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α/α Τίτλος

Νομικό Διάταγμα 86 /1969 (ΦΕΚ Α'7) «Δασικός Κώδικας»

Νομικό Διάταγμα 996 /6  Οκτωβρίου 1971 «Αντικατάσταση και τροπο
ποίηση του Νομικού Διατάγματος 86 /1969 για τον Δασικό Κώδικα»

Νομικό Διάταγμα 19 1 /2 0  Νοεμβρίου 1974 «Κύρωση της Σύμβασης 
Ραμσάρ»

Νόμος 1650/16 Οκτωβρίου 1986 «Για την προστασία του περιβάλλοντος»

Νόμος 2204/15  Απριλίου 1994 «Κύρωση Σύμβασης για τη Βιολογική 
Ποικιλότητα»

Νόμος 2742/7  Οκτωβρίου 1999 «Χωροταξικός σχεδιασμός και αειφόρος 

ανάπτυξη και άλλες διατάξεις»

Νόμος 3044/27  Αυγούστου 2002 «Μεταφορά συντελεστή δόμησης και 

ρυθμίσεις άλλων θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Χωροταξίας, 
Περιβάλλοντος και Δημοσίων Έργων»

Οδηγία 79/409/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 2ας Απριλίου 1979 «Για τη δια
τήρηση των αγρίων πτηνών»

Οδηγία 92 /43 /Ε 0Κ  του Συμβουλίου (1) της 21ης Μάίου 1992 «Για τη 
διατήρηση των φυσικών οικοτόπων καθώς και της άγριας πανίδας και 
χλωρίδας»

Σύμβαση Ραμσάρ (αγγλικό κείμενο)

Νόμος 1751/9  Φεβρουάριου 1988 «Κύρωση Πρωτοκόλλου τροποποι- 
ητικού της Σύμβασης Ραμσάρ»

Νόμος 1950/31 Μάίου 1991 «Κύρωση των τροποποιήσεων της Σύμβα
σης Ραμσάρ»

ΦΕΚ 123/21 Μαρτίου 2008 «Χαρακτηρισμός των χερσαίων, υδάτινων 
και θαλάσσιων περιοχών του Αμβρακικού Κόλπου ως Εθνικού Πάρκου 
και καθορισμός χρήσεων, όρων και περιορισμών»

ΦΕΚ 911/13 Οκτωβρίου 2006 «Χαρακτηρισμός του δάσους Δαδιάς - Λευ- 
κίμμης - Σουφλίου ως Εθνικό Πάρκο με την ονομασία "Εθνικό Πάρκο Δά
σους Δαδιάς - Λευκίμμης - Σουφλίου"και καθορισμός χρήσεων και όρων 

και περιορισμών δόμησης»

ΦΕΚ 102/16 Μαρτίου 2007 «Χαρακτηρισμός της χερσαίας και θαλάσσιας 

περιοχής των υγροτόπων του Δέλτα στις εκβολές του ποταμού Έβρου 
και της ευρύτερης περιοχής του ως Εθνικό Πάρκο με την ονομασία 
"Εθνικό Υγροτοπικό Πάρκο Δέλτα Έβρου"»

ΦΕΚ 98 /8  Νοεμβρίου 2006 «Χαρακτηρισμός του υγροτόπου Λίμνης Κερ
κίνης και της ευρύτερης περιοχής τους ως Εθνικού Πάρκου και καθορι

σμός χρήσεων, όρων και περιορισμών δόμησης»

ΦΕΚ 248/5  Μαρτίου 2004 «Χαρακτηρισμός των λιμναίων χερσαίων και 

υδάτινων περιοχών του υγροτοπικού συστήματος των λιμνών Βόλβης - 
Κορώνειας και ΜακεδονικώνΤεμπών ως "Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων των 
λιμνών Κορώνειας - Βόλβης καιτων ΜακεδονικώνΤεμπών"και καθορι

σμός ζωνών προστασίας και καθορισμός χρήσεων, όρων και περιορι
σμών δόμησης»
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ΦΕΚ 477/31 Μάίου 2006 «Χαρακτηρισμός των λιμνοθαλάσσιων, χερ

σαίων, ποτάμιων περιοχών του νοτίου τμήματος του Νομού Αιτωλοα
καρνανίας και του νησιωτικού συμπλέγματος των Β. και Ν. Εχινάδων 
του Νομού Κεφαλληνίας ως Εθνικό Πάρκο με την ονομασία "Εθνικό 

Πάρκο Λιμνοθαλασσών Μεσολογγίου - Αιτωλικού, κάτω ρου και εκβο
λών ποταμών Αχελώου και Ευήνου και νήσων Εχινάδων"»

ΦΕΚ 854 /16  Σεπτεμβρίου 1996 «Χαρακτηρισμός των υγροβιοτόπων 
Δέλτα Νέστου, Λίμνης Βιστωνίδας, Λίμνης Ισμαρίδας και της ευρύτερης 
περιοχής τους ως Πάρκου»

ΦΕΚ 649/25  Ιουνίου 2003 «Χαρακτηρισμός της χερσαίας και λιμναίας 
περιοχής της λίμνης Παμβώτιδας Ιωαννίνων ως περιοχής οικοανάπτυ- 
ξης, καθορισμός περιφερειακής ζώνης προστασίας αυτής, χρήσεων, 

όρων και Οπεριορισμών δόμησης»

ΦΕΚ 1250/26 Νοεμβρίου 2003 «Τροποποίηση της 22943/5.6.2003 κοι

νής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας 
και Δημοσίων Έργων και Γεωργίας, περί χαρακτηρισμού της χερσαίας 
και λιμναίας περιοχής της λίμνης Παμβώτιδας Ιωαννίνων ως περιοχής 

οικοανάπτυξης, καθορισμός περιφερειακής ζώνης προστασίας αυτής, 
χρήσεων, όρων και περιορισμών δόμησης»

ΦΕΚ 6 3 9 /1 4  Ιουνίου 2005 «Χαρακτηρισμός της χερσαίας περιοχής 
των ορεινών όγκων της Β. Πίνδου ως Εθνικού Πάρκου, καθορισμός 
ζωνών προστασίας και καθορισμός χρήσεων, όρων και περιορισμών 

δόμησης»

ΦΕΚ 519 /28  Μάίου 1992 «Χαρακτηρισμός χερσαίων και θαλάσσιων 

περιοχών των Βορείων Σποράδων ως θαλασσίου Πάρκου»

ΦΕΚ 621/19 Ιουνίου 2003 «Χαρακτηρισμός της χερσαίας και θαλάσσιας 
περιοχής των Βορείων Σποράδων ως Εθνικού θαλάσσιου Πάρκου»

ΦΕΚ 395/3  Ιουλίου 2000 «Χαρακτηρισμός χερσαίων και θαλάσσιων 
περιοχών του Σχινιά - Μαραθώνα Αττικής ως Εθνικού Πάρκου»

ΦΕΚ 90 6 /2 2  Δεκεμβρίου 1999 «Χαρακτηρισμός χερσαίων και θα 
λασσίων περιοχών του κόλπου Λαγανά και των νήσων Στροφάδων 

ως Εθνικό θαλάσσιο Πάρκο και χαρακτηρισμός ως περιφερειακής 
ζώνης του Εθνικού θαλάσσιου Πάρκου της χερσαίας έκτασης Δήμου 
Ζακύνθου (τέως Δήμου Ζακυνθίων και Κοινότητες Βασιλικού, Αμπε

λοκήπων και Αργασίου) και του Δήμου Λαγανά (τέως Κοινότητες Κα- 
λαμακίου, Μ ουζακίου, Κερίου, Παντοκράτορα και Λ ιθακιάς) Ν. 
Ζακύνθου»

ΦΕΚ 1272/27 Νοεμβρίου 2003 «Τροποποίηση του 1.12.1999 Π.Δ/τος 
"Χαρακτηρισμός χερσαίων και θαλασσίων περιοχών του κόλπου Λα- 

γανά και των νήσων Στροφάδων ως Εθνικό θαλάσσιο Πάρκο και χα
ρακτηρισμός ως περιφερειακής ζώνης του Εθνικού θαλάσσιου Πάρκου 
της χερσαίας έκτασης Δήμου Ζακύνθου (τέως Δήμου Ζακυνθίων και 
Κοινότητες Βασιλικού, Αμπελοκήπων και Αργασίου) και του Δήμου Λα- 
γανά (τέως Κοινότητες Καλαμακίου, Μουζακίου, Κερίου, Παντοκρά
τορα και Λιθακιάς) Ν. Ζακύνθου" (Δ '906), διόρθωση Δ '916/2001)»

*Για περισσότερες πληροφορίες και συνεχή ενημέρωση της νομοθεσίας για τη βιοποικιλότητα και τις προστατευόμενες περιοχές μπορείτε να ανατρέχετε στον ιστότοπο του ΕΚΒΥ (www.ekby.gr).

http://www.ekby.gr


Ν.Δ. 86/69 (ΦΕΚ Α'7) : Δασικός Κώδιξ   
 
  
ΒΙΒΛΙΟΝ ΠΡΩΤΟΝ 
Δασική Ιδιοκτησία  
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α':  Γενικοί ορισμοί   
 
'Αρθρα 1-2:  
Καταργήθηκαν από την περίπτ. α' παρ. 1 άρθρ. 79 Νομ. 998/1979 (ΦΕΚ Α' 289).   
 
 
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β':   
Αναγνώρισις μη δημοσίων δασών  
 
'Αρθρο 3: Προϋποθέσεις αναγνωρίσεως  
1.   Επί των δασών των Νέων Χωρών και της Θεσσαλίας, συμπεριλαμβανομένων 
της Επαρχίας Δομοκού και του Νομού 'Αρτης, όσα προ της προσαρτήσεως αυτών 
ετέλουν έκπαλαι υπό την νομήν της ολότητος των κατοίκων χωρίων ή 
συνοικισμών, υφισταμένων κατά την δημοσίευσιν του Νομ. 4173 της 
15/19.6.1929 "περί κυρώσεως και τροποποιήσεως του από 11 Μαίου 1929 Ν.Δ/τος 
"περί δασικού δώδικος) χρησιμοποιούμενα ή τυγχάνοντα εκεμταλλεύσεως υπ' 
αυτών και των οποίων τα αποδεικτικά εξουσιάσεως ή ιδιοκτησίας έγγραφα είτε δεν 
σώζονται είτε δεν δύνανται κατά τας διατάξεις της νομοθεσίας, υπό το κράτος της 
οποίας εξεδόθησαν να αποτελέσουν πλήρη απόδειξιν υπάρξεως δασικής 
ιδιοκτησίας, λόγω χαρακτηρισμού της σχετικής δασικής εκτάσεως ως αγρού, 
βοσκής κλπ. δύνανται να αναγνωρισθούν ως ιδιοκτησία της ολότητος των 
κατοίκων των χωρίων ή των συνοικισμών, των κατά τα ανωτέρω 
χρησιμοποιησάντων ή και καρπωθέντων ταύτα, αναγνωριζομένων και ως νομικών 
προσώπων.  
Η διάταξις αύτη ισχύει και επί δασών, των οποίων τα αποδεικτικά έγγραφα είναι 
εκδεδομένα εικονικώς επ' ονόματι φυσικών προσώπων ή και καρπωθέντων αυτά 
χωρίων ή συνοικισμών.  
2.   Κατά τας διατάξεις της προηγουμένης παραγράφου κρίνονται και τα δάση της 
θεσσαλίας, συμπεριλαμβανομένων της Επαρχίας Δομοκού και του Νομού 'Αρτης, 
τα διακατεχόμενα κατά την δημοσίευσιν του Νομ. 4173/1929 υπό κοινοτήτων, 
χωρίων ή συνοικισμών, επί τη βάσει αποδεικτικών εγγράφων εκδεδομένων προ 
της προσαρτήσεως των ως άνω Χωρών εις την Ελλάδα.  
3.   Η κατά τα ανωτέρω  αναγνωρισθείσα ή αναγνωριζομένη ιδιοκτησία ως και η 
κατά το άρθρ. 63 του Νομ. 4173/1929 αναγνωρισθείσα τοιαύτη, δεν δύναται να 
μεταβιβασθή, υποθηκευθή ή κατασχεθή ουδ' υπόκειται εις τους περιορισμούς του 
άρθρ. 34.  
4.   Αι παρ. 1 και 2 του παρόντος άρθρου δεν εφαρμόζονται επί δασών ανηκόντων 
εις ανταλλαγέντας.   
      
 
 
'Αρθρo 4 :     Διαδικασία αναγνωρίσεως  
1.   Η κατά το άρθρ. 3 αναγνώρισις δικαιωμάτων χωρεί πάντοτε δι' αποφάσεως του 
Υπουργού Γεωργίας μετά γνώμην του παρά τω Υπουργείω Γεωργίας Συμβουλίου 
Ιδιοκτησίας Δημοσίων Δασών, κρίνοντος επί τη βάσει παντός αποδεικτικού μέσου 
κατά την διαδικασίαν του άρθρ.9.  
2.   Η σχετική αίτησις μετά των αποδεικτικών υποβάλλεται εις τον αρμόδιον 
δασάρχην, όστις προβαίνει εις την απαιτουμένην έρευναν και υποβάλλει το 
πόρισμα εις το Υπουργείον Γεωργίας.  
3.   Δεν δύναται να αναγνωρισθή κατά το άρθρ. 3 ως ιδιοκτησία μείζων των 



15.000 στρεμμάτων έκτασις δασικώς εκμεταλλεύσιμος, μη υπολογιζομένης εις 
αυτήν της μερικώς δασοσκεπούς εκτάσεως εκ θαμνώδους βλαστήσεως. Η έκτασις 
αύτη δύναται να αυξηθή δια τα κοινοτικά δάση μέχρι 30.000 στρεμμάτων, εφ' 
όσον τα επί των δασών τούτων δικαιώματα αποδεικνύονται εκ των εγγραφών του 
Τουρκικού κτηματολογίου.  
4.   Οποτεδήποτε διαπιστωθή ότι η αναγνωρισθείσα επί τη βάσει των διατάξεων 
του άρθρ. 63 του Νομ. 4173/1929 ή του άρθρ. 3 του παρόντος ιδιοκτησία δασικώς 
εκμεταλλευσίμου εκτάσεως υπερβαίνει το εμβαδόν των 15.000 στρεμμάτων, ή επί 
πλέον έκτασις περικόπτεται υπέρ του Δημοσίου δια πράξεως του Υπουργού 
Γεωργίας, διαχωριζομένη δια πρωτοκόλλου της αρμοδίας δασική αρχής. Ταύτα 
ισχύουν και δια τα αντιθέτως μέχρι της ισχύος του Α.Ν. 2124 της 30.11/4.12.1939 
(περί ερμηνείας του άρθρ. 28 Νομ. 4173 "περί δασικού κώδικος", και 
τροποποιήσεως διατάξεών τινων των περί δασών Νόμων), κριθέντα δια δικαστικών 
αποφάσεων ως προς τα αυτά θέμτα, κηρυσσομένων ανεκτελέστων.  
5.   Αι μεταξύ του Δημοσίου και των κοινοτήτων, χωρίων ή συνοικισμών 
εκκρεμούσαι τυχόν δίκαι περί νομής ή κυριότητος των εν άρθρ. 3 δασών, δεν 
καθιστούν αναρμόδιον το Συμβούλιον Ιδιοκτησίας Δημοσίων Δασών να επιληφθή 
της εκδικάσεως των κατά την ανωτέρω παρ. 2 αιτήσεων.   
 
 
 
'Αρθρo 5 :     Συνέπεια αναγνωρίσεως  
1.   Το Δημόσιον ουδεμίαν υπέχει ευθύνην αποζημιώσεως των αναγνωρισθέντων ή 
αναγνωρισθησομένων ως ιδιοκτητών δασών, δασικών εδαφών ή δασικών 
εκτάσεων οπουδήποτε του Κράτους κειμένων, είτε η αναγνώρισις εγένετο παρά 
του τέως Διοικητικού Δικαστηρίου είτε παρά του Υπουργού Γεωργίας κατά τα εν 
άρθρ. 9 οριζόμενα αμαχήτως τεκμαιρομένης της νομίμου και εν δικαίω παρά του 
Δημοσίου διαχειρίσεως και καρπώσεως του δάσους, του δασικού εδάφους ή της 
δασικής εκτάσεως, κατά τον άχρι της αναγνωρίσεως χρόνον. Το αυτό ισχύει και 
προκειμένου περί αναγνωρίσεως δάσους, δασικού εδάφους ή δασικής εκτάσεως ως 
μπαλταλικίου επί τη βάσει του άρθρ. 63 του Νομ. 4173/1929.  
2.   Η κατά το παρόν και προηγούμενον άρθρον γενομένη ή γενησομένη 
αναγνώρισις του δάσους ως μη δημοσίου ή μπαλταλικίου, λύει αυτοδικαίως την 
μίσθωσιν του, αφ' ης διαταχθή διοικητικώς η αποβολή του μισθωτού, δικαιουμένου 
εις αποζημίωσιν μόνον δια τας δαπάνας τας αναφερομένας εις την συντελεσθείσαν 
εκμετάλλευσιν, εφ' όσον δεν έλαβε το προϊόν της. Η διάταξις του άρθρ. 98 του 
από 19/30.11.1928 προεδρικού Δ/τος (περί διαχειρήσεως Δασών, κανονισμού και 
τρόπου υλοτομίας, Δασικής φορολογίας και μισθώματος, διαθέσεως δασικών 
προϊόντων, ενοικιάσεως φόρου ρητίνης κλπ. ρητινοσυλλογής και 
ρητινοκαλλιεργείας κλπ.), τηρείται εν ισχύι.   
      
 
 
'Αρθρo 6 :     Διάθεσις εσόδων  
1.   Τα έσοδα εκ των δασών, των περιερχομένων κατά τας διατάξεις του παρόντος 
κώδικος ή περιελθόντων κατά τας πρόϊσχυσάσας αυτού σχετικάς διατάξεις εις την 
κυριότητα των κοινοτήτων, χωρίων ή συνοικισμών διατίθενται κατά σειράν 
προτιμήσεως:  
α)   Δι' έξοδα φυλάξεως, συντηρήσεως, οροθετήσεως και καλής διαχειρίσεως των 
δασών τούτων.  
β)   Δι' έξοδα δασικής εκπαιδεύσεως και ανέγερσιν σχολικών κτιρίων.  
γ)   Δι' έργα οδοποιϊας ή υδραυλικά.  
2.   Δ/μα, εκδιδόμενον  επί τη προτάσει των Υπουργών Γεωργίας και Εσωτερικών, 
καθορίζει τον τρόπον της εποπτείας της συμφώνως προς τα ανωτέρω διαθέσεως 
των εκ των δασών τούτων εσόδων.   
 
 



 
'Αρθρo 7 :     Αναγνώρισις αυτοτελών δασυλλίων  
1.   Αυτοτελή δασύλλια εκτάσεως ουχί μείζονος των 50 στρεμμάτων, 
περιλαμβανόμενα μεταξύ γεωργικώς ή δενδροκομικώς καλλιεργουμένων 
εκτάσεων, κειμένων εντός καθαρώς αγροτικών περιοχών, μη γειτνιαζουσών μετά 
δημοσίων δασών, δύνανται να αναγνωρισθούν δι' αποφάσεως του Υπουργού 
Γεωργίας ως ιδιοκτησία των κατόχων τούτων, εφ' όσον βεβαιούται δι' 
ητιολογημένων εκθέσεων των αρμοδίων δασάρχου και περιφερειακού διευθυντού 
δασών ότι διατελούν από τριακονταετίας υπό την ανεπίληπτον νομήν και κατοχήν 
αυτών και των δικαιοπαρόχων των. Το Δημόσιον ουδεμίαν υπέχει ευθύνην δι' 
εκνίκησιν ή οιανδήποτε άλλην αιτίαν.  
2.   Ειδικώς δια τας Νέας Χώρας δύναται ο Υπουργός Γεωργίας να αναγνωρίση ως 
ιδιόκτητα τοιαύτα δασύλλια, περιορίζων την έκτασιν μέχρις εκατόν στρεμμάτων, 
εφ' όσον εκ των Τουρκικών κτηματολογικών βιβλίων αποδεικνύεται ότι οι 
διεκδικούντες ή οι προκάτοχοι αυτών ήσαν ιδιοκτήται ή νομείς προ του έτους 
1912.  
3.   O Υπουργός Γεωργίας δύναται να παραπέμπη προς γνωμοδότησιν εις το 
Συμβούλιον Ιδιοκτησίας Δημοσίων Δασών περιπτώσεις διεκδικήσεων των 
προηγουμένων παραγράφων.   
 
 
 
'Αρθρα 8-31 :  
Καταργήθηκαν από την περίπτ. α' παρ. 1 άρθρ. 79 Νομ. 998/1979 (ΦΕΚ Α' 289).   
 
 
 
'Αρθρο 32 :    Νομιμοποίησις γενομένων παραχωρήσεων εκ του κτήματος 
Μανολάδος  
1.   Παραχωρήσεις εκ του δημοσίου κτήματος Μανολάδος γενόμεναι προς 
γεωργούς, είτε επί τη βάσει του Α.Ν. 857/1937, είτε επί τη βάσει των προ αυτού 
ισχυσασών διατάξεων της δασικής νομοθεσίας, θεωρούνται ως νομίμως γενόμεναι, 
έστω και αν καθ' οιονδήποτε τρόπον προκύπτη ακυρότης των τοιούτων 
παραχωρήσεων, χωρεί δε περαιτέρω η έκδοσις των οικείων παραχωρητηρίων υπό 
της αρμοδίας δασικής υπηρεσίας.  
2.   Εάν δια τας ανωτέρω παραχωρήσεις είχε καθορισθή τίμημα προ της 28 Απρ. 
1941, η υφισταμένη τυχόν οφειλή θεωρείται αποσβεσθείσα δυνάμει του Νομ. 
18/1944.  
Εάν τοιούτο τίμημα δεν είχε καθορισθή, εφαρμόζονται αι οικείαι διατάξεις της παρ. 
4 του παρόντος άρθρου.  
3.   Παραχωρήσεις της παρ. 1 του παρόντος άρθρου, γενόμεναι προς κοινότητας, 
θεωρούνται ως γενόμεναι προς εγκατάστασιν των κατοίκων αυτών δια διανομής 
των παραχωρηθεισών εκτάσεων.  
4.   Εκτάσεις του δημοσίου κτήματος Μανολάδος, καταληφθείσαι καθ' οιονδήποτε 
τρόπον παρ' αγροτών μέχρι της 31.12.1947 και κατεχόμεναι έκτοτε συνεχώς μέχρι 
σήμερον παρ' αυτών ή των γενικών ή ειδικών διαδόχων, παραχωρούνται εις τους 
κατέχοντας και καλλιεργούντας ή εκμεταλλευομένους κτηνοτροφικώς ταύτας 
κατόχους των ως κάτωθι: α) Εις τους έχοντας εξ οιασδήποτε αιτίας ατομικήν 
γεωκτησίαν μέχρι 50 στρεμμάτων παραχωρείται εκ της παρ' αυτών κατεχομένης 
δημοσίας εκτάσεως, τόση έκτασις, όση απαιτείται ώστε, συνυπολογιζομένης και της 
ατομικής ως άνω γεωκτησίας των, το σύνολον να μην υπερβαίνη τα 90 στρέμματα. 
β) Εις τους έχοντας εξ οιασδήποτε αιτίας ατομικήν γεωκτησίαν από 50 στρεμμάτων 
μέχρις 150 παραχωρείται εις αυτούς εκ της παρ' αυτών κατεχομένης αυθαιρέτως 
δημοσίας εκτάσεως, έκτασις εκ 30 στρεμμάτων. Η τυχόν πέραν των ανωτέρω 
ορίων απομένουσα εις χείρας των ανωτέρω δικαιούχων δημοσία έκτασις διατίθεται 
υπέρ δικαιουμένων αποκαταστάσεως κατά την αγροτικήν νομοθεσίαν ακτημόνων 
καλλιεργητών. Η παραχώρησις ενεργείται δι' αποφάσεως της επιτροπής 



απαλλοτριώσεων, αποφαινομένης περί της συνδρομής των κατά τα άνω όρων επί 
τη βάσει παντός προσήκοντος αποδεικτικού στοιχείου. Το κατά στρέμμα τίμημα 
των κατά τα άνω παραχωρουμένων εκτάσεων ορίζεται δια της αυτής αποφάσεως 
της επιτροπής απαλλοτριώσεων εις το 1/3 της τρεχούσης κατά τον χρόνον της 
παραχωρήσεως αξίας. Το τίμημα εξοφλείται εις 6 ίσας ετησίας ατόκους δόσεις και 
εισπράττεται κατά τας διατάξεις περί εισπράξεως δημοσίων εσόδων. Εκ του 
τιμήματος ποσοστόν 15% περιέρχεται εις το Ειδικόν Ταμείον εποικισμού προς 
κάλυψιν των εξόδων της απαλλοτριωτικής διαδικασίας.   
 
 
 
'Αρθρo 33 :  
Καταργήθηκε από την περίπτ. α' παρ. 1 άρθρ. 79 Νομ. 998/1979 (ΦΕΚ Α' 289).   
 
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ' :   
Συνιδιοκτησία επί δημοσίων δασών  
 
'Αρθρo 34:      
Παραχώρησις 1/5 μεριδίου του Δημοσίου επί δασών των Νέων Χωρών.  
1.   Καταργήθηκε από την περιπτ. α' παρ. 1 άρθρ. 79 Νομ. 998/1979 (ΦΕΚ α' 
289).  
2.   Το δικαίωμα συγκυριότητος του Δημοσίου κατά το 1/5 δεν υφίσταται:  
α)   Επί μη δημοσίων δασών συνολικής εκτάσεως κατ' ιδιοκτησίαν μέχρι πέντε 
στρεμμάτων, παρεμβαλλομένων εντός γεωργικώς ή δενδροκομικώς 
καλλιεργουμένων εκτάσεων. Εις την περίπτωσιν ταύτην το επί του ενός πέμπτου 
δικαίωμα του Δημοσίου θεωρείται ως μη υφιστάμενον από της ισχύος του Ν.Δ. 841 
της 29.11/22.12.1941 (περί λήψεως εκτάκτων μέτρων δια την εκμετάλλευσιν και 
διαχείρισν των δασών λόγω των εκ του πολέμου δημιουργηθεισών συνθηκών).  
β)   Επί δασών των Νέων Χωρών, τα οποία αναγνωρίζονται ως ιδιοκτησία του 
νομικού προσώπου δήμου ή κοινότητος.  
γ)   Επί των δασών των Ιερών Μονών του Αγίου 'Ορους των κειμένων εν τη 
περιφερεία της τέως Γενικής Διοικήσεως Μακεδονίας, από της ισχύος του Νομ. 
1804 της 5/19.9.1944 (περί επεκτάσεως του άρθρ. 7 του Νομ. 6242 και επί των εν 
Μακεδονία δασών του Αγίου 'Ορους). 3-4.      (Καταργήθηκαν από την περιπτ. α' 
παρ. άρθρ. 79 Νομ. 998/1979 (ΦΕΚ Α' 289).   
 
 
 
'Αρθρα 35-40 :  
Καταργήθηκαν από την περίπτ. α' παρ. 1 άρθρ. 79 Νομ. 998/1979 (ΦΕΚ Α' 289).   
 
 
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ε':   
Ειδικαί περιπτώσεις παραχωρήσεως  
 
 
'Αρθρο 41 :    Παραχώρησις νομής δημοσίων δασών εις δήμους και κοινότητας  
1.   Δάση ή τμήματα δασών εκτάσεως ουχί μείζονος των 2000 στρεμμάτων, 
υπερκείμενα πόλεων, χωρίων ή συνοικισμών και έχοντα χαρακτήρα 
προστατευτικόν των υποκειμένων πόλεων, χωρίων ή συνοικισμών, παραχωρούνται 
δι' αποφάσεως του νομάρχου κατά νομήν εις τα νομικά πρόσωπα των οικείων 
δήμων ή κοινοτήτων, εφ' όσον αναλαμβάνουν ταύτα την μέριμναν της προστασίας 
και κανονικής εκμεταλλεύσεως αυτών, του Δημοσίου διατηρούντος την ψιλήν 
κυριότητα των δασών τούτων.  
2.   Επιτροπή, οριζομένη υπό του νομάρχου εκ τριών δημοσίων υπαλλήλων, 



μεταξύ των οποίων απαραιτήτως ο αρμόδιος δασάρχης καθορίζει δια πράξεώς της 
τα κατά την προηγουμένην παράγραφον δάση. Κατά της πράξεως της επιτροπής 
ταύτης επιτρέπεται εις τον νομάρχην και τους ενδιαφερομένους δήμους ή 
κοινότητας ένστασις κρινομένη υπό δευτεροβαθμίου επιτροπής, οριζομένης επίσης 
υπό του νομάρχου εκ τριών δημοσίων υπαλλήλων, εκ των οποίων απαραιτήτως εις 
δασικός υπάλληλος ανώτερος όμως κατά βαθμόν των μελών της πρωτοβαθμίου 
επιτροπής. Μετά της ενστάσεως, εξαιρέσει της ασκουμένης υπό του νομάρχου, 
συνυποβάλλεται γραμμάτιον παρακαταθήκης των εξόδων μεταβάσεως της 
επιτροπής.  
3.   Τα έσοδα εκ των δασών τούτων διατίθενται συμφώνως προς το άρθρ. 6.   
 
 
 
'Αρθρο 42 :    Παραχώρησις νομής δημοσίων δασών εις το Πανεπιστήμιον 
Θεσσαλονίκης  
1.   Τα κατά τον Νόμ. 6320 της 10/17.10.1934 (περί παραχωρήσεως της χρήσεως 
δημοσίων δασών εις το Πανεπιστήμιον Θεσσαλονίκης δια σκοπούς εκπαιδευτικούς, 
ερευνών κλπ.) και το εις εκτέλεσιν αυτού εκδοθέν Π.Δ. 15/28.12.34 (περί 
παραχωρήσεως κατά Νομήν εις το Πανεπιστήμιον Θεσσαλονίκης Δημοσίων δασών 
δια σκοπούς εκπαιδευτικούς και ερευνών) παραχωρηθέντα κατά νομήν εις το 
Πανεπιστήμιον Θεσσαλονίκης:  
α) Δημόσια δάση της περιφερείας Περτουλίου εκτάσεως 30.000 περίπου 
στρεμμάτων και β) Τμήμα Δημοσίων δασών της περιφερείας των Κοινοτήτων 
Βραστάμων (τέως Βραστών) και Ταξιάρχου της Επαρχίας Χαλκιδικής ίσης περίπου 
εκτάσεως, μετά των εντός αυτών δημοσίων νομημάτων, προς τον σκοπόν 
πρακτικής εκπαιδεύσεως των φοιτητών της Δασολογίας, διεξαγωγής δασικών 
ερευνών και μελετών ως και υποδειγματικής διοικήσεως και διαχειρίσεως τούτων, 
διέπονται, όσον αφορά εις την καθόλου διοίκησιν και διαχείριση υπό των 
διατάξεων του άρθρ.  82. 
  
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΣΤ':  
 
 
'Αρθρα 43-48 :  
Καταργήθηκαν από την περίπτ. α' παρ. 1 άρθρ. 79 Νομ. 998/1979 (ΦΕΚ Α' 289).   
 
 
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ζ:   
 Εξαγορά, ανταλλαγή και απαλλοτρίωσις ιδιωτικών εκτάσεων.  
 
Αρθρο 49:     Εξαγορά και απαλλοτρίωσις ιδιωτικών δασών  
1.   Δάση ιδιωτικά, εις τα οποία απηγορεύθησαν επ' αόριστον χρόνον ωρισμέναι ή 
άπασαι αι εξ αυτών καρπώσεις, δύνανται να αγορασθούν υπό του Δημοσίου, ή να 
απαλλοτριωθούν αναγκαστικώς υπ' αυτού.  
2.   Δια λόγους δασικής πολιτικής, δύναται το Δημόσιον να αγοράζη ιδιωτικά δάση. 
Το τίμημα και οι λοιποί όροι της αγοράς καθορίζονται δια κοινής αποφάσεως των 
Υπουργών Γεωργίας και Οικονομικών, δημοσιευομένης εις την Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.  
3.   Εις τον προϋπολογισμόν του Υπουργείου Γεωργίας αναγράφεται ετησίως προς 
τον κατά την προηγουμένην παράγραφον σκοπόν πίστωσιν, δυναμένη να 
χρησιμεύση και προς εξυπηρέτησιν δανείου, συναπτομένου δια συμβάσεως, 
κυρουμένης δι' αποφάσεως των Υπουργών Γεωργίας και Οικονομικών, δια την 
αγοράν ιδιωτικών δασών.   
 
 



 
'Αρθρο 50 :    Ανταλλαγή και απαλλοτρίωσις ιδιωτικών εκτάσεων.  
1.   Το Δημόσιον δύναται να προβή εις απαλλοτρίωσιν ιδιωτικών εκτάσεων 
παρακειμένων ή περιεχομένων εις δάση υποβληθέντα εις τεχνικήν διαχείρισιν, εφ' 
όσον προβλέπεται τούτο υπό εκγεκριμένου διαχειριστικού σχεδίου ή διαχειριστικής 
εκθέσεως του δάσους. Το ποσόν της αποζημιώσεως καθορίζεται κατά τας κειμένας 
περί απαλλοτριώσεως ιδιωτικών κτημάτων διατάξεις.  
2.   Κατά τας διατυπώσεις της προηγουμένης παραγράφου δύναται να επιτραπή και 
η ανταλλαγή ιδιωτικών αγρών ή άλλων κτημάτων, ευρισκομένων εντός δασών, με 
δημοσίας δασικάς εκτάσεις κειμένας εγγύς συνοικισμών, μακράν πάντως των 
πόλεων, εφ' όσον δια τινα λόγον, δεν είναι χρήσιμοι εις το Δημόσιον, κατά τα 
λεπτομερέστερον δια Δ/τος καθοριζόμενα.  
3.   Δια λόγους γεωργικής και δασικής πολιτικής προς ανάπτυξιν της γεωργίας και 
δασοπονίας, δύναται ο Υπουργός Γεωργίας να αποφασίζη την ανταλλαγήν 
δημοσίων εκτάσεων, δασικών ή μη, μη χρησίμων εις το Δημόσιον, δι' αξιολόγων 
δασικών ή μη εκτάσεων ανηκουσών εις φυσικά ή νομικά πρόσωπα δημοσίου ή 
ιδιωτικού δικαίου ή οργανισμούς. Η απόφασις περί της ανταλλαγής, των όρων 
αυτής και των συναφών λεπτομερειών, εκδίδεται εκάστοτε μετά προηγουμένην 
εκτίμησιν των προς ανταλλαγήν εκτάσεων και πρότασιν τριμελούς επιτροπής 
συγκροτουμένης υπό του ειρημένου Υπουργού εκ δύο ανωτέρων υπαλλήλων του 
Υπουργείου Γεωργίας και του οικονομικού εφόρου της περιφερείας της προς 
ανταλλαγήν δημοσίας εκτάσεως.   
 
 
 
'Αρθρο 51 :     
Απαλλοτρίωσις δι' εγκατάστασιν φυτωρίων  
Αναγκαστική απαλλοτρίωσις ιδιωτικών εκτάσεων δύναται να ενεργηθή και δια την 
ίδρυσιν και επέκτασιν δασικών φυτωρίων κατά τα εν τη παρ. 4 του άρθρ. 195 
οριζόμενα.   
 
 
 
 
'Αρθρο 52:  
Τα κατά το άρθρ. 226 έργα κατασκευής και συντηρήσεως δασικών οδών και 
μεταφορικών εν γένει εγκαταστάσεων, δασικών εργοστασίων κτιρίων και μέσων 
επικοινωνίας είναι δημοσίας ωφελείας και τα αναγκαιούντα κτήματα δια την 
κατασκευήν, συντήρησιν, βελτίωσιν και επέκτασιν αυτών, την λήψιν υλικών κλπ. 
απαλλοτριούνται αναγκαστικώς, των σχετικών αποζημιώσεων βαρυνουσών τον 
ειδικόν δια το έργον προϋπολογισμόν.   
 
 
 
'Αρθρο 53 :     
Απαλλοτρίωσις δι' αναδασωτικούς σκοπούς  
Καταργήθηκε από την περιπτ. α'παρ. 1 άρθρ. 79 Νομ. 998/1979  (ΦΕΚ 289). 
  
 
 
"'Αρθρο 54:    Απαλλοτριώσεις εντός των εθνικών δρυμών και εκτάσεων 
κηρυχθεισών ως διατηρητέων μνημείων της φύσεως.  
1.   Πάσης μορφής και χρήσεως εδαφικαί εκτάσεις, ως και εμπράγματα δικαιώματα 
επ' αυτών, εντός του κατά τας διατάξεις του άρθρ. 79 καθοριζομένου πυρήνος των 
εθνικών δρυμών και εκτάσεων κηρυχθεισών ως διατηρητέων μνημείων της 
φύσεως, απαλλοτριούνται αναγκαστικώς υπέρ του Δημοσίου, δια λόγους δημοσίας 
ωφελείας, συνισταμένης εις την εκπλήρωσιν των εν άρθρ. 79 σκοπών, της 



απαλλοτριώσεως κηρυσσομένης δια κοινής αποφάσεως των Υπουργών 
Οικονομικών και Εθνικής Οικονομίας.  
2.   Αι κατά την προηγουμένην παράγραφον απαλλοτριώσεις δύναται να 
επιβληθούν εντός της κατά τας διατάξεις του άρθρ. 79 καθοριζομένης 
περιφερειακής ζώνης των εθνικών δρυμών.  
3.    Αι απαλλοτριωτέαι κατά τας διατάξεις του παρόντος εκτάσεις καθορίζονται 
υπό Επιτροπής εκ του Προϊσταμένου της Δασικής Υπηρεσίας Διευθυντού δασών ή 
Νομοδασάρχου ή Δασάρχου, του Διευθυντού Γεωργίας και του Οικονομικού 
Εφόρου της περιοχής, εις ην κείνται αι εκτάσεις αύται" (αντικ. του άρθρου 54 δια 
του άρθρ. 1 Ν.Δ.  996/1971). 
  
 
 
'Αρθρο 55:     Διαδικασία αναγκαστικής απαλλοτριώσεως  
Επί των κατά τον παρόντα κώδικα αναγκαστικών απαλλοτριώσεων εφαρμόζονται 
κατά τα λοιπά αι εκάστοτε ισχύουσαι σχετικαί διατάξεις.   
 
 
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Η:   Δικαιώματα επί δασών  
 
 
'Αρθρο 56:     Διατήρησις υφισταμένων δικαιωμάτων  
1.   Τα δικαιώματα συλλογής ρητίνης, συλλογής βαλανιδόκαρπου βοσκής, 
ξυλεύσεως κλπ., όσα απεκτήθησαν επί δημοσίων δασών ή δασικών εκτάσεων δια 
της έκπαλαι ασκήσεώς των παραμένουν σεβαστά, δεν δύνανται όμως επ' ουδενί 
λόγω να παρεμποδίσουν την εκμετάλλευσιν των δασών τούτων υπό του Δημοσίου, 
ούτε την λήψιν υπ' αυτού των αναγκαίων προστατευτικών μέτρων προς 
αναγέννησιν των δασών μετά την υλοτομίαν.  
2.   Εις τας περιφερείας, εις τας οποίας η ρητίνευσις ενεργείται ως δικαίωμα κατά 
τα εν τη προηγουμένη παραγράφω οριζόμενα, υπό των κατοίκων, αλλά το 
δικαίωμα της ρητινοσυλλογής εκμισθούται υπό του Δημοσίου, αναγνωρίζεται υπέρ 
των κατοίκων δικαίωμα ρητινεύσεως άνευ υποχρεώσεως καταβολής μισθώματος.  
3.   Τα επί δημοσίων δασών, παραχωρηθέντα μετά το έτος 1922 δυνάμει 
παραχωρητηρίων εις φυσικά πρόσωπα, υφιστάμενα προ της παραχωρήσεως 
τούτων δικαιώματα ρητινοσυλλογής, συλλογής βαλανιδοκάρπου, βοσκής, 
ξυλεύσεως κλπ. θεωρούνται ως μη καταργηθέντα δια της υπό του Κράτους 
γενομένης παραχωρήσεως, των κατοίκων δυναμένων να ασκούν ελευθέρως τα 
δικαιώματα ταύτα.  
4.   Δικαιώματα εκχερσώσεως και ξυλεύσεως, τα οποία εκέκτηντο ως εκ των 
υφισταμένων σχέσεων αποκατασταθέντες ακτήμονες καλλιεργηταί επί μη 
απαλλοτριωθεισών ή μη διανεμηθεισών δασικών εκτάσεων του άρθρ. 1 παρ. 1-3, 
περιλαμβανομένων εις απαλλοτριωθέντα κτήματα δυνάμει του Αγροτικού Κώδικος 
περί αποκαταστάσεως ακτημόνων καλλιεργητών, διατηρούνται ως και πρότερον 
υπέρ αυτών.   
 
 
 
'Αρθρο 57:     Περιορισμός, καθορισμός και απόσβεσις δικαιωμάτων επί δασών  
(Η Επιτροπή γνωμοδοτήσεως περί περιορισμού κτλ. δικαιωμάτων επί δασών" και οι 
σχετικές με αυτή διατάξεις καταργήθηκαν από την παρ. 20 άρθρ. 6 της 
272961/26-26 Απρ. 1982 (ΦΕΚ Β' 215) Διορθ. Σφαλμ. στο ΦΕΚ Β' 564/9-8- 1982, 
αποφ. Υπ. Προεδρίας Κυβερν. και Γεωργίας).   
1.   Περιωρισμένα δικαιώματα καρπώσεως επί δημοσίων ή μη δασών, δύνανται επί 
τη προτάσει ή της δασικής αρχής ή του δικαιούχου ή του δασοκτήμος:  
α)   Να περιορισθούν προσωρινώς εντός των ορίων της ικανότητος και 
παραγωγικότητος του δάσους.  



β)   Να διασαφηνισθούν μονίμως και να καθορισθούν καθ' όρια και έκτασιν.  
γ)   Να αποσβεσθούν δια χρηματικής αποζημιώσεως, όπου σοβαροί κοινωνικοί 
λόγοι δεν αντίκεινται εις την απόσβεσιν ταύτην.  
2.   Προκειμένου περί δημοσίων δασών, ο κατά την προηγουμένην παράγραφον 
στοιχ. α' προσωρινός περιορισμός ενεργείται δι' αποφάσεως του νομάρχου, 
εκδιδομένης κατόπιν γνωμοδοτήσεως επιτροπής εκ των αρμοδίων δασάρχου και 
ειρηνοδίκου και ενός άλλου δημοσίου υπαλλήλου, οριζομένου εκάστοτε υπό του 
αυτού νομάρχου.  
3.   Ενώπιον της επιτροπής καλείται ο ενδιαφερόμενος να υποβάλη τας ενστάσεις 
του.  
4.   Η κατά τας διατάξεις της παρ. 1 του παρόντος άρθρου αναγκαστική 
απαλλοτρίωσις ή απόσβεσις περιωρισμένων ως άνω δικαιωμάτων επί δημοσίων 
δασών ενεργείται εφαρμοζομένων αναλόγως των διατάξεων των άρθρ. 49 και   
50. 
5.   Προκειμένου περί δημοσίων δασών, ο κατά την παρ. 1 του παρόντος άρθρου 
περιορισμός, ο καθορισμός ή η απόσβεσις, ενεργούνται ελευθέρως δια 
συμβιβασμού μεταξύ των ενδιαφερομένων, εγκρινομένου πάντως υπό του 
νομάρχου. Μη επιτευχθέντος συμβιβασμού δύνανται να ρυθμισθούν ταύτα δια 
προσφυγής των ενδιαφερομένων εις τα αρμόδια δικαστήρια.  
6.   Προκειμένου περί μη δημοσίων δασών εφαρμόζονται αναλόγως τα εν παρ. 2-4 
του παρόντος άρθρου οριζόμενα.   
 
 
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Θ:    
Αστικαί διατάξεις  
 
'Αρθρο 58:     Νομή επί δασών  
1.   Επί των αδεσπότων και επί των δημοσίων εν γένει δασών θεωρείται νομεύς το 
Δημόσιον, έστω και αν ουδεμίαν ενήργησεν επ' αυτών πράξιν νομής.  
2.   Ουδείς δύναται να αποκτήση δικαίωμα νομής δι' εκχερσώσεως υλοτομίας, 
σποράς ή οιασδήποτε άλλης πράξεως επί δημοσίων, δημοτικών κοινοτικών, 
μοναστηριακών ή ανηκόντων εις ιδρύματα εν γένει δασών, αναδασωτέων 
εκτάσεων, χορτολιβαδικών εδαφών και μερικώς δασοσκεπών εκτάσεων ή μερικώς 
δασοσκεπών λιβαδίων.  
3.   Νομή παρά τρίτου θεωρείται ασκουμένη επί των δασών, των μερικώς 
δασοσκεπών εκτάσεων ή λιβαδίων και των χορτολιβαδικών εδαφών μόνον δια της 
κατά τας εκάστοτε ισχυούσας διατάξεις, επί τη βάσει αδειών της δασικής αρχής, 
υλοτομίας ή εκμεταλλεύσεως αυτών ως ιδιωτικών εκτάσεων.  
4.   Μόνη η βοσκή επί δημοσίων δασών, μερικώς δασοσκεπών εκτάσεων ή 
λιβαδίων και χορτολιβαδικών εδαφών ουδέποτε θεωρείται ως πράξις νομής ή 
οιονεί νομής δουλείας βοσκής.  
5.   Μόνη η ύπαρξις οιουδήποτε τίτλου δεν θεωρείται καθ' εαυτήν ως διακατοχική 
πράξις.   
 
 
 
 
'Αρθρο 59:     Αυθαίρετος κατάληψις δασών κλπ. κατά την εμπόλεμον περίοδον  
1.   Δάση, δασικαί εκτάσεις ή δασικά εδάφη αυθαιρέτως καταληφθέντα ή 
εκχερσωθέντα κατά την διάρκειαν της από της 28 Οκτ. 1940 εμπολέμου 
καταστάσεως θεωρούνται ότι ουδέποτε έπαυσαν ανήκοντα κατά νομήν εις τον 
αρχικόν ιδιοκτήτην (Δημόσιον, ιδιώτην ή νομικόν πρόσωπον δημοσίου ή ιδιωτικού 
δικαίου).  
2.   Οι ενεργήσαντες οιασδήποτε φύσεως διακατοχικάς πράξεις ή οι αυθαιρέτως 
προβάντες εις οιασδήποτε ενεργείας εντός των ως άνω εκτάσεων, ως και πας 
τρίτος έλκων τυχόν δικαιώματα παρά τούτων λογίζονται ως ουδέποτε 



ενεργήσαντες τοιαύτας πράξεις, εκ των οποίων ουδεμία επέρχεται συνέπεια υπέρ 
του ενεργήσαντος, όστις θεωρείται κατ' αμάχητον τεκμήριον και ως αμέσως 
διοικητικώς αποβληθείς.  
3.   Πάσα παρ' αυτών καταβληθείσα δαπάνη εκχερσώσεως, καλλιεργείας, 
ανεγέρσεως κτισμάτων κλπ. παραμένει εις όφελος του ιδιοκτήτου του ακινήτου, 
ουδεμίαν οφείλοντος αποζημίωσιν.   
 
 
 
'Αρθρο 60:     Κατάτμησις δασικής ιδιοκτησίας  
1.   Απαγορεύεται η κατάτμησις της δασικής ιδιοκτησίας, είτε δια διανομής μεταξύ 
των εξ αδιαιρέτου συνιδιοκτητών ή διακατόχων, είτε δια πωλήσεως ή οιασδήποτε 
άλλης πράξεως, άνευ προηγουμένης αδείας του Υπουργού Γεωργίας, επί ποινή 
απολύτου ακυρότητος της σχετικής δικαιοπραξίας. Η άδεια του Υπουργού 
συνάπτεται εις την σχετικήν συμβολαιογραφικήν πράξιν, εν τη οποία γίνεται μνεία 
αυτής.  
Η διάταξις αύτη ισχύει αναλόγως και προκειμένου περί δημοσίων δασών, επί των 
οποίων τρίτοι ασκούν περιωρισμένα δικαιώματα δουλείας, ως ρητινοσυλλογής, 
βοσκής κλπ.  
2.   Προκειμένου περί κατατμήσεως μοναστηριακών δασών, δασικών εδαφών και 
εν γένει δασικών εκτάσεων, εκτός της υπό της ανωτέρω παραγράφου 
απαιτουμένης αδείας, έχουν εφαρμογήν και τα εν άρθρ. 148 καθοριζόμενα.   
 
 
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ι:   Δικονομικαί Διατάξεις  
 
'Αρθρο 61:     Πρωτόκολλον, Διαδικασία διοικητικής αποβολής. 'Ενδικα μέσα.  
1.   "Κατά του επιχειρούντος εκχέρσωσιν, υλοτομίαν, σποράν ή οιανδήποτε ετέραν 
διακατοχικήν πράξιν επί δημοσίων, δημοτικών, κοινοτικών, μοναστηριακών ή 
ανηκόντων εις ιδρύματα εν γένει δασών, αναδασωτέων εκτάσεων, χορτολιβαδικών 
εδαφών και μερικώς δασοσκεπών εκτάσεων ή μερικώς δασοσκεπών λιβαδίων και 
χορτολιβαδικών εδαφών και ασχέτως του χρόνου καθ' όν αι πράξεις αύται 
επεχειρήθησαν, συντάσσεται και κοινοποιείται παρά του αρμοδίου Διευθυντού 
δασών ή Νομοδασάρχου ή Δασάρχου πρωτόκολλον διοικητικής αποβολής. Δια του 
πρωτοκόλλου, προκειμένου περί δημοσίων δασών, μερικώς δασοσκεπών εκτάσεων 
και χορτολιβαδικών εδαφών, βεβαιούται υπό του Διευθυντού δασών ή 
Νομοδασάρχου ή Δασάρχου κατά του καταλαβόντος και υπέρ του Κεντρικού 
Ταμείου Γεωργίας Κτηνοτροφίας και Δασών, η εις βάρος του Δημοσίου τυχόν 
επελθούσα ζημία, το ποσόν αποκαταστάσεως ταύτης, ως και το ποσόν της 
οφειλομένης αποζημιώσεως χρήσεως.  
Το πρωτόκολλον καθίσταται οριστικόν και θεωρείται ότι ο καθ' ου απεδέχθη ταύτο, 
εάν εντός τριάκοντα ημερών από της επιδόσεως, μη παρεκτεινομένης λόγω 
αποκαταστάσεως, δεν ασκήση κατ' αυτού ανακοπήν" (αντικ.της παρ. 1 ως άνω δια 
του άρθρ. 2 Ν.Δ. 996/1971).  
2.   Η κατά του πρωτοκόλλου διοικητικής αποβολής ανακοπή ασκείται κατά του 
Δημοσίου ή κατά των εν τη παρ. 1 του παρόντος άρθρου νομικών προσώπων, εις 
τα οποία ανήκει η έκτασις, εφ' ης επιχειρείται η παράνομος ενέργεια, απευθύνεται 
δε ενώπιον του αρμοδίου εκ της τοποθεσίας του ακινήτου ειρηνοδικείου. "Εις την 
άσκησιν της εν λόγω ανακοπής νομιμοποιείται μόνον ο ισχυριζόμενος εαυτόν 
κύριον της εξ ης απεβλήθη εκτάσεως, φέρων το βάρος της αποδείξεως του 
ισχυρισμού του"(προσθήκη του ανωτέρω εντός "" εδάφιον δια της παρ. 1 του 
άρθρ. 24 Νομ. 248/1976).  
3.   Δια την προδικασίαν και την εκδίκασιν της ανακοπής έχει εφαρμογήν η ειδική 
διαδικασία των άρθρ. 727 έως 747 του κώδικος πολιτικής δικονομίας 
(Α.Ν.44/1967). Προς συζήτησιν της ανακοπής αντίγραφον αυτής μετά κλήσεως 
κοινοποιείται προς το οικονομικόν έφορον της οικείας περιφερείας ως εκπρόσωπον 



του Δημοσίου, εάν πρόκειται περί εκτάσεως του Δημοσίου, άλλως δε προς το εις το 
κοινοποιηθέν πρωτόκολλον αναφερόμενον ως δικαιούχον νομικόν πρόσωπον, κατ' 
αμφοτέρας δε τας περιπτώσεις και προς τον αρμόδιον δασάρχην.  
Κατάθεσις παραβόλου ή εγγραφή της ανακοπής εις το βιβλίον διεκδικήσεων δεν 
απαιτείται. Το βάρος της αποδείξεως υπέχει ο ανακόπτων, μετά των προσαγομένων 
δε αποδεικτικών μέσων συνεκτιμώνται και αι υπό των δασαρχών, δασονόμων, ή 
δασοκόμων ενεργούμεναι διοικητικαί εξετάσεις.  
4.   Κατά της αποφάσεως του ειρηνοδικείου επιτρέπεται έφεσις απευθυνομένη 
ενώπιον του αρμοδίου μονομελούς πρωτοδικείου, μη επιτρεπομένης παραπομπής 
της υποθέσεως εις το πολυμελές πρωτοδικείον. Η έφεσις ασκείται κατά τας κοινάς 
διατάξεις εντός 30ημέρου προθεσμίας από της επιδόσεως της αποφάσεως.  
Κατά της αποφάσεως του μονομελούς πρωτοδικείου ουδέν ένδικον μέσον χωρεί.  
5.   Αι δια του παρόντος άρθρου τασσόμεναι προθεσμίαι δεν παρεκτείνονται λόγω 
αποστάσεως. Επί κλήσεως προς το Δημόσιον τηρούνται αι ειδικαί προς εμφάνισιν 
αυτού προθεσμίαι.  
6.   Η ανακοπή δεν αναστέλλει την εκτέλεσιν του πρωτοκόλλου αποβολής δύναται 
όμως το μονομελές πρωτοδικείον να αναστείλη την εκτέλεσιν, αιτήσεις του 
ανακόπτοντος μέχρις εκδόσεως τελεσιδίκου αποφάσεως επί της ανακοπής.  
7.   Η κατά την διαδικασίαν του άρθρου τούτου απόφασις δεν εμποδίζει την 
επιδίωξιν των εκατέρωθεν δικαιωμάτων κατά την τακτικήν διαδικασίαν. "Το επί της 
ανακοπής δικάζον, κατά τας διατάξεις των παρ. 2 και 4 του παρόντος άρθρου, 
Ειρηνοδικείον και κατ' έφεσιν μονομελές Πρωτοδικείον, αποφαίνεται δια της αυτής 
αποφάσεως και περί της τυχόν επιβληθείσης αποζημιώσεως χρήσεως" (προσθήκη 
του εντός ""εδάφιον δια του άρθρ.2 Ν.Δ.   
996/1971). 
  
 
  
ΒΙΒΛΙΟΝ ΔΕΥΤΕΡΟΝ 
Διαχείρισις Δασών  
 
ΤΜΗΜΑ Α'  
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α':   
Διαχείρισις Δασών Γενικώς  
 
'Αρθρο 62:     Γενικαί διατάξειςΔασοπονικαί μελέται Γενικαί διατάξεις διαχειρίσεως  
1.   Η δασοπονία  και η εδαφοπονία καθόλου εις τα δημόσια ή μη δημόσια δάση, 
ασκείται, κατά τα υπό του παρόντος κώδικος και των εις εκτέλεσιν τούτου 
εκδιδομένων Δ/των καθοριζόμενα, προς πληρεστέραν επίτευξιν των 
επιδιωκομένων δασοπονικών και εδαφοπονικών σκοπών προς το συμφέρον του 
δασοκτήμονος και εδαφοκτήμονος, εν συνδυασμώ προς τας εξυπηρετούσας το 
εθνικόν συμφέρον δασοπολιτκάς αξιώσεις, τόσον της αυξήσεως της δασικής 
παραγωγής και των εθνικών εκ των δασών ωφελειών, όσον και της δικαιοτέρας 
διανομής των εκ των δασών απολαμβανομένων δασικών οικονομικών αγαθών και 
ωφελειών μεταξύ όλων των τάξεων του 'Εθνους, δασικών παραγωγών και 
καταναλωτών.  
2.   Εις δάση ή δένδρα προοριζόμενα δι' εξωραϊσμόν ιερών, ιστορικών, 
καλλιτεχνικών χώρων (άλση, πάρκα κλπ). ή εις προστατευτικά τοιαύτα, ή δασική 
περιποίησις και η εν γένει εκμετάλλευσις αυτών γίνεται κατά τρόπον μη 
παραβλάπτοντα τον κύριον σκοπόν δια τον οποίον προορίζονται.  
3.   Τα δάση από απόψεως δασοκομικής και διαχειριστικής διακρίνονται κατά 
διαχειριστικάς μορφάς εις σπερμοφυή, (υψηλά ή υφίκορμα), εις πρεμνοφυή 
(χθαμαλά ή βραχύκορμα) και εις διφυή (πολυώροφα ή σύνθετα).  
Απαγορεύεται η ενέργεια υολοτομιών συνεπαγομένων μετατροπήν δάσους 
σπερμοφυούς διαχειριστικής μορφής εις μορφήν διφυή ή σπερμοφυούς και 
διφυούς εις πρεμνοφυή.  



4.   Κατά την άσκησιν τόσον της δασοπονίας επί των δημοσίων δασών όσον και 
της δασοπολιτικής επιτηρήσεως του Κράτους επί των ιδιωτικών δασοπονιών 
καταβάλλεται προσπάθεια, όπως εφαρμόζεται δι' αναγεννητικών και αναγωγικών 
υλοτομιών ή αναδασώσεων ή σπερμοφυής μορφή επί εκτάσεως:α) Τουλάχιστον 
των δύο τρίτων εκάστου δημοσίου δάσους.  
β) Του ημίσεος εκάστου δημοτικού, κοινοτικού ή μοναστηριακού, γ) Του ημίσεος 
του ανήκοντος εις την ολότητα των κατοίκων ενός χωρίου ή εις μέρος τούτων, εφ' 
όσον όμως ούτοι είναι μέλη του ημίσεος τουλάχιστον των οικογενειών του χωρίου 
και κατά ποσοστόν ιδιοκτησίας μείζον του ημίσεος της όλης εκτάσεως του δάσους. 
δ) του ημίσεος του ανήκοντος εις κοινωφελή εν γένει πρόσωπα. ε) Του ενός 
τετάρτου εκάστου δάσους ιδιωτών δασοκτημόνων. σ) Του ενός τετάρτου εκάστου 
δάσους ιδιωτών δασοκτημόνων συνιδιοκτήτου μετά του Δημοσίου κατά ποσοστόν 
έλασσον του ημίσεος. Δια Δ/τος καθορίζεται το ελάχιστον όριον εκτάσεως δάσους, 
πέραν της οποίας έχουν εφαρμογήν αι διατάξεις της παρούσης παραγράφου.   
 
 
 
'Αρθρο 63:     Δασοπονικαί μελέται  
1.   Η διαχείρισις των δημοσίων ή μη δασών, οργανώνουσα την δασοπονίαν προς 
πληρεστέραν επίτευξιν των υπό ταύτης επιδιωκομένων σκοπών και ιδία προς 
εξασφάλισιν της διατηρήσεως και συντηρήσεως των δασών και εγγύησιν διηνεκούς 
απολήψεως καρπώσεων, ενεργείται επί τη βάσει: α) Δασοπονικών ή δασικών 
διαχειριστικών σχεδίων μονίμων ή προσωρινών. β) Δασοπονικών ή δασικών 
διαχειριστικών εκθέσεων. γ) Πινάκων υλοτομίας και δ) Δασικών αστυνομικών 
διατάξεων.  
2.   Δια Δ/τος καθορίζονται αι λεπτομέρειαι του παρόντος άρθρου ως και τα της 
διαχειρίσεως των δασών εν γένει.   
 
 
 
'Αρθρο 64:     Δασοπονικά σχέδια και εκθέσεις  
1.   Τα δασοπονικά σχέδια και αι εκθέσεις εγκρίνονται, αναθεωρούνται ή 
τροποποιούνται υπό του Υπουργού Γεωργίας μετά σύμφωνον γνωμοδότησιν του 
Τεχνικού Συμβουλίου Δασών και ισχύουν, τα μεν μόνιμα δασοπονικά σχέδια δια 
περίοδον δέκα ετών, τα δε προσωρινά τοιαύτα και αι εκθέσεις δια περίοδον πέντε 
έως δέκα ετών.  
2.   Τα μόνιμα δασοπονικά σχέδια δύνανται να αναθεωρηθούν ή τροποποιηθούν 
εντός του χρόνου ισχύος αυτών, μόνον εάν έλαβον χώραν εξαιρετικά και 
απρόβλεπτα γεγονότα (θεομηνία, πυρκαϊά και αποξήρανσις μερική ή ολική), 
επιβεβαιούμενα δι' εκθέσεως του αρμοδίου περιφερειακύ διευθυντού δασών.  
3.   Τα προσωρινά δασοπονικά σχέδια και αι εκθέσεις δύνανται: α) Να 
τροποποιηθούν κατά τον χρόνον ισχύος αυτών, όταν εκ της προόδου της 
εφαρμογής των αποδειχθή εμπράκτως, βεβαιουμένου τούτου δι' εκθέσεως του 
αρμοδίου περιφερειακού διευθυντού δασών, ότι δεν δύναται να εφαρμοσθούν 
άνευ σοβαράς βλάβης του δάσους, ως και αν πιστοποιηθή καταφανώς παραδρομή 
κατά την έγκρισιν και β) Να αναθεωρηθούν δια της συντάξεως οριστικών 
δασοπονικών σχεδίων και δι' ετέρους αποχρώντας λόγους, καθοριζομένους δια 
Δ/τος, αλλά μετά παρέλευσιν πενταετίας από της εφαρμογής των.   
 
 
 
'Αρθρο 65:     Πίνακες υλοτομίας  
Οι πίνακες υλοτομίας καταρτίζονται και εγκρίνονται δια περίοδον ενός μέχρι πέντε 
ετών, εφ' όσον καταρτίζονται επί τη βάσει δασοπονικού σχεδίου ή εκθέσεως, 
άλλως ισχύουν δια περίοδον ενός έτους.   
 
 



 
'Αρθρο 66:     Δασικαί αστυνομικαί διατάξεις  
1.   Δασικαί αστυνομικαί διατάξεις των δασαρχών, εκδιδόμεναι εγκρίσει του 
νομάρχου μετά γνώμην του περιφερειακού διευθυντού δασών, δύνανται δια 
λόγους δασοπονικούς, προστατευτικούς, τουριστικούς, αισθητικούς και εν γένει 
κοινής ωφελείας να ρυθμίσουν ή περιορίσουν μέχρι πλήρους απαγορεύσεως κατά 
χώρον, χρόνον και τρόπον ως και κατά ξυλευόμενα χωρία, κωμοπόλεις και πόλεις 
πάσαν άνευ αδείας υλοτομίαν, συλλογήν ή κατασκευήν δασικών προϊόντων κατά 
τας διατάξεις των άρθρ. 177 και 178 ως και την υλοτομίαν, κλάδευσιν ή εκρίζωσιν 
παντός δένδρου, θάμνου, φρυγάνου και χόρτου φυομένων εντός γεωργικώς ή 
δενδροκομικώς καλλιεργουμένων εκτάσεων, χορτολιβαδίων, μερικώς δασοσκεπών 
εκτάσεων και δασών δημοσίων  ή μη. Αι ως άνω υλοτομίαι και κλαδεύσεις 
δύνανται να αφορούν και εις δένδρα δενδροστοιχιών, δημοσίων ή μη.  
2.   Κατά τον αυτόν ως άνω τρόπον δύνανται να εκδοθούν δασικαί αστυνομικαί 
διατάξεις, δια των οποίων να απαγορευθή η ρητίνευσις επί ωρισμένον ή αόριστον 
χρονικόν διάστημα εις δάση προστατευτικά, εις πάρκα, δάση περί χώρους 
ιστορικούς, εθνικούς, λουτροπόλεις, εις δάση ευρισκόμενα εκατέρωθεν των 
δημοσίων οδών, ιδία των παρουσιαζουσών μεγάλην τουριστικήν κίνησιν μέχρι 
βάθους 50 το πολύ μέτρων από του άκρου των οδών τούτων ή εις δάση ένθα 
ενηργήθη έντονος ρητίνευσις ή εν γένει δια δασοκομικούς ή διαχειριστικούς 
λόγους.  
3.   Δια Δ/των ορίζονται αι απαιτούμεναι αστυνομικαί διατάξεις δια τον κανονισμόν 
της υλοτομίας, συλλογής ή κατασκευής δασικών προϊόντων και πάσης καρπώσεως 
δάσους, δια τας προθεσμίας και λοιπάς λεπτομερείας τας αναφερομένας εις τους 
πίνακας υλοτομίας, τα πρωτόκολλα εγκαταστάσεως των υλοτόμων εις το δάσος, 
τους όρους της συγγραφής των υποχρεώσεων των εργολάβων υλοτομίας εντός 
δημοσίων δασών, τα πρωτόκολλα εξελέγξεως των δασικών προϊόντων καθώς και 
πάσαν άλλην λεπτομέρειαν εν γένει.  
4.   Αι δασικαί αστυνομικαί διατάξεις ισχύουν μόνον μετά την, επιμελεία του 
δασάρχου, δημοσίευσιν αυτών δια τοιχοκολλήσεως εις το δημοτικόν ή κοινοτικόν 
κατάστημα των οικείων πόλεων, κωμοπόλεων και χωρίων. Ο αρμόδιος δασάρχης, 
μεριμνά δια την ευρυτέραν τούτων δημοσιότητα, είτε δια του τύπου είτε δι' άλλου 
προσφόρου τρόπου.   
 
 
 
'Αρθρο 67:     Διαχείρισις δασών βαρυνομένων δια δουλειών  
Εις δημόσια ή μη δάση, βεβαρημένα δια κεκτημένων περιωρισμένων δικαιωμάτων 
καρπώσεως ή χρήσεως υπέρ τρίτων, ως συλλογής ρητίνης, συλλογής 
βαλανιδοκάρπου, βοσκής, ξυλεύσεως κλπ. η άσκησις των δικαιωμάτων τούτων 
δέον να ενεργήται κατά τρόπον μη παρεμποδίζοντα την υπό του δασοκτήμονος 
κατά τα λοιπά διαχείρισιν του δουλεύοντος δάσους προς εκμετάλλευσιν και λήψιν 
των αναγκαίων προς εκμετάλλευσιν και λήψιν των αναγκαίων προστατευτικών 
μέτρων δια την αναγέννησιν των δασών μετά την υλοτομίαν.   
 
 
 
'Αρθρο 68 :    Δασικόν διαχειριστικόν έτος  
Η έναρξις και λήξις του δασικού διαχειριστικού έτους δια τα δημόσια και μη δάση 
καθορίζεται δι' όλην την Επικράτειαν ή δια περιφερείας ταύτης δια Δ/τος.   
 
 
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β'   Διαχείρισις προστατευτικών δασών  
 
'Αρθρο 69:     Προστατευτικά δάση  
1.   Προστατευτικά δάση και γαίαι εν γένει, καλλιεργήσιμοι ή μη, των οποίων η 



καθόλου διαχείρισις υπόκειται εις ειδικούς περιορισμούς χάριν του δημοσίου 
συμφέροντος, είναι:  
α)   Τα επί κατωφερειών φυόμενα δάση, δασικαί εκτάσεις, βοσκότοποι, οίτινες 
προστατεύουν το ίδιον αυτών έδαφος.  
β)   Τα χρησιμεύοντα προς προστασίαν του εδάφους των υποκειμένων αυτών 
τόπων κατά των καταπτώσεων χιόνος, χωμάτων ή λίθων ή κατά της παρασύρσεως 
του χώματος επί των ορέων και των κλιτύων, ως και τα αποτελούντα την 
ανωτέραν ζώνην της δασικής βλαστήσεως επί των ορέων.  
γ)   Τα χρησιμεύοντα δια την συγκράτησιν του εδάφους κατά πλημμυρών ή κατά 
χειμάρρων και ποταμών, επίσης δε τα χρησιμεύοντα δια την προστασίαν των 
παραλίων εκ των υποθαλασσίων διαβρώσεων και αμμοχωσιών. Ως τοιαύτα δε 
χαρακτηρίζονται όλαι αι δασικαί συστάδες και τα τμήματα τα κείμενα επί των 
οχθών ή παρά τας όχθας της θαλάσσης ή των ποταμών και ρευμάτων επί ζώνης 
πλάτους 50 μέτρων και δ)   Τα προστατευτικά πηγών, ρευμάτων, οδών, 
σιδηροδρόμων ή κατωκημένων τόπων ως και τα παρακείμενα τοπίων ιστορικής 
αξίας, ιδρυμάτων ή μνημείων της αρχαίας ή συγχρόνου τέχνης και λουτροπόλεων 
ή ασκληπιείων.  
2.   Εκ των εν τη προηγουμένη παραγράφω δασών, δασικών εκτάσεων και γαιών, 
τα μεν υπό στοιχ. α-γ χαρακτηρίζονται απλώς προστατευτικά, τα δε υπό στοιχ. δ, 
ως απολύτως προστατευτικά.   
 
 
 
'Αρθρο 70:     Διαδικασία χαρακτηρισμού δασών ως προστατευτικών  
Δια την εφαρμογήν των ειδικών περιορισμών της διαχειρίσεως επί των 
προστατευτικών εν γένει δασών και γαιών ως και των προστατευτικών εν γένει 
μέτρων, περί των οποίων προβλέπει ο παρών κώδιξ, προαπαιτείται χαρακτηρισμός 
αυτών  ως τοιούτων υπό του Υπουργού Γεωργίας, είτε αυτεπαγγέλτως, είτε 
κατόπιν προτάσεως των νομαρχών, τοπικών δασικών αρχών, φιλοδασικών 
επιτροπών, διευθύνσεων σιδηροδρόμων.   
 
 
 
'Αρθρο 71:     Ειδικαί διατάξεις διαχειρίσεως των προστατευτικών δασών.  
1.   Επί προστατευτικών δασών και γαιών απαγορεύεται απολύτως η μετατροπή και 
αλλαγή του είδους της φυτείας.  
2.   Εντός των προστατευτικών δασών οιασδήποτε μορφής απαγορεύονται 
υλοτομίαι διασπώσαι την συνοχήν των συστάδων και απογυμνούσαι το έδαφος. 
Επιτρέπεται δε εις ταύτα, εάν μεν είναι σπερμοφυή μόνον η κατ' επιλογήν 
υολοτομία κατόπιν προσημάνσεως, εάν δεν είναι πρεμνοφυή η υλοτομία κατά 
μικρά τμήματα, μη υπερβαίνοντα τα 40 τετραγωνικά μέτρα, ή κατά στενάς λωρίδας 
παραλλήλους προς τας ισοϋψείς καμπύλας του εδάφους.  
3.   Επί των προστατευτικών δασών και γαιών, προς εξασφάλισιν της διατηρήσεως 
και εναδασώσεως αυτών, δύναται ο νομάρχης, κατόπιν προτάσεως του αρμοδίου 
δασάρχου, να διατάξη, την έκδοσιν κατά τα κεκανονισμένα αστυνομικής διατάξεως 
απαγορευούσης πάσαν ξύλευσιν και γεωργικήν ή δενδροκομικήν καλλιέργειαν.  
4.   Το έδαφος των δασών και των δασικών εκτάσεων των υπό στοιχ. δ της παρ. 1 
του άρθρ. 69 εις οιονδήποτε και αν ανήκη, σταθεροποιείται καθ' υπόδειξιν της 
δασικής αρχής δια δασώσεως του εδάφους και δια της διευθετήσεως των 
χειμάρρων και των ορμητικών ρυακίων.  
5.   Ο νομάρχης, κατόπιν γνώμης των αρμοδίων τοπικών δασικών αρχών, δύναται 
εις λεκάνας απορροής χειμάρρων ή εις κλιτύς λόφων, βουνών και ορέων, 
εκπληρούσας προστατευτικόν σκοπόν, να καθορίζη την μορφήν της 
εκμεταλλεύσεως ιδιωτικών δασικών εκτάσεων, είτε εις δασικήν είτε εις 
δενδροκομικήν μετά ή άνευ κατασκευής βαθμίδων (πεζουλίων) είτε εις αροτραίαν 
είτε εις λιβαδικήν, είτε εις ωρισμένην μικτήν τοιαύτην. Ο παραβαίνων την ούτω 
καθορισθείσαν μορφήν εκμεταλλεύσεως τιμωρείται δια των ποινών του άρθρ. 268.   



 
 
 
'Αρθρο 72 :    Απαλλοτρίωσις μη δημοσίων προστατευτικών δασών.  
1.   Οι ιδιοκτήται προστατευτικών δασών και γαιών δεν δύνανται να υποχρεούνται 
προς λήψιν οιουδήποτε δασοπονικού ή δασοπολιτικού μέτρου συνεπαγομένου 
δαπάνας άνευ συγκαταθέσεώς των.  
2.   Εάν η τυχόν εκτέλεσις των ως άνω μέτρων εμφανίζεται ως απαραίτητος δια 
την προστασίαν  των προστατευτικών δασών και γαιών και οι ιδιοκτήται τούτων 
δεν συγκατατίθενται να εκτελέσουν ταύτα, δι' ίδιον αυτών λογαριασμόν, το 
Υπουργείον Γεωργίας δικαιούται να απαλλοτριώση τα δάση και τας γαίας ταύτας, 
κατά τας περί απαλλοτριώσεως διατάξεις.   
 
 
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Γ'   Διαχείρισις παραμεθορίων δασών.  
 
 
'Αρθρo 73:     'Αδεια στρατιωτικού διοικητού δι' εκχέρσωσιν και βοσκήν 
Προκειμένου περί εκχερσώσεως δασικών εκτάσεων κειμένων εις παραμεθορίους 
περιοχάς, εκτός των υπό του παρόντος κώδικος προβλεπομένων, προσαπαιτείται 
και έγγραφος άδεια του στρατιωτικού διοικητού της περιοχής, εκδιδομένη κατόπιν 
συμφώνου γνωμοδοτήσεως του Γενικού Επιτελείου Στρατού.  
Ομοία άδεια, εκδιδομένη υπό τας αυτάς προϋποθέσεις, απαιτείται δια την βόσκησιν 
ζώων εντός οιωνδήποτε δασικών εκτάσεων κειμένων εις τας αυτάς περιοχάς.   
 
 
 
'Αρθρo 74:     Τρόπος εγκρίσεως καρπώσεων και μίσθωσις τούτων  
1.   Προκειμένου περί καρπώσεως δημοσίων ή μη δασών, κειμένων εντός των 
παραμεθορίων περιοχών, προ πάσης εγκρίσεως, προκαλείται γνωμοδότησις του 
οικείου σώματος στρατού ή μεραρχίας, υποχρεωτική δια τον εγκρίνοντα την 
κάρπωσιν Υπουργόν Γεωργίας, νομάρχην ή τοπικήν δασικήν αρχήν, περί του εάν 
λόγοι ασφαλείας της Χώρας δεν κωλύουν την ενέργειαν της καρπώσεως ή δεν 
υπαγορεύουν όπως κατά την ενέργειαν της καρπώσεως τηρηθούν ωρισμένοι όροι 
ρητώς καθοριζόμενοι εν τη γνωμοδοτήσει.  
2.   Προκειμένου περί διαθέσεως δια δημοπρασίας της καρπώσεως δημοσίου 
δάσους, κειμένου εντός παραμεθορίου περιοχής, δύναται να μετέχη ως μέλος της 
επιτροπής ενώπιον της οποίας διεξάγονται αι δημοπρασίαι και αξιωματικός υπό του 
οικείου σώματος στρατού ή μεραρχίας οριζόμενος, είτε παγίως δια πάσας τας 
δημοπρασίας, είτε συγκεκριμένως δια δημοπρασίας αφορώσας εις ωρισμένα δάση. 
Ο αξιωματικός ούτος έχει καθήκον να εισηγήται εις την επιτροπήν, διατυπώνων 
εγγράφως τα αντιρρήσεις του εις περίπτωσιν διαφωνίας, τον αποκλεισμόν ως 
πλειοδοτών ατόμων επικινδύνων εις την ασφάλειαν της Χώρας.  
3.   Επί τη αιτήσει της οικείας μεραρχίας ή σώματος στρατού, η αρμοδία δασική 
αρχή υποχρεούται να αναστείλη πάσαν εργασίαν ενεργουμένην εις δάση, κείμενα 
εις παραμεθορίους περιοχάς, εφ' όσον παραβιάζονται οι κατά το παρόν άρθρον 
όροι οι αποβλέποντες εις την ασφάλειαν της Χώρας, να αναφέρεται δε σχετικώς εις 
την προϊσταμένην της αρχήν απεκδεχομένη τας διαταγάς της.   
 
 
 
'Αρθρo 75:     Υποχρεώσεις υλοτόμων  
1.   Ουδείς δύναται να εργασθή υλοτόμος ή ανθρακοποιός εις τας παραμεθορίους 
περιοχάς, εάν δεν είναι εφωδιασμένος δι' ειδικής αδείας εκδιδομένης υπό του 
διοικητού του στρατιωτικού τομέως, εις την περιοχήν του οποίου μέλλει να 
εργασθή.  



2.   Ο διοικητής του συνοριακού τομέως, εις την περιοχήν του οποίου ενεργούνται 
υλοτομίαι, δικαιούται να απομακρύνη πάραυτα πάντα εργάτην υλοτόμον ή 
ανθρακοποιόν, όστις ήθελεν αποκαλυφθή στερούμενος της κατά την παρ. 1 
ειδικής αδείας.   
 
 
 
'Αρθρo 76:     Διαχείρισις δασών κειμένων εις περιοχάς στρατιωτικών αμυντικών 
έργων  
Δάση ανήκοντα εις το Δημόσιον ή περιελθόντα εις την κυριότητα αυτού κατόπιν 
απαλλοτριώσεως ή κατεχόμενα παρ' αυτού υπό προσωρινήν επίταξιν και κείμενα 
εντός στρατιωτικών αμυντικών περιοχών και απηγορευμένων ζωνών, ως 
καθορίζονται αύται υπό των σχετικών διατάξεων περί μέτρων ασφαλείας οχυρών 
θέσεων, τελούν υπό την αποκλειστικήν διαχείρισιν της στρατιωτικής υπηρεσίας, 
εφαρμόζονται δε επ' αυτών αι σχετικαί διατάξεις των Α.Ν. 376 της 14/18.12.1936 
(περί μέτρων ασφαλείας οχυρών θέσεων), 1400 της 11/17.10.1938 (περί 
διαχειρίσεως των εντός απηγορευμένων Ζωνών Ν. Οχυρών δημοσίων κτημάτων) 
και 1839 της 17/22.7.1939 (περί διαχειρίσεως των εντός των Απηγορευμένων 
Ζωνών των Αμυντικών Περιοχών Δημοσίων κτημάτων), ως ετροποποιήθησαν και 
συνεπληρώθησαν.   
 
 
 
'Αρθρo 77:     Δικαιοπραξίαι επί δασών παραμεθορίων περιοχών, παρακτίων 
περιοχών κλπ.  
Αι δικαιοπραξίαι δασών κειμένων εις παραμεθορίους περιοχάς, νήσους ή νησίδας ή 
παρακτίους περιοχάς, ως ορίζονται υπό των σχετικών διατάξεων περί 
απαγορεύσεως δικαιοπραξιών εις παραμεθορίους, παρακτίους περιοχάς κλπ. 
διέπονται υπό των διατάξεων του Α.Ν. 1366 της 2/7.9.1938 (περί απαγορεύσεως 
δικαιοπραξιών εις παραμεθορίους, παρακτίους περιοχάς κλπ.) και του άρθρ. 4 Α.Ν. 
1629 της 14/18.2.1939 (περί συμπληρώσεως και προσθήκης διατάξεων εις τον 
Α.Ν. υπ' αριθ. 1366/1938" περί απαγορεύσεως δικαιοπραξιών εις παραμεθορίους, 
παρακτίους περιοχάς κλπ. ως ούτοι εκάστοτε ισχύουν.   
 
 
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Δ':  
 
"'Αρθρo 78:    Εθνικοί δρυμοί αισθητικά δάση και διατηρητέα μνημεία της φύσεως  
1.   α)   Δια Β.Δ/τος εκδιδομένου επί τη προτάσει του Υπουργικού Συμβουλίου, 
μετά γνώμην του Τεχνικού Συμβουλίου Δασών, δύναται να κηρύσσωνται ως 
εθνικοί δρυμοί δασικαί περιοχαί, αι οποίαι παρουσιάζουν ιδιαίτερον ενδιαφέρον εξ 
απόψεως διατηρήσεως της αγρίας χλωρίδος και πανίδος, των γεωμορφικών 
σχηματισμών, του υπεδάφους, της ατμοσφαίρας, των υδάτων και γενικώς του 
φυσικού περιβάλλοντός των και των οποίων κρίνεται επιβεβλημένη η προστασία, η 
διατήρησις και η βελτίωσις της συνθέσεως, της μορφής και των φυσικών 
καλλονών των, δι' αισθητικήν, ψυχικήν και υγιεινήν απόλαυσιν και ανάπτυξιν του 
τουρισμού, ως και την διενέργειαν πάσης φύσεως επιστημονικών ερευνών.  
β)   Δια του αυτού Β/Δτος, καθορίζονται ωσαύτως η περιφέρεια και η έκτασις 
εκάστου εθνικού δρυμού, ως και τα όρια αυτού.  
γ)   Συνιστάται Συμβούλιον Εθνικών Δρυμών, το οποίον, συνερχόμενον τακτικώς 
μεν δις τουλάχιστον κατ' έτος εκτάκτως δε οσάκις ήθελε συγκληθή δι' αποφάσεως 
του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας εισηγείται εις τούτον περί των ληττέων μέτρων 
δια την εκπλήρωσιν των σκοπών των εθνικών δρυμών. Η σύνθεσις και λειτουργία 
του Συμβουλίου καθορίζονται δια Β/Δτος, εκδιδομένου επί τη προτάσει του 
Υπουργού Εθνικής Οικονομίας. (Το Συμβούλιο Εθνικών δρυμών" που προβλέπεται 
από την άνω περιπτ. γ' καταργήθηκε από την παρ. 10 άρθρ. 6 της 272961/26-26 



Απρ. 1982 (ΦΕΚ Β' 215) Διορθ. Σφαλμ. στο ΦΕΚ Β' 564/9-8-1982, αποφ. Υπ.  
Προεδρ. Κυβερν. και Γεωργίας).  
2.   Δάση ή φυσικά τοπία, μη παρουσιάζοντα τα εν τη παρ. 1 του παρόντος άρθρου 
χαρακτηριστικά γνωρίσματα, έχοντα όμως ιδιαιτέραν αισθητικήν, υγιεινήν και 
τουριστικήν σημασίαν, ως και τοιαύτην επιβάλλουσαν την προστασίαν της πανίδος, 
χλωρίδος και του ιδιαιτέρου φυσικού των κάλλους, δύναται να κηρύσσωνται δια 
Β/Δτος, εκδιδομένου επί τη προτάσει του Υπουργικού Συμβουλίου, μετά γνώμην 
του Τεχνικού Συμβουλίου Δασών, ως "αισθητικά δάση", ήτοι ως δάση αναψυχής, 
υγείας και περιπάτου ή τοπία ιδιαιτέρου φυσικού κάλλους.  
3.   Εκτάσεις, δημόσιαι, ή ου, μη δυνάμεναι να χαρακτηρισθούν, κατά τα ανωτέρω, 
ως εθνικοί δρυμοί ή αισθητικά δάση, παρουσιάζουσαι όμως ιδιατέραν 
παλαιοντολογικήν, γεωμορφολογικήν και ιστορικήν σημασίαν, δύναται να 
κηρύσσωνται δια Β/Δτος, εκδιδομένου επί τη προτάσει του Υπουργικού 
Συμβουλίου, μετά γνώμην του Τεχνικού Συμβουλίου Δασών, ως "διατηρητέα 
μνημεία της φύσεως". Ομοίως, ως διατηρητέα μνημεία της φύσεως, δύναται να 
κηρύσσωνται δι' αποφάσεως του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας δημοσιευομένης 
εις την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, δένδρα ή συστάδες δένδρων, υγροβιότοποι, 
ως και σπάνια είδη φυτών, παρουσιάζοντα ιδιαιτέραν βοτανικήν, 
φυτογεωγραφικήν, αισθητικήν και ιστορικήν σημασίαν.  
4.   Επί τη συνδρομή λόγων προστασίας ή προαγωγής ή αναπτύξεως γενικωτέρας 
σημασίας τομέων της Εθνικής Οικονομίας, δια Β/Δτος, εκδιδομένου επί τη 
προτάσει του Υπουργικού Συμβουλίου, μετά γνώμην του Τεχνικού Συμβουλίου 
Δασών, επιτρέπεται ο μεταχαρακτηρισμός εθνικού δρυμού εις αισθητικόν δάσος ή 
εις διατηρητέον μνημείον της φύσεως, ο του αισθητικού δάσους, εις εθνικόν 
δρυμόν ή διατηρητέον μνημείον της φύσεως και ο του διατηρητέου μνημείου της 
φύσεως εις εθνικόν δρυμόν, ή αισθητικόν δάσος, ως και η τροποποίησις των 
ορίων, της εκτάσεως και της περιφερείας των Εθνικών δρυμών, των αισθητικών 
δασών και των διατηρητέων μνημείων της φύσεως" (αντικ. του άρθρου 78 ως άνω 
δια του άρθρ. 3 Ν.Δ. 996/1971).   
 
 
 
"'Αρθρο 78Α:   Απονομή εθνικού διπλώματος εις εθνικούς δρυμούς  
1.   Εις τους εθνικούς δρυμούς, οι οποίοι παρουσιάζουν γενικώτερον 
επιστημονικόν και τουριστικόν ενδιαφέρον, απονέμεται δια Β.Δ/τος, εκδιδομένου 
επί τη προτάσει του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας, κατόπιν εκθέσεως Επιτροπής 
Εμπειρογνωμόνων, εθνικόν δίπλωμα προστασίας της φύσεως, επιδιδόμενον εις τον 
οικείον νομάρχην.  
2.   Η κατά την προηγουμένην παράγραφον επιτροπή συγκροτείται δι' αποφάσεως 
του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και αποτελείται:α) Εκ του Γενικού Διευθυντού 
Δασών του Υπουργείου  Γεωργίας, ως Προέδρου, β) εκ του Κοσμήτορος της 
Φυσικομαθηματικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών και γ) εκ του Προέδρου 
της Ελληνικής Εταιρείας Προστασίας της Φύσεως.  
Δια της αυτής αποφάσεως ορίζονται και οι αναπληρωταί του Προέδρου και των 
μελών της Επιτροπής, ως και τα της λειτουργίας ταύτης. Δι' ομοίας αποφάσεως 
ρυθμίζεται πάσα αναγκαία λεπτομέρεια δια την εφαρμογήν του παρόντος" (προσθ. 
του άρθρου 78α δια του άρθρ. 4 Ν.Δ 996/1971. 'Ομοιον άρθρ. 78Α, όπερ είχεν 
προστεθή και δια του Ν.Δ. 871/1971, κατηργήθη δια του άρθρ. 19 Ν.Δ. 
996/1971.). 
  
 
"'Αρθρο 79:    Σύνθεσις, έκτασις και κανονισμός λειτουργίας των εθνικών δρυμών  
1.   'Εκαστος εθνικός δρυμός αποτελείται:  
α)   Από τον πυρήνα αυτού ή τον καθ' εαυτό εθνικόν δρυμόν, απολύτου 
προστασίας, εκτάσεως ουχί ελάσσονος των 1.500 εκταρίων, εξαιρέσει των εις τας 
νήσους ιδρυομένων δρυμών, οίτινες δύνανται να έχουν και μικροτέραν έκτασιν.  
β)   Από την περί τον πυρήνα ζώνην (περιφερειακήν ζώνην), αναλόγου εκτάσεως, 



τουλάχιστον ίσης προς τον πυρήνα, η εκμετάλλευσις της οποίας οργανούται κατά 
τρόπον συμβάλλοντα εις την εκπλήρωσιν των υπό του πυρήνος του εθνικού 
δρυμού επιδιωκομένων σκοπών. Η ζώνη αύτη δύναται να παραλείπεται, εφ' όσον 
επιτυγχάνεται δι' άλλων μέσων πλήρης προστασία του πυρήνος του εθνικού 
δρυμού.  
2.   Δια κανονισμού, εκδιδομένου δι' αποφάσεως του Υπουργού Εθνικής 
Οικονομίας και δημοσιευομένου εις την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ρυθμίζονται 
τα της οργανώσεως, λειτουργίας και διαχειρίσεως εκάστου εθνικού δρυμού" 
(αντικ. του άρθρου 79 ως άνω δια του άρθρ. 5 Ν.Δ. 996/1971).   
 
 
 
'Αρθρο 80 :    Απαγόρευσις εντός του πυρήνος εθνικών δρυμών και των 
διατηρητέων μνημείων της φύσεως. Οργάνωσις της περιφειακής ζώνης εθνικών 
δρυμών και των αισθητικών δασών.  
1.   "Προς εκπλήρωσιν των σκοπών δια τους οποίους ήδη έχουν συσταθή ή ήθελον 
συσταθή οι εθνικοί δρυμοί και αι κηρυχθείσαι ως διατηρητέα μνημεία της φύσεως 
εκτάσεις απαγορεύεται, επί ποινή απολύτου ακυρότητος, η εντός του πυρήνος του 
εθνικού δρυμού και των χώρων των διατηρητέων μνημείων της φύσεως πάσης 
μορφής παραχώρησις προς φυσικά ή νομικά πρόσωπα δημοσίου και ιδιωτικού 
δικαίου, ως και εις δημοσίας υπηρεσίας, προς επιδίωξιν οιουδήποτε ετέρου σκοπού.  
2.   Απαγορεύεται, ωσαύτως, εντός του πυρήνος των εθνικών δρυμών και των 
χώρων των διατηρητέων μνημείων της φύσεως:  
α)   Η ανόρυξις και εκμετάλλευσις μεταλλείων και λατομείων, η απόληψις 
οιουδήποτε ορυκτού προϊόντος και εν γένει εκτέλεσις πάσης συναφούς εργασίας ή 
η κατασκευή σχετικής εγκαταστάσεως.  
β)   Η ανασκαφή, η επιχωμάτωσις, η δειγματοληψία και πάσα άλλη ενέργεια, 
τείνουσα εις την φθοράν και αλλοίωσιν των γεωμορφικών σχηματισμών και 
φυσικών καλλονών.  
γ)   Η τοποθέτησις διαφημιστικών πινακίδων και αγγελιών, πλην των υπό του 
Υπουργού Εθνικής Οικονομίας εγκρινομένων και σκοπουσών εις την ανάπτυξιν του 
τουρισμού, της φιλοδασικής ενημερώσεως, των επιστημονικών μελετών και την 
εξυπηρέτησιν γενικωτέρων συμφερόντων.  
δ)    Αι βιομηχανικαί δραστηριότητες εν γένει.  
ε)   Η εγκατάστασις οικισμών, οικιών, αγροικιών, παραπηγμάτων και η κατασκευή 
παντός εν γένει έργου, εξαιρέσει των απαραιτήτων δια την προστασίαν και 
λειτουργίαν του εθνικού δρυμού ή των διατηρητέων μνημείων της φύσεως έργων, 
ως η κατασκευή δασικών κτιρίων, τοιούτων δι' εγκατάστασιν δασικών 
επιστημονικών εργαστηρίων, οδικού δικτύου, η διάνοιξις αντιπυρικών ζωνών, η 
πραγματοποίησις υλωρικών και λοιπών προστατευτικών έργων. ς)   Η υλοτομία, η 
κοπή, η εκρίζωσις, η καταστροφή, η συλλογή ή η μεταφορά φυτικών ειδών και 
δασικών προϊόντων.  
ζ)   Η βοσκή παντός ζώου καθ' όλην την διάρκειαν του έτους και η κατασκευή 
πάσης φύσεως κτηνοτροφικών έργων, ως ποτιστρών, στεγάστρων.  
η)   Η θήρα παντός ζώου, πλην των επιβλαβών θηραμάτων, των οποίων 
επιτρέπεται, κατόπιν αποφάσεως του νομάρχου, η δια δολωμάτων δίωξις ως και η 
προς τον σκοπόν τούτον διάβασις μετά κηνυγετικού όπλου, μετά ή άνευ κυνός, δια 
μέσου του εθνικού δρυμού και θ)   Η αλιεία, καθ' όλην την διάρκειαν του έτους, 
εντός λιμνών και ορεινών ρεόντων υδάτων.  
3.   α)   Ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας, δύναται, δι' αποφάσεώς του, να λαμβάνη 
παν μέτρον, αποβλέπον εις την προστασίαν του εθνικού δρυμού, των αισθητικών 
δασών και των διατηρητέων μνημείων της φύσεως, ως και εις την εκπλήρωσιν των 
σκοπών ιδρύσεως αυτών.  
β)   Αστυνομικαί δασικαί διατάξεις, εκδιδόμεναι υπό της οικείας δασικής υπηρεσίας 
εις τα πλαίσια του παρόντος και των αποφάσεων του Υπουργού Εθνικής 
Οικονομίας και δημοσιευόμεναι κατά την ισχύουσαν νομοθεσίαν, δύνανται να 
ρυθμίζουν θέματα, αροφώντα εις την προστασίαν εν γένει των εθνικών δρυμών, 



των αισθητικών δασών και διατηρητέων μνημείων της φύσεως.  
4.   Δια την προστασίαν, οργάνωσιν και βελτίωσιν των περιφερειακών ζωνών, ήτοι 
των χώρων περιωρισμένης προστασίας των εθνικών δρυμών, ως και των 
αισθητικών δασών, δύναται υπό της οικείας δασικής υπηρεσίας να λαμβάνωνται 
μέτρα και να εκτελούνται τα ενδεδειγμένα έργα, ιδία:  
α)   Η προστασία και αύξησις της αγίας πανίδος και χλωρίδος ή και μείωσις τούτων, 
κατ' είδος και αριθμόν, εντός των ενδεδειγμένων ορίων βιολογικής ισορροπίας 
μεταξύ των ειδών αφ' ενός της πανίδος και αφ' ετέρου της χλωρίδος, ως επίσης 
της ισορροπίας μεταξύ αλλήλων.  
β)   Η διατήρησις των γεωμορφικών σχηματισμών και η προστασία των φυσικών 
καλλονών, ως και η δια τεχνητής επεμβάσεως καλυτέρα αυτών εκμετάλλευσις, από 
αισθητικής και τουριστικής απόψεως.  
γ)    Η λήψις προληπτικών και κατασταλτικών μέτρων, προς προστασίαν του 
εθνικού δρυμού και των αισθητικών δασών.  
δ)   Η ίδρυσις εκτροφείων θηραμάτων και ιχθυοτροφείων, προς αύξησιν της αγρίας 
πανίδος, ως και η δια καταλλήλων δασοτεχνικών χειρισμών διατήρησις, βελτίωσις 
και επέκτασις της βλαστήσεως, η ίδρυσις δασικών φυτωρίων και δασικών 
δενδροκήπων (ΑRBORETUM), ως και η δια φυσικής και τεχνητής οδού 
αναγέννησις της χλωρίδος.  
ε)   Η κατασκευή του απαραιτήτου οδικού δικτύου και των αναγκαίων δασικών 
κτιριακών εγκαταστάσεων, ως δασοφυλακείων, πυροφυλακείων και εργαστηρίων 
επιστημονικών πειραμάτων και ερευνών. ς)   Η ίδρυσις θερινών και χειμερινών 
εγκαταστάσεων, δια την εξυπηρέτησιν των κατασκηνώσεων, της ορειβασίας, του 
τουρισμού και του αθλητισμού εν γένει.  
ζ)   Η συλλογή ή η εκρίζωσις φυτικών ειδών και η μεταφορά αυτών, ως και η 
σύλληψις και μεταφορά αγρίων ζώων, δύναται να επιτραπή, κατόπιν εγκρίσεως 
του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας δι' επιστημονικούς σκοπούς" (αντικ. του άρθρου 
80 δια του άρθρ. 6 Ν.Δ. 996/1971). 
5.   "Δια Π.Δ/τος εκδιδομένου προτάσει του Υπουργού Γεωργίας, δύναται να 
απαγορεύεται καθ' άπασαν την επικράτειαν η συλλογή αυτοφυών φυτών, 
βοτανολογικού υλικού, η σύλληψις αγρίων ζώων καιη εξαγωγή εκ της χώρας 
τούτων, ως και η διεξαγωγή ερεύνης επί της αγρίας πανίδος και αυτοφυούς 
χλωρίδος άνευ αδείας της υπό του Υπουργού Γεωργίας, ειδικώς εξουσιδοτουμένης 
Δασικής Αρχής.  
6.   Δια Π.Δ/των, εκδιδομένων προτάσει του Υπουργού Γεωργίας, καθορίζεται η 
διαδικασία συντονισμού και ελέγχου των καθ' άπασαν την χώραν διεξαγομένων 
βοτανολογικών και ζωολογικών ερευνών επί της αγρίας πανίδος και αυτοφυούς 
χλωρίδος, ως και οι όροι και προϋποθέσεις διεξαγωγής τούτων.  
7.   Δι' αποφάσεως του Υπουργού Γεωργίας συνιστάται Γνωμοδοτική Επιτροπή 
αποτελουμένη εξ επτά μελών ως κάτωθι.  
α)   Εκ του Γενικού Διευθυντού Δασών ως Προέδρου.  
β)   Εκ τριών υπαλλήλων της Γενικής Διευθύνσεως Δασών επί βαθμώ 4ω-2ω.  
γ)   Εκ τριών Καθηγητών ή Υφηγητών των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων.  
Εν απουσία ή κωλύματι του Προέδρου, προδρεύει ο νόμιμος αναπληρωτής αυτού. 
'Εργον της Επιτροπής είναι η γνωμοδότησις επί των εν παρ. 6 του παρόντος 
άρθρου θεμάτων οσάκις τίθενται υπ' όψιν αυτής, Γραμματεύς της Επιτροπής μετά 
του Αναπληρωτού που ορίζεται υπάλληλος της Γενικής Διευθύνσεως Δασών. Εις 
τον Πρόεδρον, τα μέλη και τον Γραμματέα της Επιτροπής, καταβάλλονται μόνον 
οδοιπορικά έξοδα κατά τας εκάστοτε ισχυούσας διατάξεις" (προσθ. των παρ. 5,6 
και 7 δια του άρθρ. 1 Νομ. 177/1975).   
 
 
 
'Αρθρο 81 :    Εκτέλεσις αστικών έργων  
"Η μελέτη και η εκτέλεσις των πάσης φύσεως έργων και εργασιών, περί ων η παρ. 
4 του άρθρ. 60, εντός των εθνικών δρυμών, των αισθητικών δασών και των 
διατηρητέων μνημείων της φύσεως, ενεργούνται κατά τας περί μελέτης και 



εκτελέσεως δασοτεχνικών έργων διατάξεις του αστικού Κώδικος" (αντικ. του 
άρθρου 81 ως άνω δια του άρθρ. 7 Ν.Δ.       996/1971). 
  
 
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ε':       Διαχείρισις δασών Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης  
 
 
'Αρθρο 82:     Διοίκησις και διαχείρισις  
Η διοίκησις και διαχείρισις των κατά τον Νομ. 6320/1934 "περί παραχωρήσεως της 
χρήσεως δημοσίων δασών εις το Πανεπιστήμιον Θεσσαλονίκης δια σκοπούς 
εκπαιδευτικούς, ερευνών κλπ. "και το εις εκτέλεσιν αυτού Δ/τος της 15/28.12.   
παραχωρηθέντων κατά νομήν δημοσίων δασών των περιφερειών Περτουλίου -
Τρικάλων και των Κοινοτήτων Βραστάμων (τέως Βραστών) και Ταξιάχου 
Χαλκιδικής, περί των οποίων προβλέπει και το άρθρ. 42, γίνεται κτά τας διατάξεις 
του ως άνω Νόμου ως και του Νόμου 1981 της 28/30.7.1951 (περί ιδρύσεως παρά 
τω Πανεπιστημίω Θεσσαλονίκης Ταμείου Διοικήσεως και Διαχειρίσεως των 
Πανεπιστημιακών δασών), η δε εκμετάλλευσις αυτών γίνεται, είτε δι' 
αυτεπιστασίας, ότε τα προϊόντα διατίθενται δια δημοπρασίας, είτε κατόπιν 
δημοπρασίας συμφώνως προς ειδικάς διατάξεις, οριζομένας δια Δ/τος, κατά 
παρέκκλισιν των δασικών ή άλλων Νόμων.   
 
 
 
'Αρθρο 83:     Δασοπονικαί μελέται  
Το Πανεπιστήμιον Θεσσαλονίκης υποχρεούται όπως δια τα ως άνω δάση καταρτίση 
μόνιμον δασοπονικόν ή δασικόν διαχειριστικόν σχέδιον, το οποίον υποβάλλεται εις 
το Υπουργείον Γεωργίας και εφαρμόζεται κατόπιν εγκρίσεως υπό του Υπουργού. 
Μέχρι της συντάξεως και εγκρίσεως του μονίμου δασοπονικού σχεδίου, η 
διαχείρισις αυτών γίνεται υπό του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης επί τη βάσει 
προσωρινών δασοπονικών σχεδίων εγκρινομένων ως και τα μόνιμα τοιαύτα.   
 
 
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΣΤ' :     Ενέργεια υλοτομών  
 
 
'Αρθρο 84:     Προσήμανσις υλοτομητέον δένδρων  
1.   Εις τα σπερμοφυούς διαχειριστικής μορφής δημόσια και μη δάση ως και εις τα 
διφυούς τοιαύτης, προκειμένου περί του ανωτέρω ορόφου αυτών, η υλοτομία 
ενεργείται κατόπιν προσημάνσεως των υλοτομητέων δένδρων. Ο καθαρισμός όμως 
και η αραίωσις νεαρών συστάδων σπερμοφυούς ή διφυούς δάσους ενεργείται άνευ 
προσημάνσεως υπό την επίβλεψιν και τας οδηγίας δασικού οργάνου.  
2.   Δια Δ/τος καθορίζονται λεπτομερέστατα τα της προσημάνσεως εν γένει εις τα 
δάση αι προς τούτο απαιτούμεναι δαπάναι ως και η επίπτωσις αυτών. Μέχρις 
εκδόσεως του Δ/τος τούτου ισχύουν αι παρ. 2 και 3 του άρθρου 139 του Νομ. 
4173/1929.   
 
 
 
'Αρθρο 85:     'Αδειαι υλοτομίας  
1.   Ουδείς υλοτόμος δύναται να υλοτομήση,κατασκευάση ή συλλέξη δασικά 
προϊόντα εκ δημοσίων ή μη δασών, προς εμπορίαν ή ατομικάς ανάγκας, εάν δεν 
εφοδιασθή προηγουμένως δι' αδείας υλοτομίας. Η άδεια αύτη εκδίδεται 
προκειμένου περί δημοσίου δάσους κατόπιν καταβολής μισθώματος προκειμένου 
δε περί μη δημοσίου δάσους, κατόπιν καταβολής δημοσίου δασικού φόρου. 'Αδεια 
υλοτομίας εκδίδεται ατελώς εις τας υπό του άρθρου 176 προβλεπομένας 



περιπτώσεις. Κατ' εξαίρεσιν των ως άνω διατάξεων δεν απαιτείται άδεια υλοτομίας 
εις τας υπό των άρθρ. 177 και 178 προβλεπόμενας περιπτώσεις.  
2.   Η άδεια υλοτομίας εκδίδεται επί τη βάσει εγκεκριμένων δασοπονικών σχεδίων 
εκθέσεων, πινάκων υλοτομίας και ειδικών εγκριτικών διαταγών, ως 
λεπτομερέστερον καθορίζεται δια Δ/τος.  
3.   Κατά την έκδοσιν των αδειών υλοτομίας εκ δασών δημοσίων ή μη, δικαιούται 
ο υπέρ ου η άδεια να καταβάλη μέχρι 30% τουλάχιστον του αντιστοίχου 
μισθώματος ή φόρου του υπολοίπου ποσού καταβαλλομένου κατά την εξέλεγξιν 
των αδειών.  
4.   Αι άδειαι υλοτομίας, εις ας περιπτώσεις αναδεικνύονται δασικοί συνεταιρισμοί 
εργασίας ως μισθωταί δημοσίων και μη δασών, δύνανται να εκδίδωνται επί τη 
προσαγωγή εγγυητικής επιστολής αναγνωρισμένης Τραπέζης δια ποσόν ίσον προς 
το εκάστοτε καταβλητέον μίσθωμα ή φόρον μετά των συμπαρομαρτούντων 
προσθέτων ποσοστών υπέρ τρίτων προσώπων δημοσίου δικαίου. Εν τοιαύτη 
περιπτώσει το μίσθωμα ή ο φόρος, μετά των προσθέτων ως άνω ποσοστών 
καταβάλλονται κατά την εξέλεγξιν των υπό των αδειών υλοτομίας οριζομένων 
δασικών προϊόντων, και το πολύ εντός τεσσάρων μηνών από της εκδόσεως της 
αδείας υλοτομίας, εάν εν τω μεταξύ δεν ενεργηθή εξέλεγξις.  
5.   Αι άδειαι υλοτομίας, εφ' όσον είναι μερικαί και δεν αφορούν εις ολόκληρον το 
καταβληθησόμενον μίσθωμα ή φόρον δια το εξ εκάστου δάσους ετησίως ή 
περιοδικώς παραχθησόμενον ποσόν και είδος δασικών προϊόντων, ισχύουν μόνον 
δι το υπ' αυτών αντιπροσωπευόμενον ποσόν δασικών προϊόντων. Ευθύς δε ως το 
ποσόν τούτο παραχθή, μεταφερθή εις τον τόπον της εξελέγξεως και καταμετρηθή, 
συντασσομένου προς τούτο του πρωτοκόλλου εξελέγξεως ή θεωρουμένων και 
ελεγχομένων των αδειών τούτων, εις τας περιπτώσεις, καθ' ας δεν συντάσσεται 
πρωτόκολλον εξελέγξεως, παύουν αυτοδικαίως ισχύουσαι δι' υλοτομίαν εις το 
δάσος και χρησιμεύουν μετά του αποκόμματος πρωτοκόλλου εξελέγξεως εις τον 
υλοτόμον ως δικαιολογητικόν της εκ του τόπου της εξελέγξεως εις τον τόπον της 
πρώτης αποθηκεύσεως μεταφοράς των δασικών προϊόντων.  
6.   'Αδειαι υλοτομίας, εδκοθείσαι δια καταβολής ολοκλήρου του αντιστοιχούντος 
μισθώματος ή φόρου, εις ουδεμίαν υπόκεινται μετά την έκδοσίν των 
αναπροσαρμογήν ή αυξομείωσιν του μισθώματος ή φόρου δια τα εις αυτάς 
αναγραφόμενα ποσά δασικών προϊόντων.  
7.   Εις αδείας υλοτομίας, κατά την έκδοσιν των οποίων κατεβλήθη ποσοστόν 
μόνον του μισθώματος ή φόρου, χωρεί αναπροσαρμογή ή αυξομείωσις κατά την 
εξέλεγξιν, μόνον δια το οφειλόμενον εισέτι ποσόν.   
 
 
 
'Αρθρο 86 :     'Αδειαι απολήψεως δασικών προϊόντων  
Προκειμένου περί μη δημοσίων δασών, δια την ενέργειαν υλοτομίας, συν τοις 
άλλοις, απαιτείται και έγγραφος άδεια του δασοκτήμονος ή, εφ' όσον ούτος δεν 
ευρίσκεται εν τη διακατοχή του διακατόχου. Η άδεια αύτη δέον να είναι 
απηλλαγμένη πάσης αιρέσεως ή όρου, πλην των εκ των δασικών Νόμων και της 
δασικής αρχής τυχόν επιβαλλομένων εν ουδεμιά δε περιπτώσει υπόκειται εις 
ανάκλησιν εκ μέρους του χορηγήσαντος αυτήν. Αποβάλλει όμως πάσαν ισχύν δια 
τον εφεξής χρόνον, εάν παραιτηθή ταύτης ρητώς ο υπέρ ου εξεδόθη ή εάν 
τελεσίδικος ή προσωρινώς εκτελεστή δικαστική απόφασις, εκδιδομένη επί 
διαφοράς μεταξύ του εκδόντος και του υπέρ ου η άδεια, σχετικώς προς το 
εκχωρηθέν δια της αδείας δικαίωμα υλοτομίας, ήθελεν επιφέρει τοιούτον 
αποτέλεσμα. Δια Δ/τος καθορίζεται ο τύπος, κατά τον οποίον δέον να είναι 
συντεταγμένη ή κατά τας διατάξεις της παρούσης παραγράφου άδεια του 
δασοκτήμονος.   
 
 
 
'Αρθρο 87 :     Εγκατάστασις υλοτόμων  



1.   Απαγορεύεται η υλοτομία, η συλλογή ή κατασκευή δασικών προϊόντων, εις μεν 
τα δημόσια ή τα υπό του Δημοσίου διακατεχόμενα δάση άνευ προηγουμένης 
εγκρίσεως και δια πρωτοκόλλου εγκαταστάσεως των ενοικιαστών υλοτόμων εις τα 
μίσθια δάση υπό της αρμοδίας δασικής αρχής, εις δε τα ιδιωτικά, μοναστηριακά, 
κοινοτικά, αγαθοεργών ιδρυμάτων και λοιπά μη ανήκοντα εις το Δημόσιον ή 
διακατεχόμενα υπ' αυτού δάση άνευ προηγουμένης εγκρίσεως και εγκαταστάσεως 
των υλοτόμων υπό της αυτής αρχής, προσέτι δε και εγγράφου αδείας του 
ιδιοκτήτου, ή, εφ' όσον ούτος δεν ευρίσκεται εν τη διακατοχή του διακατόχου.  
2.   Ο τρόπος συντάξεως του πρωτοκόλλου εγκαταστάσεως, το περιεχόμενον, ο 
χρόνος ισχύος και πάσα σχετική λεπτομέρεια καθορίζονται δια Δ/τος, μέχρις 
εκδόσεως του οποίου ισχύουν αι διατάξεις των παρ. 2 και 3 του άρθρ. 131 του 
Νομ.  4173/1929. 
  
 
  
 
'Αρθρο 88 :    Υλοτομία μη δημοσίων δασών, των οποίων αμφισβητείται η 
διακατοχή  
(Η "Επιτροπή γνωμοδοτήσεως επί αμφισβητήσεων διακατοχής και δουλειών μη 
δημοσίων δασών" και οι σχετικές με αυτή διατάξεις καταργήθηκαν από την παρ. 
12 άρθρ. 6 της 272961/26-26 Απρ. 1982 (ΦΕΚ Β' 215) Διορθ. Σφαλμ. στο ΦΕΚ Β' 
561/9-8- 1982 αποφ. Υπ. Προεδρ. Κυβερν. και Γεωργίας).   
1.   Προκειμένου περί μη  δημοσίων δασών, των οποίων η διακατοχή 
αμφισβητείται ή επί των οποίων αξιούται οιαδήποτε δουλεία ή οιονεί νομή αυτής, 
της οποίας η ύπαρξις ασκεί επιρροήν επί του απεριορίστου και ελευθέρου 
δικαιώματος υλοτομίας ή του συστήματος υπό το οποίον αύτη δέον να 
πραγματοποιηθή, γνωμοδοτεί περί της διακατοχής ή της υπάρξεως της οιονεί 
νομής δουλείας, επιτροπή αποτελουμένη εκ του ειρηνοδίκου ως προέδρου, του 
δασάρχου και του οικονομικού εφόρου της εν η το δάσος περιφερείας ή των 
νομίμων αναπληρωτών των, επί τη αιτήσει του ενδιαφερομένου ή του Υπουργού 
Γεωργίας, παραδιδομένη εις τον πρόεδρον της επιτροπής. Εις την αίτησιν 
επισυνάπτεται γραμμάτιον παρακαταθήκης χρηματικού ποσού καλύπτοντος τας 
υπό των κειμένων διατάξεων προβλεπομένας εκάστοτε δαπάνας δι' ημερησίαν 
αποζημίωσιν και οδοιπορικά έξοδα των μελών της Επιτροπής και οριζομένου υπό 
του προέδρου αυτής. Αν η αίτησις αύτη υποβάλλεται υπό του Υπουργού Γεωργίας 
προς το συμφέρον του Δημοσίου, αι σχετικαί δαπάναι των μελών της επιτροπής 
βαρύνουν το Δημόσιον καταβαλλόμεναι κατά τας κειμένας διατάξεις.  
2.   Η επιτροπή εν τη εκτελέσει των καθηκόντων της ακροάται των διαδίκων, καλεί 
και εξετάζει ενόρκως μάρτυρας, αιτείται στοιχεία παρ' οιασδήποτε αρχής, εξετάζει 
τίτλους και εξαντλεί πάσαν αναγκαιούσαν ενέργειαν προς μόρφωσιν πεποιθήσεως. 
Η γνωμοδότησις εκδίδεται ητιολογημένη εντός προθεσμίας 15 ημερών από της 
παραδόσεως της αιτήσεως εις τον πρόεδρον της επιτροπής και κοινοποιείται επί 
αποδείξει εις τους ενδιαφερομένους επιμελεία του ιδίου.  
3.   Κατά της γνωμοδοτήσεως ταύτης επιτρέπεται προσφυγή υπό του μη 
διαιωθέντος, εν όλω ή εν μέρει, ενώπιον του μονομελούς πρωτοδικείου της 
περιφερείας, εν η το δάσος, κατατιθεμένη εις τον γραμματέα του αυτού 
πρωτοδικείου εντός ανατρεπτικής προθεσμίας 15 ημερών από της κοινοποιήσεώς 
της.  
4.   Ο δικαστής του μονομελούς πρωτοδικείου ορίζει δια πράξεώς του επί του 
δικογράφου της προσφυγής δικάσιμον ουχί πέραν των 20 ημερών από της 
καταθέσεως της προσφυγής, ήτις κοινοποιείται επιμελεία του ενδιαφερομένου εις 
τους λοιπούς αμφισβητούντας εν αντιγράφω δέκα τουλάχιστον ημέρας προ της 
δικασίμου. Αι ως άνω προθεσμίαι ισχύουν και καθ' ας περιπτώσεις δυνάμει ειδικών 
Νόμων αναγράφονται μείζονες προθεσμίαι διαδικασίας και κλητεύσεως υπέρ 
ωρισμένων διαδίκων, πλην του Δημοσίου, δι' ό ισχύουν αι ειδικαί δι' αυτό 
διατάξεις.  
5.   Η προσφυγή εκδικάζεται υπό του μονομελούς πρωτοδικείου, το οποίον 



αποφασίζει εκ των ενόντων οριστικώς και ανεκκλήτως, αποκλειομένης της 
ανακοπής ως και της παραπομπής εις το πολυμελές πρωτοδικείον. Η απόφσις αύτη, 
εκδιδομένη εντός 15 ημερών, ισχύει προσωρινώς μέχρις εκδόσεως τελεσιδίκου 
αποφάσεως κατά την τακτικήν διαδικασίαν, περί της νομής ή κυριότητος ή περί της 
υπάρξεως δουλείας, ή οιονεί νομής αυτής.  
6.   Η γνωμοδότησις της άνω επιτροπής, εφ' όσον δεν προσεβλήθη δια προσφυγής 
εμπροθέσμου, ή, η επί της τυχόν ασκηθείσης προσφυγής εκδοθείσα απόφασις 
υποχρεοί την δασικήν αρχήν να επιτρέψη την ύλοτομίαν εις τον αναγνωρισθέντα 
διακάτοχον ή να λάβη υπ' όψιν την αναγνωριζομένην δι' αυτόν οιονεί νομήν 
δουλείας και ρυθμίση τα της υλοτομίας ούτως ώστε να μη θίγωνται αύται, 
προσαρμοζομένων αναλόγως και των εγκεκριμένων ή εγκριθησομένων 
διαχειριστικών σχεδίων ή εκθέσεων.  
7.   Τας αυτάς ως άνω συνεπείας συνεπάγεται και η κατά την διαδικασίαν της 
πολιτικής δικονομίας εκδιδομένη απόφασις του ειρηνοδικείου ή του μονομελούς 
πρωτοδικείου της εν η το δάσος περιφερείας, δια της οποίας αναγνωρίζεται η ως 
άνω διακατοχή ή η ύπαρξις της δουλείας ή της οιονεί νομής αυτής.  
8.   Αι διατάξεις των προηγουμένων παραγράφων δεν έχουν εφαρμογήν επί των 
δημοτικών και κοινοτικών δασών.   
 
 
 
 
'Αρθρο 89:     Υποχρεώσεις υλοτόμων  
Οι δασοκτήμονες, οι εκμεταλλευταί των δασών υλοτόμοι και γενικώς οι 
ενεργούντες υλοτομίας εις τα δάση οφείλουν κατά την διενέργειαν τούτων να 
τηρούν απαραγκλίτως τους όρους του πρωτοκόλλου εγκαταστάσεως, ως και πάσας 
τας διατάξεις των πινάκων υλοτομίας, των δασοπονικών σχεδίων ή εκθέσεων και 
των εγκριτικών διαταγών, ως προς την μέθοδον και τον τρόπον υλοτομίας, το 
ποσόν και το είδος του δασικού προϊόντος του καθοριζομένου ως ετησίου ή 
περιοδικού λήμματος και εν γένει τας διατάξεις των δασικών Νόμων και Δ/των περί 
υλοτομίας και μεταφοράς δασικών προϊόντων.   
 
 
 
'Αρθρο 90 : 'Ελεγχος υλοτομιών. Σύνταξις πρωτοκόλλου εξελέγξεως  
1.   Οι δασικοί υπάλληλοι οφείλουν να παρακολουθούν αγρύπνως τας 
διενεργουμένας εις τα δάση της περιφερείας των υλοτομίας και να προβαίνουν 
εντός δεκαημέρου από από της συγκεντρώσεως των δασικών προϊόντων εις 
έλεγχον και καταμέτρησιν του παραχθέντος υπό του υλοτόμου ποσού και είδους 
δασικού προϊόντος, εις το δάσος ή εις τον υπό του πρωτοκόλλου εγκαταστάσεως 
καθορισθέντα τόπον εξελέγξεως των δασικών προϊόντων, δια της συντάξεως 
πρωτοκόλλου εξελέγξεως εξ ηριθμημένου διπλοτύπου βιβλίου. Ευθύς δι' ως ήθελε 
βεβαιωθή ότι απελήφθη η συνεπληρώθη υπό του δασοκτήμονος ή του υλοτόμου 
το καθοριζόμενον ποσόν δασικών προϊόντων υπό της αδείας υλοτομίας ή των 
πινάκων υλοτομίας των δασοπονικών σχεδίων ή εκθέσεων ή και εγκριτικών 
διαταγών, οι δασικοί υπάλληλοι οφείλουν να διατάσσουν αμέσως την παύσιν της 
περαιτέρω υλοτομίας.  
2.   Οι δασοκτήμονες ή οι ενοικιασταί δασών υλοτόμοι ή γενικώς οι υλοτόμοι οι 
ενεργούντες υλοτομίας, εάν τυχόν πραγματοποιήσουν ποσά μεγαλύτερα των 
καθοριζομένων υπό των πινάκων υλοτομίας, των δασοπονικών σχεδίων ή 
εκθέσεων ή εγκριτικών διαταγών, οφείλουν προ της τελικής εξελέγξεως να 
δηλώσουν εγγράφως εις την αρμοδίαν δασικήν αρχήν το προκύψαν πλεόνασμα 
δασικών προϊόντων, τιμωρούμενοι άλλως κατά τας διατάξεις του άρθρ. 268. Η 
προσπάθεια αποκρύψεως του πλεονάσματος θεωρείται ως επιβαρυντική αιτία.  
3.   Το πρωτόκολλον εξελέγξεως συντάσσεται υπό δύο δασικών υπαλλήλων, εκτός 
αν άλλως ήθελε καθορισθή δι' αποφάσεως του νομάρχου.   
 



(Η "Επιτροπή τελικών εξελέγξεων και επιθεωρήσεων υλοτομικών εργασιών" και οι 
σχετικές με αυτή διατάξεις, καταργήθηκαν από την παρ. 21 άρθρ. 6 της 
272961/26-26 Απρ. 1982 (ΦΕΚ Β' 215) Διορθ. Σφαλμ. στο ΦΕΚ Β' 564/9-8-82 
αποφ. Υπ. Προεδρ.  
Κυβερν. και Γεωργίας)   
 
 
 
'Αρθρο 91:     Περιπτώσεις μη συντάξεως πρωτοκόλλου εξελέγξεως   
Πρωτόκολλον εξελέγξεως δεν συντάσσεται, προκειμένου περί:α) Των ατελώς, αλλ' 
εγκρίσει της δασικής αρχής διενεργουμένων υλοτομιών. β) Των δι' επαγγελματίας 
διατιθεμένων ανθράκων σιδηρουργίας, των βαλανιδίων, κερατίων, λιγοβεργών, 
κατράμης, της ρητίνης και των καυσοξύλων των χρησιμοποιουμένων εις 
κεραμοποιεία κλπ. ως και γ) Της προς ασβεστοποιία καυσίμου ύλης. Ως 
δικαιολογητικόν της μέχρι του τόπου της πρώτης αποθηκεύσεως μεταφοράς των 
ανωτέρω δασικών προϊόντων χρησιμεύει η ατελής άδεια υλοτομίας δια τα ατελώς 
αποληφθέντα και η άδεια υλοτομίας δια τα λοιπά προς εμπορίαν τοιαύτα.   
 
 
 
'Αρθρο 92:     Σφράγισις εξελεγχομένης ξυλείας   
Η ξυλεία κατά την εξέλεγξιν σφραγίζεται δια της σφύρας του δασαρχείου.   
 
 
 
'Αρθρο 93:     Καταλογισμοί δι' υλοτομίας καθ' υπέρβασιν εγκεκριμένου λήμματος  
1.   Επιφυλασσόμενης της διατάξεως του άρθρ.  
90, εάν επί του ποσού του καθωρισμένου ως ετησίου ή περιοδικού λήμματος, δια 
των πινάκων υλοτομίας, δασοπονικών σχεδίων ή εκθέσεων ή επί του ποσού των 
εγκριτικών διαταγών προκύψη πλεόνασμα μέχρι 10%, προκειμένου περί μη 
καυσίμου ξυλείας, και 20% προκειμένου περί των άλλων δασικών προϊόντων, 
επιβάλλεται επί του πλεονάσματος, ο νόμιμος δασικός φόρος, επί τη βάσει της 
διατιμήσεως της ισχυούσης κατά τον χρόνον της ενεργείας της τελικής εξελέγξεως, 
ή μίσθωμα δια τα εκ δημοσίων δασών αποληφθέντα προϊόντα, εκδιδομένων 
συμπληρωματικών αδειών.  
Εις το πλεόνασμα προστίθεται και ο κύβος των χρησίμων υπολειμμάτων καθώς και 
του χρησίμου τμήματος των πρέμνων, τα οποία ο υλοτόμος εγκατέλειψεν εις το 
δάσος, εάν τυχόν ταύτα δεν έχουν καταλογισθή κατά τας γενομένας τυχόν μερικάς 
εξελέγξεις.  
2.   Το υπέρ τα ανωτέρω όρια πλεόνασμα κατάσχεται και δημεύεται.  
Δικαιούται όμως ο υλοτομήσας να αιτήσεται την μη κατάσχεσιν του πλεονάσματος, 
επί τη καταβολή τετραπλού φόρου επί τη βάσει της διατιμήσεως της ισχυούσης 
κατά τον χρόνον της ενεργείας της τελικής εξελέγξεως ή τετραπλού μισθώματος, 
εάν πρόκειται περί δασικών προϊόντων εκ δημοσίων δασών, επιφυλασσομένης της 
ποινικής διώξεως του παραβάτου συμφώνως τω άρθρ. 268.  
3.   Αι ως άνω διατάξεις δεν έχουν εφαρμογήν προκειμένου περί πλεονασμάτων 
προκυπτόντων κατά τας υλοτομίας δασικών προϊόντων άνευ καταβολής δασικού 
φόρου ή μισθώματος.  
4.   Κατ' εξαίρεσιν εις τα κατ' έκτασιν και αποψιλωτικώς δια παραγωγήν 
ξυλανθράκων ή καυσοξύλων υλοτομούμενα πρεμνοφυούς μορφής δάση και 
διφυούς μορφής τοιαύτα, προκειμένου περί υλοτομίας του υπωρόφου, εάν ήθελε 
παραχθή ποσόν επί πλέον του τυχόν καθορισθέντος υπό των πινάκων υλοτομίας, 
δασοπονικών σχεδίων ή εκθέσεων ή εγκριτικών διαταγών ετησίου ή περιοδικού 
λήμματος, δια το πλεόνασμα τούτο καταβάλλεται ο κεκανονισμένος δασικός 
φόρος, εφ' όσον τούτο προέρχεται εκ μη δημοσίου δάσους, επί τη βάσει της 
διατιμήσεως της ισχυούσης κατά τον χρόνον της ενεργείας της τελικής εξελέγξεως, 
άλλως καταβάλλεται μίσθωμα. Το αυτό ισχύει και δια το πλεόνασμα των 



εκχερσουμένων εκτάσεων, εφ' όσον δια της εγκριτικής διαταγής έχει καθορισθή 
έκτασις και ενδεικτικώς το υλοτομητέον ποσόν δασικών προϊόντων.  
5.   Εις τας κατά ποσόν επιτραπείσας υλοτομίας ξυλανθράκων ή καυσοξύλων των 
ως άνω διαχειριστικής μορφής δασών, εάν προκύψη πλεόνασμα μέχρι 20%, 
καταβάλλεται επί της εκ του πλεονάσματος ακαθαρίστου προσόδου, φόρος, επί τη 
βάσει της διατιμήσεως της ισχυούσης κατά τον χρόνον της ενεργείας της τελικής 
καταμετρήσεως ή το μίσθωμα εάν το προϊόν προέρχεται εκ δημοσίου δάσους. Εάν 
το πλεόνασμα υπερβαίνη το 20%, εφαρμόζονται αι διατάξεις της παρ. 2 του 
παρόντος άρθρου.   
 
 
 
 
'Αρθρο 94:     Καταλογισμός πλεονάσματος αδειών υλοτομίας, δι' ας δεν 
συντάσσεται πρωτόκολλον εξελέγξεως.  
Δια το πλεόνασμα των επί καταβολή δασικού φόρου ή μισθώματος δασικών 
προϊόντων, των μη υποκειμένων εις σύνταξιν πρωτοκόλλου εξελέγξεως, ρητίνης, 
βαλανιδίων και κερατίων, ο καταλογισμός κατά τας εξελέγξεις γίνεται επί του 
όπισθεν κενού μέρους του αποκόμματος και του στελέχους αδείας της υλοτομίας. 
Ομοίως αναγράφεται και το πλεόνασμα των ατελών υλοτομιών το ευρεθέν κατά 
τας εξελέγξεις επι του οπισθίου κενού μέρους του αποκόμματος και στελέχους της 
ατελούς αδείας υλοτομίας.   
 
 
 
'Αρθρο 95:     Πλεονάσματα και ελλείμματα μερικών και τελικών εξελέγξεων  
1.   Προκειμένου περί μερικής εξελέγξεως, επιτρέπεται πλεόνασμα μέχρις ίσου 
ποσού προς το των αδειών, του επί πλέον αποδιδομένου επί καταβολή διπλού 
φόρου ή μισθώματος. Εάν ο υπαίτιος αρνηθή την τοιαύτην καταβολήν, το πέραν 
του διπλασίου πλεόνασμα κατάσχεται και δημεύεται, ο δε υπαίτιος τιμωρείται κατά 
τας διατάξεις του άρθρ.  268. 
2.   Εάν κατά την τελικήν εξέλεγξιν των δασικών προϊόντων προκύψη έλλειμμα, 
επιστρέφεται το δια το ποσόν του ελλείμματος καταβληθέν τυχόν μίσθωμα ή 
φόρος.   
 
 
 
 
'Αρθρο 96:     'Ενστασις κατά του πρωτοκόλλου εξελέγξεως Κατά του 
πρωτοκόλλου εξελέγξεως, επιτρέπεται ένστασις υπό του υλοτόμου ενώπιον του 
δασάρχου, εάν ο συντάκτης είναι δασοφύλαξ, δασοκόμος ή δασονόμος, ενώπιον 
του περιφερειακού διευθυντού δασών, εάν ο συντάκτης είναι δασάρχης, ενώπιον 
δε του νομάρχου, εάν ο συντάκτης είναι περιφερειακός διευθυντής δασών. Η 
απόφασις του δασάρχου, του περιφερειακού διευθυντού δασών και του νομάρχου 
είναι υποχρεωτική δια τον υλοτόμον.   
 
 
 
 
'Αρθρο 97:     Αναθεώρησις καταλογισμών  
1.   Επί των κατά τας διατάξεις του παρόντος κώδικος ενεργουμένων 
καταλογισμών, ο νομάρχης δικαιούται και όταν έτι  τα καταλογισθέντα 
εβεβαιώθησαν ως δημόσιον έσοδον, να αναθεωρή επί τη αιτήσει του 
καταλογισθέντος τα διαταχθέντα παρ' αυτού ή των δασικών αρχών και να αίρη ή 
να τροποποιή ταύτα, δια παράβασιν Νόμου ή πεπλανημένην εκτίμησιν του 
πραγματικού, μετά προηγουμένην εξέτασιν του περιφερειακού διευθυντού δασών 
και γνώμην αυτού.  



2.   Η αίτησις περί αναθεωρήσεως υποβάλλεται εντός ανατρεπτικής προθεσμίας εξ 
μηνών από της κοινοποιήσεως της καταλογιστικής πράξεως ή της ειδοποιήσεως 
περί της βεβαιώσεως ή της προσκλήσεως δια την πληρωμήν, μετά παραβόλου ίσου 
προς το δέκατον του ποσού, εις το οποίον αφορά ο καταλογισμός. Το παράβολον 
εισάγεται αμέσως ως δημόσιον έσοδον, ανεξαρτήτως της επί της αιτήσεως 
εκδοθησομένης αποφάσεως.  
3.   Η υποβληθείσα αίτησις αναθεωρήσεως αναστέλλει την διοικητικήν εκτέλεσιν 
και την περαιτέρω διαδικασίαν επί ανακοπή κατά της προσκλήσεως.  
4.   Αι αναστολαί αύται παύουν άμα της εκδόσει απορριπτικής αποφάσεως του 
νομάρχου. Γενομένης όμως δεκτής της αναθεωρήσεως ολικώς, ακυρούται ο 
καταλογισμός και διαγράφεται η βεβαιωθείσα απαίτησις, αν δε μερικώς, ενεργείται 
η βεβαίωσις δια το ποσόν εις το ποίον περιωρίσθη ο καταλογισμός.  
5.   Αίτησις αναθεωρήσεως είναι απαράδεκτος, εάν έχη εκδοθή τελεσίδικος 
δικαστική απόφασις απορρίπτουσα την ασκηθείσαν ανακοπήν κατά της 
προσκλήσεως.   
 
 
 
 
'Αρθρο 98:     Ευθύνη δασικών υπαλλήλων δια κανονικήν ενέργειαν υλοτομιών 
κλπ.  
1.   Δασικοί υπάλληλοι, μη παρακολουθούντες ενδελεχώς τας ενεργουμένας εις τα 
δάση της περιφερείας των υλοτομίας ή τας διενεργουμένας μεταφοράς των 
δασικών προϊόντων, εάν τούτο ήθελε πιστοποιηθή δι' εκθέσεως περιφερειακού 
διευθυντού δασών, προκειμένου περί του δασάρχου, ή εκθέσεως δασάρχου ή 
περιφερειακού διευθυντού δασών, προκειμένου περί δασονόμων, δασοκόμων και 
δασοφυλάκων, τιμωρούνται πειθαρχικώς δια της ποινής του προστίμου μέχρι και 
της οριστικής παύσεως.  
2.   Δασικοί υπάλλληλοι εν γένει, συντάσσοντες εκ προθέσεως πρωτόκολλα 
μηνύσεως εναντίον υλοτόμων, υλοτομούντων κατά τας περιπτώσεις ατελείας του 
παρόντος ατελώς μεν αλλά νομίμως, τιμωρούνται ποινικώς κατά την διάταξιν του 
άρθρ. 229 του ποινικού κώδικος, επιφυλασσομένης και της πειθαρχικής διώξεως.  
3.   Οι επί της εξελέγξεως δασικών προϊόντων δασικοί υπάλληλοι, καθώς και οι 
εκδίδοντες τας αδείας υλοτομίας, ευθύνονται ατομικώς και εις ολόκληρον μετά των 
υλοτόμων δια την επί έλαττον βεβαίωσιν των δικαιωμάτων του Δημοσίου, τον δε 
καταλογισμόν των επί έλαττον βεβαιωθέντων δικαιωμάτων του Δημοσίου ενεργεί 
εις βάρος των ων τα δασικά προϊόντα υλοτόμων, ο νομάρχης δια του αρμοδίου 
περιφερειακού διευθυντού δασών.  Τα ούτω καταλογιζόμενα ποσά εισπράττονται 
διοικητικώς, κατά τας περί εισπράξεως των δημοσίων εσόδων διατάξεις.   
 
 
 
'Αρθρο 99:     Αδέσποτα δασικά προϊόντα  
1.   Την εκποίησιν των εντός των δασών αδεσπότων δασικών προϊόντων διατάσσει 
ο δασάρχης. Η εκποίησις ενεργείται δια πλειοδοτικής δημοπρασίας τα πρακτικά της 
οποίας εγκίνει ο δασάρχης, εφ' όσον το εκπλειστηρίασμα δεν υπερβαίνει τας 
10.000 δραχμών, άλλως ο αρμόδιος περιφερειακός διευθυντής δασών.  
2.   Αδέσποτα δασικά προϊόντα, δια τα οποία ουδείς πλειοδοτεί, διατίθενται δια τας 
ανάγκας των δημοσίων υπηρεσιών αναλόγως και κατα την κρίσιν του δασάρχου, 
άλλως καταστρέφονται υπό των οργάνων της δασικής υπηρεσίας, όταν βεβαιούται 
υπό του δασάρχου ότι ταύτα είναι  προϊόντα συστηματικής λαθροϋλοτομίας και ότι 
η εις τας υπηρεσίας διάθεσις αυτών είναι ανέφικτος.   
 
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ   Ζ' :    Μεταφορά δασικών προϊόντων   
 
'Αρθρο 100 :    Ρύθμισις μεταφοράς δασικών προϊόντων  



1.   Δια Δ/των καθορίζονται αι διατυπώσεις προς μεταφοράν των νομίμως 
απολαμβανομένων δασικών προϊόντων και ο τρόπος ελέγχου των μεταφορών 
τούτων.  
2.   Αι διατυπώσεις αύται και ο έλεγχος δύναται δια των εκδιδομένων Δ/των να 
περιορισθούν μέχρι πλήρους καταργήσεως δι' ωρισμένα είδη μεταφερομένων 
δασικών προϊόντων ή δι' ωρισμένας περιφερείας.   
 
 
'Αρθρo 101 :   Δασικαί αστυνομικαί διατάξεις μεταφοράς δασικών προϊόντων  
Δι' αστυνομικών δασικών διατάξεων δύνανται να ορίζωνται αι οδοί, τας οποίας 
οφείλουν να ακολουθούν οι μεταφέροντες δασικά προϊόντα, η χρονική διάρκεια, 
εντός της οποίας δέον να ενεργούνται αι μεταφοραί και αι εκφορτώσεις δασικών 
προϊόντων η υποχρέωσις της ζυγίσεως των τοιούτων προϊόντων και εν γένει πάσα 
λεπτομέρεια αναγκαία προς αποτελεσματικόν έλεγχον της νομιμότητος της 
ενεργουμένης μεταφοράς.   
 
 
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Η' : Ρητίνευσις  
 
 
'Αρθρo 102:    Ρητίνευσις δασών  
Τα της ρητινεύσεως των δασών, δημοσίων ή μη, ήτοι τα του χρόνου και τρόπου 
ρητινεύσεως, τα της ενοικιάσεως του αποκλειστικού δικαιώματος της ρητινεύσεως 
δημοσίων δασών, τα της μεταφοράς της ρητίνης, τα του ελέγχου ρητινεύσεως και 
καταλογισμού των παρανόμως ρητινευόντων, ως και πάσα σχετική λεπτομέρεια 
ρυθμίζονται δια Δ/τος.   
 
 
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Θ' : Βοσκή εντός Δασών   
 
'Αρθρo 103:    Παραχώρησις δικαιώματος βοσκής εντός δημοσίων δασών εις 
δήμους και κοινότητας  
1.   Το δικαίωμα της βοσκής  εις δημόσια δάση, μερικώς δασοσκεπείς εκτάσεις και 
μη πεδινά χορτολίβαδα, εις τα οποία δεν έχει απαγορευθή αύτη υπό της δημοσίας 
δασικής διοικήσεως, και αι εκ της τυχόν εκμισθώσεως αυτής πρόσοδοι 
περιέρχονται εις τας οικείας κοινότητας ή δήμους.  
Εξαιρούνται τα υπό της διευθύνσεως δημοσίων κτημάτων του Υπουργείου 
Οικονομικών ενοικιαζόμενα δια βοσκήν δάση, μερικώς δασοσκεπή λιβάδια και 
χορτολίβαδα.  
2.   Επί των εκτάσεων της προηγουμένης παραγράφου ως και επί των δημοτικών 
και κοινοτικών τοιούτων ή και εκείνων, των οποίων κοινοί κύριοι ή νομείς είναι και 
όλοι οι κάτοικοι του χωρίου ή της κωμοπόλεως, εις την περιφέρειαν των οποίων 
κείται το δάσος, η μερικώς δασοσκεπής έκτασις και το μη πεδινόν χορτολίβαδον, 
δικαιούνται οι κάτοικοι των οικείων δήμων ή κοινοτήτων να βόσκουν τα ίδια αυτών 
μικρά ή μεγάλα ζώα, τηρουμένων κατά τα λοιπά αναλόγως των περί διαθέσεως 
βοσκών διατάξεων της δημοτικής και κοινοτικής νομοθεσίας.  
3.   Αι πρόσοδοι των δήμων και κοινοτήτων εκ της κατά το παρόν άρθρον βοσκής 
διατίθενται κυρίως δι' έργα αναδασώσεως ιδία εις λεκάνας απορροής χειμάρρων 
και δασικής οδοποιίας ή άλλα κοινωφελή έργα εντός των οικείων δήμων και 
κοινοτήτων. Δια τας δαπάνας αναδασώσεως και οδοποιίας αναγράφονται 
υποχρεωτικώς υπό του οικείου νομάρχου εις τον προϋπολογισμόν εκάστης 
κοινότητος ή δήμου από 25 έως 50% των προσόδων τούτων αι οποίαι, 
εισπραττόμεναι μερίμνη του δημοσίου ταμείου, αποδίδονται παρά τούτου εις τα 
οικεία ταμεία γεωργίας, κτηνοτροφίας και δασών των Νομών, υπό ίδιον 
λογαριασμόν, παρά των οποίων και διατίθενται ως ανωτέρω. Τα έργα ταύτα 



εκτελούνται υπό την εποπτείαν των αρμοδίων δασικών οργάνων. Αι λεπτομέρειαι 
της εκτελέσεως του παρόντος άρθρου καθορίζονται δια Δ/τος.  
4.   Κατά την σύνταξιν της διακηρύξεως και την διενέρειαν της δημοπρασίας δια 
την ενοικίασιν των ως άνω δημοτικών ή κοινοτικών βοσκών, ως και των 
ανηκουσών εις την ολότητα των κατοίκων του χωρίου ή κωμοπόλεως, τα οικεία 
δημοτικά ή κοινοτικά Συμβούλια ή οι εκπρόσωποι της ολότητος υποχρεούνται να 
συμμορφούνται προς τας επί τη βάσει της κειμένης περί δασών νομοθεσίας 
τεχνικάς υποδείξεις, του οικείου δασάρχου, δικαιουμένου να παρίσταται είτε 
αυτοπροσώπως είτε δι' αντιπροσώπου του κατά την ενέργειαν της δημοπρασίας. 
(Αι περί παραχωρήσεως δικαιώματος βοσκής διατάξεις του άρθρ. 103 παύουν 
εφαρμοζόμεναι επί των βοσκοτόπων των υπαχθέντων εις το Ν.Δ. 216/1973. (Βλ. 
άρθρ. 19 του Ν.Δ/τος τούτου).   
 
 
 
'Αρθρo 104:    Βοσκή εις δάση συνεπεία υλοτομιών, εκτελέσεως υδρονομικών 
έργων κλπ.  
1.   Εις δημόσια ή μη δάση, μερικώς δασοσκεπή λιβάδια ή ορεινούς βοσκοτόπους 
και μη πεδινά χορτολίβαδα ή εις μέρη αυτών ευρισκόμενα, ιδία μετ' ενεργηθείσαν 
υλοτομίαν εις κατάστασιν φυσικής ή τεχνητής αναγεννήσεως, δύναται προς 
βελτίωσιν της δασοπονίας και λιβαδοπονίας αυτών να καθορισθή δια δασικής 
αστυνομικής διατάξεως ο αριθμός συνολικώς και κατ' οικογένειαν και το είδος των 
μικρών και μεγάλων ζώων των δυναμένων να βόσκουν ολικώς ή μερικώς ή να 
απαγορευθή η βοσκή ωρισμένου ή και παντός είδους ζώου.  
2.   Δι' αστυνομικής δασικής διατάξεως δύναται να απαγορεύεται κατά τ' ανωτέρω 
η βοσκή:  
α)  Εις δάση, μερικώς δασοσκεπείς εκτάσεις ή χορτολίβαδα, έχοντα αρχαιολογικήν 
ή ιστορικήν σπουδαιότητα, ή προοριζόμενα δια φυσικήν προστασίαν ή εκτροφήν 
θηραμάτων ή σπανίων ζώων και πτηνών.  
β)   Δια λόγους υγιεινής αισθητικής ή εξωραϊσμού εις δάση πέριξ πόλεων, 
λουτροπόλεων, χωρίων, συνοικισμών, και πέριξ εκκλησιών, νοσοκομειακών εν 
γένει εγκαταστάσεων ή εγκαταστάσεων κοινωφελών οργανισμών.  
γ)   Εις περιοχάς εκτελουμένων έργων αποξηράνσεως γαιών ένθα ενηργήθησαν ή 
ενεργούνται αναδασώσεις.   
 
 
 
'Αρθρo 105 :   Βοσκή εις αναδασωτέας εκτάσεις  
1.   Επί πάσης εκτάσεως κηρυχθείσης αναδασωτέας κατά τας διατάξεις του 
παρόντος κώδικος απαγορεύεται δια δασικής αστυνομικής διατάξεως, εκδιδομένης 
αυτεπαγγέλτως υπό του δασάρχου, η βοσκή παντός ζώου.  
2.   Εντός των ούτω απηγορευμένων εις την βοσκήν εκτάσεων επιτρέπεται εις τα 
όργανα της δασοφυλακής, αγροφυλακής και αστυνομίας να προβαίνουν εις τον 
φόνον ή την σύλληψιν των παρανόμως βοσκόντων ζώων, εφαρμοζομένων όσον 
αφορά εις την σύλληψιν, την πληρωμήν συλλήπτρων και την παροχήν βοηθείας 
κατά την σύλληψιν, των διατάξεων του άρθρ. 278.  
3.   Δι' αποφάσεως του νομάρχου εκδιδομένης κατόπιν προτάσεως του αρμοδίου 
δασάρχου, δύναται να αρθή η απαγόρευσις της βοσκής ή να περιορισθή, είτε ως 
προς την απαγόρευσιν της βοσκής μόνον των αιγών είτε ως προς την 
απηγορευμένην έκτασιν.   
 
 
 
'Αρθρo 106:    Απαγόρευσις εγκαταστάσεως ποιμνιοστασίων εντός πόλεων.  
Απαγορεύεται η εγκατάστασις ποιμνιοστασίων ή ποιμνίων εντός πόλεων και μέχρις 
αποστάσεως χιλίων μέτρων από των τελευταίων οικοδομικών γραμμών άνευ 
αδείας του αρμοδίου δασάρχου, δυναμένου να επιτρέπη την τοιαύτην 



εγκατάστασιν μόνον δια ποίμνια διατηρούμενα και δια προσθέτων τροφών εντός 
σταύλων ή εις λειβάδια εκτάσεως επαρκούς δια την διατροφήν αυτών. Οι 
παραβάται των ανωτέρω διατάξεων υπόκεινται εις τας ποινάς του άρθρ. 279.   
 
 
 
 
'Αρθρo 107:    Βοσκή εις καέντα δάση.  
1.   Απαγορεύεται:  
α)   Εντός καέντων δασών και β)   Εντός καεισών προστατευτικών μερικώς 
δασοσκεπών εκτάσεων, υπερκειμένων χωρίων ή συνοικισμών ή κειμένων εντός 
λεκανών σχηματισμού χειμάρρων, η βοσκή των μεν προβάτων και μεγάλων ζώων 
επί πενταετίαν, των δε αιγών επί δεκαετίαν από της ημέρας της πυρκαϊάς.  
2.   Προκειμένου περί δασών αειφύλλων, πλατυφύλλων ή δασών χαλεπίου πεύκης 
με υπώροφον εξ αειφύλλων, πλατυφύλλων ή μη, δύναται, εφ' όσον η αναγέννησις 
εις δασικάς συστάδας μετά την πυρκαϊάν επήλθε πλήρης, να περιορίζεται ο χρόνος 
της απαγορεύσεως της βοσκής των αιγών εις πενταετίαν απο της πυρκαϊάς, των δε 
προβάτων και μεγάλων ζώων εις τριετίαν, εφ' όσον δι' εκθέσεως των αρμοδίων 
δασάρχου και περιφερειακού διευθυντού δασών βεβαιούται ότι δια της βοσκής 
αυτών δεν διακινδυνεύει η εξασφάλισις της επελθούσης αναγεννήσεως των 
συστάδων.  
3.   Προκειμένου περί καεισών μερικώς δασοσκεπών εκτάσεων, αι οποίαι δεν είναι 
προστατευτικαί κατά την παρ. 1 εδάφ. β' του παρόντος άρθρου, ως και 
χορτολιβαδικών εδαφών εφ' όσον θίγονται γενικώτεροι δασοπονικοί σκοποί και η 
πυρκαϊά οφείλεται εις εμπρησμόν, δύναται δι' αποφάσεως του νομάρχου, 
εκδιδομένης μετά πρότασιν των αρμοδίων δασάρχου και περιφερειακού 
διευθυντού δασών, να απαγορεύεται η βοσκή δια χρόνον μέχρι του εν τη παρ. 1 
του παρόντος άρθρου οριζομένου.  
4.   Η κατά τας προηγουμένας παραγράφους δασική αστυνομική διάταξις βοσκής 
εκδίδεται αυτεπαγγέλτως υπό του δασάρχου, κατόπιν αυτοψίας αυτού, και 
εκτιμήσεως της προξενηθείσης εκ της πυρκαϊάς ζημίας.   
 
 
 
 
'Αρθρo 108:    Βοσκή εντός δασών διατιθεμένων προς γεωργικήν ή δενδροκομικήν 
καλλιέργειαν 
Προκειμένου περί δημοσίων, δημοτικών ή κοινοτικών δασών, μερικώς 
δασοσκεπών εκτάσεων ή μη πεδινών χορτολιβαδίων διατεθέντων προς εκχέρσωσιν 
δια σκοπούς δενδροκομικούς ή γεωργικούς, δύο τουλάχιστον μήνας προ της 
ανακοινωθείσης εις τον δασάρχην ενάρξεως των εργασιών της δενδροκομικής ή 
γεωργικής βελτιώσεως απαγορεύεται δι' αστυνομικής δασικής διατάξεως, 
αυτεπαγγέλτως υπό του δασάρχου εκδιδομένης, η βοσκή των αιγών και των 
μεγάλων ζώων εντός των υπό δενδροκομικήν και γεωργικήν βελτίωσιν ως άνω 
εκτάσεων.   
 
 
 
'Αρθρo 109:    Βοσκή εντός αγρών κλπ. κειμένων εντός δασών  
1.   Οι ιδιοκτήται αγρών και υπό δενδροκομικήν εκμετάλλευσιν κτημάτων, 
κειμένων εντός κατά τας διατάξεις του παρόντος κώδικος απηγορευμένων εις την 
βοσκήν δασών, μερικώς δασοσκεπών εκτάσεων και μη πεδινών χορτολιβαδίων και 
οι οπωσδήποτε δικαιούμενοι όπως εισάγουν εντός αυτών προς βόσκησιν τα ζώα 
των, δύνανται να οδηγήσουν δια των οικείων δρόμων και εισάγουν εις τους εν 
λόγω αγρούς και δενδροκομικάς εκμεταλλεύσεις προς βόσκησιν τόσον τα 
κατοικίδια αυτών κτηνοτροφικά ζώα, συμφώνως προς τας διατάξεις του άρθρ. 
111, όσον και τα προς χρήσιν αυτών ζώα φόρτου και έλξεως.  



2.   Εισαγωγή περισσοτέρων των όσων ορίζει η προηγουμένη παράγραφος, αιγών 
μεν απαγορεύεται, προβάτων δε,  βοειδών ή ίππων επιτρέπεται δια δρόμων ή 
διαβάσεων πλάτους ουχί μεγαλυτέρου των 30 μέτρων, αριθμού δε ίσου το πολύ, 
προβάτων μεν προς το εν πέμπτον βοειδών δε προς το εν δέκατον των 
στρεμμάτων των βοσκηθησομένων αγρών ή δενδροκομικών εκμεταλλεύσεων.  
3.   Ο αριθμός των καθ' εκάστην κτηνοτροφικήν περίοδον εισαγωγών και 
επιστροφών προβάτων, βοειδών και ίππων, κατά τας διατάξεις της προηγουμένης 
παραγράφου, εις τους βοσκηθησομένους αγρού και δενδροκομικάς εκμεταλλεύσεις 
δύναται να καθορισθή εις πρώτον μεν βαθμόν υπό του αρμοδίου περιφερειακού 
διευθυντού δασών μετά πρότασιν του δασάρχου, εις δεύτερον δε βαθμόν υπό του 
νομάρχου.   
 
 
 
 
'Αρθρo 110:    Απαγόρευση αιγοβοσκής σε δάση ελάτης.  
"1.  Η βοσκή των αιγών μέσα σε δάση, δημόσια ή όχι, είτε αμιγή ελάτης είτε μικτά 
με λαρικοειδή πεύκη ή οξυά στα οποία το ποσοστό μίξης της ελάτης υπερβαίνει το 
0,5 απαγορεύεται επ' αόριστο με αστυνομική διάταξη του δασάρχη, που ορίζει την 
απαγορευμένη έκταση και τα όριά της, καθώς και τις τυχόν ελεύθερες μέσα σ' 
αυτή ζώνες διέλευσης προς ποτισμό των αιγοποιμνίων.  
2.   Με όμοια αστυνομική διάταξη του δασάρχη απαγορεύεται η εγκατάσταση, 
διατήρηση και βοσκή αιγών σε όλα τα δάση και δασικές εκτάσεις δημόσια ή μη, του 
Νομού Αττικής. Το μέτρο αυτό μπορεί να εφαρμόζεται και σε άλλες περιοχές της 
Χώρας, με απόφαση του Υπουργού Γεωργίας, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως.  
3.   Στους παραβάτες των διατάξεων της προηγούμενης παραγράφου επιβάλλεται, 
εκτός από τις προβλεπόμενες από την κείμενη δασική νομοθεσία ποινές, από μεν 
τον οικείο διευθυντή δασών ή δασάρχη πρόστιμο πενήντα έως πεντακοσίων 
χιλιάδων δραχμών, από δε τον οικείο διευθυντή γεωργίας στέρηση κάθε μορφής 
οικονομικής ενίσχυσης ή επιδότησης" (αντικ. του άρθρου 110 από το άρθρο 28 το 
Ν. 2040/92, ΦΕΚ-70 Α').   
 
  
 
'Αρθρο 111:    Βοσκή κατοικιδίων ζώων (Μαναρολίβαδα)  
1.   Δια την βόσκησιν των κατοικιδίων ζώων, ιδίως αιγών και αγελάδων των 
κατοίκων των συνοικισμών, χωρίων ή κωμοπόλεων εν γένει, δύναται δι' 
αποφάσεως του νομάρχου να καθορισθή επί δημοσίων ή μη δασών, μερικώς 
δασοσκεπών εκτάσεων και χορτολιβαδίων, επί των οποίων υπάρχουν δουλείαι 
βοσκής των ζώων αυτών, κατάλληλον δια τον σκοπόν τούτον και παρά τους 
εξυπηρετηθησομένους συνοικισμούς, χωρία ή κωμοπόλεις κειμένον λιβάδιον 
κατοικιδίων ζώω, ονομαζόμενον κοινώς μαναρολίβαδον, ένθα, κανονιζομένης, 
περιοριζομένης ή όλως απαγορευομένης της υλοτομίας, δύναται να δημιουργηθή 
είτε φυσικώς είτε και δια της προηγουμένης τεχνητής αναδασώσεως τοιαύτη 
πυκνότης και σύνθεσις τόσον δασικής ξυλώδους όσον και χορτολιβαδικής 
συστάδος, ώστε αι συστάδες αύται να καταστούν όσον είναι δυνατόν περισσότερον 
εξυπηρετικαί του επιδιωκομένου λιβαδικού σκοπού.  
2.   Ο αριθμός των δυναμένων να βόσκουν εις έκαστον ως άνω λιβάδι κατοικιδίων 
ζώων, εφ' όσον δεν έχει καθορισθή δι' αποφάσεως του νομάρχου δι' έκαστον 
συνοικισμόν, χωρίον ή κωμόπολιν ορίζεται δια δασικής αστυνομικής διατάξεως του 
οικείου δασάρχου, εγκρινομένης υπό του αρμοδίου περιφερειακού διευθυντού 
δασών. Ο αριθμός ούτος εν ουδεμιά περιπτώσει δύναται να υπερβή κατά 
οικογένειαν τας δύο αίγας δια τας συνήθεις περιπτώσεις, τας τρεις δια τας ορεινάς 
και τας πέντε δια τας λίαν ορεινάς περιοχάς.  
3.   Εις ορεινάς περιοχάς όπου η ίδρυσις λιβαδίου κατοικιδίων ζώων αποβαίνει 
αδύνατος, εάν δεν συμπεριληφθούν εις αυτό και συστάδας ελάτης, μαύρης 



πεύκης, οξυάς ή φυλλοβόλου δρυός, είναι δυνατόν δι' αποφάσεως του νομάρχου, 
εκδιδομένης μετά γνώμην του δασάρχου και του περιφερειακού διευθυντού δασών 
να συμπεριληφθούν τοιαύται εις το λιβάδιον τούτο, λαμβανομένης ιδιαιτέρας 
προνοίας προς συντήρησιν και κατά το δυνατόν αύξησιν των εις τούτο 
περιληφθεισών ξυλωδών ως άνω συστάδων.   
 
 
'Αρθρο 112:    Κλαδονομή  
1.   Απαγορεύεται η κλαδονομή (κλάρισμα) εις δημόσια ή μη δάση φυλλοβόλων 
δρυών, οξυάς, καστανιάς και κωνοφόρων προς διατροφήν κτηνοτροφικών ζώων, 
του αρμοδίου δασάρχου δυναμένου να εκδώση αστυνομικήν διάταξιν κλαδονομής, 
καθορίζουσαν λεπτομερώς, κατά χώρον και χρόνον τα κατά την απαγόρευσιν.  
2.   Εξαιρετικώς δύναται να επιτραπή ατελώς η κλαδονομή εις τα δάση της 
προηγουμένης παραγράφου και εις περιοχάς, εις τας οποίας έκπαλαι ησκείτο αύτη, 
μόνον εφόσον πρόκειται περί υπεργήρων φυλλοβόλων δένδρων, υποστάντων ήδη 
κλαδονομήν και φυομένων εντός δασικών συστάδων, κατόπιν προσημάνσεως ή 
υποδείξεως υπό του αρμοδίου δασικού οργάνου.  
3.   Η κλαδονομή φυλλοβόλων δένδρων, φυομένων εντός αγρών ή γεωργικών 
κτημάτων, επιτρέπεται εις τους κυρίους ή νομείς των κτημάτων τούτων ατελώς και 
άνευ αδείας της δασικής αρχής.  
4.   Εις κυρίους ή νομείς δασυλλίων, εκτάσεως ουχί μείζονος των 15 στρεμμάτων, 
παρεμβαλλομένων μεταξύ γεωργικώς ή δενδροκομικώς καλλιεργουμένων 
εκτάσεων, κειμένων εντός καθαρώς γεωργικών περιοχών, επιτρέπεται ατελώς η 
κλαδονομή του ανωρόφου των δασυλλίων τούτων, εφ' όσον υπάρχει επαρκής 
υπώροφος προστατευτικός του εδάφους.  
5.   Ο δασάρχης δύναται δι' αστυνομικής δασικής διατάξεως να απαγορεύση εις 
ποιμένας να φέρουν εντός δασών πελέκεις ή καταλλήλους δια κλαδονομήν 
μαχαίρας, άνευ αδείας αυτού ή του αρμοδίου δασονόμου.   
 
 
 
 
'Αρθρο 113:    Διαδικασία εκδόσεως, τροποποιήσεως και ανανεώσεως δασικών 
αστυνομικών διατάξεων βοσκής.  
1.   Ο δασάρχης, προ της κοινοποιήσεως των κατά τον παρόντα κώδικα δασικών 
αστυνομικών διατάξεων βοσκής, αποστέλλει προς το αρμόδιον δημοτικόν ή 
κοινοτικόν συμβούλιον αντίγραφον του σχεδίου της προς έκδοσιν δασικής 
αστυνομικής διατάξεως, ίνα αύτη κοινοποιηθή και επιμελείται της κοινοποιήσεως 
αυτού εις τους κατοίκους του ενδιαφερομένου συνοικισμού, χωρίου, κωμοπόλεως 
ή πόλεως. Η κοινοποίησις αύτη, γίνεται δια τοιχοκολλήσεως εις τους συνήθεις 
τόπους δημοσιεύσεων των οικείων συνοικισμών, χωρίων κλπ. Εφ' όσον ουδεμία 
αντίρρησις διατυπώθη εκ μέρους των ενδιαφερομένων ή ουδεμία εδόθη απάντησις 
εντός τριών εβδομάδων, ο δασάρχης προβαίνει εις την δημοσίευσιν της δασικής 
αστυνομικής διατάξεως βοσκής, άλλως υποβάλλει το σχέδιον ταύτης μετά της 
απαντήσεως του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου εις τον αρμόδιον 
περιφερειακόν διευθυντήν δασών, όστις και αποφασίζει περί της εκδόσεως ή μη 
της απαγορευτικής διατάξεως ή της τροποποιήσεως του αρχικού σχεδίου ταύτης.  
2.   Εφόσον η δασοπονική μελέτη ή η τοιαύτη δασοτεχνικής διευθετήσεως 
χειμάρρων ή βελτιώσεως βοσκοτόπων προβλέπει περιορισμούς ως προς την 
βοσκήν κατά χώρον, χρόνον, είδος ζώων κλπ., ο συντάκτης ταύτης ή, 
προκειμένου περί μη δημοσίων δασών, ο επαληθευτής, πριν ή υποβάλη ταύτην 
προς έγκρισιν γνωστοποιεί προς τα αρμόδια δημοτικά ή κοινοτικά συμβούλια τα επί 
των περιορισμών της βοσκής προδιαγραφομένας προτάσεις και αναμένει επί τρεις 
εβδομάδας τας απόψεις του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου, μεθ' ό 
συνυποβάλλει την τυχόν αποσταλείσαν απάντησιν μετά των σχετικών 
παρατηρήσεών του εις την προς έγκρισιν αρμοδίαν αρχή.  
3.   Οσάκις εγκεκριμένον δασοπονικόν σχέδιον, διαχειριστική έκθεσις ή πίναξ 



υλοτομίας ή σχέδιον δασοτεχνικής διευθετήσεως χειμάρρων ή μελέτη διαχειρίσεως 
και βελτιώσεως βοσκοτόπων καθορίζει περιορισμόν ή απαγόρευσιν βοσκής εντός 
των εκτάσεων της παρ. 1 του άρθρ.104, αι σχετικαί δασικαί αστυνομικαί διατάξεις 
βοσκής εκδίδονται αμελλητί υπό του αρμοδίου δασάρχου ευθύς ως, κατ' 
εφαρμογήν των ως άνω σχεδίων και μελετών, γίνη έναρξις του έργου. Αμελλητί 
επίσης εκδίδονται υπό του αρμοδίου δασάρχου αι δασικαί αστυνομικαί διατάξεις 
βοσκής αι θεσπιζόμεναι συνεπεία πυρκαϊάς κατ' εφαρμογήν του άρθρ. 107.  
4.   Προκειμένου περί δασικών αστυνομικών διατάξεων βοσκής, στηριζομένων επί 
εγκεκριμένων μελετών, ουδεμία τροποποίησις επιτρέπεται άνευ προγενεστέρας 
τροποποιήσεως της μελέτης υπό της εγκρινάσης ταύτην αρχής.  
5.   Τροποποιήσεις ή ανανεώσεις των κατά τον παρόντα κώδικα λοιπών δασικών 
διατάξεων βοσκής αποφασίζονται, κατόπιν προτάσεως του αρμοδίου δασάρχου, 
υπό του περιφερειακού διευθυντού δασών, εφ' όσον έχουν αύται θεσπισθή απ' 
ευθείας υπό του δασάρχου, υπό του νομάρχου δε, και κατόπιν προτάσεως του 
δασάρχου και γνωοδοτήσεως του αρμοδίου περιφερειακού διευθυντού δασών, εφ' 
όσον έχουν θεσπισθή εγκρίσει τούτου.   
 
 
 
 
'Αρθρο 114:    Χρονικά και τοπικά όρια ισχύος δασικών αστυνομικών διατάξεων  
1.   Αι δασικαί αστυνομικαί διατάξεις βοσκής ισχύουν δια τον εις αυτάς οριζόμενον 
χρόνον και μόνον μετά την, επιμελεία του δασάρχου, δημοσίευσιν αυτών κατά τα 
εν παρ. 4 του παρθρ. 66 οριζόμενα εις τους συνοικισμούς, χωρία, κωμοπόλεις ή 
πόλεις, εντός της περιφερείας των οποίων κείνται αι εκτάσεις, εις τας οποίας 
περιορίζεται ή απαγορεύεται η βοσκή.  
2.   Η ισχύς των δασικών αστυνομικών διατάξεων άρχεται από της μετά την 
δημοσίευσιν τούτων προσεχούς κτηνοτροφικής περιόδου, και δη της μεν 
χειμερινής από της 25ης Οκτωβρίου, της δε θερινής από της 23ης Απριλίου 
εκάστου έτους, οπωσδήποτε δε μετά την πάροδον διμήνου από της δημοσιεύσεως 
τούτων, εκτός εάν πρόκειται περί των περιπτώσεων θεσπίσεως αστυνομικών 
διατάξεων κατόπιν πυρκαϊάς, ισχυουσών εις την περίπτωσιν ταύτην από της 
χρονολογίας της δημοσιεύσεώς των.  
3.   Τα τοπικά όρια ισχύος των δασικών αστυνομικών διατάξεων βοσκής ορίζονται 
όσον είναι δυνατόν σαφή, όχι μόνον εις το κείμενον τούτων, αλλά και επί του 
εδάφους. Ως όρια επί του εδάφους λαμβάνονται, εφ' όσον είναι δυνατόν, σταθεραί 
και ευδιάκριτοι γραμμαί, καθώς κορυφογραμμή, ράχη, ρεματιά, δρόμος, 
διαχειριστική ή αντιπυρική λωρίς κλπ. Συνάμα λαμβάνεται κατά το δυνατόν 
πρόνοια περί διασαφηνίσεως των ορίων τούτων επί του εδάφους δι' αναρτήσεως 
απλών λευκών πινακίδων, χρωματισμού των δένδρων, πασσάλων κλπ. ή δι' άλλων 
επιτοπίως καταλλήλων σημάνσεων.   
 
 
 
 
'Αρθρο 115:    Ενίσχυσις αιγοτρόφων δια παραχωρήσεως δασικών εκτάσεων και 
παροχής ατελώς ξυλείας.  
1.   Εις έκαστον αιγοτρόφον, κάτοχον τεσσαράκοντα έως διακοσίων αιγών, ο 
οποίος, λόγω απαγορεύσεως της βοσκής εις δημόσια ή μη δάση, προβαίνει εις την 
δια σφαγής εκποίησιν του ποιμνίου του, παραχωρούνται δωρεάν, εφ' όσον 
υπάρχουν, εντός διετίας από της δια σφαγγής εκποιήσεως των αιγών, μέχρι 15 
στρεμμάτων μονίμως γεωργικώς καλλιεργησίμου ή μέχρι 30 στρεμμάτων μονίμως 
δενδροκομικώς εκμεταλλευσίμου ή αναλόγων στρεμμάτων εκατέρας των ως άνω 
κατηγοριών δημοσίου εδάφους, δασοσκεπούς ή μη, κειμένου εις την περιφέρειαν 
της κοινότητος όπου κείται η απαγορευθείσα εις την αιγοβοσκήν έκτασις ή και 
αλλαχού, κατά προτίμησιν εντός του αυτού νομού, εφ' όσον δεν καθίσταται 
δυνατή η διάθεσις τοιούτων καταλλήλων εδαφών εντός της κοινότητος, όπου το 



απαγορευθέν εκ της βοσκής δάσος. Οι εκ των αιγοτρόφων μη αποκαθιστάμενοι, 
κατά τας διατάξεις του προηγουμένου εδαφίου, δικαιούνται, εν περιπτώσει 
απαλλοτριώσεως κτημάτων, εις αποκατάστασιν κατά τας διατάξεις του αγροτικού 
Νόμου (άρθρ. 202 του από 29ης Οκτ. -6ης Δεκ. 1949 Δ/τος "περί κωδικοποιήσεως 
των Αγροτικών Νόμων") προτιμώμενοι των περιοίκων εν τω αυτώ νόμω.  
2.   Η κατά την προηγουμένην παράγραφον παραχώρησις ενεργείται κατά τας 
διατάξεις των άρθρ. 14, 16, 17, 20, 22, 23, 24 και   26. 
3.   Οι κατά την παρ. 1 του άρθρου τούτου δικαιούμενοι εις παραχώρησιν προς 
αυτούς δημοσίου εδάφους προς γεωργικήν ή δενδροκομικήν εκμετάλλευσιν, 
δικαιούνται προσέτι, επί μίαν πενταετίαν από της δια σφαγής εκποιήσεως των 
αιγών των, εις ατελή απόληψιν εκ των δασών της περιφερείας της κοινότητος, 
ένθα ούτοι είναι κάτοικοι, της αναγκαιούσης εις αυτούς οικοδομησίμου ξυλείας 
προς επισκευήν ή ανέγερσιν των ιδίων αυτών οικιών και αποθηκών, των 
ευρισκομένων εν τη περιφερεία της ιδίας κοινότητος.  
4.   Οι επιθυμούντες να τύχουν των πλεονεκτημάτων του παρόντος άρθρου, δέον 
να υποβάλουν εντός τριών μηνών από της δημοσιεύσεως των δασικών 
αστυνομικών διατάξεων, περί απαγορεύσεως της βοσκής, δήλωσιν προς τας 
αρμοδίας δασικάς αρχάς περί του αριθμού των αιγών του ποιμνίου των.  
Προκειμένου περί εκδοθεισών ήδη δασικών αστυνομικών διατάξεων βοσκής, η ως 
άνω τρίμηνος προθεσμία υποβολής των δηλώσεων άρχεται από της ισχύος του 
παρόντος κώδικος. Οι αρμόδιοι δασάρχαι υποχρεούνται να βεβαιώσουν το 
περιεχόμενον των ως άνω δηλώσεων και να καταρτίσουν κατά κοινότητα 
καταλόγους των δικαιουμένων να τύχουν των πλεονεκτημάτων του παρόντος 
άρθρου. Δια την κατά την παρ. 1 του παρόντος άρθρου παραχώρησιν δασικών 
εκτάσεων, απαιτείται προσέτι βεβαίωσις της οικείας δασικής αρχής περί της σφαγής 
των αιγών του αιτούντος την παραχώρησιν.   
 
 
 
 
'Αρθρο 116:     Ενίσχυσις αιγοκτηνοτρόφων δι' επιδοτήσεως  
1.   Εις αιγοτρόφους, οίτινες λόγω απαγορεύσεως της αιγοβοσκής εις δημόσια ή μη 
δάση προβαίνουν εις την δια σφαγής εκποίησιν του αιγοποιμνίου των, εφ' όσον 
δεν έτυχον των ευεργετημάτων της παρ. 1 του άρθρ. 115, παρέχεται επί σκοπώ 
αναπροσαρμογής της οικονομίας των υπό μορφήν επιδοτήσεως χρηματική 
ενίσχυσις τουλάχιστον δραχμών εκατόν κατά κεφαλήν αιγός δι' αποφάσεως του 
Υπουργού Γεωργίας, εκδιδομένης μετ' εισήγησιν των αρμοδίων δασάρχου και 
περιφερειακού διευθυντού δασών εις βάρος των δι' έργα αναπτύξεως της 
δασοπονίας διατιθεμένων πιστώσεων. Το ανωτέρω κατά κεφαλήν αιγός ποσόν 
δύναται να αυξηθή δια κοινής αποφάσεως των υπουργών Συντονισμού, 
Οικονομικών και Γεωργίας.  
2.   Αι διατάξεις της προηγουμένης παραγράφου ισχύουν εις τας περιφερείας των 
χωρίων, κοινοτήτων ή δήμων, εις τας οποίας προβλέπεται υπό εγκεκριμένων 
δασοπονικών μελετών ή σχεδίων δασοτεχνικής διευθετήσεως χειμάρρων ή μελέτης 
διαχειρίσεως και βελτιώσεως βοσκοτόπων ή μελέτης αναδασώσεων, η απαγόρευσις 
της βοσκής των αιγών ολοσχερώς ή μέχρις ωρισμένου αριθμού και εφαρμόζεται 
αύτη δια δασικών αστυνομικών διατάξεων, εκδιδομένων επί τη βάσει των μελετών 
τούτων.  
3.   Οι επιδοτούμενοι αιγοτρόφοι οφείλουν να παραιτηθούν οριστικώς του 
αιγοτροφικού επαγγέλματος αναλαμβάνοντες την υποχρέωσιν ταύτην δι' 
υπευθύνου δηλώσεώς των, απαγορεύεται δε εις τούτους και τα μέλη των 
οικογενειών των η δημιουργία νέου αιγοποιμνίου. Ως μέλη οικογενείας νοούνται η 
σύζυγος, τα ανήλικα τέκνα, οι συνοικούντες ανήλικοι αδελφοί, ως και οι 
συνοικούντες γονείς. Εν περιπτώσει αθετήσεως, ασχέτως της ποινικής τούτων 
διώξεως, υποχρεούνται ούτοι εις την επιτροφήν του καταβληθέντος εις αυτούς 
χρηματικού ποσού, το οποίον, εν αρνήσει των, εισπράττεται διοικητικώς, κατά τας 
περί εισπράξεως δημοσίων εσόδων διατάξεις.  



4.   'Αμα τη εφαρμογή του μέτρου επιδοτήσεως εν τινι περιφερεία, κατά τας 
διατάξεις του παρόντος άρθρου, ενεργείται απογραφή των ενδιαιτωμένων 
αιγοποιμνίων, επί τη βάσει της οποίας εκδίδεται παρά του αρμοδίου δασάρχου 
αστυνομική διάταξις, καθορίζουσα τον αριθμόν των κατεχομένων παρ' ενός 
εκάστου αιγοτρόφου αιγών και απαγορεύουσα απολύτως και παρ' οιουδήποτε την 
δημιουργίαν νέου αιγοποιμνίου  ως και την αύξησιν του υφισταμένου κατά την 
απογραφήν αριθμού αιγών.  
5.   Διώκονται ποινικώς και τιμωρούνται κατά τας περί ψευδούς δηλώσεως 
διατάξεις του ποινικού κώδικος οι αιγοτρόφοι, οι οποίοι υπαβάλλουν ψευδείς ή 
ανακριβείς δηλώσεις, ως και οι κρεοπώλαι οι παρέχοντες εις τους αιγοτρόφους του 
παρόντος άρθρου ψευδείς ή ανακριβείς δηλώσεις ή τιμολόγια. Ομοίως διώκονται 
ποινικώς και τιμωρούνται δια των ποινών του άρθρ. 276 οι αιγοτρόφοι, οι οποίοι, 
αν και αποκατεστάθησαν ή επεδοτήθησαν, προβαίνουν εις δημιουργίαν νέου 
αιγοποιμνίου, ως και οι μετά την απογραφήν δημιουργούντες αιγοποίμνιον ή 
αυξάνοντες τον αριθμόν των αιγών των υφισταμένων αιγοποιμνίων. Τα δε ούτω 
παρανόμως δημιουργούμενα αιγοποίμνια κατάσχονται και δημεύονται.  
6.   Δια Δ/τος εκδιδομένου επί τη προτάσει των Υπουργών Συντονισμού, 
Οικονομικών και Γεωργίας, δύναται αι διατάξεις του άρθρ. 115 και των 
προηγουμένων παραγράφων του παρόντος άρθρου να εφαρμόζωνται και δι' άλλα 
είδη ποιμενικών ζώων. (Αι περί επιδοτήσεως αιγοτρόφων διατάξεις του άρθρ. 116 
παύουν εφαρμοζόμεναι επί βοσκοτόπων υπαχθέντων εις το Ν.Δ. 216/1973 (βλ. 
άρθρ. 19 του Ν.Δ/τος τούτου)   
 
 
ΤΜΗΜΑ  Β'  
Διαχείρισις Δημοσίων Δασών   
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α' : Γενικαί διατάξεις  
 
 
'Αρθρο 117:    Μελέται διαχειρίσεως δημοσίων δασών  
1.   Τα κατά το άρθρ. 63 δασοπονικά σχέδια ή εκθέσεις και οι πίνακες υλοτομίας 
των δημοσίων δασών συντάσσονται υπό του δασάρχου ή των υπ' αυτόν 
υπηρετούντων δασολόγων και εγκρίνονται, αναθεωρούνται ή τροποποιούνται κατά 
τα εν άρθρ. 64 οριζόμενα.  
2.   Τα δασοππονικά σχέδια ή εκθέσεις δημοσίων δασών δύνανται να 
συντάσσωνται και υπό δασοτεχνικών συνεργείων, συγκροτουμένων κατά τα υπό 
του παρόντος κώδικος οριζόμενα.  
3.   Ο δασάρχης ως και έκαστος των υπ' αυτόν υπηρετούντων δασολόγων 
υποχρεούνται να συντάσσουν κατ' έτος δασοπονικάς εκθέσεις δημοσίων δασών 
της περιφερείας του δασαρχείου εκτάσεως τουλάχιστον είκοσι χιλιάδων 
στρεμμάτων. Εν περιπτώσει μη εκπληρώσεως της υποχρεώσεως ταύτης, άνευ 
αποχρώντος λόγου, ο υπαίτιος τιμωρείται δια πειθαρχικής ποινής μέχρι και του 
υποβιβασμού.  
4.   Η σύνταξις δασοπονικών εκθέσεων αξιολόγων δημοσίων δασών, των οποίων η 
δασοσκεπής έκτασις είναι μείζων των είκοσι χιλιάδων στρεμμάτων, δύναται δι' 
αποφάσεως του Υπουργού Γεωργίας να ανατίθεται δι' εργολαβίας εις ιδιώτας 
δασολόγους κατά τας διατάξεις του άρθρ.   
222. 
  
 
'Αρθρο 118:    Διοίκησις και διαχείρισις δασών διαλελυμένων μονών  
Η εν γένει διοίκησις και διαχείρισις των εις διαλελυμένας μονάς ανηκόντων δασών, 
ως και η διαχείρισις της εντός αυτών βοσκής, ενεργείται κατά τας περί δημοσίων 
δασών διατάξεις του παρόντος κώδικος.   
 
 



 
 
'Αρθρο 119:    Διάθεσις καρπώσεως δασικών προϊόντων εις τα διαφόρου 
διαχειριστικής μορφής δημόσια δάση  
1.   Η διάθεσις της καρπώσεως των δασικών προϊόντων του ετησίου ή περιοδικού 
λήμματος των δημοσίων δασών σπερμοφυούς διαχειριστικής μορφής ή του 
ανωρόφου των διφυούς μορφής τοιούτων γίνεται επί τη βάσει του κατά την 
προσήμανσιν εξευρεθέντων όγκου κατά κυβικόν μέτρον ή κατά δένδρον.  
2.   Η διάθεσις της καρπώσεως των δασικών προϊόντων, των προερχομένων εκ της 
απολήψεως του ετησίου ή του περιοδικού λήμματος δημοσίων δασών 
πρεμνοφυούς διαχειριστικής μορφής ή του υπωρόφου δασών διφυούς 
διαχειριστικής μορφής, γίνεται κατά μονάδα δασικού προϊόντος, ήτοι κατά 
χιλιόγραμμον, τόνον κλπ., είτε αποψιλωτικώς είτε αραιωτικώς ενεργείται η 
υλοτομία.  
3.   Η διάθεσις της καρπώσεως δασικών προϊόντων εκ δημοσίων δασών δύναται να 
γίνεται και κατ' αποκοπή. Εις την περίπτωσιν όμως ταύτην τα υλοτομητέα δένδρα, 
αι υλοτομητέαι συνδενδρίαι, ομάδες, λόχμαι, λωρίδες και συστάδες ή τα 
υλοτομητέα τμήματα καθορίζονται προ της διαθέσεως σαφώς εις το δάσος και επί 
του εδάφους, είτε δια προσημάνσεως των υλοτομητέων ή αντιθέτως των 
παρακρατητέων δένδρων, είτε δια σαφούς επί του εδάφους καθορισμού των ορίων 
της αποψιλωτικώς ή άλλως υλοτομηθησομένης εκτάσεως.   
 
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β'   Διάθεσις καρπώσεων δημοσίων δασών δια δημοπρασίας   
 
'Αρθρο 120:    Μισθώσεις δια δημοπρασίας  
1.   Η εντός δημοσίων δασών κάρπωσις προϊόντων ενεργείται υπό μισθωτών 
αναδεικνυομένων εν δημοπρασία, πλην των εν τω παρόντι κώδικι ρητώς 
καθοριζομένων εξαιρέσεων, κατά τας οποίας δύναται και άνευ δημοπρασίας να 
επιτραπή η κάρπωσις εις  μισθωτάς επί καταβολή μισθώματος.  
2.   Αι μισθώσεις δια την απόληψιν δασικών προϊόντων εκ δημοσίων δασών, 
εφόσον εις τον παρόντα κώδικα δεν ορίζεται άλλως, είναι μονοετείς.  
3.   Η διάρκεια των εις ρητίνευσιν αφορωσών μισθώσεων δύναται να ορίζεται μέχρι 
πέντε ετών.   
 
 
 
'Αρθρο 121:    Πολυετείς μισθώσεις  
1.   Δημόσια δάση, των οποίων η εκμετάλλευσις, είτε απ' ευθείας υπό του Κράτους 
είτε δι' επιχειρηματιών αναλαμβανόντων ταύτην επί εν μόνον έτος, δυσχεραίνεται 
ή και καθίσταται αδύνατος ένεκα ελλείψεως είτε μεταφορικών εγκαταστάσεων είτε 
βιομηχανικών μέσων προς κατεργασίαν των δασικών προϊόντων εις τελικά 
προϊόντα, ευκολώτερον ή αμέσως καταναλώσιμα, είτε ένεκα άλλων λόγων, 
δύνανται να εκμισθούνται δια δημοπρασίας προς πολυετή, το πολύ πενταετή, εν 
όλω ή εν μέρει εκμετάλλευσιν.  
2.   Επί σκοπώ εγκαταστάσεως και λειτουργίας σοβαρών βιομηχανιών με πρώτην 
ύλην το ξύλο ή άλλα προϊόντα του δάσους, ως εργοστασίων φουρνιστής ξυλείας 
οξυάς, ξυλείας στφιδοκιβωτίων, ρητίνης, κυτταρίνης κλπ., ή κατά την 
προηγουμένην παράγραφον εκμίσθωσις δύναται να είναι και δεκαετής.  
3.   Εις την περίπτωσιν της προηγουμένης παραγράφου, ο αναδειχθησόμενος 
μισθωτής υποχρεούται εντός του πρώτου έτους της μισθώσεως να συμπληρώση 
και συγχρονίση το διατιθέμενον παρ' αυτού εργοστάσιον ή να ιδρύση νέον 
τοιούτον, ώστε να δύναται πλήρως και τεχνικώς να κατεργάζεται ή επεξεργάζεται 
τα προϊόντα του μισθίου δάσους. Εν περιπτώσει μη εκπληρώσεως των 
υποχρεώσεων της παρούσης παραγράφου, βεβαιουμένης δι' εκθέσεως του 
περιφερειακού διευθυντού δασών, ο μισθωτής κηρύσσετι έκπτωτος δι' αποφάσεως 
του Υπουργού Γεωργίας, καταπιπτούσης της κατατεθειμένης εγγυήσεως υπέρ του 



Δημοσίου.   
 
 
 
'Αρθρο 122:    'Οροι πολυετών μισθώσεων  
1.   Η εκμετάλλευσις των κατά το προηγούμενον άρθρον εκμισθουμένων δασών 
καθορίζεται δι' εγκεκριμένου δασοπονικού σχεδίου ή εκθέσεως οριζούσης τα 
ετήσια ή περιοδικά λήμματα.  
2.   Η δημορπασία προς πολυετή κατά το προηγούμενον άρθρον εκμίσθωσιν 
αφορά εις τα εγκεκριμένα λήμματα του δάσους και ενεργείται κατά τας διατάξεις 
του από 19 Νοεμ. 1928/Δ/τος, του διέποντος την διαχείρισιν δασών, τον 
κανονισμόν και τον τρόπον υλοτομίας κλπ., επιφυλασσομένης και της διατάξεως 
της παρ. 1 του άρθρ. 123. Αι ως άνω διατάξεις εφαρμόζονται και δια τους 
μισθωτάς του προηγουμένου άρθρου. Εξαιρετικώς δια την παρούσαν περίπτωσιν αι 
προθεσμίαι δια την δημοσίευσιν της διακηρύξεως ορίζονται εις τριάκοντα ημέρας 
δια την αρχικήν και δέκα ημέρας δια την επαναληπτικήν δημοπρασίαν.  
3.   Το εν τη δημοπρασία επιτυγχανόμενον κατά μονάδα μίσθωμα δασικών 
προϊόντων δύναται ανά διετίαν, της πρώτης αρχομένης από της εγκαταστάσεως 
του μισθωτού, να αναπροσαρμόζεται υπό του Υπουργού Γεωργίας, μετά πρότασιν 
των αρμοδίων δασάρχου και περιφερειακού διευθυντού δασών, αναλόγως προς 
τον επίσημον δείκτην τιμών καταναλωτού και εν πάση περιπτώσει αναλόγως προς 
την μεταβαλλομένην τυχόν νομισματικήν κατάστασιν και τας εν γένει οικονομικάς 
συνθήκας.  
4.   Εάν το εκμισθούμενον ετήσιον λήμμα υπερβαίνη τας τέσσαρας χιλιάδας κυβικά 
μέτρα τεχνικού ξύλου, ο μισθωτής υποχρεούται να αναθέση την τεχνικήν διοίκησιν 
της εκμεταλλεύσεως εις ειδικόν εντός ή παρά το δάσος εδρεύοντα δοσολόγον, 
κατέχοντα ειδικήν άδειαν ασκήσεως επαγγέλματος κατά το άρθρ. 143. Εν 
περιπτώσει μη συμμορφώσεως του μισθωτού, το Υπουργείον Γεωργίας αποσπά 
προς τούτο δασολόγον δημόσιον υπάλληλον, του οποίου αι νόμιμοι απολαυαί και 
αποζημιώσεις βαρύνουν τον μισθωτήν, εισπραττόμεναι εν καθυστερήσει 
διοικητικώς κατά τας περί εισπράξεως δημοσίων εσόδων διατάξεις.  
5.   Κατά την εκμετάλλευσιν δημοσίων δασών, εκμισθωθέντων δια πολυετούς 
μισθώσεως, συμφώνως προς τας διατάξεις του παρόντος κώδικος, ο μισθωτής 
υποχρεούται να προσλαμβάνη επί ίσοις όροις αμοιβής και εργασίας ως εργάτας 
τους κατοίκους των παρακειμένων προς τα εκμισθωθέντα δάση χωρίων ή 
συνοικισμών.   
 
 
 
'Αρθρo 123:    Δημοπρασίαι, χρόνος ενεργείας αυτών, επανάληψις  
1.   Δια Δ/των, δύνανται να καθορίζωνται ο χρόνος της ενάρξεως και λήξεως των 
δημοπρασιών και αι λεπτομέρειαι εν γένει της διεξαγωγής αυτών προς διάθεσιν 
του αποκλειστικού δικαιώματος απολήψεως δασικών προϊόντων, αναγραφομένων 
εις δασοπονικά σχέδια ή εκθέσεις και πίνακας υλοτομίας, εκ δημοσίων ή υπό την 
διαχείρισιν του Δημοσίου τελούντων δασών, ως και να τροποποιούνται ή 
καταργούνται διατάξεις του από 19 Νοεμ. 1928 Δ/τος, "περί διαχειρίσεως δασών 
κλπ.".  
2.   Ως βάσις δια την σύνταξιν της διακηρύξεως δημοπρασίας χρησιμεύει 
πρωτίστως το δελτίον προσημάνσεως, το οποίον συντάσσεται μετά ιδαζούσης 
προσοχής παρά του αρμοδίου δασικού υπαλλήλου, ευθυνομένου δια την τυχόν 
πλημμελή σύνταξιν. Ουδεμία δημοπράτησις ή διάθεσις δασικού προϊόντος προς 
εμπορίαν εκ δημοσίου δάσους, δια το οποίον προβλέπεται προσήμανσις, 
ενεργείται, αν εις την σχετικήν διακήρυξιν ή εις την σχετικήν απόφασιν διαθέσεως 
δεν προσαρτάται εν αντιγράφω το δελτίον προσημάνσεως. Εν τη διακηρύξει 
δημοπρασίας ορίζονται και τα της καταβολής των δαπανών προσημάνσεως κατά τα 
οριζόμενα υπό του εν άρθρ. 84 προβλεπομένου Δ/τος.  
3.   Προκειμένου περί δημοπρασίας ή διαθέσεως δασικών προϊόντων εκ 



πρεμνοφυών δημοσίων δασών, εις την διακήρυξιν ή εις την περί διαθέσεως 
απόφασιν καθορίζονται σαφώς και περιγράφονται καθ' όρια αι υλοτομηθησόμεναι 
θέσεις, τα δασικά τμήματα ή αι συστάδες υπό της τοπικής δασικής αρχής, 
ευθυνομένης δια πάσαν παράλειψιν.  
4.   Πάσαι αι δημοπρασίαι δασικών προϊόντων δύνανται να επαναλαμβάνωνται δι' 
αποφάσεως του νομάρχου και πέραν των προθεσμιών, των αναγραφομένων εις το 
από 19.11.1925 Δ/μα περί διαχειρίσεως δασών κλπ., ως τούτο ισχύει και ήθελε 
τροποποιηθή κατά τας διατάξεις της παρ. 1 όταν προ της κοινοποιήσως της 
εγκρίσεως των σχετικών πρακτικών επί του αποτελέσματος της δημοπρασίας γίνη 
νέα έγγραφος προσφορά ανωτέρα τούτου κατά δέκα τοις εκατόν, ετκός εάν το 
αποτέλεσμα της ενεργηθείσης δημορπασίας υπερβαίνη το εν εκατομμύριον 
δραχμών, οπότε το ποσοστόν της νέας προσφοράς ελαττούται εις πέντε τοις 
εκατόν.  
5.   Ο νομάρχης δύναται να διατάσση οποτεδήποτε την ενέργειαν δημοπρασιών 
προς εκμίσθωσιν του αποκλειστικού δικαιώματος υλοτομίας και καρπώσεως 
δημοσίων δασών, ως επίσης και να χαρακτηρίζη δι' αποφάσεώς του τελειωτικήν 
την δημοπρασίαν, εάν αύτη διενηργήθη τουλάχιστον πεντάκις μετά μονίμου 
αποτελέσματος, δια των διδομένων δε εκάστοτε μετά την κατακύρωσιν των 
πρακτικών εγγράφων αντιπροσφορών διαιωνίζεται η δημοπρασία επί βλάβη ή 
απωλεία της δημοπρατουμένης προσόδου.   
 
 
 
 
'Αρθρo 124:    Μίσθωμα και εγγυήσεις  
1.   Το επί δημοπρασία προσφερόμενον μίσθωμα ορίζεται κατά μονάδα 
παραγομένου δασικού προϊόντος εις δραχμάς ή και λεπτά, πλην της περιπτώσεως 
της μισθώσεως του διακιώματος ρητινεύσεως, κατά την οποίαν το μίσθωμα 
ορίζεται κατ' αποκοπήν δια το μισθούμενον δάσος και την περίοδον μισθώσεως εις 
δραχμάς.  
2.   Η καταβαλλομένη υπό των αναδεικνυομένων μισθωτών χρηματική ή τραπεζική 
εγγύησις ορίζεται εις είκοσι πέντε τοις εκατόν επί του ετησίου μισθώματος, η δε 
κτηματική εις τεσσαράκοντα τοις εκατόν αυτού. Προς εξασφάλισιν του μισθώματος 
και των λοιπών νομίμων απαιτήσεων αυτού, το Δημόσιον έχει δικαίωμα εγγραφής 
υποθήκης επί κτημάτων του μισθωτού ή του εγγυητού αυτού.  
3.   Ο χρόνος της μισθώσεως και το ποσόν και το είδος των εγγυήσεων 
αναγράφονται εις τους όρους της διακηρύξεως της δημοπρασίας κατά τα δια Δ/τος 
καθοριζόμενα.   
 
 
 
'Αρθρo 125:    Παράτασις μισθώσεων  
1.   Παράτασις του χρόνου της μισθώσεως του αποκλειστικού δικαιώματος 
καρπώσεως δημοσίων δασών επιτρέπεται, μόνον εφ' όσον δια λόγους 
ανεξαρτήτους της θελήσεως του μισθωτού δεν επραγματοποιήθη η υλοτομία εντός 
του ορισθέντος χρονικού διαστήματος, μετά πρότασιν των αρμοδίου δασάρχου και 
περιφερειακού διευθυντού δασών, εις μεν τα μονοετίς μισθώσεις επί χρονικόν 
διάστημα ουχί πέραν των δύο ετών.  
2.   Η παράτασις της μισθώσεως χορηγείται, είτε επί τω αυτώ συμβατικώ μισθώματι 
είτε και επί αναπροσηρορμένω.   
 
 
 
 
'Αρθρo 126:    Κυρώσεις εις βάρος του μισθωτού  
Εις περίπτωσιν καθ' ήν, ληξάσης της προθεσμίας της μισθώσεως και των δυνάμει 
των διατάξεων του προηγουμένου άρθρου χορηγηθεισών τυχόν παρατάσεων, δεν 



έχει ενεργηθή παρά του μισθωτού κάρπωσις, εν όλω ή εν μέρει, υποχρεούται 
ούτος εις την καταβολήν προστίμου ίσου προς τα 30% επί του αντιστοίχου προς το 
μη πραγματοποιηθέν μέρος της καρπώσεως συμβατικού μισθώματος, 
βεβαιουμένου εις βάρος αυτού και των εγγυητών του και εισπραττομένου κατά τας 
περί εισπράξεως των δημοσίων εσόδων διατάξεις.   
 
 
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Γ' :  
Διάθεσις καρπώσεων δημοσίων δασών άνευ δημοπρασίας   
 
'Αρθρo 127:    Διάθεσις καρπώσεων εις μικροϋλοτόμους  
1.   'Ανευ δημοπρασίας δύναται να επιτραπή υπό του νομάρχου εις υλοτόμους, 
ασχολουμένους αυτοπροσώπως εις τας εν τω δάσει εργασίας ρίψεως, 
διαμορφώσεως, μετατοπίσεως, μεταφοράς και κατεργασίας ή εις τινάς ή εις τινά 
των εργασιών τούτων, η υλοτομία δι' έκαστον τεχνικής ξυλείας μέχρι 35 κυβικών 
μέτρων και ξυλανθράκων μέχρι δέκα τριων χιλιάδων χιλιογράμμων ή αναλόγου 
ποσού  άλλου είδους δασικών προϊόντων καθ' έκαστον δασικόν διαχειριστικόν έτος 
εκ δημοσίων δασών και δια ποσά μη υπερβαίνοντα συνολικώς το ετήσιον λήμμα 
των δασών τούτων. Το καταβλητέον μίσθωμα ορίζεται υπό του νομάρχου ουχί 
πάντως κατώτερον του οριζομένου υπό του πίνακος διατιμήσεως δασικών 
προϊόντων.  
2.   Ομοίως άνευ δημοπρασίας δύναται να επιτραπή εις υλοτόμους της ορεινής 
περιφερείας των παραμεθορίων δασικών περιφερειών η υλοτομία δι' έκαστον 
τούτων χρησίμου στρογγύλης ξυλείας μέχρι 50 κυβικών μέτρων ή ξυλανθράκων 
μεχρι 13 χιλιάδων χιλιογράμμων ή αναλόγου ποσού καυσοξύλων, καθ' έκαστον 
δασικόν έτος, εκ των δασών της περιφερείας της κοινότητος της οποίας είναι 
κάτοικος ή της παρακειμένης, επί καταβολή μισθώματος οριζομένου κατά την 
προηγουμένην παράγραφον.  
3.   Εις όσας κοινότητας λειτουργούν δασικοί συνεταιρισμοί εργασίας δύναται, επί 
τη προτάσει του οικείου δασάρχου, να μη εφαρμόζωνται αι διατάξεις των 
προηγουμένων παραγράφων του παρότος άρθρου.   
 
 
 
'Αρθρo 128:    Διάθεσις καρπώσεως εις μικροβιομηχανίας, μικροεπαγγελματίας, 
αγρότας, μεταλλεία και λιγνιτωρυχεία.  
Δύναται να επιτραπή υπό του νομάρχου ή άνευ δημοπρασίας απόληψις δασικών 
προϊόντων εκ δημοσίων δασών α)   Δια μικροβιομηχανικάς ή μικροεπαγγελματικάς 
ανάγκας των εν τη επαρχία, εν τη οποία κείται το δάσος της υλοτομίας, εξ 
επαγγέλματος σαγματοποιών, βαρελοποιών, καρροποιών, σιδηρουργών, 
κατασκευαστών οικιακών ξυλίνων σκευών και γεωργικών εργαλείων ή άλλων 
οιουδήποτε τοιούτου είδους επαγγελματιών μέχρι 10 κυβικών μέτρων κατ' έτος 
ξυλείας ή αναλόγου ποσο εκ των λοιπών δασικών προϊόντων ή δια κατασκευήν 
ανθράκων σιδηρουργίας.  
β)   Δια τας ανάγκας μελισσοκομείων, κονικλοτροφείων και εγκαταστάσεων εν 
γένει ζωοτεχνίας, εφ' όσον η θεραπεία αυτών δεν καθίσταται δυνατή εκ του 
ελευθέρου εμπορίου.  
γ)   Δι' ανάγκας υδρομύλων, υδροτριβείων και λοιπών αγροτικών εγκαταστάσεων 
εντός ή εγγύς των δασών,.  
δ)   Δια τας ανάγκας μεταλλείων ε)   Δια τας ανάγκας λιγνιτωρυχείων.   
 
 
 
'Αρθρo 129:    Διάθεσις καρπώσεως εις δημοσίας υπηρεσίας, σιδηροδρόμους, 
μονάς και δι' έργα δημοσίου ενδιαφέροντος  
1.   Δύναται να επιτραπή η άνευ δημοπρασίας απόληψις δασικών προϊόντων εκ 



δημοσίων δασών:  
α)   Δια τας ανάγκας των πολιτικών και στρατιωτικών υπηρεσιών.  
β)   Δια την κατασκευήν εκτάκτων τεχνικών έργων δημοσίου ενδιαφέροντος.  
γ)   Δι' ανάγκας των ενοικιαστών ιχθυοτροφείων του Κράτους ή δημοσίων 
αλυκών.  
δ)   Δια την κατασκευήν καλυβών ή παραπηγμάτων προς αποθήκευσιν των 
δασικών προϊόντων ή διαμονήν των εργατών εις την περίπτωσιν της δι' εργολαβίας 
παραγωγής δασικών προϊόντων εκ δημοσίων δασών.  
ε)   Δια την κατασκευήν στρωτήρων των σιδηροδρόμων. ς)   Δι' ανέγερσιν και 
επισκευήν των εκκλησιών και κελλίων των μονών.  
2.   Επί των περιπτ. α,β και ε' της προηγουμένης παραγράφου αποφασίζει ο 
Υπουργός Γεωργίας, επί δε των λοιπών ο νομάρχης.   
 
 
 
'Αρθρo 130:    Αντιπυρικαί λωρίδες, δασικαί οδοί.  
'Ανευ δημοπρασίας δύναται να επιτραπή υπό του νομάρχου η απόληψις των 
δασικών προϊόντων των προερχομένων εκ της διανοίξεως αντιπυρικών λωρίδων 
εντός δημοσίων δασών, ως και εκ της διανοίξεως οδών ή χώρων προς ίδρυσιν 
οιωνδήποτε εγκαταστάσεων ή ενέργειαν μεταλλευτικών ερευνών εντός δημοσίων 
δασών.   
 
 
 
'Αρθρo 131:    Υπολείμματα υλοτομίας ξυλείας  
Εις τους κατά τα προηγούμενα άρθρ. 128, 129 και 130 ενεργούντας υλοτομίαν 
ξυλείας δύναται να παραχωρηθή άνευ δημοπρασίας το δικαίωμα συλλογής των 
υπολειμμάτων της υλοτομίας ή και της διαμορφώσεως αυτων εις καυσόξυλα ή 
ξυλάνθρακας.   
 
 
 
'Αρθρo 132:    Καθορισμός μισθώματος. Τρόπος αναδείξεως καρπωτών και 
υποχρεώσεις αυτών  
1.   Αι υλοτομίαι, περί των οποίων προβλέπουν τα άρθρ. 128, 129, 130 και 131, 
εγκρίνονται επί τη καταβολή μισθώματος, καθοριζομένου υπό του νομάρχου ουχί 
πάντως κατωτέρου του οριζομένου υπό του πίνακος διατιμήσεως δασικών 
προϊόντων.  
Επί των περιπτ. α, β και ε της παρ. 1 του άρθρ. 129 το μίσθωμα καθορίζεται υπό 
του Υπουργού Γεωργίας.  
2.   Προκειμένου περί ξυλείας δι' ανάγκας λιγνιτωρυχείων, η υλοτομία και 
απόληψις εγκρίνεται επί τη καταβολή του ημίσεος του κατά τα αμέσως ανωτέρω 
οριζομένου μισθώματος.  
3.   Δια τους ενεργούντας υλοτομίας, περί των οποίων τα εν τη πρώτη παραγράφω 
άρθρα, ισχύουν αι εις τους κατόπιν δημοπρασίας αναδεικνυομένους μισθωτάς των 
δημοσίων δασών επιβαλλόμεναι υποχρεώσεις και τα δικαιώματα του Δημοσίου 
κατά τας κειμένας διατάξεις.  
4.   Οσάκις εις τας περιπτώσεις των άρθρ. 128 και 129 η υλοτομία ενεργείται δι' 
εργολαβίας, ο Υπουργός Γεωργίας ή ο Νομάρχης, κατά περίπτωσιν, ορίζει, κατόπιν 
αιτήσεως των ενδιαφερομένων και προ της αναδείξεως εργολάβου ή προμηθευτού 
υπό τούτων, το δάσος, ως και τον τρόπον, το ποσόν κι τους όρους εν γένει της 
υλοτομίας. Οι εργολάβοι ή προμηθευταί δέον να αναδεικνύωνται εν δημοπρασία 
προκηρυσσομένη υπό των αιτησάντων την υλοτομίαν ενδιαφερομένων.   
 
 
 
'Αρθρo 133:    Κάρπωσις δημοσίων δασών βεβαρημένων δια δουλείας  



Εις περιπτώσεις, κατά τας οποίας υπάρχουν επί δημοσίων δασών δικαιώματα 
δουλείας τοιαύτα, ώστε εξ αυτών να παρακωλύεται η εκ μέρους του Δημοσίου 
ελευθέρα και πλήρης κάρπωσις, δύναται να επιτραπή υπό του νομάρχου εις τον 
ασκούντα την δουλείαν η άνευ δημοπρασίας κάρπωσις του δάσους, επί τη 
καταβολή μισθώματος οριζομένου υπό του νομάρχου, πάντως ουχί κατωτέρου του 
υπό του πίνακος διατιμήσεως δασικών προϊόντων οριζομένου.   
 
 
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Δ':  Διάθεσις καρπώσεων δημοσίων δασών εις δασικούς 
συνεταιρισμούς εργασίας   
 
'Αρθρo 134:    Εκμισθώσεις εις δασικούς συνεταιρισμούς εργασίας  
1.   Δασικοί συνεταιρισμοί εργασίας, εις ή πλείονες ομού, δύνανται, κατόπιν 
αποφάσεως του νομάρχου, μετά πρότασιν του αρμοδίου δασάρχου και 
περιφερειακού διευθυντού δασών, να αναδειχνούν δι' εν έτος μισθωταί άνευ 
δημοπρασίας προς απόληψιν δασικών προϊόντων εκ δημοσίων δασών, του 
μισθώματος οριζομένου υπό του νομάρχου αναλόγως των οικονομικών εν γένει 
και μεταφορικών συνθηκών του δάσους και κατ' αναλογίαν προς τα αποτελέσματα 
των τοπικών και καθ' όλον το Κράτος διενεργουμένων δημοπρασιών και πάντως 
ουχί κατωτέρου του οριζομένου υπό του πίνακος διατιμήσεως δασικών προϊόντων.  
2.   Αι διατάξεις της προηγουμένης παραγράφου ισχύουν και προκειμένου περί 
ρητινευομένων δασών.  
3.   Δια την μίσθωσιν δημοσίων, κοινοτικών, μοναστηριακών και συνεταιρικών 
δασών υπό συνεταιρισμών δασικής εργασίας, θεωρείται επαρκής εγγύησις η 
προσαγωγή εγγυητικής επιστολής ανεγνωρισμένης Τραπέζης  δια ποσόν ίσον προς 
τα 25% του ετησίου μισθώματος εις μετρητά ή χρεώγραφα εθνικών δανείων 
υπολογιζόμενα εις την τρέχουσαν αγοραίαν αυτών τιμήν.  
4.   Επί των κατά τα ανωτέρω εκμισθώσεων εις δασικούς συνεταιρισμούς εργασίας 
εφαρμόζονται κατά τα λοιπά αι δια τους δια δημοπρασίας αναδεικνυομένους 
μισθωτάς δημοσίων δασών ισχύουσαι διατάξεις του παρόντος κώδικος.   
 
 
 
'Αρθρo 135:    Προϋποθέσεις εκμισθώσεως  
1.   Εις έκαστον δασικόν συνεταιρισμόν εργασίας δεν δύναται να διατεθή ετησίως  
ποσόν ανώτερον της δυναμικότητός του, εξαρτωμένης εκ του αριθμού των μελών 
του και της κατά μέσον όρον ετησίας δυνατής παραγωγής εκάστου τούτων και 
οριζομένης δι' αποφάσεως του νομάρχου.  
Για τον καθορισμόν της δυναμικότητός των τα μέλη των δασικών συνεταιρισμών 
εργασίας διακρίνονται εις κύρια και δόκιμα. Ως δόκιμα θεωρούνται πάντες οι μη 
συμπληρώσαντες το 21ον έτος  της ηλικίας των, εκτός εάν είναι αρχηγοί 
οικογενείας, ως και οι ασκήσαντες ως κύριον έργον το επάγγελμα του υλοτόμου 
ολιγώτερον του έτους.  
2.   Δια να τύχουν οι δασικοί συνεταιρισμοί εργασίας του ευεργετήματος της άνευ 
δημοπρασίας μισθώσεως καρπώσεων δημοσίων δασών πρέπει, αφ' ενός μεν να μη 
έχουν αδικαιλογήτους οικονομικάς εκκρεμότητας με το Δημόσιον ή την οικείαν 
κοινότητα εκ προηγουμένων μισθώσεων, αφ' ετέρου δε να έχουν επιδείξει πνεύμα 
συμμορφώσεως προς τους δασικούς Νόμους και τας δασοτεχνικάς οδηγίας της  
δασικής αρχής.  
3.   Είναι αυτοδικαίως και εξ υπαρχής άκυροι μισθώσεις εις συνεταιρισμούς, εις τας 
οποίας ελλείπουν αι νόμιμοι προϋποθέσεις ή εις τας οποίας μετέσχον εις η 
περισσότεροι μη όντες κανονικώς μέλη του συνεταιρισμού.   
 
 
 
'Αρθρo 136:    Χρόνος καταβολής του μισθώματος  



Δασικοί συνεταιρισμοί εργασίας, αναδεικνυόμενοι μισθωταί δημοσίων δασών, 
δύνανται να καταβάλουν το μίσθωμα, ως και τα τυχόν υπέρ κοινοτήτων ή άλλων 
προσώπων δημοσίου δικαίου πρόσθετα ποσοστά, κατά τα εν άρθρ. 85 οριζόμενα.   
 
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ε' : Πρότυπος δι' αυτεπιστασίας εκμετάλλευσις δημοσίων δασών.   
 
'Αρθρo 137:    Ανάθεσις απ' ευθείας εκμεταλλεύσεως  
1.   Δι' αποφάσεως του Υπουργού Γεωργίας δύναται να ανατεθή εις τα οικεία 
δασαρχεία η απ' ευθείας εκμετάλλευσις δημοσίων δασών, είτε δια σκοπούς 
προτύπου εκμεταλλεύσεως είτε προς θεραπείαν αναγκών του Κράτους ή νομικών 
προσώπων δημοσίου δικαίου ή της βιομηχανίας.  
2.   Η κατά την παρ. 1 απ' ευθείας εκμετάλλευσις εξυπηρετείται οικονομικώς υπό 
των οικείων Ταμείων Γεωργίας Κητονοτροφίας και Δασών των νομών εκ των 
εκάστοτε ειδικώς προς τούτο τιθεμένων εις την διάθεσιν τούτων πόρων, 
απαγορευομένης απολύτως της τοιαύτης εξυπηρετήσεώς των εις βάρος των άλλων 
πόρων των ειρημένων ταμείων.  
Ειδικώτερον, επιτρέπεται όπως τα ανωτέρω  ταμεία συνομολογούν, κατόπιν 
εγκρίσεως του Υπουργού Γεωργίας, δάνεια απλά ή τοκοχρεωλυτικά επί ενεχύρω 
των εις τα δασαρχεία ταύτα παραγομένων εκ της απ' ευθείας εκμεταλλεύσεως 
δασικών προϊόντων ή επί εκχωρήσει των εξ αυτής πόρων, προς τον σκοπόν, είτε 
της εκτελέσεως μεταφορικών εγκαταστάσεων, απαραιτήττων δια την 
εκμετάλλευσιν των περί ων πρόκειται δασών είτε προς σχηματισμόν του 
απαραιτήτου δια την εκμετάλλευσιν των αυτών δασών κεφαλαίων κινήσεως. Εάν η 
περιφέρεια δασαρχείου τινός υπάγεται διοικητικώς εις πλείονας Νόμους, το ταμείον 
γεωργίας κτηνοτροφίας και δασών παρά του οποίου θέλει εξυπηρετηθή θα ορίζεται 
δι' αποφάσεως του Υπουργού Γεωργίας.  
3.   Η απόληψις δασικών προϊόντων εκ δημοσίων δασών απ' ευθείας υπό του 
Κράτους ενεργείται υπό του αρμοδίου δασάρχου, είτε δι' αυτεπιστασίας είτε δια 
κανονικής ή προχείρου δημοπρασίας είτε και άνευ δημοπρασίας. Η άνευ 
δημοπρασίας απόληψις δασικών προϊόντων ενεργείται μόνον δια συνεταιρισμών 
υλοτόμων, εις τας περιπτώσεις δε ταύτας το καταβλητέον εις το Δημόσιον 
μίσθωμα, εάν τα δασικά προϊόντα παραλαμβάνη δι' ίδιον λογαριασμόν ο 
συνεταιρισμός, ως και η τιμή ρίψεως, διαμορφώσεως και μετατοπίσεως των 
δασικών προϊόντων, εις τας περιπτώσεις κατά τας οποίας τα δασικά προϊόντα 
πραλαμβάνει το Δημόσιον από τον συνεταιρισμόν, καθορίζονται δι' αποφάσεως του 
νομάρχου μετά σχετικήν γνωμάτευσιν του αρμοδίου δασάρχου και περιφερειακού 
διευθυντού δασών.  
4.   Δια την απ' ευθείας υπό του Δημοσίου εκμετάλλευσιν δημοσίων δασών, 
αναγράφεται ιδία πίστωσις εις τον προϋπολογισμόν του Κράτους δια 
προκαταβολάς, επί αποδόσει λογαριασμού εις τους δασάρχας των αρμοδίων 
δασαρχείων , καθοριζομένας εκάστοτε δι' αποφάσεως του Υπουγού Γεωργίας. Αι 
κατά τα ανωτέρω χορηγούμεναι εις τα δασαρχεία προκαταβολαί, εφ' όσον 
αφορούν εις κεφάλαια κινήσεως, αποδίδονται εις το τέλος εκάστης χρήσεως εκ 
των πραγματοποιουμένων εσόδων των δασών, δια την εκμετάλλευσιν των οποίων 
διετέθησαν αι προκαταβολαί.  
5.   Αι κατά την παρ. 4 προκαταβολαί αφορούν εις όλας τας κατηγορίας δαπανών, 
είτε εργασίας ρίψεως, διαμορφώσεως, μετατοπίσεως, περαιτέρω μηχανικής 
κατεργασίας ή μεταφοράς των δασικών προϊόντων, αναδασώσεως, οδοποιίας και 
ανεγέρσεως ή επισκευής κτιρίων, εκτελουμένας εντός των δημοσίων δασών κατά 
τας διατάξεις του παρόντος άρθρου, είτε δι' αυτεπιστασίας είτε κατόπιν κανονικής 
ή προχείρου δημορπασίας είτε δια συνεταιρισμού εργατών. Αι προμήθειαι των 
απαραιτήτων εργαλείων και μηχανών γίνονται κατά τας περί κρατικών προμηθειών 
διατάξεις.  
6.   Δια την οικονομικήν εξυπηρέτησιν των κατεπειγούσης φύσεως δαπανών της 
κατά το παρόν άρθρον κρατικής εκμεταλλεύσεως, ως και την πρόσληψιν 
εργατοτεχνικού προσωπικού δια τας ανάγκας αυτής, εφαρμόζονται αι διατάξεις 



των άρθρ. 238 και 249. Οι προϊστάμενοι των δασαρχείων, ένθα ενεργείται κρατική 
εκμετάλλευσις δημοσίων δασών δι' αυτεπιστασίας, δύνανται να χορηγούν εις τους 
εξ άλλων περιφερειών μετακαλουμένους δι' εργασίας επί ημερομισθίω ή κατ' 
αποκοπήν υλοτόμους, μονίμως διαμένοντας εν Ελλάδι, μικράς προκαταβολάς, μη 
δυναμένας πάντως να υπερβούν τα ημερομίσθια δύο το πολύ εβδομάδων, 
κρατουμένας ακολούθως εκ της αμοιβής της εργασίας των δύο το πολύ μηνών. 
Εάν, λόγω διακοπής ή οιασδήποτε άλλης αιτίας, δεν εξοφληθή εγκαίρως υπό του 
οφειλέτου ή προκαταβολή, το οφειλόμενον ποσόν βεβαιούται και εισπράττεται 
διοικητικώς κατά τας περί εισπράξεως των δημοσίων εσόδων διατάξεις.  
7.   Κατά τας διατάξεις του άρθρου τούτου δύναται να γίνη απ' ευθείας υπό του 
Κράτους εκμετάλλευσις και επιτασσομένων υπ' αυτού ιδιωτικών δασών.   
 
 
 
'Αρθρo 138:    Διάθεσις των δι' αυτεπιστασίας απολαμβανομένων δασικών 
προϊόντων  
1.   Τα κατά το προηγούμενον άρθρον απολαμβανόμενα  δασικά προϊόντα 
διατίθενται:  
α)   Εφ' όσον προορίζονται δια την θεραπείαν δημοσίων αναγκών, άνευ 
δημοπρασίας και δι' ειδικών απ' ευθείας συμφωνιών, συναπτομένων μεταξύ του 
Υπουργού Γεωργίας και των οικείων Υπουργών. Εφ' όσον προορίζονται δια την 
θεραπείαν αναγκών των σιδηροδρόμων και οργανισμών δημοσίου δικαίου ή 
οργανισμών εποπτευομένων και επιχορηγουμένων υπό του Δημοσίου, ως ο 
Αυτόνομος Σταφιδικός Οργανισμός, η Κοινοπραξία Συνεταιρικών Οργανώσεων 
Σουλτανίνας, ο Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος, η Δ.Ε.Η. κλπ., ως και δια 
την θεραπείαν αναγκών μεταλλείων, ομοίως άνευ δημοπρασίας και δι' ειδικών απ' 
ευθείας συμφωνιών, συναπτομένων εις τας περιπτώσεις ταύτας μεταξύ του 
Υπουργού Γεωργίας και της διοικήσεως των σιδηροδρόμων ή των οικείων 
οργανισμών ή του εκμεταλλευτού των μεταλλείων. Το καθορισθησόμενον υπό του 
Υπουργού Γεωργίας τίμημα δεν δύναται να είναι μικρότερον του επιτευχθέντος 
κατά το τελευταίον τρίμηνον εν δημοπρασία, εφ' όσον έχει διενεργηθή τοιαύτη:  
β)   (Καταργήθηκε από την παρ. 3 άρθρ. 69 Νομ. 921/1979).  
γ)   Δια προχείρου δημοπρασίας, είτε και άνευ τοιαύτης, μετ' απόφασιν του 
νομάρχου μέχρι ποσού δέκα κυβικών μέτρων πριστής ξυλείας ή αναλόγου ποσού 
άλλου είδους δασικού προϊόντος. Εν τη περιπτώσει ταύτη το τίμημα διαθέσεως 
καθορίζεται δι' αποφάσεως του νομάρχου, εκδιδομένης μετά γνώμην των 
αρμοδίων δασάρχου και περιφερειακού διευθυντού δασών.  
δ)   Προκειμένου περί δημοπρατηθέντων δασικών προϊόντων και εφ' όσον η 
δημοπρασία διαθέσεως ματαιωθή δις ένεκα μη προσελεύσεως πλειοδοτών ή 
διενεργηθή δις και αι προσενεχθείσαι τιμαί κρίνονται ασύμφοροι, δι' ιδιαιτέρας 
συμφωνίας εις νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου ή εις πάντα τρίτον προσφέροντα 
πλείονα. Εις τας περιπτώσεις ταύτας το τίμημα διαθέσεως καθορίζεται δι' 
αποφάσεως του νομάρχου, εκδιδομένης μετά γνώμην των αρμοδίων δασάρχου και 
περιφερειακού διευθυντού δασών. Πάντως το τίμημα τούτο δεν δύναται να είναι 
κατώτερον της εν δημοπρασία προσενεχθείσης προσφοράς.  
ε)   Επί τη βάσει της ισχυούσης διατιμήσεως, εφ' όσον πρόκειται περί καλύψεως 
αναγκών, είτε μικροεπαγγελματικών είτε ατομικής καταναλώσεως των κατοίκων 
της περιφερείας του δασαρχείου. ς)   Δια κανονικής δημοπρασίας εις τας λοιπάς 
περιπτώσεις. "2.  α)   Το τίμημα των, κατά την προηγουμένην παράγραφον, 
διατιθεμένων προϊόντων, καταβάλλεται υπέρ του Κεντρικού Ταμείου Γεωργίας, 
Κητνοτροφίας και Δασών, εις την Τράπεζαν της Ελλάδος ή το Δημόσιον Ταμείον, 
εντός 10 ημερών από της κοινοποιήσεως της εγκρίσεως της δημοπρασίας ή της 
διαταγής διαθέσεως άνευ δημοπρασίας, εις τον υπέρ ου η διάθεσις.  
β)   Η παράδοσις των δασικών προϊόντων δύναται να γίνη εφ' άπαξ και 
τμηματικώς. Η καταβολή του τιμήματος δύναται να γίνη και τμηματικώς, εφ' όσον 
εις την διακήρυξιν της δημοπρασίας ή την εγκριτικήν διαταγήν διαθέσεως των 
προϊόντων άνευ δημοπρασίας έχει περιληφθή ο όρος περί της τμηματικής 



καταβολής και έχει καθορισθή ο αριθμός και η προθεσμία καταβολής των δόσεων.  
γ)   Επί τμηματικής παραδόσεως των προϊόντων, η καταβολή του τιμήματος γίνεται 
τμηματικώς, εκάστης  των δόσεων προκαταβαλλομένης εντός προθεσμίας 10 
ημερών, από της εν τη διακηρύξει της δημοπρασίας ή τη εγκριτική διαταγή 
προβλεπομένης ημερομηνίας τμηματικής παραδόσεως των προϊόντων, ή εάν το 
τοιούτον δεν προβλέπεται, από της ημερομηνίας κοινοποιήσεως της ειδοποιήσεως 
της οικείας δασικής αρχής περί της ετοιμοπαραδότου ποσότητος των προϊόντων.  
δ)   Εις την περίπτωσιν της τμηματικής καταβολής του τιμήματος, ο πλειοδότης ή ο 
υπέρ ου η διάθεσις, εντός 10 ημερών από της κοινοποιήσεως της εγκρίσεως, 
καταβάλλει υπέρ του Κεντρικού Ταμείου Γεωργίας Κτηνοτροφίας και Δασών εις την 
Τράπεζαν της Ελλάδος ή το Δημόσιον Ταμείον το εν τρίτον της αξίας των 
διατιθεμένων προϊόντων, τα δε υπόλοιπα δύο τρίτα εντός 6 μηνών, υπό τον όρον 
της προσκομίσεως ισοπόσου εγγυητικής επιστολής ανεγνωρισμένης Τραπέζης, 
εγγυωμένης την καταβολήν υπέρ του Κεντρικού Ταμείου Γεωργίας. Κτηνοτροφίας 
και Δασών, ως ανωτέρω, του ποσού εκάστης δόσεως καταβαλλομένου εντός τριών 
ημερών από της λήξεως, της εν τη διακηρύξει της δημοπρασίας ή τη εγκριτική 
διαταγή, διαθέσεως, οριζομένης προθεσμίας εξοφλήσεώς των.  
ε)   Εν περιπτώσει διαθέσεως δια δημοπρασίας ή άνευ τοιαύτης τεχνικής ξυλείας 
δρυός, ως και διαθέσεως των υπό των Κρατικών Δασικών Βιομηχανιών 
παραγομένων προϊόντων ξύλου, η τμηματική καταβολή του τιμήματος, δύναται να 
γίνεται δια καταθέσεως, εντός 10 ημερών από της κοινοποιήσεως της εγκρίσεως 
της δημοπρασίας ή της εγκριτικής διαταγής διαθέσεως άνευ δημοπρασίας, 
ποσοστού ίσου προς 10% της αξίας των ανωτέρω προϊόντων, του υπολοίπου 
καταβαλλομένου εντός 9 μηνών από της κοινοποιήσεως της εγκρίσεως, υπό τον 
όρον της προσκομίσεως ισοπόσου εγγυητικής επιστολής, ανεγνωρισμένης 
Τραπέζης, εγγυωμένης την καταβολήν του ποσού εκάστης εκ των δόσεων, 
καθοριζομένων εν τη σχετική διακηρύξει ή τη εγκριτική διαταγή διαθέσεως. ς)   
Εντός 3 ημερών από της καταβολής είτε ολοκλήρου της αξίας των διατιθεμένων 
προϊόντων, είτε του ποσοστού αυτής, κατά τα υπό στοιχ. β' της παρούσης 
παραγράφου, συντάσσεται υπό του Οικονομικού Εφόρου πωλητήριον έγγραφον, 
όπερ και υπογράφεται παρ' αυτού και του αγοραστού και ο τελευταίος 
παραλαμβάνει τα προϊόντα, κατά τα εν αυτώ οριζόμενα.  
ζ)   Μετά την παρέλευσιν της δεκαημέρου προθεσμίας δια την εν όλω ή εν μέρει 
καταβολήν του τιμήματος των εκποιουμένων προϊόντων, αν ο αγοραστής δεν 
καταθέση τούτο, εφ' όσον μεν η διάθεσις εγένετο δια δημοπρασίας, τα προϊόντα 
αναπλειστηριάζονται εις βάρος του, εφ' όσον δε η διάθεσις εγένετο δι' εγκριτικής 
διαταγής, ούτος κηρύσσεται έκπτωτος. Της τελευταίας ταύτης περιπτώσεως 
εξαιρείται το Δημόσιον, τα Ν.Π.Δ.Δ. και οι Οργανισμοί, οι εποπτευόμενεοι και 
επιχορηγούμενοι υπό του Δημοσίου" (αντικ. της παρ. 2 δια του άρθρ. 8 Ν.Δ. 
996/1971)   
 
 
 
'Αρθρο 139:    Διάθεσις δασικών προϊόντων δια πολυετών μισθώσεων  
1.   Αι διατάξεις των άρθρ. 121 και 122 έχουν εφαρμογήν και προκειμένου περί 
διαθέσεως ετοίμων δασικών προϊόντων εκ της απ' ευθείας υπό του Κράτους 
ενεργουμένης εκμεταλλεύσεως δασών και δια παράδοσιν αυτών κατ' ίσα ή άνισα 
ποσά κατά τα εν τη διακηρύξει της δημοπρασίας λεπτομερώς καθοριζόμενα.  
Και εις την περίπτωσιν ταύτην το κατά μονάδα τίμημα αναπροσαρμόζεται ως εν 
άρθρ. 122 καθορίζεται.  
2.   Η κατά την προηγουμένη παράγραφον πολυετής σύμβασις διαθέσεως ετοίμων 
δασικών προϊόντων της κρατικής εκμεταλλεύσεως δασών δύνανται να λύεται 
μονομερώς, δι' οιονδήποτε λόγον, κατόπιν προτάσεως των αρμοδίων δασάρχου 
και περιφερειακού διευθυντού δασών, δι' αποφάσεως του νομάρχου χωρίς εκ της 
διαλύσεως ταύτης της συμβάσεως να γεννάται υπέρ του αναδόχου δικαίωμα 
αποζημιώσεως.  
Ειδικώτερον μεταξύ των λόγων της λύσεως της συμβάσεως δύνανται να είναι και 



οι εξής:  
α)   Αδυναμία συνεχίσεως της απολήψεως των διατεθέντων προϊόντων άνευ 
βλάβης του δάσους, διαπιστουμένη δι' εκθέσεως του αρμοδίου περιφερειακού 
διευθυντού δασών και οφειλομένη, είτε εις εσφαλμένην πρόβλεψιν και εκτίμησιν 
της δια το δάσος εγκεκριμένης δασοπονικής μελέτης όσον αφορά εις την έκτασιν, 
το ξυλώδες απόθεμα, το λήμμα, την μέθοδον και τον χρόνον αναγεννήσεως του 
δάσους κλπ., είτε εις  επελθούσαν κατά την διάρκειαν της ισχύος της συμβάσεως 
καταστροφήν ή σημαντικήν φθοράν του δάσους συνεπεία πυρκαϊάς, προσβολής 
εντόμων, μυκήτων κλπ., ή εκ λαθραίας υλοτομίας ή άλλης απροβλέπτου αιτίας.  
β)   Αδυναμία πραγματοποιήσεως των υλοτομιών και της μετατοπίσεως των 
προϊόντων εις τους τόπους παραδόσεως εκ λόγων ανωτέρας βίας ή απροβλέπτων.  
γ)   Διακοπή, συνεπεία, Νόμου, της περαιτέρω υπό του Κράτους απ' ευθείας 
εκμεταλλεύσεως των δημοσίων δασών, εις τα οποία αφορά η σύμβασις.   
 
 
 
ΤΜΗΜΑ  Γ'   
Διαχείρισις μη Δημοσίων Δασών   
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α' : Γενικαί δαιτάξεις / Δασοπονικαί μελέται   
 
'Αρθρο 140:    Δασοπολιτική επιτήρησις  
Το Κράτος ασκεί επιτήρησιν επί των ιδιωτικών δασοπονιών κατά τα εν άρθρ. 62 
παρ. 1 οριζόμενα.   
 
 
 
'Αρθρο 141:    Δασοπονικαί μελέται μη δημοσίων δασών  
1.   Τα κατά το άρθρο. 63 δασοπονικά σχέδια και εκθέσεις ως και οι πίνακες 
υλοτομίας δια ποσόν μείζον των 1000 κυβικών μέτρων ξυλώδους όγκου των μη 
δημοσίων δασών καταρτίζονται υπό δασολόγων τη μερίμνη και δαπάνη των 
δασοκτημόνων (ιδιοκτητών ή διακατόχων). Οι μέχρι των 1000 κυβικών μέτρων 
πίνακες υλοτομίας καταρτίζονται υπό των δασοκτημόνων. Αι δασικαί αστυνομικαί 
διατάξεις εκδίδονται υπό του αρμοδίου δασάρχου κατά τα εν άρθρ. 66 οριζόμενα.  
2.   Τα δασοπονικά σχέδια, εκθέσεις και πίνακες υλοτομίας των μη δημοσίων 
δασών τίθενται εις εφαρμογήν μετ' επαλήθευσιν και θεώρησιν υπό των αρμοδίων  
δασάρχου και περιφερειακού διευθυντού δασών και έγκρισιν υπό του Υπουργού 
Γεωργίας, προκειμένου δε περί δασοπονικών σχεδίων και εκθέσεων απαιτείται 
προσέτι και σύμφωνος γνωμοδότησις του Τεχνικού Συμβουλίου Δασών.  
3.   Τα της καταρτίσεως δασοπονικών σχεδίων, εκθέσεων και πινάκων υλοτομίας, 
τα της αναλύσεως και μελέτης των συντελεστών της δασοπονίας ως και η μέθοδος 
διαχειρίσεως και τρόπος υλοτομιών, δια τα καθ' έκαστα το δάσος απαρτίζοντα 
δασικά είδη, καθορίζονται εκάστοτε δια Δ/των.  
4.   Η διαχείρισις μη δημοσίων δασών περιλαμβανομένων εις δασικά συμπλέγματα, 
δια τα οποία καταρτίζονται δασοπονικά σχέδια ή εκθέσεις υπό δασοτεχνικών 
συνεργείων της δημοσίας υπηρεσίας, δύανται να ενεργήται επί τη βάσει εκθέσεων 
καταρτιζομένων υπό των συνεργείων τούτων, έκαστον δε δασοκτήμονα βαρύνει το 
μέρος της καταβληθείσης δια την σύνταξιν της όλης μελέτης δαπάνης, το 
αναλογούν εις την έκτασιν των δασών του εισπραττόμενον, εν περιπτώσει 
αρνήσεως, και διοικητικώς κατά τας περί εισπράξεως δημοσίων εσόδων διατάξεις, 
κατόπιν εκκαθαρίσεως των βαρυνουσών έκαστον δασοκτήμονα δαπανών υπό του 
Υπουργείου Γεωργίας.  
5.    Αι δασοπονικαί μελέται των μη δημοσίων δασών συντάσσονται, εγκρίνονται 
και ισχύουν κατά ιδιοκτησίας ή συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου. Εν αντίτυπον των εις 
πενταπλούν υποβαλλομένων δασοπονικών σχεδίων ή εκθέσεων ή πινάκων 
υλοτομίας εγκριθέντων, κοινοποιείται υπό του αρμοδίου δασάρχου προς τον 
υποβαλόντα αυτό δασοκτήμονα.  



6.   Δασοκτήμονες διηρημένων δασών, αποτελούντων εν συνόλω και ουχί κατά 
μέρος διαχειριστικήν μονάδα, υποχρεούνται να δεχθούν, όπως το εις αυτούς 
ανήκον ή το υπ' αυτών διακατεχόμενον τμήμα υπαχθή εις την ενδεικνυομένην 
τεχνικήν διαχείρισιν του όλου δάσους, θεωρούμενον ως αναπόσπαστον αυτού 
μέρος από απόψεως τεχνικής διαχειρίσεως. Την ενιαίαν διαχείρισιν των εν λόγω 
δασών αποφασίζει ο Υπουργός Γεωργίας μετά γνώμην των αρμοδίων δασάρχου και 
περιφερειακού διευθυντού δασών ως και γνωμοδότησιν του τεχνικού Συμβουλίου 
Δασών.  
7.   Αποφασισθείσης τηε ενιαίας διαχειρίσεως του δάσους, η κάρπωσις των επί 
μέρους ιδιοκτησιών ενεργείται κατά τρόπον, χώρον και χρόνον, συμφώνως προς 
τα εν τη οικεία μελέτη καθοριζόμενα.  
8.   Προοκειμένου περί μονοετούς καρπώσεως, ο χρόνος πραγματοποιήσεώς της 
άρχεται από της εκδόσεως της  αδείας απολήψεως ή από της εγκαταστάσεως του 
ιδιοκτήτου εις την υλοτομίαν και λήγει μετά εν έτος.  
Προκειμένου περί καρπώσεων, των οποίων η πραγματοποίησις προβλέπεται εις 
πλείονα έτη, ο χρόνος πραγματοποιήσεως άρχεται ως ανωτέρω και λήγει μετά την 
παρέλευσιν του καθωρισμένου χρόνου πραγματοποιήσεώς των. Εις ας όμως 
περιπτώσεις η έναρξις της καρπώσεως δεν εγένετο εγκαίρως, ο χρόνος 
πραμγατοποιήσεως ταύτης μετατίθεται αναλόγως, αλλ' εν πάση περιπτώσει ουχί 
πέραν του έτους από της λήξεως του καθωρισμένου χρόνου.   
 
 
 
'Αρθρο 142:    Παράτασις χρόνου καρπώσεως μη δημοσίων δασών  
1.   Παράτασις του αρχικώς επί τη βάσει δασοπονικών μελετών ή πινάκων 
υλοτομίας ή ειδικών διαταγών εγκριθέντος χρόνου καρπώσεως εις μη δημόσια 
δάση δύναται να χορηγηθή υπό της καθορισάσης τον χρόνον τούτον αρμοδίας 
αρχής, επί τη αιτήσει του δασοκτήμονος εφ' όσον δεν ήρχισεν η πραγματοποίησις 
της παρπώσεως. Εάν έλαβον χώραν έκτακτα γεγονότα, ως πυρκαϊαί, ανεμοθλασίαι, 
χιονοθλασίαι, αποξηράνσεις και παρόμοιαι εμφανίσεις θεομηνιών ή 
λαθορολοτομίαι, μεταβάλλονται την σύνθεσιν του δάσους, δεν χορηγείται 
παράτασις αλλ' εφαρμόζονται αι διατάξεις της παρ. 2 του άρθρ. 64.  
2.   Εφ'όσον ήρχισεν η πραγματοποίησις της καρπώσεως, δύναται να χορηγήται 
παράτασις του καθορισθέντος χρόνυ, πέραν του υπό της παρ. 8 του 
προηγουμένου άρθρου προβλεπομένου, κατόπιν αιτήσεως του δασοκτήμονος ή 
του μισθωτού τη συγκαταθέσει του δασοκτήμονος.  
3.   Προκειμένου περί δασών ανηκόντων εις δήμους ή κοινότητας ως και 
συνεταιρικών δασών, δια τα οποία έχει συσταθή συνεταιρισμός ιδιοκτησίας, δια την 
κατά τας προηγουμένας παραγράφους χορήγησιν παρατάσεως απαιτείται πρότασις 
του αρμοδίου δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου εγκρινομένη υπό του νομάρχου 
ή αίτησις του διοικητικού συμβουλίου του συνεταιρισμού.  
4.   Η παράτασις αύτη δεν δύναται να είναι μείζων του έτους, προκειμένου περί 
καρπώσεων των οποίων η πραγματοποίησις προβλέπεται εις εν διαχειριστικόν έτος.  
Προκειμένου περί καρπώσεων, των οποίων η πραγματοποίησις προβλέπεται εις 
πλείονα του ενός διαχειριστικά έτη, η παράτασις δύναται να είναι μέρχι δύο ετών. 
Η παράτασις χορηγείται υπό τας προϋποθέσεις της παρ. 1 του άρθρ. 125.   
 
 
 
'Αρθρο 143:    Δασολόγοι συντάσσοντες δασοπονικάς μελέτας μη δημοσίων δασών  
1.   Οι δασοκτήμονες μη δημοσίων δασών εκτάσεως 100 εκταρίων και άνω και 
ετησίου λήμματος τουλάχιστον 200 κυβικών μέτρων ξυλώδους όγκου οφείλουν, 
προς διαχείρισιν και εκμετάλλευσιν των δασών των, να συντάσσουν δια 
δασολόγων ιδιωτών τουλάχιστον δασοπονικήν έκθεσιν.  
2.   Ιδιώται δασολόγοι, απόφοιτοι δασολογικών σχολών της ημεδαπής ή  
αλλοδαπής δικαιούνται να συντάσσουν δασοπονικά σχέδια, εκθέσεις και πίνακας 
υλοτομίας μη δημοσίων δασών, εφ' όσον κέκτηνται άδειαν ασκήσεως 



επαγγέλματος, εκδιδομένην κατόπιν αιτήσεως του ενδιαφερομένου παρά του 
Υπουργού Γεωργίας.  
3.   Η τοιαύτη άδεια ανακαλείται, εφ' ωρισμένον χρονικόν διάστημα παρά του 
Υπουργού Γεωργίας, εφ' όσον αι καταρτιζόμεναι υπό τούτων δασοπονικαί μελέται 
απορρίπτονται, και δη κατ' επανάληψιν, ως αντιεπιστημονικώς, ατέχνως, 
πλημμελώς ή ανακριβώς καταρτισθείται και εν πάση περιπτώσει εφ' όσον αύται δεν 
συντάσσονται κατά τας κειμένας διατάξεις Νόμων και Δ/των και τας οδηγίας του 
Υπουργείου Γεωργίας.  
4.   Το περιεχόμενον εις τους ως άνω ιδιώτας δασολόγους, κατώτατον όριον 
αμοιβής κατά μονάδα επιφανείας διαχειριζομένου δάσους και κατά διαχειριστικήν 
κλάσιν και είδος εργασίας, ήτοι δια τοπογράφησιν, κατάρτισιν πρωτοτύπου, 
προχείρου και εν μεγενθύσει διαγράμματος, ειδικήν περιγραφήν των συστάδων, 
λήψιν δοκιμαστικών επιφανειών, ανάλυσιν κορμού κλπ., ως και η αμοιβή τούτων 
δια τον διατεθέντα υπ' αυτών χρόνον προς χορήγησιν τεχνικής συμβουλής, δι' 
επίσκεψιν εκτός της έδρας του γραφείου των, ενέργειαν πραγματογνωμοσύνης και 
εκτίμησιν αξίας δάσους, καθορίζονται δια Δ/των.  
5.   Εις ας περιπτώσεις ο δασοκτήμων ή ο ενοικιαστής του δάσους, ο αναθέσας εις 
ιδιώτην δασολόγον την κατάρτισιν της δασοπονικής μελέτης, 
πραγματογνωμοσύνης κλπ. αρνείται ή δυστροπεί εις την καταβολήν 
συμφωνηθείσης αμοιβής, δύναται ο δικαιούχος δασολόγος να επιδιώξη την 
είσπραξιν ταύτης δια πίνακος διακιωμάτων του, συζητουμένου κατά την ειδικήν 
διαδικασίαν των άρθρ. 722 έως 725 του κώδικος πολιτιής δικονομίας (Α.Ν. 
44/11967) ενώπιον του μονομελούς πρωτοδικείου της περιφερείας, εν η κείται το 
δάσος, εφαρμοζομένων αναλόγως των περί εισπράξεως δικηγορικών αμοιβών 
ισχυόντων. Η επί του πίνακος δικαιωμάτων απόφασις υπόκειται μόνον εις έφεσιν.  
6.   Απαγορεύεται εις τους δασολόγους δημοσίους υπαλλήλους η σύνταξις 
δασοπονικών μελετών μη δημοσίων δασών, εξαιρουμένων των δασών των 
φιλανθρωπικών καταστημάτων Κεφαλληνίας, των κοινοτήτων Θάσου και 
ανταλλαξίμου περιουσίας.  
7.   Εις τους δασολόγους δημοσίους υπαλλήλους, τους συντάσσοντας τας κατά την 
προηγουμέην παράγραφον επιτρεπομένας δασοπονικάς μελέτας μη δημοσίου 
δάσους, καταβάλλονται παρά των οικείων δασοκτημόνων τα δια τούτους 
προβλεπόμενα κατά τας κειμένας διατάξεις οδοιπορικά έξοδα και αι ημερήσιαι 
αποζημιώσεις και επιπροσθέτως η απαιτουμένη δαπάνη δια την κατάρτισιν των 
μελετών τούτων (εργατικά, χαρτογράφησις, σχεδιάσις, δακτυλογράφησις κλπ.) 
εκκαθαριζομένη κατά την έγκρισιν της μελέτης υπό του Υπουργού Γεωργίας.  
 
(Με την παρ. 5 άρθρ. 4 Νομ. 1734/16-26 Οκτ. 1987 (ΦΕΚ Α' 189)  ορίστηκε ότι, 
οι διατάξεις του άνω άρθρ. 143 επεκτείνονται και για τους τεχνολόγους 
δασοπονίας σύμφωνα με τα οριζόμενα στο  Π.Δ. 1102/1980). 
  
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β' : Δάση κοινωφελών προσώπων, δήμων, κοινοτήτων, ανταλλαξίμου 
περιουσίας κλπ.   
 
'Αρθρο 144:    Διοίκησις και διαχείρισις δασών των φιλανθρωπικών καταστημάτων 
Κεφαλληνίας  
1.   Τα εν Κεφαλληνία δάση, μερικώς δασοσκεπείς εκτάσεις και χορτολίβαδα των 
Φιλανθρωπικών Καταστημάτων Κεφαλληνίας μετά των επ' αυτών πάσης φύσεως 
κεφαλαίων, ονομαζόμενα κατωτέρω δασική περιουσία των φιλανθρωπικών 
καταστημάτων Κεφαλληνίας υπάγονται υπό την δασοπολιτικήν επιτήρησιν 
διοίκησιν και διαχείρισιν του Κράτους, μετά τα οριζόμενα εις τας επομένας 
παραγράφους.  
2.   Η διοίκησις και διαχείρισις της κατά την προηγουμένην παράγραφον δασικής 
περιουσίας, ως η κατάρτισις δασοπονικών σχεδίων ή εκθέσεων και πινάκων 
υλοτομίας, και η εφαρμογή αυτών ενεργείται επ' ονόματι του δασοκτήμονος υπό 
του Ταμείου Γεωργίας Κτηνοτροφίας και Δασών του Νομού Κεφαλληνίας, ως εάν 



επρόκειτο περί δημοσίων δασών υπό τον έλεγχον του Υπουργού Γεωργίας και των 
υπ' αυτόν δασικών οργάνων. Εις την σύνθεσιν του Ταμείου τούτου μετέχει ως 
μέλος και αντιπρόσωπος, των Φιλανθρωπικών Καταστημάτων Κεφαλληνίας, 
οριζόμενος παρ'  αυτών.  
3.   Η υπό του κατά την προηγουμένην παράγραφον δασάρχου εκμετάλλευσις της 
δασικής περιουσίας των Φιλανθρωπικών Καταστημάτων Κεφαλληνίας περιλαμβάνει 
παν έργον ρίψεως, διαμορφώσεως, μετατοπίσεως ή μεταφοράς δασικών 
προϊόντων, αναδασώσεως, κατασκευής και συντηρήσως δασικών οδών και 
δασικών εν γένει μεταφορικών εγκαταστάσεων, δασικών εργοστασίων και κτιρίων, 
την αγοράν και συντήρησιν μηχανών, εργαλείων και μέσων επικοινωνίας, ως και 
τας μισθώσεις ή εκμεταλλεύσεις κτιρίων ή άλλων αντικειμένων καρπώσεως.  
4.   Αι δημοπρασίαι προς εκμίσθωσιν και εμπορίαν αντικειμένων καρπώσεως της 
δασικής περιουσίας των Φιλανθρωπικών Καταστημάτων Κεφλληνίας δύνανται να 
ενεργούνται και επικυρούνται κατά τα λεπτομερέστερον καθοριζόμενα δια Δ/τος, 
μέχρι δε εκδόσεως τούτου, κατά τας διατάξεις τας διεπούσας τα δημόσια δάση.  
5.   Το Ταμείον Γεωργίας Κτηνοτροφίας και Δασών Νομού Κεφαλληνίας εισπράττει 
απάσας τας προσόδους εκ της δασικής περιουσίας των Φιλανθρωπικών 
Καταστημάτων Κεφαλλήνίας ως και τας λοιπάς εκ δωρεών, κληροδοτημάτων και 
παρομοίας προελεύσεως υπέρ αναδασώσεων και παρομοίων σκοπών προσόδους, 
επιμελεία δε του δασάρχου φροντίζει περί της εκτελέσεως των έργων βελτιώσεως, 
αναδασώσεων και εκμεταλλεύσεως της δασικής περιουσίας.  
Χρηματικαί πιστώσεις, διατιθέμεναι τυχόν υπό των φιλανθρωπικών καταστημάτων 
ή άλλων κοινωφελών νομικών προσώπων Κεφαλληνίας εις το ως άνω Ταμείον δια 
σκοπούς αναδασώσεων, δύνανται να χρησιμοποιηθούν προς αναδασώσεις και εις 
άλλας περιοχάς της νήσου Κεφαλληνίας.  
6.   Το περίσσευμα των χρηματικών προσόδων εκ της εκμεταλλεύσεως της ως άνω 
δασικής περιουσίας, μετά την αφαίρεσιν των εξόδων:  
α)   Ρίψεως, διαμορφώσεως, μετατοπίσεως και μεταφοράς των παραγομένων 
δασικών προϊόντων. β) Δασικής κτιριακής ή άλλης φύσεως βελτιώσεως, ιδία 
αναδασώσεως, μεταφορικών εγκαταστάσεων, ανεγέρσεως δασικών κτιρίων και 
μέσων επικοινωνίας και γ) Των εξόδων αμοιβής των αναγκαιούντων δασικών 
οργάνων, διαβιβάζεται εις το ταμείον των Φιλανθρωπικών Καταστημάτων 
Κεφαλληνίας.  
7.   Προκειμένου περί απολήψεως προϊόντων εκ των δασών των Φιλανθρωπικών 
Καταστημάτων Κεφαλληνίας υπό των περιοίκων πληθυσμών καθ' απάσας τας 
περιπτώσεις, καθ' ας και εκ των δημοσίων δασών κατά τον παρόντα κώδικα 
επιτρέπεται αύτη ατελώς, δεν απαιτείται άδεια απολήψεως του διαχειριζομένου τα 
δάση ταύτα Ταμείου Γεωργίας Κτηνοτροφίας και Δασών Νομού Κεφαλληνίας. 
Επίσης δεν απαιτείται άδεια του ως άνω Ταμείου δια την βοσκήν των ζώων, πλην 
των αιγών, περιοίκων πληθυσμών, η οποία είναι ελευθέρα, εφ' όσον αστυνομική 
διάταξις δεν απαγορεύει ταύτην και η βοσκή επί των δασών τούτων δεν 
ενοικιάζετο υπό του δασοκτήμονος μέχρι της ενάρξεως της ισχύος του Νομ. 5263 
της 4/10.8.1931 (περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως των Νο. 4173/1929 
"περί δασικού κώδικος" και 4687?1930" περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως 
του Νο, 4173 "περί δασικού κώδικος".   
 
 
'Αρθρο 145:    Διοίκησις και διαχείρισις δασών κοινοτήτων Θάσου  
1.   Η διοίκησις και διαχείρισις των δασών, μερικώς δασοσκεπών εκτάσεων και μη 
πεδινών χορτολιβαδίων, μετά των επ' αυτών κεφαλαίων πάσης φύσεως, των 
ανηκόντων εις τας κοινότητας της νήσου Θάσου και ονομαζομένων κατωτέρω 
"δασική περιουσία κοινοτήτων Θάσου" ενεργείται δια λογαριασμόν δασοκτημόνων 
κοινοτήτων παρά του νομικού προσώπου του Συνδέσμου Κοινοτήτων Θάσου 
(Σ.Κ.Θ.), ως προβλέπεται δια του Νομ. 3866 της 2/9.2.1929 (περί κυρώσεως του 
Ν,Δ. της 13 Νοεμ. 1927 "περί κυρώσεως του Ν.Δ. της 21ης Απρ. 1926" περί 
συστάσεως συνδέσμου κοινοτήτων Θάσου και ως δια του παρόντος κώδικος 
τροποποιείται.  



2.   Προκειμένου περί εκτελέσεως του κατά την προηγουμένην παράγραφον 
επιδιωκομένου σκοπού:  
α)   Εις το συμβούλιον του συνδέσμου μετέχουν μετά ψήφου ο δασάρχης Θάσου, 
όστις είναι και ο τεχνικός σύμβουλος, και ο ειρηνοδίκης Θάσου.  
β)   Η διοικούσα επιτροπή του συνδέσμου είναι 6μελής, αποτελουμένη εκ τριών 
μελών, εκλεγομένων μεταξύ των παρά τω συμβουλίω του συνδέσμου εκπροσώπων 
των δασοκτημόνων κοινοτήτων Θάσου, ενός αντιπροσώπου των δασικών 
συνεταιρισμών Θάσου εκλεγομένου παρά των δασικών συνεταιρισμών και των 
δασάρχου και ειρηνοδίκου Θάσου.  
γ)   Δια την λειτουργίαν των κατά τα προηγούμενα εδάφια συμβουλίου και 
διοικούσης επιτροπής έχουν εφαρμογήν αι διατάξεις των άρθρ. 5-11 του άνω Νομ. 
3866/1929, καθ' ο μέρος δεν τροποποιούνται δια του παρόντος κώδικος.  
δ)   Αι εκ της δασικής περιουσίας κοινοτήτων Θάσου πρόσοδοι του συνδέσμου 
αποτελούν κεφάλαιον διακεκριμένης διαχειρίσεως περιλαμβανόμεναι εν ειδικώ 
παραρτήματι του προϋπολογισμού του συνδέσμου.  
3.   Ο Σ.Κ.Θ. εν τη διοικήσει και διαχειρίσει της δασικής περιουσίας των 
κοινοτήτων Θάσου μεριμνά δια την κατάρτισιν δασοπονικών σχεδίων ή εκθέσεων 
και πινάκων υλοτομίας, ως και δια την εφαρμογήν αυτών, καθορίζει τα της 
διαθέσεως των καρπώσεων, καταρτίζει τους όρους διακηρύξεως, ενεργεί τας 
δημοπρασίας, εγκρίνει ή ακυροί το αποτέλεσμα αυτών και γενικώτερον μεριμνά δια 
την επιμελεστέραν εκεμτάλλευσιν της τοιαύτης περιουσίας.  
4.   Αι εκ της δασικής περιουσίας των κοινοτήτων πρόσοδοι, μετά την 
παρακράτησιν εκ τούτων ποσοστού, παρά του συνδέσμου καθοριζομένου, δια την 
διοίκησιν, διαχείρισιν και την εκέλεσιν, εξυπηρέτησιν ή συντήρησιν έργων 
βελτιώσεως της δασικής περιουσίας, περιέρχονται κατ' αναλογίαν των γενομένων 
εις τα καθ' έκαστα δάση καρπώσεων, εις τας δασοκτήμονας κοινότητας.  
5.   Ο δασάρχης Θάσου καταρτίζει τα δασοπονικά σχέδια, εκθέσεις και πίνακας 
υλοτομίας των κοινοτικών δασών Θάσου, ως εάν επρόκειτο περί δημοσίων δασών, 
παρέχει δε και πάσαν τεχνικήν καθοδήγησιν και συμβουλήν εις τον σύνδεσμον 
κοινοτήτων.  
6.   Αποφάσει του Συνδέσμου Κοινοτήτων Θάσου και  εγκρίσει του νομάρχου 
δύναται να ανατίθεται εις τον δασάρχην Θάσου δι' αυτεπιστασίας η εκμετάλλευσις 
των κοινοτικών δασών και γενικώς η εκτέλεσις δασικών έργων, ήτοι εργασιών 
ρίψεως, διαμορφώσεως, μετατοπίσεως ή μεταφοράς δασικών προϊόντων, 
αναδασώσεων, κατασκευή ή συντηρήσεως δασικών οδών και δασικών εν γένει 
μεταφορικών εγκαταστάσεων, δασικών εργοστασίων κατεργασίας ξυλείας, κτιρίων, 
η αγορά και συντήρησις μηχανών, εργαλείων και μέσων επικοινωνίας, κατ' 
αναλογίαν των αντιστοίχων διατάξεων των διεπουσών τα δημόσια δάση ή κατά τα 
οριζόμενα δι' αποφάσεων ή κανονισμών, εκδιδομένων μετά γνώμην του 
Συνδέσμου Κοινοτήτων Θάσου παρά των Υπουργών Γεωργίας και Εσωτερικών και 
δημοσιευομένων εις την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.  
7.   Δια Δ/τος καθορίζονται αι λεπτομέρειαι εκτελέσεως του παρόντος άρθρου.  
8.   Δια Δ/των, εκδιδομένων επί τη προτάσει των Υπουργών Γεωργίας και 
Εσωτερικών, δύναται αι διατάξεις των παρ. 1-7 του παρόντος άρθρου να 
επεκτείνωνται και εις έτερα παρόμοια κοινοτικά δάση της Χώρας και να 
ρυθμίζωνται αι σχετικαί λεπτομέρειαι.   
 
 
 
'Αρθρο 146:    Δασοπολιτική επιτήρησις και διάθεσις καρπώσεων δασών δήμων, 
κοινοτήτων, ανταλλαξίμου περιουσίας κλπ.  
1.   Η δασοπολιτιή επιτήρησις του Κράτους επί δασοπονιών και εκμεταλλεύσεων 
εις δάση, μερικώς δασοσκεπείς εκτάσεις και μη πεδινά χορτολίβαδα, μετά των επ' 
αυτών πάσης φύσεως δασικών κεφαλαίων, ανήκοντα εις δήμους, κοινότητας, 
μονάς ή Οργανισμόν Διαχειρίσεως Εκκλησιαστικής Περιουσίας, κοινωφελή εν γένει 
πρόσωπα ή ιδρύματα, ανταλλάξιμον περιουσίαν και συνεταιρικά της ολότητος των 
κατοίκων συνοικισμού τινός ή χωρίου, δύναται να ασκήται, κατ' ανάλογον 



εφαρμογήν των διατάξεων του άρθρ. 144, των ισχυουσών ως προς την δασικήν 
περιουσίαν των Φιλανθρωπικών καταστημάτων της Κεφαλληνίας. Δ/τα, εκάστοτε 
εκδιδόμενα, θέλουν καθορίζει τα ως άνω δάση, έδραν του ασκούντος την 
δασοπολιτικήν επιτήρησιν δασάρχου, ως και τον αριθμόν και τα προσόντα των υπ' 
αυτόν δασικών οργάνων. Προκειμένου περί δασών ανηκόντων εις δήμους ή 
κοινότητας, τα Δ/τα έκδίδονται επί τη προτάσει των Υπουργών Γεωργίας και 
Εσωτερικών.  
2.   Ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου Γεωργίας, Κτηνοτροφίας 
και Δασών του Νομού, εις τα κατά τας διατάξεις του άρθρ. 144 και του παρόντος 
άρθρου αρμόδια Ταμεία Γεωργίας, Κτηνοτροφίας και Δασών, μετέχει εις 
αντιπρόσωπος του οικείου δασοκτήμονος, προκειμένου μόνον περί ζητημάτων 
αφορώντων εις τα δάση και τας μερικώς δασοσκεπείς εκτάσεις του δασοκτήμονος 
τούτου.  
3.   Ως προς την διάθεσιν της καρπώσεως δασικών προϊόντων εξ ανταλλαξίμων, 
δημοτικών, κοινοτικών ή μοναστηριακών δασών έχει εφαρμογήν και η παρ. 3 του 
άρθρ.  119. 
  
 
'Αρθρο 147:    Διαχείρισις δασών δήμων και κοινοτήτων  
1.   Η διαχείρισις  των δημοτικών και κοινοτικών δασών και δασικών περιοχών 
ενεργείται, κατά τον παρόντα κώδικα, υπό των οικείων δημοτικών ή κοινοτικών 
συμβουλίων,η δε εκμίσθωσις δια πλειοδοτικής δημοπρασίας επί τη βάσει 
εγκεκριμένου δασοπονικού σχεδίου ή εκθέσεως ή πίνακος υλοτομίας.  
2.   Προκειμένου περί δασικών συνεταιρισμών εργασίας, των οποίων άπαντα τα 
μέλη είναι κάτοικοι του ιδιοκτήτου του δάσους δήμου ή κοινότητος, η προς αυτούς 
εκμίσθωσις του δικαιώματος εκμεταλλεύσεως του δάσους επιτρέπεται απ' ευθείας 
και άνευ δημοπρασίας επί εν έτος, κατόπιν αποφάσεως του δημοτικού ή κοινοτικού 
συμβουλίου, εκδιδομένης μετά γνώμην επιτροπής αποτελουμένης εκ του 
διευθυντού της νομαρχίας, του προϊσταμένου της δασικής υπηρεσίας του νομού, 
ως και του διευθύντού της οικονομικής εφορίας της έδρας του νομού, οριζομένου 
του τελευταίου τούτου υπό του νομάρχου, εν περιπτώσει πλειόνων εφοριών εν τη 
έδρα του. Η απόφασις του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου χρήζει της 
εγκρίσεως του νομάρχου.   
      
(Η "Επιτροπή διαχειρίσεως δασών δήμων και κοινοτήτων" και οι σχετικές με αυτή 
διατάξεις καταργήθηκαν από την παρ. 10 άρθρ. 6 της 272961/26-26 Απρ. 1982 
(ΦΕΚ Β' 215), Διορθ. Σφαλμ. στο ΦΕΚ Β' 564/9-8-1982, αποφ. Υπ. Προεδρ. 
Κυβερν. και Γεωργίας).   
 
3.   Απαγορεύεται η υφ' οιανδήποτε μορφήν παραχώρησις υπό του μισθώσαντος 
συνεταιρισμού του κατά την προηγουμένην παράγραφον διακιώματος 
εκμεταλλεύσεως, θεωρουμένης αυτοδικαίως ακύρου της τοιαύτης παραχωρήσεως. 
Οι παραβάται τιμωρούνται δια χρηματικής ποινής ίσης τουλάχιστον προς το 
δεκαπλάσιον της αξίας του λήμματος ή φυλακίσεως μέχρι δύο ετών ή και 
αμφοτέρων των ποινών.  
4.   Αι διατάξεις του άρθρ. 135 έχουν εφαρμογήν και επί των συνεταιρισμών 
εργασίας της περιπτώσεως της ανωτέρω 2 παραγράφου.   
 
 
 
'Αρθρο 148:    Εκποίησις μοναστηριακών δασών  
1.   Εκτάσεις μονών κηρυχθείσαι αναδασωτέαι, συμφώνως προς τας διατάξεις του 
άρθρ. 191 παρ. 4, ως και δάση, δασικά εδάφη κα δασικαί εκτάσεις των μονών, 
υπαχθείσαι εις την διατηρητέαν ή την ρευστοποιητέαν περιουσίαν αυτών, δυνάμει 
των κατά το άρθρ. 8 του Νομ. 4684 της 9/10.5.1930 (περί διοικήσεως και 
διαχειρίσεως της Εκκλησιαστικής περιουσίας και περί συγχωνεύσεως των μικρών 
Μονών) εκδοθέντων Δ/των, εκποιούνται μόνον κατόπιν αποφάσεως των 



Υπουργών Εθνικής Παιδείας και θρησκευμάτων και Γεωργίας, εκδιδομένης μετά 
σύμφωνον γνώμην πενταμελούς επιτροπής, απαρτιζομένης εκ των αρμοδίων 
περιφερειακών διευθυντών δασών και επιθεωρητών γεωργίας, αντιπροσώπου του 
Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, αντιπροσώπου της Διευθύνσεως 
Δημοσίων Κτημάτων και αντιπροσώπου του Οργανισμού Διοικήσεως 
Εκκλησιαστικής Περιουσίας (ΟΔΕΠ).  
2.   Προκειμένης εκποιήσεως των άνω εκτάσεων, το Δημόσιον προτιμάται επί ίσοις 
όροις ως αγοραστής, δηλούν εις τον δικοικούντα τον Ο.Δ.Ε.Π. ή την μονήν την 
περί τούτου βούλησίν του εντός μηνός από της κοινοποιήσεως της εγκρίσεως, υπό 
τον παρόντα όρον, των πρακτικών δημοπρασίας, τόσον εις τον τελευταίον 
πλειοδότην, όσον και εις το Δημόσιον.  
3.   Μοναστηριακά δάση, δασικά εδάφη και εν γένει δασικαί εκτάσεις της 
ρευστοποιητέας περιουσίας των ιερών μονών, της υπαγομένης υπό την διαχείρισιν 
του Ο.Δ.Ε.Π., δύνανται να εκποιηθούν ή όλα ή κατά τμήματα δια δημοπρασίας, 
μετ'απόφασιν του Κεντρικού Συμβουλίου του Ο.Δ.Ε.Π., άνευ των διατυπώσεων και 
περιορισμών των προηγουμένων παραγράφων, εφ' όσον ταύτα είναι εντελώς 
απρόσοδα ή η αποδιδομένη εις τον Ο.Δ.Ε.Π. εξ αυτών καθαρά ετησία πρόσοδος 
κατά την τελευταίαν τετραετίαν εκ των πάσης φύσεως δασικών προϊόντων και 
χορτονομής είναι κατωτέρα της προσόδου, την οποίαν θα είχεν ο Ο.Δ.Ε.Π. εκ της 
πραγματικής αξίας του δάσους εις δραχμάς τοκιζομένας προς 4% ετησίως.  
4.   Το Δημόσιον δύναται να ασκή το εκ της παρ. 2 δικαίωμα προτιμήσεως δια την 
αγοράν των δασών τούτων εις την κατά την επομένην παράγραφον καθοριζομένην 
πραγματικήν αξίαν, εντός τριμήνου το πολύ από της υπό του Ο.Δ.Ε.Π. περί τούτου 
προσκλήσεως του Υπουργείου Γεωργίας, υποχρεουμένου δια την διατήρησιν του 
δικαιώματος της αγοράς ταύτης να καταβάλη την αξίαν εντός εξαμήνου 
ανατρεπτικής προθεσμίας από της εμπροθέσμου δηλώσεως.  
5.   Η εξεύρεσις της εις δραχμάς πραγματικής αξίας των δασών γίνεται υπό 
επιτροπής συγκροτουμένης δι' εκάστην περιφέρειαν πρωτοδικείου, δια κοινής 
αποφάσεως των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Γεωργίας, εκ 
του παρά τω Υπουργείω Γεωργίας Γενικού Διευθυντού Δασών ή του νομίμου 
αναπληρωτού του, ενός δασολόγου ιδιώτου οριζομένου υπό του Ο.Δ.Ε.Π. και του 
αρχαιοτέρου των προέδρων του πρωτοδικείου, εν τη περιφερεία του οποίου κείται 
η εκποιητέα έκτασις, αναπληρουμένου υπό νεωτέρου προέδρου ή υπό πρωτοδίκου, 
οριζομένων αμφοτέρων κατά Νόμον.   
 
(Η "Επιτροπή εξευρέσεως πραγματικής αξίας των για εκποίηση μοναστηριακών 
δασών και δασικών εκτάσεων" και  οι σχετικές με αυτή διατάξεις, καταργήθηκαν 
από την παρ. 15 άρθρ. 6 της 272961/26-26 Απρ. 1982 (ΦΕΚ Β' 215) Διορθ. 
Σφαλμ. στο ΦΕΚ Β' 564/9-8-1982, απόφ. Υπ. Προεδρ. Κυβερν. και Γεωργίας).   
 
6.   Η περί της αξίας του δάσους γνωμάτευσις της επιτροπής λαμβάνεται κατά 
πλειοψηφίαν και είναι υποχρεωτική. Εάν περί της αξίας εκδηλωθούν τρεις διάφοροι 
γνώμαι, προς καθορισμόν αυτής λαμβάνεται ο μέσος όρος των τριών ποσών. Η 
δαπάνη οδοιπορικών εξόδων και η αμοιβή των μελών αυτής βαρύνει τον Ο.Δ.Ε.Π. 
Ως αμοιβή εκάστου μέλους εκ των εχόντων υπαλληλικήν ιδιότητα ορίζεται 
ημερησία αποζημίωσις ίση προς το διπλάσιον του βασικού μισθού του.  
7.   Το Κεντρικόν Συμβούλιον του Ο.Δ.Ε.Π. δι' ητιολογημένων αποφάσεών του 
καθορίζει εκάστοτε τα μοναστηριακά δάση, άτινα θεωρεί απρόσοδα ή ηλαττωμένης 
προσόδου κατά την έννοιαν της ανωτέρω 3 παραγράφου, ορίζον την κατά την 
κρίσιν του αξίαν εκάστου, κατά στέμμα ή κατά τμήματα ή εν όλω. Αντίγραφα των 
πρακτικών του Κεντρικού Συμβουλίου μετά των σχετικών στοιχείων υποβάλλονται 
υπό του Ο.Δ.Ε.Π. εις το Υπουργείον Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, το 
οποίον επιλαμβάνεται του καταρτισμού των επιτροπών προς έκδοσιν των σχετικών 
γνωματεύσεων.  
8.   Εάν η εκτιμητική επιτροπή δεν καταρτισθή ή δεν καταρτισθή νομίμως ή δεν 
εκδώση την γνωμάτευσίν της εντός τεσσάρων μηνών από της υποβολής προς το 
Υπουργείον του ως άνω πρακτικού του Κεντρικού Συμβουλίου του Ο.Δ.Ε.Π., η 



γενομένη υπό του Ο.Δ.Ε.Π. εκποίησις θεωρείται οριστική και μη αμφισβητήσιμος.  
9.   Αι μέχρι της δημοσιεύσεως του Α.Ν. 1368 της 2/10.9.1938 (περί 
συμπληρώσως των περί διοικήσεως και διαχειρίσεως της Εκκλησιαστικής 
περιουσίας και της των Μονών και άλλων τινών συναφών ισχυουσών διατάξεων) 
γενόμεναι εκποιήσεις δασών, δασικών εκτάσεων ως και δασικών εδαφών, δια τα 
οποία υπεγράφησαν σχετικά συμβόλαια ή εκοινοποιήθησαν προς τους τελευταίους 
πλειοδότες εγκριτικαί αποφάσεις του Ο.Δ.Ε.Π. και δια τας οποίας δεν εφηρμόσθη η 
διάταξις της 1 παραγράφου του παρόντος άρθρου, θεωρούνται έγκυροι. 'Αρθρο 
149:    Διαχείρισις δασών της ανταλλαξίμου περιουσίας 1.   Η διαχείρισις των 
ανταλλαξίμων δασών διενεργείται υπό της διευθύνσεως Διαχειρίσεως 
Ανταλλαξίμων Μουσουλμανικών Κτημάτων (Δ.Δ.Α.Μ.Κ.) τηρουμένων των 
διατάξεων του παρόντος κώδικος. Αι αρμόδιαι κατά τόπους δασικαί υπηρεσίαι 
υποχρεούνται να συντάσουν τους οικείους πίνακας υλοτομίας και να παρέχουν την 
αναγκαίαν συνδρομήν των, ως προς την επιστημονικήν εκμετάλλευσιν των δασών 
τούτων, εις τας υπηρεσίας της Δ.Δ.Α.Μ.Κ.  
2.   Επιτρέπεται η διάθεσις ανταλλαξίμων δασών εις το Υπουργείον Γεωργίας κατά 
τα εν άρθρ. 9 παρ. 5 του Ν.Δ. 3713 της 28.6/1.7.1957 (περί μέτρων αφορώντων 
εις την επιτάχυνσιν της ρευστοποιήσεως της ανταλλαξίμου περιουσίας και την 
ολοκλήρωσιν της αποκαταστάσεως των προσφύγων) οριζόμενα.   
 
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Γ' : Δάση συνεταιρικά   
 
 
'Αρθρο 150:    Διαχείρισις δασών προερχομένων εξ απαλλοτριώσεως  
1.   Η εκμετάλλευσις και διαχείρισις εκτάσεων, περί ων το άρθρ. 1 ως και των επ' 
αυτών φυομένων παντός είδους δένδρων, περιλαμβανομένων εντός των εξ 
οριστικής κυρωθείσης διανομής κοινοχρήστων κατά τον αγροτικόν κώδικα 
εκτάσεων, ανήκει, προ μεν της εις την οικείαν κοινότητα μεταβιβάσεως αυτών εις 
τον οικείον συνεταιρισμόν αποκαταστάσεως ακτημόνων καλλιεργητών (Σ.Α. Α.Κ.), 
μετά δε την μεταβίβασιν ταύτην εις την οικείαν κοινότητα. Η εκχέρσωσις τοιούτων 
εκτάσεων επιτρέπεται μόνον, εφ' όσον ήθελε διατεθή η προς εκχέρσωσιν έκτασις 
προς συμπλήρωσιν του κλήρου των αποκατεστημένων κληρούχων ή προς 
αποκατάστασιν νέων ακτημόνων και πρόκειται περί εκτάσεων καταλλήλων προς 
γεωργικήν και δενδροκομικήν καλλιέργειαν κατά το άρθρ. 153.  
2.   Η προ της κυρώσεως της οριστικής διανομής εκμετάλλευσις και διαχείρισις 
εκτάσεων, περί ων το άρθρ. 1 ως και των επ' αυτών φυομένων παντός είδους 
δένδρων, παραχωρηθεισών επί τη βάσει των διατάξεων του αγροτικού κώδικος εις 
κληρούχους γηγενείς, ως και των κοινοχρήστων τοιούτων, ανήκει εις τους οικείους 
Σ.Α.Α.Κ.  
3.   Η διαχείρισις και εκμετάλλευσις των εντός των ατομικών κλήρων δασικών 
εκτάσεων, περί ων το άρθρ. 1, ως και των επ' αυτών φυομένων παντός είδους 
δένδρων, μετά την κύρωσιν της οριστικής κατά κληρούχους διανομής αυτών, 
ανήκει εις τους οικείους κληρούχους γηγενείς ή πρόσφυγας.  
4.   Η προ της κυρώσεως της οριστικής διανομής εκμετάλλευσις και διαχείρισις των 
δασικών εκτάσεων, περί ων το άρθρ. 1 ως και των επ' αυτών φυομένων πάσης 
φύσεως δένδρων, απαλλοτριωθεισών κατά τον Νομ. 4857 της 18/18.12.1930 
(περί μεταβιβάσεως εις το Ελληνικόν Δημόσιον της κινητής και ακινήτου 
περιουσίας της Ε.Α. Προσφυγών και συστάσεως υποθήκης υπέρ της Διεθνούς 
Οικονομικής επιτροπής) ή διοικουμένων εν γένει υπό του Δημοσίου, ως διαδόχου 
της τέως Επιτροπής Αποκαταστάσεως Προσυγών, ενεργείται υπό του Ειδικού 
Ταμείου Εποικισμού προς ίδιον αυτού όφελος ατελώς κατά τας διεπούσας τα 
δημόσια δάση διατάξεις.  
5.   Η απόληψις δασικών προϊόντων εκ της υλοτομίας ή εκχερσώσεως ή κατ' άλλον 
τρόπον εκμεταλλεύσεως των κατά τας ανωτέρω παρ. 1 έως 3 του παρόντος 
άρθρου δασικών εκτάσεων ενεργείται υπό των Σ.Α.Α.Κ. ή των κληρούχων 
γηγενών ή προσφύγων, επίτη καταβολή δημοσίου δασικού φόρου ως επί ιδιωτικού 



δάσους. Κατά τον αυτόν τρόπον ενεργείται και η υπό της οικείας κοινότητας 
απόληψις δασικών προϊόντων εκ της υλοτομίας, εκχερσώσεως ή κατ' άλλον 
τρόπον εκμεταλλεύσεως δασικών εκτάσεων περιελθουσών αυτή κατά κυριότητα, 
συμφώνως προς τας διατάξεις του αγροτικού κώδικος.  
6.   Δασικαί εκτάσεις εξαγορασθείται υπό του Δημοσίου, επί τη βάσει του Νομ. 
4245 της 26.7/1.8.1929 (περί κυρώσεως του από 23 Μαρτ. 1929 Ν.Δ/τος "περί 
κυρώσεως των μεταξύ Ελλάδος και Αγγλίας, Ελλάδος και Βελγίου και Ελλάδος και 
Ιταλίας συμφωνιών περί εξαγοράς κτημάτων υπηκόων αυτών), ως ούτος 
μεταγενεστέρως ετροποποιήθη και συνεπληρώθη, επί σκοπώ αποκαταστάσεως 
ακτηνόνων καλλιεργητών, γηγενών ή προσφύγων, και μη δυνάμεναι να 
αποτελέσουν αντικείμενον γεωργικής εκμεταλλεύσεως παραχωρούνται προς 
δασικήν εκμετάλλευσιν εις τους υπερ ων εξηγοράσθησαν, συμπηγνυομένους εις 
δασικόν συνεταιρισμόν, εφ' όσον αι εκτάσεις αύται παραμένουν εις την κυριότητα 
του Δημοσίου.   
 
 
 
'Αρθρο 151:    Διαχείρισις και μίσθωσις συνεταιρικών δασών  
1.   Η προς εμπορίαν εκμετάλλευσις δασών ανηκόντων κατά κυριότητα, νομήν ή 
περιωρισμένα δικαιώματα εις συνεταιρισμόν δασοκτημόνων (κυρίων, νομέων ή 
καρπωτών περιωρισμένων δικαιωμάτων) συνιστώμενον κατά τας διατάξεις του 
Α.Ν. 1627 της 14/18.2.1939 (περί δασικών συνεταιρισμών), ως ούτος εκάστοτε 
ισχύει ενεργείται επί τη βάσει δασοπονικού σχεδίου ή εκθέσεως ή πίνακος 
υλοτομίας, είτε κατόπιν δημοπρασίας είτε άνευ δημοπρασίας δι' αυτεπιστασίας 
χρησιμοποιούσης ως εργάτας κυρίως μέλη του συνεταιρισμού δασοκτημόνων. Η 
άνευ δημοπρασίας ως άνω εκμετάλλευσις ενεργείται, είτε δι' ομάδος εργατών 
δασοκτημόνων είτε δια συνεταιρισμού εργατών δασοκτημόνων, εις τας 
περιπτώσεις δε ταύτας το καταβλητέον υπό της ομάδος ή του συνεταιρισμού 
εργατών δασοκτημόνων εις τον συνεταιρισμόν δασοκτημόνων μίσθωμα, εάν τα 
δασικά προϊόντα παραλαμβάνη δι' ίδιον λογαριασμόν ή ομάς ή ο συνεταιρισμός 
εργατών δασοκτημόνων, ως και η τιμή ρίψεως, διαμορφώσεως και μετατοπίσεως 
των παραγομένων δασικών προϊόντων, εις ας περιπτώσεις τα δασικά προϊόντα 
παραλαμβάνει ο συνεταιρισμός δασοκτημόνων από την ομάδα ή τον συνεταιρισμόν 
εργατών δασοκτημόνων, καθορίζει η κατά την επομένην παράγραφον επιτροπή, 
εις περίπτωσιν δε διαφωνίας η Πανελλήνιος Συνομοσπονδία Ενώσεως Γεωργικών 
Συνεταιρισμών.  
2.   Η κατά την προηγουμένην παράγραφον δημοπρασία ενεργείται υπό τριμελούς 
επιτροπή  απαρτιζομένης εκ του αρμοδίου δασάρχου ή του αντιπροσώπου του, 
οριζομένου υπό του ιδίου, εκ το προέδρου του οικείου συνεταιρισμού και εκ του 
αρμοδίου επόπτου συνεταιρισμών ή του αναπληρωτού αυτού, οριζομένου υπό του 
κατά τόπους υποκαταστήατος της Αγροτικής Τραπέζης της Ελλάδος.  
3.   Επί εκεμταλλεύσεως συνεταιρικών δασών εφαρμόζονται κατ' αναλογίαν αι 
διατάξεις της παρ. 4 του άρθρ. 103.  
4.   Προκειμένου περί πολυωρόφων διφυών εκ παραλίου πεύκης δασών, 
ανηκόντων κατά κυριότητα νομήν ή περιωρισμένα δικαιώματα εξ αδιαιρέτου εις 
πλείοντας των επτά προσώπων και εκτάσεως μείζονος των χιλίων στρεμμάτων, δια 
τα οποία συνετήθη αναγκαστικός συνεταιρισμός, δύναται όπως, μετ' απόφασιν της 
γενικής συνελεύσεως του συνεταιρισμού, η προς εμπορίαν κάρπωσις του εξ 
αδιαιρέτου δάσους να ενεργήται υφ' ενός εκάστου των συνιδιοκτητών εις το τμήμα 
εκείνο του δάσους, εις το  οποίον ενεργεί την ρητινοκαλλιέργειαν. Δια του μέτρου 
τούτου δεν αναγνωρίζεται η τυχόν παρά των συνιδιοκτητών γενομένη διανομή του 
δάσους άνευ της υπό του Υπουργού Γεωργίας εγκρίσεως διανομής του δάσους, 
συμφώνως τω άρθρ. 60 παρ. 1. Εις την περίπτωσιν ταύτην οι καθ' έκαστα 
συνιδιοκτήται υποχρεούνται εις την ανάλογον καταβολήν εις τον συνεταιρισμόν 
ετησίως της εκάστοτε καθοριζομένης υπ' αυτού χρηματικής ή εις είδος συνδρομής 
δια την κάλυψιν των εξόδων διοικήσεως του συνεταιρισμού ιδιοκτησίας, δαπανών 
φυλάξεως, καταρτίσεως δασοπονικής μελέτης, οδοποιίας, κατασβέσεως πυρκαϊών 



κλπ. Οι συνιδιοκτήται μέλη του συνεταιρισμού υποχρεούνται, εφ' όσον ήθελεν 
αποφασισθή η υπ' αυτών ανάληψις της υλοτομίας, όπως προβαίνουν εις ταύτην 
κατά την σειράν, τάξιν και χρόνον, ως καθορίζονται υπό της δασοπονικής μελέτης. 
Εν αρνήσει τούτων να καταβάλουν εις τον συνεταιρισμόν την καθοριζομένην υπο 
τούτου συνδρομήν, ή να προβούν εις την εκτέλεσιν της υλοτομίας, συμφώνως 
προς τα ως άνω καθοριζόμενα την ενέργειαν της υλοτομίας των αρνουμένων 
αναλαμβάνει το συμβούλιον του συνεταιρισμού κατά τας διατάξεις της παρ. 1 του 
παρόντος άρθρου.  
5.   Προκειμένης καρπώσεως δασών ανηκόντων ή κατεχομένων υπό ελασσόνων 
των επτά συνδιακατόχων ή συνιδιοκτητών, μη συμφωνούντων εις κοινήν 
εκμετάλλευσιν, η αρμοδία δασική αρχή παρέχει την προς τούτο άδειαν υλοτομίας 
εκάστω αυτών και άνευ της συγκαταθέσεως των λοιπών συνιδιοκτητών, εφ' όσον 
αποβαίνει δυνατή η τοιαύτη υλοτομία χωρίς βλάβην του δάσους.  
6.   Επί μισθώσεων, δια χρόνον ανώτερον των πέντε ετών, δασών εξ αδιαιρέτου 
συνιδιοκτήτων, εκτάσεως άνω των 500 εκταρίων και άνευ προϋπάρξεως 
δασοπονικού σχεδίου ή εκθέσεως, συνομολογουμένων παρ' επιτροπής και εν γένει 
εκπροσώπων των συνιδιοκτητών, άνευ δημοπρασίας, το δικαστήριον, αποφασίζον 
επί τη αγωγή οιουδήποτε των συνιδιοκτητών, κηρύσσει διαλελυμένην την 
μίσθωσιν από της ενάρξεως της διαχειριστκής περιόδου, καθ' ην αποδεικνύεται ότι 
το εις την αυτήν περίοδον αντιστοιχούν ποσόν εκ του όλου μισθώματος είναι 
κατώτερον του ενός τρίτου της κατά τον πίνακα διατιμήσεως τιμής του 
αποληπτέου κατά την αυτήν περίοδον δασικού υλικού. Εγερθείσης αγωγής, το 
δικαστήριον, παρά τω οποίω είναι εισηγημένη η αγωγή, δύναται να διατάξη παν 
συντηρητικόν μέτρον εις εξασφάλισιν του ενάγοντος, περιλαμβανομένου και του 
της αναστολής της εκτελέσεως της συμβάσεως.  
7.   Κύριοι ή νομείς αδιαιρέτου δάσους εκτάσεως ανωτέρας των εκατόν εκταρίων, 
είτε περιωρισμένων δικαιωμάτων καρπώσεως δάσους της αυτής τουλάχιστον 
εκτάσεως, πλείονες των επτά, συνιστούν αναγκαστικώς, μετά γνώμην του οικείου 
δασάρχου, συνεταιρισμόν είτε ιδιοκτησίας, τουτέστιν κυριότητος ή νομής, είτε 
καρπώσεως δασικών περιωρισμένων δικαιωμάτων, κατά τας διατάξεις του αρθρ. 2 
παρ. 2 του Α.Ν. 1627/1939.  
Εις περίπτωσιν συστάσεως αναγκαστικών συνεταιριμών κατά τας ανωτέρω 
διατάξεις ως και τας τοιαύτας της παρ. 4 του άρθρ. 2 του ειρημένου Α. Νόμου και 
διανοίξεως αντιπυρικών λωρίδων, αι ούτω διανοιγόμεναι λωρίδες αποτελούν 
συνεταιρικήν ιδιοκτησίαν, οι δε εκ της διανοίξεως αυτών θιγόμενοι κύριοι ή νομείς 
αποζημιούνται μερίμνη του συνεταιρισμού εις βάρος των μελών αυτού αναλόγως 
των τεκμαιρομένων ωφελειών εκάστου εκ των προστατευομένων δασοτεμαχίων.  
8.   Οι αναγκαστικοί ή προαιρετικοί συνεταιρισμοί περιωρισμένης εκμεταλλεύσεως 
δύνανται δι' αποφάσεως του νομάρχου, μετά γνώμην του οικείου δασάρχου, όπως 
υποχρεωθούν να διατηρούν από κοινού δασολόγον και δασοφύλακας, να έχουν 
κοινάς εγκαταστάσεις και μέσα μεταφοράς, να προμηθεύωνται από κοινού 
εργαλεία, σπόρους, φυτάρια, να προβαίνουν εις κοινήν πώλησιν των δασικών 
αυτών προϊοντων ή να αραιώνουν, θαμνεύουν και φρυγανεύουν τα δάση δια 
λόγους αντιπυρικούς.  
Δια διαταγμάτων εκδιδομένων, μετά γνώμην της πανελληνίου συνομοσπονδίας 
ενώσεων γεωργικών συνεταιρισμών, δύναται να κανονισθούν λεπτομερέστερον τα 
της εφαρμογής της παρούσης παραγράφου.  
9.   Ο Υπουργός Γεωργίας δύναται να εξαρτήση την έγκρισιν ή μη καρπώσεων δια 
συνιδιόκτητα ή συνεταιρικά δάση, δια τα οποία δεν συνεστήθησαν κατά τον Α.Ν. 
1627/1939 συνεταιρισμοί ιδιοκτησίας ή υφιστάμενοι τοιούτοι δεν προσήρμοσαν 
προς τον Νόμον τούτον τα καταστατικά αυτών.   
 
 
'Αρθρο 152:    Διαχείρισις συνιδιοκτήτων μετά του Δημοσίου δασών  
1.   Η διαχείρισις των δασών, των οποίων το Δημόσιον είναι εξ αδιαιρέτου 
συνιδιοκτήτης μετά φυσικών ή νομικών προσώπων, ενεργείται υπό του Δημοσίου 
κατά τας περί διαχειρίσεως των δημοσίων δασών διατάξεις, εφ' όσον το μερίδιον 



τούτο είναι το ήμισυ  ή πλέον του όλου δάσους, αποδιδομένης υπό του Δημοσίου 
κατ' έτος ή εξαμηνίαν εις τους συνιδιοκτήτας αυτού της εις αυτούς ανηκούσης 
μερίδος του εισοδήματος, δια πράξεως του Υπουργού Γεωργίας, κατά τα 
ειδικώτερον δια Δ/τος καθοριζόμενα.  Εφ' όσον το μερίδιον του Δημοσίου είναι 
έλαττον του ημίσεος, εάν μεν οι μετά του Δημοσίου συνιδιοκτήται είναι τρεις ή 
ολιγώτεροι, η διαχείρισις ενεργείται κεχωρισμένως υπό του Δημοσίου και των 
συνιδιοκτητών, εκάστου δυναμένου να διαθέση το αναλογούν εις το μερίδιον του 
ποσόν δασικών προϊοτων, εάν δε οι συνιδιοκτήται είναι πλείονες των τριων, η 
διαχείρισις ενεργείται υπό μεν του Δημοσίου δια το εις το μερίδιον του αναλογούν 
ποσόν προϊόντων, υπό επιτροπής δε ή πληρεξουσίων, εκλεγομένων υπό των 
συνιδιοκτητών δια το υπόλοιπον ποσόν.  
2.   Το Δημόσιον δύναται να αναθέτη την διαχείρισιν του εις αυτό ανήκοντος 
μεριδίου, εφ' όσον τούτο είναι έλαττον του ημίσεος του όλου δάσους, εάν  μεν οι 
μετ' αυτού συνιδιοκτήται είναι τρεις ή ολιγώτεροι εις τινα τούτων, και ιδία τον 
κεκτημένον μεγαλύτερον μερίδιον, εάν δε οι συνιδιοκτήται είναι πλείονες των 
τριων, εις επιτροπή, κατά τα δια Δ/τος καθοριζόμενα. Εις τας περιπτώσεις ταύτας 
το Δημόσιον λαμβάνει μίσθωμα, οριζόμενον υπό του Υπουργού Γεωργίας, όπου 
κατά τον παρόντα κώδικα υφίσταται δικαίωμα εισπράξεως τοιούτου μισθώματος.  
3.   Το Δημόσιον δύναται τη αιτήσει των λοιπών συνιδιοκτητών ή τινών τούτων, να 
διαχειρίζετι και τα μερίδια αυτών, είτε ούτοι είναι περισσότεροι, είτε ολιγώτεροι 
των τριών.  
Επίσης, δύναται το Δημόσιον, τη αιτήσει της επιτροπής, να αναλάβη την 
διαχείρισιν των υπολοίπων υπό της επιτροπής διαχειριζομένων μεριδίων. Η 
αναλογία της προσόδου των συνιδιοκτητών αποδίδεται εις αυτούς κατ' έτος ή 
εξαμηνίαν κατά τα δια Δ/τος καθοριζόμενα.  
4.   Αι διατάξεις της προηγουμένης παραγράφου ισχύουν και δια τας δασικάς 
καρπώσεις του εξ αδιαιρέτου επί δασών των Νέων Χωρών 1/5 μεριδίου του 
Δημοσίου.   
 
 
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Δ' :   
 
'Αρθρα 153-159:  
Καταργήθηκαν από την περίπτ. α' παρ. 1 άρθρ. 79 Νομ. 998/1979 (ΦΕΚ Α' 289) .   
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ε' :      Δασική φορολογία (Μίσθωμα/Δασικός φόρος)   
 
'Αρθρο 160:    Μίσθωμα - Δασικός φόρος. Πίναξ διατιμήσεως  
1.   Δια τα εκ καρπώσεων δασών και δένδρων εντός κτημάτων και μη πεδινών 
χορτολιβαδίων παραγόμενα δασικά προϊόντα καταβάλλεται μίσθωμα μεν όταν 
πρόκειται περί δημοσίων, δημόσιος δε δασικός φόρος (δικαίωμα) όταν πρόκειται 
περί μη δημοσίων τοιούτων και κτημάτων.  
2.   Το κατά την προηγουμένην παράγραφον μίσθωμα, εφ' όσον τούτο κατά τας 
κειμένας διτάξεις δεν ορίζεται άλλως, ως και ο δημόσιος δασικός φόρος, ορίζονται 
καθ' έκαστον δασοπονικόν ή δασικόν διαχειριστικόν έτος δια του πίνακος 
διατιμήσεως, όστις κυρούνται κατ'  έτος δια Δ/τος, εκδιδομένου μετά γνώμην του 
Τεχνικού Συμβουλίου Δασών, και εν τω οποίω αναγράφεται, κατά δασικάς 
περιφερείας εν αυτώ αναφερομένας, η τιμή των δασικών προϊόντων, δι' έκαστον 
δασοπονικόν έτος, καθοριζομένη επί τη βάσει της τιμής χονδρικής πωλήσεως των 
δύο προηγουμένων δασοπονικών ετών εις τους τόπους παραγωγής. Δι' ομοίου 
Δ/τος το μίσθωμα και ο δημόσιος φόρος προσαρμόζονται αναλόγως της 
ξομειώσεως της αγοραίας τιμής των δασικών προϊόντων.  
3.   Προς καθορισμόν του μισθώματος ή φόρου ρητίνης παραγομένης εντός 
ολοκλήρου της ρητινευτικής περιόδου εκάστου ημερολογιακού έτους, λαμβάνεται 
ως βάσις η τιμή της ρητίνης η αναγραφομένη εις τον πίνακα διατιμήσεως τον 
ισχύοντα κατά την έναρξιν της ρητινευτικής περιόδου του ιδίου έτους.   



 
 
 
'Αρθρο 161:    Καθορισμός μισθώματος και δασικού φόρου  
1.   Το μίσθωμα του πίνακος διατιμήσεως καθορίζεται επί τη βάσει των κατά τα 
προηγούμενα δύο δασοπονικά έτη επιτευχθέντων μισθωμάτων εν τη οικεία 
περιφερεία.  
2.   Ο δημόσιος δασικός φόρος ορίζεται εις τα εξής ποσοστά της τιμής του πίνακος 
διατιμήσεως:  
α)   Εις 14% προκειμένου περί παντός είδους τεχνικού ξύλου (ξυλείας), δαδίου, 
κατράμης, φλοιού και δασικών φυτών.  
β)   Εις 10% προκειμένου περί ξυλανθράκων, καυσοξύλων και θάμων.  
γ)   Εις 11% προκειμένου περί πάντων των λοιπών δασικών προϊόντων, ως φύλλα, 
άνθη, καρποί, κώνοι και σπέρματα, βαφικός και δεψικός ρους, κηκίδες, φυτόχωμα, 
καστανόχωμα, σχινόχωμα κλπ.  
3.   Δια τον καθορισμόν του οφειλομένου δασικού φόρου, ως δικαιολογητικόν 
χρησιμεύει το πρωτόκολλον εξελέγξεως και πιστοποίησις μεταφοράς.   
 
 
'Αρθρο 162:    Καταβολή μισθώματος και δασικού φόρου  
1.   Το μίσθωμα ως και ο δημόσιος δασικός φόρος καταβάλλεται υπό του 
λαμβάνοντος την άδειαν υλοτομίας, επί τη βάσει διπλοτύπου εισπράξεως 
προσαγομένου εις την εκδίδουσαν την άδειαν υλοτομίας δασική αρχήν. Η άδεια 
αύτη χρησιμεύει ως δικαιολογητικόν της ενεργουμένης υλοτομίας. Δια την 
μεταφοράν απαιτείται ως δικαιολογητικόν το πρωτόκολλον εξελέγξεως και 
πιστοποίησις μεταφοράς.  
2.   Προκειμένου περί μη δημοσίων δασών ή κτημάτων, κατ' εξαίρεσιν των εν 
προηγουμένη παραγράφω οριζομένων, δύναται τη εγκρίσει του νομάρχου, μετά 
πρότασιν του αρμοδίου δασάρχου, όπως δι' άπαντα ή τινά των δασικών 
προϊόντων, ο κατά το προηγούμενον άρθρον επιβαλλόμενος δημόσιος δασικός 
φόρος, αντί να καταβάλλεται κατά την έκδοσιν της αδείας υλοτομίας, 
καταβάλλεται εις το τέλος του διαχειριστικού έτους και το βραδύτερον εντός του 
πρώτου επομένου μηνός.  
Δια την τοιαύτην καταβολήν του φόρου, ο υποκείμενος εις φορολογίαν 
δασοκτήμων (κύριος, νομεύς, κάτοχος, επικαρπωτής, επί εταιρειών και νομικών 
προσώπων το νομικόν πρόσωπον, επί συνεταιρισμού δασοκτημόνων ο πρόεδρος 
του συνεταιρισμού επί ανηλίκων ή νομίμως απηγορευμένων ο επίτροπος, κηδεμών 
ή αντιλήπτωρ κλπ.) οφείλει εγκαίρως προ της ενάρξεως εκάστου δασοπονικού 
έτους να επιδώση προς τον αρμόδιον δασάρχην αίτησιν, υποβαλλομένην παρά 
τούτου μετά της γνώμης του προς την νομαρχίαν. Η έγκρισις ή μη της αιτήσεως 
απόκειται εις την ελευθέραν κρίσιν του νομάρχου.  
Δι' εγγύησιν ο δασοκτήμων υποχρεούται όπως προσαγάγη εκάστοτε εγγυητικήν 
επιστολήν μιας των εν Ελλάδι ανεγνωρισμένων τραπεζών δια χρηματικόν ποσόν 
ίσον προς το ποσόν του οφειλομένου φόροου της αδείας υλοτομίας ή και δια 
μεγαλύτερον ποσόν προϊόντων, εάν επιθυμή τούτο.   
 
 
 
'Αρθρο 163:    Δάση αμφισβητουμένης κυριότητος  
Επί υλοτομίας ή καρπώσεως δασικών προϊόντων εις δάση αμφισβητουμένης 
κυριότητος, εάν μεν το δάσος τελή υπό την κατοχήν του Δημοσίου, καταβάλλεται 
μίσθωμα κατά τας περί υλοτομίας ή απολήψεως δασικών προϊόντων εκ δημοσίων 
δασών κειμένας δαιτάξεις, εάν δε υπό την κατοχήν φυσικού ή νομικού προσώπου, 
καταβάλλεται αντίστοιχος δημόσιος δασικός φόρος.   
 
 
'Αρθρο 164:    Φόρος και μίσθωμα εις καέντα δάση.  



1.   Δια τα δασικά προϊόντα εκ καέντων μη δημοσίων δασών και μερικώς 
δασοσκεπών εκτάσεων καταβάλλεται διπλούς δημόσιος δασικός φόρος, εκ καέντων 
δε δημοσίων δασών και μερικώς δασοσκεπών εκτάσεων, επί των οποίων 
ανεγνωρισμένον δικαίωμα δουλείας τρίτος, το υπό τούτου καταβαλλόμενον 
μίσθωμα καθορίζεται διπλάσιον του εν τω πίνακι διατιμήσεως αναγραφομένου.  
2.   Εάν ο δασοκτήμων μη δημοσίου δάσους ή ο ασκών το ανεγνωρισμένον 
δικαίωμα δουλείας επί δημοσίου δάσους ήθελεν εφαρμόσει προ της  πυρκαϊάς όλα 
τα υπό της δασικής αρχής υποδειχθέντα εις αυτόν προληπτικά αντιπυρικά μέτρα, 
οίον διάνοιξιν αντιπυρικών λωρίδων, αραιώσεις, κηπεύσεις, θαμνεύσεις 
φρυγανεύσεις κλπ., τότε δύναται δι' αποφάσεως του νομάρχου μετά γνώμην του 
αρμοδίου δασάρχου και περιφερειακού διευθυντού δασών να μειούται ο ως άνω 
διπλάσιος δηόσιος δασικός φόρος ή μίσθωμα μέχρι των εν τω πίνακι διατιμήσεως 
καθοριζομένων απλών τοιούτων.  
3.   Εκ του κατά την παρ. 1 του παρόντος άρθρου διπλού δασικού φόρου ή 
μισθώματος, ο μεν απλούς ρόφος δεν εισάγεται εις το δημόσιον ταμείον αλλά 
κατατίθεται ως παρακαταθήκη εις το Ταμείον Παρακαταθηκών και Δανείων δια την 
λήψιν υπό της αρμοδίας δασικής αρχής προληπτικών αντιπυρικών μέτρων ή 
ενέργειαν αναδασώσεων ή κατασκευή δασικών δρόμων εις το καέν μη δημόσιον 
δάσος, το δε  απλούν μίσθωμα, εισαγόμενον εις το Κεντρικόν Ταμείον Γεωργίας, 
Κτηνοτροφίας και Δασών, διατίθεται δια την εκτέλεσιν υπό της αρμοδίας δασικής 
αρχής προληπτικών αντιπυρικών μέτρων, αναδασώσεων ή δασικών οδών εις τα 
οικεία δημόσια δασικά συμπλέγματα.  
4.   Η προς εμπορίαν κάρπωσις καέντων δημοσίων δασών ή μερικώς δασοσκευών 
εκτάσεων ενεργείται κατά τας αντιστοίχους διατάξεις περί καρπώσεως δημοσίων 
δασών, είτε κατόπιν δημοπρασίας είτε άνευ δημοπρασίας, επί τη καταβολή όμως 
εις την δευτέραν περίπτωσιν τουλάχιστον απλού μισθώματος, δυναμένου να 
αυξηθή δι' αποφάσεως του νομάρχου μέχρι του διπλασίου του υπό του ισχύοντος 
πίνακος διατιμήσεως καθοριζομένου. Η υπέρ το απλούν μίσθωμα, μετά ή άνευ 
δημοπρασίας, επιτυγχανομένη χρηματική πρόσοδος εισάγεται εις το Κεντρικόν 
Ταμείον Γεωργίας Κτηνοτροφίας και Δασών και διατίθεται δια την υπό της δασικής 
αρχής εκτέλεσιν προληπτικών αντιπυρικών μέτρων, αναδασώσεων ή δασικών 
οδών εις τα οικεία δημόσια δασικά συμπλέγματα.   
 
 
'Αρθρο 165:    Φορολογία βαλανιδίων και κερατίων  
1.   Δια τα προς εμπορίαν προοριζόμενα βαλανίδια και κεράτια, τα προερχόμενα εκ 
μη δημοσίων δασών ή κτημάτων, εισπράττεται δημόσιος φόρος επί τη βάσει της 
τιμής του εν ισχύι πίνακος διατιμήσεως δι' εκδόσεως αδείας υλοτομίας, δια την 
οποίαν δεν συντάσσεται πρωτόκολλον εξελέγξεως.  
2.   Δια τα εκ δημοσίων δασών συλλεγόμενα βαλανίδια και κεράτια εισπράττεται 
μίσθωμα κατόπιν ενοικιάσεως τούτων, κατά τας διατάξεις τας ισχυούσας περί 
ρητίνης, εκτός εάν η συλλογή αύτη είναι κεκτημένον δικαίωμα δουλείας τρίτων, 
οπότε το κατά τον πίνακα διατιμήσεως καθοριζόμενον  μίσθωμα εισπράττεται κατά 
τας διατάξεις της προηγουμένης παραγράφου.   
 
 
'Αρθρο 166:    Φορολογία προϊόντων εκχερσώσεως  
1.   Τα εκ της εκχερσώσεως προκύπτοντα δασικά προϊόντα υπόκεινται εις 
καταβολήν του νομίμου δασικού φόρου.  
2.   Εις καταβολή του νομίμου φόρου υπόκεινται και τα προϊόντα εκχερσώσεως 
δασών επιταχθέντων ή απαλλοτριωθέντων κατά την διάταξιν του άρθρ. 154, εφ' 
όσον τα εκ της εκχερσώσεως δασικά προϊόντα διατίθενται προς εμπορίαν.   
 
 
'Αρθρο 167:    Καυσόξυλα  
Πας ξυλώδης όγκος εν ξηρά ή χλωρά καταστάσει, ο οποίος, λόγω ποιότητος ή 
διαστάσεων ή είδους ή οικονομικών τοπικών ή γενικών συνθηκών, δεν δύναται να 



χρησιμοποιηθή ως ξυλεία, χαρακτηρίζεται ως καυσόξυλα. Οι δε επί λεπτού κλώνου 
ή κορμού κλαδίσκοι (κλαριά), οι θάμνοι χωρίς κορμόν και τα φρύγανα 
χαρακτηρίζονται φορολογικώς και δασοπονικώς ως θάμνοι ή κλαδίσκοι.   
 
 
 
'Αρθρο 168:    Υλοτομίαι επί ηλαττωμένω μισθώματι ή φόρω ως και ατελείς 1.   Οι 
κάτοικοι χωρίων, κωμοπόλεων ή πόλεων πραγματικού πληθυσμού κάτω των 
10.000 δικαιούνται μετά την λήψιν αδείας υλοτομίας να υλοτομούν εκ δασοσίων 
κειμένων εις την περιφέρειαν των ως άνω χωρίων, κωμοπόλεων ή πόλεων, 
οικοδομήσιμον ξυλείαν ή καυσόξυλα και θάμνους προς ασβεστοποιίαν δια την 
ανέγερσιν ή επισκευήν των ιδίων αυτών οικιών ή αποθηκών εντός της περιφερείας 
του χωρίου, κωμοπόλεως ή πόλεως ως άνω κειμένων, επί τη καταβολή του 
ημίσεος του δια του πίνακος διατιμήσεως καθοριζομένου μισθώματος. Προς τον 
αυτόν σκοπόν και υπό τους αυτούς όρους δικαιούνται να υλοτομούν τα αυτά 
προϊόντα εκ των αυτών δασών, εάν η παραγωγική αυτών δυναμικότης είναι προς 
τούτο επαρκής, και οι κάτοικοι γειτονικών χωρίων, εφ' όσον εις την περιφερειάν 
των δεν υπάρχει δάσος ή το υπάρχον είναι ακατάλληλον, αμφότερα δε ουχί εξ 
υπαιτιότητός των.  
2.   Εις χωρία, κωμοπόλεις ή πόλεις πραγματικού πληθυσμού κάτω των 10.000, εν 
τη περιφερεία των οποίων δεν υπάρχουν δάση προς ικανοποίησιν των αναγκών εις 
καυσόξυλα ή θάμνους, επιτρέπεται ατελώς η άνευ δημοπρασίας απόληψις 
καυσοξύλων ή θάμνων δια τας οικιακάς αυτών ανάγκας εκ γειτονικών δασών, 
ευρισκομένων εντός της περιφερείας του δασαρχείου, εφ' όσον τα δάση ταύτα 
εξαρκούν εις τας ανάγκας του χωρίου ή συνοικισμού, εν τη περιφερεία του οποίου 
ταύτα ευρίσκονται.  
3.   Η κατά τας παρ. 1 και 2 υλοτομία δύναται να ενεργηθή και εις μη δημόσια 
δάση, επί τη καταβολή μεν φόρου δια την οικοδομήσιμον ξυλείαν κα ιτα προς 
ασβεστοποιίαν καυσόξυλα ή θάμνους, ατελώς δε δια τα προς θέρμανσιν τοιαύτα, 
αλλά μόνον κατόπιν εγκρίσεως του οικείου δασοκτήμονος.  
4.   Η διάνοιξις αντιπυρικών λωρίδων, ή φρυγάνευσις, θάμνευσις και εκπρέμνωσις 
του εξ αειφύλλων πλατυφύλλων υπωρόφου διφυών δασών, ως και αι 
καλλιεργητικαί αραιωτικαί υλοτομίαι των  δασοσυστάδων δύνανται να επιτραπούν 
εις δάση δημόσια ή μη υπό του Υπουργού Γεωργίας, κατόπιν γνώμης του αρμοδίου 
δασάρχου, περιφερειακού διευθυντού δασών και του Τεχνικού Συμβουλίου Δασών, 
επί μειωμένω μισθώματι ή φόρω ή και ατελώς, εφ' όσον άλλως είναι οικονομικώς 
ασύμφοροι.  
5.   Εις κυρίους ή νομείς γειτνιαζόντων προς δημόσια ή μη δάση ή τους μισθωτάς 
τούτων, οίτινες, δια την προαγωγήν της ξασκουμένης υπ' αυτών δασοπονίας, 
κατεσκεύασαν από του έτους 1936 ή θα κατασκευάσουν δασικάς οδούς, 
εξυπηρετούσας την καλυτέραν εκμετάλλευσιν και εν γένει διοίκησιν των δασών 
των, έτι δε και των γειτνιαζόντων προς αυτό τοιούτων, δύναται να εγκρθή παρά 
του Υπουργού Γεωργίας, μετά γνώμην του αρμοδίου δασάρχου και περιφερειακού 
διευθυντού δασών και του Τεχνικού Συμβουλίου Δασών και δι' ωρισμένον χρόνον, 
μείωσις του φόρου μέχρι του ημίσεος του υπό του καθ' έκαστον έτος ισχύοντος 
πίνακος διατιμήσεως προβλεπομένου φόρου του Δημοσίου δι' άπαντα ή τινά των 
εκ του δάσους εξαγομένων προϊόντων.  
6.   Η κατά την προηγουμένην παράγραφον μείωσις του φόρου δύναται να 
εγκριθή εφ' όσον αι διανοιγόμεναι δασικαί οδοί και δευτερεύουσαι τοιαύται 
πληρούν τους υπό της δασικής αρχής τεθέντας και παρά του Υπουργείου 
εγκριθέντας όρους ως προς  τα καθορισθέντα υποχρεωτικά σημεία διαβάσεως, 
αφετηρίαν και τέρμα της οδού, επιτρεπομένην κλίσιν, πλάτος και ακτίνα 
καμπυλότητος.   
 
 
 
'Αρθρο 169:    Ξυλεία λιγνιτωρυχείων  



Η απολαμβανομένη εγχώριος ξυλεία εκ μη δημοσίων δασών προς χρήσιν εις την 
εκμετάλλευσιν των λιγνιτωρυχείων και κατασεκυήν έργων εξυπηρετήσεως αυτών 
απαλλάσσεται του δημοσίυ δασικού φόρου.   
 
 
 
'Αρθρο 170:    Προϊόντα εκποιουμένων δασών  
1.   Η απόληψις δασικών προϊόντων εκ των εκποιουμένων δασών ενεργείται κατά 
τας περί εκμεταλλεύσεως των μη δημοσίων δασών διατάξεις, καταβαλλομένου του 
νομίμου φόρου.  
2.   Προκειμένου περί εκτάσεων παραχωρηθεισών προς δενδροκομικήν 
εκμετάλλευσιν, το ήμισυ του τιμήματος αυτών και επί πλέον το ήμισυ του φόρου 
του καταβαλλομένου δια τα δασικά προϊόντα, τα προερχόμενα εκ της 
εκχερσώσεως, παρακατατίθεται εις το  Ταμείον Παρακαταθηκών και Δανείων και 
αποδίδεται εις τον ιδιοκτήτην, εάν εντός 5 ετών από της παραχωρήσεως επιτευχθή 
η εξημέρωσις των αγρίων δένδρων ή ευδοκιμήσουν τα φυτευθέντα, τουλάχιστον 
κατά 4/5 του συνόλου των προς εμβολιασμόν ή φύτευσιν δένδρων, 
υπολογιζομένων κατά την διάταξιν της παρ. του άρθρ. 24. Εάν παρέλθη άπρακτος 
η προθεσμία αύτη το ως άνω ποσόν εισάγεται εις το δημόσιον ταμείον ως δημόσιον 
έσοδον.  
3.   Δια την εφαρμογήν των εν τη προηγουμένη παραγράφω οριζομένων, αρμοδία 
αρχή είναι ο νομάρχης, αρμόδιος δε όπως βεβαιώση την πραγματοποίησιν ή μη της 
εξημερώσεως ή της ευδοκιμήσεως της φυτεύσεως είναι ο οικείος δασάρχης.  
4.   Εαν, άμα τη λήξει της κατά το άρθρ. 24 προθεσμίας των 3 ή 4 ετών ήθελεν ο 
αγοραστής κηρυχθή έκπτωτος παντός δικαιώματος, κατά τα εν  τω αυτώ άρθρω 
οριζόμενα, διακόπτεται ταυτοχρόνως η εις το δημόσιον ταμείον εισαγωγή ως 
δημοσίου εσόδου του κατά την παρ. 2 ποσού.   
 
 
'Αρθρο 171:    Προϊόντα παραχωρουμένων δασικών εκτάσεων προς 
αποκατάστασιν γεωργών κλπ.  
Αι διατάξεις των παρ. 2,3 και 4 του προηγουμένου άρθρου περί αποδόσεως του 
ημίσεως του τιμήματος έχουν αναλόγως εφαρμογήν και δια τας κατά το άρθρ. 20 
του Α.Ν. 857/1937 προς αποκατάστασιν ακτημόνων διατιθέμενας εκτάσεις, επί των 
οποίων, ως και επί των κατά το άρθρ. 18 παρ. 2 περιπτ. β' και γ' του παρόντος 
κώδικος διατιθεμένων τοιούτων, η απόληψις δασικών προϊόντων ενεργείται 
ατελώς.   
 
 
 
'Αρθρο 172:    Προϊόντα ανταλλαξίμων δασών  
Τα εξ ανταλλαξίμων δασών απολαμβανόμενα δασικά προϊόντα απαλλάσσονται του 
δημοσίου φόρου.   
 
 
 
'Αρθρο 173:    Ατέλεια ημέρων κερατίων και καστάνων  
Η συλλογή και μεταφορά ημέρων κερατίων ως και ημέρων ή αγρίων καστάνων, 
προερχομένων εκ δημοσίων ή μη δημοσίων δασών ή κτημάτων και 
προοριζομένων, είτε δι' ατομικάς ανάγκας των συλλεγόντων είτε προς εμπορίαν, 
είναι ατελής.   
 
 
 
'Αρθρο 174:    Μείωσις φόρου και ατέλεια προϊόντων εκχερσώσεως  
1.   Ο υπό του άρθρ. 166 παρ. 1 προβλεπόμενος φόρος, προκειμένου περί 
εκχερσώσεως ή εκκαθαρισμού εκτάσεων καλυπτομένων υπό αγριελαιών ή αγρίων 



οπωροφόρων δένδρων, δύναται να ελαττωθή και μέχρι του ενός τετάρτου του 
κανονικού τοιούτου.  
2.   Η εκχέρσωσις δασών, περί των οποίων προβλέπει το άρθρ. 166 παρ. 2, εφ' 
όσον τα εξ αυτής προϊόντα διατίθενται προς θεραπείαν των ατομικών αναγκών των 
εκχερσούντων, επιτρέπεται ατελώς κατά τα εν τη προμνησθείσης διατάξει 
οριζόμενα.   
 
 
 
'Αρθρο 175:    Ατέλεια ρητίνης  
Η εκ μη δημοσίων δασών παραγομένη ρητίνη απαλλάσσεται της δασικής 
φορολογία, του εκ ταύτης εσόδου ανεπληρουμένου δι' ετησίας επιχορηγήσεως του 
Κεντρικού Ταμείου Γεωργίας Κτηνοτροφίας και Δασών εκ του κρατικού 
προϋπολογισμού δια χρηματικού πσοού ίσου προς το προϊόν του φόρου ρητίνης 
κατά το έτος 1958.   
 
 
 
'Αρθρο 176:    Ατελείς άδειαι  
1.    Υλοτομούνται, συλλέγονται, ή κατασκευάζονται κατόπιν ατελούς αδείας:  
α)   Ξυλεία υλοτομουμένη υπό των κατοίκων χωρίων ή κωμοπόλεων πραγματικού 
πληθυσμού κάτω των 3.5000 εκ δασών της περιφερείας των ή παρακειμένων 
τοιούτων, μετ' έγγραφον έγκρισιν του δασοκτήμονος, εφόσον το δάσος δεν είναι 
δημόσιον και χρησιμοποιούμενη αποκλειστικώς δι'  ανέγερσιν ή επισκευήν ιδίων 
οικιών ή αποθηκών, κειμένων εντός της περιφερείας του χωρίου ή της 
κωμοπόλεως, εφ' όσον οι κάτοικοι είναι άποροι και η απορία των βεβαιούται 
νομίμως.  
β)    Ξυλεία, καυσόξυλα ή θάμνοι προς ασβεστοποιίαν, χρησιμοποιούμενα άπαντα 
αποκλειστικώς, είτε προς ανέγερσιν και επισκευήν οικιών και αποθηκών κατοίκων 
χωρίων, οι οποίοι έπαθον εκ πυρκαϊάς, σεισμού, πλημμύρας, καθιζήσεως του 
εδάφους ή άλλου τυχαίου δυστυχήματος, είτε προς επισκευήν πλοίων παθόντων 
εκ ναυαγίου.  
γ)   Ξυλεία, καυσόξυλα ή θάμνοι δι' ασβεστοποιίαν, χρησιμοποιούμενα άπαντα 
προς ανέγερσιν ή επισκευήν εκκλησιών, σχολείων, αγαθοεργών ιδρυμάτων και 
κοινωφελών εν γένει έργων, εφόσον γίνονται δι' αυτεπιστασίας ή και εργολαβίας, 
όταν ο όρος της ατελείας περιλαμβάνεται εις την συγγραφήν των υποχρεώσεων 
του εργολάβου, ως και δια την κατασκευήν θρανίων, πινάκων και λοιπών οργάνων 
αναγκαίων δια την λειτουργίαν σχολείων.  
δ)   Ξυλεία, καυσόξυλα ή θάμνοι προς ασβετοποιίαν εξ ιδιωτικών ή δημοτικών ή 
κοινοτικών δασών δια τας ιδίας ανάγκας των δασοκτημόνων ή των μελών των 
οικείων δήμων ή κοινοτήτων.  
ε)   Καυσόξυλα προοριζόμενα δι' ανάγκας λαϊκών συσσιτίων, παιδικής διατροφής 
εν γένει και των δημοσίων ορφανοτροφείων.  
2.   Οι καταδικασθέντες δια παραβάσεις των περί πυρκαϊάς δασών διατάξεων δεν 
δύνανται να υλοτομήσουν ατελώς οικοδομήσιμον ξυλείαν δια τας ανάγκας αυτών 
επί πέντε μεν έτη από της καταδίκης, εάν κατεδικάσθησαν επί πλημμελήματι, επί 
τρία δε έτη, εφόσον πρόκειται περί αρμοδίως κληθέντων και αναιτιολογήτως μη 
μεταβάντων προς κατάσβεσιν πυρκαϊάς.   
 
 
 
'Αρθρο 177:    Ατελείς και άνευ αδείας υλοτομίαι  
1.   Ατελώς και άνευ αδείας υλοτομούνται, συλλέγονται ή κατασκευάζονται:  
α)   Τα καυσόξυλα και οι θάμνοι, όταν προορίζωνται δι' οικιακήν χρήσιν του 
υλοτομούντος και μεταφέρωνται δι' οιουδήποτε μέσου εντός του δασαρχείου.  
β)   Τα καυσόξυλα και οι θάμνοι, όταν μεταφέρωνται δι' οιουδήποτε μέσου 
θαλασσίως ή δια ξηράς, μέχρι του ποσού των τριών φορτίων ή πεντακοσίων 



χιλιογράμμων καθ' εκάστην ημέραν και κατ' άτομον εντός της περιφερείας του 
δασαρχείου, εις το οποίον συνελέγησαν ή εκρίσει του νομάρχου λαμβανομένη μετά 
γνώμην του αρμοδίου δασάρχου και περιφερειακού διευθυντού δασών και εις την 
περιφέρειαν συνορεύοντος δασαρχείου, και πωλούνται υπό των ιδίων συλλεκτών 
δι' οικιακήν χρήσιν των κατοίκων ή εις υπαίθρια κεραμοποιεία, πλινθοποιεία, 
αγγγειοπλαστεία, ελαιοτριβεία, τυροκομεία, αρτοκλιβάνους, άμβυκας, 
εγκαταστάσεις  αποστάσεως φυτικών ουσιών προς παραγωγήν αιθερίων ελαίων, 
σησαμελαιοτριβεία, στραγαλοποιεία, βυρσοδεψεία, ελαιοτριβεία, τυροκομεία, 
αρτοκλιβάνους, άμβυκας, εγκαταστάσεις αποστάξεως φυτικών ουσιών προς 
παραγωγήν αιθερίων ελαίων, σησαμελαιοτριβεία, στραγαλοποιεία, βυρσοδεψεία 
και λοιπάς ομοίας φύσεως εγκαταστάσεις. Προκειμένου όμως περί χρήσεως των 
καυσοξύλων ή θάμνων τούτων εις εργοστάσια, ασβεστοκαμίνους, συστηματικά 
κεραμοποιεία, πλινθοποιεία, αλωνιστικάς μηχανάς, ατμόπλοια δια την θέρμανσιν 
των ατμολεβήτων και προς εμπορίαν συγκέντρωσιν, όλων εξαιρετικώς και μόνον 
όταν εις τα δάση των πέριξ χωρίων υπάρχουν πλεονάσματα καυσοξύλων υπέρ τας 
ανάγκας των κατοίκων, δύναται η τοιαύτη χρήσις να επιτραπή υπό του νομάρχου 
μετά γνώμην του αρμοδίου δασάρχου και περιφερειακού διευθυντού δασών, επί τη 
καταβολή, μισθώματος μεν, οριζομένου υπό του νομάρχου, εφ' όσον τα 
καυσόξυλα ή θάμνοι προέρχονται εκ δημοσίων ή αναμίξ εκ δημοσίων και μη 
δημοσίων δασών, φόρου δε, εφόσον τα καυσόξυλα ή οι θάμνοι προέρχονται εκ μη 
δημοσίων δασών.  
γ)   Γεωργικά εργαλεία εν γένει (ιδία άροτρα, διχάλαι, στυλιάρια), υπορθώματα 
αμπέλων βέργαι περιελίξεως κηπουρικών φυτών, ξυλεία προς κατασκευήν 
κλιμάκων συλλογής ελαιοκάρπου, προς περίφραξιν ποιμνιοστασίων και 
καταφυγίων των ζώων, κήπων, αμπέλων ή αγρών, δρομάρια και ράβδοι προς 
αποξήρανσιν καπνού, πάσσαλοι προς διευθέτησιν χειμάρρων ή προς προστασίαν 
γεωργικών κτημάτων, πλαγινά εξαρτήματα βοαμαξών και αβελοί κατά τας εορτάς 
του Πάσχα, εφ' όσον πάντα χρησιμοποιούνται δια τας ιδίας των υλοτομούντων 
ανάγκας.  
δ)   Σχινόφυλλον, κηκίδια, άνθη φιλύρας, λιγόβεργαι και ξηροί κώνοι πεύκης. Τα 
προϊόντα όμως ταύτα ως και το σχινάλευρον, μεταφερόμενα δια ξηράς ή δια 
θαλάσσης εκτός του δασαρχείου, εις την περιφέρειαν του οποίου συνελέγησαν, 
υποβάλλονται εις πληρωμήν μισθώματος μεν, εφ' όσον προέρχονται εκ δημοσίων 
δασών, φόρου δε, εφ' όσον προέρχονται εκ μη δημοσίων δασών ή κτημάτων.  
ε)   Τα εντός κήπων, αυλών, ελαιώνων και αμπέλων φυόμενα οιαδήποτε δένδρα. 
ς)   Τα εντός γεωργικώς ή δενδροκομικώς καλλιεργοουμένων εκτάσεων φυόμενα 
είτε οπωροφόρα ή καρποφόρα είτε τεχνητώς φυτευθέντα, είτε αυτοφυή οιαδήποτε 
μεμονωμένως μέχρι πέντε κατά στρέμμα φυόμενα δένδρα, ως και αι τεχνηταί ή 
αυτοφυείς δασικαί λωρίδες, επί των ορίων των καλλιεργειών πλάτους μέχρι δέκα 
μέτρων.  
Τα αυτοφυή, όμως ταύτα δένδρα, εφ' όσον διατίθενται προς εμπορίαν, 
υλοτομούνται κατόπιν εγκρίσεως της δσικής αρχής και επί τη καταβολή δασικού 
φόρου.  
2.   Αι περί ων η προηγουμένη παράγραφος υλοτομίαι δύνανται να ρυθμισθούν ή 
περιορισμούν μέχρι πλήρους απαγορεύσεως κατά χώρον, χρόνον και τρόπον, κατά 
εν άρθρ. 66 οριζόμενα.   
 
 
 
'Αρθρο 178:    Τοπικαί ατέλειαι  
1.   Ατελώς και άνευ αδείας υλοτομούνται, συλλέγονται ή κατασκευάζονται:  
α)   Η ξυλεία, οι ξυλάνθρακες και τα προς ασβεστοποιίαν καυσόξυλα ή θάμνοι, εφ' 
όσον απολαμβάνονται εις τας επαρχίας Γυθείου και Οιτύλου εξ ανεγνωρισμένων μη 
δημοσίων δασών, μερικώς δασοσκεπών εκτάσεων και δένδρων (δασικών ή μη), 
και προορίζονται δια τας ιδίας ανάγκας ή και επιτόπιον κατανάλωσιν.  
β)   Τα εις την Επτάνησον απολαμβανόμενα και μεταφερόμενα δασικά προϊόντα, 
εκτός εάν πρόκειται περί υλοτομίας δάσους, ή μερικώς δασοσκεπούς, εκτάσεως, 



οπότε δεν καταβάλλεται μεν επίσης φόρος ή μίσθωμα, απαιτείται όμως ατελής 
άδεια της  δασικής αρχής. Τα δια θαλάσσης όμως εκτός της Επτανήσου 
μεταφερόμενα δασικά προϊόντα υποβάλλονται εις την καταβολήν του εν τω πίνακι 
διατιμήσεως αναγραφομένου δασικού φόρου ή μισθώματος δι' εκδόσεως αδείας 
υλοτομίας παρά της δασικής αρχής.  
2.   Δια τας υλοτομίας της προηγουμένης παραγράφου ισχύουν, όσον αφορά εις 
τας δυναμένας να εκδοθούν αστυνομικάς δασικάς διατάξεις τα εν άρθρ. 66 
οριζόμενα.  
3.   Τα εν 'Αθω παραγόμενα δασικά προϊόντα απαλλάσσονται του δημοσίου φόρου. 
Τα εκτός όμως της Χερσονήσου του Αγίου 'Ορους  'Αθω δάση, μερικώς 
δασοσκεπείς εκτάσεις και μη πεδιά χορτολίβαδα των μονών του Αγίου 'Ορους 
υπάγονται εις τας αυτάς διατάξεις, υπό τας οποίας τελούν τα των λοιπών 
αγαθοεργών ιδρυμάτων της Επικρατείας.   
 
 
 
'Αρθρο 179:    Γενικαί ατέλειαι  
1.   Ο αναπτύξας οιονδήποτε δάσος επί ιδίου εδάφους απαλλάσσεται της πληρωμής 
παντός δημοσίου δασικού φόρου δια παν δασικόν προϊόν προερχόμενον εκ του 
ούτω δασωθέντος εδάφους επί χρονικόν διάστημα ίσον προς τον περίτροπον 
χρόνον, καθοριζόμενον υπό του νομάρχου μετά γνώμην του αφμοδίου δασάρχου 
και περιφερειακού διευθυντού δασών. Επί τούτοις χορηγείαι άδεια υλοτομίας 
ατελής, όπου η λήψις αδείας απαιτείται κατά τας κειμένας διατάξεις.  
2.   Η εκρίξωσις αγριελαιών, προς σκοπόν μεταφυτεύσεως και εμβολιασμού, 
ενεργείται ατελώς και άνευ αδείας μεν της δασικής αρχής, εφ' όσον πρόκειται περί 
μη δημοσίων δασών και μερικώς δασοσκεπών εκτάσεων, πάντως όμως μετ' 
έγκρισιν του οικείου δασοκτήμονος, κατόπιν ατελούς δε αδείας της δασικής όσον 
πρόκειται περί δημοσίων δασών και μερικώς δασοσκεπών εκτάσεων.  
3.   Δασικά προϊόντα, παραγόμενα ως προϊόν βιομηχανικών εργοστασίων δια 
μηχανικήε επεξεργασίας ή δια χημικής αποστάξεως καυσοξύλων, απαλλάσσονται 
της πληρωμής μισθώματος ή δημοσίου δασικού φόρου. Δια την λειτουργίαν όμως 
των τοιούτων εργοστασίων τα οπωσδήποτε χρησιμοποιούμενα καυσόξυλα πρέπει 
να προέρχωνται εξ υλοτομίας ενεργηθείσης επί τη βάσει αδείας υλοτομίας.  
4.   Απαγορεύεται η εντός εργοστασίων μετατροπή νομίμως αποληφθέντων 
δασικών προϊόντων εις έτερα τοιαύτα άνευ καταβολής της τυχόν διαφορά μεταξύ 
του δημοσίου δασικού φόρου ή μισθώματος του αρχικώς αποληφθέντος δασικού 
προϊόντος και του εκ μετατροπής προερχομένο τοιούτου.   
 
 
 
'Αρθρο 180:    Στρεμματικός δασικός φόρος  
Οι ιδιοκτήται ή διακάτοχοι δασών υποχρεούνται, προς κάλυψιν των δαπανών 
επιτηρήσεως αυτών εκ μέρους των δημοσίων δασικών οργάνων, και εφ' όσον 
συλλέγουν ή υλοτομούν εκ των δασών δασικά προϊόντα προς εμπορίαν, να 
καταβάλλουν ετησίως στρεμματικόν φόρον δι' ολόκληρον την έκτσιν του δάσους 
των, συνιστάμενον εις 0,10 δραχμάς κατά στρέμμα. Ο  ούτω καταβαλλόμενος 
στρεμματικός φόρος εν ουδεμία περιπτώσει δύναται να υπερβή το δωδέκατον της 
κατά τον πίνακα διατιμήσεως συνολικής τιμής χονδρικής πωλήσεως των καθ' 
έκαστον έτος απολαμβανομένων προς εμπορίαν δασικών προϊόντων.   
 
 
 
'Αρθρο 181:    Σιδηροδρομικά κόμιστρα, προστατευτικοί δασμοί  
1.   Δια λόγους δασικής πολιτικής, τονώσεως και ενισχύσεως της εγχωρίου δασικής 
παραγωγής, ως και διευκολύνσεως της εκμεταλλεύσεως των απομεμακρυσμένων 
των κέντρων καταναλώσεως δασών, τη υποδείξει του Υπουργείου Γεωργίας και 
κατόπιν αποφάσεως του Υπουργείου Συγκοινωνιών, δύναται να ελαττωθούν 



αναλόγως τα εκάστοτε ισχύοντα σιδηροδρομικά κόμιστρα μεταφοράς των δασικών 
προϊόντων εγχωρίου προελεύσεως και ιδία τα τοιαύτα καυσίμου ύλης 
(ξυλανθράκων και καυσοξύλων).  
2.   Δια τους αυτούς ως άνω λόγους δύναται, τη υποδείξει του Υπουργείου 
Γεωργίας και αποφάσει του Υπουργείου των Οικονομικών, να επιβληθή επί των εκ 
του εξωτερικού εισαγομένων δασικών προϊόντων προστατευτικός δασμός, 
ρυθμιζόμενος εκάστοτε υπό της αρμοδίας επί του δασμολογίου επιτροπής, εις την 
οποίαν μετέχει υποχρεωτικώς, προκειμένου περί της δασμολογήσεως των δασικών 
προϊόντων και ο αρμόδιος διευθυντής της Γενικής Διευθύνσεως Δασών.   
 
 
 
'Αρθρο 182:    Ειδικαί Φορολογικαί απαλλαγαί  
1.   Του δασικού φόρου, περί ου το άρθρ. 160 και του στρεμματικού τοιούτου, 
περί ου το άρθρ. 180, απαλλάσσονται τα δάση, τα ανήκοντα εις την Α.Μ. τον 
Βασιλέα και την Α.Β.Υ. τον Διάδοχον ως και τα λοιπά μέλη της Βασιλικής 
Οικογενείας.  
2.   Τα κατά το άρθρ. 42 παραχωρηθέντα κατά χρήσιν δημόσια δάση εις το 
Πανεπιστήμιον Θεσσαλονίκης απαλλάσσονται της καταβολής του ως άνω δημοσίου 
δασικού φόρου δια τα εξ αυτών παραγόμενα δασικά προϊόντα ως και της 
στρεμματικής φορολογίας.   
 
 
 
ΤΜΗΜΑ  Δ' :  
Προσωπικόν Ιδιωτικών Δασών 'Εκτακτοι δασοφύλακες Επόπται πρασίνου   
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α' : Ιδιωτικόν δασικόν προσωπικόν εις ιδιωτικά δάση   
 
'Αρθρο 183:    Ιδιωτικοί δασολόγοι και δασοφύλακες  
1.   Δασοκτήμονες μη δημοσίων δασών έχοντες έκαστος ή πλείονες ομού, εξ 
αδιαιρέτου ή μη, υπό την κυριότητα ή νομήν των δάση, συνεχόμενα ή μη, 
επιφανείας μείζονος των 8.000 εκταρίων εν τη περιφερεία του αυτού δασαρχείου 
δύνανται, αποφάσει του Υπουργού Γεωργίας, να υποχρεωθούν όπως προσλάβουν 
δια την διοίκησιν και διαχείρισιν ιδιώτην δασολόγον. Οι δασολόγοι  ούτοι 
διορίζονται παρά του Υπουργού Γεωργίας  επί τη προτάσει των δασοκτημόνων 
υποβαλλομένη εντός προθεσμίας τασσομένης υπό του Υπουργού, ο δε μισθός 
αυτών καταβάλλεται υπό των δασοκτημόνων. Εν περιπτώσει αμελείας ή 
ασυμφωνίας αυτών ως προς το πρόσωπον του δασολόγου, διορίζονται 
αυτεπαγγέλτως υπό του Υπουργού Γεωργίας.  
2.   ΟΙ δασοκτήμονες μη δημοσίων δασών εκτάσεως 300 εκταρίων και άνω, ως και 
εκτάσεως μικροτέρας μεν των 300 εκταρίων αποτελούσης όμως τμήμα δάσους 300 
εκταρίων και άνω υποχρεούνται να προσλάβουν ιδιωτικούς δασοφύλακας δια τα 
εις την κυριότητα ή διακατοχήν αυτών τελούντα δάση, αναλόγως των από των 
δασών τούτων προσόδων των.  Εις περίπτωσιν καθ' ην η έκτασις των τοιούτων 
δασών υπερβαίνει τα 1500 εκτάρια, οι δασοκτήμονες υποχρεούνται να 
προσλάβουν και δεύτερον δασοφύλακα, τρίτον δε εφ' όσον η έκτασις των υπό 
φύλαξιν δασών υπερβαίνει τα 2.500 εκτάρια. Της υποχρεώσεως περί διορισμού 
δευτέρου και τρίτου δασοφύλακος δύνανται να απαλλαγούν οι ιδιοκτήται ή οι 
διακάτοχοι δασών, καταστραφέντων κατά την διάκρειαν του πολέμου 1940-41 και 
της κατοχής, των οποίων αι πρόσοδοι αποδεδειγμένως δεν καλύπτουν τας δαπάνας 
μισθοδοσίας των πλειόνων του ενός δασοφυλάκων.  
3.   Οι ιδιωτικοί δασοφύλακες προτείνονται υπό του δασοκτήμονος και διορίζονται 
υπό του αρμοδίου περιφερειακού διευθυντού δασών, μετά γνωμάτευσιν του 
οικείου δασάρχου. Επί πλειόνων συνιδιοκτητών η δυνδιακατόχων δασών, οι 
ιδιωτικοί δασοφύλακες προτείνονται υπό της πλειοψηφίας τούτων, εκάστου 
έχοντος τόσας ψήφους, όσα τα επί του επικοίνου δάσους ιδανικά αυτού μερίδια.  



4.   Εις περίπτωσιν, καθ' ην οι κατά τα ανωτέρω υπόχρεοι προς πρόσληψιν 
ιδιωτικών δασοφυλάκων αμελούν να υποδείξουν τοιούτους εντός προθεσμίας 
τασσομένης εις αυτούς υπό του οικείου δασάρχου και μη δυναμένης να είναι 
μικροτέρας των 45 ημερών, ο αρμόδιος περιφερειακός διευθυντής δασών, μετά 
πρότασιν του δασάχρου, προβαίνει αυτεπαγγέλτως εις τον διορισμόν των 
ιδιωτικών δασοφυλάκων, καθορίζων άμα την μισθοδοσίαν αυτών, η οπποία 
αρνουμένων των ιδιοκτητών ή διακατόχων να καταβάλλουν ταύτην, εισπράττεται 
κατά τας περί εισπράξεως δημοσίων εσόδων διατάξεις.  
5.   Ο Υπουργός Γεωργίας δύναται να εξαρτήση την έγκρισιν ή μη καρπώσεων εις 
τα μη δημόσια δάση εκ τη συμμορφώσεως ή μη των δασοκτημόνων ως προς την 
πρόσληψιν ιδιωτικών δασολόγων και του απαραιτήτου δια την φύλαξιν του δάσους 
αριθμού δασοφυλάκων.  
6.   Ο περιφερειακός διευθυντής δασών και ο δασάρχης επί των ιδιωτικών 
δασοφυλάκων, ως και ο Υπουργός Γεωργίας και ο περιφερειακός διευθυντής 
δασών επί των ιδιωτικών δασολόγων, ασκούν πειθαρχικήν εξουσίαν οίαν και επί 
των δημοσίων δασοφυλάκων και δασαρχών, αι δε υπ' αυτών επιβαλλόμεναι ποιναί, 
μη δε της οριστικής απολύσεως εξαιρουμένης, είναι υποχρεωτικαί δια τον 
δασοκτήμονα. Η ποινή της οριστικής απολύσεως, προκειμένου μεν περί των 
δασοφυλάκων επιβάλλεται υπό  του περιφερειακού διευθυντού δασών, 
προκειμένου δε περί των δασολόγων υπό του Υπουργού Γεωργίας, είναι δε και 
αύτη υποχρεωωτική δια τον δασοκτήμονα.  
Τα ποσά των τυχόν εις τους ιδιωτικούς δασολόγους και δασοφύλακας 
επιβαλλομένων πειθαρχικών ποινών προστίμου βεβαιούνται και εισπράττονται 
υπέρ του Ταμείου Γεωργίας Κτηνοτροφίας και Δασών.  
7.   Δ/μα καθορίζει τα του τρόπου διορισμού και απολύσεως των ιδιωτικών 
δασολόγων και δασοφυλάκων, τα προσόντα, τα της μισθοδοσίας και του τρόπου 
εισπράξεως, τα της βαθμολογικής εξελίξεως, ως και τα της εντάξεως των 
δασολόγων και δασοφυλάκων των δημοτικών και κοινοτικών δασών κατά τας 
αντιστοίχους διατάξεις των λοιπών δημοτικών και κοινοτικών υπαλλήλων, τα του 
ορίου ηλικίας, τα καθήκοντα και δικαιώμαα, τα της συντάξεως και εφαρμογής 
δασοπονικών μελετών παρά δασολόγων, ως και πάσα λεπτομέρειαν εφαρμογής 
του παρόντος άρθρου.   
 
(Με την περιπτ. α' της  παρ. 3 του άρθρ. 36 Νομ. 1845/25-26 Απρ. 1989 (ΦΕΚ Α' 
102), ορίστηκε ότι από την ημέρα εφαρμογής του άνω Νόμου παύει να υφίσταται 
η κατά τις διατάξεις του άνω άρθρου υποχρέωση πρόσληψης δασοφύλακα που 
έχουν οι ιδιοκτήμονες καθώς και οι νομείς ή διακάτοχοι δασών και δασικών 
εκτάσεων.  
Για τους ήδη προσληφθέντες δασοφύλακες βάσει του άνω άρθρ. 183 και του 
άρθρ. 10 του α.ν. 959/1946 σε δάση και δασικές εκτάσεις που δεν ανήκουν στο 
Δημόσιο βλ. περίπτ. β' της παρ. 3 του άνω Νομ.  1845/89). 
  
 
'Αρθρο 184:    Διάθεσις δημοσίου δασικού προσωπικού εις ιδιωτικά δάση 1.   Εις 
τους δασοκτήμονας μη δημοσίων δασών πάσης εκτάσεως, τους προσφερομένους 
να καταβάλλουν τας νομίμους απολαυάς δημοσίων δασικών υπαλλήλων, δύναται ο 
Υπουργός Γεωργίας να διαθέτη, προς διοίκησιν διαχείρισιν και αστυνομίαν των 
δασών τούτων, δημοσίους δασικούς υπαλλήλους από του 10ου βαθμού του 
δασικού κλάδου Β' κατηγορίας και άνω, μη υπαγογένους εις τας περί εντοπιότητος 
διατάξεις του υπαληλικού κώδικος, των οποίων ο χρόνος της τοιαύτης υπηρεσίας 
λογίζεται εις τον χρόνον παραγωγής και συντάξεως.  
Οι ούτω διατιθέμενοι δεν απαλλάσσονται των κεκανονισμένων δια τους δημοσίους 
δασικούς υπαλλήλους κρατήσεων και διατηρούν τα αντίστοιχα του δημοσίου 
υπαλλήλου δικαιώματα.  
2.   Τα εν τη προηγουμένη παραγράφω οριζόμενα έχουν εφαρμογήν και δια το 
Βασιλικόν κτήμα Τατοϊου.  
3.   Εις τους δήμους και τας κοινότητας, δια την παρ' αυτών εκτέλεσιν ή εποπτείαν 



έργων αναδασώσεων, δύναται ο Υπουργός Γεωργίας να διαθέτη δημοσίους 
δασικούς υπαλλήλους, εφ' όσον οι δήμοι και αι κοινότητες καταβάλλουν τας 
νομίμους αποδοχάς των. Οι διατιθέμενοι εξακολουθούν να διατηρούν τα 
δικαιώματα προαγωγής και συντάξεως ως εν τη παρ. 1.  
4.   Δασοκτήμονες, κατά την παρ. 1 του άρθρ. 146, έχοντες συνολικώς πλησίον 
αλλήλων κείμενα δάση επιφανείας μεγαλυτέρας των 6.000 εκταρίων, 
υποχρεούνται από της εκδόσεως των κατά την αυτήν παράγραφον Δ/των όπως 
καταβάλλουν ετησίως εις το δημόσιον ταμείον της περιφερείας των ολόκληρον τον 
ετήσιον μισθόν ενός δασάρχου, επί βαθμώ 6ω, κατανεμόμενον μεταξύ των 
δασοκτημόνων αναλόγως της τιμής και εκτάσεως των δασών εκάστου και 
εισπραττόμενον, εν περιπτώσει αρνήσεως, κατά τας διατάξεις του Νόμου περί 
εισπράξεως δημοσίων εσόδων. Ο αριθμός των δασαρχών αυξάνεται εκάστοτε κατά 
τόσους δασάρχας, όσος ο αριθμός εκείνων, των οποίων ο νόμιμος μισθός 
καταβάλλεται υπό των κατά τα ανωτέρω υποχρεών.  
5.   Προκειμένου περί υποδειγματικώς διαχειριζομένων μη δημοσίων δασών, 
δύναται ο Υπουργός Γεωργίας να χορηγή εις τους κατά την παρ. 1 
προσλαμβανομένους δημοσίους υπαλλήλους μέχρι του 30% των αποδοχών των, 
των υπολοίπων καταβαλλομένων υπό του οικείου δασοκτήμονος.  
6.   Εις τους δασικούς συνεταιρισμούς, πλήρους ή περιωρισμένης εκμεταλλεύσεως, 
δύναται, δι' αποφάσεως του Υπουργού Γεωργίας, λαμβανομένης κατόπιν αιτήσεως 
ή γνώμης της πανελληνίου συνομοσπονδίας ενώσεων γεωργικών συνεταιρισμών 
να διατίθενται δημόσιοι υπάλληλοι. Αι αποδοχαί των ανωτέρω υπαλλήλων εφ' 
όσον διαρκεί η διάθεσις, τα έξοδα κινήσεως ως και η ημερησία αποζημίωσις δια την 
εκτός έδρας εκτέλεσιν υπηρεσίας καταβάλλονται υπό του Δημοσίου ταμείου εις 
βάρος των εις ους διατίθενται συνεταιρισμών κατά τα λεπτομερέστερον δια Δ/τος, 
εκδιομένου επί τη προτάσει των Υπουργών Οικονομικών και Γεωργίας, 
καθοριζόμενα.   
 
 
 
'Αρθρο 185 : Δασικόν προσωπικόν πανεπιστημιακών δασών Θεσσαλονίκης.  
Δια το δασικόν προσωπικόν των πανεπιστημιακών δασών Θεσσαλονίκης ισχύουν αι 
διατάξεις των άρθρ. 4 Νομ. 6320/1934, άρθρ. 8 και 11 Νομ. 1881/51, 94141/ π.ε. 
4.6.57 αποφάσεως Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.   
 
 
 
'Αρθρο 186:    Δασικόν κλπ. προσωπικόν δημοτικής και κοινοτικής δασοπονίας  
Η ίδρυσις κοινής δασοπονικής υπηρεσίας και η πρόσληψις του αναγκαιούντος 
δασικού κλπ. προσωπικού υπό δύο ή πλειόνων δήμων και κοινοτήτων, δια την 
επιστημονική διαχείρισιν, εκμετάλλευσιν και αξιοποίησιν των δασών αυτών δύναται 
να ενεργηθή κατά τας περί συνεργασίας δήμων και κοινοτήτων, διατάξεις του 
άρθρ. 152 του δημοτικού και κοινοτικού κώδικος.   
 
 
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β' : 'Εκτακτοι δασοφύλακες δημοσίων δασών   
 
'Αρθρο 187     Επόπται πρασίνου  
1.   Δύνανται να διορισθούν, επί τη αιτήσει δήμων και κοινοτήτων και άλων 
νομικών φιλοδασικών προσώπων δημοσίου ή ιδιωτικού διακίου ή φυσικών 
προσώπων, έκτακτοι δασοφύλακες προς φύλαξιν δημοσίων δασών, αμειβόμενοι 
υπό των προτεινόντων τούτους, προς τους οποίους συνδέονται δια σχέσεως 
ιδιωτικού δικαίου.  
2.   Μέλη φιλοδασικών επιτροπών και ενώσεων προσκοπικών, κυνηγετικών, 
τουριστικών και φυσιολατρικών εν γένει σωματείων δύνανται να διορισθούν ως 
άμισθοι επόπται του πρασίνου θεωρούμενοι, δια τας περί τα δάση  παραβάσεις, ως 



ανακριτικοί υπάλληλοι. Η ιδιότης του αμίσθου επόπτου πρασίνου δεν αποτελεί 
ασυμβίβαστον με άλλην δημοσίαν ή κοινοτικήν θέσιν.  
3.   Δια Δ/τος καθορίζονται τα προσόντα διορισμού, ο τρόπος διορισμού, η 
μισθοδοσία και ο τρόπος καταβολής ταύτης, η βαθμολογική και μισθολογική 
εξέλιξις, τα δικαιώματα και καθήκοντα, ο πειθαρχικός έλεγχος, το όριον ηλικίας, 
ως και πάσα σχετική λεπτομέρεια διέπουσα  τους κατά τας προηγουμένας 1 και 2 
παραγράφους του άρθρου τούτου εκτάκτους δασοφύλακας και επόπτας πρασίνου.   
 
  
ΒΙΒΛΙΟΝ ΤΡΙΤΟΝ 
Αναδασώσεις  
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α' : Αναδασωτέα εδάφη   
 
'Αρθρα 188-199:      
Καταργήθηκαν από την περιπτ. α' παρ. 1 άρθρ. 79 Νομ. 998/1979 (ΦΕΚ Α'   
289). 
  
 
'Αρθρο 200:    Δαπάναι αναδασώσεων  
1.   Αι προτάσεις της δασικής υπηρεσίας ή των φιλοδασικών επιτροπών 
εκτελούμεναι αναδασώσεις, η ίδρυσις και η συντήρησις δασικών φυτωρίων και 
σπορείων ή πειραματικών δασικών σταθμών συντηρουμένων και 
χρησιμοποιουμένων υπό της δασικής υπηρεσίας ως και η αμοιβή των φυλάκων 
αναδασώσεων ενεργούνται δαπάνη του Δημοσίου, καταβαλλομένη εκ του Κ.Τ.Γ.Κ. 
και Δασών.  
2.   Αι δαπάναι τεχνητής ή φυσικής αναδασώσεως, ως και της οροθεσίας, 
περιφράξεως, φυλάξεως και  εν γένει προστασίας των κηρυχθεισών ως 
αναδασωτέων εκτάσεων, ως επίσης και αι δαπάναι απαλλοτριώσεως των τυχόν 
ετνός των αναδασωτέων εκτάσεων περιλαμβανομένων ιδιοκτησιών βαρύνουν τον 
αιτήσαντα την κήρυξιν του εδάφους ως αναδασωτέου ή τους αναλαβόντας την 
υποχρέωσιν της αναδασώσεως ιδιοκτήτας.   
 
  
 
'Αρθρο 201:    Δαπάναι Δήμων, κοινοτήτων κλπ. δι' αναδασώσεις  
1.   Οι δήμοι, αι κοινότητες, αι μοναί, τα φιλανθρωπικά ιδρύματα ή άλλα νομικά 
πρόσωπα υποχρεούνται να αναγράφουν εις τους προπολογισμούς αυτών πιστώσεις 
ουχί κατωτέρας των 5% των δασικών εισοδημάτων αυτών δια δαπάνας 
αναδασώσεως ή απαλλοτριώσεως εδαφών ανηκόντων εις την περιφέρειάν των. Τα 
αυτά νομικά πρόσωπα υποχρεούνται να αναγράφουν ετησίως εις τον 
προϋπολογισμόν των πίστωσιν, καθοριζομένην υπό της εγκρινούσης τον 
προπολογισμόν αρχής, αναλόγως των πόρων αυτών, δια την εκτέλεσιν 
αναδασώσεων εις την περιοχήν των.  
Η απόφασις αύτη δύναται να μεταρρυθμισθή υπό του Υπουργού, εις την 
αρμοδιότητα του οποίου ανήκει η εποπτεία του νομικού προσώπου.  
2.   Τα κατά την προηγουμένην παράγραφον αναγραφόμενα ποσά διατίθενται, είτε 
δια την απ' ευθείας υπό των ειρημένων νομικών προσώπων εκτέλεσιν των έργων 
είτε ως εισφορά εις το εκτελούν ταύτα Δημόσιον.   
 
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β' : Φιλοδασική προπαγάνδαΦιλοδασικά σωματεία 'Εντυπα 
φιλοδασικής προπαγάνδας   
 
'Αρθρο 202:     
Καταργήθηκε από την περιπτ. α' παρ. 1 άρθρ. 79 Νομ. 998/1979 (ΦΕΚ α' 289).   
 



'Αρθρο 203:    Φιλοδασικά Σωματεία  
1.    Δια την προστασίαν του πρασίνου και την φυσικήν και τεχνητήν αναδάσωσιν 
των περί τας πόλεις, κκαι χωρία λόγων και βουνών δια σκοπούς κυρίως 
αισθητικούς προς δημιουργίαν ιδιία, πάρκων, ως και τον δια φυσικής 
αναδασώσεως εξωρεϊσμόν αρχαιολογικών, ιστορικών ή ιερών χώρων δύνανται να 
συνιστώνται φιλοδασικά σωματεία.  
2.   Πόροι των φιλοδασικών σωματείων δύναται να είναι συνδρομαί, δωρεαί, 
κληρονομίαι, κληροδοσίαι και επιχορηγήσεις του Κράτους, των δήμων και 
κοινοτήτων ή άλλων νομικών προσώπων, ως και εξευρισκόμενοι άλλοι πόροι, 
τόκοι κεφαλαίων και δάνεια.  
3.   Το δια του Α.Ν. 1247 της 19/28.5.1938 (περί κυρώσεως του Καταστατικού της 
"Φιλοδασικής Ενώσεως" κλπ.), κυρωθέν καταστατικόν της Φιλοδασικής Ενώσεως 
Αθηνών διέπεται υπό του Α. Νόμου τούτου.   
 
 
 
'Αρθρο 204:    Φιλοδασικαί Επιτροπαί   
 
(Οι "Φιλοδασικές επιτροπές" και οι σχετικές με αυτή διατάξεις συστάσεως 
συνθέσεως, συγκροτήσεως και λειτουργίας, καταργήθηκαν από την παρ. 13 άρθρ. 
6 της 272961/26-26 Απρ. 1982 (ΦΕΚ Β 215) Διορθ. ΣΦάλμ. στο ΦΕΚ Β' 564/9-8-
1982, αποφ. Υπ. Προεδρ. Κυβερν. και Γεωργίας).   
 
1.   Δια την προστασίαν του πρασίνου, την δημιουργίαν φιλοδένδρου αισθήματος 
και την εκτέλεσιν έργων αναδασώσεως, συνιστώνται δια πράξεων του νομάρχου, 
δημοσιευομένων εις την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως εις τα μεγαλύτερα αστικά 
κέντρα τριμελείς ή πενταμελείς φιλοδασικαί επιτροπαί. Εις την πρωτεύουσαν του 
Κράτους ή φιλοδασική επιτροπή είναι επταμελής.  
2.   Τα μέλη των επιτροπών αποτελούναι εκ του οικείου νομάρχου, εφ' όσον η 
έδρα της επιτροπής συμπίπτει με την έδραν του νομού, εκ του προϊσταμένου της 
τοπικής δασικής αρχής, εξ ενός αντιπροσώπου της δημοτικής ή κοινοτικής αρχής 
οριζομένου υπό του οικείου συμβουλίου, των λοιπών μελών, μέχρι 
συμπληρώσεως, οριζομένων δια πράξεως του οικείου νομάρχου, προτάσει της 
οικείας δασικής αρχής, εκ προσώπων διακρινομένων δια την φιλόδενδρον αυτών 
δράσιν.  
3.   Αι επιτροπαί αύται αποτελούν νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, 
διαχειρίζονται τα εις αυτάς διατιθέμενα χρήματα κατά τας διατάξεις περί δημοσίων 
υπολόγων, του αρμοδίου περιφερειακού διευθυντού δασών έχοντος το δικαίωμα 
του διοικητικού και οικονομικού ελέγχου των επιτροπών, εκτός αν ούτος μετέχη 
αυτής, οπότε τον έλεγχον ασκεί ο νομάρχης δι' ανωτέρου δασικού υπαλλήλου, 
οριζομένου υπό του Υπουργού Γεωργίας.  
4.   Πόροι των φιλοδασικών επιτροπών είναι:  
α)   Κρατικαί επιχορηγήσεις β)   Διατιθέμενα χρηματικά ποσά υπό δήμων και 
κοινοτήτων, υδραυλικών ταμείων, κλπ. δια σκοπούς αναδασώσεων και 
δενδροφυτεύσεων.  
γ)   'Αλλαι χρηματικαί ενισχύσεις, συνδρομαί  δωρεαί και έρανοι.  
δ)   Πρόσοδοι πάσης φύσεως προερχόμεναι εκ της εκμεταλλεύσεως 
παραχωρουμένων υπό του Δημοσίου ή δήμων και κοινοτήτων εδαφών προς 
αναδάσωσιν δασυλλίων ή και δασικών θερέτρων.  
5.   Εις την δικαιοδοσίαν του νομάρχου ανήκουν και άπαντα τα φιλοδασικά 
σωματεία ή όσα εκ των φιλοπροόδων εν γένει σωματείων θέτουν ως κύριον αυτών 
σκοπόν την αναδάσωσιν και δενδροφύτευσιν, υποκείμενα και ταύτα εις τον 
διοικητικόν και διαχειριστικόν έλεγχον τούτου, ασκούμενον δι' ανωτέρου δασικού 
υπαλλήλου οριζομένου υπ' αυτού.  
6.   Ο αριθμός των μελών των επιτροπών, η σύνθεσις, η θητεία, αι υπό τούτων 
διοριζόμεναι εκτελεστικαί επιτροπαί και αι λοιπαί λεπτομέρειαι της εν γένει 
οργανώσεως και λειτουργίας των φιλοδασικών επιτροπών, ως και των 



φιλοδασικών σωματείων, καθοριζόνται δια Δ/τος.  
7.   Η παρά των φιλοδασικών επιτροπών εκτέλεσις αναδασωτικών και φυτωριακών 
εργασιών ενεργείται κατά τα εν άρθρ. 222 διαλαμβανόμενα.   
 
 
 
'Αρθρο 205:    Ρύθμισις λεπτομερειών αναδασώσεων  
Δια Δ/των ρυθμίζονται αι λεπτομέρειαι του καθορισμού και της οροθεσίας των 
αναδασωτέων εκτάσεων, τα της παραχωρήσεως των δημοσίων εκτάσεων προς 
αναδάσωσιν, ο τρόπος του καθορισμού και της πληρωμής των δαπανών 
αναδασώσεως, της εκτελέσεως των αναδασώσεων, τα της φυλάξεως και 
προστασίας των υπό αναδάσωσιν δημοσίων ή μη εκτάσεων, τα των καθηκόντων 
και πληρωμής των μισθών των φυλάκων, ως και πάσα άλλη λεπτομέρεια των περί 
αναδασώσεων διατάξεων.   
 
 
 
ΒΙΒΛΙΟΝ ΤΕΤΑΡΤΟΝ 
  
           
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α': Προστασία Δασών   
 
'Αρθρα 206-208:      
Προστασία δασών εκ πυρκαϊών  
Καταργήθηκαν από την περπτ. α' απαρ. 1 άρθρ. 79 Νομ. 998/1979 (ΦΕΚ Α' 289). 
 
 
 
'Αρθρο 209:    Υποχρεώσεις κοινοτήτων προς αναδάσωσιν καέντων δασών  
1.   Κοινότητες, εις την περιφέρειαν των οποίων κατεστράφησαν υπό της πυρκαϊας 
δημόσια ή κοινοτικά δάση, υποχρεούνται να αναγράφουν ετησίως επί δεκαετίαν 
από της πυρκαϊάς εις τον προπολογισμόν αυτών πίστωσιν δια την υποβοήθησιν δια 
τεχνικών αναδασωτικών έργων της επανιδρύσεως του καέντο δάσους.  
2.   Τα αναδασωτικά ταύτα έργα υποδεικνύονται και εκτελούνται μερίμνη της 
δασικής υπηρεσίας.   
 
 
 
'Αρθρο 210 - 218:   
 Καταργήθηκαν από την περιπτ. α' παρ. 1 άρθρ. 79 Νομ. 998/1979 (ΦΕΚ Α'   
102), 
  
 
'Αρθρο 219 :  
(Καταργήθηκε από την περ. δ' του άρθρου 42 του Ν. 1845/89, ΦΕΚ-102 Α').   
 
  
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β' :   
 
'Αρθρο 220:    Προστασία δασών εξ εντόμων και μυκήτων  
1.   Εν περιπτώσει εμφανίσεως καμπών ή άλλων βλαπτικών των δασικών δένδρων 
εντόμων ή μυκήτων, οι κύριοι ή κάτοχοι δασών, μερικώς δασοσκεπών εκτάσεων, 
λιβαδίων, γεωργικώς ή δενδροκομικώς καλλιεργουμένων εκτάσεων, κήπων και 
αυλών υποχρεούνται να προβαίνουν εις καταπολέμησιν και εξαφάνισιν των 
βλαπτικών τούτων εντόμων ή μυκήτων, κατά τας υποδείξεις της δασικής αρχής, 
τιμωρούμενοι άλλως κατά τας διατάξεις του άρθρ. 268.  



2.   Εν αρνήσει των ως άνω κυρίων ή κατόχων, όπως προβούν εις τα υποδειχθέντα 
παρά της δασικής αρχής μέτρα, δύναται αύτη να προβή εις την λήψιν των μέτρων 
τούτων, των προς τούτο δαπανών εισπραττομένων παρά του υποχρέου κυρίου ή 
κατόχου, κατά τας περί εισπράξεως δημοσίων εσόδων διατάξεις.   
 
 
 
'Αρθρο 221:    Απαγόρευσις εισαγωγής εκ του εξωτερικού ξυλείας προς πρόληψιν 
μεταδόσεως ασθενειών  
Προς προστασίαν των δασών της χώρας εκ βλαπτικών των δασικών δέντρων 
εντόμων ή μυκήτων δύναται δι' αποφάσεως του Υπουργού Γεωργίας να 
επιτρέπεται υπό όρους ή και να απαγορεύεται εντελώς, καθ' όλην την Χώραν ή 
περιφερείας ταύτης, η εκ του εξωτερικού εισαγωγή παντός είδους ξυλείας, υπό 
οιανδήποτε μορφήν ξυλίνων σκευών ως και φυτών, σπόρων, φύλλων, ανθέων, 
φυτικής γης, χωμάτων, έρματος πλοίων εκ χώματος, ως και χαλίκων και άμμου 
περιεχόντων χώματα.   
 
  
 
ΒΙΒΛΙΟΝ ΠΕΜΠΤΟΝ 
  
 
Δασικά 'Εργα   
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α' : Γενικαί διατάξεις αφορώσαι εις δασοτενχικά έργα   
 
'Αρθρο 222:    Μελέτη και εκτέλεσις  
1.   Η μελέτη και εκτέλεσις τοπογραφήσεων, χωροσταθμήσεων και πάσης φύσεως 
τεχνικής εργασίας διευθετήσεως χειμάρρων, διαχειρίσεως και εκμεταλλεύσεως 
δασών, αναδασώσεων, φυτωρίων, περιφράξεων, δασικών μεταφορικών 
εγκαταστάσεων, δασικής οδοποιίας και βελτιώσεως ορεινών βοσκοτόπων, 
ενεργείται δι' εργολαβίας ή δι' αυτεπιστασίας υπό της αρμοδίας δασικής υπηρεσίας, 
μετ' απόφασιν του Υπουργού Γεωργίας ή του νομάρχου, κατά τας περί διοικητικής 
αποκεντρώσεως διατάξεις.  
2.   Δια την δι' αυτεπιστασίας εκέλεσιν των έργων των χρηματοδοτουμένων παρά 
του Κεντρικού Ταμείου Γεωργίας, Κτηνοτροφίας και Δασών, συνιστάται παγία 
προκαταβολή, η διαχείρισις της οποίας ανατίθεται εις διαχειριστήν δημόσιον 
υπάλληλον,  οριζόμενον δι' αποφάσεως του διοικητικού συμβουλίου του Ταμείου 
τούτου. Ως διαχειριστής της παγίας προκαταβολής δεν ορίζεται υπάλληλος 
μετέχων εις την εκτέλεσιν και επίβλεψιν των έργων.  
3.   Εις τους διαγωνισμούς δια την δι' εργολαβίας μελέτην ή εκτέλεσιν των ως άνω 
δασοτεχνικών εργασιών γίνονται δεκτοί και δασολόγοι, έχοντες ειδικόν πυχίον 
εργολήπτου δασικών έργων, χορηγούμενον παρά του Υπουργού Γεωργίας.   
 
 
 
'Αρθρο 223:    Δια Δ/τος καθορίζονται τα της συντάξεως αναγνωριστικών και 
προκαταρκτικών μελετών, γενικών σχεδίων (προμελετών), των οριστικών μελετών 
και των ετησίων προγραμμάτων έργων, τα του ελέγχου, εγκρίσεως και θέσεως εις 
εφαρμογήν αυτών, τα της αναθεωρήσεως και τροποποιήσεως αυτών, τα της 
διενεργείας των δημοπρασιών, τα της επιβλέψεως, εκτελέσεως και παραλαβής των 
εκτελουμένων δασοτεχνικών έργων, τα της εκδόσεως, διαβαθμίσεως και 
ακυρώσεως των ειδικών πτυχίων εργοληπτών δασοτεχνικών έργων, ως και πάσα 
σχετική λεπτομέρεια δια την εφαρμογήν του παρόντος άρθρου.   
 
 
 



ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β' : 'Εργα διευθετήσεως χειμάρρων   
 
'Αρθρο 224:    Φορεύς εκτελέσεως έργων.  
1.   Τα δασοτεχνικά έργα διευθετήσεως χειμάρρων και αποκαταστάσεως ορεινών 
εδαφών των λεκανών απορροής εκτελούνται ανεξαρτήτως τάξεως υπό του 
Κράτους. Μέρος της δαπάνης τούτων δύναται να βαρύνη τας εκ της εκτελέσεως 
των έργων προστατευομένας ιδιοκτησίας εις την υπό του χειμάρρου 
επηρεαζομένην πεδινήν περιοχήν. Την συντήρησιν των κατά την παρούσαν 
παράγραφον έργων αναλαμβάνουν αι εκτελούσαι ταύτα αρμόδιαι δασικαί 
υπηρεσίαι, ή οσάκις κρίνεται υπό τούτων σκόπιμον, οι οργανισμοί  εγγείων 
βελτιώσεων.  
2.   Η ταξινόμησις των έργων δασοτεχνικής διευθετήσεως χειμάρρων και 
αποκαταστάσεως των ορεινών εδαφών, εχόντων άμεσον σχέσιν προς εκτελούμενα 
μείζονος σημασίας πεδινά εγγειοβελτιωτικά τοιαύτα, ο γενικός προγραμματισμός, η 
ενταξίς των εις το σύνολον των έργων και ο συντονισμός τούτων ενεργούνται δι' 
αποφάσεως του Υπουργού Γεωργίας μετά γνώμην του παρά τω Υπουργείω 
Γεωργίας κεντρικού γνωμοδοτικού συμβουλίου εγγειοβελτιωτικών έργων.  
3.   Αι προκαταρκτικαί μελέται των ανωτέρω έργων εγκρίνονται υπό του κεντρικού 
γνωμοδοτικού συμβουλίου εγγείων βελτιώσεων προτάσει της Γενικής Διευθύνσεως 
Δασών, αρμοδίας δια την περαιτέρω εκπόνησιν των μελετών εκτελέσεως, έγκρισιν 
τούτων, ειδικόν κατά χώρον προγραμματισμόν και εκτέλεσιν των έργων, κατά τας 
διεπούσας ταύτην διατάξεις, εκ πιστώσεων του προγράμματος αυτής, είτε εκ 
τοιούτων διατιθεμένων παρά της υπηρεσίας εγγείων βελτιώσεων Υπουργείων 
Γεωργίας, δυναμένων να εφαρμοσθούν εν προκειμένω και των διατάξεων των 
αρθρ. 8-11 του Ν.Δ. 3881/1958, ως αύται εκάστοτε ισχύουν.  
4.    Δι' αποφάσεως του Υπουργού Γεωργίας, εκδιδομένης επί τη προτάσει της 
Γενικής Διευθύνσεως Δασών, μετά γνώμην του κεντρικού γνωμοδοτικού 
Συμβουλίου εγγείων βελτιώσεων, δύναται να ανατίθεται εις την υπηρεσίαν εγγείων 
βελτιώσεων ή προμελέτη, μελέτη και εκτέλεσις των εν τω παρόντι άρθρω έργων, 
δι' οιωνδήποτε πιστώσεων, αποσπωμένου εν τη περιπτώσει ταύτη παρ' αυτή του 
αναγκαιούντος ειδικού δασικού προσωπικού.   
 
 
 
'Αρθρο 225:    Ειδικά μέτρα δια λεκάνας χειμάρρων Μακεδονίας  
1.   Δι' αποφάσεων του Υπουργού Γεωργίας, εκδιδομένων μετά γνώμην του 
αρμοδίου περιφερειακού διευθυντού δασών και δημοσιευομένων εις την 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως,  δύνανται να κηρύσσωνται υπό προστασίαν λεκάναι 
απορροής των χειμάρρων των πεδιάδων Μακεδονίας.  
2.   Εντός των υπό προστασίαν περιοχών δύναται να απαγορεύωνται αι 
εκχερσώσεις επικλινών εδαφών, να επιβάλλωνται ειδικά μέτρα κλιμακώσεως 
(πεζούλια) ή περιορισμού κατ' έκτασιν και είδος καλλιεργείας δι' εκχερσώσεως, να 
περιορίζωνται αι πάσης φύσεως καρπώσεις των δημοσίων ή μη δασών, μερικώς 
δασοσκεπών εκτάσεων και οιωνδήποτε ψιλών βοσκών και να ρυθμίζεται κατά 
τόπον και χρόνον και μέχρι πλήρους απαγορεύσεως η βοσκή ωρισμένου είδους ή 
παντός ζώου, η χρήσις του ύδατος φυσικών πηγών και ρείθρων, η αλλαγή της 
κοίτης των χειμάρρων, ως και η ανέγερσις οιωνδήποτε δασικών εγκαταστάσεων. 
Εις τας ούτω υπό προστασίαν κηρυχθείσας περιοχάς, θεωρουμένας ως 
αναδασωτέας, έχουν εφαρμογήν, όσον αφορά εις την έκδοσιν των δασικών 
αστυνομικών διατάξεων, την φύλαξιν και αστυνομίαν, την βεβαίωσιν των 
παραβάσεων, ως και τας επιβαλλομένας ποινάς και αοζημιώσεις, αι αντίστοιχοι 
διατάξεις του παρόντος κώδικος.  
3.   Δια Δ/τος δύνανται αι διατάξεις των ανωτέρω παρ. 1 και 2 να επεκταθούν εις 
τας λεκάνας απορροής, χειμάρφων και άλλων διαμερισμάτων της χώρας, όταν 
αύται τίθενται, επί τη βάσει εγκεκριμένης μελέτης, υπό δασοτεχνικήν διευθέτησιν.   
 
 



ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ  Γ' :     Δασικαί μεταφορικαί εγκαταστάσεις Δασικά κτίρια   
 
'Αρθρο 226:    Διαδικασία αναθέσεως κατασκευής  
1.   Προς τον σκοπόν εκμεταλλεύσεως δασικών συμπλεγμάτων, επιτρέπεται όπως 
δια Δ/των εκδιδομένων, προτάσει των Υποργών Γεωργίας, Οικονομικών και 
Δημοσίων 'Εργων, ανατίθεται εις τα Ταμεία Γεωργίας Κτηνοτροφίας και Δασών των 
νομών η κατασκευή και συντήρησις δασικών οδών και μεταφορικών εν γένει 
εγαταστάσεων, δασικών εργοστασίων, κτιρίων, ως και η αγορά και συντήρησις των 
σχετικών μηχανών, εργαλείων και μέσων επικοινωνίας. Εις τα αυτά Ταμεία 
δύναται, κατόπιν αποφάσεως του Υπουργού Γεωργίας, να ανατίθεται και η 
πληρωμή της δαπάνης καλλιεργείας των συστάδων, αναδασώσεως και δασικών 
φυτωρίων εντός των οικείων δασικών συμπλεγμάτων.  
2.   Προς έκδοσιν των εν τη προηγουμένη παραγράφω προβλεπομένων Δ/των 
απαιτείται προγενεστέρα έκθεσις του οικείου δασάρχου, περί της αναγκαιότητος 
των εκτελεστέων έργων, συνοδευομένη υπό δασοπονικής μελέτης του δασικού 
συμπλέγματος και γνωμοδότησις του αρμοδίου περιφερειακού διευθυντού δασών 
και του Τεχνικού Συμβουλίου Δασών του Υπουργείου Γεωργίας.  
Η ως άνω έκθεσις του δασάρχου δέον να διαλαμβάνη και περί των 
επιβληθησομένων φόρων και εισφορών, κατά τα εν άρθρ. 240-244 οριζόμενα περί 
του ποσού αυτών, περί των οικονομικών πόρων του Ταμείου Γεωργίας 
Κτηνοτροφίας και Δασών και περί των κατά προσέγγισιν δαπανών δια την 
εκτέλεσιν των προβλεπομένων δασικών εγκαταστάσεων.   
 
 
 
'Αρθρο 227:    Δασικαί οδοί  
Δασικαί οδοί θεωρούνται αι οδοί αι εξυπηρετούσαι, εντός ή εκτός των δασών, την 
εκμετάλλευσιν και τας μεταφοράς των δασικών προϊόντων, ως και τα πάσης 
φύσεως δασικά έργα και μη συμπίπτουσαι μετά του δικτύου της εθνικής ή 
επαρχιακής οδοποιίας της χώρας.   
 
 
 
'Αρθρο 228:    Αστυνομία δασικών οδών  
1.   Η αστυνομία των κατά το άρθρ. 226 έργων, εφ' όσον πρόκειται περί 
αποκλειστικώς δασικών οδών μη συμπιπτουσών προς εθνικάς, επαρχιακάς, 
δημοτικάς και κοινωτικάς οδούς, ανατίθεται εις το αρμόδιον δασικόν προσωπικόν, 
κατά τα λεπτομερέστερον δια Δ/τος καθριζόμενα, εφαρμοζομένων επί του 
προκειμένου των διατάξεων του άρθρ. 24 του Δ./τος της 29 Νοεμ. 1929 "περί 
κωδικοποιήσεως των περί κατασκευής και συντηρήσεως οδών κειμένων 
διατάξεων".  
2.   Πάντα τα λόγω βλαβών των εν λόγω οδών εισπραττόμενα υπό των δημοσίων 
ταμείων ποσά κατατίθενται απ' ευθείας υπ' ευθύνην των υπέρ του ειδικού 
λογαριασμού των οικείων Τ.Γ.Κ. και Δασών των νομών.   
 
 
 
'Αρθρο 229:    Διάνοιξις προσωρινών οδών  
Κύριος ή κάτοχος εδάφους δεν δύναται να εμποδίση την δια μέσου του εδάφους 
του μεταφοράν δασικών προϊόντων εξ υπερκειμένων ή παρακειμένων δασών, εφ' 
όσον αύτη, γινομένη πρς τα κέντρα καταναλώσεως εκτός του εδάφους του, 
συνεπάγεται δυσαναλόγως μεγαλυτέραν δαπάνην, δικαιούται όμως εις πλήρη, εκ 
μέρους του κυρίου ή κατόχου των προϊόντων ή του μεταφέροντος αυτά, 
αποζημίωσιν εκ της διανοίξεως της αναγκαίας δασικής οδού.   
 
 
 



'Αρθρο 230:    Σύνταξις μελετών δασικών οδών.  
Αι μελέται δια τας δασικάς οδούς συντάσσονται, κατά τα εν άρθρ. 222 
προβελπόμενα, υπό των οικείων δασικών οργάνων.   
 
 
 
'Αρθρο 231:    Εκτέλεσις έργων  
1.   Ο Υπουργός Γεωργίας ή ο νομάρχης, κατά τας περί διοικητικής 
αποκεντρώσεως διατάξεις, αποφασίζει την εκτέλεσιν των έργων, περί ων το άρθρ. 
226, δι' αυτεπιστασίας επί επειγουσών περιπτώσεων ή όπου κρίνεται ασύμφορος η 
δι' εργολαβίας εκτέλεσις αυτών.  
2.   Δια τα ως άνω έργα, όταν εκτελούνται υπό των κατά τόπους δασικών 
υπηρεσιών δι' εργολαβίας, ακολουθείται η διαδικασία των περί κατασκευής και 
συντηρήσεως των δημοσίων οδών διατεταγμένων.  
3.    Η αρμοδιότης του Υπουργείου Δημοσίων 'Εργων, η προβλεπομένη υπό των 
διατάξεων περί εκτελέσεως εν γένει δημοσίων έργων, μεταβιβάζεται δια την 
εκτέλεσιν των έργων τούτων εις το Υπουργείον Γεωργίας, επιφυλασσομένης της 
αμροδιότητος του συμβουλίου δημοσίων έργων, όσον αφορά εις την κρίσιν 
αιτήσεων θεραπείας, κατ' εφαρμογήν της διατάξεως του άρθρ. 6 παρ. 5 του Νομ. 
5367 της 2/18.4.1932 (περί εκτελέσεως των δημοσίων έργων), ως αντικατεστάθη 
υπό του άρθρ. 2 του Α.Ν. 1966 της 7/13.9.1939 (περί συμπληρώσεως των περί 
εκτελέσεως Δημοσίων 'Εργων κειμένων διατάξεων).   
 
 
 
'Αρθρο 232:    Εποπτεία και έλεγχος  
Την άμεσον εποπτείαν και τον τεχνικοοικονομικόν έλεγχον της εκτελέσεως και 
διαχειρίσεως των υπό του άρθρ. 226 προβλεπομένων έργων ασκεί ο αρμόδιος 
περιφερειακός διευθυντής δασών, την γενικωτέραν δε εποπτείαν της εκτελέσεως 
των έργων τούτων ασκεί, κατ' εντολήν διοικητικού συμβουλίου του Τ.Γ.Κ. και 
Δασών, τριμελής επιτροπή εκ του προέδρου του διοικητικού συμβουλίου του Τ.Γ.Κ. 
και Δασών, του διευθυντού τεχνικών υπηρεσιών του νομού και του αρμοδίου 
δασάρχου, κατά τα λεπτομερέστερον δια Δ/τος καθοριζόμενα.   
 
 
 
'Αρθρο 233:    Δασικαί οδοί συμπίπτουσαι προς επαρχιακάς και εθνικάς  
1.   Προκειμένου περί κατασκευής δασικών οδών, των οποίων η διαδρομή 
συμπίπτει εν μέρει ή εν όλω προς την διαδρομήν εθνικών ή επαρχιακών οδών, η 
μελέτη και κατασκευή των συμπιπτόντων τμημάτων εκτελείται πάντοτε υπό του 
Υπουργείου Δημοσίων 'Εργων ή του οικείου νομαρχιακού ταμείου, των 
κατασκευαστέων τμημάτων οριζομένων δι' αποφάσεως των Υπουργών Γεωργίας, 
Οικονομικών και Δημοσίων 'Εργων, δια της οποίας ορίζεται άμα και η δια την 
κατασκευήν χρηματική αρωγή του αρμοδίου Τ.Γ.Κ. και Δασών ή των δια την 
δασικήν οδοποιίαν πιστώσων του Υπουργείου Γεωργίας. Κατά την έγκρισιν των 
μελετών τούτων, παρά του συμβουλίου δημοσίων έργων του Υπουργείου 
Δημοσίων 'Εργων, συμμετέχει των συνεδριάσεων αυτού μετά ψήφου ο γενικός 
διευθυντής δασών του Υπουργείου Γεωργίας.  
2.   Η κατασκευή, συντήρησις και ανακαίνισις των δασικών οδών, περί ων η παρ. 1 
δύναται να εκτελήται και υπό της δασικής υπηρεσίας του Υπουργείου Γεωργίας, 
κατόπιν αποφάσεως των Υπουργών Γεωργίας και Δημοσίων 'Εργων, εις τας 
περιπτώσεις κατά τας οποίας αι οδοί εξυπηρετούν τας δασομεταφοράς δασαρχείων, 
τα οποία διαθέτουν  ίδια μηχανήματα δασικής οδοποιίας.   
 
  
 
'Αρθρο 234:    Κατασκευή δασικών οδών υπό Β.Ε. Ιδρύματος και Β. Προνοίας.  



Ο Υπουργός Γεωργίας δύναται, προκειμένου το Βασιλικόν Εθνικόν 'Ιδρυμα ή η 
Βασιλική Πρόνοια να προβή εις αξιοποίησιν δασικών περιοχών δια της διανοίξεως 
και κατασκευής δασικών οδών, να εκχωρή το δικαίωμα απολήψεως ποσότητος των 
προς εμπορίαν, επί τη βάσει μελετών, προλεπομένων δασικών προϊόντων εκ της 
αξιοποιουμένης περιφερείας, προς εξόφλησιν των παρά των οργανισμών τούτων 
διατιθεμένων δαπανών.   
 
 
 
'Αρθρο 235:    Εκτέλεσις δασικών οδών υπό δασικής υπηρεσίας  
Ο Υπουργός Γεωργίας, κατά παρέκκλισιν των διατάξεων του Ν.Δ. 1042 της 
28.1/20.2.1942 (περί τροποποιήσεως και κωδικοποιήσεως των υπ' αριθ. 453/1941 
και 584/1941 Ν.Δ/των "περί συστάσεως Γραφείου Μελετών και Δημοσιεύσεων και 
Συμβουλίων Μελετών"), αποφασίζει την εκτέλεσιν έργων δασικής οδοποιίας, υπό 
της υπηρεσίας των δασών του Υπουργείου Γεωργίας, κατά τας διατάξεις των άρθρ. 
226-232, οσάκις ήθελε κρίνει τούτο αναγκαίον δια την ταχυτέραν εκμετάλλευσιν 
των δασών και παραγωγήν τεχνικού ξύλου δια τας ανάγκας της Χώρας.   
 
 
 
'Αρθρο 236:    Αγορά οικοπέδων και δασικών κτιρίων  
Το Δημόσιον δύναται να αποκτά δι' αγοράς, ανεγείρη, μισθώνη και επισκευάζη 
κτίρια προς εγκατάστασιν των τοπικών α οργάνων της δασικής υπηρεσίας, 
αναγραφομένης σχετικής πιστώσεως εις τον προϋπολογισμόν του Κράτους ή εις 
τον προϋπολογισμόν του Τ.Γ.Κ. και Δασών των νομών. Κατά τον αυτόν τρόπον 
δύναται να αποκτά δι' αγοράς οικοπέδα προς ανέγερσιν δασικών κτιρίων ή γήπεδα 
προς εγκατάστασιν δασικών φυτωρίων, σταθμών δασικών ερευνών κλπ., εφ' όσον 
δεν υπάρχουν κατάλληλα προς παραχώρησιν δωρεά δια τοιούτον σκοπόν.  
2.   Δια την εκτέλεσιν των έργων της προηγουμένης παραγράφου, εφαρμόζονται 
αι περί εκτελέσεως δημοσίων έργων διατάξεις.  
Δια την εκτέλεσιν όμως επισκευών υπαρχόντων δασικών κτιρίων, των οποίων η 
δαπάνη δεν υπερβαίνει τας 5.000 δραχμών, δύναται αύτη να ενεργήται δι' 
αυτεπιστασίας, εκδιδομένου εντάλματος επί αποδόσει λογριασμού επ' ονόματι του 
οικείου δασάρχου.   
 
 
 
'Αρθρο 237:    Μελέτη και εκτέλεσις κτιριακών έργων  
1.   Η ανέγερσις δασικών κτιριακών εγκαταστάσεων εν γένει, ως εργοστασίων 
κρατικής εκμεταλλεύσεως δημοσίων δασών, παραρτημάτων αυτών, αποθηκών 
ξυλείας ή υλικού ή σπόρων, δεξαμενών αρδεύσεως εκκολαπτηρίων ιχθύων των 
ορεινών ρεόντων υδάτων, παρατηρητηρίων πυρκαϊών, δασικών κτιρίων, ως και η 
επισκευή και συμπλήρωσις τούτων εκτελείται δι' εργολαβίας, κατά τας περί 
δημοσίων έργων διατάξεις, εκτός αν πρόκειται περί έργου συνολικής αξίας ουχί 
ανωτέρας των εκατόν πεντήκοντα χιλιάδων δραχμών ή εάν δια πράξεως των 
Υπουργών  Γεωργίας και Οικονομικών ήθελον χαρακτηρισθή ταύτα ως 
κατεπείγοντα ή ανεπίδεκτα εκτελέσεως δι' εργολαβίας, οπότε εκτελούνται δι' 
αυτεπιστασίας και μικροεργολαβιών υπό της αρμοδίας δασικής υπηρεσίας.  
2.   Αι μελέται δια τα ως άνω έργα συντάσσονται παρά της δασικής υπηρεσίας και 
εγκρίνονται υπό του Υπουργού Γεωργίας.   
 
 
 
ΚΕΦΑΛΙΑΟΝ Δ' :      Οικονομική εξυπηρέτησις δασικών έργων   
 
'Αρθρο 238:     
Δι' αποφάσεων του Υπουργού Γεωργίας επιτρέπεται η αναγραφή εις τον 



προϋπολογισμόν του Κ.Τ.Γ.Κ. και Δασών ειδικών πιστώσεων δια την οικονομικήν 
εξυπηρέτησιν των κατεπειγούσης φύσεως δαπανών δι' έργα και εργασίας κρατικής 
εκμεταλεύσως δασών και δασικών μεταφορικών εγκαταστάσεων, δια προμηθείας 
και λοιπάς συναφείς δαπάνας, αναλόγως των εισπραττομένων δασικών εσόδων.  
Αι ως άνω ειδικαί πιστώσεις διατίθενται δι' αποφάσεων του διοικητικού συμβουλίου 
του Κ.Τ.Γ.Κ. και Δασών δι' ενταλμάτων προπληρωμής επ' ονόματι των αρμοδίων 
δασικών υπαλλήλων. 'Απαντα τα ως άνω κατεπειγούσης φύσεως έργα, εργασίαι 
και προμήθειαι εκτελούνται κατά παρέκκλισιν των περί δημοσίου λογιστικού, περί 
δημοσίων έργων, περί προμηθειών του Δημοσίου και των του Κ.Τ.Γ.Κ. και Δασών 
διατάξεων.   
 
 
 
'Αρθρο 239:    Οικονομική εξυπηρέτησις παρά Τ.Γ.Κ.Δ. των νομών  
1.   Αρμόδιον Τ.Γ.Κ. και Δασών, δια την εκτέλεσιν των εις τα άρθρ. 226-233 
έργων, είναι το του νομού εις την περιφέρειαν του οποίου κείται το δασικόν 
σύμπλεγμα ή εκτελούνται τα προς εξυπηρέτησιν δασικά έργα. Ο Υπουργός 
Γεωργίας δύναται δι' απφοάσεώς του να καθορίση και έτερον Τ.Γ.Κ. και Δασών 
των νομών δια την οικονομικήν εξυπηρέτησιν των έργων, εφ' όσον λόγοι 
οργανώσεως της εκτελέσεως των έργων επιβάλλουν τούτο.  
2.   Το διοικητικόν συμβούλιον των Τ.Γ.Κ. και Δασών των νομών, προκειμένου 
ταύτα να εκτελέσουν και να διαχειρισθούν έργα εκ' των υπό των  άρθρ. 226-235 
προβλεπομένων, συνέρχεται εις ειδικάς συνεδριάσεις, εις τας οποίας συζητούνται 
και λαμβάνονται αποφάσεις μόνον σχετικαί προς τα ως άνω έργα, συμμετέχοντος 
του συμβουλίου, εν τη ειδική ταύτη περιπτώσει, και του διευθυντού τεχνικών 
υπηρεσιών του νομού ή του νομίμου αναπληρωτού του.  
3.   Προκειμένου περί Τ.Γ.Κ. και Δασών νομών της Μακεδονίας, Θράκης και 
Ηπείρου και δια την περίπτωσιν, καθ' ην συζητείται θέμα διανοίξεως δασικής οδού, 
συμμετέχει και εις αξιωματικός οριζόμενος υπό του αρμοδίου σώματος στρατού.  
4.   Δια τας ειδικάς ταύτας συνεδρίας καταβάλλεται εις έκαστον των μελών και τον 
γραμματέα αμοιβή καθοριζομένη κατά τας οικείας διατάξεις. Κατά τα λοιπά δια τας 
ειδικάς ταύτας συνεδρίας ισχύουν αι αντίστοιχοι περί Τ.Γ.Κ. και Δασών των νομών 
διατάξεις.  
5.   Δια την λήψιν αποφάσεων επί έργων των προηγουμένων παραγράφων 
απαιτείται πάντοτε η παρουσία του περιφερειακού διευθυντού δασών ή δασάρχου 
και του οικείου διευθυντού τεχνικών υπηρεσιών ή του προϊσταμένου της τεχνικής 
υπηρεσίας δήμων και κοινοτήτων (Τ.Υ.Δ.Κ.), αναπληρουμένων των δύο 
τελευταίων τούτων, εις περίπτωσιν απουσίας ή κωλύματος, υπό των νομίμων 
αναπληρωτών των.  
6.   Ο Υπουργός Γεωργίας δύναται, κατόπιν ασκουμένης ενώπιον αυτού εφέσεως, 
να αποδέχονται, τροποποιή ή απορρίπτη οριστικώς τας αποφάσεις των κατά την 
παρ. 2 του παρόντος άρθρου διοικητικών συμβουλίων των Τ.Γ.Κ. και Δασών. 
Τούτο ισχύει και δια τας λοιπάς αποφάσεις των Τ.Γ.Κ και Δασών μετά γνώμην του 
συμβουλίου του Κεντρικού Ταμείου Γεωργίας Κτηνοτροφίας και Δασών.   
 
 
 
'Αρθρο 240:    Ειδικοί προϋπολογισμοί και απολογισμοί  
1.   Προς εκτέλεσιν των υπό των άρθρ. 226-233 προβλεπομένων έργων, τα Τ.Γ.Κ. 
και Δασών των νομών επιχορηγούνται δια των αναγκαιουσών πιστώσεων παρά του 
Κ.Τ.Γ.Κ. και Δασών.  
2.   Τα Τ.Γ.Κ. και Δασών των νομών υποχρεούνται να τηρούν ίδια βιβλία και να 
καταρτίζουν ειδικόν προϋπολογισμόν και απολογισμόν δια τα επί τη βάσει των 
άρθρ. 226-233 εκτελούμενα παρά τούτων έργα και κατά οικονομικόν έτος του 
Ταμείου. Η έγκρισις των εν λόγω προϋπολογισμών και απολογισμών γίνεται κατά 
τας γενικάς περί του προϋπολογισμού και απολογισμού των Τ.Γ.Κ. και Δασών των 
νομών διατάξεις, πλην των σχετικών προς τον χρόνον της ψηφίσεως του 



προϋπολογισμού. Εισηγηταί των ειδικών τούτων προϋπολογισμών και 
απολογισμών είναι ο εκ των μελών του συμβουλίου περιφερειακός διευθυντής 
δασών ή δασάρχης. Εν η περιπτώσει παρά του αυτού Τ.Γ.Κ. και Δασών 
εκτελούνται έργα εις πλείονα δασικά συμπλέγματα του νομού, μη έχοντα άμεσον 
συνάφειαν, δύναται να τηρώνται ίδιοι λογαριασμοί, προϋπολογισμοί και 
απολογισμοί, δι' έκαστον των συμπλεγμάτων τούτων κατά τα ανωτέρω οριζόμενα.   
 
 
 
'Αρθρο 241     Ειδικοί φόροι και εισφοραί  
Πλην των εν άρθρ. 240 πόρων επιτρέπεται όπως επιβληθούν υπέρ των Τ.Γ.Κ. και 
Δασών των νομών, των εκτελούντων τα υπό των άρθρ. 226-233 προβλεπόμενα 
έργα, οι κάτωθι ειδικοί φόροι, προς αντιμετώπισιν των οικονομικών αυτών 
αναγκών α)   Ειδικός φόρος επί της προσαυξήσεως της αξίας των μη δημοσίων 
δασών των εξυπηρετουμένων δια της κατασκευής της δασικής οδού.  
β)   Ειδικός φόρος επιβαλλόμενος επί δασικών προϊόντων, προερχομένων εξ 
άλλων δασικών συμπλεγμάτων δημοσίων ή μη αμέσως ή εμμέσεως όμως 
εξυπηρετουμένων υπό των εκτελουμένων υπό του Ταμείου έργων.  
γ)   Ειδικός φόρος επιβαλλόμενος επί της αξίας των παραγομένων γαλακτοκομικών 
προϊόντων εντός του δασικού συμπλέγματος του εξυπηρετουμένου δια τω 
εκτελουμένων έργων. Ο φόρος ούτος υπολογίζεται επί τη βάσει της συνολικής 
παραγωγής εκάστου γαλακτοφόρου ζώου, δεν δύναται δε να υπερβή τα 2% της 
αξίας των προϊόντων τούτων.  
δ)   Ειδικός φόρος επί πάντων εν γένει ανεξαιρέτως των προϊόντων και ειδών των 
μεταφερομένων δια των υπό των Τ.Γ.Κ. και Δασών κατασκευαζομένων δασικών 
οδών. Ο φόρος ούτος εισπράττεται πάντως μετά την αποπεράτωσιν του σχετικού 
έργου, μέχρις ορίου δε 1% της αξίας των προϊόντων. Επιβάλλεται επίσης ειδική 
εισφορά εις τα τροχοφόρα οχήματα τα εισερχόμενα εντός του εξυπηρετουμένου 
δασικού συμπλέγματος και χρησιμοποιούντα τας κατασκευαζομένας δασικάς οδούς 
δια των πόρων του Τ.Γ.Κ. και Δασών. Η εισφορά αύτη δεν επιβάλλεται οσάκις 
χρησιμοποιούνται τμήματα των ως άνω δασικών οδών, τα οποία συμπίπτουν προς 
επαρχιακάς ή εθνικάς οδούς.  
ε)   Αναγκαστική εισφορά των ωφελουμένων αμέσως ή εμμέσως εκ του έργου 
δασικών ιδιοκτησιών, των ανηκουσών εις φυσικά ή νομικά πρόσωπα δημοσίου ή 
ιδιωτικού δικαίου. ς)   Προσωπική εργασία μέχρι δέκα ημερών ετησίως των 
κατοίκων των χωρίων ή κοινοτήτων των ωφελουμένων αμέσως ή εμμέσως εκ της 
εκτελέσεως του έργου.   
 
 
 
'Αρθρο 242:    Διαδικασία επιβολής φόρων και εισφορών  
1.   Οι υπό στοιχ. α', β', γ' και δ' του άρθρ. 241 φόροι επιβάλλονται, μετά 
πρότασιν του διοικητικού συμβολίου του Τ.Γ.Κ. και Δασών του νομού, δια Δ/τος, 
εκδιδομένου επί τη προτάσει των Υπουργών Γεωργίας και Οικονομικών, 
δικαιουμένων όπως τροποποιούν, εν μέρει ή εν όλω ή και απορρίπτουν την 
πρότασιν του διοικητικού συμβουλίου.  
2.   Αι περί επιβολής των ανωτέρω φόρων προτάσεις των διοικητικών συμβουλίων 
των Τ.Γ.Κ. και Δασών κοινοποιούνται παρ' αυτών εις τους οικείους δήμους και 
κοινότητας, παρά των οποίων τοιχοκολλούνται εις το δημοτικόν και κοινοτικόν 
κατάσημα, ίνα λάβουν γνώσιν τούτων οι μέλλοντες να υποχρεωθούν εις την 
καταβολήν αθυτών, οι οποίοι και δικαιούνται όπως εντός εικοσαημέρου από της 
τοιαύτης τοιχοκολλήσεως, υποβάλλουν δια του οικείου δήμου ή κοινότητος τας 
ενστάσεις ή παρατηρήσεις αυτών προς το Υπουργείον Γεωργίας, ίνα αύται 
εξετασθούν προ της εκδόσεως του σχετικού Δ/τος.  
3.   Η υπό στοιχ. ς' του άρθρ. 241 προσωπική εργασία επιβάλλεται δια πράξεως 
του οικείου νομάρχου, μετά γνώμην του διοικητικού συμβουλίου του Τ.Γ.Κ. και 
Δασών και απόφασιν του οικείου δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου. Εάν οι 



υπόχρεοι δεν προσέρχωνται προς εργασίαν εντός του τασσομένου χρόνου, το 
αντίτιμον ταύτης, καθοριζόμενον υπό του Τ.Γ.Κ. και Δασών, εισπράττεται παρά 
των υποχρέων διοικητικώς, κατά τας περί εισπράξεως δημοσίων εσόδων διατάξεις.   
 
 
 
'Αρθρο 243:    Διαδικασία καταργήσεως φόρων και εισφορών  
Οι ως άνω φόροι, εισφοραί και προσωπική εργασία δύνανται να καταργηθούν ή 
τροποποιηθούν, καθ' ον τρόπον επεβλήθησαν, εφ' όσον ήθελεν εκλείψει ο λόγος 
της επιβολής των και δεν απαιτείται η διατήρησις αυτών, είτε προς συντήρησιν των 
έργων είτε προς εξυπηρέτησιν των τυχόν αναληφθεισών υπό του Τ.Γ.Κ. και Δασών 
δια την εκτέλεσιν των έργων οικονομικών υποχρεώσεων.   
 
 
 
'Αρθρο 244:    Είσπραξις φόρων και εισφορών  
Από της ισχύος των εν άρθρ. 226 παρ. 2 προβλεπομένων Δ/των, δια των οποίων 
ανατίθεται εις τα Τ.Γ.Κ. και Δασών των νόμων η εκτέλεσις των υπό των άρθρ. 
226-233 προβλεπομένων έργων, άπαντες οι εν άρθρ. 241 φόροι και αι εισφοραί 
εισπράττονται υπό των αρμοδίων προς είσπραξιν αυτών οργάνων δια λογαριασμόν 
του Κ.Τ.Γ.Κ. και Δασών, εις το οποίον αποδίδονται απ' ευθείας υπ' ευθύνην των 
ενεργούντων την είσπραξιν. Εν περιπτώσει αρνήσεως των υποχρέων εις 
καταβολήν, οι κατά το άρθρον τούτο φόροι βεβαιούνται και εισπράττονται 
διοικητικώς κατά τας περί εισπράξεως δημοσίων εσόδων διατάξεις.   
 
 
 
'Αρθρο 245:    Σύναψις δανείων  
Δια την εκτέλεσιν των υπό των άρθρ. 226- 233 προβλεπομένων έργων, 
επιτρέπεται εις τα Τ.Γ.Κ. και Δασών των νομών όπως, επί εκχωρήσει των υπό του 
ιδίου κώδικος προβλεπομένων πόρων αυτών, συνομολογούν, μετά ή άνευ της 
εγγυήσεως του Δημοσίου, δάνεια απλά ή τοικοχρεωλυτικά, βραχυπρόθεσμα ή 
μακροπρόθεσμα, κατά τους εκάστοτε οριζομένους όρους υπό του Διοικητικού 
συμβουλίου του οικείου Τ.Γ.Κ. και Δασών. Δια την συνομολόγησιν των δανείων 
τούτων απαιτείται όπως ή περί ταύτης, σχετική απόφασις του διοικητικού 
συμβουλίου του οικείου Τ.Γ.Κ., και Δασών εγκριθή δια Δ/τος, εκδιδομένου επί τη 
προτάσει των Υπουργών Γεωργίας και Οικονομικών. Δια την σύναψιν δανείων 
προς εκτέλεσιν έργων δασικών μεταφορικών εγκαταστάσεων ή ετέρων έργων ή 
προμηθειών, δύναται να παρέχεται η εγγύησις του Κ.Τ.Γ.Κ. και Δασών.  
Τούτο, παρισταμένης ανάγκης εκπληρώσεως αναληφθεισών υποχρεώσεων εκ του 
ως άνω λόγου, δύναται να  χρησιμοποιήση τους κατά τα άρθρ. 240-245 πόρους, 
τους αντιστοιχούντας εις έκαστον Τ.Γ.Κ. και Δασών εις ποσόν καθοριζόμενον δι' 
ειδικής αποφάσεως του διοικητικού συμβουλίου του Κ.Τ.Γ.Κ. και Δασών.   
 
 
 
'Αρθρο 246:    Είσπραξις των πόρων  
Η είσπραξις των κατά τα άρθρ. 240-145 πόρων ενεργείται κατάτας διατάξεις περί 
εισπράξεως των πόρων του Κ.Τ.Γ.Κ. και Δασών. Δια Δ/τος, εκδιδομένου επί τη 
προτάσει των Υπουργών Γεωργίας και Οικονομικών, δύναται να καθορισθούν αι 
λεπτομέρειαι της εισπράξεως των ως άνω πόρων και της καταθέσεως αυτών προ 
τοις άλλοις παρά τω πιστωτικώ ιδρύματι, το οποίον εχορήγησε το κατά το 
προηγούμενον άρθρον δάνειον. Η απόδοσις των υπό των δημοσίων ταμείων 
πραγματοποιουμένων εσόδων βαρύνει τας χρήσεις κατά τας οποίας δινεργήθησαν 
αι εισπράξεις.   
 
 



 
'Αρθρο 247:    Πληρωμή εξόδων  
Η πληρωμή των εξόδων γίνεται επί τη βάσει ειδικών ενταλμάτων δι' έκαστον των 
ειδικών προϋπολογισμών, ισχυουσών κατά τα λοιπά ως προς την εκκαθάρισιν, 
πληρωμήν κλπ. των περί Τ.Γ.Κ. και Δασών γενικών διατάξεων.   
 
 
 
'Αρθρο 248:    Πρόσληψις υπαλληλικού προσωπικού  
Δια την εκτέλεσιν των πάσης φύσεως διοικητικών, λογιστικών και διαχειριστικών 
εργασιών, των αναφερομένων εις την εκτέλεσιν των δια των άρθρ. 226-233 
προβλεπομένων έργων, δύναται να προσλαμβάνεται παρά των Τ.Γ.Κ. και Δασών το 
εκάστοτε αναγκαιούν ημερομίσθιον προσωπικόν. Τα της μισθοδοσίας, τρόπου 
προσλήψεως, διαρκείας της υπηρεσίας ως και τα του αριθμού του ημερομισθίου 
προσωπικού ορίζονται κατά το άρθρ. 13 του από 20/22.7.1937 Δ/τος (περί 
διοικήσεως και διαχειρίσεως εν γένει του Κεντρικού Ταμείου Γεωργίας, 
Κτηνοτροφίας και Δασών) μετά προηγουμένην έγκρισιν του Υπουργού Γεωργίας.   
 
 
 
'Αρθρο 249:    Πρόσληψις εργατοτεχνικού προσωπικού  
Μετ' έγκρισιν των απαιτουμένων πιστώσεων παρά του διοικητικού συμβουλίου του 
Κ.Τ.Γ.Κ. και Δασών, εφ' όσον αύται επιβαρύνουν τον δασικόν προϋπολογισόν του 
Κ.Τ.Γ.Κ. και Δασών, επιτρέπεται δι' αποφάσεως του Υπουργού Γεωργίας όπως η επί 
ημερομισθίω γινομέενη πρόσληψις εργατοτεχνικού προσωπικού, οίον 
μηχανοδηγών, εφαρμοστών, θερμαστών, ηλεκτροτεχνιτών, εμπειροτεψνών, 
επιστατών, οδηγών αυτοκινήτων κλπ. δια τας ανάγκας της κρατικής 
εκμεταλλεύσεως των δασών, ως και των έργων, περί των οποίων προβλέπουν τα 
άρθρ. 226-253, γίνεται και επί συμβάσει ιδιωτικού δικαίου χρονικής διαρκείας από 
εξ μηνών μέχρι δύο κατ' ανώτατον όριον ετών. Η σύμβασις αύτη δύναται να 
ανανεωθή δι' ισόχρονον διάστημα δια νέας αποφάσεως, εις την οποίαν 
αναγράφεται ο όρος ότι η υπηρεσία δύναται να χρησιμοποιήση και εις άλλην 
περιφέρειαν τον προσλαμβανόμενον.   
 
(Οι συμβάσεις εργασίας του προσωπικού που έχουν προσληφθεί με το ανωτέρω 
άρθρο και παρατάθηκαν με το άρθρ. 10 Νομ. 888/1979 δια μία διετία, 
παρατείνονται από τη λήξη τους και για χρονικό διάστημα 24 μηνών από το άρθρ. 
6 Νομ. 1206/12-16 Σεπτ. 1981 (ΦΕΚ Α' 268).   
 
 
 
'Αρθρο 250:    Δαπάναι κατασκηνώσεων  
1.   Εκ των διατιθεμένων πιστώσεων δια τα έργα, περί των οποίων προβλέπει το 
άρθρ. 222, καταβάλλονται αντιστοίχως και αι δια τας ανάγκας των εν υπαίθρω επί 
ορεινών και μακράν των κέντρων εργασιών, μικροδαπάναι κατασκηνώσεως, κατά 
τα εκάστοτε δι' αποφάσεως του Υπουργού Γεωργίας καθοριζόμενα.  
2.   Εκ των πόρων των ειδικών προϋπολογισμών δασών εκάστου Τ.Γ.Κ. και Δασών 
των νομών, δύνανται να καταβάλλωνται και αι δαπάναι κατασκευής προχείρων 
κλιβάνων αρτοποιίας και παραπηγμάτων, δια την ίδρυσιν εις απομεμακρυσμένους 
τόπους πρατηρίων τροφίμων και χρειωδών δια τους εργάτας και το λοιπόν 
προσωπικόν της υπηρεσίας. Τα ούτω κατασκευαζόμενα ενοικιάζονται εις ιδιώτας 
κατόπιν δημοπρασίας. Τα άλευρα και τα λοιπά είδη δύνανται να μεταφέρωνται δια 
των κρατικών επιτοπίων μεταφορικών μέσων δωρεάν, εφ' όσον ταύτα 
επιστρέφουν κενά, αι δε επιτόπιοι δασικαί και αστυνομικαί αρχαί ελέγχουν την 
καλήν ποιότητα, ως και τας τιμάς πωλήσεως, γινομένης ρητής μνείας εις τους 
όρους της σχετικής διακηρύξεως και το συμφωνητικόν.   
 



  
ΒΙΒΛΙΟΝ ΕΚΤΟΝ 
ΘΗΡΑ 
 
(Με το άρθρ. ΙΙ της 414985/29 Νοεμ. - 16 Δεκ. 1985 (ΦΕΚ Β' 757) απόφ. Υφυπ. 
Εθν. Οικ. και αναπλ. Υπουρ. Γεωργίας, ορίστηκε ότι από την έναρξη ισχύος της 
άνω απόφασης οι διατάξεις των κατωτέρω άρθ. 251, 252, 254, 256, 257, 258 
εκτό από την παρ. 3 περιπτ.  η' αρθρ. 259, 261 και 264 δεν εφαρμόζονται κατά το 
μέρος του αφορούν την θήρα των πτηνών).   
 
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α' :  
Θηράματα. Μέσα ασκήσεως θήρας. Κυνηγετικαί περιοχαί   
 
 
'Αρθρο 251 : Θηράματα  
1.   Η θήρα επιτρέπεται να ασκήται ως άθλημα, καθ' όλην την Επικράτειαν, κατά 
τας διατάξεις του παρόντος κώδικος.  
2.   Ως θηρεύσιμα θηράματα νοούνται πάντα τα άγρια θηλαστικά και πτηνά πλην:  
Εκ των θηλαστικών: Των ακανθοχοίρου, νυκτερίδος, μυγαλής, ασπάλακος.  
Εκ των πτηνών:  
α)   Των μικροτέρων κατά μέγεθος της σιταρήθρας, μη συμπεριλαμβανομένης 
(τούτεστι των μικροτέρων εις μήκος των 17 εκ.), β)   των κύκνου, πελαργού, 
φοινικοπτέρου, ροδοχρόου, γερανού, κούκκου, όλων των ειδών γυπός (ορνέου), 
παντός είδους δρυοκολάτπυ, έποπος (τσαλαπετεινού), όλων των ειδών κίρκου 
(κιρκινεζιού) και τριόρχου, ακριδοθήρα (αγριοπουλιού), σίττης (τσοπανάκου 
σφυρικτή), αιγοθήλου (γιδοβίδι/πλάνου), του μικρού μελανοκεφάλου γλάρου, 
παντός είδους χελιδόνος, του κορακίου (χαλκοκουρούνας), παντός είδους 
νυκτοβίων και  της τρυγόνος της στρεπτοπηλίας δεκαοκτώ (δεκοχτούρας).   
 
 
 
'Αρθρο 252:    Μέσα ασκήσεως θήρας.  
1.   Η θήρα ασκείται μόνον δια συνήθους κυνηγετικού επωμιζομένου πυροβόλου 
όπλου, ως και δια τόξου και κυνηγετικού μαχαιρίου, μετά ή άνευ κυνός. (Τα 
υπόλοιπα εδάφια της παρ. 1 καταργήθηκαν από το άρθρο 38 παρ. 1 εδ. β' του Ν. 
2168/93, ΦΕΚ- 147 Α').  
"2.  (Καταργήθηκε από αρ. 38 παρ. 1 εδ. β' Ν.  2168/93 ΦΕΚ 147Α) 
3.   Κατά πάσαν περίπτωσιν μεταφοράς κυνηγετικού όπλου οι οχημάτων παντός 
είδους, πλοίων κλπ. ή εντός κατωκημένων περιοχών, το κυνηγετικόν όπλον δέον 
να είναι κενόν φυσιγγίων και να φέρεται υποχρεωτικώς εντός θήκης, λελυμένον. 
Τα εντός των οικίων φυλαττόμενα κυνηγετικά όπλα, δέον όπως τηρούνται κενά 
φυσιγγίων.  
4.   Δύναται ο Υπουργός Γεωργίας, όταν απαγορεύεται η θήρα, να επιβάλη δι' 
αποφάσεώς του, την σφράγισιν των κυνηγετικών όπλων. Εν συνδρομή τεχνικών ή 
άλλων ειδικών λόγων, ρητώς εν τη αποφάσει του αναφερομένων, δύναται να 
εξαιρή της υποχρεώσεως ταύτης ωρισμένας της Επικρατείας περιοχάς". (αντικ. των 
παρ. 2,3 και 4 ως άνω δια του άρθρ. 2 Νομ.       177/1975) 
5.   Απαγορεύεται η τοποθέτησις και η χρήσις παγίδων, δηλητηρίων, δικτύων, 
βρόχων, εξού ειδικών καθρεπτών, αγκίστρων και παντός είδους ελκυστικών 
φώτων ή οργάνων ή άλλων αναλόγων μέσων, σκοπόν εχόντων την θανάτωσιν, 
σύλληψιν ή νάρκωσιν, εν γένει αγρίων θηλαστικών και πτηνών, ως και η εμπορία, 
κατασκευή και η εκ του εξωτερικού εισαγωγή των οργάνων τούτων.  
6.   Απαγορεύεται η προς θήραν χρησιμοποίησις ελαστικής σφενδόνης, κραχτών, 
ομοιωμάτων και μιμητικών φωνών των θηραμάτων.  
7.   Χρήσις παγίδων πάσης φύσεως επιτρέπεται να γίνεται μετ' έγκρισιν του 
Υπουργού Γεωργίας μόνον δι' επιστημονικούς σκοπούς (δακτυλίωσις, μελέται, 



ταρίχευσις).   
 
 
 
'Αρθρο 253:    Εκτροφεία θηραμάτωνΚαταφύγια θηραμάτων. Ελεγχόμεναι 
κυνηγετικαί περιοχαί  
"Δι' αποφάσεων του Υπουργού Γεωργίας δημοσιευομένων δια της Εφημερίδος της 
Κυβερνήσεως, δύναται, δια την προστασίαν και διάσωσιν του φυσικού 
περιβάλλοντος της χώρας εν γένει, καθώς επίσης και προς τον σκοπόν της 
διατηρήσεως, αναπτύξεως και εκμεταλλεύσεως "των πληθυσμών των θηραμάτων 
και των λοιπών ειδών της άγριας πανίδας ως και των ειδών της αυτοφυούς 
χλωρίδας" (αντικ. της μέσα σε "" φράσης από την παρ. 2 του άρθρου 57 του Ν. 
2637/98, ΦΕΚ-200 Α'), να ιδρύωνται α) Εκτροφεία θηραμάτων, β) Καταφύγια 
θηραμάτων και γ) Ελεγχόμεναι Κυνηγετικάι Περιοχαί, επί ωρισμένων, σαφώς 
προσδιοριζομένων δια της αποφάσεως αυτού, εδαφικών εκτάσεων, 
απαγορευομένης απολύτως της εντός αυτών θήρας ή επιτρεπομένης ταύτης υπό 
ωρισμένας προϋποθέσεις κατά τα εν άρθρ. 254 του παρόντος ειδικώτερον 
οριζόμενα".   
 
(αντικατάσταση του ως άνω άρθρ. 253 δια του άρθρ. 3 Νομ. 177/1975)   
 
 
 
'Αρθρο 254:    'Ιδρυσις και Λειτουργία Εκτροφείων ΘηραμάτωνΚαταφυγίων 
ΘηραμάτωνΕλεγχομένων Κυνηγετικών Περιοχών  
1.   "Δι' αποφάσεως του Υπουργού Γεωργίας δύναται να ιδρύωνται μέχρις 60 
εκτροφεία θηραμάτων, επί σκοπώ αναπαραγωγής και αυξήσεως των ενδημικών 
θηραμάτων ή εισαγωγής ξενικών τοιούτων, προς εμπλουτισμόν άλλων περιοχών 
δι' αυτών. Δια της αυτής αποφάσεως καθορίζονται αι εν εκάστω εκτελεστέαι δια 
την εκπλήρωσιν του ως άνω σκοπού εργασίαι. Δια την συντήρησιν και λειτουργίαν 
των εκτροφείων δύναται να προσλαμβάνωνται, δι' επιλογής, κατά τας κειμένας 
διατάξεις, αναλόγως των αναγκών εις έως δύο φύλακες κατά εκτροφείον, επί 
σχέσει εργασίας ιδωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, αμειβόμενοι εις βάρος των 
πιστώσεων του Κεντρικού Ταμείου Γεωργίας, Κτηνοτροφίας και Δασών ( 
Κεφάλαιον Θήρας). Οι φύλακες εκτροφείων εξομοιούνται ως προς τα προσόντα, 
αποδοχάς, δικαιώματα και καθήκοντα προς τους φύλακας θήρας.  
2.   Δι' ομόιας αποφάσεως επιτρέπεται η ίδρυσις εκτροφείων θηραμάτων επί μη 
δημοσίων εκτάσεων υπό ιδιωτών ή νομικών προσώπων δημοσίου ή ιδιωτικού 
δικαίου, προς τον σκοπόν της αναπαραγωγής των θηραμάτων, είτε προς εμπορίαν, 
(κρέατος, δέρματος, πτερών, κεράτων κλπ.) είτε προς εμπλουτισμόν μη δημοσίων 
εκτάσεων δια θηραμάτων μη επιβλαβών, εφ' όσον η λειτουργία τούτων δεν 
αντίκειται προς τας ισχυούσας περί δημοσίας υγείας διατάξεις. Δια Π.Δ/τος 
ρυθμίζονται αι προϋποθέσεις ιδρύσεως των εν λόγω εκτροφείων ως και λοιπαί 
λεπτομέρειαι λειτουργίας τούτων.  
3.   Δια κοινής αποφάσεως των Υπουργών Γεωργίας και Οικονομικών επιτρέπεται:  
α)   Η αγορά, άνευ δημοπρασίας υπό του Δημοσίου, εκτάσεων ως και ερημονήσων, 
ένθα διαβιούν αίγαγροι ή έτερα ευγενή θηράματα, προς δημιουργίαν εντός τούτων 
εκτροφείων ή προς ίδρυσιν σταθμών παρακολουθήσεως και δακτυλιάσεως 
αποδημητικών πτηνών.  
β)   Η αναγκαστική απαλλλοτρίωσις κτημάτων οιασδήποτε φύσεως, κειμένων εντός 
των εκτάσεων περί ων το άρθρ. 253, προς πραγμάτωσιν του εν αυτώ σκοπού, του 
σκοπού τούτου καθοριζομένου δια του παρόντος, ως δημοσίας ωφελείας.  
4.   Απαγορεύεται η επί σκοπώ θήρας, παραβίασις των ορίων εκτροφείων, ως και ο 
φόνος ή οισδήποτε βλάβη εκτρεφομένων θηραμάτων. "5. Με αποφάσεις του 
οικείου Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας, που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως, ιδρύονται καταφύγια άγριας ζωής σε δασικές, δασοσκεπείς, 
χορτολιβαδικές, ελώδεις, υγροτοπικές, αγροτικές, παρόχθιες, παραλίμνιες και 



παράκτιες εκτάσεις, καθώς και σε ερημονησίδες με την προυπόθεση ότι οι εκτάσεις 
αυτές, είτε είναι απαραίτητες για τη διατροφή, διαχείμανση, αναπαραγωγή ή τη 
διάσωση των ειδών της άγριας πανίδας ή αυτοφυούς χλωρίδας, είτε είναι 
απαραίτητες για την επιβίωση ενός ή περισσοτέρων ειδών της άγριας πανίδας ή 
αυτοφυούς χλωρίδας που είναι μοναδικά, σπάνια ή απειλούνται με εξαφάνιση ή 
είτε αποτελούν αντιπροσωπευτικό δείγμα τύπου βιοτόπου.  
6.   Εντός των καταφυγίων άγριας ζωής απαγορεύεται η θήρα κάθε θηράματος και 
κάθε είδους της άγριας πανίδας, η σύλληψη κάθε είδους της άγριας πανίδας για μη 
ερευνητικούς σκοπούς, η καταστροφή κάθε είδους ζώνης με φυσική βλάστηση, η 
καταστροφή κάθε είδους ζώνης με φυσική βλάστηση, η καταστροφή των 
ζωντανών φυτοφρακτών, η αμμοληψία, η αποστράγγιση και αποξήρανση ελωδών 
εκτάσεων, η ρύπανση των υδατικών πόρων και η ένταξη έκτασης καταφυγίου 
άγριας ζωής σε πολεοδομικό ή ρυμοτομικό σχεδιασμό. Η εκτέλεση έργων ή 
εργασιών και ιδίως, αλιευτικά έργα, έργα αναδασμού, τουριστικές και βιομηχανικές 
εγκαταστάσεις, κατασκηνώσεις, λατομεία μεταλλεία και δρόμοι εκτελούνται αφού 
προηγουμένως έχει υποβληθεί μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων τύπου Α και 
έχει χορηγηθεί έγκριση περιβαλλοντικών όρων.  
Κατ' εξαίρεση επιτρέπεται η σύλληψη ειδών της άγριας πανίδας και η μεταφορά 
τους προς εμπλουτισμό άλλων κατάλληλων περιοχών μόνον από τη Δασική 
Υπηρεσία.  
7.   Με απόφαση του οικείου Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας, που 
δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, μπορεί να απαγορεύεται ή να 
τίθενται όροι ή περιορισμοί στην άσκηση της αλιείας, γεωργίας, βοσκής, 
υλοτομίας, χρήσης των φυτοπροστατευτικών προιόντων και της συλλογής και 
κοπής αρωματικών, βαφικών, αρτυματικών, μελισσοκομικών και ανθοκομικών - 
διακοσμητικών φυτών για εμπορικούς σκοπούς.  
8.   Εντός των καταφυγίων άγριας ζωής η Δασική Υπηρεσία δύναται να 
προγραμματίζει και να εκτελεί ειδικά έργα βελτίωσης του βιοτόπου των 
καταφυγίων άγριας ζωής και έργα ικανοποίησης των οικολογικών αναγκών του 
βιολογικού κύκλου των ειδών της άγριας πανίδας και αυτοφυούς χλωρίδας και 
ιδίως αναδάσωση, διατήρηση ακαλλιέργητων εκτάσεων, διατήρηση εκτάσεων με 
παραδοσιακές καλλιέργειες, έργα αναβάθμισης και αποκατάστασης υγροτοπικών 
εκτάσεων, δημιουργία και ανάπτυξη ζωνών φυτικής βλάστησης, δημιουργία 
δενδροστοιχιών κατά μήκος των αγροτικών δρόμων και ελωδών εκτεων. Τα εν 
λόγω ειδικά εργα ενεργούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16 του ν. 
998/79 (ΦΕΚ-289 Α')" (αντικ. των παρ. 5,6,7 και 8 από την παρ. 3 του άρθρου 57 
του Ν. 2637/98, ΦΕΚ-200 Α').  
9.   "Με απόφαση του Υπουργού Γεωργίας, που εκδίδεται ύστερα από γνώμη του 
Τεχνικού Συμβουλίου Δασών, μπορεί να χαρακτηρίζονται ως συνεχείς ελεγχόμενες 
κυνηγετικές περιοχές εκτάσεις ανεξαρτήτως ιδιοκτησίας, όχι μικρότερες των 5.000 
στρεμμάτων εντός του χώρου της ηπειρωτικής Ελλάδας και 500 τουλάχιστον 
στρεμμάτων στη νησιωτική Ελλάδα. Πριν από την έκδοση της απόφασης αυτής 
συντάσσεται πλήρης μελέτη των απαιτούμενων τεχνικών έργων και βελτίωσης του 
φυσικού περιβάλλοντος του βιότοπου" (αντικατάστασης της παρ. 9) 10.  Εντός 
των ελεγχομένων κυνηγετικών περιοχών επιτρέπεται η θήρα κατά παρέκκλισιν των 
διατάξεων του παρόντος υπό όρους, προϋποθέσεις, πρόσθετα τέλη και 
διατυπώσεις, καθοριζομένας δια Π.Δ/τος εκδιδομένου προτάσει του Υπουργού 
Γεωργίας. Δια του αυτού Π.Δ/τος καθορίζεται ο τρόπος διοικήσεως, διαχειρίσεως, 
λειτουργίας, οργανώσεως προστασίας, φυλάξεως, κυκλοφορίας, οι οικονομικοί 
πόροι της ελεγχομένης κυνηγετικής περιοχής, ο τρόπος διαθέσεως των εσόδων 
αυτής, ο αριθμός του αναγκαιούντος προσωπικού, ως και πάσα εν γένει 
λεπτομέρεια αφορώσα την αρτίαν λειτουργίαν αυτής.  
11.  Τα πάσης φύσεως έσοδα τα προερχόμενα εκ της θηραματικής εκμεταλλεύσεως 
των ελεγχομένων κυνηγετικών περιοχών περιέρχονται εις το Κεντρικόν Ταμείον 
Γεωργίας, Κτηνοτροφίας και Δασών (Κεφάλαιον Θήρας).  
12.  Οι ιδιοκτήται των εντός της ελεγχομένης κυνηγετικής περιοχής εκτάσεων 
δικαιούνται μερίσματος εκ των καθαρών εσόδων ταύτης, ο προσδιορισμός, η 



διαδικασία και ο τρόπος καταβολής του οποίου καθορίζεται δι' αποφάσεως του 
Υπουργού Γεωργίας.  
13.  Δύναται ο Υπουργός Γεωργίας, δι' αποφάσεώς του, εκδιδομένης μετά γνώμην 
του Τεχνικού Συμβουλίου Δασών να χαρακτηρίζη και μη δημοσίας εκτάσεις, ως 
κυνηγετικάς περιοχάς, επί τη αιτήσει των ιδιοκτητών αυτών και υπό τας 
προϋποθέσεις του παρόντος άρθρου. Εν αυταίς παρέχεται το δικαίωμα 
εκμεταλλεύσεως της θήρας εις τους ιδιοκτήτας των, εφ' όσον ούτοι προβούν εις 
την ίδρυσιν ιδιωτικών εκτροφείων εμπλουτισμού των εκτάσεων τούτων και 
συντάξουν, δι' ιδιωτών δασολόγων, δαπάναις των, ειδικάς μελέτας ή πίνακας 
διαχειρίσεως του θηραματικού πλούτου, εγκρινομένας υπό του Υπουργείου 
Γεωργίας. Οι ιδιοκτήται των εκτάσεων τούτων δικαιούνται εις είσπραξιν 
δικαιώματος παρά των νομίμως εφοδιασμένων δι' αδείας θήρας κυνηγών.  
Το δικαίωμα τούτο καθορίζεται δια της αυτής αποφάσεως του Υπουργού Γεωργίας.  
14.  Εις τας, εντός των ελεγχομένων κυνηγετικών περιοχών, ιδιοκτήτους εκτάσεις, 
τη συναινέσει των ιδιοκτητών, δύνανται να ενεργούνται φυτεύσεις και έτεραι 
συναφείς εργασίαι αποβλέπουσαι εις την βελτίωσιν του βιοτόπου και του 
περιβάλοντος εν γένει, δαπάναις της Ελεγχομένης Κυνηγετικής Περιοχής, 
ρυθμιζόμεναι δια Π.Δ/τος.  
15.  Το  αναγκαιούν δια την διοίκησιν, λειτουργίαν, διαχείρισιν και φύλαξιν της 
Ελεγχομένης Κυνηγετικής Περιοχής, προσωπικών, δύναται να τοποθετήται εκ του 
μονίμου υπηρετούντος (δασολόγων, δασικών, διοικητικών) υπό του Υπουργού 
Γεωργίας ή δια προσλήψεως μέχρι 3 δασολόγων, 4 δασοκόμων, 5 υπαλλήλων 
λογιστών και διοικητικών και ενός φύλακος θήρας ανά 10.000 στρέματα 
κυνηγετικής περιοχής, επί σχέσει εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου.  
Αι αποδοχαί εν γένει του εκτάκτου προσωπικού βαρύνουν τας πιστώσεις του 
προϋπολογισμού του Κ.Τ.Γ.Κ. και Δασών.  
16.  Απαγορεύεται η άσκησις θήρας εντός των ελεγχομένων κυνηγετικών 
περιοχών, κατά παράβασιν των διατάξεων του παρόντος και των βάσει αυτού 
εκδοθησομένων  Π.Δ/των". (αντικατάσταση του ως άνω άρθρ. 254, ως η παρ. 7 
δια του άρθρ. 10 Ν.Δ. 996/1971. αντικατεστάθη ως άνω δια του άρθρ. 4 Νομ. 
177/1975).   
 
 
 
'Αρθρο 255:    Κυνηγετικοί κύνες  
1.    Κύριοι κυνηγετικών κυνών, μη εφωδιασμένοι δια δελτίου ταυτότητος τούτων, 
δεν απολαμβάνουν των περί προστασίας των κυνηγετικών κυνών διατάξεων του 
παρόντος.  
2.   Το δελτίον ταυτότητος των κυνηγετικών κυνών χορηγείται εις τους κυρίους 
τούτων υπό του οικείου κυνηγετικού συλλόγου, επί καταβολή παραβόλου 
οριζομένου δι' αποφάσεως του Υπουργού Γεωργίας.  
3.   Προς διάκρισιν των κυνηγετικών κυνών, καθιερούται ενιαίον ομοιόμορφον 
διακριτικόν σήμα δι' άπασαν την Επικράτειαν, καθοριζόμενον δι' αποφάσεως του 
Υπουργού Γεωργίας.  
4.   Η μεταφορά δια δημοσίου μεταφορικού μέσου κυνηγετικού κυνός άνευ 
φιμώτρου απαγορεύεται.  
5.   "Απαγορεύεται η κατά την νύκτα, εν υπαίθρω ελευθέρα ή υπό επιτήρησιν 
κυκλοφορία κυνηγετικών κυνών, ως και η κατά την ημέραν ελευθέρα κυκλοφορία 
τούτων, όταν και όπου απαγορεύεται η θήρα. Κυνηγετικοί κύνες, περιπλανώμενοι 
εν υπαίθρω, κατά την απαγορευομένην περίοδον θήρας ή κατά την νύκτα ή 
δυνάμενοι να προκαλέσουν φθοράς εις την αγρίαν πανίδα συλλαμβάνονται και εν 
ανάγκη εξοντώνονται. Ομοίως χαρακτηρίζονται ως αδέσποτα ζώα και εξοντώνονται 
δια παντός μέοου, πάντες οι ελευθέρως εν υπαίθρω κατά πάσαν εποχήν 
κυκλοφορούντες εις τας ελεγχομένας κυνηγετικάς περιοχάς, τα μόνιμα καταφύγια 
θηραμάτων και εκτροφεία μη κυνηγετικοί κύνες, παντός είδους, ως και γαλαί" 
(αντικ. της παρ. 5 ως άνω δια του άρθρ. 5 Ν. 177/1975) 6.   Απαγορεύεται η 
διατήρησις εις υπαιθρίους ποιμενικάς εγκαταστάσεις κυνηγετικών κυνών, ιδίως 



κυνών διώξεως (ιχνηλατών), ήτοι λαγοσκύλων, φωλεοδυτών, λαγωνικών.  
7.   Ο συλλαμβάνων κυνηγετικόν κύνα περιπλανώμενον, φέροντα όμως 
διακριτικόν σήμα, υποχρεούται όπως παραδώση τούτον αμελλητί εις τον κύριόν 
του ή την πλησιεστέραν δασικήν ή αστυνομικήν αρχή. Η αστυνομική αρχή 
υποχρεούται να ειδοποιήση αμέσως το πλησιέστερον δασικόν όργανον. Η δασική ή 
και άλλη αρχή παραδίδει τον κύνα εις τον οικείον κυνηγετικόν σύλλογον, ο οποίος 
υποχρεούται όπως φροντίση δια την εύρεσιν του κατόχου και την απόδοσιν 
τούτου, μετά την καταβολήν των μέχρι της αποδόσεως εξόδων διατροφής και 
συντηρήσεώς του.  
Εάν εντός 15 ημερών από της παραδόσεως του κυνός εις τον κυνηγετικόν 
σύλλογον δεν ευρεθή ο κύριος τούτου, ο σύλλογος προβαίνει εις την δια 
δημοπρασίας εκποίησιν του κυνός, των πρακτικών ταύτης υποκειμένων εις την 
έγκρισιν του δασάρχου.  
Το εκπλειστηρίασμα, μετά την αφαίρεσιν των καταβληθέντων εξόδων διατροφής 
και συντηρήσεως του κυνός, αποδίδεται εις τον κύριον τούτου, εφ' όσον ήθελε 
παρουσιασθή εντός μηνός από της εκποιήσεως, άλλως εισάγεται εις το Κεντρικόν 
Ταμείον Γεωργίας, Κτηνοτροφίας και Δασών (εις ειδικόν λογαριασμόν "Κεφάλαιον 
θήρας"), πλην του ενός τρίτου χορηγουμένου ως αμοιβή εις τον συλλαβόντα τον 
κύνα.  
8.   Επί  κυνηγετικών κυνών δεν έχει εφαρμογήν η διάταξις του άρθρ. 80 παρ. 3 
του Νομ. 3030 της 6/11.10.1954 (περί Αγροφυλακής).  
9.   Δια τους κυνηγετικούς κύνας ισχύουν κατά τα λοιπά αι περί συλλογής κυνών 
αστυνομικαί διατάξεις. "10. Επιτρέπεται καθ' όλο το έτος η εγκύμναση 
κυνηγετικών σκύλων, που συνοδεύονται απο κυνηγούς ή κυναγωγούς, χωρίς να 
φέρουν κυνηγετικό όπλο, σε περιορισμένες εκτάσεις, που καθορίζονται από την 
οικεία Δασική Αρχή.  
Επίσης επιτρέπεται η διεξαγωγή αγώνων κυνηγετικών ικανοτήτων σκύλων δεικτών 
με όρους και προυποθεις που καθορίοζνται με απόφαση του Υπουργού Γεωργίας 
που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως" (αντικ. της παρ. 10 από την 
παρ. 4α του άρθρου 57 του Ν. 2637/98, ΦΕΚ-200 Α').  
11. (Καταργήθηκε από την παρ. 4β του άρθρου 57 του Ν. 2637/98, ΦΕΚ-200 
Α').   
 
  
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β' : Απαγόρευσις θήρας-Προστασία θηραμάτων   
 
'Αρθρο 256:    Απηγορευμένοι εις την θήραν χώροι  
1.   Απαγορεύεται η θήρα εντός των πόλεων, κωμοπόλεων, χωρίων ή συνοικισμών 
εν γένει και εις ακτίνα 250 μέτρων από της παρυφής αυτών ή εις ακτίνα 100 
μέτρων από μεμονωμένων οικιών. Κατά παρέκκλισιν δύναται ο Υπουργός 
Γεωργίας, μετά πρότασιν της δασικής αρχής και συμφώνου γνώμης της οικείας 
αστυνομικής αρχής, να επιτρέπη την θήραν των επιβλαβών θηραμάτων και εις 
τους ανωτέρω χώρους.  
2.   Απαγορεύεται η θήρα άνευ της συγκαταθέσεως του ιδιοκτήτου, νομέως ή 
μισθωτού:  
α)   Εντός των αμπελώνων από της ενάρξεως της περιόδου της θήρας έως λήξεως 
του τρυγητού.  
β)   Εντός των αθερίστων λειμώνων. "γ.  Εντός καλλιεργουμένων εκτάσεων ή 
οπωρώνων από της ανθοφορίας μέχρι και της συγκομιδής των καρπών". "δ.  Εντός 
περιφραγμένων δια συνεχούς αδιαπεράστου και ανυπερβλήτου από άνθρωπον 
φράχτου παντός είδους, ύψους τουλάχιστον 1,50 του μέτρου ιδιοκτησίαν 
εκτάσεων" (αντικ. των περιπτ. γ' και δ' ως άνω, δια της παρ. 1 του άρθρ. 6 Νομ. 
177/1975).  
ε)   (Κατηργήθη δια της παρ. 2 του άρθρ. 6 Νομ. 177/1975).  
3.   Απαγορεύεται η θήρα εντός του πυρήνος εθνικών δρυμών.  
4.   Απαγορεύεται η θήρα δια σκοπεύσεως επί πτηνών ισταμένων επί 



τηλεγραφικών στύλων, τηλεγραφικών καλωδίων του Οργανισμού 
Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος και λοιπών έργων, εφ' ων δύναται να προκληθή βλάβη 
εις τας εγκαταστάσεις. "5.  Απαγορεύεται η τοποθέτησις απαγορευτικών της θήρας 
πινακίδων, άνευ προηγουμένης εγγράφου εγκρίσεως της οικείας Δασικής Αρχής" 
(προσθ. της  παρ. 5,δια της παρ. 3 του άρθρ. 6 Νομ. 177/1975).   
 
 
 
'Αρθρο 257:    Προστασία υδροβίων-Σκοπευτήρια - Αμοιβαί διώξεως επιβλαβών 
θηραμάτων  
1.   Εις τα βασιλικά δασοκτήματα και πανεπιστημιακά δάση επιτρέπεται η άσκησις 
της θήρας κατά τας διατάξεις του παρόντος, κατόπιν ειδικής αδείας της 
διευθύνσεως των βασιλικών κτημάτων ή των πανεπιστημιακών αρχών.  
2.   Εις περιοχάς περιλαμβανούσας λίμνας, βάλτους, εκτάσεις ή δέλτα ποταμών και 
ποταμοκόλπους, ως και παροχθίους γενικώς εκτάσεις, εις ας σταθμεύουν και 
διαβιούν τα υδρόβια πτερωτά θηράματα (ένυδρα και παρυδάτια), δύναται ο 
Υπουργός Γεωργίας δι' αποφάσεως του να λάβη παν μέτρον πρόσφορον 
αποβλέπον εις την διατήρησιν, διαφύλαξιν και αύξησιν του θηραματικού 
κεφαλαίου, σχετικόν προς την ενάσκησιν της θήρας.  
3.   Απαγορεύεται πάσα μόλυνσις δι' οιουδήποτε τρόπου υδάτων, λιμνών, 
ποταμών, λιμνοθαλασσών, είτε δια δηλητηρίου είτε εξ υπολειμμάτων διαφόρων 
εργοστασίων και βιομηχανιών. Οι ιδιοκτηταί τούτων υποχρεούνται όπως, δια της 
ιδρυτικής των μελέτης ή δια συμπληρωματικής τοιαύτης δια τα ήδη υφιστάμενα, 
προβλέπουν την κατασκευήν των απαραιτήτων τεχνικών έργων προς ασφαλή και 
αζήμιον, δια τα ρέοντα ύδατα, την πανίδα και χλωρίδα, παροχέτευσιν των 
βιομηχανικών ακαθάρτων υδάτων.  
4.   Επιτρέπεται δι' αποφάσεως του Υπουργού Γεωργίας, τη προτάσει της 
κυνηγετικής συνομοσπονδίας και συμφώνω γνώμη του δασάρχου, η ίδρυσις 
κυνηγετικών σκοπευτηρίων παρά των κυνηγετικών οργανώσεων, σκοπόν εχόντων 
την εξάσκησιν των κυνηγών και την ενέργειαν αθλητικών σκοπευτικών αγώνων, 
ως και ο καθορισμός περιοχής εκγυμνάσεως κυνηγετικών κυνών.  
Η θέσις και λειτουργία εν γένει τούτων καθορίζονται εν τη αποφάσει.  
5.   Αι αμοιβαί δια την καταπολέμησιν επιβλαβών θηραμάτων, ο τρόπος 
παραδόσεως και παραλαβής των τεκμηρίων, η πληρωμή της αμοιβής αμέσως, επί 
τη παραδόσει του τεκμηρίου, καταβαλλομένης, ως και πάσα άλλη λεπτομέρεια 
ρυθμίζονται δι' αποφάσεως του Υπουργού Γεωργίας.   
 
("Η Επιτροπή παραλαβής τεκμηρίων επιβλαβών θηραμάτων" και οι σχετικές με 
αυτή διατάξεις καταργήθηκαν από την παρ. 18 άρθρ. 6 της 272961/26-26 Απρ. 
1982 (ΦΕΚ Β' 215), Διδορθ. Σφαλμ. στο ΦΕΚ Β' 564/9-8-1982, αποφ.  
Υπ. Προεδρ. Κυβερν. και Γεωργίας).   
 
Βλ. αποφ. 112075/1001 της 19/30 Δεκ. 1974 (ΦΕΚ Β' 1350) περί καθορισμού 
τρόπου παραδόσεως και παραλαβής των τεκμηρίων επιβλαβών θηραμάτων.   
 
 
 
'Αρθρο 258:    Γενικαί απαγορεύσεις θήρας  
1.   Απαγορεύεται:  
α)   Η χρησιμοποίησις προς άσκησιν θήρας μηχανοκινήτων πλωτών μέσων, δια την 
θήραν των υδροβίων πτηνών εντός των λιμνών, ελωδών εκτάσεων, ποταμών και 
λιμνοθαλασσών.  
β)    Η άσκησις της θήρας από μηχανοκινήτων μέσων και η μεταφορά δια τοιούτων 
κυνηγετικών όπλων, εάν ταύτα δεν είναι λελυμένα ή εντός θήκης, ως και δια 
πάσης φύσεως προβολέων και ελκυστικών φώτων.  
γ)   Οι οδηγοί των μηχανοκινήτων μέσων, δι' ων τρίτοι ήσκησαν παράνομον 
θήραν, ευθύνονται ως  συναυτουργοί, ως και οι παραχωρήσαντες την χρήσιν 



τούτου, εφ' όσον τελούν εν γνώσει. Οι παρά τω ιδιοκτητών τουτροχοφόρου 
άσκησις της θήρας, κατά τον διαληφθέντα τρόπον, θεωρείται ως επιβαρυντική 
περίπτωσις.  
δ.   Η θήρα ελάφου, δορκάδος, αιγάγρου (αγριοκάτσικου), αγριόγιδου, τετράωνος 
(αγριοπετεινού), ως και φασιανού.  
Δι' αποφάσεων του Υπουργού Γεωργίας, μη δυναμένων εν πάση περιπτώσει να 
εκδοθούν προ της 1ης Αυγ. 1971 δύναται να εγκριθή η θήρα των ανωτέρω, εφ' 
όσον ο αριθμός τούττων αυξηθή, οπότε εν τη αποφάσει θα καθορίζεται ο τόπος, ο 
τρόπος και ο χρόνος της θήρας, το είδος και ο αριθμός των θηραμάτων και η παρά 
του κυνηγού καταβολή προσθέτου τέλους αδείας.  
2.   Απαγορεύεται επίσης:  
α)   Η θήρα ωφελίμων πτηνών και θηλαστικών, καθοριζομένων δι' αποφάσεως του 
Υπουργού Γεωργίας.  
β)   Η αγοραπωλησία και η μεταφορά προς πώλησιν παντός είδους θηράματος 
κατά την διάρκειαν της απαγορεύσεως της θήρας. "γ.  Η αγοραπωλησία καθ' όλον 
το έτος του λαγωού και της πέρδικος, πλην των κατόπιν αδείας της Δασικής 
Αρχής, διατιθεμένων πλεονασμάτων των εκτροφείων ως και θηραμάτων εκ των 
ελεγχομένων κυνηγετικών περιοχών" (αντικ. της  περιπτ. γ'  ως άνω, δια της παρ. 
1 του άρθρ. 7 Νομ. 177/1975) δ)   Η αγοραπωλησία παντός θηράματος, εφ' όσον 
διαπιστωθή ότι η θανάτωσις τούτου ετελέσθη δι' απηγορευμένων μέσων.  
ε)   Η μεταφορά, η έκθεσις εις κοινήν θέαν και ο καθ' οιονδήποτε τρόπον 
βασανισμός συλληφθέντων θηραμάτων. ς)   Η θήρα παρά του κυνηγού πλεόν του 
ενός λαγωού και τεσσάρων περδίκων δι' εκάστην ημερησίαν έξοδον τούτου.  
Ο Υπουργός Γεωργίας δύναται δι' αποφάσεως του να τροποποιήση τον αριθμόν 
τούτον καθ' άπασαν την Επικράτειαν ή κατά περιφερείας ταύτης, ως επίσης να 
περιορίζη τον αριθμόν προς θήραν και άλλων θηραμάτων.  
ζ)   Η θήρα της άρκτου και του λυγκός (ρήσου) άνευ εγκρίσεως του Υπουργού 
Γεωργίας.  
3.   Ωσαύτως απαγορεύεται:  
α)   Η καταστροφή των φωλεών παντός πτηνού και η αφαίρεσις εξ αυτών των 
ωών και των νεοσσών και η αγοραπωλησία τούτων, πλην των κατά τας διατάξεις 
του άρθρ. 257 χαρακτηριζομένων δι' αποφάσεως του Υπουργού Γεωργίας ως 
επιβλαβών. "β.  Η θήρα δι' ενέδρας παρά τας πηγάς (καρτέρι) ή δια 
παρακολουθήσεως των ιχνών επί της χιόνος, ως και η χρησιμοποίησις βοηθού 
φέροντος όπλον, άνευ αδείας θήρας"(αντικ. της περιπτ. β' ως άνω, δια της παρ. 2 
του άρθρ. 7 Νομ. 177/1975) γ)    Η μεταφορά ζώντος θηράματος καθ' όλον το 
έτος και η διατήρησις εν αιχμαλωσία ωδικών πτηνών, ως και παντός θηράματος, 
πλην των εξωτικών (κολυμπρίων, καναρίων, ψιττακών), επιτρεπομένη μόνον δι' 
αποφάσεως του Υπουργού Γεωργίας εις δημοσίας, δημοτικάς ή κοινοτικάς αρχάς ή 
νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, ως και κυνηγετικάς οργανώσεις πρς 
εμπλουτισμόν ζωολογικών κήπων και πάρκων των πόλεων.  
Επιτρέπεται η κατόπιν ειδικής αδείας του Υπουργού Γεωργίας σύλληψις και 
μεταφορά θηράματος δι' επιστημονικούς λόγους.  
δ)   Η άνευ αδείας της δασικής ή αστυνομικής αρχής μεταφορά κυνηγετικών 
όπλων εις υπαιρθίους τόπους κατά την περίοδον, καθ' ην απαγορεύεται η θήρα, 
κατά δε τον χρόνον της κυνηγετικής περιόδου άνευ αδείας θήρας.  
ε)   Η μετά του κυνηγετικού όπλου διάβασις δι' απηγορευμένων εις την θήραν 
εκτάσεων, εκτός εάν το όπλον είναι λελυμένον. ς)   Ο Υπουργός Γεωργίας δύναται 
ν' απαγορεύη την θήραν παντός θηράματος εν περιπτώσει χιονοπτώσεως μεγάλης 
διαρκείας και εντάσεως εις όλην την χώραν ή μεμονωμένας περιοχάς.  
ζ)   Η θήρα καθ' ομάδας, περιλαμβανούσας πλείονας των εξ κυνηγών, εκτός της 
ομαδικής θήρας υδροβίων πτηνών, αγριοχοίρων και επιβλαβών ζώων, ήτοι λύκου, 
αλώπεκτος, θωός και κορακοειδών, ήτις δέον να διενεργήται κατόπιν αδείας του 
δασάρχου τη επιβλέψει δασικού οργάνου ή του κυνηγετικού συλλόγου. Η δι' 
οιουδήποτε μεταφορικού μέσου μεταφορά μεγαλυτέρου αριθμού κυνηγών, εφ' 
όσον κατά την διάρκειαν ταύτης δεν ενεργείται θήρα, δεν θεωρείαι ως παράβασις, 
ως επίσης και όταν οι πλείον των 6 κυνηγοί ευρίσκωνται εις τοιαύτην απόστασιν, 



ώστε να υφίσταται η απαιτουμένη ζώνη ασφαλείας δια τα θηράματα. Η ζώνη αύτη 
καθορίζεται δι' αποφάσεως του Υπουργού Γεωργίας.  
η)   (Καταργήθηκε από την παρ. 5α του άρθρου 57 του Ν. 2637/98, ΦΕΚ-200 Α').  
4.   Κατόπιν αδείας του Υπουργού Γεωργίας επιτρέπονται ο φόνος και η ταρίχευσις 
μη θηρευσίμων θηραμάτων, προς εμπλουτισμόν συλλογών μουσείων και των 
εργαστηρίων ζωολογίας των πανεπιστημίων, ως και δια διδακτικούς σκοπούς 
εκπαιδευτικών ιδρυμάτων. "5.  Αι δασικαί αρχαί δύνανται να εκδίδουν 
απαγορευτικάς διατάξεις θήρας, μόνον κατόπιν αποφάσεων του Υπουργού 
Γεωργίας, δημοσιευομένων δια της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως προς ρύθμισιν 
θεμάτων αφορώντων την προστασίαν, διοίκησιν και διαχείρισιν του θηραματικού 
πλούτου και της ασκήσεως της θήρας εν γένει"(προσθ. της παρ. 5, δια της παρ. 3 
του άρθρ. 7 Νομ. 1787/1975). "6α. Απαγορεύεται χωρίς άδεια η εξαγωγή, 
εισαγωγή, επανεξαγωγή, επανεισαγωγή, διαμετακόμιση, πώληση, αγορά, 
διαφήμιση, μίσθωση εμπορική εκμετάλλευση, ο αντιπραγματισμός και γενικά η 
κατοχή, διάθεση, φύλαξη, έκθεση, μεταφορά, αποστολή και διακίνηση: αα)  των 
ειδών της αυτοφυτούς χλωρίδας και άγριας πανίδας και των δειγμάτων αυτών 
ζώντων ή νεκρών επεξεργασμένων ή μη, ββ)  των ειδών της αυτοφυούς χλωρίδας 
και άγριας πανίδας και των δειγμάτων αυτών που γεννήθηκαν και εκτράφηκαν / 
εκτρέφονται σε αιχμαλωσία ή έχουν παραχθεί τεχνητά, επεξεργασμένων ή μη, 
καθώς και των ειδών ή δειγμάτων που αποτελούν μέρος προσωπικών ή οικιακών 
αντικειμένων και γγ)  των ειδών της αυτοφυούς χλωρίδας και άγριας πανίδας και 
των δειγμάτων αυτών επεξεργασμένων ή μη, που χρησιμοποιούνται για δάνεια ή 
ανταλλαγές για μη εμπορικούς σκοπούς μεταξύ αναγνωρισμένων επιστημόνων και 
επιστημονικώνερευνητικών ιδρυμάτων.  
β.   Με αποφάσεις του Υπουργού Γεωργίας, που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως,  καθορίζονται τα είδη της αυτοφυούς χλωρίδας και άγρας 
πανίδας της προηγούμενης περίπτωσης, οι όροι και οι προυποθέσεις χορήγησης 
της άδειας και ο τύπος αυτής, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την 
εφαρμογή των διατάξεων της περ. α'.  
γ.   Για τη χορήγηση της άδειας της περίπτωση α' απαιτείται η καταβολή τελών, τα 
οποία αποτελούν έσοδα του Κρατικού Προυπολογισμού. Το χρηματικό ύψος των 
τελών αυτών καθορίζεται και αναπροσαρμόζεται κάθε φορά με απόφαση των 
Υπουργών Οικονομικών και Γεωργίας, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.  
δ.   Οι εισαγωγείς και εξαγωγείς, ως και οι ενώσεις αυτών, καθώς και οι 
επιχειρήσεις διάθεσης στην αγορά και διακίνησης των ειδών της περίπτωσης β' 
εγγράφονται σε ειδικό μητρώο για τη χορήγηση της ανωτέρω  αδείας. Με απόφαση 
του Υπουργού Γεωργίας, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, 
καθορίζονται οι προυποθέσεις εγγραφής στο εν λόγω μητρώο, καθώς και κάθε 
άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή των διατάξεων της παρούσας 
περίπτωσης.  
ε.   Συνιστάται στο Υπουργείο Γεωργίας Επιστημονική Επιτροπή Εμπορίας Ειδών 
Αυτοφυούς Χλωρίας και Αγριας Πανίδας (ΕΕΕΧΠ) που συγκροτείται από : αα)  Τον 
προιστάμενο της Δ/νσης Αισθητικών Δασών, Δρυμών και Θήρας του Υπουργείου 
Γεωργίας, με αναπληρωτή αυτού το νόμιμο αναπληρωτή του. ββ)  Εναν (1) 
εκπρόσωπο διδακτικού προσωπικού της Σχολής Δασολογίας και Φυσικού 
Περιβάλλοντος του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσ/νίκης, με τον αναπληρωτή 
του. γγ)  Δύο (2) εκπροσώπους διδακτικού προσωπικού Ανώτατου Εκπαιδευτικού 
Ιδρύματος ζωολογικών επιστημών, με τους αναπληρωτές τους. δδ)  Εναν (1) 
εκπρόσωπο διδακτικού προσωπικού Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος 
βοτανικών επιστημών, με τον αναπληρωτή του.  
Οι ανωτέρω εκπρόσωποι με τους αναπληρωτές τους προτείνονται απο τους 
οικείους φορείς.  
Γραμματέας της Επιτροπής ορίζεται υπάλληλος της Δ/νσης Αισθητικών Δασών, 
Δρυμών και Θήρας του Υπουργείου Γεωργίας με τον απαληρωτή του.  
Στην επιτροπή, μετά από έγγραφη προσκληση του προισταμένου της Δ/νσης 
Αισθητικών Δασών, Δρυμών και Θήρας του Υπουργείου Γεωργίας, συμμετέχουν, 



κατά περίπτωση, εξειδικευμένοι επιστήμονεςεκπρόσωποι ερευνητικών ιδρυμάτων ή 
μη κρατικών περιβαλλοντικών οργανώσεων που έχουν μακρόχρονη ενασχόληση 
και εμπειρία σχετικά με το προς συζήτηση κάθε φορά θέμα.  
Η διάρκεια της θητείας των μελών και του γραμματέα της Επιτροπής είναι τριετής.  
Τα μέλη της Επιτροπής ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Γεωργίας.  
Εργο της Επιτροπής είναι η γνωμοδότηση για θέματα της περίπτωσης γ' καθώς και 
για κάθε θέμα σχετικό με την εμπορία των ειδών της αυτοφυούς χλωρίας και 
άγριας πανίδας. Η ανωτέρω Επιτροπή εκπροσωπεί τη Χώρα στην Επιστημονική 
Επιτροπή CITES των ΚρατώνΜελών της Ευρωπαικής Ενωσης και της Γραμματείας 
της Διεθνούς Σύμβασης "για το διεθνές εμπόριο των ειδών της άγριας πανίδας και 
χλωρίδας, που κινδυνεύουν να εξαφανιστούν (CITES)".  
Με απόφαση του Υπουργού Γεωργίας, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως, καθορίζονται η οργάνωση, ο τρόπος λειτουργίας της Επιτροπής και 
κάθε λεπτομέρεια σχετικά με την εύρυθμη λειτουργία της.  
Στους εκπροσώπους των υποπεριπτώσεων ββ', γγ' και δδ' και τους εξειδικευμένους 
επιστήμονεςεκπροσώπους ερευνητικών ιδρυμάτων ή μη κρατικών περιβαλλοντικών 
οργανώσεων, προκειμένου να συμμετέχουν στις συνεδριάσεις της Επιτροπής, 
καταβάλλονται δαπάνες κίνησης, όπως αυτές προβλέπονται στα άρθρα 2,3,4,9 και 
10 του ν. 2346/95 (ΦΕΚ-220 Α') και βαρύνουν τον προυπολογισμό του Κεντρικού 
Ταμείου Γεωργίας, Κτηνοτροφίας και Δασών (Κεφάλαιο Θήρας). στ)  Με απόφαση 
του Υπουργού Γεωργίας, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, 
καθορίζονται τα κριτήρια και η διαδικασία αναγνώρισης και εποπτείας των νομικών 
προσώπων που υποδέχονται, φυλάσσουν και περιθάλπουν είδη της άγριας 
πανίδας, ως "κέντρα περίθαλψης ειδών της άγριας πανίδας", καθώς και κάθε άλλη 
αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή των διατάξεων της παρούσας 
περίπτωσης. Τα ανωτέρω νομικά πρόσωπα αναγνωρίζονται ως "κέντρα περίθαλψης 
ειδών της άγριας πανίδας" εφόσον η λειτουργίας τους δεν αντίκειται στις 
ισχύουσες περί δημόσιας υγείας διατάξεις" (προσθ. της παρ. 6 από την παρ. 5β του 
άρθρου 57 του Ν. 2637/98, ΦΕΚ-200 Α').   
 
  
 
'Αρθρο 259:    Ειδικά μέτρα προστασίας θηραμάτων  
1.   Ιδιοκτήται, νομείς ή μισθωταί οικιών, κήπων ή αγρών υποχρεούνται να 
καταστρέφουν τας υπό των κορακοειδών (κάργια, καρακάξα κλπ.), 
κατασκευαζομένας φωλεάς εις τας οικίας ή παραρτήματα τούτων ή εις δένδρα 
ευρισκόμενα εντός των κήπων ή αγρών των.  
2.   Ο Υπουργός Γεωργίας δύναται:  
α)   Να διατάσση επ' αμοιβή ή μη την δι' οιουδήποτε μέσου δίωξιν ωρισμένων 
θηραμάτων και λοιπών ζώων και καταστροφήν των φωλεών τούτων, επιζημίων εις 
την γεωργικήν, κτηνοτροφικήν, δασικήν, αλιευτικήν και θηραματικήν οικονομίαν, 
ιδία δε εκ των πτηνών των απαριθμουμένων εις την συναφθείσαν την 18ην Οκτ. 
1950 εν Παρισίοις διεθνή σύμβασιν και υπογραφείσαν υπό της Ελλάδος την 18ην 
Νοεμ. 1953.  
β)   Να απαγορεύη τον φόνον θηράματος, όταν απειλήται δια πλήρους αφανισμού.  
3.   Ο Υπουργός Γεωργίας δύναται ν' απαγορεύη την εκχέρσωσιν εκτάσεων, ως και 
την υλοτομίαν ή αποκλάδωσιν μεμονωμένων δένδρων ή συστάδων ή 
δενδροστοιχειών, των οποίων η διατήρησις επιβάλλεται προς καταφυγήν, 
προστασίαν και αναπαραγωγήν (κατασκευή φωλεών) ζώων και πτηνών, άτινα είναι 
σπάνια ή τείνουν να εξαφανισθούν, ως και την βοσκήν παντός ζώου εις πάρκα, 
εκτροφεία και εις νησίδας προς προστασίαν και μη εκφυλισμόν των εκεί 
διαβιούντων σπανίων θηραμάτων.  
4.   Δι' αποφάσεως των Υπουργών Γεωργίας και Εμπορικής Ναυτιλίας, δύνανται να 
λαμβάνωνται τα ενδεδειγμένα μέτρα προστασίας των αποδημητικών πτηνών, δια 
την μη πρόσκρουσιν των επί των φάρων.  
5.   Η χρήσις γεωργικών φαρμάκων (εντομοκτόνων-ζιζανιοκτόνων) επί γεωργικών 
εκτάσεων επιτρέπεται τη καθοδηγήσει της διευθύνσεως γεωργίας και εις ποσότητα 



τοιαύτην, ώστε να αποβαίνη ακίνδυνος δια τα θηράματα. Η χρήσις τούτων εντός 
των δασών ή δασικών εκτάσεων θα γίνεται κατόπιν συνεννοήσεως μετά της 
δασικής αρχής.   
 
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Γ' :  
Κυνηγετικαί περιφέρειαιΧρόνος - 'Αδειαι θήρας Οικονομική εξυπηρέτησις   
 
'Αρθρο 260:    Κυνηγετικαί περιφέρειαι  
Η όλη Επικράτεια διαιρείται εις τας κάτωθι κυνηγετικάς περιφερείας:  
α)   Της Κρήτης και Δωδεκανήσου μετά των νήσων αυτών, με έδραν τα Χανιά.  
β)   Των νήσων Αρχιπελάγους, με έδραν την Μυτιλήνην.  
γ)   Της Πελοποννήσου μετά των νήσων 'Υδρας, Σπετσών, Ζακύνθου, Πόρου, 
Κυθήρων και Αντικυθήρων, Κεφαλληνίας, Ιθάκης και των λοιπών μικροτέρων της 
περιφερείας των, με έδραν τας Πάτρας. "δ)  Της Στερεάς Ελλάδος μετά των νήσων 
Ευβοίας, Λευκάδας, Σκύρου, Αιγίνης, Κυκλάδων, Σαλαμίνος, Κυθήρων, 'Υδρας, 
Σπετσών και Πόρου, ως και των μικροτέρων της περιφερείας των, με έδραν τας 
Αθήνας" (αντικατάσταση της ως άνω παραγρ. δια της παρ. 2 του άρθρ. 11 Νομ.  
177/1975) 
ε)   Της Ηπείρου μετά των νήσων Κερκύρας και Παξών, με έδραν τα Ιωάννινα. ς)   
Της Βορείου Ελλάδος, (ΜακεδονίαΘράκη) μετά των νήσων Θάσου και 
Σαμοθράκης, με έδραν την Θεσσαλονίκην. "ζ.  Της Θεσσαλίας μετά των νήσων 
Σποράδων με έδραν την Λάρισαν" (προσθήκη της παρ. ζ' δια της παρ. 2 του άρθρ. 
11 Νομ. 177/1975).   
 
 
 
'Αρθρο 261:    Χρόνος Θήρας  
1.   Το κυνηγετικόν έτος άρχεται από 1 Αυγούστου και λήγει την 31 Ιουλίου του 
επομένου έτους. "2.  Η κυνηγετική περίοδος, καθ' ην γενικώς επιτρέπεται η θήρα 
άρχεται:  
α)   Του λαγωού, από 15ης Σεπτεμβρίου και λήγει την 10ην Ιανουαρίου.  
β)   Της ορεινής πέρδικος από 15ης Σεπτεμβρίου και λήγει την 30ην Νοεμβρίου.  
γ)   Της πεδινής πέρδικος από 1ης Οκτωβρίου και λήγει την 30ην Νοεμβρίου.  
δ)   Των λοιπών θηραμάτων, εξαιρέσει της περιπτώσεως της παρ. 3 του παρόντος 
άρθρου από 15ης Σεπτεμβρίου και λήγει την 10ην Μαρτίου.  
3.   Επιτρέπεται από 20ης Αυγούστου η θήρα τρυγόνων, δενδροβίων (αετομάχου 
συκοφάγου) και λοιπών, περιστεροειδών, των ορτύγων μετά κυνός, ως και λοιπών 
επιβλαβών θηραμάτων, εις περιοχάς όπου υπάρχουν περάσματα, καθοριζόμενα δι' 
αποφάσεως του Υπουργού Γεωργίας τη προτάσει των Δασικών Αρχών" 
(αντικατάσταση των παρ. 2 και 3 δια του άρθρ. 8 Νομ.       177/1975). 
4.   Ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας, δύναται δι' αποφάσεώς του, τη προτάσει της 
δασικής αρχής ή της Κυνηγετικής Συνομοσπονδίας, να περιορίζη την διάρκειαν της 
κυνηγετικής περιόδου ή τας εντός αυτής ημέρας θήρας, καθ' όλην την Επικράτειαν 
ή περιφερείας ταύτης" (αντικατάσταση των παρ. 2-4 δια του άρθρ. 11 Ν.Δ. 
996/1971) 5.    Επιτρέπεται η θήρα μόνον κατά την διάρκειαν της ημέρας, ήτοι 
ημίσειαν ώραν προ της ανατολής και μέχρις ημισείας ώρας μετά την δύσιν του 
ηλίου.  
6.   Από 11ης Μαρτίου και μέχρις εξάρξεως της κυνηγετικής περιόδου επιτρέπεται 
η δια δηλητηρίου καταπολέμησις των επιβλαβών θηραμάτων, μερίμνη και ευθύνη 
των κυνηγετικών συλλόγων και άνευ χρήσεως κυνηγετικών όπλων, η σύλληψις εις 
τας φωλεάς των νεογνών και νεοσσών αυτών, ως και η καταστροφή των φωλεών 
των. Επίσης η συγκρότησις συνεργείων δι' έρευναν (παγάνα) ως και η δίωξις των 
κορακοειδών τη επιβλέψει δασικού οργάνου. Κατά την διάρκειαν της κυνηγετικής 
περιόδου η χρήσις παγίδων και δηλητηρίων επιτρέπεται μόνον κατόπιν αποφάσεως 
του Υπουργού Γεωργίας.  
7.   Ο Υπουργός Γεωργίας δύναται δι' αποφάσεώς του να παρατείνη την θήραν των 



αποδημητικών πτηνών καθ' άπασαν την Επικράτειαν ή περιφέρειαν ταύτης, επί 
προσθέτω καταβολή τέλους καθοριζομένου εν τη αποφάσει.   
 
 
 
'Αρθρο 262:    'Αδειαι θήρας  
1.   Η θήρα επιτρέπεται μόνον εις τον κάτοχον αδείας θήρας, εκδιδομένης εις τον 
τόπον της μονίμου κατοικίας του υπό της αρμοδίας δασικής αρχής.  
2.   Ουδείς δύναται να λάβη άδειαν θήρας, εάν δεν είναι μέλος κυνηγετικού 
συλλόγου. Εξαιρούνται όσοι, εκ της υπηρεσίας των, δεν επιτρέπεται να μετέχουν 
εις οργανώσεις, ως και οι αλλοδαποί. "3.  Η άδεια θήρας, ούσα προσωπική και 
αμεταβίβαστος, ισχύει δια την κυνηγετικήν περίοδον και περιφέρειαν, δι' ην 
εξεδόθη, διακρίνεται δε:  
α)    Εις τοπικήν, ισχύουσαν δια την περιφέρειαν του Νομού.  
β)    Εις περιφερειακήν, ισχύουσαν δια μίαν των κυνηγετικών περιφερειών, περί 
ων το άρθρ. 260 του δασικού κώδικος.  
γ)    Εις γενικήν, ισχύουσαν δι' ολόκληρον την Επικράτειαν και δ)   Εις γενικήν 
τοιαύτην υπηκόων ξένων Κρατών, ισχύουσαν δι' ολόκληρον την Επικράτειαν.  
Η άδεια θήρας εκδίδεται επί τη υποβολή γραμματίου ή τριπλοτύπου εισπράξεως 
του αρμοδίου Δημοσίου Ταμείου, υπέρ του Κεντρικού Ταμείου Γεωργίας, 
Κτηνοτροφίας και Δασών (Κεφ. Θήρας), εκ αα) δραχ. 125, δια την τοπικήν άδειαν, 
ββ) 300, δια την περιφερειακήν, γγ) 600, δια την γενικήν, δδ) 500, δια την 
γενικήν άδειαν υπηκόων ξένων Κρατών, δι' άσκησιν θήρας μέχρι 15 ημερών εε) 
1.500, δια την γενικήν υπηκόων ξένων Κρατών, δι' άσκησιν θήρας μέχρι δύο 
μηνών και ςς) 3.000, δια την γενικήν υπηκόων ξένων Κρατών, δι' άσκησιν θήρας 
κατά την διάρκειαν ολοκλήρου της κυνηγετικής περιόδου. Οι ομογενείς υπήκοοι 
ξένων Κρατών ή οι διαμένοντες εν Ελλάδι πέραν της δεκαπενταετίας, καταβάλλουν 
δια την έκδοσιν αδείας, τα ως άνω δια τους ημεδαπούς καθοριζόμενα ποσά. Δι' 
αποφάσεως του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας, δημοσιευομένης εις την Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως, είναι δυνατή η αυξομείωσις των ως άνω ποσών" 
(αντικατάσταση της παρ. 3 δια του ως άνω άρθρ. 12 Ν.Δ.  996/1971) 
  
 
(Αύξησιν των ανωτέρω τελών θήρας βλ. εν υπ' αριθμ. 58485/2426/1975 αποφ. 
Υπ. Γεωργίας)   
 
4.   Προς έκδοσιν της κατά τα ανωτέρω αδείας θήρας απαιτείται εισέτι και 
γραμμάτιον ή τριπλότυποιν εισπράξεως του αρμοδίου ταμείου υπέρ του Κεντρικού 
Ταμείου Γεωργίας Κτηνοτροφίας και Δασών (Κεφάλαιον Θήρας) εκ δραχ. 60 δια 
τοπικάς και περιφερειακάς αδείας και δραχ. 100 δια γενικάς τοιαύτας, προς 
εξασφάλισιν λογαριασμού πληρωμής των εν άρθρ. 267 φυλάκων θήρας. Η έκδοσις 
των αδειών θήρας άρχεται από 1 Αυγούστου εκάστου έτους.  
5.   Τα εις τας παρ. 3 και 4 του παρόντος άρθρου αναφερόμενα ποσά δύνανται να 
αυξάνωνται δια κοινής αποφάσεως των Υπουργών Οικονομικών και Γεωργίας.  
6.   Δι' αποφάσεως του επί της Γεωργίας Υπουργού, δημοσιευομένης εις την 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται ο τύπος ή μορφή και τα στοιχεία, άτινα 
δέον να περιέχη η άδεια θήρας, η διαδικασία εκδόσεως ταύτης, τα απαιτούμενα 
δικαιολογητικά προς έκδοσιν ταύτης τόσον δια τους 'Ελληνας πολίτας όσον και δια 
υπηκόοους ξένων κρατών, ως και τα απαιτούμενα προσόντα υγείας, κυνηγετικής 
ικανότητος και κυνηγετικών γνώσεων δια τους το πρώτον αιγουμένους έκδοσιν 
αδείας θήρας.   
 
(Η Επιτροπή εξετάσεων υποψηφίων για την απόκτηση άδειας κυνηγίου και οι 
σχετικές με αυτή διατάξεις καταργήθηκαν από την παρ. 17 άρθρ. 6 της 
272961/26-26 Απρ. 1982 (ΦΕΚ Β' 216) Διορθ. σφαλμ. στο ΦΕΚ Β' 564/9- 8-1982 
αποφ. Υπ. Προεδρ. Κυβερν. και Γεωργίας).   
 



7.   Προς έκδοσιν αδειών θήρας κατοίκων των απηγορευμένων ζωνών της 
παραμεθορίου περιοχής απαιτείται ειδική έγκρισις της αρμοδίας στρατιωτικής 
αρχής εφ' απλού χάρτου.  
8.   Οι δημόσιοι πολιτικοί και στρατιωτικοί υπάλληλοι, κάτοχοι αδείας θήρας, 
μετατιθέμετνοι, δύνανται να θηρεύουν εις την περιφέρειαν της θέσεως εις ην 
τοποθετούνται με την αυτήν άδειαν θεωρουμένην παρά της δασικής αρχής.   
 
 
 
'Αρθρο 263:    Θήρας υπό δασικών υπαλλήλων  
Οι μόνιμοι δημόσιοι δασικοί υπάλληλοι δύνανται να θηρεύουν, όπου και όταν 
επιτρέπεται η θήρα, επί τη βάσει ατελούς αδείας εκδιδομένης παρά της δασικής 
αρχής.   
 
 
 
'Αρθρο 264:    Απαγορεύσεις χορηγήσεις αδειών θήρας  
1.   'Αδεια θήρας δεν χορηγείται εις τους καταδικασθέντας:  
α)   Επί κακουργήματι εις οιανδήποτε ποινήν ή επί πλημμελήματι, δι' ό επεβλήθη 
στέρησις των πολιτικών δικαιωμάτων.  
β)   Επί ζωοκλοπή, ζωοκτονία, παρανόμω οπλοφορία, παρανόμω κατοχή όπλου και 
παραβάσει των διατάξεων περί θήρας.  
γ)   Επί εμπρησμώ, ανθρωποκτονία, εξ αμελείας και φθορά ξένης ιδιοκτησίας, εφ' 
όσον η τέλεσις των αδικημάτων τούτων συνδέεται προς την άσκησιν της θήρας και 
προς την προστασίαν των δασών.  
Προκειμένω  περί καταδικασθέντος μεν δια παράβασιν των διατάξεων περί θήρας, 
δύναται να εγκρθή η χορήγησις αδείας θήρας υπό του Νομάρχου, μετά γνώμην 
της αρμοδίας Δασικής Αρχής, μετά πάροδον 2 ετών από της εκτίσεως της ποινής, 
περί καταδικασθέντος δε εις βαθμόν πλημμελήματος επί παραβάσεων, περί ων αι 
παρ. α,β, και γ του παρόντος, δύναται να εγκριθή η χορήγησις αδείας θήρας υπό 
του Νομάρχου μετά γνώμην της αρμοδίας Δασικής Αρχής μετά πάροδον 5 ετών 
από της εκτίσεως της ποινής" (αντικατάσταση της παρ. 1 δια του άρθρ.9 Νομ.  
177/1975). 
2.   Η μετά την έναρξιν της κυνηγετικής περιόδου καταδίκη, δια παράβασιν των 
διατάξεων του παρόντος, συνεπάγεται την ακύρωσιν της αδείας θήρας, ήτις 
κατάσχεται υπό των αρμοδίων δια την τήρησιν των διατάξεων του παρόντος 
δημοσίων οργάνων, άνευ επιστροφής των καταβληθέντων δια την έκδοσιν 
χρηματικών ποσών.  
3.   Δεν χορηγείται άδεια θήρας εις τους μη συμπληρώσαντας το 21ον έτος της 
ηλικίας των, δύναται όμως να χορηγηθή τοιαύτη εις τους συμπληρώσαντας το 
18ον έτος, εφ' όσον προσκομισθή υπεύθυνος δήλωσις του έχοντος την επιμέλειαν 
του ανηλίκου ότι συγκατατίθεται εις την έκδοσιν αδείας θήρας.  
4.   Ο Υπουργός Γεωργίας, τη προτάσει του Υπουργείου Εθνικής Αμύνης, δύναται 
ν' απαγορεύη την χορήγησιν αδείας θήρας εις ωρισμένας περιφερείας, εφ' όσον 
λόγοι ασφαλείας επιβάλλουν τούτο.  
5.   Ο Υπουργός Γεωργίας, μετά πρότασιν του Υπουργού Δημοσίας Τάξεως, 
δύναται ν' απαγορεύη την χορήγησιν αδείας θήρας εις άτομα χαρακτηριζόμενα ως 
επικύνδυνα εις την ασφάλειαν εν γένει ή ν' απανακαλή τυχόν χορηγηθείσας 
αδείας, άνευ επιστροφής των καταβληθέντων προς έκδοσιν αυτών χρηματικών 
ποσών.   
 
 
 
'Αρθρο 265:    Οικονομική εξυπηρέτησις της θήρας  
1.   'Απαντες οι εκ της θήρας πόροι, κατά τας διατάξεις του παρόντος, 
περιέρχονται εις το Κεντρικόν Ταμείον Γεωργίας Κτηνοτροφίας και Δασών, 
συνιστωμένου προς τούτο ιδιαιτέρου κεφαλαίου εν τω προϋπλογισμώ του. "Οι ως 



άνω πόροι διατίθενται, με απόφαση του Δ.Σ. του Κ.Τ.Γ.Κ. και Δασών, αποκλειστικά 
για την εκπλήρωση ψιλοθηραματικών σκοπών, άσκηση της θηραματικής πολιτικής 
και για την αντιμετώπιση δαπανών προστασίας δασών από  πυρκαγιές" 
(αντικατάσταση του δεύτερου εδάφιου από το πρώτο  εδάφιο παρ. 4 αρθρ. 18 
Νομ. 1790/16-20 Ιουν. 1988) 
2.   Εις τα τριπλότυπα εισπράξεως ως και πάσης φύσεως καταθέσεις υπέρ του 
Κεντρικού Ταμείου Γεωργίας Κτηνοτροφίας και Δασών ως έσοδα εκ της θήρας ή 
υπέρ της θήρας υποχρεωτικώς θα τίθεται η ένδειξις:"Κεφάλαιον Θήρας".  
3.   Πόροι του Κεφαλαίου θήρας είναι:  
α)   Αι κατά τα αρθρ. 262 και 264 εισπράξεις δι'έκδοσιν αδειών θήρας.  
β)   Αι κατά το άρθρ. 287 παρ. 14 επιδικαζόμεναι αποζημιώσεις.  
γ)   Τα χρηματικά ποσά τα προερχόμενα εκ των υπό των ποινικών δικαστηρίων 
απαγγελλομένων χρηματικών ποινών και προστίμων κατά των παραβαινόντων τας 
περί θήρας διατάξεις.  
δ)   Τα εκπλειστηριάσματα εκ της εκποιήσεως των κατασχομένων πειστηρίων.  
ε)   Αι εισπράξεις εξ επιχορηγήσεως παρά των γεωργικών συνεταιρισμών δια την 
καταποίαν επιβλαβών θηραμάτων.  
4.    Σκοπός του Κεφαλαίου θήρας είναι η παροχή των οικονομικών δυνατοτήτων 
προς διατήρησιν, διαφύλαξιν και αύξησιν "των πληθυσμών των θηραμάτων και 
των λοιών ειδών της άγριας πανίδας, κατά περίπτωση δε και της αυτοφυούς 
χλωρίδας, καθώς και των βιοτόπων τους" (αντικ. της μέσα σε "" φράσης από την 
παρ. 6α του άρθρου 57 του Ν. 2637/98, ΦΕΚ-200 Α'), δια της λήψεως των  
ενδεδειγμένων μέτρων, τα κυριώτερα των οποίων είναι:  
α)   Η εξασφάλισις των οικονομικών μέσων δια την πληρωμήν των φυλάκων 
θήρας και της τοποθετήσεως των αναγκαίων πινακίδων, "καθώς και των έργων 
που προγραμματίζονται και εκτελούνται από τη δασική υπηρεσία, τα οποία 
αποσκοπούν στη διατήρηση, αποκατάσταση και διαχείριση των ειδών της άγριας 
πανίδας και αυτοφυούς χλωρίδας και των βιοτόπων τους" (προσθ. της μέσα σε "" 
φράσης από την παρ. 6β του άρθρου 57 του Ν. 2637/98, ΦΕΚ-200 Α').  
β)   Η ίδρυσις εκτροφείων και καταφυγίων θηραμάτων.  
γ)   Η συστηματική καταπολέμησις των επιβλαβών θηραμάτων.  
δ)   Η εκ του εξωτερικού και εσωτερικού αγορά, μεταφορά και εγκατάστασις 
διαφόρων θηραμάτων προς εμπλουτισμόν και αύξησιν του θηραματικού κεφαλαίου 
της χώρας.  
ε)   Η ίδρυσις και λειτουργία σταθμών ερεύνης, παρακολουθήσεως και 
δακτυλιώσεως αποδημητικών πτηνών και θηραμάτων εν γένει. ς)   Η αγορά ή 
απαλλοτρίωσις εκτάσεων ή ερημονήσων ή μεμονωμένων αγρών, εντός 
καταφυγίων θηραμάτων ή εκτροφείων, απαραιτήτων δια την άσκησιν της 
θηραματικής πολιτικής.  
ζ)   Η λήψις μέτρων προστασίας των αποδημητικών πτηνών δια την μη 
πρόσκρουσίν των επί των φάρων.  
η)   Η καταβολή εισφορών της χώρας δια την συμμετοχήν της Ελλάδος εις διεθνείς 
οργανισμούς θηρευτικού αντικειμένου (Διεθνές Συμβούλιον θήρας κλπ.), "και 
προστασίας των ειδών της άγριας πανίδας και αυτοφυούς χλωρίδας" (προσθ. της 
μέσα σε "" φράσης από την παρ. 6γ του άρθρου 57 του Ν. 2637/98, ΦΕΚ-200 Α'). 
"θ)   Η σύνταξη μελετών και η εκτέλεση ειδικών προγραμμάτων έρευνας και 
διαχείρισης των ειδών της άγριας πανίδας και αυτοφυούς χλωρίδας και των 
βιοτόπων τους.  
ι)   Η εκτέλεση προγραμμάτων ευαισθητοποίησης των πολιτών σε θέματα 
προστασίας των ειδών της άγριας πανίδας και αυτοφυούς χλωρίδας και των 
βιοτόπων τους. ια)  Η εκτέλεση προγραμμάτων υποδοχής, φύλαξης, και 
περίθαλψης των ειδών της άγριας πανίδας. ιβ)  Τα έξοδα επαναπατρισμού στη 
Χώρα και επαναποστολής, επανεξαγωγής στη Χώρα καταγωγής ειδών της άγριας 
πανίδας. ιγ)  Τα έξοδα μεταφοράς, υποδοχής, περίθαλψης των κατασχεθέντων 
ειδών της αυτοφυούς χλωρίδας και άγριας πανίδας και των δειγμάτων αυτών 
ζώντων ή νεκρών, επεξεργασμένων ή μη, καθώς και της διατροφής των ζώντων 
ειδών της άγριας πανίδας. ιδ)  Με απόφαση του Υπουργού Γεωργίας, που 



δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται, σε εφαρμογή της 
παρούσας παραγράφου, οι όροι και οι προυποθέσεις σύναψης συμβάσεων μεταξύ 
του Υπουργού Γεωργίας και τρίτων προσώπων που διαθέτουν επαρκείς εγγυήσεις 
και αποδεδειγμένη επιστημονική εμπειρία και ενασχόληση με τα οικεία θέματα, υπό 
το συντονισμό της Κεντρικής Δασικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Γεωργίας" 
(προσθ. των εδαφ. θ έως ιδ από την παρ. 6δ του άρθρου 57 του Ν. 2637/98, 
ΦΕΚ-200 Α').   
 
  
 
'Αρθρο 265Α:   Ανώτατον Συμβούλιον θήρας  
Το άρθρ. 265Α που είχε προστεθεί από το άρθρ. 10 Νομ. 177/1975, καταργήθηκε 
από την περιπτ. β' παρ. 1 άρθρ. 79 Νομ. 998/1979 (ΦΕΚ Α' 289).   
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Δ' :   
 
'Αρθρο 266:    Κυνηγετικαί οργανώσεις  
1.   Δια την σύστασιν κυνηγετικού συλλόγου απαιτείται η τήρησις των περί 
σωματείων κειμένων διατάξεων, η δε επωνυμία του δέον να είναι "Κυνηγετικός 
Σύλλογος, προστιθεμένης της ονομασίας της έδρας δασαρχείου ή νομαρχίας ή 
επαρχείου.  
2.   Σκοπός τούτων είναι, αφ' ενός μεν η οργάνωσις των κυνηγών και η φίλαλθλος 
κυνηγετική κατάρτισις και προαγωγή αυτών δια την αναγκαίαν πειθαρχίαν προς 
εφαρμογήν του παρόντος κώδικος, αφ' ετέρου δε η συμβολή τούτων εις την 
προσπάθειαν της Πολιτείας δια την διατήρησιν, ανάπτυξιν και προστασίαν του 
θηραματικού πλούτου της Χώρας. Αι κυνηγετικαί οργανώσεις οφείλουν να 
βοηθούν τας δασικάς αρχάς εις παν ζήτημα ενδιαφέρον την θήραν και το θήραμα 
και να παρέχουν εις αυτάς πάσαν αναγκαίαν πληροφορίαν και συνδρομήν.  
3.   Αι κυνηγετικαί οργανώσεις υπάγονται εις το Υπουργείον Γεωργίας, το οποίον 
ορίζεται ως ανωτέρα εποπτική αρχή. "4.  Εις εκάστην περιφέρειαν Διευθύνσεως 
Δασών άνευ Δασαρχείων ή Νομοδασαρχείου ή Δασαρχείου, δύναται να 
αναγνωρισθούν υπό του Υπουργού Γεωργίας, ως συνεργαζόμενοι κυνηγετικοί 
σύλλογοι:  
α)   Μέχρι 2 Κυνηγετικοί Σύλλογοι επί συνολικού αριθμού κυνηγών μελών αυτών, 
από 500 έως  1.000 
β)   Μέχρι 3 Κυνηγετικοί Σύλλογοι επί συνολικού αριθμού κυνηγών-μελών αυτών 
από 1001 έως  2.000. 
γ)   Μέχρι 4 Κυνηγετικοί Σύλλογοι επί συνολικού αριθμού κυνηγών μελών-αυτών 
από 2001 έως  3.000. 
δ)   Μέχρι 5 Κυνηγετικοί Σύλλογοι επί συνολικού αριθμού κυνηγών-μελών αυτών, 
από 3001 και άνω.  
ε)   Εις την περιφέρειαν του Νομού Αττικής, λόγω του μεγάλου αριθμού των 
κυνηγών, δύναται να αναγνωρισθούν έως 15 Κυνηγετικοί Σύλλογοι. Αι έδραι και 
περιφέρειαι εκάστου των Κυνηγετικών Συλλόγων του Νομού Αττικής, ορίζονται δι' 
αποφάσεως του Υπουργού Γεωργίας. ς)   Εις την έδραν εκάστης επαρχίας 
ανεξαρτήτως αποστάσεως και αριθμού μελών κυνηγών.  
ζ)   Εις την έδραν εκάστης των, ως ανωτέρω κατονομαζομένων Δασικών Αρχών, 
πλην του Νομού Αττικής, δεν επιτρέπεται να αναγνωρισθούν ως συνεργαζόμενοι 
Κυνηγετικοί Σύλλογοι πλείονες του ενός ανεξαρτήτως του αριθμού κυνηγών.  
η)   Απαγορεύεται η αναγνώρισις εις την αυτήν πόλιν, κωμόπολιν ή χωρίον 
πλειόνων του ενός Κυνηγετικών Συλλόγων. Ομοίως απαγορεύεται η αναγνώρισις  
πλειόνων Κυνηγετικών Συλλόγων εις απόστασιν μικροτέραν των 25 χιλιομέτρων 
εκ της έδρας του Δασαρχείου, εκτός εάν, εν τη τελευταία περιπτώσει, ο αριθμός 
των κυνηγών υπερβαίνη τους 300. Εξαιρούνται αι περιοχαί των νήσων της χώρας.  
θ)   Η έδρα και η περιφέρεια εκάστου, κατά τα ανωτέρω αναγνωριζομένου 
Κυνηγετικού Συλλόγου, καθορίζεται δι' αποφάσεως του Υπουργού Γεωργίας, βάσει 
του αριθμού των κυνηγών, της χιλιομετρικής αποστάσεως από της έδρας της 



Δασικής Αρχής, των συγκοινωνισσών συνθηκών, ως και εις έδρας Δασονομείων ή 
Δασικών Τμημάτων.  
ι)   'Εκαστος κυνηγός υποχρεούται να είναι μέλος του Κυνηγετικού Συλλόγου της 
περιφερείας της μονίμου κατοικίας του. Εν περιπτώσει μετοικησεώς του 
επιτρέπεται ή εις τον οικείον κυνηγετικόν σύλλογον μεταγραφή αυτού". 
(αντικατάσταση της παρ. 4 δια της παρ. 1 του άρθρ. 11 Νομ. 177/1975)  
5.   Εις εκάστην κυνηγετικήν περιφέρειαν ιδρύεται ανά μία κυνηγετική 
ομοσπονδία, εις ην υπάγονται υποχρεωτικώς άπαντες οι κυνηγετικοί σύλλογοι της 
περιφερείας με έδραν την  της κυνηγετικής περιφερείας.  
"6.  Ιδρύεται, με έδραν τας Αθήνας Κυνηγετική Συνομοσπονδία, εις ην 
υποχρεωτικώς υπάγονται άπασαι αι Κυνηγετικαί Ομοσπονδίαι. Οι Πρόεδροι των 
Ομοσπονδιών αυτοδικαίως μετέχουν ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής, 
το οποίον είναι δωδεκαμελές και συμπληρούται δε ως προς τα λοιπά μέλη αυτού 
κατά τα εν τω καταστατικώ αυτής οριζόμενα" (αντικατάσταση της παρ. 6 δια της 
παρ. 1 του άρθρ. 11  Νομ. 177/1975).   
7.   Δι' αποφάσεως του Υπουργού Γεωργίας, δημοσιευομένης εις την Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως, καθορίζονται αι λεπτομέρειαι της λειτουργίας των κυνηγετικών 
συλλόγων, των ομοσπονδιών και συνομοσπονδίας, των διοικητικών συμβουλίων, 
της συνθέσεως αυτών, των προσόντων και ιδιοτήτων των μελών αυτών, της 
θητείας τούτων, των καταστατικών των, της περιουσίας αυτών, της προσωρινής 
διοικήσεως αυτών και πάσης συναφούς λεπτομερείας, σκοπούσης εις την 
καλυτέραν εξυπηρέτησιν της θήρας. Ωσαύτως, δια της αυτής αποφάσεως 
ρυθμίζονται αι προποθέσεις και τα κριτήρια αναγνωρίσεως των κυνηγετικών 
συλλόγων ως και τα της συγχωνεύσεως αυτών.   
 
(Εξεδόθηκαν αι ακόλουθοι αποφάσεις:  
α)   9430/623 της 26 Φεβρ./10 Μαρτ. 1969 (ΦΕΚ Β' 171) "περί καθορισμού 
λειτουργίας Κυνηγετικών Συλλόγων".  
β)   9431/624 της 26 Φεβρ. /10 Μαρτ. 1969 (ΦΕΚ Β' 171) "περί καθορισμού 
λειτουργίας Κυνηγετικών Ομοσπονδιών και Συνομοσπονδίας".  
γ)   (23853/484 της 16Μαρτ./4 Απρ. 1973 ΦΕΚ Β' 398 "περί εγκρίσεως 
Καταστατικών Κυνηγετικών Ομοσπονδιών και Συνομοσπονδιάς". Ανεκλήθη δια των 
υπ' αριθ. 11076/1002/1974 και   
25234/1637/1976). 
δ)   (112076/1002 της 19/31 Δεκ. 1974, ΦΕΚ Β' 1370. Διορθ.  
Ημαρτ. εν ΦΕΚ Β' 125 της 4 Φεβρ. 1975 "περί εγκρίσεως Καταστατικού 
Κυνηγετικών Συλλλόγων, Κυνηγετικών Ομοσπονδιών και Κυνηγετικής 
Συνομοσπονδίας Ελλάδος".  
Ανεκλήθη δια της υπ' αριθμ.  25234/1637/1976). 
8.   Κατά τα λοιπά ως προς τας κυνηγετικάς οργανώσεις, ισχύουν αι διατάξεις περί 
σωματείων του Αστικού Κώδικος, ως και αι διατηρηθείσαι, μετά την ισχύν του, 
διατάξεις του Νομ. 281 της 21/25.6.1914 (περί Σωματείων) δυνάμει του αρθρ. 22 
του εισαγωγικού Α.Ν. 2783 τη 30/30.1.1941 (εισαγωγικός Νόμος του Αστικού 
Κώδικος), εφ' όσον δεν αντίκεινται εις τας σχετικάς διατάξεις του παρόντος.  
9.   Δεν επιτρέπεται να είναι μέλη διοικητικών συμβουλίων κυνηγετικών 
οργανώσεων οι μη κρινόμενοι ως νομιμόφρονες υπό της οικείας αστυνομικής 
αρχής, μέλη δε των κυνηγετικών συλλόγων:  
α)   Οι στερούμενοι του δικαιώματος λήψεως αδείας θήρας κατά τας διατάξεις του 
παρόντος.  
β)   Οι αλλοδαποί, εξαιρουμένων των ομογενών ξένης υπηκοότητος, των 
διαμενόντων μονίμως εν τη ημεδαπή.  
10.  Δι' αποφάσεως του Υπουργού Γεωργίας, δημοσιευομένης εις την Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως, καθορίζονται τα των δικαιωμάτων εγγραφής, ετησίων 
συνδρομών και τα της διαθέσεως των εσόδων των κυνηγετικών συλλόγων. Εν 
πάση περιπτώσει το ποσόν αυτό δεν δύναται να ορισθή μικρότερον των 50 και 60 
δραχμών, αντιστοίχως, πάντως τουλάχιστον το ήμισυ των εσόδων τούτων δέον να 
διατίθεται υποχρεωτικώς δια σκοπούς φιλοθηραματικούς. (Εξεδόθη η υπ' αριθμ. 



2120/347 της 26 Φεβρ. / 10 Μαρτ. 1969 (ΦΕΚ Β' 171) "περί καθορισμού 
εγγραφής και συνδρομών Κυνηγετικών Οργανώσεων".   
 
 
'Αρθρο 267:    Φύλακες θήρας  
1.   Η εφαρμογή και τήρησις των περί θήρας διατάξεων ανατίθεται εις την δασικήν 
υπηρεσίαν και ανήκει εις την αρμοδιότητα της δια το Ν.Δ. 4519 της 29/30.6.1966 
(περί διαρθρώσεως κατά βαθμούς των οργανικών θέσεων του Κτηνιατρικού 
Κλάδου του Υπουργείου Γεωργίας) και 818 της 3/15.10.1966 Β.Δ/τος (περί 
οργανώσεως της παρά τη Γενική Διευθύνσει Δασών του Υπουργείου Γεωργίας Ε' 
Διευθύνσεως Οικονομίας Δασικών Βοσκοτόπων και καθορισμού της αρμοδιότητος 
αυτής), συσταθείσης Εης Δ/νσεως Δασών υπό τον τίτλον "Δ/νσις Οικονομίας 
Δασικών Βοσκοτόπων", ασκείται δε υπό των δασικών οργάνων και των δια του 
παρόντος προβλεπομένων φυλάκων θήρας, διατηρουμένων εν ισχύϊ των 
διατάξεων του παρόντος ως προς τα καθήκοντα των δασικών οργάνων δια την 
θηροφυλακήν.  
Οι φύλακες θήρας συγχρόνως υποχρεούνται, κατά την ενάσκησιν των καθηκόντων 
τούτων, εντός των εκτάσεων, περί ων το άρθρ. 1, να καταγγέλλουν  πάντα 
παραβάτην των περί των δασών διατάξεων εξομοιούμενοι ως προς την επιτέλεσιν 
των καθηκόντων των προς τους δασοφύλακας.  
2.   Δι' αποφάσεως των Υπουργών Γεωργίας και Οικονομικών, δημοσιευομένης εις 
την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, προσλαμβάνονται μέχρι 300 φύλακες θήρας επί 
μηνιαία, αντιμισθία και επί σχέσει εργασίας ιδιωτικού δικαίου, αμειβόμενοι εις 
βάρος του Κεντρικού Ταμείου Γεωργίας, Κτηνοτροφίας και Δασών (Κεφάλαιον 
θήρας). Δια της αυτής ως άνω αοφάσεως καθορίζονται τα καθήκοντα και οι 
περιορισμοί, τα προσόντα, η πρόσθετος εκπαίδευσίς των, η ηλικία, η έδρα και 
κατανομή του ως άνω αριθμού ανά την Χώραν, μη ισχυουσών δια τους 
προσλαμβανομένους φύλακας θήρας των περί εντοπιότητος διατάξεων του 
υπαλληλικού κώδικος, ως επίσης ο τρόπος της προσλήψεως, το ύψος της 
αντιμισθίας, τα επιδόματα ευδοκίμου υπηρεσίας, τα αδοιπορικά αυτών έξοδα, ή 
ανανέωσις της συμβάσεως και αναπροσαρμογή των αποδοχών των ως και η 
απόλυσις και ο πειθαρχικός έλεγχος αυτών, η στολή, η υπόδησις, ο οπλισμός και 
πάσα συναφής λεπτομέρεια δια την εκτέλεσιν της υπηρεσίας των.  
3.   Κυνηγετικαί οργανώσεις η ιδιοκτήται μη δημοσίων εκτάσεων, δύνανται 
δαπάναις των να προσλαμβάνουν ιδιωτικούς φύλακας θήρας. Ούτοι 
αναγνωρίζονται, μετά πρότασιν της αρμοδίας δασικής αρχής, υπό του Υπουργού 
Γεωργίας, ως φύλακες θήρας, εξομοιούμενοι εις ό,τι αφορά εις τα καθήκοντα και 
δικαιώματα με τους εν τη παρ. 1 του παρόντος άρθρου τοιούτους, πλην της 
αντιμισθίας. Η έδρα και η περιφέρεια φυλάξεως ορίζεται εν τη αποφάσει 
αναγνωρίσεως, μετά προηγουμένην σύμφωνον  πρότασιν της κυνηγετικής 
οργανώσεως ή του ιδιοκτήτου.  
4.   Οι κυνηγετικοί σύλλογοι δύνανται δι' ειδικής εισφοράς των μελών των, 
κατόπιν εγκρίσεως του Υπουργού Γεωργίας, να προμηθεύωνται μεταφορικά μέσα, 
δια την αποτελεσματικήν δίωξιν της λαθροθηρίας, άτινα διατίθενται εις τους 
φύλακας θήρας της περιφερείας των. Αι δαπάναι κινήσεως και συντηρήσεως 
τούτων βαρύνουν τους οικείους κινηγετικούς συλλόγους.   
 
  
ΒΙΒΛΙΟΝ  ΕΒΔΟΜΟΝ 
Ποινικαί και Δικονομικαί Διατάξεις   
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α' : Ποινικαί Διατάξεις   
 
'Αρθρο 268:    Παράνομος υλοτομία και κλαδονομή - Παράβασις αστυνομικών 
διατάξεων  
1.   Ο οπωσδήποτε βλάπτων δάσος ή δασικήν έκτασιν ή προξενών οιανδήποτε 
φθοράν, ο άνευ αδείας υλοτομίας ή προκειμένου περί ατελών υλοτομιών, ο άνευ 



εγκρίσεως ή εγκαταστάσεως ή παρά τας υποδείξεις των αρμοδίων δασικών 
οργάνων, όπου απαιτούνται τοιαύται, ή προκειμένου περί μη δημοσίων δασών, ο 
άνευ αδείας και του ιδιοκτήτου ή του διακατόχου του δάσους, υλοτομών, 
κατασκευάζων ή συλλέγων δασικά προϊόντα, εφ' όσον ειδικαί διατάξεις του 
παρόντος κώδικος δεν ορίζουν άλλως, τιμωρούνται δια προστίμου ή κρατήσεως ή 
και δι' αμφοτέρων των ποινών τούτων, εάν ουδεμία εκ της παραβάσεως επήλθε 
ζημία, ή η προξενηθείσα τοιαύτη δεν υπερβαίνη τας χιλίας δραχμάς.  
2.   Εάν η ζημία υπερβαίνη τας χιλίας δραχμάς, ο παραβάτης τιμωρείται κατά τας 
διατάξεις των άρθρ. 381 και 382 του ποινικού κώδικος. Ως επιβαρυντική 
περίπτωσις θεωρείται, εάν το δάσος είναι δημόσιον.  
3.   Οι παραβάται των δασικών αστυνομικών διατάξεων τιμωρούνται δια προστίμου 
ή κρατήσεως, εκτός εάν η εκ της παραβάσεως αυτών προκύψασα ζημία είναι 
μεγαλυτέρα των χιλιών δραχμών, ότε τιμωρούνται δια των ποινών της παρ. 2 του 
παρόντος άρθρου.  
4.   Δια των ποινών του παρόντος άρθρου τιμωρούνται και οι παραβάται των περί 
κλαδονοής διατάξεων του άρθρ. 112. Η κλαδονομή εντός δημοσίων δημοτικών ή 
κοινοτικών δασών θεωρείται ως επιβαρυντική αιτία. 'Αρθρο 269:    Κυρώσεις κατά 
των παρανόμως εισαγόντων εκ του εξωτερικού ξυλείαν, φυτά κλπ.  
Τα κατά παράβασιν των διατάξεων του άρθρ. 221 εισαγόμενα είδη κατάσχονται 
παρά των δασικών ή αστυνομικών αρχών και καταστρέφονται δια πυρός επί τόπου, 
ο δε παραλήπτης τούτων τιμωρείται δια χρηματικής ποινής 5.000 δραχμών και δια 
φυλακίσεως μέχρις εξ μηνών. Δια της αυτής ποινής τιμωρείται και ο ιδιοκτήτης των 
ως άνω ειδών ο μεταφέρων τοιαύτα εις άλλην περιφέρειαν της Χώρας εκείνης της 
τυχόν αρχικώς καθορισθείσης προς εισαγωγήν. Τα μεταφερόμενα είδη κατάσχονται 
και καταστρέφονται επί τόπου, τα δε έξοδα καταστροφής βαρύνουν  τον 
παραβάτην ιδιοκτήτην, εισπραττόμενα κατά τας διατάξεις περί εισπράξεως 
δημοσίων εσόδων.   
 
 
'Αρθρο 270:    Απαγόρευσις υλοτομίας ελατών κλπ. Κυρώσεις  
1.   Η υλοτομία και μεταφορά νεαρών ελατών ή κορυφών ή κλάδων ελάτης 
δυναμένων να χρησιμοποιηθούν ως δένδρα Χριστουγέννων ως και η εκκοπή, 
χρησιμοποίησις και μεταφορά κλάδων αμυγδαλεών,βερυκοκκέων, ροδακινεών και 
λοιπών εν γένει πυρηνοκάρπων οπωροφόρων δένδρων προς εορταστικήν χρήσιν 
και διακόσμησιν εκ των δημοσίων και μη δημοσίων δασών, κήπων και οπωρώνων, 
απαγορεύεται. Κατ' εξαίρεσιν επιτρέπεται κατά την περίπτωσιν και υπό τους όρους 
της παρ. 3.  
2.   Οι υλοτομούντες ή μεταφέροντες καθώς και οι κατέχοντες ή χρησιμοποιούντες 
τοιαύτα δένδρα Χριστουγέννων ή διακοσμητικούς κλάδους  αυτών τιμωρούνται δια 
προστίμου ή κρατήσεως ή  δι' αμφοτέρων των ποινών τούτων, τα δε δένδρα και οι 
κλάδοι κατάσχονται και καταστρέφονται υπό του αρμοδίου δασικού οργάνου, 
συντασσομένου πρωτοκόλλου καταστροφής αυτών.  
3.   Εις τους ασχολουμένους με την παραγωγήν και πώλησιν των ανωτέρω ειδών 
αποκλειστικώς δια καλλωπιστικούς σκοπούς, η μεταφορά και πώλησις αυτών 
επιτρέπεται κατόπιν ειδικής αδείας των αρμοδίων δασικών υπηρεσιών, εφ' όσον 
πρόκειται περί οπωροφόρων δένδρων.  
4.   Δια πράξεως του νομάρχου, δημοσιευομένης εις την εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως, δύναται να επιβληθή η κατά περιφερείας, οριζομένας εν τη αυτή 
πράξει, κατάσχεσις των ζώων και τροχοφόρων, δια των οποίων διενεργείται 
μεταφορά των ως άνω προϊόντων, ως και άλλων δασικών προϊόντων οριζομένων 
εν τη πράξει ταύτη και προερχομένων εξ αναδασωτέων εκτάσεων.  
5.   Τα ούτω κατασχόμενα ζώα και μεταφορικά μέσα  παραδίδονται προς φύλαξιν 
εις την πλησιεστέραν αστυνομικήν ή δασικήν αρχήν, αποδιδόμενα εις τον 
ιδιοκτήτην μετά καταβολήν, δια γραμματίου παρακαταθήκης, δραχμών 
πεντακοσίων δι' έκαστον ζώον ή χιλίων πεντακοσίων δι' έκαστον ζώον ή χιλίων 
πεντακοσίων δι' έκαστον τροχοφόρων ή, λόγω εγγυήσεως και επί απλή αποδείξει, 
των εξόδων φυλάξεως και συντηρήσεως, οριζομένων υπό της αστυνομικής ή 



δασικής αρχής.  
6.   Εφ' όσον, εντός τριών ημερών από της κατασχέσεως, δεν ήθελον καταβληθή 
τα ως άνω έξοδα και η εγγύησις, τα κατασχεθέντα μεταφορικά μέσα εκποιούνται 
δια δημοπρασίας, το δε εκπλειστηρίασμα, μετά την αφαίρεσιν των εξόδων 
φυλάξεως και συντηρήσεως και την καταβολήν αυτών εις τον δικαιούχον, 
κατατίθενται εις το Ταμείον Παρακαταθηκών και Δανείων.  
7.   Μετά την έκδοσιν της δικαστικής αποφάσεως το κατατεθειμένον 
εκπλειστηρίασμα ή η εγγύησις αποδίδονται εις τον ιδιοκτήτην, εάν η απόφασις 
είναι αθωωτική, άλλως καταπίπτουν υπέρ του Δημοσίου. Τα έξοδα φυλάξεως 
οπωσδήποτε δεν επιστρέφονται.   
 
 
 
'Αρθρο 271:    Κατάσχεσις και δήμευσις δασικών προϊόντων, εργαλείων, οργάνων, 
σκευών κλπ.  
1.   Κατάσχονται και δημεύονται παρά των δασικών, αστυνομικών ή οργάνων της 
αγροφυλακής τα δασικά προϊόντα:  
α)   Τα υλοτομούμενα, κατασκευαζόμενα ή συλλεγόμενα άνευ αδείας υλοτομίας ή 
εγκρίσεως ατελούς υλοτομίας της δασικής αρχής, προκειμένου δε περί μη 
δημοσίων δασών και άνευ αδείας του ιδιοκτήτου ή διακατόχου του δάσους όπου 
απαιτείται τοιαύτη άδεια.  
β)   Τα υλοτομούμενα, κατασκευαζόμενα ή συλλεγόμενα, δυνάμει αδείας ή 
εγκρίσεως ατελούς υλοτομίας της δασικής αρχής ή αδείας και του ιδιοκτήτου 
προκειμένου, περί μη δημοσίου δάσους, κατά τρόπον αντιβαίνοντα εις τας περί 
τρόπου υλοτομίας, κατασκευής ή συλλογής δασικών προϊόντων διατάξεις.  
γ)   Τα μεταφερόμενα προ της εξελέγξεως πέραν του τόπου της καταμετρήσεως.  
δ)   Τα μεταφερόμενα μετά την εξέλεγξιν, αλλά προς της εκδόσεως της 
συμπληρωματικής αδείας, κατασχομένου και δημευομένου εν τη περιπτώσει ταύτη 
ποσού ουχί μείζονος του διαπιστωθέντος πλεονάσματος.  
ε)   Η εκ δημοσίων δασών μεταφερομένη ρητίνη άνευ αδείας της δασικής αρχής. 
ς)   Τα μεταφερόμενα βαλανίδια και κεράτια άνευ καταβολής του κατά το άρθρ. 
165 καθοριζομένου φόρου ή μισθώματος.  
ζ)   Τα παρανόμως και άνευ δασονομικών εγγράφων μεταφερόμενα ή πωλούμενα 
δασικά προϊόντα.  
2.   Τα ως άνω κατασχόμενα δασικά προϊόντα, ευθύς μετά την κατάσχεσιν, 
διατίθενται άνευ δημοπρασίας υπό του προϊσταμένου του οικείου δασαρχείου, είτε 
εις αγαθοεργά ή άλλα κοινωφελή ιδρύματα είτε εις δημοσίας υπηρεσίας είτε εις 
ανεγνωρισμένους συνεταιρισμούς, κατά προτίμησιν υπαλλήλων του Κράτους, επί 
καταβολή του πενταπλού μισθώματος του οριζομένου υπό του ισχύοντος πίνακος 
διατιμήσεως, εκτός εάν πρόκειται περί προϊόντων εκ μη δημοσίων δασών, οπότε 
καταβάλλεται παρά τούτων τίμημα οριζόμενον υπό του νομάρχου. Εις περίπτωσιν 
καθ' ην τα κατασχόμενα δασικά προϊόντα δεν αναγκαιούν εις τους ως ανωτέρω 
οργανισμούς, ιδρύματα, κλπ. εκποιούνται ταύτα δια προχείρου δημοπρασίας, 
εγκρινομένης υπό του αρμοδίου δασάρχου και προ της εκδόσεως της σχετικής 
ποινικής αποφάσεως. To κατά τα άνω τίμημα ή το εκπλειστηρίασμα, προκειμένου 
περί προϊόντων μη δημοσίων δασών, μετ' αφαίρεσιν του δημοσίου φόρου, 
αποδίδεται εις τον ιδιοκτήτην ή διακάτοχον του δάσους, εάν ούτος δεν ενέχεται εις 
την παράνομον υλοτομίαν και δεν απεζημιώθη εξ οιασδήποτε άλλης αιτίας δια την 
γενομένην εις το δάσος του υλοτομίαν.  
3.   Ομοίως κατάσχονται και δημεύονται τα παντός είδους εργαλεία, όργανα και 
σκεύη, των οποίων ο παραβάτης ποιείται χρήσιν προς εκτέλεσιν του αδικήματος, 
καθώς και τα μεταφορικά μέσα, τα οποία χρησιμοποιούναι κατά την παράνομον 
υλοτομίαν ή μεταφοράν. Τα κατασχόμενα εργαλεία, όργανα και σκεύη, ως και τα 
παντός είδους μεταφορικά μέσα (ιστιοφόρα, αυτοκίνητα, δίτροχα, τετράτροχα, 
φορτηγά ζώα κλπ.) εκποιούναι μετά την υπό του δικάζοντος την υπόθεσιν 
δικαστηρίου επικύρωσιν της κατασχέσεως.  
Αι ως ανωτέρω δημοπρασίαι ενεργούνται κατά τας διατάξεις περί εκποιήσεως 



αδεσπότων ή κατασχεθέντων δασικών προϊόντων.  
4.   Το εκ της εκποιήσεως ως άνω τίμημα, ως και το μίσθωμα της παρ. 2 του 
παρόντος εισάγονται εις το Κεντρικόν Ταμείον Γεωργίας Κτηνοτροφίας και Δασών 
και διατίθενται υπ' αυτού ως έσοδα δασών.  
5.   Κατ' εξαίρεσιν, προκειμένου περί εργαλείων και μεταφορικών μέσων χρησίμων 
τη δασική υπηρεσία, ταύτα δεν εκποιούνται αλλά παραδίδονται επί αποδείξει υπό 
του κατασχόντος εις τον αρμόδιον δασάρχην και χρησιμοποιούνται κατά τας 
ανάγκας της υπηρεσίας.  
6.   Εξαιρετικώς δεν κατασχονται τα φορτηγά ζώα, δια των οποίων μεταφέρονται 
καυσόξυλα εις συνοικισμούς ή χωρία της διαμονής των μεταφερόντων και τα οποία 
προορίζονται δι' ατομικάς ανάγκας αυτών.  
7.   Επί κατασχέσεως των λοιπών φορτηγών ζώων, ταύτα μετά την σύνταξιν της 
εκθέσεως κατασχέσεως, παραδίδονται επί αποδείξει προς φύλαξιν εις τους 
ιδιοκτήτας των, οριζομένους ως μεσεγγυούχους και ευθυνομένους δια την 
διατροφήν και φύλαξιν αυτών μέχρις εκδόσεως της σχετικής αποφάσεως, δια της 
οποίας θα καθορίζεται η περαιτέρω τύχη τούτων. Εάν δεν είναι δυνατή ή εάν είναι 
επικίνδυνος η παράδοσις του ζώου εις τον ιδιοκτήτην, τούτο, κατ' ελευθέραν 
κρίσιν του οικείου δασάρχου, παραδίδεται επί αποδείξει, εις οιονδήποτε τρίτον 
αναλαμβάνοντα την διατροφήν και την φύλαξίν του, οπότε τα έξοδα ταύτα 
βαρύνουν τον ιδιοκτήτην μεν του ζώου, αν τούτο δια της δικαστικής αποφάσεως 
αποδοθή εις αυτόν, το εκπλειστηρίασμα δε, εφ' όσον εκποιηθή δια δημοπρασίας.  
8.   Δια Δ/τος δύναται να ορισθούν και άλλαι περιπτώσεις κατασχέσεως δασικών 
προϊόντων.   
 
 
 
'Αρθρο 272:    Παρακράτησις φόρου ή μισθώματος του Δημοσίου  
'Οταν αθωωτική απόφασις ή βούλευμα διατάσση, την απόδοσιν των 
κατασχεθέντων δασικών προϊόντων, εκ του εκπλειστηριάσματος αυτών ή της 
κατατεθειμένης εγγυήσεως αφαιρείται υπέρ του Δημοσίου ο φόρος ή το μίσθωμα 
αυτού, εφ' όσον δεν έχει καταβληθή, υπολογιζόμενον επί τη βάσει της διατιμήσεως 
της ισχυούσης κατά τον χρόνον της καταβολής του οφειλομένου φόρου ή 
μισθώματος των δασικών προϊόντων.  
Τα αυτά ισχύουν και δια την περίπτωσιν, καθ' ην δεν έχουν εκποιηθή τα προϊόντα 
ταύτα.   
 
 
 
'Αρθρο 273:    Ευθύνη δασικών, τελωνειακών και λοιπών υπαλλήλων  
1.   Ο κατά παράβασιν των σχετικών διατάξεων του παρόντος κώδικος, των 
οικείων Δ/των και των εκδιδομεων οδηγιών, συντάσσων ή εκδίδων αδείας 
υλοτομίας, πρωτόκολλα εξελέγξεως ή πιστοποιήσεις δασικός υπάλληλος, ως και ο 
τελωνειακός υπάλληλος, ο θεωρών διασάφησιν μεταφοράς δασικών προϊόντων μη 
συνοδευομένην υπό των απαιτουμένων δασικών εγγράφων ή καθ' υπέρβασιν του 
εν αυτοίς αναγραφομένου ποσού, τιμωρείται δια προστίμου και εάν ενήργησε 
δολίως δια φυλακίσεως ενός μηνός μέχρις ενός έτους, ασχέτως προς επιβληθείσαν 
τυχόν πειθαρχικήν ποινήν.  
2.   Τα όργανα της δασοφυλακής, της αστυνομίας, της αγροφυλακής, της 
τελωνειακής αρχής ή οι οικονομικοί και σιδηροδρομικοί υπάλληλοι, λαμβάνοντες 
γνώσιν παραβάσεως των διατάξεων του παρόντος, εάν δεν προβούν αμέσως εις 
την μήνυσιν της παραβάσεως, τιμωρούνται ως συνεργοί της πράξεως.  
3.   Δασικά εν γένει όργανα αγροφυλακής ή αστυνομικά όργανα, τα οποία εκ 
προθέσεως ή βαρείας αμελείας συλλαμβάνουν ζώα βοσκόντα εντός μη 
απαγορευομένης εκτάσεως, τιμωρούνται δια χρηματικής ποινής ή φυλακίσεως 
μέχρι τριών μηνών ή και δι' αμφοτέρων των ποιών τούτων επιφυλασσομένων και 
των οριζομένων εν των άρθρ. 585  του κώδικος ποινικής δικονομίας.   
 



 
 
'Αρθρο 274:    Απόδοσις κατασχεθέντων δασικών προϊόντων  
1.   Προκειμένου περί δασικών προϊόντων, παρανόμως αποληφθέντων ή 
απολαμβανομένων, ως και των άνευ δασονομικών εγγράφων μεταφερθέντων ή 
μεταφερομένων, εφ' όσον γεννώνται βάσιμοι αμφιβολίαι περί του επιβαλλομένου 
της ποινικής διώξεως του υπαιτίου, είτε λόγω του τυπικού της παραβάσεως είτε δι' 
έλλειψιν δόλου εκ μέρους αυτού είτε δι' αδυναμίαν συμμορφώσεώς του προς τον 
Νόμον δια λόγους ανεξαρτήτους της θελήσεώς του, δεν συντάσσεται μήνυσις, αλλ' 
επιβάλλεται συντηρητική κατάσχεσις επί των τυχόν παρανόμως αποληφθέντων ή 
μεταφερθέντων δασικών προϊόντων, η όλη δε αλληλογραφία μετά της τυχόν παρά 
ταύτα συνταγείσης μηνύσεως υποβάλλεται υπό του προϊσταμένου του δασαρχείου 
μετά της σχετικής προτάσεως προς τον νομάρχην.  
2.   Ο νομάρχης αποφαίνεται, αν δέον να γίνη ποινική δίωξις του υπαιτίου ή όχι, 
αποδιδομένων εν τη δευτέρα περιπτώσει των τυχόν κατασχεθέντων δασικών 
προϊόντων εις αυτόν, επί καταβολή μέχρι του τετραπλού του αντιστοίχου 
μισθώματος ή δικαιώματος του Δημοσίου (φόρου), αναλόγως του βαθμού και του 
είδους της παραβάσεως.   
 
 
 
'Αρθρο 275:    Ποιναί κατά των δημοσίων και λοιπών υπαλλήλων.  
1.   Πας δημόσιος, δημοτικός ή κοινοτικός υπάλληλος, λαμβάνων γνώσιν 
οιουδήποτε δασικού αδικήματος, διαπραττομένου εν τη περιφερεία του, 
υποχρεούται επί ποινή φυλακίσεως μέχρι τριών μηνών και χρηματικής ποινής, 
ανεξαρτήτως της πειθαρχικής διώξεώς του, να λαμβάνη πάραυτα παν μέτρον 
ενδεικνυόμενον δια την καταστολήν του διαπραττομένου δασικού αδικήματος και 
να είδοποιή συγχρόνως τον προϊστάμενον του αρμοδίου δασαρχείου ή τον 
προϊστάμενον του πλησιεστέρου αστυνομικού τμήματος ή σταθμού ή το 
πλησιέστερον δασικόν όργανον.  
2.   Αι αστυνομικαί αρχαί και τα όργανα της χωροφυλακής και αγροφυλακής 
υποχρεούνται να παρέχουν προθύμως πάσαν συνδρομήν ζητουμένην υπό των 
δασικών οργάνων και να επιλαμβάνωνται της διώξεως των διαπραττομένων εις την 
περιφέρειάν των δασικών αδικημάτων, εφ' όσον δεν επελήφθησαν ταύτης τα 
αρμόδια δασικά όργανα, τιμωρούμενα εν εναντία περιπτώσει, κατά τας διατάξεις 
της προηγουμένης παραγράφου.  
3.   Σιδηροδρομικοί υπάλληλοι, οδηγοί αυτοκινήτων εξυπηρετούντες κατά 
προτίμησιν δασικούς υπαλλήλους και όργαναν της δασικής υπηρεσίας εις την 
μετακίνησιν αυτών προς εκτέλεσιν υπηρεσίας, τιμωρούνται δια φυλακίσεως μέχρι 
τριων μηνών ή χρηματικής ποινικής ή δι' αμφοτέρων των ποινών.   
 
 
 
'Αρθρο 276:    Παράνομος βοσκή  
1.   Οι παραβάται των περί απαγορεύσεως βοσκής δασικών αστυνομικών 
διατάξεων ως και εκείνοι, κατ' εντολήν των οποίων ενεργούν ούτοι, τιμωρούνται 
συμφώνως προς την παρ. 3 του άρθρ. 268 του παρόντος κώδικος.  
2.   Θεωρούνται ως εντειλάμενοι την παράνομον βοσκήν και ως τοιούτοι 
τιμωρούνται, κατά την προηγουμένην παράγραφον, οι ιδιοκτήται ή διακάτοχοι των 
δασών και επί νομικών προσώπων ο έχων την διοίκησιν αυτών, εκτός  εάν δια 
συβολαιογραφικών πράξεων περί παραχωρήσεως της βοσκής ή άλλων 
αποδεικτικών μέσων ήθελον αποδείξει ότι είναι ανεύθυνοι δια την παράνομον 
βοσκήν.   
 
 
 
'Αρθρο 277:    Σύλληψις ζώων παρανόμως βοσκόντων  



1.   Ποίμνια βόσκοντα εντός δασών ή δασικών εκτάσεων, εις τας οποίας η βοσκή 
είναι απηγορευμένη δια διατάξεως της δασικής αρχής, υπόκεινται εις σύλληψιν εν 
όλω ή εν μέρει παρά των δασικών ή αστυνομικών οργάνων ή των οργάνων της 
αγροφυλακής, δικαιουμένων να ζητήσουν την συνδρομήν και άλλων δημοσίων  
υπαλλήλων ή ιδιωτών.  
2.   Ο πλησιέστερος αστυνομικός σταθμός ή πρόεδρος κοινότητος, εν ελλείψει ή 
αδυναμία δασικού σταθμού, υποχρεούνται εις φύλαξιν και διατροφήν των 
συλληφθέντων ζώων. Ταύτα αποδίδοντι εις τον ιδιοκτήτην, εάν ήθελε καταβάλει 
λόγω εγγυήσεως δραχ. είκοσι δι' έκαστον μικρόν και δραχ. πεντήκοντα δι' έκαστον 
μεγάλον ζώον.  
3.   Τα καταβλητέα σύλληπτρα και έξοδα διατροφής των ζώων καθορίζονται υπό 
του δικάζοντος το αδίκημα δικαστού, εισπραττόμενα επ' ακροατηρίω υπό του 
γραμματέως του δικαστηρίου και αποδιδόμενα εις τον δικαιούχον επί αποδείξει εφ' 
απλού, συμψηφιζομένης ή εν αθωώσει επιστρεφομένης της  καταβληθείσης 
εγγυήσεως.  
4.   Εάν εντός πέντε ημερών ο ιδιοκτήτης των συλληφθέντων ζώων δεν ήθελε 
ζητήσει ταύτα, εκποιούνται δια δημοπρασίας παρά του προέδρου της κοινότητος 
και της δασικής ή αστυνομικής αρχής, το δε εκπλειστηρίασμα, μετά την αφαίρεσιν 
των δαπανών διατροφής και φυλάξεως, αι οποίαι δίδονται εις τον φυλάξαντα, 
παρακατατίθεται εις το Ταμείον Παρακαταθηκών και Δανείων.  
5.   Εάν ο υπαίτιος της παρανόμου βοσκής αθωωθή δια δικαστής αποφάσεως, 
επιστρέφεται εις τον ιδιοκτήτην των συλληφθέντων ζώων το δια την απόδοσιν των 
ζώων κατά την προηγουμένην παράγραφον καταβληθέν ποσόν ή το 
παρακατατεθέν εις το Ταμείον εκπλειστηρίασμα, ουχί δε και τα καταβληθέντα 
έξοδα διατροφής και φυλάξεως των ζώων. Εάν επακολουθήση καταδικαστική 
απόφασις, διατάσσεται υπό του δικαστηρίου εν τη αυτή αποφάσει η υπέρ του 
Δημοσίου και των συλλαβόντων τα ζώα κατάθεσις του καταβληθέντος δια την 
απόδοσιν των ζώων ποσού ή του εκπλειστηριάσματος.   
 
 
 
'Αρθρο 278:    Δήμευσις παρανόμως βοσκόντων ζώων  
1.   Οσάκις αι επ' αυτοφώρω παραβάσεις των περί απαγορεύσεων βοσκής 
διατάξεων εκδικάζονται αμέσως κατά την διαδικασίαν της εκδικάσεως των επ'  
αυτοφώρω αδικημάτων, το δικαστήριον οφείλει, πλην της επιβολής της οριζομένης 
εις το άρθρ. 268 ποινής, να διατάξη και την δήμευσιν τουλάχιστον του ενός 
δεκάτου του αριθμού των παρανόμως βοσκόντων ζώων, πάντως δε ενός ζώου.  
2.   Τα δημευθέντα ζώα εκποιούνται δια δημοπρασίας υπό της δασικής αρχής όσον 
το δυνατόν ταχύτερον.  
Εκ του ποσού του εκπλειστηριάσματος ο συλλαβών λαμβάνει τα κατά το αρθρ. 277 
σύλληπτρα, το δε υπόλοιπον εισάγεται εις το δημόσιον ταμείον. Εάν προβλέπεται 
ότι η δια δημοπρασίας εκποίησις είναι αδύνατος, λόγω ελλείψεως πλειοδοτών ή δι' 
άλλους λόγους, τα δημευθέντα ζώα δύνανται να πωληθούν εις τον 
καταδικασθέντα άνευ δημοπρασίας, επί καταβολή της αγοραίας αυτών αξίας.  
3.   Αι επ' αυτοφώρω παραβάσεις των περί απαγορεύσεως βοσκών διατάξεων, 
δύναται να εκδικάζωνται επί τόπου. Εν τοιαύτη περιπτώσει, πλην των εν τη πρώτη 
παραγράφω ποινών, το δικαστήριον επιβάλλει εις βάρος του καταδικασθέντος και 
τα έξοδα της επί τόπου μεταβάσεως του δικαστηρίου.   
 
 
 
'Αρθρο 279:    Παραβάσεις των περί την ρητινοσυλλογήν διατάξεων  
Αι παραβάσεις των εκάστοτε ισχυουσών διατάξεων, περί κανονισμού της 
ρητινοσυλλογής των δασών, τιμωρούνται κατά τας διατάξεις του άρθρ. 268, 
θεωρούνται δε ως επιβαρυντική περίπτωσις. Κατ ας αυτάς διατάξεις τιμωρούνται οι 
βλάπτοντες, καταστρέφοντες ή αφαιρούντες δοχεία ρητίνης, τοποθετημένα επί 
δημοσίων ή μη πευκοδένδρων.   



 
 
 
'Αρθρο 280:    Κυρώσεις κατά επιχειρούντων καταπάτησιν δημοσίας δασικής 
εκτάσεως.  
"1.  Οι επί δημοσίων δασών, δασικών εκτάσεων, τοιούτων μερικώς δασοσκεπών ή 
χορτολιβαδικών εδαφών, κεκτημένων λόγω θέσεως ή συστάσεως ή εκτάσεως 
εξαιρετικήν σημασίαν, επιχειρούντες καταπάτησιν ή δημιουργίαν ανυπάρκτων 
δικαιωμάτων δια ψευδών ή εικονικών τίτλων ή δικών, εις τας οποίας δεν μετέσχε 
το Δημόσιον ή δια συστάσεως προς τον σκοπόν τούτον συνεταιρισμών μετά τρίτων 
ή δι' απατηλής μεταβιβάσεως δικαιωμάτων εις αγνοούντας την ανυπαρξίαν αυτών 
ή δι' εμπλοκής της υπηρεσίας εις αλλεπαλλήλους απασχολήσεις και ενεργείας, 
αποληγούσας εις ακύρωσιν ή περιγραφήν ή εξασθένησιν ή αμφισβήτησιν των 
δικαιωμάτων του Δημοσίου ή δια τρόπων συνιστώντων εξαπάτησιν ή καθ' 
οιονδήποτε τρόπον ή μέσον τείνοντα όπως παραστήση υπό νόμιμον εμφάνισιν, 
αξιώσεις καταδήλως αθεμήτους, ως και οι αποδεχόμενοι μεταβίβασιν δικαιωμάτων, 
εν γνώσει της εικονικότητος και ανυπαρξίας αυτών παρά τω δικαιοπαρόχω αφ' 
ενός μεν αποβάλλονται διοικητικώς εκ της τυχόν καταληφθείσης εκτάσεως, αφ' 
ετέρου δε τιμωρούνται δια φυλακίσεως τουλάχιστον 6 μηνών και χρηματικής 
ποινής τουλάχιστοον 100.000 δραχμών, εφ' όσον δι' άλλων διατάξεων νόμου η 
πράξις δεν τιμωρείται αυστηρότερον.  
2.    Εις περίπτωσιν, καθ' ην πρωτόκολλον διοικητικής αποβολής καταστή 
τελεσίδικον και επιχειρηθή παρά του αποβληθέντος ανακατάληψις της εξ ης 
απεβλήθη εκτάσεως, επιβάλλονται κατ' αυτού ποινή φυλακίσεως τουλάχιστον 
τεσσάρων μηνών και χρηματική τοιαύτη μέχρις 20.000 δραχμών.  
3.   Επί μεταβιβάσεως κυριότητος ή οιουδήποτε ετέρου εμπραγμάτου δικαιώματος 
επί δάσους ή δασικής εκτάσεως, αιτία πωλήσεως, δωρεάς, προικός ή ετέρας 
πράξεως εν ζωή, ο μεταβιβάζων υποχρεούται όπως, κατά την τυχόν κατάρτισιν του 
προσυμφώνου ως και κατά την κατάρτισιν του οριστικού συμβολαίου, προσαγάγη 
επί ποινή απολύτου ακυρότητος της δικαιοπραξίας, εις τον συμβολαιογράφον, 
υποχρεούμενον να κάμη μνείαν εν τω συμβολαίω δήλωσίν του συντεταγμένην 
κατά τα οριζόμενα εν τω Ν.Δ. 105/1969, εν η να δηλούται, ότι ουδέποτε το 
Δημόσιον διεξεδίκησε κυριότητα ή έτερον εμπράγματον δικαίωμα του 
μεταβιβάζοντος επ' αυτής και, εφ' όσον ηγέρθη τοιαύτη διεκδίκησις ή 
αμφισβήτησις, να δηλούται ότι η κυριότης του μεταβιβάζοντος ή έτερον 
εμπράγματον δικαίωμα εκρίθη κατ' έναντι του Δημοσίου είτε δι' αποφάσεως της 
Διοικήσεως είτε δια τοιαύτης οριστικής και τελεσιδίκου των τακτικών δικαστηρίων. 
Εν περιπτώσει υποβολής υπό του μεταβιβάζοντος δηλώσσεως, δι' ης ούτος δηλοί 
σχετικήν διεκδίκησιν ή αμφισβήτησιν του Δημοσίου, ο συμβολαιογράφος 
υποχρεούται όπως απόσχη της συντάξεως του συμβολαίου. Δι' αποφάσεως των 
Υπουργών Δικαιοσύνης και Εθνικής Οικονομίας, είναι δυνατόν να καθορισθή ο 
τύπος και το περιεχόμενον της ως άνω δηλώσεως. Συμβολαιογράφος, συντάσσων 
πράξεις μεταβιβαστικάς της κυριότητος, ή ετέρου εμπραγμάτου δικαιώματος επί 
δάσους ή δασικής εκτάσεως άνευ τηρήσεως των ως άνω διατάξεων, ως και οι δια 
του υπογραφέντος συμβολαίου συμβληθέντες, τιμωρούνται δια φυλακίσεως μέχρι 
δύο ετών, επιφυλασσομένων των διατάξεων περί πειθαρχικής ευθύης του 
συμβολαιογράφου.  
4.    Οι παραβάται των διατάξεων του παρόντος άρθρου, συλλαμβανόμενοι επ' 
αυτοφώρω, δικάζονται κατά την, υπό των διατάξεων του άρθρ. 417 και επόμενα 
του Κώδικος Ποινικής Δικονομίας, καθοριζομένην διαδικασίαν" (αντικατάσταση του 
άρθρ. 280 δια του άρθρ. 13 Ν.Δ.  996/1971) 
  
 
'Αρθρο 281:     
Ποιναί επί παρανόμου εκχερσώσεως  
Καταργήθηκε από την περιπτ. α' παρ. 1 άρθρ. 79 Νομ. 998/1979 (ΦΕΚ Α' 289)   
 



 
 
'Αρθρο 282:    Ποιναί επί εκχερσώσεως ή καρπώσεως παραμεθορίου δάσους 1.   Ο 
άνευ αδείας του στρατιωτικού διοικητού της παραμεθορίου περιοχής εκχερσών 
δασικήν έκτασιν ή βόσκων ζώα τιμωρείται δια φυλακίσεως εξ μηνών μέχρι δύο 
ετών ή χρηματικής ποινής ή και δι' αμφορτέρων των ποινών τούτων.  
2.   Εργάται υλοτόμοι ή ανθρακοποιοί, μη εφωδιασμένοι δια πιστοποιητικού 
ταυτότητος εκδιδομένου υπό του διοικητού του στρατιωτικού τομέως εις την 
περιοχήν του οποίου μέλλουν να εργασθούν, ως εκείνοι , οι οποίοι χρησιμοποιούν 
τοιούτους εργάτας, τιμωρούνται δια φυλακίσεως δύο μηνών μέχρις ενός έτους ή 
χρηματικής ποινής ή και δι' αμφοτέρων των ποινών τούτων.   
 
 
 
'Αρθρα 283-285:  
Καταργήθηκαν από την περιπτ. α' παρ. 1 αρθρ. 79 Νομ.  998/1979. 
  
 
'Αρθρο 286:    Ποιναί κατά των καταστρεφόντων, αφαιρούντων κλπ. ορόσημα των 
δασών  
"1.  Ο καθ' οιονδήποτε τρόπον καταστρέφων, αφαιρών, ή μετατοπίων ορόσημα 
δάσους ή μερικώς δασοσκεπών εκτάσεων ή χορτολιβαδικών εδαφών, 
τοποθετηθέντα κατ' εφαρμογήν των διατάξεων του Δασικού Κώδικος, ως και 
τοπογραφικά σημάνσεις ή οδοσημάνσεις εντός του εθνικού δρυμού, αισθητικού 
δάσους και διατηρητέου μνημείου της φύσεως, τιμωρείται δια φυλακίσεως μέχρις 
ενός έτους, ή δια χρηματικής ποινής ή και δι' αμφοτέρων των ποινών τούτων, 
θεωρουμένης ως επιβαρυντικής της περιπτώσεως, καθ' ην ο ένοχος είναι όμορος 
ιδιοκτήτης.  
2.   Οι παραβαίνοντες τας διατάξεις των παρ. 1 και 2 του άρθρ. 80 τιμωρούνται δια 
φυλακίσεως τουλάχιστον 3 μηνών και δια χρηματικής ποινής. Τα 
χρησιμοποιούμενα μέσα, δια την εκτέλεσιν της παρανόμου πράξεως, καταάσχονται 
και δημεύονται εκποιούμενα ή καταστρεφόμενα, κατά τα κεκανονισμένα.  
3.   Οι παραβάται των διατάξεων του εδαφ. β' της παρ. 3 του άρθρ. 80 
τιμωρούνται, εφ' όσον ειδικαί διατάξεις νόμων δεν ορίζουν άλλως, δια προστίμου ή 
κρατήσεως ή και δι' αμφοτέρων των ποινών, εάν εκ των παραβάσεων τούτων 
ουδεμία επήλθε ζημία ή η προξενηθείσα τοιαύτη δεν υπερβαίνει τας 1.000 
δραχμάς. Εάν η ζημία υπερβαίνη τας 1.000 δραχμάς, οι παραβάται τιμωρούνται δια 
φυλακίσεως 6 μηνών" (αντικατάσταση του ανωτέρω άρθρ. 286 δια του άρθρ. 15  
Ν.Δ. 996/1971) 
  
 
 
'Αρθρ. 287:    Ποιναί κατά των παραβαινόντων τας διατάξεις περί θήρας "1.  Οι 
παραβαίνοντες τας διατάξεις των παρ. 3 και 4 του άρθρ. 252, τιμωρούνται δια 
κρατήσεως και δια στερήσεως της αδείας θήρας επί εν έτος" (αντικατάσταση της 
ανωτέρω παρ. 1 δια της παρ. 1 του άρθρ. 12 Νομ. 177/1975) 2.   Ο παρά την 
διάταξιν της παρ. 6 του άρθρ. 252 χρησιμοποιών προς θήραν ελαστικήν 
σφενδόνην, κράχτας, ομοιώματα και μιμητικάς φωνάς των θηραμάτων, τιμωρείται 
δια κρατήσεως ή προστίμου.  
3.   Δια κρατήσεως ή προστίμου ή δι' αμφοτέρων των ποινών τούτων τιμωρούνται:  
α)   Ο κατά παράβασιν της διατάξεως τη παρ. 4 του άρθρ. 255 μεταφέρων 
κυνηγετικόν κύνα δια δημοσίου μεταφορικόύ μέσου άνευ φιμώτρου.  
β)   Οι παραβαίνοντες τας διατάξεις της παρ. 5 του άρθρ.            255. 
γ)   Οι παραβαίνοντες τας διατάξεις των παρ. 3 και 4 του άρθρ. 258.  
δ)    Οι παραβαίνοντες τας διατάξεις της παρ. 5 του άρθρ.            259 
"ε.  Οι παραβαίνοντες τας διατάξεις της παρ. 2 του άρθρ. 252" (προσθήκη της 
περιπτ. ε' εις την παρ. 2 του άρθρ. 12 Νομ. 177/1975) 4.   Οι παραβαίνοντες τας 



διατάξεις των απρ. 1 και 3 του άρθρ. 259 τιμωρούνται κατά τας διατάξεις της παρ. 
3 του άρθρ.  268. 
5.   Οι παραβαίνοντες τας διατάξεις της παρ. 1 του άρθρ. 258 τιμωρούνται δια 
φυλακίσεως τουλάχιστον τριών μηνών. Η επιβαλλόμενη ποινή φυλακίσεως, λόγω 
παρανόμου θήρας δια μηχανοκινήτων μέσων ή ασκήσεως ταύτης δια προβολέων 
ως και η τοιαύτη λόγω της θήρας ελάφου, δορκάδος, αιγάγρου, φασιανού, 
τετράωνος (αγριοπετεινού), δεν μετατρέπεται εις χρηματικήν.  
6.   Οι παραβαίνοντες τας διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 7 του άρθρ. 255 
τιμωρούνται δια φυλακίσεως μέχρις εξ μηνών ή δια χρηματικής ποινής.  
7.   Οι εκ προθέσεως ή αμελείας παραβαίνοντες τας διατάξεις του άρθρ. 256 
τιμωρούνται δια φυλακίσεως μέχρις ενός έτους ή δια χρηματικής ποινής.  
"8.  Καταργήθηκε από αρ. 38 παρ. 1 περ. εδ. β' Ν. 2168/93 ΦΕΚ       147Α. 
9.   Οι παραβαίνοντες τας διατάξεις των παρ. 2 και 8 του άρθρ. 254 τιμωρούνται 
δια φυλακίσεως μέχρι δύο ετών.  
10.  Δια φυλακίσεως μέχρι δύο ετών ή δια χρηματικής ποινής δι' αμφοτέρων 
τιμωρούνται:  
α)   Ο εκ προθέσεως εποκτείνων ή καθιστών ανίκανον προς θήραν κυνηγετικόν 
κύνα άνευ υπόπτων εκδηλώσεων επί τούτου λύσσης. Δια της καταδικαστικής 
αποφάσεως επιδικάζεται αποζημίωσις υπέρ του κυρίου του κυνός 1000 / 15000 
δραχμών, αναλόγως της αξίας αυτού.  
Αποζημίωσις επιδικάζεται και εν περιπτώσει καταδίκης δια κλοπήν κυνηγετικού 
κυνός, εφ' όσον δεν ήθελε πραγματοποιηθή η απόδοσις του κωνός εις τον κύριον 
αυτού.  
β)   Ο θηρεύων κατά χρόνον μη εμπίπτοντα εντός της κυνηγετικής περιόδου.  
γ)   Ο άνευ αδείας θήρας φονεύων ενδημικόν θήραμα.  
11.  Δια φυλακίσεως μέχρις ενός έτους ή δια χρηματικής ποινής ή δι' αμφοτέρων 
τιμωρούνται:  
α)    Οι εκ προθέσεως ή εξ αμελείας παραβαίνοντες τας διατάξεις της παρ. 3 του 
άρθρ. 257.  
β)    Οι εκ προθέσεως ή εξ αμελείας παραβαίνοντες τας διατάξεις της παρ,. 2 του 
άρθρ.  253. 
γ)    Οι παραβαίνοντες την διάταξιν της παρ. 5 του άρθρ.            261. 
δ)   Οι θηρεύοντες άνευ αδείας θήρας.  
ε)   Οι αρνούμενοι να υποστούν την κατά την παρ. 2 του άρθρ. 289 έρευναν.  
12.  Οι παραβαίνοντες τας διατάξεις της παρ. 6 του άρθρ. 255 τιμωρούνται δια 
φυλακίσεως τουλάχιστον ενός μηνός και δια χρηματικής ποινής.  
13.  Ο κατά παράβασιν των διατάξεων της παρ. 1 του άρθρ. 252 θηρεύων δια 
πυροβόλου πολεμικού όπλου ή αεροβόλου ή άλλου είδους όπλου, μη συνήθους 
κυνηγετικού, τιμωρείται δια φυλακίσεως τουλάχιστον δύο μηνών και μέχρι δύο 
ετών, ως και δια χρηματικής ποινής.  
14.  Εις τον καταδικαζόμενον δια την θανάτωσιν ή σύλληψιν ελάφου, δορκάδος, 
αγριόγιδου, παντός είδους αιγάγρου (αγριοκάτσικου), τετράωνος (αγριοπετεινού) 
και φασιανού, επιβάλλεται δια της καταδικαστικής αποφάσεως και χρηματική 
αποζημίωσις υπέρ του Κεντρικού Ταμείου Γεωργίας Κτηνοτροφίας και Δασών 
(Κεφάλαιον θήρας), καθοριζομένη ως εξής:  
Δι' εκάστην έλαφον ποσόν δραχ. 10.000, δι' εκάστην δορκάδα, αγριόγιδον και 
αίγαγρον Κρήτης ποσόν 5.000 δραχμών. Δια δε τα λοιπά είδη αιγάγρων ποσόν 
4.000 δραχμών και δι' έκαστον τετράωνον (αγριοεπετεινόν), φασιανόν ή 
αφαίρεσιν των ωών των ποσόν 500 δραχμών. Τα, ως άνω, ποσά δύνανται να 
αυξάνωνται δι' αποφάσεως του Υπουργού Γεωργίας.  
15.  Η ιδιότης του καταδικαζομένου ως δημοσίου, δημοτικού ή κοινοτικού 
υπαλλήλου ή ως ανήκοντος εις τας ενόπλους δυνάμεις ή τα σώματα ασφαλείας ή 
ως μέλους διοικητικού συμβουλίου κυνηγετικής οργανώσεως, αποτελεί ιδιαιτέραν 
επιβαρυντικήν περίπτωσιν. "16.  Η καταδικαστική απόφασις εις πτισματικάς ποινάς 
είναι εκκλητή. Η ποινή της κρατήσεως δεν δύναται να είναι ελάσσων των 10 
ημερών. Κατά τα λοιπά, ισχύουν αι διατάξεις των αρθ. 55 και 57 του Ποινικού 
Κώδικος". "17. Οι  παραβάται των διατάξεων της παρ. 5 του άρθρ. 252 



τιμωρούνται δια φυλακίσεως μέχρι 2 ετών και δια χρηματικής ποινής ή και δια μιας 
των ποινών τούτων, εις περίπτωσιν αμελείας.  
18.  Οι παραβάται των περί θήρας αστυνομικών διατάξεων τιμωρούνται δια 
κρατήσεως μέχρις 6 μηνών και δια προστίμου τουλάχιστον 1.000 δραχμών, τα δε 
μέσα, δι' ων ενεργείται η παράβασις, κατάσχονται και δημεύονται, κατά τας 
διατάξεις του άρθρ. 288" (τροποποίηση της ανωτέρω παρ. 16 και προσθήκη της 
παρ. 17 και 18 του άρθρ. 16 Ν.Δ.  1971) 
"19. 'Οσοι δεν σφραγίζουν τα κυνηγετικά των όπλα συμφώνως προς την εν παρ. 4 
του άρθρ. 252 απόφασιν του Υπουργού Γεωργίας αλλά εκπροθέσμως και εντός 15 
ημερών από της λήξεως της αναφερομένης εν ατυή προθεσμίας, τιμωρούνται 
διοικητικώς δια ποινής του προστίμου καθοριζομένης δια της αυτής αποφάσεως, 
από δραχμών 1000 κατ' ελάχιστον μέχρι δραχμών 10.000 κατ' ανώτατον όριον 
υπέρ του Κεντρικού Ταμείου Γεωργίας, Κτηνοτροφίας και Δασών, (Κεφάλαιον 
θήρας). Το πρόστιμον τούτο καταβάλλεται κατά την έκδοσιν της αδείας.  
Μετά την πάροδον των ως άνω 15 ημερών οι παραλείψαντες την σφράγισιν ως και 
οι αποσφραγίζοντες τα κυνηγετικά των όπλα τιμωρούνται δια του ως άνω 
προστίμου και προσέτι και ποινικώς, στερούνται δε αδείας θήρας δι' εν 
κυνηγετικόν έτος, ανεξαρτήτως του αποτελέσματος της δίκης.  
20.  Οι παραβαίνοντες  τας διατάξεις της παρ. 5 του άρθρ. 80 του Ν.Δ. 86/1969 
τιμωρούνται δια φυλακίσεως μέχρι δύο ετών και δια χρηματικής ποινής ουχί 
κατωτέρας των δέκα χιλιάδων δραχμών.  
21.  Δια παραβάσεις αίτινες λαμβάνουν χώραν εντός των ελεγχομένων 
κυνηγετικών περιοχών ισχύουν τα κάτωθι:  
α)   Δια κρατήσεως ή προστίμου ή δι' αμφοτέρων των ποινών τούτων τιμωρούνται: 
αα)  Η διάβασις παντός, κυνηγού ή μη, δι' όπλου, δια μέσου των κυνηγετικών 
περιοχών άνευ αδείας της Δασικής Αρχής. Η διάβασις επιτρέπεται μόνον εφ' όσον 
τα όπλα είναι λελυμένα και εντός θήκης. ββ)  Η κυκλοφορία των οχημάτων, δια 
ταχύτητος μεγαλυτέρας των ενδείξεων των ειδικών πινακίδων, η χρήσις παρά 
τούτων ηχητικών οργάνων και συσκευών, εκτυφλωτικών φώτων και προβολέων. 
γγ)  Η κατασκήνωσις παντός ατόμου άνευ αδείας της αρμοδίας Δασικής Αρχής. δδ)  
Η εισαγωγή ή διέλευσις ποιμνίων ή ζώων άνευ  αδείας των Κτηνιατρικών Αρχών 
ως και αι πτηνοτροφιακαί εγκαταστάσεις άνευ αδείας των Δασικών Αρχών και άνευ 
υγειονομικού ελέγχου. εε)  Η ολοκληρωτική δέσμευσις της ροής των υδάτων, κατά 
την κατασκευήν αρδευτικού δικτύου ή διευθέτησιν χειμάρρων ή ετέρων έργων.  
β)   Δι αφυλακίσεως μέχρι 2 ετών ή δια χρηματικής ποινής ή δι' αμφοτέρων των 
ποινών τούτων τιμωρούνται: αα)  Δια θήρευσιν εξ αποστάσεως μεγαλυτέρας των 
40 μέτρων, πλην των ευγενών θηραμάτων. ββ)  Δια θήραν μη ανεπτυγμένων 
θηραμάτων, δια σύλληψιν παντός είδους θηράματος, καταστροφήν ή διατάραξιν 
φωλεών, συλλογήν ωών, μόλυνσιν ποτιστρών και διατάραξιν της πανίδος εν γένει. 
γγ)  Δια παράβασιν  της παρ. 16 του άρθρ. 254 .  
γ)   Τυχόν έτεραι παραβάσεις εντός των ελεγχομένων κυνηγετικών περιοχών 
τιμωρούνται κατά τας γενικάς διατάξεις του παρνότος" (προσθήκη των ανωτέρω 
παρ. 19.  
20. και 21 εις την παρ. 4 του άρθρ. 12 Νομ. 177/1975). "22. Οποιος κατέχει, 
εισάγει, διακινεί, διαθέτει καθ' οιονδήποτε τρόπο είδη του άρθρου 258 παρ. 6 περ. 
β' χωρίς άδεια ή με άδεια πλαστή ή που φέρει αλλοιώσεις τιμωρίεται με φυλάκιση 
από δύο (2) μήνες έως ένα (1) έτος και σε περίπτωση υποτροπής με φυλάκιση δύο 
(2) ετών.  
23.  Οποιος αρνείται ή παρακωλύει ή κωλυσιεργεί τη διενέργεια των ελέγχων από 
τα ελεγκτικά όργανα στα είδη του άρθρου 258 παρ. 6 περ. β' ή αρνείται την 
παροχή πληροφοριών ή παρέχει ψευδείς πληροφορίες τιμωρείται με φυλάκιση από 
έναν (1) έως έξι (6) μήνες.  
24.  Υπεύθυνοι κατά των οποίων ασκείται ποινική δίωξη και επιβάλλονται οι ποινές 
των παραγράφων 22 και 23 είναι στις προσωπικές επιχειρήσεις οι επιχειρηματίες, 
στις ομόρρυθμες εταιρείες οι ομορρυθμοι εταίροι, στις εταιρείες περιορισμένης 
ευθύνης οι διαχειριστές και στους συνεταιρισμούς και τις ανώνυμες εταιρείες ο 
ορισθείς υπεύθυνος ή, σε περίπτωση που δεν έχει ορισθεί υπεύθυνος, τα μέλη του 



οργάνου διοίκησης" (προσθ. των παρ. 22,23 και 24 από την παρ. 7 του άρθρου 57 
του Ν. 2637/98, ΦΕΚ-200 Α').   
 
  
 
'Αρθρο 288:    Κατάσχεσις και δήμευσις μέσων παρανόμου θήρας  
1.   Τα κατά παράβασιν των διατάξεων του παρόντος κώδικος κατεχόμενα, 
κατασκευαζόμενα, πωλούμενα ή χρησιμοποιούμενα παντός είδους όργανα κλπ. 
μέσα, σκοπόν έχοντα την θήραν, σύλληψιν ή θανάτωσιν εν γένει αγρίων ζώων, 
(θηλαστικών και πτερωτών), ασχέτως εποχής, κατάσχονται.  
Το αρμόδιον ποινικόν δικαστήριον διατάσσει την δήμευσιν των κατασχεθέντων και 
τα μεν απηγορευμένα μέσα καταστρέφονται, τα δε άλλα εκποιούνται παρ' 
επιτροπής, οριζομένης παρά του εισαγγελέως και απτελουμένης εκ του 
προϊσταμένου της δασικής αρχής, ενός δημοσίου υπαλλήλου και ενός 
αντιπροσώπου του κυνηγετικού συλλόγου, δια δημοπρασίας, του 
εκπλειστηριάσματος κατατιθεμένου υπέρ του Κεντρικού Ταμείου Γεωργίας, 
Κτηνοτροφίας και Δασών (Κεφάλαιον Θήρας). Αι ανωτέρω διατάξεις της παρούσης 
παραγράφου έχουν εφαρμογήν και επί καταδίκης δια παράβασιν της διατάξεως της 
παρ. 2 του άρθρ. 252.  
2.   Τα εκ παρανόμου θήρας προερχόμενα θηράματα κατάσχονται και εκποιούνται 
αμέσως υπό του κατάσχοντος ταύτα υπαλλήλου επί παρουσία ετέρου δημοσίου, 
δημοτικού ή κοινοτικού υπαλλήλου και εν απουσία τούτων επί παρουσία δύο 
μαρτύρων, του πρακτικού εκποιήσεως μη υποκειμένου εις έγκρισιν ετέρας 
ανωτέρας αρχής. Το εκπλειστηρίασμα, εάν η απόφασις του δικαστηρίου είναι 
αθωωτική, αποδίδεται εις τον αθωωθέντα, άλλως κατατίθεται υπέρ του Κεντρικού 
Ταμείου Γεωργίας Κτηνοτροφίας και Δασών (Κεφάλαιον Θήρας).  
3.   Εάν δι' οιονδήποτε λόγον τα όπλα, δίκτυα, παγίδες και λοιπά μέσα παρανόμου 
θήρας δεν έχουν κατασχεθή και ο κάτοχος τούτων καταδικάζεται, διατάσσεται 
υποχρεωτικώς δια της καταδικαστικής αποφάσεως και η δήμευσις τούτων, η 
περαιτέρω δε τύχη των διέπεται κατά τα εν τη παρ. 2 οριζόμενα. Εις περίπτωσιν μη 
παραδόσεως των πειστηρίων αδικαιολογήτως, ο καταδικασθείς υποχρεούται δια 
της καταδικαστικής αποφάσεως εις την πληρωμήν της αξίας τούτων, 
καθοριζομένης υπό του δικαστηρίου υπέρ του Κεντρικού Ταμείου Γεωργίας, 
Κτηνοτροφίας και Δασών (Κεφάλαιον Θήρας), η οποία όμως δεν πρέπει να είναι 
κατωτέρα των 200 δραχμών, προκειμένου δε περί όπλων κατωτέρα των 2.000 
δραχμών και προκειμένου περί μέσων μεταφοράς κατωτέρα των 2.000 δραχμών 
δια τα δίκυκλα και τρίκυκλα και των 20.000 δραχμών δια τα λοιπά μηχανοκίνητα 
μέσα.  
4.   Ενα ο ένοχος της παρανόμου θήρας έλαβεν εις την κατοχήν του τα εις 
δήμευσιν κατά το παρόν άρθρον υποκείμενα δι αδικήματος, τότε αποδίδονται μεν 
ταύτα τω δικαιούχω, αντί δε της δημεύσεως επιβάλλεται τω ενόχω χρηματική 
ποινή ίση προς την αξίαν των αποδιδομένων τω δικαιούχω πλέον πάσης άλλης 
επιβαλλομένης κατά τον παρόντα.   
 
  
 
"'Αρθρο 288α : Διοικητικές κυρώσεις  
1.  Οι παραβάτες των διατάξεων του άρθρου 258 παράγραφος 6 περιπτ.  
α',',γ',δ' και στ' τιμωρούνται με πρόστιμο από διακόσιες χιλιάδες (200.000) έως 
πέντε εκατομμύρια (5.000.000) δραχμές, τα δε είδη της αυτοφυούς χλωρίδας και 
άγριας πανίδας και των δειγμάτων αυτών των ζώντων ή νεκρών, επεξεργασμένων 
ή μη, κατάσχονται από την αρμόδια Δασική ή Τελωνειακή Αρχή και παραδίδονται 
στην πλησιέστερη Δασική Αρχή με μεριμνα της οποία ή :  
α)  επαναποστελλονται ή επανεξάγονται στη Χώρα καταγωγής ή β)  εκποιούνται ή 
γ)  διατίθενται προς φύλαξη και περίθαλψη.  
Οταν η κατάσχεση διενεργείται από τη Δασική Αρχή εφαρμόζονται αναλόγως οι 
διατάξεις των παρ. 2,3 και 4 του άρθρου 288 του ν.δ.   86/69. 



2.  Αν διαπιστωθεί ότι η συνοδεύουσα το είδος άδεια είναι πλαστή ή φέρει 
αλλοιώσεις επιβάλλονται επιπλέον και οι κυρώσεις της προηγούμενης 
παραγράφου.  
3.  Σε περίπτωση υποτροπής τα όρια του προστίμου διπλασιάζονται.  
4.  Για την επιμέτρηση των διοικητικών κυρώσεων του άρθρου αυτού λαμβάνεται 
υπόψη η σοβαρότητα της παράβασης και η περίπτωση υποτροπής.  
5.  Το πρόστιμο του άρθρου αυτού επιβάλλεται με απόφαση του αρμόδιου Γενικού 
Γραμματέα της οικείας Περιφέρειας, σύμφωνα με τα υποβληθέντα στοιχεία 
ελέγχου. Για την επίδοση της απόφασης εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις για 
τις επιδόσεις των άρθρων 56 έως 57 του Κώδικα Φορολογικής Δικονομίας.  
6.  Κατά της απόφασης επιβολής προστίμου ο βαρυνόμενος από αυτήν έχει 
δικαίωμα άσκησης προσφυγής ενώπιον του τριμελούς διοικητικού πρωτοδικείου 
μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών,  η οποία αρχίζει από την επόμενη ημέρα 
που του επιδόθηκε η απόφαση. Η άσκηση της προσφυγής δεν αναστέλλει την 
εκτέλεση της προσβαλλόμενης απόφασης, μπορεί όμως με απόφασης του 
προέδρου του διοικητικού πρωτοδικείου, στο οποίο εκκρεμεί η προσφυγή, να 
ανασταλεί, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 του ν. 820/78 (ΦΕΚ-174 Α'), 
όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 27 του ν. 1406/83 (ΦΕΚ-182 Α'), εν μέρει, ή 
στο σύνολο, η εκτέλεση της εν λόγω απόφασης, εάν εξαιτίας σφαλμάτων αυτής 
πιθανολογείται μερική ή ολική ευδοκίμηση της προσφυγής ή διαπιστώνεται, από 
συγκεκριμένα στοιχεία, αδυναμία καταβολής από τον αιτούντα.  
Κατά των αποφάσεων των διοικητικών πρωτοδικείων επιτρέπεται η άσκηση των 
ένδικων μέσων που προβλέπονται από τις διατάξεις του Κώδικα Φορολογικής 
Δικονομίας, για την εκδίκαση των οποίων, καθώς και των προσφυγών του 
προηγούμενου εδαφίου, εφαρμόζονται οι διατάξεις του ίδιου Κώδικα.  
7.  Το χρηματικό ύψος του προστίμου του άρθρου αυτού μπορεί να 
αναπροσαρμόζεται με απόφαση του Υπουργού Γεωργίας που δημοσιεύεται στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.  
8.  Τα πρόστιμα που επιβάλλονται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου 
βεβαιώνονται ως δημόσια έσοδα και εισπράττονται κατά τον Κώδικα Εισπράξεως 
Δημοσίων Εσόδων (ΚΕΔΕ) και αποτελούν έσοδο του Κρατικού Προυπολογισμου. 
Για την κίνηση της διαδικασίας βεβαίωσης μεριμνά η αρμόδια Δ/νση Δασών του 
οικείου νομού" (προσθ. του άρθρου 288α από την παρ. 8 του άρθρου 57 του Ν. 
2637/98, ΦΕΚ-200 Α').   
 
  
 
'Αρθρο 289:    Καθήκοντα ανακριτικών υπαλλήλων επί παρανόμου θήρας.  
1.   Οι δασικοί, δημοτικοί και κοινοτικοί υπάλληλοι ως και τα όργανα της 
Αστυνομίας Πόλεων, Χωροφυλακής και Αγροφυλακής υποχρεούνται να 
καταγγέλουν πάντα παραβάτην των περί θήρας διατάξεων.  
2.   ΟΙ υπάλληλοι και τα όργανα της παρ. 1 ως και οι φύλακες θήρας, δικαιούνται 
να ερευνούν πάντα κυνηγετικόν σάκκον ως και τα μηχανοκίνητα μέσα, έχοντες 
δικαιώματα και καθήκοντα ανακριτικών υπαλλήλων, έτι δε και να προβαίνουν εις 
σωματικήν έρευναν κατά τα εν άρθρ. 257 του Κώδικος Ποινικής Δικονομίας 
οριζόμενα. Οι ανωτέρω υποχρεούνται όπως επί πάσης παραβάσεως των διατάξεων 
του παρόντος καθ' οιανδήποτε περίοδον, κατάσχουν την άδειαν θήρας, τα όπλα ως 
και πάντα τα χρησιμοποιηθέντα μέσα δια την ενέργειαν παρανόμου θήρας, έτι δε 
και τα θηράματα εις οιανδήποτε κατάστασιν και αν ευρίσκωνται ταύτα, 
εφαρμοζομένων περαιτέρω των διατάξεων του άρθρ. 288.   
 
 
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β':       Ποινικαί δικονομικαί διατάξεις   
 
'Αρθρο 290:    Χαρακτηρισμός των δασικών υπαλλήλων ως ανακριτικών Οι δασικοί 
υπάλληλοι και τα όργανα της δασικής υπηρεσίας εν γένει θεωρούνται δια τας περί 



τα δάση, παραβάσεις, ως ανακριτικοί υπάλληλοι υπαγόμενοι υπό την ιδιότητα 
ταύτην εις την αρμοδιότητα του παρά πλημμελειοδίκαις εισαγγελέως.   
 
 
 
'Αρθρο 291:    'Ασκησις καθηκόντων ανακριτικού υπαλλήλου παρ' αξιωματικού  
Πλην των οργάνων της δασικής υπηρεσίας και πας οιοσδήποτε αξιωματικός 
διοικητής μονάδος εν παραμεθορίω περιοχή ασκεί καθήκοντα ανακριτικού 
υπαλλήλου εν σχέσει προς τας υπό του άρθρ. 282 προβλεπομένας παραβάσεις. Το 
άρθρ. 290 έχει και εν προκειμένω εφαρμογήν.   
 
 
 
'Αρθρο 292:    Εξέτασις δασικών οργάνων  
Κατ' εξαίρεσιν της διατάξεως του αρθρ. 211 του Κώδικος Ποινικής Δικονομίας, τα 
δασικά εν γένει όργανα παντός βαθμού, δια τα περί τα δάση αδικήματα, δύνανται 
να εξετάζωνται και επ' ακροατηρίω ως μάρτυρες εν τη υποθέσει, εν τη οποία 
εξετέλεσαν καθήκοντα ανακριτού ή γραμματέως.  
Αναγινγώσκονται δε εν τω ακροατηρίω αι ληφθείσαι κατά την προδικασίαν ένορκοι 
αυτών καταθέσεις, καθ' ας περιπτώσεις είναι δυσχερής η αυτοπροσώπος αυτών 
εμφάνισις.   
 
 
 
'Αρθρο 293:    'Ασκησις καθηκόντων δημοσίου κατηγόρου  
1.   Οι δασάρχαι εν τη περιφερεία των ασκούν καθήκοντα δημοσίου κατηγόρου επί 
των δασικών ή περί θήρας παραβάσεων των χαρακτηριζομένων ως πταισμάτων.  
2.   Τον δασάρχην, ως δημόσιον κατήγορον, απόντα ή κωλυόμενον αναπληροί 
δασικός υπάλληλος του Β/2 δασικού κλαδου από του βαθμού 10ου έως και 4ου και 
τούτον κωλυόμενον αναπληροί ο παρά τω αρμοδίω προς εκδίκασιν των ύποθέσεων 
πταισματοδικείω δημόσιος κατήγορος.   
 
 
 
'Αρθρο 294:    Παράστασις του Δημοσίου ως πολιτικώς ενάγοντος  
1.   Το Δημόσιον δύναται να παραστή άνευ προδικασίας ως πολιτικώς ενάγων και 
να προσκομίση παν αποδεικτικόν μέσον δια του δασάρχου ή οιουδήποτε δασικού 
οργάνου ή δημοσίου υπαλλήλου, εφ' όσον ήθελε δοθή εντολή υπό του νομάρχου.  
2.   Αι προς αποζημίωσιν αξιώσεις του Δημοσίου δύνανται ωσαύτως να 
διατυπωθούν εν τη περί του αδικήματος εκθέσει των δασικών οργάνων, το δε 
δικαστήριον, και αν δεν παραστή κατά την συζήτησιν αντιπρόσωπος του Δημοσίου, 
δύναται ή να αποφανθή και περί αυτών ή να παραπέμψη ταύτας εις χωριστήν 
συζήτησιν ενώπιον των πολιτικών δικαστηρίων. "3.  Στις περιπτώσεις των 
αδικημάτων του άρθρου 287 παρ. 22 και 23 μπορεί να παρίστανται ως πολιτικώς 
ενάγοντες και οι φορείς του άρθρου 258 παρ. 6 περ. στ', ανεξάρτητα αν έχουν 
υποστεί περιουσιακή ζημία" (προσθ. της παρ. 3 από την παρ. 9 του άρθρου 57 του 
Ν. 2637/98, ΦΕΚ-200 Α').   
 
  
 
'Αρθρο 295:    Μετατροπή προστίμου ή χρηματικής ποινής  
Τα δικαστήρια, επιβάλλοντα πρόστιμον ή χρηματικήν ποινήν, ορίζουν συγχρόνως 
ότι, εν περιπτώσει αδυναμίας ή αρνήσεως προς καταβολήν, εικαζομένης, ή εάν άμα 
τη τελεσιδικία της αποφάσεως δεν καταβληθή ή καταγνωσθείσα χρηματική ποινή ή 
το πρόστιμον, αποτίεται υπό των καταδικασθένων κράτησις ή φυλάκισις, 
λογιζομένης εκάστης ημεράς κρατήσεως ή φυλακίσεως προς πεντήκοντα μέχρι 
πεντακοσίας μεταλλικάς δραχμάς προστίμου ή χρηματικής ποινής κατά την κρίσιν 



του δικαστού. Αλλά και μετά την έναρξιν της εκτελέσεως της κρατήσεως ή της 
φυλακίσεως, ήτις εκ τοιαύτης μετατροπής επήλθε, δύναται ο καταδικασθείς, 
καταβάλλων την κατά το μέτρον της αποφάσεως αναλογούσαν προς τας 
υπολειπομένας ημέρας κρατήσεως ή φυλακίσεως χρηματικήν ποινήν ή το 
πρόστιμον, να απολυθή. Την απόλυσιν διατάσσει ο αρμόδιος εισαγγελεύς, ή επί 
πταισμάτων ο δημόσιος κατήγορος, δι ' εγγράφου προς τον επιστάτην των 
φυλακών, άμα τη προσαγωγή του διπλοτύπου καταβολής. Η κατά την τοιαύτην 
ενδεχομένην μετατροπήν αποτιομένη ποινή δεν συνυπολογίζεται προς την 
οριστικώς τυχόν μετά του προστίμου ή της χρηματικής ποινής επιβληθείσαν υπό 
του δικαστηρίου κράτησιν ή φυλάκισιν.   
 
  
ΒΙΒΛΙΟΝ ΟΓΔΟΟΝ 
  
Ειδικαί Διατάξεις Περί Δασικού Προσωπικού   
 
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α' : Εκπαίδευσις μέσου και κατωτέρου δασικού προσωπικού   
 
'Αρθρο 296:    Σύστασις δασικών σχολών  
Δια Δ/των δύναται να συνιστώνται εντός ή πλησίον δασών μέσαι δασικαί σχολαί ως 
και κατώτεραι δασικαί σχολαί δασοφυλάκων.   
 
 
 
'Αρθρο 297 : Λειτουργία δασικών σχολών  
Δια Δ/των ορίζονται:  
α)   Γενικώς τα της λειτουργίας των δασικών σχολών.  
β)   Η διάρκεια της φοιτήσεως των μαθητών, ήτις δύναται να είναι το πολύ διετής 
δια τας μέσας δασικάς σχολάς και οκτάμηνος δια τας κατωτέρας.  
γ)   Ο τρόπος της εισαγωγής των μαθητών.  
δ)   Τα γραμματικά προσόντα αυτών, απαιτουμένων πάντως απολυτηρίου 
γυμνασίου, δια την εισαγωγήν εις τας μέσας δασικάς σχολάς και απολυτηρίου 
δημοτικού σχολείου δια την εισαγωγήν εις τας κατωτέρας.  
ε)   Τα προσόντα υγείας και διαγωγής. ς)   Τα της ηλικίας, υποχρεωτικής διαμονής 
και διατροφής των μαθητών εντός των σχολών, εφ' όσον αύται ήθελον κριθή 
κατάλληλοι προς τούτο.  
ζ)   Η πρόσληψις, εν τη περιπ. ς' , του αναγκαίου βοηθητικού προσωπικού ως και ο 
μισθός αυτού.  
η)   Τα καταβλητέα τροφεία.  
θ)   Η πειθαρχική εξουσία του διευθυντού της σχολής επί των μαθητών.  
ι)    Τα καθήκοντα του προσωπικού και των διδασκομένων. ια)  Η διδακτέα ύλη και 
η πρακτική άσκησις των μαθητών. ιβ)  Τα χορηγούμενα εις τους επιμελεστέρους εκ 
τούτων επιδόματα. ιγ)  Αι εξετάσεις ή οι διαγωνισμοί και αι εξεταστικαί επιτροπαί.   
 
 
 
'Αρθρο 298:    Κατάργησις και αναστολή λειτουργίας των δασικών σχολών Δια 
Δ/των δύνανται να καταργούνται αι ανωτέρω δασικαί σχολαί ή να αναστέλλεται 
εφ' ωρισμένον χρόνον η λειτουργία αυτών.   
 
 
 
'Αρθρο 299:    Διδακτικόν προσωπικόν  
1.   Εις τας δασικάς σχολάς τοποθετούνται εις ή πλείονες δασολόγοι και το 
αναγκαίον μέσον δασικόν προσωπικόν.  
2.   Δια κοινής αποφάσεως των Υπουργών Γεωργίας, Οικονομικών και Εθνικής 



Παιδείας και Θρησκευμάτων, δύναται να ανατίθεται εις καθηγητήν δημόσιον 
υπάλληλον ή πρακτική διαδασκαλία της ελληνικής γλώσσης, ιδία της εκθέσεως 
ιδεών ή και άλλων εγκυκλοπαιδικών γνώσεων, επί αποζημιώσει, οριζομένη δια της 
αυτής αποφάσεως.   
 
 
 
'Αρθρο 300:    Δαπάναι  
1.   Εις τον προϋπολογισμόν του Κ.Τ.Γ.Κ. και Δασών εγγράφονται αι αναγκαίαι δια 
τας σχολάς πιστώσεις.  
2.   Αι εγγραφόμεναι πιστώσεις καλύπτουν τας δαπάνας δια την αγοράν γραφικής 
ύλης, φωτισμόν, θέρμανσιν, καθαρισμόν, την παροχήν του κατά το άρθρ. 297 
επιδόματος εις τους επιμελεστέρους των μαθητών, τας δαπάνας νοσηλευτικής 
περιθάλψεως ως και πάσαν δαπάνην, αφορώσαν εις τον εφοδιασμόν και την 
λειτουργίαν εν γένει των σχολών.   
       
  
      
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β' : Μετεκπαίδευσις μέσου δασικού προσωπικού   
 
'Αρθρο 301:    Υποχρέωσις προς μετεκπαίδευσιν  
Ο Υπουργός Γεωργίας δύναται να υποχρεώνη το μέσον δασικόν προσωπικόν εις 
μετεκπαίδευσιν εφ' άπαξ ή περιοδικώς.   
 
 
 
'Αρθρο 302:    Αποδοχαί μετεκπαιδευομένων  
Κατά το διάστημα της μετεκπαιδεύσεως οι εκπαιδευόμενοι λαμβάνουν πάσας τας 
αποδοχάς των και τα οδοιπορικά έξοδα προς μετάβασιν εις την σχολήν 
μετεκπαιδεύσεως και επάνοδον εις την θέσιν των. Δια κοινής αποφάσεως των 
Υπουργών Οικονομικών και Γεωργίας δύναται να καθορίζεται και πρόσθετος 
αποζημίωσις των μετεκπαιδευομένων.   
 
 
 
'Αρθρο 303:    Μετεκπαίδευσις δασοφυλάκων  
Δι' αποφάσεως του Υπουργού Γεωργίας δύναται να ορισθή ο αριθμός των 
εισακτέων προς φοίτησιν εις μέσας δασικάς σχολάς δασοφυλάκων, εκ των 
υπηρετούντων εν τη δασική υπηρεσία επί βαθμώ 10ω ή ανωτέρω και εχόντων 
τουλάχιστον οκταετή ευδόκιμον υπηρεσίαν και απολυτήριον γυμνασίου.   
 
 
 
'Αρθρο 304:    Λεπτομέρειαι μετεκπαιδεύσεως  
Τα της μετεκπαιδεύσεως καθορίζονται λεπτομερέστερον δια Δ/τος.   
 
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Γ' : Ειδικά δικαιώματα και καθήκοντα   
 
'Αρθρο 305:    Ενοίκησις εις δασικά κτίρια  
1.   Ο Υπουργός Γεωργίας δύναται δι' αποφάσεώς του να καταστήση υποχρεωτικήν 
την ενοίκησιν των δασικών υπαλλήλων εις δημόσια δασικά κτίρια ή και 
προσωρινώς μισθωμένα τοιαύτα εντός ή εκτός της έδρας της υπηρεσίας των 
υπαλλήλων τούτων.  
Δια την τοιαύτην ενοίκησιν καταβάλλεται υπό του υπαλλήλου αποζημίωσις 
χρήσεως οριζομένη υπό τοπικής επιτροπής αποτελούμενης εκ του ειδηρνοδίκου και 
του οικονομικού εφόρου, αναπληρουμένων εν απουσία ή κωλύματι υπό των 



νομίμων αυτών αναπληρωτών. Η ως άνω αποζημίωσις, ήτις αποτελεί έσοδον του 
Κ.Τ.Γ.Κ. και Δασών, δεν επιτρέπεται να είναι ανωτέρα του ημίσεος του  ελευθέρου 
μισθώματος.  
2.    Φύλακες και δασικοί υπάλληλοι, υποχρεωτικώς ενοικούντες εις δημόσια 
δασικά κτίρια ή αποθήκας επί τούτοις ανεγερθέντα ή ανεγειρόμενα εντός ή 
πλησίον δασών, αναδασωτέων εκτάσεων και δασικών φυτωρίων, δεν 
υποχρεούνται εις καταβολήν ενοικίου εις το Δημόσιον.   
 
 
 
'Αρθρο 306:    Χορηγήσεις εις υπαλλήλους ενοικούντας εις δασικά κτίρια 1.   Εις 
δασοφύλακας, επιδεικνύοντας ικανότητα και προθυμίαν περί την εκτέλεσιν των 
καθηκόντων των, ενοικούντας δε εις δασοφυλακεία εντός των δασών ή εις 
οικήματα πλησίον μεγάλων δασικών συμπλεγμάτων, δύναται να επιτραπή η 
γεωργική καλλιέργεια γυμνής δημοσίας δασικής εκτάσεως εντός του δάσους 
κειμένης και καταλλήλου δια την παραγωγήν γεωργικών, κηπουρικών κλπ., 
προϊόντων, προς κάλυψιν των ιδιών αυτών αναγκών. Η προς τοιαύτην 
καλλιέργεινα έκτασις δεν δύναται εν ουδεμία περιπτώσει να υπερβαίνη τα 10 
στρέμματα, επί ταύτης δε ουδέν εκ της αιτίας αυτής γεννάται δικαίωμα υπέρ του 
καλλιεργητού δασοφύλακος, εις τον οποίον εις περίπτωσιν παραμελήσεως των 
καθηκόντων του απαγορεύεται η συνέχισις της καλλιεργείας.  
2.   Εν περιπτώσει μεταθέσεως δασοφύλακος, εις τον οποίον έχει επιτραπή κατά 
τας διατάξεις της προηγουμένης παραγράφου η καλλιέργεια δασικής εκτάσεως, 
δύναται υπό τας ιδίας προϋποθέσεις να επιτραπή η συνέχισις της καλλιεργείας εις 
τον τοποθετούμενον δασοφύλακα εις την ούτω κενουμένην θέσιν.   
 
 
 
'Αρθρο 307:    Χορήγησις παγίας προκαταβολής δια πληρωμήν οδοιπορικών 
Επιτρέπεται η χορήγησις εις τας περιφερειακάς διευθύνσεις δασών παγίας 
προκαταβολής δια την πληρωμήν εις το δασικόν προσωπικόν της δικαιοδοσίας των 
των κεκανονισμένων οδοιπορικών εξόδων και ημερησίων αποζημιώσεων. Το ποσόν 
της ως άνω προκαταβολής, ο τρόπος της λογιστικής τακοποιήσεως αυτής ως και 
πάσα σχετική λεπτομέρεια κανονίζονται δι' αποφάσεως του Υπουργού Γεωργίας.   
 
 
 
'Αρθρο 308:    Οπλισμός δασικών υπαλλήλων και οργάνων  
1.   Οι δημόσιοι δασικοί υπάλληλοι και τα όργανα της δασικής υπηρεσίας 
δικαιούνται να φέρουν κυνηγετικόν όπλον ή πιστόλιον ή και αμφότερα.  
2.   Οι υπάλληλοι και τα όργανα της δασικής υπηρεσίας δύνανται εις τας 
ακολούθους μόνον περιπτώσεις να κάμουν χρήσιν των όπλων άνευ ουδεμιάς 
ευθύνης δια τας συνεπείας:  
α)   'Οταν κατά την εκτέλεσιν των καθηκόντων των ή εξ αφορμής της υπηρεσίας 
των ενεργήται κατ' αυτών επίθεσις δι' όπλων ή αντικειμένων δυναμένων να 
επιφέρουν σωματικήν βλάβην.  
β)   'Οταν τις καταληφθή ενεργών παράνομον υλοτομίαν ή μεταφοράν δασικών 
προϊόντων και παρά την προσταγήν του υπαλλήλου ή οργάνου όπως παύση 
ταύτην και προσέλθη ενώπιόν του, κινηθή κατ' αυτών.  
γ)   'Οταν εντός δάσους ή δασικής περιοχής ευρεθούν προ ενόπλων, οι οποίοι, 
παρά την προσταγήν αυτών όπως παραδώσουν ή απορρίψουν τα όπλα των και 
προσέλοθουν ενώπιον των, κινηθούν κατ' αυτών.  
δ)   'Οταν ευρεθούν προ ομαδικών συγκεντρώσεων λαθροϋλοτόμων δασικών 
προϊόντων και εχόντων απειλητικάς διαθέσεις κατά των υπαλλήλων και οργάνων 
τούτων. Εν τη περιπτώσει ταύτη προηγείται, τριπλή πρόσκλησις εν ονόματι του 
Νόμου προς διάλυσιν και αποχώρησιν και χρήσιν εκφοβιστικής βολής.  
ε)   'Οταν ενεργήται παράνομος βοσκή εντός απηγορευμένων εκτάσεων και 



εγκαταλείπεται το ποίμνιον υπό του ποιμένος. Εις την περίπτωσιν ταύτην η χρήσις 
των όπλων γίνεται εναντίον του ποιμνίου. ς)   'Οταν τις καταληφθή παρανόμως 
θηρεύων ή μεταβαίνων προς θήραν ή επιστρέφων εξ αυτής και παρά την 
προσταγήν υπαλλήλου ή οργάνου αρνηθή όπως προσέλθη και παραδώση το όπλον 
του.  
ζ)   Εις ας περιπτώσεις και οι στρατιωτικοί και οι άνδρες της χωροφυλακής 
ενεργούν μετ' αυτών από κοινού.   
 
 
 
'Αρθρο 309:    Προτίμησις δασικών υπαλλήλων εις μεταφορικά μέσα  
Οι υπάλληλοι και τα όργανα της δασικής υπηρεσίας, κινούμενοι προς εκτέλεσιν 
υπηρεσίας, δικαιούνται προτιμήσεως εις τε τους σιδηροδρόμους, τα αυτοκίνητα και 
τα παντός είδους άλλα μεταφορικά μέσα.   
 
 
 
'Αρθρο 310:    Κώλυμα εκεμταλλεύσεως δασών υπό τέως δασικών υπαλλήλων 
Δασικοί υπάλληλοι, παραιτηθέντες ή απολυθέντες της υπηρεσίας, δεν δύνανται να 
αναλάβουν εκεμεταλλεύσεις δασών εις την περιφέρειαν εις την οποίαν διετέλεσαν 
δημόσιοι υπάλληλοι εφ' όσον δεν παρήλθε διετία τουλάχιστον από της 
παραιτήσεως ή απολύσεώς των.   
 
 
 
'Αρθρο 311:    Αρμοδιότητες κλπ. δασικών υπαλλήλων  
α)    Αι διατάξεις περί της ευθύνης, των καθηκόντων και της αρμοδιότητος εν γένει 
των δασικών υπαλλήλων.  
β)   Τα περί της στολής αυτών.  
γ)   Τα της χορηγήσεως εις τους δασικούς υπαλλήλους οπλισμού, ίππων ή ημιόνων 
υπό του Δημοσίου και των όρων της τοιαύτης χορηγήσεως.  
δ)   Τα έξοδα θερμάνσεως των γραφείων των εξωτερικών δασικών υπηρεσιών.  
ε)   Τα της δικαιοδοσίας και αρμοδιότητος των τοπικών δασικών αρχών καθόλου, 
αι μεταξύ των σχέσεις και αι τοιαύται προς τας εν τη περιφερεία αυτών αρχάς 
χωροφυλακής, αστυνομίας κλπ. ς)   Αι περιπτώσεις του συνυπευθύνου μεταξύ 
δασαρχών και των παρ' αυτοίς δασικών οργάνων.  
ζ)   Αι λεπτομέρειαι εκδόσεως αδειών υλοτομίας υπό των δασικών οργάνων.   
 
 
ΒΙΒΛΙΟΝ ΕΝΑΤΟΝ 
Τελικαί και Μεταβατικαί  Διατάξεις   
 
'Αρθρο 312:    Γενική αρμοδιότης δι' έκδοσιν Δ/των  
Εις τας περιπτώσεις, κατά τας οποίας προβλέπεται υπό του παρόντος κώδικος η 
έκδοσις Δ/τος, τούτο εκδίδεται επί τη προτάσει του Υπουργού Γεωργίας, αν δεν 
ορίζεται άλλως εν αυτώ.   
 
 
 
'Αρθρο 313:    Αυξομείωσις χρηματικών ορίων και ποσών  
Τα υπό του παρόντος κώδικος οριζόμενα χρηματικά όρια και ποσά, εξαιρέσει των 
ποινών εις χρήμα (χρηματικής ποινής και προστίμου) και των περιπτώσεων της 
παρ. 5 του άρθρ. 262 και της παρ. 14 του άρθρ. 287, δύναται να αυξομειούνται 
δια κοινής αποφάσεως των Υπουργών Γεωργίας και Οικονομικών, δημοσιευομένης 
δια της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως.   
 
 



 
'Αρθρο 314:    Παρακατάθεσις οδοιπορικών εξόδων δι' επανεξέτασιν υποθέσεων  
Οι αιτούμενοι την αποστολήν δασικών υπαλλήλων προς επιθεώρησιν, αυτοψίαν ή 
εξέτασιν δασικής υποθέσεως, δια την οποίαν υπάρχει σχετική έκθεσις και αναφορά 
ετέρου δασικού υπαλλήλου, προκαταβάλλουν επί παρακαταθήκη εις δημόσιον 
ταμείον χρηματικόν ποσόν ικανόν να καλύψη τας δαπάνας δι' οδοιπορικά έξοδα 
και αποζημιώσεις του υπαλλήλου. Το ποσόν τούτο επιστρέφεται εις τον αιτούντα, 
εφ' όσον η νέα έκθεσις ή αναφορά συμφωνεί προς τους ισχυρισμούς του, άλλως 
καταπίπτει υπέρ του δημοσίου ταμείου ποσόν ίσον προς τα οδοιπορικά έξοδα και 
τας αποζημιώσεις, εις τας οποίας δικαιούται ο αποσταλείς δασικός υπάλληλος, το 
δε τυχόν υπόλοιπον επιστρέφεται τω δικαιούχω, μη δικαιουμένω πλέον να 
αιτήσεται την αποστολήν ετέρου υπαλλήλου.   
 
 
 
'Αρθρο 315:    Επιφύλαξις αρμοδιοτήτων νομαρχών  
1.    Δεν θίγονται δια του παρόντος κώδικος αι δια του Νομ. 3200 της 
13/23.4.1955 (περί διοικητικής αποκεντρώσεως) και των εις εκτέλεσιν αυτού 
Β.Δ/των μεταβιβασθείσαι αρμοδιότητες εις τους νομάρχας.  
2.   Αι διατάξεις του άρθρ. 4 του αυτού ως άνω Νομ. 3200/1955 έχουν εφαρμογήν 
και επί των κατά τον παρόντα κώδικα αρμοδιοτήτων οργάνων εν γένει της 
διοικήσεως.   
 
 
 
'Αρθρο 316:    Ισχύς εκδοθέντων Δ/των κλπ.  
Μέχρι της εκδόσεως των υπό του παρόντος κώδικος προβλεπομένων κανονιστικών 
Δ/των, αποφάσεων, κανονισμών και αστυνομικών δασικών διατάξεων, 
εφαρμόζονται αι επί τη βάσει των προϋφισταμένων αντιστοίχων διατάξεων 
εκδεδομέναι, εφ' όσον το περιεχόμενον αυτών δεν αντιβαίνη εις τας διατάξεις του 
παρόντος.   
 
 
 
'Αρθρο 317:    Καταργούμεναι διατάξεις  
Καταργούνται από της ενάρξεως της ισχύος του παρόντος κώδικος:  
1.   Το Ν.Δ. της 17/18.10.1923 "περί παραχωρήσεως κυριότητος δασών 
ρητινευομένων υπό ιδιωτών"  
2.   Το Ν.Δ. της 1.12.1923 "περί επεκτάσεως της ισχύος του Ν.Δ.  
17.10.1923 "περί παραχωρήσεως κυριότητος δασών, ρητινευομένων υπό ιδιωτών 
και δια το δάσος του τέως Δήμου Περαχώρας Κορινθίας"  
3.   Ο Νομ. 4173/1929 "περί κυρώσεως και τροποποιήσεως του από 11 Μαϊου 
1929 Ν.Δ/τος" περί Δασικού Κώδικος" εξαιρέσει:  
α)   Των διατάξεων των παρ. 2 και 3 του άρθρ. 131, των παρ. 2 και 3 του άρθρ. 
139 και των παρ. 1,2,3 και 5 του άρθρ. 140, διατηρουμένων εν ισχύι μέχρις 
εκδόσεως των υπό των άρθρ. 84 παρ. 2 και 87 παρ. 2 του παρόντος κώδικος 
προβλεπομένων αντιστοίχως, Δ/των.  
β)   Των μη υπό του παρόντος κώδικος θιγομένων, ως αναγομένων εις μη 
κωδικοποιηθείσαν υπ' αυτού ύλην, διατάξεων των άρθρ. 1 έως 14, 16, 17,18 παρ. 
1, 21, 22, της παρ. 3  του άρθρ. 24, των παρ. 2 και 3 του άρθρ. 25, των παρ. 1 
και 2 του άρθρ. 30, των άρθρ. 31, 33, 37 και 248.  
4)   Ο Νομ. 4687/1930 "περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως του Νομ. 4173 
"περί Δασικού Κώδικος" εξαιρέσει:  
α)   Της διατάξεως του άρθρ. 43, διατηρουμένης εν ιχύι μέχρις εκδόσεως του υπό 
του άρθρ. 84 παρ. 2 του παρόντος κώδικος προβλεπόμενου Δ/τος.  
β)   Των μη υπό του παρόντος κώδικος θιγομένων ως αναγομένων εις μη 
κωδικοποιηθείσαν υπ' αυτού ύλην, διατάξεων των άρθρ. 1 έως 5, παρ. 1 του 



άρθρ. 6, των άρθρ. 8 και 9, παρ. 1, 2 και 4 του άρθρ. 13 και  του άρθρ. 14.  
5)   Ο Νομ. 5263/1931 "περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως των Νομ. 
4173/1929 "περί δασικού κώδικος" και 4687/1930 περί τροποποιήσεως και 
συμπληρώσεως του Νομ. 4173 περί δαισκού κώδικος" εξαιρέσει των μη υπό του 
παρόντος κώδικος θιγομένων, ως αναγομένων εις μη κωδικοποιηθείσαν υπ' αυτού 
ύλην, διατάξεων των άρθρ. 1,2,4 και 22.  
6)   Το άρθρ. 1 του από 15.12.1931 Δ/τος "περί διοικήσεως και διαχειρίσεως των 
εις τας διαλελυμένας μονάς ανηκόντων δασών και των βοσκών των ευρισκομένων 
εντός των δημοσίων δασών κλπ."  
7)   Το άρθρ. 1 του Νομ. 5450/1932 "περί συμπηρώσεως του Νομ. 4834 "περί 
προστασίας λιγνίτου"  
8)   Ο Νομ. 5698/1932 "περί τροποποιήσεως των διατάξεων του Δασικού Κώδικος 
(Νομ. 4173, 4687 και 5263) των αφορωσών τας εκχερσώσεις και πυρκαϊάς των 
δασών", εξαιρέσει της  μη υπό του παρόντος κώδικος θιγομένης, ως αναγομένης 
εις μη κωδικοποιηθείσαν υπ' αυτού ύλην, διατάξεως του άρθρ. 14.  
9)   Ο Νομ. 5763/1933 "περί κυρώσεως του Ν.Δ/τος της 15.7.1933, περί 
αυθεντικής ερμηνείας της παρ. 2 του άρθρ. 151 του Νομ. 4173 περί Δασικού 
Κώδικος". 10)  Ο Νομ. 5773/1933 "περί τροποποιήσεως του άρθρ. 1 του Νομ. 
5698 περί τροποποιήσεως των διατάξεων του Νομ. 4173 περί δασικού κώδικος". 
11)  Ο Νομ. 6226/1934 "περί εκτελέσεως έργων δασικής διευθύνσεως 
χειμάρρων", εξαιρέσει των μη υπό του παρόντος κώδικος θιγομένων, ως 
αναγομένων εις μη κωδικοποιηθείσαν υπ' αυτού ύλην, διατάξεων των παρ. 1 έως 4 
του άρθρ. 1. 12)  Το άρθρ. 3 του Νομ. 6320/1934 "περί παραχωρήσεως της 
χρήσεως δημοσίων δασών εις το Πανεπιστήμιον Θεσσαλονίκης δια σκοπούς 
εκπαιδευτικούς, ερευνών κλπ." 13)  Ο Α.Ν. 17/17 Απρ. 1935 "περί εκχερσώσεως 
δασικών εκτάσεων και καρπώσεως δημοσίων ή μη δασών κειμένων εντός των 
παραμεθορίων περίοχών". 14)  Ο Α.Ν. 3/3 Ιουν. 1935 (αναδημοσίευσις, 22 Ιουν. 
1935) "περί τροποποιήσεως των περί δσασών Νόμων", εξαιρέσει της μη υπό του 
παρόντος κώδικος θιγομένης ως μεταβατικής ή περιωρισμένης χρονικής διάρκειας 
διατάξεως της παρ. 7 του άρθρ. 13. 15)  Ο Α.Ν. 22 Ιαν. 1936 "περί αποδόσεως εις 
την Α.Μ. τον Βασιλέα των  Ελλήνων του κτήματος Τατοϊου" (τομ. 1 σελ. 72), 
εξαιρέσει της μη υπό του παρόντος κώδικος θιγομένης, ως αναγομένης εις μη 
κωδικοποιηθείσαν υπ' αυτού ύλην διατάξεως του άρθρ. 1. 16)  Ο Α.Ν. 25 Ιαν. 
1936 "περί τροποποιήσεως διατάξεων τιμών των περί δασών Νόμων, εξαιρέσει των 
μη υπό του παρόντος κώδικος θιγομένων, ως αναγομένων εις μη 
κωδικοποιηθείσαν υπ' αυτού ύλην, διατάξεων του άρθρ. 6 παρ. 2 του άρθρ. 12, 
των άρθρ.  
13, 14 και των εδαφ. 1ου και 2ου του άρθρ. 15. 17)  Ο Α.Ν. 826/1937 "περί 
εκεταλλεύσεως δημοσίων δασών απ' ευθείας υπό του Κράτους ή δια πολυετούς 
ενοικιάσεως ή συμβάσεως", εξαιρέσει των μη υπό του παρόντος κώδικος 
θιγομένων, ως αναγομένων εις μη κωδικοποιηθείσαν υπ αυτού ύλην, δατάξεων 
των παρ. 2 και 3 του άρθρ. 1. 18)  Ο Α.Ν. 856/1937 "περί Εθνικών Δρυμών". 19)  
Ο Α.Ν. 857/1937 "περί παραχωρήσεως δημοσίων και κοινοτικών δασικών 
εκτάσεων δια σκοπούς γεωργικούς και δενδροκομικής εκμεταλλεύσεως", εξαιρέσει 
των μη υπό του παρόντος κώδικος θιγομένων, ως αναγομένων εις μη 
κωδικοποιηθείσαν υπ'  αυτού ύλην, διατάξεων των άρθρ. 19-24. 20)  Ο Α.Ν. 
875/1937 "περί βοσκής εντός δασών, μερικώς δασοσκεπών εκτάσεων και μη 
πεδινών χοροτλιβαδίων". 21)  Ο Α.Ν. 1111/1938 "περί εκτελέσεως αναδασώσεων 
και δασικών έργων και περί εκμεταλλεύσεως δασών", εξαιρέσει της μη υπό του 
παρόντος κώδικος θιγομένης, ως αναγομένης εις μη κωδικοποιηθείσαν υπ' αυτού 
ύλην, διατάξεως του άρθρ. 3. 22)  Η παρ. 1 του άρθρ. 1 και το άρθρ. 20 του   
Α.Ν. 1247/1938 
"περί κυρώσεως του καταστατικού της Φιλοδασικής Ενώσεως κλπ." 23)  Ο Α.Ν. 
1460/1938, "περί αυξήσεως της παραγωγής δασικών καυσοξύλων υλών και περί 
τροποποιήσεως διατάξεών τινων των περί δασών Νόμων", εξαιρέσει της μη υπό 
του παρόντος κώδικος θιγομένης ως αναγόμενης εις μη κωδικοποιηθείσαν υπ' 
αυτού ύλην, διατάξεως του άρθρ. 12. 24)  Το άρθρ. 37 του Α.Ν. 1539/1938 "περί 



προστασίας των δημοσίων κτημάτων" (ΦΕΚ 488/1938). 25)  Ο Α.Ν. 1627/1939 
"περί δασικών συνεταιρισμών" (τομ. 14 σελ. 285), εξαιρέσει των μη υπό του 
παρόντος κώδικος θιγομένων, ως αναγομένων εις μη κωδικοποιηθείσαν υπ' αυτού 
ύλην, διατάξεων του άρθρ. 1, των παρ. 1,2,3 και 7 του άρθρ. 2, παρ. 1 και 3 του 
άρθρ. 3 και του άρθρ.  8. 
26)  Η παρ. 1 του άρθρ. 4 και το άρθρ. 9 του  Β.Δ. 21.2.1939 "περί ρητινεύσεως 
δασών" (ΦΕΚ 74/1939). 27)  Ο Α.Ν. 1700/1939 "περί δασικών μεταφορικών 
εγκαταστάσεων", εξαιρέσει των μη υπό του παρόντος κώδικος θιγομένων, ως 
αναγομένων εις μη κωδικοποιηθείσαν υπ' αυτού ύλην, διατάξεων των εδαφ. 2ου, 
3ου, 5ου και 6ου της παρ. 7 του άρθρ. 2. 28)  Ο Α.Ν. 1729/1939 "περί 
τροποποιήσεως του αρθρ. 2 Α.Ν. 826/1937 περί εκεμεταλλεύσεως του άρθρ.  2 
Α.Ν. 826/1937 περί εκμεταλλεύσεως δημοσίων δασών κλπ." 29)  Ο Α.Ν. 
1747/1939 "περί συστάσεως παρά τω Υπουργείω Γεωργίας Γνωμοδοτικού 
Συμβουλίου Δημοσίων Δασών". 30)  Ο Α.Ν. 1791/1939 "περί δασοπολιτικάς 
επιτηρήσεως του κράτους επί την δασοπονίαν εις τα εν Κεφαλληνία δάση των 
Φιλανθρωπικών Καταστημάτων ως και εις τοιαύτα κοινωφελών εν γένει 
ιδρυμάτων", εξαιρέσει της μη υπό του παρόντος κώδικος θιγομένης, ως 
αναγομένης εις μη κωδικοποιηθείσαν υπ' αυτού ύλην, διατάξεως της παρ. 7 του 
άρθρ. 1. 31)  Ο Α.Ν. 1926/1939 "περί θήρας", εξαιρέσει του άρθρ. 13 και των 
εδαφ. α' και β' της παρ. 4 του αρθρ. 8, ων η ισχύς παρατείνεται μέχρι 10 Μαρτ. 
1969. 32)  Ο Α.Ν. 2124/1939 "περί ερμηνείας του άρθρ. 28 Νομ. 4173, περί 
δασικού κώδικος, προσθήκης εις τον  Α.Ν. 1700/1939, περί δασικών μεταφορικών 
εγκαταστάσεωνκαι τροποποιήσεως διατάξεων τινών των περί δασών Νόμων", 
εξαιρέσει των μη υπό του παρόντος κώδικος θιγομένων, ως αναγομένων εις μη 
κωδικοποιηθείσαν υπ' αυτού ύλην, διατάξεων της παρ. 3 του άρθρ. 6 και του 
άρθρ. 11. 33)  Ο Α.Ν. 2204/1940 "περί δασικής φορολογίας", εξαιρέσει των μη 
υπό του παρόντος κώδικος θιγομένων, ως αναγομένων εις μη κωδικοποιηθείσαν 
υπ' αυτού ύλην, διατάξεων των παρ. 1,6 και 7 του άρθρ. 17. 34)  Ο Α.Ν. 
2359/1940 "περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως των περί Γνωμοδοτικών 
Συμβουλίων Δασών και Συμβουλίων Ιδιοκτησίας Δασών διατάξεων και 
τροποποιήσεως διατάξεών τινων των Α.Ν. 857/1937, 1627/1939, 2204/1940 
κλπ.", εξαιρέσει των μη υπό του παρόντος κώδικος θιγομένων, ως αναγομένων εις 
μη κωδικοποιηθείσαν υπ' αυτού ύλην, διατάξεων του άρθρ. 1 και παρ. 2 του άρθρ. 
2. 35)  Ο Α.Ν. 2478/1940 "περί θέσεως διατάξεων τινών αφορωσών τας 
υπηρεσίας του Υπουργείου Γεωργίας", εξαιρέσει των μη υπό του παροντος κώδικος 
θιγομένων, ως αναγομένων εις μη κωδικοποιηθείσαν υπ' αυτού ύλην, διατάξεων 
των εδαφ. 1ου έως 3ου του άρθρ. 8 και των άρθρ. 9, 12 και 14. 36)  Το Ν.Δ. 
202/1941 "περί λήψεως μέτρων προς κατάσβεσιν των πυρκαϊών των δασών". 37)  
Το Ν.Δ. 841/1941 "περί λήψεως εκτάκτων μέτρων δια την εκμετάλλευσιν και 
διαχείρισιν των δασών λόγω των εκ του πολέμου δημιουργηθεισών συνθηκών", 
εξαιρέσει των μη υπό του παρόντος κώδικος θιγομένων ως αναγομένων εις μη 
κωδικοποιηθείσαν υπ' αυτού ύλην, διατάξεων των άρθρ. 10, 11, 15, 17 έως 20 και 
22. 38)  Το Ν.Δ. 1644/1942 "περί τροποποιήσεως των περί δασών Νόμων", 
εξαιρέσει των μη υπό του παρόντος κώδικος θιγομένων, ως αναγομένων εις μη 
κωδικοποιηθείσαν υπ' αυτού ύλην, διατάξεων των άρθρ. 3, 7, 8, 11 και 12. 39)  Ο 
Νομ. 482/1943 "περί τρόπου εκδικάσεως των δασικών αδικημάτων κλπ.", 
εξαιρέσει των μη υπό του παρόντος κώδικος θιγομένων, ως αναγομένων εις μη 
κωδικοποιηθείσαν υπ' αυτού ύλην, διατάξεων των άρθρ. 5 και 7. 40)  Το άρθρ. 11 
του Νομ. 1296/1944 "περί προσθήκης διατάξεων εις την νομοθεσίαν της 
Υπηρεσίας Παραγωγικών 'Εργων Μακεδονίας (ΥΠΕΜ) και Υπηρεσίας 
Συμπληρώσεως και Συντηρήσεως Υδραυλικών 'Εργων Μακεδονίας   
(ΥΣΣΥΕΜ)". 
41)  Ο Νομ. 1804/1944 "περί επεκτάσεως του άρθρ. 7 του Νομ. 6242 και επί των 
εν Μακεδονία δασών του Αγίου 'Ορους". 42)  Ο Α.Ν. 854/1946 "περί 
τροποποιήσεως των περί δασικών συνεταιρισμών και ενίων άλλων διατάξεων και 
περί εκεμεταλλεύσεως κεκαυμένων δασών", εξαιρέσει της μη υπό του παρόντος 
κώδικος θιγομένης, ως αναγομένης εις μη κωδικοποιηθείσαν υπ' αυτού ύλην, 



διατάξεως του άρθρ. 2. 44)  Ο Α.Ν. 959/1946 "περί συμπληρώσεως του αριθμού 
των δασοφυλάκων κλπ.",  εξαιρέσει των μη υπό του παρόντος κώδικος θιγομένων, 
ως αναγομένων εις μη κωδικοποιηθείσαν υπ' αυτού ύλην, διατάξεων των άρθρ. 1 
έως 7. 45)  Ο Νομ. 192/1946 "περί τροποποιήσεως διατάξεών τινων του Α.Ν. 
875/1937 περί βοσκής και συμπληρώσεως διατάξεών τινων των περί διαχειρίσεως 
και διοικήσεως δασών Νόμων", εξαιρέσει των μη υπό του παρόντος κώδικος 
θιγομένων, ως αναγομένων εις μη κωδικοποιηθείσαν υπ' αυτού ύλην, διατάξεων 
της παρ. 1 του άρθρ. 22 και των άρθρ. 24 έως 26. 46)  Αι παρ. 1 έως 5 του άρθρ. 
201 του Β.Δ. της 29.10.1949 "περί κωδικοποιήσεως των Αγροτικών Νόμων". 47)  
Ο Νομ. 1570/1950 "περί διοικήσεως και διαχειρίσεως κοινοτικών δασών Θάσου". 
48)  Το Ν.Δ. 2501/1953 "περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως ενίων διατάξεων 
των περί δασών Νόμων", εξαιρέσει:  
α)   Της μη υπό του παρόντος κώδικος θιγομένης, ως μεταβατικής ή 
περιωρισμένης χρονικής διαρκείας, διατάξεως του άρθρ. 56.  
β)   Των μη υπό του παρόντος κώδικος θιγομένων, ως αναγομένων εις μη 
κωδικοποιηθείσαν υπ' αυτού ύλην, διατάξεων των άρθρ. 32, 33 και 52. 49)  Το 
Ν.Δ. 2582/1953 "περί τροποποιήσεως ενίων διατάξεων Α.Ν. 1926/1939 περί 
θήρας". 50)  Η παρ. 3 του άρθρ. 199 του δημοτικού και κοινοτικού κώδικος, του 
κυρωθέντος δια του Ν.Δ. 2888/1954 "περί κυρώσεως Δημοτικού και Κοινοτικού 
Κώδικος" 51)  Η παρ. 2 του άρθρ. 11 του Ν.Δ. 2967/1954 "περί τροποποιήσεως, 
συμπληρώσεως και καταργήσεως διατάξεών τινων της κειμένης νομοθεσίας περί 
διαχειρίσεως της ανταλλαξίμου περιουσίας". 52)  Το άρθρ. 35 του Νομ. 3194/1955 
"περί Ταμείων Εφέδρων Πολεμιστών Κρήτης κειμένης νομοθεσίας και άλλων τινών 
διατάξεων της εποικιστικής νομοθεσίας". 53)  Η παρ. 1 του άρθρ. 29 Ν.Δ. 
3784/1957 "περί καταργήσεως του Υδραυλικού Ταμείου Βοιωτικού Κηφισού, 
υπαγωγής των έργων Βοιωτικού Κηφισσού εις τον Οργανισμόν Κωπαϊδος και 
άλλων τινών διατάξεων".\(ΦΕΚ 207/1957). 54)  Η παρ. 5 του άρθρ. 6 και η παρ. 5 
του άρθρ. 38 Ν.Δ. 3881/1958 "περί 'Εργων Εγγείων Βελτιώσεων". 55)  Η παρ. 1 
και εδαφ. 1ον του άρθρ. 6 του Νομ. 4054/1960 "περί διαρρυθμίσεως και 
τροποποιήσεως κλάσεών τινων του Τελωνειακού Δασμολογίου Εισαγωγής" (ΦΕΚ   
78/1960). 
56)  Το άρθρ. 30 και η παρ. 3 του άρθρ. 102 του Ν.Δ. 4260/1962 "περί ρυθμίσεως 
θεμάτων αφορώντων εις την Γενικήν Διεύθυνσιν Διοικήσεως του Υπουργείου των 
Εσωτερικών (τομ.3 σελ. 46). 57)  Ο Α.Ν. 525/1968 "περί προστασίας του 
θηραματικού πλούτου και τρόπου ενασκήσεως της θήρας, εξαιρέσει της μη υπό 
του παρόντος κώδικος θιγομένης, ως μεταβατικής ισχύος, διατάξεως της παρ. 3 
του άρθρ. 13.   
 
 
 
'Αρθρο 318:    Παραπομπαί εις καταργουμένας διατάξεις  
Παραπομπαί εις διατάξεις καταργουμένας δια του παρόντος κώδικος, από της 
ενάρξεως της ισχύος αυτού,  νοούνται γενόμεναι εις τας αντιστοίχους διατάξεις 
του κώδικος τούτου.  
 
 
'Αρθρο 319:    Χρονολογία ενάρξεως ισχύος ενίων περί θήρας διατάξεων Αι, περί 
του τύπου κλπ., της προς έκδοσιν αδείας θήρας αιτήσεως, διατάξεις του άρθρ. 262 
και αι περί κυνηγετικών οργανώσεων διατάξεις του άρθρ. 266 τίθενται εν ιχύι από 
της 11ης Μαρ.τ 1969. Μέχρι της 10ης Μαρτ. 1969 εξακολουθούν ισχύουσαι αι 
διατάξεις των εδαφ. α' και β' της παρ. 4 του άρθρ. 8 και του άρθρ. 13 του Α.Ν. 
1926 της  26-8/1.9.1939 (περί θήρας).   
 
 
'Αρθρο 320:    Χρονολογία ενάρξεως ισχύος κώδικος  
Η ισχύς του παρόντος κώδικος άρχεται μετά τρίμηνον από της δημοσιεύσεώς του 
εις την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εξαιρέσει των περιπτώσεων του άρθρ. 319.   



 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
           
  
                                                             
  
 
  
 
  
  
  
 
 
 



1. Ν.Δ. 996 της 30-9/6-10-71 (A 192). Περί αντικαταστάσεως και συ- 
μπληρώσεως διατάξεων τινων του Ν.Δ. 86/1969 «κερί Δασικού Κώδικας» 
και Κωδικοκοιήσεως των υπ’ αριθ. 871/1971 και 919/1971 Ν.Δ/των.

Άρθρον 1. Το άρβρον 54 του ΝΔ 86/1969 αντικαθίσταται ως ακολού
θως:

Απαλλοτριώσεις εντός των εθνικών δρυμών και εκτάσεων κηρυχθει- 
σών ως διατηρητέων μνημείων της φύσεως.

Αρθρον 54. 1. Πάσης μορφής και χρήσεως εδαφικαί εκτάσεις, ως 
και εμπράγματα δικαιώματα επ’ αυτών, εντός του κατά τας διατάξεις του 
άρθρου 79 καθοριζομένου πυρήνος των εθνικών δρυμών και εκτάσεων 
κηρυχθεισών ως διατηρητέων μνημείων της φύσεως, απαλλοτριούνται 
αναγκαστικώς υπέρ του Δημοσίου, διά λόγους δημοσίας ωφελείας, συνι- 
σταμένης εις την εκπλήρωσιν των εν άρθρω 78 σκοπών, της απαλλο- 
τριώσεως κηρυσσομένης διά κοινής αποφάσεως των Υπουργών Οικονο
μικών και Εθνικής Οικονομίας.

2. Αι κατά την προηγουμένην παράγραφον απαλλοτριώσεις δύναται 
να επιβληθούν εντός της κατά τας διατάξεις του άρθρου 79 καθοριζομέ- 
νης περιφερειακής ζώνης των εθνικών δρυμών.

3. Αι απαλλοτριωτέαι κατά τας διατάξεις του παρόντος εκτάσεις 
καθορίζονται υπό Επιτροπής εκ του Προϊσταμένου της Δασικής Υπηρε
σίας Διευθυντού Δασών ή Νομοδασάρχου ή Δασάρχου, του Διευθυντού 
Γεωργίας και του Οικονομικού Εφόρου της περιοχής, εις ην κείνται αι 
εκτάσεις αύται».

Άρθρον 2. 1. Η παράγραφος 1 του άρθρου 61 του ΝΔ 86/1969 αντικα
θίσταται ως ακολούθως: «1. Κατά του επιχειρούντος εκχέρσωσιν, υλο
τομίαν, σποράν ή οιανδήπστε ετέραν διακατοχικήν πράξιν επί δημοσίων, 
δημοτικών, κοινοτικών, μοναστηριακών ή ανηκόντων εις ιδρύματα εν 
γένει δασών, αναδασωτέων εκτάσεων, χορτολιβαδικών εδαφών και με
ρικώς δασοσκεπών εκτάσεων ή μερικών δασοσκεπών λιβαδίων και χορ- 
τολιβαδικών εδαφών και ασχέτως του χρόνου καθ’ ον αι πράξεις αύται 
επεχειρήθησαν, συντάσσεται και κοινοποιείται παρά του αρμοδίου Διευ- 
θυντού δασών ή Νομοδασάρχου ή Δασάρχου πρωτόκολον διοικητικής 
αποβολής. Διά του πρωτοκόλλου, προκειμένου περί δημοσίων δασών, 
μερικώς δασοσκεπών εκτάσεων και χορτολιβαδικών εδαφών, βεβαιού- 
ται υπό του Διευθυντού δασών ή Νομοδασάρχου ή Δασάρχου κατά του 
καταλαβόντος και υπέρ του Κεντρικού Τ αμείου Γεωργίας Κτηνοτροφίας 
και Δασών, η εις βάρος του Δημοσίου τυχόν επελθούσα ζημία, το ποσόν 
αποκαταστάσεως ταύτης, ως και το ποσόν της οφειλομένης αποζημιώ- 
σεως χρήσεως. Το πρωτόκολλον καθίσταται οριστικόν και θεωρείται 
ότι ο καθ’ ου απεδέχθη τούτο, εάν εντός τριάκοντα ημερών από της επι- 
δόσεως μη παρεκτεινομένης λόγω αποστάσεως, δεν ασκήση κατ’ αυτού 
ανακοπήν».

2. Εις το τέλος της παραγράφου 7 του άρθρου 61 του ΝΔ 86/1969 
προστίθεται εδάφιον έχον ούτω: «Το επί της ανακοπής δικάζον, κατά 
τας διατάξεις των παρ. 2 και 4 του παρόντος άρθρου, Ειρηνοδικείου, και 
κατ’ έφεσιν μονομελές Πρωτοδικείου, αποφαίνεται διά της αυτής απο
φάσεως και περί της τυχόν επιβληθείσης αποζημιώσεως χρήσεως».

Αρθρον 3. Το άρθρον 78 του ΝΔ 86/1969 αντικαθίσταται ως ακολού
θως:

Εθνικοί δρυμοί, αισθητικά δάση και διατηρητέα μνημεία της φύ
σεως

«Αρθρον 78 (Ν 996/1971). 1. α) Διά Βασιλικού Διατάγματος εκδιδο- 
μένου επί τη προτάσει του Υπουργικού Συμβουλίου, μετά γνώμην του 
Τεχνικού Συμβουλίου Δασών, δύναται να κηρύσσωνται ως εθνικοί δρυ
μοί δασικαί περιοχαί, αι οποίαι παρουσιάζουν ιδιαίτερον ενδιαφέρον εξ 
επόψεως διατηρήσεως της αγρίας χλωρίδος και πανίδος, των γεωμορφι- 
κών σχηματισμών, του υπεδάφους, της ατμοσφαίρας των υδάτων και γε
νικώς του φυσικού περιβάλλοντος των και των οποίων κρίνεται επιβε
βλημένη η προστασία, η διατήρησις και η βελτίωσις της συνθέσεως, 
της μορφής και των φυσικών καλλονών των, δι’ αισθητικήν, ψυχικήν και 
υγιεινήν απόλαυσιν και ανάπτυξιν του τουρισμού, ως και την διενέρ
γειαν πάσης φύσεως επιστημονικών ερευνών, β) Διά του αυτού Βασιλι
κού Διατάγματος, καθορίζονται ωσαύτως η περιφέρεια και η έκτασις 
εκάστου εθνικού δρόμου, ως και τα όρια αυτού, γ) Συνιστάται Συμβού- 
λιον Εθνικών Δρυμών, το οποίον, συνερχόμενον τακτικώς μεν δις του
λάχιστον κατ’ έτος, εκτάκτως δε οσάκις ήθελε συγκληθή δι’ αποφάσεως 
του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας, εισηγείται εις τούτον περί των λη- 
πτέων μέτρων διά την εκπλήρωσιν των σκοπών των εθνικών δρυμών. Η 
σύνθεσις και λειτουργία του Συμβουλίου καθορίζονται διά Βασιλικού

Διατάγματος, εκδιδομένου επί τη προτάσει του Υπουργού Εθνικής Οι
κονομίας.

2. Δάση ή φυσικά τοπία, μη παρουσιάζοντα τα εν τη παραγράφω 1 
του παρόντος άρθρου χαρακτηριστικά γνωρίσματα έχοντα όμως ιδιαιτέ
ραν αισθητικήν, υγιεινήν και τουριστικήν σημασίαν, ως και τοιαύτην 
επιβάλλουσαν την προστασίαν της πανίδος, χλωρίδος και του ιδιαιτέ
ρου φυσικού των κάλλους, δύναται να κηρύσσωνται διά Βασιλικού Δια
τάγματος, εκδιδομένου επί τη προτάσει του Υπουργικού Συμβουλίου, 
μετά γνώμην του Τεχνικού Συμβουλίου Δασών, ως «αισθητικά δάση», 
ήτοι ως δάση αναψυχής, υγείας και περιπάτου ή τοπία ιδιαιτέρου φυσι
κού κάλλους.

3. Εκτάσεις, δημόσιοι, ή ου, μη δυνάμεναι να χαρακτηρισθούν, κατά 
τα ανωτέρω, ως εθνικοί δρυμοί ή αισθητικά δάση παρουσιάζουσαι όμως 
ιδιαιτέραν παλαιοντολογικήν, γεωμορφολογικήν και ιστορικήν σημα
σίαν, δύναται να κηρύσσωνται διά Βασιλικού Διατάγματος, εκδιδομέ- 
νου επί τη προτάσει του Υπουργικού Συμβουλίου μετά γνώμην του Τε
χνικού Συμβουλίου Δασών, ως «διατηρητέα μνημεία της φύσεως». Ομοίως 
ως διατηρητέα μνημεία της φύσεως, δύναται να κηρύσσωνται δι’ αποφά
σεως του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας δημοσιευομένης εις την Εφη
μερίδα της Κυβερνήσεως, δένδρα ή συστάδες δένδρων, υγροβιότοποι, 
ως και σπάνια είδη φυτών, παρουσιάζοντα ιδιαιτέραν βοτανικήν, φυτο- 
γεωγραφικήν, αισθητικήν και ιστορικήν σημασίαν.

4. Επί τη συνδρομή λόγων προστασίας ή προαγωγής ή αναπτύξεως 
γενικωτέρας σημασίας τομένω της Εθνικής Οικονομίας, διά Βασιλικού 
Διατάγματος, εκδιδομένου επί τη προτάσει του Υπουργικού Συμβουλίου, 
μετά γνώμην του Τεχνικού Συμβουλίου Δασών, επιτρέπεται ο μεταχα- 
ρακτηρισμός εθνικού δρυμού εις αισθητικόν δάσος ή εις διατηρητέον 
μνημείον της φύσεως, ο του αισθητικού διίσους, εις εθνικόν δρυμόν ή 
διατηρητέον μνημείον της φύσεως και ο του διατηρητέου μνημείου της 
φύσεως εις εθνικόν δρυμόν, ή αισθητικόν δάσος, ως και η τροποποίησις 
των ορίων, της εκτάσεως και της περιφερείας των Εθνικών δρυμών, των 
αισθητικών δασών και των διατηρητέων μνημείων της φύσεως».

Αρθρον 4. Μετά το άρθρον 78 του ΝΔ 86/1969 προστίθεται άρθρον 
78Α έχον ούτω:

Απονομή εθνικού διπλώματος εις εθνικούς δρυμούς
«Αρθρον 78A. 1. Εις τους εθνικούς δρυμούς οι οποίοι παρουσιάζουν 

γενικώτεορν επιστημονικόν και τουριστικόν ενδιαφέρον, απονέμεται διά 
Βασιλικού Διατάγματος, εκδιδομένου επί τη προτάσει του Υπουργού 
Εθνικής Οικονομίας, κατόπιν εκθέσεως Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων, 
εθνικόν δίπλωμα προστασίας της φύσεως, επιδιδόμενον εις τον οικείον 
νομάρχην.

2. Η κατά την προηγουμένην παράγραφον επιτροπή συγκροτείται 
δι’ αποφάσεως του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και απστελείται: α) 
Εκ του Γ ενικού Διευθυντού Δασών του Υπουργείου Γ εωργίας, ως Προέ
δρου, β) εκ του Κοσμήτορος της Φυσικομαθηματικής Σχολής του Πανε
πιστημίου Αθηνών και γ) εκ του Προέδρου της Ελληνικής Εταιρείας 
Προστασίας της Φύσεως. Διά της αυτής αποφάσεως ορίζονται και οι 
αναπληρωταί του Προέδρου και των μελών της Επιτροπής, ως και της 
λειτουργίας ταύτης. Δι’ ομοίας αποφάσεως ρυθμίζεται πάσα αναγκαία 
λεπτομέρεια διά την εφαρμογήν του παρόντος».

Αρθρον 5. Το άρθρον 79 του ΝΔ 86/1969 αντικαθίσταται ως ακολού
θως:

Σύνθεσις, έκτασις και κανονισμός λειτουργίας των εθνικών δρυμών
«Αρθρον 79. 1. Έκαστος εθνικός δρυθμός απστελείται: α) Από τον 

πυρήνα αυτού ή τον καθ’ εαυτό εθνικόν δρυθμόν, απολύτου προστασίας, 
εκτάσεως ουχί ελάσσονος των 1.500 εκταρίων, εξαιρέσει των εις τας 
νήσους ιδρυομένων δρυμών, οίτινες δύνανται να έχουν και μικροτέραν 
έκτασιν. β) Από την περί τον πυρήνα ζώνην (περιφερειακήν ζώνην), ανά
λογου εκτάσεως, τουλάχιστον ίσης προς τον πυρήνα, η εκμετάλλευσις 
της οποίας οργανούται κατά τρόπον συμβάλλοντα εις την εκπλήρωσιν 
των υπό του πυρήνος του εθνικού δρυθμού επιδιωκομένων σκοπών. Η 
ζώνη αύτη δύναται να παραλείπεται, εφ’ όσον επιτυγχάνεται δι’ άλλων 
μέσων πλήρης προστασία του πυρήνος του εθνικού δρυμού.

2. Διά κανονισμού εκδιδομένου δι’ αποφάσεως του Υπουργού Εθνι
κής Οικονομίας και δημοσιευομένου εις την Εφημερίδα της Κυβερνή
σεως, ρυθμίζονται τα της οργανώσεως, λειτουργίας και διαχειρίσεως 
εκάστου εθνικού δρυμού».

Αρθρον 6. Το άρθρον 80 του ΝΔ 86/1969 αντικαθίσταται ως ακολού
θως:

Απαγόρευσις εντός του πυρήνος εθνικών δρυμών και των διατηρη
τέων μνημείων της φύσεως. Οργανώσεις της περιφερειακής ζώνης εθνι
κών δρυμών και των αισθητικών δασών

«Αρθρον 80. 1. Προς εκπλήρωσιν των σκοπών διά τους οποίους ήδη



έχουν συσταθή ή ήθελον συσταθή οι εθνικοί δρυμοί και αι κηρυχθείσαι 
ως διατηρητέα μνημεία της φύσεως εκτάσεις, απαγορεύεται, επί ποινή 
απολύτου ακυρότητος, η εντός του πυρήνος του εθνικού δρυμού και των 
χώρων των διατηρητέων μνημείων της φύσεως πάσης μορφής παραχώ- 
ρησις προς φυσικά ή νομικά πρόσωπα δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου, 
ως και εις δημοσίας υπηρεσίας, προς επιδίωξιν οιουδήποτε ετέρου σκο
πού.

2. Απαγορεύεται, ωσαύτως, εντός του πυρήνος των εθνικών δρυμών 
και των χώρων των διατηρητέων μνημείων της φύσεως: α) Η ανόρυξις 
και εκμετάλλευσις μεταλλείων και λατομείων, η απόληφις οιουδήποτε 
ορυκτού προϊόντος και εν γένει εκτέλεσις πάσης συναφούς εργασίας ή 
η κατασκευή σχετικής εγκαταστάσεως. β) Η ανασκαφή, η επιχωμάτω- 
σις, η δειγματοληψία και πάσα άλλη ενέργεια, τείνουσα εις την φθοράν 
και αλλοίωσιν των γεωμορφικών σχηματισμών και φυσικών καλλονών, 
γ) Η τοποθέτησις διαφημιστικών πινακίδων και αγγελιών, πλην των υπό 
του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας εγκρινομένων και σκοπουσών εις 
την ανάπτυξιν του τουρισμού, της φιλοδασικής ενημερώσεως, των επι
στημονικών μελετών και την εξυπηρέτησιν γενικωτέρων συμφερόντων, 
δ) Αι βιομηχανικοί δραστηριότητες εν γένει. ε) Η εγκατάστασις οικι
σμών, οικιών, αγροικιών, παραπηγμάτων και η κατασκευή παντός εν γένει 
έργου, εξαιρέσει των απαραιτήτων διά την προστασίαν και λειτουργίαν 
του εθνικού δρυμού ή των διατηρητέων μνημείων της φύσεως έργων, ως 
η κατασκευή δασικών κτιρίων, τοιούτων δι’ εγκατάστασιν δασικών επι
στημονικών εργαστηρίων, οδικού δικτύου, η διάνοιξις αντιπυρικών ζω
νών, πραγματοποίησις υλωρικών και λοιπών προσατευτικών έργων, στ) 
Η υλοτομία, η κοπή, η εκρίζωσις, η καταστροφή, η συλλογή ή η μεταφο
ρά φυτικών ειδών και δασικών προϊόντων, ζ) Η βοσκή παντός ζώου καθ’ 
όλην την διάρκειαν του έτους και η κατασκευή πάσης φύσεως κτηνο- 
τροφικών έργων ως ποτιστρών, στεγάστρων, η) Η Θήρα παντός ζώου, 
πλην των επιβλαβών θηραμάτων, των οποίων επιτρέπεται, κατόπιν απο- 
φάσεως του νομάρχου, η διά δολωμάτων δίωξις ως και η προς τον σκο
πόν τούτον διάβασις μετά κυνηγετικού όπλου, μετά ή άνευ κυνός, διά 
μέσου του εθνικού δρυμού και θ) Η αλιεία, καθ’ όλην την διάρκειαν του 
έτους, εντός λιμνών και ορεινών ρεόντων υδάτων.

3. α) Ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας, δύναται, δι’ αποφάσεώς του, 
να λαμβάνη παν μέτρον, αποβλέπον εις την προστασίαν του εθνικού δρυ
μού, των αισθητικών δασών και των διατηρητέων μνημείων της φύσεως, 
ως και εις την εκπλήρωσιν των σκοπών ιδρύσεως αυτών, β) Αστυνομικαί 
δασικαί διατάξεις, εκδιδόμεναι υπό της οικείας δασικής υπηρεσίας εις 
τα πλαίσια του παρόντος και των αποφάσεων του Υπουργού Εθνικής 
Οικονομίας και δημοσιευόμενοι κατά την ισχύουσαν νομοθεσίαν, δύνα- 
νται να ρυθμίζουν θέματα, αφορώντα εις την προστασίαν εν γένει των 
εθνικών δρυμών, των αισθητικών δασών και διατηρητέων μνημείων της 
φύσεως.

4. Διά την προστασίαν, οργάνωσιν και βελτίωσιν των περιφερεια
κών ζωνών, ήτοι των χώρων περιωρισμένης προστασίας των εθνικών 
δρυμών, ως και των αισθητικών δασών, δύναται υπό της οικείας δασικής 
υπηρεσίας να λαμβάνωνται μέτρα και να εκτελούνται τα ενδεδειγμένα 
έργα, ιδία: α) Η προστασία και αύξησις της αγρίας πανίδος και χλωρίδος 
ή και μείωσις τούτων, κατ’ είδος και αριθμό, εντός των ενδεδειγμένων 
ορίων βιολογικής ισορροπίας μεταξύ των ειδών αφ’ ενός της πανίδος 
και αφ' ετέρου της χλωρίδος ως επίσης της ισορροπίας μεταξύ αλλή- 
λων. β) Η διατήρησις των γεωμορφικών σχηματισμών και η προστασία 
των φυσικών καλλονών, ως και η διά τεχνητής επεμβάσεως καλυτέρα 
αυτών εκμετάλλευσις, εμό αισθητικής και τουριστικής απόψεως. γ) Η 
λήψις προληπτικών και κατασταλτικών μέτρων, προς προστασίαν του 
εθνικού δρυμού και των αισθητικών δασών, δ) Η ίδρυσις εκτροφείων 
θηραμάτων και ιχθυοτροφείων, προς αύξησιν της αγρίας πανίδος, ως και 
η διά καταλλήλων δασοτεχνικών χειρισμών διατήρησις, βελτίωσις και 
επέκτασις της βλαστήσεως, η ίδρυσις δασικών φυτωρίων και δασικών 
δενδροκήπων (ARBORETUM), ως και η διά φυσικής και τεχνητής οδού 
αναγέννησις της χλωρίδος. ε) Η κατασκευή του απαραιτήτου οδικού δι
κτύου και των αναγκαίων δασικών κτιριακών εγκαταστάσεων, ως δασο
φυλακείων, πυροφυλακείων και εργαστηρηίων επιστημονικών πειραμά
των και ερευνών, στ) Η ίδρυσις θερινών και χειμερινών εγκαταστάσεων, 
διά την εξυπηρέτησιν των κατασκηνώσεων, της ορειβασίας, του τουρι
σμού και του αθλητισμού εν γένει. ζ) Η συλλογή ή η εκρίζωσις φυτικών 
ειδών και η μεταφορά αυτών, ως και η σύλληψις και η μεταφορά αγρίων 
ζώων, δύναται να επιτραπή, κατόπιν εγκρίσεως του Υπουργού Εθνικής 
Οικονομίας δι’ επιστημονικούς σκοπούς».

Αρθρον 7. Το άρθρον 81 του ΝΔ 86/1969 αντικαθίσταται ως ακολού
θως:

Εκτέλεσις δασικών έργων
«Αρθρον 81. Η μελέτη και η εκτέλεσις των πάσης φύσεως έργων 

και εργασιών, περί ων η παράγραφος 4 του άρθρου 80, εντός των εθνι

κών δρυμών, των αισθητικών δασών και των διατηρητέων μνημείων της 
φύσεως. ενεργούνται κατά τας περί μελέτης και εκτελέσεως δασοτεχνι
κών έργων διατάξεις του δασικού Κώδικος».

Αρθρον 8. Η παράγρ. 2 του άρθρου 138 του ΝΔ 86/1969 αντικαθίστα
ται ως ακολούθως:

«2. α) Το τίμημα των, κατά την προηγουμένην παράγραφον διατιθε- 
μένων προϊόντων, καταβάλλεται υπέρ του Κεντρικού Ταμείου Γεωργίας, 
Κτηνοτροφίας και Δασών, εις την Τράπεζαν της Ελλάδος ή το Δημό
σιον Ταμείον, εντός δέκα (10) ημερών από της κοινοποιήσεως της εγκρί
σεως της δημοπρασίας ή της διαταγής διαθέσεως άνευ δημοπρασίας, εις 
τον υπέρ ου η διάθεσις. β) Η παράδοσις των δασικών προϊόντων δύναται 
να γίνη εφ’ άπαξ και τμηματικώς. Η καταβολή του τιμήματος δύναται να 
γίνη και τμηματικώς, εφ’ όσον εις την διακήρυξιν της δημοπρασίας ή 
την εγκριτικήν διαταγήν διαθέσεως των προϊόντων άνευ δημοπρασίας 
έχει περιληφθή ο όρος περί της τμηματικής καταβολής και έχει καθορι- 
σθεί ο αριθμός και η προθεσμία καταβολής των δόσεων, γ) Επί τμηματι
κής παραδόσεως των προϊόντων, η καταβολή του τιμήματος γίνεται τμη
ματικώς, εκάστης των δόσεων προκαταβαλλομένης εντός προθεσμίας 
δέκα (10) ημερών, από της εν τη διακηρύξει της δημοπρασίας ή τη εγκρι
τική διαταγή προβλεπομένης ημερομηνίας τμηματικής παραδόσεως των 
προϊόντων, ή εάν το τοιούτον δεν προβλέπεται, από της ημερομηνίας 
κοινοποιήσεως της ειδοποιήσεως της οικείας δασικής αρχής περί της 
ετοιμοπαράδοτου ποσότητος των προϊόντων, δ) Εις την περίπτωσιν της 
τμηματικής καταβολής του τιμήματος, ο πλειοδότης ή ο υπέρ ου η διά- 
θεσις, εντός δέκα (10) ημερών από της κοινοποιήσεως της εγκρίσεως, 
καταβάλλει υπέρ του Κεντρικού Ταμείου Γεωργίας Κτηνοτροφίας και 
Δασών εις την Τράπεζαν της Ελλάδος ή το Δημόσιον Ταμείον το εν τρί
τον της αξίας των διατιθεμένων προϊόντων, τα δε υπόλοιπα δύο τρίτα 
εντός εξ (6) μηνών, υπό τον όρον της προσκομίσεως ισοπόσου εγγυητι
κής επιστολής ανεγνωρισμένης Τραπέζης, εγγυωμένης την καταβολήν 
υπέρ του Κεντρικού Ταμείου Γ εωργίας. Κτηνοτροφίας και Δασών, ως 
ανωτέρω, του ποσού εκάστης δόσεως καταβαλλομένου εντός τριών ημε
ρών από της λήξεως, της εν τη διακηρύξει της δημοπρασίας ή τη εγκρι
τική διαταγή, διαθέσεως, οριζομένης προθεσμίας εξοφλήσεώς των. ε) 
Εν περιπτώσει διαθέσεως διά δημοπρασίας ή άνευ τοιαύτης τεχνικής 
ξυλείας δρυυός, ως και διαθέσεως των υπό των Κρατικών Δασικών Βιο
μηχανικών παραγομένων προϊόντων ξύλου, η τμηματική καταβολή του 
τιμήματος, δύναται να γίνεται διά καταθέσεως, εντός δέκα (10) ημερών 
από της κοινοποιήσεως της εγκρίσεως της δημοπρασίας ή της εγκριτι
κής διαταγής διαθέσεως, άνευ δημοπρασίας, ποσοστού ίσου προς δέικα 
τοις εκατόν (10%) της αξίας των ανωτέρω προϊόντων, του υπολοίπου 
καταβαλλομένου εντός εννέά (9) μηνών από της κοινοποιήσεως της 
εγκρίσεως, υπό τον όρον της προσκομίσεως ισοπόσου εγγυητικής επι
στολής, ανεγνωρισμένης Τραπέζης, εγγυωμένης την καταβολήν του πο
σού εκάστης εκ των δόσεων, καθοριζομένων εν τη σχετική διακηρύξει 
ή τη εγκριτική διαταγή διαθέσεως. στ) Εντός τριών (3) ημερών από της 
καταβολής είτε ολοκλήρου της αξίας των διατιθεμένων προϊόντων, είτε 
του ποσοστού αυτής, κατά τα υπό στοιχείον β' της παρούσης παραγρά
φου, συντάσσεται υπό του Οικονομικού Εφόρου πωλητήριον έγγραφον, 
όπερ και υπογράφεται παρ’ αυτού και του αγοραστού και ο τελευταίος 
παραλαμβάνει τα προϊόντα, κατά τα εν αυτώ οριζόμενα, ζ) Μετά την πα- 
ρέλευσιν της δεκαημέρου προθεσμίας διά την εν όλω ή εν μέρει κατα
βολήν του τιμήματος των εκποιουμένων προϊόντων, αν ο αγοραστής δεν 
καταθέση τούτο, εφ’ όσον μεν η διάθεσις εγένετο διά δημοπρασίας, τα 
προϊόντα αναπλειστηριάζονται εις βάρος του, εφ’ όσον δε η διάθεσις 
εγένετο δι’ εγκριτικής διαταγής, ούτος κηρύσσεται έκπτωτος. Της τε
λευταίας ταύτης περιπτώσεως εξαιρείται το Δημόσιον, τα Ν.Π.Δ.Δ. και 
οι Οργανισμοί, οι εποπτευόμενοι και επιχορηγούμενοι υπό του Δημο
σίου».

Αρθρον 9. Τα εδάφια στ’ και ζ" της παραγράφου 1 του άρθρου 206 
του ΝΔ 86/1969 αντικαθίστανται ως ακολούθως: «στ) Η κατά τους αυτούς 
μήνας εντός δασών, μερικώς δασοσκεπών εκτάσεων και χορτολιβαδι- 
κών εδαφών Θήρα δι’ όπλων εχόντων βύσμα εξ ύλης, εκ της οποίας δύνα- 
ται να μεταδοθή το πυρ», «ζ) Η απόρριψις ανημμένων σιγαρέττων εντός 
δασών μερικώς δασοσκεπών εκτάσεων και χορτολιβαδικών εδαφών».

Αρθρον 10. Η παράγραφος 7 του άρθρου 254 αντικαθίσταται ως ακο
λούθως: «7. Επιτρέπεται η αγορά άνευ δημοπρασίας υπό του Δημοσίου, 
κατόπιν αποφάσεώς των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομι
κών, εκτάσεων, ως και ερημονήσων, ένθα διαβιούν αίγαγροι ή έτερα 
ευγενή θηράματα ή σπάνια είδη θηραμάτων προς δημιουργίαν εντός τού
των εκτροφείων θηραμάτων ή προς ίδρυσιν σταθμών παρακολουθήσεως 
και δακτυλιώσεως αποδημητικών πτηνών. Ομοίως επιτρέπεται η αγορά 
υπό του Δημοσίου ή η αναγκαστική απαλλοτρίωσις κτημάτων, οιασδή-



ποτέ φύσεως, κειμένων εντός των εκτάσεων, περί ων αι παράγραφοι 1, 4 
και 5 του παρόντος άρθρου ως και αι παράγραφοι 1, 2, 3 του άρθρου 253 
του ΝΔ 86/1969, προς επίτευξιν των σκοπών, περί ων αι ανωτέρω διατά
ξεις, τούτων θεωρουμένων ως δημοσίας ωφελείας».

Άρθρον 11. Κυνηγετικοί περίοδοι - Άδειαι Θήρας. Αι παράγραφοι 2,3 
και 4 του άρθρου 261 του ΝΔ/τος 86/1969 αντικαθίστανται ως ακολού
θως: «2. Η κυνηγετική περίοδος, καθ’ ην γενικώς επιτρέπεται η Θήρα, 
άρχεται, α) Του λαγωού, από 10 Σεπτεμβρίου και λήγει την 10 Ιανουά
ριου, β) Της ορεινής πέρδικος, από 1 Οκτωβρίου και λήγει την 30 Νοεμ
βρίου, γ) Της πεδινής πέρδικος από 1 Οκτωβρίου και λήγει την 30 Νοεμ
βρίου, δ) Των λοιπών θηραμάτων, εξαιρέσει της περιπτώσεως της παρα
γράφου 3 του παρόντος άρθρου, από 10 Σεπτεμβρίου και λήγει την 31 
Μαρτίου».

«3. Επιτρέπεται η Θήρα μετά κυνός πτερωτού θηράματος μόνον τρυ- 
γόνων, ορτύγων και δενδροβίων πτηνών (αετομάχου, συκοφάγου) από 
20ής Αυγούστου, εις περιοχάς διαβάσεως τούτων (περάσματα), καθορι- 
ζομένας δι’ αποφάσεως του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας τη προτάσει 
των δασικών αρχών».

«4. Ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας, δύναται δι’ αποφάσεώς του, 
τη προτάσει της δασικής αρχής ή της Κυνηγετικής Συνομοσπονδίας, να 
περιορίζη την διάρκειαν της κυνηγετικής περιόδου ή τας εντός αυτής 
ημέρας Θήρας, καθ’ όλην την Επικράτειαν ή περιφερείας ταύτης».

Άρθρον 12. Η παράγραφος 3 του άρθρου 262 του ΝΔ 86/1969 αντι
καθίσταται ως ακολούθως: «3. Η άδεια Θήρας, ούσα προσωπική και αμε- 
ταβίβαστος, ισχύει διά την κυνηγετικήν περίοδον και περιφέρειαν δι' 
ην εξεδόθη, διακρίνεται δε: α) Εις τοπικήν, ισχύουσαν διά την περιφέ
ρειαν του Νομού, β) Εις περιφερειακήν, ισχύουσαν διά μίαν των κυνη
γετικών περιφερειών περί ων το άρθρον 260 του δασικού κώδικος. γ) Εις 
γενικήν, ισχύουσαν δι’ ολόκληρον την Επικράτειαν και δ) Εις γενικήν 
τοιαύτην υπηκόων ξένων Κρατών, ισχύουσαν δΓ ολόκληρον την Επι
κράτειαν. Η άδεια Θήρας εκδίδεται επί τη υποβολή γραμματίου ή τρι
πλότυπου εισπράξεως του αρμοδίου Δημοσίου Ταμείου, υπέρ του Κε
ντρικού Ταμείου Γεωργίας, Κτηνοτροφίας και Δασών (Κεφ. Θήρας, εκ 
αα) δραχμών εκατόν είκοσι πέντε (125), διά την τοπικήν άδειαν, ββ) τρια- 
κοσίων (300), διά την περιφερειακήν, γγ) εξακοσίων (600), διά την γενι
κήν, δδ) πεντακοσίων (500), διά την γενικήν άδειαν υπηκόων ξένων Κρα
τών, δι’ άσκησιν Θήρας μέχρι δέκα πέντε ημερών, εε) χιλίων πεντακο
σίων (1.500), διά την γενικήν υπηκόων ξένων Κρατών, δι’ άσκησιν Θή
ρας μέχρι δύο μηνών και στστ) τριών χιλιάδων (3000), διά την γενικήν 
υπηκόων ξένων Κρατών, δι’ άσκησιν Θήρας κατά την διάρκειαν ολοκλή
ρου της κυνηγετικής περιόδου. Οι ομογενείς υπήκοοι ξένων Κρατών ή 
οι διαμένοντες εν Ελλάδι πέραν της δεκαπενταετίας, καταβάλλουν, διά 
την έκδοσιν αδείας, τα ως άνω διά τους ημεδαπούς καθοριζόμενα ποσά. 
ΔΓ αποφάσεως του Υπουργού Εθνικιής Οικονομίας, δημοσιευομένης εις 
την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως», είναι δυνατή η αυξομείωσις των ως 
άνω ποσών».

Άρθρον 13. Το άρθρον 280 του ΝΔ 86/1969 αντικαθίσταται ως ακο
λούθως:

Κυρώσεις κατά επιχειρούντων καταπάτησιν δημοσίας δασικής εκτά- 
σεως

«Άρθρον 280. 1. Οι επί δημοσίων δασών, δασικών εκτάσεων, τοιού- 
των μερικώς δασοσκεπών ή χορτολιβαδικών εδαφών, κεκτημένων λόγω 
θέσεως ή συστάσεως ή εκτάσεως εξαιρετικήν σημασίαν, επιχειρούντες 
καταπάτησιν ή δημιουργίαν ανυπάρκτων δικαιωμάτων διά ψευδών ή ει
κονικών τίτλων ή δικών εις τας οποίας δεν μετέσχε το Δημόσιον ή διά 
συστάσεως προς τον σκοπόν τούτον συνεταιρισμών μετά τρίτων ή δι’ 
απατηλής μεταβιβάσεως δικαιωμάτων εις αγνοούντας την ανυπαρξίαν 
αυτών ή δι’ εμπλοκής της υπηρεσίας εις αλλεπαλλήλους απασχολήσεις 
και ενεργείας, αποληγούσας εις ακύρωσιν ή περιγραφήν ή εξασθένησιν 
ή αμφισβήτησιν των δικαιωμάτων του Δημοσίου ή διά τρόπων συνιστώ- 
ντων εξαπάτησιν ή καθ’ οιονδηποτε τρόπων ή μέσον τείνοντα όπως πα- 
ραστήση υπό νόμιμον εμφάνισιν, αξιώσεις καταδήλως αθεμίτους, ως και 
οι αποδεχόμενοι μεταβίβασιν δικαιωμάτων, εν γνώσει της εικονικάτη- 
τος και ανυπαρξίας αυτών παρά τω δικαιοπαρόχω, αφ’ ενός μεν αποβάλ
λονται διοικητικώς εκ της τυχόν καταληφθείσης εκτάσεως, αφ’ ετέρου 
δε τιμωρούνται διά φυλακίσεως τουλάχιστον 6 μηνών και χρηματικής 
ποινής τουλάχιστον 100.000 δραχμών, εφ’ όσον δΓ άλλων διατάξεων 
νόμου η πράξις δεν τιμωρείται αυστηρότερον.

2. Εις περίπτωσιν καθ' ην πρωτόκολλον διοικητικής αποβολής κα- 
ταστή τελεσίδικον και επιχειρηθή παρά του αποβληθέντος ανακατάλη- 
ψις της εξ ης απεβλήθη’εκτάσεως, επιβάλλονται κατ’ αυτού ποινή φυ
λακίσεως τουλάχιστον τεσσάρων μηνών και χρηματική τοιαύτη μέχρις 
20.000 δραχμών.

3. Επί μεταβιβάσεως κυριότητος ή οιουδήποτε ετέρου εμπραγμά
του δικαιώματος επί δάσους ή δασικής εκτάσεως, αιτία πωλήσεως, δω
ρεάς, προικός ή ετέρας πράξεως εν ζωή, ο μεταβιβάζων υποχρεούται 
όπως, κατά την τυχόν κατάρτισιν του οριστικού συμβολαίου, προσαγά- 
γη επί ποινή απολύτου ακυρότητος της δικαιοπραξίας, εις τον συμβο
λαιογράφον, υποχρεούμενον να κάμη μνείαν εν τω συμβολαίω, δήλωσίν 
του συντεταγμένην κατά τα οριζόμενα εν τω ΝΔ/τι 105/1969, εν η να 
δηλούται, ότι ουδέποτε το Δημόσιον διεξεδίκησεν κυριότητα ή έτερον 
εμπράγματον δικαίωμα του μεταβιβάζοντος επ’ αυτής και εφ’ όσον ηγέρθη 
ταιαύτη διεκδίκησις ή αμφισβήτησις, να δηλούται ότι η κυριστης του 
μεταβιβάζοντος ή έτερον εμπράγματον δικαίωμα εκρίθη κατ’ έναντι του 
Δημοσίου είτε δι’ αποφάσεως της Διοικήσεως, είτε διά τοιαύτης οριστι
κής και τελεσιδίκου των τακτικών δικαστηρίων. Εν περιπτώσει υποβο
λής υπό του μεταβιβάζοντος δηλώσεως, δ’ ης ούτος δηλοί σχετικήν διεκ- 
δίκησιν ή αμφισβήτησιν του Δημοσίου, ο συμβολαιογράφος υποχρεού- 
ται όπως απόσχη της συντάξεως του συμβολαίου. Δι’ αποφάσεως των 
Υπουργών Δικαιοσύνης και Εθνικής Οικονομίας, είναι δυνατόν να κα- 
θορισθή ο τύπος και το περιεχόμενον της ως άνω δηλώσεως. Συμβολαιο
γράφος, συντάσσων πράξεις μεταβιβαστικάς της κυριότητος, ή ετέρου 
εμπραγμάτου δικαιώματος επί δάσους ή δασικής εκτάσεως, άνευ τηρή- 
σεως των ως άνω διατάξεων, ως και οι διά του υπογραφέντος συμβολαίου 
συμβληθέντες, τιμωρούνται διά φυλακίσεως μέχρι δύο ετών, επιφυλασ- 
σομένων των διατάξεων περί πειθαρχικής ευθύνης του συμβολαιογρά
φου.

4. Οι παραβάται των διατάξεων του παρόντος άρθρου, συλλαμβανό- 
μενοι επ’ αυτοφώρω, δικάζονται κατά την, υπό των διατάξεων του άρ
θρου 417 και επόμενα του Κώδικος Ποινικής, καθοριζομένην διαδικα
σίαν».

Άρθρον 14. 1. Εις το άρθρον 285 του ΝΔ 86/1969, μετά την παράγρα
φον 2 αυτού, προστίθεται παρ. 3, έχουσα ούτω:

«3. Ο εξ αμελείας παραβαίνων τας διατάξεις των εδαφίων στ, ζ, η, θ 
και ι της παραγράφου 1 του άρθρου 206, τιμωρείται διά φυλακίσεως του
λάχιστον ενός και ημίσεως (1 1/2) έτους».

2. Αι παράγραφοι 3, 4, 5, 6, 7, 8 και 9 του άρθρου 285 λαμβάνουν 
αντιστοίχως τους αριθμούς 4, 5, 6, 7, 8, 9 και 10.

Άρθρον 15. Το άρθρον 286 του ΝΔ 86/1969 αντικαθίσταται ως ακο
λούθως:

Ποιναί κατά των καταστρεφόντων, αφαιρούντων κλπ. ορόσημα των 
δασών

«Αρθρον 286. 1. Ο καθ’ οιανδήποτε τρόπον καταστρέφων, αφαιρών, 
ή μετατοπίζων ορόσημα δάσους ή μερικώς δασοσκεπών εκτάσεων ή χορ- 
τολιβαδικών εδαφών, τοποθετηθέντα κατ’ εφαρμογήν των διατάξεων του 
Δασικού Κώδικος, ως και τοπογραφικάς σημάνσεις ή οδοσημάνσεις εντός 
του εθνικού δρυμού, αισθητικού δάσους και διατηρητέου μνημείου της 
φύσεως, τιμωρείται διά φυλακίσεως μέχρις ενός (1) έτους, ή διά χρημα
τικής ποινής ή και δι’ αμφοτέρων των ποινών τούτων, θεωρουμένης ως 
επιβαρυντικής της περιπτώσεως, καθ' ην ο ένοχος είναι όμορος ιδιο
κτήτης.

2. Οι παραβαίνοντες τας διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρ
θρου 80 τιμωρούνται διά φυλακίσεως τουλάχιστον τριών (3) μηνών και 
διά χρηματικής ποινής. Τα χρησιμοποιούμενα μέσα, διά την εκτέλεσιν 
της παρανόμου πράξεως, κατάσχονται και δημεύονται εκποιούμενα ή 
καταστρεφόμενα, κατά τα κεκανονισμένα.

3. Οι παραβάται των διατάξεων του εδαφίου β' της παραγράφου 3 
του άρθρου 80 τιμωρούνται, εφ’ όσον ειδικαί διατάξεις νόμων δεν ορί
ζουν άλλως, διά προστίμου ή κρατήσεως ή και δι’ αμφοτέρων των ποι
νών, εάν εκ των παραβάσεων τούτων ουδεμία επήλθε ζημία ή η προξε- 
νηθείσα τοιαύτη δεν υπερβαίνει τας χιλίας (1.000) δραχμάς. Εάν η ζημία 
υπερβαίνη τας χιλίας (1.000) δραχμάς, οι παραβάται τιμωρούνται διά 
φυλακίσεως μέχρις εξ (6) μηνών».

Άρθρον 16. Εις το άρθρον 287 του ΝΔ 86/1969 τροποποιείται η πα
ράγραφος 16 και προστίθενται παράγραφοι 17 και 18, ως ακολούθως: «16. 
Η καταδικαστική απόφασις εις πταισματικάς ποινάς είναι εκκλητή. Η 
ποινή της κρατήσεως δεν δύναται να είναι ελάσσων των δέκα (10) ημε
ρών. Κατά τα λοιπά, ισχύουν αι διατάξεις των άρθρων 55 και 57 του Ποι
νικού Κώδικος».

«17. Οι παραβάται των διατάξεων της παραγράφου 5 του άρθρου 252 
τιμωρούνται διά φυλακίσεως μέχρι δύο (2) ετών και διά χρηματικής ποι
νής ή και διά μιας των ποινών τούτων, εις περίπτωσιν αμελείας».

«18. Οι παραβάται των περί Θήρας αστυνομικών διατάξεων τιμω
ρούνται διά κρατήσεως μέχρις εξ (6) μηνών και διά προστίμου τουλάχι
στον χιλίων (1.000) δραχμών, τα δε μέσα, δι’ ων ενεργείται η παράβασις, 
κατάσχονται και δημεύονται, κατά τας διατάξεις του άρθρου 288».



Άρθρον 17. Ίδρυσις Εθνικού Δρυμού Σουνίου. 1. Ιδρύεται διά του 
παρόντος εθνικός δρυμός, εις την περιοχήν του Σουνίου. Η περιφέρεια, 
η έκτασις και τα όρια του πυρήνος και της περιφερειακής ζώνης τούτου 
ρυθμίζονται διά Βασιλικών Διαταγμάτων, εκδιδομένων προτάσει του 
Υπουργικού Συμβουλίου, μετά γνώμην του Τεχνικού Συμβουλίου Δασών, 
μη εχούσης ως προς την έκτασιν εφαρμογής της διατάξεως του εδαφίου 
α της παρ. 1 του άρθρ. 79.

2. Τα της οργανώσεως, διαχειρίσεως και λειτουργίας του εθνικού 
δρυμού Σουνίου ρυθμισθήσονται δι’ ειδικού κανονισμού, τιθεμένου εν 
ισχύι, κατά τα εν παρ. 2 του άρθρου 79 οριζόμενα

Εφαρμογή Διατάξεων

Αρθρον 18. Εφαρμογή Διατάξεων. Αι διατάξεις του παρόντος ΝΔ/ 
τος έχουν εφαρμογήν και επί των ήδη ιδρυθέντων εθνικών δρυμών, βά
σει του ΑΝ 856/1937 «περί εθνικών Δρυμών» και του ΝΔ 86/1969 «περί 
Δασικού Κώδ.», οίτινες διατηρούνται, της λειτουργίας τούτων διεπομέ
νης και υπό των διατάξεων του παρόντος ΝΔ/τος, πλην των διατάξεων 
της παρ. 2 περιπτώσεις α και β' του άρθρου 80 μόνον ως προς τα μεταλ
λεία.

Άρθρον 19. Διά του παρόντος ΝΔ/τος κωδικοποιούνται ως άρθρα 4, 
9 και 14 αυτού, αι διατάξεις των ΝΔ/των υπ’ αριθ. 871/1971 και 919/1971, 
τα οποία από της ενάρξεως της ισχύος του παρόντος καταργούνται, ως 
αντικαθιστάμενα διά των διατάξεων των ως άνω άρθρων.

Τελικοί Διατάξεις

Άρθρον 20. Τελικοί Διατάξεις. Διατάξεις άρθρων του ΝΔ/τος 86/1969 
«περί Δασικού Κώδικος», ως ταύτα αντικαθίστανται ή συμπληρούνται 
διά του παρόντος, παραπέμπουσαι προς άρθρα του αυτού Δασικού Κώδι
κος, θεωρούνται παρεπέμπουσαι προς τα άρθρα ως τυχόν ταύτα αντικα
θίστανται ή συμπληρούνται διά των διατάξεων του παρόντος ΝΔ/τος.

Άρθρον 21. Η ισχύς του παρόντος άρχεται από της δημοσιεύσεώς 
του εις την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙ!!
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ ΑΡΙΘΜΟΣ Φ ΥΛΛΟ Υ
ΤΗ , 20 ΝΟΕΜ ΒΡΙΟΥ 1974 ΤΕΥΧΟ Σ ΠΡΩΤΟΝ 3 3 0

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

Ν ΟΜ ΟΘ ΕΤΙΚΑ Δ ΙΑ ΤΑ ΓΜ Α ΤΑ
Ν .Δ . 183. Π ερ ί κυρώσεως τή ς εν Σιγκαπούρη την 21ην 

Αύγουστου 1971 ύπογραφείσης Συμφωνίας μεταξύ των 
Κυβερνήσεων τή ς Ε λ λ ά δ ο ς  και Σιγκαπούρης, περί 
αεροπορικών γραμμών μεταξύ και πέραν τών αντίστοι
χων εδαφών των μετά τοϋ παρακολου$οϋντος ταύτην
παραρτήματος..................................................................................1

Ν .Δ . 184. Π ερ ί κυρώσεως τής εν Ά θ ήναις την 22αν ’Ια
νουάριου 1973 ύπογραφείσης Συμφωνίας περί αεροπο
ρικών μεταφορών, μεταξύ τών Κυβερνήσεων τή ς Ε λ 
λάδος καί τή ς Έ νώσεως τών Σοβιετικών Σοσιαλιστι
κών Δημοκρατιών, ώ ς καί τών παρακολουθούν των 
ταύτην δύο Π αραρτημάτων καί σχετικού Π ρω το
κόλλου................................................................................................2

Ν .Δ . 185. Π ερ ί κυρώσεως τή ς  έν Ά θ ήναις την Ιην Δε
κεμβρίου 1971 ύπογραφείσης συμφωνίας μεταξύ τών 
Κυβερνήσεων τής Ε λ λ ά δ ο ς  καί τού ’Ιράκ περί εμπο
ρικών τακτικών αεροπορικών γραμμών καί τού παρα-
κολουθ οϋντος ταύτην παραρτήματος.................................... 3

Ν .Δ . 186. Π ερ ί κυρώσεως τή ς έν Π εκίνω  την 23ην Μαΐου 
1973 ύπογραφείσης Συμφωνίας μεταξύ τών Κυβερνή
σεων τής 'Ελλάδος καί τής Λ αϊκής Δημοκρατίας τής 
Κ ίνας περί πολιτικών άεροπορικών μεταφορών, ώ ς 
καί τών παρακολου$ούντων ταύτην παραρτημάτων. . 

Ν·Δ. 187. Π ερ ί κυρώσεως τή ς  έν Μ πανγκόκ την 31ην 
Μαΐου 1972 ύπογραφείσης Συμφωνίας μεταξύ τών Κυ
βερνήσεων τή ς 'Ελλάδος καί τού Βασιλείου τή ς  
Ταϋλάνδης, περί άεροπορικών γραμμών μεταξύ καί 
πέραν τών αντιστοίχων έδαφών των ώ ς και τοϋ πα-
ρακολουθ οΰντος ταύτην πίνακος διαδρομών....................

Ν .Δ . 188. Π ερ ί κυοώσεως τή ς  άπό 16 .10 .1972  Συμβά- 
σεως μεταξύ τή ς 'Ε λληνικής Κυβερνήσεως καί τής 
U N E S C O , μετά τοϋ Π αραρτήματος αύτής διά την 
έφαρμογήν Π ρογράμματος Τ εχνικής Β οήθειας χρη- 
ματοδοτουμένου ύπό τής 'Ε λληνικής Κυβερνήσεως. . 

Ν·Δ. 189. Π ερ ί κυρώσεως τή ς κατά την 22αν ’Απριλίου 
1968  Διεθνούς Συμβάσεως περί διασώσεως ’Αστροναυ
τών. έπιστροφής ’Αστροναυτών καί έπιστροφής αντι
κείμενών έκτοξευθ έντων εις τό Διάστημα........................ 7

Ν .Δ . 190. Π ερ ί κυρώσεως τοϋ έν Ά θ ήναις την 3ήν ’Απρι
λίου 1974 ύπογραφέντος Πρωτοκόλλου έπί τών ’Εμ
πορικών ανταλλαγών μεταξύ τής 'Ε λληνικής Δημο
κρατίας και τή ς Λ αϊκής Δημοκρατίας τής ’Αλβανίας 
διά τό έ'τος 1974 μετά τών προσηρτημένων αΰτώ Π ι 
νάκων καί Ε π ισ τολώ ν.................................................................8

Ν .Δ . 191. Π ερ ί κυρώσεως τής έν Ραμσάϊρ τοϋ ’Ιράν κατά 
την 2αν Φεβρουάριου 1971 ύπογραφείσης Διεθνούς 
Συμφωνίας περί προστασίας τών διεθνούς ένδιαφερον- 
τος ύγροτόπων ίδια ώ ς υδροβιοτόπων..................................9

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ
  ( ί)
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ΤΙερϊ κυρώσεως τής έν Σιγκαπούρη την 21ην Αύγουστου 
1971 ύπογραφείσης συμφωνίας μεταξύ τών Κυβερνή
σεων τής 'Ελλάδος καί Σιγκαπούρης, περί άεροπορικών 
γραμμών μεταξύ καί πέραν ταιν αντιστοίχων έδαφών 
των μετά τοϋ παρακολουάοϋντος ταύτην παραρτήματος.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΤΗ Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Προτάσει τοϋ Ήμετέρου 'Υπουργικού Συμβουλίου, άπε- 
φασίσαμεν καί διατάσσομεν :

’ΆρΟρον πρώτον
Κυροΰται καί κταται ίσχύν νόμου ή έν Σιγκαπούρη 

ύπογραφεϊσα τήν 2'1ην Αύγούστου 1971 Συμφωνία μεταξύ 
τών Κυβερνήσεων τής Ελλάδος καί Σιγκαπούρης περί 
άεροπορικών γραμμών μεταξύ καί πέραν τών αντιστοίχων 
έδαφών των ώς καί τοϋ παρακολουθοΰντος ταύτην παραρτή
ματος, ών τά κείμενα επονται έν πρωτοτύπω εις τήν ’Α γ
γλικήν καί έν μεταφράσει εις τήν Ελληνικήν γλώσσαν.

AGREEMENT
^ Between the Government of the Kingdom of Greece 

and the Government of the Republic of Singapore for 
Air Services between and beyond their respective 

Territories.
The Government of the Kingdom of Greece and the 

5 Government of the Republic of Singapore, hereinafter 
called in the present Agreement the Contracting P a r
ties;

Being Parties to the Convention on International 
Civil Aviation opened for signature at Chicago on the 

6 seventh day of December, 1944;
Desiring to conclude an Agreement, supplementary 

to the said Convetion, for the purpose of establishing 
air services between and beyond their respective te r 
ritories;

Have agreed as follows :
Article 1.

1. For the purpose of the present Agreement, unless 
the context otherwise requires :

a) the term  «the Convention» means the Conven
tion on International Civil Aviation opened for signa
ture at Chicago on the seventh day of December, 
1944, and includes any Annex adopted under Article 
90 of tha t Convention and any amendment of the An-
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(9)
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Π ερ ι κνρώσεω ς της έν Ραμοάϊρ του Ι ρ ά ν  κατά την 2αν
Φε6ροναρίον 1971 νπογραφείοης Δ ιεϋνοϋς Σ υμφω νίας
περί προοταοίας τών Δ ιεύνονς ενδιαφέροντος ύγροτό-
τιων ιδία ώ ς νγροβιοτόπων.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΤΗ Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Προτάσει τοϋ Ήμ,ετέρου 'Υπουργικού Συμβουλίου, άπεφα- 
σίταμεν καί διατάσσομεν:

’Άρθρον Πρώτον
Κυροΰται καί κταται ίσχύν νόμου ή έν Ραμσάϊρ τοΰ ’Ιράν 

κατά τήν 2αν Φεβρουάριου 1971 καί ύπό τήν αιγίδα τοϋ 
’Οργανισμού 'Ηνωμένων ’Εθνών, ύπογραφεΐσα Διεθνής 
Συμφουνία περί προστασίας τών διεθνούς ενδιαφέροντος 
ύγροτόπων ιδία ώς ύγροβιοτόπων, ής τό κείμενον έ'πεται 
έν προτωτύπω είς τήν άγγλικήν καί έν μεταφράσει είς τήν 
έλληνικήν γλώσσαν:

CONVENTION ON WETLANDS
OF INTERNATIONAL IMPORTANCE ESPECIALLY 

AS W ATERFOWL HABITAT

The Contracting Parties,

Recognizing the, interdependence of man and his 
environment; Considering the fundamental ecological 
functions of wetlands as regulators of water regimes 
and as habitats supporting a characteristic flora and 
fauna, especially waterfowl;

Being convinced th a t wetlands constitute a resource 
of great economic, cultural, scientific and recreational 
value, the loss of which would, be irreparable;

Desiring to stem the progressive encroachment on 
and loss of wetlands now and in the future;

Recognizing th a t waterfowl in their seasonal m igra
tions may transcend frontiers and so should be regarded 
as an international resource;

Being confident th a t the conservation of wetlands 
and their flora and fauna can be ensured by combining 
far-sighted national policies with co-ordinated in ter
national action;

Have agreed as follows:
ARTICLE 1

1. For the purpose of this Convention wetlands are 
areas of marsh, fen, peatland or water, whether natural 
or artificial, permanent or temporary, with water th a t 
is static or flowing, fresh, brakish or salt, including 
areas of marine water the depth of which at low tide 
does not exceed six metres.

2. For the purpose of this Convention waterfowl are 
birds ecologically dependent on wetlands.

ARTICLE 2
1. Each Contracting Party  shall designate suitable 

wetlands within its territory for inclusion in a List of 
W etlands of International Importance, hereinafter 
referred to as «the List» which is maintained by the 
bureau established under article 8. The boundaries of 
each wetland shall be precisely described and also del
imited on a map and they may incorporate riparian 
and coastal zones adjacent to  the wetlands, and islands 
or bodies of marine water deeper than  six metres at 
low tide lying within the wetlands, especially where 
these have importance as waterfowl habitat.

2. W etlands should be selected for the List on ac
count of their international significance in term s of 
ecology, botany, zoology, limnology or hydrology. 
In the first instance wetlands of international impor
tance to waterfowl at any season should be included.

3. The inclusion of a wetland in the List does not 
prejudice the exlusive sovereign rights of the Contract
ing Party  in whose territory the wetland is situated.

4. Each Contracting P arty  shall designate a t least 
one wetland to be included in the List when signing 
this Convention or when depositing its instrum ent of 
ratification or accession, as provided in Article 9.

5. Any Contracting Party  shall have the right to 
add to, the List further wetlands situated within its 
territory, to extend the boundaries of those wetlands 
already included by it in the List, or, because of its 
urgent national interests, to delete or restrict the boun
daries of wetlands already included by it in the List 
and shall, a t the earliest possible time, inform the or
ganization or government responsible for the continuing 
bureau duties specified in article 8 of any such changes.

6. Each Contracting P arty  shall consider its in ter
national responsibilities for the conservation, m ana
gement and wise use of m igratory stocks of waterfowl, 
both when designating entries for the List and when 
exercising its right to change entries in the List relating 
to wetlands within its territory.

ARTICLE 3

1. The Contracting Parties shall formulate and im
plement their planning so as to promote the conser
vation of the wetlands included in the List, and as far 
as possible the wise use of wetlands in their territory.

2. Each Contracting Party  shall arrange to be in
formed at the earliest possible time if the ecological 
character of any wetland in its territory and included 
in the List has changed, is changing or is likely to  change 
as the result of technological developments, pollution 
or other human interference. Information on such 
changes shall be passed without delay to the organi
zation or government responsible for the continuing 
bureau duties specified in Article 8.

ARTICLE 4

1. Each Contracting P arty  shall promote the con
servation of wetlands and waterfowl by establishing 
nature reserves on wetlands, whether they are included 
in the List or not, and provide adequately for their 
wardening.

2. Where a Contracting Party  in its urgent national 
interest, deletes or restricts the boundaries of a wetland 
included in the List, it should as far as possible com
pensate for any loss of wetland resources, and in par
ticular it should create additional nature reserves for 
waterfowl and for the protection, either in the same area 
or elsewhere, of an adequate portion of the original 
habitat.

3. The Contracting Parties shall encourage research 
and the exchange of data  and publications regarding 
wetlands and their flora and fauna.

4. The Contracting Parties shall endeavour through 
management to increase waterfowl populations on ap
propriate wetlands.

5. The Contracting Parties shall promote the tra in 
ing of personnel competent in the fields of wetland 
research, management and wardening.



ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗ Σ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟΝ) 2572ζ

ARTICLE 5
The Contracting Parties shall consult with each 

other about implementing obligations arising from 
the Convention especially in the case of a wetland ex
tending over the territories of more than one Contract
ing P arty  or where a water system is shared by Contract
ing Parties.

They shall a t the same time endeavour to co-ordinate 
and support present and future policies and regulations 
concerning the conservation of wetlands and their 
flora and fauna.

ARTICLE 6

1. The Contracting Parties shall, as the necessity 
arises, convene Conferences on the Conservation of 
W etlands and Waterfowl.

2. These Conferences shall have an advisory character 
and shall be competent inter alia:

a) to  discuss the implementation of this Convention;
b) to discuss additions to and changes in the List;
c) to consider information regarding changes in 

the ecological character of wetlands included in the 
List provided in accordance with paragraph 2 of ar
ticle 3;

d) to make general or specific recommendations to 
the Contracting Parties regarding the conservation, 
m anagement and wise use of wetlands and their flora 
and fauna;

e) to request relevant international bodies to prepare 
reports and statistics on m atters which are essentially 
international in character affecting wetlands.

3. The Contracting Parties shall ensure th a t those 
responsible a t all levels for wetlands management shall 
be informed of, and take into consideration, recom
mendations of such Conferences concerning the con
servation, management and wise use of wetlands and 
their flora and fauna.

ARTICLE 7

1. The representatives of the Contracting Parties 
at such Conferences should include persons who are 
experts on wetlands or waterfowl by reason of know
ledge and experience gained in scientific, administra
tive or other appropriate capacities.

2. Each of the Contracting Parties represented at a 
Conference shall have one vote, recommendations being 
adopted by a simple m ajority of the votes cast, provided 
th a t not less than  half the Contracting Parties cast 
votes.

ARTICLE 8

1. The International Union for the Conservation of 
Nature and Natural Resources shall perform the con
tinuing bureau duties under this Convention until 
such tim e as another organization or government is 
appointed by a m ajority of two-thirds of all Contract
ing Parties.

2. The continuing burea duties shall be, inter alia:

a) to assist in the convening and organizing of Con
ferences specified in article 6 ;

b) to m aintain the List of W etlands of International 
Importance and to be informed by the Contracting 
Parties of any additions, extensions, deletions or res
trictions concerning wetlands included ih the List prov
ided in accordance with paragraph 5 of article 2;

c) to be informed by the Contracting Parties of 
any changes in the ecological character of wetlands in
cluded in the List provided in accordance with para
graph 2 of article 3;

d) to forward notification of any alterations to the 
List, or changes in character of wetlands included 
therein, to all Contracting Parties and to arrange for 
these m atters to be discussed at the next Conference;

e) to make known to the Contracting Party  con
cerned, the recommendations of the Conferences in 
respect of such alterations to the List or of changes in 
the character of wetlands included therein.

ARTICLE 9

1. This Convention shall remain open for signature 
indefinitely.

2. Any member of the United Nations or of one of 
the  Specialized Agencies or of the International Atomic 
Energy Agency or Party  to the S tatute of the In terna
tional Court of Justice may become a party to  this 
Convention by:

a) signature w ithout reservation as to  ratification;
b) signature subject to ratification followed by ra ti

fication;
c) accession.
3. Ratification or accession shall be effected by the 

deposit of an instrum ent of ratification or accession 
with the Director-General of the United Nations Edu
cational, Scientific and Cultural Organization, (herein
after referred to as «the Depository»).

ARTICLE 10

1. This Convention shall enter into force four months 
after seven States have become Parties to this Conven
tion in accordance with paragraph 2 of article 9.

2. Thereafter this Convention shall enter into force 
for each Contracting Party  four months after the day 
of its signature w ithout reservation as to ratification, 
or its deposit of an instrum ent of ratification or acces
sion.

ARTICLE 11

1. This Convention shall continue in force for an 
indefinite period.

2. Any Contracting Party  may denounce this Con
vention after a period of five years from the date on 
which it entered into force for th a t Party  by giving 
written notice thereof to the Depository. Denunciation 
shall take effect four months after the day on which 
notice thereof is received by the Depository.

ARTICLE 12

1. The Depository shall inform all States th a t have 
signed and acceded to this Convention as soon as pos
sible of:

a) signatures to  the Convention;

b) deposits of instrum ents of ratification of this 
Convention;

c) deposits of instruments of accession to this Con
vention;

d) the date of entry into force of this convention;
e) notifications of denunciation of this Convention.
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2. When this Convention has entered into force, 
the Depository shall have it registered with the Secre
taria t of the United Nations in accordance with article 
102 of the Charter.

IN WITNESS W HEREOF, the undersigned, being 
duly authorized to  th a t effect, have signed this Con
vention.

DONE at Ramsar this 2nd day of February 1971, 
in a single original in the English, French, German and 
Russian languages, in any case of divergency the English 
tex t prevailing, which shall be deposited with the 
Depostory which shall send true copies thereof to all 
Contracting Parties.

Certified Copy Paris,

Director, Office of International 
Standards and Legal Affairs, 
United Nations Educational, 

Scientific and Cultural Organization

Σ Υ Μ Φ Ω Ν Ι Α

Έ πί τών διεθνούς ενδιαφέροντος ύγροτόπων ιδία ώς 
ύγροβιοτόπων.

Τά συμβαλλόμενα μέρη,
’Αναγνωρίζοντα τήν άλληλεξάρτησιν τοΰ ανθρώπου καί 

τοΰ περιβάλλοντος του,
Λαβόντα ύπ’ όψιν τήν θεμελιώδη οικολογικήν σημασίαν 

τών ύγροτόπων ώς ρυθμιστών της καταστάσεως τών ύδά- 
των καί ώς τόπων διαβιώσεως χαρακτηριστικής χλωρίδος 
καί πανίδος ιδία δέ ύδροβίων πτηνών,

Πεπεισμένα ότι οί ύγρότοποι συνιστώσι μεγάλης σημα
σίας οικονομικήν, μορφωτικήν καί επιστημονικήν πηγήν ώς 
καί τοιαύτην άναψυχής, ή άπώλεια τής οποίας θά ήτο ανε
πανόρθωτος,

Έπιθυμοΰντα όπως παρεμποδίσωσι, τό γε νΰν έχον καί 
είς τό μέλλον, τήν προοδευτικήν καταπάτησιν τών ύγροτό
πων καί τήν άπώλειάν των,

’Αναγνωρίζοντα ότι τά ύδρόβια πτηνά, κατά τάς έποχια- 
κάς αποδημίας των, δύνανται νά διέρχωνται τά σύνορα (τών 
κρατών) καί κατά συνέπειαν δφείλουσι νά θεωρώνται ώς 
διεθνής πηγή πλούτου,

Πεπεισμένα ότι ή περιφρούρησις τών ύγροτόπων μετά 
τής χλωρίδος καί πανίδος αύτών δύναται νά διασφαλισθή 
διά συγκερασμοΰ τών έπί έθνικοΰ επιπέδου προστατευτικών 
μέτρων είς συγκεκριμένην διεθνή προσπάθειαν,

Συνεφώνησαν έπί τών κάτωθι :

"Αρθρον 1.

1. 'Υπό τήν έννοιαν τής παρούσης συμφωνίας ό όρος 
ύγρότοπος ύποδηλοΐ έλη, τέλματα, περιοχάς τύρφης ή ύδάτων 
φυσικής ή τεχνικής προελεύσεως, μονίμων ή πρόσκαιρων, 
ένθα τό ΰδωρ, γλυκύ ή ύφάλμυρον ή αλμυρόν ρέει ή είναι 
στατικόν, συμπεριλαμβανομένων καί έκτάσεων καλυπτομέ- 
νων ύπό θαλασσίου ΰδατος, βάθους έν, άμπώτιδι ούχί μεγα- 
λυτέρου τών έξ μέτρων.

2. 'Υπό τήν έννοιαν τής παρούσης συμφωνίας ώς ύδρό
βια πτηνά νοοΰνται τά έξαρτώμενα οίκολογικώς έκ τών 
ύγροτόπων.

"Αρθρον 2.
1. "Εκαστον συμβαλλόμενον μέρος θέλει ύποδείξη τούς 

έπί τοΰ έδάφους του καταλλήλους ύγροτόπους ίνα περιλη- 
φθώσιν είς πίνακα ύγροτόπων διεθνούς ένδιαφέροντος, κα

λούμενου κατωτέρω «ό Πίναξ», καί όστις τηρείται ύπό τοΰ 
ίδρυομένου, διά τοΰ άρθρου 8 , Γραφείου. Τα όρια έκαστου 
ύγροτόπου περιγράφονται κατά τρόπον σαφή, σημειουνται 
έπί χάρτου καί περιλαμβάνουσι ζώνας οχθών ή ακτών συνο- 
ρευουσών πρός τόν ύγρότοπον καί νήσους ή υδατινας εκτά
σεις βάθους μεγαλυτέρου τών εξ μέτρων έν άμπώτιδι, περι- 
βαλλομένας ύπό τής ύγράς έκτάσεως, ιδία ότι αί ζώναι, 
νήσοι καί έκτάσεις αύται είναι σημαντικαί ώς ύγροβιοτοποι.

2. 'Η  έκλογή τών πρός καταχώρησιν είς τόν Πίνακα 
ύγροτόπων εδράζεται έπί τής διεθνούς σημασίας αυτών 
άπό οικολογικής, βοτανικής, ζωολογικής, λιμνολογικής η 
ύδρολογικής άπόψεως. Θά έδει, κυρίως, νά καταχωρηθώσι 
ύγρότοποι έχοντες διεθνή σημασίαν διά τά ύδρόβια πτηνά 
καθ’ όλας τάς έποχάς τοΰ έτους.

3. 'Η  καταχώρησις ύγροτόπου τίνος είς τόν Πίνακα δέν 
θίγει τό άποκλειστικον δικαίωμα κυριαρχίας τοΰ συμβαλλο
μένου έπί τοΰ έδάφους τοΰ οποίου ό ύγρότοπος ευρίσκεται.

4. "Εκαστον συμβαλλόμενον μέρος θέλει ύποδείξει ένα 
τούλάχιστον ύδρότοπον πρός αναγραφήν είς τόν Πίνακα αμα 
τή ύπογραφή τής συμφωνίας ή τή καταθέσει τοΰ οργάνου 
έπικυρώσεως ή προσχωρήσεως, κατά τάς διατάξεις τοΰ 
άρθρου 9.

5. Τά συμβαλλόμενα μέρη έχουσι δικαίωμα όπως προσ- 
θέσωσιν είς τόν Πίνακα καί άλλους ύγροτόπους εύρισκομέ- 
νους έπί τοΰ έδάφους αύτών, όπως διευρύνωσι τούς ήδη 
καταχωρηθέντας ή όπως άποσύρωσι έξ αύτοΰ ή περιορίσωσι 
δι’ έπείγοντας λόγους έθνικοΰ συμφέροντος ύγροτόπους ήδη 
καταχωρηθέντας, άλλ’ οφείλουσι όπως εΐδοποιήσωσι, τό 
ταχύτερον δυνατόν, την όργάνωσιν ή τήν Κυβέρνησιν την 
έχουσαν τήν ευθύνην λειτουργίας τοΰ μονίμου Γραφείου, 
κατά τό τό άρθρον 8, περί τών αλλαγών αύτών.

6 . Έν τή ύποδείξει τών πρός καταχώρησιν ύγροτόπων 
καί τή χρήσει τοΰ δικαιώματος τροποποιήσεως τών κατα- 
χωρήσεων, έκαστον συμβαλλόμενον μέρος οφείλει να λαμ- 
βάνη ύπ’ οψιν τάς έπί διεθνοΰς επιπέδου εύθύνας αυτοΰ, 
πρός συντήρησιν, διαχείρισιν, επιμέλειαν καί ορθολογικήν 
έκμετάλλευσιν τών ύδροβίων άποδημητικών πτηνών.

Άρθρον 3.

1. Τά συμβαλλόμενα μέρη οφείλουσι νά καταρτίσωσι καί 
έφαρμόσωσι τά έθνικά σχέδια διαχειρίσεως κατά τροπον 
εύνοοΰντα τήν συντήρησιν τών είς τόν Πίνακα έγγεγραμμε- 
νων ύγροτόπων καί, κατά τό δυνατόν, τήν ορθολογικήν εκ- 
μετάλλευσιν τών έπί τοΰ έδάφους των εύρισκομένων τοιου- 
των.

2. 'Έκαστον συμβαλλόμενον μέρος θέλει μεριμνήσει ίνα 
εύθύς ώς τοΰτο είναι δυνατόν, λαμβάνη γνώσιν τών μεταβο
λών τών οικολογικών συνθηκών τών έπί τοΰ έδάφους του 
εύρισκομένων καί είς τόν Πίνακα έγγεγραμμένων υγροτό
πων, αΐτινες (μεταβολαί) έλαβον χώραν ή εύρισκονται υπο 
έξέλιξιν ή ένδέχεται νά πραγματοποιηθώσι, λόγω τεχνολο
γικών έξελίξεων, μολύνσεως του περιβάλλοντος η ετερας 
άνθρωπίνης έπεμβάσεως. Αί περί τών τοιούτων μεταβολών 
πληροφορίαι δέον όπως άνακοινώνται άμελητί πρός την οργα- 
νωσιν ή τήν Κυβέρνησιν τήν Ιχουσαν τήν εύθύνην δια την 
λειτουργίαν τοΰ μονίμου Γραφείου, ώς αύτη προσδιορίζεται 
διά τοΰ άρθρου 8.

Άρθρον 4.
1. 'Έκαστον συμβαλλόμενον μέρος θέλει εύνοήσει την 

συντήρησιν τών ύγροτόπων καί τών ύδροβίων πτηνών δια 
τής δημιουργίας περιοχών ειδικής προστασίας έντος των 
ύγροτόπων, ασχέτως τοΰ έάν ούτοι είναι έγγεγραμμενοι 
ή μή είς τόν Πίνακα, θέλει δέ μεριμνήσει διά τήν λήψιν 
αναλογών μέτρων φρουρήσεως αύτών.

2. "Οτε συμβαλλόμενον μέρος άποσύρη έκ τοΰ Πίνακος 
ή περιορίση, διά λόγους έπείγοντος έθνικοΰ συμφέροντος, 
ύγρότοπον τινα, θά εδει όπως άποκαταστήση έν τώ μέτρω
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του δυνατοΰ πάσαν έκ τοϋ γεγονότος τούτου πλουτοπαρα- 
γωγικήν έξ’ έπόψεως ύγροτόπων άπώλειαν, ιδία δέ δπως 
ίδρύση νέας περιοχάς ειδικής προστασίας χάριν τών υδρο
βίων πτηνών καί (χάριν) προστασίας, είς τήν αυτήν ή άλλην 
περιοχήν, τοΰ προηγουμένου πληθυσμοϋ αύτής.

3. Τά συμβαλλόμενα μέρη θέλουσι ενθαρρύνει τήν επι
στημονικήν ερευνάν καί τήν άνταλλαγήν στοιχείων καί δη
μοσιευμάτων σχετικών προς τούς ύγροτόπους, τήν χλωρίδα 
καί τήν πανίδα αύτών.

4. Έ ν τώ πλαισίω τής ύπ’ αύτών άντιμετωπίσεως τοΰ 
θέματος, τά συμβαλλόμενα μέρη θέλουσι προσπαθήσει δπως 
αύξήσωσι τόν πληθυσμόν τών υδροβίων πτηνών έπί τών 
καταλλήλων πρός τοΰτο ύγροτόπων.

5. Τά συμβαλλόμενα μέρη θέλουσι εύνοήσει τήν έκπαί- 
δευσιν προσωπικοΰ αρμοδίου πρός μελέτην, διαχείρησιν καί 
φύλαξιν τών ύγροτόπων.

’Άρθρον 5.

Τά συμβαλλόμενα μέρη θέλουσιν άνταλλάσει άπόψεις έπί 
τής έκπληρώσεως τών έκ τής συμφωνίας άπορρεουσών ύπο- 
χρεώσεων αύτών, ιδία έν περιπτώσει ύγροτόπου έκτεινομέ- 
νου είς τό έδαφος πλειόνων τοΰ ένός συμβαλλομένων ή έν 
περιπτώσει καθ’ ήν ύδρογραφική τις λεκάνη άνήκει είς πλείο- 
νας συμβαλλομένους. Τά συμβαλλόμενα μέρη θέλουσι συγχρό
νως μεριμνήσει διά τόν συντονισμόν καί δραστηρίαν ύποστή- 
ριξιν τής παρούσης καί μελλοντικής πολιτικής καί νομοθε
σίας άλλήλων, έν σχέσει πρός την διατήρησιν τών ύγροτό
πων τής χλωρίδος καί τής πανίδος αύτών.

Άρθρον 6.

1. Έάν ύπαρξη άνάγκη, τά συμβαλλόμενα μέρη θέλουσι 
συγκαλέσει διασκέψεις πρός συντήρησιν τών ύγροτόπων καί 
τών υδροβίων πτηνών.

2. Αί διασκέψεις αύται, συμβουλευτικού χαρακτήρος, θέ- 
λουσιν έχει αρμοδιότητα, ιδία δπως,

α) συζητώσι περί τής έφαρμογής τής συμφωνίας,
β) διαβουλεύωνται έπί τών προσενεκτέων είς τόν Πίνακα 

προσθηκών καί μετατροπών,
γ) έξετάζωσι πληροφορίας παρεχομένας είς έκτέλεσιν τής 

παραγράφου 2 τοΰ άρθρου 3 έπί μεταβολών τών οικολογι
κών χαρακτηριστικών τών είς τόν Πίνακα καταχωρημένων 
ύγροτόπων.

δ) προβαίνουν είς συστάσεις, γενικοΰ ή είδικοΰ χαρακτή
ρος, πρός τά συμβαλλόμενα μέρη έπί τής συντηρήσεως, 
διαχειρίσεως καί ορθολογικής έκμεταλλεύσεως τών ύγροτό
πων, τής χλωρίδος καί τής πανίδος αύτών,

ε) αίτώνται παρά τών άρμοδίων διεθνών οργανισμών τήν 
σύνταξιν έκθέσεων καί στατιστικών έπί θεμάτων διεθνοΰς 
στοιχειώδους χαρακτήρος, άφορώντων είς τούς ύγροτόπους.

3. Τά συμβαλλόμενα μέρη θέλουσιν έξασφαλίσει τήν πρός 
τούς παντός έπιπέδου άρμοδίους διά τήν διαχείρισιν τών 
ύγροτόπων άνακοίνωσιν τών συστάσεων τών εν λόγω δια
σκέψεων έπί τής συντηρήσεως, διαχειρίσεως καί ορθολογι
κής έκμεταλλεύσεως τών ύγροτόπων καί τής χλωρίδος και 
πανίδος αύτών, προκειμένου νά έχωσιν ούτοι ταύτας υπ 
δψιν.

’Άρθρον 7.
1. Τά συμβαλλόμενα μέρη θά εδει οπως έκπροσωπώνται 

είς τάς έν λόγω διασκέψεις ύπό προσώπων έχόντων την 
ιδιότητα έμπειρογνώμονος έπί τών ύγροτόπων ή τών υδρο
βίων πτηνών, λόγω γνώσεων καί πείρας, άποκτηθεισών εν 
τή άσκήσει έπιστημονικοΰ ή διοικητικού ή έτέρου προσή
κοντος λειτουργήματος.

2. "Εκαστον συμβαλλόμενον μέρος, έκπροσωπούμενον είς 
διάσκεψιν, διαθέτει μίαν ψήφον, τών συστάσεων υιοθετου- 
μένων δι’ άπλής πλειοψηφίας τών ψηφιζόντων, υπό την 
έπιφύλαξιν δτι τό ήμισυ τούλάχιστον τών συμβαλλομένων 
μερών μετέχει τής ψηφοφορίας.

’Άρθρον 8.
1. 'Η  Διεθνής Ένωσις διά τήν Προστασίαν τής Φύσεως 

καί τών Φυσικών Πόρων θέλει άναλάβει τά χρέη μονίμου 
Γ ραφείου είς τό πλαίσιον τής παρούσης συμφωνίας, μέχρις 
ου έτέρα όργάνωσις ή Κυβέρνησις τις ύποδειχθή πρός τοΰτο 
παρά τής έκ δύο τρίτων πλειοψηφίας απάντων τών συμβαλ
λομένων μερών.

2. Τό μόνιμον Γραφεΐον οφείλει ιδία
α) να συμβάλη είς τήν σύγκλησιν καί όργάνωσιν τών περί 

ών τό άρθρον 6 διασκέψεων.
β) νά φυλάττη τόν Πίνακα ύγροτόπων διεθνοΰς ένδιαφέ- 

ροντος καί νά δέχηται τάς παρά τών συμβαλλομένων μερών 
παρεχομένας βάσει τής παραγρ. 5 τοΰ άρθρου 2 πληροφο
ρίας έπί πάσης προσθήκης, έπεκτάσεως, άπαλείψεως ή έλατ- 
τώσεως τών είς τόν Πίνακα έγγεγραμμένων ύγροτόπων,

γ) νά δέχηται παρά τών συμβαλλομένων μερών τάς ύπό 
τής παραγρ. 2 τοΰ άρθρου 3 προβλεπομένας πληροφορίας 
έπί πάσης μεταβολής τών οικολογικών χαρακτηριστικών 
τών είς τόν Πίνακα έγγεγραμμένων ύγροτόπων,

δ) νά άνακοινοΐ πρός άπαντας τά συμβαλλόμενα μέρη 
πάσαν μεταβολήν τοΰ Πίνακος ή πάσαν μεταβολήν τών 
χαρακτηριστικών τών είς αύτόν έγγεγραμμένων ύγροτόπων 
καί νά λαμβάνη τά δέοντα μέτρα προκειμένου αί μεταβολαί 
αυται νά συζητηθώσιν είς τήν προσεχή διάσκεψιν.

ε) νά γνωστοποιή είς τό ένδιαφερόμενον συμβαλλόμενον 
μέρος τάς συστάσεις τών διασκέψεων έν σχέσει πρός τάς 
έν λόγω μεταβολάς τοΰ Πίνακος ή τάς μεταβολάς τών 
χαρακτηριστικών τών ύγροτόπων.

’Άρθρον 9.
1. 'Η  Συμφωνία παραμένει άπεριορίστως άνοικτή πρός 

ύπογραφήν.
2. Παν μέλος τοΰ Όργανισμοΰ τών 'Ηνιωμένων Εθνών 

ή ειδικευμένου αύτών Όργανισμοΰ ή τής Διεθνοΰς Έ νώ 
σεως Ατομικής Ένεργείας ή δεχόμενον τό καταστατικόν 
τοΰ Διεθνοΰς Δικαστηρίου, δύναται νά καταστή συμβαλλό
μενον μέρος τής παρούσης Συμφωνίας.

α) δι’ ύπογραφής άνευ έπιφυλάξεως έπικυρώσεως,
β) δι’ ύπογραφής ύπό τήν έπιφύλαξιν έπικυρώσεως, μετά 

τήν έπικύρωσιν,
γ) διά προσχωρήσεως.

3. 'Η  έπικύρωσις ή προσχώρησις λαμβάνει χώραν διά 
τής καταθέσεως τοΰ οργάνου έπικυρώσεως ή προσχωρήσεως 
παρά τώ Γενικώ Διευθυντή τοΰ Όργανισμοΰ τών 'Ηνωμέ
νων Εθνών διά τήν Παιδείαν, τήν Επιστήμην καί τά Γράμ
ματα, ύποδεικνυομένου κατωτέρω διά τοΰ δρου «ό Θεμα- 
τοφύλαξ».

Άρθρον 10.
1. 'Η  ισχύς τής Συμφωνίας άρχεται μετά τετράμηνον 

άφ’ ής επτά κράτη καταστώσι, συμβαλλόμενα μέρη αύτής, 
συμφώνως πρός τάς διατάξεις τής παραγράφου 2 τοΰ άρθρου
9.

2. Έ ν συνεχεία ή Συμφωνία θέλει ισχύει δι’ έκαστον 
συμβαλλόμενον μέρος μετά τετράμηνον άπό τής ήμερομη
νίας τής παρ’ αύτοΰ ύπογραφής άνευ έπιφυλάξεως έπικυρώ
σεως ή ήμερομηνίας καταθέσεως τοΰ οργάνου έπικυρώσεως 
ή προσχωρήσεως.

Άρθρον 11.
1. 'Η διάρκεια ισχύος τής Συμφωνίας τυγχάνει άπεριό- 

ριστος.
2. Παν συμβαλλόμενον μέρος δύναται νά καταγγείλη τήν 

Συμφωνίαν μετά πάροδον πέντε έτών άπό τής ισχύος αύτής 
έν σχέσει πρός τό συμβαλλόμενον τοΰτο μέρος, δι’ έγγράφου 
άνακοινώσεως πρός τόν θεματοφύλακα. 'Η  καταγγελία ισχύει 
τέσσαρας μήνας άπό τής ήμέρας άφ’ ής έγένετο ή πρός 
τόν Θεματοφύλακα άνακοίνωσις.



2572ι ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗ Σ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟΝ)

Άρθρον 12.
1. 'Ο Θεματοφύλαξ πληροφορεί τό ταχύτερον δυνατόν τά 

ΰπογράψαντα ή προσχωρήσαντα είς τήν Συμφωνίαν Κράτη 
περί

α) (περαιτέρω) υπογραφών της Συμφωνίας,
β) καταθέσεως οργάνων έπικυρώσεως, της Συμφωνίας,
γ) καταθέσεως οργάνων προσχωρήσεως είς τήν Συμφω

νίαν,
δ) ήμερομηνίας ένάρξεως της ισχύος της Συμφωνίας,
ε) άνακοινώσεων καταγγελίας της Συμφωνίας.

2. 'Ο Θεματοφύλαξ θέλει καταχωρήσει τήν Συμφωνίαν 
είς τήν Γραμματείαν τών 'Ηνωμένων Εθνών μετά τήν έναρ- 
ξιν της ισχύος αύτής, κατά τό άρθρον 102 τοϋ καταστατικού.

Έ φ ’ ώ, οί κάτωθι ύπογράφοντες, δεόντως πρός τοΰτο 
έξουσιοδοτούμενοι, υπέγραψαν τήν παροΰσαν Συμφωνίαν.

Έγένετο έν Ραμσάρ, τήν 2αν Φεβρουάριου 1971 είς έν 
μόνον πρωτότυπον κείμενον είς αγγλικήν, γαλλικήν, γερμα
νικήν καί ρωσσικήν γλώσσαν, της αγγλικής έχούσης ίσχύν 
έν περιπτώσει διαφοράς ερμηνείας καί όπερ κείμενον θέλει 
δοθή πρός φύλαξιν είς τον θεματοφύλακα, αρμόδιον δπως 
χορηγήση βεβαιωμένα ταύτόσημα άντίγραφα πρός άπαντα 
τά συμβαλλόμενα μέρη.

Άρθρον Δεύτερον.
'Η  ισχύς τής διά τοΰ παρόντος κυρουμένης Συμφωνίας, 

άρχεται συμφώνως πρός τά έν άρθρω 10 παράγραφος 2 
είδικώτερον καθοριζόμενα.

Έ ν Άθήναις τή 19 Νοεμβρίου 1974 

Ο Π ΡΟ ΕΔΡΟ Σ Τ Η Σ  Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α ΤΙΑ Σ

ΦΑΙΔΩΝ ΓΚ ΙΖ ΙΚ Η Σ
ΣΤΡΑΤΗΓΟΣ 

ΤΟ  Υ Π Ο ΥΡ ΓΙΚ Ο Ν  ΣΥΜ Β ΟΥΛΙΟ Ν  

Ο Π Ρ Ω Θ ΥΠ Ο ΥΡ ΓΟ Σ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ
Τ Α  Μ ΕΛΗ

ΞΕΝΟΦ. ΖΟΛΩΤΑΣ, ΑΓΓ. ΒΛΑΧΟΣ, ΑΗΜ. Μ ΠΙΤΣΙΟΣ, 
ΠΑΝΑΓ. ΖΕΠΠΟΣ, ΓΕΩΡΓ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ, 
ΣΟΛΩΝ ΓΚΙΚΑΣ, I. Μ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΤΛΟΣ, ΝΙΚΟΛ. 
ΛΟΥΡΟΣ, ΝΙΚΟΛ. ΦΩΤΙΑΣ, ΝΙΚΟΛ. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ, 
ΚΩΝΣΤ. ΜΑΛΑΤΕΣΤΑΣ, Σ Π ΥΡ. ΔΟΞΙΑΔΗΣ, ΓΕΩΡΓ. 
ΛΕΒΕΝΤΗΣ.

Έ θεω ρήθη και έτέθη ή μεγάλη  τοϋ Κ ράτους σφ ρ α γίς .
Έ ν Ά Θήναις τή 19 Νοεμβρίου 1974

Ο ΕΠΙ Τ Η Σ  Δ ΙΚ Α ΙΟ Σ Υ Ν Η Σ  Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ο Σ

ΓΕΩ Ρ ΓΙΟ Σ ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ



ΝΟΜΟΣ: 1650/86 
 
Για την προστασία του περιβάλλοντος 
(ΦΕΚ 160/Α/16-10-86) 
 
 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ  

 
Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή:  

 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ 

ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ  
 

Άρθρο 1.  
 

Σκοπός.  
 

1. Σκοπός του παρόντος νόµου είναι η θέσπιση θεµελιωδών κανόνων και η καθιέρωση 
κριτηρίων και µηχανισµών για την προστασία του περιβάλλοντος, έτσι ώστε ο άνθρωπος, ως 
άτοµο και ως µέλος του κοινωνικού συνόλου, αν ζει σε ένα υψηλής ποιότητας περιβάλλον, 
µέσα στο οποί να προστατεύεται η υγεία του και να ευνοείται η ανάπτυξη της προσωπικότητάς 
του. Η προστασία του περιβάλλοντος, θεµελιώδες και αναπόσπαστο µέρος της πολιτιστικής και 
αναπτυξιακής διαδικασίας και πολιτικής υλοποιείται κύρια µέσα από το δηµοκρατικό 
προγραµµατισµό. 

2. Ειδικότερα, βασικοί στόχοι του νόµου αυτού είναι οι ακόλουθοι:  
α) Η αποτροπή της ρύπανσης και γενικότερα της υποβάθµισης του περιβάλλοντος και η 

λήψη όλων των αναγκαίων για το σκοπό αυτόν, προληπτικών µέτρων. 
β) Η διασφάλιση της ανθρώπινης υγείας από τις διάφορες µορφές υποβάθµισης του 

περιβάλλοντος και ειδικότερα από τη ρύπανση και τις οχλήσεις. 
γ) Η προώθηση της ισόρροπης ανάπτυξης του εθνικού χώρου συνολικά και των επί µέρους 

γεωγραφικών και οικιστικών ενοτήτων του και µέσα από την ορθολογική διαχείρισης του 
περιβάλλοντος. 

δ) Η διασφάλιση της δυνατότητας ανανέωσης φυσικών πόρων και η ορθολογική 
αξιοποίηση των µη ανανεώσιµων ή σπάνιων σε σχέση µε τις τωρινές και τις µελλοντικές 
ανάγκες και µε κριτήρια την προστασία του περιβάλλοντος. 

ε) Η διατήρηση της οικολογικής ισορροπίας των φυσικών οικοσυστηµάτων και η 
διασφάλιση της αναπαραγωγικής τους ικανότητας. 

στ) Η αποκατάσταση του περιβάλλοντος. 
3. Αναλυτικότερα, µε τις διατάξεις του παρόντος νόµου επιδιώκονται:  
α) Η προστασία του εδάφους και η λήψη των αναγκαίων µέτρων ώστε οι χρήσεις του να 

γίνονται σύµφωνα µε τις φυσικές ιδιότητές του και την παραγωγική του ικανότητα. 
β) Η προστασία των επιφανειακών και υπόγειων νερών θεωρούµενων ως φυσικών πόρων 

και ως οικοσυστηµάτων. 
γ) Η προστασία της ατµόσφαιρας. 
δ) Η προστασία και η διατήρηση της φύσης και του τοπίου και ιδιαίτερα περιοχών µε 

µεγάλη βιολογική, οικολογική, αισθητική ή γεωµορφολογική αξία. 
ε) Η προστασία των ακτών των θαλασσών, των όχθων των ποταµών, των λιµνών, του 

βυθού αυτών και των νησίδων ως φυσικών πόρων, ως στοιχείων οικοσυστηµάτων και ως 
στοιχείων του τοπίου. 

στ) Ο καθορισµός της επιθυµητής και της επιτρεπόµενης ποιότητας των φυσικών 
αποδεκτών καθώς και των κάθε είδους επιτρεπόµενων εκποµπών αποβλήτων, µε την 



καθιέρωση και χρησιµοποίηση κατάλληλων παραµέτρων και οριακών τιµών, ώστε να µην 
προκαλείται υποβάθµιση του περιβάλλοντος, µε κριτήρια:  

- την επιστηµονική γνώση και εµπειρία  
- την καλύτερη διαθέσιµη και οικονοµικά εφικτή τεχνολογία  
- τις τοπικές συνθήκες και ιδιοµορφίες του περιβάλλοντος και του πληθυσµού καθώς 

επίσης και τις ανάγκες ανάπτυξης  
- την προϋπάρχουσα διαµόρφωση συλλογικής χρήσης µιας περιοχής  
- τα υφιστάµενα χωροταξικά και αναπτυξιακά σχέδια. 
ζ) Η ευαισθητοποίηση και ενεργοποίηση των πολιτών στα θέµατα προστασίας του 
περιβάλλοντος µέσα από τη σωστή πληροφόρηση και εκπαίδευση. 
 

Άρθρο 2 
 

Ορισµοί 
 
Κατά την έννοια του νόµου αυτού νοούνται ως: 
1. Περιβάλλον: το σύνολο των φυσικών και ανθρωπογενών παραγόντων και στοιχείων που 

βρίσκονται σε αλληλεπίδραση και επηρεάζουν την οικολογική ισορροπία, την ποιότητα της 
ζωής, την υγεία των κατοίκων, την ιστορική και πολιτιστική παράδοση και τις αισθητικές αξίες. 

2. Ρύπανση: η παρουσία στο περιβάλλον ρύπων, δηλαδή κάθε είδους ουσιών, θορύβου, 
ακτινοβολίας ή άλλων µορφών ενέργειας σε ποσότητα, συγκέντρωση ή διάρκεια που µπορούν 
να προκαλέσουν αρνητικές επιπτώσεις στην υγεία, στους ζωντανούς οργανισµούς και στα 
οικοσυστήµατα ή υλικές ζηµιές και γενικά να αντικαταστήσουν το περιβάλλον ακατάλληλο για 
τις επιθυµητές χρήσεις του. 

3. Μόλυνση: η µορφή ρύπανσης που χαρακτηρίζεται από την παρουσία παθογόνων 
µικροοργανισµών στο περιβάλλον ή δεικτών του υποδηλώνουν την πιθανότητα παρουσίας 
τέτοιων µικροοργανισµών. 

4. Υποβάθµιση: η πρόκληση από ανθρώπινες δραστηριότητες ρύπανσης ή οποιαδήποτε 
άλλης µεταβολής στο περιβάλλον, η οποία είναι πιθανό να έχει αρνητικές επιπτώσεις στην 
οικολογική ισορροπία, στην ποιότητα και στην υγεία των κατοίκων, στην ιστορική και 
πολιτιστική κληρονοµιά και στις αισθητικές αξίες. 

5. Προστασία του περιβάλλοντος: το σύνολο των ενεργειών, µέτρων και έργων που έχουν 
στόχο την πρόληψη της υποβάθµισης του περιβάλλοντος ή την αποκατάσταση, διατήρηση ή 
βελτίωσή του. 

6. Οικοσύστηµα: κάθε σύνολο βιοτικών και µη βιοτικών παραγόντων και στοιχείων του 
περιβάλλοντος που δρουν σε ορισµένο χώρο και βρίσκονται σε αλληλεπίδραση, µεταξύ τους. 

7. Φυσικός αποδέκτης: κάθε στοιχείο του περιβάλλοντος που χρησιµοποιείται για την 
τελική διάθεση των αποβλήτων. 

8. Υγεία: η κατάσταση πλήρους φυσικής, διανοητικής και κοινωνικής ευεξίας του ατόµου 
ή του συνόλου του πληθυσµού. 

9. Οικολογική ισορροπία: η σχετικά σταθερή σχέση που διαµορφώνεται µε την πάροδο του 
χρόνου ανάµεσα στους παράγοντες και στοιχεία του περιβάλλοντος ενός οικοσυστήµατος.  

10. Φυσικοί πόροι: κάθε στοιχείο του περιβάλλοντος που χρησιµοποιείται ή µπορεί να 
χρησιµοποιηθεί από τον άνθρωπο για την ικανοποίηση των αναγκών του και αποτελεί αξία για 
το κοινωνικό σύνολο 

11. Απόβλητα: κάθε ποσότητα ρύπων (ουσιών, θορύβου, ακτινοβολίας ή άλλων µορφών 
ενέργειας) σε οποιαδήποτε φυσική κατάσταση ή αντικειµένων από τα οποία ο κάτοχός τους 
θέλει ή πρέπει ή υποχρεούται να απαλλαγεί, εφόσον είναι δυνατό να προκαλέσουν ρύπανση. 

12. ∆ιαχείριση αποβλήτων: το σύνολο των δραστηριοτήτων συλλογής, διαλογής, 
µεταφοράς, επεξεργασίας, επαναχρησιµοποίησης ή τελικής διάθεσης αποβλήτων σε φυσικούς 
αποδέκτες, µε στόχο την προστασία του περιβάλλοντος.   

13. Ουσίες: χηµικά στοιχεία και οι ενώσεις τους όπως παρουσιάζονται στη φυσική τους 
κατάσταση ή όπως παράγονται δευτερογενώς.  



14. Παρασκευάσµατα: µείγµατα ή διαλύµατα που αποτελούνται από δύο ή περισσότερες 
ουσίες. 

15. Επικίνδυνες ουσίες ή παρασκευάσµατα: οι ουσίες ή τα παρασκευάσµατα που είναι 
τοξικές, διαβρωτικές, ερεθιστικές, εκρηκτικές, εύφλεκτες, καρκινογόνες µεταλλαξιογόνες, 
ραδιενεργές ή άλλες ουσίες που έχουν την ιδιότητα να επιταχύνουν την καύση, να αλλοιώνουν 
τη φυσική κατάσταση του νερού, του εδάφους ή του αέρα και να προσβάλουν δυσµενώς τον 
άνθρωπο και όλα τα άλλα έµβια όντα καθώς και το φυσικό περιβάλλον. 

16. Τοπίο: κάθε δυναµικό σύνολο βιοτικών και µη βιοτικών παραγόντων και στοιχείων του 
περιβάλλοντος που µεµονωµένα ή αλληλεπιδρώντας σε συγκεκριµένο χώρο συνθέτουν µε 
οπτική εµπειρία. 

 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ 
 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΠΟ ΕΡΓΑ ΚΑΙ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
 

Άρθρο 3. 
 

Κατηγορίες έργων και δραστηριοτήτων. 
 
1. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµόσιων Έργων και του 

κατά περίπτωση αρµόδιου υπουργού, τα δηµόσια ή ιδιωτικά έργα και οι δραστηριότητες 
κατατάσσονται σε τρεις κατηγορίες, ανάλογα µε τις επιπτώσεις τους στο περιβάλλον. Ως 
κριτήρια για την κατάταξη αυτή λαµβάνονται : 

α) το είδος και το µέγεθος του έργου ή της δραστηριότητας 
β) το είδος και η ποσότητα των ρύπων που εκπέµπονται καθώς και κάθε άλλη επίδραση 

στο περιβάλλον, 
γ) η δυνατότητα να προληφθεί η παραγωγή ρύπων από την εφαρµοζόµενη παραγωγική 

διαδικασία, 
δ) ο κίνδυνος σοβαρού ατυχήµατος και η ανάγκη επιβολής περιορισµών για την προστασία 

του περιβάλλοντος. 
2. Η πρώτη κατηγορία περιλαµβάνει τα έργα και τις δραστηριότητες που λόγω της φύσης 

του µεγέθους ή της έκτασής τους είναι πιθανό να προκαλέσουν σοβαρούς κινδύνους για το 
περιβάλλον. Στα έργα και τις δραστηριότητες της κατηγορίας αυτής επιβάλλονται κατά 
περίπτωση, πέρα από τους γενικούς όρους και τις προδιαγραφές, ειδικοί όροι και περιορισµοί 
για την προστασία του περιβάλλοντος. 

Η δεύτερη κατηγορία περιλαµβάνει έργα και δραστηριότητές του, χωρίς να προκαλούν 
σοβαρούς κινδύνους ή οχλήσεις πρέπει να υποβάλλονται για την προστασία του περιβάλλοντος 
σε γενικές προδιαγραφές, όρους και περιορισµούς που προβλέπονται από κανονιστικές 
διατάξεις. 

Η τρίτη κατηγορία περιλαµβάνει έργα και δραστηριότητες που προκαλούν ιδιαίτερα µικρό 
κίνδυνο ή όχληση ή υποβάθµιση στο περιβάλλον. 

3. Προκειµένου να προστατευθεί ιδιαίτερα το περιβάλλον, η κατάταξη των έργων και 
δραστηριοτήτων µπορεί να διαφοροποιείται κατά περιοχή ή ανάλογα µε το φυσικό αποδέκτη, 
σύµφωνα µε εγκεκριµένα χωροταξικά ή ρυθµιστικά σχέδια και προγράµµατα και γενικά 
πολεοδοµικά σχέδια ή σύµφωνα µε τις ζώνες χρήσεων γης ή µε τοµεακές µελέτες προστασίας 
του περιβάλλοντος. Η κατάταξη των έργων και δραστηριοτήτων µέσα στα όρια του 
ρυθµιστικού σχεδίου της Αθήνας γίνεται ύστερα από εισήγηση του Οργανισµού Αθήνας (ν. 
1515/1985, ΦΕΚ 18) και µέσα στα όρια του ρυθµιστικού σχεδίου της Θεσσαλονίκης ύστερα 
από εισήγηση του Οργανισµού Θεσσαλονίκης (ν. 1561/1985, ΦΕΚ 148). 

 
Άρθρο 4. 

 



Έγκριση περιβαλλοντικών έργων. 
 
1. Για την πραγµατοποίηση νέων ή την επέκταση, τον εκσυγχρονισµό ή τη 

µετεγκατάσταση υφιστάµενων έργων ή δραστηριοτήτων που περιλαµβάνονται στις κατηγορίες 
του προηγούµενου άρθρου, απαιτείται η έγκριση όρων για την προστασία του περιβάλλοντος, η 
οποία αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για τη χορήγηση άδειας εγκατάστασης ή 
πραγµατοποίησης της δραστηριότητας ή του έργου. 

2α. Για την έγκριση των περιβαλλοντικών όρων για τα έργα και τις δραστηριότητες της 
πρώτης κατηγορίας απαιτείται υποβολή µελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων. 

2β. Η έγκριση περιβαλλοντικών όρων για τα έργα και τις δραστηριότητες της κατηγορίας 
αυτής χορηγείται µε κοινή απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµόσιων 
Έργων και των κατά περίπτωση συναρµόδιων υπουργών. Με όµοια απόφαση είναι δυνατό η 
έγκριση περιβαλλοντικών όρων για ορισµένα έργα ή δραστηριότητες της κατηγορίας αυτής να 
ανατίθεται στο νοµάρχη. Ο νοµάρχης χορηγεί την έγκριση ύστερα από εισήγηση της αρµόδιας 
νοµαρχιακής υπηρεσία του Υπουργείου ΠΕ.ΧΩ.∆Ε. και της κατά περίπτωση άλλης 
συναρµόδιας νοµαρχιακής υπηρεσίας και γνώµη του νοµαρχιακού συµβουλίου. 

Για την έγκριση των περιβαλλοντικών όρων στα έργα και τις δραστηριότητες της περιοχής 
των ρυθµιστικών σχεδίων Αθήνας και Θεσσαλονίκης εφαρµόζονται οι διατάξεις του άρθρου 11 
του ν. 1515/1985 και του άρθρου 11 του ν. 1561/1985. 

3. Για τα έργα και τις δραστηριότητες της δεύτερης κατηγορίας αρκεί η υποβολή 
δικαιολογητικών που τεκµηριώνουν τη συµµόρφωση µε τις διατάξεις που αφορούν την 
προστασία του περιβάλλοντος. Η έγκριση των περιβαλλοντικών όρων στις περιπτώσεις αυτές 
γίνεται µε απόφαση του νοµάρχη. Για τα έργα και τις δραστηριότητες της κατηγορίας αυτής 
είναι δυνατό να περιβάλλονται κατά την παραπάνω διαδικασία πρόσθετα κατά περίπτωση, 
ειδικοί όροι για την προστασία του περιβάλλοντος εφ' όσον πριν από την έγκριση των 
περιβαλλοντικών όρων είναι πιθανοί ή διαπιστώνονται µετά τη λειτουργία του έργου ή της 
δραστηριότητας κίνδυνοι και οχλήσεις που δεν καλύπτονται από τις γενικές διατάξει που 
αφορούν την κατηγορία αυτή. 

4. Για τα έργα και τις δραστηριότητες της τρίτης κατηγορίας αρκεί η υποβολή 
δικαιολογητικών που τεκµηριώνουν τη συµµόρφωση µε τις διατάξεις που αφορούν την 
προστασία του περιβάλλοντος. Ο έλεγχος των δικαιολογητικών αυτών και η έγκριση των 
περιβαλλοντικών όρων γίνεται µε απόφαση του οικείου δηµάρχου ή προέδρου κοινότητας. Εφ' 
όσον πριν από την έγκριση των περιβαλλοντικών όρων είναι πιθανοί ή διαπιστώνονται µετά τη 
λειτουργία του συγκεκριµένου έργου ή της δραστηριότητας κίνδυνοι και οχλήσεις που δεν 
καλύπτονται από τις γενικές διατάξεις του αφορούν την κατηγορία αυτή, ο δήµαρχος ή ο 
πρόεδρος της κοινότητας παραπέµπει το θέµα στον οικείο νοµάρχη µε απόφαση του οποίου του 
έργου ή η δραστηριότητα υπάγεται στη διαδικασία έγκρισης των περιβαλλοντικών όρων της 
δεύτερης κατηγορίας. 

5. Για τα έργα και τις δραστηριότητες των οποίων η ίδρυση, λειτουργία ή 
πραγµατοποίηση, σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία, εγκρίνεται από κεντρικές, 
διανοµαρχιακές ή περιφερειακές υπηρεσίες και εφ' όσον αυτά δεν ενταχθούν στην πρώτη 
κατηγορία έργων και δραστηριοτήτων του άρθρου 3, η έγκριση των περιβαλλοντικών όρων 
γίνεται από την αρµόδια υπηρεσία του Υπουργείου Περιβαλλοντικής Χωροταξίας και 
∆ηµοσίων Έργων. 

6. Για νέα έργα και δραστηριότητες της πρώτης κατηγορίας απαιτείται προέγκριση που 
αφορά την χωροθέτηση. Για τα έργα της δεύτερης κατηγορίας η προέγκριση αυτή είναι 
δυνητική. Η διαδικασία για την προέγκριση, τα απαιτούµενα δικαιολογητικά και κάθε άλλη 
σχετική λεπτοµέρεια καθορίζονται µε την απόφαση της παρ. 10. 

Προέγκριση δεν απαιτείται στις βιοµηχανικές περιοχές (ν. 4458/1965, ΦΕΚ 33, όπως 
τροποποιήθηκε µε το νόµο 742/1977, ΦΕΚ 319) και στις περιπτώσεις που η χωροθέτηση 
προβλέπεται από εγκεκριµένο χωροταξικό ή πολεοδοµικό ή ρυθµιστικό σχέδιο ή από τις ζώνες 
που καθορίζονται στο άρθρο 24 καθώς και στις βιοµηχανικές µεταλλευτικές και λατοµικές 
περιοχές που έχουν καθορισθεί σύµφωνα µε την ισχύουσα σχετική νοµοθεσία. 



7. Η έγκριση των περιβαλλοντικών όρων µπορεί να δοθεί για ορισµένο διάστηµα που 
καθορίζεται στην εγκριτική πράξη µετά την πάροδο του οποίου υπόκειται σε αναθεώρηση. 

8. Αν δηµιουργούνται σοβαρά προβλήµατα υποβάθµισης του περιβάλλοντος ή αν 
παρατηρηθούν επιπτώσεις στο περιβάλλον, που δεν είχαν προβλεφθεί από τη µελέτη 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων, ο Υπουργός Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµοσίων Έργων 
από κοινού µε τον κατά περίπτωση συναρµόδιο υπουργό µπορεί να επιβάλλει πρόσθετους 
περιβαλλοντικούς όρους ή να µεταβάλλει τους αρχικούς. 

9. Η έγκριση των περιβαλλοντικών όρων για τα έργα και τις δραστηριότητες πρώτης 
κατηγορίας του άρθρου 3 γίνεται µέσα σε εξήντα (60) ηµέρες από την υποβολή των 
απαιτούµενων δικαιολογητικών. Η προθεσµία αυτή µπορεί να παραταθεί για ίσο χρόνο µε 
απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµοσίων Έργων και του κατά 
περίπτωση συναρµόδιου υπουργού, αν λόγω της σοβαρότητας ή της δυσχέρειας του έργου 
δικαιολογείται η παράταση. 

Η έγκριση των περιβαλλοντικών όρων για τα έργα και τις δραστηριότητες της δεύτερης 
και της τρίτης κατηγορίας του άρθρου 3 γίνεται µέσα σε σαράντα (40) ηµέρες από την υποβολή 
των απαιτούµενων δικαιολογητικών. 

Αν οι αρµόδιοι φορείς δεν απαντήσουν µέσα στις προθεσµίες αυτές, θεωρείται ότι οι όροι 
που προβλέπονται από τη σχετική µελέτη ή τα σχετικά δικαιολογητικά έχουν εγκριθεί. 

10. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµοσίων Έργων 
και του κατά περίπτωση αρµόδιου υπουργού καθορίζονται η διαδικασία έγκρισης των 
περιβαλλοντικών όρων, τα απαιτούµενα δικαιολογητικά και η προθεσµία υποβολής τους και ο 
συνδυασµός της έγκρισης αυτής µε τις διαδικασίες χορήγησης άλλων αδειών που απαιτούνται 
για τα έργα και δραστηριότητες του άρθρου 3. 

11. Οι διατάξεις του άρθρου αυτού εφαρµόζονται αναλόγως και στα έργα και τις 
δραστηριότητες που υφίστανται ή βρίσκονται στο στάδιο της κατασκευής κατά την έναρξη 
ισχύος του νόµου αυτού. Με κοινές αποφάσεις που εκδίδονται από τον Υπουργό 
Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµοσίων Έργων και τον κατά περίπτωση αρµόδιο υπουργό, 
καθορίζονται ο αναγκαίος χρόνος προσαρµογής των παραπάνω έργων και δραστηριοτήτων στις 
διατάξεις του νόµου αυτού και στις διατάξεις που θα εκδοθούν κατ' εξουσιοδότησή του, οι 
σχετικοί όροι και η διαδικασία. 

 
Άρθρο 5. 

 
Περιεχόµενο και δηµοσιότητα µελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων 

 
1. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµοσίων Έργων  

και του κατά περίπτωση αρµόδιου υπουργού καθορίζεται το περιεχόµενο της µελέτης 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων, που µπορεί να διαφοροποιείται κατά κλάδους ή οµάδα έργων και 
δραστηριοτήτων. Με όµοια απόφαση ορίζεται το περιεχόµενο της µελέτης ανάλογα µε τα 
στάδια έγκρισης του έργου σύµφωνα µε το άρθρο 4 παρ. 6. 

Η µελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων περιλαµβάνει τουλάχιστον:  
α) περιγραφή του έργου ή της δραστηριότητας µε πληροφορίες για το χώρο εγκατάστασης, 

το σχεδιασµό και το µέγεθός του, 
β) εντοπισµό και αξιολόγηση των βασικών επιπτώσεων στο περιβάλλον, 
γ) περιγραφή των µέτρων για την πρόληψη, µείωση ή αποκατάσταση των αρνητικών 

επιπτώσεων στο περιβάλλον, 
δ) εξέταση εναλλακτικών λύσεων και υπόδειξη των κύριων λόγων της επιλογής της 

προτεινόµενης λύσης, 
ε) απλή περίληψη του συνόλου της µελέτης. 
2. Το οικείο νοµαρχιακό συµβούλιο λαµβάνει γνώση της µελέτης περιβαλλοντικών 

επιπτώσεων και πριν από την έγκρισή της ενηµερώνει κάθε πολίτη και τους φορείς 
εκπροσώπησής τους, για να εκφράσουν τη γνώµη τους. Ο τρόπος ενηµέρωσης καθορίζεται µε 
απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµοσίων Έργων.  



 
Άρθρο 6 

 
Έλεγχος τήρησης περιβαλλοντικών όρων 

Ανταποδοτικά τέλη 
 

1. Ο έλεγχος για την τήρηση των περιβαλλοντικών όρων ανήκει στα όργανα της υπηρεσίας 
που είναι αρµόδια, κατά τις οικείες διατάξεις, να εγκρίνουν την ίδρυση, λειτουργία ή 
πραγµατοποίηση έργου ή δραστηριότητας. Όπου, κατά την κείµενη νοµοθεσία, ο έλεγχος για 
την τήρηση των περιβαλλοντικών όρων γίνεται από διανοµαρχιακές ή περιφερειακές υπηρεσίες, 
ανεξάρτητα από το αν έχουν ή όχι και στην αρµοδιότητα γα την έγκριση της ίδρυσης, 
λειτουργίας ή πραγµατοποίησης του αντίστοιχου έργου ή της δραστηριότητας, οι υπηρεσίες 
αυτές διατηρούν την παραπάνω αρµοδιότητα ελέγχου. 

2. Το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµοσίων Έργων µπορεί αυτοτελώς να 
διενεργεί ελέγχους για την παρακολούθηση της τήρησης των περιβαλλοντικών όρων σε 
ολόκληρη τη χώρα. 

3. Ελέγχους για την τήρηση των περιβαλλοντικών όρων διενεργούν και τα κατά το άρθρο 
26 Κλιµάκια Ελέγχου Ποιότητας Περιβάλλοντος. 

4. Με απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονοµίας, Οικονοµικών, Περιβάλλοντος και 
Χωροταξίας και ∆ηµόσιων Έργων και άλλου κατά περίπτωση αρµόδιου υπουργού, ύστερα από 
εισήγηση του οικείου νοµάρχη, είναι δυνατό να επιβάλλονται τέλη σε βάρος των επιχειρήσεων 
που ασκούν δραστηριότητες ή εκτελούν έργα που υπάγονται στις δύο πρώτες κατηγορίες του 
άρθρου 3, προκειµένου να καλυφθούν τα έξοδα κατασκευής και λειτουργίας συγκεκριµένων 
έργων και προγραµµάτων προστασίας του περιβάλλοντος που προβλέπονται από τους 
περιβαλλοντικούς όρους σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 3, 4 και 5. Τα πιο πάνω έργα ή 
προγράµµατα προστασίας του περιβάλλοντος εκτελούνται από τους οργανισµούς τοπικής 
αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) ή άλλους φορείς. 

Τα τέλη αυτά καθορίζονται ανάλογα µε το µέγεθος, το ρυπαντικό φορτίο και την ποσότητα 
των αποβλήτων του έργου ή της δραστηριότητας και δεν µπορούν υπερβαίνουν τα πιο πάνω 
έξοδα. Με την ίδια απόφαση καθορίζονται ο τρόπος και ο χρόνος είσπραξης των τελών και 
απόδοσής τους στον ΟΤΑ ή φορέα που κατασκευάζει ή έχει την ευθύνη λειτουργίας του έργου 
και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια. 

 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄. 
 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗ ΡΥΠΑΝΣΗ 
 

Άρθρο 7. 
 

Ποιότητα ατµόσφαιρας και δίκτυο παρακολούθησης  
 

1. Με πράξεις του Υπουργικού Συµβουλίου ύστερα από εισήγηση των Υπουργών Υγείας, 
Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµόσιων Έργων 
καθορίζονται οι κατευθυντήριες ή και οριακές τιµές παραµέτρων ποιότητας της ατµόσφαιρας, 
οι µέθοδοι δειγµατοληψίας και ανάλυσής τους, η συχνότητα δειγµατοληψίας, χρονοδιάγραµµα 
για την επίτευξη των στόχων αυτών και οποιαδήποτε άλλη λεπτοµέρεια σχετική µε τον 
καθορισµό της ποιότητα του αέρα. 

 2. Με όµοια πράξη µπορεί να καθορίζονται οριακές τιµές παραµέτρων ποιότητας της 
ατµόσφαιρας σε µία περιοχή αυστηρότερες από εκείνες που ορίζονται στην πράξη της 
προηγούµενης παραγράφου ανάλογα µε την ευαισθησία των οικοσυστηµάτων της περιοχής ή 
την ύπαρξη πολιτιστικών στοιχείων. Η παραπάνω πράξη είναι δυνατό να εκδίδεται σε 
εφαρµογή περιφερειακού ή νοµαρχιακού χωροταξικού σχεδίου ή γενικού πολεοδοµικού 



σχεδίου ή ζώνης οικιστικού ελέγχου βάσει του ν. 1337/1983 (ΦΕΚ 33) ή τοµεακών µελετών 
προστασίας του περιβάλλοντος. 

3. Το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµόσιων Έργων εγκαθιστά σε 
αντιπροσωπευτικές θέσεις εθνικό δίκτυο σταθµών για την παρακολούθηση της ποιότητας της 
ατµόσφαιρας, σύµφωνα µε όσα καθορίζονται στην πράξη της παραγράφου 1 και παρακολουθεί 
τη λειτουργία τους. 

4. Υφιστάµενοι σταθµοί παρακολούθησης της ποιότητας της ατµόσφαιρας είτε του 
δηµόσιου τοµέα είτε άλλου φορέα που ελέγχεται από το ∆ηµόσιο εντάσσονται στο εθνικό 
δίκτυο του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµόσιων Έργων, εφ' όσον έχουν τις 
προϋποθέσεις που καθορίζονται στην πράξη της παραγράφου 1. 

Οι φορείς αυτοί έχουν υποχρέωση να ενηµερώνουν το Υπουργείο Περιβάλλοντος, 
Χωροταξίας και ∆ηµόσιων Έργων για τις µετρήσεις τους καθώς και να συµµορφώνονται προς 
τις  υποδείξεις του που αφορούν την λειτουργία του δικτύου. 

Το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµόσιων Έργων µπορεί να παρέχει 
επιχορήγηση στους πιο πάνω φορείς για τη λειτουργία τους. 

5. Νέοι σταθµοί για την παρακολούθηση της ποιότητας της ατµόσφαιρας τους οποίους 
εγκαθιστούν φορείς του δηµόσιου τοµέα εναρµονίζονται ως προς τις προδιαγραφές λειτουργίας 
µε το εθνικό δίκτυο του Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµόσιων Έργων και 
εντάσσονται σ' αυτό, µε τις υποχρεώσεις της παρ. 4. 

6. Το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµόσιων Έργων ενεργεί 
διαβαθµονοµήσεις (ενιαίο συντονισµό οργάνων) του εθνικού δικτύου και αποφασίζει για την 
καταλληλότητα, τις ανάγκες των σταθµών του εθνικού δικτύου και τις υποχρεώσεις των 
φορέων λειτουργίας του. 

 
Άρθρο 8. 

 
Μέτρα για την προστασία της ατµόσφαιρας. 

 
1. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµόσιων Έργων 

και των κατά περίπτωση αρµόδιων υπουργών επιβάλλονται σε υφιστάµενα και σε νέα έργα και 
δραστηριότητες, όπως ορίζονται στο άρθρο 3, καθώς και σε κάθε άλλη δραστηριότητα που 
είναι πιθανό να υποβαθµίσει την ατµόσφαιρα, περιορισµοί και µέτρα κατά κατηγορία και 
περιοχή για την προστασία. Οι περιορισµοί και τα µέτρα αυτά µπορεί να διαφοροποιούνται 
ανάλογα µε το είδος και το µέγεθος των έργων ή δραστηριοτήτων, τη σηµασία τους για την 
εθνική οικονοµία και µε το αν αφορούν νέα ή υφιστάµενα έργα και δραστηριότητες. 

2. Οι περιορισµοί και τα µέτρα της προηγούµενης παραγράφου περιλαµβάνουν ιδίως:  
α) Όταν πρόκειται για βιοµηχανικές, βιοτεχνικές, λατοµικές, µεταλλευτικές, 

γεωργοκτηνοτροφικές, εµπορικές και τουριστικές δραστηριότητες, εγκαταστάσεις παραγωγής 
ενέργειας, κάθε είδους καύση ή ανοιχτή φωτιά, αποθήκευση, και διακίνηση υλικών χύδην ή 
γενικά δραστηριότητες που προκαλούν οσµές: αποστάσεις ασφαλείας, εφαρµογή τεχνολογίας 
αντιρρύπανσης, χρήση συγκεκριµένων πρώτων και βοηθητικών υλών και καυσίµων, οριακές 
τιµές αέριων αποβλήτων, ωράρια λειτουργίας, εγκατάσταση οργάνων ελέγχου της ποιότητας 
και ποσότητας των αέριων αποβλήτων, καυσίµων, πρώτων και βοηθητικών υλών, οργάνων 
ελέγχου της καύσης, καθορισµό µεθόδων, συνθηκών και συχνοτήτων δειγµατοληψιών και 
αναλύσεων παραµέτρων που σχετίζονται µε την ποιότητα των χρησιµοποιούµενων καυσίµων, 
πρώτων και βοηθητικών υλών, και αέριων αποβλήτων, µεθόδους καταπολέµησης οσµών, 
καθορισµό ύψους καµινάδων και πρότυπα παραγωγικών διαδικασιών. 

β) Όταν πρόκειται για οχήµατα ή µηχανήµατα: οριακές τιµές αέριων αποβλήτων, τεχνικές 
προδιαγραφές κατασκευής των οχηµάτων ή µηχανηµάτων που εισάγονται ή κατασκευάζονται 
στην ηµεδαπή, ώστε να περιλαµβάνουν συστήµατα για τη µείωση των εκποµπών καυσαερίων, 
υποχρεώσεις εισαγωγέων και εµπόρων ανταλλακτικών και εξοπλισµού, υποχρεώσεις 
συνεργείων επισκευής και συντήρησης σχετικές µε τον εξοπλισµό που χρησιµοποιούν και τα 



προσόντα του προσωπικού που απασχολείται σε αυτά, χρήση υγραερίου ή βελτιωµένων 
καυσίµων και περιορισµούς κυκλοφορίας. 

γ) Όταν πρόκειται για εγκαταστάσεις και µέσα διακίνησης, αποθήκευσης, διανοµής και 
εµπορίας καυσίµων ή εκρηκτικών υλών, εφαρµογή συστηµάτων για τη µείωση των αέριων 
αποβλήτων, αποστάσεις και µέσα ασφαλείας. 

δ) Όταν πρόκειται για κεντρικές θερµάνσεις: οριακές τιµές αέριων αποβλήτων, συντήρηση 
- ρύθµιση των συστηµάτων κεντρικής θέρµανσης, χρήση, συγκεκριµένων καυσίµων, µόνωση 
λεβήτων και σωληνώσεων, εφαρµογή αυτόµατων συστηµάτων ρύθµισης της λειτουργίας, 
καθορισµό ύψους και κατασκευαστικών λεπτοµερειών καπνοδόχου, χρήση ή κατάρτιση 
καπνοσυλλεκτών και υποχρεώσεις και προσόντα επαγγελµατιών για τη συντήρηση - ρύθµιση 
των συστηµάτων κεντρικής θέρµανσης. 

3. Οι οριακές τιµές αέριων αποβλήτων της παραγράφου 2 καθορίζονται µε κριτήριο την 
εφαρµογή της κατά το δυνατό καλύτερης και οικονοµικότερης τεχνολογίας και είναι δυνατό να 
αφορούν οποιαδήποτε ρύπο, είτε έχουν καθορισθεί είτε όχι οριακές τιµές ποιότητας της 
ατµόσφαιρας γι' αυτόν. 

 
Άρθρο 9. 

 
Ποιότητα νερών και δίκτυο παρακολούθησης. 

 
1. Με πράξη του Υπουργικού Συµβουλίου ύστερα από εισήγηση των Υπουργών Υγείας, 

Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµόσιων Έργων και 
Βιοµηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας καθορίζονται οι κατευθυντήριες ή και οριακές τιµές 
των οργανοληπτικών φυσικών, χηµικών, µικροβιολογικών, ραδιολογικών ή άλλων 
χαρακτηριστικών παραµέτρων ποιότητας νερών ή και στοιχείων υδατικού οικοσυστήµατος, οι 
µέθοδοι δειγµατοληψίας και ανάλυσης των παραµέτρων, οι συχνότητες δειγµατοληψίας, 
χρονοδιάγραµµα για την επίδειξη των στόχων, καθώς και οποιαδήποτε άλλη λεπτοµέρεια 
σχετική µε τον καθορισµό της ποιότητας των νερών. 

2. Η ρύθµιση των θεµάτων µε το είδος της παραγράφου 1 µπορεί να διαφοροποιείται 
ανάλογα µε το είδος του φυσικού αποδέκτη που πρέπει να προστατευθεί, τις επιθυµητές χρήσεις  
του, τις χρήσεις γης της περιοχής όπου βρίσκεται, το είδος και την επικινδυνότητα της 
ρύπανσης. 

3. Με όµοια πράξη είναι δυνατό να καθορίζονται οριακές τιµές ποιότητας νερών 
αυστηρότερες από εκείνες που ορίζονται στην πράξη της παραγράφου 1 µε κριτήριο την 
ευαισθησία των οικοσυστηµάτων της περιοχής. 
Η παραπάνω πράξη είναι δυνατό να εκδίδεται σε εφαρµογή είτε περιφερειακού ή νοµαρχιακού 
χωροταξικού σχεδίου είτε γενικού πολεοδοµικού σχεδίου ή ζώνης οικιστικού ελέγχου, βάσει 
του ν. 1337/1983, είτε τέλος σε εφαρµογή τοµεακών µελετών προστασίας του περιβάλλοντος. 

4. Το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµόσιων Έργων σχεδιάζει και 
εγκαθιστά σε αντιπροσωπευτικές θέσεις εθνικό δίκτυο σταθµών µέτρησης των παραµέτρων της 
ποιότητας των νερών, όπως καθορίζεται στην πράξη της παραγράφου 1 και παρακολουθεί τη 
λειτουργία τους σε συνδυασµό µε άλλους σταθµούς µέτρησης άλλων παραµέτρων του νερού. 

5. Οι διατάξεις των παρ. 4, 5 και 6 του άρθρου 7 εφαρµόζονται αναλόγως και για την 
παρακολούθηση της ποιότητας των νερών. 

 
Άρθρο 10. 

 
Μέτρα για την προστασία των νερών. 

 
1. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, 

Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµόσιων Έργων και των κατά περίπτωση αρµόδιων 
υπουργών επιβάλλονται σε υφιστάµενα ή σε νέα έργα και δραστηριότητες, όπως ορίζονται στο 



άρθρο 3, καθώς και σε κάθε άλλη δραστηριότητα, που είναι πιθανό να υποβαθµίσει τα νερά, 
κατά κατηγορία και περιοχή, περιορισµοί και µέτρα για την προστασία τους. 

2. Οι περιορισµοί και τα µέτρα της προηγούµενης παραγράφου µπορεί να περιλαµβάνουν 
ιδίως: αποστάσεις ασφαλείας, εφαρµογή τεχνολογίας αντιρρύπανσης, χρήση συγκεκριµένων 
πρώτων και βοηθητικών υλών ή και καυσίµων, οριακές τιµές υγρών αποβλήτων, χ 
χρησιµοποιούµενων νερών, ωράρια λειτουργίας, εγκατάστασης οργάνων ελέγχου της 
ποσότητας των υγρών αποβλήτων, καυσίµων, νερών, πρώτων και βοηθητικών υλών, καθορισµό 
µεθόδων, συνθηκών και συχνοτήτων δειγµατοληψιών και αναλύσεων παραµέτρων που 
σχετίζονται µε την ποιότητα και ποσότητα των χρησιµοποιούµενων καυσίµων, νερών, πρώτων 
και βοηθητικών υλών, υγρών αποβλήτων, όρους και προϋποθέσεις συλλογής, µεταφοράς και 
διάθεσης ιλύων, µεθόδους τελικής διάθεσης υγρών αποβλήτων, µήκος υποβρυχίων αγωγών και 
πρότυπα παραγωγικών διαδικασιών. 

3 Η παράγραφος 3 του άρθρου 8 εφαρµόζεται αναλόγως και για την προστασία της 
ποιότητας των νερών. 
 

Άρθρο 11 
 

Μέτρα για την προστασία του εδάφους 
 
1. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Γεωργίας, Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών 

Ασφαλίσεων, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµόσιων Έργων και Βιοµηχανίας, Ενέργειας 
και Τεχνολογίας καθορίζονται τα µέτρα και οι τρόποι προστασίας των εδαφών από τις φυσικές 
ζηµιές και ιδίως από διάβρωση, έλλειψη αερισµού, αποξήρανση, υπεργήρανση, καταστροφή 
δοµής, αλάτωση, αποκάλυψη δυσµενών οριζόντων, χηµική εξάντληση, υπερλίπανση ή 
ακατάλληλη λίπανση, προσθήκη τοξικών ουσιών από τη χρήση λιπασµάτων και 
φυτοφαρµάκων, για τη διατήρηση και αύξηση της παραγωγικότητάς τους. 

2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµόσιων Έργων και Βιοµηχανίας, Ενέργειας 
και Τεχνολογίας, ύστερα από εισήγηση του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και 
∆ηµόσιων Έργων και γνώµη των Ο.Τ.Α. καθορίζονται κατά περίπτωση οι χώροι που 
επιτρέπεται η τελική διάθεση τοξικών και επικίνδυνων αποβλήτων και ιλύος. Με απόφαση του 
οικείου νοµάρχη, ύστερα από γνώµη των Ο.Τ.Α. καθορίζονται κατά περίπτωση οι χώροι όπου 
επιτρέπεται η τελική διάθεση στερεών αποβλήτων. Ειδικά, η διάθεση στερεών αποβλήτων από 
µεταλλευτικές ή λατοµικές δραστηριότητες µέσα στους µεταλλευτικούς ή λατοµικούς χώρους 
γίνεται σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία. 

3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Γεωργίας και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και 
∆ηµόσιων Έργων µπορεί να επιβάλλεται, κατά περίπτωση, ή χρήση φυσικών λιπαντικών 
ουσιών ή µέσων για την προστασία ζώων και φυτών από ασθένειες και περιορισµοί ή 
απαγορεύσεις στην παραγωγή, εισαγωγή και εµπορία φυτοφαρµάκων και λιπασµάτων που 
δηµιουργούν κίνδυνο ρύπανσης. Με όµοια απόφαση είναι δυνατό να καθορίζονται µέθοδοι, 
όροι και περιορισµοί για τη διάθεση στη γεωργία της ιλύος που προέρχεται από επεξεργασία 
αποβλήτων. 

 
Άρθρο 12. 

 
Στερεά απόβλητα. 

 
1. Η διαχείριση των στερών αποβλήτων γίνεται µε τρόπο ώστε:  
α) να µη δηµιουργούνται κίνδυνοι για την υγεία και το περιβάλλον και ενοχλήσεις από 

θόρυβο ή δυσοσµίες' 
β) να µην προκαλείται υποβάθµιση στο φυσικό περιβάλλον και σε χώρους που 

παρουσιάζουν ιδιαίτερο οικολογικό, πολιτιστικό και αισθητικό ενδιαφέρον' 



γ) να εξοικονοµούνται πρώτες ύλες και να µπορεί να γίνει η µεγαλύτερη δυνατή 
επαναχρησιµοποίησή τους. 

2. Υπόχρεοι φορείς για τη διαχείριση των στεριών αποβλήτων είναι οι ΟΤΑ που µπορούν 
όµως να µη δέχονται τη διαχείριση στερεών αποβλήτων που λόγω της σύνθεσης του είδους ή 
της ποιότητας και ποσότητάς τους δεν είναι δυνατό να διατεθούν µαζί µε τα οικιακά,. Στην 
περίπτωση αυτή υπόχρεοι για τη διαχείριση των στερεών αποβλήτων είναι τα φυσικά ή νοµικά 
πρόσωπα από τις δραστηριότητες των οποίων προέρχονται τα απόβλητα ή τρίτα πρόσωπα στα 
οποία µπορούν ν' αναθέτουν την εκτέλεση των σχετικών εργασιών, µετά από άδεια που 
χορηγείται και στις δύο περιπτώσεις, από τον οικείο νοµάρχη. 

Με κοινή απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµόσιων Έργων και 
των συναρµόδιων Υπουργών Εθνικής Οικονοµίας, Εσωτερικών, Υγείας, Πρόνοιας και 
Κοινωνικών Ασφαλίσεων και Γεωργίας καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία 
χορήγησης της άδειας αυτής. Προκειµένου για µεταλλευτικούς ή λατοµικούς χώρους, υπόχρεοι 
διαχείρισης είναι αυτοί που έχουν το δικαίωµα εκµετάλλευσης του ορυκτού στους χώρους 
αυτούς, σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία. 

3. Η διαχείριση των στερεών αποβλήτων σε εθνικό ή περιφερειακό επίπεδο γίνεται βάσει 
σχεδιασµού που αποσκοπεί στη µελέτη και τον καθορισµό των µεθόδων διαχείρισης καθώς και 
στην χωροθέτηση των εγκαταστάσεων διάθεσης των στερεών αποβλήτων. Κατά το σχεδιασµό 
λαµβάνονται υπόψη οι κοινωνικές, οικονοµικές, τεχνικές, περιβαλλοντικές και εν γένει οι 
ειδικές συνθήκες της περιοχής. 

Με την ίδια απόφαση της παρ. 2 καθορίζονται οι αρµόδιοι φορείς για την εκπόνηση του 
σχεδιασµού διαχείρισης των στερεών αποβλήτων, οι όροι και η διαδικασία εκπόνησης και 
εφαρµογής του σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο. 

4. Οι υπόχρεοι για τη διαχείριση των στερεών αποβλήτων φορείς σύµφωνα µε τα 
οριζόµενα στην παρ. 2 συντάσσουν σχέδιο για τον τρόπο λήψης κατάλληλων µέτρων για τον 
περιορισµό των στερεών αποβλήτων, την εφαρµογή µεθόδων για την ανακύκλωση και την 
επεξεργασία τους τη λήψη από αυτά πρώτων υλών και ενέργειας και για κάθε άλλη µέθοδο 
επαναχρησιµοποίησής τους. 

Με την ίδια απόφαση της παρ. 2 καθορίζεται και το περιεχόµενο του εν λόγω σχεδίου. 
5. Απαγορεύεται η ανεξέλεγκτη απόρριψη στερεών αποβλήτων εντός ή εκτός αστικών 

περιοχών και σε οποιοδήποτε φυσικό αποδέκτη. Ο κάτοχος στερεών αποβλήτων τα παραδίδει 
στον υπόχρεο διαχείρισης σύµφωνα µε την παρ. 2. 

6. Σε οποιονδήποτε παράγει ή κατέχει ή και διαχειρίζεται στερεά απόβλητα που λόγω του 
είδους της σύνθεσης ή της ποιότητας και ποσότητάς τους είναι ιδιαίτερα επικίνδυνα για την 
υγεία και το περιβάλλον επιβάλλεται η τήρηση σχετικού βιβλίου. 

7. Παλαιά µέσα µεταφοράς και µηχανήµατα ή τµήµατά τους που έχουν εγκαταλειφθεί, 
θεωρούνται στερεά απόβλητα και περιέχονται στην κυριότητα του οικείου δήµου ή κοινότητας. 
Η διαδικασία και οι προϋποθέσεις χαρακτηρισµού τους ως στερεών αποβλήτων καθορίζονται 
µε απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµόσιων 
Έργων. Με την επιφύλαξη των άρθρων 146 και 197 - 201 του Κώδικα ∆ηµόσιου Ναυτικού 
∆ικαίου (Ν∆ 187/1973, ΦΕΚ 26), πλοία, πλοιάρια και πλωτά γενικά ναυπηγήµατα ως και 
τµήµατά τους που έχουν εγκαταλειφθεί θεωρούνται στερεά απόβλητα και υπόκεινται στη 
ρύθµιση του παραπάνω εδαφίου της παραγράφου αυτής είτε βρίσκονται στην ξηρά είτε στη 
θάλασσα. 

8. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµόσιων Έργων 
και του κατά περίπτωση αρµόδιου υπουργού µπορεί να απαγορευθεί η εισαγωγή και εµπορία 
συσκευών λειοτεµαχισµού στερεών αποβλήτων (σκουπιδοφάγων) για την αποτροπή της 
διατάραξης της λειτουργίας του αποχετευτικού συστήµατος ή της σηµαντικής φόρτισης των 
εγκαταστάσεων επεξεργασίας υγρών αποβλήτων ή της ρύπανσης των νερών. 

 
Άρθρο 13. 

 
Συσκευασία προϊόντων - Επιβάρυνση προϊόντων. 



 
Απόβλητα από µέσα µεταφοράς. 

 
1. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµόσιων Έργων 

και του κατά  περίπτωση αρµόδιου υπουργού, µπορεί να απαγορευθεί ή να περιορισθεί η χρήση 
ορισµένων τύπων συσκευασίας προϊόντων, εφόσον λόγω του υλικού κατασκευής, του όγκου ή 
της ποσότητάς τους είναι αδύνατη ή ιδιαίτερα δυσχερής ή δαπανηρή η εφαρµογή των γενικών 
αρχών και περιορισµών της παραγράφου 1 του άρθρου 12 και ιδίως η ανακύκλωσή τους. 

Με όµοια απόφαση µπορεί να επιβάλλεται απαγόρευση της διαφήµισης τέτοιων προϊόντων 
ή να τίθενται περιορισµοί για το υλικό και τα λοιπά χαρακτηριστικά της συσκευασίας καθώς 
επίσης και προθεσµία συµµόρφωσης. 

2. Με εφεδρικό διάταγµα, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του Υπουργού 
Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµόσιων Έργων και του κατά περίπτωση αρµόδιου 
υπουργού είναι δυνατό να επιβαρυνθούν µε ειδικό τέλος επιχειρήσεις που παράγουν και 
εισάγουν προϊόντα που προκαλούν ιδιαίτερα προβλήµατα διαχείρισης των στερεών  αποβλήτων 
τους και ιδίως ανακύκλωσης, προκειµένου να καλυφθούν τα έξοδα κατασκευής και λειτουργίας 
συγκεκριµένων έργων ή προγραµµάτων προστασίας του περιβάλλοντος που εκτελούνται από 
τους Ο.Τ.Α.. Το τέλος αυτό καθορίζεται ανάλογα µε το µέγεθος το ρυπαντικό φορτίο και την 
ποσότητα των αποβλήτων του έργου ή της δραστηριότητας και περιέρχεται στους Ο.Τ.Α. για 
µελέτες και έργα διάθεσης ειδικών στερεών αποβλήτων. Η διαδικασία είσπραξης του τέλους 
αυτού και απόδοσή τους στον Ο.Τ.Α. καθορίζεται µε το πιο πάνω προεδρικό διάταγµα. 

3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και 
∆ηµόσιων Έργων και του κατά περίπτωση, αρµόδιου υπουργού  ρυθµίζονται οι τρόποι 
διαχείρισης στερεών αποβλήτων από τα µέσα συγκοινωνιών και µεταφοράς.  

 
Άρθρο 14. 

 
Προστασία από το θόρυβο. 

 
1. Με προεδρικό διάταγµα, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση των Υπουργών Υγείας, 

Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµόσιων Έργων, 
καθορίζονται οι οριακές τιµές στάθµης θορύβου και δονήσεων στους χώρους κατοικίας ή 
συνάθροισης κοινού και τα όρια φόρτου θορύβου σε αντιθορυβικές ζώνες µε κριτήριο τον 
περιορισµό της ενόχλησης και κατ' επέκταση την προστασία της υγείας, καθώς και οι τρόποι 
µέτρησής τους. 

2. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµόσιων Έργων 
και του κατά περίπτωση αρµόδιου υπουργού καθορίζονται περιορισµοί στην παραγωγή, 
εισαγωγή, εµπορία και χρήση κάθε είδους οχηµάτων, µηχανηµάτων ή οργάνων που κατά τη 
λειτουργία τους προκαλούν ηχητική ενόχληση ή που έχουν προορισµό την παραγωγή του ήχου. 
Με τις αποφάσεις αυτές µπορεί να ορίζονται ιδίως οι οριακές τιµές στάθµης θορύβου και 
δονήσεων, οι τρόποι µέτρησής τους, η διαδικασία έγκρισης, οι όροι ή και η πλήρης απαγόρευση 
παραγωγής, εισαγωγής, εµπορίας και χρήσης ή λειτουργίας. 

Με όµοια απόφαση µπορεί να εξαιρούνται από τις ρυθµίσεις της απόφασης του 
προηγούµενου εδαφίου οχήµατα, µηχανήµατα ή όργανα για την εκτέλεση µεγάλων ή ειδικών 
έργων. 

Τέλος, µε όµοια απόφαση λαµβάνονται µέτρα καταπολέµησης του θορύβου ή των 
δονήσεων και από τα οχήµατα και µηχανήµατα που έχουν ήδη εισαχθεί ή κατασκευασθεί στην 
Ελλάδα και λειτουργούν κατά το χρόνο επιβολής των περιορισµών. 

3. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµόσιων Έργων 
και του Υπουργού Εµπορίου µπορεί να επιβάλλονται προδιαγραφές ποιότητας για την 
παραγωγή, εισαγωγή και εµπορία υλικών και εξαρτηµάτων που προορίζονται για την 
καταπολέµηση του θορύβου ή των δονήσεων και να απαγορευθεί η κυκλοφορία τους, αν δεν 
τηρούνται οι παραπάνω προδιαγραφές. 



4. Έργα και δραστηριότητες που προκαλούν θόρυβο είναι ιδίως: βιοµηχανικές και 
βιοτεχνικές, λατοµικές ή µεταλλευτικές δραστηριότητες, εργοτάξια, εργαστήρια, κάθε είδους 
µηχανολογικές εγκαταστάσεις, αθλητικοί χώροι, κέντρα διασκέδασης, θέατρα, κινηµατογράφοι 
και χώροι ψυχαγωγίας. Τα υφιστάµενα ή νέα έργα και οι δραστηριότητες της παραγράφου 
αυτής κατατάσσονται σε κατηγορίες σύµφωνα µε το άρθρο 3. 

5. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµόσιων Έργων 
και του κατά περίπτωση αρµόδιου υπουργού µπορεί να επιβάλλονται περιορισµοί και µέτρα 
προστασίας στα έργα και στις δραστηριότητες της προηγούµενης παραγράφου, που 
περιλαµβάνουν ιδίως : οριακή τιµή στάθµης θορύβου στο περιβάλλον που επηρεάζεται από τα 
έργα ή στις δραστηριότητες, τρόπο µέτρησής του, τεχνικά µέτρα µείωσης ήχου και δονήσεων  
µεθόδους µέτρησης της απόδοσής τους, ωράρια λειτουργίας και εγκατάστασης οργάνων 
παρακολούθησης της στάθµης θορύβου και ελάχιστες αποστάσεις από κατοικίες ή χώρους 
συνάθροισης κοινού. 

6. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµόσιων Έργων 
και του κατά περίπτωση αρµόδιου υπουργού, ύστερα από εισήγηση της τοπικής αυτοδιοίκησης 
ή της αρµόδιας υπηρεσίας του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµόσιων Έργων 
και γνώµη του νοµαρχιακού συµβουλίου, είναι δυνατό να ορίζονται αντιθορυβικές ζώνες γύρω 
από υφιστάµενες ή νέες περιοχές βιοµηχανικών εγκαταστάσεων, γύρω από υφιστάµενες ή νέες 
περιοχές βιοµηχανικών εγκαταστάσεων, γύρω ή κατά µήκος χώρων όπου κινούνται µέσα 
µεταφοράς ιδίως δρόµων, λιανικών, αεροδροµίων, γύρω από αρχαιολογικούς χώρους ή 
ιστορικούς χώρους και τοπία ή γύρω από αρχαιολογικούς χώρους ή ιστορικούς χώρους και 
τοπία ή γύρω από χώρους κατοικίας, ανάπαυσης, νοσηλείας, εκπαίδευσης και πολιτιστικών 
εκδηλώσεων. 

Η παραπάνω απόφαση καθορίζει επίσης τα γεωγραφικά όρια της ζώνης, τα αντιθορυβικά 
µέτρα που πρέπει να ληφθούν ώστε να τηρούνται οι επιτρεπόµενοι φόρτοι θορύβου όπως 
καθορίζονται µε τα προεδρικά διατάγµατα της παρ. 1, τους υπόχρεους εφαρµογής των µέτρων, 
κριτήρια χωροθέτησης νέων εγκαταστάσεων ή δραστηριοτήτων, όρους και προϋποθέσεις 
περαιτέρω ανάπτυξης άλλων δραστηριοτήτων µέσα στην αντιθορυβική ζώνη και κάθε άλλη 
λεπτοµέρεια που έχει σχέση µε τον προορισµό της ζώνης. 

Η απόφαση αυτή βασίζεται σε εδική µελέτη, της οποίας οι προδιαγραφές καθορίζονται µε 
απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµόσιων Έργων. Η εκπόνηση της 
µελέτης γίνεται από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµόσιων Έργων ή άλλο 
φορέα ου δηµόσιου τοµέα ή από τον οικείο οργανισµό τοπικής αυτοδιοίκησης. 

 
Άρθρο 15. 

 
Επικίνδυνες ουσίες και παρασκευάσµατα. 

 
1. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, 

Οικονοµικών, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµόσιων Έργων και του κατά περίπτωση 
αρµόδιου υπουργού καθορίζονται οι επικίνδυνες ουσίες ή τα παρασκευάσµατα καθώς και η 
ελάχιστη ποσότητα ή κάθε άλλη παράµετρος που µπορεί να προκαλέσει υποβάθµιση του 
περιβάλλοντος. 

2. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµοσίων Έργων 
και του κατά περίπτωση αρµόδιου υπουργού καθορίζονται οι όροι και η διαδικασία προστασίας 
του περιβάλλοντος από τη χρήση, µεταφορά, αποθήκευση, εισαγωγή, παραγωγή, συσκευασία, 
επισήµανση και εµπορία των επικίνδυνων ουσιών και παρασκευασµάτων. Με όµοια απόφαση 
µπορεί να απαγορευθεί η παραγωγή, εισαγωγή, εµπορεία, διαφήµιση και χρήση επικίνδυνης 
ουσίας αν από τη χρήση της διαπιστωθεί ρύπανση των φυσικών αποδεκτών. 

3. Με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, 
Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµόσιων Έργων, Βιοµηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας 
και του κατά περίπτωση αρµόδιου υπουργού καθορίζονται οι βιοµηχανικές, βιοτεχνικές ή άλλες 
δραστηριότητες, κατά την άσκηση των οποίων µεσολαβούν ή µπορεί να µεσολαβήσουν 



επικίνδυνες ουσίες και παρασκευάσµατα, τα οποία είναι δυνατό να προκαλέσουν ατυχήµατα 
µεγάλης έκτασης. Με τις ίδιες ή όµοιες αποφάσεις καθορίζονται :  

α) οι επικίνδυνες ουσίες και τα παρασκευάσµατα. 
β) οι επικίνδυνες διεργασίες, 
γ) τα απαραίτητα στοιχεία και µελέτες, ο τρόπος υποβολής, η διαδικασία και τα όργανα 

έγκρισής τους. Η υποβολή των στοιχείων και η έγκριση των µελετών αυτών αποτελούν 
απαραίτητη προϋπόθεση για τη χορήγηση άδειας εγκατάστασης ή πραγµατοποίησης του έργου 
ή της δραστηριότητας. 

δ) το περιεχόµενο των σχεδίων για την αντιµετώπιση ατυχηµάτων µεγάλης έκτασης, η 
διαδικασία συσχετισµού τους µε ανάλογα σχέδια έκτακτης ανάγκης κρατικών φορέων, 
συµπεριλαµβανοµένης και της κατάλληλης πληροφόρησης των ενδιαφεροµένων, καθώς και οι 
υπόχρεοι γι τη σύνταξη, το συσχετισµό και την εφαρµογή τους. Τα σχέδια αυτά αποτελούν 
επίσης απαραίτητη προϋπόθεση για τη χορήγηση άδειας εγκατάστασης ή πραγµατοποίησης του 
έργου ή της δραστηριότητας. 

ε) ο αναγκαίος χρόνος προσαρµογής των υφισταµένων ή ευρισκόµενων στο στάδιο 
κατασκευής βιοµηχανικών, βιοτεχνικών ή άλλων δραστηριοτήτων στις διατάξεις του παρόντος 
άρθρου  

στ) η πραγµατοποίηση ελέγχων για την τήρηση των όρων αυτών σύµφωνα µε την 
ισχύουσα νοµοθεσία. 

4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, 
Οικονοµικών, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµόσιων Έργων, Βιοµηχανίας, Ενέργειας και 
Τεχνολογίας και του κατά περίπτωση αρµόδιου υπουργού µπορεί να καθορίζονται ειδικά 
προληπτικά ή κατασταλτικά µέτρα προστασίας της υγείας και του περιβάλλοντος από τις 
δραστηριότητες της παραγράφου 3. 

 
Άρθρο 16. 

 
Παρακολούθηση των φυσικών αποδεκτών 

 
Λειτουργία και συντήρηση εγκαταστάσεων επεξεργασίας αποβλήτων. 

 
1. Το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµόσιων Έργων συντονίζει τη 

λειτουργία δικτύου εργαστηρίων που αναλύουν δείγµατα των φυσικών αποδεκτών και των 
αποβλήτων. Στο δίκτυο των εργαστηρίων αυτών περιλαµβάνονται το Γενικό Χηµείο του 
Κράτους και τα σχετικά εργαστήρια του Υπουργείου Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων, της Υγειονοµικής Σχολής, των λοιπών υπουργείων και των δηµόσιων φορέων. 

Με κοινή απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµόσιων Έργων και 
του κατά περίπτωση αρµόδιου υπουργού ορίζονται ο τρόπος, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία 
εναρµόνισης των χρησιµοποιούµενων εργαστηριακών µεθόδων, ώστε να εξασφαλίζεται η 
αποτελεσµατική λειτουργία των εργαστηρίων στον τοµέα των περιβαλλοντικών αναλύσεων και 
η δυνατότητα σύγκρισης των αναλύσεων και ρυθµίζεται κάθε σχετική λεπτοµέρεια. 

Το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµόσιων Έργων µεριµνά για τη 
δηµοσίευση των αποτελεσµάτων της παρακολούθησης των φυσικών αποδεκτών. 

2. Έργα και δραστηριότητες που εντάσσονται στην πρώτη κατηγορία του άρθρου και 
διαθέτουν κάθε είδους απόβλητα ύστερα από επεξεργασία υποχρεούνται να απασχολούν 
κατάλληλο και επαρκές τεχνικό προσωπικό για τη λειτουργία και συντήρηση των 
εγκαταστάσεων. 

Έργα και δραστηριότητες που εντάσσονται στη δεύτερη κατηγορία του άρθρου 3 και 
διαθέτουν κάθε είδους απόβλητο ύστερα από επεξεργασία, µπορούν, κατά την κρίση της 
αρµόδιας για την έγκριση των περιβαλλοντικών όρων αρχής, υποχρεώνονται να απασχολούν 
κατάλληλο και επαρκές τεχνικό προσωπικό για τη λειτουργία και συντήρηση των 
εγκαταστάσεων. 



Η έγκριση περιβαλλοντικών όρων για την πρώτη και δεύτερη κατηγορία έργων και 
δραστηριοτήτων, σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στο άρθρο 4, περιλαµβάνει τον καθορισµό του 
κατάλληλου και επαρκούς, κατά περίπτωση, τεχνικού προσωπικού για τη λειτουργία και 
συντήρηση των εγκαταστάσεων. 

Με κοινή απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµόσιων Έργων και 
του κατά περίπτωση αρµόδιου υπουργού καθορίζονταν τα απαιτούµενα ουσιαστικά και τυπικά 
προσόντα του προσωπικού αυτού, ανάλογα µε τις κατηγορίες εγκαταστάσεων. 

 
Άρθρο 17. 

 
Μέτρα προστασίας από τη ραδιενέργεια 

 
1. Ραδιενεργές ουσίες ή απορρίµµατα και συσκευές που εκπέµπουν ραδιενεργό 

ακτινοβολία µπορούν να χρησιµοποιούνται, εφόσον τηρούνται ειδικοί όροι και µέτρα που 
καθορίζονται µε κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµόσιων Έργων και του κατά περίπτωση 
αρµόδιου υφυπουργού, ύστερα από γνώµη του Εθνικού Κέντρου Έρευνας Φυσικών Επιστηµών 
"∆ηµόκριτος". 

2. Κτίρια ή τµήµατά τους, στα οποία εκτελείται δραστηριότητα η οποία συνδέεται µε τη 
χρήση ραδιενεργών ουσιών ή συσκευών που εκπέµπουν ραδιενεργό ακτινοβολία, σχεδιάζονται, 
χτίζονται και χρησιµοποιούνται σύµφωνα µε ειδικές προδιαγραφές που καθορίζονται µε κοινή 
απόφαση των Υπουργών Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και Περιβάλλοντος, 
Χωροταξίας και ∆ηµόσιων Έργων ύστερα από εισήγηση του Εθνικού Κέντρου Έρευνας 
Φυσικών Επιστηµών "∆ηµόκριτος". 

Με όµοια απόφαση µπορεί να διακόπτεται η λειτουργία των παραπάνω δραστηριοτήτων, 
αν το κτίριο δεν ανταποκρίνεται στις προδιαγραφές αυτές. 

3. Στα κτίρια ή τις εγκαταστάσεις από τις οποίες είναι δυνατή η εκποµπή ραδιενεργού 
ακτινοβολίας στο περιβάλλον, επιβάλλεται συνεχής παρακολούθηση και µέτρηση της 
ακτινοβολίας που εκπέµπεται απ' αυτές, σύµφωνα µε τις προδιαγραφές που καθορίζονται µε 
κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και 
Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµόσιων Έργων, ύστερα από εισήγηση του Εθνικού Κέντρου 
Έρευνας Φυσικών Επιστηµών "∆ηµόκριτος". 

 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ∆'. 
 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΤΟΠΙΟΥ 
 

Άρθρο 18. 
 

Αντικείµενα προστασίας και διατήρησης 
 
1. Η φύση και το τοπίο προστατεύονται και διατηρούνται, ώστε να διασφαλίζονται οι 

φυσικές διεργασίες, η αποδοτικότητα των φυσικών πόρων, η ισορροπία και η εξέλιξη των 
οικοσυστηµάτων καθώς και η ποικιλοµορφία, η ιδιαιτερότητα ή η µοναδικότητά τους. 

2. Χερσαίες, υδάτινες ή µικτού χαρακτήρα περιοχές, µεµονωµένα στοιχεία ή σύνολα της 
φύσης και του τοπίου, µπορούν να αποτελέσουν αντικείµενα προστασίας και διατήρησης λόγω 
της οικολογικής γεωµορφολογικής, βιολογικής επιστηµονικής ή αισθητικής σηµασίας τους. 

3. Οι περιοχές, τα στοιχεία ή τα σύνολα της προηγούµενης παραγράφου µπορούν να 
χαρακτηριζόταν, σύµφωνα µε τα κριτήρια του άρθρου 19, ως: 

- Περιοχές απόλυτης προστασίας της φύσης 
- Περιοχές προστασίας της φύσης 
- Εθνικά πάρκα 



- Προστατευµένοι φυσικοί σχηµατισµοί, προστατευόµενα τοπία και στοιχεία του τοπίου  
- Περιοχές οικοανάπτυξης  
4. Αν, για την προστασία και διατήρηση των περιοχών, των στοιχείων ή των συνόλων της 

προηγούµενης παραγράφου επιβάλλεται παράλληλα η εφαρµογή ορισµένων µέτρων σε 
γειτονικές εκτάσεις, οι παραπάνω περιοχές, τα στοιχεία ή τα σύνολα αποτελούν κεντρικό τµήµα 
µιας ευρύτερης περιοχής στην οποία τα αναγκαία µέτρα προστασίας κλιµακώνονται κατά 
ζώνες. 

5. Τα αντικείµενα προστασίας και διατήρησης της παραγράφου 3, µε τις τυχόν ζώνες τους 
διέπονται από εκδιδόµενους κατά το άρθρο 21 παρ. 2 κανονισµούς λειτουργίας ή κανονισµούς 
λειτουργίας και διαχείρισης ή ειδικά σχέδια ανάπτυξης και διαχείρισης, όπου εξειδικεύονται τα 
αναγκαία µέτρα προστασίας, οργάνωσης και λειτουργίας και οι όροι και οι περιορισµοί 
άσκησης δραστηριοτήτων και εκτέλεσης έργων. 

6. Αντικείµενα προστασίας και διατήρησης, κατά την έννοια της παραγρ. 1 αποτελούν 
επίσης τα είδη της αυτοφυούς χλωρίδας και της άγριας πανίδας. 

 
Άρθρο 19. 

 
Κριτήρια χαρακτηρισµού και αρχές προστασίας. 

 
Για την εφαρµογή του παρόντος νόµου: 
 
1. Ως περιοχές απόλυτης προστασίας της φύσης χαρακτηρίζονται εκτάσεις µε εξαιρετικά 

ευαίσθητα οικοσυστήµατα, βιότοποι ή οικότοποι σπάνιων ή απειλούµενων µε εξαφάνιση ειδών 
της αυτοφυούς χλωρίδας ή άγριας πανίδας ή εκτάσεις που έχουν αποφασιστική θέση στην 
κύκλο ζωής σπάνιων ή απειλούµενων µε εξαφάνιση ειδών της άγριας πανίδας. Στις περιοχές 
απόλυτης προστασίας της φύσης απαγορεύεται κάθε δραστηριότητα. Κατ' εξαίρεση, µπορεί να 
επιτρέπονται, σύµφωνα µε τις ειδικότερες ρυθµίσεις του οικείου κανονισµού, η διεξαγωγή 
επιστηµονικών ερευνών και η εκτέλεση εργασιών που αποσκοπούν στη διατήρηση των 
χαρακτηριστικών τους, εφόσον εξασφαλίζεται υψηλός βαθµός προστασίας. 

2. Ως περιοχές προστασίας της φύσης χαρακτηρίζονται εκτάσεις µεγάλης οικολογικής ή 
βιολογικής αξίας. Στις περιοχές αυτές προστατεύεται το φυσικό περιβάλλον από κάθε 
δραστηριότητα ή επέµβαση που είναι δυνατό να µεταβάλει ή να αλλοιώσει τη φυσική 
κατάσταση, σύνθεση ή εξέλιξή του. Κατ' εξαίρεση, µπορούν να επιτρέπονται, σύµφωνα µε τις 
ειδικότερες ρυθµίσεις του οικείου κανονισµού, η εκτέλεση εργασιών, ερευνών και η άσκηση 
ασχολιών και δραστηριοτήτων, κυρίως παραδοσιακών, εφόσον δεν έρχονται σε αντίθεση µε 
τους σκοπούς προστασίας. Στις περιοχές της κατηγορίας αυτής µπορεί να δίνονται ειδικότερες 
ονοµασίες ανάλογα µε το συγκεκριµένο αντικείµενο και το σκοπό προστασίας. 

3. Ως εθνικά πάρκα χαρακτηρίζονται εκτεταµένες χερσαίες, υδάτινες ή µικτού χαρακτήρα 
περιοχές, οι οποίες παραµένουν ανεπηρέαστες ή έχουν ελάχιστα επηρεαστεί από τις ανθρώπινες 
δραστηριότητες και στις οποίες διατηρείται µεγάλος αριθµός και ποικιλία αξιόλογων 
βιολογικών, οικολογικών, γεωµορφολογικών και αισθητικών στοιχείων. 

Όταν το εθνικό πάρκο ή µεγάλο τµήµα του καταλαµβάνει θαλάσσια περιοχή ή εκτάσεις 
δασικού χαρακτήρα, µπορεί να χαρακτηρίζεται ειδικότερα ως θαλάσσιο πάρκο ή εθνικός 
δρυµός, αντίστοιχα. Ο χαρακτηρισµός περιοχών ως εθνικών πάρκων αποσκοπεί στη διαφύλαξη 
της φυσικής κληρονοµιάς και στη διατήρηση της οικολογικής ισορροπίας ευρύτερων περιοχών 
της χώρας µε παράλληλη παροχή στο κοινό δυνατοτήτων περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και 
φυσιολατρικών δραστηριοτήτων. Για την εκπλήρωση των σκοπών αυτών λαµβάνονται τα 
κατάλληλα µέτρα, ώστε οι περιοχές αυτές να προστατεύονται επαρκώς τόσο από φυσικές αιτίες 
υποβάθµισης όσο και από ανθρώπινες ενέργειες, επεµβάσεις και δραστηριότητες. 

Στα εθνικά πάρκα επιτρέπεται να εκτελούνται έργα, να γίνονται έρευνες και να ασκούνται 
δραστηριότητες, κυρίως παραδοσιακού χαρακτήρα, µε τους όρους και περιορισµούς που 
καθορίζονται ειδικότερα από τον οικείο κανονισµό λειτουργίας και διαχείρισης. 

Τα εθνικά πάρκα είναι δυνατό να περιλαµβάνουν περιοχές των παρ. 1 και 2. 



4. Ως προστατευόµενοι φυσικοί σχηµατισµοί χαρακτηρίζονται λειτουργικά τµήµατα της 
φύσης ή µεµονωµένα δηµιουργήµατά της, που έχουν ιδιαίτερη επιστηµονική, οικολογική ή 
αισθητική αξία ή συµβάλλουν στην διατήρηση των φυσικών διεργασιών και στην προστασία 
φυσικών πόρων, όπως δέντρα, συστάδες δέντρων και θάµνων, προστατευτική βλάστηση, 
παρόχθια και παράκτια βλάστηση, φυσικοί φράχτες, καταρράχτες, πηγές, φαράγγια, θίνες, 
ύφαλοι, σπηλιές, βράχοι, απολιθωµένα δάση, δέντρα ή τµήµατά τους, παλαιοντολογικά 
ευρήµατα, κοραλλιογενείς και γεωµορφολογικοί σχηµατισµοί. Προστατευόµενοι φυσικοί 
σχηµατισµοί που έχουν µνηµειακό χαρακτήρα χαρακτηρίζονται ειδικότερα ως διατηρητέα 
µνηµεία της φύσης. Ως προστατευόµενα τοπία χαρακτηρίζονται περιοχές µεγάλης αισθητικής ή 
πολιτιστικής αξίας και εκτάσεις που είναι ιδιαίτερα πρόσφορες για αναψυχή του κοινού ή 
συµβάλλουν στην προστασία ή αποδοτικότητα φυσικών πόρων λόγω των ιδιαίτερων φυσικών ή 
ανθρωπογενών χαρακτηριστικών τους. Στα προστατευόµενα τοπία µπορεί να δίνονται µε βάση 
τα κύρια χαρακτηριστικά τους, ειδικότερες ονοµασίες, όπως αισθητικό δάσος, τοπίο άγριας 
φύσης, τοπίο αγροτικό, αστικό ή βιοµηχανικό. Ως προστατευόµενα στοιχεία του τοπίου 
χαρακτηρίζονται τµήµατα ή συστατικά στοιχεία του τοπίου που έχουν ιδιαίτερη αισθητική ή 
πολιτιστική αξία ή συµβάλλουν στην προστασία ή αποδοτικότητα φυσικών πόρων λόγω των 
ιδιαίτερων φυσικών ή ανθρωπογενών χαρακτηριστικών τους, όπως αλσύλια, παραδοσιακές 
καλλιέργειες, αγροικίες, µονοπάτια, πέτρινοι φράχτες και αναβαθµίδες, προστατευτικές φυτείες, 
κρήνες. Ενέργειες ή δραστηριότητες που µπορούν να επιφέρουν καταστροφή, φθορά ή 
αλλοίωση των προστατευόµενων φυσικών σχηµατισµών, των προστατευόµενων τοπίων ή 
στοιχείων του τοπίου απαγορεύονται, σύµφωνα µε τις ειδικότερες ρυθµίσεις των οικείων 
κανονισµών. 

5. Ως περιοχές οικοανάπτυξης χαρακτηρίζονται εκτεταµένες περιοχές που µπορούν να 
περιλαµβάνουν χωριά ή οικισµούς, εφόσον παρουσιάζουν ιδιαίτερη αξία και ενδιαφέρον λόγω 
της ποιότητας των φυσικών και πολιτιστικών τους χαρακτηριστικών και παράλληλα 
προσφέρουν σηµαντικές δυνατότητες για ανάπτυξη δραστηριοτήτων που εναρµονίζονται µε την 
προστασία της φύσης και του τοπίου. Στις περιοχές αυτές επιδιώκεται:  

α) Η προστασία και η βελτίωση των ιδιαίτερων φυσικών και πολιτιστικών 
χαρακτηριστικών τους. 

β) Η ενίσχυση των παραδοσιακών ασχολιών και δραστηριοτήτων που µπορεί να επιτευχθεί 
και µε την ανανέωση και τον εκσυγχρονισµό των µεθόδων και των συνθηκών της τοπικής 
οικονοµίας. Στις περιοχές οικοανάπτυξης µπορούν να ασκούνται µικρής κλίµακας παραγωγικές 
δραστηριότητες, οι οποίες προσαρµόζονται στο φυσικό περιβάλλον και την τοπική 
αρχιτεκτονική. Ιδιαίτερα ενθαρρύνονται η ανάπτυξη του αγροτουρισµού µε χρησιµοποίηση 
αγροτικών κατοικιών, ξενώνων, κάµπινγκ και άλλων κατασκευών. Βιοµηχανικές 
δραστηριότητες είναι δυνατό να επιτρέπονται, εφ’ όσον ευνοούν την οικονοµική 
αναζωογόνηση των αγροτικών περιοχών και δεν προκαλούν υποβάθµιση του περιβάλλοντος 
ασυµβίβαστη µε το χαρακτήρα των περιοχών αυτών. 

γ) Η εκπαίδευση και η µύηση του κοινού στους τρόπους και στις µεθόδους αρµονικής 
συνύπαρξης ανθρώπινων δραστηριοτήτων και φυσικών διεργασιών. 

δ) Η ανάπαυση και η αναψυχή του κοινού. 
Οι παραπάνω οικοανάπτυξης είναι δυνατό να περιλαµβάνουν περιοχές των παραγράφων 1 

και 2. 
 

Άρθρο 20. 
 

Προστασία και διατήρηση των ειδών της αυτοφυούς χλωρίδας και της άγριας πανίδας 
 

 
1. Τα είδη της αυτοφυούς χλωρίδας και της άγριας πανίδας προστατεύονται και 

διατηρούνται µαζί µε τη βιοκοινότητα και το βιότοπο ή οικότοπό τους, ως βιογενετικά 
αποθέµατα και ως συστατικά στοιχεία των οικοσυστηµάτων. Ιδιαίτερα προστατεύονται και 
διατηρούνται είδη που είναι σπάνια ή απειλούνται µε εξαφάνιση, είδη των οποίων ο πληθυσµός, 



χωρίς να διατρέχει άµεσο κίνδυνο εξαφάνισης, εµφανίζει τάση µείωσης λόγω υποβάθµισης των 
βιοτόπων του είδους ή υπερεκµετάλλευσης τους, καθώς και είδη που έχουν ιδιαίτερη 
οικολογική, επιστηµονική, γενετική, παραδοσιακή οικονοµική αξία. 

2. Με κοινή απόφαση του Υπουργών Γεωργίας, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και 
∆ηµόσιων Έργων και του κατά περίπτωση αρµόδιου υπουργού, η οποία εκδίδεται µέσα σε δυο 
χρόνια από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου, καταρτίζονται κατάλογοι των ιδιαίτερα 
προστατευόµενων ειδών κατηγορία προστασίας και καθορίζονται περιορισµοί, απαγορεύσεις, 
όροι και µέτρα για την προστασία τους καθώς και οι όροι διεξαγωγής επιστηµονικών ερευνών 
πάνω στα είδη αυτά και ρυθµίζονται τα σχετικά µε τη συνεργασία των συναρµόδιων υπηρεσιών 
και των ενδιαφερόµενων φορών και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια. Με όµοια απόφαση 
µπορούν να τροποποιούνται ή να συµπληρώνονται οι παραπάνω κατάλογοι, περιορισµοί, 
απαγορεύσεις και όροι. 

3. Η άσκηση της γεωργίας, της δασοπονίας, της θήρας, της αλιείας καθώς επίσης η 
φυτοπροστασία και η υγειονοµική προστασία των ζώων εναρµονίζονται µε τις ανάγκες 
προστασίας της αυτοφυούς χλωρίδας και της άγριας πανίδας. 

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Γεωργίας, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµόσιων 
Έργων και του κατά περίπτωση αρµόδιου υπουργού καθορίζονται οι αναγκαίοι προς τούτο όροι 
και προϋποθέσεις και κάθε άλλη συναφής µε τα θέµατα αυτά λεπτοµέρεια. 

 
Άρθρο 21. 

 
Χαρακτηρισµός περιοχών, στοιχείων ή συνόλων της φύσης και του τοπίου 

 
1. Ο χαρακτηρισµός περιοχών, στοιχείων ή συνόλων της φύσης και του τοπίου, σύµφωνα 

µε τα άρθρα 18 και 19 και ο καθορισµός των ορίων και των τυχόν ζωνών προστασίας τους 
γίνονται µε προεδρικό διάταγµα, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση των Υπουργών Γεωργίας, 
Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµόσιων Έργων, Βιοµηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας 
και του κατά περίπτωση αρµόδιου υπουργού ύστερα από γνώµη του νοµαρχιακού συµβουλίου, 
σε εφαρµογή περιφερειακού ή νοµαρχιακού ή ειδικού χωροταξικού σχεδίου ή γενικού 
πολεοδοµικού σχεδίου ή ειδικής περιβαλλοντικής µελέτης. Σε κάθε περίπτωση η σύνταξη 
ειδικής περιβαλλοντικής µελέτης είναι απαραίτητη για την τεκµηρίωση της σηµασίας του 
προστατευτέου αντικειµένου και τη σκοπιµότητα των προτεινόµενων µέτρων προστασίας. Με 
απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµόσιων Έργων και του κατά 
περίπτωση αρµόδιου υπουργού καθορίζεται η διαδικασία κατάρτισης και έγκρισης των ειδικών 
αυτών περιβαλλοντικών µελετών και το περιεχόµενό τους. 

Ειδικά ο χαρακτηρισµός και ο καθαρισµός των ορίων και των τυχόν ζωνών προστασίας, 
περιοχών, στοιχείων ή συνόλων της φύσης και του τοπίου, που περιλαµβάνονται σε Ζώνη 
Οικιστικού Ελέγχου (Ζ.Ο.Ε.), γίνεται µε την πράξη καθορισµού της Ζ.Ο.Ε., και µε τη 
διαδικασία του άρθρου 29 του ν. 1337/1983, όπως ισχύει. 

2. Με το παραπάνω προεδρικό διάταγµα καθορίζονται οι αναγκαίοι για την προστασία του 
συγκεκριµένου αντικειµένου γενικοί όροι, απαγορεύσεις και περιορισµοί, ρυθµίζονται τα 
σχετικά µε την αρµοδιότητα και τη διαδικασία έκδοσης και το περιεχόµενο των κατά το άρθρο 
18 παράγρ. 5 κανονισµών ή ειδικών σχεδίων ανάπτυξης και διαχείρισης και καθορίζονται οι 
κατά περίπτωση αρµόδιες για την εφαρµογή τους υπηρεσίες. Με το ίδιο ή όµοιο προεδρικό 
διάταγµα µπορούν να συνιστώνται ειδικές υπηρεσίες που έχουν την έδρα τους κοντά στα 
προστατευόµενα αντικείµενα µε σκοπό την αποτελεσµατικότερη προστασία και διατήρησή 
τους και να προβλέπεται η υποχρέωση σύνταξης µελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων και για 
έργα ή δραστηριότητες που δεν περιλαµβάνονται στην πρώτη κατηγορία έργων και 
δραστηριοτήτων του άρθρου 3. 

3. Τα σχέδια των προεδρικών διαταγµάτων που προβλέπονται στις παραγρ. 1 και 2 
ανακοινώνονται πριν από την οριστική διατύπωσή τους στους ενδιαφεροµένους. Με απόφαση 
του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµόσιων Έργων καθορίζονται οι όροι και η 



διαδικασία της ανακοίνωσης των σχεδίων και της υποβολής των προτάσεων ή αντιρρήσεων των 
ενδιαφεροµένων και ρυθµίζεται κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια. 

4. Οι αρµόδιες υπηρεσίες καταρτίζουν κάθε πενταετία µελέτη αξιολόγησης του 
αντικειµένου που χαρακτηρίστηκε κατά την παραγ. 1 σε συνδυασµό µε τα µέτρα προστασίας 
που εφαρµόστηκαν. Με βάση την αξιολόγηση αυτή και εφ’ όσον υπάρχει επαρκής  
αιτιολόγηση, ο χαρακτηρισµός ή τα όρια του συγκεκριµένου αντικειµένου προστασίας οι 
αναγκαίοι για την προστασία του γενικοί όροι, απαγορεύσεις και περιορισµοί και οι διατάξεις 
του οικείου κανονισµού είναι δυνατό να µεταβάλλονται. 

5. Με προεδρικό διάταγµα, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση των Υπουργών 
Εσωτερικών, Γεωργίας, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµόσιων Έργων και του κατά 
περίπτωση αρµόδιου υπουργού, µπορεί να µεταβιβάζεται στον οικείο νοµάρχη η αρµοδιότητα 
χαρακτηρισµού, σύµφωνα µε την παράγρ. 1, συγκεκριµένου αντικειµένου και καθορισµού των 
ορίων και των τυχόν ζωνών προστασίας του, καθώς και η αρµοδιότητα καθορισµού, για το 
αντικείµενο, αυτό, των θεµάτων που αναφέρονται στη παράγρ. 2. 

6. Για περιοχές, στοιχεία ή σύνολα της φύσης και του τοπίου, για τα οποία έχει αρχίσει η 
διαδικασία χαρακτηρισµού τους και εωσότου εκδοθεί το προεδρικό διάταγµα, που προβλέπεται 
στην παράγ.1, µπορεί να καθορίζονται, µε κοινή απόφαση των Υπουργών Γεωργίας, 
Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµόσιων Έργων και του κατά περίπτωση αρµόδιου 
υπουργού, απαγορεύσεις, όροι και περιορισµοί για επεµβάσεις και δραστηριότητες που είναι 
δυνατό να έχουν βλαπτικά αποτελέσµατα για τις παραπάνω περιοχές στοιχεία ή σύνολα. Η 
ισχύς της υπουργικής αυτής απόφασης δεν µπορεί να υπερβαίνει τα δύο έτη. Αν συντρέχουν 
εξαιρετικοί λόγοι η προθεσµία αυτή µπορεί να παρατείνεται, µε όµοια υπουργική απόφαση, για 
ένα ακόµη έτος. 

 
Άρθρο 22. 

 
Οικονοµικές ρυθµίσεις. 

 
1. Αν οι επιβαλλόµενοι κατά το προηγούµενα άρθρα του παρόντος κεφαλαίου όροι, 

περιορισµοί και απαγορεύσεις είναι εξαιρετικά επαχθείς, µε αποτέλεσµα να παρακωλύεται 
υπέρµετρα η άσκηση των εξουσιών που απορρέουν από την κυριότητα, ενόψει του χαρακτήρα 
και του περιορισµού της ιδιοκτησίας, το ∆ηµόσιο, ύστερα από αίτηση των θιγοµένων, µπορεί, 
κατά το µέτρο του δυνατού, να αποδεχθεί είτε την ανταλλαγή των ιδιωτικών εκτάσεων µε 
εκτάσεις του ∆ηµοσίου είτε την παραχώρηση κατά την χρήση στους θιγόµενους δηµόσιων 
εκτάσεων σε παραπλήσιες περιοχές για ανάλογη χρήση ή εκµετάλλευση είτε την καταβολή 
εφάπαξ ή περιοδικής αποζηµίωσης, για τον προσδιορισµό της οποίας λαµβάνεται υπόψη η 
υφιστάµενη χρήση της ιδιωτικής έκτασης, είτε τη µεταφορά συντελεστή δόµησης σε άλλη 
ιδιοκτησία, κατ’ ανάλογη εφαρµογή των διατάξεων του ν. 880/1979 (ΦΕΚ 58). 

2. Επιτρέπεται η αναγκαστική απαλλοτρίωση ιδιωτικών εκτάσεων υπέρ του ∆ηµοσίου, εφ’ 
όσον είναι απολύτως αναγκαία για την επίτευξη του σκοπού των άρθρων 18, 19 και 20 ο οποίος 
αναγνωρίζεται ως σκοπός δηµόσιας ωφέλειας. Η απαλλοτρίωση κηρύσσεται µε κοινή απόφαση 
των Υπουργών Οικονοµικών, Γεωργίας και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµόσιων Έργων, 
η οποία συνοδεύεται από µελέτη αναγκαιότητας της απαλλοτρίωσης. Η απαλλοτρίωση 
συντελείται µε την επιµέλεια της αρµόδιας υπηρεσίας του Υπουργείου Γεωργίας, η οποία 
βαρύνεται µε την καταβολή της αποζηµίωσης και των άλλων δαπανών. 

3. Για υλικές ζηµιές που προκαλούνται σε γεωργικές, κτηνοτροφικές ή άλλες αγροτικές 
εκµεταλλεύσεις ή εγκαταστάσεις ή σε αλιευτικά εργαλεία από είδη της άγριας πανίδας που 
έχουν χαρακτηρισθεί, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 20, ως σπάνια ή απειλούµενα µε 
εξαφάνιση, µπορούν να χορηγούνται, µε απόφαση του Υπουργού Γεωργίας, αποζηµιώσεις, 
επιδοτήσεις ή άλλες κατά περίπτωση παροχές. Η εκτίµηση των ζηµιών γίνεται από την αρµόδια 
υπηρεσία του Υπουργείου Γεωργίας, Κτηνοτροφίας και ∆ασών του ίδιου υπουργείου ή από 
άλλες πηγές χρηµατοδότησης. 



4. Με προεδρικό διάταγµα, που εκδίδεται µε πρόταση των Υπουργών Οικονοµικών, 
Γεωργίας και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµοσίων Έργων, ορίζονται οι προϋποθέσεις, τα 
απαιτούµενα δικαιολογητικά, η διαδικασία και οι λοιποί όροι για τη χορήγηση των οικονοµικών 
αντισταθµισµάτων, των αποζηµιώσεων ή επιδοτήσεων που προβλέπονται στις παραγράφους 1 
και 3. 

5. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµόσιων Έργων, που 
εκδίδεται ύστερα από αιτιολογηµένη έκθεση της αρµόδιας κεντρικής υπηρεσίας του 
Υπουργείου, µπορεί να ορίζονται, λόγω του ιδιαίτερου χαρακτήρα τους, περιοχές της Χώρας, 
οικισµοί ή τµήµατα οικισµών στα οποία, σε περίπτωση χρήσεων των ακινήτων διαφορετικών 
από εκείνες που προβλέπονται από τις ισχύουσες στην περιοχή πολεοδοµικές διατάξεις, 
επιβάλλεται η σφράγισή τους µέχρι ένα χρόνο και σε περίπτωση υποτροπής οριστικά πέραν από 
την επιβολή άλλων κυρώσεων που προβλέπονται οι εκάστοτε ισχύουσες πολεοδοµικές 
διατάξεις. Στις πιο πάνω περιοχές για κάθε χρήση ή αλλαγή χρήσεως ακινήτου απαιτείται η 
βεβαίωση της οικείας πολεοδοµικής υπηρεσίας ότι η συγκεκριµένη χρήση είναι σύµφωνη µε τις 
προβλεπόµενες από τις ισχύουσες για την περιοχή χρήσεις. Η βεβαίωση αυτή είναι πέραν από 
τα τυχόν απαιτούµενα από άλλες διατάξεις σχετικά δικαιολογητικά. 

6. Η σφράγιση επιβάλλεται µε απόφαση της αρµόδιας πολεοδοµικής υπηρεσίας και 
εκτελείται µε µέριµνα της οικείας αστυνοµικής αρχής. 

7. Αυτοί που από πρόθεση ή αυτογνωµόνως καταστρέφουν ή βλάπτουν σφραγίδα που 
τοποθετείται από την αστυνοµική αρχή σύµφωνα µε την προηγούµενη παράγραφο, µε σκοπό τη 
συνέχιση της λειτουργίας του ακινήτου ή όσοι µε οποιοδήποτε τρόπο µαταιώνουν τη σφράγιση 
ή θέτουν σε λειτουργία το ακίνητο µετά τη σφράγιση τιµωρούνται µε τις ποινές του άρθρου 178 
του ποινικού κώδικα. 

8. Με απόφαση των Υπουργών ∆ηµόσιας Τάξης και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και 
∆ηµόσιων Έργων, καθορίζονται ο τρόπος και η διαδικασία σφράγισης του κτίσµατος, η τυχόν 
υποβολή ενστάσεων κατά της απόφασης σφράγισης, η εκδίκασή τους, τα όργανα κρίσεως και 
κάθε σχετική λεπτοµέρεια. 

 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄. 
 

ΖΩΝΕΣ ΕΙ∆ΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΖΩΝΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ. 

 
Άρθρο 23. 

 
Ζώνες ειδικών περιβαλλοντικών ενισχύσεων. 

 
1. Με προεδρικό διάταγµα, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση των Υπουργών Εθνικής 

Οικονοµίας, Οικονοµικών και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµόσιων Έργων, είναι δυνατό 
να χαρακτηρίζονται ως ζώνες ειδικών περιβαλλοντικών ενισχύσεων περιοχές µε φυσικούς 
αποδέκτες που παρουσιάζουν κρίσιµα περιβαλλοντικά προβλήµατα και δεν πληρούν τις 
κατευθυντήριες ή και οριακές τιµές των παραµέτρων ποιότητας των άρθρων 7 παράγρ. 1 και 9 
παράγρ. 1. Με το ίδιο προεδρικό διάταγµα γίνεται η οριοθέτηση των περιοχών αυτών και 
καθορίζονται ειδικό περιορισµό χρήσεων γης και συντονισµένο πρόγραµµα µέτρων για την 
προστασία του περιβάλλοντος και πέρα από τις ισχύοντες γενικούς περιορισµούς. Ο 
χαρακτηρισµός µιας περιοχής ως ζώνης ειδικών περιβαλλοντικών ενισχύσεων γίνεται µε βάση 
ειδική µελέτη που εκπονείται είτε από τη νοµαρχία είτε από τους οικείους οργανισµούς τοπικής 
αυτοδιοίκησης, είτε από τις υπηρεσίες του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας  και 
∆ηµόσιων Έργων είτε, τέλος, προκειµένου για την περιοχή των ρυθµιστικών σχεδίων Αθήνας 
και Θεσσαλονίκης, από τον Οργανισµό Αθήνας και τον Οργανισµό Θεσσαλονίκης αντίστοιχα. 
Η µελέτη αυτή τεκµηριώνει την κρισιµότητα του προβλήµατος µε µετρήσεις και στοιχεία 
συγκρίσιµα µε εκείνα του εθνικού δικτύου παρακολούθησης της ποιότητας της ατµόσφαιρας ή 



των νερών και προτείνει τους ενδεικνυόµενους ειδικούς περιορισµούς και µέτρα για την 
αναβάθµιση του περιβάλλοντος της συγκεκριµένης περιοχής. 

2. Με το προεδρικό διάταγµα της προηγούµενης παραγράφου είναι δυνατό να προβλέπεται 
η παροχή οικονοµικών κινήτρων ή επιβολή ανταποδοτικών τελών στα νοµικά ή φυσικά 
πρόσωπα που υπόκεινται στους παραπάνω ειδικούς περιορισµούς και µέτρα, να καθορίζονται οι 
σχετικές προϋποθέσεις και διαδικασία, καθώς και ο τρόπος είσπραξης και απόδοσης των τελών 
και να ρυθµίζεται κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια. 

3. Η παρακολούθηση της εφαρµογής των ειδικών περιορισµών και µέτρων που 
επιβάλλονται κατά την παρ. 1 ανήκει στις αρµόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Περιβάλλοντος, 
Χωροταξίας και ∆ηµόσιων Έργων. Προκειµένου για την περιοχή των ρυθµιστικών σχεδίων 
Αθήνας και Θεσσαλονίκης η παρακολούθηση αυτή ανήκει ειδικότερα στον Οργανισµό Αθήνας 
και τον Οργανισµό Θεσσαλονίκης. 

 
Άρθρο 24 

 
Ζώνες ανάπτυξης παραγωγικών δραστηριοτήτων. 

 
1. Ως ζώνες ανάπτυξης παραγωγικών δραστηριοτήτων χαρακτηρίζονται περιοχές ή 

εκτάσεις πρόσφορες για την ανάπτυξη βιοµηχανικών, µεταλλευτικών, λατοµικών ή 
τουριστικών δραστηριοτήτων ή για αγροτική εκµετάλλευση. Οι ζώνες αυτές είναι δυνατό να 
εξειδικεύονται κατά κλάδο βιοµηχανικής ή µεταλλευτικής ή λατοµικής ή τουριστικής 
δραστηριότητας και γεωργικής εκµετάλλευσης και να διακρίνονται σε ζώνες αποκλειστικής 
χρήσης στις οποίες απαγορεύεται κάθε άλλη δραστηριότητα, εκτός από εκείνη στην οποία ο 
χαρακτηρισµός τους και σε ζώνες κύριας χρήσης, όπου επιτρέπονται και άλλες δραστηριότητες 
υπό όρους. 

2. Οι ζώνες ανάπτυξης παραγωγικών δραστηριοτήτων προορίζονται για τουριστικές ή 
βιοµηχανικές δραστηριότητες και βρίσκονται εκτός των ορίων γενικού πολεοδοµικού σχεδίου, 
δύνανται να πολεοδοµούνται. Ο συντελεστής δόµησης για τις βιοµηχανικές δραστηριότητες δεν 
µπορεί να υπερβαίνει το 1,2 για τις τουριστικές δραστηριότητές το 0,6. 

Με προεδρικό διάταγµα, που εκδίδεται µε πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος, 
Χωροταξίας και ∆ηµόσιων Έργων, καθορίζονται οι εισφορές σε γη και σε χρήµα που µπορεί να 
είναι διαφορετικές από τις προβλεπόµενες στα άρθρα 8 και 9 του ν. 1337/1983, οι λοιπές 
σχετικές υποχρεώσεις των ιδιοκτητών καθώς και οι όροι, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία 
πολεοδόµησης των ζωνών αυτών και να ρυθµίζεται κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια για την 
εφαρµογή της παραγράφου αυτής. 

3. Στις ζώνες ανάπτυξης παραγωγικών δραστηριοτήτων µπορούν να καθορίζονται ειδικοί 
όροι και περιορισµοί για την εγκατάσταση και την άσκηση δραστηριοτήτων και να θεσπίζονται 
ειδικοί κανονισµοί διαχείρισης και λειτουργίας. 

4. Ο χαρακτηρισµός περιοχών ή εκτάσεων ως ζωνών ανάπτυξης παραγωγικών 
δραστηριοτήτων και η οριοθέτησή τους γίνονται µε προεδρικό διάταγµα, που εκδίδεται µε 
πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµοσίων Έργων και του κατά 
περίπτωση, αρµόδιου υπουργού, σε εφαρµογή περιφερειακού ή νοµαρχιακού χωροταξικού 
σχεδιασµού ή τοµεακής χωροταξικής και αναπτυξιακής µελέτης, µετά από γνώµη του οικείου 
νοµαρχιακού συµβουλίου. Με το ίδιο προεδρικό διάταγµα θεσπίζονται οι παραπάνω ειδικοί 
όροι και περιορισµοί, καθορίζεται το περιεχόµενο και η διαδικασία έκδοσης του ειδικού 
κανονισµού διαχείρισης και λειτουργίας και η αρµόδια για την εφαρµογή του υπηρεσία και 
ρυθµίζεται κάθε λειτουργία. 

Για τις περιοχές που περιλαµβάνονται σε Ζώνη Οικιστικού Ελέγχου (Ζ.Ο.Ε.) ο 
χαρακτηρισµός και η οριοθέτηση ζωνών ανάπτυξης παραγωγικών δραστηριοτήτων γίνεται µε 
την πράξη καθορισµού της Ζ.Ο.Ε. και µε τη διαδικασία του άρθρου 20 του ν. 1337/1983, όπως 
ισχύει. 

 
 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄ 
 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
 

Άρθρο 25. 
 

Ενιαίος Φορέας Περιβάλλοντος. 
 
1. Με προεδρικό διάταγµα, που εκδίδεται µε πρόταση των Υπουργών Προεδρίας της 

Κυβέρνησης, Οικονοµικών και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµόσιων Έργων, ιδρύεται 
νοµικό πρόσωπο δηµόσιου δικαίου µε την επωνυµία «Ενιαίος Φορέας Περιβάλλοντος» 
(Ε.ΦΟ.Π.). 

2. Ο Ε.ΦΟ.Π. εδρεύει στην Αθήνα, έχει πλήρη διοικητική και οικονοµική αυτοτέλεια και 
εποπτεύεται από τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµόσιων Έργων. 

3. Με προεδρικό διάταγµα, που εκδίδεται µε πρόταση των Υπουργών Προεδρίας της 
Κυβέρνησης, Εσωτερικών, Οικονοµικών και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµόσιων  
Έργων, µπορούν να συνιστώνται περιφερειακά παραρτήµατα του Ε.ΦΟ.Π., διανοµαρχιακού ή 
νοµαρχιακού επιπέδου. Με περιφερειακό παράρτηµα τα θέµατα που αναφέρονται στην 
παράγραφο 15. 

4. Σκοποί του Ε.ΦΟ.Π. είναι ιδίως: 
α) Ο καθορισµός, σε εθνικό επίπεδο, οριακών τιµών παραµέτρων ποιότητας 

περιβάλλοντος, οριακών τιµών αποβλήτων, προτύπων για παραγωγικές διαδικασίες και 
κανονισµών, καθώς και η παρακολούθηση της εφαρµογής τους. 

β) Η εγκατάσταση εθνικών δικτύων µέτρησης και ανάλυσης των περιβαλλοντικών 
παραµέτρων. 

γ) Ο συντονισµός, η συλλογή και η διανοµή σε εθνικό και διεθνές επίπεδο πληροφοριών, 
σχετικών µε το περιβάλλον. 

δ) Η προώθηση της έρευνας για το περιβάλλον. 
 
Ειδικότερα ο Ε.ΦΟ.Π.: 
α) Εισηγείται στο Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµοσίων Έργων την 

έκδοση και το περιεχόµενο νοµοθετηµάτων και κανονιστικών πράξεων γενικού περιεχοµένου 
που αφορούν θέµατα προστασίας του περιβάλλοντος και γνωµοδοτεί για το περιεχόµενο 
νοµοθετηµάτων και κανονιστικών πράξεων ειδικού περιεχοµένου, για την πρόταση ή την 
έκδοση των οποίων είναι αρµόδιος ή συναρµόδιος ο Υπουργός Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και 
∆ηµόσιων Έργων. 

β) Εκπονεί µελέτες, σχέδια και προγράµµατα προστασίας του περιβάλλοντος σε εθνικό, 
περιφερειακό και νοµαρχιακό επίπεδο, ετήσιας ή πενταετούς ισχύος, καθώς και µελέτες, σχέδια 
και προγράµµατα για την αντιµετώπιση έκτακτων αναγκών. 

γ) Συντονίζει την δραστηριότητα των άλλων αρµόδιων φορέων στον τοµέα της εφαρµογής 
σχεδίων και προγραµµάτων προστασίας περιβάλλοντος και παρέχει τη συνδροµή του, όταν 
απαιτείται. 

δ) Ιδρύει, οργανώνει και εξοπλίζει εθνικά δίκτυα παρακολούθησης της ποιότητας του 
περιβάλλοντος και µεριµνά για τη λειτουργία τους. 

ε) Εισηγείται στον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµόσιων Έργων 
προγράµµατα επενδύσεων για την προστασία του περιβάλλοντος, προκειµένου να γίνει η 
σχετική χρηµατοδότηση από το ∆ηµόσιο ή διεθνείς οργανισµούς. 

στ) Συντάσσει ετήσια έκθεση για την κατάσταση του περιβάλλοντος της Χώρας, τους 
στόχους, τις κατευθύνσεις και τα µέτρα της περιβαλλοντικής πολιτικής. 

ζ) Υποβάλλει στον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµόσιων Έργων ετήσια 
έκθεση πεπραγµένων και αξιολόγησης της πολιτικής προστασίας του περιβάλλοντος σε εθνικό, 
περιφερειακό ή νοµαρχιακό επίπεδο. 



η) Οργανώνει µηχανισµό ελέγχου τήρησης των όρων και προϋποθέσεων άσκησης των 
δραστηριοτήτων, οι οποίοι προβλέπονται από την υφιστάµενη νοµοθεσία. 

θ) Γνωµοδοτεί σχετικά µε την έγκριση από τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και 
∆ηµόσιων Έργων γενικών προγραµµάτων, σχεδίων και µέτρων που προτείνονται από άλλους 
φορείς για την προστασία του περιβάλλοντος. 

ι) Γνωµοδοτεί σχετικά µε την έγκριση από τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και 
∆ηµόσιων Έργων ή το νοµάρχη κατά περίπτωση, περιβαλλοντικών όρων για την άσκηση 
δραστηριοτήτων µε σηµαντικές επιπτώσεις στο περιβάλλον ή για οποιαδήποτε άλλο θέµα 
προστασίας του περιβάλλοντος, που παραπέµπεται από τον Υπουργό Περιβάλλοντος, 
Χωροταξίας και ∆ηµόσιων Έργων ή το νοµάρχη. 

ια) Συνεργάζεται µε ξένες χώρες και διεθνείς οργανισµούς για την εφαρµογή κοινών 
προγραµµάτων προστασίας του περιβάλλοντος. 

ιβ) Μεριµνά για την έκδοση προδιαγραφών και πρακτικών οδηγιών σχετικά µε την 
έγκριση περιβαλλοντικών όρων και γενικά για τη διάδοση των ειδικών τεχνικών γνώσεων και 
της τεχνολογίας στα θέµατα της προστασίας του περιβάλλοντος και παρέχει τεχνικές υποδείξεις 
στις δηµόσιες υπηρεσίες και στους οργανισµούς του δηµόσιου τοµέα. 

ιγ) Μεριµνά, σε συνεργασία µε το Εθνικό Κέντρο ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης, για την 
εκπαίδευση στελεχών της διοίκησης σε τοµείς σχετικούς µε την προστασία του περιβάλλοντος. 

ιδ) Μεριµνά για την εκπόνηση προγραµµάτων περιβαλλοντικής ενηµέρωσης των πολιτών 
και ιδιαίτερα των µαθητών και σπουδαστών όλων των βαθµίδων της εκπαίδευσης. 

ιε) Χρηµατοδοτεί εφαρµοσµένες έρευνες και µελέτες που εξυπηρετούν τους σκοπούς του, 
καθώς και έργα και προγράµµατα περιβαλλοντικής προστασίας. 

ιστ) Εισηγείται τις σχετικές µε την περιβαλλοντική προστασία προδιαγραφές χωροταξικών 
και ρυθµιστικών σχεδίων και γενικών προγραµµάτων διαχείρισης φυσικών πόρων. 

5. Τα περιφερειακά παραρτήµατα του Ε.ΦΟ.Π. ασκούν το έργο της παρ. 4, κατά τα 
οριζόµενα σύµφωνα µε την παρ. 15, µε την εποπτεία του Υπουργού Περιβάλλοντος, 
Χωροταξίας και ∆ηµόσιων Έργων ή του οικείου νοµάρχη, όταν πρόκειται για παράρτηµα 
νοµαρχιακού επιπέδου 

6. Εωσότου ιδρυθεί ο Ε.ΦΟ.Π. οι αρµοδιότητες της παρ. 4 ασκούνται από τον Οργανισµό 
Αθήνας για την περιοχή Αττικής, από τον Οργανισµό Θεσσαλονίκης για την περιοχή 
Θεσσαλονίκης και από τις κεντρικές, περιφερειακές ή νοµαρχιακές υπηρεσίες του Υπουργείου 
Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµόσιων Έργων για την υπόλοιπη Ελλάδα. 

7. Με το προεδρικό διάταγµα της παρ. 1 καθορίζονται τα κεντρικά και περιφερειακά 
όργανα διοίκησης του Ε.ΦΟ.Π. στα οποία εκπροσωπούνται κρατικοί και µη κρατικοί φορείς, 
καθώς και οι οργανισµοί τοπικής αυτοδιοίκησης. Στα όργανα αυτά ανατίθεται αφ’ ενός η 
ευθύνη εισήγησης της περιβαλλοντικής πολιτικής στον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας 
και ∆ηµόσιων Έργων και αφ’ ετέρου η ευθύνη για την εφαρµογή των στόχων του Ε.ΦΟ.Π. Με 
το ίδιο ή όµοιο π. δ/γµα καθορίζονται οι αρµοδιότητες των οργάνων διοίκησης του Ε.ΦΟ.Π., ο 
αριθµός και οι ιδιότητες, οι γνώσεις και η εµπειρία των µελών των οργάνων αυτών, η διάρκεια 
της θητείας τους καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια. 

8. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και 
∆ηµόσιων Έργων καθορίζονται οι αποζηµιώσεις των µελών των οργάνων διοίκησης του 
Ε.ΦΟ.Π. σύµφωνα µε το άρθρο 18 του ν. 1505/1984 (ΦΕΚ 194). 

9. Με απόφαση των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας 
και ∆ηµόσιων Έργων ρυθµίζονται τα θέµατα που αναφέρονται στη συγκρότηση και λειτουργία 
των οργάνων διοίκησης του Ε.ΦΟ.Π. και ιδίως τα σχετικά µε την απαρτία, την απαιτούµενη 
πλειοψηφία για την λήψη των αποφάσεων, τον τρόπο πρόσκλησης και την αναπλήρωση των 
µελών, τον τρόπο τήρησης των πρακτικών, την ηµερήσια διάταξη, τη γραµµατειακή 
εξυπηρέτηση και κάθε σχετική λεπτοµέρεια. 

10. Με προεδρικό διάταγµα, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του Υπουργού 
Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµόσιων Έργων µπορούν να µεταφέρονται στον Ε.ΦΟ.Π. 
αρµοδιότητες που ασκούνται από τις υπηρεσίες του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας 
και ∆ηµόσιων Έργων. 



11. Πόροι του Ε.ΦΟ.Π. είναι:  
α) Τακτική ετήσια κρατική επιχορήγηση που εγγράφεται στον προϋπολογισµό του 

Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµόσιων Έργων και αποδίδεται στο φορέα µε 
απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµόσιων Έργων, όπως ειδικότερα 
ορίζεται σε αυτή. 

β) Έκτακτη ετήσια κρατική επιχορήγηση από τον προϋπολογισµό δηµόσιων επενδύσεων. 
γ) Πρόσοδοι από την εκµετάλλευση περιουσιακών στοιχείων, από επιχορηγήσεις 

ελληνικών και ξένων οργανισµών και από δωρεές ή κληρονοµιές.  
δ) Επιχορηγήσεις από το Ειδικό Ταµείο Εφαρµογής Ρυθµιστικών και Πολεοδοµικών 

Σχεδίων (Ε.Τ.Ε.Ρ.Π.Σ.) 
ε) Κάθε άλλο έσοδο από οποιαδήποτε αιτία. 
12. Οι πόροι του φορέα διατίθενται για τις δαπάνες λειτουργίας του και για τη µερική ή 

ολική χρηµατοδότηση µελετών, προγραµµάτων, έργων και δραστηριοτήτων δηµόσιων ή 
ιδιωτικών φορέων, ή των οργανισµών τοπικής αυτοδιοίκησης µε αποκλειστικό σκοπό την 
προστασία του περιβάλλοντος. 

13. Οι δαπάνες για την εκπλήρωση του σκοπού του Ε.ΦΟ.Π. πραγµατοποιούνται σύµφωνα 
µε τον οικονοµικό κανονισµό του, ο οποίος καταρτίζεται από τον Ε.ΦΟ.Π. και εγκρίνεται µε 
κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονοµίας και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και 
∆ηµόσιων Έργων. Κατά την έγκριση αυτή επιτρέπονται τροποποιήσεις και συµπληρώσεις 
ύστερα από γνώµη του Ε.ΦΟ.Π. 

14. Ο Ε.ΦΟ.Π. έχει τα δικαστήρια και στις διοικητικές αρχές τα δικονοµικά προνόµια του 
∆ηµοσίου. Τα προνόµια του ∆ηµοσίου έχει και στην αναγκαστική εκτέλεση και ιδίως εκείνα 
που αφορούν την κατάταξη σε πλειστηριασµό ή πτώχευση. 

15. Ο οργανισµός του Ε.ΦΟ.Π. εγκρίνεται µε προεδρικό διάταγµα που εκδίδεται µε 
πρόταση των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης, Οικονοµικών και Περιβάλλοντος, 
Χωροταξίας και ∆ηµόσιων Έργων.  

Με τον οργανισµό ρυθµίζονται ιδίως: 
α) Η οργάνωση των υπηρεσιών και οι αρµοδιότητές τους. 
β) Οι κλάδοι του µόνιµου προσωπικού και ο αριθµός των οργανικών θέσεων κάθε κλάδου. 
γ) Οι θέσεις του προσωπικού µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, η κατανοµή του σε 

ειδικότητες καθώς και τα απαιτούµενα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα για την πρόσληψη. 
16. Οι θέσεις του µόνιµου και µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου προσωπικού του 

Ε.ΦΟ.Π. καλύπτονται µε µεταφορά προσωπικού και υπηρεσιών από το Υπουργείο 
Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµόσιων Έργων και από άλλα υπουργεία ή νοµικά πρόσωπα 
δηµόσιου δικαίου. 

17. Στον Ε.ΦΟ.Π. συνιστάται µία θέση υπαλλήλου των εδικών θέσεων µε 2ο βαθµό. Ο 
διοριζόµενος στη θέση αυτή έχει τον τίτλο του προϊσταµένου του οργανισµού και προΐσταται 
σε όλες τις υπηρεσίες του. Ως προϊστάµενος διορίζεται µε απόφαση του Υπουργού 
Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµόσιων Έργων πρόσωπο που έχει τουλάχιστο 10ετή πείρα 
και εξειδικευµένες γνώσεις για τα θέµατα που εµπίπτουν στους σκοπούς και στις αρµοδιότητες 
του Ε.ΦΟ.Π. Η πείρα και οι γνώσεις αποδεικνύονται από τους τίτλους σπουδών και τη 
συνάφειά τους µε τα παραπάνω θέµατα. 

18. Τα καθήκοντα προϊσταµένου του Ε.ΦΟ.Π. µπορούν να ανατεθούν µε απόφαση του 
Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµόσιων Έργων και σε υπάλληλο του δηµόσιου 
τοµέα που έχει τα παραπάνω προσόντα. Ο χρόνος άσκησης καθηκόντων προϊσταµένου θεωρεία 
για κάθε συνέπεια ως χρόνος υπηρεσίας στην τακτική θέση του υπαλλήλου. Στην περίπτωση 
αυτήν καταβάλλονται οι αποδοχές της µιας µόνο θέσης, κατ’ επιλογή του υπαλλήλου. 

19. Η µεταφορά υπηρεσιών και προσωπικού, που προβλέπεται στην παράγραφο 16, γίνεται 
µε προεδρικό διάταγµα που εκδίδεται µε πρόταση των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης. 
Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµόσιων Έργων και του κατά περίπτωση αρµόδιου 
υπουργού. Με την µεταφορά του προσωπικού γίνεται και µεταφορά των θέσεων που κατέχουν. 
Αν πρόκειται για µόνιµο προσωπικό, απαιτείται για τη µεταφορά απόφαση των υπηρεσιακών 
συµβουλίων των οικείων υπουργείων, ύστερα από αίτηση των ενδιαφερόµενων υπαλλήλων. Με 



τη µεταφορά του προσωπικού µεταφέρονται και οι σχετικές πιστώσεις αυτές περιλαµβάνονται 
στην ετήσια τακτική επιχορήγηση. Οι µεταφερόµενοι υπάλληλοι διατηρούν το ασφαλιστικό 
καθεστώς για επικουρική σύνταξη και εφάπαξ βοήθηµα που είχαν πριν από τη µεταφορά και 
παρέχεται σε αυτούς και τα µέλη της οικογένειάς τους η υγειονοµική περίθαλψη των µόνιµων 
υπαλλήλων. 

 
Άρθρο 26 

 
Κλιµάκια Ελέγχου Ποιότητας Περιβάλλοντος. 

 
1. Με απόφαση του νοµάρχη συγκροτούνται Κλιµάκια Ελέγχου Ποιότητας Περιβάλλοντος 

(Κ.Ε.Π.Π.Ε.) από το προσωπικό της νοµαρχίας. Στη σύνθεση των κλιµακίων αυτών 
περιλαµβάνονται πάντοτε υπάλληλοι της αρµόδιας υπηρεσίας του Υπουργείου Περιβάλλοντος, 
Χωροταξίας και ∆ηµόσιων Έργων. Τα κλιµάκια ελέγχουν την τήρηση των περιβαλλοντικών 
όρων και γενικά την εφαρµογή της νοµοθεσίας για την προστασία του περιβάλλοντος. Στα 
κλιµάκια µπορούν να µετέχουν και εκπρόσωποι του οργανισµού τοπικής αυτοδιοίκησης, στην 
περιοχή των οποίων γίνεται ο έλεγχος. Για την περιοχή των ρυθµιστικών σχεδίων Αθήνας και 
Θεσσαλονίκης εφαρµόζονται οι διατάξεις του άρθρου 11 παρ. 12 του ν. 1515/1985 και του 
άρθρου 11 παράγρ. 12 του ν. 1561/1985. 

2. Τα κλιµάκια διενεργούν αυτοψία σε εγκαταστάσεις ή δραστηριότητες ιδίως όταν 
πιθανολογείται ότι η λειτουργία τους υποβαθµίζει το περιβάλλον, κάνουν τις απαραίτητες 
συστάσεις και υποδείξεις για τα κατάλληλα να ληφθούν µέτρα, συντάσσουν σχετική έκθεση και 
εισηγούνται τις επιβλητέες κυρώσεις. 

3. Για τη διενέργεια των ελέγχων που προβλέπονται στις παραγράφους 1 και 2 τα κλιµάκια 
έχουν το δικαίωµα να εισέρχονται σε κάθε είδους εγκαταστάσεις οποτεδήποτε, τηρώντας τους 
όρους ασφάλειας, που ισχύουν για κάθε εγκατάσταση είτε αυτές βρίσκονται σε λειτουργία είτε 
όχι, ακόµα και αν δεν παρευρίσκεται ο ιδιοκτήτης ή ο υπεύθυνος λειτουργός και συνοδεύονται, 
εφ’ όσον είναι δυνατό, από εντεταλµένο εκπρόσωπό τους. Οι υπεύθυνοι λειτουργίας των 
εγκαταστάσεων έχουν υποχρέωση να παρέχουν όλα τα απαιτούµενα στοιχεία και πληροφορίες 
και γενικά να διευκολύνουν τον έλεγχο. 

4. Οι αρµόδιες αρχές ελέγχου τήρησης των περιβαλλοντικών διατάξεων δηµοσιεύουν κατά 
περιόδους πληροφορίες και στοιχεία σχετικά µε τους διενεργούµενους ελέγχους και τις 
επιβαλλόµενες κυρώσεις για την προστασία του περιβάλλοντος. 

 
Άρθρο 27. 

 
Μεταβίβαση αρµοδιοτήτων 

  
Αρµοδιότητες, που σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος νόµου ασκούνται από τον 

Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµόσιων Έργων αποκλειστικά ή σε συνεργασία µε 
τον κατά περίπτωση αρµόδιο υπουργό, είναι δυνατό να µεταβιβάζονται µε αντίστοιχη 
υπουργική απόφαση στους νοµάρχες ή, προκειµένου για τις περιοχές των ρυθµιστικών σχεδίων 
Αθήνας και Θεσσαλονίκης, στην Εκτελεστική Επιτροπή του Οργανισµού Αθήνας και του 
Οργανισµού Θεσσαλονίκης αντίστοιχα. 

 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄. 
 

ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ 
 

Άρθρο 28 
 

Ποινικές Κυρώσεις 



 
1. Με φυλάκιση τριών µηνών έως δύο έτη και χρηµατική ποινή τιµωρείται όποιος: 
α) προκαλεί ρύπανση ή υποβαθµίζει το περιβάλλον µε πράξη ή παράλειψη που αντιβαίνει 

στις διατάξεις του νόµου αυτού ή των κατ’ εξουσιοδότησή του εκδιδόµενων διαταγµάτων και 
υπουργικών ή νοµαρχιακών αποφάσεων ή  

β) ασκεί δραστηριότητα ή επιχείρηση χωρίς την απαιτούµενη, σύµφωνα µε τις διατάξεις 
του νόµου αυτού ή των κατ’ εξουσιοδότησή του εκδιδοµένων διαταγµάτων και υπουργικών ή 
νοµαρχιακών αποφάσεων, άδεια ή έγκριση, ή υπερβαίνει τα όρια τη άδειας ή έγκρισης που του 
έχει χορηγηθεί και υποβαθµίζει το περιβάλλον. 

2. Σε περίπτωση τέλεσης των εγκληµάτων της παρ. 1 από αµέλεια επιβάλλεται φυλάκιση 
µέχρι ένα έτος. 

3. Ειδικότερα όσον αφορά στα εγκλήµατα της παραγράφου 1, αν από το είδος ή την 
ποσότητα των ρύπων ή από την έκταση και τη σηµασία της υποβάθµισης του περιβάλλοντος 
δηµιουργήθηκε κίνδυνος θανάτου ή βαριάς σωµατικής βλάβης επιβάλλεται φυλάκιση 
τουλάχιστον ενός έτους και χρηµατική ποινή. Αν επήλθε βαρειά σωµατική βλάβη ή θάνατος 
ανθρώπου, επιβάλλεται κάθειρξη έως δέκα έτη. Αν η βαρειά σωµατική βλάβη ή ο θάνατος 
αφορά έµβρυο, επιβάλλεται φυλάκιση τουλάχιστο δύο ετών και χρηµατική ποινή. 

4. Αν η ρύπανση ή άλλη υποβάθµιση του περιβάλλοντος προέρχεται από τη 
δραστηριότητα νοµικού προσώπου, το δικαστήριο κηρύσσει αστικώς υπεύθυνο εις ολόκληρων 
για την καταβολή της χρηµατικής ποινής και το νοµικό πρόσωπο. 

5. Οι πρόεδροι διοικητικών συµβουλίων, οι εντεταλµένοι ή διευθύνοντες σύµβουλοι 
ανώνυµων εταιρειών, οι διαχειριστές εταιρειών περιορισµένης ευθύνης, ο πρόεδρος του 
διοικητικού και του εποπτικού συµβουλίου συνεταιρισµών, καθώς και τα πρόσωπα που ασκούν 
τη διοίκηση ή τη διαχείριση άλλων νοµικών προσώπων του δηµόσιου ή του ιδιωτικού τοµέα 
έχουν ιδιαίτερη νοµική υποχρέωση να µεριµνούν για την τήρηση των διατάξεων που αφορούν 
την προστασία του περιβάλλοντος. Για κάθε πράξη ή παράλειψη του νοµικού προσώπου, που 
εµπίπτει στην παράγραφο 1 του άρθρου αυτού, τα πρόσωπα αυτά τιµωρούνται ως αυτουργοί, 
ανεξάρτητα από την τυχόν ποινική ευθύνη άλλου φυσικού προσώπου και την αστική ευθύνη 
του νοµικού προσώπου, εφόσον από πρόθεση ή από αµέλεια δεν τήρησαν την ιδιαίτερη νοµική 
τους υποχρέωση να µεριµνούν για την εφαρµογή των διατάξεων αυτού του νόµου. 

6. Αν ο δράστης των παραβάσεων που προβλέπονται στην παράγραφο 1 του άρθρου αυτού 
οικειοθελώς και πριν εξεταστεί για την πράξη του από την αρχή περιορίσει ουσιωδώς τη 
ρύπανση ή άλλη υποβάθµιση του περιβάλλοντος, ή µε έγκαιρη αναγγελία του προς την αρχή 
συντελέσει αποτελεσµατικά στην ουσιώδη µείωση των συνεπειών, το δικαστήριο µπορεί να του 
επιβάλει ποινή µειωµένη, σύµφωνα µε το άρθρο 83 του ποινικού κώδικα ή να τον απαλλάξει 
από κάθε ποινή. 

7. Στις περιπτώσεις εγκληµάτων του κεφαλαίου αυτού ως πολιτικώς ενάγων µπορεί να 
παρίσταται και το ∆ηµόσιο, οι οργανισµοί τοπικής αυτοδιοίκησης στην περιφέρεια των οποίων 
εκτελέστηκε το έγκληµα και το Τεχνικό Επιµελητήριο της Ελλάδας, ανεξάρτητα αν έχουν 
υποστεί περιουσιακή ζηµιά, µε αίτηµα την αποκατάσταση των πραγµάτων, στο µέτρο που είναι 
δυνατή. Έγγραφη προδικασία δεν απαιτείται. 

8. Όποιος παραβιάζει τα µέτρα, τις απαγορεύσεις, τους όρους και τους περιορισµούς που 
επιβάλλονται δυνάµει των άρθρων 18 έως 21 ή των διαταγµάτων ή υπουργικών ή νοµαρχιακών 
αποφάσεων, που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότησή τους, τιµωρείται µε φυλάκιση τουλάχιστον  
ενός µήνα. Αν ο δράστης ενήργησε από αµέλεια, τιµωρείται µε φυλάκιση µέχρι τρεις µήνες ή 
µε χρηµατική ποινή. 

9. Τα κατά παράβαση των προστατευτικών µέτρων, απαγορεύσεων, όρων και 
περιορισµών, στους οποίους αναφέρονται οι παρ. 2 και 3 του άρθρου 20, συλλαµβανόµενα, 
φονευόταν, τραυµατιζόµενα ή συλλεγόµενα είδη της άγριας πανίδας και χλωρίδας κατάσχονται 
είτε βρίσκονται στην κατοχή του παραβάτη είτε τρίτου. Επίσης κατάσχονται τα εργαλεία ή 
µέσα που χρησιµοποιήθηκαν για την παράνοµη σύλληψη, θανάτωση, τραυµατικό ή συλλογή 
των προστατευόµενων ειδών. Τα κατασχόµενα δηµεύονται σύµφωνα µε το άρθρο 76 παρ. 1 του 
ποινικού κώδικα και παραδίδονται σε µουσεία φυσικής ιστορίας ή σε άλλα κατά περίπτωση 



ιδρύµατα ή νοµικά πρόσωπα δηµόσιου δικαίου για σκοπούς εκπαιδευτικούς ή άλλους. 
∆ιατάσσεται επίσης η αφαίρεση της άδειας κυνηγιού ή αλιείας του παραβάτη για χρονικό 
διάστηµα από τρεις µήνες έως τρία  έτη. Σε περίπτωση υποτροπής η αφαίρεση της άδειας 
επιβάλλεται οριστικά. 

10. Οι κυρώσεις και οι λοιπές ρυθµίσεις των παραγράφων 1, 2, 3, 4, 5, και 6 εφαρµόζονται 
και στις περιπτώσεις παραβάσεων των όρων και των µέτρων που καθορίζονται µε τις 
διοικητικές πράξεις που προβλέπονται στα άρθρα 11 και 12 του ν. 1515/1985 και στα άρθρα 
επίσης 11 και 12 του ν. 1561/1985. 

 
Άρθρο 29. 

 
Αστική ευθύνη. 

 
Οποιοσδήποτε, φυσικό ή νοµικό πρόσωπο, προκαλεί ρύπανση ή άλλη υποβάθµιση του 

περιβάλλοντος ευθύνεται σε αποζηµίωση, εκτός αν αποδείξει ότι η ζηµιά οφείλεται σε ανώτερη 
βία ή ότι προήλθε από υπαίτια ενέργεια τρίτου που ενήργησε δολίως. 

 
Άρθρο 30. 

 
∆ιοικητικές κυρώσεις. 

 
1. Σε φυσικά ή νοµικά πρόσωπα που προκαλούν οποιαδήποτε ρύπανση ή άλλη 

υποβάθµιση του περιβάλλοντος ή παραβαίνουν τις διατάξεις του νόµου αυτού ή των 
κατ’εξουσιοδότησή του εκδιδόµενων διαταγµάτων ή υπουργικών ή νοµαρχιακών αποφάσεων, 
ανεξάρτητα από την αστική ή ποινική ευθύνη, επιβάλλεται ως διοικητική κύρωση µε απόφαση 
του νοµάρχη πρόστιµο µέχρι δέκα εκατοµµύρια (10.000.000) δραχµές, ύστερα από εισήγηση 
είτε της κατά το άρθρο 6 παράγρ. 1 υπηρεσίας, είτε της κατά την παράγρ. 2 του ίδιου άρθρου 
αρχής είτε, τέλος, των κατά την παράγρ. 2 του ίδιου άρθρου αρχής είτε, τέλος, των κατά το 
άρθρο 26 Κλιµακίων Ελέγχου Ποιότητας Περιβάλλοντος. Στις δύο τελευταίες περιπτώσεις ο 
νοµάρχης επιβάλλει το πρόστιµο ύστερα από γνώµη της κατά το άρθρο 6 παράγρ. 1 υπηρεσίας. 

Σε περίπτωση εξαιρετικά σοβαρής ρύπανσης ή υποβάθµισης του περιβάλλοντος και ιδίως 
σε περίπτωση που από το είδος ή την ποσότητα των ρύπων ή από την έκταση και τη σηµασία 
της υποβάθµισης του περιβάλλοντος υπάρχει κίνδυνος θανάτου ή βαριάς σωµατικής βλάβης ή 
ευρείας οικολογικής διατάραξης ή καταστροφής ο νοµάρχης παραπέµπει την υπόθεσης στον 
Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµόσιων Έργων, ο ποίος από κοινού µε τον τυχόν 
συναρµόδιο υπουργό επιβάλλει πρόστιµο µέχρι εκατό εκατοµµύρια (100.000.000) δραχµές. 

2. Αν µια επιχείρηση ή δραστηριότητα προκαλεί ρύπανση ή άλλη υποβάθµιση του 
περιβάλλοντος, επιβάλλεται προσωρινή απόφαση της λειτουργίας της µέχρις ότου ληφθούν τα 
κατάλληλα µέτρα ώστε να αποτρέπεται η ρύπανση ή η υποβάθµιση. Μπορεί επίσης να 
επιβληθεί η οριστική διακοπή της λειτουργίας της, αν η επιχείρηση ή η δραστηριότητα 
παραλείπει να συµµορφωθεί προς τα υποδεικνυόµενα µέτρα ή αν η λήψη αποτελεσµατικών 
µέτρων είναι ανέφικτη. Η διακοπή επιβάλλεται µε απόφαση του οικείου νοµάρχη. Αν 
συντρέχουν εξαιρετικοί λόγοι, και ιδίως σε περίπτωση που το είδος ή την ποσότητα των ρύπων 
ή από την έκταση και τη σηµασία της υποβάθµισης του περιβάλλοντος υπάρχει κίνδυνος 
θανάτου ή βαριάς σωµατικής βλάβης ή ευρείας οικολογικής διατάραξης ή καταστροφής, ενόψει 
και της σπουδαιότητας της επιχείρησης ή της δραστηριότητας, ο Υπουργός Περιβάλλοντος, 
Χωροταξίας και ∆ηµόσιων Έργων από κοινού µε τον τυχόν συναρµόδιο υπουργό δικαιούται 
και επιβάλλει τις παραπάνω κυρώσεις. Με την πράξη επιβολής της απαγόρευσης λειτουργίας 
µπορεί να προβλέπεται και πρόστιµο από δέκα χιλιάδες (10.000) έως ένα εκατοµµύριο  
(1.000.000) δραχµές για κάθε ηµέρα παράβασης της απαγόρευσης. 

 
Η παράβαση διαπιστώνεται µε πράξη του οργάνου που επέβαλε την απαγόρευση µε την 

οποία και καταλογίζεται το πρόστιµο. 



Με απόφαση του οργάνου που επέβαλε την απαγόρευση λειτουργίας της επιχείρησης ή 
δραστηριότητας µπορεί, σε κάθε περίπτωση, να αίρεται η απαγόρευση αυτή, αν η επιχείρηση ή 
η δραστηριότητα λάβει αποτελεσµατικά µέτρα, ώστε να παύσει οριστικά η ρύπανση ή 
υποβάθµιση του περιβάλλοντος. 

 
3. Τα πρόστιµα που επιβάλλονται κατά την προηγούµενη παράγραφο εισπράττονται 

σύµφωνα µε το νόµο για την είσπραξη των δηµόσιων εσόδων και αποδίδονται στους 
οργανισµούς τοπικής αυτοδιοίκησης της περιοχής όπου προκλήθηκε η παράβαση. Ο τρόπος, τα 
όργανα και η διαδικασία είσπραξης καθορίζονται µε κοινή απόφαση των Υπουργών 
Εσωτερικών, Οικονοµικών, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµόσιων Έργων και κάθε 
συναρµόδιου υπουργού. 

 
4. Η διαδικασία επιβολής των διοικητικών κυρώσεων των προηγούµενων παραγράφων 

αρχίζει µε τη βεβαίωση της παράβασης από το όργανο που τη διαπιστώνει, το οποίο συντάσσει 
σχετική έκθεση, η οποία κοινοποιείται µαζί µε έγγραφη κλήτευση προς τον παραβάτη να 
υποβάλει τις απόψεις του µέσα σε 5 ηµέρες από την κοινοποίηση της κλήτευσης. Η προθεσµία 
αυτή µπορεί να παραταθεί, ύστερα από αίτηση του ενδιαφερόµενου, για 5 ηµέρες. 

 
5. Όπου, σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία, επιβάλλεται διοικητικό πρόστιµο από 

διανοµαρχιακές ή περιφερειακές υπηρεσίες, οι υπηρεσίες αυτές εξακολουθούν να έχουν την 
αρµοδιότητα αυτή για ποσό µέχρι δέκα εκατοµµύρια (10.000.000) και µέχρι εκατό εκατοµµύρια 
(100.000.000) δραχµές οι παραπάνω διανοµαρχιακές ή περιφερειακές υπηρεσίες παραπέµπουν 
την υπόθεση στον ιεραρχικά προϊστάµενό τους υπουργό, ο οποίος, από κοινού µε τον Υπουργό 
ΠΕ.ΧΩ.∆Ε. και τον τυχόν άλλο συναρµόδιο υπουργό, επιβάλλει το παραπάνω πρόστιµο. 

 
Όπου, σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία, επιβάλλεται ως διοικητική κύρωση η διακοπή 

λειτουργίας δραστηριότητας, έργου ή επιχείρησης από διανοµαρχιακές ή περιφερειακές 
υπηρεσίες, οι υπηρεσίες αυτές διατηρούν την αρµοδιότητα αυτή. 

 
Οι σχετικές αποφάσεις τους λαµβάνονται οµοίως είτε ύστερα από αυτεπάγγελτο έλεγχο 

είτε ύστερα από εισήγηση µιας από τις αναφερόµενες στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου αυτής 
υπηρεσίες. 

 
6. Προκειµένου για εγκαταστάσεις, κατά την έννοια του άρθρου 1 περίπτωση στ΄ του ν. 

743/1977, που ρυπαίνουν τη θάλασσα, η επιβολή προστίµου που υπερβαίνει τα ανώτατα όρια 
του άρθρου 13 παρ. 1 κατηγορία β΄, περίπτωση ι΄ του ίδιου παραπάνω νόµου και µέχρι δέκα 
εκατοµµύρια (10.000.000) δρχ. γίνεται από τον οικείο νοµάρχη. Σε περίπτωση επιβολής 
προστίµου µεγαλύτερου από δέκα εκατοµµύρια (10.000.000) εφαρµόζεται η διαδικασία του 
τρίτου εδαφίου της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου. 

 
7. Με τις υπουργικές αποφάσεις που εκδίδονται, σύµφωνα µε τις εξουσιοδοτήσεις του 

νόµου αυτού, από τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµόσιων Έργων, ή και τον 
κατά περίπτωση συναρµόδιο υπουργό, είναι δυνατό να καθορίζεται κάθε αναγκαία πρόσθετη 
λεπτοµέρεια σχετικά µε τα όργανα και τη διαδικασία επιβολής των διοικητικών κυρώσεων. 

 
Άρθρο 31. 

 
Τροποποίηση άλλων διατάξεων. 

 
1. Το εδάφιο (δ) της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 1032/1980 (ΦΕΚ 57) τροποποιείται ως 

εξής :  
«δ) για τη χάραξη και έκφραση της γενικής πολιτικής σχετικά µε τη χωροταξία και την 

προστασία του περιβάλλοντος, την κατάρτιση σχεδίων και προγραµµάτων για τον έλεγχο της 



εφαρµογής και το συντονισµό των ειδικών προγραµµάτων προστασίας του περιβάλλοντος των 
επί µέρους φορέων, καθώς και την κάλυψη θεµάτων περιβάλλοντος που δεν περιλαµβάνονται 
στις αρµοδιότητες άλλου φορέα». 

 
2. Η παρ. 1 του άρθρου 2 του α.ν. 2520/1940 (ΦΕΚ 237) τροποποιείται ως εξής:  
«1. Τις υγειονοµικές διατάξεις που προβλέπονται στο προηγούµενο άρθρο εκδίδει ο 

Υπουργός, Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Στις περιπτώσεις που οι διατάξεις 
αυτές αφορούν και την προστασία του περιβάλλοντος, συνυπογράφονται από τον Υπουργό 
Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµόσιων έργων». 

 
3. Οι παράγραφοι 1α, β και δ του άρθρου 1 του προεδρικού διατάγµατος 1180/1981 (ΦΕΚ 

293) καταργούνται. 
 
4. Η παρ. 9 του άρθρου 11 του ν. 1515/1985 (ΦΕΚ 18) τροποποιείται ως εξής: 
 
«9. Για την πραγµατοποίηση νέων, τροποποίηση, επέκταση ή εκσυγχρονισµό υφιστάµενων 

έργων και δραστηριοτήτων, σύµφωνα µε την υφιστάµενη νοµοθεσία, µε σηµαντικές επιπτώσεις 
στο περιβάλλον, επιβάλλεται η υποβολή µελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων και η έγκριση 
περιβαλλοντικών όρων. Τα έργα και οι δραστηριότητες για τα οπο9ία απαιτείται υποβολή 
µελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων καθορίζονται µε απόφαση του Υπουργού 
Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµόσιων Έργων και του κατά περίπτωση συναρµόδιου 
υπουργού, ύστερα από πρόταση της εκτελεστικής επιτροπής του οργανισµού». 

 
5. Η παρ. 9 του άρθρου 11 του ν. 1561/1985 (ΦΕΚ 148) τροποποιείται ως εξής:  
«9. Για την πραγµατοποίηση, σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις, νέων και τροποποίηση, 

επέκταση ή εκσυγχρονισµό υφιστάµενων έργων και δραστηριοτήτων µε σηµαντικές επιπτώσεις 
στο περιβάλλον, επιβάλλεται η υποβολή µελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων και έγκριση 
περιβαλλοντικών όρων. Τα έργα και οι δραστηριότητες για τα οποία απαιτείται υποβολή 
µελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων καθορίζονται µε απόφαση του Υπουργού 
Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµόσιων Έργων και του κατά περίπτωση συναρµόδιου 
υπουργού, ύστερα από πρόταση της εκτελεστικής επιτροπής του οργανισµού. 

Με τις πιο πάνω κοινές υπουργικές αποφάσεις καθορίζεται και η έναρξη ισχύος της 
παραγράφου αυτής». 

 
6. Η παρ. 1 του άρθρου 13 του ν. 1515/1985 (ΦΕΚ 18) τροποποιείται ως εξής:  
«1. Στους παραβάτες των όρων και των µέτρων που καθορίζονται µε τις διοικητικές 

πράξεις που προβλέπονται στα άρθρα 11 και 12 επιβάλλεται ως διοικητική κύρωση µε απόφαση 
της εκτελεστικής επιτροπής του Οργανισµού της Αθήνας πρόστιµο µέχρι δέκα εκατοµµύρια 
(10.000.000) δραχµές. 

Σε περίπτωση εξαιρετικά σοβαρής ρύπανσης ή υποβάθµισης του περιβάλλοντος και ιδίως 
σε περίπτωση που από το είδος ή την ποσότητα των ρύπων ή από την έκταση και τη σηµασία 
της υποβάθµισης του περιβάλλοντος υπάρχει κίνδυνος θανάτου ή βαριάς σωµατικής βλάβης ή 
ευρείας οικολογικής διατάραξης ή καταστροφής, η εκτελεστική επιτροπή παραπέµπει την 
υπόθεση στον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµόσιων Έργων, ο οποίος από 
κοινού µε τον τυχόν συναρµόδιο υπουργό επιβάλλει πρόστιµο µέχρι εκατό εκατοµµύρια 
(100.000.000) δραχµές. 

 
Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµόσιων Έργων 

καθορίζεται η διαδικασία επιβολής των κυρώσεων αυτών και κάθε σχετική λεπτοµέρεια. Ειδικά 
για τη βιοµηχανία, η διαδικασία επιβολής των κυρώσεων αυτών και οι σχετικές αποφάσεις των 
Υπουργών Βιοµηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και 
∆ηµόσιων Έργων». 

 



7. Η παρ. 1 του άρθρου 13 του ν. 1561/1985 (ΦΕΚ 148) τροποποιείται ως εξής: 
«1. Στους παραβάτες των όρων και των µέτρων που καθορίζονται µε τις διοικητικές 

πράξεις που προβλέπονται στα άρθρα 11 και 12 επιβάλλεται ως διοικητική κύρωση µε απόφαση 
της Εκτελεστικής Επιτροπής του Οργανισµού Θες/νίκης πρόστιµο µέχρι δέκα εκατοµµύρια 
(10.000.000) δραχµές. 

 
Σε περίπτωση εξαιρετικά σοβαρής ρύπανσης ή υποβάθµισης του περιβάλλοντος και ιδίως 

σε περίπτωση που από το είδος ή την ποσότητα των ρύπων ή από την έκταση και τη σηµασία 
της υποβάθµισης του περιβάλλοντος υπάρχει κίνδυνος θανάτου ή βαριάς σωµατικής βλάβης ή 
ευρείας οικολογικής διατάραξης ή καταστροφής, η εκτελεστική επιτροπή παραπέµπει την 
υπόθεση στον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµόσιων Έργων, ο οποίος από 
κοινού µε τον τυχόν συναρµόδιο υπουργό επιβάλλει πρόστιµο µέχρι εκατό εκατοµµύρια 
(100.000.000) δραχµές. 

 
Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµόσιων Έργων 

καθορίζεται η διαδικασία επιβολής των κυρώσεων αυτών και κάθε σχετική λεπτοµέρεια. Ειδικά 
για τη βιοµηχανία, η διαδικασία επιβολής των κυρώσεων αυτών και οι σχετικές λεπτοµέρειες 
καθορίζονται µε κοινές αποφάσεις των Υπουργών Βιοµηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας και 
Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµόσιων Έργων».  

 
8. Η παρ. 2 του άρθρου 14 του ν. 1515/1985 (ΦΕΚ 48) τροποποιείται ως εξής: 
«2. Η έναρξη ισχύος της παραγράφου 9 του άρθρου 11 του παρόντος νόµου καθορίζεται µε 

τις προβλεπόµενες υπουργικές αποφάσεις του ίδιου άρθρου». 
 
9. Από την έναρξη ισχύος του νόµου αυτού, ότι έχει κηρυχθεί και προστατεύεται ως 

«εθνικός δρυµός», «αισθητικό δάσος»και ως «διατηρητέο µνηµείο της φύσης» σύµφωνα µε τις 
διατάξεις του άρθρου 7 του ν.δ. 86/1969 «∆ασικός Κώδιξ» (ΦΕΚ 7), όπως αντικαταστάθηκε 
από τις διατάξεις του άρθρου 3 του ν.δ. 996/1971, ή ως «τοπίο ιδιαίτερου φυσικού κάλλους», 
σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 1469/1950 «περί προστασίας ειδικής κατηγορίας 
οικοδοµηµάτων και έργων τέχνης µεταγενεστέρων του 1830», εντάσσεται µε προεδρικό 
διάταγµα, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση των Υπουργών Γεωργίας, Περιβάλλοντος, 
Χωροταξίας και ∆ηµόσιων Έργων και του κατά περίπτωση αρµόδιου υπουργού, στις 
κατηγορίες του άρθρου 18 παράγρ. 3 σύµφωνα µε τα κριτήρια του άρθρου 19. Με το ίδιο ή µε 
όµοιο προεδρικό διάταγµα καθορίζονται ή υιοθετούνται οι αναγκαίοι για την προστασία του 
γενικοί όροι, περιορισµοί και απαγορεύσεις καθώς και οι λοιπές ρυθµίσεις που προβλέπονται 
στο άρθρο 21 παράγρ. 2. 

10. «Εωσότου εκδοθεί το προεδρικό διάταγµα της προηγούµενης παραγράφου 9 και οι 
οικείοι κανονισµοί λειτουργίας ή κανονισµοί λειτουργίας και διαχείρισης που προβλέπονται 
στο άρθρο 18 παρ. 5, τα αντικείµενα προστασίας της παραγράφου 9 εξακολουθούν να διέπονται 
από τις προστατευτικές διατάξεις του άρθρου 6 του ν.δ. 996/1971 ή του ν. 1469/1950 κατά 
περίπτωση. 

 
11. Η περ. β΄ της παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 743/1977 «περί προστασίας του θαλασσίου 

περιβάλλοντος και ρυθµίσεως συναφών θεµάτων» (ΦΕΚ 319) αντικαθίσταται ως εξής: 
«(β) Παραδίδουν τα κατάλοιπα µεταφερόµενων τοξικών ουσιών σύµφωνα µε τις 

υποδείξεις της αρχής. Πίνακας των ουσιών των οποίων απαγορεύεται η απόρριψη στη θάλασσα 
καθορίζεται µε κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµόσιων 
Έργων και Εµπορικής Ναυτιλίας λαµβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διεθνείς συµβάσεις και 
συστάσεις.». 

 
12. Το άρθρο 8 του ν. 743/1977 αντικαθίσταται ως εξής:  
 
«Άρθρο 8. 



 
1. Με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµόσιων Έργων 

και Εµπορικής Ναυτιλίας είναι δυνατό να επιβάλλονται οι ελάχιστες αποστάσεις διέλευσης 
εµφόρτων ή άφορτων δεξαµενόπλοιων από την πλησιέστερη ακτή, οι υποχρεωτικές πορείες 
αυτών και γενικά µέτρα αναφερόµενα στη θαλάσσια κυκλοφορία τους, µε σκοπό την πρόληψη 
ρύπανσης περιοχών σηµαντικού ενδιαφέροντος για την Εθνική Οικονοµία. 

 
2. Με αποφάσεις του υπουργού είναι δυνατό να επιβάλλονται:  
 
α) Η απαγόρευση προσέγγισης για φόρτωση ή εκφόρτωση σε ελληνικό λιµάνι ή όµοιο 

δεξαµενόπλοιου του οποίου η υποδιαίρεση ή η κατασκευή του σκάφους δεν είναι σύµφωνη 
προς τις διατάξεις της «Σύµβασης» ή άλλων διεθνών κανονισµών που έχουν κυρωθεί από την 
Ελλάδα. 

β) Η απαγόρευση προσέγγισης µεγάλων δεξαµενόπλοιων σε περίκλειστες περιοχές, εάν 
λόγω του όγκου τους είναι δυσχερής η ενέργεια ελιγµών ή αυξάνονται σηµαντικά οι κίνδυνοι 
πρόκλησης ρύπανσης από ατύχηµα, καθώς και η υποχρεωτική πλοήγηση των δεξαµενόπλοιων 
κατά τον πλουν προς και από τις παραπάνω περιοχές, για µεγαλύτερη ασφάλειά τους». 

 
13. Το άρθρο 19 του ν. 743/1977 αντικαθίσταται ως εξής:  
 

«Άρθρο 19. 
 

Έλεγχος καταλληλότητας ουσιών απορρύπανσης. 
 
Με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, 

Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµόσιων Έργων και Εµπορικής Ναυτιλίας, ύστερα από 
γνωµοδότηση του Εθνικού Κέντρου Θαλάσσιων Ερευνών και του Κρατικού Εργαστηρίου 
Ελέγχου των Φαρµάκων (Κ.Ε.Ε.Φ.) ή άλλου κρατικού εργαστηρίου καθορίζονται οι 
προδιαγραφές και ο έλεγχος της από άποψη δηµόσιας υγείας και περιβάλλοντος 
καταλληλότητας των κάθε είδους ουσιών που µπορούν να χρησιµοποιηθούν για την 
εξουδετέρωση της ρύπανσης της θάλασσας». 

 
Άρθρο 32. 

 
Μεταβατικές διατάξεις. 

 
1. Κάθε διάταξη που αντιβαίνει στις διατάξεις του νόµου αυτού ή ανάγεται σε θέµατα που 

ρυθµίζονται ειδικά από το νόµο αυτόν καταργείται από την έναρξη της ισχύος του µε εξαίρεση 
τις διατάξεις των ν. 1515/1985, 1561/1985 και 743/1977, όπως τροποποιούνται µε το άρθρο 31 
παράγρ. 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12 και 13 του παρόντος νόµου. Όπου για την εφαρµογή των διατάξεων 
του νόµου αυτού ή για τη θέσπιση των ειδικότερων ρυθµίσεων είναι αναγκαία η έκδοση 
προεδρικών διαταγµάτων, πράξεων του Υπουργικού Συµβουλίου ή Υπουργικών ή νοµαρχιακών 
αποφάσεων για την εξειδίκευση ορισµένων θεµάτων, η κατάργηση των υφιστάµενων διατάξεων 
επέρχεται από την έναρξη ισχύος των κανονιστικών αυτών πράξεων. 

 
2. Οι υποχρεώσεις που επιβάλλονται στην εκτέλεση έργων και στην άσκηση 

δραστηριοτήτων, σύµφωνα µε την υφιστάµενη νοµοθεσία για την προστασία του 
περιβάλλοντος, εξακολουθούν να ισχύουν εωσότου αρχίσουν να ισχύουν τα προεδρικά 
διατάγµατα, οι πράξεις του Υπουργικού Συµβουλίου και οι υπουργικές ή νοµαρχιακές 
αποφάσεις που προβλέπονται από το νόµο αυτόν και ρυθµίζουν το ίδιο αντικείµενο. 

 
3. Για θέµατα που ρυθµίζονται από το νόµο αυτόν και δεν υπάρχει σχετική ρύθµιση ειδικά 

για τις περιοχές των ρυθµιστικών σχεδίων Αθήνας και Θεσσαλονίκης από τους νόµους 



1515/1985 και 1561/1985 αντίστοιχα και εφ’ όσον για τα παραπάνω θέµατα προβλέπεται από 
τον παρόντα νόµο αρµοδιότητα του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµόσιων 
Έργων να προτείνει την έκδοση προεδρικού διατάγµατος ή να εκδώσει απόφαση, η 
προηγούµενη εισήγηση του Οργανισµού Αθήνας για την περιοχή του ρυθµιστικού σχεδίου της 
Αθήνας και η εισήγηση του Οργανισµού Θεσσαλονίκης για την περιοχή Θεσσαλονίκης 
αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την εκάστοτε ενέργεια του Υπουργού Περιβάλλοντος, 
Χωροταξίας και ∆ηµόσιων Έργων. 

 
4. Από τις διατάξεις των παρ. 1 και 2 εξαιρούνται οι πράξεις κανονιστικού περιεχοµένου 

που έχουν εκδοθεί για την προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στο κοινοτικό δίκαιο. 
 

Άρθρο 33. 
 

Έναρξη ισχύος. 
 
Ο νόµος αυτός αρχίζει να ισχύει την πρώτη µεθεπόµενου από τη δηµοσίευσή του στην 

Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως µήνα. 
Παραγγέλλοµε τη δηµοσίευση του παρόντος στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως και την 

εκτέλεσή του ως νόµου του Κράτους. 
 
 

Αθήνα, 10 Οκτωβρίου 1986 
 
 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 
ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΤ. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗΣ 

 
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

 
ΠΡΟΕ∆ΡΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ  

ΑΠ. ΑΘ. ΤΣΟΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ  

ΑΓ. ΚΟΥΤΣΟΓΙΩΡΓΑΣ 
 

ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 
ΚΩΣΤΑΣ ΣΗΜΙΤΗΣ 

ΥΓΕΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ 
ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 

ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ 
∆ΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ  

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

∆ΗΜΗΤΡΗΣ ΤΣΟΒΟΛΑΣ 
ΓΕΩΡΓΙΑΣ 

ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΟΤΤΑΚΗΣ   
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ 

ΕΡΓΩΝ 
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΟΥΛΟΥΜΠΗΣ 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 
ΜΑΡΚΟΣ ΝΑΤΣΙΝΑΣ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ 
ΣΤΑΘΗΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΗΣ  

 
 
Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους. 
 

Αθήνα, 15 Οκτωβρίου 1986 
 

Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ∆ΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ 



Νόμος 2204/1994 (ΦΕΚ59, Α’) 

Κύρωση Σύμβασης για τη βιολογική ποικιλότητα 

 

Άρθρο πρώτο 

Κυρώνεται και έχει την ισχύ που ορίζει το άρθρο 28 παρ. 1 του Συντάγματος η Σύμβαση για τη 

βιολογική ποικιλότητα, που υπογράφηκε στο Ρίο ντε Τζανέϊρο στις 5 Ιουνίου 1992, το κείμενο 

της οποίας σε πρωτότυπο στην αγγλική γλώσσα και σε μετάφραση στην ελληνική έχει ως εξής: 

………………………………………………………………………………………….. 

ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ 

Προοίμιο 

Τα Συμβαλλόμενα Μέρη, 

Συνειδητοποιώντας την εγγενή αξία της βιολογικής ποικιλότητας και της οικολογικής, γενετικής, 

κοινωνικής, οικονομικής, επιστημονικής, μορφωτικής, πολιτιστικής, ψυχαγωγικής και αισθητικής 

σημασίας της βιολογικής ποικιλότητας και των συστατικών της, 

Συνειδητοποιώντας, επίσης, τη σπουδαιότητα της βιολογικής ποικιλότητας για την εξέλιξη και 

για τη διατήρηση των συστημάτων που διατηρούν τη ζωή στη βιόσφαιρα, 

Διακηρύσσοντας ότι η διατήρηση της βιολογικής ποικιλότητας αποτελεί κοινό προβληματισμό 

των ανθρώπων, 

Διαβεβαιώνοντας  ότι  τα  Κράτη  Μέλη  έχουν  κυριαρχικά  δικαιώματα  επί  των  ιδίων  τους 

βιολογικών πόρων, 

Διαδηλώνοντας,  επίσης,  ότι  τα  κράτη  είναι  υπεύθυνα  για  τη  διατήρηση  της  βιολογικής  τους 

ποικιλότητας και για τη χρήση των βιολογικών τους πόρων κατά αειφορικό τρόπο, 

Εκφράζοντας ανησυχίες για το γεγονός ότι η βιολογική ποικιλότητα μειώνεται σημαντικά λόγω 

ορισμένων δραστηριοτήτων, 

Αναγνωρίζοντας  τη  γενική  έλλειψη  πληροφοριών  και  γνώσεων  σχετικά  με  τη  βιολογική 

ποικιλότητα  και  την  επείγουσα  ανάγκη  ανάπτυξης  επιστημονικών,  τεχνικών  και  θεσμικών 

οργάνων,  που  θα  παρέχουν  τα  βασικά  στοιχεία  για  το  σχεδιασμό  και  την  εφαρμογή  των 

ενδεδειγμένων μέτρων, 

Σημειώνοντας ότι είναι ζωτικής σημασίας να προβλεφθούν, προληφθούν και αντιμετωπιστούν 

τα αίτια της σοβαρής ελάττωσης ή απώλειας της βιολογικής ποικιλότητας στην πηγή τους, 

Σημειώνοντας  επίσης  ότι,  όπου απειλείται  σοβαρά με μείωση ή με  υποβάθμιση  η  βιολογική 

ποικιλότητα, η έλλειψη πλήρους επιστημονικής τεκμηρίωσης δεν πρέπει να χρησιμοποιείται ως 

λόγος  για  την  αναβολή  λήψεως  των  μέτρων  που  απαιτούνται  για  την  αποφυγή  ή  την 

ελαχιστοποίηση μιας τέτοιας απειλής, 



Σημειώνοντας  περαιτέρω  ότι  η  ουσιαστική  απαίτηση  για  την  προστασία  της  βιολογικής 

ποικιλότητας  είναι  η  επιτόπου  (in‐situ)  διατήρηση  των  οικοσυστημάτων  και  των  φυσικών 

οικοτόπων και η διατήρηση και αποκατάσταση ζώντων πληθυσμών των διαφόρων ειδών στο 

φυσικό τους περιβάλλον, 

Σημειώνοντας  επιπλέον  ότι  τα  μέτρα  διατήρησης  εκτός  φυσικών  συνθηκών  (ex‐situ),  κατά 

προτίμηση στη χώρα καταγωγής, έχουν επίσης να παίξουν ένα σημαντικό ρόλο, 

Αναγνωρίζοντας  τη  στενή  και  παραδοσιακή  εξάρτηση  πολλών  αυτόχθονων  και  τοπικών 

κοινοτήτων, που ακολουθούν παραδοσιακούς  τρόπους  ζωής σε ό,τι αφορά  τους βιολογικούς 

πόρους  και  την  επιθυμία  ίσης  κατανομής  των  ωφελημάτων,  που  προέρχονται  από  τη 

χρησιμοποίηση των παραδοσιακών καινοτομιών και πρακτικών1, σχετικά με τη διατήρηση της 

βιολογικής ποικιλότητας και την αειφορική χρήση των συστατικών της, 

Αναγνωρίζοντας, επίσης, το ζωτικό ρόλο που παίζει το γυναικείο φύλο στη διατήρηση και την 

αειφορική  χρήση  της  βιολογικής  ποικιλότητας  και  την  ανάγκη  πλήρους  συμμετοχής  των 

γυναικών  σε  όλα  τα  επίπεδα,  στα  οποία  χαράσσεται  και  εφαρμόζεται  η  πολιτική  για  τη 

διατήρηση της βιολογικής ποικιλότητας, 

Υπογραμμίζοντας  τη  σημασία  και  την  ανάγκη  προαγωγής  της  διεθνούς,  περιφερειακής  και 

σφαιρικής συνεργασίας κρατών και διακρατικών οργανισμών και του μη κρατικού τομέα για τη 

διατήρηση της βιολογικής ποικιλότητας και την αειφορική χρήση των συστατικών της, 

Αναγνωρίζοντας  ότι  η  πρόβλεψη  νέων  και  πρόσθετων  χρηματοδοτικών  πόρων  και  η 

ενδεδειγμένη  πρόσβαση  στις  σχετικές  τεχνολογίες  μπορεί  να  μεταβάλει  ουσιαστικά  τις 

δυνατότητες του ανθρώπου να αντιμετωπίσει τις απώλειες βιολογικής ποικιλότητας, 

Αναγνωρίζοντας επιπλέον ότι χρειάζεται ειδική πρόβλεψη για να αντιμετωπιστούν οι ανάγκες 

των αναπτυσσόμενων χωρών, συμπεριλαμβανομένης και της πρόβλεψης νέων και πρόσθετων 

χρηματοδοτικών πόρων και της ενδεδειγμένης πρόσβασης στις σχετικές τεχνολογίες, 

Σημειώνοντας σχετικά τις ειδικές συνθήκες που επικρατούν στις λιγότερο αναπτυγμένες χώρες 

και στα μικρά νησιωτικά κράτη, 

Αναγνωρίζοντας  ότι  χρειάζονται  σημαντικές  επενδύσεις  για  τη  διατήρηση  της  βιολογικής 

ποικιλότητας και ότι μπορεί να αναμένονται ευρείας κλίμακας περιβαλλοντικά, οικονομικά και 

κοινωνικά πλεονεκτήματα από τέτοιου είδους επενδύσεις, 

Αναγνωρίζοντας  ότι  η  οικονομική  και  κοινωνική  ανάπτυξη  και  η  εξάλειψη  της  φτώχειας 

αποτελούν τις πρωταρχικές και άμεσες προτεραιότητες των αναπτυσσόμενων χωρών, 

Γνωρίζοντας ότι η διατήρηση και η αειφορική χρήση της βιολογικής ποικιλότητας είναι κρίσιμης 

σημασίας  για  την  αντιμετώπιση  των  αναγκών  διατροφής,  υγείας  και  άλλων,  του  διαρκώς 

αυξανόμενου  παγκόσμιου  πληθυσμού,  σκοποί  για  τους  οποίους  τόσο  η  πρόσβαση  στους 

γενετικούς πόρους και η κατανομή τους, όσο και η πρόσβαση στις σχετικές τεχνολογίες είναι 

απαραίτητες, 



Σημειώνοντας ότι,  τελικά,  η  διατήρηση  και αειφορική  χρήση  της βιολογικής  ποικιλότητας θα 

ενισχύσει τις φιλικές σχέσεις μεταξύ κρατών και θα συμβάλλει στη διατήρηση της ειρήνης μεταξύ 

των ανθρώπων, 

Επιθυμώντας  να  βελτιώσουν  και  συμπληρώσουν  τις  υπάρχουσες  διεθνείς  συμφωνίες  για  τη 

διατήρηση της βιολογικής ποικιλότητας και την αειφορική χρήση των συστατικών της, 

Αποφασισμένα να διατηρήσουν και να χρησιμοποιήσουν κατά αειφορικό  τρόπο τη βιολογική 

ποικιλότητα προς όφελος των σημερινών και μελλοντικών γενεών, 

Συμφώνησαν τα εξής: 

1 « ….της παραδοσιακής γνώσης, καινοτομιών και πρακτικών», στο πρωτότυπο 

Άρθρο 1 ‐ Στόχοι 

Οι  σκοποί  της  παρούσας  Σύμβασης,  που  θα  επιδιωχθούν  σε  συμφωνία  με  τις  σχετικές  της 

διατάξεις, είναι η διατήρηση της βιολογικής ποικιλότητας, η αειφορική χρήση των συστατικών 

της και ο δίκαιος και ισότιμος καταμερισμός των πλεονεκτημάτων, που θα προκύψουν από τη 

χρήση των γενετικών πόρων, συμπεριλαμβανομένης και της ενδεδειγμένης πρόσβασης στους 

γενετικούς  πόρους  και  της  ενδεδειγμένης  μεταφοράς  σχετικών  τεχνολογιών,  λαμβάνοντας 

υπόψη όλα τα δικαιώματα επί των πόρων αυτών και επί των τεχνολογιών και των ενδεδειγμένων 

χρηματοδοτήσεων. 

 

Άρθρο 2 ‐ Ορολογία 

Για τους σκοπούς της παρούσας Σύμβασης: 

Ως  "βιολογική  ποικιλότητα"  νοείται  η  ποικιλία  των  ζώντων  οργανισμών  πάσης  προελεύσεως 

περιλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, χερσαίων, θαλασσίων και άλλων υδατικών οικοσυστημάτων 

και οικολογικών συμπλεγμάτων, των οποίων αποτελούν μέρος. Επίσης, περιλαμβάνεται εδώ η 

ποικιλότητα εντός των ειδών, μεταξύ ειδών και οικοσυστημάτων. 

Ως "βιολογικοί πόροι" νοείται η τεχνολογική εφαρμογή που χρησιμοποιεί βιολογικά συστήματα, 

ζώντες οργανισμούς ή παράγωγα αυτών,  για  την παραγωγή ή  τροποποίηση προϊόντων ή  για 

διαδικασίες ειδικών χρήσεων. 

Ως  "χώρα  προέλευσης  των  γενετικών  πόρων"  νοείται  η  χώρα  η  οποία  διακατέχει  τους 

συγκεκριμένους γενετικούς πόρους στις φυσικές συνθήκες (in‐situ). 

Ως "χώρα που παρέχει γενετικούς πόρους" νοείται η χώρα που διαθέτει γενετικούς πόρους που 

συλλέγονται από επιτόπιες πηγές (in‐situ), συμπεριλαμβανομένων τόσο πληθυσμών αγρίων, όσο 

και κατοικίδιων ειδών, ή που λαμβάνονται από πηγές εκτός αυτών (ex‐situ) και οι οποίοι μπορεί 

να προέρχονται ή όχι από την εν λόγω χώρα. 

Ως  "κατοικίδια  ή  καλλιεργούμενα  είδη"  νοούνται  τα  είδη,  τα  οποία  κατά  τα  στάδια  της 

εξελικτικής  διαδικασίας  έχουν  επηρεαστεί  από  τον  άνθρωπο,  κατά  τρόπο  ώστε  να 

ανταποκριθούν στις ανάγκες του. 



Ως  "οικοσύστημα"  νοείται  ένα  δυναμικό  σύμπλεγμα  κοινοτήτων  φυτών,  ζώων  και 

μικροοργανισμών, καθώς και του αβιοτικού περιβάλλοντός τους που αλληλοεπηρεάζονται ως 

μια λειτουργική μονάδα. 

Ως  "διατήρηση  εκτός φυσικών  συνθηκών  (ex‐situ)"  νοείται  η  διατήρηση  των  συστατικών  της 

βιολογικής ποικιλότητας εκτός των φυσικών οικοτόπων τους. 

Ως "γενετικό υλικό" νοείται κάθε είδους φυτικό, ζωϊκό, μικροβιακό ή άλλης προελεύσεως υλικό 

που περιέχει λειτουργικές μονάδες κληρονομικότητας. 

Ως "γενετικοί πόροι" νοείται γενετικό υλικό υφιστάμενης ή εν δυνάμει αξίας. 

Ως  "ενδιαίτημα"  (οικότοπος) η θέση ή ο τύπος της τοποθεσίας όπου ένας οργανισμός ή ένας 

πληθυσμός απαντάται φυσικά. 

Ως "φυσικές συνθήκες (in‐situ)" νοούνται οι συνθήκες στις οποίες υπάρχουν οι γενετικοί πόροι 

εντός  οικοσυστημάτων  και  φυσικών  οικοτόπων  και,  σε  περίπτωση  κατοικίδιων  ή 

καλλιεργούμενων ειδών, εντός του περιβάλλοντος χώρου, όπου έχουν αναπτύξει τα ιδιαίτερα 

χαρακτηριστικά τους 2. 

2  «Ως  "επιτόπια  διατήρηση  (in‐situ)"  νοείται  η  προστασία  των  οικοσυστημάτων,  φυσικών 

ενδιαιτημάτων και η συντήρηση και ανάκαμψη έμβιων πληθυσμών των ειδών στο φυσικό τους 

περιβάλλον και, στην περίπτωση  των κατοικίδιων ή καλλιεργούμενων ειδών, στο περιβάλλον 

όπου 

Ως  "προστατευόμενη  περιοχή"  νοείται  μια  γεωγραφικά  καθορισμένη  περιοχή,  η  οποία 

καθορίζεται ή υπόκειται σε ρυθμίσεις και λειτουργεί έτσι ώστε να επιτυγχάνονται ειδικοί στόχοι 

προστασίας. 

Ως  "οργανισμός περιφερειακής οικονομικής ολοκλήρωσης" νοείται ένας οργανισμός που έχει 

συσταθεί από κυρίαρχα κράτη μιας δεδομένης περιοχής, στην οποία τα κράτη μέλη της έχουν 

μεταβιβάσει αρμοδιότητες σε ό,τι αφορά θέματα που υπόκεινται στην παρούσα Σύμβαση και ο 

οποίος  έχει  δεόντως  εξουσιοδοτηθεί,  σε  συμφωνία  με  τον  εσωτερικό  του  κανονισμό,  να 

υπογράφει, κυρώνει, δέχεται, εγκρίνει ή να συγκατατίθεται σχετικά. 

Ως "αειφορική χρήση" νοείται η χρήση συστατικών της βιολογικής ποικιλότητας, κατά τρόπο και 

κατά  αναλογία  τέτοια  που  δεν  προκαλείται  μακροπρόθεσμα  συρρίκνωση  της  βιολογικής 

ποικιλότητας,  διατηρώντας  κατ’  αυτόν  τον  τρόπο  το  δυναμικό  της  να  ανταποκρίνεται  στις 

ανάγκες και στις επιδιώξεις των σημερινών και των μελλοντικών γενεών. 

"Τεχνολογία" περιλαμβάνει τη βιοτεχνολογία. 

 

Άρθρο 3 ‐ Αρχές 

Τα κράτη διαθέτουν, σε συμφωνία με το χάρτη των Ηνωμένων Εθνών και τις αρχές του διεθνούς 

δικαίου,  το  κυρίαρχο  δικαίωμα  της  εκμετάλλευσης  των  ιδίων  πόρων  τους,  ανάλογα  με  τις 

περιβαλλοντικές πολιτικές τους και  την ευθύνη να διασφαλίζουν, ότι οι δραστηριότητες, που 



εμπίπτουν στη δικαιοδοσία ή στον έλεγχό τους, δεν προκαλούν βλάβη στο περιβάλλον άλλων 

κρατών ή περιοχών πέρα από τα όρια της εθνικής δικαιοδοσίας τους. 

 

Άρθρο 4 ‐ Δικαιοδοσία 

Με την επιφύλαξη των δικαιωμάτων άλλων κρατών και, εκτός αν άλλως ειδικά προβλέπεται στην 

παρούσα  Σύμβαση,  οι  διατάξεις  της  παρούσας  Σύμβασης  ισχύουν  για  κάθε  Συμβαλλόμενο 

Μέρος: 

(α) Προκειμένου περί συστατικών της βιολογικής ποικιλότητας σε περιοχές εντός των ορίων της 

εθνικής του δικαιοδοσίας και 

(β) Προκειμένου περί διαδικασιών και δραστηριοτήτων, ανεξάρτητα από τον τόπο εκδήλωσης 

των συνεπειών τους, που λαμβάνουν χώρα στα πλαίσια της δικαιοδοσίας του ή του ελέγχου του, 

εντός της περιοχής της εθνικής του δικαιοδοσίας ή πέρα από τα όρια αυτής. 

 

Άρθρο 5 ‐ Συνεργασία 

Κάθε  Συμβαλλόμενο  Μέρος  θα  συνεργάζεται,  όσο  είναι  δυνατό  και  ενδεδειγμένο,  με  άλλα 

Συμβαλλόμενα Μέρη, άμεσα ή όπου απαιτείται μέσω  των κατάλληλων διεθνών οργανισμών, 

προκειμένου  περί  περιοχών  πέρα  από  την  εθνική  δικαιοδοσία  και  σε  θέματα  αμοιβαίου 

ενδιαφέροντος, για τη διατήρηση και την αειφορική χρήση της βιολογικής ποικιλότητας. 

ανάπτυξαν  τις  διακριτικές  ιδιότητες  που  τα  χαρακτηρίζουν».  Παραλείπεται  στην  ελληνική 

μετάφραση του κειμένου 

 

Άρθρο 6 ‐ Μέτρα Διατήρησης και αειφορικής χρήσης 

Κάθε Συμβαλλόμενο Μέρος, σύμφωνα με τις ειδικές περιστάσεις και δυνατότητές του: 

(α) Αναπτύσσει  εθνικές στρατηγικές, σχέδια ή προγράμματα για  τη διατήρηση και αειφορική 

χρήση της βιολογικής ποικιλότητας ή προσαρμόζει για το σκοπό αυτό υπάρχουσες στρατηγικές, 

σχέδια  ή  προγράμματα,  τα  οποία  πρέπει  να  αντικατοπτρίζουν,  μεταξύ  άλλων,  τα  μέτρα  που 

προβλέπονται στην παρούσα Σύμβαση σε ό,τι αφορά το ενδιαφερόμενο Συμβαλλόμενο Μέρος 

και 

(β) Ενσωματώνει, όσο αυτό είναι δυνατό και ενδεδειγμένο, τη διατήρηση και αειφορική χρήση 

της  βιολογικής  ποικιλότητας  στα  σχετικά  τομεακά  και  διατομεακά  σχέδια,  προγράμματα  και 

πολιτικές. 

 

Άρθρο 7 ‐ Αναγνώριση και συστηματική παρακολούθηση 

Κάθε Συμβαλλόμενο Μέρος, όσο είναι δυνατό και ενδεδειγμένο, ειδικότερα δε για τους σκοπούς 

των άρθρων 8 έως 10, θα: 



(α) Αναγνωρίζει τα συστατικά της βιολογικής ποικιλότητας που είναι σημαντικά για τη διατήρησή 

της και την αειφορική χρήση της, λαμβάνοντας υπόψη τον ενδεικτικό πίνακα κατηγοριών που 

περιλαμβάνονται στο παράρτημα Ι, 

(β)  Παρακολουθεί,  συστηματικά  με  δειγματοληψία  και  άλλες  τεχνικές,  τα  συστατικά  της 

βιολογικής  ποικιλότητας  που  εντοπίζονται,  δυνάμει  της  υποπαραγράφου  (α)  παραπάνω, 

αποδίδοντας  ιδιαίτερη προσοχή σε εκείνα που απαιτούν επείγοντα μέτρα διατήρησης και σε 

εκείνα που παρέχουν το μεγαλύτερο δυνατό δυναμικό για αειφορική χρήση, 

(γ) Αναγνωρίζει τις διαδικασίες και τις κατηγορίες δραστηριοτήτων, που έχουν ή ενδέχεται να 

έχουν  σημαντικές  ανεπιθύμητες  επιπτώσεις  στη  διατήρηση  και  την  αειφορική  χρήση  της 

βιολογικής  ποικιλότητας  και  παρακολουθούν  συστηματικά  τα  αποτελέσματά  τους  με 

δειγματοληψίες και άλλες τεχνικές και 

(δ)  Διατηρούν  και  οργανώνουν  με  οποιονδήποτε  μηχανισμό  πληροφοριακά  στοιχεία  που 

απορρέουν από δραστηριότητες αναγνώρισης και συστηματικής παρακολούθησης, δυνάμει των 

υποπαραγράφων (α), (β) και (γ) παραπάνω. 

 

Άρθρο 8 ‐ Διατήρηση εντός των ορίων 

Κάθε Συμβαλλόμενο Μέρος, κατά το μέτρο του δυνατού και του ενδεδειγμένου, θα: 

(α) Εγκαθιστά ένα σύστημα προστατευόμενων περιοχών ή περιοχών όπου απαιτούνται ιδιαίτερα 

μέτρα για τη διατήρηση της βιολογικής ποικιλότητας. 

(β)  Αναπτύσσει,  όπου  απαιτείται,  κατευθυντήριες  γραμμές  για  την  επιλογή,  θέσπιση  και 

διαχείριση  προστατευόμενων  περιοχών  ή  περιοχών  όπου  απαιτούνται  ειδικά  μέτρα  για  τη 

διατήρηση της βιολογικής ποικιλότητας. 

(γ)  Ρυθμίζει  ή  διαχειρίζεται  βιολογικούς  πόρους,  που  είναι  σημαντικοί  για  τη  διατήρηση  της 

βιολογικής ποικιλότητας, εντός ή εκτός των προστατευόμενων περιοχών, με την προοπτική της 

εξασφάλισης της προστασίας τους και της αειφορικής χρήσης τους. 

(δ) Προαγάγει την προστασία οικοσυστημάτων, φυσικών οικοτόπων και τη διατήρηση βιώσιμων 

πληθυσμών των ειδών στο φυσικά περιβάλλον. 

(ε) Προαγάγει μια περιβαλλοντικά συνετή και αειφορική ανάπτυξη σε περιοχές γειτονικές των 

προστατευόμενων περιοχών, με στόχο την παραπέρα προστασία των περιοχών αυτών. 

(στ) Ανορθώνει και αποκαθιστά υποβαθμισμένα οικοσυστήματα και προαγάγει την ανάκαμψη 

των απειλούμενων ειδών, μεταξύ άλλων, με την ανάπτυξη και την εφαρμογή σχεδίων ή άλλων 

στρατηγικών διαχείρισης. 

(ζ) Θεσπίζει ή διατηρεί μέτρα ρύθμισης, διαχείρισης ή ελέγχου των κινδύνων που συνδέονται με 

τη  χρήση και απελευθέρωση βιοτεχνολογικά  τροποποιημένων  ζώντων οργανισμών, οι  οποίοι 

ενδέχεται  να  εμφανίσουν  ανεπιθύμητες  περιβαλλοντικές  επιπτώσεις,  οι  οποίες  πιθανόν  να 

επηρεάζουν  τη  διατήρηση  και  αειφορική  χρήση  της  βιολογικής  ποικιλότητας,  λαμβάνοντας 

επίσης υπόψη τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία. 



(η)  Προλαμβάνει  την  εισαγωγή,  ελέγχει  ή  εξαλείφει  τα  ξενικά  είδη  που  απειλούν  τα 

οικοσυστήματα, τους οικοτόπους ή τα είδη. 

(θ)  Φροντίζει  για  τη  δημιουργία  των  απαιτούμενων  συνθηκών,  ώστε  να  είναι  συμβατές  οι 

σημερινές χρήσεις και η διατήρηση της βιολογικής ποικιλότητας με την αειφορική χρήση των 

συστατικών της. 

(ι)  Σε  συμφωνία  με  την  εθνική  του  νομοθεσία,  σέβεται,  προστατεύει  και  διατηρεί  γνώση, 

καινοτομίες  και  πρακτικές  των  αυτόχθονων  και  ντόπιων  κοινοτήτων,  που  αναπτύσσουν 

παραδοσιακούς  τρόπους  ζωής,  σε  ό,τι  αφορά  τη  διατήρηση  και  την  αειφορική  χρήση  της 

βιολογικής ποικιλότητας και προάγει την ευρύτερη εφαρμογή τους με τη συγκατάθεση και την 

εμπλοκή  των  φορέων  των  γνώσεων  αυτών,  ως  και  των  καινοτομιών  και  των  πρακτικών  και 

ενθαρρύνει την ισότιμη κατανομή των πλεονεκτημάτων, που προκύπτουν από τη χρησιμοποίηση 

αυτών των γνώσεων, των καινοτομιών και των πρακτικών. 

(ια) Αναπτύσσει ή διατηρεί την απαραίτητη νομοθεσία και/ή άλλες ρυθμιστικές διατάξεις για την 

προστασία των απειλούμενων ειδών και πληθυσμών. 

(ιβ)  Όπου  έχουν  διαπιστωθεί  σημαντικά  ανεπιθύμητα  αποτελέσματα  επί  της  βιολογικής 

ποικιλότητας,  δυνάμει  του  άρθρου  7,  ρυθμίζει  ή  διαχειρίζεται  τις  σχετικές  διαδικασίες  και 

δραστηριότητες και 

(ιγ) Συνεργάζεται, παρέχοντας οικονομική και άλλου είδους υποστήριξη για την επιτόπου  (in‐

situ) διατήρηση των ειδών, όπως περιγράφεται στις υποπαραγράφους (α) έως (ιβ) παραπάνω, 

ειδικότερα στις αναπτυσσόμενες χώρες. 

 

Άρθρο 9 ‐ Εκτός τόπου διατήρηση (ex‐situ) 

Κάθε Συμβαλλόμενο Μέρος, κατά το μέτρο του δυνατού, του ενδεδειγμένου και κυρίως με στόχο 

τη συμπλήρωση των επιτόπου μέτρων, θα: 

(α)  Υιοθετεί  μέτρα  για  την  εκτός  φυσικών  (ex‐situ)  τόπου  διατήρηση  των  συστατικών  της 

βιολογικής ποικιλότητας, κατά προτίμηση στη χώρα προέλευσης των συστατικών αυτών. 

(β) Θεσπίζει και διατηρεί διευκολύνσεις για την εκτός φυσικών συνθηκών (ex‐situ) διατήρηση 

και την έρευνα σε φυτικούς και ζωικούς οργανισμούς και μικροοργανισμούς, κατά προτίμηση 

στη χώρα προέλευσης των γενετικών πόρων. 

(γ)  Υιοθετεί  μέτρα  για  την  ανάκαμψη  και  ανόρθωση  των  απειλούμενων  ειδών  και  για  την 

επανεισαγωγή τους στους φυσικούς οικοτόπους κάτω από τις ενδεδειγμένες συνθήκες. 

(δ) Ρυθμίζει και διαχειρίζεται συλλογή βιολογικών πόρων από φυσικά ενδιαιτήματα για εκτός 

φυσικών συνθηκών (ex‐situ) διατήρηση, κατά τρόπο ώστε να 

μην απειλούνται οικοσυστήματα και γηγενείς πληθυσμοί ειδών, εκτός αν απαιτούνται, σύμφωνα 

με  την  υποπαράγραφο  (γ)  παραπάνω,  ειδικά  προσωρινό  εκτός  φυσικών  συνθηκών  (ex‐situ) 

μέτρα. 



(ε) Συνεργάζεται για την παροχή οικονομικής και άλλου είδους ενίσχυσης για την εκτός φυσικών 

συνθηκών (ex‐situ) διατήρηση, όπως ορίζεται στις υποπαραγράφους (α) έως (δ) παραπάνω και 

για  την  ίδρυση και  λειτουργία διευκολύνσεων διατήρησης εκτός φυσικών συνθηκών  (ex‐situ) 

στις αναπτυσσόμενες χώρες. 

 

Άρθρο 10 ‐ Αειφορική χρήση συστατικών της βιολογικής ποικιλότητας 

Κάθε Συμβαλλόμενο Μέρος, κατά το μέτρο του δυνατού και του ενδεδειγμένου, θα: 

(α) Ενσωματώνει την αντίληψη για τη διατήρηση και αειφορική χρήση των βιολογικών πάρων 

στο εθνικό σύστημα λήψεως αποφάσεων. 

(β) Υιοθετεί μέτρα σχετικά με τη χρήση βιολογικών πόρων, κατά τρόπο ώστε να αποφεύγονται ή 

να ελαχιστοποιούνται οι ανεπιθύμητες επιπτώσεις επί της βιολογικής ποικιλότητας. 

(γ) Προστατεύει και ενθαρρύνει τις συνήθεις χρήσεις των βιολογικών πόρων σε συμφωνία με τις 

παραδοσιακές πολιτιστικές πρακτικές,  που  είναι  συμβατές με  τη διατήρηση ή  την αειφορική 

χρήση των πόρων. 

(δ) Ενισχύει τους ντόπιους πληθυσμούς για την ανάπτυξη και εφαρμογή διορθωτικών δράσεων 

σε υποβαθμισμένες περιοχές όπου σημειώθηκε μείωση της βιολογικής ποικιλότητας και 

(ε)  Ενθαρρύνει  τη  συνεργασία  μεταξύ  κρατικών  αρχών  και  ιδιωτικού  τομέα  στην  ανάπτυξη 

μεθόδων για την αειφορική χρήση βιολογικών πόρων. 

 

Άρθρο 11 ‐ Κίνητρα 

Κάθε Συμβαλλόμενο Μέρος λαμβάνει, κατά το μέτρο του δυνατού και του ενδεδειγμένου, τα 

δέοντα από οικονομική και κοινωνική άποψη μέτρα για τη δημιουργία κινήτρων, με στόχο τη 

διατήρηση και την αειφορική χρήση συστατικών της βιολογικής ποικιλότητας. 

 

Άρθρο 12 ‐ Έρευνα και επιμόρφωση 

Τα Συμβαλλόμενα Μέρη, λαμβάνοντας υπόψη τις ειδικές ανάγκες των αναπτυσσόμενων χωρών, 

θα: 

(α)  Θεσπίζουν  και  εφαρμόζουν  προγράμματα  επιστημονικής  και  τεχνικής  εκπαίδευσης  και 

επιμόρφωσης  με  μέτρα  αναγνώρισης,  διατήρησης  και  αειφορικής  χρήσης  της  βιολογικής 

ποικιλότητας και των συστατικών της και παρέχουν υποστήριξη σε τέτοιου είδους εκπαίδευση 

και επιμόρφωση, για τις ειδικές ανάγκες των αναπτυσσόμενων χωρών. 

(β) Προάγουν και ενθαρρύνουν την έρευνα που συμβάλλει στη διατήρηση και αειφορική χρήση 

της  βιολογικής  ποικιλότητας,  ειδικότερα  σε  αναπτυσσόμενες  χώρες,  σε  συμφωνία,  μεταξύ 

άλλων, με τις αποφάσεις της Διάσκεψης των Συμβαλλόμενων Μερών, οι οποίες ελήφθησαν μετά 



από τις συστάσεις του Επικουρικού Οργάνου παροχής σε επιστημονικά, τεχνικά και τεχνολογικά 

θέματα και 

(γ) Σε συμμόρφωση με τις διατάξεις των άρθρων 16, 18 και 20, προάγουν και συνεργάζονται για 

τη  χρήση  της  επιστημονικής  προόδου  που  σημειώνεται  στην  έρευνα  της  βιολογικής 

ποικιλότητας,  για  την ανάπτυξη μεθόδων διατήρησης και αειφορικής χρήσης  των βιολογικών 

πόρων. 

 

Άρθρο 13 ‐ Εκπαίδευση και ενημέρωση κοινού 

Τα Συμβαλλόμενα Μέρη θα: 

(α) Προάγουν και ενθαρρύνουν την κατανόηση της σημασίας και των μέτρων που απαιτούνται 

για τη διατήρηση της βιολογικής ποικιλότητας, καθώς επίσης και της ευρύτερης διάδοσης της με 

τη  βοήθεια  των  μέσων  μαζικής  ενημέρωσης  και  την  υπαγωγή  των  θεμάτων  αυτών  στα 

εκπαιδευτικά προγράμματα και 

(β) Συνεργάζονται, κατά τον ενδεδειγμένο τρόπο, με άλλα Κράτη και διεθνείς οργανισμούς, για 

την ανάπτυξη προγραμμάτων εκπαίδευσης και ενημέρωσης κοινού, σε ό,τι αφορά τη διατήρηση 

και την αειφορική χρήση της βιολογικής ποικιλότητας. 

 

Άρθρο 14 ‐ Εκτίμηση επιπτώσεων και ελαχιστοποίηση ανεπιθύμητων επιπτώσεων 

1.Κάθε Συμβαλλόμενο Μέρος, κατά το μέτρο του δυνατού και του ενδεδειγμένου, θα: 

(α) Εισάγει τις ενδεδειγμένες διαδικασίες, που απαιτούνται για την εκτίμηση περιβαλλοντικών 

επιπτώσεων  των σχεδίων που προτείνει και  τα οποία ενδέχεται να παρουσιάσουν σημαντικά 

ανεπιθύμητα  αποτελέσματα  επί  της  βιολογικής  ποικιλότητας,  με  στόχο  την  αποφυγή  ή  την 

ελαχιστοποίηση των αποτελεσμάτων αυτών και, όπου ενδείκνυται, επιτρέπει τη συμμετοχή του 

κοινού στις εν λόγω διαδικασίες. 

(β) Εισάγει τις κατάλληλες διαδικασίες, ώστε να εξασφαλίζεται ότι λαμβάνονται σοβαρά υπόψη 

οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις των προγραμμάτων του και των πολιτικών του, που μπορούν να 

έχουν σοβαρά ανεπιθύμητα αποτελέσματα επί της βιολογικής ποικιλότητας. 

(γ)  Προάγουν,  στη  βάση  της  αμοιβαιότητας,  την  κοινοποίηση,  ανταλλαγή  πληροφοριών  και 

διαβούλευση  για  δραστηριότητες  που  εμπίπτουν  στη  δικαιοδοσία  τους  ή  στον  έλεγχό  τους, 

δραστηριότητες οι οποίες ενδέχεται να παρουσιάσουν σημαντικές ανεπιθύμητες επιπτώσεις στη 

βιολογική ποικιλότητα άλλων Κρατών ή περιοχών, πέρα από τα όρια της εθνικής δικαιοδοσίας 

τους, ενθαρρύνοντας τη σύναψη διμερών, περιφερειακών ή πολυμερών συμφωνιών, ανάλογα 

με τις ανάγκες. 

(δ)  Σε περίπτωση  επερχόμενου ή μεγάλου  κινδύνου ή  ζημίας,  που προκαλείται  στα όρια  της 

δικαιοδοσίας  ή  του  ελέγχου  του,  επί  της  βιολογικής  ποικιλότητας  μέσα  στην  περιοχή 

δικαιοδοσίας  άλλων  Κρατών  ή  περιοχών  πέρα  από  τα  όρια  της  εθνικής  δικαιοδοσίας, 

γνωστοποιεί αμέσως στα ενδεχομένως θιγόμενα Κράτη αυτόν τον κίνδυνο ή τη ζημία, ενώ επίσης 



θέτει σε κίνηση για την πρόληψη ή την ελαχιστοποίηση του εν λόγω κινδύνου ή της εν λόγω 

ζημίας και 

(ε) Προάγει τη λήψη και εφαρμογή εθνικών μέτρων για την αντιμετώπιση καταστάσεων έκτακτης 

ανάγκης που δημιουργούνται από δραστηριότητες ή  γεγονότα προκαλούμενα κατά φυσικό ή 

άλλον τρόπο και τα οποία δημιουργούν σοβαρούς και προφανείς κινδύνους για τη βιολογική 

ποικιλότητα  και  ενθαρρύνει  τη  διεθνή  συνεργασία  για  την  ενίσχυση  τέτοιων  εθνικών 

προσπαθειών  και  όπου  απαιτείται  και  συμφωνείται  μεταξύ  Κρατών  ή  περιφερειακών 

οργανισμών οικονομικής 

ολοκλήρωσης, για την από κοινού κατάρτιση των ενδεδειγμένων σχεδίων έκτακτης ανάγκης. 

2. Η  Διάσκεψη  των  Συμβαλλόμενων Μερών θα  εξετάζει,  με  βάση  τις  μελέτες  που πρέπει  να 

εκπονούνται,  τα  θέματα  ευθύνης  και  αποκατάστασης,  συμπεριλαμβανομένων  και  θεμάτων 

αποκαταστάσεων  και  αποζημιώσεων,  για  ζημιές  στη  βιολογική  ποικιλότητα,  εκτός  αν  τέτοια 

ευθύνη αποτελεί καθαρά εσωτερικό θέμα. 

 

Άρθρο 15 ‐ Πρόσβαση στους γενετικούς πόρους 

1. Αναγνωρίζοντας τα κυριαρχικά δικαιώματα των Κρατών επί των φυσικών πόρων, η εξουσία 

για τον προσδιορισμό των προσβάσεων σε γενετικούς πόρους παραμένει στη δικαιοδοσία των 

εθνικών κυβερνήσεων και υπόκειται στην εθνική νομοθεσία. 

2.  Κάθε  Συμβαλλόμενο Μέρος  θα φροντίζει  για  τη  διαμόρφωση  των  συνθηκών  εκείνων  που 

διευκολύνουν την πρόσβαση στους γενετικούς πόρους, για τις περιβαλλοντικές συνετές χρήσεις 

εκ  μέρους  άλλων  Συμβαλλόμενων Μερών  και  δεν  επιβάλλει  περιορισμούς,  που  έρχονται  σε 

αντίθεση με τους στόχους της παρούσας Σύμβασης. 

3.  Για  τους  σκοπούς  της  παρούσας  Σύμβασης,  οι  γενετικοί  πόροι  που  παρέχονται  από  ένα 

Συμβαλλόμενο Μέρος, όπως αναφέρεται στο παρόν άρθρο και στα άρθρα 16 και 19, είναι οι 

πόροι εκείνοι μόνο που παρέχονται από Συμβαλλόμενα Μέρη που είναι χώρες προέλευσης των 

εν λόγω πόρων ή από Συμβαλλόμενα Μέρη που έχουν αποκτήσει τους γενετικούς πόρους σε 

συμφωνία με την παρούσα Σύμβαση. 

4. Η πρόσβαση αυτή, όπου παραχωρείται, βασίζεται σε αμοιβαία συμφωνημένους όρους και 

υπόκειται στις διατάξεις του παρόντος Άρθρου. 

5.  Η  πρόσβαση  σε  γενετικούς  πόρους,  θα  υπόκειται  στην  εκ  των  προτέρων  συναίνεση  του 

Συμβαλλόμενου Μέρους που παρέχει τους εν λόγω πόρους, εκτός αν άλλως ορίζεται από το εν 

λόγω Μέρος. 

6.  Κάθε  Συμβαλλόμενο  Μέρος  θα  φροντίζει  το  σχεδιασμό  και  εκτέλεση  ερευνητικών, 

επιστημονικών  εργασιών  σε  ό,τι  αφορά  τους  γενετικούς  πόρους  που  παρέχονται  από  άλλα 

Συμβαλλόμενα Μέρη με την πλήρη συμμετοχή των εν λόγω Συμβαλλόμενων Μερών, αλλά και 

όπου είναι δυνατό, εντός του εδάφους τους. 

7. Κάθε Συμβαλλόμενο Μέρος θα λαμβάνει τα ενδεδειγμένα νομοθετικά και διοικητικά μέτρα, 

καθώς και μέτρα πολιτικής και σε συμφωνία με τα άρθρα 16 και 19 και όπου απαιτείται, μέσω 



χρηματοδοτικών μηχανισμών που δημιουργούνται με βάση τα άρθρα 20 και 21, με στόχο το 

δίκαιο και ισότιμο καταμερισμό των αποτελεσμάτων της έρευνας και της ανάπτυξης, καθώς και 

των ωφελειών που απορρέουν από την εμπορική και άλλου είδους χρησιμοποίηση γενετικών 

πόρων με  το Συμβαλλόμενο Μέρος, που παρέχει πόρους αυτού  του είδους. Ο καταμερισμός 

αυτός καθορίζεται με βάση αμοιβαία συμφωνηθέντες όρους. 

 

Άρθρο 16 ‐ Πρόσβαση και μεταφορά τεχνολογίας 

1. Κάθε Συμβαλλόμενο Μέρος, αναγνωρίζοντας ότι η τεχνολογία περιλαμβάνει τη βιοτεχνολογία 

και ότι τόσο η πρόσβαση, όσο και η μεταφορά τεχνολογίας μεταξύ των Συμβαλλόμενων Μερών 

αποτελεί βασικό στοιχείο για την επίτευξη των στόχων της παρούσας Σύμβασης, αναλαμβάνει, 

σε συμφωνία με τις διατάξεις του παρόντος 

άρθρου,  να  παρέχει  και/ή  να  διευκολύνει  την  πρόσβαση  και  τη  μεταφορά  προς  άλλα 

Συμβαλλόμενα Μέρη  τεχνολογιών,  που αφορούν  τη διατήρηση  και  την αειφορική  χρήση  της 

βιολογικής  ποικιλότητας  ή  τεχνολογιών  που  χρησιμοποιούν  τους  γενετικούς  πόρους  και  δεν 

προκαλούν άξια λόγου ζημία στο περιβάλλον. 

2. Η πρόσβαση και η μεταφορά τεχνολογίας, που αναφέρονται στην παράγραφο 1 παραπάνω, 

προς τις αναπτυσσόμενες χώρες οφείλουν να παρέχονται και/ή διευκολύνονται με δικαίους και 

πλέον ευνοϊκούς όρους περιλαμβανομένων και αυτών της προτίμησης ή παραχώρησης, οι οποίοι 

αμοιβαία  συμφωνούνται,  και  όπου  απαιτείται  σε  συμφωνία  με  τους  χρηματοδοτικούς 

μηχανισμούς  που  θεσπίζονται  με  τα  άρθρα  20  και  21.  Σε  περιπτώσεις  που  πρόκειται  για 

τεχνολογία  που  υπόκειται  σε  δικαιώματα  ευρεσιτεχνίας  και  άλλα  δικαιώματα  πνευματικής 

ιδιοκτησίας,  η  τέτοια  πρόσβαση  και  η  μεταφορά  τεχνολογίας  παρέχονται  έτσι,  ώστε  να 

αναγνωρίζονται  και  να  συμβιβάζονται  με  την  επαρκή  και  αποτελεσματική  προστασία  των 

δικαιωμάτων  πνευματικής  ιδιοκτησίας.  Η  εφαρμογή  της  παραγράφου  αυτής  θα  πρέπει  να 

βρίσκεται σε συμφωνία με τις παραγράφους 3, 4 και 5 παρακάτω. 

3.  Κάθε  Συμβαλλόμενο  Μέρος  θα  λαμβάνει  νομοθετικά  και  διοικητικά  μέτρα  και  μέτρα 

πολιτικής,  κατά  τον  ενδεδειγμένο  τρόπο,  με  στόχο  να  παρέχεται  στα  Συμβαλλόμενα  Μέρη, 

ιδιαίτερα  δε  στις  αναπτυσσόμενες  χώρες  που  παρέχουν  γενετικούς  πόρους,  πρόσβαση  και 

μεταφορά τεχνολογίας που αξιοποιεί τους εν λόγω πόρους, με αμοιβαία συμφωνηθέντες όρους, 

συμπεριλαμβανομένης και της τεχνολογίας που προστατεύεται από δικαιώματα ευρεσιτεχνίας 

και άλλα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, όπου επιβάλλεται, μέσω των διατάξεων 20 και 

21 και σε συμφωνία με τη διεθνή νομοθεσία και με τις παραγράφους 4 και 5 παρακάτω. 

4. Κάθε Συμβαλλόμενο Μέρος θα λαμβάνει τα ενδεδειγμένα νομοθετικά και διοικητικά μέτρα ή 

μέτρα πολιτικής, με στόχο τη διευκόλυνση εκ μέρους του ιδιωτικού τομέα, της πρόσβασης σε 

κοινές δράσεις ανάπτυξης και μεταφοράς τεχνολογίας, όπως αναφέρονται στην παράγραφο 1 

παραπάνω,  προς  όφελος  τόσο  των  κρατικών  οργανισμών  όσο  και  του  ιδιωτικού  τομέα  των 

αναπτυσσόμενων  χωρών  και  για  το  σκοπό  αυτό  συμμορφούται  με  τις  υποχρεώσεις  που 

περιλαμβάνονται στις παραγράφους 1, 2 και 3 παραπάνω. 

5. Τα Συμβαλλόμενα Μέρη, αναγνωρίζοντας ότι δικαιώματα ευρεσιτεχνίας και άλλα δικαιώματα 

πνευματικής  ιδιοκτησίας  μπορούν  να  επηρεάσουν  την  εφαρμογή  της  εν  λόγω  Σύμβασης,  θα 



συνεργάζονται για το σκοπό αυτά με βάση την εθνική νομοθεσία και το διεθνές δίκαιο, κατά 

τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται ότι τα εν λόγω δικαιώματα ενισχύουν και δεν αντιβαίνουν τους 

στόχους τους3. 

 

Άρθρο 17 ‐ Ανταλλαγή πληροφοριών 

1. Τα Συμβαλλόμενα Μέρη θα διευκολύνουν την ανταλλαγή πληροφοριών, που προέρχονται από 

κάθε δημόσια προσβάσιμη 4 πηγή και είναι σχετικές με τη διατήρηση και την αειφορική χρήση 

βιολογικής ποικιλότητας, λαμβάνοντας υπόψη τις ειδικές ανάγκες των αναπτυσσόμενων χωρών. 

2. Η ανταλλαγή πληροφοριών αυτής της μορφής θα περιλαμβάνει ανταλλαγή αποτελεσμάτων 

τεχνικών, επιστημονικών και κοινωνικοοικονομικών ερευνών, καθώς επίσης και πληροφόρηση 

για  επιμόρφωση  και  παρακολούθηση  προγραμμάτων,  εξειδικευμένων  γνώσεων,  τοπικών  και 

καθαυτό παραδοσιακών γνώσεων, σε 

3 «….που δεν αντιβαίνουν τους στόχους της (Σύμβασης)» στο πρωτότυπο. 

4 « …δημόσια διαθέσιμη πηγή» στο πρωτότυπο 

συνδυασμό με τις τεχνολογίες που αναφέρονται στο άρθρο 16, παράγραφος 1. Στα παραπάνω 

περιλαμβάνεται, όπου είναι εφικτό, η επανάκτηση των πληροφοριών. 

 

Άρθρο 18 ‐ Τεχνική και επιστημονική συνεργασία 

1. Τα Συμβαλλόμενα Μέρη θα προάγουν τη διεθνή τεχνική και επιστημονική συνεργασία στον 

τομέα  της  διατήρησης  και  της αειφορικής  χρήσης βιολογικής  ποικιλότητας,  όπου απαιτείται, 

μέσω κατάλληλων διεθνών και εθνικών θεσμών. 

2. Κάθε Συμβαλλόμενο Μέρος θα προάγει  την  τεχνική και  επιστημονική συνεργασία με άλλα 

Συμβαλλόμενα  Μέρη,  ειδικότερα  δε  με  αναπτυσσόμενες  χώρες,  κατά  την  εφαρμογή  της 

παρούσας Σύμβασης, με την ανάπτυξη και εφαρμογή, μεταξύ άλλων, εθνικών πολιτικών. Κατά 

την προαγωγή της εν λόγω συνεργασίας, ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δίδεται στην ανάπτυξη 

και  την ενίσχυση των εθνικών δυνατοτήτων, με την ανάπτυξη των ανθρώπινων πόρων και τη 

σύσταση θεσμών. 

3.  Η  Διάσκεψη  των  Μερών,  κατά  την  πρώτη  συνεδρίασή  της  θα  προσδιορίσει  τον  τρόπο 

σύστασης ενός κατάλληλου μηχανισμού διαλογής (clearing house mechanism) για την προαγωγή 

και διευκόλυνση της τεχνικής και επιστημονικής συνεργασίας. 

4. Τα Συμβαλλόμενα Μέρη θα ενθαρρύνουν και θα αναπτύσσουν μεθόδους συνεργασίας, σε 

συμφωνία  με  την  εθνική  νομοθεσία  και  τις  εθνικές  πολιτικές,  για  την  ανάπτυξη  και  χρήση 

τεχνολογιών,  συμπεριλαμβανομένων  και  εγχώριων  και  παραδοσιακών  τεχνολογιών,  για  την 

επίτευξη  των  στόχων  αυτής  της  Σύμβασης.  Για  το  σκοπό  αυτόν  τα  Συμβαλλόμενα Μέρη  θα 

προωθούν  επίσης  τη  συνεργασία  σε  θέματα  επιμόρφωσης  προσωπικού  και  ανταλλαγής 

εμπειρογνωμόνων. 



5. Τα Συμβαλλόμενα Μέρη θα προάγουν, δυνάμει αμοιβαίων συμφωνιών, την κατάρτιση κοινών 

ερευνητικών  προγραμμάτων  και  τη  δημιουργία  κοινών  επιχειρήσεων  για  την  ανάπτυξη 

τεχνολογιών σχετικών με τους στόχους της παρούσας Σύμβασης. 

 

Άρθρο 19 ‐ Χειρισμός βιοτεχνολογίας και η κατανομή των ωφελημάτων της 

1. Κάθε Συμβαλλόμενο Μέρος θα λαμβάνει τα ενδεδειγμένα νομοθετικά και διοικητικά μέτρα ή 

μέτρα  πολιτικής,  ώστε  να  παρέχεται  η  δυνατότητα  αποτελεσματικής  συμμετοχής  σε 

δραστηριότητες βιοτεχνολογικής έρευνας εκείνων των Συμβαλλόμενων Μερών, ειδικότερα στις 

αναπτυσσόμενες χώρες,  τα οποία παρέχουν γενετικούς πόρους για  τέτοιες έρευνες και όπου 

είναι εφικτό, εκτός της επικράτειας τέτοιων Συμβαλλόμενων Μερών. 

2. Κάθε Συμβαλλόμενο Μέρος λαμβάνει κάθε πρακτικό μέτρο για την προαγωγή και προώθηση 

της κατά προτεραιότητα πρόσβασης, σε δίκαιη και ισότιμη βάση, εκ μέρους των Συμβαλλόμενων 

Μερών, ειδικότερα των αναπτυσσόμενων χωρών, στα αποτελέσματα και στα ωφελήματα, που 

προκύπτουν από βιοτεχνολογίες που, βασίζονται σε γενετικούς πόρους, που παρέχονται από τα 

εν λόγω Συμβαλλόμενα Μέρη. Τέτοια πρόσβαση θα παρέχεται υπό αμοιβαία συμφωνηθέντες 

όρους. 

3. Τα Μέρη θα διερευνούν την ανάγκη και τις διαδικασίες κατάρτισης ενός πρωτοκόλλου στο 

οποίο παρουσιάζονται  οι  ενδεδειγμένες  διαδικασίες,  συμπεριλαμβανομένων,  ειδικότερα,  και 

των προηγούμενων σχετικών συμφωνιών, στον τομέα της ασφαλούς μεταφοράς, χειρισμού και 

χρήσης κάθε ζώντος τροποποιημένου οργανισμού που προέρχεται από τη χρήση βιοτεχνολογίας 

και ο 

οποίος  μπορεί  να  εμφανίσει  ανεπιθύμητες  επιπτώσεις  σε  ό,τι  αφορά  τη  διατήρηση  και  την 

αειφορική χρήση της βιολογικής ποικιλότητας. 

4.  Κάθε  Συμβαλλόμενο Μέρος  θα  παρέχει,  άμεσα  ή  απαιτώντας  από  κάθε  φυσικό  ή  νομικό 

πρόσωπο υπό την δικαιοδοσία του, το οποίο παρέχει τους οργανισμούς που αναφέρονται στην 

παράγραφο  3  παραπάνω,  κάθε  διαθέσιμη  πληροφορία  σχετικά  με  τη  χρήση  και  τους 

κανονισμούς  ασφάλειας,  που  απαιτούνται  από  το  εν  λόγω  Συμβαλλόμενο  Μέρος  κατά  το 

χειρισμό των οργανισμών αυτών, καθώς επίσης θα παρέχει και κάθε άλλη πληροφορία για τις 

ενδεχόμενες  ανεπιθύμητες  επιπτώσεις  των  συγκεκριμένων  οργανισμών  στο  Συμβαλλόμενο 

Μέρος στο οποίο πρόκειται να εισαχθούν οι οργανισμοί αυτοί. 

 

Άρθρο 20 ‐ Χρηματοδοτικοί πόροι 

1.  Κάθε  Συμβαλλόμενο  Μέρος  αναλαμβάνει  να  παρέχει,  σύμφωνα  με  τις  δυνατότητές  του, 

χρηματοδοτική υποστήριξη  και  κίνητρα σε ό,τι  αφορά  εκείνες  τις  εθνικές  δραστηριότητες,  οι 

οποίες αποσκοπούν στην  επίτευξη  των στόχων  της παρούσας Σύμβασης, σε συμφωνία με  τα 

εθνικά του σχέδια, προγράμματα και προτεραιότητες. 

2.  Οι  αναπτυγμένες  Συμβαλλόμενες  Χώρες,  παρέχουν  νέους  και  συμπληρωματικούς 

χρηματοδοτικούς πόρους, για να βοηθήσουν τις αναπτυσσόμενες Συμβαλλόμενες χώρες, ώστε 



αυτές να ανταποκριθούν στην πλήρη αύξηση δαπανών που συμφωνήθηκε και που τις βαρύνει, 

στην εφαρμογή μέτρων τα οποία συμμορφούνται με τις υποχρεώσεις της παρούσας Σύμβασης 

και  να  επωφεληθούν  από  τις  διατάξεις  της,  δαπάνες  οι  οποίες  έχουν  γίνει  αντικείμενο 

συμφωνίας μεταξύ μιας αναπτυσσόμενης συμβαλλόμενης χώρας, της θεσμικής δομής και που 

αναφέρεται στο άρθρο 21, ανάλογα με τις προτεραιότητες σε θέματα πολιτικής και στρατηγικής 

και με τις προτεραιότητες του προγράμματος, με κριτήρια επιλεξιμότητας, καθώς επίσης και με 

βάση έναν ενδεικτικό πίνακα οριακού κόστους, που καταρτίστηκε από τη Διάσκεψη των Μερών. 

Άλλα Μέρη, περιλαμβανομένων και των χωρών που βρίσκονται στο στάδιο της μετάβασης στην 

οικονομία της αγοράς, μπορούν αυτόβουλα να αναλάβουν υποχρεώσεις αναπτυγμένων χωρών 

‐  Μερών.  Για  τους  σκοπούς  του  παρόντος  Άρθρου,  η  Διάσκεψη  των  Μερών,  στην  πρώτη 

συνεδρίασή της θα καταρτίσει έναν πίνακα αναπτυγμένων συμβαλλόμενων χωρών και άλλων 

Μερών τα οποία αυτόβουλα αναλαμβάνουν τις υποχρεώσεις αναπτυγμένων συμβαλλόμενων 

χωρών. Η Διάσκεψη των Μερών θα επανεξετάζει περιοδικά και αν απαιτείται θα τροποποιεί τον 

πίνακα αυτόν. Οι συνεισφορές άλλων χωρών και άλλων πηγών, σε εθελούσια βάση, μπορούν 

επίσης να ενθαρρυνθούν. Η εφαρμογή των εν λόγω υποχρεώσεων λαμβάνει επίσης υπόψη την 

ανάγκη για την επάρκεια, την προβλεψιμότητα και την έγκαιρη ροή των κονδυλίων, καθώς και 

τη  σημασία  του  επιμερισμού  των  βαρών  ανάμεσα  στα  Μέρη  που  συνεισφέρουν  και 

περιλαμβάνονται στον πίνακα. 

3. Οι αναπτυγμένες συμβαλλόμενες  χώρες, μπορούν  να παράσχουν,  ενώ οι αναπτυσσόμενες 

συμβαλλόμενες χώρες να επωφεληθούν από χρηματοδοτικούς πόρους που συνδέονται με την 

εφαρμογή της παρούσας Σύμβασης μέσω διμερών, περιφερειακών και άλλων πολυμερών οδών. 

4. Η έκταση κατά την οποία οι αναπτυσσόμενες Συμβαλλόμενες Χώρες θα ανταποκρίνονται στις 

υποχρεώσεις  τους σε ό,τι αφορά  την παρούσα Σύμβαση,  εξαρτάται από  την αποτελεσματική 

εφαρμογή εκ μέρους των αναπτυγμένων συμβαλλόμενων χωρών, των υποχρεώσεών τους, που 

απορρέουν από τη Σύμβαση 

σχετικά  με  τους  χρηματοδοτικούς  πόρους  και  τη  μεταφορά  τεχνολογίας  και  θα  λαμβάνουν 

πλήρως υπόψη το γεγονός ότι η οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη και η εξάλειψη της φτώχειας 

αποτελούν  τις  πρώτες  και  σημαντικότερες  προτεραιότητες  για  τις  αναπτυσσόμενες  χώρες  ‐ 

Μέρη. 

5. Τα Μέρη θα λαμβάνουν υπόψη πλήρως τις ειδικές ανάγκες και  την  ειδική κατάσταση  των 

λιγότερο  ανεπτυγμένων  χωρών  κατά  την  ανάπτυξη  των  δράσεών  τους,  σε  ό,τι  αφορά  τη 

χρηματοδότηση και τη μεταφορά τεχνολογίας. 

6.  Τα  Συμβαλλόμενα  Μέρη  θα  λαμβάνουν  επίσης  υπόψη  τις  ειδικές  προϋποθέσεις  που 

διαμορφώνονται  από  την  εξάρτηση,  την  κατανομή  και  τον  εντοπισμό  της  βιολογικής 

ποικιλότητας  εντός  των αναπτυσσόμενων  Συμβαλλόμενων  χωρών  και  ειδικότερα  των μικρών 

νησιωτικών κρατών. 

7. Ιδιαίτερη σημασία θα πρέπει επίσης να δοθεί στην ειδική κατάσταση των αναπτυσσόμενων 

χωρών,  περιλαμβανομένων  και  εκείνων  που  θεωρούνται  ως  ιδιαίτερα  ευπαθείς  από 

περιβαλλοντική άποψη, όπως εκείνες οι οποίες διαθέτουν άγονες και ημιάγονες παράκτιες και 

ορεινές περιοχές. 



Άρθρο 21 ‐ Χρηματοδοτικός μηχανισμός 

1.  Εγκαθίσταται  ένας  μηχανισμός  για  την  παροχή  χρηματοδοτικών  πόρων  προς  τις 

αναπτυσσόμενες Συμβαλλόμενες χώρες, για τους σκοπούς της παρούσας Σύμβασης, υπό μορφή 

δωρεάν  βοήθειας  ή  επιχορήγησης,  βασικά  στοιχεία  των  οποίων  περιγράφονται  στο  παρόν 

Άρθρο.  Ο  μηχανισμός  θα  λειτουργεί  υπό  την  εποπτεία  και  καθοδήγηση  της  Διάσκεψης  των 

Μερών, στην οποία και λογοδοτεί για τους σκοπούς της παρούσας Σύμβασης. Οι λειτουργίες του 

μηχανισμού θα αναλαμβάνονται από ειδική θεσμική δομή όπως αποφασίζεται από τη Διάσκεψη 

των Μερών στην πρώτη της συνεδρίαση. Για τους σκοπούς της παρούσας Σύμβασης, η Διάσκεψη 

των  Μερών  θα  προσδιορίζει  τις  προτεραιότητες  πολιτικής  στρατηγικής  και  προγράμματος, 

καθώς και τα κριτήρια επιλεξιμότητας, σχετικά με την πρόσβαση και τη χρησιμοποίηση των εν 

λόγω πόρων. 

Οι συνεισφορές θα είναι τέτοιες ώστε να λαμβάνεται υπόψη η ανάγκη πρόβλεψης εγκαιρότητας 

και επικαιρότητας της ροής κονδυλίων, όπως αναφέρονται στο άρθρο 20, σε συμφωνία με τα 

ποσά των απαιτούμενων πόρων, που πρέπει να αποφασίζονται περιοδικά από τη Διάσκεψη των 

Μερών και να υπογραμμίζεται η σημασία της κατανομής των βαρών μεταξύ των Μερών που 

συνεισφέρουν, τα οποία περιλαμβάνονται στον πίνακα που αναφέρεται σχετικά στο άρθρο 20, 

παράγραφος  2.  Εθελούσιες  συνεισφορές  μπορούν  επίσης  να  συνεισφέρονται  από  τις 

αναπτυγμένες χώρες‐Μέρη και από άλλες χώρες και πηγές. Ο μηχανισμός θα λειτουργεί κατά 

τρόπο δημοκρατικό και διαφανή. 

2. Δυνάμει των στόχων της παρούσας Σύμβασης, η Διάσκεψη των Μερών θα προσδιορίσει στην 

πρώτη συνεδρίασή της τις πολιτικές, στρατηγικές και προγραμματικές προτεραιότητες, καθώς 

επίσης  θα  καθορίσει  λεπτομερή  κριτήρια  και  κατευθυντήριες  γραμμές  για  την  παραχώρηση 

δυνατοτήτων  πρόσβασης  και  χρησιμοποίησης  των  χρηματοδοτικών  πόρων, 

συμπεριλαμβανομένης  και  της  συστηματικής  παρακολούθησης  και  αξιολόγησης,  σε  τακτική 

βάση, των τρόπων χρησιμοποίησης τους. Η Διάσκεψη των Μερών θα αποφασίζει σε ό,τι αφορά 

τις  ρυθμίσεις  ενεργοποίησης  της  παραγράφου  1  παραπάνω,  μετά  από  διαβούλευση  με  τη 

σχετική δομή, στην οποία έχει ανατεθεί η λειτουργία του χρηματοδοτικού μηχανισμού. 

3.  Η  Διάσκεψη  των  Μερών  θα  αξιολογεί  την  αποτελεσματικότητα  του  μηχανισμού  που 

συνιστάται  με  το  παρόν  Άρθρο,  συμπεριλαμβανομένων  και  των  κριτηρίων  και  των 

κατευθυντηρίων γραμμών που αναφέρονται στην παράγραφο 2 παραπάνω, όχι νωρίτερα από 

δύο χρόνια μετά την έναρξη ισχύος της παρούσας Σύμβασης και εν συνεχεία σε τακτική βάση. 

Με βάση την εν λόγω αξιολόγηση θα αναλαμβάνει, αν απαιτείται, τις ενδεδειγμένες ενέργειες 

για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας του μηχανισμού. 

4.  Τα  Συμβαλλόμενα  Μέρη  θα  αναλαμβάνουν  ενδεχομένως  την  ενίσχυση  των  υπαρχόντων 

θεσμικών  χρηματοδοτικών  οργάνων  για  την  παροχή  χρηματοδοτικών  πόρων  με  στόχο  τη 

διατήρηση και την αειφορική χρήση της βιολογικής ποικιλότητας. 

 

Άρθρο 22 ‐ Σχέσεις με άλλες διεθνείς συμβάσεις 

1. Οι διατάξεις  της παρούσας Σύμβασης δεν  επηρεάζουν  τα δικαιώματα και  τις υποχρεώσεις 

κάθε  Συμβαλλόμενου Μέρους  που  απορρέουν  από  οποιαδήποτε  εν  ισχύι  διεθνή  συμφωνία, 



εξαιρουμένων εκείνων όπου η άσκηση  των εν  λόγω δικαιωμάτων και υποχρεώσεων θέτει  τη 

βιολογική ποικιλότητα σε σοβαρούς κινδύνους βλάβης ή απειλής. 

2.  Τα  Συμβαλλόμενα  Μέρη  θα  εφαρμόζουν  την  παρούσα  Σύμβαση  με  πλήρη  σεβασμό  του 

θαλάσσιου περιβάλλοντος συμμορφούμενα με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των κρατών 

που απορρέουν από το δίκαιο της θάλασσας. 

 

Άρθρο 23 ‐ Διάσκεψη των Μερών 

1. Με το παρόν ιδρύεται Διάσκεψη των Μερών. Η πρώτη συνεδρίαση της Διάσκεψης των Μερών 

θα  συγκληθεί  από  τον  Εκτελεστικό  Διευθυντή  του  Προγράμματος  Ηνωμένων  Εθνών  για  το 

Περιβάλλον και όχι αργότερα από ένα έτος, μετά την έναρξη ισχύος της παρούσας Σύμβασης. 

Κατόπιν, συγκαλούνται  τακτικές συνεδριάσεις  της Διάσκεψης  των Μερών σε  τακτικά χρονικά 

διαστήματα, που θα καθορίζονται από τη Διάσκεψη στην πρώτη της συνεδρίαση. 

2.  'Έκτακτες  συνεδριάσεις  της  Διάσκεψης  των Μερών  θα  συγκαλούνται  οποτεδήποτε  κριθεί 

απαραίτητο από αυτήν ή μετά από γραπτό αίτημα οποιουδήποτε Μέρους με την προϋπόθεση 

ότι, εντός έξι μηνών μετά από την κοινοποίηση εκ μέρους της Γραμματείας του αιτήματος προς 

αυτά, το αίτημα υποστηρίζεται, από το ένα τρίτο τουλάχιστον των Μερών. 

3.  Η  Διάσκεψη  των Μερών  θα  αποφασίζει  δια  συναινέσεως  και  θα  υιοθετεί  διαδικαστικούς 

κανόνες για την ίδια και για κάθε επικουρικό σώμα, που ενδεχομένως συνιστά, θα θεσπίζει δε 

και  τους  χρηματοοικονομικούς  κανόνες  που διέπουν  τη  χρηματοδότηση  της  Γραμματείας.  Σε 

κάθε τακτική συνεδρίαση, θα εγκρίνει τον προϋπολογισμό για την οικονομική περίοδο μέχρι την 

επόμενη τακτική συνεδρίασή της. 

4. Η Διάσκεψη των Μερών θα παρακολουθεί την εφαρμογή της παρούσας Σύμβασης και για το 

σκοπό αυτόν θα: 

(α) καθορίζει τον τύπο των πληροφοριών και τις προθεσμίες για τη μεταβίβασή τους, που πρέπει 

να υποβάλλονται σε συμφωνία με το άρθρο 26 και θα εξετάζει τις εν λόγω πληροφορίες και τις 

εκθέσεις που υποβάλλονται από κάθε επικουρικό σώμα, 

(β)  ανασκοπεί  κάθε  επιστημονικό,  τεχνικό  και  τεχνολογικό  στοιχείο,  σχετικά  με  τη  βιολογική 

ποικιλότητα που παρέχεται σε συμφωνία με το άρθρο 25, 

(γ) εξετάζει και εγκρίνει, κατά τα δέοντα, πρωτόκολλα σε συμφωνία με το άρθρο 28, 

(δ) εξετάζει και εγκρίνει κατά τα δέοντα, σε συμφωνία με τα άρθρα 29 και 30, τροπολογίες της 

παρούσας Σύμβασης και των παραρτημάτων της, 

(ε) εξετάζει τροπολογίες για κάθε πρωτόκολλο, καθώς επίσης και για κάθε σχετικό παράρτημα 

και  εφόσον  ληφθεί  ανάλογη  απόφαση,  συνιστά  ενδεχομένως  την  υιοθέτηση  τους  από  τα 

Συμβαλλόμενα Μέρη στο σχετικά πρωτόκολλο, 

(ζ) εξετάζει και εγκρίνει, κατά τα δέοντα, σε συμφωνία με το άρθρο 30, πρόσθετα παραρτήματα 

για την παρούσα Σύμβαση, 



(η) συνιστά τέτοια επικουρικά σώματα, ειδικότερα σε ό,τι αφορά την παροχή επιστημονικών και 

τεχνικών συμβουλών, ανάλογα με τις ανάγκες, για την εφαρμογή της παρούσας Σύμβασης, 

(θ) έρχεται σε επαφή, μέσω της Γραμματείας, με τα εκτελεστικά όργανα άλλων συμβάσεων, που 

ασχολούνται  με  θέματα  καλυπτόμενα  από  την  παρούσα  Σύμβαση,  με  στόχο  την  καθιέρωση 

ενδεδειγμένων μορφών συνεργασίας με αυτά και 

(ι)  εξετάζει  και  αναλαμβάνει  κάθε  πρόσθετη  δράση,  που  ενδεχομένως  απαιτείται  για  την 

επίτευξη  των  σκοπών  της  παρούσας  Σύμβασης,  υπό  το  φως  της  αποκτούμενης  κατά  τη 

λειτουργία της εμπειρίας. 

5. Τα Ηνωμένα Έθνη, οι ειδικευμένες υπηρεσίες τους και ο Διεθνής Οργανισμός για την Ατομική 

ενέργεια,  καθώς  επίσης  και  κάθε  κράτος  μη  μέρος  της  παρούσας  Σύμβασης  δύνανται  να 

εκπροσωπούνται ως παρατηρητές στις συνεδριάσεις  της Διάσκεψης  των Μερών. Κάθε άλλος 

φορέας ή οργανισμός, κρατικός ή μη εξειδικευμένος σε τομείς σχετικούς με τη διατήρηση και 

την  αειφορική  χρήση  της  βιολογικής  ποικιλότητας,  που  ενημερώνουν  τη  Γραμματεία  για  την 

επιθυμία τους να εκπροσωπηθούν ως παρατηρητές σε συνεδρίαση της Διάσκεψης των Μερών, 

μπορεί να γίνει δεκτός, εκτός αν διαφωνεί το ένα τρίτο τουλάχιστον των Μερών. Η απόφαση 

συμμετοχής παρατηρητών υπόκειται στους διαδικαστικούς κανόνες που έχουν εγκριθεί από τη 

Διάσκεψη των Μερών. 

 

Άρθρο 24 ‐ Γραμματεία 

1. Με το παρόν Άρθρο συνίσταται Γραμματεία. Τα καθήκοντά της έχουν ως εξής: 

(α)  Οργάνωση  και  εξυπηρέτηση  των  συνεδριάσεων  της  Διάσκεψης  των  Μερών,  όπως 

προβλέπεται στο άρθρο 23, 

(β) εκτέλεση των εργασιών που της ανατίθενται από κάθε πρωτόκολλο, 

(γ) κατάρτιση εκθέσεων σχετικά με την εκτέλεση των καθηκόντων της σύμφωνα με την παρούσα 

Σύμβαση και παρουσίασή τους στη Διάσκεψη των Μερών, 

(δ) συντονισμός με άλλους σχετικούς διεθνείς φορείς και ειδικότερα σύναψη των απαιτούμενων 

διοικητικών και συμβατικών ρυθμίσεων για την αποτελεσματική εκτέλεση των καθηκόντων της 

και 

(ε) διεκπεραίωση κάθε άλλου καθήκοντος που της αναθέτει η Διάσκεψη των Μερών. 

2. Στην πρώτη τακτική συνεδρίασή της η Διάσκεψη των Μερών διορίζει τη Γραμματεία, μεταξύ 

των  αρμόδιων  διεθνών  οργανισμών που  έχουν  εκδηλώσει  ενδιαφέρον  για  να  αναλάβουν  τα 

καθήκοντα της Γραμματείας, με βάση την παρούσα Σύμβαση. 

 

Άρθρο 25 ‐ Επικουρικό σώμα επιστημονικών, τεχνικών και τεχνολογικών συμβουλών 

1. Συνίσταται με το παρόν επικουρικά σώμα παροχής επιστημονικών, τεχνικών και τεχνολογικών 

συμβουλών για λογαριασμό τόσο της Διάσκεψης των Μερών, όσο άλλων επικουρικών οργάνων 



εφόσον είναι ενδεδειγμένο για την έγκαιρη παροχή συμβουλών σχετικά με την εφαρμογή της 

παρούσας Σύμβασης. Το σώμα αυτό θα είναι ανοιχτής πρόσβασης για κάθε Μέρος και η σύνθεσή 

του  είναι  πολυεπιστημιακή5.  Θα  περιλαμβάνει  εκπροσώπους  κυβερνήσεων  αρμόδιους  στο 

σχετικό  τομέα  τεχνογνωσίας  και  θα  υποβάλλει  σε  τακτικά  χρονικά  διαστήματα  εκθέσεις  στη 

Διάσκεψη των Μερών για κάθε θέμα της αρμοδιότητάς του. 

2. Με βάση και σε συμφωνία με τις κατευθυντήριες γραμμές, που έχουν καταρτισθεί από τη 

Διάσκεψη των Μερών και μετά από αίτημά της το σώμα αυτό θα: 

(α)  παρέχει  επιστημονικές  και  τεχνικές  εκτιμήσεις,  σχετικά  με  την  κατάσταση  της  βιολογικής 

ποικιλότητας, 

(β) προετοιμάζει  επιστημονικές και  τεχνικές  εκτιμήσεις  επιπτώσεων από ληφθέντα μέτρα, σε 

συμφωνία με τις διατάξεις της παρούσας Σύμβασης, 

(γ)  προσδιορίζει  καινοτόμες,  αποτελεσματικές  και  επίκαιρες  τεχνολογίες  και  τεχνογνωσία 

σχετικά  με  τη  διατήρηση  και  την  αειφορική  χρήση  βιολογικής  ποικιλότητας  και  θα  παρέχει 

συμβουλές  σχετικά  με  τους  τρόπους  και  μέσα ανάπτυξης  και/ή  μεταφοράς  των  τεχνολογιών 

αυτών, 

(δ) παρέχει συμβουλές σχετικά με επιστημονικά προγράμματα και με διεθνή συνεργασία στην 

έρευνα  και  ανάπτυξη,  που  αφορούν  τη  διατήρηση  και  την  αειφορική  χρήση  της  βιολογικής 

ποικιλότητας και 

(ε) δίδει απαντήσεις σε επιστημονικά, τεχνικά, τεχνολογικά και μεθοδολογικά ερωτήματα που 

θα τίθενται προς αυτό από τη Διάσκεψη των Μερών και τα επικουρικά όργανά της. 

3.  Τα  καθήκοντα,  οι  αρμοδιότητες,  η  οργάνωση  και  η  λειτουργία  του  εν  λόγω  οργάνου 

ρυθμίζονται περαιτέρω από τη Διάσκεψη των Μερών. 

 

Άρθρο 26 ‐ Εκθέσεις 

Κάθε  Συμβαλλόμενο  Μέρος  θα  υποβάλλει  εκθέσεις  στη  Διάσκεψη  των  Μερών  σε  χρονικά 

διαστήματα που αυτή καθορίζει, σχετικά με τα μέτρα που ελήφθησαν για την εφαρμογή των 

διατάξεων  της  παρούσας  Σύμβασης  και  την  αποτελεσματικότητά  τους  σε  ό,τι  αφορά  την 

επίτευξη των στόχων της παρούσας Σύμβασης. 

 

Άρθρο 27 ‐ Διευθέτηση διαφορών 

1. Σε περίπτωση που ανακύπτουν διαφορές μεταξύ ορισμένων Συμβαλλόμενων Μερών, σχετικά 

με την ερμηνεία ή εφαρμογή της παρούσας Σύμβασης,  τα ενδιαφερόμενα μέρη οφείλουν να 

επιδιώκουν τη διευθέτηση της διαφοράς με διαπραγματεύσεις. 

5 Multidisciplinary στο πρωτότυπο, διεπιστημονικό. 



2. Αν τα ενδιαφερόμενα μέρη δεν είναι σε θέση να επιτύχουν συμφωνία με διαπραγματεύσεις, 

είναι δυνατόν να επιδιώκουν από κοινού την παροχή υπηρεσιών καλής θελήσεως ή να ζητούν τη 

μεσολάβηση ενός τρίτου μέρους. 

3.  Κατά  την  κύρωση,  την  παραδοχή,  έγκριση  ή  προσχώρηση  στην  παρούσα  Σύμβαση  ή 

οποτεδήποτε  μετά,  ένα  κράτος  ή  ένας  οργανισμός  περιφερειακής  οικονομικής  ολοκλήρωσης 

μπορεί να δηλώσει γραπτώς στο θεματοφύλακα ότι για οποιαδήποτε μη επιλυόμενη διαφορά, 

με βάση την παράγραφο 1 ή την παράγραφο 2, δέχεται υποχρεωτικά τον ένα ή και τους δύο 

παρακάτω τρόπους διευθέτησης της διαφοράς. 

(α) Διαιτησία σε συμφωνία με τη διαδικασία που ορίζεται στο μέρος 1 του παραρτήματος ΙΙ. 

(β) Παραπομπή της διαφοράς στο Διεθνές Δικαστήριο. 

4. Αν τα μέρη που διαφωνούν δεν έχουν σε συμφωνία με την παράγραφο 3 παραπάνω αποδεχθεί 

την  ίδια  η  καμία  από  τις  δύο  διαδικασίες,  η  διαφορά  θα  παραπέμπεται  προς  συμβιβασμό, 

σύμφωνα με το μέρος 2 του παραρτήματος ΙΙ, εκτός αν τα μέρη συμφωνήσουν κάτι άλλως πως. 

5. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου θα ισχύουν για κάθε πρωτόκολλο, εκτός αν προβλέπεται 

άλλως πως στο εν λόγω πρωτόκολλο. 

 

Άρθρο 28 ‐ Υιοθέτηση πρωτοκόλλων 

1.  Τα  Συμβαλλόμενα  Μέρη  θα  συνεργάζονται  για  τη  διαμόρφωση  και  τη  θέσπιση  των 

πρωτοκόλλων της παρούσας Σύμβασης. 

2. Τα πρωτόκολλα θα υιοθετούνται σε συνεδρίαση της Διάσκεψης των Μερών. 

3. Το κείμενο κάθε προτεινόμενου πρωτοκόλλου κοινοποιείται στα Συμβαλλόμενα Μέρη από τη 

Γραμματεία, τουλάχιστον έξι μήνες πριν από τη σύγκληση της υπόψη συνεδρίασης. 

 

Άρθρο 29 ‐ Τροποποίηση της Σύμβασης ή των πρωτοκόλλων 

1.  Τροπολογίες  της  παρούσας  Σύμβασης  δυνατόν  να  προτείνονται  από  κάθε  Συμβαλλόμενο 

Μέρος. Τροπολογίες κάθε πρωτοκόλλου μπορεί να κατατεθούν από κάθε Συμβαλλόμενο Μέρος 

του εν λόγω πρωτοκόλλου. 

2.  Τροπολογίες  της  παρούσας  Σύμβασης  θα  εγκρίνονται  σε  συνεδρίαση  της  Διάσκεψης  των 

Μερών. Τροπολογίες κάθε πρωτοκόλλου θα εγκρίνονται σε συνεδρίαση των Μερών του εν λόγω 

πρωτοκόλλου.  Το  κείμενο  κάθε  προτεινόμενης  τροπολογίας  της  παρούσας  Σύμβασης  ή  κάθε 

πρωτοκόλλου, εκτός αν προβλέπεται άλλως πως στο εν λόγω πρωτόκολλο, θα κοινοποιείται στα 

Μέρη της εν λόγω Σύμβασης ή Πρωτοκόλλων από τη Γραμματεία, τουλάχιστον έξι μήνες πριν 

από  τη συνεδρίαση στην οποία προτείνεται προς  έγκριση. Η  Γραμματεία θα κοινοποιεί προς 

ενημέρωση στους υπογράφοντες την παρούσα Σύμβαση τις προτεινόμενες τροπολογίες. 

3.  Τα  Μέρη  θα  καταβάλλουν  κάθε  προσπάθεια  για  την  επίτευξη  συμφωνίας  σε  κάθε 

προτεινόμενη τροπολογία της παρούσας Σύμβασης ή κάθε πρωτοκόλλου, με συναίνεση. Αν για 



την επίτευξη συναίνεσης εξαντλούνται όλες οι προσπάθειες χωρίς να επιτυγχάνεται συμφωνία, 

η τροπολογία εγκρίνεται σε έσχατη ανάγκη με πλειοψηφία δύο τρίτων των Μερών της εν λόγω 

Σύμβασης ή Πρωτοκόλλου που είναι 

παρόντα ή ψηφίζουν κατά τη συνεδρίαση και θα υποβάλλεται από το θεματοφύλακα σε όλα τα 

Μέρη για επικύρωση, αποδοχή ή έγκριση. 

4.  Η  επικύρωση,  αποδοχή  ή  έγκριση  τροπολογιών  θα  κοινοποιούνται  στο  θεματοφύλακα 

γραπτώς. Τροπολογίες που εγκρίνονται, σε συμφωνία με την παράγραφο 3 παραπάνω, αρχίζουν 

να ισχύουν στα Μέρη που τις έκαναν δεκτές την ενενηκοστή ημέρα, μετά από την κατάθεση των 

εγγράφων επικύρωσης, αποδοχής ή έγκρισης από τουλάχιστον δύο τρίτα των Συμβαλλόμενων 

Μερών της παρούσας Σύμβασης ή από τα μέρη του υπόψη πρωτοκόλλου, εκτός αν προβλέπεται 

άλλως πως στο εν λόγω πρωτόκολλο. Μετά από αυτό οι τροπολογίες θα αρχίζουν να ισχύουν για 

κάθε άλλο μέρος την ενενηκοστή ημέρα μετά από την κατάθεση εκ μέρους του μέρους αυτού 

των εγγράφων επικύρωσης, αποδοχής ή έγκρισης των τροπολογιών. 

5. Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, με τον όρο "παρόντα και ψηφίζοντα μέρη" νοούνται 

τα μέρη που είναι παρόντα και ρίπτουν μια θετική ή αρνητική ψήφο. 

 

Άρθρο 30 ‐ Υιοθέτηση και τροποποίηση παραρτημάτων 

1. Τα παραρτήματα της παρούσας Σύμβασης ή κάθε πρωτοκόλλου θα αποτελούν αναπόσπαστο 

μέρος  της  Σύμβασης  ή  του  εν  λόγω  πρωτοκόλλου,  ανάλογα  με  την  περίπτωση,  και  εκτός  αν 

προβλέπεται άλλως πως, κάθε αναφορά στην παρούσα Σύμβαση ή τα πρωτόκολλά της αποτελεί 

ταυτόχρονα αναφορά σε κάθε σχετικό παράρτημα. Τα παραρτήματα αυτά θα περιορίζονται σε 

διαδικαστικά, επιστημονικά τεχνικά και διοικητικά θέματα. 

2.  Εκτός αν προβλέπεται άλλως πως σε ένα πρωτόκολλο  και  τα σχετικά  του παραρτήματα, η 

παρακάτω διαδικασία θα ισχύει σε ό,τι αφορά την πρόταση, τη θέσπιση και την έναρξη ισχύος 

πρόσθετων παραρτημάτων της παρούσας Σύμβασης ή παραρτημάτων κάποιου πρωτοκόλλου: 

(α)  παραρτήματα  της  παρούσας  Σύμβασης  ή  όποιου  πρωτοκόλλου  θα  προτείνονται  και  θα 

υιοθετούνται, σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται στο άρθρο 29. 

(β) Το Μέρος, που δεν είναι σε θέση να εγκρίνει ένα πρόσθετο παράρτημα της Σύμβασης αυτής 

ή  ένα  παράρτημα  οποιουδήποτε  πρωτοκόλλου  στα  οποία  είναι  Συμβαλλόμενο  Μέρος,  θα 

κοινοποιεί τα ανωτέρω στο θεματοφύλακα, γραπτώς εντός ενός έτους από την ημερομηνία κατά 

την οποία ανακοινώθηκε η υιοθέτηση του εκ μέρους του θεματοφύλακα. Ο θεματοφύλακας, 

χωρίς καθυστέρηση, θα ενημερώνει όλα τα μέρη σχετικά με την εν λόγω γνωστοποίηση. Ένα 

Μέρος μπορεί οποτεδήποτε να αποσύρει προγενέστερη δήλωση περί αντιρρήσεών του, οπότε 

τα παραρτήματα θα  τίθενται  σε  ισχύ  για  το  εν  λόγω Μέρος με βάση  την υποπαράγραφο  (γ) 

παρακάτω. 

(γ) Με την εκπνοή ενός έτους από την ημερομηνία κατά την οποία ανακοινώθηκε η εκ μέρους 

του Θεματοφύλακα υιοθέτηση του παραρτήματος, το παράρτημα αυτό τίθεται σε ισχύ για όλα 

τα Μέρη της παρούσας Σύμβασης ή κάθε σχετικού πρωτοκόλλου, εφόσον τα Μέρη δεν υπέβαλαν 

καμιά κοινοποίηση σύμφωνα με τις διατάξεις της υποπαραγράφου (β) παραπάνω. 



3.  Η  πρόταση,  έγκριση  και  θέση  σε  έναρξη  ισχύος  τροπολογιών  των  παραρτημάτων  της 

παρούσας  Σύμβασης  ή  κάθε  πρωτοκόλλου  υπόκεινται  στην  ίδια  διαδικασία  όπως  αυτή  που 

αφορά  την  πρόταση,  θέσπιση  και  έναρξη  ισχύος  των  παραρτημάτων  της  Σύμβασης  ή  των 

παραρτημάτων οποιουδήποτε πρωτοκόλλου. 

4.  Αν  ένα  πρόσθετο  παράρτημα  ή  μια  τροπολογία  ενός  παραρτήματος  συνδέεται  με  μια 

τροπολογία της παρούσας Σύμβασης ή ενός οποιουδήποτε πρωτοκόλλου, το 

πρόσθετο παράρτημα ή η τροπολογία δεν τίθενται σε ισχύ πριν η τροπολογία της Σύμβασης ή 

του υπόψη πρωτοκόλλου τεθεί σε ισχύ. 

 

Άρθρο 31 ‐ Δικαίωμα ψήφου 

1. Κάθε Συμβαλλόμενο Μέρος της παρούσας Σύμβασης ή ενός πρωτοκόλλου διαθέτει μία ψήφο, 

εκτός από τις περιπτώσεις που προβλέπονται στην παράγραφο 2 παρακάτω. 

2. Περιφερειακοί οργανισμοί οικονομικής ολοκλήρωσης, σε θέματα αρμοδιοτήτων τους, ασκούν 

το δικαίωμα ψήφου με αριθμό ψήφων ίσο προς τον αριθμό των κρατών μελών τους, τα οποία 

είναι Συμβαλλόμενα Μέρη της παρούσας Σύμβασης ή του σχετικού πρωτοκόλλου. Οι οργανισμοί 

αυτοί δεν ασκούν δικαίωμα ψήφου αν τα κράτη μέλη τους ασκούν το δικό τους και αντίστροφα. 

 

Άρθρο 32 ‐ Σχέσεις μεταξύ της παρούσας Σύμβασης και των πρωτοκόλλων της 

1.  Ένα  κράτος  ή  ένας  οργανισμός  περιφερειακής  οικονομικής  ολοκλήρωσης  δεν  δύναται  να 

καταστεί  Μέρος  κάποιου  πρωτοκόλλου  αν  δεν  αποτελεί  ή  αν  δεν  καθίσταται  ταυτόχρονα 

Συμβαλλόμενο Μέρος της παρούσας Σύμβασης. 

2. Αποφάσεις με βάση οποιοδήποτε πρωτόκολλο λαμβάνονται μόνο από τα Μέρη του υπόψη 

πρωτοκόλλου.  Το  Συμβαλλόμενο  Μέρος  που  δεν  έχει  επικυρώσει,  δεχθεί  ή  εγκρίνει  ένα 

πρωτόκολλο, μπορεί να συμμετάσχει ως παρατηρητής σε κάθε συνεδρίαση των Μερών του εν 

λόγω πρωτοκόλλου. 

 

Άρθρο 33 ‐ Υπογραφή 

Η παρούσα Σύμβαση θα είναι ανοικτή προς υπογραφή στο Ρίο ντε Τζανέιρο από όλα τα κράτη 

και όλους τους οργανισμούς περιφερειακής οικονομικής ολοκλήρωσης, από την 5η Ιουνίου 1992 

μέχρι την 14η Ιουνίου 1992 και στην έδρα των Ηνωμένων Εθνών, Νέα Υόρκη, από την 15η Ιουνίου 

1992 μέχρι την 4η Ιουνίου 1993. 

 

 

 

 



Άρθρο 34 ‐ Επικύρωση, αποδοχή ή έγκριση 

1. Η παρούσα Σύμβαση και κάθε πρωτόκολλό της τίθεται προς επικύρωση, αποδοχή ή έγκριση 

από  κράτη  και  από  οργανισμούς,  περιφερειακής  οικονομικής  ολοκλήρωσης.  Τα  έγγραφα 

επικύρωσης, αποδοχής ή έγκρισης κατατίθενται στο Θεματοφύλακα. 

2.  Κάθε  οργανισμός,  όπως  αναφέρεται  στην  παράγραφο  1  παραπάνω,  που  καθίσταται 

Συμβαλλόμενο Μέρος της παρούσας Σύμβασης ή κάθε πρωτοκόλλου της χωρίς όμως τα κράτη 

μέλη του να αποτελούν Συμβαλλόμενα Μέρη, θα αναλάβει όλες τις υποχρεώσεις που απορρέουν 

από τη Σύμβαση ή από το πρωτόκολλο, ανάλογα με την περίπτωση. Σε περίπτωση οργανισμών 

αυτής της μορφής, των οποίων ένα ή περισσότερα κράτη ‐ μέλη είναι Συμβαλλόμενα Μέρη της 

παρούσας Σύμβασης ή σχετικού πρωτοκόλλου, ο οργανισμός αυτός καθώς και τα κράτη ‐ μέλη 

του θα αποφασίζουν το θέμα των ίδιων τους ευθυνών σχετικά με την τήρηση των υποχρεώσεών 

τους που απορρέουν από τη Σύμβαση ή το πρωτόκολλο, ανάλογα με 

την  περίπτωση.  Στις  περιπτώσεις  αυτές,  ο  οργανισμός  και  τα  κράτη  μέλη  του  δεν  θα 

νομιμοποιούνται να ασκούν ταυτόχρονα δικαιώματα που απορρέουν από τη Σύμβαση ή από το 

σχετικά πρωτόκολλο. 

3.  Στα  έγγραφα  επικύρωσης,  αποδοχής  ή  έγκρισης  οι  οργανισμοί  που  αναφέρονται  στην 

παράγραφο 1 παραπάνω θα γνωστοποιούν την έκταση των αρμοδιοτήτων τους για θέματα που 

διέπονται από τη Σύμβαση ή από το σχετικό πρωτόκολλο. Οι οργανισμοί αυτοί θα ενημερώνουν 

το Θεματοφύλακα για κάθε τροποποίηση σχετικά με την έκταση των αρμοδιοτήτων τους. 

 

Άρθρο 35 ‐ Προσχώρηση 

1. Η προσχώρηση στην παρούσα Σύμβαση και κάθε πρωτόκολλό της είναι ανοικτή για κράτη και 

οργανισμούς περιφερειακής οικονομικής ολοκλήρωσης μετά από την ημερομηνία υπογραφής 

της  Σύμβασης  ή  του  σχετικού  πρωτοκόλλου.  Τα  έγγραφα  προσχώρησης  κατατίθενται  στο 

Θεματοφύλακα. 

2.  Στα  έγγραφα  προσχώρησής  τους,  οι  οργανισμοί  που  αναφέρονται  στην  παράγραφο  1 

παραπάνω γνωστοποιούν την έκταση των αρμοδιοτήτων τους για τα θέματα που διέπονται από 

τη  Σύμβαση  ή  από  το  σχετικό  πρωτόκολλο.  Οι  οργανισμοί  αυτοί  ενημερώνουν  επίσης  το 

Θεματοφύλακα για κάθε τροποποίηση σχετικά με την έκταση των αρμοδιοτήτων τους. 

3.  Οι  διατάξεις  του  άρθρου  34  παράγραφος  2  ισχύουν  για  οργανισμούς  περιφερειακής 

οικονομικής  ολοκλήρωσης,  οι  οποίοι  προσχωρούν  στην  παρούσα  Σύμβαση  ή  σε  κάθε 

πρωτόκολλό της. 

 

Άρθρο 36 ‐ Έναρξη ισχύος 

1.  Η  παρούσα  Σύμβαση  αρχίζει  να  ισχύει  την  ενενηκοστή  ημέρα  μετά  από  την  ημερομηνία 

κατάθεσης του τριακοστού εγγράφου επικύρωσης, αποδοχής, έγκρισης ή προσχώρησης. 



2.  Τα  πρωτόκολλα  αρχίζουν  να  ισχύουν  την  ενενηκοστή  ημέρα  μετά  από  την  ημερομηνία 

κατάθεσης  του  αριθμού  εκείνου  των  εγγράφων  επικύρωσης,  έγκρισης  ή  προσχώρησης,  που 

προσδιορίζεται στο εν λόγω πρωτόκολλο. 

3.  Για  κάθε  Συμβαλλόμενο Μέρος,  το  οποίο  επικυρώνει  ή  εγκρίνει  την  παρούσα  Σύμβαση  ή 

προσχωρεί σ' αυτήν μετά από την κατάθεση του τριακοστού εγγράφου επικύρωσης, έγκρισης ή 

προσχώρησης, η σύμβαση θα τεθεί σε  ισχύ την ενενηκοστή ημέρα μετά από την ημερομηνία 

κατάθεσης από  το  εν  λόγω Συμβαλλόμενο μέρος  των  εγγράφων  του  επικύρωσης,  αποδοχής, 

έγκρισης ή προσχώρησης. 

4. Κάθε πρωτόκολλο, εκτός αν προσδιορίζεται άλλως πως στο εν λόγω πρωτόκολλο, θα τεθεί σε 

ισχύ  για  ένα  Συμβαλλόμενο  Μέρος  το  οποίο  επικυρώνει  ή  εγκρίνει  το  πρωτόκολλο  αυτό  ή 

προσχωρεί σ' αυτό μετά από την έναρξη ισχύος του, δυνάμει της παραγράφου 2 παραπάνω, την 

ενενηκοστή ημέρα μετά από την ημερομηνία κατά την οποία το εν λόγω Συμβαλλόμενο Μέρος 

καταθέτει τα έγγραφα επικύρωσης, αποδοχής, έγκρισης ή προσχώρησης ή κατά την ημερομηνία 

κατά την οποία η παρούσα Σύμβαση τίθεται σε ισχύ για το εν λόγω Συμβαλλόμενο Μέρος, και 

πάντως τη μεταγενέστερη αυτών. 

5. Για τους σκοπούς των παραγράφων 1 και 2 παραπάνω, κάθε έγγραφο που κατατίθεται από 

έναν οργανισμό περιφερειακής οικονομικής ολοκλήρωσης δεν θα 

προσμετράται ως πρόσθετο αυτών που έχουν ήδη κατατεθεί από άλλα κράτη μέλη του εν λόγω 

οργανισμού. 

 

Άρθρο 37 ‐ Επιφυλάξεις 

Δεν γίνονται δεκτές επιφυλάξεις σχετικά με την παρούσα Σύμβαση. 

 

Άρθρο 38 ‐ Αποχώρηση 

1. Οποιαδήποτε στιγμή δύο χρόνια μετά από την ημερομηνία κατά την οποία ετέθη σε ισχύ η 

παρούσα  Σύμβαση  για  ένα  Συμβαλλόμενο Μέρος,  το  Συμβαλλόμενο  αυτό Μέρος  μπορεί  να 

αποχωρήσει από τη Σύμβαση με γραπτή κοινοποίηση στο Θεματοφύλακα. 

2.  Αποχώρηση αυτής  της  μορφής πραγματοποιείται  με  την  εκπνοή  ενός  έτους  μετά από  την 

ημερομηνία  παραλαβή  της  κοινοποίησης  από  το  Θεματοφύλακα  ή  σε  κάθε  μεταγενέστερη 

ημερομηνία που δύναται να προσδιορίζεται στην κοινοποίηση της αποχώρησης. 

3. Το Συμβαλλόμενο Μέρος που αποχωρεί από  την παρούσα Σύμβαση θα θεωρείται ότι  έχει 

επίσης αποχωρήσει και από κάθε πρωτόκολλο του οποίου αποτελούσε μέρος. 

 

Άρθρο 39 ‐ Μεταβατικές οικονομικές ρυθμίσεις 

Με την προϋπόθεση ότι έχει πλήρως αναδιαρθρωθεί, σε συμφωνία με τους όρους του άρθρου 

21,  το  Παγκόσμιο  Περιβαλλοντικό  Μέσο  (Global  Environment  Facillity)  του  Προγράμματος 



Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών, το Πρόγραμμα για το Περιβάλλον των Ηνωμένων Εθνών και η 

Διεθνής Τράπεζα για την Ανασυγκρότηση και την Ανάπτυξη θα αποτελέσουν τη θεσμική δομή 

που αναφέρεται στο άρθρο 21, σε μεταβατική βάση, για την περίοδο μεταξύ έναρξης ισχύος της 

παρούσας Σύμβασης και της πρώτης συνεδρίασης της Διάσκεψης των Μερών ή μέχρις ότου η 

Διάσκεψη των Μερών αποφασίζει ποιά θεσμική δομή θα συσταθεί σε συμφωνία με το άρθρο 

21. 

 

Άρθρο 40 ‐ Μεταβατικές γραμματειακές ρυθμίσεις 

Η  γραμματεία  που  παρέχεται  από  τον  Εκτελεστικό  Διευθυντή  του  Προγράμματος  για  το 

Περιβάλλον των Ηνωμένων Εθνών θα αποτελέσει τη γραμματεία που αναφέρεται στο άρθρο 24, 

παράγραφος 2, σε μεταβατική βάση για περίοδο που μεσολαβεί μεταξύ της έναρξης ισχύος της 

παρούσας Σύμβασης και της πρώτης συνόδου της Διάσκεψης των Μερών. 

 

Άρθρο 41 ‐ Θεματοφύλακας 

Ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών θα ασκεί καθήκοντα Θεματοφύλακα της παρούσας 

Σύμβασης και των πρωτοκόλλων της. 

 

Άρθρο 42 ‐ Αυθεντικά κείμενα 

Το πρωτότυπο  της παρούσας σύμβασης,  της οποίας η αραβική, η  κινεζική, αγγλική,  γαλλική, 

ρωσική  και  ισπανική  έκδοση  θεωρούνται  επίσης  ως  αυθεντικές,  θα  κατατεθεί  στο  Γενικό 

Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών. 

Έγινε στο Ρίο ντε Τζανέιρο στις 5 Ιουνίου 1992 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ 

1. Οικοσυστήματα  και  Ενδιαιτήματα  (Οικότοποι): περιέχουν ποικιλότητα, μεγάλους αριθμούς 

ενδημικών  ή  απειλούμενων  ειδών  ή  άγρια  ζωή.  Χρησιμοποιούνται  από  αποδημητικά  είδη 

εμφανίζουν κοινωνική, οικονομική, πολιτιστική ή επιστημονική αξία ή είναι αντιπροσωπευτικά, 

μοναδικό ή συνδέονται με βασικές εξελικτικές ή άλλες βιολογικές διαδικασίες. 

2. Είδη και κοινότητες που είναι απειλούμενα, σε άγρια κατάσταση, είναι συγγενείς με τα οικιακά 

εξημερωμένα ή καλλιεργούμενα είδη, έχουν φαρμακευτική, γεωργική ή άλλη οικονομική αξία, 

έχουν  κοινωνική,  επιστημονική  ή  πολιτιστική  αξία  ή  σημασία  για  την  έρευνα  σε  θέματα 

διατήρησης και αειφορικής χρήσης της βιολογικής ποικιλότητας, ως είδη ‐ δείκτες και 

3.  Χαρακτηρισμένα  γονιδιώματα  και  γονίδια  που  παρουσιάζουν  κοινωνική,  επιστημονική  ή 

οικονομική σημασία. 



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ 

ΜΕΡΟΣ 1 ‐ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ 

Άρθρο 1 

Ο προσφεύγων θα γνωστοποιεί στη γραμματεία ότι τα μέρη παραπέμπουν προς διαιτησία τη 

διαφορά  δυνάμει  του  άρθρου  27.  Η  γνωστοποίηση  θα  αναφέρει  το  αντικείμενο  που 

παραπέμπεται προς διαιτησία και θα περιλαμβάνει, συγκεκριμένα, τα άρθρα της Σύμβασης ή 

του πρωτοκόλλου, η ερμηνεία ή η εφαρμογή των οποίων αμφισβητείται. Αν τα διάδικα μέρη δεν 

συμφωνήσουν  για  το  αντικείμενο  της  διαφοράς  πριν  από  το  διορισμό  του  προέδρου  του 

δικαστηρίου, το διαιτητικό δικαστήριο θα προσδιορίζει το εν λόγω αντικείμενο. Η γραμματεία 

θα διαβιβάζει  τις  λαμβανόμενες πληροφορίες σε όλα  τα  Συμβαλλόμενα Μέρη  της παρούσας 

Σύμβασης ή του υπόψη πρωτοκόλλου. 

Άρθρο 2 

1. Σε διαφορές μεταξύ δύο μερών, το διαιτητικό δικαστήριο θα αποτελείται από τρία μέλη. Κάθε 

μέρος της διαφοράς θα υποδεικνύει ένα διαιτητή και οι τοιουτοτρόπως υποδειχθέντες διαιτητές 

θα ορίζουν, με κοινή συμφωνία, τον τρίτο 

διαιτητή, ο οποίος θα είναι και ο πρόεδρος του δικαστηρίου. Ο τελευταίος είναι διαφορετικής 

εθνικότητας από αυτές των δύο μερών της διαφοράς, δεν θα έχει το συνήθη τόπο κατοικίας του 

στο έδαφος ενός από τα εν λόγω μέρη, ούτε θα είναι υπάλληλός του, ούτε θα έχει ασχοληθεί με 

την περίπτωση αυτή υπό οποιαδήποτε άλλη ιδιότητα. 

2.  Σε  διαφορές  μεταξύ  περισσοτέρων  των  δύο  μερών,  τα  μέρη  με  κοινά  συμφέροντα  θα 

υποδεικνύουν από κοινού ένα διαιτητή κατόπιν συμφωνίας. 

3. Κάθε χηρεύουσα θέση πληρούται με τον τρόπο που προβλέπεται στον αρχικά διορισμό. 

 

Άρθρο 3 

1. Αν ο πρόεδρος του διαιτητικού δικαστηρίου δεν έχει οριστεί δύο μήνες μετά από την υπόδειξη 

του  δεύτερου  διαιτητή,  ο  Γενικός  Γραμματέας  των  Ηνωμένων  Εθνών,  μετά  από  αίτημα  ενός 

μέρους, θα διορίσει τον πρόεδρο μέσα σε πρόσθετη δίμηνη προθεσμία. 

2.  Αν  ένα  από  τα  μέρη  της  διαφοράς  δεν  υποδείξει  διαιτητή  μέσα  σε  δύο  μήνες  από  την 

παραλαβή του αιτήματος, το άλλο μέρος μπορεί να ενημερώσει το Γενικό Γραμματέα, ο οποίος 

θα προβεί στον ορισμό προέδρου, μέσα σε πρόσθετη δίμηνη προθεσμία. 

 

Άρθρο 4 

Το  διαιτητικό  δικαστήριο  θα  εκδίδει  τις  αποφάσεις  του  σε  συμφωνία  με  τις  διατάξεις  της 

παρούσας Σύμβασης, κάθε σχετικού πρωτοκόλλου και της διεθνούς νομοθεσίας. 

 



Άρθρο 5 

Το  διαιτητικό  δικαστήριο  θα  καθορίζει  τους  διαδικαστικούς  κανόνες  του,  εκτός  αν  τα  μέρη 

συμφωνήσουν άλλως πως. 

 

Άρθρο 6 

Το  διαιτητικό  δικαστήριο  μπορεί,  μετά  από αίτηση  ενός  από  τα  μέρη,  να  συστήσει  τη  λήψη 

συντηρητικών μέτρων προστασίας. 

 

Άρθρο 7 

Τα διάδικα μέρη θα διευκολύνουν τις εργασίες του διαιτητικού δικαστηρίου και, συγκεκριμένα, 

με κάθε μέσο που διαθέτουν και θα: 

α) παρέχουν σ' αυτό κάθε σχετικό έγγραφο, πληροφοριακά στοιχεία και διευκολύνσεις και 

β) διευκολύνουν, όπου απαιτείται, την κλήση μαρτύρων ή εμπειρογνωμόνων και θα εξετάζουν 

τα μέσα αποδείξεως που προσκομίζουν. 

 

Άρθρο 8 

Τα  μέρη  και  οι  διαιτητές  αναλαμβάνουν  την  υποχρέωση  να  προστατεύσουν  την 

εμπιστευτικότητα  κάθε  πληροφορίας  που  λαμβάνουν  κατά  τη  διάρκεια  των  εργασιών  του 

διαιτητικού δικαστηρίου. 

 

Άρθρο 9 

Οι δαπάνες του δικαστηρίου θα αναλαμβάνονται από τα μέρη της διαφοράς σε ίσα ποσά, εκτός 

αν το διαιτητικό δικαστήριο καθορίζει άλλως, λόγω των ειδικών περιστάσεων του θέματος. Το 

δικαστήριο θα καταγράφει όλες του τις δαπάνες και θα αποδίδει τον τελικό απολογισμό των 

δαπανών του στα μέρη. 

 

Άρθρο 10 

Κάθε Συμβαλλόμενο Μέρος, που έχει έννομο συμφέρον στο αντικείμενο της διαφοράς και κρίνει 

ότι  μπορεί  να  θιγεί  από  την  απόφαση  του  δικαστηρίου  επί  της  διαφοράς  αυτής,  μπορεί  να 

παρέμβει κατά τη διαδικασία με την έγκριση του δικαστηρίου. 

 

 

 



Άρθρο 11 

Το δικαστήριο μπορεί να κρίνει και να αποφασίσει επί των ανταγωγών που απορρέουν άμεσα 

από το αντικείμενο της διαφοράς. 

 

Άρθρο 12 

Αποφάσεις  του  διαιτητικού  δικαστηρίου  τόσο  επί  της  διαδικασίας  όσο  και  επί  της  ουσίας 

θεμάτων θα λαμβάνονται δια πλειοψηφίας των μελών αυτού. 

 

Άρθρο 13 

Αν  ένα  από  τα  μέρη  της  διαφοράς  δεν  εμφανιστεί  ενώπιον  του  διαιτητικού  δικαστηρίου  ή 

παραλείψει  να  υπερασπισθεί  την  υπόθεσή  του,  το  άλλο  μέρος  μπορεί  να  ζητήσει  από  το 

δικαστήριο να συνεχίσει τη διαδικασία και να εκδώσει απόφαση. Η απουσία ή η παράλειψη ενός 

μέρους για να προβάλει τους ισχυρισμούς του δεν αποτελεί εμπόδιο για τη διαδικασία. Πριν από 

την  έκδοση  της  τελικής  απόφασης,  το  διαιτητικό  δικαστήριο  πρέπει  να  σχηματίσει  την 

πεποίθηση ότι η αγωγή είναι νόμω και ουσία βιώσιμη. 

 

Άρθρο 14 

Το δικαστήριο θα εκδίδει την τελική απόφαση του σε πέντε μήνες από την ημερομηνία κατά την 

οποία συγκροτήθηκε, εκτός αν κρίνει ότι απαιτείται η παράταση του χρονικού ορίου για περίοδο, 

που όμως δεν μπορεί να υπερβαίνει τους πέντε επιπλέον μήνες. 

 

Άρθρο 15 

Η τελική απόφαση του διαιτητικού δικαστηρίου θα περιορίζεται στο αντικείμενο της διαφοράς 

και  θα  αναφέρει  το  σχετικό  σκεπτικό.  Θα  περιλαμβάνει  επίσης  τα  ονόματα  των  μελών  που 

μετείχαν  στις  εργασίες  του  και  τη  χρονολογία  της  τελικής  απόφασης.  Κάθε  μέλος  του 

δικαστηρίου μπορεί να ζητήσει την καταχώρηση μιας ιδιαίτερης ή διαφορετικής γνώμης στην 

τελική απόφαση. 

 

Άρθρο 16 

Η απόφαση θα είναι δεσμευτική για τα μέρη της διαφοράς. Επίσης θα είναι ανέκκλητος, εκτός 

εάν  τα  μέρη  της  διαφοράς  έχουν  εκ  των  προτέρων  συμφωνήσει  σχετικά  με  μια  διαδικασία 

άσκησης ενδίκων μέσων. 

 

 



Άρθρο 17 

Οποιαδήποτε αμφισβήτηση που προκύπτει μεταξύ μερών, σε ό,τι αφορά  την ερμηνεία ή  τον 

τρόπο εφαρμογής της τελικής απόφασης, μπορεί να αναπεμφθεί, από κάθε μέρος, προς επίλυση 

στο διαιτητικό δικαστήριο που την εξέδωσε. 

 

 

ΜΕΡΟΣ 2 ‐ ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟΣ 

Άρθρο 1 

Μετά από αίτηση ενός εκ των μερών της διαφοράς, θα συνίσταται μια επιτροπή συμβιβασμού. 

Η  επιτροπή  αποτελείται,  εκτός  αν  τα  μέρη  συμφωνήσουν  άλλως  πως,  από  πέντε  μέλη,  δύο 

διοριζόμενα από  κάθε  ενδιαφερόμενο μέρος  και από  τον πρόεδρο,  ο  οποίος  επιλέγεται  από 

κοινού από τα εν λόγω μέλη. 

 

Άρθρο 2 

Όταν  πρόκειται  για  διαφορές  μεταξύ  περισσοτέρων  των  δύο  μερών,  τα  μέρη  με  τα  ίδια 

συμφέροντα κατόπιν συμφωνίας θα διορίζουν από κοινού,  τα δικά τους μέλη της επιτροπής. 

Όταν δύο ή περισσότερα μέρη έχουν διαφορετικά συμφέροντα ή αν υπάρχει διαφωνία  κατά 

πόσο έχουν κοινά συμφέροντα, θα διορίζουν τα μέλη τους χωριστά. 

 

Άρθρο 3 

Αν  δεν  πραγματοποιηθούν  οι  διορισμοί  εκ  μέρους  των  μερών  εντός  δύο  μηνών  από  την 

ημερομηνία αίτησης για τη σύσταση μιας επιτροπής συμβιβασμού, ο Γενικός Γραμματέας των 

Ηνωμένων Εθνών θα προβαίνει στους διορισμούς αυτούς, αν του το ζητηθεί από το μέρος που 

υπέβαλε την αίτηση, μέσα σε πρόσθετο χρονικό διάστημα δύο μηνών. 

 

Άρθρο 4 

Αν  ο  πρόεδρος  της  επιτροπής  συμβιβασμού δεν  έχει  επιλεγεί  εντός  δύο  μηνών μετά  από  το 

διορισμό του τελευταίου μέλους της επιτροπής, ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών θα 

διορίζει,  αν  του  το  ζητηθεί από ένα μέρος,  τον πρόεδρο σε πρόσθετο  χρονικό διάστημα δύο 

μηνών. 

 

Άρθρο 5 

Η επιτροπή συμβιβασμού θα λαμβάνει τις αποφάσεις της κατά πλειοψηφία των μελών της. Η 

επιτροπή θα ορίζει τη διαδικασία λειτουργίας της, εκτός αν τα μέρη της 



διαφοράς  συμφωνήσουν  άλλως  πως.  Η  επιτροπή  θα  καταρτίζει  μια  πρόταση  επίλυσης  της 

διαφοράς, της οποίας τα μέρη αναγνωρίζουν την καλή πίστη. 

 

Άρθρο 6 

Η  επιτροπή  θα  επιλαμβάνεται  των  διαφωνιών  σχετικά  με  τις  αρμοδιότητες  της  επιτροπής 

συμβιβασμού. 

 

Άρθρο δεύτερο 

Η ισχύς του νόμου αυτού αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, της 

δε Σύμβασης που κυρώνεται από την ολοκλήρωση των προϋποθέσεων του άρθρου 36 παρ. 1 

αυτής. 

Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή 

του ως νόμου του Κράτους. 

Αθήνα, 11 Απριλίου 1994 

 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ 
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

        ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ                   ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 

   Κ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ      Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ 
 
 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ        ΓΕΩΡΓΙΑΣ 

Α. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ    Γ. ΜΩΡΑΪΤΗΣ 
 
 

                  ΥΓΕΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ                  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ 
      ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ            ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ 

                              Δ. ΚΡΕΜΑΣΤΙΝΟΣ             Κ. ΛΑΛΙΩΤΗΣ 
 

 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ , 

ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 

Κ. ΣΗΜΙΤΗΣ 
 

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους 

Αθήνα, 13 Απριλίου 1994 
Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ . 

Γ. ΚΟΥΒΕΛΑΚΗΣ 



ΦΕΚ Α'207 7.10.1999 ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 2742  
   Χωροταξικός σχεδιασµός και αειφόρος ανάπτυξη και 
   άλλες διατάξεις. 
    
 
 
 
_____________________________________________________________________ 
                                                                      
 
 
 
 
 
                                     
 
                           Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
                     ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 
 
  Εκδίδοµε τον οκόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή: 
 
 
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α.' 
 
  ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΑΡΧΕΣ 
  ΤΟΥ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ 
              
  'Αρθρο 1 
   Σκοπός     
 
  Σκοπός του νόµου αυτού είναι η θέσπιση θεµελιωδών αρχών και η 
θεσµοθέτηση σύγχρονων οργάνων, διαδικασιών και µέσων άσκησης 
χωροταξικού σχεδιασµού που προωθούν την αειφόρο και ισόρροπη ανάπτυξη, 
κατοχυρώνουν την παραγωγική και κοινωική συνοχή, διασφαλίζουν  την 
προστασία τοu περιβάλλοντος στο σύνολο του εθνικού χώρου και στις επί 
µέρους ενότητές του και ενισχύouν τη θέση της χώρας οτο διεθνές και 
ευρωπαικό πλαίσιο. 
 
 
_____________________________________________________________________ 
                                                                      
 
 
 
 
          
  'Αρθρο 2 
   Στόχοι κοι αρχές   
 
  1. Ο χωροταξικός σχεδιασµός έχει ως στόχο να συµβάλλει: 
 
  α. Στην προστασία και αποκατάσταση του περιβάλλοντος, στη διατήρηση 
των οικολογικών και πολιτισµικών αποθεµάτων και στην προβολή και 
ανάδειξη των συγκριτικών γεωγραφικών, φυσικών, nαρσγωγικών και 
πολιτιστικών πλεονεκτηµάτων της χώρας. 
 
  β. Στην ενίσχυση της διαρκούς και ισόρροπης οικονοµικής και 
κοινωνικής ανάπτυξης της χώρας και της ανταγωνιστικής παρουσίας της 
στον ευρύτερο ευρωπαϊκό, µεσογειακό και βαλκανικό της περίγυρο. 
 
  γ. Στη στήριξη της οικονοµικής και κοινωνικής συνοχής στο σύνολο του 
εθνικού χώρου και ιδίως στις περιοχές που παρουσιάζουν προβλήµατα 
αναπτυξιακής υστέρησης, έντονων κοινωνικών  διαφοροποιήσεων και 
περιβαλλοντικής υποβάθµισης, καθώς και στις περιφερειακές και 



αποµονωµένες περιοχές ή σε άλλες περιοχές που παρουσιάζουν µειονεκτικά 
χαρακτηριστικά λόγω της γεωγραφικής τους θέσης. 
 
  2. Για την εκπλήρωση των στόχων της προηγούµενης παραγράφου, κατά την 
κατόρτιση των υπό του νόµου τούτοu προβλεπόµενων χωροταξικών πλαισίων 
και λοιπών στεδίων  πρέπει να λαµβάνονται ιδίως υπόψη οι ακόλουθες 
αρχές: 
 
  α. Η εξασφάλιση ισάξιων όρων διαβίωσης και εικαιριών παραγωγικής 
απασχόλησης των πολιτών σε όλες τις περιφέρειες της χώρας, σε συνάρτηση 
µε την ισόρροπη πληθυσµιακή διάταξη κοι τη δηµογραφική ανανέωσή τους.  
 
  β. Η αναβάθµιση της ποιότητας ζωής των πολιτών και η βελτίωση των 
υποδοµών στο σύνολο του εθνικού χώρου και ιδιαίτερα στις περιοχές που 
παρουσιάζουν προβλήµατα αναπτυξιακής υστέρησης και περιβαλλοντικής 
υποβάθµισης. 
 
  γ. Η διατήρηση, ενίσχυση και ανάδειξη της οικιστικής και παραγωγικής 
πολυµορφίας, καθώς και της φυσικής ποικιλότητας στις αστικές και 
περιαστικές περιοχές, αλλά και στην ύπαιθρο και ιδιαίτερα στις 
παράκτιες, νησιώτικες και ορεινές περοχές, καθώς και στις περοχές που 
παρουσιάζουν αυξηµένη βιοµηχανική και τουριστική ανάπτυξη. 
 
  δ. Η εξασφάλιση µιας ισόρροπης οχέσης µεταξύ του αστικού, περιαστικού  
και αγροτικού χώρου και η ενίσχυση της εταιρικής σχέσης µεταξύ των 
µητροπολιτικών περιοχών, των αστικών κέντρων και των οικισµών  της 
υπαίθρου. 
 
  ε. Η κοινωνική, οικονοµική, nεριβαλλοντική και πολιτισµική 
αναζωογόνηση των µητροπολιτικών κέντρων, των πόλεων και των ευρύτερων 
περιαστικών περιοχών  τους και ιδίως αυτών που παρουσιάζουν προβλήµατα 
κοινωνικής συνοχής, nαραγωγικής ή δηµογραφικής  εγκατάλειψης,  
περιβαλλοντικής υποβάθµισης και ποιότητας ζωής. 
 
  στ. Η ολοκληρωµένη ανάπτυξη, ανάδειξη και προστασία των νησιών, των 
ορεινών και των παραµεθόριων περοχών της χώρας και ιδιαίτερα η ενίσχυση  
του δηµογραφικού και πληθυσµιακού τους ισοζυγίου, η διατήρηση και 
ενθάρρυνση των παραδοσιακών παραγωγικών κλάδων τους και της παραγωγικής 
πολυµορφίας τους, η βελτίωση της πρόσβασής τους σε βασικές τεχνικές και 
κοινωνικές υποδοµές, καθώς και η προστασία των φυσικών και των 
πολιτιστικών τους πόρων. 
 
  ζ. Η συστηµατική προστοσία, αποκατάστοση, διατήρηση και ανάδειξη των 
περιοχών, οικισµών, τοπίων, που διαθέτουν στοιχεία φυσικής, 
πολιτιστικής κοι ορχιτεκτονικής κληρονοµιάς. 
 
  η. Η συντήρηση, αποκατάσταση και ολοκληρωµένη διαχείριση των δασών, 
των ανοδασωτέων περιοχών και των αγροτικών εκτάσεων.  
 
  θ. Η ορΘολογική αξιοποίηση και η ολοκληρωµένη διαχείριση των υδάτινων 
πόρων. 
 
  ι. Ο συντονισµός των δηµόσιων προγραµµάτων και έργων που έχουν 
χωροταξικές επιπτώσεις. 
 
  ια. Η συστηµατική πληροφόρηση, ο αποτελεσµατικός διάλογος και η 
προώθηση στρατηγικών συµµαχιών µεταξύ όλων των πολιτικών, παραγωγικών 
και κοινωνικών συντελεστών που επηρεάζουν άµεσα ή έµµεσα τη διαµόρφωση 
των επιλογών χωρικής ανάπτυξης. 
 
  3. Κατά την κατάρτιση των υπό του νόµου τούτου προβλεπόµενων 
χωροταξικών πλαισίων και λοιπών σχεδίων µπορούν να λαµβάνονται υπόψη 
και άλλες παράµετροι, εφόσον αυτές συµβάλλουν στην επίτευξη των στόχων 
του χωροταξικού σχεδιασµού σύµφωνα µε την παράγραφο 1 του άρθρου αυτού. 



 
 
_____________________________________________________________________ 
                                                                      
 
 
 
 
          
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β' 
  ΟΡΓΑΝΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ 
 
  'Αρθρο 3 
 
  Επιτροπή Συντονισµού της Κυβερνητικής   
  Πολιτικής στον τοµέα του Χωροταξικού  
  Σχεδιασµού κσι της Αειφόρου Ανάπτυξης 
 
  1 α. Συνιστάτοι Επιτροπή Συντονισµού της Κυβερνητικής Πολιτικής στον 
τοµέα του Χωροταξικού Σχεδιασµού και της Αειφόρου Ανάπτυξης, η οποία 
συγκροτείται από: 
 
  1. Τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµόσιων Εργων, ως 
Πρόεδρο 
 
  2. Τον Υπουργό Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης 
 
  3. Τον Υπουργό Εθνικής Οικονοµίας 
 
  4. Τον Υπουργό Οικονοµικών 
 
  5. Τον Υπουργό Ανάπτυξης 
 
  6. Τον Υπουργό Γεωργίας 
 
  7. Τον Υπουργό Πολιτισµού 
 
  8. Τον Υπουργό Εµπορικής Ναυτιλίας 
 
  9. Τον Υπουργό Μεταφορών κοι Επικοινωνιών. 
 
*** ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Με την παρ.3 άρθρ.8 Ν.3270/2004,ΦΕΚ Α 187/11.10.2004, 
    ορίζεται ότι: 
   "3. Ο Υπουργός Τουριστικής Ανάπτυξης µετέχει, από τη δηµοσίευση του  
παρόντος, στην Επιτροπή Συντονισµού της Κυβερνητικής Πολιτικής στον τοµέα του  
Χωροταξικού Σχεδιασµού και της Αειφόρου Ανάπτυξης του άρθρου 3 παρ. 1  
του Ν. 2742/1999 ( ΦΕΚ 207 Α΄)". 
 
 
  β. Στην Επιτροπή µπορούν να συµµετέχουν χωρίς δικαίωµα ψήφου, µετά 
από πρόσκληση του Προέδρου της, και άλλοι Υπουργοί, Αναπληρωτές 
Υπουργοί, Υφυπουργοί και Γενικοί Γραµµατείς Υπουργείων, Σύµβουλοι του 
Πρωθυπουργού, Πρόεδροι, Αντιπρόεδροι, ∆ιοικητές και Υποδιοικητές 
οργανισµών και επιχειρήσεων του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα, όπως αυτός 
οριοθετείται µε την παράγραφο 1 του άρθρου 14 του ν. 2190/1994 (ΦΕΚ 28 
Α'), καθώς και Γενικοί Γραµµατείς Περιφερειών, εφόσον συζητούνται 
θέµατα αρµοδιότητάς τους. 
 
  γ. Στις συνεδριάσεις της Επιτροπής µετέχει, χωρίς δικαίωµα ψήφου, και 
ο Προϊστόµενος της Επιστηµονικής Γραµµατείας που αναφέρεται στην 
παράγραφο 4 του άρθρου αυτού. Στην Επιτροπή µπορούν νο προσκληθούν 
επίσης υπάλληλοι του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµόσιων 
Εργων, άλλων Υπουpγείων, οργανισµών και επιχειρήσεων του ευρύτερου 
δηµόσιου τοµέο, όπως αυτός οριοθετείται στην παράγροφο 1 του όρθρου 14 



του ν. 2190/1994 (ΦΕΚ 28 Α'), εφόσον συζητούνται θέµατα της 
αρµοδιότητάς τους, καθώς και µέλη του ∆ιδακτικού και Ερευνητικού 
Προσωπικού (∆.Ε.Π.) των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων (Α.Ε.Ι.), 
ερευνητές αναγνωρισµένων ερευνητικών κέντρων και ινστιτούτων κοι 
ειδικοί επιστήµονες, που διαθέτουν ειδίκευση και εµπειρία σε θέµατα 
χωροταξίας. 
 
  δ. Η Επιτροπή µπορεί να συνέρχεται και σε επίπεδο Γενικών ή Ειδικών 
Γραµµατέων Υπουργείων για τα θέµατα που αναφέρονται στις nεριπτώσεις γ' 
και δ' της παραγράφου 2, καθώς και σε κάθε άλλη περίπτωση που, κατά την 
κρίση του Προέδρου της, το θέµα δεν είναι ιδιάζουσας σηµασίας. Στις 
περιπτώσεις αυτές, η Επιτροπή προεδρεύεται από το Γενικό Γραµµατέα του 
Υπουργείου Περιβάλλοντος, χωροταξίας και ∆ηµόσιων Εργων. 
 
  ε. Οι Εισηγητές της Επιτροπής ορίζονται από τον Πρόεδρό της και 
µπορεί να είναι: 
 
  1. Μέλη της Επιτροπής. 
 
  2. Ο Προϊστάµενος ή κάποιος υπάλληλος της Επιστηµονικής Γραµµατείας 
που αναφέρεται στην παράγραφο 4. 
 
  3. Υπάλληλοι του Υουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµόσιων 
'Εργων, άλλων Υπουργείων και δηµοσίων οργανισµών και επιχειρήσεων, µε 
γνώση και εµπειρία στο σχετικό θέµατα. 
 
  4. Μέλη ∆.Ε.Π. των Α.Ε.Ι. και ερευνητές των αναγνωρισµένων 
ερευνητικών κέντρων και ινστιτούτων της χώρας που έχουν ειδίκευση στα 
σχετικά θέµατα, καθώς και ειδικοί επιστήµονες µε γνώσεις και εµπειρία 
σε θέµατα χωροταξίας. 
 
  2. Η Επιτροπή αποφασίζει για θέµατα χωροταξίας γενικότερης σηµασίας 
και παίρνει τα αναγκαία µέτρα για την εφαρµογή της πολιτικής αειφόρου 
ανάπτυξης του εθνικού χώρου. Παρακολουθεί εποπτεύει και συντονίζει την 
εφαρµογή της Πολιτικής αυτής και των λοιπών αποφόσεών της. 
 
  Στην αρµοδιότητα της Επιτροπής ανήκουν ιδίως: 
 
  α. Ο σχεδιασµός ενιαίας και συντονισµένης πολιτικής για τη χωροταξία 
και την αειφόρο ανάπτυξη σε εθνικό επίπεδο και η επεξεργασία µέτρων για 
την αποτελεσµατική εφαρµογή τους. 
 
  β. Η έγκριση του Γενικού και των Ειδικών ΠλαισΙων Χωροτοξικού 
Σχεδιασµού και Αειφόρου Ανάπτυξης και η εναρµόνισή τους µε τις 
γενικότερες κατευθύνσεις της Κυβέρνησης στους τοµείς της οικονοµικής 
πολιτικής και της πολιτικής κοινωνικής συνοχής και ποιότητας ζωής. 
 
  γ. Ο συντονισµός των φορέων εφαρµογής, καθώς και η εποπτεία εφαρµογής 
των παραπάνω πλαισίων. 
 
  δ. Η λήψη αποφάσεων για θέµατα χωροταξίας και αειφόρου ανάπτυξης που 
εµπίπτουν στην αρµοδιότητα περισσότερων Υπουργείων. 
 
  3. Η συγκρότηση και οι αρµοδιότητες της Επιτροπής µπορούν να 
µεταβάλλονται σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 8 του ν. 1558/1985 (ΦΕΚ 
137 Α.), όπως ισχύει σήµερα. 
 
  4. α. Για την επιστηµονική και διοικητική στήριξη της Επιτροπής, 
συνιστάται Επιστηµονική Γραµµατεία στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, 
χωροταξίας και ∆ηµόσιων 'Εργων. 'Εργο της Γραµµατείας είναι η σύνταξη 
εισηγήσεων προς την Επιτροπή για τα θέµατα αρµοδιότητάς της, η 
παρακολούθηση της εφαρµογής των αποφάσεών της και η διοικητική 
υποστήριξή της, µε την προετοιµασία συνεδριάσεων και αλληλογραφίας, 
τήρηση πρακτικών, καθώς και κάθε άλλης ενέργειας που απαιτείται για την 



οµαλή λειτουργία της. Η Γραµµατεία συνεργάζεται µε όλες τις αρµόδιες 
υπηρεσίες και φορείς του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα, οι οποίοι οφείλουν 
να τη διευκολύνουν στο έργο της, παρέχοντας εγκαίρως τα κατά περίπτωση 
απαιτούµενα στοιχεία και πληροφορίες. 
 
  β. Στη Γραµµατεία συνιστώνται οι ακόλουθες θέσεις επιστηµονικού και 
διοικητικού προσωπικού: 
 
  1. Μία (1) θέση Προισταµένου της Γραµµατείας, µε σύµβαση εργασίας 
ιδιωτικού δικαίου διάρκειας πέντε (5) ετών, που µπορεί να ανανεώνεται. 
Ως Προιστάµενος της Γραµµατείας προσλαµβάνεται πρόσωπο εγνωσµένου 
κύρους, µε προσόντα ειδικού επιστήµονα, που διαθέτει υψηλή επιστηµονική 
κατάρτιση και εµπειρία σε θέµατα χωροταξίας. 
 
  2. ∆εκαπέντε (15) θέσεις Ειδικού Επιστηµονικού Προσωπικού, κατά την 
έννοια της παρ. 2 του άρθρου 25 του ν. 1943/1991, µε σύµβαση εργασίας 
ιδιωτικού δικαίου διάρκειας πέντε (5) ετών που µπορεί να ανανεώνεται. 
 
  3.  Πέντε (5) θέσεις διοικητικού προσωπικού. Οι Θέσεις αυτές 
καλύπτονται από πτυχιούχους πανεπιστηµιακής και τεχνολογικής 
εκπαίδευσης. Καθώς και από αποφοίτους της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, 
µε βάση τα συγκεκριµένα προσόντα που ορίζονται στην προκήρυξη της 
επόµενης περιπτώσεως. 
 
  γ. Η πλήρωση των ανωτέρω θέσεων γίνεται κατά τη διαδικασία του ν. 
2190/1994 ( ΦΕΚ 28 Α'), όπως κάθε φορά ισχύει, ύστερα από δηµόσια 
προκήρυξη.  Στην προκήρυξη προσδιορίζονται οι κατηγορίες των θέσεων και 
εξειδικεύονται τα κατά το νόµο απαιτούµενα γενικά και ειδικά προσόντα 
που πρέπει να συγκεντρώνουν οι υποψήφιοι κάθε κατηγορίας για την 
κατάληψη των θέσεων. 
 
  δ. Η πλήρωση των θέσεων µπορεί να γίνει και µε απόσπαση προσωπικού 
που υπηρετεί µε κάθε είδους σχέση στο ∆ηµόσιο και τον ευρύτερο δηµόσιο 
τοµέα, όπως αυτός είχε οριοθετηθεί µε το άρθρο 1 του ν. 1256/1982, που 
συγκεντρώνει τα απαιτούµενα για κάθε θέση προσόντα. Η οπόσπαση γίνεται 
µετά από αίτηση του ενδιαφερόµενου υπαλλήλου µε κοινή απόφαση του 
Υπουργού Περιβάλλοντος, χωροταξίας και ∆ηµόσιων Εργων και του οικείου 
Υπουργού, χωρίς γνώµη του υπηρεσιακού συµβουλίου, κατά παρέκλιση των 
κειµένων διατάξεων. Η διάρκεια της οπόσπασης µπορεί να ορίζεται µέχρι 
πέντε (5) έτη και µπορεί να παρατείνεται µέχρι άλλα πέντε (5) έτη. Ο 
χρόνος της απόσπασης θεωρείται ως χρόνος πραγµατικής υπρεσίας για κάθε 
συνέπεια στην υπηρεσία ή το φορέα του αποσπασθέντος. 
 
  ε. Η πρόσληψη όλων των κατηγοριών προσωπικού γίνεται µε απόφαση του 
Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµόσιων 'Εργων. 
 
  στ. Οι αποδοχές του προσωπικού της Γpαµµατείας καθορίζονται µε κοινή 
απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και 
∆ηµοσίων Εργων. Οι αποσπώµενοι λαµβάνουν το µισθό, τα επιδόµατα και 
όλες τις επιπλέον τακτικές αποδοχές, καθώς και τις οποιεσδήποτε λοιπές 
απολαβές της οργανικής τους θέσης, µε την επιφύλαξη των διατάξεων της 
παραγράφου 2 του άρθρου 10 του ν. 2470/1997 (ΦΕΚ 40 Α'). Το σύνολο των 
παραπάνω αποδοχών καταβάλλεται από της αποσπάσεως οπό το Υπουργείο 
Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµόσιων Εργων.  
 
  5. Μέχρι τη συγκρότηση της Γροµµατείας που προβλέπεται στην 
προηγούµενη πορόγραφο, η επιστηµονική κοι διοικητική στήριξη της 
Επιτροπής παρέχεται από τις αρµόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου 
Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµόσιων 'Εργων. 
 
 
_____________________________________________________________________ 
                                                                      
 



 
 
 
          
  'Αρθρο 4 
  Εθνικό Συµβούλιο Χωροταξικού Σχεδιασµού  
  και Αειφόρου Ανάπτυξης 
 
  1. Συνιστάται στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµόσιων 
'Εργων Εθνικό Συµβούλιο Χωροταξικού Σχεδιασµού και Αειφόρου Ανάπτυξης, 
το οποίο συγκροτείται : 
 
  α. Από έναν (1) επιστήµονα ανογνωρισµένου κύρους και εµπειρίας σε 
θέµατα χωροταξίας που ορίζεται από τον Υπουργό Περιβάλλοντος, 
χωροταξίας και ∆ηµόσιων Εργων, ως Πρόεδρο, 
 
  β. Από έναν (1) εκπρόσωπο της Κεντρικής Ενωσης ∆ήµων και Κοινοτήτων 
Ελλάδος (Κ.Ε.∆.Κ.Ε.) και έναν εκπρόσωπο της Ενωσης Νοµαρχιακών 
Αυτοδιοικήσεων Ελλάδος (Ε.Ν.Α.Ε.). 
 
  γ. Από έναν (1) εκπρόσωπο από: το Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδος 
(Τ.Ε.Ε.), το Γεωτεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδος (ΓΕΩ.Τ.Ε.Ε.), το 
Οικονοµικό Επιµελητήριο Ελλάδος (Ο.Ε.Ε.), το Ξενοδοχειακό Επιµελητήριο 
Ελλάδας (Ξ.Ε.Ε.), το Σύνδεσµο Ελληνικών Βιοµηχανιών (Σ.Ε.Β.) τη Γενική 
Συνοµοσπονδία Εργατών Ελλάδος (Γ.Σ.Ε.Ε.), τη Γενική Συνοµοσπονδία 
Επογγελµατιών Βιοτεχνών Εµπόρων Ελλάδας (Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε ) και την 
Πανελλήνια Συνοµοσπονδία Ενώσεων Γεωργικών Συνεταιρισµών 
(ΠΑ.Σ.Ε.ΓΕ.Σ.). 
 
  δ. Από έναν (1) εκπρόσωπο από: το Σύλλογο Αρχιτεκτόνων ∆ιπλωµατούχων 
Ανωτάτων Σχολών (Σ.Α.∆.Α.Σ.), το Σύλλογο Ελλήνων Πολεοδόµων και 
Χωροτακτών (Σ.Ε.ΠΟ.Χ.) και το Σύνδεσµο Ελλήνων Περιφερειολόγων 
(Σ.Ε.Π.). 
 
  ε. Τρεις (3) εκπροοώπους µη κυβερνητικών περιβαλλοντικών οργανώσεων 
εθνικής εµβέλειας, οι οποίες επιλέγονται από τον Υπουργό Περιβάλλοντος, 
Χωροταξίας και ∆ηµόσιων Εργων µε βάση το κριτήριο της 
αντιπροσωπευτικότητας. 
 
  στ. ∆ύο (2) µέλη ∆ιδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού (∆.Ε.Π.) 
Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων (Α.Ε.Ι.), που έχουν εκλεγεί στο 
γνωστικό αντικείµενο της χωροταξίας. Τα µέλη της περιπτώσεως αυτής  
ορίζονται από τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας κοι ∆ηµόσιων Εργων. 
                                                                        
  Οι εκπρόσωποι των φορέων των περιπτώσεων α' έως ε' ορίζονται µε τους 
οναπληρωτές τους από τις διοικήσεις τους, µέσα σε προθεσµία ενός (1) 
µηνός από την αποστολή σχετικής πρόσκλησης από τον Yπουργό  
Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµόσιων Εργων. Η θητεία των µελών του 
Συµβουλίου είναι τριετής. 
  
  2. Το Συµβούλιο συγκροτείται µε απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, 
Χωροταξίας και ∆ηµόσιων Εργων. Με όµοια απόφαση ορίζεται ο κανονισµός, 
λειτουργίας του. Η γραµµατειακή και τεχνική υποστήριξη του παρέχεται 
από την Επιστηµονική Γραµµατεία που προβλέπεται στο προηγούµενο άρθρο. 
Μέχρι τη συγκρότηση της Επιστηµονικής Γραµµοτείας, η γραµµατειακή κοι 
τεχνική υποστήριξη του Συµβουλίου παρέχεται από τις αρµόδιες υπηρεσίες 
του Υπουργείου Περιβάλλοντος, χωροταξίας και ∆ηµόσιων Εργων. Το 
Συµβούλιο συνέρχεται τσκτικά µια φορά το εξάµηνο, εκτάκτως δε κατά την 
κρίση του Προέδρου του. Στις συνεδριάσεις του Συµβουλίου µετέχει, χωρίς 
δικαίωµα ψήφου, και ο Προιστάµενος της Επιστηµονικής  Γραµµατείας που 
προβλέπεται στο προηγούµενο άρθρο. 
  
  3. Το Συµβούλιο αποτελεί όργανο κοινωνικού διαλόγου και διαβούλευσης 
για θέµατα ιδιαίτερης σηµασίας που αφορούν την άσκηση της εθνικής 



χωροταξικής πολιτικής και πολιτικής αειφόρου ανάπτυξης. 'Εργο του 
Συµβουλίου είναι η υποβολή γνωµοδοτήσεων ή εγγράφων παρατηρήσεων και η 
διατύπωση προτάσεων σχετικό µε την εθνική χωροταξική πολιτική και 
πολιτική αειφόρου ανάπτυξης και τα αναγκαία µέτρα και ενέργειες για την 
εφαρµογή τους. Ειδικά, το Συµβούλιο γνωµοδοτεί για το περιεχόµενο του 
Γενικού και των Ειδικών Πλαισίων χωροταξικού Σχεδιασµού και Αειφόρου 
Ανάπτυξης και συµµετέχει περιοδικώς µε γνώµες και παρατηρήσεις στη 
διαδικασία παρακολούθησης, αξιολόγησης και αναθεώρησής τους. Οι 
γνωµοδοτήσεις, παρατηρήσεις και προτάσεις του Συµβουλίου υποβάλλονται 
προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµόσιων 'Εργων. 
 
  4. Για την εκπλήρωση της αποστολής του, το Συµβούλιο ζητεί στοιχεία 
και πληροφορίες από όλους τους αρµόδιους φορείς και υπηρεσίες, οι 
οποίοι οφείλουν να τις παρέχουν εγκαίρως. Ο Πρόεδρος του Συµβουλίου 
µπορεί να καλεί εκπροσώπους των παραπάνω φορέων και υπηρεσιών να 
αναπτύξουν προφορικά τις απόψεις τους στις συνεδριάσεις του οργάνου 
αυτού, οι οποίοι και υποχρεούνται να προσέλθουν σε αυτές. 
 
 
_____________________________________________________________________ 
                                                                      
 
 
 
 
          
  'Αρθρο 5 
   Αρµοδιότητες του Υπουργείου Περιβάλλοντος,  
   Χωροταξίας και ∆ηµόσιων 'Εργων 
 
  Οι περιπτώσεις α' έως γ' τnς παρ.1 του άρθρου 2 του ν. 1032/1980, 
καθώς και η περίπτωση δ' της ίδιας ως άνω παραγράφου, όπως αυτή 
τροποποιήθηκε µε το άρθρο 31 παρ.1 του ν.1650/1986, αντικαθίστανται ως 
εξής: 
 
  α. Για την έκφραση και εξειδίκευση της γενικής πολιτικής για τη 
χωροταξία και την προστασία του περιβάλλοντος εντός του πλαισίου των 
αποφάσεων της Κυβέρνησης και των συλλογικών κυβερνητικών οργάνων, καθώς 
και για την εκπροσώπηση της χώρας στα διεθνή, ευρωπαϊκά και κοινοτικά 
όργανα στους τοµείς της χωροταξίας, του περιβάλλοντος και της 
πολεοδοµίας, σε συντονισµό µε το κατά περίπτωση αρµόδιο Υπουργείο. Στο 
πλαίσιο αυτό, µεριµνά και για τη συγκρότηση, οργάνωση και λειτουργία 
εθνικού συστήµατος πληροφοριών και παρατηρήσεων για το χώρο και το 
περιβάλλον σε συντονισµό µε σχετικά προγράµµατα και δίκτυα άλλων 
οργανισµών του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα. 
 
  β. Για την προώθηση, σε συνεργασία µε άλλους αρµόδιους φορείς, 
ολοκληρωµένων στρατηγικών χωροταξικού σχεδιασµού και αειφόρου ανάπτυξης 
εθνικού ή περιφερειακού χαρακτήρα. Στο πλαίσιο αυτό κινεί τη διαδικασία 
κατάρτισης Εθνικών (Γενικού και Ειδικών) και Περιιρερειακών Πλαισίων 
Χωροταξικού Σχεδιασµού και Αειφόρου Ανάπτυξης στο πλαίσιο της 
γενικότερης αναπτυξιακής πολιτικής, µεριµνά για την έγκριση και 
εφαρµογή τους και παρακολουθεί την εκτέλεσή τους από άλλους φορείς. 
Στην έννοια της εκτέλεσης δεν περιλαµβάνεται η ανάληψη δράσεων και 
ενεργειών, η κατάρτιση και εφαρµογή προγραµµάτων, η λήψη µέτρων και η 
εκτέλεση έργων που προβλέπονται στα πλαίσια αυτά και για τα οποία 
υφίστανται, κατά τις κείµενες διατάξεις, άλλοι αρµόδιοι φορείς. 
 
  γ. Για τη χρηµατοδότηση και εκπόνηση µελετών για τη σύνταξη, 
συµπλήρωση, τροποποίηση ή αναθεώρηση Εθνικών (Γενικού και Ειδικών), 
καθώς και Περιφερειακών Πλαισίων Χωροταξικού Σχεδιασµού και Αειφόρου 
Ανάπτυξης, καθώς και για την παρακολούθηση της εκπόνησης και την 
αξιολόγηση αυτών. 
 



  δ. Για την κατάρτιση σχεδίων και προγραµµάτων περιβάλλοντος, για τον 
έλεγχο της εφαρµογής και το συντονισµό των ειδικών προγραµµάτων 
προστασίας του περιβάλλοντος των επί µέρους φορέων, καθώς και την 
κάλυψη Θεµάτων περιβάλλοντος που δεν περιλαµβάνονται στις αρµοδιότητες 
άλλου φορέα. 
 
 
_____________________________________________________________________ 
                                                                      
 
 
 
 
          
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ' 
  ΜΕΣΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ 
 
  'Αρθρο 6 
   Γενικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασµού  
   και Αειφόρου Ανάπτυξης 
 
  1. Το Γενικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασµού και Αειφόρου Ανάπτυξης 
αποτελεί σύνολο κειµένων ή και διαγραµµάτων µε το οποίο: α) 
καταγράφονται και αξιολογούνται οι παράγοντες εκείνοι που επηρεάζουν 
την µακροπρόθεσµη χωρική ανάπτυξη και διάρθρωση του εθνικού χώρου, β) 
αποτιµώνται οι χωρικές επιπτώσεις των διεθνών, ευρωπαικών και εθνικών 
πολιτικών και γ) προσδιορίζονται, µε προοπτική δεκαπέντε (15) ετών, οι 
βασικές προτεραιότητες και οι στρατηγικές κατευθύνσεις για την 
ολοκληρωµένη χωρική ανάπτυξη και την αειφόρο οργάνωση του εθνικού 
χώρου. 
 
  Το Γενικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασµού και Αειφόρου Ανάπτυξης 
καθορίζει ειδικότερα τις βασικές κατευθύνσεις για: 
 
  α) τη χωρική οργάνωση των κύριων εθνικών πόλων και αξόνων ανάπτυξης, 
καθώς και των διεθνών και διαπεριφερειακών εισόδων-πυλών και συνδέσεων 
της χώρας, 
 
  β) τη χωρική διάρθρωση των στρατηγικής σηµασίας δικτύων υποδοµών και 
µεταφορών, καθώς και των κόµβων διευρωπαικής ακτινοβολίας. 
 
  γ) τη χωρική διόρθρωση, εξειδίκευση και συµπληρωµατικότητα των 
παραγωγικών τοµέων , 
 
  δ) το ρόλο των µητροπολιτικών και λοιπών σηµαντικών αστικών κέντρων 
και τη σχέση µε την ενδοχώρα τους, τη χωρική διάρθρωση του αστικού 
δικτύου, καθώς και τη χωρική οργάνωση και ανάπτυξη του ορεινού, 
αγροτικού, παράκτιου και νησιωτικού χώρου και άλλων κρίσιµων περιοχών 
του εθνικού χώρου, 
 
  ε) τη διατήρηση και ανάδειξη της ποικιλοµορφίας της υπαίθρου, τη 
συνετή διαχείριση των φυσικών πόρων, καθώς και τη διατήρηση, ανάδειξη 
και προστασία της εθνικής φυσικής και πολιτιστικής κληρονοµιάς, 
 
  στ) τη γεωγραφική ανασυγκρότηση της χώρας µε σκοπό τη δηµιουργία 
βιώσιµων διοικητικών και αναπτυξιακών ενοτήτων σε διαπεριφερειακό 
επίπεδο. 
 
  Το Γενικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασµού και Αειφόρου Ανάπτυξης 
αποτελεί τη βάση αναφοράς για το συντονισµό και την εναρµόνιση των επί 
µέρους πολιτικών, προγραµµάτων και επενδυτικών σχεδίων του Κράτους, των 
δηµόσιων νοµικών προσώπων και των οργανισµών τοπικής αυτοδιοίκησης 
πρώτου και δεύτερου βαθµού που έχουν σηµαντικές επιπτώσεις στη συνοχή 
και ανάπτυξη του εθνικού χώρου. 



 
  2. Το Γενικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασµού και Αειφόρου Ανάπτυξης 
καταρτίζεται από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµόσιων 
Εργων, σε συνεργασία µε άλλα αρµόδια Υπουργεία και οργανισµούς του 
ευρύτερου δηµόσιου τοµέα. Για την κατάρτισή του λαµβάνονται υπόψη οι 
διεθνείς, ευρωπαικές, διακρατικές και διασυνοριακές ή διαπεριφερειακές 
δράσεις, συνεργασίες και υποχρεώσεις της χώρας, καθώς και οι 
ιδιαιτερότητες και ανάγκες κάθε περιοχής του εθνικού χώρου. Το Γενικό 
Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασµού και Αειφόρου Ανάπτυξης εναρµονίζεται 
επίσης µε το εθνικό πρόγραµµα δηµοσίων επενδύσεων, τον προγραµµατισµό 
για την οικονοµική και κοινωνική ανάπτυξη της χώρας και άλλα γενικά ή 
ειδικά αναπτυξιακά προγράµµατα εθνικής κλίµακας που έχουν σηµαντικές 
επιπτώσεις στη διάρθρωση και ανάπτυξη του εθνικού χώρου. 
 
  Με απόφαση της Επιτροπής που προβλέπεται στο άρθρο 3, η οποία 
εκδίδεται µετά από πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και 
∆ηµόσιων Εργων και δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. 
καθορίζονται ειδικότερα η διαδικασία κατάρτισης τα συνεργαζόµενα µέρη, 
το είδος της απαιτούµενης επιστηµονικής και τεχνικής στήριξης και κάθε 
άλλη λεπτοµέρεια για την εφαρµογή της παραγράφου αυτής. 
 
  3. Το Γενικό Πλαίσιο χωροταξικού Σχεδιασµού και Αειφόρου Ανάπτυξης 
υπόκειται σε έγκριση της Ολοµέλειας της Βουλής κατά το άρθρο 79 παρ, 8 
του Συντόγµατος. Για την υποβολή του στη Βουλή απαιτείται προηγούµενη 
γνωµοδότηση του Εθνικού Συµβουλίου χωροταξικού Σχεδιασµού και Αειφόρου 
Ανάπτυξης και έγκριση της Επιτροπής που προβλέπεται στο άρθρο 3. 
 
  4. Το Γενικό Πλαίσιο χωροταξικού Σχεδιασµού και Αειφόρου Ανάπτυξης - 
αναθεωρείται ανά πενταετία, εφόσον από την αξιολόγηση που διενεργείται 
κατά την επόµενη παράγραφο προκύπτει τεκµηριωµένη προς τούτο ανόγκη. Οι 
διατάξεις της προηγούµενης παραγράφου εφαρµόζονται και για την 
αναθεώρηση του Γενικού Πλαισίου χωροταξικού Σχεδιασµού και Αειφόρου 
Ανάπτυξης. 
 
  5. Τ ο Υπουργείο Περιβάλλοντος, χωροταξίας και ∆ηµόσιων Εργων 
παρακολουθεί και αξιολογεί την τήρηση των βασικών επιλογών, 
προτεραιοτήτων και κατευθύνσεων του Γενικού Πλαισίου Χωροταξικού 
Σχεδιασµού και Αειφόρου Ανάπτυξης. Για το σκοπό αυτόν, συντάσσει ανό 
διετία έκθεση, στην οποία αναφέρεται ο βαθµός και ο τρόπος εφαρµογής 
του Γενικού Πλαισίου από τις υπηρεσίες του, υπηρεσίες άλλων αρµόδιων 
Υπουργείων, νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου ή δηµόσιων επιχειρήσεων 
και λοιπών οργανισµών του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα. Στην ίδια έκθεση 
υποδεικνύει τα µέτρα, τα προγράµµατα, τις πρωτοβουλίες, δράσεις και 
κάΘε είδους ενέργειες που κατά περίπτωση απαιτούνται για την εφαρµογή 
του Γενικού Πλαισίου, καθώς και ενέργειες που αντίκεινται ή δεν 
εναρµονίζονται προς τις κατευθύνσεις του. Τα πορίσµατα της Εκθεσης 
αυτής διαβιβάζονται από τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και 
∆ηµόσιων 'Εργων στο Εθνικό Συµβούλιο Χωροταξικού Σχεδιασµού και 
Αειφόρου Ανάπτυξης, το οποίο και γνωµοδοτεί σχετικά. Μετά τη 
γνωµοδότηση του Συµβουλίου, υποβάλλονται από τον Υπουργό Περιβόλλοντος. 
χωροταξίας και ∆ηµόσιων Εργων προς έγκριση στην Επιτροπή που 
προβλέπεται στο άρθρο 3. Μετά την έγκριση της Επιτροπής, τα πορίσµατα 
της έκθεσης γνωστοποιούνται στα καθ' ύλην αρµόδια Υπουργεία και λοιπούς 
αρµόδιους οργανισµούς, προκειµένου να λαµβάνονται υπόψη κατά την 
προώΘηση µέτρων, προγραµµάτων, δράσεων, ενεργειών και ρυθµίσεων 
αρµοδιότητάς τους που αφορούν την εφαρµογή του Γενικού Πλαισίου 
Χωροταξικού Σχεδιασµού και Αειφόρου Ανάπτυξης.  Με απόφαση του Υπουργού 
Περιβάλλοντος χωροταξίας και ∆ηµόσιων Εργων, που δηµοσιεύεται στην 
Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται ειδικότερα η διαδικασία 
παρακολούθησης και αξιολόγησης, τα συνεργαζόµενα µέρη, το είδος της 
απαιτούµενης επιστηµονικής και τεχνικής στήριξης, καθώς και κάθε άλλη 
λεπτοµέρεια για την εφαρµογή της παραγράφου αυτής. 
 
  6. Ο Υπουργός Χωροταξίας Περιβάλλοντος και ∆ηµόσιων 'Εργων υποβάλλει 



ανά διετία έκθεση στη Βουλή για την πορεία εφορµογής του Γενικού 
Πλαισίου Χωροτοξικού Σχεδιασµού και Αειφόρου Ανάπτυξης. 
 
 
_____________________________________________________________________ 
                                                                      
 
 
 
 
          
  'Αρθρο 7 
   Ειδικά Πλαίσια Χωροταξικού Σχεδιασµού  
   και Αειφόρου Ανάπτυξης 
 
  1. Τα Ειδικά Πλαίσια χωροταξικού Σχεδιασµού και Αειφόρου Ανάπτυξης 
αποτελούν σύνολα κειµένων ή και διαγραµµάτων µε τα οποία εξειδικεύονται 
ή και συµπληρώνονται οι κατευθύνσεις του Γενικού Πλαισίου Χωροταξικού 
Σχεδιασµού και Αειφόρου Ανάπτυξης που αφορούν την ανάπτυξη και οργάνωση 
του εθνικού χώρου και ιδίως: 
 
  - τη χωρική διάρθρωση ορισµένων τοµέων ή κλάδων παραγωγικών 
δραστηριοτήτων εθνικής σηµασίας, 
 
  - τη χωρική διάρθρωση των δικτύων και υπηρεσιών τεχνικής, κοινωνικής 
και διοικητικής υποδοµής εθνικού ενδιαφέροντος, µε εξαίρεση τα δίκτυα 
και υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών, καθώς και τη χωρική κατανοµή των 
υποδοµών γνώσης και καινοτοµίας, 
 
  - ορισµένες ειδικές περιοχές του εθνικού χώρου και ιδίως τις 
παράκτιες και νησιωτικές περιοχές, τις ορεινές και προβληµατικές ζώνες, 
τις περιοχές που υπάγονται σε διεθνείς ή ευρωπαϊκές συµβάσεις για την 
προστασία του περιβάλλοντος, καθώς και άλλες ενότητες του εθνικού χώρου 
που παρουσιάζουν κρίσιµα περιβαλλοντικό, αναπτυξιακό και κοινωνικό 
προβλήµατα. 
 
  2. Τα Ειδικά Πλαίσια χωροταξικού Σχεδιασµού και Αειφόρου Ανάπτυξης 
συνοδεύονται από πρόγραµµα δράσης στο οποίο εξειδικεύονται οι 
απαιτούµενες για την εφαρµογή τους ενέργειες, δράσεις, ρυθµίσεις και 
προγράµµατα, το κόστος, οι πηγές και οι φορείς χρηµατοδότησής τους, 
καθώς και το χρονοδιόγραµµα εκτέλεσης των αναγκαίων έργων και µέτρων 
και οι φορείς εφαρµογής. 
 
  3. Τα Ειδικά Πλαίσια χωροταξικού Σχεδισσµού και Αειφόρου Ανάπτυξης 
καταρτίζονται από το Υπουργείο  Περιβόλλοντος, χωροταξίας και ∆ηµόσιων 
Εργων σε συνεργασία µε τα κατά περίπτωση αρµόδια Υπουργεία και λοιπούς 
αρµόδιους οργσνισµούς. Με αποφάσεις της Επιτροπής που προβλέπεται στο 
άρθρο 3, οι οποίες εκδίδονται ύστερα από πρόταση του Υπουργού 
Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµόσιων 'Εργων και δηµοσιεύονται στην 
Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται ειδικότερα η διαδικασία 
κατάρτισης, τα συνεργαζόµενα µέρη, το είδος της απαιτούµενης τεχνικής 
και επιστηµονικής στήριξης και κάθε άλλη λεπτοµέρεια για την εφαρµογή 
της παραγράφου αυτής. 
 
  4. Τα Ειδικά Πλαίσια χωροταξικού Σχεδιασµού και Αειφόρου Ανάπτυξης 
εγκρίνονται µε απόφαση της Επιτροπής που προβλέπεται στο άρθρο 3, 
ύότερα από γνώµη του Εθνικού Συµβουλίου χωροταξικού Σχεδιασµού και 
Αειφόρου Ανάπτυξης. Η απόφαση δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της 
Κυβερνήσεως. 
 
  5. Τα Ειδικά Πλαίσια Χωροταξικού Σχεδιασµού και Αειφόρου Ανάπτυξης 
αναθεωρούνται ανά πενταετία, εφόσον από την αξιολόγηση που διενεργείται 
κατά την επόµενη παράγραφο προκύψει τεκµηριωµένη ανάγκη αναθεώρησης. 
Στο χρονικό αυτό διάστηµα είναι κατ' εξαίρεση δυνατή η τροποποίησή τους 



προκειµένου: α) να αντιµετωπισθούν ζητήµατα που ανακύπτουν από την 
προώθηση ή εφαρµογή προγραµµάτων και δράσεων διεθνούς, ευρωπαϊκού, 
διασυνοριακού, διακρατικού ή διαπεριφερειακού χαρακτήρα, β) να 
καθορισθούν εθνικές κατευθύνσεις για την αντιµετώπιση εξαιρετικών 
αναγκών από φυσικές ή τεχνολογικές καταστροφές και κινδύνους, γ) να 
αντιµετωπισθούν εξαιρετικές και απρόβλεπτες ανάγκες που προκύπτουν σπό 
την εκτέλεση έργων και προγραµµάτων κοινωνικής και τεχνικής uποδοµης 
εθνικής κλίµακας, δ) να προσαρµοσθούν σε σχετικές πορατηρήσεις και 
υποδείξεις της ετήσιας έκθεσης παρακολούθησης και αξιολόγησης που 
προβλέπεται στην επόµενη παράγραφο. Οι διατάξεις της προηγούµενης 
παραγράφου εφαρµόζονται και για τις διαδικασίες αναθεώρησης ή 
τροποποίησης των Ειδικών Πλαισίων Χωροτοξικού Σχεδιασµού κοι Αειφόρου 
Ανάπτυξης. 
 
  6. Το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµόσιων Εργων 
παρακολουθεί και αξιολογεί την τήρηση των βασικών επιλογών, 
προτεροιοτήτων και κατευθύνσεων των Ειδικών Πλαισίων Χωροταξικού 
Σχεδιασµού και Αειφόρου Ανάπτυξης. Για το σκοπό αυτόν συντάσσει ανά 
διετία εκθέσεις, στις οποίες αναφέρεται ο βαθµός και ο τρόπος εφαρµογής 
των Ειδικών Πλαισίων από τις υπηρεσίες του, υπηρεσίες άλλων αρµόδιων 
Υπουργείων, νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου ή δηµοσίων επιχειρήσεων 
και λοιπών οργανισµών του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα. Στις ίδιες εκθέσεις 
υποδεικνύονται τα µέτρα, τα προγράµµατα, οι πρωτοβουλίες. δράσεις και 
οι κάθε είδους ενέργειες που κατά περίπτωση απαιτούνται για την 
αποτελεσµατική εφαρµογή των Ειδικών Πλαισίων, καθώς και επισηµαίνονται 
ενέργειες που είναι αντίθετες ή που δεν εναρµονίζονται µε τις 
κατευθύνσεις τους. Το πορίσµατα των εκθέσεων αυτών διαβιβάζονται από 
τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροτοξίας και ∆ηµόσιων Εργων στο Εθνικό 
Συµβούλιο Χωροταξικού Σχεδιασµού και Αειφόρου Ανάπτυξης, το οποίο και 
γνωµοδοτεί σχετικό. Μετά τη γνωµοδότηση, υποβάλλονται από τον Υπουργό 
Περιβάλλοντος, Χωροταξίος και ∆ηµόσιων 'Εργων προς έγκριση στην 
Επιτροπή που προβλέπεται στο άρθρο 3. Μετά την έγκριση της Επιτροπής, 
τα πορίσµατα των εκθέσεων γνωστοποιούνται στα καθ' ύλην αρµόδιο 
Υπουργεία κοι λοιπούς αρµόδιους οργανισµούς, προκειµένου να λαµβάνονται 
υπόψη κατά την προώθηση µέτρων , προγραµµάτων, δράσεων, ενεργειών και 
ρυθµίσεων ορµοδιότητάς τους που αφορούν την εφαρµογή των Ειδικών 
Πλαισίων χωροταξικού Σχεδιασµού και Αειφόρου Ανάπτυξης. 
 
  Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµόσιων Εργων, 
που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται 
ειδικότερα η διαδικασία παρακολούθησης και αξιολόγησης, τα 
συνεργαζόµενα µέρη, το είδος της απαιτούµενης επιστηµονικής και 
τεχνικής στήριξης, καθώς και κάθε άλλη λεπτοµέρεια για την εφαρµογή της 
παραγράφου αυτής. 
 
 
_____________________________________________________________________ 
                                                                      
 
 
 
 
          
  'Αρθρο 8 
   Περιφερειακά Πλαίσια Χωροταξικού Σχεδιασµού 
   και Αειφόρου Ανάπτυξης 
 
  1. Τα Περιφερειακά Πλαίσια Χωροταξικού Σχεδιασµού και Αειφόρου 
Ανάπτυξης καταρτίζονται για κάθε περιφέρεια της χώρας και αποτελούν 
σύνολα κειµένων ή και διαγραµµάτων µε τα οποία: α) καταγράφεται και 
αξιολογείται η θέση της περιφέρειας στο διεθνή και ευρωπαικό χώρο, ο 
ρόλος της σε εθνικό επίπεδο και σε σύγκριση µε άλλες περιφέρειες κοι οι 
λειτουργίες διαπεριφερειακού χαρακτήρα που έχει ή µπορεί να αναπτύξει, 
β) καταγράφονται και αξιολογούνται οι παράγοντες εκείνοι που επηρεάζουν 



τη µοκροπρόθεσµη ανάπτυξη κοι διάρθρωση του χώρου στο επίπεδο της 
περιφέρειος, γ) αποτιµώνται οι χωρικές επιπτώσεις των ευρωπαικών, 
εθνικών και περιφερειακών πολιτικών και προγραµµάτων στο επίπεδο της 
περιφέρειος και δ) προσδιορίζονται, µε προοπτική δεκαπέντε (15) ετών , 
οι βασικές προτεραιότητες και οι στρατηγικές επιλογές για την 
Ολοκληρωµένη και αειφόρο ανάπτυξη του χώρου στο επίπεδο της 
περιφέρειας, οι οποίες θα προωθούν την ισότιµη ένταξή της στον ευρύτερο 
διεθνή, ευρωπαικό  και εθνικό χώρο. 
 
  Τα Περιφερειακά Πλαίσια χωροταξικού Σχεδιασµού και Αειφόρου Ανάπτυξης 
υποδεικνύουν ειδικότερα τις κατευθύνσεις για τη χωρική διάρθρωση των 
βασικών δικτύων κοι υπηρεσιών διοικητικής, κοινωνικής και τεχνικής 
υποδοµής περιφερειακού και διανοµορχιακού ενδιαφέροντος, καθώς και τις 
κατευθύνσεις για τη διοικητική κοι οικονοµική ανασυγκρότηση του 
περιφερειακού χώρου και ιδίως αυτές που αφορούν στη δηµιουργία βιώσιµων 
διοικητικών και αναπτυξιακών ενοτήτων σε ενδοπεριφερειακό επίπεδο. 
Περιλαµβάνουν επίσης τις κατευθύνσεις και τα προγραµµατικά πλαίσια για 
τη χωροθέτηση των βασικών παραγωγικών δραστηριοτήτων του πρωτογενούς, 
δευτερογενούς και τριτογενούς τοµέα και ιδίως τις περιοχές, υπό µορφή 
εναλλακτικών δυνατοτήτων, στις οποίες θα αναζητηθεί κατά προτεραιότητα 
ο καθορισµός Περιοχών Οργανωµένης Ανάπτυξης Παραγωγικών ∆ραστηριοτήτων, 
καθώς και τις περιοχές για τις οποίες αντίστοιχα απαιτείται ο 
καθορισµός Περιοχών Ειδικών Χωρικών Παρεµβάσεων και Σχεδίων 
Ολοκληρωµένων Αστικών Παρεµβάσεων.  
 
  Περιλαµβάνουν , τέλος, τις κατευθύνσεις για την ισόρροπη και αειφόρο 
διάρθρωση του περιφερειακού οικιστικού δικτύου, καθώς και τις βασικές 
προτεραιότητες για την προστασία, διατήρηση και ανάδειξη της φυσικής 
και πολιτιστικής κληρονοµιάς της περιφέρειας. 
 
  Οι γενικές κατευθύνσεις και προτάσεις των Περιφερειακών Πλαισίων, 
εφόσον προκύπτει τεκµηριωµένη προς τούτο ανάγκη από ειδικές 
οικονοµικές, κοινωνικές ή πολιτισµικές συνθήκες που επικρατούν σε 
συγκεκριµένες περιφέρειες, µπορούν να εξειδικεύονται περαιτέρω στο 
επίπεδο των εδαφικών ορίων των νοµαρχιακών αυτοδιοικήσεων ή και άλλων 
γεωγραφικών ενοτήτων της περιφέρειας. 
 
  Τα Περιφερειακά Πλαίσια Χωροτοξικού Σχεδιασµού και Αειφόρου Ανάπτυξης 
συνοδεύονται από πρόγραµµα δράσης, στο οποίο εξειδικεύονται οι 
απαιτούµενες γιο την εφορµογή τους ενέργειες, ρυθµίσεις, µέτρα και 
προγράµµατα, το κόστος και οι πηγές χρηµατοδότησης των προτεινόµενων 
παρεµβάσεων, κάθώς και οι φορείς και το χρονοδιάγροµµα εφαρµογής των 
προτεινόµενων µέτρων και δράσεων, 
 
  Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµόσιων Εργων 
που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται 
προδιογραφές για τη σύνταξη των Περιφερειακών Πλαισίων χωροταξικού 
Σχεδιασµού και Αειφόρου Ανάπτυξης. 
 
  2. Τα Περιφερειακά Πλαίσια Χωροταξικού Σχεδιασµού και Αειφόρου 
Ανάπτυξης εναρµονίζονται µε τις κατευθύνσεις του Γενικού και των 
Ειδικών Πλαισίων Χωροταξικού Σχεδιασµού και Αειφόρου Ανάπτυξης και 
εξειδικεύουν και συµπληρώνουν τις βασικές προτεραιότητες και επιλογές 
τους µε στόχο τον κολύτερο συντονισµό των διαδικασιών χωροταξικού 
σχεδιασµού και επιλογών χωρικής ανάπτυξης σε εθνικό και περιφερειακό 
επίπεδο. Επιδιώκουν παράλληλα την, σύµφωνα µε τις φυσικές, οικονοµικές 
και κοινωνικές ιδιαιτερότητες κάθε περιφέρειος, προώθηση της αειφόρου, 
ισόρροπης και διαρκούς ανάπτυξης της. Για την κατάρτισή τους 
λαµβάνονται υπόψη το περιφερειακό πρόγραµµα δηµοσίων επενδύσεων, τα 
προγράµµατα περιφερειακής ανάπτυξης, καθώς και άλλα γενικά ή ειδικά 
αναπτυξιακά προγράµµατα που έχουν σηµαντικές επιπτώσεις στη διάρθρωση 
και ανάπτυξη του χώρου της περιφέρειας. 
 
  Τα Περιφερειακά Πλαίσια Χωροταξικού Σχεδιασµού και Αειφόρου Ανάπτυξης 



αποτελούν τη βάση αναφοράς για το συντονισµό κοι την εναρµόνιση των επί 
µέρους πολιτικών, προγραµµάτων κοι επενδυτικών σχεδίων του Κράτους, των 
δηµόσιων οργανισµών και επιχειρήσεων και των οργανισµών τοπικής 
αυτοδιοίκησης πρώτης και δεύτερης βαθµίδας που έχουν σηµαντικές 
επιπτώσεις  στη συνοχή και ανάπτυξη του περιφερειακού χώρου. 
                                                             
  Στο αναπτυξιακό πρόγραµµα κάθε περιφέρειας περιλαµβάνονται κατά 
προτεραιότητα τα έργα και οι δράσεις που προωθούν την εφαρµογή του 
Περιφερειακού Πλαισίου χωροταξικού Σχεδιασµού και Αειφόρου Ανάπτυξης µε 
προοπτική πέντε (5) ετών από την έγκρισή του. 
 
  3 α. Η διαδικασία σύνταξης των Περιφερειακών Πλαισίων κινείται από το 
Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµόσιων 'Εργων µετά από 
σχετική ενηµέρωση της οικείας περιφέρειας. Η διαδικασία µπορεί επίσης 
να κινηθεί µε πρωτοβουλία της περιφέρειας µετά από προηγούµενη 
ενηµέρωση του Υπουργείου Περιβάλλοντος, χωροταξίας και ∆ηµόσιων 'Εργων. 
Στην περίπτωση αυτήν, κατ' εξαίρεση κάθε άλλης διάταξης, η περιφέρεια 
έχει αρµοδιότητα για την εκπόνηση και χρηµατοδότηση µελετών 
Περιφερειακών Πλαισίων. 
 
  β. Οταν η διαδικασία κινείται από την περιρέρεια, η σχετική µελέτη 
πρέπει να συνοδεύεται από γνωµοδότηση του οικείου Περιφερειακού 
Συµβουλίου. Ειδικά για τη σύνταξη Περιφερειακών Πλαισίων για τις 
Περιφέρειες Αττικής και Κεντρικής Μακεδονίας απαιτείται, επιπλέον νης 
προαναφερόµενης γνωµοδότησης, η γνώµη της εκτελεστικής επιτροπής των 
Οργανισµών Αθήνας και Θεσσαλονίκης αντίστοιχα. Για τη σύνταξη 
Περιφερειακών Πλαισίων στις λοιπές περιφέρειες γνωµοδοτούν, για τις 
περιοχές αρµοδιότητάς τους, και οι οργανισµοί του άρθρου 3 του ν. 
2508/1997 που έχoυv συσταθεί και λειτουργούν. Οι γνωµοδοτήσεις αυτές 
πρέπει να περιέρχονται στις αρµόδιες υπηρεσίες της περιφέρειας µέσα σε 
προθεσµία τριών (3) µηνών από τη λήψη της σχετικής µελέτης. Αν περάσει 
άπρακτη η προθεσµία αυτή, δεν εµποδίζεται η πρόοδος της διαδικασίας. 
 
  γ. Οταν η διαδικασία κινείται οπό το Υπουργείο Περιβάλλοντος, 
χωροταξίας και ∆ηµόσιων 'Εργων, η σχετική µελέτη αποστέλλεται στην 
ορµόδια περιφέρεια για γνωµοδότηση του Περιφερειακού Συµβουλίου. 
Αποστέλλεται επίσης και στους οργανισµούς της προηγούµενης περίπτωσης 
Οι ανωτέρω γνωµοδοτήσεις των συµβουλίων και οργανισµών πρέπει να 
περιέρχονται στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµόσιων 
'Εργων µέσα σε προθεσµία τριών (3) µηνών από τη λήψη της σχετικής 
µελέτης. Αν περάσει άπρακτη η προθεσµία αυτή, δεν εµποδίζεται η πρόοδος 
της διαδικασίας. 
 
  4. Τα Περιφερειακά Πλαίσια χωροταξικού Σχεδιασµού και Αειφόρου 
Ανάπτυξης εγκρίνονται µε αποφάσεις του Υπουργού Περιβάλλοντος. 
Χωροταξίας και ∆ηµόσιων Εργων, που δηµοσιεύονται στην Εφηµερίδα της 
Κυβερνήσεως. 
 
  5. Τα Περιφερειακά Πλαίσια χωροταξικού Σχεδιασµού και Αειφόρου 
Ανάπτυξης αναθεωρούνται ανά πενταετία, εφόσον από την αξιολόγηση που 
διενεργείται κατά την επόµενη παράγραφο προκύπτει τεκµηριωµένη προς 
τούτο ανάγκη. Στο χρονικό αυτό διάστηµα είναι κατ' εξαίρεση δυνατή η 
τροποποίησή τους προκειµένου: α) να αντιµετωπισθούν ζητήµατα που 
ανακύπτουν από την προώθηση ή εφαρµογή προγραµµάτων και δράσεων 
διεθνούς, ευρωπαικού, διασυνοριακού, διακρατικού ή διαπεριφερειακού 
χορακτήρα. β) να ληφθούν υπόψη απρόβλεπτες και επείγουσες ανάγκες από 
φυσικές και τεχνολογικές καταστροφές ή κινδύνους, γ) να αντιµετωπισθούν 
εξαιρετικές και απρόβλεπτες ανάγκες που προκύπτουν από την εκτέλεση 
έργων και προγραµµάτων κοινωνικής και τεχνικής υποδοµής εθνικής 
κλίµακας, δ) να προσαρµοσθούν σε παρατηρήσεις και υποδείξεις της 
ετήσιας έκθεσης παρακολούθησης και αξιολόγησης της επόµενης παραγράφου. 
Οι διατάξεις των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου αυτού εφαρµόζονται και 
για την αναθεώρηση ή τροποποίηση των Περιφερειακών Πλαισίων. 
 



  6. Το Υπουργείο Περιβάλλοντος, χωροταξίας και ∆ηµόσιων Εργων 
παρακολουθεί και αξιολογεί την τήρηση των βασικών επιλογών, 
προτεραιοτήτων και κατευθύνσεων των Περιφερειακών Πλαισίων χωροταξικού 
Σχεδιασµού και Αειφόρου Ανάπτυξης. Για το σκοπό αυτόν, συντάσσει ανό 
διετία εκθέσεις, στις οποίες αναφέρεται ο βαθµός και ο τρόπος εφαρµογής 
των Περιφερειακών Πλαισίων από τις υπηρεσίες του, υπηρεσίες άλλων 
αρµόδιων Υπουργείων, νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου ή δηµόσιων 
επιχειρήσεων και λοιπών οργανισµών του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα. 
 
  Στις ίδιες εκθέσεις υποδεικνύει τα µέτρα, τα προγράµµατα, τις 
πρωτοβουλίες, δράσεις και κάθε είδους ενέργειες που κατά περίπτωση 
απαιτούνται για την εφαρµογή των Περιφέρειακών Πλαισίων, καθώς και 
ενέργειες που αντίκεινται ή δεν εναρµονίζοντοι προς τις κατευθύνσεις 
τους. Τα πορίσµατα των εκθέσεων αυτών διαβιβάζονται από τον Υπουργό 
Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµόσιων Εργων στα καθ' ύλην αρµόδια 
Υπουργεία, στο Γενικό Γραµµατέα της Περιφέρειας και στο οικείο 
Περιφερειακό Συµβούλιο, καθώς και στα νοµαρχιακά συµβούλια της 
περιφέρειας, προκειµένου να λαµβάνονται υπόψη κατά την προώθηση µέτρων, 
προγραµµάτων, δράσεων και ρυθµίσεων αρµοδιότητάς τους που αφορούν την 
εφαρµογή των Περιφερειακών Πλαισίων Χωροταξικού Σχεδιασµού και Αειφόρου 
Ανάπτυξης. 
 
  Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµόσιων 
'Εργων, που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται 
ειδικότερα η διαδικασία παρακολούθησης και αξιολόγησης, τα 
συνεργαζόµενα µέρη, το είδος της απαιτούµενης επιστηµονικής και 
τεχνικής στήριξης, καθώς και κάθε άλλη λεπτοµέρεια για την εφαρµογή της 
παραγράφου αυτής. 
 
  7. Με προεδρικό διάταγµα, που εκδίδεται µε πρόταση των Υπουργών 
Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης και Περιβάλλοντος, 
χωροταξίας και ∆ηµόσιων Εργων, µπορεί να µεταβιβάζεται στο Γενικό 
Γραµµατέα της Περιρέρειας η αρµοδιότητα έγκρισης, παρακολούθησης, 
αξιολόγησης, τροποποίησης κοι αναθεώρησης των Περιφερειακών Πλαισίων 
χωροταξικού Σχεδιασµού και Αειφόρου Ανάπτυξης και να ορίζεται κάθε άλλη 
λεπτοµέρεια για την εφαρµογή της παραγράφου αυτής. 
 
 
_____________________________________________________________________ 
                                                                      
 
 
 
 
          
  'Αρθρο 9  
   Συνέπειες της έγκρισης των Πλαισίων   
   Χωροταξικού Σχεδιασµού και             
   Αειφόρου Ανάπτυξης 
 
  1. Ρυθµιστικά σχέδια, γενικά πολεοδοµικά σχέδια, σχέδια χωρικής και 
οικιστικής οργάνωσης ανοικτών πόλεων, σχέδια ανάπτυξης περιοχών 
δεύτερης κατοικίας, ζώνες οικιστικού ελέγχου, περιοχές του άρθρου 24 
του ν. 1650/1986 ή άλλα σχέδια χρήσεων γης, που εγκρίνονται µετά την 
έναρξη ισχύος του νόµου αυτού, οφείλουν να ενορµονίζονται προς τις 
επιλογές ή κατευθύνσεις των εγκεκριµένων Περιφερειακών Πλαισίων και αν 
αυτά ελλείπουν προς τις επιλογές ή κατευθύνσεις του εγκεκριµένου 
Γενικού και των εγκεκριµένων Ειδικών Πλαισίων Χωροταξικού Σχεδιασµού 
και Αειφόρου Ανάπτυξης. 
 
  Μέχρι την έγκριση των ανωτέρω πλαισίων, η έγκριση των ρυθµιστικών 
σχεδίων, των γενικών πολεοδοµικών σχεδίων και λοιπών σχεδίων χρήσεων 
γης, καθώς και η έκδοση άλλων κανονιστικών και ατοµικών πράξεων µε τις 
οποίες επιχειρείται ρύθµιση του χώρου, γίνεται µετά από συνεκτίµηση των 



διαθέσιµων στοιχείων του ευρύτερου χωροτοξικού σχεδιασµού και ιδίως 
αυτών ποu απορρέουν από υφιστάµενες ή υπό εξέλιξη µελέτες χωροταξικού 
χαρακτήρα. 
 
  2. Εγκεκριµένα κατά την έναρξη ισχύος του νόµου αυτού ρυθµιστικά 
σχέδια, γενικά πολεοδοµικά σχέδια, ζώνες οικιστικού ελέγχου, σχέδια 
ανάπτυξης περιοχών δεύτερης κατοικίας ή άλλα σχέδια χρήσεων γης 
επιβάλλεται να τροποποιηθούν ή αναθεωρηθούν µε τη διαδικασία που 
ορίζεται στις διατάξεις που τα διέπουν, προκειµένου να εναρµονισθούν 
προς τις κατευθύνσεις του εγκεκριµένου Γενικού και των εγκεκριµένων 
Ειδικών και Περιφερειακών Πλαισίων Χωροταξικού Σχεδιασµού και Αειφόρου 
Ανάπτυξης. 
 
 
_____________________________________________________________________ 
                                                                      
 
 
 
 
           
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ ∆' 
  ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ, ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ 
  ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ 
 
  'Αρθρο 10 
   Περιοχές Οργανωµένης Ανάπτυξης          
   Παραγωγικών ∆ροστηριοτήτων     
    
  1. Το άρθρο 24 του v. 1650/1986, όπως τροποποιήθηκε µε την παράγραφο 
15 του άρθρου 98 του ν. 1892/1990 (ΦΕΚ 101 Α') και την παράγραφο 2 του 
άρθρου 23 του v. 2300/1995 (ΦΕΚ 69 Α'), αντικαθίσταται ως εξής: 
 
  1. Ως περιοχές οργανωµένης ανάπτυξης παραγωγικών δραστηριοτήτων 
(Π.Ο.Α.Π.∆.) χαρακτηρίζονται θαλάσσιες εκτάσεις, καθώς και χερσαίες 
περιοχές, που είναι πρόσφορες, σύµφωνα µε τις κατευθύνσεις του 
χωροταξικού σχεδιασµού, για την ανάπτυξη παραγωγικών και 
επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων του πρωτογενούς, δευτερογενούς ή 
τριτογενούς τοµέα, καθώς και δραστηριοτήτων ή επιχειρηµατικών 
πρωτοβουλιών πειραµατικού χαρακτήρα. 
 
  Οι περιοχές αυτές µπορεί να εξειδικεύονται κατά κλάδο δραστηριότητας 
ή τοµέα παραγωγής ή είδος και προορισµό λειτουργίας και να διακρίνονται 
σε περιοχές αποκλειστικής χρήσης, στις οποίες απαγορεύεται κάθε άλλη 
δραστηριότητα εκτός από εκείνη στην οποία αποβλέπει ο χαρακτηρισµός 
τους και σε περιοχές κύριας χρήσης, όπου επιτρέπονται και άλλες 
δραστηριότητες υπό όρους. 
 
  2. Οι περιοχές της προηγούµενης παραγράφου χαρακτηρίζονται και 
οριοθετούνται µε αίτηση φορέα, οποιασδήποτε νοµικής µορφής, τον οποίο 
συνιστούν ή στον οποίο συµµετέχουν φυσικό πρόσωπα ή νοµικό πρόσωπα του 
ιδιωτικού τοµέα, νοµικά πρόσωπα του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα, όπως 
αυτός οριοθετείται µε την παράγραφο 1 του άρθρου 14 του v. 2190/1994, 
καθώς και ενώσεις, σύνδεσµοι ή κοινοπραξίες των ανωτέρω σύµφωνα µε τις 
εκόστοτε ισχύουσες διατάξεις. 
 
  Η εδαφική έκταση των προς ανάπτυξη περιοχών της παραγράφου 1 πρέπει 
να ανήκει στην κυριότητα του συνιστώµενου κατά την παρούσα παράγραφο 
φορέα ή να έχει παραχωρηθεί σε αυτόν κατά χρήση µε µακροχρόνια µίσθωση 
κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης χαρακτηρισµού και οριοθέτησης της 
εκτάσεως σύµφωνα µε την επόµενη παράγραφο.  
 
  Ειδικά για τη δηµιουργία περιοχών ανάπτυξης µονάδων 
υδατοκαλλιεργειών, η προβλεπόµενη από τις οικείες διατόξεις εκµίσθωση ή 



παραχώρηση χερσαίων εκτάσεων και υδάτινων επιφανειών επιτρέπεται να 
γίνεται και µετά την έκδοση της εγκριτικής απόφασης της επόµενης 
παραγράφου. Στις περιπτώσεις αυτές, την αίτηση χαρακτηρισµού και 
οριοθέτησης της Π Ο.Α.Π.∆. προσυπογράφει επιπλέον και ο κύριος της 
έκδοσης, ο οποίος δηλώνει ρητά ότι αποδέχεται να παραχωρήσει ή να 
εκµισθώσει την έκταση σε αποκλεστική προΘεσµία έξι (6) µηνών από την 
έκδοση της εγκριτικής απόφασης της επόµενης παραγράφου. Εάν παρέλθει 
άπρακτη η προθεσµία αυτή, η εγκριτική απόφαση της Π.Ο.Α.Π.∆. 
ανακαλείται. 
 
  3. α. Ο χαρακτηρισµός και η οριοθέτηση εκτάσεων, ως Π.Ο.Α.Π.∆. 
γίνεται, σύµφωνα µε τις κατευθύνσεις εγκεκριµένων Περιφερειακών 
Πλαισίων Χωροταξικού Σχεδιασµού και Αειφόρου Ανάπτυξης. Εως την έγκριση 
των nροανοφερόµενων πλαισίων, ο χαρακτηρισµός και η οριοθέτηση των 
περιοχών της παραγράφου 1 γίνεται µετά από στάθµευση των διαθέσιµων 
στοιχείων ευρύτερου χωροταξικού σχεδιασµού και ιδίως αυτών που 
απορρέουν από υφιστάµενα γενικά ή ειδικά αναπτυξιακά προγράµµατα και 
υπό εξέλιξη χωροταξικές µελέτες. 
 
  β. Για το χαρακτηρισµό και οριοθέτηση εκτάσεων ως Π.Ο.Α.Π.∆. 
υποβάλλεται στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµόσιων 'Εργων 
αίτηση από το φορέα της παραγράφου 2. Με απόφαση του Υπουργού Περι- 
βάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµόσιων Εργων, που δηµοσιεύεται στην 
Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται τα δικαιολογητικά και έγγραφα 
που θα συνοδεύουν την αίτηση του φορέα, ο τύπος και το περιεχόµενο της 
αιτήσεως, ο χρόνος και τα στάδια ολοκλήρωσης της διαδικασίας και κάθε 
άλλη λεπτοµέρεια που είναι αναγκαία για την εφαρµογή αυτής της 
παραγράφου. Εάν για τη δηµιουργία Π.Ο.Α.Π.∆. απαιτείται η σύνταξη 
Μελέτης Περιβαλλονnκών Επιπτώσεων , αυτή καταρτίζεται κατά τις κειµενες 
διατάξεις και υποβόλλεται µαζί µε τα υπόλοιπα δικαιολογητικό της 
παραγράφου αυτής. 
 
  Ο χαρακτηρισµός κοι η οριοθέτηση εκτάσεων ως Π.Ο.Α.Π.∆. γίνονται µε 
κοινή απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµόσιων Εργων 
και του κατά περίπτωση αρµόδιου Υπουργού, ύστερα από γνώµη του οικείου 
νοµαρχιακού συµβουλίου και του Κεντρικού Συµβουλίου Χωροταξίας, 
Οικισµού και Περιβάλλοντος (Κ.Σ.Χ.Ο.Π). Ειδικά για τη σύνταξη 
Π.Ο.Α.Π.∆. στις περιοχές των ρυθµιστικών σχεδίων Αθήνας και 
Θεσσαλονίκης, αντί για το Κ.Σ.Χ.Ο.Π. γνωµοδοτεί η Εκτελεστική Επιτροπή 
του Οργανισµού Αθήνας ή Θεσσαλονίκης αντίστοιχα. Στις περιπτώσεις 
λειτουργίας των οργανισµών του άρθρου 3 του ν. 2508/1997, γνωµοδοτούν 
αντί για το Κ.Σ.Χ.Ο.Π. οι Εκτελεστικές Επιτροπές των οργανισµών αυτών 
για τις περιοχές αρµοδιότητάς τους. Η γνώµη του νοµαρχιακού συµβουλίου 
πρέπει να περιέρχεται στο Υπουργείο το αργότερο µέσα σε δύο (2) µήνες, 
από την υποβολή της σχετικής αίτησης ή πρότασης. Αν παρέλθει άπρακτη η 
προθεσµία αυτή, η υπουργική απόφαση εκδίδεται χωρίς τη γνώµη του 
νοµαρχιακού συµβουλίου. Η παραπάνω εγκριτική απόφαση αποτελεί και 
προέγκριση χωροθέτησης τόσο για τις Π.Ο.Α.Π.∆. όσο και για την 
εγκατάσταση ή επέκταση σε αυτές παραγωγικών και επιχειρηµατικών 
δραστηριοτήτων. 
 
  γ. Με την παραπάνω απόφαση, καθορίζονται ειδικότερα: 
 
  - η θέση, η έκταση και τα όρια της Π.Ο.Α.Π.∆., 
 
  - οι κατηγορίες παραγωγικών ή επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων που 
επιτρέπεται να εγκατασταθούν στην Π.Ο.Α.Π.∆., 
 
  - ειδικές ζώνες προστασίας γύρω από τις οριοθετούµενες σύµφωνα µε τα 
παραπάνω περιοχές, στις οποίες µπορούν να επιβάλλονται ειδικοί όροι και 
περιορισµοί στις χρήσεις γης, στους όρους δόµησης και στην εν γένει 
εγκατάσταση και άσκηση δραστηριοτήτων και λειτουργιών και 
 
  - οι ειδικότεροι όροι και τα µέτρα προστασίας του περιβάλλοντος από 



την Ιδρυση και λειτουργία της Π.Ο.Α.Π.∆.. 
 
  Η µεταβολή της έκτασης και των ορίων της Π.Ο.Α.Π.∆. επιτρέπεται µε 
την τήρηση των διαδικασιών που προβλέπονται από τις διατάξεις του 
παρόντος όρθρου για την οριοθέτηση και χαρακτηρισµό της, ύστερα από 
αιτιολογηµένη αίτηση του φορέα Π.Ο.Α.Π.∆.. 
 
  4. Για Π.Ο.Α.Π.∆. που βρίσκονται µέσα σε εγκεκριµένο Γενικά 
Πολεοδοµικό Σχέδια σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 1337/1983 ή του ν. 
2508/1997 ή µέσα σε Σχέδιο χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης  Πόλεων, ο 
χαροκτηρισµός και η οριοθέτησή τους γίνονται σε περιοχές οι οποίες, µε 
βάση τα σχέδια αυτά προορίζονται γις την εγκατάσταση παραγωγικών 
δραστηριοτήτων και σύµφωνα µε τις ειδικότερες χρήσεις που 
προσδιορίζονται σε αυτό. Ρυθµίσεις Ζωνών Οικιστικού Ελέγχου (Ζ.Ο.Ε.), 
που προβλέποντοι για τις περιοχές της παραγράφου 1, µπορεί να 
τροποποιούνται µε την απόφαση της παραγράφου 3 του άρθρου αυτού, µε 
εξαίρεση τις περιοχές που προστατεύονται µε τις ρυθµίσεις της Ζ.Ο.Ε. 
λόγω του ειδικού χαρακτήρα τους, όπως είναι ιδίως χώροι αρχαιολογικού, 
αρχιτεκτονικού, ιστοµικού ή λαογραφικού ενδιαφέροντος, παραθαλάσσιες ή 
παραποτάµιες ζώνες, βιότοποι και τόποι ιδιαίτερου φυσικού κάλλους, δάση 
κοι δασικές εκτάσεις. 
 
  5. α. Οι χερσαίες εκτάσεις που χορακτηρίζονται ως Π.Ο.Α.Π.∆. µπορούν 
να πολεοδοµούνται για τους σκοπούς της ποραγράφου 1. Η πολεοδοµική 
µελέτη εκπονείται µε πρωτοβουλία του φορέα της παραγράφου 2 και 
αποτελείται από. 
 
  - το πολεοδοµικό σχέδιο που συντάσσεται µε βάση οριζοντιογραφικό και 
υψοµετρικό τοπογραφικό διάγραµµα, 
 
  - τον πολεοδοµικό κονονισµό και 
 
  - έκθεση που περιγράφει και αιτιολογεί τις προτεινόµενες από τη 
µελέτη ρυθµίσεις. 
 
  Η πολεοδοµική µελέτη συντάσσεται, σύµφωνα µε τις προδιαγραφές που θα 
ορισθούν µε την απόφαση της παρούσας παραγράφου και περιέχει ιδίως τις 
χρήσεις γης και τις τυχόν πρόσθετες απαγορεύσεις ή υποχρεώσεις, τα 
διαγράµµατα των δικτύων υποδοµής, τους ειδικούς και γενικούς όρους 
δόµησης και τους κοινόχρηστους και κοινωφελείς χώρους που πρέπει να 
ανέρχονται σε ποσοστό τουλάχιστον 40% της συνολικής έκτασης της 
Π.Ο.Α.Π.∆.. 
 
  Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµόσιων Εργων, 
που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται οι 
ειδικές προδιαγραφές εκπόνησης της πολεοδοµικής µελέτης των Π.Ο Α.Π ∆. 
και κάθε σχετική λεπτοµέρεια. 
 
  β. Ο συντελεστής δόµησης που ορίζεται για τις περιοχές που 
προορίζονται για βιοµηχανικές και εν γένει επιχειρηµατικές 
δραστηριότητες του δευτερογενούς τοµέα δεν µπορεί να υπερβαίνει το 1,6, 
για τις περιοχές όπου ασκούνται δραστηριότητες χονδρικού εµπορίου το 
1,2 και για τις υπόλοιπες περιοχές δραστηριοτήτων του τριτογενούς τοµέα 
το 0,6 αντίστοιχα. 
 
  γ. Η πολεοδοµική µελέτη εγκρίνεται και τροποποιείται µε προεδρικό 
διάταγµα, που εκδίδεται µετά από πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος, 
χωροταξίας και ∆ηµόσιων Εργων, µετά από γνώµη του Κεντρικού Συµβουλίου 
χωροταξίας, Οικισµού και Περιβάλλοντος και γνώµη του Οικείου οργανισµού 
τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτης βαθµίδας, η οποία υποβάλλεται στο 
Υπουργείο σε προθεσµία δύο (2) µηνών από τότε που περιέρχεται στον 
οργανισµό αυτόν η σχετική µελέτη. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσµία 
αυτή, η πολεοδοµική µελέτη µπορεί να εγκρίνεται χωρίς τη γνώµη του 
παραπάνω οργανισµού. Η πολεοδοµική µελέτη έχει τις συνέπειες έγκρισης 



σχεδίου πόλεως κατά τις διατάξεις του ν.δ. 17.7/ 16.8.1923. Από την 
έγκριση της πολεοδοµικής µελέτης οι κοινόχρηστοι χώροι περιέρχονται σε 
κοινή χρήση, χωρίς να απαιτείται ρητή παραίτηση του φορέα που 
προβλέπεται στην παράγραφο 2 από την κυριότητα, νοµή και κατοχή τους. 
 
  δ. Η εφαρµογή της πολεοδοµικής µελέτης γίνεται µε πρωτοβουλία και 
ευθύνη των φορέων της παραγράφου 2 του άρθρου αυτού και ελέγχεται από 
την αρµόδια πολεοδοµική υπηρεσία κατά τις κείµενες διατάξεις. Μετά την 
έγκριση της πολεοδοµικής µελέτης, οι προαναφερόµενοι φορείς εκτελούν τα 
έργο διοµόρφωοης τοu χώρου, καθώς και τα έργο υποδοµής, όπως αυτά 
προβλέπονται στην πολεοδοµική µελέτη. ∆ιατάξεις που προβλέπουν την 
υποχρέωση εισφοράς σε γη και χρήµα δεν έχουν εφαρµογή στις περιπτώσεις 
πολεοδόµησης µε βάση το παρόν άρθρο. 
 
  6. Η εκτέλεση και συντήρηση των βασικών έργων κοινωνικής και τεχνικής 
υποδοµής µέσα στις περιοχές αυτές γίνεται από τους φορείς της 
παραγράφου 2." 
    
  2. Ο χαρακτηρισµός, η οριοθέτηση, η πολεοδόµηση, η οργάνωση και 
λειτουργία, η εκτέλεση έργων και η εποπτεία των Βιοµηχανικών και 
Επιχειρηµατικών Περιοχών (B.E.ΠE.) και των Περιοχών Ολοκληρωµένης 
Τουριστικής Ανάπτυξης (Π.Ο.Τ.Α.) γίνονται σύµφωνα µε τις διατάξεις του 
ν. 2545/1997 (ΦΕΚ 254 Α.) οι οποίες δεν θίγονται από τον παρόντα νόµο. 
 
  3. Οι διατάξεις του άρθρου 3 του ν. 1428/1984, όπως αυτό 
αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 3 του ν. 2115/1993, καθώς και οι διατάξεις 
του άρθρου 142 του ν.δ. 210/1973 δεν θίγονται. Κατά τον καθορισµό 
µεταλλευτικών και λατοµικών περιοχών ή ζωνών σύµφωνα µε τις 
προαναφερόµενες διατάξεις, πρέπει να λαµβάνονται υπόψη και να 
σταθµίζονται και το διαθέσιµο στοιχεία του ευρύτερου χωροταξικού 
σχεδιασµού. 
 
 
_____________________________________________________________________ 
                                                                      
 
 
 
 
 
 
  Αρθρο 11 
 
  Περιοχές Ειδικών Χωρικών Παρεµβάσεων 
 
  1. Με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Εθνικής Οικονοµίας και 
Περιβάλλοντος, χωροταξίας και ∆ηµόσιων Εργων και του κατά περίπτωση 
αρµόδιου Υπουργού, που εκδίδονται ύστερα από γνώµη του οικείου 
νοµαρχιακού συµβουλίου, σε εφαρµογή κατευθύνσεων εγκεκριµένων Ειδικών ή 
Περιφερειακών Πλαισίων Χωροταξικού Σχεδιασµού και Αειφόρου Ανάπτυξης, 
µπορούν να χαρακτηρίζονται ως Περιοχές Ειδικών χωρικών Παρεµβάσεων 
περιοχές εντός ή εκτός εγκεκριµένων σχεδίων πόλεων ή οικισµών 
προϋφισταµένων του 1923 ή εντός ορίων οικισµών κάτω των 2.000 κατοίκων, 
οι οποίες παρουσιάζουν ιδιαίτερα ή κρίσιµα προβλήµατα χωρικής ανάπτυξης 
που απαιτούν ειδικό σχεδιασµό και ρύθµιση και ιδίως: 
 
  α) περιοχές που υφίστανται χωρικές επιπτώσεις από µεγάλης κλίµακας 
έργα ή παρεµβάσεις, όπως δηµιουργία νέων εδαφών από προσχώσεις, 
δηµιουργία υδάτινων επιφανειών, 
 
  β) περιοχές µε µειονεκτικό χαρακτηριστικό, λόγω γεωγραφικής 
αποµόνωσης ή δυσµενούς προσπελασιµότητας, όπως ορεινές, νησιωτικές και 
δυσπρόσιτες περιοχές, 
 



  γ) περιοχές σε παραµεθόριες ζώνες που παρουσιάζουν κρίσιµα προβλήµατα 
από γεωπολιτική όποψη, 
 
  δ) περιοχές που πορουσιάζουν έκτακτες και απρόβλεπτες ανάγκες λόγω 
φυσικών ή τεχνολογικών καταστροφών και κινδύνων, όπως σεισµών, 
πληµµυρών, κατολισθήσεων, δυσµενών κλιµατικών συνθηκών. 
 
  2. Με τις ίδιες αποφάσεις γίνεται η οριοθέτηση των περιοχών αυτών και 
κοθορίζονται οι γενικές κατηγορίες χρήσεων χώρου κατό λειτουργίες και 
τοµείς παραγωγής καθώς και συντονισµένο πρόγραµµα µέτρων και έργων, 
κατά φάσεις και φορείς χρηµατοδότησης, για την ανάπτυξη, ενίσχυση, 
αποκατάσταση και εν γένει διαχείριση των περιοχών αυτών. Με τις ίδιες ή 
όµοιες αποφάσεις µπορεί να θεσπίζονται για κάθε περιοχή της παραγρά- 
φου 1 ειδικά καθεστώτα οικονοµικής ενίσχυσης των επιχειρήσεων που 
εγκαθίστανται σε αυτήν, κατά παρέκκλιση κάθε διάταξης της ισχύουσας 
αναπτυξιακής νοµοθεσίας, και να καθορίζονται το είδος, η διάρκεια και 
τα ποσά των ενισχύσεων, τα κριτήρια υπαγωγής και τα στοιχεία 
αξιολόγησης των επιχειρήσεων, οι υπηρεσίες ή οι φορείς στους οποίους 
υποβάλλονται οι αιτήσεις υπαγωγής και τα δικαιολογητικά και στοιχεία 
που συνοδεύουν την αίτηση υπαγωγής καθώς και κάθε άλλη αναγκαία 
λεπτοµέρεια. Για τη θέσπιση ειδικών, σύµφωνα µε τα παραπάνω, καθεστώτων 
ενίσχυσης, πρέπει να έχει προηγηθεί η κατάρτιση µελέτης σκοπιµότητας 
µέσω της οποίας τεκµηριώνονται οι προυποθέσεις και λοιποί όροι 
οικονοµικών ενισχύσεων που θεσπίζονται µε τις εγκριτικές αποφάσεις της 
παραγράφου αυτής. 
 
  3. Με τις αποφάσεις που εκδίδοντοι κατά τις προηγούµενες ποραγράφους 
µπορεί να προβλέπεται επίσης η επιβολή ανταποδοτικών τελών στα νοµικά ή 
φυσικά πρόσωπο που αναπτύσσουν τις δραστηριότητές τους µέσα στις 
περιοχές αυτές για τη χρηµατοδότηση προγραµµάτων και έργων ενίσχυσης, 
αναβάθµισης και ανάπτυξής τους. Με τις ίδιες αποφάσεις εξειδικεύονται 
τα κριτήρια επιβολής και καθορίζεται το ύψος των τελών αυτών, οι 
υπόχρεοι στην καταβολή τους, ο τρόπος είσπραξης και απόδοσης τους και 
κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια για την εφαρµογή της παραγράφου αυτής. 
Στην περίπτωση αυτήν, οι αποφάσεις που εκδίδονται κατά τις προηγούµενες 
παραγράφους συνυπογράφονται και από τον Υπουργό Οικονοµικών. 
 
  4. Ο χαρακτηρισµός µιας έκτασης ως περιοχής ειδικών χωρικών 
πορεµβάσεων γίνεται µε βάση ειδική χωροταξική µελέτη που καταρτίζει το 
Υπουργείο Περιβάλλοντος, χωροτοξίας και ∆ηµόσιων Εργων. Με τη µελέτη 
αυτήν τεκµηριώνεται ο ιδιαίτερος χαρακτήρας και η κρισιµότητα της 
χορακτηριζόµενης περιοχής και προτείνονται τα ενδεικνυόµενα κατά 
περίπτωση κανονιστικά, οικονοµικά, διαχειριστικά ή άλλα µέσα, µέτρα και 
προγράµµατα δράσης, κατά φάσεις και φορείς χρηµοτοδότησης, που είναι 
απαραίτητα για την ανάπτυξη, ενίσχυση, αποκατάσταση ή αναβάθµισή της. 
Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, χωροταξίας και ∆ηµόσιων 'Εργων, 
που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται 
προδιαγραφές για τη σύνταξη των µελετών της παρούσας παραγράφου. 
 
  5. Εγκεκριµένα ρυθµιστικά σχέδια, γενικά πολεοδοµικά σχέδια, σχέδια 
χωρικής και οικιστικής οργάνωσης ανοικτών πόλεων, ζώνες οικιστικού 
ελέγχου ή άλλα σχέδια χρήσεων γης επιβάλλεται να τροποποιηθούν ή 
οναθεωρηθούν µε τη διαδικασία που ορίζεται στις διατάξεις που τα 
διέπουν µέσα σε προθεσµία πέντε (5) ετών από την έκδοση των εγκριτικών 
αποφάσεων των παραγράφων 1, 2 και 3, προκειµένου να ενορµονισθούν προς 
τις κατευθύνσεις και λοιπές ρυθµίσεις των Περιοχών Ειδικών χωρικών 
Παρεµβάσεων. 
 
  6. Η παρακολούθηση και η αξιολόγηση της εφαρµογής των κατευθύνσεων 
και λοιπών ρυθµίσεων, καθώς και των κινήτρων και των προγραµµάτων 
δράσης, που καθορίζονται κατά τις παραγράφους 2 και 3, γίνεται από το 
Υπουργείο Περιβάλλοντος, χωροταξίας και ∆ηµόσιων Εργων. Για το σκοπό 
αυτόν συντάσσεται ανά διετία έκθεση µε την οποίο αποτιµάται η πορεία 
εφαρµογής των µέτρων, µέσων και λοιπών όρων που καθορίσθηκαν κατά τις 



προαναφερόµενες παραγράφους και υποδεικνύονται τα κατάλληλα, κατά 
περίπτωση, µέτρα για την αντιµετώπιση προβληµάτων και δυσλειτουργιών 
που διαπιστώθηκαν κατά την εφαρµογή. Τα πορίσµατα της έκθεσης αυτής 
κοινοποιούνται στο καθ' ύλην ορµόδιο υπουργείο, στις αρµόδιες υπηρεσίες 
των οικείων περιφερειών, καθώς και στους οικείους οργανισµούς τοπικής 
αυτοδιοίκησης πρώτης και δεύτερης βοθµίδας, προκειµένου να λαµβάνονται 
υπόψη κατά την κατάρτιση και εφαρµογή µέτρων, δράσεων, ενεργειών και 
ρυθµίσεων αρµοδιότητάς τους µε τις οποίες προωθείται η αποτελεσµατική 
εφαρµογή των καθοριζόµενων, κατά τις παραγράφους 2 και 3, όρων, 
περιορισµών, µέσων και µέτρων δράσης. Με βάση την αξιολόγηση αυτήν και 
εφόσον υπάρχει επαρκής αιτιολόγηση, ο χαρακτηρισµός και τα όρια των 
περιοχών αυτών και οι επιβληθείσες για την ανάπτυξη και ενισχυσή τους 
γενικές χρήσεις, όροι και προϋποθέσεις, κίνητρα, τέλη και λοιπά µέτρα 
και προγράµµατα δράσης είναι δυνατόν να µεταβάλλονται σύµφωνα µε τη 
διαδικασία που ορίζεται στις παραγράφους 1 έως και 3 του άρθρου αυτού. 
 
  7. Μέχρι την έγκριση Ειδικών και Περιφερειακών Πλαισίων χωροταξικού 
Σχεδιασµού και Αειφόρου Ανάπτυξης, ο χαρακτηρισµός και η οριοθέτηση 
περιοχών ειδικών χωρικών παρεµβάσεων, καθώς και ο καθορισµός γενικών 
χρήσεων, όρων και προϋποθέσεων, προγραµµάτων, µέτρων και δράσεων 
ανάπτυξης, αποκατάστασης ή αναβάθµισης µέσα σε αυτές, γίνεται µετά από 
στάθµιση των διαθέσιµων στοιχείων του ευρύτερου χωροταξικού σχεδιασµού 
και ιδίως αυτών που απορρέουν από υφιστάµενα γενικά η ειδικά 
αναπτυξιακά προγράµµατα, υπό εξέλιξη χωροταξικές ή περιβαλλοντικές 
µελέτες και από προγράµµατα, δίκτυα και δράσεις ενδοπεριφερειακής, 
διαπεριφερειακής ή ευρωπαϊκής σηµασίας. 
 
  8. Για τις περιοχές της περίπτωσης δ' της παραγράφου 1, για τις 
οποίες συντρέχουν επείγουσες ή απρόβλεπτες ανάγκες παρέµβασης, ο 
χαρακτηρισµός και η οριοθέτηση τους και ο καθορισµός των ενδεδειγµένων 
κατά περίπτωση ρυθµίσεων, µέτρων και µέσων δράσης, σύµφωνα µε τις 
παραγράφους 1 έως και 3 του άρθρου αυτού, µπορεί να διενεργείται σε 
κάθε περίπτωση και χωρίς προηγούµενη ύπαρξη σχετικών κατευθύνσεων 
εγκεκριµένων Ειδικών ή Περιφερειακών Πλαισίων χωροτοξικού Σχεδιασµού 
και Αειφόρου Ανάπτυξης. 
 
 
_____________________________________________________________________ 
                                                                      
 
 
 
 
 
 
  Αρθρο 12 
 
  Σχέδια Ολοκληρωµένων Αστικών Παρεµβάσεων   
 
  1. Για την προώθηση ολοκληρωµένων στρατηγικών αστικού σχεδιασµού σε 
πόλεις ή τµήµατά τους, καθώς και σε ευρύτερες αστικές περιοχές που 
παρουσιάζουν κρίσιµα και σύνθετα προβλήµατα αναπτυξιακής υστέρησης, 
κοινωνικής και οικονοµικής συνοχής, περιβαλλοντικής υποβάθµισης και 
ποιότητας ζωής, καταρτίζονται και εγκρίνονται Σχέδια Ολοκληρωµένων 
Αστικών Παρεµβάσεων (Σ.Ο.Α.Π.), κατά τις διατάξεις του άρθρου αυτού. 
 
  Με τα παραπάνω σχέδια επιδιώκεται ειδικότερα, εντός του πλαισίου των 
κατευθύνσεων του εθνικού και περιφερειακού χωροτοξικού σχεδιασµού και 
των εγκεκριµένων ρυθµιστικών σχεδίων, η βελτίωση των υποδοµών και των 
βασικών κοινωνικών εξυπηρετήσεων, η αντιµετώπιση της ανεργίας και η 
δηµιουργία επαρκών ευκαιριών απασχόλησης, η ενσωµάτωση των λειτουργιών 
και των κοινωνικών οµάδων στον αστικό ιστό και η καταπολέµηση του 
κοινωνικού διαχωρισµού, η ορµονική διάρθρωση των χρήσεων γης, η συνετή 
διαχείριση του αστικού οικοσυστήµατος, η οξιοποίηση των νέων 



τεχνολογιών, η ανάπτυξη µέσων πρόσβασης και διακίνησης ανθρώπων και 
αγαθών φιλικών προς το περιβάλλον, η διατήρηση και ανάδειξη της αστικής 
πολιτιστικής κληρονοµιάς, καθώς και η γενικότερη κοινωνική, οικονοµική, 
περιβαλλοντική και πολιτισµική αναζωογόνηση των πόλεων και των 
ευρύτερων αστικών περιοχών µε µειονεκτικά χαρακτηριστικά. 
 
  Με τα ίδια σχέδια επιδιώκεται επίσης η διευκόλυνση της συµµετοχής των 
πόλεων και αστικών περιοχών που παρουσιάζουν µειονεκτικά χαρακτηριστικά 
σε προγράµµατα και δίκτυα διαπεριφερειακής και διευρωπαϊκής 
συνεργασίας, µε τα οποία προωθείται η αντιµετώπιση κοινών ηροβληµάτων, 
η ανταλλαγή της σχετικής εµπειρίας και η ανάπτυξη κοινών µεθόδων και 
µέσων για την αστική αναγέννηση και την αειφόρο αστική ανάπτυξη.  
 
  Τα σχέδια αυτό συνοδεύονται από πρόγραµµα δράσης, στο οποίο 
εξειδικεύονται οι απαιτούµενες για την εφαρµογή τους κανονιστικές, 
χρηµατοδοτικές και διαχειριστικές ρυθµίσεις, µέτρα και προγράµµατα, 
κατά φάσεις και φορείς εκτέλεσης και χρηµατοδότησης, καθώς και τυχόν 
συµπληρωµατικές δράσεις πληροφόρησης, κατάρτισης, εκπαίδευσης και 
κοινωνικής και οικονοµικής επανένταξης του πληθυσµού των περιοχών 
αυτών. 
 
  2. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµόσιων 
Εργων, που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται 
γενικές προδιαγραφές για τη σύνταξη των Σ.Ο.Α.Π., οι οποίες µπορεί να 
διαφοροποιούνται κατά κατηγορία περιοχών. 
 
  3. Η διαδικασία κατάρτισης των Σ.Ο.Α.Π. κινείται από το Υπουργείο 
Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµόσιων Εργων µετά από σχετική ενηµέρωση 
της οικείας περιφέρειας. Η διαδικασία µπορεί επίσης να κινηθεί µε 
πρωτοβουλία της περιφέρειας µετά από προηγούµενη ενηµέρωση του 
Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροτοξίας και ∆ηµόσιων Εργων. 
 
  4. Οταν η διαδικασία κινείται από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, 
χωροταξίας και ∆ηµόσιων Εργων, η σχετική πρόταση αποστέλλεται για 
γνωµοδότηση στο οικείο περιφερειακό συµβούλιο, καθώς και στους οι- 
κείους οργανισµούς τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτης και δεύτερης βαθµίδας. 
Επίσης µπορεί να αποστέλλεται και σε οργανισµούς κοινής ωφέλειας και 
άλλους ενδιαφερόµενους οργανισµούς του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα των 
οποίων η δραστηριότητα εκτείνεται στην περιοχή παρέµβασης. Ειδικά για 
τη σύνταξη Σ.Ο.Α.Π. στις Περιφέρειες Αττικής και Κεντρικής Μακεδονίας 
αηαιτείται, επιπλέον των προαναφερόµενων γνωµοδοτήσεων, η γνώµη της 
εκτελεστικής εηιτροπής των Οργανισµών Αθήνας και Θεσσαλονίκης 
αντίστοιχα. Για τη σύνταξη Σ.Ο.Α.Π. στις λοιπές περιφέρειες 
γνωµοδοτούν, για τις περιοχές αρµοδιότητάς τους, και οι οργανισµοί του 
άρθρου 3 του ν. 2508/1997, που έχουν συσταθεί και λειτουργούν. 
 
  Οι απόψεις όλων των ανωτέρω συµβουλίων και οργανισµών πρέπει να 
περιέρχονται στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµόσιων Εργων 
µέσα σε τρεις (3) µήνες από τότε που έλαβαν τη σχετική µελέτη. Αν 
περάσει άπρακτη η προθεσµία αυτή, δεν εµποδίζεται η πρόοδος της 
διαδικασίας. 
 
  5. Οταν η διαδικασία κινείται µε πρωτοβουλία της περιφέρειας, η 
σχετική πρόταση αποστέλλεται στους φορείς της προηγούµενης παραγράφου, 
καθώς και στις αρµόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Περιβάλλοντος, 
Χωροταξίας και ∆ηµόσιων Εργων. Οι απόψεις όλων των ανωτέρω φορέων 
πρέπει νο περιέρχονται στην οικεία περιφέρεια µέσα σε τρεις (3) µήνες 
από τότε που έλαβαν τη σχετική µελέτη. Αν περάσει άπρακτη η προθεσµία 
αυτή, δεν εµποδίζεται η πρόοδος της διαδικασίας. 
 
  6. Η διαδικασία κατάρτισης των Σ.Ο.Α.Π. µπορεί επίσης να κινηθεί µε 
πρωτοβουλία του οικείου οργανισµού τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτης ή 
δεύτερης βαθµίδας αντίστοιχα, µε ανάλογη εφαρµογή των διατάξεων των 
προηγούµενων παραγράφων 4 και 5. 



 
  7. Ο οικείος οργανισµός τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτης βαθµίδας, σε 
κάθε περίπτωση, µεριµνά για την ευρύτερη δυνατή δηµοσιοποίηση της 
πρότασης προς τους πολίτες και τις µη κυβερνητικές οργανώσεις της 
περιοχής, µε κάθε πρόσφορο τρόπο, όπως µε ανοικτές συγκεντρώσεις ή 
ανακοινώσεις στον έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο. Μεριµνά επίσης για τη 
συστηµατική καταγραφή των απόψεων µε κατάλληλες απογραφές και µε 
έγγραφα αναγνωρισµένών αντιπροσωπευτικών συλλογικών οργανώσεων της 
ηεριοχής ή και µε όλλο πρόσφορα µέσα και µεθόδους. Σε κάθε περίπτωση, 
στην απόφαση του συµβουλίου του οικείου οργανισµού τοπικής 
αυτοδιοίκησης πρώτης βαθµίδας γίνεται µνεία των διαδικασιών 
δηµοσιοποίησης της πρότασης που διενεργήθηκαν µε πρωτοβουλία του, καθώς 
και συστηµατική καταγραφή και αξιολόγηση των απόψεων των πολιτών και 
των µη κυβερνητικών οργανώσεων που διατυπώθηκαν στο στάδιο των 
συµµετοχικών διαδικασιών. 
 
  8. Τα Σχέδια Ολοκληρωµένων Αστικών Παρεµβάσεων εγκρίνονται µε κοινές 
αποφάσεις των Υπουργών Εθνικής Οικονοµίας και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας 
και ∆ηµόσιων Εργων και των κατά περίπτωση αρµόδιων Υπουργών, που 
δηµοσιεύονται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Στην περίπτωση που τα 
σχέδια αυτά επηρεάζουν τη λειτουργία νοµικών προσώπων του ευρύτερου 
δηµόσιου τοµέα, όπως αυτός οριοθετείται µε το ν. 2190/1994, οι 
εγκριτικές αποφάσεις συνυπογράφονται και από τους Υηουργούς που 
εποπτεύουν τα νοµικά αυτά πρόσωπα. 
 
  9. Η ηαρακολούθηση και η αξιολόγηση της εφορµογής των σχεδίων του 
άρθρου αυτού γίνεται από τον οικείο οργανισµό τοπικής αυτοδιοίκησης 
πρώτης βαθµίδας. Στις περιπτώσεις που η περιοχή παρέµβασης εµπίπτει στα 
όρια δύο ή περισσότερων οργανισµών τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτης 
βαθµίδας, η παρακολούθηση και αξιολόγηση γίνεται από την οικεία 
νοµαρχιακή αυτοδιοίκηση. Για το σκοπό αυτόν, οι παραπάνω οργανισµοί 
συντάσσουν ανά διετία έκθεση µε την οποία αποτιµάται η πορεία εφαρµογής 
των σχετικών σχεδίων και του προγράµµατος δράσης τους και 
υποδεικνύονται τα κατάλληλα κατά περίπτωση µέτρα και ρυθµίσεις για την 
αντιµετώπιση προβληµάτων και δυσλειτουργιών που διαπιστώθηκαν κατά την 
εφαρµογή. Τα πορίσµατα της έκθεσης αυτής κοινοποιούνται στα ΥπουργεΙα 
Εθνικής Οικονοµίας και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµόσιων Εργων 
και σε άλλα Υπουργεία και οργονισµούς του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα των 
οποίων η δραστηριότητα εκτείνεται στην περιοχή παρέµβασης, καθώς και 
στις αρµόδιες υπηρεσίες της οικείας περιφέρειας, προκειµένου να 
λαµβάνονται υπόψη κατά την επεξεργασία και εφαρµογή µέτρων, δράσεων, 
ενεργειών και ρυθµίσεων αρµοδιότητάς τους που προωθούν την 
αποτελεσµατική εφαρµογή των σχετικών σχεδίων και του προγράµµατος 
δράσης τους. Σε περίπτωση που η παρακολούθηση και αξιολόγηση γίνεται 
από τον οικείο πρωτοβάθµιο οργανισµό τοπικής αυτοδιοίκησης, τα πο- 
ρίσµατα της έκθεσης κοινοποιούνται επιπλέον και στην οικεία νοµαρχιακή 
αυτοδιοίκηση. Αντίστοιχα, σε περίπτωση που η παρακολούθηση και 
αξιολόγηση γίνεται από την οικεία νοµαρχιακή αυτοδιοίκηση, τα πορίσµατα 
της έκθεσης κοινοποιούνται και στους οικείους οργανισµούς τοπικής 
αυτοδιοίκησης πρώτου βαθµού. 
 
  10. Εγκεκριµένα γενικό πολεοδοµικό σχέδια, σχέδια χωρικής και 
οικιστικής οργάνωσης ανοικτών πόλεων ή άλλα σχέδια χρήσεων γης 
πολεοδοµικού χαρακτήρα πρέπει να τροποποιηθούν ή αναθεωρηθούν µε τη 
διαδικασία που ορίζεται στις διατάξεις που τα διέπουν µέσα σε προθεσµία 
πέντε (5) ετών από την έγκριση των σχεδίων του άρθρου αυτού, 
προκειµένου να εναρµονισθούν προς τις κατευθύνσεις και λοιπές ρυθµίσεις 
των Σ.Ο.Α.Π.. 
 
 
_____________________________________________________________________ 
                                                                      
 
 



 
 
 
 
  Αρθρο 13 
 
  Χρηµατοδοτικοί µηχανισµοί χωροταξικού σχεδιασµού          
 
  1. Μετά το πρώτο εδάφιο της παρ. 12 του άρθρου 3 του ν. 2242/1994 
(ΦΕΚ 162 Α'), προστίθενται εδάφια ως εξής: 
 
  Είναι δυνατή η έναντι τιµήµατος διάθεση από το Υπουργείο 
Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµόσιων Εργων προς τρίτους των 
χρηµατοδοτούµενων ή συντασσόµενων υπ' αυτού χωροταξικών, ρυθµιστικών, 
πολεοδοµικών και περιβαλλοντικών µελετών, περιλαµβανοµένων και των 
στοιχείων χαρτογραφικής απεικόνισης των µελετών σε ψηφιακό υλικό. Τα εκ 
της διαθέσεως αυτής έσοδα εισπράττονται κατά τις διατάξεις για την 
είσπραξη δηµοσίων εσόδων. 
 
  Ο τρόπος, τα όργανα και η διαδικασία είσπραξης των εσόδων αυτών και 
κάθε σχετική λεπτοµέρεια καθορίζονται µε κοινή απόφαση των Υπουργών 
Οικονοµικών και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµόσιων Εργων. 
 
  Με όµοια απόφαση, που αναθεωρείται ανά διετία, καθορίζεται το 
αναγκαία για τη διάθεση των ως άνω στοιχείων και µελετών τίµηµα, το 
οποίο µπορεί να διαφοροποιείται αναλόγως του είδους των διατιθέµενων 
στοιχείων και των φυσικών ή νοµικών προσώπων προς τα οποία 
διατίθενται." 
 
  2. Για την προέγκριση χωροθέτησης έργου ή δραστηριότητας, ή, στις 
περιπτώσεις που αυτή δεν απαιτείται, για την έγκριση αντίστοιχα 
περιβαλλοντικών όρων, επιβάλλεται ειδικό τέλος που εισπράττεται ως 
δηµόσιο έσοδο, το τέλος αυτό βαρύνει το πρόσωπο επ' ονόµατι του οποίου 
εξετάζεται η προέγκριση χωροθέτησης ή αντίστοιχα η έγκριση 
περιβαλλοντικών όρων, δεν επιστρέφεται σε περίπτωση µη πραγµατο- 
ποίησης του έργου ή της δραστηριότητας για οποιονδήποτε λόγο και ούτε 
οφείλεται εκ νέου σε περίπτωση επέκτασης, µετεγκατάστασης ή 
εκσυγχρονισµού υφιστάµενου έργου ή δραστηριότητας, εφόσον για την 
επέκταση, µετεγκατάσταση ή εκσυγχρονισµό δεν απαιτείται προέγκριση 
χωροθέτησης ή αντίστοιχα έγκριση περιβαλλοντικών όρων. Το ως άνω τέλος 
δεν καταβάλλεται όταν η προέγκριση χωροθέτησης ή η έγκριση αντίστοιχα 
των περιβαλλοντικών όρων εκδίδεται επ' ονόµατι του Ελληνικού ∆ηµοσίου 
και των οργανισµών τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτης και δεύτερης βαθµίδας.  
 
  Το ύψος και τα κριτήρια υπολογισµού του τέλους, ο τρόπος, τα όργανα 
και η διαδικασία είσπραξής του και κάθε σχετική λεπτοµέρεια 
καθορίζονται µε κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών, Ανάπτυξης και 
Περιβάλλοντος, χωροταξίας και ∆ηµόσιων Εργων. Με την ίδια απόφαση, το 
ύψος του επιβαλλόµενου κατά τα ανωτέρω τέλους µπορεί να διαφοροποιείται 
ανά είδος και κατηγορία έργου ή δραστηριότητας. 
 
  3.α. Τα έσοδα της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου διατίθενται 
αποκλειστικό για την εκπόνηση µελετών, ερευνών, ανάθεση έργων µε 
σύµβαση µίσθωσης, εκτέλεση έργων, προµήθεια υλικών, οργάνων και µέσων 
που συµβάλλουν στην παρακολούθηση, αξιολόγηση και αποτίµηση των διεθνών 
ευρωπαϊκών και εθνικών χωρικών εξελίξεων και στην εν γένει προώθηση και 
εφαρµογή του χωροταξικού, πολεοδοµικού και περιβαλλοντικού σχεδιασµού, 
καθώς και για ενέργειες, δράσεις και προγράµµατα που κατατείνουν στην 
προβολή και δηµοσιοποίηση των κατευθύνσεων και των αποτελεσµάτων του 
χωροταξικού σχεδιασµού και της αειφόρου ανάπτυξης, στην ενηµέρωση των 
επιχειρήσεων, των δηµόσιων οργανισµών και των πολιτών και στην 
κατάρτιση ειδικευµένων στελεχών σε θέµατα χωροταξίας, περιβάλλοντος και 
πολεοδοµίας. 
 



  β. Τα τέλη της παραγράφου 2 διατίθενται σε οργανισµούς τοπικής 
αυτοδιοίκησης πρώτης και δεύτερης βαθµίδας, στην περιοχή των οποίων 
εκτελούνται έργα προστασίας περιβάλλοντος ή αντιρρύπανσης. 
 
 
_____________________________________________________________________ 
                                                                      
 
 
 
 
 
 
  Αρθρο 14 
 
  Εθνικό ∆ίκτυο Πληροφοριών για το Χωροταξικό Σχεδιασµό  
 
 
  1. Για την τεκµηρίωση και υποστήριξη της διαδικασίας του εθνικού και 
περιφερειακού χωροταξικού σχεδιασµού και ιδίως της διαδικασίας 
κατάρτισης, παρακολούθησης και αξιολόγησης των προβλεπόµενων από το 
νόµο αυτόν Πλαισίων Χωροταξικού Σχεδιασµού και Αειφόρου Ανάπτυξης, 
ειδικών χωροταξικών µελετών και σχεδίων ολοκληρωµένων αστικών 
παρεµβάσεων, συγκροτείται, µε πρωτοβουλία και ευθύνη του Υπουργείου 
Περιβάλλοντος, χωροταξίας και ∆ηµόσιων Εργων, Εθνικό ∆ίκτυο Πληροφοριών 
για το χωροταξικό Σχεδιασµό (Εθνικό ∆ίκτυο). Για το σκοπό αυτόν, το 
Υπουργείο Περιβάλλοντος, χωροταξίας και ∆ηµόσιων Εργων, µέσα σε 
προθεσµία έξι (6) µηνών από την έναρξη ισχύος του νόµου αυτού, 
απευθύνει πρόσκληση σε κάθε αρµόδιο Υπουργείο, νοµικό πρόσωπο δηµοσίου 
δικαίου και οργανισµό του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα, καθώς και σε συναφή 
µε το χωροταξικό σχεδιασµό δηµόσια εκπαιδευτικό και ερευνητικό 
ιδρύµατα, κέντρα και ινστιτούτα, µε την οποία προσκαλεί τις υπηρεσίες 
και τους φορείς αυτούς να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για τη συµµετοχή τους 
στο δίκτυο. Με την ίδια πρόσκληση τους καλεί να υποδείξουν, µεταξύ των 
υπηρεσιών, µονάδων ή οργάνων τους, ένα ειδικό κοµβικό σηµείο που θα 
είναι επιφορτισµένο µε το συντονισµό και τη διαβίβαση προς το Υπουργείο 
Περιβάλλοντος, χωροταξίας και ∆ηµόσιων 'Εργων ή και προς άλλα µέλη του 
δικτύου, των διατιθέµενων ή παραγόµενων από αυτούς και σχετικών µε το 
χωροταξικό σχεδιασµό χαρτογραφικών, θεµατικών, στατιστικών, οικονοµικών 
και λοιπών στοιχείων και των απαραίτητων γι' αυτό πληροφοριών. Τα 
παρεχόµενα κατά τα ανωτέρω στοιχεία καταχωρίζονται και αξιοποιούνται 
στο σύστηµα πληροφορικής για το χωροταξικό σχεδιασµό που λειτουργεί στο 
Υπουργείο Περιβάλλοντος, χωροταξίας και ∆ηµόσιων Εργων. 
 
  2. Σε κάθε περίπτωση, οι οργανισµοί της ανωτέρω παραγράφου 
υποχρεούνται να ενηµερώσουν αναλυτικό, εντός εξαµήνου από της ενάρξεως 
ισχύος του νόµου αυτού, τις αρµόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Περι- 
βάλλοντος, χωροταξίας και ∆ηµόσιων Εργων, για το σύνολο των 
διατιθέµενων ή και παραγόµενων από αυτούς σχετικών στοιχείων και 
πληροφοριών και για τα υπό εξέλιξη σχετικά τους προγράµµατα. Επίσης 
πρέπει να ενηµερώνουν ανό εξάµηνο τις ως όνω υπηρεσίες για τις τυχόν 
αναθεωρήσεις, τροποποιήσεις, διορθώσεις και βελτιώσεις των σχετικών µε 
την άσκηση του χωροταξικού σχεδιασµού στοιχείων τοuς. 
 
  3. Ο συντονισµός του Εθνικού ∆ικτύου αναλαµβάνεται από το Υπουργείο 
Περιβάλλοντος, χωροταξίας και ∆ηµόσιων Εργων, το οποίο προσδιορίζει 
ειδικότερα, µεταξύ των αρµόδιων uπηρεσιών του ή των εποπτευόµενων από 
αυτό οργανισµών, ένα εθνικό κοµβικό σηµείο που είναι επιφορτισµένο µε 
τη συλλογή, οργάνωση, ταξινόµηση, επεξεργασία και ανάλυση των 
παρεχόµενων κατά την προηγούµενη παράγραφο στοιχείων και πληροφοριών, 
καθώς και µε τη διάθεσή τους στα υπόλοιπα µέλη του δικτύου και σε άλλα 
οµοειδή ή συναφή δίκτυα ή οργανισµούς διεθνούς, ευρωπαϊκού ή 
διακρατικού χαρακτήρα. 
 



  4. Οι κατά την προηγούµενη παράγραφο παραγόµενες από το εθνικό 
κοµβικό σηµείο αναλύσεις και επεξεργασίες µπορούν να δηµοσιεύονται ή 
και να διατίθενται επιπλέον σε κάθε άλλη δηµόσια υπηρεσία, νοµικό πρό- 
σωπο δηµοσίου δικαίου και οργανισµό του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα, που 
δεν µετέχει στο δίκτυο, καθώς και σε φυσικό ή νοµικό πρόσωπα του 
ιδιωτικού τοµέα, µε την επιφύλαξη των διατάξεων του ν. 2472/1997 (ΦΕΚ 
50 Α), Για τη διάθεση των προαναφερόµενων αναλύσεων και επεξεργασιών σε 
τρίτους, µη µέλη του Εθνικού ∆ικτύου έχει εφαρµογή η παράγραφος 1 του 
όρθρου 13 τοu νόµου αυτού. 
 
  5. Το Εθνικό ∆ίκτυο συντονίζεται και συνεργάζεται µε αντίστοιχα 
συστήµατα άλλων Υπουργείων. 
 
  6. Για την τεχνική και επιστηµονική στήριξη του Εθνικού ∆ικτύου και 
του συστήµατος πληροφορικής για το χωροταξικό σχεδιασµό, καθώς και για 
την τεχνική και επιστηµονική στήριξη της κατάρτισης, εφαρµογής και 
αξιολόγησης πολιτικών, προγpαµµάτων και µέτρων σχετικών µε το 
χωροταξικό σχεδιασµό και την αειφόρο ανάπτυξη, µε προεδρικό διάταγµα, 
που εκδίδεται µε πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης 
και Αποκέντρωσης, Εθνικής Οικονοµίας και Οικονοµικών και Περιβάλλοντος, 
χωροταξίας και ∆ηµόσιων Εργων µπορεί να ιδρυθεί νοµικό πρόσωπο 
ιδιωτικού δικαίου που τελεί υπό την εποπτεία του Υποuργού 
Περιβάλλοντος, χωροταξίας και ∆ηµόσιων Εργων. Με το ίδιο προεδρικό 
διάταγµα προσδιορίζονται οι ειδικότεροι σκοποί, αρµοδιότητες και 
δραστηριότητες του νοµικού αυτού προσώπου τα όργανα και ο τρόπος 
διοίκησης, οργάνωσης, λειτουργίας και ελέγχου του, οι πόροι, το 
προσωπικό και οι τρόποι συνεργασίας του µε τρίτους, καθώς και κάθε άλλη 
λεπτοµέρεια για την εφαρµογή της παραγράφου αυτής. Η πρόσληψη προ- 
σωπικού γίνεται σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 1 
του ν. 2527/1997 (ΦΕΚ 198 Α.). Επιτρέπεται επίσης η απόσπαση προσωπικού 
που υπηρετεί µε οποιαδήποτε σχέση στο ∆ηµόσιο και τον ευρύτερο δηµόσιο 
τοµέα, ύστερα από αίτηση του ενδιαφεροµένου και κοινή απόφαση του 
Υπουργού Περιβάλλοντος, χωροταξίας και ∆ηµόσιων Εργων και του οικείου 
Υπουργού, χωρίς γνώµη του υπηρεσιακού συµβουλίου. 
 

 
  ∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 
 
  ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ 
 
  Αρθρο 15 
 
  Φορείς διαχείρισης 
 
  1. α. Με το προεδρικό διάταγµα που προβλέπεται στις παραγράφους 1 και 
2 του άρθρου 21 του ν. 1650/1986, µπορεί να συνιστώνται νοµικό πρόσωπο 
ιδιωτικού δικαίου ως φορείς διαχείρισης, µε σκοπό τη διοίκηση και 
διαχείριση των περιοχών, στοιχείων και συνόλων της φύσης και του τοπίου 
που αναφέρονται στο άρθρο 18 του ν. 1650/1986, καθώς και των περιοχών 
που χαρακτηρίζονται ως Ειδικές Ζώνες ∆ιατήρησης κατά το άρθρο 4 της 
κοινής υπουργικής απόφασης 33318/28.12.1998 (ΦΕΚ 1289 Β./28.12.1998) 
και να καθορίζονται τα όρια της χωρικής τους αρµοδιότητας. Τα νοµικό 
αυτό πρόσωπα έχουν την έδρα τους µέσα ή κοντά στις περιοχές στις οποίες 
βρίσκονται τα προστατευόµενα αντικείµενα, είναι κοινωφελούς χαρακτήρα 
και εποπτεύονται από τον Υπουργό Περιβάλλοντος, χωροταξίας και ∆ηµόσιων 
Εργων 
 
  β. Με το προεδρικό διάταγµα των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 21 του 
ν. 1650/1986 µπορεί να συνιστάται νοµικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου ως 
κοινός φορέας διαχείρισης για το σύνολο των προστατευόµενων 
αντικειµένων µιας γεωγραφικής ή διοικητικής ενότητας, µε έδρα εντός της 
ενότητας αυτής ή να υπάγεται η διοίκηση και διαχείριση ενός ή 
περισσότερων προστατευόµενων αντικειµένων στην αρµοδιότητα υφιστόµενου 



φορέα διαχείρισης. Με απόφαση του ∆ιοικητικού Συβουλίου του νοµικού 
αυτού προσώπου µπορεί να ιδρύονται παραρτήµατα ή γραφεία του σε 
προστατευόµενες περιοχές από αυτές που εµπΙπτουν στην περιοχή ευθύνης 
του. 
 
  γ. Αν δεν έχoυν συσταθεί φορείς διαχείρισης ή δεν έχει υπαχθεί η 
διαχείριση του προστατευόµενου κατά περίπτωση αντικειµένου σε 
uφιστάµενο φορέα διαχείρισης ή δεν έχει ακόµα λειτουργήσει ο φορέας που 
έχει συσταθεί, η σύνταξη, παρακολούθηση της εφαρµογής και αξιολόγηση 
των κανονισµών διοίκησης και λειτουργίας και των σχεδίων διαχείρισης 
που αναφέρονται στο άρθρο 18 παρ. 5 του ν. 1650/1986, όπως 
τροποποιείται µε το νόµο αυτόν, µπορεί να ανατίθεται σε υφιστάµενες 
δηµόσιες υπηρεσίες ή σε ειδικές uπηρεσίες που συνιστώνται για το σκοπό 
αυτόν κατά τις κείµενες διατάξεις, σε οργανισµούς τοπικής αυτοδιοίκησης 
και των δύο βαθµίδων, σε Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα (Α.Ε.Ι.) και 
δηµόσια ερευνητικά κέντρα ή άλλα νοµικά πρόσωπα δηµοσίου ή ιδιωτικού 
δικαίου µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα, καθώς 
και σε µη κερδοσκοπικά νοµικά πρόσωπα του ιδιωτικού τοµέα, που έχουν 
διακριθεί για το έργο τους στον τοµέα της προστασίας της φύσης ή 
γενικότερα της προστασίας του περιβάλλοντος και τα οποία διαθέτουν την 
κατάλληλη τεχνική και επιστηµονική υποδοµή, καθώς και αποδεδειγµένη 
εµπειρία στην υλοποίηση ανάλογων έργων. Η ανάθεση αυτή στις περιπτώσεις 
δηµοσίων υπηρεσιών, ειδικών uπηρεσιών και νοµικών προσώπων δηµοσίου 
δικαίου γίνεται µε το προεδρικό διάταγµα που προβλέπεται στις 
παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 21 του ν. 1650/1986. Σε όλες τις άλλες 
περιπτώσεις γίνεται µε σύµβαση που συνάπτεται µεταξύ  του Υπουργού 
Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµόσιων Εργων και του νοµικού προσώπου 
που αναλαµβάνει τις πιο πάνω αρµοδιότητες και η οποία καλείται σύµβαση 
διαχείρισης. Στη σύµβαση αυτήν προσδιορίζονται οι συµβαλλόµενοι φορείς, 
η διάρκεια, ο τρόπος και η διαδικασία άσκησης από τον ανόδοχο φορέα των 
ανατιθέµενων αρµοδιοτήτων, ο τρόπος και τα ποσό χρηµατοδότησης των 
δαπανών της διαχείρισης, ο τρόπος, τα όργανα και η διαδικασία εποπτείας 
και ελέγχου από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, χωροταξίας και ∆ηµόσιων 
Εργων του ανόδοχου φορέα, καθώς και κάθε άλλη λεπτοµέρεια για την 
εφαρµογή του εδαφίου αυτού. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης, 
Περιβάλλοντος, χωροταξίας και ∆ηµόσιων Εργων και Γεωργίας 
εξειδικεύονται το περιεχόµενο και η διοδικασία σύναψης συµβάσεων 
διαχείρισης, το κριτήρια επιλογής των φορέων και κάθε άλλη σχετική 
λεπτοµέρεια. 
 
  δ. Για την επιλογή οργανωτικού σχήµατος σύµφωνα µε τις προηγούµενες 
περιπτώσεις α', β' και γ' συνεκτιµώνται ιδίως η σηµασία και η έκταση 
του προστατευόµενου αντικειµένου, η γειτνίασή του ή µη µε άλλα 
προστατευόµενα αντικείµενα, καθώς και τα συµπεράσµατα της οικείας 
οικονοµοτεχνικής µελέτης. Για την τεκµηρίωση της οικονοµικής 
βιωσιµότητος του προτεινόµενου φορέα διαχεΙρισης πρέπει σε κάθε 
περίπτωση να έχει προηγηθεί η κατάρτιση οικονοµοτεχνικής µελέτης. 
Ειδικά η Ιδρυση φορέων διαχείρισης σύµφωνα µε τους ορισµούς της 
περιπτώσεως α' είναι υποχρεωτική σε Εθνικά Πάρκα που χαρακτηρΙζονται 
κατά το άρθρο 19 παρ. 3 του ν.1650/1986 και στα οποία περιλαµβάνονται 
και περιοχές που χαροκτηρίζονται κατά τις παραγράφους 1 ή 2 του ιδίου 
άρθρου. 
 
  2. Στην αρµοδιότητα των φορέων διαχείρισης υπάγονται: 
 
  α. Η κατάρτιση και η ευθύνη της εφαρµογής των κανονισµών διοίκησης 
και λειτουργίας των προστατευόµενων αντικειµένων, καθώς και των σχεδίων 
διαχείρισης που αναφέρονται στο άρθρο 18 παρ. 5 του ν. 1650/1986, όπως 
τροποποιείται µε το νόµο αυτόν. 
 
  β. Η παρακολούθηση και αξιολόγηση της εφαρµογής των κανονιστικών όρων 
κοι περιορισµών που επιβόλλονται µε τα διατάγµατα των παραγράφων 1 και 
2 του άρθρου 21 του ν. 1650/1986, καθώς και των κανονισµών διοίκησης 
και λειτουργίας και των σχεδίων διαχείρισης που αναφέρονται στο άρθρο 



18 παρ. 5 του ν. 1650/1986, σύµφωνα µε όσα ειδικότερα ορίζονται στο 
άρθρο 21 παρ. 4 του ν. 1650/1986, όπως τροποποιείται µε το νόµο αυτόν. 
Στο πλαίσιο αυτό, οι φορείς διαχείρισης µεριµνούν για τη συλλογή, 
ταξινόµηση και επεξεργασία περιβαλλοντικών στοιχείων και δεδοµένων για 
τις περιοχές ευθύνης τους, καθώς και για τη συγκρότηση και λειτουργία 
σχετικών βάσεων δεδοµένων και τεκµηρίωσης, σύµφωνα και µε τα υπόρχοντα 
εθνικά πρότυπα. Για την άσκηση της λειτουργίας αυτής, οι φορείς 
διαχείρισης συνεργάζονται µε το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και 
∆ηµόσιων Εργων, άλλα αρµόδια Υπουργείο, Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα, 
ερευνητικό κέντρα και ινστιτούτα, µη κυβερνητικές οργανώσεις και άλλους 
οργανισµούς δηµόσιου ή ιδιωτικού χαρακτήρα. 
 
  Τα ανωτέρω στοιχεία, δεδοµένα και πληροφορίες κοινοποιούνται και 
εντόσσονται στο Εθνικό Σύστηµα Πληροφοριών Περιβάλλοντος που λειτουργεί 
στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµόσιων Εργων. 
 
  γ. Η παροχή γνωµοδοτήσεων πριν από την προέγκριση χωροθέτησης και την 
έγκριση των περιβαλλοντικών όρων των έργων και δραστηριοτήτων που 
εµπίπτουν στις περιοχές ευθύνης τους, καθώς και σε κάθε άλλο θέµα για 
το οποίο ζητείται η γνώµη τους από τις αρµόδιες αρχές. 
 
  δ. Η επικουρία των αρµόδιων διοικητικών και δικαστικών αρχών στον 
έλεγχο της εφαρµογής της περιβολλοντικής νοµοθεσίας και των 
περιβαλλοντικών και πολεοδοµικών όρων που ισχύουν ή επιβάλλονται 
αντιστοίχως για έργα ή δροστηριότητες που πραγµατοποιούνται στις 
περιοχές ευθύνης τους. Για το σκοπό αυτόν, οι φορείς διαχείρισης 
εισηγούνται ή αναφέρουν προς τις αρµόδιες αρχές τις πράξεις ή 
παραλείψεις εκείνες που συνιστούν παράβαση των όρων και περιορισµών που 
καθορίζονται µε τα προεδρικό διατάγµατα των παραγράφων 1 και 2 του 
άρθρου 21 του ν. 1650/1986 για τις περιοχές ευθύνης τους. Για τον ίδιο 
σκοπό, οι φορείς διαχείρισης θέτουν στη διάθεση των αρµόδιων αρχών το 
αναγκαία µέσα και προσωπικό που απαιτούνται για την εκτέλεση αποφάσεων 
µε τις οποίες επιβάλλονται κυρώσεις ή άλλα µέτρα προστασίας της 
περιοχής. 
 
  ε. Η κατάρτιση µελετών και ερευνών, καθώς και η εκτέλεση τεχνικών ή 
άλλων έργων που περιλαµβάνονται στο οικείο σχέδιο διαχείρισης και στα 
αντίστοιχα προγράµµατα δράσης και είναι απαραίτητα για την προστασία, 
διατήρηση, αποκατάσταση και ανάδειξη των προστατευόµενων αντικειµένων 
που εµπίπτουν στην περιοχή ευθύνης τους. Η κατασκευή, επισκευή και 
συντήρηση των αναγκαίων έργων υποδοµής, καθώς και η προµήθεια του 
αναγκαίου επιστηµονικού και τεχνικού εξοπλισµού για την άσκηση των 
λειτουργιών διαχείρισης. 
 
  στ. Η ανάληψη εκπόνησης ή εκτέλεσης εθνικών ή ευρωπαϊκων προγραµµάτων 
και δράσεων σχετικών µε την περιοχή ευθύνης τους, τα οποία προάγουν ή 
προβάλλουν τους σκοπούς της διαχείρισης των προστατευόµενων 
αντικειµένων. 
 
  ζ. Η ενηµέρωση, εκπαίδευση και κατάρτιση του πληθυσµού σε θέµατα 
αναγόµενα στις αρµοδιότητες και σκοπούς των φορέων διαχείρισης, καθώς 
και στην προστασία των περιοχών ευθύνης τους. Στο πλαίσιο αυτό, οι 
φορείς διαχείρισης µπορούν να ιδρύουν κέντρα πληροφόρησης στην έδρα των 
προστατευόµενων αντικειµένων, να διοργανώνουν προγράµµατα κατάρτισης 
και επιµόρφωσης σε συνεργασία µε άλλους αρµόδιους δηµόσιους ή 
ιδιωτικούς φορείς, καθώς και συνέδρια, ηµερίδες, επιµορφωτικά σεµινάρια 
και άλλες ενηµερωτικές εκδηλώσεις για την προβολή των στόχων και των 
επιτευγµάτων της διαχείρισης και να αναλαµβάνουν σχετική εκδοτική 
δροστηριότητα έντυπης ή και ηλεκτρονικής µορφής. 
 
  η. Η προώθηση, υποστήριξη, οργάνωση και εφαρµογή οικοτουριστικών 
προγραµµάτων, η έκδοση αδειών ξενάγησης και η χορήγηση αδειών 
επιστηµονικής έρευνας και τεχνικών δοκιµών και αναλύσεων εντός των 
ορίων των προστατευόµενων αντικειµένων, σύµφωνα µε τους ειδικότερους 



όρους και προϋποθέσεις που καθορίζονται στα προεδρικά διατάγµατα των 
παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 21 του ν. 1650/1986 και στον κανονισµό 
διοίκησης και λειτουργίας του προστατευόµενου αντικειµένου. Η χορήγηση 
σήµατος ποιότητας και συνεργασίας σε επιχειρήσεις που 
δραστηριοποιούνται εντός των προστατευόµενων αντικειµένων σύµφωνα µε 
τους όρους και τις προϋποθέσεις που τίθενται στον κανονισµό διοίκησης 
και λειτουργίας της προστατευόµενης περιοχής. 
 
  Θ. Η διαχείριση δηµόσιων εκτάσεων που παραχωρούνται προς το φορέα ή 
µισθώνονται από το φορέα διαχείρισης κατά τις κείµενες διατάξεις, καθώς 
και η ενοικίαση ιδιωτικών εκτάσεων που περιλαµβάνονται στην περιοχή 
ευθύνης του και η πραγµατοποίηση σε αυτές των προβλεπόµενων στον οικείο 
κανονισµό διοίκησης και λειτουργίας και στο σχέδιο διαχείρισης  
αναγκαίων παρεµβάσεων. 
 
  3. Για την εκπλήρωση των αρµοδιοτήτων τους, οι φορείς διαχείρισης 
συνεργάζονται µε όλες τις αρµόδιες υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ενωσης και 
των διεθνών οργανισµών, τις ορµόδιες κρατικές υπηρεσίες, νοµικά πρόσωπα 
δηµοσίου δικαίου, οργανισµούς τοπικής αυτοδιοίκησης και των δυο 
βαθµίδων, καθώς και κάθε άλλο οργανισµό του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα. 
Οι κατά τα ανωτέρω οργανισµοί και υπηρεσίες οφείλουν να συνδρόµουν τους 
φορείς στο έργο τους, παρέχοντας κάθε αναγκαίο στοιχείο και πληροφορία. 
Οι φορείς διαχείρισης µπορεί να συνεργάζονται επίσης µε ηµεδαπό και 
αλλοδαπό εκπαιδευτικό ιδρύµατα, ερευνητικά κέντρα, οργανισµούς του 
ίδιου ή συγγενούς επιστηµονικού ενδιαφέροντος, µη κυβερνητικές 
οργανώσεις, καθώς και µε φυσικά πρόσωπα ή νοµικά πρόσωπα του ιδιωτικού 
τοµέα που δραστηριοποιούνται στα πεδία αρµοδιότητάς τους 
 
  Ο τρόπος εκτέλεσης για λογαριασµό τρίτων ή ανάθεσης σε τρίτους 
υπηρεσιών για θέµατα που υπάγονται στους σκοπούς των φορέων 
διαχείρισης, ο τρόπος κοστολόγησης των εργασιών και η καταβολή των δα- 
πανών και αµοιβών ρυθµίζονται µε τον κονονισµό της παραγράφου 8 του 
άρθρου αυτού, 
 
  4. α. Οι φορείς διαχείρισης διαικούνται από επταµελή έως ενδεκαµελή 
διοικητικά συµβούλια (∆.Σ.) που συγκροτούνται από εκπροσώπους του 
Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµόσιων Εργων, του Υ- 
πουργείου Γεωργίας, άλλων αρµόδιων κατά περίπτωση Υπουργείων, της 
οικείας περιφέρειας και των οικείων Opγανισµών τοπικής αυτοδιοίκησης 
πρώτης και δεύτερης βαθµίδας, κοινωνικών επιστηµονικών και παραγω- 
γικών οργανώσεων που δραστηριοποιούνται στην περιοχή του 
προστατευόµενου αντικειµένου, από ειδικούς επιστήµονες, καθώς και από 
εκπροσώπους µη κυβερνητικών περιβαλλοντικών οργανώσεων που έχουν, 
σύµφωνα µε το καταστατικό τους, ως σκοπό την προστασία του φυσικού 
περιβάλλοντος και διαθέτουν προηγούµενη δράση και εµπειρία σε σχετικά 
θέµατα. Ο πρόεδρος του ∆.Σ. ορίζεται από τον Υπουργό Περιβάλλοντος, 
Χωροταξίας και ∆ηµόσιων Εργων και είναι πρόσωπο µε επιστηµονικές 
γνώσεις και εµπειρία σε θέµατα προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος. Ο 
αριθµός των µελών του ∆ Σ. και η ακριβής συγκρότησή του κατά φορέα 
ορίζεται µε το προεδρικό διάταγµα που προβλέπεται στις παραγράφους 1 
και 2 του άρθρου 21. 
 
  β. Η θητεία των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου είναι τριετής και 
µπορεί να ανανεώνεται 
 
  γ. Ο ορισµός των µελών του ∆.Σ γίνεται µέσα σε ένα (1) µήνα από την 
αποστολή σχετικής πρόσκλησης από τον Υπουργό Περιβάλλοντος, χωροταξίας 
και ∆ηµόσιων Εργων. Αν οι ανωτέρω φορείς δεν υποδείξουν τους 
εκπροσώπους τους εντός της προανοφερόµενης προθεσµίας, ο Υπουργός 
Περιβάλλοντος, χωροταξίας και ∆ηµόσιων Εργων ορίζει το αντίστοιχο µέλος 
κατά την κρίση του το ∆ιοικητικό Συµβούλιο συγκροτείται µε απόφαση του 
Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµόσιων Εργων, 
 
  δ. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο είναι αρµόδιο για την άσκηση των 



αρµοδιοτήτων που αναφέρονται στην παράγραφο 2. Αποφασίζει επίσης για 
κάθε θέµα που αφορά τη διοίκηση και λειτουργία του οικείου φορέα, τη 
διαχείριση της περιουσίας και τη διάθεση των πόρων του, καθώς και για 
κάθε άλλο θέµα που ανάγεται στην εκπλήρωση των σκοπών του φορέα 
διαχείρισης και του προστατευόµενου αντικειµένου. Με απόφαση του  
διοικητικού συµβουλίου µπορεί να συνιστάται Επιστηµονική Επιτροπή από 
µέλη ∆ιδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού Ανωτάτων Εκπαιδευτικών 
Ιδρυµάτων, ερευνητές όλων των βαθµίδων των ερευνητικών κέντρων και 
ινστιτούτων της χώρας και ειδικούς επιστήµονες, µε σκοπό την παροχή 
επιστηµονικά τεκµηριωµένων εισηγήσεων για κάΘε θέµα που ζητείται από το 
∆.Σ. και αφορά τη διαχείριση του προστατευόµενου αντικειµένου και την 
εύρυθµη λειτουρία του φορέα διαχείρισης. Με όµοια απόφαση καθορίζεται ο 
τρόπος λειτουργίας και κάλυψης των δαπανών της Επιστηµονικής Επιτροπής 
και κάθε άλλη σχετική λεπτοµέρεια. 
 
  5. Πόροι των φορέων διαχείρισης είναι: 
 
  α. Επιχορηγήσεις από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και 
∆ηµόσιων Εργων, άλλα Υπουργεία, Οργανισµούς και επιχειρήσεις του 
ευρύτερου δηµόσιου τοµέα, το Ε.Τ.Ε.Ρ.Π.Σ. και άλλο νοµικό πρόσωπα που 
έχουν σχέση µε τη Χρηµατοδότηση της προστασίας του φυσικού 
περιβάλλοντος, καθώς και οργανισµούς της τοπικής αυτοδιοίκησης και των 
δύο βαθµών, σε βάρος του προϋπολογισµού τους. 
 
  β. Κοινοτικοί και εθνικοί πόροι που διατίθενται για την εκπόνηση 
προγραµµάτων, µελετών και ερευνών σχετικών µε θέµατα που ανάγονται 
στους σκοπούς και τις δραστηριότητες του φορέα διαχείρισης. 
 
  γ. Πρόσοδοι από την εκµετάλλευση περιουσιακών στοιχείων, 
επιχορηγήσεις, δωρεές, κληρονοµίες, κληροδοσίες και κάθε είδοuς 
τακτικές ή έκτακτες εισφορές ηµεδαπών ή αλλοδοπών, φυσικών ή νοµικών 
προσώπων. 
 
  δ. Εσοδο από την πώληση υλικών, εκδόσεων, δεδοµένων και κάθε άλλου 
πνευµατικού προϊόντος που παράγει ή εκµεταλλεύεται ο φορέας 
διαχείρισης, καθώς και αµοιβές οπό την εκτέλεση ερευνών, µελετών και 
κάθε είδους υπηρεσιών στα πλαίσια των σκοπών του για λογαριασµό τρίτων. 
Εσοδα που προέρχονται από την εκµετάλλευση και προβολή του 
προστατευόµενου αντικειµένου, όπως έσοδο από εισιτήρια, ξεναγήσεις 
οµάδων επισκεπτών, προβολή και εκµετάλλευση οτικοακουστικού υλικού, 
εκχώρηση σηµάτων ποιότητας και συνεργασίας σε επιχειρήσεις. Από τα 
έσοδα αυτό, ποσοστό 30% αποδίδεται ετησίως στο Ε.Τ.Ε.Ρ.Π.Σ. και 
διατίθεται αποκλειστικό για την αναδιανοµή πόρων µεταξύ των φορέων 
διαχείρισης. 
 
  ε. Επιχορηγήσεις από άλλες πηγές και κάθε άλλο έσοδο από οποιοδήποτε 
αιτία. 
 
  6. Σε κάθε φορέα διαχείρισης συνιστώνται µέχρι και είκοσι (20) θέσεις 
επιστηµονικού και δέκα (10) θέσεις διοικητικού κοι τεχνικού προσωπικού, 
Ο αριθµός των θέσεων αυτών ορίζεται κατά φορέα µε κοινή απόφαση των 
Υπουργών Εσωτερικων, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονοµικών 
και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµόσιων Εργων µε όµοια απόφαση ο 
αριθµός των θέσεων µπορεί να αυξάνεται ή να µειώνεται ανάλογο µε τις 
ανάγκες κάθε φορέα διαχείρισης. Συνίσταται επίσης µια θέση ∆ιευθυντή. 
Το προσωπικό όλων των παραπάνω κατηγοριών προσλαµβάνεται µε απόφαση του 
∆. Σ. του φορέα διαχείρισης κοι απασχολείται µε σύµβαση εργασίας 
ιδιωτικού δικαίου nou διέπεται από τις διατάξεις της εργασιακής 
νοµοθεσίας. Στη σύµβαση ορίζονται οι καταβαλλόµενες µηνιαίες αποδοχές, 
το ύψος των οποίων καθορίζεται µε κοινή απόφαση των Υπουργών 
Οικονοµικών και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµόσιων Εργων. Για την 
πρόσληψη του προσωπικού έχουν εφορµογή οι διατάξεις της παραγράφου 3 
του άρθρου 1 του ν. 2527/1997 (ΦΕΚ 198 Α.). Οι παραπάνω θέσεις µπορούν 
να καλύπτονται και µε αποσπάσεις προσωπικού που υπηρετεί µε οποιαδήποτε 



σχέση στο ∆ηµόσιο και στον ευρύτερο δηµόσιο τοµέα, όπως αυτός είχε 
οριοθετηθεί µε το άρθρο 1 παρ. 6 του ν. 1256/1982. Οι αποσπάσεις αυτές 
έχουν διάρκεια µέχρι πέντε (5) χρόνια και διενεργούνται µετά από αίτηση 
του ενδιαφεροµένου µε απόφαση του  Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροτοξίας 
και ∆ηµόσιων Εργων και του οικείου Υπουργού. Οι αποδοχές των 
αποσπωµένων, το κάθε είδους επιδόµατα. µε την επιφύλοξη των διατάξεων 
της παραγράφου 2 του άρθρου 10 του ν. 2470/1997 (ΦΕΚ 40 Α.), καθώς και 
οι εργοδοτικές εισφορές σε ταµείο κύριας ή επικουρικής ασφάλισης, 
βαρύνουν από της αποσπόσεως το φορέα διαχείρισης. 
 
  Η κατονοµή του προσωπικού σε υπηρεσιακές µονάδες, η διοίκηση και οι 
επί µέρους αρµοδιότητες αυτών, οι αρµοδιότητες του ∆ιευθυντή, καθώς και 
κάθε άλλη σχετική λεπτοµέρεια, καθορίζονται µε τους κανονισµούς που 
καταρτίζονται κατά την παράγραφο 8. 
 
  7. Ο οικονοµικός και διαχειριστικός έλεγχος των φορέων διαχείρισης 
ενεργείται µε τη διαδικασία που ορίζεται από τις κείµενες διατάξεις 
περί Σώµατος Ορκωτών Ελεγκτών. Το διαχειριστικό έτος συµπίπτει µε το 
φορολογικό έτος. Οι ορκωτοί ελεγκτές, που ασκούν τον τακτικό έλεγχο, 
υποβάλλουν µέχρι το τέλος Ιουνίου κάθε έτους έκθεση για τη διαχείριση 
και τον απολογισµό του έτους που έληξε οι εκθέσεις υποβάλλονται δια του 
Προέδρου του ∆.Σ. στον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµόσιων 
Εργων και στον Υπουργό Οικονοµικών. Οι παραπάνω Υπουργοί µπορούν να 
ζητήσουν οποτεδήποτε έκτακτο έλεγχο της οικονοµικής διαχείρισης των 
φορέων. 
 
  8. Το ∆.Σ, καταρτίζει εσωτερικό κανονισµό λειτουργίας του φορέα 
διαχείρισης, κανονισµό υπηρεσιών και προσωπικού, εσωτερικό κανονισµό 
λειτουργίας του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, κανονισµό οικονοµικής 
διαχείρισης και προµηθειών, καθώς και κανονισµό ανάληψης ή εκτέλεσης 
για τρίτους ή ανάθεσης σε τρίτους επιστηµονικών ή ερευνητικών 
προγραµµάτων, µελετών, υπηρεσιών τεχνικής βοήθειας και εν γένει έργων 
και υπηρεσιών. Οι παραπάνω κανονισµοί εγκρίνονται µε αποφάσεις του 
Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµόσιων Εργων που δηµοσιεύονται 
στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, 
 
  9, Με προεδρικά διατάγµατα, που εκδίδονται ύστερα από πρόταση του 
Υπουργού Περιβόλλοντος Χωροταξίας και ∆ηµόσιων Εργων, µπορεί να 
συνιστώνται νοµικό πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου ως φορείς διαχείρισης  
περιβαλλοντικών έργων και προγραµµάτων, όπως της "Ανάπλασης και 
∆ιαχείρισης του Κηφισού Αττικής", του "Μητροπολιτικού Πάρκου στο 
Γουδί", του Πάρκου Περιβαλλοντικής Ευαισθητοποίησης Πύργου Βασιλίσσης., 
της περιοχής Ελαιώνα Αττικής, της Μητροπολιτικής Ζώνης Πρασίνου στην 
περιοχή του Ελληνικού, καθώς και κάθε άλλου ανηστοιχου προγρόµµατος και 
έργου, το οποίο µπορεί να αναπτυχθεί ενιαία σε οποιονδήποτε άλλο χώρο, 
Στο προεδρικό διάταγµα ίδρυσης κάθε φορέα προβλέπονται ιδίως η 
εξειδίκευση των σκοπών και αρµοδιοτήτων κάθε φορέα, η νοµική µορφή, τα 
όργανα διοίκησης, οι αρµοδιότητες κάθε οργόνου ή µέλους οργόνου 
διοίκησης, η σύνθεση των οργάνων διοίκησης, το περιεχόµενο εποπτείας 
του φορέα από τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµόσιων Εργων, 
οι πόροι του, το προσωπικό και η διόρθρωση του φορέα, τα όργανα και η 
διαδικασία οικονοµικού και διαχειριστικού ελέγχου, η διαδικασία 
σύνταξης και έγκρισης των κανονισµών, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία 
ρύθµιση ή λεπτοµέρέια. Η σύνθεση κάθε φορέα προσδιορίζεται µε τη 
συµµετοχή εκπροσώπων της τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτης και δεύτερης 
βαθµίδας, επιστηµονικών και κοινωνικών φορέων και µη κυβερνητικών 
περιβαλλοντικών οργανώσεων, καθώς κοι εκπροσώπων του Υπουργείου 
Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµόσιων 'Εργων και όλλων αρµόδιων 
Υπουργείων. Στους φορείς αυτούς εφαρµόζονται αναλόγως και οι διατάξεις 
των παραγράφων 5, 6, 7 και 8 του παρόντος άρθρου, Στο φορέα διαχείρισης 
της Μητροπολιτικής Ζώνης Πρασίνου στην περιοχή του Αεροδροµίου του 
Ελληνικού εφαρµόζονται επίσης και οι διατάξεις του δεύτερου εδαφίου της 
παραγράφου 4 του άρθρου ένατου του ν 2338/1995 (ΦΕΚ 202 Α'). 
«10. Ιδρύονται οι κατωτέρω είκοσι πέντε φορείς διαχείρισης µε σκοπό τη  



διοίκηση και διαχείριση των αντίστοιχων προστατευόµενων περιοχών. Η  
χωρική αρµοδιότητα κάθε φορέα εκτεΙνεται εντός των ορίων που  
καθορίζονται µε διακεκοµµένη γραµµή, στους αντίστοιχους χάρτες της  
Γ.Υ.Σ. κλίµακας 1 :50.000 και προκειµένου για τους Φορείς ∆ιαχείρισης  
του Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Αλοννήσου -Β. Σποράδων και Οροσειράς  
Ροδόπης σε κλίµακα 1:100.000, που θεωρήθηκαν από τον Προϊστάµενο  
Τοπογραφικών Εφαρµογών του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και  
∆ηµόσιων 'Εργων και των οποίων αντίγραφο σε φωτοσµίκρυνση δηµοσιεύεται  
µαζΙ µε την παρούσα διάταξη στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως: 
 
1) Φορέας ∆ιαχείρισης ∆έλτα 'Εβρου. 
 
2) Φορέας ∆ιαχείρισης ∆άσους ∆αδιάς. 
 
3) Φορέας ∆ιαχείρισης Λίµνης Κερκίνης. 
 
4) Φορέας ∆ιαχείρισης Λιµνοθάλασσας Μεσολογγίου. 
 
5) Φορέας ∆ιαχείρισης ∆έλτα Αξιού -Λουδία-Αλιάκµονα. 
 
6) Φορέας ∆ιαχείρισης Λιµνών Κορώνειας -Βόλβης. 
 
7) Φορέας ∆ιαχείρισης Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Αλοννήσου -Β. Σποράδων. 
 
8) Φορέας ∆ιαχείρισης ∆έλτα Νέστου -Βιστωνίδας-Ισµαρίδας. 
 
9) Φορέας ∆ιαχείρισης 'Ορους Πάρνωνα και Υγρότοπου Μουστού. 
 
10) Φορέας ∆ιαχείρισης Λίµνης Παµβώτιδος Ιωαννίνων. 
 
11) Φορέας ∆ιαχείρισης Υγροτόπων Αµβρακικού. 
 
12) Φορέας ∆ιαχείρισης Υγροτόπων Κοτυχίου-Στροφυλιάς. 
 
13) Φορέας ∆ιαχείρισης Εθνικών ∆ρυµών Βίκου -Αώου και Πίνδου. 
 
14) Φορέας ∆ιαχείρισης Εθνικού ∆ρυµού Πρεσπών. 
 
15) Φορέας ∆ιαχείρισης Εθνικού ∆ρυµού Αίνου. 
 
16) Φορέας ∆ιαχείρισης Εθνικού ∆ρυµού Ολύµπου. 
 
17) Φορέας ∆ιαχείρισης Εθνικού ∆ρυµού Σαµαριάς. 
 
18) Φορέας ∆ιαχείρισης Εθνικού ∆ρυµού Παρνασσού. 
 
19) Φορέας ∆ιαχείρισης Εθνικού ∆ρυµού Πάρνηθας. 
 
20) Φορέας ∆ιαχείρισης Εθνικού ∆ρυµού Οίτης. 
 
21) Φορέας ∆ιαχείρισης Στενών και εκβολών Καλαµά και Αχέροντα. 
 
22) Φορέας ∆ιαχείρισης Χελµού -Βουραίκού. 
 
23) Φορέας ∆ιαχείρισης Οροσειράς Ροδόπης. 
 
24) Φορέας ∆ιαχείρισης Καρπάθου -Σαρίας. 
 
25) Φορέας ∆ιαχείρισης Κάρλας -Μαυροβουνίου -Κεφαλόβρυσου Βελεστίνου. 
 
11. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµόσιων  
'Εργων, Γεωργίας, Ανάπτυξης και του κατά περίπτωση αρµόδιου Υπουργού, τα  
όρια 
χωρικής αρµοδιότητας των φορέων της προηγούµενης παραγράφου µπορεί να  



τροποποιούνται ή να υπάγονται στη διοίκηση και διαχείρισή τους και άλλες  
περιοχές από 
τις προβλεπόµενες στην παρ. 1α του παρόντος άρθρου. 
 
Με όµοια απόφαση καθορΙζονται οι ζώνες προστασίας εντός "των ορίων της  
xωρικής τους αρµοδιότητας, καθώς και οι αναγκαίοι  για την προστασία των  
περιοχών γενικοί όροι, απαγορεύσεις και περιορισµοί στίς χρήσεις γης,  
στη δόµηση και στην κατάτµηση ακινήτων, καθώς και στην εγκατάσταση και  
άσκηση δραστηριοτήτων και στην 
εκτέλεση έργων, σύµφωνα µε τις διατάξεις των παρ. 1 και 2 του άρθρου 21  
του ν. 1650/1986, οι οποίες εφαρµόζονται ανάλογα. 
 
12. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµόσιων  
'Εργων, Ανάπτυξης και Γεωργίας καθορίζονται, για τους φορείς της  
παραγράφου 10 
ο αριθµός των µελών του ∆.Σ. και η ακριβής συγκρότησή του κατά φορέα, µε  
ανάλογη εφαρµογή των διατάξεων της παρ. 4α. 
 
13. Για τη φύση, την εποπτεία, το σκοπό, τις αρµοδιότητες, τη διοίκηση,  
τους πόρους, τη στελέχωση, τον οικονοµικό και διαχειριστικό έλεγχο, τον  
εσωτερικό κανονισµό λειτουργίας και τα σχέδια διαχείρισης των φορέων  
διαχείρισης της παρ. 10, εφαρµόζονται οι παρ. 1 έως και 8 του παρόντος  
άρθρου, οι διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 21 του ν.1650/1986, καθώς και  
οι διατάξεις του ν.1739/1987.» 
 
*** Οι παρ. 10,11,12,13 προστέθηκαν µε την παρ.1 άρθρ.13 
    Ν.3044/2002,ΦΕΚ Α 197/27.8.2002. 
 
 
_____________________________________________________________________ 
                                                                      
 
 
 
 
 
                            Αρθρο 16 
 
          Τροποποιήσεις και συµπληρώσεις του ν. 1650/1986 
 
  1. Η παράγραφος 5 του άρθρου 18 του ν. 1650/1986 αντικαθίσταται ως 
εξής: 
 
  "5. α, Τα αντικείµενα προστασίας και διατήρησης της παρ. 3 µε τις 
ζώνες τους διέπονται από κανονισµούς διοίκησης και λειτουργίας, στους 
οποίους καθορίζονται τα αναγκαίο µέτρα οργάνωσης και λειτουργίας των 
προστατευόµενων αντικειµένων και εξειδικεύονται οι γενικοί όροι και 
περιορισµοί άσκησης δραστηριοτήτων και εκτέλεσης έργων, που 
καθορίζονται µε το προεδρικό διάταγµα που προβλέπεται στις παραγράφους 
1 και 2 του άρθρου 21. Οι ανωτέρω κανονισµοί καταρτίζονται εντός έτους 
από τη δηµοσίευση του προεδρικού διατάγµατος που προβλέπεται στις 
παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 21 και εγκρίνονται µέ κοινές αποφόσεις 
του Υπουργού Περιβόλλοντος Χωροταξίας και ∆ηµόσιων 'Εργων και των κατά 
περίπτωση αρµόδιων Υπουργών και δηµοσιεύονται στην Εφηµερίδα της 
Κυβερνήσεως, β. Με τις ίδιες ή όµοιες υπουργικές αποφάσεις  εγκρίνονται 
επίσης πενταετή Σχέδια ∆ιαχείρισης των προστατευόµενων αντικειµένων της 
παραγράφου 3. Με τα Σχέδια ∆ιαχείρισης προσδιορίζονται, στο πλαίσιο των 
γενικότερων όρων και προϋποθέσεων που τίθενται στα προεδρικό διατάγµατα 
των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 21, οι κατευθύνσεις και οι 
προτεραιότητες για την εφαρµογή των έργων, δράσεων και µέτρων που 
απαιτούνται για την αποτελεσµατική προστασία και διαχείριση των κατά 
περίπτωση προστατευόµενων αντικειµένων. Τα Σχέδια ∆ιαχείρισης 
συνοδεύονται από προγράµµατα δράσης στα οποία εξειδικεύονται τα 
αναγκαία µέτρα, δράσεις, έργα και προγράµµατα, οι φάσεις, το κόστος, οι 



πηγές και οι φορείς χρηµατοδότησής τους, καθώς και το χρονοδιόγραµµα 
εκτέλεσής τους και οι φορείς εφαρµογής τους. Οι διατάξεις της 
περιπτώσεως αυτης εφαρµόζονται αναλόγως και για την κατάρτιση Σχεδίων 
∆ιαχειριστης για τα προστατευόµενα είδη της χλωρίδας και πανίδας που 
αναφέρονται στο άρθρο 20, καθώς και για τους οικοτόπους που ορίζονται 
στην κοινή υπουργική απόφαση 33318/30281 28.12.1998 (ΦΕΚ 1289 Β' 
128.12.1998)" 
    
  2. Η παράγραφος 2 του άρθρου 21 του ν. 1650/1986 αντικαθίσταται ως 
εξής: 
  "2. Με το παραπάνω προεδρικό διάταγµα καθορίζονται οι αναγκαίοι 
για την προστασία του συγκεκριµένου αντικειµένου γενικοί όροι, 
απαγορεύσεις και περιορισµοί στις χρήσεις γης, στη δόµηση και στην 
κατάτµηση ακινήτων, καθώς και στην εγκατάσταση και άσκηση I 
δραστηριοτήτων και στην εκτέλεση έργων. Με το ίδιο προεδρικό διάταγµα 
µπορεί να προβλέπεται η υποχρέωση σύνταξης µελέτης περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων και για έργα ή δραστηριότητες που δεν περιλαµβάνονται στην 
πρώτη κατηγορία έργων και δραστηριοτήτων του άρθρου 3 του παρόντος 
νόµου" 
    
  
  3. Η παράγραφος 4 του άρθρου 21 του ν. 1650/1986 αντικαθίσταται ως 
εξής: . 
 
  "4. α. Τα προεδρικό διατάγµατα των παραγράφων 1 και  2, καθώς 
και οι Κανονισµοί ∆ιοίκησης και Λειτουργίας και τα Σχέδια ∆ιαχείρισης 
των προστατευόµενων αντικειµένων αναθεωρούνται ανό πενταετία, σύµφωνα 
µε όσα ορίζονται στην επόµενη περίπτωση. Στο χρονικό αυτό διόστηµα, 
επιτρέπεται κατ' εξαίρεση η τροποποίησή τους, µετό από τεκµηριωµένη 
εισήγηση του Φορέα ∆ιαχείρισης, εφόσον έχει συσταθεί, ή των υπηρεσιών 
ή νοµικών προσώπων στα οποία έχει ανατεθεί η σχετική αρµοδιότητα: α) 
για την αντιµετώπιση έκτακτων γεγονότων που σχετίζονται µε την 
προστασία της περιοχής. β) για την προσορµογή τους σε υποδείξεις και 
παρατηρήσεις της ετησίας έκθεσης αξιολόγησης της επόµενης 
περιπτώσεως, γ) για να εκτελεσθούν έργα και µέτρα ιδιαίτερα σηµαντικό 
για την προστασία και διαχείριση της περιοχής,  
 
  β. Η παρακολούθηση και αξιολόγηση της εφαρµογής των ρυθµίσεων των 
προεδρικών διαταγµάτων των παραγράφων 1 και 2, καθώς και των Κανονισµών 
∆ιοίκησης και λειτουργίας και των Σχεδίων ∆ιαχείρισης της παραγράφου 5 
του άρθρου 18, γίνεται είτε από τον οικείο Φορέα ∆ιαχείρισης, εφόσον 
έχει συσταθεί, είτε από τις υπηρεσίες ή νοµικό πρόσωπα στα οποία έχει 
ανατεθεί η σχετική αρµοδιότητα. Για το σκοπό αυτόν, τα πρόσωπα του 
προηγούµενου εδαφίου συντάσσουν ετήσια έκθεση αξιολόγησης που 
κοινοποιείται µε µέριµνό τους στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας 
και ∆ηµόσιων Εργων καί στο Υπουργείο Γεωργίας, καθώς και σε άλλα 
Υπουργεία των οποίων οι αρµοδιότητες εµπίπτουν στην περιοχή του 
προστατευόµενου κατά περίπτωση αντίκειµένου. Η έκθεση αυτή µπορεί να 
κοινοποιείται επίσης σε οργανισµούς του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα, των 
οποίων η δραστηριότητα εκτείνεται στην περιοχή διαχείρισης, στις 
αρµόδιες υπηρεσίες της οικείας περιφέρειας και στους οικείους 
οργανισµούς αυτοδιοίκησης και των δυο βαθµίδων , προκειµένου να 
λαµβάνεται υπόψη κατά την επεξεργασία µέτρων, δράσεων, ενεργειών και 
ρυθµίσεων αρµοδιότητάς τους, που προωθούν την αποτελεσµατική εφαρµογή 
των σχετικών προεδρικών διαταγµάτων, κανονισµών διοίκησης και 
λειτουργίας και σχεδίων διαχείρισης,." 
    
  4. Μετά την παράγραφο 6 του άρθρου 21 του ν. 1650/1986 προστίθεται 
παράγραφος 7 που έχει ως εξής: 
  "7. Στη διαδικασία του άρθρου αυτού υπάγεται εφεξής κάθε νέος 
χαρακτηρισµός εθνικών δρυµών, αισθητικών δασών και διατηρητέων µνηµείων 
της φύσης, καθώς και κάθε τροποποίηση των ορίων και καθορισµός των 
αναγκαίων όρων και περιορισµών προστασίας των  εθνικών δρυµών, 
αισθητικών δασών και διατηρητέων µνηµείων της φύσης που έχουν 



χαρακτηρισθεί κατά τις διατάξεις του άρθρου 78 του ν.δ. 86/1969, όπως 
αντικαταστάθηκε από τις διατάξεις του άρθρου 3 του ν.δ, 996/1971. 
   
   
 
 
_____________________________________________________________________ 
                                                                      
 
 
 
 
 
                              Αρθρο 17 
 
              Συµπλήρωση αρµοδιοτήτων Επιτροπής "Φύση 2000"      
 
  Η Επιτροπή "Φύση 2000", που έχει συσταθεί µε το άρθρο 5 της κοινής 
υπουργικής απόφασης 33318/3028/28.12.1998 (ΦΕΚ 1289 Β'/28.12.1998), 
ενεργεί και ως Εθνική Επιτροπή Προστατευόµενων Περιοχών µε σκοπό το 
συντονισµό, την παρακολούθηση και αξιολόγηση των διαδικασιών 
προγραµµατισµού, οργάνωσης και λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος 
∆ιοίκησης και ∆ιαχείρισης Προστατευόµενων Περιοχών. Για την  εκπλήρωση 
του σκοπού ουτού η Επιτροπή ασκεί επιπλέον και τις ακόλουθες 
αρµοδιότητες: 
 
  α. Παρακολουθεί και αξιολογεί τα προγράµµατα, τις δράσεις και 
ενέργειες όλων των αρµόδιων Υπουργείων, υπηρεσιών και των νοµικών 
προσώπων του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα που αφορούν ης προστατευόµενες 
περιοχές, τα είδη, τους οικοτόπους και γενικότερα το φυσικό περιβάλλον, 
 
«β. Καταγράφει, ταξινοµεί, συντονίζει, ελέγχει και αξιολογεί το έργο και  
τις δραστηριότητες των φορέων διαχείρισης που συνιστώνται κατά το άρθρο  
15 του νόµου αυτού, εισηγείται στα αρµόδια Υπουργεία τα γενικότερα µέτρα  
και τις δράσεις που πρέπει να πραγµατοποιηθούν για την προστασία της  
φύσης και τη βιώσιµη ανάπτυξη των υπό προστασία περιοχών και κατανέµει  
πόρους στους φορείς διαχείρισης για την εκπλήρωση του σκοπού τους,» 
 
*** Η περ. β΄αντικαταστάθηκε ως άνω µε την παρ.2 άρθρ.13 
    Ν.3044/2002,ΦΕΚ Α 197/27.8.2002. 
 
  γ. Επεξεργάζεται πρότυπα για την κατάρτιση των κανονισµών διοίκησης 
και λειτουργίας και των σχεδίων διαχείρισης που αναφέρονται στο άρθρο 
18 παρ. 5 του ν. 1650/1986 καθώς και κριτήρια αξιολόγησής τους. 
 
  δ. Γνωµοδοτεί προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµόσιων 
Εργων και άλλους αρµόδιους Υπουργούς για τον τρόπο ετήσιας κατανοµής 
προς τους φορείς διαχείρισης του άρθρου 15 των εθνικών πόρων, καθώς και 
των πόρων που προέρχονται από τα Επιχειρησιακό Προγράµµατα του 
Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης (Κ.Π.Σ.), το Ταµείο Συνοχής ή άλλα 
κοινοτικά διαρθρωτικά µέτρα και προγράµµατα. 
 
  ε'. Γνωµοδοτεί για κάθε άλλο θέµα που παραπέµπεται σε αυτήν από τον 
Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµόσιων Εργων σχετικό µε τη 
δράση, τη λειτουργία και τον έλεγχο των φορέων διαχείρισης του άρθρου 
15. 
 
 
_____________________________________________________________________ 
                                                                      
 
 
 
 



 
                            ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ' 
 
                     ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ, ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ 
                        ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ 
 
                               Αρθρο 18 
 
                 Μεταβατικές και καταργούµενες διατάξεις   
 
  1. Καταργούνται από την έναρξη ισχύος του νόµου αυτού: 
 
  α. Οι διατάξεις του ν. 360/1976, όπως τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε 
µεταγενέστερα. 
 
  β. Οι παράγραφοι 4α και 4γ του άρθρου 6 του ν. 2052/1992. 
 
  γ. Η παράγραφος 13 του άρθρου 4 του ν. 2508/1997, καθώς και η 
παράγραφος 6 του άρθρου 5 του ίδιου νόµου. 
 
  δ. Η περίπτωση Θ' της παραγράφου 3 του άρθρου 24 του ν. 1558/1985 
(ΦΕΚ 137 Α'), 
 
  2. Το άρθρο 24 του ν. 1650/1986, όπως αυτό αντικαθίσταται µε την 
Παράγραφο 1 του άρθρου 10 του νόµου αυτού, έχει εφαρµογή και στα Γενικά 
Πολεοδοµικό Σχέδια και Σχέδια Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτών 
Πόλεων, που εγκρίνονται κατά τις διατάξεις των άρθρων 4 και 5 του ν. 
2508/1997. 
      
  3. Ορια, κατευθύνσεις και ρυθµίσεις που περιλαµβάνονται σε 
εγκεκριµένες αποφάσεις του Εθνικού Συµβουλίου Χωροταξίας και 
Περιβάλλοντος, σύµφωνα µε το ν. 360/1976, και οι οποίες βρίσκονται 
εντός των καταρτιζόµενων κατά τις διατάξεις του παρόντος Γενικού, 
Ειδικών και Περιφερειακών Πλαισίων Χωροταξικού Σχεδιασµού και Αειφόρου 
Ανάπτυξης, καθώς και εντός περιοχών ειδικών χωρικών παρεµβάσεων, 
αναθεωρούνται, τροποποιούνται, συµπληρώνονται ή καταργούνται σύµφωνα µε 
τη διαδικασία και τις λοιπές προϋποθέσεις που ορίζονται σης διατάξεις 
των άρθρων 6 έως και 8 και 11 του νόµου αυτού. Εκκρεµείς κατά τη 
δηµοσίευση του νόµου αυτού διαδικασίες τροποποίησης της απόφασης 
16/1981 του Εθνικού Συµβουλίου Χωροταξίας και Περιβάλλοντος 
συνεχίζονται και ολοκληρώνονται σύµφωνα µε την παράγραφο 9 του άρθρου 
23 του ν. 2300/1995 (ΦΕΚ 69 Α'), εάν για την έκδοση τών Υπουργικών 
αποφάσεων που προβλέπονται σε αυτήν έχει ήδη γνωµοδοτήσει το οικείο 
νοµαρχιακό συµβούλιο. 
 
  4. Στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 6 του άρθρου 4 του ν. 1650/1986, 
όπως αυτό συµπληρώθηκε µε την παράγραφο 2 του άρθρου 6 του ν, 2242/1994 
(ΦΕΚ 162 Α') διαγράφεται, αφ' ης στιγµής ίσχυσε, η φράση "και κατ' 
ανώτατο χρονικό διάστηµα Τριών (3) ετών από της ενάρξεως ισχύος του 
παρόντος". 
 
  5. Κατά την πρώτη εφαρµογή του νόµου αυτού, η κατάρτιση και έγκριση 
Ειδικών και Περιφερειακών Πλαισίων Χωροταξικού Σχεδιασµού και Αειφόρου 
Ανάπτυξης χωρεί ανεξάρτητα από το αν έχουν εκδοθεί οι  προβλεπόµενες 
στην παράγραφο 3 του άρθρου 7 αποφάσεις της Επιτροπής ή αντίστοιχα οι 
προδιαγραφές του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 8 και 
µπορεί να διενεργείται και χωρίς την ύπαρξη  εγκεκριµένου Γενικού 
Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασµού και Αειφόρου Ανάπτυξης. Κατά τα λοιπά 
εφαρµόζονται τα όσα ορίζονται στα άρθρα 7 και 8 του νόµου αυτού. 
 
  6. Κατά την πρώτη εφαρµογή του νόµου αυτού η κατάρτιση του Γενικού 
Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασµού και Αειφόρου Ανάπτυξης χωρεί ανεξάρτητο 
από το αν έχει εκδοθεί η προβλεπόµενη στην παράγραφο 2 του άρθρου 6 
απόφαση της Επιτροπής. Κατά τα λοιπά εφαρµόζονται οι διατάξεις της 



παραγράφου 3 του άρθρου 6. 
 
  7. α. Φορείς διαχείρισης προστατευόµενων περιοχών που έχουν συσταθεί 
µέχρι τη δηµοσίευση του νόµου συτού υποχρεούνται να προσαρµοσθούν στις 
διατάξεις του άρθρου 15 µέσα σε προθεσµία τριών (3) ετών από της 
ενάρξεως ισχύος του παρόντος. 
 
  β. Εκκρεµείς κατά τη δηµοσίευση του νόµου αυτού διαδικασίες ίδρυσης 
φορέων διαχείρισης συνεχίζονται και ολοκληρώνονται σύµφωνα µε τις 
παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 21 του ν. 1650/1986, εάν για την έκδοση 
του προεδρικού διατάγµατος που προβλέπεται σε αυτές έχει ήδη 
γνωµοδοτήσει το οικείο νοµαρχιακό συµβούλιο.  
 
 
_____________________________________________________________________ 
                                                                      
 
 
 
 
 
                           Αρθρο 19 
 
             Τροποποίηση του άρθρου 24 του ν. 2508/1997 
 
  1. Η παράγραφος 2 του άρθρου 24 του ν. 2508/1997 (ΦΕΚ 124 Α.) 
αντικαθίσταται ως εξής: 
 
  "2. Η εδαφική έκταση που καθορίζεται ως ΠΕΡΠΟ πρέπει να είναι ενιαία 
και να έχει ελάχιστη επιφάνεια εκατό (100) στρέµµατα. ∆εν θεωρείται 
ενιαίο η έκταση που διακόπτεται από εγκεκριµένες εθνικές, επαρχιακές, 
δηµοτικές ή κοινοτικές οδούς. ∆εν συνυπολογίζονται στην επιφάνεια της 
έκτασης που καθορίζεται ως ΠΕΡΠΟ τα ρέµατα, οι εκτάσεις που 
απαγορεύεται να χρησιµοποιηθούν για οικιστικούς σκοπούς (ιδίως δασικές 
εκτάσεις, αρχαιολογικοί χώροι, βιότοποι) και οι οποίες παραµένουν εκτός 
σχεδίου και οι µη εγκεκριµένες οδοί που τυχόν περιλαµβάνονται στην 
έκταση αυτή: 
 
  2. Στο τέλος του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 16 του άρθρου 24 του 
ίδιου νόµου προστίθεται η φράση: η οποία για τις περιπτώσεις αυτές 
ισχύει για τρία (3) έτη από τη δηµοσίευσή της στην Εφηµερίδα της 
Κυβερνήσεως. 
 
  3. Η λέξη "διετία" του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 16 του άρθρου 
24 του ίδιου νόµου αντικαθίσταται µε τη λέξη "τετραετία". 
 
 
_____________________________________________________________________ 
                                                                      
 
 
 
 
 
                                Αρθρο 20 
 
                   Τροποποίηση διατάξεων του ν. 960/1979 
 
  Από το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του ν. 960/1979 
(ΦΕΚ 194 Α'), όπως ουτή αντικαταστάθηκε µε την παράγραφο 1 του άρθρου 5 
του ν. 1221/1981 (ΦΕΚ 292 Α'), απαλείφεται η φράση: προς εξυπηρέτηση 
της περιοχής της υπαγόµενης εις τα διοικητικό όρια των δήµων ή 
κοινοτήτων εξ ων προέρχεται.." 
 



 
_____________________________________________________________________ 
                                                                      
 
 
 
 
 
                              Αρθρο 21 
 
             Καθορισµός ορίων ζωνών προστασίας του Ορους  
              Αιγάλεω, καθώς και των χρήσεων και όρων 
            δόµησης σε αυτές - Καθορισµός ειδικών χρήσεων 
                και όρων δόµησης ζωνών στην περιφέρεια 
                         του ορεινού όγκου 
 
 
  Ι. Αντικείµενο της ρύθµισης  
  ---------------------------- 
 
  Καθορίζονται τα όρια, οι χρήσεις γης και οι όροι δόµησης του Ορους 
Αιγάλεω., το οποίο έχει κηρυχθεί ως τόπος ιδιαιτέρου φυσικού κάλλους µε 
την 25683/27.3.1969 απόφαση του Υφυπουργού Προεδρίας της Κυβερνήσεως 
"Περί κηρύξεως ορέων Υµηττού, Πεντελικού, Πάρνηθας, Κορυδαλλού και 
Αιγάλεω ως τόπων χρηζόντων ειδικής προστασίας. (ΦΕΚ 236 Β') και 
βρίσκεται στην εκτός σχεδίου περιοχή των ∆ήµων Περάµατος, Κερατσινίου, 
Νίκαιας, Κορυδαλλού, Αγίας Βαρβάρας Χαϊδαρίου, Περιστερίου, 
Πετρουπόλεως, Νέων Λιοσίων, Καµατερού, Ανω Λιοσίων, Φυλής,  
Ασπροπύργου, όπως τα όρια αυτό φαίνονται µε διακεκοµµένη µαύρη γραµµή 
και το γράµµα ∆ (-∆-) στα δεκαέξι (16) τοπογραφικά διαγράµµατα σε 
κλίµακα  1:5.000. που δηµοσιεύονται µαζί. 
 
  Καθορίζονται επίσης ζώνες ειδικών χρήσεων και όροι δόµησης στην 
περιφέρεια του ορεινού όγκου, όπως φαίνεται στα έξι (6) τοπογροφικό 
διαγράµµατα καθώς και σε ένα πρόσθετο που συνοδεύει το παρόν, 
 
  ΙΙ. Καθορισµός ορίων ζωνών 
  ---------------------------- 
 
  Μέσα στα όρια του Ορους Αιγάλεω, όπως καθορίζονται στην προηγούµενη 
παράγραφο, ορίζονται ζώνες προστασίας αυτού, όπως φαίνονται µε τα 
στοιχεία Α, Α1, Β, Γ, ∆ και Ζ (Ζ1, Ζ2, Ζ3) στα διαγράµµατα της 
προηγούµενης παραγράφου και καθορίζονται κατά ζώνη ειδικές χρήσεις γης, 
ως εξής: 
 
  1. Ζώνη Α: 
 
  Η ζώνη αυτή καθορίζεται ως περιοχή απόλυτης προστασίας και 
αποκατάστασης του φυσικού περιβάλλοντος, στην οποία επιτρέπεται µόνο η 
εγκατάσταση υπαίθριων ή ηµιυπαίθριων καθιστικών (περίπτερα αναψυχής). 
 
  Στο χώρο της πρώην χώµατερής του Σχιστού, που εµπίπτει στην παραπάνω 
ζώνη, επιτρέπονται ελαφρές εγκαταστάσεις αναψυχής και αθλητισµού, µετά 
από έγκριση του Οργανισµού Ρυθµιστικού Σχεδίου Αθήνας (στο εξής, για 
συντοµία Ο.Ρ.Σ.Α.). 
 
  Εγκαταστάσεις, που εξυπηρετούν την εθνική άµυνα και υφίστανται στη 
ζώνη αυτή διέπονται από το δικό τους νοµικό καθεστώς. 
 
  Ζώνη Α1: 
 
  Η ζώνη αυτή καθορίζεται ως περιοχή εγκατάστασης µονής, στην οποία 
επιτρέπεται η ανέγερση καθολικού, καταλυµάτων µοναχών και λοιπών χώρων 
απαραίτητων για τη λειτουργία της µονής. 



 
  2. Ζώνη Β: 
 
  Η ζώνη αυτή καθορίζεται ως περιοχή περιαστικού πάρκου µε λειτουργίες 
αναψυχής, αθλητισµού, ελευθέρου και οργανωµένου πρασίνου και 
πολιτιστικών εκδηλώσεων. Στην παραπάνω ζώνη επιτρέπεται η ανέγερση 
κτιρίων αναψυκτηρίων, καφενείων, εστιατορίων, πολιτιστικών χρήσεων, 
περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και µικρών αθλητικών εγκαταστάσεων. 
 
  Η χωροθέτηση των κτιρίων και εγκαταστάσεων γίνεται µετά από έγκριση 
του Ο.Ρ.Σ.Α.. Για την έγκριση αυτή ζητείται η γνώµη της αρµόδιας 
υπηρεσίας του Υπουργείου Γεωργίας. 
«Στην έκταση κυριότητας της Γενικής Γραµµατείας Αθλητισµού που βρίσκεται  
στην περιοχή Ριµινίτικα του ∆ήµου Αγίας Βαρβάρας επιτρέπεται η κατασκευή  
∆ηµοτικού Σταδίου µετά από έγκριση της αρµόδιας υπηρεσίας της Γ.Γ,Α.,  
χωρίς άλλες προϋποθέσεις.)) 
 
*** Το άνω εντός " " εδάφιο προστέθηκε µε την παρ.7 άρθρ.9 
    Ν.3044/2002,ΦΕΚ Α 197/27.8.2002. 
 
***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:σύµφωνα µε το άρθρο 35 παρ.3γ) του Ν.3164/2003 (ΦΕΚ Α΄  
176/02.07.2003)"Μητρώα Μελετητών, ανάθεση και εκπόνηση µελετών και παροχή  
συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις"," Επιτρέπεται η ανέγερση του 3ου  
γυµνασίου Αγ. Βαρβάρας εντός της Ζώνης Β του άρθρου 21 του ν. 2742/1999 (ΦΕΚ  
207 Α) και έναντι του Ο.Τ. 693 του ∆ήµου Αγίας Βαρβάρας. Οι όροι δόµησης  
καθορίζονται µε απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµόσιων  
Έργων ύστερα από γνώµη του Οργανισµού Ρυθµιστικού Σχεδίου και Προστασίας  
Περιβάλλοντος Αθήνας (Ο.Ρ.Σ.Α.)". 
  
 
  3. Ζώνη Γ: 
 
  Η ζώνη αυτή καθορίζεται ως περιοχή γεωργικής χρήσης, στην οποία 
επιτρέπεται µόνο η ανέγερση γεωργικών αποθηκών και αντλιοστασίων. 
 
  4. Ζώνη ∆: 
 
  Η ζώνη αυτή καθορίζεται ως περιοχή του περιαστικού πάρκου της 
Βορειοδυτικής Πύλης της Αθήνας µε λειτουργίες αναψυχής, παιδικής 
αναψυχής, αθλητισµού, ελευθέρου πρασίνου και πολιτιστικών εκδηλώσεων. 
Στη ζώνη αυτή επιτρέπεται η ανέγερση αναψυτηρίων, καφενείων, 
εστιατορίων, µικρών αθλητικών εγκαταστάσεων, κτιρίων πολιτιστικών 
χρήσεων και περιβαλλοντικής εκπαίδευοης, καθώς και εγκαταστάσεις 
ζωολογικού κήπου. Επίσης επιτρέπονται οι διαµορφώσεις του χώρου σε  
αισθητικές επεµβάσεις, που διευκολύνουν τη δηµιουργία αδιάκοπης πορείας 
σύνδεσης του αστικού χώρου του Λεκανοπεδίου µε το Ποικίλο Ορος και στη 
συνέχεια µε την Πάρνηθα. 
 
  Οι εγκαταστάσεις αυτές χωροθετούνται ύστερα από ειδική µελέτη που 
εγκρίνεται από τον Ο.Ρ.Σ.Α.. Για την έγκριση αυτή ζητείται γνώµη της 
αρµόδιας υπηρεσίας του Υπουργείου Γεωργίας. 
 
  5. Ζώνη Ζ: 
 
  Η ζώνη αυτή καθορίζεται ως περιοχή του περιαστικού πάρκου της ∆υτικής 
Πύλης της Αθήνας, στην οποία, περιλαµβάνονται οι υποζώνες Ζ1, Ζ2, Ζ3 ως 
εξής: 
 
  α. Υποζώνη Ζ1: 
 
  Η ζώνη αυτή καθορίζεται ως περιοχή περιαστικού πάρκου µε λειτουργίες 
αναψυχής υπαίθριων πολιτιστικών εκδηλώσεων, ελευθέρου πρασίνου, 
εκπαιδευτικών κατασκηνώσεις χωρίς µόνιµες εγκαταστάσεις και χώρων 
αθλοπαιδιών µικρής κλίµακας, στην οποία επιτρέπεται η ανέγερση 



περιπτέρων αναψυχής, περιπτέρων ιστορικής και περιβαλλοντικής 
ενηµέρωσης για την περιοχή, καθώς και αναψυκτήρια. 
 
  β. Υποζώνη Ζ2: 
 
  Η ζώνη αυτή καθορίζεται ως περιοχή οργανωµένων τουριστικών 
κατασκηνώσεων και επιτρέπονται οι εντελώς απαραίτητες εγκαταστάσεις για 
τη λειτουργία τους ούµφωνα µε τις προδιαγραφές του Ελληνικού Οργανιοµού 
Τουρισµού (Ε.Ο.Τ.). 
 
  γ. Υποζώνη Ζ3:  
 
  Η ζώνη αυτή καθορίζεται ως περιοχή του "∆ιοµήδειου Βοτανικού Κήπου". 
µέσα στην οποία επιτρέπεται η ανέγερση Θερµοκηπίων, εργαστηρίων, χώρων 
ερευνών, µικρή ανθαγορά, καθώς και όλα τα κτίρια, έργα υποδοµής και 
εγκαταστάσεις που είναι απαραίτητα για τη λειτουργία του και συνάδουν 
αυστηρά µε το χαρακτήρα του Ιδρύµατος αυτού. 
 
  δ. Οι εγκαταστάσεις, που επιτρέπονται στις υποζώνες Ζ1, Ζ3, 
χωροθετούνται ύστερα από ειδική µελέτη, που εγκρίνεται από τον 
Ο.Ρ.Σ.Α.: Για την έγκριση αυτή ζητείται η γνώµη της αρµόδιας υπηρεσίας 
του Υπουργείου Γεωργίας. 
 
  6. Σε όλες τις παραπάνω ζώνες επιτρέπονται επίσης. 
 
  α. Εργα κοινής ωφέλειας, αναγκαία για την εξασφάλιση και προστασία 
της χλωρίδας και της πανίδας, καθώς και φυτώρια. 
 
  β. Τα απαραίτητα έργα τεχνικής υποδοµής, δηλαδή έργα και 
εγκαταστάσεις ενέργειας (∆.Ε.Η. - ∆.ΕΠ.Α.), τηλεπικοωωνιών (Ο.Τ.Ε ), 
ύδρευσης (Ε.Υ ∆.Α.Π. - ∆ήµοι), µεταφορών (Ο.Σ.Ε.. οδικά έργα), 
πεζοδροµήσεις και τις απαραίτητες για την εξυπηρέτηση του κοινού 
εγκαταστάσεις υγιεινής. 
 
  γ. Τα απαραίτητα έργα και εγκαταστάσεις για την αποκατάσταση του 
χώρου της πρώην χωµατερής Σχιστού. 
 
  δ. Χώροι στάθµευοης και εξυπηρέτησης φορτηγών αυτοκινήτων σε 
κατάλληλα επιλεγµένες θέσεις, εκτός της Ζώνης Α και εκτός δασικών ή 
αναδασωτέων εκτάσεων, µετά από έγκριση της Εκτελεστικής Επιτροπής του 
Ο.Ρ.Σ.Α. και σύµφωνη γνώµη του οικείου Οργανισµού τοπικής αυτοδιοίκησης 
(Ο.Τ.Α.). 
 
  ε. Υπόγειες υδατοδεξαµενές και υπόγεια αντλιοστάσια για την 
εξυπηρέτηση των εγκαταστάσεων, µετά από έγκριση της αρµόδιας υπηρεσίας 
του Υπουργείου Γεωργίας, ως προς την αναγκαιότητα και τη χωρητικότητά 
τους σε περίπτωση ιδιωτικών κατασκευών και µετά από έγκριση αρµόδιων 
φορέων Ν.Π.∆.∆. και Ο Τ.Α. στις λοιπές περιπτώσεις και εφόσον 
προβλέπεται από εγκεκριµένες µελέτες. 
 
  οτ. Επιτρέπονται επίσης κατά προτίµηση στη Ζώνη Α εγκαταστάσεις 
κεραιών τηλεπικοινωνιών, ραδιοφωνίας και τηλεόρασης, σύµφωνα µε τις 
διατάξεις του άρθρου 24α του ν. 2075/1992 (ΦΕΚ 129 Α.), όπως  
τροποποιήθηκε και ισχύει, µε τις διατάξεις του άρθρου 41 του ν. 
2145/1993 (ΦΕΚ 88 Α,), του άρθρου 34 του ν. 2166/1993 (ΦΕΚ 137 Α') και 
του άρθρου 5 του ν. 2181/1994 (ΦΕΚ 10 Α'). 
 
  ζ. Ειδικότερα στις ζώνες Α, Β και Γ επιτρέπονται και εγκαταστάσεις 
µετεωρολογικών και γεωδυναµικών σταθµών, οι οποίες εγκρίνονται µε κοινή 
απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµόσιων Εργων και 
του συναρµόδιου Υπουργού. 
 
  7. ∆ηµόσιες εκτάσεις, που βρίσκονται µέσα οτα όρια της Ζώνης Β και 
έχουν παραχωρηθεί µέχρι τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου από αρµόδιο 



δηµόσιο φορέα για την ανέγερση κτιρίων κοινωφελών λειτουργιών, δηλαδή 
νοσοκοµείων, θεραπευτηρίων, εκπαιδευτηρίων, ασύλων και ορφανοτροφείων, 
µπορούν να διατηρήοουν τη χρήση, που προβλέπεται από την πράξη  
παραχώρηοης. Οι εκτάσεις αυτές δοµούνται µε τις µέχρι την έκδοση του 
παρόντος νόµου ισχύουσες διατάξεις, χωρίς όµως τις παρεκκλίσεις του 
συντελεστή δόµη της, που ισχύουν στις περιοχές εκτός σχεδίου. 
 
  ΙΙΙ. Ελάχιστα όρια εµβαδού και λοιποί όροι και περιορισµοί δόµησης  
  -------------------------------------------------------------------- 
 
  1. Τα ελάχιστα όρια εµβαδού και οι λοιποί όροι και περιοριοµοί 
δόµησης των γηπέδων, που βρίσκονται στις παραπάνω ζώνες Α, Β. Γ , ∆ 
και Ζ. µε εξαίρεση τα γήπεδα, που προορίζονται για τις χρήσεις, που 
αναφέρονται οτην περίπτωση 6 της παραγράφου II του παρόντος άρθρου, 
καθορίζονται ως εξής: 
 
  α. Ελάχιστο εµβαδό είκοσι χιλιάδων (20.000) τ.µ.. 
 
  β. Μέγιστη επιφάνεια των κτιρίων: 
 
  - Περιπτέρων αναψυχής και περιπτέρων ιστορικής και περιβαλλοντικής 
ενηµέρωσης, τριάντα (30) τ.µ. ανά ελάχιστο εµβαδό αρτίου γηπέδου είκοσι 
χιλιάδων (20.000) τ.µ.. Σε περίπτωση µεγαλύτερων γηπέδων επιβάλλεται 
διάσπαοη του όγκου των κτιρίων ανά τριάντα (30) τ.µ. κάθε είκοσι 
χιλιάδες (20.000) τ.µ. µε µέγιστη συνολική επιφάνεια εκατόν πενήντα 
(150, τ.µ). 
 
  - Εστιατορίων, αναψυκτηρίων, καφενείων, αθλητικών εγκαταστάσεων, 
πολιτιστικών χρήσεων και περιβαλλοντικής εκπαίδευσης εκατόν εξήντα 
(160) τ.µ.. 
 
  - Σε κάθε άρτιο, σύµφωνα µε τα προηγούµενα, γήπεδο είναι δυνατή η 
δόµηση περισσότερων του ενός κτιρίων διαφορετικής χρήσης το καθένα, 
σύµφωνα µε τις διατάξεις αυτής της παραγράφου. Στην περίπτωση αυτή το 
άθροισµα των επιφανειών των κτιρίων για κάθε άρτιο γήπεδο δεν πρέπει να 
είναι µεγαλύτερο των διακοσίων (200) τ.µ.. 
 
  - Γεωργικών αποθηκών είκοσι (20) τ.µ., 
 
  - Αντλιοστασίων δέκα (10) τ.µ.. 
 
  - Μονής (οτο σύνολο των κτιρίων) τετρακοσίων (400) τ.µ. µε µέγιστο 
ποσοστό κάλυψης τέσσερα τοις εκατό (4%). 
 
  γ. Μέγιστο επιτρεπόµενο ύψος των κτιρίων (που µετριέται από το γύρω 
φυσικό έδαφος): 
 
  - Περιπτέρων αναψυχής και περιπτέρων ιοτορικής και περιβαλλοντικής 
ενηµέρωοης, τρία και µισό (3,50) µέτρα. 
 
  - Εστιατορίων, αναψυκτηρίων, καφενείων, κτιρίων αθλητικών 
εγκαταστάσεων, πολιτιστικών χρήσεων, περιβαλλοντικής εκπαίδευοης, 
τέσσερα (4) µέτρα. 
 
  - Γεωργικών αποθηκών, αντλιοστασίων, µόνο στη Ζώνη Γ, τρία (3) µέτρα. 
 
  - Μονής: οκτώ (8) µέτρα. 
 
  δ. Πάνω από το µέγιστο επιτρεπόµενο ύψος των κτιρίων επιτρέπεται η 
κατασκευή στέγης µε κεραµίδια βυζαντινού τύπου. Το ύψος της στέγης δεν 
επιτρέπεται να υπερβαίνει το ένα και µισό (1,50) µέτρο. 
 
  ε. Για τη χορήγηση οικοδοµικής άδειας ανέγερσης γεωργικών αποθηκών 
και αντλιοστασίων απαιτείται η προηγούµενη έγκριση της αρµόδιας 



υπηρεσίας του Υπουργείου Γεωργίας. 
 
  στ. Για την κοπή δένδρων απαιτείται η άδεια της αρµόδιας δασικής 
υπηρεσίας του Υπουργείου Γεωργίας. 
 
  ζ. Για κάθε απαιτούµενη αλλαγή του φυσικού ανάγλυφου εφαρµόζονται οι 
διατάξεις του άρθρου 40 παρ. 1 του ν. 1337/1983 (ΦΕΚ 33 Α.). 
 
  η. Στις περιπτώσεις των ανενεργών λατοµείων επιβάλλεται είτε η 
αποκατάσταση του φυσικού ανάγλυφου και η αναδόσωσή του, ύστερα από 
σχετική µελέτη (η οποία αποκατάσταση και αναδάσωση είναι υποχρεωτική 
για τη Ζώνη Α) είτε η µερική αποκατάσταση και διαµόρφωση του ανάγλυφου 
συγχρόνως µε τη χωροθέτηση των επιτρεπόµενων χρήσεων (στις Ζώνες Β και 
∆), ύστερα από σχετική µελέτη. 
 
  Θ. Κατά τα λοιπά εφαρµόζονται οι διατάξεις των από 24.5.1985 (ΦΕΚ 270 
∆.) και από 5.12.1979 (ΦΕΚ 707 ∆') προεδρικών διαταγµάτων χωρίς καµιά 
παρέκκλιση. 
 
  Ι. Οι αρχιτεκτονικές µελέτες των κτιρίων, που πρόκειται να 
ανεγερθούν, εγκρίνονται από την οικεία Επιτροπή Πολεοδοµικού και 
Αρχιτεκτονικού Ελέγχου (E.Π.A.E.), η οποία εγκρίνει επίσης τη θέση των 
κτιρίων µέσα στο γήπεδο. 
 
  2. Τα κτίρια, που υφίστανται σήµερα νόµιµα και τα οποία, σύµφωνα µε 
τις διατάξεις του παρόντος, δεν επιτρέπονται, εΙναι δυνατόν να 
διατηρούν τη χρήση τους για τριάντα (30) έτη µετά τη δηµοσίευση του 
παρόντος νόµου. Σε αυτό τα κτίρια και τις εγκαταστάσεις επιτρέπονται 
επισκευές, διαρρυθµίσεις και προσθήκες, οι οποίες είναι απολύτως 
απαραίτητες για τη λειτουργία τους, σύµφωνα µε τις σχετικές διατάξεις 
και εγκρίνονται από την Ε.Π.Α.Ε.. 
 
  Από το χρονικό αυτόν περιορισµό εξαιρούνται τα κτίρια και οι 
εγκαταστάσεις, που έχουν σχέση µε την Εθνική Αµυνα. 
 
  3. Σε περίπτωση γηπέδου, που εµπίπτει σε περισσότερες της µιας ζώνης 
ή τέµνεται από το όριο προστασίας του Ορους Αιγάλεω, η αρτιότητα 
υπολογίζεται σε ολόκληρο το γήπεδο, το κτίριο, όµως κατασκευάζεται σε 
εκείνο το τµήµα του γηπέδου, που είναι δυνατή η ανέγερση κτιρίου και 
σύµφωνα µε τις χρήσεις και τους όρους δόµησης της περιοχής, που 
εµπίπτει αυτό.  
                
  IV. Ορια ζωνών ειδικών χρήσεων στην περιφέρεια του ορεινού όγκου 
  ------------------------------------------------------------------ 
 
  1. Στην περιφέρεια του ορεινού όγκου καθορίζονται τα όρια ζωνών 
ειδικών χρήσεων, που βρίσκονται στην εκτός σχεδίου περιοχή των ∆ήµων 
Περάµατος, Κερατσινίου, Πετρουπόλεως, Ανω Λιοσίων, Νίκαιας,  
Κορυδαλλού, όπως τα όρια αυτό φαίνονται µε διακεκοµµένη µαύρη γραµµή 
και το γράµµα Ε στα 7 διαγράµµατα της παραγράφου 1, που φέρουν στη 
σχετική διανοµή τους αριθµούς 6453,2, 6444,1, 6444,3, 6444,4, 6444,7 , 
6445,1, 6454,3, όπως αναγράφεται στο υπόµνηµά τους. 
 
  2. Μέσα στα όρια, που καθορίζονται µε το προηγούµενο εδάφιο, 
ορίζονται ζωνες, όπως φαίνονται µε τα στοιχεία Ε, Ε1, Ε2, Ε3, Ε4 στα 
παραπάνω διαγράµµατα και καθορίζονται κατά ζώνη ειδικές χρήσεις γης, ως 
εξής: 
 
  α. Ζώνη Ε: 
 
  Η ζώνη αυτή καθορίζεται ως χώρος υγειονοµικής ταφής απορριµµάτων (Χ.Υ 
Τ.Α.), ανακύκλωσης και επεξεργασίας απορριµµάτων, µέσα στην οποία 
επιτρέπονται οι εγκαταστάσεις. που εξυπηρετούν τις χρήσεις αυτές. 
 



  β. Ζώνη Ε1: 
 
  Η ζώνη αυτή καθορίζεται ως περιοχή νεκροταφείου, µέσα στην οποία 
επιτρέπονται µόνο εγκαταστάσεις, που εξυπηρετούν τη χρήση αυτή. 
 
  γ. Ζώνη Ε2: 
 
  Η ζώνη αυτή καθορίζεται ως βιοµηχανική περιοχή 
 
  Σχιστού, σύµφωνα µε τις διατάξεις της κοινής υπουργικής απόφασης των 
Υπουργών Περιβάλλοντος Χωροταξίας και ∆ηµόσιων Εργων και Βιοµηχανίας, 
Ενέργειας και Τεχνολογίας β 2671/48224.1.1988 (ΦΕΚ 100 β'). 
 
  δ. Ζώνη Ε3: 
 
  Η ζώνη αυτή καθορίζεται ως περιοχή εγκαταστάσεων σταθµού µεταφόρτωσης 
απορριµµάτων και κτηνιατρείου. 
 
  ε. Ζώνη Ε4: 
 
  Η ζώνη αυτή καθορίζεται ως περιοχή για τις εγκαταστάσεις της ∆ηµόσιας 
Επιχείρησης Αερίου (∆.ΕΠ.Α.). 
 
  στ α. Ζώνη Η: 
 
  Η περιοχή ∆ήµου Κορυδαλλού και Νίκαιας, που οριοθετείται στα 
συνοδευτικά διαγράµµατα ως Ζώνη Η, χαρακτηρίζεται ως περιοχή ήπιας 
ανάπτυξης πρώτης κατοικίας µε πυκνότητα που δεν θα υπερβαίνει τα 60 
άτοµα σε κάθε εκτάριο. 
 
  στ. β. Ζώνη Η1: 
 
  Η περιοχή του ∆ήµου Νίκαιας, που οριοθετείται στο συνοδευτικό 
διάγραµµα ως Ζώνη Η1 , χαρακτηρίζεται ως περιοχή ανάπτυξης οργανωµένων 
προγραµµάτων στέγασης για πρώτη κατοικία µε πυκνότητα που δεν θα 
υπερβαίνει τα 100 ατοµα σε κάθε εκτάριο. 
 
«3. Είναι δυνατή η ανταλλαγή ίσων εκτάσεων µεταξύ των ζωνών Ε και Α,  
όπως καθορίστηκαν στο άρθρο 21 του ν. 2742/1999, εντός των ορίων  
οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης Φυλής και �νω Λιοσίων. Η ανταλλαγή  
πραγµατοποιείται µε  απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του Οργανισµού  
Ρυθµιστικού Σχεδίου Αθήνας, ύστερα από γνώµη του Νοµαρχιακού Συµβουλίου  
∆υτικής Αττικής και των ∆ηµοτικών Συµβουλίων �νω Λιοσίων και Φυλής.» 
 
 
 
*** Η παρ.3 προστέθηκε µε την παρ.7 άρθρ.14 
    Ν.3044/2002,ΦΕΚ Α 197/27.8.2002. 
 
  V. Οροι και περιορισµοί δόµησης ζωνών στην περιφέρεια του ορεινού 
 -------------------------------------------------------------------- 
όγκου 
------ 
 
  Οι όροι και περιορισµοί των ζωνών, που αναφέρονται στην προηγούµενη 
παράγραφο, καθορίζονται ως εξής: 
 
  α. Ζώνη Ε: 
 
  Μέσα στη ζώνη αυτή ισχύουν οι διατάξεις του από 31.3.1987 προεδρικού 
διατάγµατος (ΦΕΚ 303 ∆'), που αφορούν στις βιοµηχανικές εγκαταστάσεις. 
 
  β. Ζώνες Ε1 και Ε3: 
 



  Οι όροι και περιορισµοί δόµησης των ζωνών αυτών καθορίζονται µε την 
έγκριση τοπικού ρυµοτοµικού σχεδίου σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 
26 του ν. 1337/1983. 
 
  γ. Ζώνη Ε2: 
 
  Οι όροι και περιορισµοί δόµησης στη ζώνη αυτή καθορίζονται µε την 
έγκριση της πολεοδοµικής µελέτης, σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 
2545/1997 (ΦΕΚ 254 Α.). 
 
  δ. Ζώνη Ε4: 
 
  Οι όροι και περιορισµοί δόµησης στη ζώνη αυτή καθορίζονται από τις 
σχετικές ειδικές διατάξεις για τις εγκαταστάσεις της ∆.ΕΠ,Α.. 
 
  ε. Τα ελάχιστα όρια εµβαδού και οι λοιποί όροι και περιορισµοί 
δόµησης των γηπέδων, που βρίσκονται στη Ζώνη Η, καθορίζονται ως εξής: 
 
  ε.α. µέγιστος συντελεστής δόµησης µηδέν κόµµα τέσσερα (0,4) στο 
σύνολο της έκτασης. 
 
  ε.β. µέγιστο επιτρεπόµενο ύψος επτά και µισό (7,5) µέτρα, 
 
  ε.γ. οι οικίες θα πρέπει να καλύπτονται µε στέγη µέγιστου ύψους ενός 
και µισού (1,5) µέτρου, 
 
  ε.δ. µέγιστη επιτρεπόµενη επιφάνεια όλων των ορόφων ανά κτίριο 
διακόσια (200) τ.µ.. Κατά τα λοιπά ισχύει ο Γενικός Οικοδοµικός  
Κανονισµός (Γ Ο.Κ.), 
 
  στ. Τα ελάχιστα όρια εµβαδού και οι λοιποί όροι και περιορισµοί 
δόµησης των γηπέδων που βρίσκονται στη Ζώνη Η1, καθορίζονται ως εξής: 
 
  οτ.α. µέγιστος επιτρεπόµενος συντελεστής δόµησης µηδέν κόµµο οκτώ 
(0,8) στο σύνολο της έκτασης, 
 
  στ.β µέγιστο επιτρεπόµενο ύψος δέκα και µισό (10,5) µέτρα, 
 
  στ. γ µέγιστη επιτρεπόµενη επιφάνεια ανά κτίριο τριακόσια (300) τ.µ., 
 
  Κατά τα λοιπά ισχύει ο Γενικός Οικοδοµικός Κανονισµός (Γ.Ο.Κ.). 
 
  VI. Μεταβατικό καθεστώς  
---------------------------- 
 
  1. Οικοδοµικές άδειες, που έχουν εκδοθεί µέχρι τη δηµοσίευση του 
παρόντος νόµου, ή άδειες για τις οποίες έχει υποβληθεί ο πλήρης φάκελος 
στην αρµόδια πολεοδοµική υπηρεσία µέχρι την ηµεροµηνία κατάθεσης του 
παρόντος, εκτελούνται, όπως εκδόθηκαν, ή εκδίδονται µέχρι το πολύ έξι 
(6) µήνες από τη δηµοσίευση του παρόντος, σύµφωνα µε τις προϊσχύουσες 
διατάξεις και µε βάση τα στοιχεία που έχουν υποβληθεί. Για τις άδειες 
αυτές έχουν εφαρµογή και οι διατάξεις του άρθρου 6 του π.δ. 8.7.1993 
(ΦΕΚ 795 ∆') "Τρόπος έκδοσης οικοδοµικών αδειών και έλεγχος των  
ανεγειρόµενων οικοδοµών", όπως ισχύει. 
 
  2. Ως προς τη χρήση των κτιρίων του προηγούµενου εδαφίου εφαρµόζεται 
η διάταξη της περίπτωσης 2 της παραγράφου ΙΙΙ του παρόντος. 
 
  3. Οι λοιποί όροι, η διαδικασία εφαρµογής και η οικιστική οργάνωση 
των Ζωνών Η και Η1 θα γίνει µε προεδρικό διάταγµα, µετά από πρόταση του 
Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµόσων Εργων και του Υπουργού 
Γεωργίας και γνώµη του Ο.Ρ.Σ.Α.. 
 
 



_____________________________________________________________________ 
                                                                      
 
 
 
 
 
                               Αρθρο 22 
 
                  Φορολόγηση χρηµατιστηριακών συναλλαγών  
 
  Ο συντελεστής του φόρου που προβλέπεται από την παράγραφο 2 του 
άρθρου 9 του ν. 2579/1998 (ΦΕΚ 31 Α') και την παράγραφο 2 του άρθρου 27 
του ν.2703/1999 (ΦΕΚ 72 Α') αυξάνεται από τρία τοις χιλίοις (3%) σε έξι 
τοις χιλίοις (6%). 
 
  Οι διατάξεις αυτής της παραγράφου εφαρµόζονται για πωλήσεις µετοχών 
που διενεργούνται από την επόµενη ηµέρα της δηµοσίευσης του παρόντος 
στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. 
 
 
_____________________________________________________________________ 
                                                                      
 
 
 
 
 
                              Αρθρο 23 
 
             Ρύθµιση θεµάτων Ειδικών Υπηρεσιών Χωροταξίας, 
                      Οικισµού και Περιβάλλοντος 
 
  Οι διατάξεις των παραγράφων 1 και 4 του άρθρου 8 του ν. 679/1977 (ΦΕΚ 
245 Α'), όπως ισχύουν µετά το άρθρο τέταρτο του ν. 2445/1996 (ΦΕΚ 274 
Α'), την παράγραφο 3 του άρθρου 5 του ν. 2229/1994 (ΦΕΚ 138 Α') και την 
περίπτωση η' του άρθρου 31 του ν. 2470/1997 (ΦΕΚ 40 Α.), εφαρµόζονται 
ανόλογα και στις Ειδικές Υπηρεσίες Χωροταξίας, Οικισµού και  
Περιβάλλοντος (Ε.Υ.Χ.Ο.Π.). που συνιστώνται σύµφωνα µε την παράγραφο 1 
του άρθρου 9 του ν. 1032/1980 (ΦΕΚ 57 Α'). Οπου στις διατάξεις αυτές 
προβλέπεται γνώµη Τεχνικού Συµβουλίου, αρµόδιο είναι το Κεντρικό  
Συµβούλιο Χωροταξίας, Οικισµού και Περιβάλλοντος. 
 
 
_____________________________________________________________________ 
                                                                      
 
 
 
 
 
                             Αρθρο 24 
 
               Ιδρυση Εθνικού Κέντρου Περιβάλλοντος  
                      και Αειφόρου Ανάπτυξης  
 
  1. Ιδρύεται νοµικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου µε την επωνυµία Εθνικό 
Κέντρο Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης. Το Κέντρο εδρεύει στην 
Αθήνα, είναι κοινωφελούς χαρακτήρα, έχει πλήρη διοικητική και  
οικονοµική αυτοτέλεια και εποπτεύεται από τον Υπουργό Περιβάλλοντος, 
Χωροταξίας και ∆ηµόσιων Εργων. 
 
  2. Σκοποί του Κέντρου είναι: 
 



  - Η παροχή αντικειµενικών, αξιόπιστων και συγκρίσιµων πληροφοριών για 
το περιβάλλον, η ταξινόµηση και η επεξεργασία τους. 
 
  - Η επιστηµονική συµβολή οτην επεξεργασία, εφαρµογή και αξιολόγηση 
πολιτικών, προγραµµάτων και µέτρων που αφορούν το περιβάλλον και τη 
βιώσιµη ανάπτυξη, σε συνάρτηση και µε τις διεθνείς κοι ευρωπαϊκές 
δραστηριότητες της χώρος, η αντίστοιχη επιστηµονική υποστήριξη της 
διοίκησης και η υποβολή προτάσεων στους αρµόδιους φορείς. 
 
  - Η ευρεία διάδοση των περιβαλλοντικών πληροφοριών και η παροχή 
ελεύθερης πληροφόρησης του κοινού. 
 
  3. Με προεδρικό διάταγµα, που εκδίδεται µετά από πρόταση των Υπουργών 
Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονοµικών και 
Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµόσιων Εργων, καθορίζονται: 
 
  α. Οι ειδικότεροι σκοποί και οι αρµοδιότητες του Κέντρου. 
 
  β. Η ειδικότερη νοµική µορφή, τα όργανο της διοίκησης, η συγκρότησή 
τους, οι αρµοδιότητες κάθε οργάνου µέλους οργάνου διοίκησης, η σύνθεση 
των οργάνων διοίκησης και η εποπτεία του πιο πάνω νοµικού προσώπου. 
 
  γ. Οι πόροι. 
 
  δ. Το προσωπικό και η διόρθρωση των υπηρεσιών του Κέντρου. Οι θέσεις 
του προσωπικού επιτρέπεται να καλύπτονται µε απόσπαση προσωπικού που 
υπηρετεί µε οποιοδήποτε σχέση στο ∆ηµόσιο και τον ευρύτερο δηµόσιο 
τοµέα, ύστερο από αίτηση του ενδιαφεροµένου και κοινή απόφαση του 
Υπουργού περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµόσιων Εργων και του οικείου 
Υπουργού, χωρίς γνώµη του υπηρεσιακού ουµβουλίου. 
 
  ε. Τα όργανα, ο χρόνος και ο τρόπος άσκησης οικονοµικού ελέγχου. 
 
  στ. Η διαδικασία σύνταξης και έγκρισης του εσωτερικού κανονισµού, του 
οργανισµού και των λοιπών κανονισµών, όπως προσλήψεων, προµηθειών, 
ανάθεσης έργων κ.λπ.. 
 
  ζ. Κάθε άλλη αναγκαία ρύθµιση ή λεπτοµέρεια. 
 
 
***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:Βλέπε Π∆ 325/2000 (ΦΕΚ Α 266/00)"Συγκρότηση, οργάνωση και  
λειτουργία του Εθνικού Κέντρου Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης"  και  
ΥΑ 4466/04 (ΦΕΚ Β 209/04) "Εσωτερικός κανονισµός διάρθρωσης και λειτουργίας  
του Εθνικού Κέντρου Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης (Ε.Κ.Π.Α.Α.) και  
κανονισµός κατάστασης προσωπικού". 
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                             Αρθρο 25 
 
                 Αποκατάσταση περιβάλλοντος ανενεργών  
                     λατοµείων στο Νοµό Αττικής   
 
  1. Η αποκατάσταση του περιβάλλοντος των ανενεργών λατοµείων που 
βρίσκονται σε δηµόσιες, δηµοτικές, κοινοτικές ή ιδιωτικές δασικές η 
χορτολιβαδικές εκτάσεις στο Νοµό Αττικής γίνεται από το ∆ηµόσιο και 
περιλαµβάνει τη διαµόρφωση του ανάγλυφου και την αναδάσωση, όπου η 
τελευταία επιβάλλεται από τις κείµενες διατάξεις. Η αποκατάσταση αυτή 



γίνεται σύµφωνα µε ειδικές µελέτες αποκατάστασης, που εγκρίνονται από 
τον Οργανισµό Ρυθµιστικού Σχεδίου και Προστασίας Περιβάλλοντος Αθήνας 
µε Απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του, µετά από σύµφωνη γνώµη των 
αρµόδιων Υπηρεσιών του Υπουργείου Γεωργίας. Για το σκοπό αυτόν µπορεί 
να χρησιµοποιούνται και υλικό που προέκυψαν από κατάρρευση ή κατεδάφιση 
κτιρίων, που επλήγησαν από το σεισµό της 7ης Σεπτεµβρίου 1999. 
 
  2. Η ευθύνη του έργου της κατά τα ανωτέρω αποκαταστάσεως του 
Περιβάλλοντος ανήκει οτον Οργανισµό Ρυθµιστικού Σχεδίου και Προστασίας 
Περιβάλλοντος Αθήνας. 
 
  3. Τα ανενεργά λατοµεία του Νοµού Αττικής, πριν από την αποκατάσταση 
του περιβάλλοντός τους, καθορίζονται ως χώροι υποδοχής υλικών εκσκαφών 
και στέρων υλικών καθαιρέσεως κτιρίων. 
 
  5. Κάθε λεπτοµέρεια για την εφαρµογή του παρόντος καθορίζεται µε 
απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµόσιων Εργων. 
 
 
_____________________________________________________________________ 
                                                                      
 
 
 
 
 
                              Αρθρο 26 
 
               Ρύθµιση θεµάτων κατασκευής υπόγειου χώρου 
              στάθµευσης και Βρεφονηπιακού σταθµού Βουλής 
 
  Στον ανάδοχο του έργου "Μελέτη - κατασκευή πενταόροφου υπόγειου χώρου 
στάθµευσης οχηµάτων κάτω από το προαύλιο της Βουλής." θα καταβληθεί και 
ειδικό πρόσθετο αντάλλαγµα, πέραν του προβλεποµένου από τη διάταξη του 
άρθρου 32 παρ. 2 του ν. 2664/1998, εκ τριάντα εκατοµµυρίων (30.000.000) 
δραχµών, εφόσον παραδοθεί µέχρι και την 4η Οκτωβρίου 1999 σε λειτουργία 
το νότιο και ανατολικό τµήµα του χώρου στάθµευσης οχηµάτων µε τον 
ανατολικό ανελκυστήρα επιφανείας και πλήρως περαιωµένος ο περιβόλλων 
χώρος του Κοινοβουλίου, εκτός της πλευρός επί της προσόψεώς του και εξ 
είκοσι οκτώ εκατοµµυρίων (28.000.000) δραχµών, εφόσον παραδοθεί µέχρι 
30 Οκτωβρίου 1999 ένας ακόµη ανελκυστήρας και µέχρι και την 15η 
Νοεµβρίου 1999, πλήρως περαιωµένος ο βρεφονηπιακός σταθµός και ο 
ανελκυστήρας του. 
 
 
_____________________________________________________________________ 
                                                                      
 
 
 
 
 
                              Αρθρο 27 
 
             Τροποποίηση του άρθρου 25 του ν. 1337/1983   
 
  1. Το άρθρο 25 του ν. 1337/1983, όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 5 
παρ. 8 του ν. 2052/1992, αντικαθίσταται ως εξής: 
 
                              Αρθρο 25 
 
  1. Οικόπεδα εντός εγκεκριµένων σχεδίων πόλεων, που δεν καλύπτουν όλες 
τις προϋποθέσεις αρτιότητας κατά τον κανόνα ή την παρέκκλιση της 
περιοχής και που έχουν δηµιουργηθεί πριν από την ισχύ του ν. 651/1977 



περί καταργήσεως του ν.δ/τος 349/1974 κ,λπ.", µπορεί κατ' εξαίρεση να 
οικοδοµηθούν εφόσον: 
 
  α. Εχουν µια πλευρά τους τουλάχιστον 5 µ. σε κοινόχρηστο χώρο, 
 
  β. Μέσα σε αυτό, βάσει του ισχύοντος Σ.∆. της περιοχής και µετά την 
αφαίρεση των υποχρεωτικό ακάλυπτων χώρων, εγγράφεται κτίριο εµβαδού 
τουλάχιστον 50 τ.µ. και ελάχιστης πλευρός 5 µ.. 
 
  Αν δύο ή περισσότερα γειτονικά οικόπεδα της παραγρόφου αυτής 
συνενωθούν, το οικόπεδο που θα προκύψει από τη συνένεωση εµπίπτει στις 
διατάξεις της παραγράφου αυτής. Το ίδιο ισχύει και για τα οικόπεδα που 
καθίστανται µη άρτια λόγω ρυµοτοµίας, ανεξάρτητα από το χρόνο 
ρυµοτόµησής τους. 
 
  2.α. Ο συντελεστής δόµησης των οικοπέδων της παραγράφου 1 καθορίζεται 
µε βάση το εµβαδόν της κατά παρέκκλιση αρτιότητας οικοπέδων ή του 
κανόνα όπου δεν ορίζεται παρέκκλιση, ως εξής: 
 
  - Για οικόπεδα που υπολείπονται της παραπάνω αρτιότητας σε ποσοστό 
µέχρι 20%, ο συντελεστής δόµησης µειώνεται κατά 10% 
 
  - Για οικόπεδα που υπολείπονται µέχρι 40%, ο συντελεστής δόµησης 
µειώνεται κατά 20%. 
 
  - Για οικόπεδα που υπολείπονται άνω του 40%, ο συντελεστής δόµησης 
µειώνεται κατά 30%. 
 
  β. Η οικοδοµική άδεια στα οικόπεδα της παραγράφου 1 χορηγείται µόνο 
ύστερα από έγκριση της αρµόδιας Επιτροπής Πολεοδοµικού και 
Αρχιτεκτονικού Ελέγχου, που µπορεί να επιβάλλει περιορισµούς στον 
αριθµό των ορόφων ή στον όγκο και γενικό στη διαµόρφωση του κτιρίου σε 
περίπτωση που βλάπτεται εµφανώς το περιβάλλον. 
 
  γ. Η δόµηση στα παραπάνω οικόπεδα γίνεται κατά τα λοιπά σύµφωνα µε 
τους όρους και περιορισµούς δόµησης που ισχύουν στην περιοχή.. 
 
  2. Οικοδοµικές άδειες που εκδόθηκαν µέχρι την ισχύ του παρόντος νόµου 
µέσα στο χρόνο ισχύος τους εκτελούνται όπως εκδόθηκαν και αναθεωρούνται 
µε τις προϊσχύουσες διατάξεις, εφόσον δεν αυξάνεται η επιφάνεια και ο 
όγκος του κτιρίου. 
 
 
_____________________________________________________________________ 
                                                                      
 
 
 
 
 
                             Αρθρο 28 
 
           Ρύθµιση θεµάτων ζωνών ενεργού πολεοδοµίας  
  
  1. Στο τέλος του άρθρου 14 του ν. 998/1979 (ΦΕΚ 289 Α.) προστίθεται 
νέα παράγραφος 5 ως εξής: 
  
  "5. Εκτάσεις, οι οποίες κρίθηκε ότι δεν αποτελούν δάσος ή δασική 
έκταση µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση, που εκδόθηκε κατά τη διαδικασία 
των άρθρων 12 επ. του ν. 248/1976 (ΦΕΚ 6 Α.), οι οποίες ανήκουν σε 
καθορισµένες ζώνες ενεργού πολεοδοµίας και για τις οποίες έχει ήδη 
εγκριθεί η σχετική πολεοδοµική µελέτη, δεν µπορεί να χαρακτηρισθούν 
δασικές από το δασάρχη ή τις επιτροπές επιλύσεως δασικών αµφισβητήσεων 
του άρθρου 10 παρ. 3 του παρόντος νόµου ή από άλλο όργανο της 



διοίκησης. Τούτο ισχύει και για τις υποθέσεις που εκκρεµούν ενώπιον των 
πιο πάνω επιτροπών. 
  
  2. Στο τέλος του άρθρου 23 του ν. 2508/1997 (ΦΕΚ 124 Α') προστίθεται 
νέα παράγραφος 6 ως εξής:  
 
  "6. Εργα υποδοµής πού κατά τη δηµοσίευση του παρόντος έχουν 
εκτελεσθεί από επιχειρήσεις µικτής οικονοµίας σε καθορισµένες ζώνες 
ενεργού πολεοδοµίας, για τις οποίες έχει ήδη εγκριθεί η σχετική  
πολεοδοµική µελέτη, οι οποίες ανήκουν στις ίδιες τις επιχειρήσεις 
µικτής οικονοµίας που εκτέλεσαν τα έργα ή στους οργανισµούς τοπικής 
αυτοδιοίκησης που είναι µέτοχοι των επιχειρήσεων αυτών, θεωρείται ότι 
εκτλέσθηκαν νόµιµα, ακόµα και αν της εκτελέσεώς τους δεν είχε προηγηθεί 
η σύναψη συµβάσεως αναθέσεως του έργου αναµόρφωσης ή ανάπτυξης της 
ζώνης ενεργού πολεοδοµίας µεταξύ της επιχειρήσεως και του Υπουργού 
Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµόσιων Εργων, σύµφωνα µε τις διατάξεις 
των νόµων 947/1979 (ΦΕΚ 169 Α'), 1337/1983 (ΦΕΚ 33 Α') και 1892/1990 
(ΦΕΚ 101 Α). Οι οικοδοµικές άδειες στις περιοχές αυτές εκδίδονται µε 
βάση την εγκεκριµένη πολεοδοµική µελέτη και τις κτιριακές µελέτες που 
έχουν εκπονηθεί από την οικεία επιχείρηση µικτής οικονοµίας." 
 
 
_____________________________________________________________________ 
                                                                      
 
 
 
 
 
                              Αρθρο 29 
  
                            Εναρξη ισχύος       
 
  Η ισχύς του παρόντος νόµου αρχίζει από τη δηµοσίευσή του στην 
Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. 
 
  Παραγγέλλοµε τη δηµοσίευση του παρόντος στην Εφηµερίδα της 
Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόµου του Κράτους. 
 
                       Αθήνα, 7 Οκτωβρίου 1999 
 
                      Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 
 
                      ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ 
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Ν.3044/2002 ‐ ΦΕΚ 197/Α/27‐8‐2002 

Μεταφορά Συντελεστή Δόμησης και ρυθμίσεις άλλων θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου 

Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' 

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΟΥ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΔΟΜΗΣΗΣ 

 

Άρθρο 1 

Έννοια 

   1. Ο κύριος ακινήτου που είναι βαρυνόμενο κατά τις διατάξεις του άρθρου 3 έχει δικαίωμα να 

μεταφέρει το συντελεστή δόμησης (Μ.Σ.Δ.), που δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί σε αυτό, σε 

άλλο ακίνητο ή σε άλλη θέση του ίδιου ακινήτου (ωφελούμενο ακίνητο). 

   2. Το αναφερόμενο στην προηγούμενη παράγραφο δικαίωμα συνιστάται με απόφαση του 

Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων με την οποία εγκρίνεται η έκδοση 

τίτλου Μ.Σ.Δ.. Η απόφαση εκδίδεται ύστερα από γνώμη του Κεντρικού Συμβουλίου 

Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος (Κ.Σ.Χ.Ο.Π.), δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως και μεταγράφεται. 

   3. Ο συντελεστής δόμησης (Σ.Δ.) που μεταφέρεται αφαιρείται οριστικώς από το βαρυνόμενο 

ακίνητο. Η ρύθμιση αυτή ενεργεί υπέρ και κατά των καθολικών ή ειδικών διαδόχων του κυρίου 

του ακινήτου και συνοδεύει το ακίνητο ακόμα και στην περίπτωση πρωτότυπου τρόπου κτήσης 

κυριότητας σε αυτό. 

   4. Με την αναφερόμενη στην παράγραφο 2 απόφαση προσδιορίζονται οι επιφάνειες που 

μεταφέρονται από το βαρυνόμενο ακίνητο. Οι επιφάνειες αυτές υπολογίζονται με αφαίρεση 

των επιφανειών των κτισμάτων που διατηρούνται, από τις επιφάνειες που μπορούν να 

πραγματοποιηθούν με βάση τον Σ.Δ. ο οποίος ισχύει στην περιοχή όπου βρίσκεται το 

βαρυνόμενο ακίνητο, χωρίς να υπολογίζονται δομήσιμες επιφάνειες υπογείων. 

 

Άρθρο 2 

Τίτλος δικαιώματος 

   1. Το δικαίωμα για μεταφορά Σ.Δ. ενσωματώνεται σε τίτλο, ο οποίος εκδίδεται από τον 

Υπουργό Περιβάλλοντος, 

Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων. Ο τίτλος είναι ονομαστικός και μεταβιβάζεται ελεύθερα, το 

δικαίωμα δε που ενσωματώνεται σε αυτόν είναι διαιρετό. 

   2. Η έκδοση του τίτλου, καθώς και η πρώτη μεταβίβασή του δεν υπόκεινται σε φόρο 

μεταβίβασης ακινήτου ή σε οποιονδήποτε άλλο φόρο, τέλος χαρτοσήμου ή άλλο τέλος, 

δικαίωμα, εισφορά ή κράτηση υπέρ του Δημοσίου, των Ο.Τ.Α. α' ή β' βαθμού ή οποιουδήποτε 

τρίτου, με την επιφύλαξη των διατάξεων για την επιβολή του φόρου μεγάλης ακίνητης 

περιουσίας. 

   3. Σε ρυμοτομούμενα ακίνητα όπου υπάρχουν κτίσματα δεν επιτρέπεται η έκδοση τίτλου 

Μ.Σ.Δ. αν δεν έχουν προηγουμένως κατεδαφιστεί τα κτίσματα. Για την κατεδάφιση 

προσκομίζεται βεβαίωση της πολεοδομικής υπηρεσίας. 

   4. Η μεταβίβαση του τίτλου στο νέο δικαιούχο γίνεται με πράξη, που σημειώνεται στον τίτλο, 

και σχετική εγγραφή στο Μητρώο Μ.Σ.Δ.. 

   5. Για κάθε τίτλο που εκδίδεται καταβάλλεται παράβολο εκατό ευρώ υπέρ του Ειδικού 

Ταμείου Εφαρμογής Ρυθμιστικών και Πολεοδομικών Σχεδίων (Ε.Τ.Ε.Ρ.Π.Σ.). Υπόχρεος σε 



καταβολή είναι ο δικαιούχος του τίτλου. Το ύψος του παραβόλου μπορεί να 

αναπροσαρμόζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και 

Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως. 

   6. Το τίμημα από τη μεταβίβαση τίτλου Μ.Σ.Δ. των ακινήτων που αναφέρονται στην 

περίπτωση α' της παρ. 1 του επόμενου άρθρου και ανήκουν στο Δημόσιο, τα Ν.Π.Δ.Δ. και τους 

Ο.Τ.Α. α' και β' βαθμού διατίθεται αποκλειστικά για έργα διατήρησης της αρχιτεκτονικής 

κληρονομιάς με προτεραιότητα την αποκατάσταση και συντήρηση των βαρυνόμενων ακινήτων. 

Αν πρόκειται για βαρυνόμενα ακίνητα του Δημοσίου, το τίμημα από τη μεταβίβαση του τίτλου 

Μ.Σ.Δ. κατατίθεται στο Ε.Τ.Ε.Ρ.Π.Σ. και διατίθεται αποκλειστικά για τους παραπάνω σκοπούς. 

 

Άρθρο 3 

Βαρυνόμενα ακίνητα 

   1. Βαρυνόμενα ακίνητα για τα οποία επιτρέπεται να εκδοθεί τίτλος Μ.Σ.Δ. είναι: 

   α) Ακίνητα με κτίρια, τα οποία έχουν χαρακτηριστεί τα ίδια ή η χρήση τους διατηρητέα, 

σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του ν. 1577/1985 (ΦΕΚ 210 Α') ή σύμφωνα με τις 

διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 79 του ν.δ. 8/1973 (ΦΕΚ 124 Α'), καθώς και ακίνητα στα οποία, 

σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης β' της παρ. 4 του άρθρου 4 του ν. 1577/1985, έχουν 

επιβληθεί όροι και περιορισμοί δόμησης για την προστασία και ανάδειξη των διατηρητέων 

κτιρίων. 

   β) Ακίνητα με οικοδομήματα τα οποία έχουν χαρακτηριστεί μνημεία, σύμφωνα με τις 

διατάξεις της νομοθεσίας για την προστασία των αρχαιοτήτων και γενικώς της πολιτιστικής 

κληρονομιάς. 

   γ) Ακίνητα εντός σχεδίου πόλης ή εντός ορίων οικισμού, τα οποία χαρακτηρίζονται, σύμφωνα 

με τις διατάξεις της νομοθεσίας για την προστασία των αρχαιοτήτων και γενικώς της 

πολιτιστικής κληρονομιάς, αρχαιολογικοί χώροι ή ιστορικοί τόποι και για τα οποία έχουν τεθεί 

περιορισμοί στην εξάντληση του Σ.Δ. ή στα οποία απαγορεύεται τελείως η δόμηση. 

   δ) Ακίνητα τα οποία χαρακτηρίζονται από τα εγκεκριμένα ρυμοτομικά σχέδια κοινόχρηστοι 

χώροι. Στα ακίνητα αυτά τίτλος Μ.Σ.Δ. εκδίδεται μόνο για το ρυμοτομούμενο τμήμα, για το 

οποίο δεν είναι υπόχρεος προς καταβολή της αποζημίωσης ο ίδιος ο κύριος του ακινήτου, 

όπως το ακίνητο υφίστατο κατά την έγκριση του σχεδίου πόλης και με την προϋπόθεση ότι ο 

κύριος του ακινήτου αποδέχεται αυτό το είδος αποζημίωσης. Για τα ανωτέρω ακίνητα, η 

απαλλοτρίωση που κηρύχθηκε με την έγκριση του σχεδίου πόλης θεωρείται ότι συντελείται με 

την έκδοση του τίτλου Μ.Σ.Δ.. 

   2. Ακίνητα που αναφέρονται στις περιπτώσεις α', β' και γ' δεν θεωρούνται βαρυνόμενα, 

εφόσον έχουν χαρακτηριστεί χώροι κοινής ωφέλειας ή είναι χώροι λατρείας οποιουδήποτε 

δόγματος. Ακίνητα που αναφέρονται στις περιπτώσεις β' και γ' δεν θεωρούνται βαρυνόμενα, 

εφόσον ανήκουν στο Δημόσιο ή σε Ν.Π.Δ.Δ. με εξαίρεση τους Ο.Τ.Α. α' και β' βαθμού. 

   3. Επιτρέπεται η μεταφορά ολόκληρου του Σ.Δ. των ακινήτων που αναφέρονται στις 

περιπτώσεις α', β' και γ' της παρ. 1, εφόσον ο κύριος παραχωρήσει την κυριότητα στο Δημόσιο 

ή στον οικείο Ο.Τ.Α. α' βαθμού, χωρίς άλλο αντάλλαγμα. Σε περίπτωση συγκυριότητας, η 

διάταξη του προηγούμενου εδαφίου μπορεί να εφαρμοστεί και για κάθε συγκύριο για το 

ποσοστό που του αναλογεί. Οι φορολογικές απαλλαγές της παρ. 2 του άρθρου 2 ισχύουν και 



στην περίπτωση αυτή. 

   4. Στις περιπτώσεις α', β' και γ' της παρ. 1, η απόφαση με την οποία εγκρίνεται η έκδοση 

τίτλου Μ.Σ.Δ. και ο τίτλος αφορούν και το τυχόν ρυμοτομούμενο τμήμα, δομημένο ή μη, του 

διατηρητέου ακινήτου. 

 

Άρθρο 4 

Ζώνες Υποδοχής Συντελεστή Δόμησης 

   1. Η μεταφορά του Σ.Δ. πραγματοποιείται αποκλειστικά σε ακίνητο (ωφελούμενο ακίνητο) 

που βρίσκεται μέσα σε Ζώνη Υποδοχής Συντελεστή Δόμησης (Ζ.Υ.Σ.). 

   2. Με απόφαση του Γ ενικού Γραμματέα της οικείας Περιφέρειας, που εκδίδεται ύστερα από 

γνώμη του Περιφερειακού Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος (Π.Σ.Χ.Ο.Π.) 

και γνώμη του οικείου Ο.Τ.Α. α' βαθμού και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, 

καθορίζεται η Ζ.Υ.Σ.. Η Ζ.Υ.Σ. αποτυπώνεται σε σχεδιάγραμμα που συνοδεύει την απόφαση και 

δημοσιεύεται μαζί με αυτήν. 

Στις περιοχές αρμοδιότητας των Οργανισμών που έχουν συσταθεί κατ’ εξουσιοδότηση του 

άρθρου 3 του ν.2508/1997 (ΦΕΚ 124 Α') ή με το ν. 1515/1985 (ΦΕΚ 18 Α') ή με το ν. 1561/1985 

(ΦΕΚ 148 Α'), η Ζ.Υ.Σ. καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και 

Δημόσιων Έργων, που εκδίδεται ύστερα από γνώμη του οικείου Οργανισμού και του οικείου 

Ο.Τ.Α. α' βαθμού και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η Ζ.Υ.Σ. αποτυπώνεται 

σε σχεδιάγραμμα που συνοδεύει την απόφαση και δημοσιεύεται μαζί με αυτήν. 

   3. Οι Ζ.Υ.Σ. καθορίζονται ύστερα από εκπόνηση μελέτης, σε περιοχές για τις οποίες 

συντρέχουν σωρευτικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις: 

   α) Βρίσκονται εντός εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου ή εντός ορίων οικισμού που 

υφίσταται πριν από το 1923. 

   β) Βρίσκονται εκτός των καθορισμένων ορίων, ιστορικών τόπων, παραδοσιακών ή αξιόλογων 

οικισμών, αρχαιολογικών χώρων, περιοχών που προβλέπονται στην παρ. 3 του άρθρου 18 του 

ν. 1650/1986 (ΦΕΚ 160 Α') ή περιοχών που προβλέπονται στην παρ. 1 β του άρθρου 4 του ν. 

1577/1985 και εκτός των ορίων περιοχών, στις οποίες έχουν επιβληθεί ειδικοί όροι δόμησης 

για την προστασία παραδοσιακών ή αρχιτεκτονικών συνόλων, αρχαιολογικών χώρων ή άλλων 

πολιτιστικών ή περιβαλλοντικά αξιόλογων στοιχείων. 

   γ) Βρίσκονται εκτός ιστορικών κέντρων πόλεων, με εξαίρεση τμήματά τους που 

αναπλάθονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κεφαλαίου Β' του ν. 2508/1997. 

   δ) Βρίσκονται εκτός καθορισμένων ορίων περιοχών, οι οποίες έχουν χαρακτηριστεί ζώνες 

προστασίας χώρων ή κτιρίων, που έχουν κηρυχθεί για οποιονδήποτε λόγο προστατευόμενοι 

σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις. 

   ε) Βρίσκονται εκτός των δύο πρώτων οικοδομικών τετραγώνων (Ο.Τ.) από τη γραμμή του 

αιγιαλού ή της όχθης προκειμένου για μεγάλες λίμνες ή πλεύσιμους ποταμούς.  

   στ) Δεν έχουν χαρακτηριστεί ως Ζώνες Ενεργού Πολεοδομίας ή Ζώνες Αστικού Αναδασμού ή 

Ζώνες Κοινωνικού Συντελεστή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 του ν. 1337/1983 (ΦΕΚ 

33 Α'), του ν. 947/1979 (ΦΕΚ 169 Α') και του άρθρου 18 του ν. 2508/1997. 

   ζ) Βρίσκονται εκτός περιοχών που έχουν ενταχθεί σε σχέδιο πόλης με τις ειδικές διατάξεις 

που ισχύουν για τους οικοδομικούς συνεταιρισμούς και εκτός περιοχών που έχουν ενταχθεί σε 

σχέδιο πόλης με τις διατάξεις του άρθρου 29 του ν. 1947/1991 (ΦΕΚ 70 Α') και εκτός Περιοχών 

Ειδικά Ρυθμιζόμενης Πολεοδόμησης (Π.Ε.Ρ.ΠΟ.) που προβλέπονται στο άρθρο 24 του ν. 



2508/1997, εκτός εάν έχουν ενσωματωθεί σε περιοχές αστικών συγκροτημάτων. 

   η) Δεν βρίσκονται σε περιοχές με έντονη κλίση. Ως τέτοιες καθορίζονται οι περιοχές στις 

οποίες υπάρχουν δρόμοι με κλίση μεγαλύτερη του είκοσι τοις εκατό (20%). 

   4. Με τη μελέτη για τον καθορισμό Ζ.Υ.Σ., προσδιορίζεται μέσα στην ευρύτερη περιοχή του 

δήμου για την οποία συντρέχουν οι προϋποθέσεις της προηγούμενης παραγράφου, η ζώνη 

υποδοχής μεταφοράς συντελεστή δόμησης. Προσδιορίζεται επίσης, σε ποσοστό επί του 

συνολικού εμβαδού των δομήσιμων επιφανειών της ζώνης, όπως αυτό προκύπτει από τον 

υπολογισμό των συντελεστών δόμησης που ισχύουν στην περιοχή, το ανώτατο συνολικό 

εμβαδόν δομήσιμων επιφανειών που επιτρέπεται να μεταφερθεί μέσα σε αυτήν, αφού 

σταθμιστούν τα παρακάτω στοιχεία: 

   α) το προτεινόμενο ποσοστό αύξησης του ισχύοντος 

Σ.Δ. της ζώνης προκύπτει από τις χωροταξικές και πολεοδομικές κατευθύνσεις, καθώς και τους 

αναπτυξιακούς στόχους για την περιοχή, όπως η οικιστική ανάπτυξη, τα περιθώρια 

επιβάρυνσής της, η θέση, η φυσιογνωμία και η ιδιαιτερότητά της, τα δίκτυα υποδομής και ο 

κοινωνικός εξοπλισμός, 

   β) δεν αλλοιώνεται η οικιστική φυσιογνωμία της περιοχής, 

   γ) οι κοινόχρηστοι χώροι και οι χώροι για την ανέγερση κοινωφελών κτιρίων, όπως 

προβλέπονται από το ρυμοτομικό σχέδιο, μετά την πραγματοποίηση της Μ.Σ.Δ. επαρκούν για 

τις ανάγκες της περιοχής. 

   Επιτρέπεται η Μ.Σ.Δ. σε ωφελούμενο ακίνητο που βρίσκεται σε περιοχή η οποία έχει 

καθοριστεί ως Ζώνη Αγοράς Συντελεστή (Ζ.Α.Σ.) με προεδρικό διάταγμα, σύμφωνα με τις 

διατάξεις του άρθρου 2 του ν. 880/1979 (ΦΕΚ 58 Α'). Η πραγματοποίηση Μ.Σ.Δ. σε Ζ.Α.Σ. 

διενεργείται σύμφωνα με τους ειδικούς όρους, προϋποθέσεις και περιορισμούς που 

προβλέπονται στην πράξη καθορισμού της, ανεξαρτήτως εάν, εν τω μεταξύ, έχει τροποποιηθεί 

το ρυμοτομικό σχέδιο της περιοχής. 

 

Άρθρο 5 

Έννοια και περιορισμοί που ισχύουν για την πραγματοποίηση μεταφοράς συντελεστή 

δόμησης σε ωφελούμενο ακίνητο 

   1. Πραγματοποίηση μεταφοράς συντελεστή δόμησης, είναι η προσθήκη συντελεστή δόμησης 

σε ωφελούμενο ακίνητο λόγω Μ.Σ.Δ.. Ως πραγματοποίηση θεωρείται η έκδοση απόφασης του 

προϊσταμένου της αναφερόμενης στην παράγραφο 3 υπηρεσίας. Η απόφαση αυτή 

μεταγράφεται. 

   2. Με την έκδοση της απόφασης που προβλέπεται στην προηγούμενη παράγραφο 

αποσβέννυται το δικαίωμα που ενσωματώνεται στον τίτλο και ο τίτλος ακυρώνεται με 

επισημείωση σε αυτόν της ακύρωσης και της εγκριτικής απόφασης για την πραγματοποίηση 

Μ.Σ.Δ.. Εάν ο τίτλος χρησιμοποιείται μόνον εν μέρει κατά την έγκριση πραγματοποίησης 

Μ.Σ.Δ., η επισημείωση για την ακύρωσή του γίνεται μόνο για το ακυρούμενο μέρος το οποίο 

στρογγυλοποιείται προς τα πάνω σε ακέραιες μονάδες τετραγωνικών μέτρων. 

   3. Αρμόδια υπηρεσία για την έγκριση πραγματοποίησης Μ.Σ.Δ. είναι η αρμόδια για 

πολεοδομικά θέματα Διεύθυνση κάθε Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης στα διοικητικά όρια της 

οποίας βρίσκεται το ωφελούμενο ακίνητο. Η υπηρεσία αυτή καθίσταται αποκλειστικά αρμόδια 

για την έκδοση οικοδομικής άδειας, για το σύνολο της οικοδομής, καθώς και για τον έλεγχο των 

σχετικών οικοδομικών εργασιών και την εφαρμογή των διατάξεων για τις αυθαίρετες 



κατασκευές, όταν γίνεται πραγματοποίηση Μ.Σ.Δ.. 

Για την έκδοση της οικοδομικής άδειας καταβάλλεται από τους δικαιούχους του ωφελούμενου 

ακινήτου υπέρ του Ε.Τ.Ε.Ρ.Π.Σ. ποσό ίσο προς το πέντε τοις εκατό (5%) της αντικειμενικής αξίας 

του προστιθέμενου Σ.Δ.. Ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) του ποσού αυτού αποδίδεται από 

το Ε.Τ.Ε.Ρ.Π.Σ. στον Ο.Τ.Α. α' βαθμού, όπου βρίσκεται το ωφελούμενο ακίνητο και διατίθεται 

αποκλειστικά για τη μελέτη και την κατασκευή έργων αναβάθμισης της ποιότητας ζωής των 

αστικών περιοχών, καθώς και την προστασία και την ανάδειξη της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς. 

   4. Η πραγματοποίηση Μ.Σ.Δ. από βαρυνόμενο ακίνητο που αναφέρεται στην περίπτωση δ' 

της παρ. 1 του άρθρου 3, επιτρέπεται μόνο σε ωφελούμενο το οποίο βρίσκεται σε Ζ.Υ.Σ. ή Ζ.Α.Σ. 

του ίδιου δήμου ή κοινότητας με το βαρυνόμενο. Εάν ο δήμος ή η κοινότητα υπάγεται σε 

καθεστώς ιδιαίτερης προστασίας στο σύνολό του, η πραγματοποίηση επιτρέπεται σε 

ωφελούμενο που βρίσκεται σε Ζ.Υ.Σ. ή Ζ.Α.Σ. όμορου δήμου ή κοινότητας. 

Η πραγματοποίηση Μ.Σ.Δ. από βαρυνόμενο ακίνητο που αναφέρεται στις υπόλοιπες 

περιπτώσεις της παρ. 1 του άρθρου 3, επιτρέπεται σε ωφελούμενο που βρίσκεται σε Ζ.Υ.Σ. ή 

Ζ.Α.Σ. δήμου ή κοινότητας της ίδιας περιφέρειας με το βαρυνόμενο. 

   5. Με την απόφαση που προβλέπεται στην παρ. 1 καθορίζεται ο συντελεστής δόμησης που 

μεταφέρεται από το βαρυνόμενο ακίνητο ως πρόσθετο εμβαδόν επιφανειών, οι οποίες 

επιτρέπεται να δομηθούν στο ωφελούμενο ακίνητο. Ο καθορισμός γίνεται αφού ληφθούν 

υπόψη οι προς μεταφορά επιφάνειες του τίτλου, οι σχέσεις αξίας γης ανά μονάδα επιφάνειας 

του βαρυνόμενου και του ωφελούμενου, ο συντελεστής δόμησης που αναγράφεται στον τίτλο, 

καθώς και εκείνος που ισχύει στην περιοχή του ωφελούμενου ακινήτου. 

Ο συντελεστής δόμησης που μεταφέρεται προστίθεται οριστικώς στο ωφελούμενο ακίνητο, 

από την ημερομηνία μεταγραφής της πιο πάνω απόφασης. Η ρύθμιση αυτή ενεργεί υπέρ και 

κατά των καθολικών ή ειδικών διαδόχων του κυρίου του ωφελούμενου ακινήτου και συνοδεύει 

το ακίνητο ακόμα και στην περίπτωση πρωτότυπου τρόπου κτήσης της κυριότητας σε αυτό. 

   6. Η πραγματοποίηση Μ.Σ.Δ. επιτρέπεται να γίνεται και εν μέρει ή διαδοχικώς, από το ίδιο 

βαρυνόμενο ή από διάφορα βαρυνόμενα, προς το ίδιο ή διάφορα ωφελούμενα. 

7. Εάν το ωφελούμενο βρίσκεται σε άμεση γειτνίαση με κτίριο που υπάγεται στις περιπτώσεις 

α', β' και γ' της παρ. 1 του άρθρου 3, για την έγκριση πραγματοποίησης Μ.Σ.Δ. απαιτείται η 

σύμφωνη γνώμη της υπηρεσίας που είναι αρμόδια για την προστασία του. 

 

Άρθρο 6 

Εξουσιοδοτήσεις 

   1. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Περιβάλλοντος, 

Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων και Οικονομίας και Οικονομικών, καθορίζονται: 

   α) Οι όροι, οι προϋποθέσεις και οι περιορισμοί που ισχύουν κατά την πραγματοποίηση 

Μ.Σ.Δ., ιδίως όσον αφορά: α) την αύξηση που επιτρέπεται να πραγματοποιείται στον Σ.Δ. ο 

οποίος ισχύει στην περιοχή που βρίσκεται το ωφελούμενο ακίνητο, χωρίς τους περιορισμούς 

της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του ν.880/1979 (ΦΕΚ 58 Α') για τις περιοχές στις οποίες ο 

ισχύων συντελεστής δόμησης είναι ίσος ή μεγαλύτερος του 2,4,  

   β) το ποσοστό κάλυψης του ωφελούμενου οικοπέδου, γ) το επιτρεπόμενο ύψος, δ) την 

επιβαλλόμενη απόσταση από τα όρια του οικοπέδου, ε) τους απαιτούμενους χώρους 

στάθμευσης και στ) το ανώτατο ποσοστό δομήσιμων επιφανειών που μπορεί να μεταφέρεται 

από βαρυνόμενα ακίνητα που αναφέρονται στις περιπτώσεις α', β' και γ' της παρ. 1 του άρθρου 



3 άλλων δήμων ή κοινοτήτων. 

   γ) Ο τρόπος σύμφωνα με τον οποίο καθορίζεται η επιφάνεια που μεταφέρεται στο 

ωφελούμενο ακίνητο και ο τρόπος με τον οποίο εκτιμάται η αγοραία οικοπεδική αξία του 

βαρυνόμενου και του ωφελούμενου ακινήτου. Ο τρόπος καθορισμού και εκτίμησης μπορούν 

να αποτυπώνονται σε μαθηματικό τύπο. 

   δ) Κάθε σχετική λεπτομέρεια για την πραγματοποίηση του μεταφερόμενου συντελεστή στο 

ωφελούμενο ακίνητο. 

   2. Στο προεδρικό διάταγμα της προηγούμενης παραγράφου μπορεί να παρέχεται 

εξουσιοδότηση στον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων να ρυθμίζει, με 

απόφασή του που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ειδικότερα θέματα 

τεχνικού ή λεπτομερειακού χαρακτήρα. 

   3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων και 

Δικαιοσύνης καθορίζονται: 

   α) Οι προϋποθέσεις και οι ειδικότεροι όροι έκδοσης, τα δικαιολογητικά που απαιτούνται και 

το ειδικότερο περιεχόμενο της απόφασης έγκρισης έκδοσης τίτλου Μ.Σ.Δ. και του τίτλου 

Μ.Σ.Δ.. 

   β) Τα στοιχεία της τεχνικής μελέτης που υποβάλλεται για την έκδοση απόφασης έγκρισης 

τίτλου, ο τρόπος δήλωσης της συναίνεσης του κυρίου του βαρυνόμενου ακινήτου για την 

έκδοση της απόφασης και το περιεχόμενό της και το περιεχόμενο της έκθεσης ελέγχου τίτλων 

που υποβάλλεται για την εξακρίβωση της νομικής κατάστασης του βαρυνόμενου ακινήτου. 

   γ) Η μορφή, το περιεχόμενο και τα όργανα που είναι αρμόδια για την τήρηση του Μητρώου 

μεταφοράς συντελεστή δόμησης. 

   δ) Ο ειδικότερος τρόπος μεταβίβασης του τίτλου, η διαδικασία αντικατάστασής του σε 

περίπτωση κλοπής, καταστροφής ή απώλειάς του, οι προϋποθέσεις και οι διαδικασίες 

διαίρεσης και ακύρωσής του. 

   ε) Οι σχετικές με τη μεταφορά συντελεστή δόμησης διοικητικές πράξεις, οι οποίες 

μεταγράφονται στα Υποθηκοφυλακεία ή εγγράφονται στα Κτηματολογικά γραφεία της 

περιοχής που βρίσκεται το βαρυνόμενο και το ωφελούμενο ακίνητο και στ) Κάθε σχετική 

λεπτομέρεια για την έκδοση απόφασης έγκρισης έκδοσης τίτλου Μ.Σ.Δ. και του τίτλου Μ.Σ.Δ.. 

   4. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, που 

δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται οι ειδικότερες προδιαγραφές 

εκπόνησης των μελετών για τον καθορισμό Ζ.Υ.Σ.. 

   5. Οι όροι, οι προϋποθέσεις και οι περιορισμοί που καθορίζονται με το προεδρικό διάταγμα 

της παρ. 1 ισχύουν, εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά στην πράξη έγκρισης της Ζ.Υ.Σ. ή της 

Ζ.Α.Σ.. 

 

Άρθρο 7 

Μεταβατικές διατάξεις 

   1. Έκδοση τίτλου Μ.Σ.Δ., σε εκτέλεση προεδρικού διατάγματος ή υπουργικής απόφασης 

έγκρισης έκδοσης τίτλου, που έχουν εκδοθεί σύμφωνα με τις προϊσχύουσες διατάξεις, 

επιτρέπεται μόνον εφόσον το ακίνητο είναι βαρυνόμενο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 

3. Αν δεν συντρέχει η προϋπόθεση αυτή, τα προεδρικά διατάγματα και οι υπουργικές 

αποφάσεις ανακαλούνται αυτεπαγγέλτως από τη διοίκηση. 

   2. Τίτλοι που έχουν εκδοθεί σύμφωνα με τις προϊσχύουσες διατάξεις και δεν έχουν 



πραγματοποιηθεί έως την έναρξη ισχύος του παρόντος θεωρούνται αυτοδικαίως άκυροι, 

εφόσον αφορούν ακίνητο το οποίο δεν είναι βαρυνόμενο, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 

του άρθρου 3. 

Οι τίτλοι που διατηρούνται σε ισχύ πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 

αυτού. 

   3. Προεδρικά διατάγματα ή υπουργικές αποφάσεις ή αποφάσεις του άρθρου 17 του ν. 

2300/1995, που έχουν εκδοθεί σύμφωνα με τις προϊσχύουσες διατάξεις για πραγματοποίηση 

μεταφοράς συντελεστή δόμησης θεωρούνται αυτοδικαίως άκυροι, εφόσον δεν έχει εκδοθεί 

οικοδομική άδεια και εφόσον αφορούν ακίνητο το οποίο δεν είναι βαρυνόμενο, σύμφωνα με 

τις διατάξεις της παρ. 

1 του άρθρου 3, ή εφόσον το ωφελούμενο δεν βρίσκεται στις περιοχές που αναφέρονται στο 

άρθρο 4. 

   4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων και 

Δικαιοσύνης, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ρυθμίζεται η διαδικασία 

για την ανάκληση των πράξεων που αναφέρονται στην παράγραφο 1, η διαδικασία για τη 

διαπίστωση της αυτοδίκαιης ακυρότητας των τίτλων και των πράξεων που αναφέρονται, 

αντιστοίχως, στις παραγράφους 2 και 3, ο τρόπος ενημέρωσης των δικαιούχων, η μεταγραφή 

των διαπιστωτικών για την ακυρότητα πράξεων και κάθε σχετική λεπτομέρεια για την 

εφαρμογή των προηγούμενων παραγράφων. 

   5. Κατ’ εξαίρεση των διατάξεων του άρθρου 4 και της παρ. 4 του άρθρου 5 και εφόσον το 

ωφελούμενο ακίνητο είναι άρτιο, είτε κατά τον κανόνα είτε κατά την παρέκκλιση, επιτρέπεται 

η πραγματοποίηση Μ.Σ.Δ. σε κτίρια που ανεγέρθηκαν νόμιμα και στα οποία το αργότερο μέχρι 

31.12.2001 είχε γίνει, κατά παράβαση της οικοδομικής άδειας, αλλαγή χρήσης χώρου και για το 

λόγο αυτόν υπέρβαση του Σ.Δ. του ακινήτου, εφόσον η έγκριση για την πραγματοποίηση 

εκδοθεί μέσα σε τρία έτη από την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού. 

Στην περίπτωση αυτή, πριν από την έκδοση της οικοδομικής άδειας για τη νομιμοποίηση 

απαιτείται να καταβληθούν τα πρόστιμα για την αυθαίρετη αλλαγή χρήσης, τα οποία για την 

εφαρμογή της παρούσας διάταξης ορίζονται σε ποσοστό 25% των καθοριζομένων σύμφωνα με 

τις σχετικές διατάξεις. Οι διατάξεις των προηγούμενων εδαφίων εφαρμόζονται εφόσον: α) η 

νέα χρήση επιτρέπεται στην περιοχή και β) δεν έχουν προστεθεί ή δεν προστίθενται νέοι 

κλειστοί χώροι, οι δε υφιστάμενοι πληρούν τις ισχύουσες κτιριοδομικές διατάξεις ή αυτές που 

ίσχυαν κατά την κατασκευή των χώρων αυτών για τη νέα χρήση. 

Για την εξασφάλιση θέσεων στάθμευσης που απαιτούνται λόγω της Μ.Σ.Δ., σύμφωνα με τις 

διατάξεις της παραγράφου αυτής, εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 960/ 1979 (ΦΕΚ 194 Α') και 

του ν. 1221/1981 (ΦΕΚ 292 Α'), καθώς και των κανονιστικών πράξεων που έχουν εκδοθεί κατ’ 

εξουσιοδότησή τους. Αν η αλλαγή χρήσης αφορά θέσεις στάθμευσης, οι καταργούμενες με τον 

τρόπο αυτόν αντικαθίστανται και οι τυχόν απαιτούμενες επιπλέον θέσεις εξασφαλίζονται στο 

ίδιο ακίνητο ή σε άλλο ακίνητο που βρίσκεται στην προβλεπόμενη από τις ανωτέρω διατάξεις 

απόσταση από το ωφελούμενο. 

Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων καθορίζεται ο 

τρόπος, η ειδικότερη διαδικασία, τα δικαιολογητικά και οι λεπτομέρειες για την εφαρμογή 

αυτής της παραγράφου. 

   6. Ο δικαιούχος τίτλου Μ.Σ.Δ. που προέρχεται από κτίρια που αναφέρονται στο άρθρο 14 του 

ν. 1577/1985 (ΦΕΚ 210 Α') ή στην παρ. 7 του άρθρου 2 του ν. 880/1979 (ΦΕΚ 58 Α') μπορεί να 



επιλέξει ή την επαναφορά του συντελεστή δόμησης στο ακίνητο από το οποίο μεταφέρθηκε, 

εφόσον αυτό είναι εφικτό, ή την εξαγορά του τίτλου Μ.Σ.Δ. από το Δημόσιο. 

Ο δικαιούχος τίτλου Μ.Σ.Δ. που εκδόθηκε, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 8 

του ν. 2052/ 1992 (ΦΕΚ 94 Α'), για την κατασκευή χώρων στάθμευσης, μπορεί να επιλέξει ή την 

υπαγωγή του στο καθεστώς χρηματικής επιχορήγησης των νόμων 1892/1990 (ΦΕΚ 101 Α'), 

2601/1998 (ΦΕΚ 81 Α') και 2819/2000 (ΦΕΚ 84 Α') ή την εξαγορά του τίτλου Μ.Σ.Δ. από το 

Δημόσιο. 

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων και 

Οικονομίας και Οικονομικών καθορίζονται ο τρόπος επαναφοράς του συντελεστή στο ακίνητο, 

οι όροι και οι προϋποθέσεις υπαγωγής στο καθεστώς χρηματικής επιχορήγησης, καθώς και το 

ύψος της, η διαδικασία εξαγοράς του τίτλου μέσω του Ε.Τ.Ε.Ρ.Π.Σ., ο τρόπος υπολογισμού της 

αξίας του, ο τρόπος καταβολής και κάθε άλλη λεπτομέρεια. 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β' 

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΛΛΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ 

ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ 

 

Άρθρο 8 

Τροποποιήσεις διατάξεων του ν. 1577/1985 (Γ.Ο.Κ.) και συμπλήρωση διατάξεων για την 

εκτός σχεδίου δόμηση 

   1. Το τρίτο και το τέταρτο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 3 του ν. 1577/1985 (ΦΕΚ 210 Α'), η 

οποία έχει αριθμηθεί ως παρ. 4 με την παρ. 3 και τροποποιηθεί με την παρ. 4 του άρθρου 2 του 

ν. 2831/2000 (ΦΕΚ 140 Α'), αντικαθίστανται ως εξής: 

"Ειδικά για τις πρωτοβάθμιες Ε.Π.Α.Ε. ορίζεται μία ανά νομό. Για τις νομαρχιακές 

αυτοδιοικήσεις Αττικής και Θεσσαλονίκης και τις ενιαίες νομαρχιακές αυτοδιοικήσεις Ροδόπης 

Έβρου και Δράμας Καβάλας Ξάνθης, καθώς και τις νομαρχιακές αυτοδιοικήσεις Κυκλάδων, 

Δωδεκανήσου, Σάμου και Λέσβου μπορεί να συνιστώνται περισσότερες πρωτοβάθμιες 

Ε.Π.Α.Ε.." 

   2. Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 6 του άρθρου 4 του ν. 1577/1985 οι λέξεις "έως ένα έτος" 

αντικαθίστανται από τις λέξεις "έως δύο έτη". 

   3. Στην περίπτωση Β' της παρ. 1 του άρθρου 7 του ν. 1577/1985, όπως τροποποιήθηκε με την 

παρ. 3 του άρθρου 5 του ν. 2831/2000, προστίθεται εδάφιο ιστ' ως εξής: 

"ιστ. Σε περίπτωση κατασκευής κτιρίων με εξωτερική τοιχοποιία από λιθοδομή πάχους πλέον ή 

ίσου των 0,50 μ., η καταλαμβανόμενη από την τοιχοποιία επιφάνεια." 

   4. Στο τέλος του δεύτερου εδαφίου της παρ. 3 του άρθρου 22 του ν. 1577/1985, όπως το 

εδάφιο αυτό τροποποιήθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 19 του ν. 2831/2000, προστίθεται 

εδάφιο ως εξής: 

"Απαγορεύεται η νομιμοποίηση της κατασκευής, αν κατά το χρόνο που ζητείται η 

νομιμοποίηση τα κτίσματα βρίσκονται μέσα στους χώρους που ορίζονται στην παρ. 2 του 

άρθρου 15 του ν. 1337/1983 ή σε περιοχές που ορίζονται στην υπουργική απόφαση, η οποία 

εκδίδεται κατ’ εξουσιοδότηση της παρ. 3 του πιο πάνω άρθρου, ή τα κτίσματα συγκεντρώνουν 

τις οριζόμενες στην ίδια υπουργική απόφαση προϋποθέσεις." 

   5. Στο άρθρο 17 του ν. 1337/1983 (ΦΕΚ 33 Α') προστίθεται παρ. 14, ως εξής: 



"14. Τα τρία τελευταία εδάφια της παρ. 1του άρθρου 15, όπως προστέθηκαν με την παρ. 7 του 

άρθρου 8 του ν. 1512/1985 (ΦΕΚ 4 Α'), εφαρμόζονται και για τα αυθαίρετα του παρόντος 

άρθρου." 

   6. Στο τρίτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 1577/1985, όπως τροποποιήθηκε και 

ισχύει, οι λέξεις "με την παράγραφο 3" αντικαθίστανται με τις λέξεις "με την παράγραφο 4". 

   7. Μετά την περίπτωση (β) της παρ. 2 του άρθρου 2 του από 24/31.5.1985 προεδρικού 

διατάγματος (ΦΕΚ 270 Δ') προστίθεται περίπτωση (γ) ως εξής: 

"γ. Κτηνοτροφικά στέγαστρα με σκελετό θερμοκηπίου ή κινητά κτηνοτροφικά στέγαστρα, των 

οποίων οι τύποι έχουν την έγκριση του Κέντρου Ελέγχου Γεωργικών Κατασκευών ή άλλου 

φορέα που ορίζεται από το Υπουργείο Γεωργίας, κατασκευάζονται με ποσοστό κάλυψης 40% 

της επιφάνειας του γηπέδου, σε απόσταση από τα όριά του τουλάχιστον 4,00 μ. ή σε απόσταση 

από τα όρια μικρότερη από 4 μέτρα και πάντως όχι μικρότερη από 2,5 μέτρα, εφόσον η 

μικρότερη αυτή απόσταση εγκριθεί κατά την έκδοση της άδειας για την ίδρυση της μονάδας 

και με μέγιστο ύψος 4,50 μ.. Γ ια την ανωτέρω κατασκευή ή εγκατάσταση δεν απαιτείται 

οικοδομική άδεια, αλλά προηγούμενη έγκριση της αρμόδιας Πολεοδομίας, που εκδίδεται 

ύστερα από την άδεια ίδρυσης της κτηνοτροφικής μονάδας και ύστερα από την έγκριση των 

περιβαλλοντικών όρων. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και 

Δημόσιων Έργων και Γεωργίας καθορίζονται οι ειδικότερες προϋποθέσεις, οι όροι, τα 

δικαιολογητικά και κάθε σχετική λεπτομέρεια για την έκδοση της έγκρισης κατασκευής και 

εγκατάστασης κτηνοτροφικών στεγάστρων." 

   8. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, που 

εκδίδεται ύστερα από αίτηση της εταιρείας ΕΛΠΕΤ ΒΑΛΚΑΝΙΚΗ Α.Ε. και γνώμη του Κεντρικού 

Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος, επιτρέπεται στην πιο πάνω εταιρία να 

κατασκευάζει τα αναγκαία για τη λειτουργία του πετρελαιαγωγού Θεσσαλονίκης Σκοπίων, 

βανοστάσια με τους εξής όρους δόμησης, κατά παρέκκλιση των διατάξεων του άρθρου 1 του 

π.δ/τος της 24.5/31.5.1985 (ΦΕΚ 270 Δ'): 

1. Το ελάχιστο εμβαδό γηπέδου ορίζεται σε 150 τ.μ.. 

2. Το μέγιστο ποσοστό κάλυψης του γηπέδου ορίζεται σε 30% της επιφάνειάς του. 

3. Ο μέγιστος συντελεστής δόμησης του γηπέδου ορίζεται σε 0,3. 

4. Ο μέγιστος συντελεστής κατ’ όγκον εκμετάλλευσης του κτιρίου που θα ανεγερθεί ορίζεται σε 

2. 

5. Οι αποστάσεις του κτιρίου από τα όρια του γηπέδου ορίζονται σε 2 μέτρα τουλάχιστον. 

6. Το μέγιστο ύψος του κτιρίου ορίζεται σε 3,50 μέτρα. 

 

Άρθρο 9 

Τροποποιήσεις του ν. 2508/1997, πολεοδομικές ρυθμίσεις και τροποποιήσεις διατάξεων 

χρήσεων γης 

   1. Στο τέλος της παρ. 11 του άρθρου 4 του ν. 2508/ 1997 (ΦΕΚ 124 Α') προστίθεται εδάφιο ως 

εξής: 

"Επίσης σύμφωνα με τις προϊσχύουσες διατάξεις επιτρέπεται η τροποποίηση ή αναθεώρηση 

εγκεκριμένων 

Γ.Π.Σ. χωρίς επέκταση των ορίων τους, εφόσον συντρέχουν οι λόγοι που αναφέρονται στην 

παράγραφο 7 του παρόντος άρθρου." 

   2. α. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 24 του ν. 2508/ 1997 μετά τη λέξη "Σ.Χ.Ο.ΟΑΠ." 



προστίθενται τα εξής: 

"ή στα όρια Γ.Π.Σ. και Ζ.Ο.Ε. εγκεκριμένων σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 3 και 29 του 

ν. 1337/1983." 

   β. Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 3 του ίδιου άρθρου αντικαθίστανται οι λέξεις: "του 

κατά τα ανωτέρω Γ.Π.Σ. ή Σ.Χ.Ο.ΟΑΠ." με τις λέξεις: "των κατά την παράγραφο 1 του άρθρου 

αυτού σχεδίων". 

   γ. Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 6 του ίδιου άρθρου αντικαθίστανται οι λέξεις "Γ.Π.Σ. ή 

Σ.Χ.Ο.ΟΑΠ." με τη λέξη "σχεδίων". 

   δ. Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 13 του ίδιου άρθρου αντικαθίσταται ως εξής: 

"Η ολοκλήρωση των έργων αυτών πιστοποιείται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, 

Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, μετά από εισήγηση της αρμόδιας διεύθυνσης για την έγκριση 

της πολεοδομικής μελέτης και έκθεση επιτροπής τεχνικών υπαλλήλων που συγκροτείται με 

απόφαση του οικείου νομάρχη, οι οποίες αναφέρονται υποχρεωτικά στο σχετικό συμβόλαιο 

μεταβίβασης." 

   ε. Στο τέλος της παραγράφου 16 του ίδιου άρθρου, όπως αυτή ισχύει μετά την τροποποίηση 

και συμπλήρωσή της με τις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 19 του ν. 2742/1999 (ΦΕΚ 207 

Α’), προστίθεται εδάφιο ως εξής: 

"Εκκρεμείς περιπτώσεις πολεοδόμησης εκτάσεων με τις διατάξεις του άρθρου 29 του ν. 

1947/1991, για τις οποίες έχει υποβληθεί φάκελος με τα δικαιολογητικά για την έκδοση 

απόφασης Οικιστικής Καταλληλότητας της έκτασης ή έχει εκδοθεί η απόφαση αυτή και για 

οποιονδήποτε λόγο δεν προωθήθηκε ή δεν εγκρίθηκε η πολεοδομική μελέτη της έκτασης, 

δύναται να υπαχθούν στις διατάξεις του παρόντος άρθρου, πλην αυτών που αφορούν στην 

επιφάνεια της έκτασης και στον υπολογισμό της ειδικής χρηματικής εισφοράς, θέματα για τις 

οποίες εφαρμόζονται οι προϊσχύουσες διατάξεις." 

   3. Η παρ. 6 του άρθρου 25 του ν. 2508/1997 αντικαθίσταται ως εξής: 

"6. Οι διατάξεις του άρθρου 14 του ν.δ. 17.7/16.8.1923 έχουν εφαρμογή: α) σε 

συγκροτημένους οικισμούς προϋφιστάμενους του ν.δ/τος της 17.7.1923 που στερούνται 

εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου, β) σε ρυμοτομικά σχέδια εγκεκριμένα με τις διατάξεις του 

ν.δ. 17.7/ 16.8.1923 ή με τις προγενέστερες του ν.δ/τος αυτού διατάξεις, γ) σε ρυμοτομικά 

σχέδια διανομών για αστική αποκατάσταση δικαιούχων του Υπουργείου Γεωργίας, τα οποία 

έχουν κυρωθεί κατά τις διατάξεις της εποικιστικής νομοθεσίας, πριν από τη δημοσίευση του ν. 

1337/1983, δ) σε ρυμοτομικά σχέδια του άρθρου 37 του ν. 1337/1983, ε) και σε ρυμοτομικά 

σχέδια εκτάσεων οικοδομικών συνεταιρισμών, τα οποία έχουν ενσωματωθεί σε ευρύτερες 

περιοχές με ρυμοτομικό σχέδιο εγκεκριμένο πριν από την έναρξη ισχύος του ν. 1337/1983 (ΦΕΚ 

33 Α'). 

Ως όριο του οικισμού για τον υπολογισμό της ζώνης λαμβάνεται το όριο του οικισμού του 

προϋφιστάμενου του ν.δ/τος 17.7.1923 ή το όριο του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου. Σε 

περίπτωση που η ζώνη επικαλύπτεται κατά τμήμα της με επέκταση ρυμοτομικού σχεδίου κατά 

τις διατάξεις του ν. 1337/1983 ή με οικισμό οριοθετημένο κατ’ εφαρμογή του από 

24.4/3.5.1985 π.δ/τος (ΦΕΚ 181 

Δ'), οι διατάξεις του άρθρου 14 του ν.δ. 17.7/16.8.1923 έχουν εφαρμογή μόνο στο υπόλοιπο 

τμήμα της ζώνης." 

   4. Η οριστική διανομή κληροτεμαχίων στη θέση "Μπάλα" του κτήματος "Σταμάτα", που 

εγκρίθηκε με την αριθμ. 127357/15.11.1934 απόφαση του Υπουργού Γεωργίας (ΦΕΚ 164 



Β'/11.12.1934) στο τμήμα αυτής που βρίσκεται ο οικισμός Ροδόπολη της κοινότητας 

Ροδόπολης Αττικής, όπως φαίνεται στο συνδημοσιευόμενο διάγραμμα κλίμακας 1: 2000, που 

θεωρήθηκε από τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Τοπογραφικών Εφαρμογών του Υπουργείου 

Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, θεωρείται εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο 

αγροτικού οικισμού. 

 Στο πρόσωπο των οικοπέδων οικοδομημένων και μη που βρίσκονται στην περιοχή του 

παραπάνω ρυμοτομικού σχεδίου επιβάλλεται προκήπιο πλάτους έξι (6,00) μέτρων, όπως 

φαίνεται στο ίδιο ως άνω διάγραμμα. 

 Στο όριο των οικοπέδων προς το εξωτερικό όριο του ρυμοτομικού σχεδίου διανομής και προς 

το τεμάχιο 370 (α και β) επιβάλλεται υποχρεωτικός ακάλυπτος χώρος πλάτους τεσσάρων (4,00) 

μέτρων και δέκα (10,00) μέτρων αντίστοιχα. 

 Τα ελάχιστα όρια εμβαδού και προσώπου, καθώς και οι λοιποί όροι και περιορισμοί δόμησης 

των οικοπέδων ορίζονται ως εξής: 

Ελάχιστο πρόσωπο: δεκατέσσερα (14,00) μέτρα. 

Ελάχιστο εμβαδόν: τετρακόσια (400,00) τετρ. μέτρα. 

Ως πρόσωπο των οικοπέδων δύναται να θεωρηθεί και το όριο της ιδιοκτησίας σε κοινής 

χρήσεως χώρο που δημιουργήθηκε μετά από διαπλάτυνση οδού του ρυμοτομικού σχεδίου, με 

την προϋπόθεση ρητής παραίτησης, με συμβολαιογραφική πράξη, από κυριότητα, νομή και 

κατοχή του χώρου αυτού. 

 Απαγορεύεται η κατάτμηση οικοπέδων με εμβαδόν μικρότερο των οκτακοσίων (800,00) τετρ. 

μέτρων και με πρόσωπο μικρότερο των είκοσι (20,00) μέτρων. 

 Μέγιστο ποσοστό κάλυψης των οικοπέδων: σαράντα τοις εκατό (40%) της επιφάνειάς τους. 

 Συντελεστής δόμησης: εβδομήντα εκατοστά (0,70). 

 Μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος κτιρίων: επτά και μισό (7,50) μέτρα. 

 Επιβάλλεται η κατασκευή στέγης μέγιστου ύψους ενός και μισού (1,5) μέτρου και κλίσης μέχρι 

35%. 

 Η απόσταση Δ της παρ. 1 του άρθρου 9 του ν. 1577/1985, όπως ισχύει, ορίζεται σε δύο και 

μισό (2,50) μέτρα. 

 Στους οικοδομήσιμους χώρους επιτρέπεται η χρήση αμιγούς κατοικίας, με εξαίρεση τα 

οικοδομικά τετράγωνα εκατέρωθεν της οδού 25ης Μαρτίου, όπως αυτά εμφανίζονται στο 

διάγραμμα που συνοδεύει την παρούσα διάταξη, στα οποία επιτρέπεται η χρήση γενικής 

κατοικίας, όπως προσδιορίζεται από το άρθρο 3 του από 23.2.1987 π.δ/τος (ΦΕΚ 166 Δ'), εκτός 

από πρατήρια βενζίνης και συνεργεία επισκευής αυτοκινήτων και μοτοσικλετών. 

Το τεμάχιο με αρ. 106 καθορίζεται ως χώρος ανέγερσης κτιρίων εκπαίδευσης. Γ ια τα 

συγκεκριμένα κτίρια το μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος προσαυξάνεται κατά τρία και πενήντα 

(3,50) μέτρα και το ύψος της στέγης κατά μισό (0,50) μέτρο. 

Επιτρέπεται η αποπεράτωση οικοδομών που ανεγείρονται σύμφωνα με οικοδομική άδεια που 

δεν ανακλήθηκε ή ακυρώθηκε μόνο κατά το τμήμα του κτιρίου που έχει περατωθεί ο φέρων 

οργανισμός μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος νόμου. 

Οι παραπάνω ρυθμίσεις δεν εφαρμόζονται στην περιοχή που εντάχθηκε στο ρυμοτομικό 

σχέδιο Ν. Αιολίδας, με το από 23.5.1962 β.δ/γμα (ΦΕΚ 70 Δ'/8.6.1962). 

Οι ρυθμίσεις της παραγράφου αυτής μπορεί να τροποποιούνται με προεδρικό διάταγμα. 

   5. α) Στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 2 του ν. 2730/1999 (ΦΕΚ 130 Α') πριν από τις 

λέξεις "στην αφετηρία του Μαραθωνίου δρόμου στο Μαραθώνα Αττικής," προστίθενται οι 



λέξεις "στις εγκαταστάσεις του υφιστάμενου Σταδίου και". 

   β) Οι εγκαταστάσεις του υφιστάμενου Σταδίου και η αφετηρία του Μαραθωνίου δρόμου για 

την εφαρμογή της παρ. 2 του άρθρου 2 του ν. 2730/1999, όπως συμπληρώθηκε με το 

προηγούμενο εδάφιο, απεικονίζονται σε διάγραμμα κλίμακας 1: 25.000, που θεωρήθηκε από 

την Προϊσταμένη του Οργανισμού Αθήνας και του οποίου αντίτυπο σε φωτοσμίκρυνση 

δημοσιεύεται με το νόμο αυτόν στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

   6. α. Στις περιπτώσεις διανοίξεως διαπλατύνσεων βελτιώσεων οδών που διέρχονται εντός ή 

στα όρια πολεοδομικών σχεδίων που έχουν εγκριθεί με τις διατάξεις του ν. 1337/1983 

επιτρέπεται η εξασφάλιση, ύστερα από επίσπευση του Δημοσίου, των αναγκαίων ακινήτων με 

τη διαδικασία που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 5 του ν. 653/1977 (ΦΕΚ 214 Α'). 

   β. Γ ια την κατά περίπτωση εφαρμογή της παραπάνω παραγράφου απαιτείται η έκδοση 

απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, που δημοσιεύεται 

στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και κοινοποιείται στην αρμόδια υπηρεσία για τη σύνταξη 

της πράξης εφαρμογής. 

   γ. Οι πράξεις αναλογισμού (κτηματολογικός πίνακας και κτηματολογικό διάγραμμα), που 

συντάσσονται σε εκτέλεση της περίπτωσης α', κοινοποιούνται με απόδειξη εντός δεκαπέντε 

(15) ημερών από την έκδοσή τους στους εμπλεκόμενους φορείς που έχουν την ευθύνη της 

εποπτείας και επίβλεψης των πράξεων εφαρμογής που συντάσσονται ή πρόκειται να 

συνταχθούν. 

   δ. Κατά τον υπολογισμό των υποχρεώσεων και οφειλών, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 

1337/1983, των ιδιοκτησιών που συμμετέχουν στις συντασσόμενες κατά τα ανωτέρω πράξεις 

αναλογισμού, εφαρμόζεται αναλόγως το άρθρο 7 του από 26.5/14.6.1993 π.δ/τος (ΦΕΚ 648 Δ'). 

Ως εμβαδόν ιδιοκτησίας για τον υπολογισμό της εισφοράς σε γη των ιδιοκτησιών αυτών, 

σύμφωνα με το άρθρο 

8 του ν. 1337/1983, όπως ισχύει, λαμβάνεται το εμβαδόν που απομένει μετά την 

απαλλοτρίωση που υφίσταται η ιδιοκτησία σύμφωνα με την κατά την παρ. 2 του παρόντος 

υπουργική απόφαση. 

   ε. Στην περίπτωση που η πράξη εφαρμογής έχει κυρωθεί, ως ιδιοκτησία νοείται εκείνη που 

προέκυψε από την πράξη εφαρμογής. Η υποχρέωση των παρόδιων ιδιοκτησιών θεωρείται ότι 

εξαντλήθηκε με την κυρωθείσα πράξη εφαρμογής, η δε οφειλόμενη αποζημίωση λόγω 

ρυμοτομίας καταβάλλεται από το Δημόσιο. 

   Στο τέλος της υποπαρ. 2. Ζώνη Β, της παρ. II. Καθορισμός ορίων ζωνών, του άρθρου 21 του ν. 

2742/1999 (ΦΕΚ 207 Α') προστίθεται εδάφιο ως εξής: 

"Στην έκταση κυριότητας της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού που βρίσκεται στην περιοχή 

Ριμινίτικα του Δήμου Αγίας Βαρβάρας επιτρέπεται η κατασκευή Δημοτικού Σταδίου μετά από 

έγκριση της αρμόδιας υπηρεσίας της Γ.Γ.Α., χωρίς άλλες προϋποθέσεις." 

 

 

Άρθρο 10 

   1. Το άρθρο 29 του ν. 2831/2000 (ΦΕΚ 140 Α') αντικαθίσταται ως εξής: 

"Αρθρο 29 

Άσκηση αρμοδιοτήτων πολεοδομικού σχεδιασμού 

1. Με απόφαση του οικείου νομάρχη και με την επιφύλαξη των διατάξεων των παραγράφων 2 

και 3 γίνονται οι ακόλουθες πολεοδομικές ρυθμίσεις: 



   α) Η έγκριση και τροποποίηση ρυμοτομικών σχεδίων, καθώς και ο καθορισμός όρων και 

περιορισμών δόμησης σε αγροτικούς οικισμούς, σύμφωνα με το άρθρο 38 του ν. 1337/1983 

(ΦΕΚ 33 Α'). 

   β) Η τροποποίηση, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, εγκεκριμένων σχεδίων πόλεων και 

οικισμών και ο καθορισμός και η τροποποίηση όρων και περιορισμών δόμησης σε αυτά, καθώς 

και η έγκριση πολεοδομικής μελέτης ανάπλασης και αναμόρφωσης κατά τις διατάξεις των 

άρθρων 11 και 15 παρ. 4 του ν. 2508/1997 (ΦΕΚ 124 Α'). 

Αρμόδιο Συμβούλιο να γνωμοδοτεί για τις ρυθμίσεις των εδαφίων α' και β' είναι το Συμβούλιο 

Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος του οικείου νομού. 

   2. Με απόφαση του οικείου Γ ενικού Γραμματέα Περιφέρειας και με την επιφύλαξη των 

διατάξεων της επόμενης παραγράφου γίνονται οι ακόλουθες πολεοδομικές ρυθμίσεις: 

   α) Η τροποποίηση, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, εγκεκριμένων σχεδίων πόλεων και 

οικισμών και ο καθορισμός και η τροποποίηση όρων και περιορισμών δόμησης σε αυτά, στις 

παράκτιες περιοχές και σε βάθος δύο Ο.Τ. από την ακτή, εφόσον αυτά βρίσκονται σε απόσταση 

500 μ. από αυτή. 

   β) Ο καθορισμός των ορίων και των όρων και περιορισμών δόμησης οικισμών μέχρι 2.000 

κατοίκους σε εφαρμογή του από 24.4.1985 π.δ/τος "Τρόπος καθορισμού ορίων οικισμών της 

χώρας μέχρι 2.000 κατοίκους, κατηγορίες αυτών, καθορισμός όρων και περιορισμών δόμησης" 

(ΦΕΚ 181 Δ') και η έγκριση πολεοδομικών μελετών των οικισμών αυτών, σε εφαρμογή του από 

20.8.1985 π.δ/τος "Πολεοδόμηση και επέκταση οικισμών της χώρας μέχρι 2.000 κατοίκους και 

τροποποίηση του από 24.4.1985 π.δ/τος" (ΦΕΚ 414 Δ'). 

   γ) Η έγκριση πολεοδομικών μελετών σε εφαρμογή του άρθρου 7 του ν. 2508/1997. 

   δ) Οι ρυθμίσεις που αναφέρονται στο άρθρο 26 του ν. 1337/1983, όπως ισχύει, στις 

περιπτώσεις εκτέλεσης επειγόντων στεγαστικών προγραμμάτων "(Ο.Ε.Κ. κ.λπ.)" και 

καθορισμού χώρων ανέγερσης κτιρίων δημόσιων και δημοτικών σκοπών και γενικά κτιρίων 

κοινής ωφέλειας και εφόσον οι συγκεκριμένες χρήσεις δεν έρχονται σε αντίθεση με τις 

κατευθύνσεις εγκεκριμένου Γ.Π.Σ. ή Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π. ή άλλου σχεδίου χρήσεων γης. 

   ε) Η έγκριση για τις παρεκκλίσεις της παρ. 16 του άρθρου 27 του ν. 2831/2000 (ΦΕΚ 140 Α'), 

για τις περιπτώσεις της παρούσας και της προηγούμενης παραγράφου. 

Αρμόδιο Συμβούλιο να γνωμοδοτεί για τις ως άνω ρυθμίσεις είναι το οικείο Περιφερειακό 

Συμβούλιο Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος. 

   3. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων γίνονται οι 

ακόλουθες πολεοδομικές ρυθμίσεις: 

   α) Η τροποποίηση, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, εγκεκριμένων σχεδίων πόλεων και 

οικισμών, καθώς και ο καθορισμός και η τροποποίηση όρων και περιορισμών δόμησης σε 

αυτά, στις εξής περιπτώσεις: αα. εκατέρωθεν των οδικών αξόνων που καθορίζονται με 

αποφάσεις του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων στους Νομούς 

Αττικής και Θεσσαλονίκης, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 99 παρ. 4 του ν. 1892/1990 (ΦΕΚ 101 

Α'), όπως ισχύει, ββ. σε περιοχές ιδιαίτερου φυσικού κάλλους, σε κηρυγμένους αρχαιολογικούς 

χώρους, σε δάση ή δασικές εκτάσεις, σε περιοχές που προστατεύονται σύμφωνα με τα άρθρα 

18 και 19 του ν. 1650/1986 ή βάσει διεθνών συνθηκών. 

   β) Ο καθορισμός των ορίων και των όρων και περιορισμών δόμησης, σύμφωνα με τις 

διατάξεις του από 

24.4.1985 π.δ/τος (ΦΕΚ 181 Δ'), καθώς και η έγκριση πολεοδομικών μελετών, σύμφωνα με τις 



διατάξεις των από 

20.8.1985 (ΦΕΚ 414 Δ') και 2.4.1985 (ΦΕΚ 225 Δ') π.δ/των, οικισμών παραλιακών, όπως 

ορίζονται στο άρθρο 2 παρ. 1 του από 24.4.1985 π.δ/τος, ή οικισμών των οποίων τα όρια ή η 

περιοχή στην οποία αφορά η πολεοδομική μελέτη εμπίπτουν σε ζώνη 500 μ. από την ακτή ή 

οικισμών που ευρίσκονται σε περιοχές ιδιαίτερου φυσικού κάλλους ή σε κηρυγμένους 

αρχαιολογικούς χώρους ή σε δάση ή σε δασικές εκτάσεις ή σε περιοχές που προστατεύονται 

σύμφωνα με τα άρθρα 18 και 19 του ν. 1650/1986 (ΦΕΚ 160 Α') ή βάσει διεθνών συνθηκών. 

   γ) Η έγκριση πολεοδομικών μελετών στις περιπτώσεις: αα. πολεοδόμησης περιοχών που 

εμπίπτουν έστω και μερικά σε ζώνη 500 μ. από την ακτή ή ευρίσκονται σε περιοχές ιδιαίτερου 

φυσικού κάλλους ή σε κηρυγμένους αρχαιολογικούς χώρους ή σε δάση ή δασικές εκτάσεις ή σε 

περιοχές που προστατεύονται σύμφωνα με τα άρθρα 18 και 19 του ν. 1650/1986 (ΦΕΚ 160 Α'), 

ββ. αξιόλογων οικισμών κατά τις διατάξεις του από 

24.4.1985 π.δ/τος (ΦΕΚ 181 Δ'). 

   δ) Οι ρυθμίσεις του άρθρου 26 του ν. 1337/1983, όπως ισχύει, σε κηρυγμένους 

αρχαιολογικούς χώρους, δάση ή δασικές εκτάσεις, περιοχές που προστατεύονται σύμφωνα με 

τα άρθρα 18 και 19 του ν.1650/1986 ή βάσει διεθνών συνθηκών, καθώς και σε περιοχές που 

βρίσκονται σε απόσταση μικρότερη των 500 μ. από την ακτή. Οι ρυθμίσεις αυτές πρέπει να 

είναι σύμφωνες με τις κατευθύνσεις των πλαισίων χωροταξικού και πολεοδομικού σχεδιασμού, 

σύμφωνα με τις αντίστοιχες διατάξεις των νόμων 2742/1999 και 2508/1997. 

   4. Όπου στις προηγούμενες παραγράφους προβλέπεται τροποποίηση εγκεκριμένων σχεδίων 

πόλεων και οικισμών, οι σχετικές πολεοδομικές ρυθμίσεις πρέπει:  

   α) να μην επιφέρουν μείωση της συνολικής επιφάνειας κοινόχρηστων χώρων ούτε των 

αναγκαίων κοινωφελών χώρων σύμφωνα με τα γενικά πλαίσια χρήσεων γης (Γ.Π.Σ., 

Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π.). Επιτρέπεται η μείωση όταν η τροποποίηση γίνεται λόγω άρσης αναγκαστικής 

απαλλοτρίωσης, η οποία γίνεται σε συμμόρφωση αποφάσεων των αρμόδιων Δικαστηρίων, με 

τις οποίες ακυρώνεται η άρνηση της διοίκησης να άρει την απαλλοτρίωση. 

   β) να μην επιφέρουν αύξηση του ισχύοντος συντελεστή δόμησης ούτε αλλαγή των γενικών 

κατηγοριών χρήσεων της περιοχής, σύμφωνα με τις διατάξεις του από 23.2.1987 π.δ/τος (ΦΕΚ 

166 Δ'), δυσμενέστερη για το φυσικό και δομημένο περιβάλλον και γ) να μην είναι αντίθετες με 

τις διατάξεις και κατευθύνσεις των εγκεκριμένων Γ.Π.Σ. και Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π.. 

   5. Κάθε διάταξη ως προς τις ως άvω αρμοδιότητες πολεοδομικώv ρυθμíσεωv που έρχεται σε 

αvτíθεση με τα οριζóμεvα στο άρθρο αυτό καταργείται. Επίσης καταργείται κάθε διάταξη με 

τηv οποία μεταβιβάστηκαv αρμοδιότητες πολεοδομικώv ρυθμíσεωv στους vομάρχες και σε 

δημοτικό ή κονοτικό συμβούλιο. 

   6. Δεv απαιτείται εκ vέου η τήρηση της διαδικασίας της παρ. 1 του άρθρου 3 του π.δ/τος της 

17.7.1923, για τηv έγκριση ή τροποποίηση ρυμοτομικώv σχεδίων που έγιvαv με αποφάσεις 

vομαρχώv ή δημοτικώv συμβουλίων, οι οποίες έχουv ακυρωθεί επειδή εκδóθηκαv αvαρμοδíως 

ή κατά τωv οποίω έχουv ασκηθεί έvδικα μέσα. Στηv περίπτωση αυτή αρκεί η επικαιροποίηση 

της γvωμοδóτησης του αρμόδιου δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου." 

   2. α) Στο άρθρο 21 του v. 250B/1997 προστίθεται παράγραφος 6 ως εξής: 

"6. Oι δήμοι και οι κονότητες δúvαvται, για τηv εκπóvηση και μóvο πολεοδομικώv μελετώv και 

μελετώv πράξεωv εφαρμογής περιοχώv που προβλέπεται vα πολεοδομηΘοúv από εγκεκριμέvα 

Γενικά Πολεοδομικά Σχέδια, Σχέδια Χωρικής και Oικιστικής Oργάvωσης Αvοικτής Πόλης ή Zώvες 

Οικιστικού Ελέγχου, vα βεβαιώvουv και vα εισπράττουv χρηματικές προκαταβολές από τους 



ιδιοκτήτες τωv περιοχώv που πρόκειται vα εvταχθοúv σε ρυμοτομικό σχέδιο. Oι προκαταβολές 

αυτές για κάθε ιδιοκτησία υπολογίζομαι κατ’ αvαλογíα της επιφάvειας της ιδιοκτησίας προς την 

επιφάvεια της συvολικά πολεοδομοúμεvης έκτασης, αvέρχοvται σε ποσοστό 10% επί της 

προεκτιμώμεvης εισφοράς σε χρήμα, σúμφωvα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, 

εγγράφομαι σε ειδικό κωδικό τωv προüπολογισμώv τωv δήμωv και κοιvοτήτωv και διατίθεμαι 

αποκλειστικά για τη χρηματοδότηση τωv μελετώv που απαιτούμαι μέχρι και τηv ολοκλήρωση 

της έκδοσης της αντίστοιχης διοικητικής πράξης έγκρισης του ρυμοτομικού σχεδίου και τηv 

κύρωση της πράξης εφαρμογής του από TOV αρμόδιο φορέα. Oι χρηματικές προκαταβολές 

συμψηφίζομαι με τηv οφειλóμεvη εισφορά σε χρήμα, όπως αυτή προκύπτει σúμφωvα με τις 

κείμεvες διατάξεις, για κάθε ιδιοκτησία με την ένταξή της σε ρυμοτομικό σχέδιο. 

Mε κοινή απόφαση τωv Yπουργώv Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, 

Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονομίας και Οικονομικών 

καθορίζομαι οι ειδικότερες προϋποθέσεις, οι όροι, η διαδικασία και κάθε απαραίτητη 

λεπτομέρεια για τηv εφαρμογή της παρούσας διάταξης." 

   β) Στο τέλος του πέμπτου εδαφίου της παρ. 3 του άρθρου 9 του v. 1337/1983, όπως αυτή 

τροποποιήθηκε και ισχύει, προστίθεμαι οι λέξεις: "καθώς και για τηv εκπóvηση πολεοδομικώv 

μελετώv και μελετώv πράξεωv εφαρμογής". 

   3. α) Στο τέλος της περ. 1 της παρ. Λ του άρθρου 2 του από 27.2.199B π.δ/τος (ΦΕΚ 125 Δ') 

προστίθεται εδάφιο ως εξής: 

"Εγκαταστάσεις Θεματικού Πάρκου, που μπορεί vα είvαι μόνιμες ή και προσωρινές και 

λειτουργούν ως χώροι αναψυχής και ανάδειξης θεματικών ενοτήτων πολιτιστικού, ιστορικού ή 

συvαφοúς χαρακτήρα." 

   β) Στο τέλος της περ. 3 της παρ. Λ του άρθρου 2 του από 27.2.199B π.δ/τος προστίθεμαι 

εδάφια ως εξής: 

"Για το Θεματικό Πάρκο ορίζεται Συντελεστής Δόμησης 0,08. 

Mε απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, που εκδίδεται 

μετά από γνώμη της Εκτελεστικής Επιτροπής του Οργανισμού Αθήνας, ορίζεται η ειδικότερη 

περιοχή εντός της περιοχής των τουριστικών εγκαταστάσεων του Ε.Ο.Τ., στην οποία 

αναπτύσσονται οι εγκαταστάσεις του Θεματικού Πάρκου, εγκρίνεται το σχέδιο γενικής 

διάταξης και οι ειδικότεροι όροι και περιορισμοί δόμησης για τις κατασκευές του Θεματικού 

Πάρκου." 

   γ) Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως, καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία χορήγησης άδειας 

λειτουργίας Θεματικού Πάρκου, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία ρύθμιση για τη λειτουργία του. 

   δ) Στην παρ. 1του άρθρου 23 του ν. 2941/2001 (ΦΕΚ 201 Α') προστίθεται εδάφιο ως εξής: 

"Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, που εκδίδεται 

ύστερα από πρόταση της Εκτελεστικής Επιτροπής του Οργανισμού Ρυθμιστικού Σχεδίου και 

Προστασίας Περιβάλλοντος Αθήνας, ορίζονται οι χρήσεις γης και οι όροι και περιορισμοί 

δόμησης στο ανωτέρω Τουριστικό Κτήμα. Οι χρήσεις που ορίζονται είναι από αυτές που 

προβλέπονται στο άρθρο 8 του π. δ/τος της 23.2/6.3.1987 (ΦΕΚ 166 Δ'), όπως ισχύει. Τα 

υφιστάμενα, μέχρι την έναρξη ισχύος της παρούσας διάταξης, κτίρια θεωρούνται νόμιμα. Για 

τη νομιμότητά τους εκδίδεται διαπιστωτική απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, 

Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων και Ανάπτυξης." 

 



Άρθρο 11 

Κωδικοποίηση της περιβαλλοντικής, χωροταξικής και πολεοδομικής νομοθεσίας και της 

νομοθεσίας για τα δημόσια έργα. Οργάνωση Υπηρεσιών Οργανισμών Αθήνας και 

Θεσσαλονίκης και του Οργανισμού Κτηματολογίου και Χαρτογραφήσεων Ελλάδος 

   1. α) Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 26 του ν. 2508/1997 (ΦΕΚ 124 Α') μετά τις 

λέξεις "σύνταξη κώδικα" προστίθεται η λέξη "περιβάλλοντος". 

      β) Στην παρ. 3 του άρθρου 26 του ν. 2508/1997, πριν από τις λέξεις "τα ρυθμιστικά σχέδια" 

προστίθενται οι λέξεις "την προστασία του περιβάλλοντος". 

      γ) Η παρ. 4 του άρθρου 26 του ν. 2508/1997 αντικαθίσταται από τις ακόλουθες 

παραγράφους: 

"4. Με απόφαση των Υπουργών Δικαιοσύνης, Οικονομίας και Οικονομικών και Περιβάλλοντος, 

Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων μπορεί να συσταθεί στη Γενική Γραμματεία Δημόσιων Έργων 

του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων ειδική νομοπαρασκευαστική 

επιτροπή για τη σύνταξη Κώδικα Δημόσιων Έργων. Ο Κώδικας θα περιλαμβάνει τις ισχύουσες 

διατάξεις των νόμων και των κανονιστικών πράξεων που αφορούν τη μελέτη, την κατασκευή 

και τη συντήρηση των δημόσιων έργων. Γ ια τη συγκρότηση της Επιτροπής, τη σύνταξη του 

Κώδικα και την αποζημίωση των μελών της Επιτροπής εφαρμόζονται οι διατάξεις των 

παραγράφων 1 και 2 και το δεύτερο και τρίτο εδάφιο της παραγράφου 3. 

   5. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων και μετά από 

εισήγηση της οικείας νομοπαρασκευαστικής επιτροπής, μπορεί να ανατίθεται, με απευθείας 

ανάθεση, η εκτέλεση συγκεκριμένων προπαρασκευαστικών εργασιών της κωδικοποίησης ή η 

σύνταξη ειδικών μελετών και ερευνών που ανάγονται στο τμήμα της νομοθεσίας που πρόκειται 

να κωδικοποιηθεί, σε ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας ή σε επιστημονικά ιδρύματα 

ή ινστιτούτα ή Ν.Π.Δ.Δ., κατά παρέκκλιση κάθε γενικής ή ειδικής διάταξης. 

   6. Οι Κώδικες που θα καταρτισθούν κατά τις προηγούμενες παραγράφους θα υποβληθούν 

στην Ολομέλεια της Βουλής προς κύρωση, με τη διαδικασία του άρθρου 76 παρ. 6 του 

Συντάγματος." 

   2. Οι παράγραφοι 1, 2, 3 και 4 του άρθρου 9 του ν. 1515/1985 (ΦΕΚ 18 Α') αντικαθίστανται ως 

εξής: 

"1. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Οικονομίας και 

Οικονομικών, Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Περιβάλλοντος, 

Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων θεσπίζεται ο οργανισμός του Οργανισμού Αθήνας. Με τον 

οργανισμό συνιστώνται οι οργανικές θέσεις μόνιμου και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 

αορίστου ή ορισμένου χρόνου προσωπικού και καθορίζονται: α) Η οργάνωση των υπηρεσιών 

και οι αρμοδιότητές τους, καθώς και η κατανομή σε αυτές των θέσεων του προσωπικού. 

β) Οι κλάδοι του προσωπικού και ο αριθμός των οργανικών θέσεων κάθε κλάδου και βαθμού. 

γ) Τα προσόντα που απαιτούνται για το διορισμό στις θέσεις του εισαγωγικού βαθμού κάθε 

κλάδου ή για την προαγωγή πέρα από ορισμένο βαθμό ή για την κατάληψη ορισμένων θέσεων. 

δ) Τα προσόντα του προϊσταμένου καθεμιάς από τις οργανικές μονάδες. 

ε) Οι θέσεις του ειδικού επιστημονικού προσωπικού, κατά την έννοια της παρ. 2 του άρθρου 25 

του ν. 1943/1999 (ΦΕΚ 241 Α'), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα, καθώς και οι θέσεις 

του τεχνικού ή βοηθητικού προσωπικού. 

   2. Με απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του Οργανισμού, το μόνιμο και με σύμβαση 

εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου προσωπικό, που υπηρετεί στον Οργανισμό 



Αθήνας κατά τη δημοσίευση του οργανισμού της προηγούμενης παραγράφου, εντάσσεται με 

την ίδια σχέση εργασίας στις θέσεις που συνιστώνται με αυτόν. 

   3. Η πλήρωση των θέσεων που απομένουν κενές μετά την ένταξη του προσωπικού που 

προβλέπεται στην προηγούμενη παράγραφο γίνεται κατά τη διαδικασία του ν. 2190/1994 (ΦΕΚ 

28 Α'), όπως ισχύει, ύστερα από δημόσια προκήρυξη. Στην προκήρυξη προσδιορίζονται οι 

κατηγορίες των θέσεων και εξειδικεύονται τα κατά το νόμο απαιτούμενα γενικά και ειδικά 

προσόντα, καθώς και τα τυχόν πρόσθετα προσόντα που πρέπει να έχουν οι υποψήφιοι κάθε 

κατηγορίας για την κάλυψη της θέσης. 

   4. Επιτρέπεται η απόσπαση στον Οργανισμό Αθήνας, προσωπικού που υπηρετεί με κάθε 

είδους σχέση στο Δημόσιο και τον ευρύτερο δημόσιο τομέα, όπως αυτός καθορίζεται στην 

παρ.1 του άρθρου 14, εφόσον συγκεντρώνει τα απαιτούμενα για την αντίστοιχη θέση 

προσόντα. Η απόσπαση γίνεται μετά από αίτηση του ενδιαφερομένου με κοινή απόφαση του 

Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων και του οικείου Υπουργού, χωρίς 

γνώμη υπηρεσιακού συμβουλίου. Η διάρκεια της απόσπασης μπορεί να ορίζεται μέχρι τρία έτη 

και μπορεί να παρατείνεται μέχρι άλλα τρία έτη, με την επιφύλαξη εφαρμογής των διατάξεων 

του άρθρου 68 του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων ή 

Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (ν. 2683/1999, ΦΕΚ 19 Α'). Το προσωπικό που αποσπάται στον Οργανισμό 

Αθήνας λαμβάνει το μισθό, τα επιδόματα και όλες τις επιπλέον τακτικές αποδοχές, καθώς και 

τις οποιεσδήποτε λοιπές απολαβές της οργανικής του θέσης με την επιφύλαξη εφαρμογής των 

διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 10 του ν. 2470/1997 (ΦΕΚ 40 Α').   Οι παράγραφοι 1, 2, 3 και    

4 του άρθρου 9 του ν. 1561/1985 (ΦΕΚ 148 Α') αντικαθίστανται ως εξής: 

"1. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Οικονομίας και 

Οικονομικών, Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Περιβάλλοντος, 

Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων θεσπίζεται ο οργανισμός του Οργανισμού Θεσσαλονίκης. Με 

τον οργανισμό συνιστώνται οι οργανικές θέσεις μόνιμου και με σχέση εργασίας ιδιωτικού 

δικαίου αορίστου ή ορισμένου χρόνου προσωπικού και καθορίζονται:  

α) Η οργάνωση των υπηρεσιών και οι αρμοδιότητές τους, καθώς και η κατανομή σε αυτές των 

θέσεων του προσωπικού. 

β) Οι κλάδοι του προσωπικού και ο αριθμός των οργανικών θέσεων κάθε κλάδου και βαθμού. 

γ) Τα προσόντα που απαιτούνται για το διορισμό στις θέσεις του εισαγωγικού βαθμού κάθε 

κλάδου ή για την προαγωγή πέρα από ορισμένο βαθμό ή για την κατάληψη ορισμένων θέσεων 

κατά την εφαρμογή του νόμου αυτού. 

δ) Τα προσόντα του προϊσταμένου καθεμιάς από τις οργανικές μονάδες. 

ε) Οι θέσεις του ειδικού επιστημονικού προσωπικού, κατά την έννοια της παρ. 2 του άρθρου 25 

του ν. 1943/1999, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα, καθώς και οι θέσεις του τεχνικού ή 

βοηθητικού προσωπικού. 

   2. Με απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του Οργανισμού, το μόνιμο και με σύμβαση 

εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου προσωπικό, που υπηρετεί στον Οργανισμό 

Θεσσαλονίκης κατά τη δημοσίευση του οργανισμού της προηγούμενης παραγράφου, 

εντάσσεται με την ίδια σχέση εργασίας στις θέσεις που συνιστώνται με αυτόν. 

   3. Η πλήρωση των θέσεων που απομένουν κενές μετά την ένταξη του προσωπικού που 

προβλέπεται στην προηγούμενη παράγραφο γίνεται κατά τη διαδικασία του ν. 2190/1994 (ΦΕΚ 

28 Α'), όπως ισχύει, ύστερα από δημόσια προκήρυξη. Στην προκήρυξη προσδιορίζονται οι 

κατηγορίες των θέσεων και εξειδικεύονται τα κατά το νόμο απαιτούμενα γενικά και ειδικά 



προσόντα, καθώς και τα τυχόν πρόσθετα προσόντα που πρέπει να έχουν οι υποψήφιοι κάθε 

κατηγορίας για την κάλυψη της θέσης. 

   4. Επιτρέπεται η απόσπαση στον Οργανισμό Θεσσαλονίκης προσωπικού που υπηρετεί με 

κάθε είδους σχέση στο Δημόσιο και τον ευρύτερο δημόσιο τομέα, όπως αυτός καθορίζεται 

στην παρ.1 του άρθρου 14, εφόσον συγκεντρώνει τα απαιτούμενα για την αντίστοιχη θέση 

προσόντα. Η απόσπαση γίνεται μετά από αίτηση του ενδιαφερομένου με κοινή απόφαση του 

Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων και του οικείου Υπουργού, χωρίς 

γνώμη υπηρεσιακού συμβουλίου. Η διάρκεια της απόσπασης μπορεί να ορίζεται μέχρι τρία έτη 

και μπορεί να παρατείνεται μέχρι άλλα τρία έτη, με την επιφύλαξη εφαρμογής των διατάξεων 

του άρθρου 68 του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων ή 

Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (ν. 2683/1999, ΦΕΚ 19 Α'). Το προσωπικό που αποσπάται στον Οργανισμό 

Θεσσαλονίκης λαμβάνει το μισθό, τα επιδόματα και όλες τις επιπλέον τακτικές αποδοχές, 

καθώς και τις οποιεσδήποτε λοιπές απολαβές της οργανικής του θέσης με την επιφύλαξη 

εφαρμογής των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 10 του ν. 2470/1997 (ΦΕΚ 40 Α')." 

4. Η παρ. 5 του άρθρου 5 του ν. 1647/1986 (ΦΕΚ 141 Α') αντικαθίσταται από τις ακόλουθες 

παραγράφους: 

"5. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Οικονομίας και 

Οικονομικών, Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Περιβάλλοντος, 

Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, θεσπίζεται ο οργανισμός του Οργανισμού Κτηματολογίου και 

Χαρτογραφήσεων Ελλάδος. Με τον οργανισμό συνιστώνται οι οργανικές θέσεις μόνιμου και με 

σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου ή ορισμένου χρόνου προσωπικού, καθώς και οι 

θέσεις δικηγόρων με σχέση έμμισθης εντολής και καθορίζονται:  

α) Η οργάνωση των υπηρεσιών και οι αρμοδιότητές τους, καθώς και η κατανομή σε αυτές των 

θέσεων του προσωπικού. 

β) Οι κλάδοι του προσωπικού και ο αριθμός των οργανικών θέσεων κάθε κλάδου και βαθμού. 

γ) Τα προσόντα που απαιτούνται για το διορισμό στις θέσεις του εισαγωγικού βαθμού κάθε 

κλάδου ή για την προαγωγή πέρα από ορισμένο βαθμό ή για την κατάληψη ορισμένων θέσεων 

κατά την εφαρμογή του νόμου αυτού. 

δ) Τα προσόντα του προϊσταμένου καθεμιάς από τις οργανικές μονάδες. 

ε) Οι θέσεις του ειδικού επιστημονικού προσωπικού, κατά την έννοια της παρ. 2 του άρθρου 25 

του ν. 1943/ 1999, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα, καθώς και οι θέσεις του τεχνικού ή 

βοηθητικού προσωπικού. 

   6. Από τις θέσεις που συνιστώνται με το διάταγμα της προηγούμενης παραγράφου, 

πληρώνονται με πρόσληψη όσες θέσεις δεν έχουν καταληφθεί, σύμφωνα με την παράγραφο 1, 

από το προσωπικό της Υπηρεσίας Κτηματολογίου και Χαρτογραφήσεων του Υπουργείου 

Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, όπως οι θέσεις αυτές προσδιορίζονται με τη 

διαπιστωτική απόφαση του τελευταίου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 5. Η πρόσληψη γίνεται 

κατά τη διαδικασία του ν. 2190/1994 (ΦΕΚ 28 Α'), όπως ισχύει, ύστερα από δημόσια 

προκήρυξη. Στην προκήρυξη προσδιορίζονται οι κατηγορίες των θέσεων και εξειδικεύονται τα 

κατά το νόμο απαιτούμενα γενικά και ειδικά προσόντα, καθώς και τα τυχόν πρόσθετα 

προσόντα που πρέπει να πληρούν οι υποψήφιοι κάθε κατηγορίας για την κάλυψη της θέσεως. 

   7. Επιτρέπεται η κάλυψη αναγκών σε προσωπικό του Οργανισμού με απόσπαση προσωπικού 

που υπηρετεί με κάθε είδους σχέση στο Δημόσιο και τον ευρύτερο δημόσιο τομέα, όπως αυτός 

καθορίζεται στην παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 2190/1994, εφόσον συγκεντρώνει τα 



απαιτούμενα για την αντίστοιχη θέση προσόντα. Η απόσπαση γίνεται μετά από αίτηση του 

ενδιαφερομένου με κοινή απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων 

Έργων και του οικείου Υπουργού, χωρίς γνώμη υπηρεσιακού συμβουλίου. Η διάρκεια της 

απόσπασης μπορεί να ορίζεται μέχρι τρία έτη, με την επιφύλαξη εφαρμογής των διατάξεων του 

άρθρου 68 του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων ή Υπαλλήλων 

Ν.Π.Δ.Δ. (ν. 2683/1999, ΦΕΚ 19 Α') και μπορεί να παρατείνεται μέχρι άλλα τρία έτη. Το 

προσωπικό που αποσπάται στον Ο.Κ.Χ.Ε. λαμβάνει το μισθό, τα επιδόματα και όλες τις 

επιπλέον τακτικές αποδοχές, καθώς και τις οποιεσδήποτε λοιπές απολαβές της οργανικής του 

θέσης, με την επιφύλαξη εφαρμογής των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 10 του ν. 

2470/1997 (ΦΕΚ 40 Α')." 

Άρθρο 12 

   1. Η κτηματική περιοχή της Κοινότητας Ανθούσας Αττικής, τα διοικητικά όρια της οποίας 

καθορίστηκαν με την υπ’ αριθμόν 1/1982 απόφαση του Διοικητικού Δικαστηρίου Ορίων του 

άρθρου 216 του ν. 1065/1980 "περί Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα" και εμφανίζονται σε 

χάρτη που συνοδεύει τη διάταξη αυτή, κλίμακας 1:5.000 της Γεωγραφικής Υπηρεσίας Στρατού, 

που θεωρήθηκε από τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Τοπογραφικών Εφαρμογών του 

Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων και του οποίου αντίτυπο σε 

φωτοσμίκρυνση δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, θεωρείται οικιστική και 

πολεοδομείται σύμφωνα με τις ισχύουσες πολεοδομικές διατάξεις. Αποφάσεις, με τις οποίες 

έχουν κηρυχθεί αναδασωτέες εδαφικές εκτάσεις της παραπάνω περιοχής, ανακαλούνται και 

αίρονται οι εκ των πράξεων αυτών συνεπαγόμενες συνέπειες. 

   2. Από τη ρύθμιση της προηγούμενης παραγράφου εξαιρείται η υπό στοιχεία Α7, Α8, Α9, Α10, 

Α13, Α14, Α15, Α16, Α7 περιοχή, ως αποτελούμενη από δάση και δασικές εκτάσεις. 

 

Άρθρο 13 

   1. Στο άρθρο 15 του ν. 2742/1999 (ΦΕΚ 207 Α') προστίθενται παράγραφοι 10, 11, 12 και 13 ως 

εξής: 

"10. Ιδρύονται οι κατωτέρω είκοσι πέντε φορείς διαχείρισης με σκοπό τη διοίκηση και 

διαχείριση των αντίστοιχων προστατευόμενων περιοχών. Η χωρική αρμοδιότητα κάθε φορέα 

εκτείνεται εντός των ορίων που καθορίζονται με διακεκομμένη γραμμή, στους αντίστοιχους 

χάρτες της Γ.Υ.Σ. κλίμακας 1:50.000 και προκειμένου για τους Φορείς Διαχείρισης του Εθνικού 

Θαλάσσιου Πάρκου Αλοννήσου Β. Σποράδων και Οροσειράς Ροδόπης σε κλίμακα 1:100.000, 

που θεωρήθηκαν από τον Προϊστάμενο Τοπογραφικών Εφαρμογών του Υπουργείου 

Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων και των οποίων αντίγραφο σε 

φωτοσμίκρυνση δημοσιεύεται μαζί με την παρούσα διάταξη στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως: 

1) Φορέας Διαχείρισης Δέλτα Έβρου. 

2) Φορέας Διαχείρισης Δάσους Δαδιάς. 

3) Φορέας Διαχείρισης Λίμνης Κερκίνης. 

4) Φορέας Διαχείρισης Λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου. 

5) Φορέας Διαχείρισης Δέλτα Αξιού Λουδία Αλιάκμονα. 

6) Φορέας Διαχείρισης Λιμνών Κορώνειας Βόλβης. 

7) Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Αλοννήσου Β. Σποράδων. 



8) Φορέας Διαχείρισης Δέλτα Νέστου Βιστωνίδας Iσμαρίδας. 

9) Φορέας Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και υγρότοπου Μουστού. 

10) Φορέας Διαχείρισης Λίμνης Παμβώτιδος Ιωαννίνων. 

11) Φορέας Διαχείρισης Υγροτόπων Αμβρακικού. 

12) Φορέας Διαχείρισης Υγροτόπων Κοτυχίου Στροφυλιάς. 

13) Φορέας Διαχείρισης Εθνικών Δρυμών Βίκου Αώου και Πίνδου. 

14) Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Πρεσπών. 

15) Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Αίνου. 

16) Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Ολύμπου. 

17) Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Σαμαριάς. 

18) Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Παρνασσού. 

19) Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Πάρνηθας. 

20) Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Οίτης. 

21) Φορέας Διαχείρισης Στενών και εκβολών Καλαμά και Αχέροντα. 

22) Φορέας Διαχείρισης Χελμού Βουραϊκού. 

23) Φορέας Διαχείρισης Οροσειράς Ροδόπης. 

24) Φορέας Διαχείρισης Καρπάθου Σαρίας. 

25) Φορέας Διαχείρισης Κάρλας Μαυροβουνίου Κεφαλόβρυσου Βελεστίνου. 

11. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, 

Γεωργίας, Ανάπτυξης και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού, τα όρια χωρικής 

αρμοδιότητας των φορέων της προηγούμενης παραγράφου μπορεί να τροποποιούνται ή να 

υπάγονται στη διοίκηση και διαχείρισή τους και άλλες περιοχές από τις προβλεπόμενες στην 

παρ. 1α του παρόντος άρθρου. Με όμοια απόφαση καθορίζονται οι ζώνες προστασίας εντός 

των ορίων της χωρικής τους αρμοδιότητας, καθώς και οι αναγκαίοι για την προστασία των 

περιοχών γενικοί όροι, απαγορεύσεις και περιορισμοί στις χρήσεις γης, στη δόμηση και στην 

κατάτμηση ακινήτων, καθώς και στην εγκατάσταση και άσκηση δραστηριοτήτων και στην 

εκτέλεση έργων, σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 1 και 2 του άρθρου 21 του ν. 1650/1986, 

οι οποίες εφαρμόζονται ανάλογα. 

12. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, 

Ανάπτυξης και Γεωργίας καθορίζονται, για τους φορείς της παραγράφου 10, ο αριθμός των 

μελών του Δ.Σ. και η ακριβής συγκρότησή του κατά φορέα, με ανάλογη εφαρμογή των 

διατάξεων της παρ. 4α. 

13. Για τη φύση, την εποπτεία, το σκοπό, τις αρμοδιότητες, τη διοίκηση, τους πόρους, τη 

στελέχωση, τον οικονομικό και διαχειριστικό έλεγχο, τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας και 

τα σχέδια διαχείρισης των φορέων διαχείρισης της παρ. 10, εφαρμόζονται οι παρ. 1 έως και 8 

του παρόντος άρθρου, οι διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 21 του ν.1650/1986, καθώς και οι 

διατάξεις του ν. 1739/1987." 

   2. Η περ. β' του άρθρου 17 του ν. 2742/1999 αντικαθίσταται ως εξής: 

"β. Καταγράφει, ταξινομεί, συντονίζει, ελέγχει και αξιολογεί το έργο και τις δραστηριότητες των 

φορέων διαχείρισης που συνιστώνται κατά το άρθρο 15 του νόμου αυτού, εισηγείται στα 

αρμόδια Υπουργεία τα γενικότερα μέτρα και τις δράσεις που πρέπει να πραγματοποιηθούν για 

την προστασία της φύσης και τη βιώσιμη ανάπτυξη των υπό προστασία περιοχών και 

κατανέμει πόρους στους φορείς διαχείρισης για την εκπλήρωση του σκοπού τους." 

   3. Στην περίπτωση 22 του πίνακα που ακολουθεί το εδάφιο Α.1.1 .γ του Δεύτερου Κεφαλαίου 



(Α' Στάδιο) του Α' παραρτήματος του π.δ. 43/7.3.2002 (ΦΕΚ 43 Α') και στην περίπτωση 17 του 

πίνακα που ακολουθεί το εδάφιο Β.1.1 .β.ε. του Δεύτερου Κεφαλαίου (Α' στάδιο) του Α' 

παραρτήματος του ίδιου διατάγματος, διαγράφονται οι λέξεις "ΒΙΟΤΟΠΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗ NATURA 

κ.λπ.". 

 

Άρθρο 14 

   1. α) Καθορίζονται ως λιμενικά έργα, όπως αυτά ορίζονται στην παράγραφο 8 του άρθρου 1 

του ν. 2971/2001 (ΦΕΚ 285 Α'), Εθνικού Επιπέδου (μελέτη κατασκευή), όλα τα λιμενικά έργα 

προϋπολογισμού δαπάνης δημοπράτησης άνω των 10.000.000 ευρώ, πλέον δαπάνης Φ.Π.Α.. 

Τα έργα Εθνικού Επιπέδου εντός Ζώνης Λιμένα κατασκευάζονται από το Υπουργείο 

Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων ή την αντίστοιχη Περιφέρεια, ύστερα από 

κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων και Εμπορικής 

Ναυτιλίας. 

   β) Οι δέκα Οργανισμοί Λιμένος Α. Ε. που συστάθηκαν με το ν. 2932/2001 (ΦΕΚ 145 Α'), έχουν 

την ευθύνη κατασκευής, με Διευθύνουσα Υπηρεσία την Τεχνική τους Διεύθυνση ή Υπηρεσία και 

Προϊσταμένη Αρχή το Διοικητικό τους Συμβούλιο, των έργων εκτός Ζώνης Λιμένα, 

οποιουδήποτε προϋπολογισμού, καθώς και των λιμενικών έργων συντήρησης και επισκευής 

εντός αυτής, εφόσον δεν απαιτείται χρήση πλωτών μηχανημάτων και των έργων υποδομής, 

εφόσον ο προϋπολογισμός τους δεν υπερβαίνει το ποσό των 2.000.000 ευρώ, 

συμπεριλαμβανομένης της δαπάνης Φ.Π.Α.. 

   γ) Οι δέκα Οργανισμοί Λιμένος Α.Ε. διατηρούν το δικαίωμα της κατασκευής Αλιευτικών 

Καταφυγίων εντός της Ζώνης Λιμένα, ανεξαρτήτως προϋπολογισμού. 

   δ) Τα έργα μη Εθνικού Επιπέδου εντός Ζώνης Λιμένα άνω των 2.000.000 ευρώ ή κάτω του 

ορίου αυτού, υπό την προϋπόθεση απαραίτητης χρήσης πλωτών μηχανημάτων, 

κατασκευάζονται, κατά περίπτωση, από τις Υπηρεσίες του Υπουργείου Περιβάλλοντος, 

Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, της Περιφέρειας ή της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, ύστερα 

από απόφαση του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας. 

   ε) Τα έργα που εκτελούνται από τον Ο.Λ.Π. Α.Ε. και Ο.Λ.Θ. Α.Ε. εξακολουθούν να διέπονται 

από τις οικείες διατάξεις. 

   2. Οι Επιθεωρητές Δημοσίων Έργων του άρθρου 22 του ν. 1418/1984 (ΦΕΚ 23 Α') και οι 

Επιθεωρητές Περιβάλλοντος του άρθρου 9 του ν. 2947/2001 (ΦΕΚ 228 Α'), δεν εξετάζονται και 

δεν διώκονται για γνώμη που διατύπωσαν κατά την άσκηση των καθηκόντων τους. 

Εξαιρούνται των ανωτέρω, η περίπτωση δόλου και η παραβίαση του απορρήτου των 

πληροφοριών και στοιχείων που περιήλθαν σε γνώση τους κατά την άσκηση των καθηκόντων 

τους. 

Σε περιπτώσεις κατά τις οποίες οι ανωτέρω Επιθεωρητές διώκονται ή ενάγονται για πράξεις ή 

παραλείψεις στις οποίες προέβησαν κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους μπορούν να 

παρίστανται ενώπιον των δικαστηρίων με μέλη του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (Ν.Σ.Κ.), 

υπό την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημα θα εγκριθεί από τον Πρόεδρο του Ν.Σ.Κ.. 

   3. α) Για την αποκατάσταση και συντήρηση των όψεων και την εν γένει ανάπλαση κτιρίων και 

του περιβάλλοντος χώρου αυτών, καθώς και για την αντικατάσταση των ατομικών κεραιών 

τηλεοπτικού συστήματος με κεντρική κεραία και την απομάκρυνση των κατόπτρων λήψης 

τηλεοπτικού σήματος σε περιοχές: 

αα) των παρ. 1 και 7 του άρθρου 7 του ν. 2947/2001,  



ββ) για τις οποίες έχει εγκριθεί προκαταρκτική ή οριστική μελέτη ανάπλασης, κατά τα 

οριζόμενα στα άρθρα 9 και 11 του ν. 2508/1997 και 

 γγ) που κηρύσσονται ως περιοχές αισθητικής αναβάθμισης με απόφαση του Υπουργού 

Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, ύστερα από γνώμη του Κεντρικού 

Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος, 

μπορεί να παρέχεται στους ιδιοκτήτες των ακινήτων επιχορήγηση που συνίσταται στη δωρεάν 

παροχή από το Δημόσιο ή τον οικείο Ο.Τ.Α. χρηματικού ποσού για την κάλυψη τμήματος της 

δαπάνης εκτέλεσης των σχετικών εργασιών. 

   β) Για την επιχορήγηση απαιτείται: αα) Ειδική μελέτη ανάπλασης, αποκατάστασης ή 

αισθητικής αναβάθμισης του υπό επιχορήγηση κτιρίου ή συνόλου κτιρίων. Η πιο πάνω μελέτη 

συντάσσεται από ιδιώτη μηχανικό με μέριμνα και δαπάνες των ενδιαφερόμενων ιδιοκτητών 

των ακινήτων. Στην περίπτωση αα' της προηγούμενης υποπαραγράφου α' μπορεί να 

συντάσσεται και από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων ή τη 

Δημόσια Επιχείρηση Πολεοδομίας και Στέγασης ή την Ενοποίηση Αρχαιολογικών Χώρων 

Αθήνας Α.Ε. ή τον οικείο Ο.Τ.Α. ή επιχείρηση αυτού. 

   ββ) Έγκριση της πιο πάνω μελέτης από τα όργανα και σύμφωνα με τη διαδικασία που 

προβλέπεται στο π.δ. 4/ 19.8.1978 (ΦΕΚ 423 Δ'), όπως τροποποιήθηκε με το π.δ. 13.2/2.3.1981 

(ΦΕΚ 118 Δ') (άρθρο 272 Κώδικα Βασικής Πολεοδομικής Νομοθεσίας, ΦΕΚ 580 Δ'/1999). Για τις 

μελέτες της περιπτώσεως αα' της προηγούμενης υποπαραγράφου α', η μελέτη εγκρίνεται από 

το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων. 

Οι ανωτέρω εγκρίσεις επέχουν θέση οικοδομικής άδειας για την εκτέλεση των εργασιών 

ανάπλασης, αποκατάστασης ή αισθητικής αναβάθμισης του κτιρίου. 

   γ) Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Περιβάλλοντος, 

Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων καθορίζονται το ύψος της επιχορήγησης, το οποίο μπορεί να 

διαφοροποιείται ανά περιοχή ή και είδος κτιρίων, οι ειδικότερες προϋποθέσεις και οι 

συγκεκριμένες εργασίες που μπορούν να τύχουν επιχορήγησης, ο τρόπος και η διαδικασία 

καταβολής της επιχορήγησης και κάθε σχετική λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος 

άρθρου. 

   α) Η περίπτωση γ' της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του ν. 960/1979 (ΦΕΚ 174 Α'), όπως 

αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του ν. 1221/1981 (ΦΕΚ 292 Α'), αντικαθίσταται ως εξής: 

"γ) Με καταβολή χρηματικής εισφοράς ανάλογης με τις απαιτούμενες θέσεις στάθμευσης 

αυτοκινήτων του εξυπηρετούμενου κτιρίου, εφόσον το ακίνητο εμπίπτει στις περιπτώσεις των 

παρ. 2 και 3 του άρθρου 3. Η εισφορά αυτή υπολογίζεται κατά το άρθρο 5, καταβάλλεται 

μειωμένη κατά τα οριζόμενα στην παρ. 3 του ίδιου άρθρου και χρησιμοποιείται για την 

κατασκευή χώρων σταθμεύσεως αυτοκινήτων δημόσιας χρήσης κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 

6." 

   β) Στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 8 του άρθρου 1 του ν. 960/1979, όπως ισχύει μετά την 

αντικατάστασή του με το άρθρο 1 του ν. 1221/1981, αντί των λέξεων "Υπό των Νομαρχιακών 

Αποφάσεων" τίθενται οι λέξεις "Με τις αποφάσεις του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας". 

   γ) Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 2 του ν. 960/1979, αντί των λέξεων "Δι’ 

αποφάσεων του οικείου Νομάρχου" τίθενται οι λέξεις "Με αποφάσεις του Γ ενικού Γραμματέα 

Περιφέρειας". 

   δ) Στην παρ. 3 του άρθρου 3 του ν. 960/1979, όπως ισχύει μετά την αντικατάστασή του από 

το άρθρο 3 του ν. 1221/1981, προστίθεται περίπτωση ζ' ως εξής: 



"ζ) Ακινήτων στα οποία δεν επιτρέπεται η κατασκευή υπογείου για λόγους προστασίας 

αρχαίων. Στην περίπτωση αυτή απαιτείται βεβαίωση της αρμόδιας υπηρεσίας του Υπουργείου 

Πολιτισμού." 

   ε) Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 5 του άρθρου 6 του ν. 960/1979, όπως συμπληρώθηκε με την 

παρ. 3 του άρθρου 5 του ν. 1221/1981, αντικαθίσταται ως εξής: 

"Στην περίπτωση που ως χώρος στάθμευσης δημόσιας χρήσης έχει χαρακτηριστεί μόνον ο 

υπόγειος χώρος του ακινήτου ή τμήμα αυτού, είναι δυνατόν να διατίθεται μέρος του υπογείου 

χώρου για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων, οι οποίες απορρέουν από τα άρθρα 1, 2 και 9 

του παρόντος, για την εξασφάλιση θέσεων στάθμευσης που εξυπηρετούν το κτίριο. 

Το μέγεθος του μέρους αυτού καθορίζεται με την παραπάνω απόφαση. Κάθε θέμα που 

ανάγεται στη διαδικασία και τον τρόπο εφαρμογής των διατάξεων της παραγράφου αυτής 

καθορίζεται με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος, 

Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων." 

   στ) Γ ια την εφαρμογή των διατάξεων της παρούσας παραγράφου εφαρμόζονται ανάλογα οι 

διατάξεις των παρ. 1 και 3 του άρθρου 26 του ν. 2831/2000. 

   5. Στο εδάφιο β' της παρ. 12 του άρθρου 5 του ν. 2940/ 2001 (ΦΕΚ 180 Α') αντί "3.7.2002" 

τίθεται "31.7.2003". 

   6. Στο τέλος του πρώτου εδαφίου της παρ. 5 του άρθρου 7 του ν. 2947/2001 (ΦΕΚ 228 Α'), 

μετά τις λέξεις "κοινόχρηστων χώρων" προστίθενται οι λέξεις "και κοινωφελών χώρων (όπως 

κτίρια πολιτιστικών και εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων)". 

   7. Στο τέλος του Κεφαλαίου IV του άρθρου 21 του ν. 2742/1999 (ΦΕΚ 207 Α') προστίθεται 

παράγραφος 3 ως εξής: 

"3. Είναι δυνατή η ανταλλαγή ίσων εκτάσεων μεταξύ των ζωνών Ε και Α, όπως καθορίστηκαν 

στο άρθρο 21 του ν. 2742/1999, εντός των ορίων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης Φυλής 

και Άνω Λιοσίων. Η ανταλλαγή πραγματοποιείται με απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του 

Οργανισμού Ρυθμιστικού Σχεδίου Αθήνας, ύστερα από γνώμη του Νομαρχιακού Συμβουλίου 

Δυτικής Αττικής και των Δημοτικών Συμβουλίων Άνω Λιοσίων και Φυλής." 

Άρθρο 15 

   Μεταβατικές διατάξεις Β' Κεφαλαίου 

Εκκρεμείς διαδικασίες έκδοσης των πράξεων που αναφέρονται στις παραγράφους 1 έως και 4 

του άρθρου 29 του ν. 2831/2000, όπως αυτό αντικαθίσταται με την παρ. 1 του άρθρου 10, 

μπορεί να συνεχίζονται και ολοκληρώνονται σύμφωνα με τις προϊσχύουσες διατάξεις, εφόσον 

κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου έχει γνωμοδοτήσει το οικείο κατά περίπτωση 

Συμβούλιο Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος. 

 

Άρθρο 16 

Καταργούμενες διατάξεις 

   Τα άρθρα 1 έως 21 του ν. 2300/1995 και το εδάφιο γ' της παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 

1577/1985, όπως αυτό προστέθηκε με το εδάφιο β' της παρ. 5 του άρθρου 34 του ν.2971/2001, 

καταργούνται. 

 

Άρθρο 17 

   Στην παρ.6 του άρθρου 25 του ν. 1828/1989 (ΦΕΚ 2 Α'), όπως η παράγραφος αναριθμήθηκε 



με την παρ. 10 του άρθρου 13 του ν. 2538/1997 (ΦΕΚ 244 Α'), προστίθενται εδάφια που έχουν 

ως εξής: 

"Κατά την κατανομή μπορεί, ύστερα από αίτημα του Διοικητικού Συμβουλίου Διαδημοτικής ή 

Διακοινοτικής Επιχείρησης της παρ. 2 του άρθρου 277 του π.δ. 410/1995 (φεκ 231 Α'), η 

ανώνυμη εταιρία της περίπτωσης α' της παρ. 1 του άρθρου 291 του ίδιου διατάγματος, να 

παρακρατούνται οφειλές των δήμων και κοινοτήτων, που προέρχονται από κατανάλωση νερού 

και αποκομιδή και διάθεση απορριμμάτων και να αποδίδονται στις ως άνω επιχειρήσεις και 

εταιρίες, ύστερα από διαπίστωση του ύψους και της αιτίας της οφειλής, από τον Γενικό 

Γραμματέα της Περιφέρειας." 

 

Άρθρο 18 

   1. Το Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων (Μ.Τ.Π.Υ.) μπορεί, με απόφαση του Διοικητικού 

του Συμβουλίου, να εκποιήσει χωρίς διαγωνισμό ακίνητό του σε αλλοδαπό Δημόσιο για την 

εξυπηρέτηση υπηρεσιών διπλωματικής αποστολής. 

Το τίμημα από την εκποίηση επιτρέπεται να διατίθεται για επενδύσεις σε ακίνητα, χωρίς τους 

περιορισμούς του άρθρου 14 του ν. 2042/1992 (ΦΕΚ 75 Α'). 

   2. Τροποποιείται το εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο του Δήμου Αθηναίων στα Ο.Τ. 1/69 και 

2/69 της περιοχής Κουντουριώτικα, που βρίσκονται μεταξύ των οδών Βασ. Σοφίας, 

Μακεδόνων, Δορυλαίου, Γέλωνος και Κόκκαλη, καταργουμένης της οδού Ευζώνων, όπως 

φαίνεται σε σχεδιάγραμμα κλίμακας 1:1.000 που θεωρήθηκε από τον Προϊστάμενο της 

Διεύθυνσης Τοπογραφικών Εφαρμογών του Υπουργείου Περιβάλλοντος Χωροταξίας και 

Δημόσιων Έργων, συνοδεύει την παρούσα ρύθμιση και δημοσιεύεται σε φωτοσμίκρυνση στην 

Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στο ενιαίο οικοδομικό τετράγωνο με αριθ. 1/69, τμήμα του, 

εμβαδού 5.500 τ.μ., ιδιοκτησίας Μ.Τ.Π.Υ., με στοιχεία Β Β' Γ'Γ Β, καθορίζεται ως κοινόχρηστος 

χώρος. Στο οικόπεδο του Μ.Τ.Π.Υ. με στοιχεία Α, Β, Γ, Δ, Ε, Α, καθορίζονται χρήσεις κατοικίας 

και υπηρεσιών διπλωματικής αποστολής και συντελεστής δόμησης 2,6. 

 

Άρθρο 19 

   1. Εγκρίνεται η τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου Ν. Φιλαδέλφειας 

(Αθηνών) στο χώρο του Σταδίου της ΑΕΚ με την επέκτασή του σε παραχωρούμενη κατά χρήση 

δημόσια έκταση στο Αθλητικό Σωματείο με την επωνυμία "Αθλητική Ένωση 

Κωνσταντινουπόλεως" και με την μετατόπιση ρυμοτομικών και οικοδομικών γραμμών, όπως οι 

ρυθμίσεις αυτές φαίνονται στο σχετικό τοπογραφικό διάγραμμα σε κλίμακα 1:500 που 

θεωρήθηκε από τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Τοπογραφικών Εφαρμογών του Υπουργείου 

Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων και το οποίο σε φωτοσμίκρυνση 

δημοσιεύεται με το νόμο αυτόν στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

   2. Επί της συνολικής έκτασης με τα στοιχεία Α, Β, Γ, Δ, Ε, Ζ, Η, Θ, I, Κ, Μ και Α που ορίζεται στο 

παραπάνω τοπογραφικό διάγραμμα καθορίζονται οι ακόλουθοι ειδικοί όροι και περιορισμοί 

δόμησης: 

αα. Ανώτατο ύψος κτιρίου 27 μέτρα. 

ββ. Ανώτατο ύψος απολήξεων κλιμακοστασίου: 2,70 μέτρα (πέραν του ανώτατου 

επιτρεπόμενου ύψους κτιρίου της περιπτώσεως αα'. 

γγ. Ανώτατο ύψος μεταλλικών στεγάστρων: 35 μέτρα. 

δδ. Μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος πυλώνων ανάρτησης στεγάστρων: 40 μέτρα.  



εε. Ανώτατος συντελεστής δόμησης: 2.  

στστ. Ανώτατο ποσοστό κάλυψης: 60%. 

   3. Στις εγκαταστάσεις του σταδίου αυτού επιτρέπεται:  

αα. Εκτός από τις κυρίως αθλητικές χρήσεις, η χωροθέτηση των ακολούθως συμπληρωματικών 

λειτουργιών: χώρων συνάθροισης κοινού, ψυχαγωγικών εγκαταστάσεων, εμπορικών χρήσεων, 

αιθουσών πολλαπλών αθλητικών χρήσεων, εντευκτηρίων, χώρων εστίασης, αιθουσών 

εξυπηρέτησης τύπου και μέσων μαζικής ενημέρωσης, ξενώνων αθλητών και γενικά χώρων 

φιλοξενίας. Ο ανώτατος συντελεστής δόμησης των ανωτέρω χρήσεων δεν επιτρέπεται να 

υπερβαίνει το 40% του ανώτατου συντελεστή δόμησης που καθορίζεται στην περίπτωση εε' 

της παρ. 2. 

ββ. Η κάλυψη των υπόγειων χώρων, ανεξαρτήτως χρήσεως, σε ποσοστό 100%. 

γγ. Η ένταξη χώρων κύριας χρήσεως στο υπόγειο γίνεται με προσμέτρησή τους στο συντελεστή 

δόμησης (σ.δ.) και μη προσμέτρησή τους στο συντελεστή κατ’ όγκο (σ. κ. ο.). Στους χώρους 

αυτούς εφαρμόζονται οι διατάξεις της απόφασης 3046/304/89 (ΦΕΚ 59 Δ') (Κτιριοδομικός 

Κανονισμός), άρθρο 11 παρ. 1.1 και 1.2 και ο προβλεπόμενος αρμόδιος φορέας είναι η Γενική 

Γραμματεία Αθλητισμού. Το ύψος των υπόγειων χώρων δύναται να υπερβαίνει τα τρία (3.0) 

μέτρα. 

   4. Η οικοδομική άδεια για το στάδιο και τις εγκαταστάσεις της παραγράφου 3 χορηγείται από 

τη Διεύθυνση Οικοδομικών και Κτριοδομικών Κανονισμών του Υπουργείου Περιβάλλοντος, 

Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο γ' εδάφιο της παρ. 3 του 

άρθρου 5 του ν. 2947/2001. 

   5. Οι εγκαταστάσεις του σταδίου της ΑΕΚ θα παραχωρηθούν, άνευ ανταλλάγματος, στην 

Οργανωτική Επιτροπή Ολυμπιακών Αγώνων "ΑΘΗΝΑ 2004 Α.Ε." για τις ανάγκες διεξαγωγής 

των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004. 

 

Άρθρο 20 

Ένωση για την Αντισεισμική Προστασία των Κρατών Μελών του Οργανισμού για την 

Οικονομική Συνεργασία του Ευξείνου Πόντου 

   1. Συνιστάται νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου με την επωνυμία "Ένωση για την 

Αντισεισμική Προστασία των Κρατών μελών του Οργανισμού για την Οικονομική Συνεργασία 

του Ευξείνου Πόντου (ΟΣΕΠ)" και με διακριτικό τίτλο "ΕΑΣΠ ΟΣΕΠ" αντίστοιχη δε επωνυμία 

στην αγγλική γλώσσα "Association for Seismic Ρrotection of the BSEC Member States" και 

διακριτκό τίτλο "ASΡ BSEC". Η ΕΑΣΠ ΟΣΕΠ έχει νομική, οικονομική και διοικητική αυτοτέλεια, 

δεν υπάγεται στον ελληνικό δημόσιο τομέα και έχει διεθνή χαρακτήρα κατά τα οριζόμενα στην 

παράγραφο 2 του άρθρου αυτού. Η ΕΑΣΠ ΟΣΕΠ απαλλάσσεται από κάθε δημόσιο και δημοτικό 

φόρο, εκτός του Φ.Π.Α. στις περιπτώσεις κατά τις οποίες οφείλει κατά τον ελληνικό νόμο να 

αποδίδει Φ.Π.Α.. Η ΕΑΣΠ ΟΣΕΠ έχει την έδρα της στη Θεσσαλονίκη. Η Γραμματεία της ΕΑΣΠ 

ΟΣΕΠ υποστηρίζεται διοικητικά και τεχνικά από το Ινστιτούτο Τεχνικής Σεισμολογίας και 

Αντισεισμικών Κατασκευών (ΙΤΣΑΚ) Ν.Π.Δ.Δ. που ιδρύθηκε με το άρθρο 12 του ν. 1349/1983 

(ΦΕΚ 52 Α'), εδρεύει στη Θεσσαλονίκη και εποπτεύεται από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, 

Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων Το ΙΤΣΑΚ δύναται να συμμετέχει από κοινού με την ΕΑΣΠ 

ΟΣΕΠ σε ερευνητικά προγράμματα που εμπίπτουν στους σκοπούς των δύο αυτών νομικών 

προσώπων, τα οποία και μπορεί να διαχειρίζεται δια του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων 

Έρευνας. Το ΙΤΣΑΚ θα συνάψει προγραμματική συμφωνία με την ΕΑΣΠ 



 ΟΣΕΠ, με την οποία καθορίζεται το ακριβές έργο υποστήριξης από το ΙΤΣΑΚ της λειτουργίας της 

ΕΑΣΠ ΟΣΕΠ. 

   2. Με προεδρικό διάταγμα, το οποίο εκδίδεται ύστερα από πρόταση των Υπουργών 

Εξωτερικών, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων και Οικονομίας και Οικονομικών, 

ρυθμίζονται η φύση, ο χαρακτήρας, ο σκοπός, τα μέλη, τα όργανα, καθώς και τα θέματα 

λειτουργίας της ΕΑΣΠ ΟΣΕΠ και καταρτίζεται ο οργανισμός της στη βάση του καταστατικού που 

υιοθετήθηκε από τις αντιπροσωπείες των κρατών μελών της ΟΣΕΠ, οι οποίες συμμετείχαν στην 

Ιδρυτική Συνδιάσκεψη της ΕΑΣΠ ΟΣΕΠ, που έλαβε χώρα στη Θεσσαλονίκη στις 8 και 

9 Ιουνίου 2001. Με το ίδιο προεδρικό διάταγμα μπορούν να ορίζονται μέχρι τρεις (3) νέες 

οργανικές θέσεις μόνιμου ερευνητικού προσωπικού (Μ.Ε.Π.), καθώς και μέχρι τρεις (3) νέες 

θέσεις ειδικού επιστημονικού ή διοικητικού ή τεχνικού προσωπικού απασχολούμενου με 

σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, οι οποίες μπορούν να δημιουργηθούν στο ΙΤΣΑΚ για τις 

ανάγκες υποστήριξης από αυτό της λειτουργίας της ΕΑΣΠ ΟΣΕΠ. Για τον ίδιο σκοπό, το Δ.Σ. του 

ΙΤΣΑΚ δύναται να αποφασίζει την απόσπαση πάσης φύσεως προσωπικού του ΙΤΣΑΚ στην ΕΑΣΠ 

ΟΣΕΠ, για χρονικό διάστημα που θα ορίζεται κάθε φορά από το Δ.Σ. του ΙΤΣΑΚ, κατά 

παρέκκλιση των περί του χρόνου αποσπάσεως εκάστοτε ισχυουσών διατάξεων. Τ ο ούτως 

αποσπασμένο προσωπικό θα αμείβεται κανονικά από το ΙΤΣΑΚ και θα θεωρείται για τις 

ανάγκες προαγωγής ή εξέλιξής του, ότι παρέχει τις υπηρεσίες του κανονικά στο ΙΤΣΑΚ για όσο 

χρονικό διάστημα τελεί αποσπασμένο στην ΕΑΣΠ ΟΣΕΠ. 

 

Άρθρο 21 

Σύσταση Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας στο Ι.Τ.Σ.Α.Κ. 

   1. Συνιστάται στο Ινστιτούτο Τεχνικής Σεισμολογίας και Αντισεισμικών Κατασκευών (Ι.Τ.Σ.Α.Κ.) 

Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας για τη χρηματοδότηση ερευνητικών προγραμμάτων ή 

άλλων συναφών έργων και δραστηριοτήτων από πόρους που διατίθενται για το σκοπό αυτόν 

στο ΙΤΣΑΚ εκτός του Τακτικού Προϋπολογισμού και ιδίως από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

   2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Περιβάλλοντος, 

Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων καθορίζονται ειδικότερα: 

α) Ο σκοπός, τα όργανα διοίκησης και οι πόροι του Λογαριασμού. 

β) Οι δραστηριότητες και οι εργασίες των οποίων τις δαπάνες μπορεί να καλύπτει. 

γ) Οι διαδικασίες προκήρυξης, υποβολής, αξιολόγησης, επιλογής, ανάθεσης, παρακολούθησης 

και παραλαβής έργων, προγραμμάτων και μελετών που χρηματοδοτούνται από αυτόν. 

δ) Ο τρόπος πραγματοποίησης και ελέγχου των δαπανών. 

Κατά τα λοιπά, το περιεχόμενο της εκδοθησόμενης κοινής υπουργικής απόφασης είναι 

σύμφωνο προς τις διατάξεις του ν. 2771/1999 (ΦΕΚ 280 Α'/16.12.1999), στις ρυθμίσεις του 

οποίου υπάγεται και ο Ειδικός Λογαριασμός του ΙΤΣΑΚ που συνιστάται δια του παρόντος. 

 

Άρθρο 22 

Έναρξη ισχύος 

Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως  και την 

εκτέλεση του ως άνω νόμου του Κράτους. 

Αθήνα. 26 Αυγούστου 2002 
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ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

της 2ας 'Απριλίου 1979

περί της διατηρήσεως των άγριων πτηνών

(79/409/ΕΟΚ)

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη :

τή συνθήκη περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Οικονομι
κής Κοινότητος , καί ιδίως τό άρθρο 235 ,

τήν πρόταση τής Έπιτροπής( 1 ),

τή γνώμη της Συνελεύσεως(2),

τή γνώμη της Οικονομικής καί Κοινωνικής Έπιτρο
πής(3),

'Εκτιμώντας :

δτι τά ειδη τών πτηνών πού ζουν έκ φύσεως σέ άγρια
κατάσταση στό ευρωπαϊκό Ιδαφος τών Κρατών μελών
είναι κατά μεγάλο μέρος εϊδη άποδημητικά - δτι τέ
τοια είδη άποτελοΰν μιά κοινή κληρονομιά καί δτι ή
άποτελεσματική προστασία τών πτηνών είναι πρόβλη
μα περιβάλλοντος τυπικά διασυνοριακό πού συνεπά
γεται κοινές ευθύνες·

δτι οί συνθήκες διαβιώσεως τών πτηνών στή Γροιλαν
δία διαφέρουν θεμελιωδώς άπό τις συνθήκες πού
άντιμετωπίζουν τά πτηνά στίς άλλες περιοχές τοΰ
ευρωπαϊκού έδάφους τών Κρατών μελών λόγω τών
γενικών συνθηκών, καί Ιδίως τοΰ κλίματος, τής μικρής
πυκνότητος πληθυσμού καθώς έπίσης καί τής έξαιρε
τικής έκτάσεως καί γεωγραφικής θέσεως αυτής τής
νήσου ·

δτι ώς έκ τούτου είναι σκόπιμο νά μήν έφαρμοσθεΐ στή
Γροιλανδία ή παρούσα όδηγία·

δτι ή διατήρηση τών πτηνών πού ζοΰν έκ φύσεως σέ
άγρια κατάσταση στό εύρωπαϊκό έδαφος τών Κρατών
μελών είναι άναγκαία γιά τήν πραγμάτωση, στά πλαί
σια τής λειτουργίας τής κοινής άγοράς τώνσ τόχων τής
Κοινότητος στούς τομείς τής βελτιώσεως τών συνθη
κών ζωής , μιας άρμονικής άναπτύξεως τών οίκονομι
κών δραστηριοτήτων στό σύνολο τής Κοινότητος καί
μιας έκτάσεως συνεχούς καί Ισόρροπης , άλλά δτι οί
ειδικές έξουσίες πού άπαιτοΰνται γι' αύτό τό σκοπό
δέν Ιχουν προβλεφθεί άπό τήν συνθήκη·

δτι τά πρός λήψη μέτρα πρέπει νά έφαρμόζονται
στούς διαφόρους παράγοντες πού μπορούν νά έπιδρά
σουν στό έπίπεδο πληθυσμού τών πτηνών, δηλαδή τίς
έπιπτώσεις τών άνθρωπίνων δραστηριοτήτων καί κυ
ρίως τήν καταστροφή καί τή ρύπανση τοΰ οίκοτόπων
τους , τή σύλληψη καί τή θανάτωση άπό τόν άνθρωπο
καθώς καί τό έμπόριο πού δημιουργούν οί δραστηριό
τητες αύτές καί δτι είναι σκόπιμο νά προσαρμοσθεί ό
βαθμός αύτών τών μέτρων στήν κατάσταση τών δια
φόρων ειδών στά πλαίσια μιας πολιτικής δια
τηρήσεως ·

δτι ή διατήρηση αυτή î-χει ώς άντικείμενο τή μακρο
πρόθεσμη προστασία καί τή διαχείριση φυσικών πό
ρων ώς άναπόσπαστο μέρος τής κληρονομιάς τών
εύρωπαϊκών λαών· δτι έπιτρέπει τή ρύθμιση αύτών

δτι ή δήλωση τοΰ Συμβουλίου τής 22ας Νοεμβρίου
1973 περί προγράμματος δράσεως τών Εύρωπαϊκών
Κοινοτήτων στόν τομέα τού περιβάλλοντος(4) προβλέ
πει ειδικές ένέργειες γιά τήν προστασία τών πτηνών,
πού συμπληρώνονται άπό τό ψήφισμα τής 17ης Μαΐου
1977 τοΰ Συμβουλίου τών Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
καί τών άντιπροσώπων τών κυβερνήσεων τών Κρατών
μελών, o i όποιοι συγκεντρώθηκαν στά πλαίσια τοΰ
Συμβουλίου σχετικά με τή συνέχιση καί τήν πραγματο
ποίηση μιας πολιτικής καί ένός προγράμματος δράσε
ως τών Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων στόν τομέα τοΰ
περιβάλλοντος(5) ·

ότι στό ευρωπαϊκό έδαφος τών Κρατών μελών, Ινας
μεγάλος άριθμός ειδών πτηνών πού ζοΰν έκ φύσεως σέ
άγρια κατάσταση υφίσταται μείωση τοΰ πληθυσμού
του , ή όποία είναι ταχύτατη σέ όρισμένες περιπτώσεις
καί ότι ή μείωση αυτή άποτελεΐ σοβαρό κίνδυνο γιά τή
διατήρηση τοΰ φυσικού περιβάλλοντος, ιδίως έξαιτίας
τών άπειλητικών συνεπειών της στή βιολογική Ισορ
ροπία ·

(!) ΕΕ άριθ. A 24 τής 1.2.1977 , σ . 3 καί ΕΕ αριθ. A 201 τής
23.8.1977 , σ . 2 .

(2) EE άριθ. A 163 της 11.7.1977 . σ . 28 .
(3) ΕΕ άριθ . A 152 τής 29.6.1977 , σ . 3 .
(4) ΕΕ άριθ. A 112 της 20.12.1973 , σ . 40.
(5) EE άριθ. A 139 της 13.6.1977 , σ . 1 .
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έθνικών διατάξεων πού θά ληφθούν μέ βάση τήν
παρούσα όδηγία

δτι ή τεχνική καί έπιστημονική πρόοδος άπαιτεϊ τήν
ταχεία προσαρμογή όρισμένων παραρτημάτων· δτι,
γιά νά διευκολυνθεί ή έφαρμογή των μέτρων πού είναι
άναγκαϊα γι' αύτόν τό σκοπό, είναι σκόπιμο νά

. προβλεφθεί μιά διαδικασία, ή όποία θά καθιερώνει
μιά στενή συνεργασία μεταξύ των Κρατών μελών καί
της Επιτροπής στά πλαίσια μιας έπιτροπής γιά τήν
προσαρμογή στήν τεχνική καί έπιστημονική πρόοδο,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ:

"Αρνρο 1

1 . Ή παρούσα όδηγία αφορά στή διατήρηση δλων
των ειδών πτηνών πού ζουν έκ φύσεως σέ άγρια
κατάσταση στό ευρωπαϊκό Ιδαφος τών Κρατών μελών
στό όποιο έφαρμόζεται ή συνθήκη . "Εχει άντικείμενο
τήν προστασία , τή διαχείριση καί τή ρύθμιση τών
ειδών αυτών καί κανονίζει τήν έκμετάλλευσή τους .

2 . Ή παρούσα όδηγία έφαρμόζεται στά πτηνά, τά
αύγά, τίς φωλιές καί τούς οίκοτόπους τους .

3 . Ή παρούσα όδηγία δεν έφαρμόζεται στή Γροι
λανδία .

τών πόρων και ρυθμίζει την έκμετάλλευσή τους με
βάση τά άναγκαϊα μέτρα γιά τή διατήρηση καί τήν
προσαρμογή τών φυσικών ισορροπιών τών ειδών στά
όρια του λογικά δυνατού·

ότι ή διαφύλαξη , ή διατήρηση ή ή άποκατάσταση μιας
έπαρκοΰς ποικιλίας καί έκτάσεως οικοτόπων είναι
απαραίτητες γιά τή διατήρηση όλων τών ειδών
πτηνών · ότι όρισμένα είδη πτηνών πρέπει νά άποτελέ
σουν άντικείμενο μέτρων ειδικής διατηρήσεως σχετικά
μέ τόν οίκότοπό τους, ώστε νά έξασφαλισθεϊ ή έπιβίω
ση καί ή άναπαραγωγή τους στήν περιοχή έξαπλώσε
ώς τους · ότι αυτά τά μέτρα πρέπει όμοίως νά λάβουν
υπόψη τά άποδημητικά είδη καί νά συντονισθούν μέ
σκοπό τή δημιουργία ένός συναφούς δικτύου ·

δτι,, γιά νά μήν ό,σκοΰν ένδεχομένως τά έμπορικά
συμφέροντα βλαπτική πίεση στά έπίπεδα άπολήψεως,
είναι άναγκαΐο νά καθιερωθεί μιά γενική άπαγόρευση
έμ,τορίας καί νά περιορισθούν οί έξαιρέσεις μόνο στά
είδη τών όποιων ή βιολογική κατάσταση τό έπιτρέπει,
άφού ληφθούν υπόψη οί ειδικές συνθήκες πού έπι
κρατούν στίς διάφορες περιοχές·

ότι, λόγω του επιπέδου τοΰ πληθυσμού τους, τής
γεωγραφικής κατανομής τους καί τοΰ ρυθμού άναπα
ραγωγής τους στό σύνολο τής Κοινότητος , όρισμένα
είδη μπορούν νά άποτελέσουν άντικείμενο θήρας ,
πράγμα πού άποτελεΐ μιά άποδεκτή έκμετάλλευσή, έφ'
όσον θεσπισθούν καί γίνουν σεβαστά όρισμένα όρια ·
ή δέ θήρα αύτή πρέπει νά συμβιβάζεται μέ τή διατήρη
ση τού πληθυσμού αύτών τών είδών σέ ικανοποιητικό
έπίπεδο ·

ότι τά μέσα, οί έγκαταστάσεις ή οι μέθοδοι συλλήψεως
ή θανατώσεως μαζικής καί όχι έπιλεκτικής, καθώς καί
ή καταδίωξη μέ όρισμένα μέσα μεταφοράς , πρέπει νά
απαγορευθούν έξαιτίας τής υπερβολικής πιέσεως πού
άσκοΰν ή (μπορούν νά άσκήσουν στό έπίπεδο τού
πληθυσμού τών σχετικών είδών·

ότι λόγω τής σημασίας πού έχουν όρισμένες ειδικές
καταστάσεις είναι σκόπιμο νά προβλεφθεί, υπό όρι
σμένες συνθήκες, ή δυνατότητα παρεκκλίσεως ή όποία
Φά υπόκειται στην έπίβλεψη τής Έπιτροπής ·

δτι ή διατήρηση τών πτηνών καί ειδικότερα ή διατή
ρηση τών άποδημητικών πτηνών, θέτει άκόμα προ
βλήματα γιά τά όποια πρέπει νά άναληφθοΰν έπιστη
μονικές έργασίες καί ότι οί έργασίες αυτές θά έπιτρέ
ψουν έκτός τών άλλων τήν έκτίμηση τής άποτελεσμα
τικότητας τών μέτρων πού λαμβάνονται·

δτι πρέπει νά υπάρχει μέριμνα, σέ συνεννόηση μέ τήν
'Επιτροπή, ώστε ή ένδεχόμενη εισαγωγή είδών πτηνών
τά όποια δεν ζούν έκ φύσεως σέ άγρια κατάσταση στό
ευρωπαϊκό Ιδαφος ιών Κρατών μελών νά μήν προκα
λεί βλάβη στήν τοπική χλωρίδα καί πανίδα

δτι ή 'Επιτροπή θά έτοιμάζει καί θά κοινοποιεί κάθε
τρία χρόνια στά Κράτη μέλη μιά έκθεση συνθέσεως
βασισμένη στίς πληροφορίες τίς όποιες θά τής διαβι
βάζουν τά Κράτη μέλη σχετικά μέ τήν έφαρμογή τών

"Αρϋρο 2

Τά Κράτη μέλη υιοθετούν δλα τά άναγκαϊα μέτρα μέ
σκοπό νά διατηρηθεί ή νά προσαρμοσθεί ό πληθυσμός
δλων τών είδών τών πτηνών πού άναφέρονται στό
άρθρο 1 σ' ενα έπίπεδο πού νά . άνταποκρίνεται
ιδιαίτερα στίς οικολογικές , έπιστημονικές καί μορφω
τικές άπαιτήσεις, λαμβάνοντας , ώστόσο, ύπόψη τίς
οικονομικές καί ψυχαγωγικές άπαιτήσεις .

"Αρσρο 3

1 . Λαμβάνοντας υπόψη τίς άναφερόμενες στό άρθρο
2 άπαιτήσεις τά Κράτη μέλη λαμβάνουν δλα τά
άναγκαϊα μέτρα μέ σκοπό νά διαφυλαχθεί, διατηρηθεί
ή Αποκατασταθεί γιά δλα τά άναφερόμενα στό άρθρο
1 είδη πτηνών μία έπαρκής ποικιλία καί έπιφάνεια
οικοτόπων.

2 . Ή διαφύλαξη, ή συντήρηση καί ή άποκατάσταση
τών βιοτόπων καί τών οικοτόπων περιλαμβάνουν
προπάντων τά άκόλουθα μέτρα

α) δημιουργία ζωνών προστασίας
β) συντήρηση καί διευθέτηση σύμφωνα μέ τίς οικολο

γικές άπαιτήσεις τών οικοτόπων πού βρίσκονται
στό έσωτερικό καί στό έξωτερικό τών ζωνών προ
στασίας ·

γ) άποκατάσταση τών κατεστραμμένων βιοτόπων
δ) δημιουργία βιοτόπων
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"Αρνρο 4 "Αρνρο 5

Μέ την έπιφυλαξη τών άρθρων 7 καί 9 , τά Κράτη μέλη
υιοθετούν τά άναγκαϊα μέτρα γιά νά έγκαθιδρύσουν
ëva γενικό καθεστώς προστασίας δλων τών ειδών
πτηνών πού άναφέρονται στό άρθρο 1 καί περιλαμβά
νουν ειδικότερα την άπαγόρευση :

a) του έκ προθέσεως φόνου ή συλλήψεως πτηνών μέ
οιονδήποτε τρόπο·

β) τήν έκ προθέσεως καταστροφής ή βλάβης τών
φωλιών καί τών αυγών καί της άφαιρέσεως τών
φωλιών ·

γ) της συλλογής τών αυγών στή φύση καί τής κατοχής
του εστω καί κενών·

δ) τής σκόπιμης ένοχλήσεως τών πτηνών, Ιδιαίτερα
κατά τήν περίοδο άναπαραγωγής καί έξαρτήσεως ,
δταν αυτή ?χει σημαντικές συνέπειες σέ σχέση μέ
τούς άντικειμενικούς σκοπούςτής παρούσας όδη
γίας·

ε) τής κατοχής τών ειδών πτηνών, τών όποιων άπα
γορεύεται ή θήρα καί ή σύλληψη.

"Αρνρο 6

1 . Γιά τά είδη πού άναφέρονται στό παράρτημα I
προβλέπονται μέτρα ειδικής διατηρήσεως, πού άφο
ροΰν τόν οίκότοπό τους, γιά νά έξασφαλισθεΐ ή
έπιβίωση καί ή άναπαραγωγή τών ειδών αυτών στή
ζώνη έξαπλώσεώς τους . Γιά τό σκοπό αυτό λαμβάνον
ται υπόψη :

a) τά εϊδη πού άπειλοΰνται μέ έξαφάνιση ·
β) τά εϊδη πού είναι ευπαθή σέ όρισμένες μεταβολές

τών οΐκοτόπων τους·

γ) Τά εϊδη πού θεωρούνται σπάνια διότι οί πληθυ
σμοί τους είναι μικροί ή ή τοπική τους έξάπλωση
περιορισμένη ·

δ) άλλα εϊδη πού ?χουν άνάγκη ιδιαίτερης προσοχής ,
λόγω ιδιοτυπίας τοΰ οίκοτόπου τους .

Γιά νά πραγματοποιηθούν οί έκτιμήσεις θά ληφθούν
υπόψη οί τάσεις καί οί μεταβολές τών έπιπέδων τοΰ
πληθυσμού .

Τά Κράτη μέλη κατατάσσουν κυρίως σέ ζώνες ειδικής
προστασίας τά έδάφη τά πιό κατάλληλα, σέ άριθμό
καί έπιφάνεια, γιά τή διατήρηση τών ειδών αύτών στή
γεωγραφική θαλάσσια καί χερσαία ζώνη στήν όποία
ί-χει έφαρμογή ή παρούσα όδηγία .

2 . 'Ανάλογα μέτρα υιοθετούνται άπό τά Κράτη μέλη
γιά τά άποδημητικά εϊδη πού δέν μνημονεύονται στό
παράρτημα I, τών όποιων ή δλευση είναι τακτική,
λαμβάνοντας ύπόψη τίς άνάγκες προστασίας στή γεω
γραφική θαλάσσια καί χερσαία ζώνη στήν όποία
έφαρμόζεται ή παρούσα όδηγία, δσον άφορα τίς
περιοχές άναπαραγωγής, άλλαγής φτερώματος καί
διαχειμάσεως, καί τίς ζώνες δπου βρίσκονται οί στα
θμοί κατά μήκος τών όδών άποδημίας . Γιά τό σκοπό
αύτό τά Κράτη μέλη άποδίδουν ιδιαίτερη σημασία
στήν προστασία τών ύγροτόπων, καί ιδίως δσων Ιχουν
διεθνή σπουδαιότητα.

3 . Τά Κράτη μέλη διαβιβάζουν στήν 'Επιτροπή δλες
τίς άναγκαΐες πληροφορίες γιά νά μπορεί αύτή νά
παίρνει τίς κατάλληλες πρωτοβουλίες γιά τόν άνα
γκαϊο συντονισμό ώστε οί άναφερόμενες στίς παρα
γράφους 1 , άφ' ένός, καί 2 , άφ' έτέρου, τού παρόντος
άρθρου ζώνες νά άποτελούν ëva συναφές δίκτυο, πού
θά άνταποκρίνεται στίς άπαιτήσεις προστασίας τών
ειδών στή γεωγραφική θαλάσσια καί χερσαία ζώνη
στήν όποία έφαρμόζεται ή παρούσα όδηγία.

4 . Τά Κράτη μέλη υιοθετούν κατάλληλα μέτρα γιά νά
άποφύγουν στίς ζώνες προστασίας πού προβλέπονται
στίς παραγράφους 1 καί 2 τή ρύπανση ή τή φθορά τών
οΐκοτόπων, καθώς καί τίς έπιζήμιες γιά τά πτηνά
διαταράξεις, δταν αύτές Ι-χουν σημαντικές συνέπειες
σέ σχέση μέ τούς άντικειμενικούς στόχους τού παρό
ντος όρθρου . Τά Κράτη μέλη θά προσπαθήσουν
έπίσης, νά άποφύγουν τή ρύπανση ή τή φθορά τών
οΐκοτόπων καί Ιξω άπό τίς ζώνες προστασίας .

1 . Μέ τήν έπιφύλαξη τών παραγράφων 2 καί 3 , τά
Κράτη μέλη απαγορεύουν γιά δλα τά είδη τών πτηνών
πού άναφέρονται στό άρθρο 1 , τήν πώληση, τή μετα
φορά γιά πώληση, τήν κατοχή γιά πώληση καθώς καί
τή διάθεση γιά πώληση τών ζωντανών καί νεκρών
πτηνών καθώς καί οιουδήποτε μέρους ή προϊόντος
πού προέρχεται άπό τό πτηνό καί πού άναγνωρίζεται
εύκολα.

2 . Γιά τά εϊδη πού περιλαμβάνονται στό παράρτημα
III μέρος 1 , δραστηριότητες πού άναφέρονται στήν
παράγραφο 1 δέν άπαγορεύονται έφ' δσον τά πτηνά
Ιχουν φονευθεί ή συλληφθεί νόμιμα ή Ιχουν μέ άλλο
νόμιμο τρόπο άποκτηθεΐ.

3 . Τά Κράτη μέλη μπορούν νά έπιτρέψουν στό εδαφός
τους, γιά τά εϊδη πού περιλαμβάνονται στό παράρτη
μα III μέρος 2, τίς δραστηριότητες πού άναφέρονται
στήν παράγραφο 1 καί νά προβλέψουν γι' αυτόν τό
σκοπό περιορισμούς, έφ' δσον τά πτηνά Ιχουν φονευ
θεί ή συλληφθεί νόμιμα ή έχουν μέ άλλο νόμιμο τρόπο
άποκτηθεΐ.

Τά Κράτη μέλη πού έπιθυμούν νά παραχωρήσουν
αύτή τήν άδεια συμβουλεύονται προηγουμένως τήν
'Επιτροπή μέ τήν όποία έξετάζουν άν ή έμπορία τών
άτόμων τού έν λόγω είδους,όδηγεΐ ή άπειλεΐ, σύμφωνα
μέ λογικές προβλέψεις, νά όδηγήσει σέ κίνδυνο τό
έπίπεδο τού πληθυσμού , τή γεωγραφική κατανομή ή
τό ρυθμό άναπαραγωγής του στό σύνολο τής Κοινό
τητος . "Αν ή έξέταση αύτή δείξει δτι σύμφωνα μέ τή
γνώμη τής 'Επιτροπής ή ύπό συζήτηση άδεια όδηγεΐ ή
άπειλεΐ νά όδηγήσει σέ κάποιον άπό τούς κινδύνους
πού άπαριθμούνται παραπάνω, ή 'Επιτροπή άπευθύ
νει στό Κράτος μέλος μιά σύσταση δεόντως αιτιολογη
μένη, άποδοκιμάζοντας τήν έμπορία τού έν λόγω
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ώστε τά είδη πού υπόκεινται στή θηρευτική νομοθεσία
νά μή θηρεύονται κατά τήν περίοδο άναπαραγωγής
καί κατά τήν έπιστροφή τους στόν τόπο φωλεοποιήσε
ως . Τά Κράτη μέλη διαβιβάζουν στην 'Επιτροπή δλες
τίς χρήσιμες πληροφορίες γιά τήν πρακτική έφαρμογή
τής θηρευτικής νομοθεσίας τους .

"Αρϋρο 8

είδους . "Αν ή Επιτροπή έκτιμά δτι δέν υπάρχει
τέτοιος κίνδυνος, πληροφορεί σχετικά τό Κράτος
μέλος .

Ή σύσταση της 'Επιτροπής δημοσιεύεται στήν 'Επίση
μη 'Εφημερίδα τών Εύρωπαϊκών Κοινοτήτων.

Τό Κράτος μέλος πού παραχωρεί μιά αδεία μέ βάση
τήν παρούσα παράγραφο έλέγχει σέ κανονικά διαστή
ματα άν πληρούνται άκόμη οί άπαιτούμενοι δροι γιά
τή χορήγηση τής άδειας αύτής .

4 . Γιά τά είδη πού περιλαμβάνονται στό παράρτημα
III μέρος 3 , ή 'Επιτροπή προβαίνει σέ μελέτες γιά τό
βιολογικό καθεστώς τους καί τίς έπιπτώσεις τής
έμπορίας σ' αυτό .

'Υποβάλλει, τό αργότερο τέσσερις μήνες πρίν άπό τή
λήξη τής προθεσμίας τοΰ άρθρου 18 παράγραφος 1 ,
μία εκθεση καί τίς προτάσεις της στήν έπιτροπή πού
άναφέρεται στό άρθρο 16 , έν όψει άποφάσεως γιά τήν
έγγραφή τών ειδών αυτών στό παράρτημα III μέρος 2 .

Περιμένοντας αύτή τήν άπόφαση τά Κράτη μέλη
μπορούν νά έφαρμόζουν γι' αυτά τά είδη τίς υπάρχου
σες έθνικές διατάξεις μέ τήν έπιφύλαξη τής παραγρά
φου 3 .

1 . "Οσον άφορα τή θήρα, τή σύλληψη ή τη θανάτωση
πτηνών στό πλαίσιο τής παρούσας όδηγίας, τά Κράτη
μέλη άπαγορεύουν τή χρήση οιουδήποτε μέσου, έγκα
ταστάσεων ή μεθόδων μαζικής ή δχι έπιλεκτικής
συλλήψεως ή θανατώσεως, ή πού μπορεί νά προκαλέ
σει τοπικά τήν έξαφάνιση ένός είδους, ιδιαίτερα
έκείνων τών μέσων πού άναφέρονται στό παράρτημα
IV υπό α).

2 . Τά Κράτη μέλη άπαγορεύουν έπίσης τήν καταδίω
ξη μέ τά μεταφορικά μέσα καί ύπό τούς δρους πού
σημειώνονται στό παράρτημα IV ύπό β).

"Αρνρο 9

"Αρχτρο 7

1 . 'Εφ' δσον δέν υπάρχουν άλλες ικανοποιητικές
λύσεις τά Κράτη μέλη μπορούν νά μήν έφαρμόσουν τίς
διατάξεις τών άρθρων 5 , 6 , 7 καί 8 γιά τούς έξης
λόγους :

α) — γιά λόγους ύγείας καί δημόσιας άσφάλειας,
— γιά λόγους άεροπορικής άσφάλειας,
— γιά νά προληφθούν σοβαρές ζημιές στίς καλλι

έργειες, στά οικιακά ζώα, στά δάση, στήν ά
λιεία καί στά ΰδατα,

— γιά τήν προστασία τής χλωρίδας καί πανίδας ·

β) — γιά έρευνητικούς καί διδακτικούς σκοπούς, γιά
σκοπούς έμπλουτισμού πληθυσμών καί έπανει
σαγωγης, καθώς καί γιά έκτροφή σχετική μέ
αυτές τίς ένέργειες·

γ) — γιά νά έπιτραπεΐ μέ αυστηρά έλεγχόμενους
δρους καί τρόπο έπιλεκτικό ή σύλληψη, ή
κράτηση καί ή όρθολογική έκμετάλλευση δρι
σμένων πτηνών σέ μικρές ποσότητες.

2 . Οί έξαιρέσεις πρέπει νά μνημονεύουν :

— τά είδη πού άποτελοΰν άντικείμενο έξαιρέσεων,
— τά έπιτρεπόμενα μέσα, έγκαταστάσεις ή μεθόδους

συλλήψεως ή θανατώσεως,

— τίς συνθήκες κινδύνου καί τίς χρονικές καί τοπι
κές περιστάσεις στίς όποιες οί έξαιρέσεις μπο
ρούν νά έφαρμοσθοΰν,

— τήν άρχή ή όποία είναι άρμόδια νά δηλώσει δτι
πληρούνται οί άπαραίτητες προϋποθέσεις καί νά
άποφασίσει ποιά μέσα, έγκαταστάσεις ή μέθοδοι
μπορούν νά χρησιμοποιηθούν, σέ ποιά δρια καί
άπό ποιά πρόσωπα,

— τούς έλέγχους πού θά πραγματοποιηθούν.

3 . Τά Κράτη μέλη άπευθύνουν κάθε χρόνο στήν

1 . Ανάλογα μέ τό έπίπεδο τού πληθυσμού τους, τή
γεωγραφική κατανομή καί τό ρυθμό άναπαραγωγής
τους; σ' όλη τήν Κοινότητα, τά άναφερόμενα στό
παράρτημα II είδη είναι δυνατόν νά άποτελέσουν
άντικείμενο θηρευτικών πράξεων στά πλαίσια της
έθνικής νομοθεσίας . Τά Κράτη μέλη μεριμνούν ώστε ή
θήρα αύτών τών ειδών νά μήν ύπονομεύει τίς προσπά
θειες διατηρήσεως πού άναλαμβάνονται στή ζώνη
έξαπλώσεώς τους .

2 . Τά είδη πού άπαριθμούνται στό παράρτημα II
μέρος 1 είναι δυνατόν νά θηρεύονται στή γεωγραφική
θαλάσσια καί χερσαία ζώνη έφαρμογής της παρούσης
όδηγίας .

3 . Τά εϊδη πού άπαριθμούνται στό παράρτημα II
μέρος 2, είναι δυνατόν νά θηρεύονται μόνο στά Κράτη
μέλη , γιά τά όποια έχουν σημειωθεί .

4 . Τά Κράτη μέλη έξασφαλίζουν δτι ή θηρευτική
δραστηριότητα στήν όποία συμπεριλαμβάνονται καί ή
ίερακοθηρία, όπως προκύπτει άπό τήν έφαρμογή τών
ισχυουσών έθνικών διατάξεων, σέβεται τίς άρχές μιας
όρθολογικής χρησιμοποιήσεως καί μιας οικολογικά
ισορροπημένης ρυθμίσεως γιά τά εϊδη πτηνών πού
άφορα , καί δτι ή πρακτική αύτή είναι συμβιβάσιμη, ώς
πρός τόν πληθυσμό τών ειδών αύτών, καί ιδιαίτερα
τών άποδημητικών, ué τίς ύποχρεώσεις πού προκύ
πτο\>ν άπό τό άρθρο 2 . Τά Κράτη μέλη μεριμνούν
Ιδιαίτερα ώστε τά ειδη στά όποια έφαρμόζεται ή
θηρευτική νομοθεσία νά μή θηρεύονται κατά τήν
περίοδο φωλεοποιήσεως, ούτε κατά τίς διάφορες φά
σεις τής άναπαραγωγής καί έξαρτήσεως . "Οταν πρό
κειται γιά άποδημητικά εϊδη μεριμνούν ιδιαίτερα
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"Αρνρο 14

Τα Κράτη μέλη μπορούν νά πάρουν αύστηρότερα
μέτρα προστασίας άπό αύτά πού προβλέπονται άπό
τήν παρούσα όδηγία .

Επιτροπή Ικθεση γιά τήν έφαρμογή των διατάξεων
τοΰ παρόντος άρθρου .

4 . Βάσει τών πληροφοριών πού διαθέτει καί ιδιαίτε
ρα αυτών πού της έχουν κοινοποιηθεί σύμφωνα μέ τήν
παράγραφο 3 , ή Επιτροπή μεριμνά συνεχώς ώστε οί
συνέπειες αυτών τών έξαιρέσεων νά μήν είναι άσυμβί
βαστες μέ τήν παρούσα όδηγία . Ή 'Επιτροπή παίρνει
τίς κατάλληλες γιά τό σκοπό αυτόν πρωτοβουλίες .

"Αρνρο 15

"Αρνρο 10

Οί τροποποιήσεις πού είναι άναγκαΐες γιά τήν προ
σαρμογή τών παραρτημάτων I καί V στίς έπιστημονι
κές καί τεχνικές προόδους, καθώς καί οί τροποποιή
σεις πού άναφέρονται στό άρθρο 6 παράγραφος 4
έδάφιο 2 θεσπίζονται σύμφωνα μέ τήν άναφερόμενή
στό άρθρο 17 διαδικασία .

"Αρνρο 16

1 . Τά Κράτη μέλη ένθαρρύνουν τίς αναγκαίες έρευνες
καί έργασίες μέ σκοπό τήν προστασία, τή διαχείριση
καί τήν έκμετάλλευση τών πληθυσμών δλων τών είδών
πτηνών πού άναφέρονται στό άρθρο 1 .

2 . 'Ιδιαίτερη προσοχή θά δίνεται στίς ερευνες καί τίς
έργασίες γιά τά θέματα πού απαριθμούνται στό
παράρτημαV. Τά Κράτη μέλη διαβιβάζουν στήν 'Επι
τροπή δλες τίς πληροφορίες πού της είναι άναγκαΐες
γιά νά μπορεί νά παίρνει τά κατάλληλα μέτρα μέ
σκοπό τό συντονισμό τών έρευνών καί έργασιών πού
άναφέρονται στό παρόν άρθρο .

1 . Για τίς άναγκες τών τροποποιήσεων πού άναφέρο
νται στό άρθρο 15 ιδρύεται μία 'Επιτροπή γιά τήν
Προσαρμογή στήν 'Επιστημονική καί Τεχνική Πρόοδο
τής παρούσας όδηγίας ή όποία έφεξης όνομάζεται
« έπιτροπή» καί άπαρτίζεται άπό άντιπροσώπους τών
Κρατών μελών ύπό τήν προεδρία ένός έκπροσώπου
της 'Επιτροπής .

2 . Ή έπιτροπή καταρτίζει τόν έσωτερικό κανονισμό
της .

"Αρνρο 11

"Αρνρο 17

Τα Κράτη μελη μεριμνούν ώστε ή τυχόν εισαγωγή
είδών πτηνών πού δέν ζοΰν έκ φύσεως σέ άγρια
κατάσταση στό ευρωπαϊκό έδαφος τών Κρατών μελών
νά μήν προξενεί καμιά* βλάβη στήν τοπική χλωρίδα
καί πανίδα. Συμβουλεύονται καί σχετικά τήν Έπι
τροπή.

"Αρνρο 12

1 . Τα Κράτη μέλη διαβιβάζουν στην Επιτροπή κάθε
τριετία, άπό τή λήξη της προθεσμίας πού προβλέπεται
στό άρθρο 18 παράγραφος 1 , μία Ικθεση γιά τήν
έφαρμογή τών έθνικών διατάξεων πού Ιχουν ληφθεί
δυνάμει της παρούσας όδηγίας .

2 . Ή 'Επιτροπή έτοιμάζει κάθε τριετία μία Ικθεση
συνθέσεως βασισμένη στίς πληροφορίες πού άναφέ
ρονται στήν παράγραφο 1 . Τό μέρος τοΰ σχεδίου της
έκθέσεως τό σχετικό μέ τίς πληροφορίες, πού παρέ
χονται άπό Ινα Κράτος μέλος, διαβιβάζεται γιά έπα
λήθευση στίς άρχές τοΰ έν λόγω Κράτους μέλους . Τό
όριστικό κείμενο της έκθέσεως κοινοποιείται στά
Κράτη μέλη .

1 . Στις περιπτώσεις πού γίνεται άναφορά στή διαδι
κασία πού καθορίζεται στό παρόν άρθρο ή έπιτροπή
συγκαλείται άπό τόν πρόεδρό της είτε μέ πρωτοβουλία
του είτε μετά άπό αίτηση τοΰ άντιπροσώπου ένός
Κράτους μέλους.

2 . Ό έκπρόσωπος της Επιτροπής ύποβάλλει στήν
έπιτροπή Ινα σχέδιο τών μέτρων πού πρέπει νά
ληφθοΰν. Ή έπιτροπή έκφέρει τή γνώμη της γιά τό
σχέδιο αύτό έντός μιας προθεσμίας τήν όποία ό
πρόεδρος μπορεί νά καθορίσει άνάλογα μέ τό έπεΐγον
τοΰ θέματος . 'Αποφαίνεται μέ πλειοψηφία 41 ψήφων,
οί ψήφοι τών Κρατών μελών σταθμίζονται σύμφωνα
μέ τή διαδικασία πού προβλέπεται στό άρθρο 148
παράγραφος 2 της συνθήκης. Ό Πρόεδρος δέν συμμε
τέχει στήν ψηφοφορία .

3 . α) Ή Έπιτροπή λαμβάνει τά προβλεπόμενα μέτρα,
άν είναι σύμφωνα μέ τή γνώμη της έπιτροπής ·

β) δταν τά προβλεπόμενα μέτρα δέν είναι σύμφωνα
μέ τή γνώμη της έπιτροπής ή έλλείψει γνώμης, ή
Έπιτροπή ύποβάλλει χωρίς καθυστέρηση στό
Συμβούλιο μιά πρόταση σχετική μέ τά μέτρα
πού πρέπει νά ληφθοΰν. Τό συμβούλιο άποφα
σίζει μέ αυξημένη πλειοψηφία -

γ) &ν, μετά τή λήξη μιας προθεσμίας τριών μηνών
άφότου έπελήφθη τοΰ θέματος τό Συμβούλιο,
αύτό δέν £χει άποφανθεϊ, τά προταθέντα μέτρα
υΐοθετοΰνται άπό τήν Έπιτροπή.

"Αρνρο 13

Ή έφαρμογή τών μέτρων πού λαμβάνονται δυνάμει
τής παρούσας όδηγίας δέν μπορεί νά όδηγήσει σέ
υποβάθμιση της σημερινής καταστάσεως σέ δ,τι άφο
ρα τή διατήρηση δλων τών είδών πτηνών πού άναφέ
ρονται στό άρθρο 1 .
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"Αρνρο 18 "Αρνρο 19

1 . Τά Κράτη μέλη θέτουν σέ ισχύ τις αναγκαίες
νομοθετικές, κανονιστικές καί διοικητικές διατάξεις,
γιά νά συμμορφωθούν πρός τήν παρούσα όδηγία
έντός δύο έτών άπό τήν κοινοποίησή τους . Πληροφο
ρούν, σχετικά, άμέσως τήν Επιτροπή.

2 . Τά Κράτη μέλη άνακοινώνουν στήν Επιτροπή τό
κείμι-νο τών ούσιωδών διατάξεων έσωτερικοΰ δικαί
ου, πού υιοθετούν στόν τομέα πού διέπεται άπό τήν
παρούσα όδηγία.

Ή παρούσα όδηγία άπευθυνεται στά Κράτη μέλη .

"Εγινε στό Λουξεμβούργο, στίς 2 'Απριλίου 1979 .

Γιά τό Συμβούλιο

Ό Πρόεδρος

J. FRANÇOIS-PONCET
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25. Cynus olor + 

26. Anser brnchyrhynchus + + + + 

27. Anser albifrons + + + + + + + + 

23. 

29. 
Branta bernicla 

Netta rufina 

+ + 

+ 

30. Aythya marila + + + + + + + + 

31. 

32. 

So.maceria mollissima 

Clangula hyemalis 

+ 
+ _ 

+ 
+ 

+ 
+ 

+ 

33. Melanitta nigra + + + + + 

3 4 . Melanitta fusca + + + + + 

35. Bucephala clangula + + + + 

36. Mergus serrâtor + + 

37. Mergus merganser + + 

38. Bonasia bonasia (Tetrastes bonasia) + 

39. Tetrao tetrix (Lyrurus tetrix) + +cf +cf + + 

41). Tetrao urogallus + C f +cP + + 

4 L Alectoris barbara + 

4 2 . Coturnix coturnix + + + 

4 3 . Meleagris gallopavo + 

4 4 . Rallus aquaticus + + 

4 5 . Gallinula chloropus + + + + 

4 6 . Haematopus ostralegus + + + 

4 7 . Pluvialis apricaria + + + + + + + 

4 8 . Pluvialis squataróla + + + 

4 9 . Vanellus vanellus + + + + + 

50. C a l i d r i s c a n u t u s + + + 

51. Philomachus pugnax + + 

52. Limosa limosa + + + 

53. Limosa lapponica + + + + 

54. Numenius phaeopus + + + 

55. Numenius arquata + + + + + 

56. Tringa erythropus + + 

57. Tringa totanus + + + + 

58. Tringa nebularia + + 

59. Larus ridibundus + + 

6 0 . Larus canus + + 

61. Larus fuscus + + 

62. Larus argentatus + + 
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63. Larus marinus + + + 

64. Columba oenas + 

65. Streptopelia decaoctoa + + + 

66. Streptopelia turtur + + + 

67. Alauda arvensis + + + 

68. Turdus merula + + + 

69. Turdus pilaris + + + 

70. Turdus philomelos + + + 

71. Turdus iliacus + + + 

72. Turdus viscivorus + + 

+ = Medlemsstater, som i overensstemmelse med artikel 7, stk. 3, kan give tilladelse til jagt pà de anforte arter. 

+ = Mitgliedstaaten, die nach Artikel 7 Absatz 3 die Bejagung der aufgefiihrten Arten zulassen können. 

+ = Member States which under Article 7 (3) may authorize hunting of the species listed. 

+ = États membres pouvant autoriser, conformément à l'article 7 paragraphe 3, la chasse des espèces énumérées. 

+ = Stati membri che possono autorizzare, conformemente all'articolo 7, paragrafo 3 , la caccia delle specie elencate. 

+ = Lid-Staten die overeenkomstig artikél 7, lid 3, toestemming mogen geven tot het jagen op de genoemde soorten. 
+ = Κράτη μέλη πού δύνανται ν ά έπιτρέψουν, σύμφωνα μέ τό άρθρο 7 παράγραφος 3 τό κυνήγι των ειδών πού Απαριθμούνται. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV

α) — Βρόχοι, ξώβεργες, άγκίστρια, ζωντανά πτηνά τυφλωμένα ή άκρωτηριασμένα που χρησιμοποι
ούνται σάν κράχτες, μαγνητόφωνα, μηχανήματα ήλεκτροπληξίας

— Τεχνητές φωτεινές πηγές, καθρέπτες, μηχανισμοί πού φωτίζουν τό στόχο, μηχανισμοί
σκοπεύσεως πού περιλαμβάνουν μετατροπέα εικόνας fj ήλεκτρονικό ένισχυτή εΙκόνας γιά
νυχτερινή σκόπευση.

— Εκρηκτικά.

— Δίχτυα, παγίδες, δηλητηριώδη ή ηρεμιστικά δολώματα.

— Ημιαυτόματα ή αυτόματα δπλα των όποιων ό γεμιστήρας μπορεί νά χωρέσει περισσότερα άπό
δύο φυσίγγια.

β) — Αεροπλάνα, αυτοκίνητα.

— Πλωτά μέσα πού μετακινούνται μέ ταχύτητα μεγαλύτερη άπό 5 χιλιόμετρα τήν ώρα. Στήν
άνοικτή θάλασσα τά Κράτη μέλη μπορούν γιά λόγους άσφαλείας, νά έπιτρέψουν τή χρήση
μηχανοκινήτων πλωτών μέσων πού £χουν μεγίστη ταχύτητα 18 χιλιομέτρων τήν ώρα. Τά
Κράτη μέλη πληροφορούν τήν Επιτροπή γιά τίς άδειες πού ϊ-χουν δοθεί .

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V

α) Κατάρτιση έθνικοΰ καταλόγου μέ τά είδη πού άπειλοΰνται μέ άφανισμό ή κινδυνεύουν Ιδιαίτερα,
λαμβάνοντας ύπόψη τή γεωγραφική ζώνη έξαπλώσεώς τους.

β) 'Απογραφή καί οικολογική περιγραφή των ζωνών πού £χουν ιδιαίτερη σημασία γιά τά
άποδημητικά εϊδη στή διάρκεια της μεταναστεύσεως, της διαχειμάσεως καί της φωλεοποιήσεώς
τους.

γ) 'Απογραφή τών δεδομένων σχετικά μέ τό έπίπεδο πληθυσμού των άποδημητικών πτηνών
χρησιμοποιώντας άποτελέσματα δακτυλιώσεως.

δ) Προσδιορισμός της έπιδράσεως τών τρόπων άπολήψεως πάνω στό έπίπεδο τών πληθυσμών.

ε) Τελειοποίηση καί άνάπτυξη οικολογικών μεθόδων γιά τήν πρόληψη τών βλαβών πού προκαλούν
ται άπό τά πτηνά.

στ) Προσδιορισμός τοΰ ρόλου όρισμένων εΙδών ώς δεικτών ρυπάνσεως.

ζ) Μελέτη τών έπιβλαβών Αποτελεσμάτων της χημικής ρυπάνσεως πάνω στό έπίπεδο τοΰ πληθυ
σμού τών ειδών πτηνών.



ΟΔΗΓΙΑ 92/43/ΕΟΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (1)
της 21ης Μαΐου 1992

για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων καθώς και της άγριας πανίδας και 
χλωρίδας

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ, 

Έχοντας υπόψη: 

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας, και ιδίως το 
άρθρο 130 Π, 

την πρόταση της Επιτροπής (2), 

τη γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (3), 

τη γνώμη της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (4), 

Εκτιμώντας: 

ότι  η  διατήρηση,  η  προστασία  και  η  βελτίωση  του  περιβάλλοντος, 
συμπεριλαμβανομένης της διατήρησης των φυσικών οικοτόπων καθώς και της άγριας 
πανίδας  και  χλωρίδας,  αποτελούν  ουσιαστικό  στόχο  γενικού  ενδιαφέροντος  του 
οποίου την επίτευξη επιδιώκει  η Κοινότητα,  όπως ορίζεται  στο άρθρο 130 Π της 
συνθήκης-

ότι το πρόγραμμα κοινοτικής δράσης στον τομέα του περιβάλλοντος (1987-1992)(5) 
προβλέπει μέτρα σχετικά με τη διατήρηση της φύσης και των φυσικών πόρων-

ότι η παρούσα οδηγία αυτή συμβάλλει στο γενικό στόχο μιας διαρκούς ανάπτυξης 
δεδομένου  ότι  ο  κυριότερος  σκοπός  της  είναι  να  ευνοήσει  τη  διατήρηση  της 
βιοποικιλότητας  λαμβάνοντας  συγχρόνως  υπόψη  τις  οικονομικές,  κοινωνικές, 
πολιτιστικές και περιφερειακές απαιτήσεις- 

ότι η διατήρηση αυτής της βιοποικιλότητας ενδέχεται σε ορισμένες περιπτώσεις να 
απαιτεί τη διατήρηση ή και την ενθάρρυνση ανθρώπινων δραστηριοτήτων-

ότι, στο ευρωπαϊκό έδαφος των κρατών μελών, οι φυσικοί οικότοποι υποβαθμίζονται 
συνεχώς και αυξάνεται ο αριθμός των άγριων ειδών που απειλούνται σοβαρά- ότι 
εφόσον οι απειλούμενοι  οικότοποι  και τα απειλούμενα είδη αποτελούν τμήμα της 
φυσικής  κληρονομιάς  της  Κοινότητας  και  τα  απειλούντα  στοιχεία  είναι  γενικά 
διασυνοριακής φύσεως, είναι αναγκαίο να ληφθούν σε κοινοτικό επίπεδο μέτρα για 
τη διατήρησή τους-

ότι,  λαμβανομένων υπόψη των απειλών που υφίστανται  ορισμένοι  τύποι  φυσικών 
οικοτόπων και ορισμένα είδη, είναι αναγκαίο να χαρακτηριστούν ως οικότοποι και 
είδη προτεραιότητας, ώστε να ληφθούν ταχέως μέτρα για τη διατήρησή τους-

ότι  προκειμένου  να  εξασφαλιστεί  η  αποκατάσταση  ή  η  διατήρηση  των  φυσικών 
οικοτόπων και των ειδών κοινοτικού ενδιαφέροντος σε ικανοποιητικό επίπεδο, πρέπει 



να  χαρακτηριστούν  ειδικές  ζώνες  διατήρησης  ώστε  να  υλοποιηθεί  ένα  συνεκτικό 
ευρωπαϊκό οικολογικό δίκτυο, σύμφωνα με ένα καθορισμένο χρονοδιάγραμμα-

ότι όλες οι χαρακτηρισμένες ζώνες, συμπεριλαμβανομένων των ζωνών που έχουν ήδη 
ταξινομηθεί ή θα ταξινομηθούν στο μέλλον ως ειδικές ζώνες προστασίας δυνάμει της 
οδηγίας  79/409/ΕΟΚ  του  Συμβουλίου  της  2ας  Απριλίου  1979  (6)  περί  της 
διατηρήσεως  των  αγρίων  πτηνών  πρέπει  να  ενσωματωθούν  στο  συγκροτημένο 
ευρωπαϊκό οικολογικό δίκτυο-

ότι, σε κάθε χαρακτηρισμένη ζώνη, θα πρέπει να εφαρμόζονται τα αναγκαία μέτρα σε 
σχέση με τους στόχους διατήρησης που έχουν οριστεί-

ότι  οι  τόποι  που  ενδέχεται  να  χαρακτηριστούν  ως  ειδικές  ζώνες  διατήρησης 
προτείνονται  από  τα  κράτη  μέλη  αλλά  ότι,  ωστόσο,  πρέπει  να  προβλεφθεί  μια 
διαδικασία που να επιτρέπει το χρακτηρισμό, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, ενός τόπου 
ο οποίος δεν έχει προταθεί από κράτος μέλος αλλά τον οποίον η Κοινότητα θεωρεί 
βασικής σημασίας, αντίστοιχα, για τη διατήρηση ή την επιβίωση ενός τύπου φυσικού 
οικοτόπου ή ενός είδους προτεραιότητας-

ότι κάθε σχέδιο ή πρόγραμμα που ενδέχεται να επηρεάσει σημαντικά τους στόχους 
διατήρησης  ενός  τόπου  που  έχει  χαρακτηρισθεί  ή  θα  χαρακτηρισθεί  στο  μέλλον 
πρέπει να υπόκειται στην κατάλληλη εκτίμηση-

ότι αναγνωρίζεται πως η θέσπιση μέτρων που ευνοούν τη διατήρηση των φυσικών 
οικοτόπων  και  ειδών  προτεραιότητας  κοινοτικού  ενδιαφέροντος  αποτελεί  κοινή 
ευθύνη  όλων  των  κρατών  μελών-  ότι  αυτό  ενδέχεται  ωστόσο  να  προκαλέσει 
υπερβολική  χρηματική  επιβάρυνση  ορισμένων  κρατών  μελών,  λόγω,  αφενός,  της 
άνισης κατανομής αυτών των οικοτόπων και ειδών ανά την Κοινότητα και, αφετέρου, 
του γεγονότος  ότι  η  αρχή  "ο  ρυπαίνων πληρώνει"  περιορισμένη μόνον εφαρμογή 
μπορεί να έχει στη συγκεκριμένη περίπτωση διατήρησης της φύσεως-

ότι, ως εκ τούτου, συμφωνείται, πως για την εξαιρετική αυτή περίπτωση πρέπει να 
προβλεφθεί  συνεισφορά  με  κοινοτική  συγχρηματοδότηση,  εντός  των  ορίων  των 
πόρων που είναι διαθέσιμοι δυνάμει των αποφάσεων της Κοινότητας-

ότι θα πρέπει να ενθαρρυνθεί, στις πολιτικές χωροταξίας και ανάπτυξης, η διαχείριση 
των στοιχείων του τοπίου, που έχουν μείζονα σημασία για την άγρια χλωρίδα και 
πανίδα-

ότι  θα  πρέπει  να  εξασφαλιστεί  η  θέσπιση  ενός  συστήματος  παρακολούθησης  της 
κατάστασης διατήρησης των φυσικών οικοτόπων και των ειδών, που αναφέρονται 
στην παρούσα οδηγία-

ότι,  ως  συμπλήρωμα της  οδηγίας  79/409/ΕΟΚ,  είναι  σκόπιμο να  προβλεφθεί  ένα 
γενικό σύστημα προστασίας για ορισμένα είδη χλωρίδας και πανίδας- 

ότι  θα πρέπει να προβλεφθούν μέτρα διαχείρισης για ορισμένα είδη, εφόσον αυτό 
δικαιολογείται  από  την  κατάσταση  διατήρησής  τους,  συμπεριλαμβανομένης  της 
απαγόρευσης  ορισμένων  τρόπων  σύλληψης  ή  θανάτωσης,  και  να  προβλεφθεί 
παράλληλα η δυνατότητα παρεκκλίσεων υπό ορισμένες προϋποθέσεις-



ότι προκειμένου να εξασφαλιστεί  η παρακολούθηση της εφαρμογής της παρούσας 
οδηγίας,  η  Επιτροπή  θα  καταρτίζει  περιοδικά  συγκεφαλαιωτική  έκθεση  που  θα 
βασίζεται, μεταξύ άλλων, στις πληροφορίες που θα της διαβιβάζουν τα κράτη μέλη 
για την εφαρμογή των εθνικών διατάξεων που θεσπίζονται δυνάμει  της παρούσας 
οδηγίας-

ότι η βελτίωση των επιστημονικών και τεχνικών γνώσεων είναι απαραίτητη για την 
εφαρμογή της παρούσας οδηγίας και 

ότι  συνεπώς,  ενδείκνυται  να  ενθαρρυνθεί  η  απαιτούμενη  έρευνα  και  οι  σχετικές 
επιστημονικές εργασίες-

ότι η τεχνική και επιστημονική πρόοδος απαιτεί  τη δυνατότητα προσαρμογής των 
παραρτημάτων-  ότι  θα πρέπει  να προβλεφθεί  μια διαδικασία τροποποίησης αυτών 
των παραρτημάτων από το Συμβούλιο-

ότι θα πρέπει να συσταθεί ρυθμιστική επιτροπή για να επικουρεί την Επιτροπή κατά 
την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας και, ιδίως, κατά τη λήψη
απόφασεων για την κοινοτική συγχρηματοδότηση-

ότι  θα  πρέπει  να  προβλεφθούν  συμπληρωματικά  μέτρα  που  θα  ρυθμίζουν  την 
επανεισαγωγή  ορισμένων  ιθαγενών  ειδών  χλωρίδας  και  πανίδας  καθώς  και  την 
ενδεχόμενη εισαγωγή μη ιθαγενών ειδών-

ότι η εκπαίδευση και η γενική ενημέρωση σχετικά με τους στόχους της παρούσας 
οδηγίας είναι απαραίτητες για την εξασφάλιση της αποτελεσματικής της εφαρμογής, 

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ:

 

 Ορισμοί 

 Άρθρο 1 

 Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας νοούνται ως: 

α)  διατήρηση":  ένα  σύνολο  μέτρων  που  απαιτούνται  για  να  διατηρηθούν  ή 
αποκατασταθούν οι φυσικοί οικότοποι και οι πληθυσμοί ειδών αγρίας χλωρίδας και 
πανίδας σε ικανοποιητική κατάσταση όπως ορίζεται στα στοιχεία ε) και θ)-

β) "φυσικοί οικότοποι": οι χερσαίες περιοχές ή υγρότοποι που διακρίνονται χάριν στα 
βιολογικά  και  μη  βιολογικά  γεωγραφικά  χαρακτηριστικά  τους,  είτε  είναι  εξ 
ολοκλήρου φυσικές είτε ημιφυσικές-

γ) "φυσικοί οικότοποι κοινοτικού ενδιαφέροντος": οι οικότοποι οι οποίοι στο έδαφος 
το οριζόμενο από το άρθρο 2: 



i. διατρέχουν κίνδυνο να εξαφανισθούν από την περιοχή της φυσικής τους 
κατανομής ή

ii. έχουν  περιορισμένη  περιοχή  φυσικής  κατανομής  λόγω  της  μειώσεώς 
τους  ή  λόγω  του  ότι  η  περιοχή  τους,  εκ  της  φύσεώς  της,  είναι 
περιορισμένη ή 

iii. αποτελούν  σημαντικά  δείγματα  τυπικών  χαρακτηριστικών  μιας  ή 
περισσοτέρων  από  τις  ακόλουθες  βιογεωγραφικές  περιοχές:  αλπικής, 
ατλαντικής,  ηπειρωτικής,  μακαρονησιωτικής,  βόρειας  (Αρκτικής)  και 
μεσογειακής. 

Αυτοί  οι  τύποι  οικοτόπων  αναγράφονται  ή  είναι  δυνατόν  να  αναγραφούν  στο 
παράρτημα Ι-

δ)  "τύποι  φυσικών οικοτόπων προτεραιότητας":  οι  τύποι  φυσικών οικοτόπων που 
διατρέχουν τον κίνδυνο να εξαφανιστούν από το οριζόμενο από το άρθρο 2 έδαφος, 
και  για τη διατήρηση των οποίων η Κοινότητα φέρει  ιδιαίτερη ευθύνη λόγω του 
μεγέθους  του  τμήματος  της  φυσικής  κατανομής  τους  που  περιλαμβάνεται  στο 
οριζόμενο από το άρθρο 2 έδαφος. Αυτοί οι τύποι φυσικών οικότοπων στους οποίους 
αποδίδεται προτεραιότητα σημειώνονται με αστερίσκο (*) στο παράρτημα Ι-

ε)  "κατάσταση  της  διατήρησης  ενός  φυσικού  οικοτόπου":  το  αποτέλεσμα  του 
συνόλου των παραγόντων που επιδρούν  σε  ένα φυσικό οικότοπο,  καθώς και  στα 
χαρακτηριστικά είδη που βρίσκονται σε αυτόν και οι οποίοι παράγοντες μπορούν να 
αλλοιώσουν  μακροπρόθεσμα  την  φυσική  του  κατανομή,  τη  δομή  του  και  τις 
λειτουργίες  του,  καθώς  και  την  μακροπρόθεσμη  επιβίωση  των  χαρακτηριστικών 
ειδών του στο αναφερόμενο στο άρθρο 2 έδαφος. Η "κατάσταση της διατήρησης" 
ενός φυσικού οικοτόπου θεωρείται "ικανοποιητική" όταν: 

• η περιοχή της φυσικής κατανομής του και  οι εκτάσεις  που περιέχει 
μένουν σταθερές ή αυξάνονται και 

• η  δομή  και  οι  ειδικές  λειτουργίες  που  απαιτούνται  για  την 
μακροπρόθεσμη  συντήρησή  του  υφίστανται  και  είναι  δυνατόν  να 
συνεχίσουν να υφίστανται κατά το προβλεπτό μέλλον και 

• η  κατάσταση  της  διατήρησης  των  χαρακτηριστικών  ειδών  κρίνεται 
ικανοποιητική κατά την έννοια του στοιχείου θ)- 

στ)  "οικότοπος  ενός  είδους":  περιβάλλον  οριζόμενο  από  βιολογικούς  και  μη 
βιολογικούς χαρακτηριστικούς  παράγοντες,  στο οποίο ζει  το είδος  σε ένα από τα 
στάδια του βιολογικού του κύκλου-

ζ) "είδη κοινοτικού ενδιαφέροντος": τα είδη τα οποία, στο έδαφος που αναφέρεται 
στο άρθρο 2: 

i)  διατρέχουν  κίνδυνο,  εξαιρουμένων  εκείνων  η  περιοχή  φυσικής  κατανομής  των 
οποίων  εκτείνεται  οριακά  μόνον  στο  προαναφερόμενο  έδαφος  και  τα  οποία  δεν 
διατρέχουν  κίδυνο  ούτε  είναι  ευπρόσβλητα  στην  περιοχή  του  δυτικού 
παλαιοαρκτικού ή
ii) είναι ευπρόσβλητα, δηλαδή πιθανολογείται ότι στο προσεχές μέλλον ενδέχεται να 
περιληφθούν  στην  κατηγορία  των  ειδών  που  διατρέχουν  κίνδυνο,  εφόσον 
εξακολουθήσουν να υπάρχουν οι παράγοντες που δημιουργούν αυτόν τον κίνδυνο ή
iii)  είναι  σπάνια,  δηλαδή  οι  πληθυσμοί  τους  είναι  ολιγάριθμοι  και  μολονότι  δεν 
διατρέχουν επί του παρόντος κίνδυνο ούτε είναι ευπρόσβλητα, υπάρχει κίνδυνος να 



καταστούν.  Τα  είδη  αυτά  ευρίσκονται  σε  γεωγραφικές  περιοχές  μικρές  ή  αραιά 
διασκορπισμένες σε μία μεγαλύτερη έκταση ή
iv)  είναι  ενδημικά  και  απαιτούν  ιδιαίτερη  προσοχή,  λόγω  της  ιδιομορφίας  του 
οικοτόπου  τους  ή/και  των  ενδεχομένων  επιπτώσεων  που  μπορεί  να  έχει  η 
εκμετάλλευσή  τους  στην  κατάσταση  της  διατήρησής  τους.  Τα  είδη  αυτά 
αναγράφονται ή θα ήταν δυνατό να αναγραφούν στο παράρτημα ΙΙ ή/και ΙV ή V-
η) "είδη προτεραιότητας": τα είδη, που αναφέρονται στο στοιχείο ζ) σημείο i), για τη 
διατήρηση των οποίων η Κοινότητα φέρει ιδιαίτερη ευθύνη λογω του μεγέθους του 
τμήματος της περιοχής της φυσικής τους κατανομής το οποίο περιλαμβάνεται στο
αναφερόμενο στο άρθρο 2 έδαφος. Αυτά τα είδη προτεραιότητας [σημειώνονται με 
αστερίσκο (*)] στο παράρτημα ΙΙ-
θ)  "κατάσταση  διατήρησης  ενός  είδους":  το  αποτέλεσμα  του  συνόλου  των 
παραγόντων  που,  επιδρώντας  στο  οικείο  είδος,  είναι  δυνατόν,  να  αλλιώσουν 
μακροπρόθεσμα την κατανομή και το μέγεθος των πληθυσμών του στο αναφερόμενο 
στο άρθρο 2 έδαφος.
Η "κατάσταση της διατήρησης" κρίνεται ως "ικανοποιητική" όταν: 
τα δεδομένα τα σχετικά με την πορεία των πληθυσμών του οικείου είδους δείχνουν 
ότι  το  είδος  αυτό  εξακολουθεί  και  μπορεί  να  εξακολουθεί  μακροπρόθεσμα  να 
αποτελεί ένα ζωτικό στοιχείο των φυσικών οικοτόπων στους οποίους ανήκει και 

 η περιοχή της φυσικής κατανομής του είδους αυτού δεν φθίνει ούτε υπάρχει κίνδυνος 
να μειωθεί κατά το προβλεπτό μέλλον και 

 υπάρχει και θα συνεχίσει πιθανόν να υπάρχει ένας οικότοπος σε επαρκή έκταση ώστε 
οι πληθυσμοί του να διατηρηθούν μακροπρόθεσμα- 

 ι)  "τόπος":  μια  γεωγραφικώς  καθορισμένη  περιοχή,  η  επιφάνεια  της  οποίας 
προσδιορίζεται σαφώς-

 ια) "τόπος κοινοτικής σημασίας": ένας τόπος ο οποίος, στη βιογεωγραφική περιοχή ή 
στις βιογεωγραφικές περιοχές στις οποίες
 ανήκει,  συνεισφέρει  σημαντικά  στη  διατήρηση ή  την  αποκατάσταση ενός  τύπου 
φυσικού οικοτόπου του παραρτήματος Ι ή ενός
 είδους του παραρτήματος ΙΙ, σε ικανοποιητική κατάσταση διατήρησης και ο οποίος 
μπορεί επί πλέον να συνεισφέρει σημαντικά στη
 συνοχή της  "Φύσης 2000" (Natura 2000) που αναφέρεται  στο άρθρο 3 ή/και  να 
συνεισφέρει σημαντικά στη συντήρηση της
 βιολογικής πολλαπλότητας στις συγκεκριμένες βιογεωγραφικές περιοχές. 

 Για  τα  ζωικά  είδη  που  καταλαμβάνουν  εκτετάμενα  εδάφη,  οι  τόποι  κοινοτικής 
σημασίας αντιστοιχούν στις τοποθεσίες, μέσα στην περιοχή της
 φυσικής κατανομής των ειδών αυτών, οι οποίες παρουσιάζουν τα ουσιώδη για τη 
ζωή και αναπαραγωγή τους φυσικά ή βιολογικά στοιχεία-

 ιβ) "ειδική ζώνη διατήρησης": ένας τόπος κοινοτικής σημασίας ορισμένος από τα 
κράτη μέλη μέσω κανονιστικής, διοικητικής
 ή/και  συμβατικής  πράξης,  στον  οποίο  εφαρμόζονται  τα  μέτρα  διατήρησης  που 
απαιτούνται για τη διατήρηση ή την αποκατάσταση,
 σε  ικανοποιητική  κατάσταση  διατήρησης,  των  φυσικών  οικοτόπων  ή/και  των 
πληθυσμών των ειδών για τα οποία ορίστηκε ο



 τόπος-

 ιγ)  "δείγμα":  οποιοδήποτε  ζώο  ή  φυτό,  ζωντανό  ή  νεκρό,  των  ειδών  που 
απαριθμούνται στο παράρτημα ΙV και στο παράρτημα V,
 οποιοδήποτε  μέρος  ή  προϊόν  που  προέρχεται  από  αυτά  καθώς  και  κάθε  άλλο 
εμπόρευμα που αποδεικνύεται ότι είναι μέρος ή
 προϊόν  ζώων  ή  φυτών  αυτών  των  ειδών  βάσει  συνοδευτικού  εγγράφου,  της 
συσκευασίας, του σήματος, της επισήμανσης ή άλλου
 στοιχείου-

 ιδ) "επιτροπή": η επιτροπή που συνίσταται σύμφωνα με το άρθρο 20. 

 

 Άρθρο 2 

 1.Η  παρούσα  οδηγία  σκοπό  έχει  να  συμβάλει  στην  προστασία  της  βιολογικής 
ποικιλομορφίας, μέσω της διατήρησης των φυσικών
 οικοτόπων, καθώς και της άγριας χλωρίδας και πανίδας στο ευρωπαϊκό έδαφος των 
κρατών μελών όπου εφαρμόζεται η συνθήκη. 
 2.Τα μέτρα τα οποία λαμβάνονται σύμφωνα με την παρούσα οδηγία αποσκοπούν στη 
διασφάλιση της διατήρησης ή της αποκατάστασης σε
 ικανοποιητική  κατάσταση  διατήρησης,  των  φυσικών  οικοτόπων  και  των  άγριων 
ειδών χλωρίδας και πανίδας κοινοτικού ενδιαφέροντος. 
 3.Κατά τη λήψη μέτρων σύμφωνα με την παρούσα οδηγία, λαμβάνονται υπόψη οι 
οικονομικές, κοινωνικές και πολιτιστικές απαιτήσεις,
 καθώς και οι περιφερειακές και τοπικές ιδιομορφίες. 

 

 Διατήρηση των φυσικών οικοτόπων και των οικοτόπων των ειδών 

 Άρθρο 3 

 1.Συνίσταται  ένα  συνεκτικό  ευρωπαϊκό  οικολογικό  δίκτυο  ειδικών  ζωνών, 
επονομαζόμενο "Natura 2000". Το δίκτυο αυτό, που αποτελείται
 από τους τόπους όπου ευρίσκονται τύποι φυσικών οικοτόπων που εμφαίνονται στο 
παράρτημα Ι και τους οικότοπους των ειδών που
 εμφαίνονται  στο  παράρτημα  ΙΙ,  πρέπει  να  διασφαλίζει  την  διατήρηση  ή, 
ενδεχομένως, την αποκατάσταση σε ικανοποιητική κατάσταση
 διατήρησης, των τύπων φυσικών οικοτόπων και των οικοτόπων των οικείων ειδών 
στην περιοχή της φυσικής κατανομής των ειδών αυτών.

 Το δίκτυο "Natura 2000" περιλαμβάνει και τις ζώνες ειδικής προστασίας που έχουν 
ταξινομηθεί από τα κράτη μέλη σύμφωνα με τις
 διατάξεις της οδηγίας 79/409/ΕΟΚ. 

 2.Κάθε κράτος μέλος συμβάλλει στη σύσταση του Natura 2000 ανάλογα με τα είδη 
φυσικών οικοτόπων και των οικοτόπων των ειδών τα



 οποία αναφέρει η παράγραφος 1, που υπάρχουν στο έδαφός του. Προς το σκοπό 
αυτό κάθε κράτος μέλος ορίζει, σύμφωνα με το άρθρο 4,
 τόπους ως ειδικές ζώνες διατήρησης, λαμβάνοντας υπόψη του τους σκοπούς που 
αναφέρει η παράγραφος 1. 
 3.Τα κράτη μέλη, στις περιπτώσεις που κρίνουν ότι τούτο απαιτείται, καταβάλλουν 
προσπάθειες να βελτιώσουν την οικολογική συνοχή του
 Natura 2000 χάρη στη διατήρηση και, ενδεχομένως, στην ανάπτυξη στοιχείων του 
τοπίου, πρωταρχικής σημασίας για την άγρια πανίδα και
 χλωρίδα, τα οποία ανάφερει το άρθρο 10. 

 

 Άρθρο 4 

 1.Κάθε κράτος μέλος, βασιζόμενο στα κριτήρια που ορίζονται στο παράρτημα ΙΙΙ 
(στάδιο 1) και στις σχετικές επιστημονικές πληροφορίες, προτείνει  έναν κατάλογο 
τόπων, όπου υποδεικνύεται ποιοι τύποι φυσικών οικοτόπων από τους αναφερόμενους 
στο παράρτημα Ι  και  ποια τοπικά είδη από τα απαριθμούμενα στο παράρτημα ΙΙ, 
απαντώνται  στους  εν  λόγω  τόπους.  Για  τα  ζωικά  είδη  που  καταλαμβάνουν 
εκτεταμένες  εκτάσεις,  οι  εν  λόγω  τόποι  συμπίπτουν  με  τους  τόπους,  τους 
περιλαμβανομένους στην περιοχή της φυσικής κατανομής αυτών των ειδών, οι οποίοι 
παρουσιάζουν  τα  ουσιώδη  φυσικά  ή  βιολογικά  στοιχεία  για  τη  ζωή  ή  την 
αναπαραγωγή τους. Για τα υδρόβια είδη που καταλαμβάνουν εκτεταμένες περιοχές, 
αυτοί οι τόποι προτείνονται μόνον εάν είναι δυνατόν να προσδιοριστεί σαφώς μια 
ζώνη που να παρουσιάζει τα ουσιώδη φυσικά ή βιολογικά στοιχεία για τη ζωή ή την 
αναπαραγωγή τους.  Τα κράτη μέλη προτείνουν,  ενδεχομένως,  προσαρμογή του εν 
λόγω καταλόγου βάσει των αποτελεσμάτων της εποπτείας που αναφέρεται στο άρθρο 
11. 
 Ο κατάλογος διαβιβάζεται στην Επιτροπή μέσα σε μια τριετία από τη γνωστοποίηση 
της παρούσας οδηγίας ταυτόχρονα με τις πληροφορίες για κάθε τόπο. Οι πληροφορίες 
αυτές  περιλαμβάνουν  ένα χάρτη  του τόπου,  την  ονομασία  του,  τη  θέση του,  την 
έκτασή  του,  καθώς  και  τα  δεδομένα  που  προκύπτουν  από  την  εφαρμογή  των 
κριτηρίων του παραρτήματος ΙΙΙ (στάδιο 1) και παρέχονται βάσει ενός εντύπου που 
καταρτίζει η Επιτροπή με τη διαδικασία του άρθρου 21. 

 2.Η Επιτροπή, βασιζόμενη στα κριτήρια του παραρτήματος ΙΙΙ (στάδιο 2) και στα 
πλαίσια μιας από τις πέντε βιογεωγραφικές περιοχές που αναφέρονται στο στοιχείο γ) 
σημείο iii) του άρθρου 1 και του συνόλου του εδάφους που αναφέρεται στο άρθρο 2 
παράγραφος 1, καταρτίζει, σε συμφωνία με καθένα από τα κράτη μέλη και βάσει των 
καταλόγων των κρατών μελών, σχέδιο καταλόγου τόπων κοινοτικής σημασίας όπου 
καθίστανται πρόδηλοι οι τόποι στους οποίους απαντώνται ένας ή περισσότεροι τύποι 
φυσικών οικοτόπων προτεραιότητας ή ένα ή περισσότερα είδη προτεραιότητας. 
 Τα κράτη μέλη των οποίων οι τόποι με τύπους φυσικών οικοτόπων και είδη που 
έχουν  προτεραιότητα  αντιπροσωπεύουν  περισσότερο  από  το  5  %  του  εθνικού 
εδάφους,  μπορούν,  σε  συμφωνία  με  την  Επιτροπή,  να  ζητήσουν  ελαστικότερη 
εφαρμογή των κριτηρίων που απαριθμούνται στο παράρτημα ΙΙΙ (στάδιο 2) για την 
επιλογή του συνόλου των τόπων κοινοτικής σημασίας στο έδαφός τους. 
 Ο κατάλογος  των τόπων των επιλεγμένων  ως  τόπων κοινοτικής  σημασίας,  στον 
οποίο καταδεικνύονται οι τόποι όπου απαντώνται ένας ή περισσότεροι τύποι φυσικών 



οικοτόπων προτεραιότητας ή ένα ή περισσότερα είδη προτεραιότητας καταρτίζεται 
από την Επιτροπή με την διαδικασία του άρθρου 21. 
 3.Ο προβλεπόμενος στην παράγραφο 2 κατάλογος καταρτίζεται μέσα σε μια εξαετία 
από την κοινοποίηση της παρούσας οδηγίας. 
 4.Όταν  ένας  τόπος  κοινοτικής  σημασίας,  υπ'  αυτή  του  την  ιδιότητα,  επιλέχθηκε 
δυνάμει της διαδικασίας της παραγράφου 2, το οικείο κράτος μέλος ορίζει  τον εν 
λόγω τόπο ως ειδική ζώνη διατήρησης το ταχύτερο δυνατόν και, το αργότερο, μέσα 
σε μια εξαετία, καθορίζοντας τις προτεραιότητες σε συνάρτηση με τη σημασία των 
τόπων  για  τη  διατήρηση  ή  την  αποκατάσταση,  σε  ικανοποιητική  κατάσταση 
διατήρησης, ενός τύπου φυσικών οικοτόπων του παραρτήματος Ι ή ενός είδους του 
παραρτήματος ΙΙ και για τη συνεκτικότητα του Natura 2000, καθώς και σε συνάρτηση 
με τους κινδύνους υποβάθμισης ή καταστροφής που επαπειλούν τους εν λόγω τόπους. 
 5.Μόλις  ένας  τόπος  εγγραφεί  στον  κατάλογο  του  τρίτου  εδαφίου  της  δεύτερης 
παραγράφου, υπόκειται στις διατάξεις των παραγράφων 2, 3 και 4 του άρθρου 6. 

 Άρθρο 5 

 1.Σε έκτακτες περιπτώσεις κατά τις οποίες η Επιτροπή διαπιστώνει ότι ένας τόπος, 
στον  οποίο  υπάρχει  τύπος  φυσικού  οικοτόπου  ή  είδος  προτεραιότητας,  δεν  έχει 
περιληφθεί σε ένα εθνικό κατάλογο που αναφέρεται στο άρθρο 4 παράγραφος 1, ενώ, 
βάσει προσφόρων και αξιοπίστων επιστημονικών πληροφοριών, φαίνεται απαραίτητη 
η διατήρηση του εν λόγω τύπου φυσικού οικοτόπου προτεραιότητας ή η επιβίωση του 
εν  λόγω  είδους  προτεραιότητας,  κινείται  μια  διαδικασία  διμερούς  συνεννόησης 
μεταξύ του εν λόγω κράτους μέλους και της Επιτροπής για να αντιπαραβληθούν τα 
επιστημονικά δεδομένα που χρησιμοποίησαν τα δύο μέρη. 
 2.Αν η διαφορά δεν έχει επιλυθεί μέσα σε μία εξάμηνη περίοδο συνεννοήσεων, η 
Επιτροπή διαβιβάζει στο Συμβούλιο πρόταση σχετικά με την επιλογή του εν λόγω 
τόπου ως τόπου κοινοτικής σημασίας. 
 3.Το  Συμβούλιο  αποφασίζει  με  ομοφωνία  εντός  τριμήνου  από  την  ημερομηνία 
υποβολής της πρότασης. 
 4.Κατά την περίοδο συνεννόησης και εν αναμονή της απόφασης του Συμβουλίου, ο 
οικείος τόπος υπόκειται στις διατάξεις του άρθρου 6 παράγραφος 2. 
 Άρθρο 6 

 1.Για τις ειδικές ζώνες διατήρησης, τα κράτη μέλη καθορίζουν τα αναγκαία μέτρα 
διατήρησης που ενδεχομένως συνεπάγονται ειδικά ενδεδειγμένα σχέδια διαχείρισης ή 
ενσωματωμένα σε άλλα σχέδια διευθέτησης και τα δέοντα κανονιστικά, διοικητικά ή 
συμβατικά  μέτρα  που  ανταποκρίνονται  στις  οικολογικές  απαιτήσεις  των  τύπων 
φυσικών οικοτόπων του  παραρτήματος  Ι  και  των ειδών του παραρτήματος  ΙΙ,  τα 
οποία απαντώνται στους τόπους. 
 2.Τα κράτη μέλη θεσπίζουν τα κατάλληλα μέτρα ώστε στις ειδικές ζώνες διατήρησης 
να αποφεύγεται η υποβάθμιση των φυσικών οικοτόπων και των οικοτόπων ειδών, 
καθώς και οι ενοχλήσεις που έχουν επιπτώσεις στα είδη για τα οποία οι ζώνες έχουν 
ορισθεί, εφόσον οι ενοχλήσεις αυτές θα μπορούσαν να έχουν επιπτώσεις σημαντικές 
όσον αφορά τους στόχους της παρούσας οδηγίας. 
 3.Κάθε σχέδιο, μη άμεσα συνδεόμενο ή αναγκαίο για τη διαχείριση του τόπου, το 
οποίο όμως είναι δυνατόν να επηρεάζει σημαντικά τον εν λόγω τόπο, καθεαυτό ή από 
κοινού με άλλα σχέδια, εκτιμάται δεόντως ως προς τις επιπτώσεις του στον τόπο, 
λαμβανομένων υπόψη των στόχων διατήρησής του. Βάσει των συμπερασμάτων της 
εκτίμησης  των  επιπτώσεων  στον  τόπο  και  εξαιρουμένης  της  περίπτωσης  των 



διατάξεων της παραγράφου 4, οι αρμόδιες εθνικές αρχές συμφωνούν για το οικείο 
σχέδιο μόνον αφού βεβαιωθούν ότι δεν θα παραβλάψει την ακεραιότητα του τόπου 
περί  του  οποίου  πρόκειται  και,  ενδεχομένως,  αφού  εκφρασθεί  πρώτα  η  δημόσια 
γνώμη. 
 4.Εάν, παρά τα αρνητικά συμπεράσματα της εκτίμησης των επιπτώσεων και ελλείψει 
εναλλακτικών  λύσεων,  ένα  σχέδιο  πρέπει  να  πραγματοποιηθεί  για  άλλους 
επιτακτικούς λόγους σημαντικού δημοσίου συμφέροντος, περιλαμβανομένων λόγων 
κοινωνικής  ή  οικονομικής  φύσεως,  το  κράτος  μέλος  λαμβάνει  κάθε  αναγκαίο 
αντισταθμιστικό μέτρο ώστε να εξασφαλισθεί η προστασία της συνολικής συνοχής 
του  Natura 2000.  Το  κράτος  μέλος  ενημερώνει  την  Επιτροπή  σχετικά  με  τα 
αντισταθμιστικά μέτρα που έλαβε.  Όταν ο τόπος  περί  του οποίου πρόκειται  είναι 
τόπος όπου ευρίσκονται ένας τύπος φυσικού οικοτόπου προτεραιότητας ή/και  ένα 
είδος προτεραιότητας, είναι δυνατόν να προβληθούν μόνον επιχειρήματα σχετικά με 
την  υγεία  ανθρώπων  και  τη  δημόσια  ασφάλεια  ή  σχετικά  με  θετικές  συνέπειες 
πρωταρχικής σημασίας για το περιβάλλον, ή, κατόπιν γνωμοδοτήσεως της Επιτροπής, 
άλλοι επιτακτικοί σημαντικοί λόγοι σημαντικού δημοσίου συμφέροντος. 

 Άρθρο 7 

 Οι υπόχρεώσεις που πηγάζουν από τις παραγράφους 2, 3 και 4 του άρθρου 6 της 
παρούσας  οδηγίας  αντικαθιστούν  τις  υποχρεώσεις  που  πηγάζουν  από  την  πρώτη 
πρόταση της παραγράφου 4 του άρθρου 4 της οδηγίας 79/409/ΕΟΚ, όσον αφορά τις 
ζώνες  που  χαρακτηρίστηκαν  δυνάμει  της  παραγράφου  1  του  άρθρου  4  ή 
αναγνωρίστηκαν με ανάλογο τρόπο δυνάμει της παραγράφου 2 του άρθρου 4 της εν 
λόγω  οδηγίας,  τούτο  δε  από  την  ημερομηνία  θέσης  σε  εφαρμογή  της  παρούσας 
οδηγίας ή από την ημερομηνία της ταξινόμησης ή της αναγνώρισης εκ μέρους ενός 
κράτους μέλους δυνάμει της οδηγίας 79/409/ΕΟΚ, εφόσον αυτή είναι μεταγενέστερη. 

 Άρθρο 8 

 1.Παράλληλα  με  τις  προτάσεις  τους  για  τους  τόπους  οι  οποίοι  μπορούν  να 
χαρακτηρισθούν  ως  ειδικές  ζώνες  προστασίας  που  φιλοξενούν  τύπους  φυσικών 
οικοτόπων προτεραιότητας ή/και είδη προτεραιότητας, τα κράτη μέλη αποστέλλουν, 
κατά περίπτωση, στην Επιτροπή τις εκτιμήσεις τους σχετικά με τα ποσά που κρίνουν 
αναγκαία  στα  πλαίσια  της  κοινοτικής  συγχρηματοδότησης  προκειμένου  να 
μπορέσουν  να  τηρήσουν  τις  υποχρεώσεις  τους  που  απορρέουν  από  το  άρθρο  6 
παράγραφος 1. 
 2.Σε συμφωνία με τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη, η Επιτροπή προσδιορίζει,  όσον 
αφορά  τους  τόπους  κοινοτικής  σημασίας  για  τους  οποίους  ζητείται 
συγχρηματοδότηση, τα απαραίτητα για τη διατήρηση ή επαναφορά σε ικανοποιητική 
κατάσταση προστασίας  των τύπων φυσικών οικοτόπων προτεραιότητας  και  ειδών 
προτεραιότητας  στους  οικείους  τόπους,  καθώς  και  το  συνολικό  κόστος  που 
συνεπάγονται τα μέτρα αυτά. 
 3.Η Επιτροπή, σε συμφωνία με το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος, εκτιμά το αναγκαίο 
ποσό  της  χρηματοδότησης  -  περιλαμβανομένης  της  συγχρηματοδότησης  -  που 
απαιτείται για την εφαρμογή των μέτρων της παραγράφου 2, λαμβάνοντας υπόψη, 
μεταξύ άλλων, τη συγκέντρωση στο έδαφος του κράτους μέλους φυσικών οικοτόπων 
προτεραιότητας  ή/και  ειδών  προτεραιότητας  και  τις  σχετικές  επιβαρύνσεις  που 
συνεπάγονται για κάθε κράτος μέλος τα απαιτούμενα μέτρα. 



 4.Σύμφωνα με την εκτίμηση που αναφέρεται στις παραγράφους 2 και 3, η Επιτροπή, 
λαμβάνοντας υπόψη τους διαθέσιμους δυνάμει  των συναφών κοινοτικών πράξεων 
χρηματοδοτικούς πόρους και ενεργώντας σύμφωνα με τη δαδικασία του άρθρου 21, 
θεσπίζει πλαίσιο δράσης προτεραιότητας με συγχρηματοδοτούμενα μέτρα τα οποία 
λαμβάνονται εφόσον η συγκεκριμένη τοποθεσία έχει χαρακτηρισθεί σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 4 παράγραφος 4. 
 5.Τα μέτρα που δεν περιελήφθησαν στο πλαίσιο δράσης λόγω ελλείψεως επαρκών 
πόρων καθώς και εκείνα που έχουν περιληφθεί στο εν λόγω πλαίσιο δράσης αλλά δεν 
έχουν  λάβει  την  αναγκαία  συγχρηματοδότηση  ή  συγχρηματοδοτήθηκαν  εν  μέρει 
μόνον, επανεξετάζονται, σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 21, στα πλαίσια του 
διετούς απολογισμού του προγράμματος δράσης και η λήψη τους μπορεί, στο μεταξύ 
να αναβληθεί από τα κράτη μέλη μέχρις ότου γίνει ο απολογισμός αυτός. Για τον εν 
λόγω απολογισμό λαμβάνεται δεόντως υπόψη η νέα κατάσταση της συγκεκριμένης 
τοποθεσίας. 
 6.Στις ζώνες όπου τα εξαρτώμενα από συγχρηματοδότηση μέτρα αναβάλλονται, τα 
κράτη  μέλη  αποφεύγουν  τη  λήψη  οποιουδήποτε  νέου  μέτρου  που  ενδέχεται  να 
επιδεινώσει την κατάσταση των ζωνών αυτών. 

 Άρθρο 9 

 Η Επιτροπή, ενεργώντας σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 19, θα προβαίνει 
κατά περιόδους σε εκτίμηση της συμβολής του  Natura 2000 στην πραγματοποίηση 
των  στόχων  που αναφέρονται  στα  άρθρα  2  και  3.  Κατ'  αυτή  την  εκτίμηση είναι 
δυνατόν να εξετάζεται ο αποχαρακτηρισμός μιας ειδικής ζώνης προστασίας, όταν η 
φυσική εξέλιξη, διαπιστούμενη χάρη στην εποπτεία που προβλέπεται στο άρθρο 11, 
το δικαιολογεί. 

 Άρθρο 10 

Τα  κράτη  μέλη,  όταν  το  κρίνουν  αναγκαίο,  στα  πλαίσια  των  εθνικών  πολιτικών 
διευθέτησης  και  ανάπτυξης  του  εδάφους,  και  ειδικότερα  για  να  καταστήσουν  το 
δίκτυο  Natura 2000 συνεκτικότερο  οικολογικά,  αναλαμβάνουν  την  υποχρέωση να 
προωθήσουν τη δαχείριση στοιχείων του τοπίου στα οποία αποδίδεται πρωταρχική 
σημασία για την άγρια πανίδα και χλωρίδα. 

 Πρόκειται για εκείνα τα στοιχεία τα οποία, λόγω της γραμμικής και συνεχούς δομής 
τους (όπως είναι τα υδάτινα ρεύματα και οι όχθες τους ή τα παραδοσιακά συστήματα 
προσδιορισμού των ορίων των αγρών) ή του συνδετικού ρόλου τους (όπως είναι τα 
τενάγη ή τα άλση), είναι απαραίτητα για τη μετανάστευση, τη γεωγραφική κατανομή 
και τη γενετική ανταλλαγή αγρίων ειδών. 

 Άρθρο 11 

 Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν την εποπτεία  της  κατάστασης της διατήρησης των 
ειδών και των οικοτόπων που αναφέρει το άρθρο 2, λαμβάνοντας
 υπόψη τους κυρίως τους τύπους φυσικών οικοτόπων προτεραιότητας και τα είδη 
προτεραιότητας. 

 



 Προστασία των ειδών 

 Άρθρο 12 

 1.Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα ώστε να θεσπισθεί ένα καθεστώς 
αυστηρής προστασίας των ζωικών ειδών που αναφέρονται
 στο σημείο α) του παραρτήματος ΙV, στην περιοχή φυσικής κατανομής τους, που να 
απαγορεύει: 

 α) κάθε μορφή σύλληψης ή θανάτωσης, εκ προθέσεως, δειγμάτων αυτών των ειδών 
λαμβανομένων στη φύση-

 β)  να  παρενοχλούνται  εκ  προθέσεως  τα  εν  λόγω  είδη,  ιδίως  κατά  την  περίοδο 
αναπαραγωγής, την περίοδο κατά την οποία τα νεογνά
 εξαρτώνται από τη μητέρα, τη χειμερία νάρκη και τη μετανάστευση-

 γ) την εκ προθέσεως καταστροφή ή τη συλλογή των αυγών στο φυσικό περιβάλλον-

 δ) τη βλάβη ή καταστροφή των τόπων αναπαραγωγής ή των τόπων ανάπαυσης. 

 2.Τα  κράτη  μέλη  απαγορεύουν  την  κατοχή,  τη  μεταφορά,  την  πώληση,  ή  την 
ανταλλαγή και την προσφορά προς πώληση ή ανταλλαγή των
 δειγμάτων των ειδών που έχουν συλληφθεί στο φυσικό περιβάλλον, εκτός εκείνων 
που συλλέγησαν νομίμως πριν από τη θέση σε
 εφαρμογή της παρούσας οδηγίας. 
 3.Οι απαγορεύσεις που προβλέπονται στην παράγραφο 1 στοιχεία α) και β) και στην 
παράγραφο 2 εφαρμόζονται σε όλα τα στάδια της ζωής
 των ζώων που αναφέρονται στο παρόν άρθρο. 
 4.Τα κράτη μέλη θεσπίζουν ένα σύστημα συνεχούς παρακολούθησης των τυχαίων 
συλλήψεων ή θανατώσεων των ειδών της πανίδας που
 απαριθμούνται στο σημείο α) του παραρτήματος ΙV. Βάσει των πληροφοριών που 
συγκεντρώνονται, τα κράτη μέλη αναλαμβάνουν τις
 απαιτούμενες περαιτέρω έρευνες ή μέτρα διατήρησης ώστε να διασφαλισθεί ότι οι 
τυχαίες συλλήψεις ή θανατώσεις δεν θα έχουν
 σημαντικές αρνητικές επιπτώσεις στα εν λόγω είδη. 

 

 Άρθρο 13 

 1.Τα  κράτη  μέλη  εκδίδουν  τις  απαιτούμενες  διατάξεις  ώστε  να  θεσπισθεί  ένα 
καθεστώς αυστηρής προστασίας των φυτικών ειδών που
 αναφέρονται στο σημείο β) του παραρτήματος ΙV, που να απαγορεύει: 

 α)  την  εκ  προθέσεως  αποκομιδή  καθώς  και  τη  συλλογή,  κοπή,  εκρίζωση  ή 
καταστροφή δειγμάτων των εν λόγω ειδών, στην περιοχή
 φυσικής κατανομής τους-

 β)  την  κατοχή,  μεταφορά,  εμπορία  ή  ανταλλαγή  και  προσφορά  για  εμπορικούς 
σκοπούς δειγμάτων των εν λόγω ειδών, που έχουν συλλεγεί



 από το φυσικό περιβάλλον, εκτός εκείνων που έχουν συλλεγεί νομίμως πριν αρχίσει 
να παράγει αποτελέσματα η παρούσα οδηγία. 

 2.Οι  απαγορεύσεις  που  αναφέρονται  στα  στοιχεία  α)  και  β)  της  παραγράφου  1 
ισχύουν για όλα τα στάδια τουβιολογικού κύκλου των φυτών
 που αναφέρονται στο παρόν άρθρο. 

 

 Άρθρο 14 

 1.Τα κράτη μέλη, όταν βάσει της εποπτείας που προβλέπει το άρθρο 11, το κρίνουν 
αναγκαίο, εκδίδουν μέτρα ώστε τα δείγματα των ειδών
 της  αγρίας  πανίδας  και  χλωρίδας  που  αναφέρονται  στο  παράρτημα  V,  που 
λαμβάνονται από τη φύση, καθώς και η εκμετάλλευσή τους, να
 μην αντιβαίνουν προς τη διατήρησή τους σε ικανοποιητική κατάσταση διατήρησης. 
 2.Όταν τα εν λόγω μέτρα κρίνονται αναγκαία, πρέπει να συνεπάγονται τη συνέχιση 
της εποπτείας που προβλέπεται στο άρθρο 11. Μπορούν
 επιπλέον να περιέχουν μεταξύ άλλων: 

 κανόνες για την πρόσβαση σε συγκεκριμένους τομείς, 
 την  προσωρινή  ή  τοπική  απαγόρευση  της  λήψεως  δειγμάτων  από  το  φυσικό 
περιβάλλον και της εκμετάλλευσης ορισμένων πληθυσμών, 

 την υπαγωγή σε κανόνες των περιόδων ή/και των τρόπων λήψεως των δειγμάτων, 
 την υπαγωγή της λήψεως των δειγμάτων σε κυνηγητικούς ή αλιευτικούς κανόνες 
ώστε να λαμβάνεται υπόψη η διατήρηση των οικείων
 ειδών, 

 τη θέσπιση ενός συστήματος αδειών για τη λήψη δειγμάτων ή ποσοστώσεων, 
 την υπαγωγή σε κανόνες της αγοράς, της πώλησης, της διάθεσης προς πώληση, της 
κατοχής ή της μεταφοράς με σκοπό την πώληση
 δειγμάτων, 

 την εκτροφή ζωικών ειδών υπό αιχμαλωσία, καθώς και την τεχνητή αναπαραγωγή 
φυτικών ειδών, υπό συνθήκες αυστηρά ελεγχόμενες,
 ώστε να μειώνεται η λήψη δειγμάτων από το φυσικό περιβάλλον, 

 την αποτίμηση του αποτελέσματος των εκδιδόμενων μέτρων. 

 

 Άρθρο 15 

 Όσον  αφορά  τη  σύλληψη  ή  τη  θανάτωση  των  ειδών  άγριας  πανίδας  των 
απαριθμουμένων στο σημείο α) του παραρτήματος V, όταν εφαρμόζονται
 παρεκκλίσεις σύμφωνα με το άρθρο 16 για την λήψη δειγμάτων, τη σύλληψη ή τη 
θανάτωση των ειδών που απαριθμούνται στο σημείο α) του
 παραρτήματος  ΙV,  τα κράτη μέλη απαγορεύουν τη χρησιμοποίηση όλων των μη 
επιλεκτικών μέσων που είναι δυνατόν να προκαλέσουν τοπικά την



 εξαφάνιση ή να διαταράξουν σοβαρά την ησυχία των πληθυσμών ενός είδους, και 
ειδικότερα: 

 α) τη χρήση μέσων σύλληψης και θανάτωσης που απαριθμούνται στο στοιχείο α) του 
παραρτήματος VΙ-

 β) κάθε μορφή σύλληψης και θανάτωσης από τα μέσα μεταφοράς που αναφέρονται 
στο στοιχείο β) του παραρτήματος VΙ. 

 

 Άρθρο 16 

 1.Τα κράτη μέλη, υπό τον όρο ότι δεν υπάρχει άλλη αποτελεσματική λύση και ότι η 
παρέκκλιση δεν παραβλάπτει τη διατήρηση, σε
 ικανοποιητική κατάσταση διατήρησης, των πληθυσμών των συγκεκριμένων ειδών 
στην περιοχή της φυσικής του κατανομής, μπορούν να
 παρεκκλίνουν από τις διατάξεις των άρθρων 12, 13, 14 και 15 στοιχεία α) και β): 

 α) για να προστατεύσουν την άγρια πανίδα και χλωρίδα και να διατηρήσουν τους 
φυσικούς οικοτόπους-

 β) για να προλάβουν σοβαρές ζημίες, ιδίως των καλλιεργειών, της κτηνοτροφίας, των 
δασών, των πληθυσμών ιχθύων και των υδάτων και
 ιδιοκτησιών άλλης μορφής-

 γ)  για λόγους δημόσιας υγείας και ασφαλείας  ή για άλλους επιτακτικούς λόγους 
προέχοντος δημοσίου συμφέροντος,
 συμπεριλαμβανομένων  τυχόν  λόγων  κοινωνικού  ή  οικονομικού  χαρακτήρα  και 
ευεργετικών συνεπειών πρωταρχικής σημασίας για το
 περιβάλλον-

 δ)  για  εκπαιδευτικούς  και  ερευνητικούς  λόγους,  για  λόγους  αποκατάστασης 
πληθυσμών και επανεισαγωγής των εν λόγω ειδών και για
 επιχειρήσεις  αναπαραγωγής  που  απαιτούνται  για  τους  σκοπούς  αυτούς, 
συμπεριλαμβανομένης της τεχνητής αναπαραγωγής των φυτών-

 ε)  για  να  επιτρέψουν,  υπό  όρους  αυστηρά  ελεγχόμενους,  την  επιλεκτική  και 
ποσοτικά περιορισμένη σύλληψη ή κράτηση περιορισμένου
 αριθμού, προσδιορισμένου από τις αρμόδιες εθνικές αρχές, μερικών δειγμάτων των 
ειδών που αναφέρει το παράρτημα ΙV. 

 2.Τα  κράτη  μέλη  αποστέλλουν  στην  Επιτροπή  κάθε  δύο  χρόνια  μια  έκθεση, 
συντεταγμένη σύμφωνα με το υπόδειγμα που καταρτίζει η
 επιτροπή, για τις παρεκκλίσεις που παραχωρήθηκαν δυνάμει της παραγράφου 1. Η 
Επιτροπή ανακοινώνει τη γνώμη της για αυτές τις
 παρεκκλίσεις μέσα σε δώδεκα μήνες το πολύ από την παραλαβή των εκθέσεων και 
ενημερώνει την επιτροπή. 
 3.Οι πληροφορίες πρέπει να περιλαμβάνουν: 



 α) τα είδη τα οποία αφορούν οι παρεκκλίσεις και τους λόγους της παρέκκλισης, 
περιλαμβανομένης της φύσεως του κινδύνου,
 ενδεχομένως  δε  και  τις  εναλλακτικές  λύσεις  που  δεν  έγιναν  δεκτές  και  τα 
επιστημονικά δεδομένα που χρησιμοποιήθηκαν-

 β) τα μέσα, τα συστήματα ή τις μεθόδους σύλληψης ή θανάτωσης ζωικών ειδών που 
επετράπησαν και τους λόγους της
 χρησιμοποίησής τους-

 γ) το χρόνο και τον τόπο παροχής αυτών των παρεκκλίσεων-

 δ)  την  αρχή  την  αρμόδια  να  δηλώνει  και  να  ελέγχει  ότι  οι  απαιτούμενοι  όροι 
τηρούνται και να αποφασίζει ποια μέσα, δομές και
 μέθοδοι  επιτρέπεται  να  χρησιμοποιηθούν,  μέσα  σε  ποια  όρια  και  από  ποιες 
υπηρεσίες και ποιοι είναι οι επιφορτισμένοι με την
 εκτέλεση-

 ε) τα χρησιμοποιούμενα μέτρα ελέγχου και τα αποτελέσματά τους. 

 

 Ενημέρωση 

 Άρθρο 17 

 1.Κάθε έξι χρόνια από τη λήξη της προθεσμίας που προβλέπει το άρθρο 23, τα κράτη 
μέλη συντάσσουν μια έκθεση για την εφαρμογή των
 διατάξεων  που  εκδίδονται  στα  πλαίσια  της  παρούσας  οδηγίας.  Η  έκθεση  αυτή 
περιλαμβάνει ιδίως πληροφορίες σχετικά με τα μέτρα
 διατήρησης  που  αναφέρονται  στην  παράγραφο  1  του  άρθρου  6,  καθώς  και  την 
εκτίμηση των επιπτώσεων αυτών των μέτρων στην
 κατάσταση διατήρησης των τύπων οικοτόπων που αναφέρει το παράρτημα Ι και των 
ειδών που αναφέρει το παράρτημα ΙΙ και τα κυριότερα
 αποτελέσματα  της  εποπτείας  που  προβλέπει  το  άρθρο  11.  Η  έκθεση  αυτή,  που 
συντάσσεται σύμφωνα με το υπόδειγμα έκθεσης που εκπονεί
 η επιτροπή, διαβιβάζεται στην Επιτροπή και γνωστοποιείται στο κοινό. 
 2.Η  Επιτροπή  συντάσσει  μια  συνολική  έκθεση,  βασιζόμενη  στις  εκθέσεις  που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1. Η εν λόγω έκθεση
 περιλαμβάνει  μια  πρόσφορη  αποτίμηση  της  προόδου  που  έχει  σημειωθεί  και 
ειδικότερα της συμβολής του Natura 2000 στην επίτευξη των
 στόχων  που  ορίζει  το  άρθρο  3.  Σε  κάθε  κράτος  μέλος  αποστέλλεται  προς 
επαλήθευση από τις αρμόδιες αρχές του, το μέρος του σχεδίου
 της έκθεσης που αφορά τις πληροφορίες που αυτό το κράτος διαβίβασε. Το τελικό 
κείμενο της έκθεσης, αφού υποβληθεί στην επιτροπή,
 δημοσιεύεται  από  την  Επιτροπή,  μέσα  σε  δύο  χρόνια  το  πολύ  από  τότε  που 
παρελήφθησαν οι εκθέσεις της παραγράφου 1 και διαβιβάζεται
 στα κράτη μέλη, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο Συμβούλιο και στην Οικονομική 
και Κοινωνική Επιτροπή. 
 3.Τα κράτη  μέλη μπορούν να επισημαίνουν τις  ζώνες,  που έχουν χαρακτηρισθεί 
δυνάμει της παρούσας οδηγίας, με τις κοινοτικές πινακίδες



 που προπαρασκευάζει για το σκοπό αυτό η επιτροπή. 

 

 Έρευνα 

 Άρθρο 18 

 1.Τα  κράτη  μέλη  και  η  Επιτροπή  προωθούν  την  έρευνα  και  τις  επιστημονικές 
δραστηριότητες τις απαιτούμενες για την επίτευξη των στόχων
 που ορίζει το άρθρο 2 και την υποχρέωση που αναφέρει το άρθρο 11. Τα κράτη μέλη 
προβαίνουν σε ανταλλαγή πληροφοριών για να
 διασφαλίσουν τον αποτελεσματικό συντονισμό της έρευνας που πραγματοποιείται σε 
επίπεδο κρατών μελών και σε κοινοτικό επίπεδο. 
 2.Ιδιαίτερη προσοχή αποδίδεται στις επιστημονικές δραστηριότητες που απαιτούνται 
για την εφαρμογή των άρθρων 4 και 10, παρέχονται δε
 κίνητρα  για  τη  διασυνοριακή  συνεργασία  μεταξύ  των  κρατών  μελών σε  θέματα 
έρευνας. 

 

 Διαδικασία τροποποίησης των παραρτημάτων 

 Άρθρο 19 

 Οι τροποποιήσεις που απαιτούνται για την προσαρμογή των παραρτημάτων Ι, ΙΙ, ΙΙΙ, 
V και VΙ στην τεχνική και επιστημονική πρόοδο, θεσπίζονται
 από το Συμβούλιο με ειδική πλειοψηφία, κατόπιν προτάσεως της Επιτροπής. 

 Οι τροποποιήσεις που απαιτούνται για την προσαρμογή του παραρτήματος IV στην 
τεχνική και επιστημονική πρόοδο θεσπίζονται από το
 Συμβούλιο με ομοφωνία κατόπιν προτάσεως της Επιτροπής. 

 

 Επιτροπή 

 Άρθρο 20 

 Η Επιτροπή επικουρείται από μια επιτροπή που αποτελείται από αντιπροσώπους των 
κρατών μελών και της οποίας προεδρεύει ο αντιπρόσωπος
 της Επιτροπής. 

 

 Άρθρο 21 

 1.Ο αντιπρόσωπος της Επιτροπής υποβάλλει στην επιτροπή σχέδιο των μέτρων που 
πρόκειται να ληφθούν. Η επιτροπή διατυπώνει τη γνώμη



 της για το σχέδιο αυτό μέσα σε προθεσμία που μπορεί να ορίσει ο πρόεδρος ανάλογα 
με τον επείγοντα χαρακτήρα του θέματος.
 Αποφασίζει με την πλειοψηφία που προβλέπεται στο άρθρο 148 παράγραφος 2 της 
συνθήκης, για την έκδοση των αποφάσεων που
 καλείται  να  λάβει  το  Συμβούλιο  βάσει  πρότασης  της  Επιτροπής.  Κατά  την 
ψηφοφορία στην επιτροπή, οι ψήφοι των αντιπροσώπων των
 κρατών μελών σταθμίζονται σύμφωνα με το προαναφερόμενο άρθρο. Ο πρόεδρος 
δεν λαμβάνει μέρος στην ψηφοφορία. 
 2.Η Επιτροπή θεσπίζει τα σχεδιαζόμενα μέτρα εφόσον είναι σύμφωνα με τη γνώμη 
της επιτροπής. 

 Εάν  τα  σχεδιαζόμενα  μέτρα  δεν  είναι  σύμφωνα  με  τη  γνώμη  της  επιτροπής,  ή 
ελλείψει γνώμης, η Επιτροπή υποβάλλει χωρίς καθυστέρηση στο
 Συμβούλιο πρόταση σχετικά με τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν. Το Συμβούλιο 
αποφασίζει με ειδική πλειοψηφία. 

 Εάν το Συμβούλιο  δεν  έχει  αποφασίσει  εντός  προθεσμίας  τριών μηνών από την 
υποβολή της πρότασης, τα προτεινόμενα μέτρα θεσπίζονται από
 την Επιτροπή. 

 

 Συμπληρωματικές διατάξεις 

 Άρθρο 22 

 Κατά την εφαρμογή των διατάξεων της παρούσας οδηγίας, τα κράτη μέλη: 

 α)  εξετάζουν  κατά  πόσο  είναι  σκόπιμο  να  επανεισάγουν  τοπικά  είδη,  που 
αναφέρονται στο παράρτημα IV, στο έδαφός τους, εάν το
 μέτρο αυτό μπορεί να συμβάλει στη διατήρησή τους, εφόσον βεβαίως από έρευνα 
που έχει διεξαχθεί βάσει και της πείρας που έχει
 κτηθεί σε άλλα κράτη μέλη ή αλλού, προκύπτει ότι η επανεισαγωγή αυτή συμβάλλει 
αποτελεσματικά στην αποκατάσταση αυτών
 των  ειδών  σε  ικανοποιητική  κατάσταση  διατήρησης,  και  εφόσον  πριν  από  την 
επανεισαγωγή διεξαχθούν οι δέουσες διαβουλεύσεις
 με το ενδιαφερόμενο κοινό-

 β)  μεριμνούν  ώστε  η  ηθελημένη  εισαγωγή  ενός  μη  τοπικού  είδους  στο  φυσικό 
περιβάλλον να ρυθμίζεται κατά τέτοιο τρόπο ώστε να
 μη παραβλάπτει καθόλου τους φυσικούς οικοτόπους στην περιοχή της φυσικής τους 
κατανομής ούτε την τοπική άγρια πανίδα και
 χλωρίδα, όποτε δε το κρίνουν αναγκαίο, απαγορεύουν την εν λόγω εισαγωγή. Τα 
αποτελέσματα των μελετών εκτίμησης
 ανακοινώνονται στην επιτροπή προς ενημέρωση-

 γ)  προωθούν  την  εκπαίδευση  και  τη  γενική  ενημέρωση  σχετικά  με  την  ανάγκη 
προστασίας των ειδών της άγριας πανίδας και
 χλωρίδας και διατηρήσεως των οικοτόπων τους καθώς και των φυσικών οικοτόπων. 



 

 Τελικές διατάξεις 

 Άρθρο 23 

 1.Τα  κράτη  μέλη  θέτουν  σε  ισχύ  τις  νομοθετικές,  κανονιστικές  και  διοικητικές 
διατάξεις που είναι αναγκαίες για να συμμορφωθούν προς την
 παρούσα οδηγία εντός δύο ετών από την κοινοποίησή της. Ενημερώνουν αμέσως την 
Επιτροπή σχετικά. 
 2.Οι  διατάξεις  αυτές,  όταν  θεσπίζονται  από  τα  κράτη  μέλη,  αναφέρονται  στην 
παρούσα οδηγία, ή συνοδεύονται από την αναφορά αυτή κατά
 την  επίσημη  δημοσίευσή  τους.  Οι  λεπτομερείς  διατάξεις  αυτής  της  αναφοράς 
εκδίδονται από τα κράτη μέλη. 
 3.Τα κράτη μέλη ανακοινώνουν στην Επιτροπή το κείμενο των ουσιωδών διατάξεων 
εσωτερικού δικαίου που εκδίδουν στον τομέα που διέπει
 η παρούσα οδηγία. 

 

 Άρθρο 24 

 Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη μέλη. 

 Έγινε στις Βρυξέλλες, 21 Μαΐου 1992.

 Για το Συμβούλιο

 Ο Πρόεδρος

 Arlindo MARQUES CUNH



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 
ΤΥΠΟΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΟΙΚΟΤΟΠΩΝ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ Η ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΑΠΑΙΤΕΙ ΤΟ 
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟ
ΕΔΑΦΩΝ ΩΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΖΩΝΩΝ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ Επεξηγήσεις Κωδικός: Βάση για 
το παρόν παράρτημα
Ι  αποτελεί  η  ιεραρχική  ταξινόμηση  των  οικοτόπων  που  πραγματοποιήθηκε  στα 
πλαίσια του
προγράμματος CORINE ( 1) (CORINE BIOTOPES PROJECT). Οι περισσότεροι από 
τους
αναφερόμενους τύπους φυσικών οικοτόπων συνοδεύονται από τον αντίστοιχο κωδικό 
της ταξινόμησης
CORINE που περιλαμβάνεται στο έγγραφο με τίτλο "Technical Handbook" τόπος 1, 
σσ. 73-109,
CORINE/BIOTOPE/89-2.2 της 19ης Μαΐου 1988, εν μέρει αναπροσαρμοσμένο στις 
14 Φεβρουαρίου
1989. 
Το  σημείο  "+"  μεταξύ  κωδικών  υποδηλώνει  τύπους  οικοτόπων  που  είναι 
συσχετισμένοι. Παραδείγματος
χάρη: 35.2 x 64.1 - Ανοικτοί λειμώνες με τα είδη Corynephorus και Agrostis (35.2) 
των ενδοχωρικών
θυνών (64.1). 
Το σημείο "*" υποδηλώνει τύπους οικοτόπων προτεραιότητας. 
ΠΑΡΑΚΤΙΟΙ ΚΑΙ ΑΛΟΦΥΤΙΚΟΙ ΟΙΚΟΤΟΠΟΙ Θαλάσσια ύδατα και περιοχές στις 
οποίες εκδηλώνεται
παλίρροια
11.25
Αμμοσύρστεις που καλύπτονται διαρκώς από θαλάσσιο νερό μικρού βάθους
11.34*
Εκτάσεις θαλάσσιου βυθού με βλάστηση από φύκια (ποσειδωνίες)
13.2
Εκβολές ποταμών
14
Λασπώδεις και αμμώδεις επίπεδες εκτάσεις που αποκαλύπτονται κατά την αμπώτιδα
21*
Λιμνοθάλασσες
-
Αβαθείς κολπίσκοι και κόλποι
-
Ύφαλοι
-
Στήλες θαλασσίου ύδατος δημιουργούμενες από εκπομπές αερίων στα αβαθή ύδατα
Απόκρημνες βραχώδεις ακτές και παραλίες με κροκάλες
17.2
Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας και αμπώτιδας
17.3
Πολυετής βλάστηση ακτών με κροκάλες
18.21
Απόκρημνες βραχώδεις ακτές με βλάστηση στον Ατλαντικό και στη Βαλτική
18.22



Απόκρημνες βραχώδεις ακτές με βλάστηση στη Μεσόγειο (με τα ενδημικά Limonium 
spp)
18.23
Απόκρημνες  βραχώδεις  ακτές  με βλάστηση στις  νήσους των Μακάρων (ενδημική 
χλωρίδα αυτών των
ακτών)
Έλη και αλίπεδα ενδοχωρικά και παράκτια του Ατλαντικού
15.11
Πρωτογενής  μονοετής  βλάστηση  με  Salicornia και  άλλα είδη  των  λασπωδών και 
αμμωδών ζωνών
15.12
Λειμώνες με Spartina (Spartinion)
15.13
Αλίπεδα του Ατλαντικού (Glauco-Puccinellietalia)
15.14*
Αλίπεδα της ενδοχώρας (Puccinellietaliadistantis)
Μεσογειακά και θερμοατλαντικά παραθαλάσσια έλη και αλίπεδα
15.15
Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)
15.16
Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες
(Arthrocnemetalia fructicosae)
15.17
Ιβηρικές αλο-νιτρόφιλες λόχμες (Pegano-Salsoletea)
Στέπες της ενδοχώρας όπου διαβιούν αλόφιλοι και γυψόφιλοι οργανισμοί
15.18*
Αλατούχες στέπες (Limonietalia)
15.19*
Γυψούχες στέπες (Gypsophiletalia)
( 1) CORINE: Απόφαση 85/338/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 27ης Ιουνίου 1985. 
ΠΑΡΑΚΤΙΕΣ  ΚΑΙ  ΕΝΔΟΧΩΡΙΚΕΣ  ΘΥΝΕΣ  Παράκτιες  θύνες  των  ακτών  του 
Ατλαντικού, της Βόρειας
Θάλασσας και της Βαλτικής
16.211
Υποτυπώδεις κινούμενες θύνες
16.212
Κινούμενες θύνες της ακτογραμμής με Ammophila arenaria (λευκές θύνες)
16.221 - 16.227*
Σταθερές θύνες με ποώδη βλάστηση (γκρίζες θύνες): 
16.221 Galio-Koelerion albescentis
16.222 Euphorbio-Helichrysion
16.223 Crucianellion maritimae
16.224 Euphorbia terracina
16.225 Mesobromion
16.226 Trifolio-Gerantietea sanquinei, Galio maritimi-Geranion sanguinei
16.227 Thero-Airion, Botrychio-Polygaletum, Tuberarion guttatae
16.23*
Απασβεστωμένες σταθερές θύνες με Empetrum nigrum
16.24*
Απασβεστωμένες σταθερές θύνες του Ατλαντικού (Calluno-Ulicetea)



16.25
Θύνες με Hyppophae rhamnoides
16.26
Θύνες με Salix arenaria
16.29
Θύνες με πυκνή βλάστηση των παραλίων του Ατλαντικού
16.31 - 16.35
Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θυνών
1.Α
Machair (* machairs που υπάρχουν στην Ιρλανδία)
Παράκτιες θύνες των ακτών της Μεσογείου
16.223
Σταθερές θύνες των παραλίων Crucinellion maritimae
16.224
Θύνες με Euphorbia terracina
16.228
Εκτάσεις θυνών με πυκνή χλόη Malcolmietalia
16.229
Εκτάσεις θυνών με πυκνή χλόη Brachypodietalia και μονοετών φυτών
16.27*
Λόχμες των παραλίων με αρκεύθους (Juniperus spp.)
16.28
Θύνες με βλάστηση σκληρόφυλλων θάμνων (Cristo-Lavanduletalia)
16.29 x 42.8*
Θύνες με δάση από Pinus pinea ή/και Pinus pinaster
Ενδοχωρικές παλαιές και απασβεστωμένες θύνες
64.1 x 31.223
Με ψαμμώδεις χερσότοπους όπου φύονται Calluna και Genista
64.1 x 31.227
Με ψαμμώδεις χερσότοπους όπου φύονται Calluna και Empetrum nigrum
64.1 x 35.2
Με ανοικτούς λειμώνες όπου φύονται  Corynephorus και  Agrostis των ενδοχωρικών 
θυνών
ΟΙΚΟΤΟΠΟΙ ΓΛΥΚΩΝ ΥΔΑΤΩΝ Στάσιμα ύδατα
22.11 x 22.31
Ολιγοτροφικά  ύδατα,  με  πολύ  μικρή  περιεκτικότητα  σε  ανόργανα  άλατα,  των 
αμμωδών πεδιάδων του
Ατλαντικού με ημιυδρόβια βλάστηση Lobelia, Littorelia και Isoetes
22.11 x 22.34
Ολιγοτροφικά  ύδατα,  με  πολύ  μικρή  περιεκτικότητα  σε  ανόργανα  άλατα,  των 
αμμωδών πεδιάδων της
Δυτικής Μεσογείου με Isoetes
22.12 x (22.31
και 22.32)
Ολιγοτροφικά  ύδατα  της  Κεντρικής  Ευρώπης  και  του  περί  τις  Άλπεις  χώρου  με 
βλάστηση Littorella ή
Isoetes ή  μονοετή  βλάστηση  στις  αποκαλυπτόμενες  από  τα  ύδατα  όχθες 
(Nanocyperetalia)
22.12 x 22.44
Σκληρά ολιγο-μεσοτροφικά ύδατα με βενθική βλάστηση χαροειδών characees



22.13
Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition
22.14
Δυστροφικές λίμνες
22.34*
Μεσογειακά εποχιακά τέλματα
-*
Turloughs (Ιρλανδία)
Ρέοντα ύδατα
Τμήματα ρευμάτων ύδατος φυσικής ή ημιφυσικής ροής (μικρές, μέσου μεγέθους και 
μεγάλες κοίτες)
των οποίων η ποιότητα του ύδατος δεν εμφανίζει σημαντική αλλοίωση
24.221 και 24.222
Οι αλπικοί ποταμοί και η παρόχθια ποώδης βλάστησή τους
24.223
Οι αλπικοί ποταμοί και η παρόχθια ξυλώδης βλάστησή τους με Myricaria germanica
24.224
Οι αλπικοί ποταμοί και η παρόχθια ξυλώδης βλάστησή τους με Salix eleagnos
24.225
Οι ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή, με Glaucium flavum
24.4
Η  επιπλέουσα  βλάστηση  υδροχαρών  φύτων  (βατραχιώδη)  των  ποταμών  στους 
πρόποδες των βουνών και
στις πεδιάδες
24.52
Το Chenopodietum rubri των ποταμών στους πρόποδες των βουνών
24.53
Οι ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή: Paspalo-Agrostidion και πυκνή βλάστηση 
με μορφή
παραπετάσματος από Salix και Populus alba κατά μήκος των οχθών τους
-
Οι ποταμοί της Μεσογείου με περιοδική ροή
ΕΥΚΡΑΤΑ ΧΕΡΣΑ ΕΔΑΦΗ (LANDES) ΚΑΙ ΛΟΧΜΕΣ 31.11
Βόρεια υγρά χέρσα εδάφη του Ατλαντικού με Erica tetralix
31.12*
Νότια υγρά χέρσα εδάφη του Ατλαντικού με Erica ciliaris και Erica tetralix
31.2*
Ξηρά χέρσα εδάφη (όλες οι υποδιαιρέσεις)
31.234*
Ξηρά παράκτια χέρσα εδάφη με Erica vagans και Ulex maritimus
31.3*
Ενδημικά ξηρά χέρσα εδάφη στις Νήσους των Μακάρων
31.4
Αλπικά και υποαλπικά χέρσα εδάφη
31.5*
Λόχμες με Pinus mugo και Rhododendron hirsutum (Mugo-Rhodoretum hirsuti)
31.622
Υποαρκτικές λόχμες με ιτιές
31.7
Ορεινά και μεσογειακά χέρσα εδάφη με ακανθώδεις θάμνους



ΛΟΧΜΕΣ ΜΕ ΣΚΛΗΡΟΦΥΛΛΗ ΒΛΑΣΤΗΣΗ (MATORRALS) Υπομεσογειακές
31.82
Σταθερές διαπλάσεις με Buxus sempervirens των ασβεστολιθικών βραχωδών κλιτύων 
(Berberidion p.)
31.842
Ορεινές διαπλάσεις με Genista purgans
31.88
Διαπλάσεις με Juniperus communis σε ασβεστούχους χερσότοπους ή λειμώνες
31.89*
Διαπλάσεις  με  Cistus palhinhae σε  παράκτιους  χερσότοπους  (Junipero-Cistetum 
palhinhae)
Δενδροειδή matorrals της Μεσογείου
32.131 - 32.135
Διαπλάσεις Αρκεύθων
32.17*
Matorrals με Zyziphus
32.18*
Matorrals με Laurus nobilis
Θερμομεσογειακές και προστεπικές λόχμες
32.216
Συστάδες δάφνης
32.217
Χαμηλές διαπλάσεις με ευφόρβια κοντά σε απόκρημνες βραχώδεις ακτές
32.22 - 32.26
Όλοι οι τύποι
Φρύγανα
33.1
Φρύγανα Astragalo-Plantaginetum subulatae
33.3
Φρύγανα Sarcopoterium spinosum
33.4
Διαπλάσεις Κρήτης (Euphorbieto-Verbascion)
ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΙ ΗΜΙΦΥΣΙΚΕΣ ΧΛΟΩΔΕΙΣ ΔΙΑΠΛΑΣΕΙΣ Φυσικοί λειμώνες
34.11*
Καρστικοί ασβεστούχοι λειμώνες (Alysso-Sedion albi)
34.12*
Ξερικοί αμμώδεις ασβεστούχοι λειμώνες (Koelerion glaucae)
34.2
Καλαμινούχοι λειμώνες
36.314
Πυριτιούχοι λειμώνες των Πυρηναίων με Festuca eskia
36.32
Πυριτιούχοι βορειοαλπικοί λειμώνες
36.36
Πυριτιούχοι λειμώνες της Ιβηρικής χερσονήσου με Festuca Indigesta
36.41 - 36.45
Ασβεστούχοι αλπικοί λειμώνες
36.5
Υποαλπικοί λειμώνες των Νήσων των Μακάρων



Ημιφυσικές ξηρές χλοώδεις διαπλάσεις και περιοχές όπου φύονται θάμνοι
34.31 - 34.34
Σε  ασβεστολιθικά  υποστρώματα  (Festuca Brometalia)  (*τοποθεσίες  με  αξιόλογες 
ορχιδέες)
34.5*
Ψευδοστέπα με αγρωστώδη και μονοετή φυτά (Thero-Brachyodietea)
35.1*
Χλοώδεις διαπλάσεις με  Nardus, ποικίλων ειδών, σε πυριτιούχα υποστρώματα των 
ορεινών ζωνών (και
των υποορεινών ζωνών της ηπειρωτικής Ευρώπης)
Δάση σκληρόφυλλων που χρησιμοποιούνται για βοσκή (dehesas)
32.11
Με Quercus suber ή/και Quercus Ilex
Ημιφυσικοί υγροί λειμώνες με υψηλή χλόη
37.31
Ασβεστούχοι και αργυλώδεις λειμώνες με (Eu-Molinion)
37.4
Μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες και βούρλα (Molinion-Holoschoenion)
37.7 και 37.8
Ευτροφικές φυτείες Megaphorbiaies
-
Υγροί λειμώνες με Cnidion venosae
Μεσόφιλοι λειμώνες
38.2
Θεριζόμενοι  λειμώνες  χαμηλού  υψιμέτρου  (Alopecurus pratensis,  Sanguisorba 
officinalis)
38.3
Ορεινοί θεριζόμενοι λειμώνες (βρετανικοί τύποι με Geranium sylvaticum)
ΥΨΗΛΟΙ ΚΑΙ ΧΑΜΗΛΟΙ ΤΥΡΦΩΝΕΣ Όξινοι τυρφώνες με σφάγνα
51.1*
Ενεργοί τυρφώνες υψιπέδων
51.2
Υποβαθμισμένοι τυρφώνες υψιπέδων (που είναι ακόμη δυνατόν να ανασυσταθούν με 
φυσικό τρόπο)
52.1 και 52.2
Επιφανειακοί τυρφώνες (*ενεργοί τυρφώνες μόνο)
54.5
Μεταβατικοί και τρεμώδεις τυρφώνες
54.6
Καθιζήσεις τυρφωδών υποστρωμάτων (Rhynchosporion)
Ασβεστούχοι βάλτοι
53.3*
Ασβεστούχοι βάλτοι με Cadium mariscus και Carex davalliana
54.12*
Πηγές όπου δημιουργείται επίπαγος (Cratoneurion)



54.2
Αλκαλικοί χαμηλοί τυρφώνες
54.3*
Αλπικοί πρωτογενείς σχηματισμοί Caricion bicoloris-atrofuscae
ΒΡΑΧΩΔΕΙΣ ΟΙΚΟΤΟΠΟΙ ΚΑΙ ΣΠΗΛΑΙΑ Λιθώνες
61.1
Πυριτικοί
61.2
Ευτρικοί
61.3
Δυτικής Μεσογείου και θερμόφιλοι των Άλπεων
61.4
Βαλκανικής χερσονήσου
61.5
Πυριτικοί Κεντρικής Ευρώπης
61.6*
Ασβεστολιθικοί Κεντρικής Ευρώπης
Χασμοφυτική βλάστηση βραχωδών πρανών
62.1 και 62.1Α
Ασβεστόφιλες υποδιαιρέσεις
62.2
Πυριτιόφιλες υποδιαιρέσεις
62.3
Πρωτογενείς λειμώνες σε βραχώδεις δόμους
62.4*
Ασβεστόφιλες πλάκες
Άλλοι βραχώδεις οικότοποι
65
Σπήλαια των οποίων δεν γίνεται τουριστική εκμετάλλευση
-
Εκτάσεις λάβας και φυσικές κοιλότητες
-
Θαλάσσια  σπήλαια  εξ  ολοκλήρου  ή  κατά  το  ήμισυ κάτω από  την  επιφάνεια  της 
θάλασσας
-
Μόνιμοι παγετώνες
ΔΑΣΗ  (Υπο)φυσικά  δάση  από  ιθαγενή  και  αυτοφυή  είδη  του  βιότοπου,  που 
σχηματίζουν σπερμοφυή
δάση με χαρακτηριστικό υπώροφο και  πληρούν τα εξής  κριτήρια:  είναι  σπάνια  ή 
υπολειμματικά ή/και
φιλοξενούν είδη κοινοτικού ενδιαφέροντος
Δάση εύκρατων περιοχών της Ευρώπης
41.11
Δάση οξυάς (Luzulo-Fagetum)
41.12
Δάση οξυάς με Ilex και Taxus, πλούσια σε επίφυτα (Ilici-Fagion)
41.13
Δάση οξυάς με (Asperulo-Fagetum)
41.15
Υποαλπικά δάση οξυάς με Acer και Rumex arifolius



41.16
Ασβεστόφιλα δάση οξυάς (Cephalanthero-Fagion)
41.24
Δάση δρυός με Stellario-Carpinetum
41.26
Δάση δρυός με (Galio-Carpinetum)
41.4*
Δάση σε χαράδρες από (Tilio-Acerion)
41.51
Παλαιά οξύφιλα δάση δρυός με Quercus robur σε αμμώδεις πεδιάδες
41.53
Παλαιά δάση δρυός με Ilex και Blechnum στις βρετανικές νήσους
41.86
Δάση φράξιου με Fraxinus angustifolia
42.51*
Καληδονιακά δάση
44.Α1 - 44.Α4*
Δασώδεις τυρφώνες
44.3*
Υποδειγματικά αλλουβιακά δάση Alnion Glutinoso-Incanae
44.4
Μεικτά δάση δρυός, φτελιάς και φράξιου κατά μήκος μεγάλων ποταμών
Μεσογειακά δάση φυλλοβόλων
41.181*
Δάση οξυάς στα Απέννινα με Taxus και Ilex
41.184*
Δάση οξυάς στα Απέννινα Abies alba και δάση οξυάς με Abies nebrodensis
41.6
Γαλικιακά-Πορτογαλικά δάση δρυός με Quercus robur και Quercus pyrenaica
41.77
Δάση με Quercus faginea (Ιβηρική χερσόνησος)
41.85
Δάση δρυός με Quercus trojana (Ιταλία, Ελλάδα)
41.9
Δάση καστανιάς
41.1Α x 42.17
Ελληνικά δάση οξυάς με Abies borisii regis
41.1Β
Δάση οξυάς με Quercus frainetto
42.Α1
Δάση κυπαρίσσου (Acero-Cupression)
44.17
Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba
44.52
Παρόχθιες διαπλάσεις ποταμών της Μεσογείου με περιοδική ροή με  Rhododendron 
ponticum, Salix και
άλλα
44.7
Δάση πλατάνου της Ανατολής (Platanion orientalis)
44.8



Παρόχθια  δάση-στοές  της  θερμής  Μεσογείου  (Nerio-Tamaricetea)  και  της 
Νοτιοδυτικής Ιβηρικής
χερσονήσου (Securinegion Tinctoriae)
Mesogeiaka dash sklhrofzllvn
41.7C
Dash me Quercus brachyphylla στην Κρήτη
45.1
Δάση με Olea και eratonia
45.2
Δάση με Quercus suber
45.3
Δάση με Quercus ilex
45.5
Δάση με Quercus Macrolepis
45.61 - 45.63*
Δαφνώνες των Νήσων Μακάρων (Laurus, Ocotea)
45.7*
Φοινικοδάση με Phoenix
45.8
Δάση Ilex aquifolium
Alpika kai zpoalpika dash kvnoforvn
42.21 - 42.23
Ojzfila dash (Vaccinio-Piceetea)
42.31 kai 42.32
Dash tvn Alpevn me Larix kai Pinus cembra
42.4
Dash me Pinus uncinata
(*se gzcvdew h asbestozxo zpostrvma)
Μεσογειακά ορεινά δάση κωνοφόρων
42.14*
Δάση ελάτης με Abies alba και Picea excelsa
42.19
Δάση ελάτης με Abies pinsapo
42.61 - 42.66*
Μεσογειακά πευκοδάση με ενδημικά μαυρόπευκα
42.8
Μεσογειακά  πευκοδάση  με  ενδημικά  είδη  πεύκων  της  Μεσογείου 
συμπεριλαμβάνομένου του Pinus
mugo και Pinus leucodermis
42.9
Πευκοδάση των Νήσων Μακάρων (ενδημικά)
42.Α2 - 42.Α5
και 42.Α8*

Μεσογειακά δάση με ενδημικά Juniperus spp. 
42.Α6*
Δάση με Tetraclinis articulata (Ανδαλουσία)
42.Α71 - 22.Α73*
Δάση με Taxus baccata



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ 
ΖΩΙΚΑ ΚΑΙ ΦΥΤΙΚΑ ΕΙΔΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ Η 
ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ
ΕΠΙΒΑΛΛΕΙ ΤΟΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΖΩΝΩΝ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ Ερμηνεία α) 
Το παράρτημα ΙΙ
είναι συμπληρωματικό του παραρτήματος Ι για τη δημιουργία ενός συγκροτημένου 
δικτύου ειδικών
ζωνών διατήρησης. 
β) Τα είδη που περιλαμβάνονται στο παρόν παράρτημα αναφέρονται: 
- με το όνομα του είδους ή του υποείδους ή
- με το σύνολο των ειδών που ανήκουν σε μια ανώτερη συστηματική ομάδα ή σε 
προκαθορισμένο
τμήμα της εν λόγω συστηματικής ομάδας. 
Η  σύντμηση  "spp."  που  ακολουθεί  το  όνομα  μιας  οικογένειας  ή  ενός  γένους 
χαρακτηρίζει όλα τα είδη
που ανήκουν στην εν λόγω οικογένεια ή είδος. 
γ) Σύμβολα
Ένας αστερίσκος (*) μπροστά από το όνομα είδους δηλώνει ότι  το εν λόγω είδος 
είναι είδος
προτεραιότητας. 
Τα  περισσότερα  από  τα  αναφερόμενα  στο  παρόν  παράρτημα  είδη,  αναφέρονται 
επίσης στο παράρτημα
ΙV.  Εφόσον  ένα  είδος  του  παρόντος  παραρτήματος  δεν  αναφέρεται  ούτε  στο 
παράρτημα ΙV ούτε στο
παράρτημα  V σημειώνεται  με  το  σύμβολο  (ο).  Εφόσον  ένα  είδος  του  παρόντος 
παραρτήματος δεν
αναφεαρεται στο παράρτημα ΙV αλλά αναφέρεται στο παράρτημα V σημειώνεται με 
το σύμβολο (V). 

α) ΖΩΑ ΣΠΟΝΔΥΛΩΤΑ ΘΗΛΑΣΤΙΚΑ
INSECTIVORA
Talpidae
*Galemys pyrenaicus
CHIROPTERA
Rhinolophidae
*Rhinolophus blasii
*Rhinolophus euryale
*Rhinolophus ferrumequinum
*Rhinolophus hipposideros
*Rhinolophus mehelyi
Vespertilionidae
*Barbastella barbastellus
*Miniopterus schreibersi
*Myotis bechsteini
*Myotis blythi
*Myotis capaccinii
*Myotis dasycneme
*Myotis emarginatus
*Myotis myotis
RODENTIA



Sciuridae
*Spermophilus citellus
Castoridae
*Castor fiber
Microtidae
*Microtus cabrerae
*Microtus oeconomus arenicola
CARNIVORA
Canidae
*Canis lupus (Ισπανικοί πληθυσμοί: μόνον εκείνοι νοτίως του ποταμού Ντουέρο. 
Ελληνικοί πληθυσμοί: μόνον εκείνοι νοτίως του 39ου παραλλήλου)
Ursidae
*Ursus arctos
Mustelidae
*Lutra lutra
*Mustela lutreola
Felidae
*Lynx lynx
*Lynx pardina
Phocidae
*Halichoerus grypus (V)
*Monachus monachus
*Phoca vitulina (V)
ARTIODACTYLA
Cervidae
*Cervus elaphus corsicanus
Bovidae
*Capra aegagrus (αμιγείς ιθαγενείς πληθυσμοί)
*Capra pyrenaica pyrenaica
*Ovis ammon musimon (αμιγείς ιθαγενείς πληθυσμοί Κορσικής και Σαρδηνίας)
*Rupicapra rupicapra balcanica
*Rupicapra ornata
CETACEA
*Tursiops truncatus
*Phocoena phocoena
ΕΡΠΕΤΑ
TESTUDINATA
Testudinidae
*Testudo hermanni
*Testudo graeca
*Testudo marginata
Cheloniidae
*Caretta caretta
Emydidae
*Emys orbicularis
*Mauremys caspica
*Mauremys leprosa
SAURIA
Lacertidae
*Lacerta monticola



*Lacerta schreiberi
*Gallotia galloti insulanagae
*Gallotia simonyi
*Podarcis lilfordi
*Podarcis pityusensis
Scincidae
*Chalcides occidentalis
Gekkonidae
*Phyllodactylus europaeus
OPHIDIA
Colubridae
*Elaphe quatuorlineata
*Elaphe situla
Viperidae
*Vipera schweizeri
*Vipera ursinii
ΑΜΦΙΒΙΑ
CAUDATA
Salamandridae
*Chioglossa lusitanica
*Mertensiella luschani
*Salamandra salamandra aurorae
*Salamandrina terdigitata
*Triturus cristatus
Proteidae
*Proteus anguinus
Plethodontidae
*Speleomantes ambrosii
*Speleomantes flavus
*Speleomantes genei
*Speleomantes imperialis
*Speleomantes supramontes
ANURA
Discoglossidae
*Bombina bombina
*Bombina variegata
*Discoglossus jeanneae
*Discoglossus montalentii
*Discoglossus sardus
*Alytes muletensis
Ranidae
*Rana latastei
Pelobatidae
*Pelobates fuscus insubricus
ΙΧΘΥΣ
PETROMYZONIFORMES
Petromyzonidae
*Eudontomyzon spp. (o)
*Lampetra fluviatilis (V)
*Lampetra planeri (o)



*Lethenteron zanandrai (V)
*Petromyzon marinus (o)
ACIPENSERIFORMES
Acipenseridae
*Acipenser naccarii
*Acipenser sturio
ATHERINIFORMES
Cyprinodontidae
*Aphanius iberus (o)
*Aphanius fasciatus (o)
*Valencia hispanica
SALMONIFORMES
Salmonidae
*Hucho hucho (αμιγείς ιθαγενείς πληθυσμοί) (V)
*Salmo salar (μόνο σε γλυκά ύδατα) (V)
*Salmo marmoradus (o)
*Salmo macrostigma (o)
Coregonidae
*Coregonus oxyrhynchus (ανάδρομοι  πληθυσμοί  ορισμένων  ζωνών  της  Βόρειας 
Θάλασσας)
CYPRINIFORMES
Cyprinidae
*Alburnus vulturius (o)
*Alburnus albidus (o)
*Anaecypris hispanica
*Aspius aspius (o)
*Barbus plebejus (V)
*Barbus meridionalis (V)
*Barbus capito (V)
*Barbus comiza (V)
*Chalcalburnus chalcoides (o)
*Chondrostoma soetta (o)
*Chondrostoma polylepis (o)
*Chondrostoma genei (o)
*Chondrostoma lusitanicum (o)
*Chondrostoma toxostoma (o)
*Gobio albipinnatus (o)
*Gobio uranoscopus (o)
*Iberocypris palaciosi (o)
*Ladigesocypris ghigii (o)
*Leuciscus lucomonis (o)
*Leuciscus souffia (o)
*Phoxinellus spp. (o)
*Rutilus pigus (o)
*Rutilus rubilio (o)
*Rutilus arcasii (o)
*Rutilus macrolepidotus (o)
*Rutilus lemmingii (o)
*Rutilus friesii meidingeri (o)
*Rutilus alburnoides (o)



*Rhodeus sericeus amarus (o)
*Scardinius graecus (o)
Cobitidae
*Cobitis conspersa (o)
*Cobitis larvata (o)
*Cobitis trichonica (o)
*Cobitis taenia (o)
*Misgurnis fossilis (o)
*Sabanejewia aurata (o)
PERCIFORMES
Percidae
*Gymnocephalus schraetzer (V)
*Zingel spp. [(o) εκτός Zingelasper και Zingel zingel (V)]
Gobiidae
*Pomatoschistus canestrini (o)
*Padogobius panizzai (o)
*Padogobius nigricans (o)
CLUPEIFORMES
Clupeidae
*Alosa spp. (V)
SCORPAENIFORMES
Cottidae
*Cottus ferruginosus (o)
*Cottus petiti (o)
*Cottus gobio (o)
SILURIFORMES
Siluridae
*Silurus aristotelis (V)
ΑΣΠΟΝΔΥΛΑ ΑΡΘΡΟΠΟΔΑ
CRUSTACEA
Decapoda
*Austropotamobius pallipes (V)
INSECTA
Coleoptera
*Buprestis splendens
*Carabus olympiae
*Cerambyx cerdo
*Cucujus cinnaberinus
*Dytiscus latissimus
*Graphoderus bilineatus
*Limoniscus violaceus (o)
*Lucanus cervus (o)
*Morimus funereus (o)
*Osmoderma eremita
*Rosalia alpina
Lepidoptera
*Callimorpha quadripunctata (o)
*Coenonympha oedippus
*Erebia calcaria
*Erebia christi



*Eriogaster catax
*Euphydryas aurinia (o)
*Graellsia isabellae (V)
*Hypodryas maturna
*Lycaena dispar
*Maculinea nausithous
*Maculinea teleius
*Melanagria arge
*Papilio hospiton
*Plebicula golgus
Mantodea
*Apteromantis aptera
Odonata
*Coenagrion hylas (o)
*Coenagrion mercuriale (o)
*Cordulegaster trinacriae
*Gomphus graslinii
*Leucorrhina pectoralis
*Lindenia tetraphylla
*Macromia splendens
*Ophiogomphus cecilia
*Oxygastra curtisii
Orthoptera
*Baetica ustulata
ΜΑΛΑΚΙΑ
GASTROPODA
*Caseolus calculus
*Caseolus commixta
*Caseolus sphaerula
*Discula leacockiana
*Discula tabellata
*Discus defloratus
*Discus guerinianus
*Elona quimperiana
*Geomalacus maculosus
*Geomitra moniziana
*Helix subplicata
*Leiostyla abbreviata
*Leiostyla cassida
*Leiostyla corneocostata
*Leiostyla gibba
*Leiostyla lamellosa
*Vertigo angustior (o)
*Vertigo genesii (o)
*Vertigo geyeri )o)
*Vertigo moulinsiana (o)
BIVALVIA
Unionoida
*Margaritifera margaritifera (V)
*Unio crassus



β) ΦΥΤΑ 
PTERIDOPHYTA
ASPLENIACEAE
*Asplenium jahandiezii (Litard.) Rouy
BLECHNACEAE
*Woodwardia radicans (L.) Sm. 
DICKSONIACEAE
*Culcita macrocarpa C. Presl
DRYOPTERIDACEAE
*Dryopteris corleyi Fraser-Jenk. 
HYMENOPHYLLACEAE
*Trichomanes speciosum Willd. 
ISOETACEAE
*Isoetes boryana Durieu
*Isoetes malinverniana Ces. & De Not. 
MARSILEACEAE
*Marsilea batardae Launert
*Marsilea quadrifolia L. 
*Marsilea strigosa Willd. 
OPHIOGLOSSACEAE
*Botrychium simplex Hitchc. 
*Ophioglossum polyphyllum A. Braun
GYMNOSPERMAE
PINACEAE
*Abies nebrodensis (Lojac.) Mattei
ANGIOSPERMAE
ALISMATACEAE
*Caldesia parnassifolia (L.) Parl. 
*Luronium natans (L.) Raf. 
AMARYLLIDACEAE
*Leucojum nicaeense Ard. 
*Narcissus asturiensis (Jordan) Pugsley
*Narcissus calcicola Mendonca
*Narcissus cyclamineus DC. 
*Narcissus fernandesii G. Pedro
*Narcissus humilis (Cav.) Traub
*Narcissus nevadensis Pugsley
*Narcissus pseudonarcissus L. 
* subsp. nobilis (Haw.) A. Fernandes
*Narcissus scaberulus Henriq. 
*Narcissus triandrus (Salisb.) D. A. Webb
* subsp. capax (Salisb.) D. A. Webb. 
*Narcissus viridiflorus Schousboe
BORAGINACEAE
*Anchusa crispa Viv. 
*Lithodora nitida (H. Ern) R. Fernandes
*Myosotis lusitanica Schuster
*Myosotis rehsteineri Wartm. 
*Myosotis retusifolia R. Afonso



*Omphalodes kuzinskyana Willk. 
*Omphalodes littoralis Lehm. 
*Solenanthus albanicus (Degen & al.) Degen & Baldacci
*Symphytum cycladense Pawl. 
CAMPANULACEAE
*Asyneuma giganteum (Boiss.) Bornm. 
*Campanula sabatia De Not. 
*Jasione crispa (Pourret) Samp. 
* subsp. serpentinica Pinto da Silva
*Jasione lusitanica A. DC. 
CARYOPHYLLACEAE
*Arenaria nevadensis Boiss. & Reuter
*Arenaria provincialis Chater & Halliday
*Dianthus cintranus Boiss. & Reuter
* subsp. cintranus Boiss. & Reuter
*Dianthus marizii (Samp.) Samp. 
*Dianthus rupicola Biv. 
*Gypsophila papillosa P. Porta
*Herniaria algarvica Chaudri
*Herniaria berlengiana (Chaudhri) Franco
*Herniaria latifolia Lapeyr. 
* subsp. litardierei gamis
*Herniaria maritima Link
*Moehringia tommasinii Marches. 
*Petrocoptis grandiflora Rothm. 
*Petrocoptis montsicciana O. Bolos & Rivas Mart. 
*Petrocoptis pseudoviscosa Fernandez Casas
*Silene cintrana Rothm. 
*Silene hicesiae Brullo & Signorello
*Silene hifacensis Rouy ex Willk. 
*Silene holzmanii Heldr. ex Boiss. 
*Silene longicilia (Brot.) Otth. 
*Silene mariana Pau
*Silene orphanidis Boiss. 
*Silene rothmaleri Pinto da Silva
*Silene velutina Pourret ex Loisel. 
CHENOPODIACEAE
*Bassia saxicola (Guss.) A. J. Scott
*Kochia saxicola Guss. 
*Salicornia veneta Pignatti & Lausi
CISTACEA
*Cistus palhinhae Ingram
*Halimium verticillatum (Brot.) Sennen
*Helianthemum alypoides Losa & Rivas Goday
*Helianthemum caput-felis Boiss. 
*Tuberaria major (Willk.) Pinto da Silva & Roseira
COMPOSITAE
*Anthemis glaberrima (Rech. f.) Greuter
*Artemisia granatensis Boiss. 
*Aster pyrenaeus Desf. ex DC. 



*Aster sorrentinii (Tod) Lojac. 
*Carduus myriacanthus Salzm. ex DC. 
*Centaurea alba L. 
* subsp. heldreichii (Halacsy) Dostal
*Centaurea alba L. 
* subsp. princeps (Boiss. & Heldr.) Gugler
*Centaurea attica Nyman
* subsp. megarensis (Halacsy & Hayek) Dostal
*Centaurea balearica J. D. Rodriguez
*Centaurea borjae Valdes-Berm. & Rivas Goday
*Centaurea citricolor Font Quer
*Centaurea corymbosa Pourret
*Centaurea gadorensis G. Bianca
*Centaurea horrida Badaro
*Centaurea kalambakensis Freyn & Sint. 
*Centaurea kartschiana Scop. 
*Centaurea lactiflora Halacsy
*Centaurea micrantha Hoffmanns. & Link
* subsp. herminii (Rouy) Dostal
*Centaurea niederi Heldr. 
*Centaurea peucedanifolia Boiss. & Orph. 
*Centaurea pinnata Pau
*Centaurea pulvinata (G. Bianca) G. Bianca
*Centaurea rothmalerana (Arenes) Dostal
*Centaurea vicentina Mariz
*Crepis crocifolia Boiss. & Heldr. 
*Crepis granatensis (Willk.) B. Bianca & M. Cueto
*Erigeron frigidus Boiss. ex DC. 
*Hymenostemma pseudanthemis (Kunze) Willd. 
*Jurinea cyanoides (L.) Reichenb. 
*Jurinea fontqueri Cuatrec. 
*Lamyropsis microcephala (Moris) Dittrich & Greuter
*Leontodon microcephalus (Boiss. ex DC.) Boiss. 
*Leontodon boryi Boiss. 
*Leontodon siculus (Guss.) Finch & Sell
*Leuzea longifolia Hoffmanns. & Link
*Ligularia sibirica (L.) Cass. 
*Santolina impressa Hoffmanns. & Link
*Santolina semidentata Hoffmanns. & Link
*Senecio elodes Boiss. ex DC. 
*Senecio nevadensis Boiss. & Reuter
CONVOLVULACEAE
*Convolvulus argyrothamnus Greuter
*Convolvulus fernandesii Pinto da Silva & Teles
CRUCIFERAE
*Alyssum pyrenaicum Lapeyr. 
*Arabis sadina (Samp.) P. Cout. 
*Biscutella neustriaca Bonnet
*Biscutella vincentina (Samp.) Rothm. 
*Boleum asperum (Pers.) Desvaux



*Brassica glabrescens Poldini
*Brassica insularis Moris
*Brassica macrocarpa Guss. 
*Coincya cintrana (P. Cout.) Pinto da Silva
*Coincya rupestris Rouy
*Coronopus navasii Pau
*Diplotaxis ibicensis (Pau) Gomez-Campo
*Diplotaxis siettiana Maire
*Diplotaxis vicentina (P. Cout.) Rothm. 
*Erucastrum palustre (Pirona) Vis. 
*Iberis arbuscula Runemark
*Iberis procumbens Lange
* subsp. microcarpa Franco & Pinto da Silva
*Ionopsidium acaule (Desf.) Reichenb. 
*Ionopsidium savianum (Caruel) Ball ex Arcang. 
*Sisymbrium cavanillesianum Valdes & Castroviejo
*Sisymbrium supinum L. 
CYPERACEAE
*Carex panormitana Guss. 
*Eleocharis carniolica Koch
DIOSCOREACEAE
*Borderea chouardii (Gaussen) Heslot
DROSERACEAE
*Aldrovanda vesiculosa L. 
EUPHORBIACEAE
*Euphorbia margalidiana Kuhbier & Lewejohann
*Euphorbia transtagana Boiss. 
GENTIANACEAE
*Centaurium rigualii Esteve Chueca
*Centaurium somedanum Lainz
*Gentiana ligustica R. de Vilm. & Chopinet
*Gentianella angelica (Pugsley) E. F. Warburg
GERANIACEAE
*Erodium astragaloides Boiss. & Reuter
*Erodium paularense Fernandez-Gonzalez & Izco
*Erodium rupicola Boiss. 
GRAMINEAE
*Avenula hackelii (Henriq.) Holub
*Bromus grossus Desf. ex DC. 
*Coleanthus subtilis (Tratt.) Seidl
*Festuca brigantina (Markgr.-Dannenb.) Markgr.-Dannenb. 
*Festuca duriotagana Franco & R. Afonso
*Festuca elegans Boiss. 
*Festuca henriquesii Hack. 
*Festuca sumilusitanica Franco & R. Afonso
*Gaudinia hispanica Stace & Tutin
*Holcus setiglumis Boiss. & Reuter
* subsp. duriensis Pinto da Silva
*Micropyropsis tuberosa Romero - Zarco & Cabezudo
*Pseudarrhenatherum pallens (Link) J. Holub



*Puccinellia pungens (Pau) Paunero
*Stipa austroitalica Martinovsky
*Stipa bavarica Martinovsky & H. Scholz
*Stipa veneta Moraldo
GROSSULARIACEAE
*Ribes sardum Martelli
HYPERICACEAE
*Hypericum aciferum (Greuter) N. K. B. Robson
JUNCACEAE
*Juncus valvatus Link
LABIATAE
*Dracocephalum austriacum L. 
*Micromeria taygetea P. H. Davis
*Nepeta dirphya (Boiss.) Heldr. ex Halacsy
*Nepeta sphaciotica P. H. Davis
*Origanum dictamnus L. 
*Sideritis incana
* subsp. glauca (Cav.) Malagarriga
*Sideritis javalambrensis Pau
*Sideritis serrata Cav. ex Lag. 
*Teucrium lepicephalum Pau
*Teucrium turredanum Losa & Rivas Goday
*Thymus camphoratus Hoffmanns. & Link
*Thymus carnosus Boiss. 
*Thymus cephalotos L. 
LEGUMINOSAE
*Anthyllis hystrix Cardona, Contandr. & E. Sierra
*Astragalus algarbiensis Coss. ex Bunge
*Astragalus aquilanus Anzalone
*Astragalus centralpinus Braun-Blanquet
*Astragalus maritimus Moris
*Astragalus tremolsianus Pau
*Astragalus verrucosus Moris
*Cytisus aeolicus Guss. ex Lindl. 
*Genista dorycnifolia Font Quer
*Genista holopetala (Fleischm. ex Koch) Baldacci
*Melilotus segetalis (Brot.) Ser. 
* subsp. fallax Franco
*Ononis hackelii Lange
*Trifolium saxatile All. 
*Vicia bifoliolata J. D. Rodriguez
LENTIBULARIACEAE
*Pinguicula nevadensis (Lindb.) Casper
LILIACEAE
*Allium grosii Font Quer
*Androcymbium rechingeri Greuter
*Asphodelus bento-rainhae P. Silva
*Hyacinthoides vicentina (Hoffmanns. & Link) Rothm. 
*Muscari gussonei (Parl.) Tod. 
LINACEAE



*Linum muelleri Moris
LYTHRACEAE
*Lythrum flexuosum Lag. 
MALVACEAE
*Kosteletzkya pentacarpos (L.) Ledeb. 
NAJADACEAE
*Najas flexilis (Willd.) Rostk. & W. L. Schmidt
ORCHIDACEAE
*Cephalanthera cucullata Boiss. & Heldr. 
*Cypripedium calceolus L. 
*Liparis loeselii (L.) Rich. 
*Ophrys lunulata Parl. 
PAEONIACEAE
*Paeonia cambessedesii (Willk.) Willk. 
*Paeonia parnassica Tzanoudakis
*Paeonia clusii F. C. Stern
* subsp. rhodia (Stearn) Tzanoudakis
PALMAE
*Phoenix theophrasti Greuter
PLANTAGINACEAE
*Plantago algarbiensis Samp. 
*Plantago almogravensis Franco
PLUMBAGINACEAE
*Armeria berlengensis Daveau
*Armeria helodes Martini & Pold
*Armeria negleta Girard
*Armeria pseudarmeria (Murray) Mansfeld
*Armeria rouyana Daveau
*Armeria soleirolii (Duby) Godron
*Armeria velutina Welv. ex Boiss. & Reuter
*Limonium dodartii (Girard) O. Kuntze
* subsp. lusitanicum (Daveau) Franco
*Limonium insulare (Beg. & Landi) Arrig. & Diana
*Limonium lanceolatum (Hoffmanns. & Link) Franco
*Limonium multiflorum Erben
*Limonium pseudolaetum Arrig. & Diana
*Limonium strictissimum (Salzmann) Arrig. 
POLYGONACEAE
*Polygonum praelongum Coode & Cullen
*Rumex rupestris Le Gall
PRIMULACEAE
*Androsace mathildae Levier
*Androsace pyrenaica Lam. 
*Primula apennina Widmer
*Primula palinuri Petagna
*Soldanella villosa Darracq. 
RANUNCULACEAE
*Aconitum corsicum Gayer
*Adonis distorta Ten. 
*Aquilegia bertolonii Schott



*Aquilegia kitaibelii Schott
*Aquilegia pyrenaica D. C. 
* subsp. cazorlensis (Heywood) Galiano
*Consolida samia P. H. Davis
*Pulsatilla patens (L.) Miller
*Ranunculus weyleri Mares
RESEDACEAE
*Reseda decursiva Forssk. 
ROSACEAE
*Potentilla delphinensis Gren. & Godron
RUBIACEAE
*Galium litorale Guss. 
*Galium viridiflorum Boiss. & Reuter
SALICACEAE
*Salix salvifolia Brot. 
* subsp. australis Franco
SANTALACEAE
*Thesium ebracteatum Hayne
SAXIFRAGACEAE
*Saxifraga berica (Beguinot) D. A. Webb
*Saxifraga florulenta Moretti
*Saxifraga hirculus L. 
*Saxifraga tombeanensis Boiss. ex Engl. 
SCROPHULARIACEAE
*Antirrhinum charidemi Lange
*Chaenorrhinum serpyllifolium (Lange) Lange
* subsp. lusitanicum R. Fernandes
*Euphrasia genargentea (Feoli) Diana
*Euphrasia marchesettii Wettst. ex Marches. 
*Linaria algarviana Chav. 
*Linaria coutinhoi Valdes
*Linaria ficalhoana Rouy
*Linaria flava (Poiret) Desf. 
*Linaria hellenica Turrill
*Linaria ricardoi Cout. 
*Linaria tursica B. Valdes & Cabezudo
*Linaria tonzigii Lona
*Odontites granatensis Boiss. 
*Verbascum litigiosum Samp. 
*Veronica micrantha Hoffmanns. & Link
*Veronica oetaea L.-A. Gustavson
SELAGINACEAE
*Globularia stygia Orph. ex Boiss. 
SOLANACEAE
*Atropa baetica Willk. 
THYMELAEACEAE
*Daphne petraea Leybold
*Daphne rodriguezii Texidor
ULMACEAE
*Zelkova abelicea (Lam.) Boiss. 



UMBELLIFERAE
*Angelica heterocarpa Lloyd
*Angelica palustris (Besser) Hoffm. 
*Apium bermejoi Llorens
*Apium repens (Jacq.) Lag. 
*Athamanta cortiana Ferrarini
*Bupleurum capillare Boiss. & Heldr. 
*Bupleurum kakiskalae Greuter
*Eryngium alpinum L. 
*Eryngium viviparum Gay
*Laserpitium longiradium Boiss. 
*Naufraga balearica Constans & Cannon
*Oenanthe conioides Lange
*Petagnia saniculifolia Guss. 
*Rouya polygama (Desf.) Coincy
*Seseli intricatum Boiss. 
*Thorella verticillatinundata (Thore) Brig. 
VALERIANACEAE
*Centranthus trinervis (Viv.) Beguinot
VIOLACEAE
*Viola hispida Lam. 
*Viola jaubertiana Mares & Vigineix
Κατώτερα φυτά BRYOPHYTA
*Bruchia vogesiaca Schwaegr. (o)
*Bryoerythrophyllum machadoanum (Sergio) M. Hill (o)
*Buxbaumia viridis (Moug. ex Lam. & DC.) Brid. ex Moug. & Nestl. (o)
*Dichelyma capillaceum (With.) Myr. (o)
*Dicranum viride (Sull. & Lesq.) Lindb. (o)
*Distichophyllum carinatum Dix. & Nich. (o)
*Drepanocladus vernicosus (Mitt.) Warnst. (o)
*Jungermannia handelii (Schiffn.) Amak. (o)
*Mannia triandra (Scop.) Grolle (o)
*Marsupella profunda Lindb. (o)
*Meesia longiseta Hedw. (o)
*Nothothylas orbicularis (Schwein.) Sull. (o)
*Orthotrichum rogeri Brid. (o)
*Petalophyllum ralfsii Nees & Goot. ex Lehm. (o)
*Riccia breidleri Jur. ex Steph. (o)
*Riella helicophylla (Mont.) Hook. (o)
*Scapania massolongi (K. Muell.) K. Muell. (o)
*Sphagnum pylaisii Brid. (o)
*Tayloria rudolphiana (Gasrov) B. & G. (o)

ΕΙΔΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΝΗΣΟΥΣ ΤΩΝ ΜΑΚΑΡΩΝ PTERIDOPHYTA
HYMENOPHYLLACEAE
*Hymenophyllum maderensis Gibby & Lovis
DRYOPTERIDACEAE
*Polystichum drepanum (Sw.) C. Presl. 
ISOETACEAE
*Isoetes azorica Durieu & Paiva



MARSILIACEAE
*Marsilea azorica Launert & Paiva
ANGIOSPERMAE
ASCLEPIADACEAE
*Caralluma burchardii N. E. Brown
*Ceropegia chrysantha Svent. 
BORAGINACEAE
*Echium candicans L. fil. 
*Echium gentianoides Webb & Coincy
*Myosotis azorica H. C. Watson
*Myosotis maritima Hochst. in Seub. 
CAMPANULACEAE
*Azorina vidalii (H. C. Watson) Feer
*Musschia aurea (L. f.) DC. 
*Musschia wollastonii Lowe
CAPRIFOLIACEAE
*Sambucus palmensis Link
CARYOPHYLLACEAE
*Spergularia azorica (Kindb.) Lebel
CELASTRACEAE
*Maytenus umbellata (R. Br.) Mabb. 
CHENOPODIACEAE
*Beta patula Ait. 
CISTACEAE
*Cistus chinamadensis Banares & Romero
*Helianthemum bystropogophyllum Svent. 
COMPOSITAE
*Andryala crithmifolia Ait. 
*Argyranthemum lidii Humphries
*Argyranthemum thalassophylum (Svent.) Hump. 
*Argyranthemum winterii (Svent.) Humphries
*Atractylis arbuscula Svent. & Michaelis
*Atractylis preauxiana Schultz. 
*Calendula maderensis DC. 
*Cheirolophus duranii (Burchard) Holub
*Cheirolophus ghomerytus (Svent.) Holub
*Cheirolophus junonianus (Svent.) Holub
*Cheirolophus massonianus (Lowe) Hansen
*Cirsium latifolium Lowe
*Helichrysum gossypinum Webb
*Helichrysum oligocephala (Svent. & Bzamw.)
*Lactuca watsoniana Trel. 
*Onopordum nogalesii Svent. 
*Onopordum carduelinum Bolle
*Pericallis hadrosoma Svent. 
*Phagnalon benettii Lowe
*Stemmacantha cynaroides (Chr. Son. in Buch) Ditt
*Sventenia bupleuroides Font Quer
*Tanacetum ptarmiciflorum Webb & Berth
CONVOLVULACEAE



*Convolvulus caput-medusae Lowe
*Convolvulus lopez-socasii Svent. 
*Convolvulus massonii A. Dietr. 
CRASSULACEAE
*Aeonium gomeraense Praeger
*Aeonium saundersii Bolle
*Aichryson dumosum (Lowe) Praeg. 
*Monanthes wildpretii Banares & Scholz
*Sedum brissemoretii Raymond-Hamet
CRUCIFERAE
*Crambe arborea Webb ex Christ
*Crambe laevigata DC. ex Christ
*Crambe sventenii R. Petters ex Bramwell & Sund. 
*Parolinia schizogynoides Svent. 
*Sinapidendron rupestre (Ait.) Lowe
CYPERACEAE
*Carex malato-belizii Raymond
DIPSACACEAE
*Scabiosa nitens Roemer & J. A. Schultes
ERICACEAE
*Erica scoparia L. 
* subsp. azorica (Hochst.) D. A. Webb
EUPHORBIACEAE
*Euphorbia handiensis Burchard
*Euphorbia lambii Svent. 
*Euphorbia stygiana H. C. Watson
GERANIACEAE
*Geranium maderense P. F. Yeo
GRAMINEAE
*Deschampsia maderensis (Haeck. & Born.)
*Phalaris maderensis (Menezes) Menezes
LABIATAE
*Sideritis cystosiphon Svent. 
*Sideritis discolor (Webb ex de Noe) Bolle
*Sideritis infernalis Bolle
*Sideritis marmorea Bolle
*Teucrium abutiloides L'Her
*Teucrium betonicum L'Her
LEGUMINOSAE
*Anagyris latifolia Brouss. ex Willd. 
*Anthyllis lemanniana Lowe
*Dorycnium spectabile Webb & Berthel
*Lotus azoricus P. W. Ball
*Lotus callis-viridis D. Bramwell & D. H. Davis
*Lotus kunkelii (E. Chueca) D. Bramwell & al. 
*Teline rosmarinifolia Webb & Berthel. 
*Teline salsoloides Arco & Acebes. 
*Vicia dennesiana H. C. Watson
LILIACEAE
*Androcymbium psammophilum Svent. 



*Scilla maderensis Menezes
*Semele maderensis Costa
LORANTHACEAE
*Arceuthobium azoricum Wiens & Hawksw
MYRICACEAE
*Myrica rivas-martinezii Santos. 
OLEACEAE
*Jasminum azoricum L. 
*Picconia azorica (Tutin) Knobl. 
ORCHIDACEAE
*Goodyera macrophylla Lowe
PITTOSPORACEAE
*Pittosporum coriaceum Dryand. ex Ait. 
PLANTAGINACEAE
*Plantago malato-belizii Lawalree
PLUMBAGINACEAE
*Limonium arborescens (Brouss.) Kuntze
*Limonium dendroides Svent. 
*Limonium spectabile (Svent.) Kunkel & Sunding
*Limonium sventenii Santos & Fernandez Galvan
POLYGONACEAE
*Rumex azoricus Rech. fil. 
RHAMNACEAE
*Frangula azorica Tutin
ROSACEAE
*Bencomia brachystachya Svent. 
*Bencomia sphaerocarpa Svent. 
*Chamaemeles coriacea Lindl. 
*Dendriopterium pulidoi Svent. 
*Marcetella maderensis (Born.) Svent. 
*Prunus lusitanica L. 
* subsp. azorica (Mouillef.) Franco
*Sorbus maderensis (Lowe) Docle
SANTALACEAE
*Kunkeliella subsucculenta Kammer
SCROPHULARIACEAE
*Euphrasia azorica Wats
*Euphrasia grandiflora Hochst. ex Seub. 
*Isoplexis chalcantha Svent. & O'Shanahan
*Isoplexis isabelliana (Webb & Berthel.) Masferrer
*Odontites holliana (Lowe) Benth. 
*Sibthorpia peregrina L. 
SELAGINACEAE
*Globularia ascanii D. Bramwell & Kunkel
*Globularia sarcophylla Svent. 
SOLANACEAE
*Solanum lidii Sunding
UMBELLIFERAE
*Ammi trifoliatum (H. C. Watson) Trelease
*Bupleurum handiense (Bolle) Kunkel



*Chaerophyllum azoricum Trelease
*Ferula latipinna Santos
*Melanoselinum decipiens (Schrader & Wendl.) Hoffm. 
*Monizia edulis Lowe
*Oenanthe divaricata (R. Br.) Mabb. 
*Sanicula azorica Guthnick ex Seub. 
VIOLACEAE
*Viola paradoxa Lowe

Κατώτερα φυτά BRYOPHYTA
*Echinodium spinosum (Mitt.) Jur. (o)
*Thamnobryum fernandesii Sergio (o)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ 
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΟΥΝ 
ΩΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ
ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΝΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΟΥΝ ΩΣ ΕΙΔΙΚΕΣ 
ΖΩΝΕΣ
ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΣΤΑΔΙΟ 1: Αξιολόγηση, σε εθνικό επίπεδο, της σχετικής σημασίας 
των περιοχών για
κάθε τύπο φυσικού οικοτόπου του παραρτήματος Ι και κάθε είδος του παραρτήματος 
ΙΙ
(συμπεριλαμβανομένων  των  τύπων  φυσικών  οικοτόπων  προτεραιότητας  και  των 
ειδών προτεραιότητας)
Α. Κριτήρια αξιολόγησης της περιοχής για ένα δεδομένο τύπο φυσικού οικοτόπου 
του παραρτήματος Ι
α) Βαθμός αντιπροσωπευτικότητας του τύπου του φυσικού οικοτόπου στην περιοχή. 
β) Έκταση της περιοχής που καλύπτεται από τον τύπο φυσικού οικοτόπου σε σχέση 
με τη συνολική
επιφάνεια η  οποία καλύπτεται  από αυτό τον  τύπο φυσικού οικοτόπου στο εθνικό 
έδαφος. 
γ)  Βαθμός  διατήρησης  της  δομής  και  των λειτουργιών  του  συγκεκριμένου  τύπου 
φυσικού οικοτόπου και
δυνατότητα αποκατάστασης. 
δ) Συνολική αξιολόγηση της αξίας της περιοχής για τη διατήρηση του συγκεκριμένου 
τύπου φυσικού
οικοτόπου. 
Β. Κριτήρια αξιολόγησης της περιοχής για ένα δεδομένο είδος του παραρτήματος ΙΙ
α) Μέγεθος και πυκνότητα του πληθυσμού του είδους που είναι παρών στην περιοχή 
σε σχέση με τους
πληθυσμούς που είναι παρόντες στο εθνικό έδαφος. 
β)  Βαθμός  διατήρησης  των στοιχείων του οικοτόπου που είναι  σημαντικά  για  το 
συγκεκριμένο είδος και
δυνατότητα αποκατάστασης. 
γ) Βαθμός απομόνωσης του πληθυσμού που είναι παρών στην περιοχή σε σχέση με 
τον ευρύτερο χώρο
φυσικής κατανομής του είδους. 
δ) Συνολική αξιολόγηση της αξίας της περιοχής για τη διατήρηση του συγκεκριμένου 
είδους. 



Γ. Με βάση τα κριτήρια αυτά, τα κράτη μέλη ταξινομούν τις περιοχές που προτείνουν 
στον εθνικό τους
κατάλογο ως περιοχές που είναι δυνατό να αναγνωριστούν ως κοινοτικής σημασίας 
ανάλογα με τη
σχετική τους αξία για τη διατήρηση κάθε τύπου φυσικού οικοτόπου ή κάθε είδους 
που περιλαμβάνεται
αντίστοιχα στα παράρτημα Ι ή στο παράρτημα ΙΙ το οποίο τις αφορά. 
Δ. Στον κατάλογο αυτό φαίνονται οι περιοχές στις οποίες παρέχεται προστασία στους 
τύπους φυσικών
οικοτόπων προτεραιότητας και στα είδη προτεραιότητας που έχουν επιλεγεί από τα 
κράτη μέλη με βάση
τα κριτήρια τα οποία αναφέρονται στα σημεία Α και Β παραπάνω. 
ΣΤΑΔΙΟ  2:  Αξιολόγηση  της  κοινοτικής  σημασίας  των  περιοχών  που 
περιλαμβάνονται στους εθνικούς
καταλόγους
1. Όλες οι περιοχές που έχουν αναγνωριστεί από τα κράτη μέλη στο στάδιο 1, οι 
οποίες παρέχουν
προστασία  σε  τύπους  φυσικών  οικοτόπων  προτεραιότητας  ή/και  σε  είδη 
προτεραιότητας θεωρούνται ως
περιοχές κοινοτικής σημασίας. 
2.  Κατά  την  αξιολόγηση  της  κοινοτικής  σημασίας  των  άλλων  περιοχών  που 
περιλαμβάνονται στους
καταλόγους των κρατών μελών, δηλαδή κατά την αξιολόγηση της συμβολής τους στη 
διατήρηση ή στην
αποκατάσταση,  υπό  ευνοϊκές  συνθήκες  διατήρησης,  ενός  φυσικού  οικοτόπου  του 
παραρτήματος Ι ενός
είδους του παραρτήματος ΙΙ ή/και της συμβολής τους στη συνοχή του Natura 2 000 
θα λαμβάνονται
υπόψη τα ακόλουθα κριτήρια: 
α) η σχετική αξία της περιοχής σε εθνικό επίπεδο-
β) η γεωγραφική θέση της περιοχής σε σχέση προς τις μεταναστευτικές οδούς ειδών 
του παραρτήματος
ΙΙ  καθώς  και  προς  το  ενδεχόμενο  να  αποτελεί  μέρος  ενός  οικοσυστήματος 
χαρακτηριζόμενου από
συνοχή το οποία να βρίσκεται εκατέρωθεν εσωτερικών συνόρων της Κοινότητας-
γ) η συνολική έκταση της περιοχής-
δ)  ο  αριθμός  τύπων  φυσικών  οικοτόπων  του  παραρτήματος  Ι  και  ειδών  του 
παραρτήματος ΙΙ που είναι
παρόντα στην περιοχή-
ε) η συνολική οικολογική αξία της περιοχής για την ή τις συγκεκριμένες ευρύτερες 
βιογεωγραφικές
περιοχές ή/και για το σύνολο του εδάφους που αναφέρεται στο άρθρο 2, τόσο από την 
άποψη της
χαρακτηριστικής ή της μοναδικής φύσης των στοιχείων από τα οποία συντίθεται η 
περιοχή, όσο και από
την άποψη του συνδυασμού τους. 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV 
ΖΩΙΚΑ  ΚΑΙ  ΦΥΤΙΚΑ  ΕΙΔΗ  ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ  ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ  ΠΟΥ 
ΑΠΑΙΤΟΥΝ ΑΥΣΤΗΡΗ



ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Τα είδη που αναγράφονται σ' αυτό το παράρτημα αναφέρονται: 
- με την ονομασία του είδους ή του υποείδους ή
- με το σύνολο των ειδών που ανήκουν σε ανώτερη τάξη ή σε καθορισμένο τμήμα της 
εν λόγω τάξης. 
Η  συντομογραφία  "spp."  μετά  την  ονομασία  μιας  οικογένειας  ή  ενός  γένους 
υποδηλώνει όλα τα είδη που
ανήκουν σ' αυτό το είδος η σ' αυτή την οικογένεια. 

α) ΖΩΑ ΣΠΟΝΔΥΛΩΤΑ ΘΗΛΑΣΤΙΚΑ
INSECTIVORA
Erinaceidae
*Erinaceus algirus
Soricidae
*Crocidura canariensis
Talpidae
*Galemys pyrenaicus
MICROCHIROPTERA
Όλα τα είδη
RODENTIA
Gliridae
*Όλα τα είδη εκτός από Glis glis και Eliomys quercinus
Sciuridae
*Citellus citellus
*Sciurus anomalus
Castoridae
*Castor fiber
Cricetidae
*Cricetus cricetus
Microtidae
*Microtus cabrerae
*Microtus oeconomus arenicola
Zapodidae
*Sicista betulina
Hystricidae
*Hystrix cristata
CARNIVORA
Canidae
*Canis lupus (Εκτός  των  ισπανικών  πληθυσμών  βορείως  του  Duero και  των 
ελληνικών πληθυσμών
βορείως του 39ου παραλλήλου)
Ursidae
*Ursus arctos
Mustelidae
*Lutra lutra
*Mustela lutreola
Felidae
*Felis silvestris
*Lynx lynx
*Lynx pardina
Phocidae



*Monachus monachus
ARTIODACTYLA
Cervidae
*Cervus elaphus corsicanus
Bovidae
*Capra aegagrus (αμιγείς ιθαγενείς πληθυσμοί)
*Capra pyrenaica pyrenaica
*Ovis ammon musimon (αμιγείς ιθαγενείς πληθυσμοί Κορσικής και Σαρδηνίας)
*Rupicapra rupicapra balcanica
*Rupicapra ornata
CETACEA
Όλα τα είδη
ΕΡΠΕΤΑ
TESTUDINATA
Testudinidae
*Testudo hermanni
*Testudo graeca
*Testudo marginata
Cheloniidae
*Caretta caretta
*Chelonia mydas
*Lepidochelys kempii
*Eretmochelys imbricata
Dermochelyidae
*Dermochelys coriacea
Emydidae
*Emys orbicularis
*Mauremys caspica
*Mauremys leprosa
SAURIA
Lacertidae
*Algyroides fitzingeri
*Algyroides marchi
*Algyroides moreoticus
*Algyroides nigropunctatus
*Lacerta agilis
*Lacerta bedriagae
*Lacerta danfordi
*Lacerta dugesi
*Lacerta graeca
*Lacerta horvathi
*Lacerta monticola
*Lacerta schreiberi
*Lacerta trilineata
*Lacerta viridis
*Gallotia atlantica
*Gallotia galloti
*Gallotia galloti insulanagae
*Gallotia simonyi
*Gallotia stehlini



*Ophisops elegans
*Podarcis erhardii
*Podarcis filfolensis
*Podarcis hispanica atrata
*Podarcis lilfordi
*Podarcis melisellensis
*Podarcis milensis
*Podarcis muralis
*Podarcis peloponnesiaca
*Podarcis pityusensis
*Podarcis sicula
*Podarcis taurica
*Podarcis tiliguerta
*Podarcis wagleriana
Scincidae
*Ablepharus kitaibelli
*Chalcides bedriagai
*Chalcides occidentalis
*Chalcides ocellatus
*Chalcides sexlineatus
*Chalcides viridianus
*Ophiomorus punctatissimus
Gekkonidae
*Cyrtopodion kotschyi
*Phyllodactylus europaeus
*Tarentola angustimentalis
*Tarentola boettgeri
*Tarentola delalandii
*Tarentola gomerensis
Agamidae
*Stellio stellio
Chamaeleontidae
*Chamaeleo chamaeleon
Anguidae
*Ophisaurus apodus
OPHIDIA
Colubridae
*Coluber caspius
*Coluber hippocrepis
*Coluber jugularis
*Coluber laurenti
*Coluber najadum
*Coluber nummifer
*Coluber viridiflavus
*Coronella austriaca
*Eirenis modesta
*Elaphe longissima
*Elaphe quatuorlineata
*Elaphe situla
*Natrix natrix cetti



*Natrix natrix corsa
*Natrix tessellata
*Telescopus falax
Viperidae
*Vipera ammodytes
*Vipera schweizeri
*Vipera seoanni (εκτός από ισπανικούς πληθυσμούς)
*Vipera ursinii
*Vipera xanthina
Boidae
*Eryx jaculus
ΑΜΦΙΒΙΑ
CAUDATA
Salamandridae
*Chioglossa lusitanica
*Euproctus asper
*Euproctus montanus
*Euproctus platycephalus
*Salamandra atra
*Salamandra aurorae
*Salamandra lanzai
*Salamandra luschani
*Salamandrina terdigitata
*Triturus carnifex
*Triturus cristatus
*Triturus italicus
*Triturus karelinii
*Triturus marmoratus
Proteidae
*Proteus anguinus
Plethodontidae
*Speleomantes ambrosii
*Speleomantes flavus
*Speleomantes genei
*Speleomantes imperialis
*Speleomantes italicus
*Speleomantes supramontes
ANURA
Discoglossidae
*Bombina bombina
*Bombina variegata
*Discoglossus galganoi
*Discoglossus jeanneae
*Discoglossus montalentii
*Discoglossus pictus
*Discoglossus sardus
*Alytes cisternasii
*Alytes muletensis
*Alytes obstetricans
Ranidae



*Rana arvalis
*Rana dalmatina
*Rana graeca
*Rana iberica
*Rana italica
*Rana latastei
*Rana lessonae
Pelobatidae
*Pelobates cultripes
*Pelobates fuscus
*Pelobates syriacus
Bufonidae
*Bufo calamita
*Bufo viridis
Hylidae
*Hyla arborea
*Hyla meridionalis
*Hyla sarda
ΙΧΘΥΣ
ACIPENSERIFORMES
Acipenseridae
*Acipenser naccarii
*Acipenser sturio
ATHERINIFORMES
Cyprinodontidae
*Valencia hispanica
CYPRINIFORMES
Cyprinidae
*Anaecypris hispanica
PERCIFORMES
Percidae
*Zingel asper
SALMONIFORMES
Coregonidae
*Coregonus  oxyrhynchus  (ανάδρομοι  πληθυσμοί  ορισμένων  ζωνών  της  Βόρειας 
Θάλασσας)

ΑΣΠΟΝΔΥΛΑ ΑΡΘΡΟΠΟΔΑ
INSECTA
Coleoptera
*Buprestis splendens
*Carabus olympiae
*Cerambyx cerdo
*Cucujus cinnaberinus
*Dytiscus latissimus
*Graphoderus bilineatus
*Osmoderma eremita
*Rosalia alpina
Lepidoptera
*Apatura metis



*Coenonympha hero
*Coenonympha oedippus
*Erebia calcaria
*Erebia christi
*Erebia sudetica
*Eriogaster catax
*Fabriciana elisa
*Hypodryas maturna
*Hyles hippophaes
*Lopinga achine
*Lycaena dispar
*Maculinea arion
*Maculinea nausithous
*Maculinea teleius
*Melanagria arge
*Papilio alexanor
*Palilio hospiton
*Parnassius apollo
*Parnassius mnemosyne
*Plebicula golgus
*Proserpinus proserpina
*Zerynthia polyxena
Mantodea
*Apteromantis aptera
Odonata
*Aeshna viridis
*Cordulegaster trinacriae
*Gomphus graslinii
*Leucorrhina albifrons
*Leucorrhina caudalis
*Leucorrhina pectoralis
*Lindenia tetraphylla
*Macromia splendens
*Ophiogomphus cecilia
*Oxygastra curtisii
*Stylurus flavipes
*Sympecma braueri
Orthoptera
*Baetica ustulata
*Saga pedo
ARACHNIDA
Araneae
*Macrothele calpeiana
MOLLUSQUES
GASTROPODA
Prosobranchia
*Patella feruginea
Stylommatophora
*Caseolus calculus
*Caseolus commixta



*Caseolus sphaerula
*Discula leacockiana
*Discula tabellata
*Discula testudinalis
*Discula turricula
*Discus defloratus
*Discus guerinianus
*Elona quimperiana
*Geomalacus maculosus
*Geomitra moniziana
*Helix subplicata
*Leiostyla abbreviata
*Leiostyla cassida
*Leiostyla corneocostata
*Leiostyla gibba
*Leiostyla lamellosa
BIVALVIA
Anisomyaria
*Lithophaga lithophaga
*Pinna nobilis
Unionoida
*Margaritifera auricularia
*Unio crassus
ECHINODERMATA
Echinoidea
*Centrostephanus longispinus

β) ΦΥΤΑ Το παράρτημα ΙV στοιχείο β) περιέχει όλα τα είδη φυτών που αναφέρονται 
στο παράρτημα ΙΙ
στοιχείο β) ( 1) συν τα παρακάτω είδη. 
PTERIDOPHYTA
ASPLENIACEAE
*Asplenium hemionitis L. 
ANGIOSPERMAE
AGAVACEAE
*Dracaena draco (L.) L. 
AMARYLLIDACEAE
*Narcissus longispathus Pugsley
*Narcissus triandrus L. 
( 1) Εκτός από τα βρυόφυτα του παραρτήματος ΙΙ στοιχείο β). 
BERBERIDACEAE
*Berberis maderensis Lowe
CAMPANULACEAE
*Campanula morettiana Reichenb. 
*Physoplexis comosa (L.) Schur. 
CARYOPHYLLACEAE
*Moehringia fontqueri Pau
COMPOSITAE
*Argyranthemum pinnatifidum (L.f.) Lowe
* subsp. succulentum (Lowe) C. J. Humphries



*Helichrysum sibthorpii Rouy
*Picris willkommii (Schultz Bip.) Nyman
*Santolina elegans Boiss. ex DC. 
*Senecio caespitosus Brot. 
*Senecio lagascanus DC. 
* subsp. lusitanicus (P. Cout.) Pinto da Silva
*Wagenitzia lancifolia (Sieber ex Sprengel) Dostal
CRUCIFERAE
*Murbeckiella sousae Rothm. 
EUPHORBIACEAE
*Euphorbia nevadensis Boiss. & Reuter
GESNERIACEAE
*Jankaea heldreichii (Boiss.) Boiss. 
*Ramonda serbica Pancic
IRIDACEAE
*Crocus etruscus Parl. 
*Iris boissieri Henriq. 
*Iris marisca Ricci & Colasante
LABIATAE
*Rosmarinus tomentosus Huber-Morath & Maire
*Teucrium charidemi Sandwith
*Thymus capitellatus Hoffmanns. & Link
*Thymus villosus L. 
* subsp. villosus L. 
LILIACEAE
*Androcymbium europeum (Lange) K. Richter
*Bellevalia hackelli Freyn
*Colchicum corsicum Baker
*Colchicum cousturieri Greuter
*Fritillaria conica Rix
*Fritillaria drenovskii Dogen & Stoy. 
*Fritillaria gussichiae (Degen & Doerfler) Rix
*Fritillaria obliqua Ker-Gawl. 
*Fritillaria rhodocanakis Orph. ex Baker
*Ornithogalum reverchonii Degen & Herv.-Bass. 
*Scilla beirana Samp. 
*Scilla odorata Link
ORCHIDACEAE
*Ophrys argolica Fleischm. 
*Orchis scopulorum Simsmerh. 
*Spiranthes aestivalis (Poiret) L. C. M. Richard
PRIMULACEAE
*Androsace cylindrica DC. 
*Primula glaucescens Moretti
*Primula spectabilis Tratt. 
RANUNCULACEAE
*Aquilegia alpina L. 
SAPOTACEAE
*Sideroxylon marmulano Banks ex Lowe
SAXIFRAGACEAE



*Saxifraga cintrana Kuzinsky ex Willk. 
*Saxifraga portosanctana Boiss. 
*Saxifraga presolanensis Engl. 
*Saxifraga valdensis DC. 
*Saxifraga vayredana Luizet
SCROPHULARIACEAE
*Antirrhinum lopesianum Rothm. 
*Lindernia procumbens (Krocker) Philcox
SOLANACEAE
*Mandragora officinarum L. 
THYMELAEACEAE
*Thymelaea broterana P. Cout. 
UMBELLIFERAE
*Bunium brevifolium Lowe
VIOLACEAE
*Viola athois W. Becker
*Viola cazorlensis Gandoger
*Viola delphinantha Boiss. 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V 
ΕΙΔΗ ΖΩΩΝ ΚΑΙ ΦΥΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ Η 
ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΑΠΟ
ΤΟ  ΦΥΣΙΚΟ  ΤΟΥΣ  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ  ΚΑΙ  Η  ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ  ΕΙΝΑΙ 
ΔΥΝΑΤΟΝ ΝΑ
ΡΥΘΜΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ Τα είδη που αναγράφονται σ' αυτό 
το παράρτημα
αναφέρονται: 
- με την ονομασία του είδους ή του υποείδους ή
- με το σύνολο των ειδών που ανήκουν σε ανώτερη τάξη ή σε καθορισμένο τμήμα της 
εν λόγω τάξης. 
Η συντομογραφία "spp." μετά την ονομασία οικογένειας ή γένους υποδηλώνει όλα τα 
είδη που ανήκουν
σ' αυτή την οικογένεια ή σ'αυτό το γένος. 

α) ΖΩΑ ΣΠΟΝΔΥΛΩΤΑ ΘΗΛΑΣΤΙΚΑ
CARNIVORA
Canidae
*Canis aureus
*Canis lupus (Ισπανικοί πληθυσμοί βορείως του Ντουέρο και ελληνικοί πληθυσμοί 
βορείως του 39ου
παραλλήλου)
Mustelidae
*Martes martes
*Mustela putorius
Phocidae
*Όλα τα είδη που δεν αναφέρονται στο παράρτημα IV
Viverridae
*Genetta genetta
*Herpestes ichneumon
DUPLICIDENTATA



Leporidae
*Lepus timidus
ARTIODACTYLA
Bovidae
*Capra ibex
*Capra pyrenaica (εκτός από Capra pyrenaica pyrenaica)
*Rupicapra rupicapra (εκτός από Rupicapra rupicapra balcarica)
ΑΜΦΙΒΙΑ
ANURA
Ranidae
*Rana esculenta
*Rana perezi
*Rana ridibunda
*Rana temporaria
ΙΧΘΥΣ
PETROMYZONIFORMES
Petromyzonidae
*Lampetra fluviatilis
*Lethenteron zanandrai
ACIPENSERIFORMES
Acipenseridae
*Όλα τα είδη που δεν αναφέρονται στο παράρτημα V
SALMONIFORMES
Salmonidae
*Thymallus thymallus
*Coregonus spp. εκτός από Coregonus oxyrhynchus - ανάδρομοι πληθυσμοί)
*Hucho hucho
*Salmo salar (ιμόνο σε γλυκά νερά)
Cyprinidae
*Barbus spp. 
PERCIFORMES
Percidae
*Gymnocephalus schraetzer
*Zingel zingel
CLUPEIFORMES
Clupeidae
*Alosa spp. 
SILURIFORMES
Siluridae
*Silurus aristotelis
ΑΣΠΟΝΔΥΛΑ COELENTERATA
CNIDARIA
Corallium rubrum
MOLLUSCA
GASTROPODA - STYLOMMATOPHORA
Helicidae
*Helix pomatia
BIVALVIA - UNIONOIDA
Margaritiferidae
*Margaritifera margaritifera



Unionidae
*Microcondylaea compressa
*Unio elongatulus
ANNELIDA
HIRUDINOIDEA - ARHYNCHOBDELLAE
Hirudinidae
*Hirudo medicinalis
ARTHROPODA
CRUSTACEA - DECAPODA
Astacidae
*Astacus astacus
*Austropotamobius pallipes
*Austropotamobius torrentium
Scyllaridae
*Scyllarides latus
INSECTA - LEPIDOPTERA
Saturniidae
*Graellsia isabellae
β) ΦΥΤΑ ALGAE
RHODOPHYTA
CORALLINACEAE
*Lithothamnium coralloides Crouan frat. 
*Phymatholithon calcareum (Poll.) Adey & McKibbin
LICHENES
CLADONIACEAE
*Cladonia L. subgenus Cladina (Nyl.) Vain. 
BRYOPHYTA
MUSCI
LEUCOBRYACEAE
*Leucobryum glaucum (Hedw.) Angstr. 
SPHAGNACEAE
*Sphagnum L. spp. (εκτός Sphagnum pylasii Brid.)
PTERIDOPHYTA
*Lycopodium spp. 
ANGIOSPERMAE
AMARYLLIDACEAE
*Galanthus nivalis L. 
*Narcissus bulbocodium L. 
*Narcissus juncifolius Lagasca
COMPOSITAE
*Arnica montana L. 
*Artemisia eriantha Ten
*Artemisia genipi Weber
*Doronicum plantagineum L. 
* subsp. tournefortii (Rouy) P. Cout. 
CRUCIFERAE
*Alyssum Pinto da silvae Dudley
*Malcolmia lacera (L.) DC. 
* subsp. graccilima (Samp.) Franco
*Murbeckiella pinnatifida (Lam.) Rothm. 



* subsp. herminii (Rivas-Martinez) Greuter & Burdet
GENTIANACEAE
*Gentiana lutea L. 
IRIDACEAE
*Iris lusitanica Ker-Gawler
LABIATAE
*Teucrium salviastrum Schreber
* subsp. salviastrum Schreber
LEGUMINOSAE
*Anthyllis lusitanica Cullen & Pinto da Silva
*Dorycnium pentaphyllum Scop. 
* subsp. transmontana Franco
*Ulex densus Welw. ex Webb. 
LILIACEAE
*Lilium rubrum Lmk
*Ruscus aculeatus L. 
PLUMBAGINACEAE
*Armeria sampaio (Bernis) Nieto & Feliner
ROSACEAE
*Rubus genevieri Boreau
* subsp. herminii (Samp.) P. Cout. 
SCROPHULARIACEAE
*Anarrhinum longipedicelatum R. Fernandes
*Euphrasia mendoncae Samp. 
*Scrophularia grandiflora DC. 
* subsp. grandiflora DC. 
*Scrophularia berminii Hoffmanns & Link
*Scrophularia sublyrata Brot. 
COMPOSITAE
*Leuzea rhaponticoides Graells

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙ 
ΑΠΑΓΟΡΕΥΟΜΕΝΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΚΑΙ ΜΕΣΑ ΣΥΛΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΘΑΝΑΤΩΣΗΣ 
ΚΑΙ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΟΜΕΝΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ α) Μη επιλεκτικά μέσα
ΘΗΛΑΣΤΙΚΑ
- Τυφλά ή ακρωτηριασμένα ζώα χρησιμοποιούμενα για δόλωμα
- Μαγνητόφωνα
- Ηλεκτρικά ή ηλεκτρονικά συστήματα που μπορούν να θανατώνουν ή να προκαλούν 
σύγχυση
- Τεχνητές φωτεινές πηγές
- Καθρέπτες και άλλα μέσα που θαμπώνουν
- Μέσα φωτισμού στόχων
-  Συστήματα  στοχάστρων για νυκτερινή σκόπευση που περιλαμβάνουν μεγεθυντή 
εικόνων ή μετατροπέα
ηλεκτρονικών εικόνων
- Εκρηκτικά
- Δίκτυα μη επιλεκτικά ως προς την αρχή που διέπει τη χρήση τους ή ως προς τις 
συνθήκες χρήσης τους



- Παγίδες μη επιλεκτικές ως προς την αρχή που διέπει τη χρήση τους ή ως προς τις 
συνθήκες χρήσης
τους
- Βαλλίστρα
- Δηλητήρια ή δολώματα με δηλητήριο ή με αναισθητικό
- Διοχέτευση αερίων ή καπνών
-  Ημιαυτόματα  ή  αυτόματα  όπλα  των  οποίων  ο  γεμιστήρας  μπορεί  να  χωρέσει 
περισσότερα από δύο
φυσίγγια
ΙΧΘΥΣ
- Δηλητήριο
- Εκρηκτικά
β) Μεταφορικά μέσα
- Αεροσκάφη
- Εν κινήσει οχήματα με κινητήρα

Τέλος κειμένου

Το έγγραφο εστάλη την: 11/03/1999 
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Convention on Wetlands of 
International Importance 

especially as Waterfowl Habitat 

Ramsar, Iran, 2.2.1971 
as amended by the Protocol of 3.12.1982 
and the Amendments of 28.5.1987 
Certified copy  

Paris, 13 July 1994 
Director, Office of International Standards and Legal Affairs 
United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) 

 
The Contracting Parties,  

RECOGNIZING the interdependence of Man and his environment;  
CONSIDERING the fundamental ecological functions of wetlands as regulators of 
water regimes and as habitats supporting a characteristic flora and fauna, especially 
waterfowl;  
BEING CONVINCED that wetlands constitute a resource of great economic, cultural, 
scientific, and recreational value, the loss of which would be irreparable;  
DESIRING to stem the progressive encroachment on and loss of wetlands now and in 
the future;  
RECOGNIZING that waterfowl in their seasonal migrations may transcend frontiers 
and so should be regarded as an international resource;  
BEING CONFIDENT that the conservation of wetlands and their flora and fauna can 
be ensured by combining far-sighted national policies with co-ordinated international 
action;  

Have agreed as follows:  
 

Article 1 

1. For the purpose of this Convention wetlands are areas of marsh, fen, peatland 
or water, whether natural or artificial, permanent or temporary, with water that 
is static or flowing, fresh, brackish or salt, including areas of marine water the 
depth of which at low tide does not exceed six metres.  

2. For the purpose of this Convention waterfowl are birds ecologically dependent 
on wetlands.  

 

Article 2 

1. Each Contracting Party shall designate suitable wetlands within its territory for 
inclusion in a List of Wetlands of International Importance, hereinafter 
referred to as "the List" which is maintained by the bureau established under 
Article 8. The boundaries of each wetland shall be precisely described and 



also delimited on a map and they may incorporate riparian and coastal zones 
adjacent to the wetlands, and islands or bodies of marine water deeper than six 
metres at low tide lying within the wetlands, especially where these have 
importance as waterfowl habitat.  

2. Wetlands should be selected for the List on account of their international 
significance in terms of ecology, botany, zoology, limnology or hydrology. In 
the first instance wetlands of international importance to waterfowl at any 
season should be included.  

3. The inclusion of a wetland in the List does not prejudice the exclusive 
sovereign rights of the Contracting Party in whose territory the wetland is 
situated.  

4. Each Contracting Party shall designate at least one wetland to be included in 
the List when signing this Convention or when depositing its instrument of 
ratification or accession, as provided in Article 9.  

5. Any Contracting Party shall have the right to add to the List further wetlands 
situated within its territory, to extend the boundaries of those wetlands already 
included by it in the List, or, because of its urgent national interests, to delete 
or restrict the boundaries of wetlands already included by it in the List and 
shall, at the earliest possible time, inform the organization or government 
responsible for the continuing bureau duties specified in Article 8 of any such 
changes.  

6. Each Contracting Party shall consider its international responsibilities for the 
conservation, management and wise use of migratory stocks of waterfowl, 
both when designating entries for the List and when exercising its right to 
change entries in the List relating to wetlands within its territory.  

 

Article 3 

1. The Contracting Parties shall formulate and implement their planning so as to 
promote the conservation of the wetlands included in the List, and as far as 
possible the wise use of wetlands in their territory.  

2. Each Contracting Party shall arrange to be informed at the earliest possible 
time if the ecological character of any wetland in its territory and included in 
the List has changed, is changing or is likely to change as the result of 
technological developments, pollution or other human interference. 
Information on such changes shall be passed without delay to the organization 
or government responsible for the continuing bureau duties specified in Article 
8.  

 

Article 4 

1. Each Contracting Party shall promote the conservation of wetlands and 
waterfowl by establishing nature reserves on wetlands, whether they are 
included in the List or not, and provide adequately for their wardening.  

2. Where a Contracting Party in its urgent national interest, deletes or restricts 
the boundaries of a wetland included in the List, it should as far as possible 



compensate for any loss of wetland resources, and in particular it should create 
additional nature reserves for waterfowl and for the protection, either in the 
same area or elsewhere, of an adequate portion of the original habitat.  

3. The Contracting Parties shall encourage research and the exchange of data and 
publications regarding wetlands and their flora and fauna.  

4. The Contracting Parties shall endeavour through management to increase 
waterfowl populations on appropriate wetlands.  

5. The Contracting Parties shall promote the training of personnel competent in 
the fields of wetland research, management and wardening.  

 

Article 5 

1. The Contracting Parties shall consult with each other about implementing 
obligations arising from the Convention especially in the case of a wetland 
extending over the territories of more than one Contracting Party or where a 
water system is shared by Contracting Parties. They shall at the same time 
endeavour to coordinate and support present and future policies and 
regulations concerning the conservation of wetlands and their flora and fauna.  

 

Article 6 

1. There shall be established a Conference of the Contracting Parties to review 
and promote the implementation of this Convention. The Bureau referred to in 
Article 8, paragraph 1, shall convene ordinary meetings of the Conference of 
the Contracting Parties at intervals of not more than three years, unless the 
Conference decides otherwise, and extraordinary meetings at the written 
requests of at least one third of the Contracting Parties. Each ordinary meeting 
of the Conference of the Contracting Parties shall determine the time and 
venue of the next ordinary meeting.  

2. The Conference of the Contracting Parties shall be competent:  
a. to discuss the implementation of this Convention;  
b. to discuss additions to and changes in the List;  
c. to consider information regarding changes in the ecological character 

of wetlands included in the List provided in accordance with paragraph 
2 of Article 3;  

d. to make general or specific recommendations to the Contracting 
Parties regarding the conservation, management and wise use of 
wetlands and their flora and fauna;  

e. to request relevant international bodies to prepare reports and statistics 
on matters which are essentially international in character affecting 
wetlands;  

f. to adopt other recommendations, or resolutions, to promote the 
functioning of this Convention.  

3. The Contracting Parties shall ensure that those responsible at all levels for 
wetlands management shall be informed of, and take into consideration, 



recommendations of such Conferences concerning the conservation, 
management and wise use of wetlands and their flora and fauna.  

4. The Conference of the Contracting Parties shall adopt rules of procedure for 
each of its meetings.  

5. The Conference of the Contracting Parties shall establish and keep under 
review the financial regulations of this Convention. At each of its ordinary 
meetings, it shall adopt the budget for the next financial period by a two-third 
majority of Contracting Parties present and voting.  

6. Each Contracting Party shall contribute to the budget according to a scale of 
contributions adopted by unanimity of the Contracting Parties present and 
voting at a meeting of the ordinary Conference of the Contracting Parties.  

 

Article 7 

1. The representatives of the Contracting Parties at such Conferences should 
include persons who are experts on wetlands or waterfowl by reason of 
knowledge and experience gained in scientific, administrative or other 
appropriate capacities.  

2. Each of the Contracting Parties represented at a Conference shall have one 
vote, recommendations, resolutions and decisions being adopted by a simple 
majority of the Contracting Parties present and voting, unless otherwise 
provided for in this Convention.  

 

Article 8 

1. The International Union for Conservation of Nature and Natural Resources 
shall perform the continuing bureau duties under this Convention until such 
time as another organization or government is appointed by a majority of two-
thirds of all Contracting Parties.  

2. The continuing bureau duties shall be, inter alia:  
a. to assist in the convening and organizing of Conferences specified in 

Article 6;  
b. to maintain the List of Wetlands of International Importance and to be 

informed by the Contracting Parties of any additions, extensions, 
deletions or restrictions concerning wetlands included in the List 
provided in accordance with paragraph 5 of Article 2;  

c. to be informed by the Contracting Parties of any changes in the 
ecological character of wetlands included in the List provided in 
accordance with paragraph 2 of Article 3;  

d. to forward notification of any alterations to the List, or changes in 
character of wetlands included therein, to all Contracting Parties and to 
arrange for these matters to be discussed at the next Conference;  

e. to make known to the Contracting Party concerned, the 
recommendations of the Conferences in respect of such alterations to 
the List or of changes in the character of wetlands included therein.  



 

Article 9 

1. This Convention shall remain open for signature indefinitely.  
2. Any member of the United Nations or of one of the Specialized Agencies or of 

the International Atomic Energy Agency or Party to the Statute of the 
International Court of Justice may become a Party to this Convention by:  

a. signature without reservation as to ratification;  
b. signature subject to ratification followed by ratification;  
c. accession.  

3. Ratification or accession shall be effected by the deposit of an instrument of 
ratification or accession with the Director-General of the United Nations 
Educational, Scientific and Cultural Organization (hereinafter referred to as 
"the Depositary").  

 

Article 10 

1. This Convention shall enter into force four months after seven States have 
become Parties to this Convention in accordance with paragraph 2 of Article 
9.  

2. Thereafter this Convention shall enter into force for each Contracting Party 
four months after the day of its signature without reservation as to ratification, 
or its deposit of an instrument of ratification or accession.  

 

Article 10 bis 

1. This Convention may be amended at a meeting of the Contracting Parties 
convened for that purpose in accordance with this article.  

2. Proposals for amendment may be made by any Contracting Party.  
3. The text of any proposed amendment and the reasons for it shall be 

communicated to the organization or government performing the continuing 
bureau duties under the Convention (hereinafter referred to as "the Bureau") 
and shall promptly be communicated by the Bureau to all Contracting Parties. 
Any comments on the text by the Contracting Parties shall be communicated 
to the Bureau within three months of the date on which the amendments were 
communicated to the Contracting Parties by the Bureau. The Bureau shall, 
immediately after the last day for submission of comments, communicate to 
the Contracting Parties all comments submitted by that day.  

4. A meeting of Contracting Parties to consider an amendment communicated in 
accordance with paragraph 3 shall be convened by the Bureau upon the written 
request of one third of the Contracting Parties. The Bureau shall consult the 
Parties concerning the time and venue of the meeting.  

5. Amendments shall be adopted by a two-thirds majority of the Contracting 
Parties present and voting.  



6. An amendment adopted shall enter into force for the Contracting Parties which 
have accepted it on the first day of the fourth month following the date on 
which two thirds of the Contracting Parties have deposited an instrument of 
acceptance with the Depositary. For each Contracting Party which deposits an 
instrument of acceptance after the date on which two thirds of the Contracting 
Parties have deposited an instrument of acceptance, the amendment shall enter 
into force on the first day of the fourth month following the date of the deposit 
of its instrument of acceptance.  

 

Article 11 

1. This Convention shall continue in force for an indefinite period.  
2. Any Contracting Party may denounce this Convention after a period of five 

years from the date on which it entered into force for that party by giving 
written notice thereof to the Depositary. Denunciation shall take effect four 
months after the day on which notice thereof is received by the Depositary.  

 

Article 12 

1. The Depositary shall inform all States that have signed and acceded to this 
Convention as soon as possible of:  

a. signatures to the Convention;  
b. deposits of instruments of ratification of this Convention;  
c. deposits of instruments of accession to this Convention;  
d. the date of entry into force of this Convention;  
e. notifications of denunciation of this Convention.  

2. When this Convention has entered into force, the Depositary shall have it 
registered with the Secretariat of the United Nations in accordance with 
Article 102 of the Charter.  

 
IN WITNESS WHEREOF, the undersigned, being duly authorized to that effect, have 
signed this Convention.  
DONE at Ramsar this 2nd day of February 1971, in a single original in the English, 
French, German and Russian languages, all texts being equally authentic* which shall 
be deposited with the Depositary which shall send true copies thereof to all 
Contracting Parties.  

 
* Pursuant to the Final Act of the Conference to conclude the Protocol, the 
Depositary provided the second Conference of the Contracting Parties with 
official versions of the Convention in the Arabic, Chinese and Spanish 
languages, prepared in consultation with interested Governments and with the 
assistance of the Bureau.  

 



ΕΦΗΜ ΕΡΙΣ ΤΗΣ Κ Υ Β Ε Ρ Ν Η ΣΕ ΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

A Θ Η Ν A
9 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1988 Τ Ε Υ Χ Ο Σ  Π Ρ Ω ΤΟ 26

ΝΟΜΟΙ ΥΠ* ΑΡΙΘ. 1751

Κύρωοη Πρωτοκόλλου τροποπο ιητικού της Σύμβασης Ραμ- 
σάρ 1971 γ ια  την ττροσταοία των δ ιεθνούς ενδιαφέρο
ντος υγροτόπων ιδίω ς ως υ γροβιοτότων.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθ ο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Ά ρ θ po πρώτο.
Κυρώνεται και έχει την ισχύ που ορίζει το άρθρο 28 πα

ράγραφος 1 του Συντάγματος το Πρωτόκολλο που τροπο
ποιεί τη Σύμβ αση Ραμσάρ του 1971 'για, την προστασία των 
διεθνούς ενδιαφέροντος υγροτόπων ιδία ως υγροβιοτόπων που 
υπογράφηκε στο Παρίσι στις 3 Δεκεμβ ρίου 1982 και του 
οποίου το κείμενο σε πρωτότυπο στην αγγλική γλώσσα και 
σε μετάφραση στην ελληνική έχει ως εξής:



21 2 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ)

T H E  C O N T R A C T IN G  P A R T I E S

C O N S ID E R IN G  t h a t  for t h e  effec tiveness  of th e  
C onven tion  on W e t la n d s  of I n te r n a t io n a l  I m p o r t a n c e  
espec ia lly  as W a te r fo w l  H a b i t a t ,  d o n e  a t  R a m sa r  on  
2nd  F e b ru a ry  1971 (h e re in a f te r  re ferred  to  as  « th e  
C o n v e n t io n » ) ,  i t  is in d isp en sa b le  to  inc rease  the  n u m b e r  
of C o n t ra c t in g  P a r t ie s  :

A W A R E  th a t  the  a d d i t io n  of a u th e n t i c  la n g u ag e  
vers ions  would fac il i ta te  w id e r  p a r t i c ip a t io n  in th e  
C o n v e n t io n ;

C O N S ID E R IN G  f u r th e r m o re  t h a t  t h e  t e x t  of the  
C o n v e n t io n  does no t  p ro v id e  for a n  a m e n d m e n t  p r o c e 
d u re .  w hich  m a k e s  it d if f icu lt  to  a m e n d  th e  te x t  as 
m a y  be cons idered  necessary ;

Η A V E  A G R E E D  as f o l lo w s :

A rt ic le  1

T h e  following A rt ic le  shall be  added  b e tw e en  Article 
10 and  A rtic le  11 of th e  C o n v e n t io n :

((Article 10 bis

1. T h is  C o n v e n tio n  m a y  be am e n d e d  at a m e e t in g  
of th e  C o n t ra c t in g  P a r t ie s  co n v e n ed  for t h a t  p u rp o se  
in ac co rd an c e  w i th  this  A rt ic le .

2. P roposa ls  for a m e n d m e n t  m a y  be m a d e  b y  an y  
C o n t ra c t in g  P a r ty .

3 . T h e  text of a n y p roposed  a m e n d m e n t  a n d  the  
reasons  for i t sha ll  be c o m m u n ic a te d  to  th e  o rg a n iz a 
t ion  or g o v e rn m e n t  p e r fo rm in g  th e  co n t in u in g  b u reau  
d u t ie s  u n d e r  the  C o n v e n t io n  (h e re in a f te r  re ferred  to  
as « th e  B u rea u » )  an d  shall p r o m p t ly  be c o m m u n ic a te d  
b y  t he B ureau  to all C o n t ra c t in g  P ar l ie s .  A ny c o m m e n ts  
on the  text by  t h e C o n t ra c t in g  P a r t ie s  shall be  com - 
m u n ica ted to  th e  B ureau  w ith in  th re e  m o n ths  of th e  
d a te  on w hich  the  a m e n d m e n ts  were c o m m u n ic a te d  to  
t he C o n t ra c t in g  P a r t ie s  by  th e  B u rea u .  T h e  B u rea u  
shall, im m e d ia te ly  a f te r  th e  la s t  d a y  for subm iss ion  of 
co m m e n ts ,  c o m m u n ic a te  to  th e  C o n t ra c t in g  P a r t i e s  
all c o m m e n ts  subm it  led by  t h a t  day .

4. A m ee ting  of C o n t ra c t i n g  P a r t ie s  to  cons ider  an  
a m e n d m e n t  c o m m u n ic a te d  in a c co rd an c e  w ith  p a r a 
g raph  shall be c o n v e n ed  by  t h e B u rea u  u p o n  th e  
w r i t te n  reques t  of th e  th ird  of the  C o n t ra c t in g  P ar t ie s .  
T h e  Bureau shall consul! the  P a r t ie s  concern ing  the  
t im e  and  v enue' of the  m eeting .

5). A m e n d m e n ts  shall b e a d o p te d  by  a tw o - th i rd s  
m a jo r i ty  of the  C o n t ra c t in g  P a r t i e s  p re s e n t  an d  vo ting .

6 . An a m e n d m e n t  a d o p te d  shall e n t e r  in to  force for 
th e  C o n t ra c t in g  P a r t ie s  w hich  h av e  ac c e p te d  it  on th e  
first d ay  of t he fourth  m o n th  following th e  d a t e  on 
w hich  tw o  th ird s  of th e  C o n t ra c t in g  P a r t ie s  h a v e  d e p o 
sited an in s t ru m e n t  of a c c e p ta n c e  w i th  th e  D e p o s i ta ry .  
For each C o n t ra c t in g  P a r l y  w h ich  d ep o s i ts  an  i n s t r u 
m ent of a c ce p t a nc e  a f te r  th e  d a t e  on w hich  tw o th i r d s  
of th e  C o n t ra c t in g  P a r l ie s  h av e  dep o s i te d  an  i n s t r u 
m ent of ac ce p ta n ce ,  the  a m e n d m e n t  shall  e n t e r  in to  
fo rce  on the  first d ay  of th e  fourth  ( (m onth  following 
th e  d a l e  of the  deposit of its in s t ru m e n t  of A ccep tance» .

A rt ic le  2

In the  te s t im o n iu m  following A rtic le  12 of th e  C o n 
ven t io n ,  th e  w ords  «in a n y  case of d iv e rg e n cy  th e  
English tex t p reva il ing»  shall bo de le ted  an d  rep laced  
b y  the  w ords «all te x ts  be ing  equa l ly  au th e n t ic » .

A r t i c l e  3

The revised te x t  of th e  original F rench  version of 
th e  C o n v e n t io n  is re p ro d u c e d  in th e  A nnex to  th is  
P ro toco l.

A r t ic le  4

T h is  P ro to c o l  sh all b e  o p e n  for  s ig n a tu r e  a t  U nesco 
h e a d q u a r t e r s  in  P a r i s  f ro m  3 D e c e m b e r  1982.

A r t ic le  5

1. A n y  S ta t e  referred  to  in  A r t ic le  9, p a r a g r a p h  2, 
of th e  C o n v e n t io n  m a y  bec o m e  a  C o n t ra c t i n g  P a r t y  
t o  th is  P ro to c o l  b y  :

a )  s ig n a tu re  w i th o u t  re s e rv a t io n  as  to  ra t i f ic a t io n ,  
a c c e p ta n c e  or a p p r o v a l ;

b )  s ig n a tu re  s u b je c t  to  ra t i f ic a t io n ,  a c c e p ta n c e  or 
a p p ro v a l ,  followed b y  ra t i f ic a t io n ,  a c c e p ta n c e  or 
a p p ro v a l ;

c)  accession.

2. R a t i f ic a t io n ,  a c c e p ta n c e ,  a p p r o v a l  o r  accession  
shall  b e  effec ted  b y  t h e  d e p o s i t  of a n  in s t r u m e n t  of 
ra t i f ic a t io n ,  a c c e p ta n c e ,  a p p r o v a l  or accession  w i th 
t h e  D irec tor-G enera l,  of th e  U n i te d  N a t io n s  E d u c a t io n a l ,  
S cientif ic  an d  C u l tu ra l  O rg a n iz a t io n  (h e re in a f te r  r e 
ferred  to  as « th e  D e p o s i ta ry » ) .

3. A n y  S ta t e  w h ic h  b ecom es  a  C o n t r a c t in g  P a r t y  
to  t h e  C o n v e n t io n  a f t e r  t h e  e n t r y  in to  force of t h is 
P ro to c o l  shall,  fa il ing  a n  ex p re ss io n  of a  different i n t e n 
t io n  a t  th e  t im e  of s ig n a tu r e  or  of th e  d e p o s i t  of th e  
in s t r u m e n t  re fe r re d  to  in  A r t ic le  9 of th e  C on v en tio n ,  
be  cons idered  as: a  P a r t y  to  t h e  C o n v e n t io n  a s  a m e n d e d  
b y  th is  P ro toco l .

4. A ny  S ta t e  w h ic h  b ecom es  a C o n t r a c t in g  P a r t y  to  
th i s  P r o tocol w i th o u t  b e in g  a  C o n t ra c t in g  P a r t y  to  th e  
C o n v e n t io n ,  sha ll  be  co n s id e red  as a  P a r t y  to  the 
C o n v e n t io n  as a m e n d e d  b y  th is  P ro to c o l  as of t h e  d a te  
of e n t r y  in to  force of th i s  P ro to c o l  for t h a t  S ta te .

A r t ic le  6

1.: T h is  P ro to c o l  sha ll  e n t e r  in to  force th e  firs t  d ay  
of t h e fo u r th  m o n th  fo llow ing  th e  d a t e  on  w h ich  two 
th i r d s  of -the- S t a t e s  w h ic h  are  C o n t r a c t i n g  P a r t ie s  to  
t h e  C o n v e n t io n  on t h e  d a t e  on  w h ich  th is  P ro to c o l  is 
o pened  for s ig n a tu r e  h a v e  s igned  i t  w i th o u t  r e se rv a t io n  
as  to  r a t i f ic a t io n ,  a c c e p ta n c e  or  a p p r o v a l ,  o r  h av e  r a 
t i f ied ,  ac ce p te d ,  a p p r o v e d  or  ac c e d e d  to  it.

2. W i th  re g a rd  to  a n y  S ta te  w h ic h  b ecom es  a C o n 
t r a c t in g  P a r t y  to  th is  P ro to c o l  in th e  m a im e r  desc r ibed  
in  p a r a g r a p h  1 a n d  2 of A rt ic le  5 a b o v e ,  a f te r  th e  d a t e  
of i ts  e n t r y  in to  force, th is  P r o t o col shall  e n t e r  in to  
force on t h e  d a t e  of i t s  s ig n a tu r e  w i th o u t  re se rv a t io n  
as  to  ra t i f ic a t io n ,  a c c e p ta n c e ,  o r  a p p r o v a l ,  or of i ts  
r a t i f ic a t io n ,  a c c e p ta n c e ,  a p p r o v a l  o r  accession.

3. W i th  r e g a rd  t o  a n y  S t a t e  w h ic h  b e c o m e s  a  C o n 
t r a c t i n g  P a r t y  to  th is  P ro to c o l  in  t h e  m a n n e r  descr ibed  
in  p a r a g r a p h  1 a n d  2 of A r t ic le  5 a b o v e ,  d u r in g  th e  p er iod  
b e tw e e n  th e  d a t e  on w h ich  th is  P ro to c o l  is op en e d  for 
s ig n a tu re  an d  its  e n t r y  in to  force, th is  P ro to c o l  shall 
e n te r  in to  force on th e  d a t e  d e t e r m in e d  in p a r a g ra p h  1 
abo v e .

A r t ic le  7
1. T h e  or ig ina l  of th i s  P ro to c o l ,  in th e  Eng lish  a nd 

F re n c h  la n g u ag e s ,  e a c h  v e rs io n  b e in g  e q u a l ly  a u th e n t i c ,  
s h all be  d e p o s i te d  w i th  t h e  D e p o s i ta ry .  T h e  D e p o s i 
t a r y  shall t r a n s m i t  ce r t i f ied  copies  of ea ch  of these  
vers ions  to  all S ta te s  t h a t  h a v e  s igned  th is  P ro toco l  
o r  dep o s i te d  i n s t r u m e n t s  of accession  to  it.

2. T h e  D e p o s i ta ry  sha ll  in fo rm  all C o n t r a c t in g  
P a r t i e s  of the  C o n v e n t io n  a n d  all S ta te s  t h a t  h av e  
s igned  a n  acceded  to th is P ro to c o l  as  soon  as poss ib le  o f :

a )  s ig n a tu re s  to  th i s  P ro to c o l ;
b )  d e p o s i ts  of i n s t r u m e n t s  of r a t i f ic a t io n ,  a c ce p ta n ce ,  

o r  a p p r o v a l  of th i s  P ro to c o l ;
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c) deposits of instruments of accession to this 
Protocol;

d ) the date of entry into force of this Protocol.
3. W h e n  th is ,  P ro to c o l  h a s  e n te re d  in to  force, th e  

D e p o s i ta ry  shall  h a v e  i t  r eg is te red  w ith  t h e  S e c re ta r ia t  
of t h e  U n i te d  N a t io n s  in  ac co rd an c e  w i t h A rt ic le  102 
of t h e  C h a r te r .

IN  W I T N E S S  W H E R EO F, the  unders igned ,  be ing  
d u ly  a u th o r i z e d  to  t h a t  effect, h a v e  s igned th is  P ro toco l.

D one  a t  P a r is  on  3 D ecem b er  1982.

Τ α  συμβαλλόμενα μέρη:

Εκτιμώντας ότι για την αποτελεσματικότητα της Σύμβα
σης για  τους Υγροτόπους Διεθνούς Σημασίας και ειδικότερα 
όσους απ οτελούν Βιοτόπους Υδροβίων Πτηνών, που υιοθ ε τή- 
θ ηκε στο RAM SAR, στις 2 Φεβρουάριου 1971 (αναφερόμε- 
νη εφεξής ως «η Σύμβαση») , είναι απαραίτητο να αυξηθεί 
ο αριθ μός των συμβαλλόμενων μερών.

Έ χοντας  συνείδηση ότι η προσθ ήκη αυθεντικών κειμένων 
της σύμβασης σε άλλες γλώσσες δα  διευκόλυνε μια ευρύτε
ρη συμμετοχή στη Σύμβαση,

Έ χο ντα ς  υπόψη, επιπλέον, ότι το κείμενο της Σύμβασης 
δεν προβλέπει διαδικασία τροποποίησης, πράγμα που κάνει δύ
σκολη κάθε τροποποίηση του κειμένου που τυχόν θ α κρινόταν 
αναγκαία, συμφώνησαν τ ’ ακόλουθ α :

Ά ρθρο 1.
Το ακόλουθ ο άρθ ρο θ α προστεθ εί μεταξύ του άρθ ρου 10 

και του άρθ ρου 11 της Σύμβασης:

« Ά ρ θ ρο 10β.

1. Η  Σύμβαση αυτή μπορεί να τροποποιηθεί σε σύνοδο των 
συμβαλλόμενων μερών που συγκαλείται για το σκοπό αυτό 
σύμφωνα με τ ις  διατάξεις του άρθ ρου αυτού.

2. Προτάσεις για τροποποιήσεις μπορούν να υποβάλλονται 
από οποιοδήποτε συμβαλλόμενο μέρος.

3. Το κείμενο οποιασδήποτε προτεινόμενης τροποποίησης 
και η αιτιολογία γ ι ’ αυτήν κοινοποιούνται στον οργανισμό ή 
την κυβέρνηση που εκτελεί καθ ήκοντα διαρκούς γραφείου κατά 
τη Σύμβαση (αναφερόμενο εφεξής ως «το γραφείο») και κοι
νοποιείται έγκαιρα από το γραφείο σ’ όλα τα συμβαλλόμενα 
μέρη.

Οποιεσδήποτε παρατηρήσεις πάνω στο κείμενο από τα συμ
βαλλόμενα μέρη κοινοποιούνται στο γραφείο μέσα σε τρεις μή
νες από την ημερομηνία κατά την οποία κοινοποιήθ ηκαν από 
το γραφείο οι τροποποιήσεις προς τα συμβαλλόμενα μέρη. Το 
γραφείο αμέσως μετά την εκπνοή της προθ εσμίας υποβολής 
παρατηρήσεων κοινοποιεί στα συμβαλλόμενα μέρη όλες τις 
παρατηρήσεις που υποβλήθ ηκαν μέσα στην προθ εσμία αυτή.

4. Μετά από γραπτή αίτηση του ενός τρίτου των συμβαλ
λόμενων μερών συγκαλείται από το γραφείο σύνοδος των συμ
βαλλόμενων μερών για  να εξετασθ εί η πρόταση τροποποίη
σης που κοινοποιήθηκε σύμφωνα με την παράγραφο 3. Το 
γραφείο συμβουλεύεται τα μέρη γ ια  ό.τι αφόρα τον τόπο και 
το χρόνο της  συνόδου.

5. Οι τροποποιήσεις υιοθ ετούνται με πλειοψηφία  των δύο 
τρίτων των παρόντων και ψηφιζόντων συμβαλλόμενων μερών.

6 . Τροποποίηση που υιοθ ετήθ ηκε τίθ εται σε ισχύ για τα 
συμβαλλόμενα μέρη που την αποδέχθ ηκαν. την πρώτη ημέρα 
του τέταρτου μήνα μετά την ημερομηνία κατά την οποία ταδύο τρίτα 

των  μερών έχουν καταθ έ σει όργα-
δεματοφύλακα . Το  κάθ ε συμβαλλόμενο μέ

ρος που καταθ έτει όργανο αποδοχής μετά την ημερομηνία 
κατά την οποία δύο τρίτα των συμβαλλομένων μερών κατέ- 
θ εσαν όργανο αποδοχής, η τροποποίηση τίθ εται σε ισχύ την

πρώτη ημέρα του τέταρτου μήνα μετά την ημερομηνία κατά
θεσης του δικού του οργάνου αποδοχής".

Ά ρ θ ρο 2.

Στο ακροτελεύτιο μετά το άρθ ρο 12 της Σύμβασης, η φρά
ση «σε κάθ ε περίπτωση διαφωνίας επικρατεί το αγγλικό κεί
μενο», αντικαθ ίσταται από τη φράση «όλα τα κείμενα είναι 
εξ ίσου αυθ εντικά».

Ά ρθρο  3.

Το αναθ εωρημένο κείμενο της αρχικής γαλλικής απόδο
σης της Σύμβασης προσαρτάται ως παράρτημα στο παρόν 
Π ρωτόκολλο.

Ά ρ θ ρο 4.

Το παρόν Π ρωτόκολλο είναι: ανοικτό για υπογραφή στην 
έδρα της UN'ESCO στο Παρίσι από τις 3 Δεκεμβρίου 1982.

Άρθρο 5.

1. Κάθ ε κράτος που αναφέρεται στο άρθ ρο 9 παράγραφος 
2 της Σύμβασης μπορεί να γίνει: συμβαλλόμενο μέρος στο πα
ρόν Π ρωτόκολλο μ ε :

α) υπογραφή χωρίς επιφύλαξη επικύρωσης, αποδοχής, ή έ
γκρισης,

δ) υπογραφή με επιφύλαξη επικύρωσης. αποδοχής ή 
έγκρισης, ακολουθούμενη από επικύρωση, αποδοχή ή έγκριση.

γ) προσχώρηση.

2. Η επικύρωση, αποδοχή, έγκριση ή προσχώρηση πραγ
ματοποιούνται με την -κατάθ εση εγγράφου επικύρωσης, αποδο
χής. έγκρισης ή προσχώρησης στο Γενικό Διευθ υντή του Εκ
παιδευτικού, Επιστημονικού και Π ολιτιστικού Οργανισμού των 
Ηνωμένων ΕΘνών (εφεξής αναφερόμενος ως «ο δεματοφύ
λακας»).

3. Κάθ ε κράτος που γίνεται συμβαλλόμενο μέρος στη Σύμ
βαση μετά την έναρξη- ισχύος του παρόντος πρωτοκόλλου, 
θ εωρείται ως μέλος της Σύμβασης, όπως τροποποιείται με 
το παρόν Πρωτόκολλο. εφ’ όσον δεν εξέφρασε διαφορετική 
πρόθ εση καπά την κατάθ εση του εγγράφου στο οποίο αναφέ- 
ρεται το άρθ ρο 9 της Σύμβασης.

4. Κάθ ε κ ράτος που γίνεται συμβαλλόμενο μέρος στο πα
ρόν Πρωτόκολλο, χωρίς να είναι συμβαλλόμενο μέρος στη 
Σύμβαση, θ εωρείται (συμβαλλόμενο) μέρος στη Σύμβαση 
όπως τροποποιείται με το παρόν πρωτόκολλο, από την ημε
ρομηνία που τέθ ηκε σε ισχύ το παρόν Π ρωτόκολλο σ' εκείνο 
το κράτος.

Ά ρθρο  6 .

1. Το παρόν Πρωτόκολλο τίθ εται σε ισχύ την πρώτη ημέ
ρα του τέταρτου μήνα μετά την ημερομηνία κατά την οποία 
τα δύο τρίτα των κρατών, που είναι συμβαλλόμενα μέρη 
στη Σύμβαση την ημερομηνία κατά την οποία το παρόν Π ρ ω 
τόκολλο ανοίγεται για υπογραφή, το έχουν υπογράψει χωρίς 
επιφύλαξη επικύρωσης, αποδοχής ή έγκρισης, ή το έχουν 
επικυρώσει, αποδεχτεί ή εγκρίνει ή έχουν προσχωρήσει σ' 
αυτό.

2. Όσον αφορά τα κράτη που γίνονται συμβαλλόμενα μέρη 
στο παρόν Πρωτόκολλο κατά τον τρόπο που περιγράφεται 
στις παραγράφους 1 και 2 του άρθ ρου 5 παραπάνω, μετά 
την έναρξη της ισχύος του. το παρόν Πρωτόκολλο τίθ εται 
σε ισχύ κατά τ ην ημερομηνία υπογραφής του χωρίς επιφύ
λαξη για  την ε π ικύρωση, αποδοχή ή έγκριση ή της επικύ
ρωσης, αποδοχής ή έγκρισής του ή της προσχώρησης σ’ αυτό.

3 . Όσον αφορά τα κράτη που γίνονται συμβαλλόμενα μέρη 
στο παρόν Πρωτόκολλο κατά τον τρόπο που περιγράφεται 
στις παραγράφους 1 και 2 του άρθ ρου 5 παραπάνω, κατά 
την περίοδο μεταξύ της ημερομηνίας κατά την οποία το πα
ρόν Π ρωτόκολλο είναι ανοικτό για υπογραφή και της ημε
ρομηνίας έναρξης ισχύος του. το παρόν Πρωτόκολλο τίθ ε- 
ται σε ισχύ κατά την ημερομηνία που ορίζεται στην παρά
γραφο 1 του παρόντος άρθ ρου.
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Άρθ ρο 7.

1. Το πρωτότυπο κείμενο του παρόντος Πρωτοκόλλου στις 
γλώσσες αγγλική και γαλλική, που καθ εμιά απόδοση είναι 
εξ ίσου αυθ εντιχή, κατατίθ εται στο δεμ ατοφύλακα. Ο δε- 
ματοφύλακας  διαβιβάζει κυρωμένα αντίγραφα καθ εμιάς από 
αυτές  τ ις  αποδόσεις σε όλα τα κράτη που έχουν υπογράψει 
το παρόν Πρωτόκολλο ή έχουν καταθ έσει έγγραφα προσχώ- 
ρησης σ’ αυτό.

2. Ο δεματοφύλακας ενημερώνει όλα τα συμβαλλόμενα μέ
ρη της Σύμβασης και όλα τα  κράτη που έχουν υπογράψει 
και προσχωρήσει στο παρόν Πρωτόκολλο το συντομότερο δυ
νατό γ ια :

α) τ ις  υπογραφές του παρόντος Πρωτοκόλλου,

β) την κατάθ εση εγγράφων επικύρωσης, αποδοχής ή έγκρι
σης του παρόντος Πρωτοκόλλου,

γ )  την κατάθεση εγγράφων προσχώρησης στο παρόν Π ρ ω 
τόκολλο,

3) την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος Πρωτο
κόλλου.

3. Ό τ α ν  το παρόν Πρωτόκολλο τεθ εί σε ισχύ, ο θ εματο- 
φύλακας θ α φροντίσει για την καταχώρησή του στη Γραμμα
τεία των Ηνωμένων Ε θ νών, σύμφωνα με το άρθ ρο 102 του 
Χάρτη.

Σε πίστωση των παραπάνω, οι υπογράφοντες κατάλληλα 
εξουσιοδοτημένο’· γ ια  τον σκοπό αυτόν, υπέγραψαν το Πρωτό
κολλο αυτό.

Παρίσι, 3 Δεκεμβρίου 1982

'Αρθρο δεύτερο.
Η  ισχύς του νόμου αυτού αρχίζει από τη δημοσίευση του 

στην 'Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, του δε Πρωτοκόλλου με
τά την ολοκλήρωση των προϋποθέσεων που προβλέπονται στο 
άρθ οο 6 παράγραφος 2  αυτού.

Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημε
ρίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του 
Κράτους.

Αθ ήνα, 1 Φεβρουάριου 1988
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΤ. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗΣ
01 ΥΠΟΥΡΓΟ!

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΝ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

ΚΑΡΟΛΟΣ ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΟΤΤΑΚΗΣ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΟΥΛΟΥΜΠΗΣ»
Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους

Αθ ήνα, 5 Φεβρουάριου 1988
Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ ΚΟΥΤΣΟΓΙΩΡΓΑΣ
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ΝΟΜΟΙ
ΝΟΜΟΣ ΑΡΙΘ. 1950 (1)

Κύρωση των τροποποιήσεων της Σύμβασης Ραμσάρ (1971) για την προ
στασία των διεθνούς ενδιαφέροντος υγροτόπων ιδία ως υγροβιότο
πων.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Άρθρο Πρώτο
Κυρώνονται και έχουν την ισχύ που ορίζει το άρθρο 28 παρ. .1 του Συ-· 

ντάγματος οι τροποποιήσεις των άρθρων 6 χαι 7 της Σύμβασης Ραμσάρ 
(1971), για την προστασία των διεθνούς ενδιαφέροντος υγροτόπων ιδία ως 
υγροβιοτόπων, που κυρώθηκε με το ν.δ. 1 9 1 /1 9 7 4 , οι οποίες υιοθετήθη
καν σε έκτακτη διάσκεψη κατά τη διάρκεια της 3ης συνόδου της διάσκεψης 
των συμβαλλόμενων μερών στη Ρεγγίνα του Καναδά από 28 Μαϊου έως 3 
Ιουνίου 1987, σύμφωνα με τις διατάξεις του από 3 -1 2 -9 0  τροποποιητι- 
κού Πρωτοκόλλου της Σύμβασης, που τέθηκε σε ισχύ την 1η Οκτωβρίου 
1986 και κυρώθηκε με το ν. 1 7 5 1 /1 9 8 8  και των οποίων το κείμενο σε 
πρωτότυπο στην αγγλική και γαλλική γλώσσα και σε μετάφραση στην ελ
ληνική έχει ως ακολούθως:

CONVENTION ON WETLANDS OF INTERNATIONAL 
IMPORTANCE ESPECIALLY AS WATERFOWL HABITAT

Extraordinary Conference of the Contracting Parties 
28 May to 3 June 1987 

Regina, Saskatchewan, Canada

AMENDMENTS OF THE CONVENTION ADOPTED 
BY THE EXTRAORDINARY CONFERENCE

Article 6
1. The present text of paragraph, 1 shall be, replaced by the following 

wording:
•There shall be established a Conference of the Contracting Parties to 

review and promote the implementation of this Convention. The Bu
reau referred to in Article 8, paragraph 1, shall convene ordinary meet
ings of the Conference of the Contracting Parties at intervals of not more 
than three years, unless the Conference decides otherwise, and extraordi
nary meetings at the written request of at least one third of the Contract
ing Parties. Each ordinary meeting of the Conference of the Contracting 
Parties shall determine the time and venue of the next ordinary meeting».

2. The introductory phrase of paragraph 2 shall read as follows:
•The Conference of the Contracting Parties shall be competent».
3. An additional item shall be. included at the end of paragraph 2, as 

follows:
•(f) to adopt other recommendations, or resolutions, to promote the 

functioning of this Convention.»
4. A new paragraph 4 is added which would read as follows:
•The Conference of the Contracting Parties shall adopt rules of proce

dure for each of its meetings.»
5. New paragraphs 5 and 6  are added, which would read as follows:
Paragraph 5: «The Conference of the Contracting Parties shall estab

lish and keep under review the financial regulations of this Convention. 
At each of its ordinary meetings, it shall adopt the budget for the next fi
nancial period by a two-third majority of Contracting Parties present and 
voting.

Paragraph 6: «Each Contracting Party shall contribute to the budget 
according to a  scale of contributions adopted by unanimity of the Con
tracting Parties and voting at a meeting of the ordinary Conference of 
the Contracting Parties».

Article 7

Paragraph 2 is replaced by the following wording:
•Each of the Contracting Parties represented at a Conference sh a ll, 

have one vote, recommendations, resolutions and decisions being 
adopted by a simple majority of the Contracting Parties present and vot
ing, unless otherwise provided for in this Convention».

CONVENTION RELATIVE AUX ZONES HUMIDES 
D’ IMPORTANCE INTERNATIONALE PARTICULIEREMENT 

COMME HABITATS DES OISEAUX D’ EAU

Conference extraordinaire des Parties contractantes 
28 Mai au 3 Juin 1987 

Regina, Province de la Saskatchewan, Canada

PROJETS D’ AMENDEMENT A LA CONVENTION

Proposition du Canada, des Pays—Bas, 
de la Pologne et de la Sudde

Article 6.
1. Le texte actuel du paragraphe 1 est remplace par le texte suivant:
«II est institue une Conference des Parties contractantes pour exami

ner et promouvoir la mise en application de la pfesente Convention. Le 
Bureau dont il est fait mention au paragraphe 1 de Particle 8  convoque 
des sessions ordinaires de la Conference des Parties contractantes ά des 
intervalles de trois ans au plus, a moins que la Confe rence n’en decide 
autrement, et des sessions extraordinaires lorsque la demande 0crite en 
est faite par au moins un tiers des Parties contractantes. La Conference 
des Parties contractantes determine, & chacune de ses sessions ordinai
res, la date et le lieu de sa prochaine session ordinaire».

2. La phrase qui ouvre le paragraphe 2 est formufee de la fagon sui- 
vante:

«La Conference des Parties contractantes aura competence:»
3. Un alinea supplemenlaire figure a la fin du paragraphe 2, formule
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de la fa^on suivante:
«(f) prendre toute autre mesure en vue de promouvoir le fonctionne- 

ment de la prisente Convention».
4. Un paragraphe 4  est ajoute, formule comme suit:
«La Conference des Parties contractantes adopte un Reglement inte- 

rieur a chacune de ses sessions»,
5. Un paragraphe 5 et un paragraphe 6 sont ajoutes, formulas comme 

suit:
«La Conference des Parties contractantes etablit et examine r6guliere- 

ment le reglement financier de la presente Convention. A chacune de ses 
sessions ordinaires, elle adopte le budget pour Γ exercise suivant a une 
majority des deux tiers des Parties contractantes presentes et votantes.

«Chaque Partie contractante contribue a ce budget selon un bareme 
des contributions adopte a 1’unanimite des Parties contractantes presents 
et votantes lors d ’une session ordinaire de la Conference».

Article 7
Le paragraphe 2 est remplace par le texte suivant:
«Chacune des Parties contractantes representees a une Conference 

dispose d’une voix, les recommendations et decisions etant adoptees a la 
majorite simple des Parties contractantes presentes et votantes, a moins 
que la presente Convention ne prevoie d’ autres dispositions».

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΠΙ ΤΩΝ Δ1ΕΘΝΟΥΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 
ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ ΙΔΙΑ ΩΣ ΥΓΡΟΒΙΟΤΟΠΩΝ

'Εκτακτη Διάσκεψη των Συμβαλλόμενων Μερών 
18 Μαίου έως 3 Ιουνίου 1987 

Ρεγγίνα, Σασκάτσουαν, Καναδάς

Τροποποιήσεις της Σύμβασης, που υιοθετήθηκαν 
από την έκτακτη διάσκεψη

Άρθρο 6

1. Το ισχύον κείμενο της παραγράφου 1 αντικαθίσταται από την ακό
λουθη διατύπωση:

«Ιδρύεται Διάσκεψη των Συμβαλλόμενων Μερών με σκοπό την επισκό
πηση και την προώθηση της εφαρμογής της Σύμβασης. Το Γραφείο που 
αναφέρεται στο άρθρο 8 παρ. 1 θα συγκαλεί τακτικές συνόδους της Διάσκε
ψης των Συμβαλλόμενων Μερών κατά διαστήματα όχι μεγαλύτερα των 
τριών ετών, εκτός αν η Διάσκεψη αποφασίσει διαφορετικά, και έκτακτες συ
νόδους, μετά από γραπτή αίτηση τουλάχιστον του ενός τρίτου των Συμβαλ
λόμενων Μερών. Κάθε τακτική σύνοδος της Διάσκεψης των Συμβαλλόμε
νων Μερών θα αποφασίζει για το χρόνο και τον τόπο της επόμενης τακτικής 
συνόδου».

2. Η εισαγωγική φράση της παραγράφου 2 διατυπώνεται ως ακολού
θως:

«Η Διάσκεψη των Συμβαλλόμενων Μερών θα έχει αρμοδιότητα όπως:»
3. Προστίθεται περίπτωση (στ) στο τέλος της παραγράφου 2, ως ακολού
θως:

« (στ) Παίρνει κάθε άλλο μέτρο για την προώθηση της λειτουργίας της 
Σύμβασης».

4. Προστίθεται παράγραφος 4, η οποία διατυπώνεται ως ακολού
θως:

«4. Η Διάσκεψη των Συμβαλλόμενων Μερών θα υιοθετεί κανόνες διαδι
κασίας για καθεμιά από τις συνόδους της».

5. Προστίθενται παράγραφοι 5 και 6, οι οποίες διατυπώνονται ως ακο
λούθως:

«5. Η Διάσκεψη των Συμβαλλόμενων Μερών θα καταρτίσει και θα δια
τηρεί υπό παρακολούθηση τον οικονομικό κανονισμό της Σύμβασης. Σε κα
θεμιά από τις τακτικές συνόδους της η Διάσκεψη θα ψηφίζει τον προϋπολο-' 
γισμό για την επόμενη οικονομική περίοδο με πλειοψηφία των δύο τρίτων 
των παρόντων και ψηφιζόντων Συμβαλλόμενων Μερών.

6. Κάθε Συμβαλλόμενο Μέρος θα συνεισφέρει στον προϋπολογισμό σύμ
φωνα με μια διαβάθμιση συνεισφορών που υιοθετείται ομόφωνα από τα πα
ρόντα και ψηφίζοντα Συμβαλλόμενα Μέρη σε μια τακτική σύνοδο της Διά
σκεψης των Συμβαλλόμενων Μερών».

Άρθρο 7
Η παράγραφος 2 αντικαθίσταται από την επόμενη διατύπωση:
«Έκαστο Συμβαλλόμενο Μέρος εκπροσωπούμενο στη Διάσκεψη διαθέτει, 

μια ψήφο, ενώ οι συστάσεις και οι αποφάσεις υιοθετούνται με απλή πλειοψη
φία των παρόντων και ψηφιζόντων Συμβαλλόμενων Μερών, εκτός εάν προ- - 
βλέπεται διαφορετικά στη Σύμβαση».

Άρθρο δεύτερο
Η ισχύς του νόμου αυτού αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα

της Κυβερνήσεως, των δε τροποποιήσεων, μετά την ολοκλήρωση των 
προϋποθέσεων που προβλέπονται, από το άρθρο 10β της Σύμβα σ η ς .  

Παραγγέλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της  Κυβερ- 
νήσεως και την εκτέλεσή του ω ς νόμου του Κράτους. 

Αθήνα, 30  Μαίου 1991 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ
0 Ι ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΝ

ΑΝΤ. ΣΑΜΑΡΑΣ
ΠΕΡΙΒ. ΧΩΡ/ΞΙΑΣ 8. ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ

ΣΤΕΦ. ΜΑΝΟΣ

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

ΠΑΝ. ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ
θεωρήθηκε και τέθηκε η Μ εγάλη Σφραγίδα τον Κράτονς.

Αθήνα, 31 Μαίου 1991 

0  ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΘΑΝ.ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ

ΝΟΜΟΣ ΑΡΙΘ. 1951 (2)
Καθιέρωση του θεσμού τον εθελοντή πυροσβέστη και άλλες διατάξεις.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Άρθρο 1 

Σκοπός και αποστολή.

1. Σκοπός καθιέρωσης του θεσμού του εθελοντή πυροσβέστη είναι η ενί
σχυση της υπαρχούοης πυροπροστασίας με την εθελούσια συμμετοχή των 
πολιτών και η αντιμετώπιση των αναγκών πυροπροστασίας στην Επικρά
τεια. Προορισμός και αποστολή του εθελοντή πυροσβέστη είναι η ασφάλεια 
και προστασία της ζωής των πολιτών ως και της περιουσίας αυτών και του 
κράτους κατά των κινδύνων του πυρός, των πλημμυρών και των λοιπών θε
ομηνιών. Η ανωτέρω αποστολή ασκείται στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων 
του Πυροσβεστικού Σώματος.’

2. Το έργο του εθελοντή πυροσβέστη είναι τιμητικό και άμισθο.

 Άρθρο 2

Εθελοντικοί Πυροσβεστικοί Σταθμοί και Κλιμάκια.
1. Εθελοντικοί Πυροσβεστικοί Σταθμοί ή Κλιμάκια συνιστώνται κατα 

τον τρόπο που ορίζεται στα άρθρα 10 και 11 του παρόντος σε δήμους, κοινό-
 τητες ή συνδέσμους κοινοτήτων, κατόπιν αιτήσεών των. Οι Εθελοντικοί Πυ
ροσβεστικοί Σταθμοί και τα Κλιμάκια υπάγονται διοικητικά και επιχειρη
σιακά στην Υπηρεσία του Πυροσβεστικού Σώματος, στην περιοχή της 
οποίας εδρεύουν.

2. Οι Πυροσβεστικοί Σταθμοί διακρίνονται σε Α’ ή Β’ τάξης. Με την 
ίδρυση κάθε Εθελοντικού Πυροσβεστικού Σταθμού συνιστάται στο Πυρο
σβεστικό Σώμα μία (1) οργανική θέση Ανθυποπυραγού-Υποπυραγού, που 
τοποθετείται ως Διοικητής, μία (1) οργανική θέση Πυρονόμου, που τοποθε
τείται ως αναπληρωτής αυτού και μία (1) Πυροσβέστη οδηγού.

3. Σε περίπτωση κατάργησης Εθελοντικού Πυροσβεστικού Σταθμού οι 
σπηρετούντες στις παραπάνω οργανικές θέσεις θεωρούνται υπεράριθμοι μέ- 
χρις ότου καταλάβουν κενές οργανικές θέσεις.

Άρθρο 3

Αρμοδιότητες των Εθελοντικών Πυροσβεστικών 
Σταθμών και Κλιμακίων,

Οι αρμοδιότητες των Εθελοντικών Πυροσβεστικών Σταθμών και Κλιμα
κίων ασκούμενες πάντοτε με την καθοδήγηση και επίβλεψη της Υπηρεσίας 
του Πυροσβεστικού Σώματος, στην περιοχή της οποίας εδρεύουν, είναι:

α. Η κατάσβεση των πυρκαγιών, η λήψη και επιβολή προληπτικών μέ
τρων κατά του κινδύνου που προκαλείται από την επέκτασή τους και η πα
ροχή βοήθειας προς διάσωση εκείνων που κινδυνεύουν απ’ αυτές.

β. Η εφαρμογή προληπτικών μέτρων προς αντιμετώπιση των κινδύνων 
και ζημιών που επέρχονται από πλημμύρες, καταρρεύσεις,, θεομηνίες κ *  
γενικά από οποιαδήποτε φυσικά ή χημικά αίτια.

γ. Η παροχή πρώτων βοηθειών στους παθόντες από τις ανωτέρω αιτίες 
και άμεση διακόμισή τους σε νοσοκομεία ή κλινικές.

δ, Ο έλεγχος εφαρμογής των προληπτικών μέτρων που υποδεικνύονται 
από την Επαγγελματική Πυροσβεστική Υπηρεσία κατά του κινδύνου του
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ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

 ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ    Αρ. Φύλλου 123
21 Μαρτίου 2008

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 11989
  Χαρακτηρισμός των χερσαίων, υδάτινων και θαλάσσι−

ων περιοχών του Αμβρακικού κόλπου ως Εθνικού 
Πάρκου και καθορισμός χρήσεων, όρων και περιο−
ρισμών.

  ΟI ΥΠΟΥΡΓΟI
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ − ΠΕΡIΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞIΑΣ

ΚΑI ΔΗΜΟΣIΩΝ ΕΡΓΩΝ −
AΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ −

ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ, ΑΙΓΑΙΟΥ
ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τα άρθρα 18, 19, 21 (παρ. 1 και 2), 28, 29, 30 και 31 

(παρ. 9 και 10) του ν. 1650/1986 (A΄ 160), όπως τα άρθρα 
18 και 21 τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 
16 του ν. 2742/1999 (A΄ 207) και όπως το άρθρο 30 τρο−
ποποιήθηκε με το άρθρο 98 (παρ. 12) του ν. 1892/1990 
(A΄ 101) και το άρθρο 4 του ν. 3010/2002 (A΄ 91).

2. Τις διατάξεις των άρθρων 15, 16 και 17 του ν.2742/1999 
«Χωροταξικός σχεδιασμός και αειφόρος ανάπτυξη και 
άλλες διατάξεις» (Α΄ 207), όπως το άρθρο 15 συμπληρώ−
θηκε με το άρθρο 13 του ν. 3044 «Μεταφορά συντελεστή 
δόμησης και ρυθμίσεις άλλων θεμάτων αρμοδιότητας 
Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων 
Έργων» (Α΄ 197).

3. Το ν.δ. 191/1974 (κύρωση της σύμβασης για τους 
υγροτόπους διεθνούς σημασίας ειδικά ως βιοτόπων των 
υδρόβιων πουλιών − Σύμβαση Ramsar), την υπ’ αριθμ. 
33318/3028/1998 κοινή υπουργική απόφαση «Καθορισμός 
μέτρων και διαδικασιών για τη διατήρηση των φυσι−
κών οικοτόπων (ενδιαιτημάτων) καθώς και της άγριας
πανίδας και χλωρίδας», την υπ’ αριθμ. 414985/1985 
υπουργική απόφαση «Μέτρα διαχείρισης της άγριας 
πτηνοπανίδας».

4. Τις διατάξεις τoυ άρθρoυ 90 του Κώδικα Νομοθε−
σίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, 
που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ/τος 63/2005 
(ΦΕΚ 98/Α΄).

5. Την υπ’ αριθμ. Y300/14.11.2007 απόφαση του Πρω−
θυπουργού και του Υπουργού Περιβάλλovτoς, Χωρoτα−
ξίας και Δημoσίωv ’Εργωv «Ανάθεση αρμοδιοτήτων του 
Υπουργού Περιβάλλovτoς, Χωρoταξίας και Δημoσίωv 

’Εργωv στους Υφυπουργούς Περιβάλλovτoς, Χωρoτα−
ξίας και Δημoσίωv ΄Εργωv» (Β΄ 2210).

6. Την υπ’ αριθμ. Δ15/A/Φ.19/19955 κοινή απόφαση του 
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης «Ανάθεση 
αρμοδιοτήτων του Υπουργού Ανάπτυξης στους Υφυ−
πουργούς Ανάπτυξης (ΦΕΚ 1982/Β΄/9.10.2007)».

7. Την «Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη της περιοχής 
του Αμβρακικού κόλπου», η οποία εγκρίθηκε με την 
υπ’ αριθμ. οικ.155395/619/6.2.2004 απόφαση του Γενικού 
Δ/ντή Περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος, 
Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων.

8. Την υπ’ αριθμ. 71961/3670/1.7.1991 απόφαση του 
Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων 
Έργων «Καθορισμός τρόπου ενημέρωσης του κοινού 
για το περιεχόμενο των σχεδίων Προεδρικών Διαταγ−
μάτων του άρθρου 21 παρ. 1 και 2 του ν. 1650/1986» 
(ΦΕΚ 541/Β΄).

9. Τις διατάξεις της Διεθνούς Σύμβασης για τη διατή−
ρηση της άγριας ζωής και του φυσικού περιβάλλοντος 
της Ευρώπης, όπως κυρώθηκε με τον ν. 1335/1983 (ΦΕΚ 
32/Α΄).

10. Την υπ’ αριθμ. 102/19.11.2004 γνωμοδότηση του Νο−
μαρχιακού Συμβουλίου Νομού Αιτωλοακαρνανίας.

11. Την υπ’ αριθμ. 115/29.11.2004 γνωμοδότηση του Νο−
μαρχιακού Συμβουλίου Νομού Άρτας.

12. Την υπ’ αριθμ. 129/29.11.2004 γνωμοδότηση του Νο−
μαρχιακού Συμβουλίου Νομού Πρέβεζας.

13. Το γεγονός ότι από τις κανονιστικές διατάξεις 
αυτής της απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος 
του κρατικού προϋπολογισμού και των προϋπολογισμών 
των οικείων Ο.Τ.Α., αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Σκοπός

Σκοπός της παρούσας είναι η προστασία, διατήρηση, 
και διαχείριση της φύσης και του τοπίου, ως φυσικής 
κληρονομιάς και πολύτιμου εθνικού φυσικού πόρου σε 
χερσαία και υδάτινα τμήματα της ευρύτερης περιοχής 
του Αμβρακικού κόλπου, που διακρίνονται για την με−
γάλη βιολογική, οικολογική, αισθητική, επιστημονική, 
γεωμορφολογική και παιδαγωγική τους αξία, με το χα−
ρακτηρισμό της ως Εθνικό Πάρκο.

Ειδικότερα επιδιώκεται η διατήρηση και διαχείριση 
των σπανίων οικοτόπων και των ειδών χλωρίδας και 
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πανίδας και κυρίως της ορνιθοπανίδας που συντίθεται 
από αρκετά σημαντικά είδη.

Άρθρο 2
Χαρακτηρισμός και οριοθέτηση περιοχής και ζωνών

1. Χαρακτηρίζεται ως «Εθνικό Πάρκο υγροτόπων Αμ−
βρακικού» η χερσαία και θαλάσσια περιοχή του Αμ−
βρακικού κόλπου που βρίσκεται στην εκτός σχεδίου 
και εκτός ορίων οικισμών προ του 1923 και κάτω των 
2000 κατοίκων περιοχή των Δήμων Πρέβεζας, Ζαλόγγου, 
Λούρου, Φιλιππιάδος (ν.Πρέβεζας), Αμβρακικού, Αράχθου, 
Αρταίων, Κομποτίου και κοινότητας Κομμένου (ν.΄Αρτας), 
Αμφιλοχίας, Ανακτορίου, Κεκροπίας (ν.Αιτ/νίας), όπως 
φαίνεται περικλειόμενη με την συνεχή πράσινη γραμμή 
στα ένδεκα (11) πρωτότυπα διαγράμματα σε κλίμακα 
1:10.000, που θεωρήθηκαν από τον προϊστάμενο της Δι−
εύθυνσης Τοπογραφικών Εφαρμογών με την 11989/2008 
πράξη του και που αντίτυπά τους σε φωτοσμίκρυνση 
δημοσιεύονται με την παρούσα απόφαση.

2. Μέσα στην έκταση του Εθνικού Πάρκου, όπως πε−
ριγράφεται παραπάνω καθορίζονται ζώνες Α, Α1 και 
Β1,όπως φαίνονται στα διαγράμματα της παραγράφου 
1 και ειδικότερα:

α) Ζώνη με στοιχείο Α. Περιλαμβάνει χερσαία και θα−
λάσσια τμήματα καθώς επίσης οποιαδήποτε μόνιμη ή 
περιοδικά εμφανιζόμενη νησίδα εντός της παραπάνω 
θαλάσσιας περιοχής και χαρακτηρίζεται ως περιοχή 
προστασίας της φύσης.

Η παραπάνω ζώνη φαίνεται στα σχετικά διαγράμματα 
περικλειόμενη με στικτή κόκκινη γραμμή.

β) Ζώνη με στοιχείο Α1. Περιλαμβάνει την περιοχή 
που περικλείεται από στικτή μπλέ γραμμή στα σχετικά 
διαγράμματα και χαρακτηρίζεται ως περιοχή ειδικής 
διαχείρισης υδάτων.

γ) Ζώνη με στοιχείο Β περιλαμβάνει τμήματα περιοχών 
χερσαίων και θαλάσσιων που δεν περιλαμβάνονται στις 
ζώνες Α και Α1 και χαρακτηρίζονται ως περιοχές ειδι−
κών ρυθμίσεων, οι οποίες φαίνονται περικλειόμενες με 
συνεχή πράσινη γραμμή στα σχετικά διαγράμματα.

3. Χαρακτηρίζεται ως Ζώνη Περιβαλλοντικού Ελέγ−
χου η χερσαία και θαλάσσια περιοχή εκτός σχεδίου 
και εκτός ορίων οικισμών προϋφιστάμενων του 1923 
και κάτω των 2000 κατοίκων που φαίνεται περικλει−
όμενη με την εξωτερική συνεχή κίτρινη γραμμή στο 
σχετικό πρωτότυπο διάγραμμα σε κλίμακα 1:200.000, 
που θεωρήθηκε από τον προϊστάμενο της Διεύθυνσης 
Τοπογραφικών Εφαρμογών με την 11989/2008 πράξη του 
και που αντίτυπό του σε φωτοσμίκρυνση δημοσιεύεται 
με την παρούσα.

4. Τα όρια των παραπάνω ζωνών Α, Α1, Β και της 
Ζώνης Περιβαλλοντικού Ελέγχου περιγράφονται στο 
«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ», το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος 
της παρούσας απόφασης όπου και καθορίζονται οι συ−
ντεταγμένες των σημείων των ορίων.

Σε περίπτωση ασυμφωνίας των συντεταγμένων και 
των φυσικών ορίων υπερισχύει το φυσικό όριο.

Άρθρο 3
Χρήσεις, δραστηριότητες, μέτρα, όροι

και περιορισμοί προστασίας και διαχείρισης

I. Ζώνη Α − Περιοχές Προστασίας της Φύσης.
Α. Εντός της ζώνης Α επιτρέπεται:
1. Η επιστημονική έρευνα των στοιχείων του οικοσυ−

στήματος, μετά από έγκριση του Φορέα Διαχείρισης.

2. Η εκτέλεση έργων και εργασιών που αποσκοπούν 
στη βελτίωση, διατήρηση ή/και αποκατάσταση των χα−
ρακτηριστικών του οικοσυστήματος, κατόπιν εκπόνη−
σης έκθεσης τεκμηρίωσης για τη σκοπιμότητα αυτών. 
Η έκθεση τεκμηρίωσης της σκοπιμότητας συνοδεύει 
τη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου, 
που εγκρίνεται από την αρμόδια υπηρεσία μετά από 
σύμφωνη γνώμη του Φορέα Διαχείρισης.

3. Η ημερήσια επίσκεψη με σκοπό την περιβαλλοντική 
εκπαίδευση, την παρατήρηση της φύσης, την αναψυχή 
και τα θαλάσσια λουτρά, καθώς επίσης και η εγκατάστα−
ση και συντήρηση ελαφριάς υποδομής και η συντήρηση 
της υφιστάμενης, για την εξυπηρέτηση των παραπάνω 
δραστηριοτήτων. Με τον κανονισμό διοίκησης και λει−
τουργίας του Φορέα Διαχείρισης εξειδικεύονται οι όροι 
και περιορισμοί για την άσκηση της δραστηριότητας.

4. Τα έργα συντήρησης του οδικού δικτύου και των 
δικτύων υποδομών, μετά από σύμφωνη γνώμη του Φο−
ρέα Διαχείρισης και έγκριση των αρμόδιων υπηρεσιών. 
Σε περιορισμένη έκταση και μόνο για ανάγκες περι−
βαλλοντικής εκπαίδευσης, επιτρέπεται, η επέκταση του 
υφιστάμενου οδικού δικτύου, μετά από σύμφωνη γνώμη 
του Φορέα Διαχείρισης.

5. Η άσκηση της γεωργίας στις νόμιμα καλλιεργού−
μενες εκτάσεις.

6. Η βόσκηση ως μέσο διαχείρισης των ενδιαιτημάτων 
και ειδικότερα:

α. Η βοσκοϊκανότητα κατά είδος, ο χρόνος, η διάρκεια 
και οι χώροι βόσκησης, ο αριθμός και το είδος ζώων 
που θα επιτρέπεται εκάστοτε, καθώς και οι χώροι και 
οι υποδομές ενσταβλισμού, καθορίζονται από ειδική 
διαχειριστική μελέτη που θα λαμβάνει υπόψη της τις 
ιδιαίτερες οικολογικές απαιτήσεις.

β. Η ειδική διαχειριστική μελέτη εκπονείται με μέριμνα 
του Φορέα Διαχείρισης και εγκρίνεται από τις αρμόδι−
ες υπηρεσίες εντός δύο ετών από τη δημοσίευση της 
παρούσας.

γ. Μέχρι την οριστική έγκριση της ειδικής διαχειρι−
στικής μελέτης η δραστηριότητα ασκείται σύμφωνα με 
τις κείμενες διατάξεις.

7. Η χρήση των λιμνοθαλάσσιων οικοσυστημάτων ως 
εκτατικών ιχθυοτροφείων. Η εκμίσθωση ή/και η ανα−
νέωση της άδειας εκμετάλλευσης των ιχθυοτροφείων 
πρέπει να συνοδεύεται από απόφαση έγκρισης περι−
βαλλοντικών όρων, η οποία εγκρίνεται από την καθ’ 
ύλη αρμόδια υπηρεσία, μετά από σύμφωνη γνώμη του 
Φορέα Διαχείρισης. Οι περιβαλλοντικοί όροι διαχείρι−
σης και λειτουργίας των ιχθυοτροφείων περιέχουν κατ’ 
ελάχιστο την αναλυτική περιγραφή των διαδικασιών και 
των μεθόδων εκμετάλλευσης του ιχθυοτροφείου και το 
χρονικό προγραμματισμό των εργασιών.

8. Η αλιεία σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
9. Ο καθαρισμός χειμάρρων, καθώς και η απόληψη 

φερτών υλικών, σύμφωνα με τις εξειδικεύσεις του κα−
νονισμού διοίκησης και λειτουργίας.

10. Η αρχαιολογική έρευνα και οι ανασκαφές με την 
άδεια της αρχαιολογικής υπηρεσίας καθώς και η συ−
ντήρηση και αξιοποίηση των αρχαιολογικών χώρων και 
μνημείων.

11. Η χρήση των νερών των ποταμών για άρδευση 
σύμφωνα με τις εξειδικεύσεις του κανονισμού διοίκησης 
και λειτουργίας και του σχεδίου διαχείρισης. Μέχρι την 
έκδοση των παραπάνω ισχύουν οι κείμενες διατάξεις.
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Β. Στις λιμνοθάλασσες που εμπίπτουν εντός των περι−
οχών προστασίας της φύσης (ΖώνηΑ) επιτρέπονται:

1. α. Η κατασκευή, βελτίωση και συντήρηση κτισμάτων 
που εξυπηρετούν την παραγωγική δραστηριότητα, με 
τη σύμφωνη γνώμη του Φορέα Διαχείρισης.

β. Οι μόνιμες ιχθυοσυλληπτικές εγκαταστάσεις από 
οποιοδήποτε υλικό εφόσον αυτές προσαρμόζονται αι−
σθητικά στο τοπίο της περιοχής. Επίσης επιτρέπονται 
όλα τα έργα διατήρησης και συντήρησης του φυσικού 
περιβάλλοντος των λιμνοθαλασσών ήτοι εκβαθύνσεις, 
διαπλατύνσεις στομίων, δίαυλοι κυκλοφορίας νερού, 
εκσκαφές, δημιουργία τάφρων, υποδομές αλίευσης, υπο−
δομές διαμονής και υγιεινής προσωπικού, η δημιουργία 
ειδικών χώρων υποδοχής γόνου για εμπλουτισμό, κα−
θώς και κάθε έργο εξασφάλισης της καλής λειτουργίας 
της λιμνοθάλασσας με την σύμφωνη γνώμη του Φορέα 
Διαχείρισης.

γ. Ο εμπλουτισμός των λιμνοθαλασσών με γόνο ει−
δών που ενδημούν σε αυτές με στόχο την τόνωση των 
φυσικών πληθυσμών, μετά από έγκριση των αρμόδιων 
υπηρεσιών και με την σύμφωνη γνώμη του Φορέα Δι−
αχείρισης . Ο γόνος για τον εμπλουτισμό μπορεί να 
προέρχεται είτε από αλίευση στον Αμβρακικό κόλπο 
είτε από ιχθυογεννητικούς σταθμούς εφόσον χρησι−
μοποιούνται γεννήτορες, οι οποίοι έχουν αλιευθεί στις 
λιμνοθάλασσες.

2. Στις παραπάνω περιοχές δεν επιτρέπεται:
α) η χρήση μηχανοκίνητων σκαφών που δεν διαθέτουν 

ειδική άδεια της αρμόδιας υπηρεσίας, η οποία χορηγεί−
ται κατά τις κείμενες διατάξεις και με την προϋπόθεση 
ότι δεν δημιουργούν οχλήσεις στο περιβάλλον,

β) η δημιουργία ειδικών χώρων εκτροφής με εκβαθύν−
σεις ή περιφράξεις, και

γ) η προσθήκη στις λιμνοθάλασσες ιχθυοτροφών και 
ιχθυοφαρμάκων, οποιασδήποτε σύνθεσης και προέλευ−
σης.

II. Ζώνη Β – Περιοχή Ειδικών Ρυθμίσεων.
Στη ζώνη Β επιτρέπονται επιπλέον των ανωτέρω και 

τα εξής:
1. Η ημι−εντατική υδατοκαλλιέργεια σε χωμάτινες 

δεξαμενές με τη σύμφωνη γνώμη του Φορέα Διαχεί−
ρισης.

2. Τα έργα βελτίωσης των υφιστάμενων δικτύων υπο−
δομών με τη σύμφωνη γνώμη του Φορέα Διαχείρισης.

3. Η συντήρηση και βελτίωση υφιστάμενων κτισμάτων 
και εγκαταστάσεων, που εξυπηρετούν την γεωργική, 
κτηνοτροφική και αλιευτική δραστηριότητα, μετά από 
σύμφωνη γνώμη του Φορέα Διαχείρισης.

4. Η θήρα χωρίς τη χρήση πλωτών μέσων. Ειδικότερες 
ρυθμίσεις για την άσκηση της δραστηριότητας της θή−
ρας μπορούν να προσδιορίζονται με απόφαση ετήσιας 
ισχύος, η οποία εκδίδεται από την αρμόδια δασική υπη−
ρεσία, μετά από πρόταση του Φορέα Διαχείρισης.

5. Η εγκατάσταση και συντήρηση ήπιων τουριστικών 
δραστηριοτήτων καθώς και δραστηριοτήτων αναψυχής 
και της υποδομής για την εξυπηρέτηση τους, μετά από 
σύμφωνη γνώμη του Φορέα Διαχείρισης.

6. Ειδικότερα για την περιοχή Παλαιοί Ριζώνες Νεοχω−
ρίου Άρτας επιτρέπεται η κατασκευή υποστηρικτικών 
χερσαίων εγκαταστάσεων και υποδομών για την γεωρ−
γική (καλλιέργειες), κτηνοτροφική και ιχθυοκαλλιεργη−
τική δραστηριότητα της περιοχής, μετά από σύμφωνη 
γνώμη του Φορέα Διαχείρισης. Το μέγεθος και το είδος 

των εγκαταστάσεων καθορίζεται από τις αρμόδιες υπη−
ρεσίες και σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

III. Ζώνη Α1 − Περιοχή Ειδικής Διαχείρισης Υδάτων.
Στη Ζώνη Α1 επιπλέον των επιτρεπομένων χρήσεων 

της Ζώνης Α επιτρέπονται και τα εξής:
1. Η εκτέλεση έργων βελτίωσης, αποκατάστασης, συ−

ντήρησης και εκσυγχρονισμού και επέκτασης λειτουρ−
γικών υποδομών και δικτύων, μετά από σύμφωνη γνώμη 
του Φορέα Διαχείρισης.

2. Η συντήρηση, ο εκσυγχρονισμός και η επέκταση − 
εντός της έκτασης του γηπέδου, που αναφέρεται στην 
άδεια ίδρυσης της μονάδας κατά την ημερομηνία δη−
μοσίευσης της παρούσας − των υφιστάμενων μονάδων 
υδατοκαλλιέργειας, μετά από σύμφωνη γνώμη του Φο−
ρέα Διαχείρισης. Ειδικότερα επιτρέπεται:

α) Η κατασκευή, συντήρηση και ο εκσυγχρονισμός των 
λειτουργικών εγκαταστάσεων της μονάδας, μετά από 
σύμφωνη γνώμη του Φορέα Διαχείρισης.

β) Η κατασκευή, συντήρηση και ο εκσυγχρονισμός 
των λειτουργικών εγκαταστάσεων για την εκτροφή και 
άλλων ειδών, επιπλέον των αναφερόμενων στην άδεια 
ίδρυσης της μονάδας, μετά από σύμφωνη γνώμη του 
Φορέα Διαχείρισης.

γ) Η κατασκευή, συντήρηση και ο εκσυγχρονισμός 
εγκατάστασης συσκευαστήριου και καπνιστήριου για 
την επεξεργασία των προϊόντων της μονάδας, μετά από 
σύμφωνη γνώμη του Φορέα Διαχείρισης.

IV. Ζώνη Περιβαλλοντικού Ελέγχου.
1. Εντός της ζώνης Περιβαλλοντικού Ελέγχου επι−

τρέπονται όλα τα έργα και δραστηριότητες, πλην των 
αναφερομένων στις επόμενες παραγράφους 2 και 3, 
εφόσον δεν υπάρχουν άλλες απαγορευτικές διατάξεις, 
μετά από γνώμη του Φορέα Διαχείρισης.

2. Δεν επιτρέπονται εγκαταστάσεις αποθήκευσης και 
διακίνησης υγρών καυσίμων με αποθηκευτική ικανότητα 
άνω των 300 μ3 καθώς και οι υποστηρικτικές υποδομές 
τους εντός των περιοχών της Ζώνης Περιβαλλοντικού 
Ελέγχου, που εμπίπτουν στην λεκάνη απορροής του 
Αμβρακικού κόλπου, καθώς και η διακίνηση ποσοτήτων 
υγρών καυσίμων άνω των 300 m3 με θαλάσσια πλωτά 
μέσα στον Αμβρακικό κόλπο. Οι υφιστάμενες εγκατα−
στάσεις αποθήκευσης υγρών καυσίμων με αποθηκευτική 
ικανότητα άνω των 300 μ3 καθώς και οι υφιστάμενες 
υποδομές εξυπηρέτησης της διακίνησής τους, που λει−
τουργούν εντός των περιοχών της Ζώνης Περιβαλλο−
ντικού Ελέγχου, υποχρεούνται να μετακινηθούν εντός 
πέντε (5) ετών από την έναρξη ισχύος της παρούσας. 
Εξαιρούνται οι εγκαταστάσεις των αεροδρομίων και 
οι υποδομές Εθνικής ΄Αμυνας. Για τα πρατήρια υγρών 
καυσίμων εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα από την εκά−
στοτε ισχύουσα νομοθεσία.

3. Απαγορεύεται ο διάπλους πλοίων που μεταφέρουν 
επικίνδυνες ουσίες και απόβλητα εντός του Αμβρακι−
κού κόλπου. Η ισχύς της διάταξης αυτής αρχίζει έξι 
(6) μήνες από τη δημοσίευση της παρούσας απόφα−
σης. Ειδικά για τη μεταφορά πετρελαιοειδών η έναρξη 
ισχύος της παρούσας ορίζεται σε πέντε (5) έτη από 
τη δημοσίευσή της. Κατά το μεταβατικό διάστημα των 
πέντε (5) ετών ο διάπλους των πλοίων θα γίνεται σε 
οριοθετημένες διαδρομές που καθορίζονται από την 
αρμόδια Λιμενική Αρχή, μετά από γνώμη του οικείου 
φορέα διαχείρισης, σε έξι (6) μήνες από την έναρξη 
ισχύος της παρούσας.
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Άρθρο 4
Γενικές διατάξεις

1. Εξαιρούνται από τις απαγορεύσεις της παρούσας 
απόφασης:

α) Τα έργα και οι δραστηριότητες που την ημέρα 
δημοσίευσης της παρούσας:

− υφίστανται και λειτουργούν νομίμως ή
− βρίσκονται στο στάδιο της κατασκευής με βάση 

νόμιμη άδεια ή
− έχουν άδεια εγκατάστασης ή λειτουργίας ή
− έχει εκδοθεί σχετική οικοδομική άδεια ή
− έχει εκδοθεί απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών 

όρων.
β) Έργα εθνικής σημασίας, ύστερα από έγκριση του 

Υπουργικού Συμβουλίου, καθώς επίσης έργα και επεμ−
βάσεις λόγω εκτάκτου ανάγκης (σεισμών, πλημμύρων, 
θεομηνιών κ.λπ.).

2. Για τα έργα της παραγράφου 1.α του παρόντος 
άρθρου, εφόσον διαπιστωθεί ότι, παρά τους ισχύοντες 
όρους και περιορισμούς εξακολουθούν να δημιουργούν 
προβλήματα υποβάθμισης ή/και όχλησης του συνόλου 
ή στοιχείων των προστατευόμενων οικοσυστημάτων, οι 
αρμόδιες υπηρεσίες, είτε με δική τους πρωτοβουλία είτε 
μετά από πρόταση του Φορέα Διαχείρισης, έχουν τη 
δυνατότητα να ζητήσουν στοιχεία, ώστε να επιβληθούν 
πρόσθετα μέτρα, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, 
για την προστασία του περιβάλλοντος.

3. α) Ως χωρική αρμοδιότητα του Φορέα Διαχείρισης 
υγροτόπων Αμβρακικού καθορίζεται το σύνολο των πε−
ριοχών των ζωνών του Εθνικού Πάρκου και της Ζώνης 
Περιβαλλοντικού Ελέγχου, όπως οι περιοχές αυτές ορι−
οθετούνται σύμφωνα με το άρθρο 2 της παρούσας.

β) Κατά τη διαδικασία προκαταρκτικής περιβαλλοντι−
κής εκτίμησης και αξιολόγησης και της απόφασης έγκρι−
σης περιβαλλοντικών όρων για όλα τα επιτρεπόμενα 
έργα και δραστηριότητες του άρθρου 3 της παρούσας 
είναι υποχρεωτική η διατύπωση γνώμης του Φορέα Δι−
αχείρισης, εκτός αν ρητά προβλέπεται διαφορετικά.

γ) Για την επέκταση των ορίων οικισμού σε περιοχές 
που εμπίπτουν εντός των ζωνών του Εθνικού Πάρκου, 
απαιτείται η σύμφωνη γνώμη του Φορέα Διαχείρισης.

4. Δεν επιτρέπεται:
− Η απομάκρυνση των φυτοφρακτών, με την εξαίρε−

ση των έργων αναδασμού. Στα έργα αναδασμού είναι 
υποχρεωτική η δημιουργία φυτοφρακτών,

− Κάθε έργο εκχέρσωσης. Εντός δύο ετών, με μέριμνα 
των αρμόδιων υπηρεσιών, οριοσημαίνονται οι νόμιμα 
καλλιεργούμενες γεωργικές εκτάσεις. Η επέκταση της 
γεωργικής γης επιτρέπεται στη Ζώνη Περιβαλλοντικού 
Ελέγχου, μετά από σύμφωνη γνώμη του Φορέα Δια−
χείρισης.

5. Με τον κανονισμό διοίκησης και λειτουργίας του 
Φορέα Διαχείρισης και το σχέδιο διαχείρισης εξειδι−
κεύονται τα αναγκαία μέτρα και προγράμματα, που 
αφορούν:

− τη βελτίωση των συνθηκών άρδευσης.
− την ορθολογική χρήση, ποιοτική και ποσοτική, καθώς 

και τον τρόπο και χρόνο εφαρμογής λιπασμάτων και 
φυτοφαρμάκων.

− τη διαχείριση των χρησιμοποιουμένων ποσοτήτων 
νερού και την παρακολούθηση των ποιοτικών και πο−

σοτικών παραμέτρων των επιφανειακών και υπόγειων 
υδάτων.

− Επίσης με τον κανονισμό διοίκησης και λειτουργίας 
του Φορέα Διαχείρισης και το σχέδιο διαχείρισης μπο−
ρεί να θεσπίζονται όροι για την άσκηση της αλιευτικής 
δραστηριότητας, της ιχθυοκαλλιέργειας και της οστρα−
κοκαλλιέργειας, με σκοπό την προστασία του φυσικού 
περιβάλλοντος και των ιχθυοαποθεμάτων.

− να ρυθμίζονται και εξειδικεύονται τα θέματα ελέγχου 
των αλιευτικών σκαφών, που φέρουν αλιευτικά εργα−
λεία, η χρήση των οποίων απαγορεύεται στον Αμβρα−
κικό Κόλπο.

− Την προστασία και διαχείριση των βοσκοτόπων
6. Με μέριμνα των αρμοδίων υπηρεσιών και σύμφω−

να με την εξειδίκευση του κανονισμού διοίκησης και 
λειτουργίας, είναι δυνατή η εποχιακή απαγόρευση της 
κυκλοφορίας οχημάτων, σε οδούς που δεν εξυπηρετούν 
νόμιμα υφιστάμενες δραστηριότητες. Δεν επιτρέπεται 
η ασφαλτόστρωση των αναχωμάτων.

7. Η εγκατάσταση της απαραίτητης υποδομής για την 
επόπτευση του χώρου, την περιβαλλοντική ενημέρω−
ση, τη σήμανση και τις λοιπές λειτουργίες του Εθνικού 
Πάρκου, επιτρέπεται σύμφωνα με τις εξειδικεύσεις που 
αναφέρονται ανά ζώνη και εκτελείται, με ευθύνη του 
Φορέα Διαχείρισης ή με την σύμφωνη γνώμη του.

8. Η θήρα απαγορεύεται στις ζώνες Α και Α1 του Εθνι−
κού Πάρκου για τρία έτη. Μετά την παρέλευση της τρι−
ετίας, η δραστηριότητα, σε όλη την έκταση του Εθνικού 
Πάρκου και της Ζώνης Περιβαλλοντικού Ελέγχου, ρυθ−
μίζεται με απόφαση ετήσιας ισχύος, η οποία εκδίδεται 
από την αρμόδια δασική υπηρεσία, μετά από πρόταση 
του Φορέα Διαχείρισης.

9. Απαγορεύεται η διάθεση ανεπεξέργαστων αστικών 
λυμάτων καθώς και οποιαδήποτε απόθεση τοξικού υλι−
κού στο θαλάσσιο και χερσαίο περιβάλλον της ζώνης 
περιβαλλοντικού ελέγχου. Εντός του Εθνικού Πάρκου 
απαγορεύεται επί πλέον και η απόθεση αδρανών υλι−
κών.

10. Η ποιοτική και ποσοτική διαχείριση των υδατικών 
πόρων του Εθνικού Πάρκου και της Ζώνης Περιβαλ−
λοντικού Ελέγχου, καθορίζεται σύμφωνα με τις κείμε−
νες διατάξεις. Μέχρι τη θέσπιση τυχόν απαιτούμενων 
νομοθετικών και κανονιστικών διατάξεων, ορίζεται ως 
απόλυτη ελάχιστη παροχή ποταμού Λούρου η τιμή 5 
m3 /s στις εκβολές, και 7 m3/s για τον ποταμό Άραχθο, 
μετρούμενη κατάντη του τελευταίου αναρυθμιστικού 
φράγματος.

11. Επιβάλλεται εντός δύο ετών η απομάκρυνση από 
την περιοχή των υφιστάμενων παράνομων έργων και 
δραστηριοτήτων, τα οποία έρχονται σε αντίθεση με 
τα οριζόμενα στη παρούσα απόφαση και επιβάλλεται 
η αποκατάσταση του περιβάλλοντος σύμφωνα με τις 
κείμενες διατάξεις και τις υποδείξεις του Φορέα Δια−
χείρισης.

12.α) Για τις υφιστάμενες δραστηριότητες εντός των 
ζωνών του Εθνικού Πάρκου υποβάλλονται εντός τριών 
ετών από τη δημοσίευση της παρούσας, νέες Μελέτες 
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων στις αρμόδιες υπηρεσίες, 
για την έκδοση νέων αποφάσεων έγκρισης περιβαλ−
λοντικών όρων λειτουργίας. Η διάταξη αυτή ισχύει και 
για τις υφιστάμενες δραστηριότητες εντός της ζώνης 
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περιβαλλοντικού ελέγχου, εφόσον αυτές απορρίπτουν 
υγρά και στερεά απόβλητα που επηρεάζουν άμεσα το 
επιφανειακό υδρογραφικό δίκτυο της περιοχής. Με τον 
κανονισμό διοίκησης και λειτουργίας του Φορέα Δια−
χείρισης εξειδικεύεται το είδος των δραστηριοτήτων, 
οι οποίες θα περιλαμβάνονται στην διάταξη αυτή για 
την ζώνη περιβαλλοντικού ελέγχου.

β) Από την υποχρέωση υποβολής νέων ΜΠΕ, σύμφωνα 
με τα προβλεπόμενα στο προηγούμενο εδάφιο, εξαι−
ρούνται οι δραστηριότητες, για τις οποίες έχει εκδοθεί 
απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων κατά την 
τελευταία διετία πριν από την δημοσίευση της παρού−
σας.

13. Οι κατά τόπους αρμόδιες υπηρεσίες συντάσσουν 
ετήσιες εκθέσεις, για τα θέματα αρμοδιότητάς τους 
οι οποίες διαβιβάζονται στο Φορέας Διαχείρισης. Ο 
Φορέας Διαχείρισης συντάσσει ετησίως έκθεση την 
οποία κοινοποιεί στις καθ’ ύλην αρμόδιες κεντρικές 
υπηρεσίες.

Άρθρο 5
Κυρώσεις

Οι παραβάτες των διατάξεων της παρούσας απόφα−
σης υπόκεινται στις κυρώσεις που προβλέπονται από 
τα άρθρα 28, 29 και 30 του ν. 1650/1986, καθώς και 
από τις ειδικές διατάξεις της υφιστάμενης νομοθεσίας 
όπως αυτή θα ισχύει με τις εκάστοτε τροποποιήσεις ή 
συμπληρώσεις.

Άρθρο 6
Μεταβατικές διατάξεις

Κάθε διάταξη που έρχεται συνολικά ή εν μέρει σε 
αντίθεση με τις διατάξεις της παρούσας απόφασης ή 
που ανάγεται σε θέματα που ρυθμίζονται από αυτήν, 
καταργείται αντιστοίχως συνολικά ή κατά το μέρος 
εκείνο στο οποίο έχει επέλθει μεταβολή σύμφωνα με 
την παρούσα.

Άρθρο 7
Ισχύς

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δη−
μοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός 
αν από τις επιμέρους διατάξεις της ορίζεται διαφορε−
τικά.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 14 Μαρτίου 2008

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

   ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ
 ΥΦΥΠ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΛΑΧΟΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΟΥΦΛΙΑΣ

 AΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ, ΑΙΓΑΙΟΥ
 ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΟΝΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΟΥΛΓΑΡΑΚΗΣ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Οριοθέτηση του Εθνικού Πάρκου
υγροτόπων Αμβρακικού

και των ζωνών προστασίας

Ζώνη Α − Περιοχή Προστασίας της Φύσης
Ενότητα: «ΖΩΝΗ Α − Προφήτης Ηλίας»
− Σημείο A1. Ως σημείο 1 ορίζεται το μικρό διάσελο στο 

υψόμετρο 195 μ. Στην βορειοδυτική έξαρση του βουνού 
Προφήτης Ηλίας κοντά στην τοποθεσία Κάτω Θήκη. 
Στο σημείο αυτό υπάρχει ένα μικρό μαντρί και βόρεια 
από το μικρό διάσελο υψώνονται δύο μικρές κορυφές 
σε υψόμετρο 197,90 μ. και 189,90 μ.

− Σημείο A2. Το σημείο τομής του ορίου με την δια−
σταύρωση του αγροτικού δρόμου που οδηγεί από τον 
οικισμό Ηλιοβούνιο προς την Ι.Μ. Προφήτη Ιλία.

− Σημείο A3. Στο σημείο A3 φτάνουμε από το σημείο 
A2, ακολουθώντας το δυτικό κράσπεδο του αγροτικού 
δρόμου οικισμό Ηλιοβούνιο − Ι.Μ. Προφήτη Ηλία.

− Σημείο A4. Στο σημείο A4 φτάνουμε από το σημείο 
A3, ακολουθώντας το δυτικό κράσπεδο του αγροτικού 
δρόμου οικισμό Ηλιοβούνιο − Ι.Μ. Προφήτη Ιλία.

− Σημείο A5. Το σημείο A5 βρίσκεται μόλις δυτικά 
του οικισμού Ηλιοβουνίου στο κράσπεδο του βουνού 
Προφήτης Ηλίας και 50 μ. βόρεια από το Εθνικό Δρόμο 
Πρέβεζα – Ιωαννίνων.

− Σημείο A6. Στο σημείο A6 φτάνουμε ακολουθώντας 
το βόρειο κράσπεδο του Εθνικού Δρόμου Πρέβεζα – Ιω−
αννίνων με ανατολική κατεύθυνση ώσπου να συναρτή−
σουμε το μεγάλο εγκαταλειμμένο λατομείο αδρανών 
υλικών όπου βρίσκεται το σημείο A6.

− Σημείο A7. Στο σημείο A7 φθάνουμε μπαίνοντας στην 
πλατεία εκσκαφής του Λατομείου Αδρανών μόλις 100 μ. 
από του Εθνικού Δρόμου Πρέβεζα – Ιωαννίνων.

− Σημείο A8. Το όριο ακολουθεί κατακόρυφη ευθεία 
νοητή γραμμή κοντά στο δυτικό κράσπεδο του μετώπου 
εκσκαφής του λατομείου που φθάνει σε υψόμετρο 140 μ. 
όπου στην απόληξη ρεματιάς βρίσκεται το σημείο Α8.

− Σημείο A8α. Το όριο ακολουθεί χαρακτηριστική κο−
ρυφογραμμή στην θέση Αγ. Χαραλάμπους ως το σημείο 
A8α που βρίσκεται μόλις ανατολικά του ομώνυμου εξω−
κλησιού του Αγ. Χαραλάμπους.

− Σημείο A9. Στο σημείο A9 φθάνουμε ακολουθώντας 
την αγροτική οδό που κατηφορίζει από το ξωκλήσι του 
Αγ. Χαράλαμπου.

− Σημείο A10. Στο σημείο φθάνουμε ακολουθώντας 
αγροτικό δρόμο που ανηφορίζει προς το μεγάλο γκρεμό 
του Προφήτη Ηλία.

− Σημείο A11. Στο σημείο φθάνουμε ακολουθώντας 
αγροτικό δρόμο που κατευθύνεται βόρεια μόλις ανα−
τολικά της κορυφής του Προφήτη Ηλία.

− Σημείο A12. Το όριο ακολουθεί την ανατολική πλαγιά 
στο υψόμετρο 120 μ. του βουνού Ρωμιά όπου φθάνει στο 
χείλος του γκρεμού βόρεια της κορυφής Ρωμιά. Το όριο 
ακολουθεί νοτιοδυτική κατεύθυνση στο υψόμετρο 200 
μ. ως που φθάνει στο σημείο 1.

«Ζώνη Β – Περιοχή Ειδικών Ρυθμίσεων»
Ενότητα: «ΖΩΝΗ Β − Προφήτης Ηλίας»
Σημείο Β1. Το σημείο B1 βρίσκεται εκεί που το δυτικό 

τμήμα του επιμηκούς γκρεμού του Μαυροβουνίου συ−
ναντά την νοτιοδυτική απόληξη του κάμπου της απο−
ξηραμένης Λίμνης Μαυρής.

Σημείο Β2. Το όριο ανηφορίζει στην βάση του γκρεμού 
ως το διάσελο μεταξύ του βουνού Προφήτη Ηλία και 
Φύλλον. Το σημείο Β2 βρίσκεται στο νότιο τμήμα του 
διάσελου στην βάση χαρακτηριστικού γκρεμού.

Σημείο Β3. Το όριο ακολουθεί νοτιοδυτική κατεύθυν−
ση στη βάση των βραχωδών εξάρσεων που βρίσκονται 
ανατολικά του χωριού Στεφάνη. Το σημείο Β3 βρίσκεται 
σε υψόμετρο 140,10 μόλις 240 μ. δυτικά από την κορυφή 
233,00 των Στεφανιών.

Σημείο Β4. Βρίσκεται στη νότια απόληξη των βραχω−
δών εξάρσεων των Στεφανιών.

Σημείο Β5. Βρίσκεται στο υψόμετρο 101, 30 μ. σε μι−
κρό πλάτωμα στο νοτιοδυτική απόληξη των βραχωδών 
εξάρσεων των Στεφανιών.

− Οι συντεταγμένες στα ακόλουθα σημεία Β6 έως Β8 
οριοθετούν την Ζώνη Β στην νότια πλευρά του ορεινού 
όγκου Στεφανιών και βαδίζουν πάνω σε ισοϋψείς των 
120 μ., ενώ στα σημεία Β9 και Β10 βαδίζουν στην ισοϋψής 
των 100 μόλις πάνω από τον οικισμό Ηλιοβούνι.

ΠΙΝΑΚΑΣ Α.1. ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΩΝ ΣΗ−
ΜΕΙΩΝ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΩΝ ΣΕ Ε.Γ.Σ.Α. ’87

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΣΗΜΕΙΟΥ

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟ 
ΠΛΑΤΟΣ (φ)

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟ 
ΜΗΚΟΣ

B6 223114,73 4340946,84

B7 223424,61 4341026,43

B8 223674,10 4340927,55

B9 223938,30 4340992,98

B10 224389,18 4341189,45

Σημείο Β11. Στο σημείο Β11 φθάνουμε βαδίζοντας 
ανατολικά πάνω στην ισοϋψής των 100 που συναντά 
χαρακτηριστική χαράδρωση και ανηφορίζει ως το δυ−
τικό κράσπεδο του αγροτικού δρόμου Ηλιοβούνι – Ι. Μ. 
Προφήτη Ηλία. Σε αυτό το σημείο το όριο ταυτίζεται 
με το όριο της Ζώνης Α.

− Οι συντεταγμένες στα ακόλουθα σημεία οριοθετούν 
την Ζώνη Β στην νότια πλευρά του ορεινού όγκου Προ−
φήτη Ηλία όπου ταυτίζονται με την Ζώνη Α.

ΠΙΝΑΚΑΣ Α.1. ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΩΝ ΣΗ−
ΜΕΙΩΝ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΩΝ ΣΕ Ε.Γ.Σ.Α. ’87

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΣΗΜΕΙΟΥ

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟ 
ΠΛΑΤΟΣ (φ)

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟ 
ΜΗΚΟΣ

B12 224950,73 4340992,95

Β12β 225178,37 4340632,71

Σημείο Β83. Στο σημείο Β83 φτάνουμε ακολουθώντας 
την ανατολική πορεία του βορείου κρασπέδου της Εθνι−
κής Οδού Πρέβεζας – Ιωαννίνων ως το ανατολικό χείλος 
του μικρού εγκαταλειμμένου λατομείου.
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Σημείο Β84. Ακολουθούμε νοητή γραμμή με βόρεια 
κατεύθυνση ως τη μικρή κορυφή νότια από το ξωκλήσι 
του Αγ. Χαράλαμπου όπου βρίσκεται το σημείο Β84.

Σημείο Β387. Ακολουθούμε νοητή γραμμή με βορειο−
ανατολική κατεύθυνση. Το σημείο αυτό εφάπτεται στο 
σημείο Α8α της Ζώνης Α.

Σημείο Β388. Το σημείο αυτό εφάπτεται το σημείο 
Α9 της Ζώνης Α.

Σημείο Β389. Το όριο ακολουθεί αρχικά ανηφορικά 
τον αγροτικό δρόμο πάνω στο όριο της Ζώνης Α για 
περίπου 100 μ. και μετά κινείται ανατολικά σε άλλο 
αγροτικό δρόμο που βαδίζει σε βορειοανατολική κα−
τεύθυνση και κατηφορικά όπου τέμνει τη ρεματιά ενός 
μικρού παραπόταμου του ρέματος Σκυλοβούσο όπου 
το σημείο Β389.

− Οι συντεταγμένες στα ακόλουθα σημεία οριοθε−
τούν την Ζώνη Β στην ανατολική πλευρά του ορεινού 
όγκου Προφήτη Ηλία και βαδίζουν πάνω σε ισοϋψείς 
των 100 μ.

ΠΙΝΑΚΑΣ Α.1. ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΩΝ
ΣΗΜΕΙΩΝ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΩΝ ΣΕ Ε.Γ.Σ.Α. ’87

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΣΗΜΕΙΟΥ

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟ 
ΠΛΑΤΟΣ (φ)

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟ 
ΜΗΚΟΣ

B390 228148,48 4340561,11

B391 228218,30 4340567,35

B392 228343,78 4340777,14

B393 228257,95 4340728,93

B394 228164,93 4341652,01

B395 228006,85 4341944,14

B396 228425,32 4342400,75

B397 228452,54 4342577,58

B398 228059,36 4343172,82

B399 227921,10 4343354,27

− Οι συντεταγμένες στα ακόλουθα σημεία οριοθετούν 
την Ζώνη Β στην βορειοανατολική πλευρά του ορεινού 
όγκου Προφήτη Ηλία.

ΠΙΝΑΚΑΣ Α.1. ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΩΝ
ΣΗΜΕΙΩΝ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΩΝ ΣΕ Ε.Γ.Σ.Α. ’87

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΣΗΜΕΙΟΥ

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟ 
ΠΛΑΤΟΣ (φ)

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟ 
ΜΗΚΟΣ

B400 227724,17 4343172,63

B401 227790,07 4342328,17

B402 227291,38 4342822,46

B403 227378,77 4342629,20

B404 226740,12 4343340,38

Σημείο Β405. Στο σημείο αυτό φθάνουμε ακολουθώ−
ντας κατηφορική πορεία δυτικά από το σημείο B404 
αμέσως κάτω από την ανατολική απόληξη του μεγάλου 
επιμήκης γκρεμού στο βορειοανατολικό τμήμα του ορει−

νού όγκου του Προφήτη Ηλία. Το σημείο B405 βρίσκεται 
στο κράσπεδο της απόληξης του βουνού με τον επίπεδο 
κάμπο της αποξηραμένης λίμνης Μαυρής. Από αυτό το 
σημείο το βόρειο όριο της Ζώνης Β ακολουθεί τη βάση 
του γκρεμού ως το νοτιοδυτικό τμήμα της αποξηραμέ−
νης λίμνης όπου βρίσκεται το σημείο 1.

Ζώνη Α −Περιοχή Προστασίας της Φύσης
Ενότητα: «ΖΩΝΗ Α – Υγροτοπικό Σύμπλεγμα Βορείου 

Αμβρακικού»
− Σημείο Α58. Ως σημείο Α58 ορίζεται το σημείο της 

δυτικής όχθης της εξόδου του δίαυλου του δυτικότερου 
ιβαριού στη Λιμνοθάλασσα Τσοπέλι.

− Σημείο Α57. Ακολουθεί δρόμο και νοητή γραμμή ως 
το σημείο με ατραπό που οδεύει παράλληλα με την 
Εθνική Οδό Ιωαννίνων –Πρέβεζας.

− Σημείο Α56. Στο σημείο Α56 φτάνουμε ακολουθώ−
ντας ατραπό παράλληλα με την Εθνική Οδό σε βορει−
οανατολική κατεύθυνση από το σημείο A57. Η ατραπός 
αυτή έχει απόσταση 50 έως 100 μ. από το ανατολικό 
κράσπεδο της Εθνικής Οδού. Στο 56 υπάρχει αγροτικός 
δρόμος που κατηφορίζει προς το βόρειο ανάχωμα της 
Λιμνοθάλασσας Τσιοπέλι.

− Σημείο Α55. Ως σημείο Α55 είναι το σημείο τομής 
της αγροτικής οδού με την δυτική όχθη του ποταμού 
Λούρου.

− Από το σημείο Α55 ως το σημείο Α18 το όριο βαδί−
ζει παράλληλα με την κοίτη του ποταμού Λούρου, σε 
απόσταση 10 μέτρων από το κράσπεδο του πρανούς 
της κοίτης.

− Από το σημείο Α18 που είναι δίπλα στην δυτική όχθη 
του Λούρου ακολουθούμε νοητή ευθεία δυτικά ως το 
σημείο Α17 που βρίσκεται στο δυτικό κράσπεδο του 
«Αναχώματος Λούρου». Το σημείο Α34 είναι μόλις 550 μ. 
βόρεια από τον δρόμο εισόδου στον οικισμό Νέα Σαμ−
ψούντα και κοντά στην νότια απόληξη του «Αναχώματος 
Λούρου» (το δυτικό ανάχωμα της Ζώνης πλημμύρων του 
ποταμού Λούρου).

− Σημείο Α51. Από το σημείο Α17 ακολουθεί το δυτικό 
κράσπεδο του «Αναχώματος Λούρου» ως το σημείο Α13 
που βρίσκεται 200 μ δυτικά του ύψους της γέφυρας της 
Πέτρας στον Ποταμό Λούρο. Ενδεικτικά αναφέρονται 
τα σημεία Α16, Α15, Α14 στο δυτικό κράσπεδο του ανα−
χώματος που ενώνει αυτά τα δύο σημεία.

− Σημείο Α19. Το όριο περνά τη γέφυρα της Πέτρας και 
ακολουθεί το δυτικό κράσπεδο της επαρχιακής οδού, 
κατευθύνεται νότια ως που φθάνει στο νότιο κράσπε−
δο του δρόμου σε σημείο τομής της επαρχιακής οδού 
Γέφυρα Πέτρας – Οικισμός Πέτρας με το «Ανάχωμα 
Πέτρας» (δηλαδή το ανατολικό ή αριστερό ανάχωμα 
της Ζώνης πλημμύρων του Λούρου). Στο νότιο κράσπεδο 
του δρόμου που οδεύει πάνω στο ανάχωμα βρίσκεται το 
σημείο A19 αντίκρυ του μικρού ξύλινου «φυλακίου».

− Σημείο A20. Το σημείο A20 βρίσκεται στο νότιο 
κράσπεδο του «Αναχώματος Λούρου» στο σημείο τομής 
με χαρακτηριστική τάφρο στο δυτικό τμήμα της θέσης 
Λιβάδι Κράβαρης.

− Σημεία A21, A22 και A23. Εδώ το όριο ακολουθεί την 
χαρακτηριστική τάφρο σε νότια και μετά σε ανατολική 
κατεύθυνση στην τοποθεσία Κράβαρη.
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− Σημείο A24. Το σημείο A24 βρίσκεται στο δυτικό 
κράσπεδο της επαρχιακής οδού Πέτρας− Στρογγυλής, 
όπου φθάνουμε ακολουθώντας ατραπό και χωματόδρο−
μο δυτικά από το Λιβάδι Κράβαρης.

− Σημείο A25. Το σημείο A24 βρίσκεται στο δυτικό 
κράσπεδο της επαρχιακής οδού Πέτρας− Στρογγυλής.

− Σημείο A26. Είναι το σημείο τομής στην άκρη του 
δρόμου με χαρακτηριστικό φυτοφράχτη που ορίζει καλ−
λιέργειες στα ανατολικά και τον υγρότοπο του βάλτου 
Ροδιάς στα δυτικά.

− Σημείο A27. Στο σημείο A27 φθάνουμε ακολουθώ−
ντας χαρακτηριστικούς φυτοφράχτες εδώ υπάρχει ο 
στενός χωματόδρομος που προχωρά παράλληλα με 
το Βάλτο Ροδιάς.

− Η χερσόνησος της Στρογγυλής (σημεία A28, A29, 
A30, A31, A32, A33) στην περιοχή γύρω από τον οικισμό 
Στρογγυλής.

Οι συντεταγμένες στα ακόλουθα σημεία οριοθετούν 
την Ζώνη Α που βρίσκεται δυτικά, νότια και ανατολικά 
της οριογραμμής της Ζώνης Α (Περιοχή Προστασίας της 
φύσης του Εθνικού Πάρκου Αμβρακικού) στην περιοχή 
γύρω από την Στρογγυλή.

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΣΗΜΕΙΟΥ

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟ 
ΠΛΑΤΟΣ (φ)

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟ 
ΜΗΚΟΣ

A28 224526,28 4336080,78

A29 224475,13 4336080,09

A30 223382,00 4334874,68

A31 223335,96 4334745,95

A32 223939,79 4334543,00

A33 223971,14 4334653,35

A34 224094,36 4334618,36

A35 224170,59 4334680,85

− Σημείο A36. Αυτό το σημείο βρίσκεται νότια της 
στροφής του αγροτικού δρόμου που σημαίνει τα όρια 
του οικισμού της Στρογγυλής.

− Σημείο A37 Το όριο ακολουθεί νοητή ευθεία πάνω 
από έλη και τη διώρυγα «Χατζάρα» ως το χωματόδρομο 
όπου το σημείο A37.

− Σημείο A38. Το όριο ακολουθεί χωματόδρομο σε 
νότια κατεύθυνση για 220 μ. όπου συναντά το σημείο 
38.

− Σημείο A39. Το όριο ακολουθά το επίσημα όρια του 
οικισμού δηλαδή μια νοητή γραμμή σε βορειοανατολική 
κατεύθυνση που ενώνεται με τον χωματόδρομο στο 
Μαυροβούνι σε υψόμετρο … κοντά στην θέση «Βλάχι−
κα».

− Σημείο A40. Το σημείο είναι εκτός των επίσημων 
ορίων του οικισμού.

− Σημείο A41. Το σημείο είναι εκτός των επίσημων 
ορίων του οικισμού.

− Σημείο A42. Το σημείο είναι εκτός των επίσημων 
ορίων του οικισμού στο ανατολικό κράσπεδο του αγρο−
τικού δρόμου Στρογγυλής – Μαυροβουνίου.

− Σημείο A43. Το σημείο A43 βρίσκεται στο ανατολικό 
κράσπεδο του αγροτικού δρόμου Στρογγυλής – Μαυ−
ροβουνίου.

− Σημείο A44. Το σημείο A44 βρίσκεται εκεί όπου 
εφάπτεται η βόρεια απόληξη του λόφου Κορυφή με 
τον κάμπο. Από αυτό το σημείο το όριο βαδίζει ανα−
τολικά ακριβώς πάνω στο σημείο επαφής μεταξύ του 
ασβεστολιθικού όγκου Κορυφή−Μαυροβουνίου και του 
κάμπου (τέως βάλτος Βίγλας).

− Οι συντεταγμένες στα ακόλουθα σημεία οριοθετούν 
την Ζώνη Α που βρίσκεται στο σημείο επαφής της από−
ληξης του ασβεστολιθικού όγκου Κορυφή – Μαυροβου−
νίου με τον κάμπο (τέως βάλτος Βίγλας).

A45 225315,76 4336006,20

A46 225118,91 4335750,15

A47 225332,04 4335767,91

A48 225650,25 4335397,90

A49 225598,20 4334876,62

A50 225960,01 4334316,13

A51 226201,49 4333992,33

A52 226923,16 4332960,58

A53 228376,22 4330804,12

− Σημείο A54. Το όριο τέμνει το νοτιότερο ασβεστολι−
θικό κομμάτι του Μαυροβουνίου που υπάγεται εντός του 
οικισμού Βίγλας. Το όριο εφάπτεται με το επίσημο όριο 
του οικισμού. Το σημείο A54 βρίσκεται στο νότιο κρά−
σπεδο του αγροτικού δρόμου που κατευθύνεται από την 
παλιά Βίγλα στην Ι.Μ. Ροδιάς, στο σημείο της στροφής 
όπου ο δρόμος έρχεται σε επαφή με τον ασβεστολιθικό 
όγκο του Μαυροβουνίου.

− Οι συντεταγμένες στα ακόλουθα σημεία οριοθετούν 
την Ζώνη Α που βρίσκεται μεταξύ των ελών Αγίου Γεωρ−
γίου – Κοψάς και της αγροτικής περιοχής Νέα Βίγλα. Το 
όριο ακολουθεί αγροτική οδό καθώς και αναχώματα ως 
από την παλιά Βίγλα ως την Αποστραγγιστική Τάφρο 
Σαλαώρας (Τ0).

A68 228054,11 4330133,56

A69 228228,17 4328666,26

A70 228596,53 4328771,90

A71 228842,90 4328544,93

A72 228837,08 4328100,70

A73 228710,98 4327955,21

A74 228742,02 4327798,07

A75 228790,52 4327761,22

− Σημείο A76. Το σημείο A76 βρίσκεται στην δεξιά 
όχθη της Τάφρου Σαλαώρας (Τ0) 300 μέτρα νότια από 
την χαρακτηριστική δυτική στροφή της Τάφρου μόλις 
νότια της περιοχής Παλιοσκαμνιά.

− Σημείο A77. Στο σημείο A77 φθάνουμε προχωρώντας 
ανάντι στην Τάφρο Σαλαώρας για 70 μέτρα.
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− Σημείο A78. Το σημείο αυτό βρίσκεται στην αριστερή 
όχθη της Τ0 αντίκρυ του σημείου A77 αλλά στην νότια 
πλευρά της οδού Άρτας – Κορωνησίας.

− Σημείο A79. Το σημείο αυτό βρίσκεται στο ανατολικό 
κράσπεδο της οδού Άρτας – Κορωνησίας αντίκρυ της 
γέφυρας στα Παλιοσκαμνιά.

− Σημείο A80.Το σημείο βρίσκεται εκεί που εφάπτεται 
η οδός Άρτας – Κορονησσίας με αγροτικό δρόμο που 
οδεύει ανατολικά προς το βορειοδυτικό τμήμα της Λι−
μνοθάλασσας Λογαρού.

− Οι συντεταγμένες στα ακόλουθα σημεία οριοθετούν 
την Ζώνη Α που βρίσκεται στην βόρια όχθη της Λιμνο−
θάλασσας Λογαρού. Εδώ το όριο ακολουθεί κυρίως 
αναχώματα και τις όχθες αποστραγγιστικών τάφρων 
καθώς και χωματόδρομους νότια των χωριών Καλογε−
ρικό, και Μύτικα.

A81 230798,75 4329474,77

A82 230861,24 4329672,41

A83 231403,49 4329152,42

A84 231833,05 4328915,11

A85 231733,13 4328819,55

A86 232379,93 4328448,23

A87 232579,28 4328415,77

A88 232611,65 4328267,15

A89 232867,69 4328464,32

A90 233109,43 4328638,63

A91 233288,90 4328503,68

− Σημείο A95. Στο σημείο A95 φθάνουμε ακολουθώ−
ντας νοητή ευθεία γραμμή από το σημείο A94 μόλις 
νότια του οικισμού Μύτικας.

− Σημείο A96. Στο σημείο A96 φθάνουμε ακολουθώ−
ντας χωματόδρομο που οριοθετεί τις καλλιέργειες με 
τα ελώδη εδάφη. Ακολουθεί η έκταση των Κρατικών 
Ιχθυοτροφείων.

− Οι συντεταγμένες στα ακόλουθα σημεία οριοθετούν 
την Ζώνη Α που βρίσκεται γύρω από τα κρατικά ιχθυ−
οτροφεία (που υπάγονται στην Ζώνη Α2). Εδώ το όριο 
ακολουθεί κυρίως αναχώματα.

A97 235690,31 4328494,65

A98 234985,26 4326150,02

A99 236345,31 4325716,34

B100 219786,50 4329373,06

− Σημείο A101. Φθάνουμε στο σημείο 101 ακολουθώντας 
τον υποτυπώδη χωματόδρομο στο νότιο ανάχωμα του 
μεγάλου ορυζώνα του Νεοχωρίου.

− Σημείο A102. Φθάνουμε στο σημείο 102 ακολουθώ−
ντας έναν υποτυπώδη χωματόδρομο που τέμνει τη με−
γάλη έκταση των υγρών λιβαδιών (φυσικός οικότοπος) 
νότια του μεγάλου ορυζώνα του Νεοχωρίου. Από αυτό 
το σημείο ακολουθούμε το κράσπεδο μεταξύ καλλιερ−
γειών και υγρού λιβαδιού.

− Οι συντεταγμένες στα ακόλουθα σημεία οριοθετούν 
την Ζώνη Α που βρίσκεται γύρω από φυσικό υγρό λι−
βάδι. Εδώ το όριο ακολουθεί υποτυπώδεις δρόμους και 
κράσπεδα καλλιεργειών.

A103 239367,50 4326970,56

A104 238698,11 4326647,77

A105 238473,21 4326563,10

A106 238248,32 4326489,02

A107 238589,63 4326137,12

A108 238073,69 4325798,45

A109 238239,66 4325524,46

− Σημείο A110. Φθάνουμε στο σημείο A110 ακολουθώ−
ντας το ανατολικό κράσπεδο του χωματόδρομου δίπλα 
στο ανάχωμα της Τάφρου Γαβριάς.

− Σημείο A111. Το όριο τέμνει την Τάφρο Γαβριάς και 
ακολουθεί υποτυπώδης χωματόδρομος με κατεύθυνση 
ανατολικά σε μια χαρακτηριστική διασταύρωση βόρια 
από τη θέση Μαρτίνια, όπου το σημείο A111.

− Σημείο A112. Το χημείο βρίσκεται εκεί όπου ένας 
υποτυπώδης χωματόδρομος συναντά μια μικρή απο−
στραγγιστική τάφρο.

− Σημείο A113. Το σημείο βρίσκεται πάνω σε αγροτικό 
δρόμο στην θέση Μαρτίνια ο οποίος οδεύει νότια, όπως 
και τμήμα του ορίου, προς τον Ιχθυοτροφείο Κόφτρα− 
Παλαιομπούκα.

− Οι συντεταγμένες στα ακόλουθα σημεία οριοθετούν 
την Ζώνη Α που βρίσκεται στο όριο μεταξύ βοσκοτόπων 
και ελών στο Δέλτα Αράχθου. Εδώ το όριο ακολουθεί 
κυρίως χωματόδρομους ή αναχώματα. Το όριο διασχίζει 
μια μεγάλη ομοιογενή περιοχή όπου δύσκολα ορίζονται 
ορόσημα.

A114 239084,75 4323677,95

A115 239268,41 4323571,94

A116 239375,76 4323502,34

A117 239536,09 4323579,90

A118 239596,69 4323565,01

A119 239656,78 4323557,51

A120 239890,34 4323477,06

A121 239951,31 4323429,04

A122 240352,00 4323345,09

A123 240570,64 4323354,38

A124 241101,37 4323601,27

A125 241235,37 4323595,78

A126 241278,82 4323582,25

− Σημείο A127. Φθάνουμε σε αυτό το σημείο, που βρί−
σκεται στην δεξιά όχθη του Αράχθου Ποταμού, ακολου−
θώντας υποτυπώδη χωματόδρομο από το σημείο 126.

− Σημείο A128. Το σημείο βρίσκεται στην αριστερή 
όχθη του Αράχθου Ποταμού.

− Σημείο A129. Στο σημείο A129 φθάνουμε ακολουθώ−
ντας την αριστερή όχθη κατάντη από το σημείο A128.
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− Σημείο A130. Φθάνουμε σε αυτό το σημείο ακολου−
θώντας το νότιο ανάχωμα της κεντρικής τάφρου.

− Οι συντεταγμένες στα ακόλουθα σημεία οριοθετούν 
την Ζώνη Α που βρίσκεται στο ανατολικό τμήμα του 
Δέλτα του Αράχθου (εκτός Παλιόφουρνα) καθώς και 
της Λιμνοθάλασσας Πλαματερό. Εδώ το όριο ακολουθεί 
κυρίως αναχώματα και τις όχθες αποστραγγιστικών 
τάφρων καθώς και χωματόδρομους νότια των χωριών 
Καλογερικό, και Μύτικα.

A132 243791,08 4325037,45

A133 244492,19 4327282,73

A134 245496,50 4326312,97

A135 246046,66 4326385,61

A136 246285,55 4326061,60

A137 246376,16 4326064,34

− Σημείο A138. Το σημείο A138 βρίσκεται στην αριστε−
ρή όχθη του ποταμού Βωβού.

− Σημείο A139. Φθάνουμε στο σημείο A139 ακολουθώ−
ντας την αριστερή όχθη του ποταμού Βωβού.

− Σημείο A140. Το σημείο βρίσκεται νότια του συγκρο−
τήματος Κέντρο Περιβάλλοντος Κόπραινας.

− Σημείο A141. Το όριο ακολουθεί την ακτογραμμή 
ως το σημείο A141 που βρίσκεται νότιο του φάρου της 
Κόπραινας.

− Εκβολές Αράχθου. Από το σημείο A144 στην εκβολή 
του Βωβού ως τη Λιμνοθάλασσα Πλατανάκι (ανατολικά 
της Κόφτρας−Παλαιομπούκας) το όριο οδεύει σε μόνι−
μα κατακλυσμένη θαλάσσια έκταση ακολουθώντας την 
ισοβαθή των 6 μέτρων.

− Από τη Λιμνοθάλασσα Πλατανάκι (ανατολικά της Λι−
μνοθάλασσας Κόφτρα−Πλαιομπούκα) το όριο ακολουθεί 
το σημείο της ακτογραμμής με δυτική κατεύθυνση ως 
το Τσιοπέλι (εκβολή Λούρου).

Ζώνη Α1 − Περιοχή Ειδικής Διαχείρισης Υδάτων.
Ενότητα: ΖΩΝΗ Α1 – Αλυκές Νεοχωρίου.
− Οι συντεταγμένες στα ακόλουθα σημεία οριοθετούν 

την Ζώνη Α1 (Περιοχή Ειδικής Διαχείρισης Υδάτων), που 
βρίσκεται στο δυτικό τμήμα του Δέλτα του ποταμού 
Αράχθου και καταλαμβάνει κύρια την έκταση των παλαι−
ών Αλυκών. Εδώ το όριο ακολουθεί κυρίως αναχώματα 
και τις όχθες αποστραγγιστικών τάφρων καθώς και 
χωματόδρομους Νοτιοδυτικά του χωριού Νεοχώρι.

Γ1 237031.90 4329474.27

Γ2 236763.80 4329049.56

Γ3 236490.88 4328977.19

Γ4 236445.04 4329432.02

Γ5 236161.11 4329387.48

Γ6 236180.73 4329024.75

Γ7 235714.29 4328545.56

Γ8 235007.08 4326155.51

Γ9 236333.93 4325737.33

Γ10 236736.60 4327110.57

Γ11 237475.73 4329251.27

Γ1 237031.90 4329474.27

Ζώνη A− Περιοχή Προστασίας της Φύσης
Ενότητα: ΖΩΝΗ Α – Λιμνοθάλασσα Αγρίλου
Σημείο Α142. Το σημείο βρίσκεται στο ανατολικό κρά−

σπεδο του δημόσιου δρόμου Συκιές – Κόπραινα στο ση−
μείο που ο δρόμος στρίβει νότια και έρχεται σε επαφή 
με τα παράκτια έλη του αιγιαλού. Το σημείο απέχει πε−
ρίπου 100 μ. νοτιοδυτικά από την εκβολή της κεντρικής 
περιμετρικής τάφρου της Λιμνοθάλασσας Αγρίλου.

Σημείο Α143. Φθάνουμε στο σημείο αυτό ακολουθώ−
ντας το ανατολικό κράσπεδο του δημόσιου δρόμου 
Συκιές− Κόπραινα. Το σημείο Α143 βρίσκεται 100 μ. νό−
τια από την απόληξη του νοτιότερου μεανδρισμού του 
ποταμού Βωβού.

Σημείο Α144. Φθάνουμε στο σημείο αυτό ακολουθώ−
ντας μια νοητή γραμμή που βαδίζει 10 μ. απόσταση 
και παράλληλα με την κεντρική περιμετρική τάφρο της 
Λιμνοθάλασσας Άγριλος.

Σημείο Α145. Βρίσκεται σε απόσταση 10 μ. βόρεια από 
την κεντρική περιμετρική τάφρο του Αγρίλου.

Σημείο Α146. Βρίσκεται στην απόληξη αποστραγγιστι−
κής τάφρου, 10 μ. βόρεια της κεντρικής περιμετρικής 
τάφρου του Αγρίλου.

Σημείο Α147. Βρίσκεται 10 μ. ανατολικά από το κεντρι−
κό ανάχωμα στο ανατολικό άκρο της Λιμνοθάλασσας 
Αγρίλου και στο δυτικό κράσπεδο χωματόδρομου που 
βαδίζει βορειοδυτικά.

Σημείο Α148. Βρίσκεται πάνω στην ακτογραμμή στο 
ανατολικό άκρο της Λουρονησίδας της Λιμνοθάλασσας 
Αγρίλου και στο δυτικό κράσπεδο χωματόδρομου που 
βαδίζει βορειοδυτικά από το Μενίδι.

Σημείο Α149. Φθάνουμε σε αυτό το σημείο ακολου−
θώντας την ακτογραμμή της λουρονησίδας. Το σημείο 
βρίσκεται στην ανατολική όχθη του δίαυλου−εισόδου 
της λιμνοθάλασσας 20 μ. νότια του τριγωνομετρικού 
πασσάλου. Βρίσκεται στη βάση του μικρού λιμενικού 
βραχίωνα του εκτείνεται προς την θάλασσα και μπρο−
στά από το Ιβάρι του Αγρίλου.

Το όριο της Α Ζώνης – Λιμνοθάλασσας Αγρίλου ολο−
κληρώνεται ακολουθώντας την ακτογραμμή από το 
δίαυλο επικοινωνίας ως το σημείο Α142 δίπλα στον 
δημόσιο δρόμο Συκιές – Κόπραινας.

Ζώνη Β – Περιοχή Ειδικών Ρυθμίσεων
Ενότητα: ΖΩΝΗ Β – Υγροτοπικό Σύμπλεγμα Βορείου 

Αμβρακικού
Σημείο Β109. Το σημείο Β109 βρίσκεται 500 μ. νοτι−

οδυτικά από το νοτιότερο ιβάρι της Λιμνοθάλασσας 
Τσιοπέλι.

Σημεία Β108, Β107, Β106. Φθάνουμε στα σημεία ακολου−
θώντας χωματόδρομο σε βορειοδυτική κατευθυνση.

Σημείο Β105. Βρίσκεται στο ανατολικό κράσπεδο του 
Εθνικού Δρόμου Πρέβεζας – Ιωαννίνων.

Σημείο Β104. Σε αυτό το σημείο το όριο οδεύει ανατο−
λικά σε απόσταση περίπου 100 μέτρων από τον Εθνικό 
Δρόμο.
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− Οι συντεταγμένες στα ακόλουθα σημεία οριοθετούν 
την Ζώνη Β που οριοθετείται παράλληλα με τον Εθνικό 
Δρόμο Πρέβεζας− Ιωαννίνων σε απόσταση 100 μ από το 
ανατολικό κράσπεδο του δρόμου.

B103 220070,27 4327484,31

B102 219979,39 4328289,89

B101 219950,33 4328665,17

B100 219786,50 4329373,06

B99 219736,67 4329818,76

B98 219721,58 4329850,97

B97 219699,05 4329984,29

B59 219652,61 4330512,96

B58 219482,72 4331207,84

B57 219475,02 4331548,56

B56 219366,02 4331840,97

− Οι συντεταγμένες στα ακόλουθα σημεία οριοθετούν 
την Ζώνη Β που βρίσκεται παράλληλα με τον Ανάχω−
μα Λούρου (το δεξί ανάχωμα του ποταμού Λούρου). Η 
απόσταση από το δυτικό κράσπεδο του αναχώματος 
Λούρου είναι κατά κανόνα 300 μ.

B55 219313,95 4331880,11
B54 219244,22 4332243,37
B53 219262,41 4332540,11
B52 219263,71 4332693,56
B51 219298,80 4333149,55
B50 219300,88 4333557,74
B49 219234,32 4333900,97
B48 219329,59 4334805,28

− Οι συντεταγμένες στα ακόλουθα σημεία οριοθετούν 
την Zώνη Β δυτικά και βόρεια του Αναχώματος Λούρου. 
Εδώ η απόσταση από το ανάχωμα είναι συνήθως περισ−
σότερη από 300 μ. ενώ το όριο δεν κινείται παράλληλα 
με το ανάχωμα διότι συμπεριλαμβάνει υπολείμματα δα−
σών και άλλων σημαντικών ενδιαιτημάτων.

B47 219375,73 4335077,49
B46 219477,94 4335638,29
B45 219828,26 4336529,43
B44 220053,50 4337162,80
B43 219883,65 4337229,32
B42 220058,82 4337823,39
B41 220631,22 4338367,97
B40 220227,82 4338652,41
B39 219832,62 4338918,46
B38 219852,43 4338958,36
B37 219888,85 4339155,02
B36 220420,93 4339286,92
B35 220740,43 4339302,74
B34 220647,78 4339536,41
B33 221265,18 4339685,51
B32 221075,92 4339989,57
B31 221254,39 4340047,56
B30 221700,16 4339725,70

B29 221836,40 4340231,35
B28 221951,26 4340217,15
B27 221870,04 4339959,40
B26 222051,45 4339665,68
B25 222233,67 4339669,03
B24 222236,29 4339551,67
B23 222670,97 4339346,14
B22 223137,69 4339703,00
B21 223985,18 4339697,32
B20 223882,63 4340593,06
B19 223766,31 4340618,07
B18 224123,78 4340654,91
B17 224978,96 4340626,46
B16 225053,42 4340615,81
B15 225465,47 4340101,06
B14 225864,29 4339817,83
B63 224207,59 4338368,25
B62 223928,49 4339050,57

− Σημείο Β61. Το σημείο αυτό βρίσκεται στο νότιο 
κράσπεδο του δρόμου που οδεύει πάνω στο Ανάχωμα 
Πέτρας όπως και τα ακόλουθα σημεία.

− Οι συντεταγμένες στα ακόλουθα σημεία οριοθετούν 
την Ζώνη Β στο Αναχώμα Πέτρας.

B60 225702,35 4339476,04

B61 224962,68 4339556,81

B62 223928,49 4339050,57

− Σημείο Β63. Το σημείο αυτό βρίσκεται στο ανατολικό 
κράσπεδο της κοινοτικής οδού Πέτρας – Στρογγυλής.

− Σημείο Β64. Το σημείο αυτό βρίσκεται στο ανατολικό 
κράσπεδο της κοινοτικής οδού Πέτρας – Στρογγυλής.

− Σημείο Β65. Το σημείο αυτό βρίσκεται στο ανατολικό 
κράσπεδο της κοινοτικής οδού Πέτρας – Στρογγυλής. 
Από αυτό το σημείο το όριο εκτείνεται βορειοανατο−
λικά οριοθετώντας την ευρύτερη περιοχή της «Λίμνης 
Πέτρας».

− Οι συντεταγμένες στα ακόλουθα σημεία οριοθετούν 
την Ζώνη Β γύρω από την ελώδη περιοχή νότια του 
οικισμού Πέτρας, την «Λίμνη Πέτρας».

B66 224717,02 4337730,53

B67 227573,59 4340054,85

B68 224728,47 4337884,89

B69 228148,48 4340561,11

B70 228218,30 4340567,35

B71 225273,85 4338118,49

B72 225322,81 4338048,35

B73 225463,51 4337901,42

B74 225549,18 4337976,08

B75 225775,16 4337530,70

B76 225220,20 4337048,49
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− Σημείο Β77. Το σημείο αυτό βρίσκεται στην ανατο−
λική όχθη της κεντρικής αποστραγγιστικής τάφρου του 
Βάλτου Βίγλας (Τ1).

− Σημεία Β78, Β85, Β86. Τα σημεία αυτά βρίσκονται 
στην ανατολική όχθη της κεντρικής αποστραγγιστικής 
τάφρου του Βάλτου Βίγλας (Τ1).

− Σημείο Β87. Το σημείο βρίσκεται σε δρόμο που οδεύ−
ει παράληλα με το κράσπεδο του Μαυροβουνίου.

− Σημείο Β88. Το σημείο βρίσκεται σε κεντρική δια−
σταύρωση αγροτικών δρόμων.

− Σημείο Β89. Το σημείο βρίσκεται δίπλα στα όριο του 
οικισμού παλιάς Βίγλας. Από αυτό το σημείο το όριο 
εφάπτεται με το όριο της Ζώνης Α.

− Οι συντεταγμένες στα ακόλουθα σημεία οριοθετούν 
την Ζώνη Β στην περιοχή Παλιάς Βίγλας, Έλη Αγ. Γε−
ώργιου, Κοψάς ως την Τάφρο Σαλαώρας (Τ0). Σε αυτή 
την περιοχή το όριο της Ζώνης Β εφάπτεται με το όριο 
της Ζώνης Α.

B90 228385,90 4330800,99

B91 228354,72 4330788,12

B92 228210,81 4330873,17

B93 228123,15 4330860,96

B94 228065,80 4330829,77

B95 228109,63 4330721,62

B96 228144,52 4330474,34

B125 228063,40 4330135,48

B126 228103,88 4329771,85

B127 228070,34 4329340,22

B128 228232,02 4328672,28

B129 228725,66 4327951,17

B130 228744,24 4327808,95

B131 228790,41 4327774,66

B132 228940,60 4327757,86

− Σημείο Β133. Το σημείο Β133 βρίσκεται στην δεξιά 
όχθη της τάφρου Σαλαώρας (Τ0) στο σημείο της χα−
ρακτηριστικής στροφής της τάφρου δυτικά.

− Σημείο Β134. Το σημείο βρίσκεται στην δεξιά όχθη 
της τάφρου Σαλαώρας στην γέφυρα στα Παλιοσκα−
μνιά.

− Σημείο Β135. Το σημείο βρίσκεται στο αντλιοστάσιο 
Σαλαώρας (θέση Αγ. Γιώργης).

− Σημείο Β136. Το σημείο βρίσκεται στην δεξιά όχθη 
της Τάφρου Σαλαώρας κατάντη του γεφυριού.

− Το όριο ακολουθεί αγροτικό δρόμο από την περιοχή 
της γέφυρας Βίγλας (θέση Αντλιοστάσιου Αγ. Γεώργη) 
προς τον οικισμό Καλογαρικό. Οι συντεταγμένες στα 
ακόλουθα σημεία οριοθετούν την Ζώνη Β στην περιοχή 
ΒΔ Λογαρούς.

B137 230498,89 4329764,86

B138 230698,34 4329895,61

B139 231363,82 4329787,97

B140 231571,51 4329459,66

B141 231844,43 4329014,66

B142 232596,44 4329325,42

− Σημείο Β143. Το σημείο βρίσκεται στο ανατολικό κρά−
σπεδο παράδρομου νότια του Καλογερικού. Από αυτό 
το σημείο και ανατολικά, το όριο ακολουθεί κράσπεδα 
χωραφιών και αναχώματα.

− Οι συντεταγμένες στα ακόλουθα σημεία οριοθετούν 
την Ζώνη Β στην περιοχή βόρεια της Λιμνοθάλασσας 
Λογαρούς. Σε αυτή την περιοχή το όριο ακολουθεί 
κράσπεδα χωραφιών και αναχώματα από το περιοχή 
Καλογερικού ως το Κοινοτικό δρόμο Ψαθοτοπίου − Νεο−
χωρίου.

B144 233123,97 4328646,17

B145 233361,59 4329014,43

B146 233337,73 4329173,13

B147 233347,82 4329323,78

B148 233454,01 4328900,80

B149 233504,39 4328874,29

B150 233714,60 4328664,45

B151 233749,83 4328701,95

B152 234093,75 4328586,42

B153 234314,57 4328391,36

B154 234626,68 4328443,63

B155 234869,09 4328568,24

B156 235131,57 4328747,40

B157 235336,87 4328654,60

B158 235642,53 4328878,07

B159 235524,73 4329085,26

B160 235602,76 4329121,24

B161 235858,43 4329146,62

B162 235819,79 4329314,79

B163 235723,05 4329493,40

B164 236061,07 4329861,18

B165 236152,48 4329783,80

B166 236476,05 4329870,54

B167 236567,46 4329744,26

B168 236604,03 4329686,86

B169 236737,96 4329620,95
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B170 236770,70 4329719,17

B171 236876,15 4329677,93

B172 237033,04 4329482,34

− Σημείο Β173. Το σημείο βρίσκεται στον δρόμο Ψα−
θοτοπίου – Νεοχωρίου 450 μ. δυτικά της γέφυρας της 
τάφρου Φιδοκάστρου και το όριο ΟΤΑ Δήμων Αμβρα−
κικού− Αράχθου.

− Σημείο Β174. Το σημείο βρίσκεται στην γέφυρα της 
τάφρου Φιδοκάστρου Από εδώ το όριο και σε ευθεία 
συναντά το Σημείο Β174΄, στη συνέχεια ακολουθεί τα 
όριο των παλαιών ορυζώνων Νεοχωρίου.

− Σημείο Β174΄. Στο σημείο αυτό φθάνουμε ακολουθώ−
ντας νοητή ευθεία και ΝΑ από το σημείο Β174. Το σημείο 
αυτό βρίσκεται στη ΒΔ γωνία των παλαιών ορυζώνων 
Νεοχωρίου.

− Οι συντεταγμένες στα ακόλουθα σημεία οριοθετούν 
την Ζώνη Β στην περιοχή παλαιών ορυζώνων Νεοχωρί−
ου. Σε αυτή την περιοχή το όριο ακολουθεί κράσπεδο 
αναχωμάτων.

B175 238460,92 4329266,16

B176 239285,47 4329480,88

B177 239339,37 4329282,10

B178 239451,21 4329060,05

B179 240355,92 4327750,50

− Σημείο Β180. Το σημείο αυτό όπως και το προηγού−
μενο βρίσκονται στην αριστερή όχθη του αναχώματος 
της Τάφρου Γαβριάς.

− Σημείο Β181. Το σημείο αυτό βρίσκεται στην αριστερή 
όχθη της τάφρου Γαβριάς στην γέφυρα της Τάφρου.

− Σημεία Β182, Β183. Τα σημεία αυτά βρίσκονται νότια 
της γέφυρας Τάφρου Γαβριάς.

− Το όριο στο Δυτικό τμήμα του Δέλτα του Αράχθου 
ακολουθεί με εξαίρεση ένα τμήμα δυτικά της Όχθης 
του Λούρου. Οι συντεταγμένες στα ακόλουθα σημεία 
οριοθετούν την Ζώνη Β στην περιοχή βόρεια της Λι−
μνοθάλασσας Κόφτρας−Παλιομπούκας.

B184 238039,98 4325112,74

B185 238191,42 4325059,91

B186 238898,37 4324876,87

B187 239333,46 4324829,57

B188 239176,15 4324316,44

B189 239321,66 4323884,34

B190 239475,94 4323999,24

− Σημείο Β191. Το σημείο βρίσκεται στο σημείο μικρής 
στροφής προς τα ανατολικά του αγροτικού δρόμου 
Παλαιοπόταμος – Αλιευτικός Συνεταιρισμός Κόφτρας 
– Παλαιομπούκας.

− Σημείο Β192. Στο σημείο αυτό φθάνουμε ακολουθώ−
ντας νοητή ευθεία ανατολικά από το σημείο Β191. Το 
σημείο αυτό βρίσκεται σε υποτυπώδη χωματόδρομο.

− Σημείο Β193. Στο σημείο αυτό φθάνουμε ακολουθώ−
ντας νοητή ευθεία ανατολικά από το σημείο Β192. Το 
σημείο βρίσκεται στο ανατολικό κράσπεδο χωματόδρο−
μο στην όχθη του Ποταμού Αράχθου.

− Σημεία Β194, Β195. Τα σημεία βρίσκονται στην δεξιά 
όχθη του ποταμού Αράχθου, ακριβώς πάνω στο ανατο−
λικό κράσπεδο βρίσκεται στο ανάχωμα της όχθης.

− Παλαιοπόταμος Νεοχωρίου. Οι συντεταγμένες στα 
ακόλουθα σημεία οριοθετούν την Ζώνη Β στην περιοχή 
του Παλαιοπόταμου που βρίσκεται νότια από το Νεο−
χώρι Άρτας. Σε αυτή την περιοχή το όριο ακολουθεί 
κράσπεδα αναχωμάτων.

B196 241105,85 4325211,90

B197 240535,61 4325688,52

B198 239445,13 4325479,39

B199 239378,90 4325968,15

B200 240141,56 4326753,18

B201 241402,29 4326351,89

B202 241541,14 4325890,61

B203 241451,66 4325903,14

B204 241338,92 4326280,73

B205 240106,60 4326655,49

B206 240509,47 4326460,33

B207 240709,86 4326197,15

B208 241118,42 4325220,48

− Η Δυτική Όχθη του Αράχθου. Οι συντεταγμένες στα 
ακόλουθα σημεία οριοθετούν την Ζώνη Β στην δυτική 
όχθη του Αράχθου. Σε αυτή την περιοχή το όριο ακο−
λουθεί κράσπεδα αναχωμάτων καθώς και φυσικές όχθες 
(όχθες με πρανή) του ποταμού).

B209 241262,28 4325226,09

B210 241606,52 4325668,15

B211 242245,95 4326167,85

B212 242815,95 4326514,22

B213 242424,44 4328502,22

B214 242009,19 4329630,44

B215 242402,41 4330033,79

B216 242681,36 4330328,57

B217 242499,37 4330632,70

B218 242419,08 4331352,31

B219 242372,70 4331878,57

B220 242219,19 4332662,08

B221 242080,12 4333481,07

B222 241737,68 4333659,91

B223 241263,10 4333821,67
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− Παραποτάμιο Δάσος Αράχθου. Οι συντεταγμένες 
στα ακόλουθα σημεία οριοθετούν την Ζώνη Β δυτική και 
ανατολική όχθη του Αράχθου στην περιοχή Ανθότοπου 
όπου υπάρχουν σημαντικά υπολείμματα παραποτάμι−
ου Δάσους. Σε αυτή την περιοχή το όριο ακολουθεί 
κράσπεδα χωραφιών, αναχωμάτων καθώς και φυσικές 
όχθες (όχθες με πρανή) του ποταμού.

B224 241133,84 4333717,65

B225 241038,53 4333567,90

B226 240559,88 4333414,83

B227 240203,48 4332865,38

B228 239980,63 4333157,72

B229 240412,44 4333619,49

B230 240543,77 4333689,96

B231 240490,16 4333740,71

B232 240405,41 4333963,58

B233 240233,83 4334402,17

B234 240133,74 4334500,30

B235 240382,58 4334642,15

B236 240571,66 4334351,70

B237 241049,52 4334089,32

B238 241648,31 4334142,93

B239 242037,55 4333684,62

− Η Ανατολική Όχθη του Αράχθου. Οι συντεταγμένες 
στα ακόλουθα σημεία οριοθετούν τη Ζώνη Β στην ανα−
τολική όχθη του Αράχθου. Σε αυτή την περιοχή το όριο 
ακολουθεί κράσπεδα αναχωμάτων καθώς και φυσικές 
όχθες (όχθες με πρανή) του ποταμού.

B240 242175,38 4333397,16
B241 242281,51 4333135,05
B242 242314,73 4332685,85
B243 242461,61 4331897,52
B244 242801,06 4331148,69
B245 243003,30 4330560,99
B246 242100,06 4329563,80
B247 242522,59 4328501,39
B248 242914,07 4326554,56
B249 242480,83 4326190,38
B250 241689,19 4325589,59
B251 241595,21 4324157,02
B252 241885,14 4324149,28

− Σημείο Β253. Το σημείο Β253 βρίσκεται στην αριστε−
ρή όχθη του Αράχθου στην απόληξη της ανατολικής 
στροφής του ποταμού.

− Σημείο Β254. Φθάνουμε στο σημείο αυτό ακολου−
θώντας χωματόδρομο από το σημείο Β253. Το σημείο 
βρίσκεται στην δεξιά όχθη της τάφρου του Αγίου Γε−
ώργιου.

− Ανατολικό τμήμα Δέλτα του Αράχθου. Το όριο εκτεί−
νεται από την Τάφρο του Αγίου Γεωργίου (νοτίως της 
Κοινότητας Κομμένου) ως το ποταμό Βωβό. Οι συντε−

ταγμένες στα ακόλουθα σημεία οριοθετούν την Ζώνη Β 
στο Ανατολικό τμήμα Δέλτα του Αράχθου. Σε αυτή την 
περιοχή το όριο ακολουθεί χωματόδρομους, κράσπεδα 
χωραφιών και αναχώματα.

B254 241989,09 4324602,48

B255 242012,60 4324613,93

B256 242546,54 4324811,91

B257 242913,43 4324784,69

B258 243256,19 4324913,69

B259 243466,24 4325301,92

B260 243539,12 4325207,72

B261 243624,62 4325339,97

B262 243772,80 4325348,63

B263 243736,61 4325854,42

B264 243683,40 4326232,45

B265 243856,79 4326267,81

B266 244405,79 4326824,85

B267 244209,25 4327192,01

− Σημείο Β268. Στο σημείο φθάνουμε ακολουθώντας 
το ανάχωμα νότια από τον οικισμό Συκιές και δρόμος 
που οδηγεί στον ποταμό Βωβό. Το σημείο Β268 βρίσκε−
ται στην δεξιά όχθη του Βωβού κατάντη της γέφυρας 
του Βωβού.

− Σημείο Β269. Στο σημείο αυτό φθάνουμε ακολου−
θώντας το όριο που τέμνει τον Βωβό και ακολουθεί 
αγροτικό δρόμο με ανατολική κατεύθυνση. Το σημείο 
Β269 βρίσκεται στο ανατολικό κράσπεδο του αγροτικού 
δρόμου δίπλα στην Λιμνοθάλασσα Άγριλο.

− Υγρά λιβάδια Λιμνοθάλασσας Αγρίλου. Οι συντε−
ταγμένες στα ακόλουθα σημεία οριοθετούν την Ζώνη 
Β βόρια της Λιμνοθάλασσας Αγρίλου. Σε αυτή την πε−
ριοχή το όριο ακολουθεί κυρίως κράσπεδα χωραφιών 
και αναχώματα.

B270 246763,42 4326598,80

B271 246856,78 4327010,68

B272 247427,91 4326939,29

B273 247460,86 4327158,95

B274 247581,68 4327277,03

B275 247880,98 4327255,06

B276 247960,61 4327257,81

B277 247955,12 4327123,26

B278 247889,22 4326966,74

B279 248246,18 4326758,06

B280 248443,88 4326843,18

B281 248973,83 4326815,72

B282 249701,49 4325769,55

− Σημείο Β283. Το σημείο βρίσκεται στο δυτικό κρά−
σπεδο χωματόδρομου που κατευθύνεται από τον Μύ−
τικα προς την Λιμνοθάλασσα Άγριλο.
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− Το όριο της Β Ζώνης βαδίζει στον θαλάσσιο χώρο 
στις ισοβαθείς των 6 μέτρων από το σημείο Β283 (Λι−
μνοθάλασσα Άγριλος) ως το σημείο ….νότια της Λιμνο−
θάλασσας Τσιοπέλι.

Ζώνη Α − Περιοχή Προστασίας της Φύσης
Ενότητα: «ΖΩΝΗ Α – Λιμνοθάλασσα Μάζωμα»
− Σημείο Α59. Ως σημείο Α59 ορίζεται η βάση το μικρού 

μόλου βορειοανατολικά της Λιμνοθάλασσας Μάζωμα.
− Σημείο Α60. Για να φθάσουμε σε αυτό το σημείο ακο−

λουθούμε νοητή ευθεία σε δυτική κατεύθυνση από το 
σημείο Α59 κοντά στα όριο της τοπογραφικά χαμηλής 
Ζώνης στις βόρειες όχθες της Λιμνοθάλασσας Μάζωμα. 
Το Σημείο Α60 βρίσκεται 200 μ. νότια της Εθνικής Οδού 
Πρέβεζας Ιωαννίνων και περίπου 300 μ. από την βόρεια 
όχθη της Λιμνοθάλασσας.

− Σημείο Α61. Το σημείο βρίσκεται στο νότιο κράσπεδο 
της Εθνικής Οδού Ιωαννίνων− Πρέβεζας.

− Σημείο Α62. Στο σημείο Α62 φτάνουμε ακολουθώντας 
το κράσπεδο της Εθνικής Οδού Ιωαννίνων− Πρέβεζας.

− Οι συντεταγμένες στα ακόλουθα σημεία οριοθετούν 
την Ζώνη Α (Προστασίας της φύσης) στην τοπογραφικά 
χαμηλή περιοχή στο νότιο τμήμα της Λιμνοθάλασσας 
Μάζωμα. Ακολουθούν το βόρειο κράσπεδο του χαμηλού 
Λόφου «Μαζέματα» από την Εθνική Οδό (Σημείο Α62) ως 
την παραλία νότια της Λιμνοθάλασσας (σημείο Α66).

ΠΙΝΑΚΑΣ Α.2. ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΩΝ
ΣΗΜΕΙΩΝ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΩΝ ΣΕ Ε.Γ.Σ.Α. ’87

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΣΗΜΕΙΟΥ

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟ 
ΠΛΑΤΟΣ (φ)

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟ 
ΜΗΚΟΣ

A63 217360,36 4322978,46

A64 217446,60 4322711,30

A65 218628,54 4321689,99

A66 218888,82 4321643,55

− Σημείο Α67. Στο σημείο Α67 φτάνουμε ακολουθώ−
ντας νοητή γραμμή ευθεία από το σημείο Α66 ως το 
σημείο Α67 που βρίσκεται στην γραμμή του αιγιαλού 
500 μ. νότια του νοτιότερου ιβαριού στο Μάζωμα.

Ως ανατολικό όριο είναι η γραμμή του αιγιαλού στη 
Λουρονησίδα του Μαζώματος μεταξύ σημείου Α67 και 
Α59.

Ζώνη Β – Περιοχή Ειδικών Ρυθμίσεων
Ενότητα: «ΖΩΝΗ Β – Λιμνοθάλασσα Μάζωμα»
− Σημείο Β110. Ως σημείο Β110 ορίζεται η βάση το 

μικρού μόλου βορειοανατολικά της Λιμνοθάλασσας Μά−
ζωμα όπου βρίσκεται και το σημείο Α 59.

− Το όριο εφάπτεται με το όριο της Ζώνης Α στο βό−
ρειο τμήμα της Λιμνοθάλασσας (Σημείο Β111) συναντά το 
κράσπεδο της Εθνικής Οδού Πρέβεζα−Ιωαννίνων (Σημείο 
Β112) και βαδίζει σε δυτική και νότια κατεύθυνση ακολου−
θώντας το κράσπεδο της Εθνικής Οδού (Σημείο 114).

− Σημείο 115. Το σημείο αυτό εφάπτεται με το σημείο 
Α62 και βρίσκεται στο ανατολικό κράσπεδο της Εθνικής 
Οδού.

− Το όριο ακολουθεί τη γραμμή της Ζώνης Α (Σημεία 
Β116, Β117) κοντά στο κράσπεδο μεταξύ της πεδινής 
περιοχής και του υψώματος στα νοτιοδυτικά της Λι−
μνοθάλασσας.

− Σημείο Β118. Εφάπτεται το σημείο Α64. Από αυτό το 
σημείο η Ζώνη Β ξεχωρίζει από την Ζώνη Α, βαδίζοντας 
νοτιότερα.

− Σημείο Β119. Φθάνουμε στο σημείο αυτό ακολου−
θώντας μια νοητή γραμμή με ΝΑ κατεύθυνση από το 
σημείο Β118 ως την απόληξη του πρανούς της χαμηλής 
λοφογραμμής στα νότια της Λιμνοθάλασσας. Το σημείο 
Β119 βρίσκεται δίπλα στο μικρό χωματόδρομο.

− Σημείο Β120. Φθάνουμε στο σημείο αυτό ακολουθώ−
ντας νοητή γραμμή με νότια κατεύθυνση που βαδίζει 
σε υψόμετρο 22 μ. Το σημείο Β120 βρίσκεται εκεί που η 
νοητή γραμμή τέμνεται από μικρό αγροτικό δρόμο.

− Σημείο Β121. Φθάνουμε σε αυτό σημείο βαδίζοντας 
πάνω στην ισοϋψή των 22 μ. μόλις δυτικά από το ύψωμα 
Μαζέματα.

− Σημείο Β122. Το όριο κατηφορίζει με δυτική κατεύ−
θυνση ως την πεδινή λωρίδα νότια της Λιμνοθάλασσας, 
όπου βρίσκεται το σημείο Β122 και στο σημείο αυτό 
εφάπτεται με το όριο της Ζώνης Α (Σημείο Α65).

− Σημείο Β123. Το όριο ακολουθεί μικρό αγροτικό 
δρόμο και στο δυτικό κράσπεδο του δρόμου βρίσκεται 
το Β123, περίπου 200 μ. δυτικά της ακτογραμμής του 
Αμβρακικού.

− Σημείο Β124. Το όριο κινείται σε νοητή γραμμή πα−
ράλληλα με αγροτικό δρόμο και καταλήγει στην ακτο−
γραμμή, όπου το όριο Β124.

− Το όριο κινείται σε ευθεία νοητή γραμμή με ΒΑ κα−
τεύθυνση μέσα στο θαλάσσιο χώρο του Αμβρακικού ως 
το ύψος της γραμμής ισοβαθούς 6 μ.. Το όριο ακολουθεί 
αυτή την ισοβαθή με βόρεια κατεύθυνση ως το ύψος 
της βόρειας απόληξης της Λιμνοθάλασσας στο οποίο 
επιστρέφει στην ακτογραμμή. Το όριο κλίνει την Ζώνη 
Β στο σημείο Β110.

Ζώνη Β – Περιοχή Ειδικών Ρυθμίσεων
Ενότητα: ΖΩΝΗ Β – Υγροτοπικό Σύμπλεγμα Σάλτινης
− Σημείο Β306. Το σημείο βρίσκεται πάνω στην ακτο−

γραμμή του Ιονίου, μόλις νότια από το μικρό ακρωτήριο 
στην θέση Κουμαράς

− Σημείο Β307. Στο σημείο αυτό φθάνουμε ακολουθώ−
ντας μια ευθεία νοητή γραμμή από το σημείο Β306 με 
κατεύθυνση ΒΑ. Το σημείο αυτό απέχει περίπου 250 μ. 
βόρεια από τα την όχθη της Λιμνοθάλασσας Σάλτινη.

− Σημείο Β308. Στο σημείο αυτό φθάνουμε ακολου−
θώντας μια νοητή ευθεία από το προηγούμενο σημείο 
με κατεύθυνση ανατολικά−βορειοανατολικά, παράλληλα 
δηλαδή με την ακτογραμμή της λιμνοθάλασσας Σάλ−
τινη.

− Σημείο Β309. Το σημείο βρίσκεται στο ανατολικό 
κράσπεδο του Επαρχιακού δρόμου Βόνιτσας – Πρέβε−
ζας.

− Σημείο Β310. Στο σημείο φθάνουμε ακολουθώντας 
το ανατολικό κράσπεδο του του Επαρχιακού δρόμου 
Βόνιτσας – Πρέβεζας.
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− Σημείο Β311. Στο σημείο φθάνουμε ακολουθώντας 
τη νοητή ευθεία με κατεύθυνση βορειοανατολική από 
το προηγούμενο σημείο. Το όριο αυτό περνά 50 μ. νό−
τια του Λαμπόπυργου Αεροπορίας που βρίσκεται στην 
βόρεια πλευρά της Λιμνοθάλασσας Μικρή Σάλτινη.

− Σημείο Β312. το σημείο βρίσκεται πάνω στην ακτο−
γραμμή 250μ. βορειοανατολικά από τον Λαμπόπυργο 
της Αεροπορίας.

− Σημείο Β313. Το όριο της Ζώνης Β συμπεριλαμβάνει 
θαλάσσια έκταση μπροστά από τη Λιμνοθάλασσα Μικρή 
Σάλτινη. Το όριο μεταξύ των σημείων Β312 και Β313 
συμπεριλαμβάνει τη θαλάσσια περιοχή του Αμβρακι−
κού Κόλπου ως την ισοβαθή των 6 μ. Το σημείο Β313 
βρίσκεται στην απόληξη αγροτικού δρόμου νοτίως της 
λιμνοθάλλασας Μικρή Σάλτινη.

− Σημείο Β314. Το σημείο αυτό βρίσκεται νοτιοδυτικά 
της ακτής του Αμβρακικού.

− Σημεία Β315 και Β316. Τα σημεία βρίσκονται στο 
ανατολικό κράσπεδο του επαρχιακού δρόμου Βόνιτσας 
– Πρέβεζας.

− Σημείο Β317. Σε αυτό το σημείο φθάνουμε ακολουθώ−
ντας νοητή ευθεία από το σημείο Β316 με κατεύθυνση 
νοτιοδυτικά.

− Σημείο Β318. Το σημείο βρίσκεται λίγο πιο νοτιοδυ−
τικά του προηγούμενου σημείου.

− Σημείο Β319. Το σημείο βρίσκεται στο βόριο κρά−
σπεδο αγροτικού δρόμου.

− Σημείο Β320. Το σημείο βρίσκεται στο νότιο κρά−
σπεδο αγροτικού δρόμου.

− Σημεία Β321 και Β322. Τα σημεία βρίσκονται στο 
νότιο κράσπεδο αγροτικού δρόμου που οδεύει προς 
τον οικισμό Άγιος Νικόλαος.

− Σημείο Β323. Το σημείο βρίσκεται στην νοτιότερη 
απόληξη της χερσονήσου Φουκιάς. Από αυτό το σημείο 
και βόρεια της ακτογραμμής της περιοχής Φουκιάς− Πα−
λιοκούλια αποτελούν το δυτικό όριο της Ζώνης Β.

Ζώνη Α − Περιοχή Προστασίας της Φύσης
Ενότητα: ΖΩΝΗ Α – Λιμνοθάλασσα Μεγάλη Σάλτινη
− Σημείο Α165. Το σημείο αυτό βρίσκεται κοντά στην 

βορειοδυτική όχθη της λιμνοθάλασσας Σάλτινη, 400 
νοτιοδυτικά από την επαρχιακή οδό Βόνιτσας− Πρέ−
βεζας.

− Σημείο Α166. Φθάνουμε σε αυτό το σημείο (που βρί−
σκεται σε απόληξη αποστραγγιστικής τάφρου) ακο−
λουθώντας μια νοητή γραμμή με δυτική – νοτιοδυτική 
κατευθυνση από το σημείο Α165 παράλληλα με την όχθη 
της Λιμνοθάλασσας Μεγάλη Σάλτινη.

− Οι συντεταγμένες στα ακόλουθα σημεία οριοθετούν 
την Ζώνη Α στην δυτική όχθη της Λιμνοθάλασσας Με−
γάλη Σάλτινη. Σε αυτή την περιοχή το όριο ακολουθεί 
παράλληλη γραμμή με την ακτογραμμή της λιμνοθά−
λασσας.

A167 219102,75 4311743,72

A168 218959,19 4311646,51

A169 218842,92 4311334,79

A170 218893,76 4310040,09

− Σημείο Α171. Φθάνουμε σε αυτό το σημείο (που βρί−
σκεται στην ακτογραμμή του Ιονίου) ακολουθώντας 

έναν μικρό υποτυπώδη χωματόδρομο που προχωρά πα−
ράλληλα με τις ελώδεις εκτάσεις της Παλιοκούλιας.

− Σημείο Α172. Το όριο ακολουθεί την ακτογραμμή ως 
το σημείο μια μικρής έξαρσης της παραλίας νότιο από 
την Παλιοκούλια, όπου και το σημείο Α172.

− Οι συντεταγμένες στα ακόλουθα σημεία οριοθετούν 
την Ζώνη Α στην νοτιοανατολική όχθη της Λιμνοθά−
λασσας Μεγάλη Σάλτινη. Σε αυτή την περιοχή το όριο 
ακολουθεί παράλληλη γραμμή με τα παρόχθια έλη της 
λιμνοθάλασσας.

A173 219154,11 4309295,67

A174 219409,35 4309446,92

A175 219641,73 4309982,19

A176 219774,47 4309902,24

− Σημείο Α177. Στο σημείο αυτό φθάνουμε ακολουθώ−
ντας μια νοητή ευθεία από το σημείο Α176. Το σημείο 
Α177 βρίσκεται 600 μ. δυτικά από την επαρχιακή οδό 
Βόνιτσας− Πρέβεζας.

− Το όριο της Ζώνης Α ολοκληρώνεται ενώνοντας τα 
σημεία Α177 και Α165 με νοητή ευθεία στο βορειοανα−
τολικό παρόχθιο τμήμα της λιμνοθάλασσας.

Ζώνη Α − Περιοχή Προστασίας της Φύσης
Ενότητα: ΖΩΝΗ Α – Λιμνοθάλασσα Μικρή Σάλτινη
− Σημείο Α161. Το σημείο βρίσκεται πάνω στην ακτο−

γραμμή του Αμβρακικού μόλις βόρεια από τη μικρή λι−
μναία έκταση αυτής της μικρής λιμνοθάλασσας, 220 μ. 
βορειοανατολικά του Λαμπόπυργου Αεροπορίας.

− Σημείο Α162. Φθάνουμε σε αυτό το σημείο ακολου−
θώντας την ακτογραμμή του Αμβρακικού σε νότια κα−
τεύθυνση.

− Σημείο Α163. Φθάνουμε σε αυτό το σημείο ακολου−
θώντας νοητή γραμμή σε νοτιοδυτική κατεύθυνση από 
το σημείο Α162. Το σημείο Α163 βρίσκεται 50 μ. από τον 
επαρχιακό δρόμο Βόνιτσας− Πρέβεζας.

− Σημείο Α164. Το όριο έχει βορειοδυτική πορία παράλ−
ληλα με τον επαρχιακό δρόμο Βόνιτσας− Πρέβεζας.

− Το όριο ολοκληρώνεται ακολουθώντας την απόληξη 
του έλους από το σημείο Α164 ως το σημείο Α161. 

Ζώνη Α − Περιοχή Προστασίας της Φύσης
Ενότητα: ΖΩΝΗ Α – Λίμνη Βουλκαριά
Σημείο Α177. Το σημείο βρίσκεται 100 μ. νότια του 

επαρχιακού δρόμου Βόνιτσας – Λευκάδας, μόλις δυτι−
κά από την χαρακτηριστική μικρή στροφή του δρόμου, 
δυτικά από την θέση Σκράπια.

− Οι συντεταγμένες στα ακόλουθα σημεία οριοθετούν 
την Ζώνη Α στην βορειοδυτική όχθη της Λίμνης Βουλκα−
ριά. Σε αυτή την περιοχή το όριο ακολουθεί παράλληλη 
γραμμή με τα παρόχθια έλη της λίμνης.

A178 224645,80 4307697,60

A179 224438,25 4307498,33

A180 224344,92 4307087,45

A181 223830,41 4306564,39

Σημείο Α182. Στο σημείο αυτό φθάνουμε ακολουθώ−
ντας νοητή ευθεία από το σημείο Α181.

Σημείο Α183. Στο σημείο αυτό φθάνουμε ακολουθώ−
ντας νοητή ευθεία από το σημείο Α182.
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− Οι συντεταγμένες στα ακόλουθα σημεία οριοθετούν 
τη Ζώνη Α στην δυτική όχθη της Λίμνης Βουλκαριά. 
Σε αυτή την περιοχή το όριο ακολουθεί παράλληλη 
γραμμή με τα παρόχθια έλη της λίμνης στο σημείο που 
εφάπτεται με το κράσπεδο του ασβεστολιθικού βουνού 
Ασπρόχορτα.

A184 222743,17 4305628,09

A185 223114,61 4305408,63

A186 224606,73 4303872,39

A187 226017,41 4303348,66

Σημείο Α188. Το σημείο αυτό βρίσκεται κοντά στο 
κράσπεδο του καλαμιώνα στο νοτιοδυτικό τμήμα της 
όχθης της Λίμνης Βουλκαριάς.

Σημείο Α189. Στο σημείο αυτό φθάνουμε ακολουθώ−
ντας νοητή ευθεία από το σημείο Α188.

Σημείο Α190. Στο σημείο αυτό φθάνουμε ακολουθώ−
ντας νοητή ευθεία από το σημείο Α189. Αυτό το σημείο 
βρίσκεται κοντά στην απόληξη κεντρικής αποστραγγι−
στικής τάφρου που καταλήγει στην Λίμνη Βουλκαριά.

Σημείο Α191. Το σημείο αυτό βρίσκεται μόλις 150 μέτρα 
βόρεια από το προηγούμενο σημεία σε ευθεία νοητή 
γραμμή.

Σημείο Α192. Το σημείο βρίσκεται στην απόληξη χωμα−
τόδρομου στην βορειοανατολική πλευρά της λίμνης.

Σημείο Α193. Το σημείο βρίσκεται στην απόληξη χωμα−
τόδρομου στην βορειοανατολική πλευρά της λίμνης.

Σημείο Α194. Στο σημείο φθάνουμε ακολουθώντας 
νοητή ευθεία από το προηγούμενο σημείο η οποία τέ−
μνει έκταση με υγρά λιβάδια και βοσκότοπους στην 
βορειοδυτική γωνία της Λίμνης Βουλκαριάς.

Σημείο Α195. Το σημείο βρίσκεται μόλις στο ύψος χα−
ρακτηριστικής στροφής του δημόσιου δρόμου Βόνιτσας 
– Λευκάδας, μόλις κάτω από το ασβεστολιθικό ύψωμα 
Στρώσες. Το σημείο απέχει 50 μ. από το νότιο κράσπεδο 
του επαρχιακού δρόμου και βρίσκεται μέσα σε υγρό λι−
βάδι κοντά στο κράσπεδο του παρόχθιου καλαμιώνα.

Σημείο Α196 και Α197. Το όριο ακολουθεί το κράσπεδο 
της απόληξης της τοπογραφικά χαμηλής παρόχθιας 
έκτασης της λίμνης όπου υπάρχει υγρό λιβάδι. Το όριο 
κλείνει ενώνοντας το σημείο Α197 με το σημείο Α176.

Ζώνη Β− Περιοχή Ειδικών Ρυθμίσεων
Ενότητα: ΖΩΝΗ Β – Λίμνη Βουλκαριάς
− Σημείο Β324. Το σημείο αυτό βρίσκεται στο νότιο 

κράσπεδο του Δημόσιου Δρόμου Βόνιτσα−Λευκάδα, 20 μ. 
ανατολικά από το παρακείμενο ρέμα (που κατευθύνεται 
προς τη βόρεια όχθη της λίμνης Βουλκαριά).

− Σημείο Β324΄. Από το σημείο Β324, το όριο σε ευθεία 
και προς τα Νότια ακολουθεί παράλληλα προς την Δ 
όχθη του παρακείμενου ρέματος και σε απόσταση 20 
μ από αυτό. Το σημείο Β324΄ βρίσκεται στο σημείο 
απόληξης της αποστραγγιστικής Τάφρου στο παρα−
κείμενο ρέμα.

− Σημείο Β325. Από το σημείο Β324΄, το όριο σε ευθεία 
και προς τα Δυτικά ακολουθεί παράλληλα προς την Β 
πλευρά της παρακείμενης αποστραγγιστικής Τάφρου. 
Το σημείο Β325 βρίσκεται σε διασταύρωση αποστραγ−
γιστικών τάφρων.

− Σημείο Β326. Από το σημείο Β325 φθάνουμε στο 
σημείο αυτό ακολουθώντας αγροτικό χωματόδρομο 
ως το σημείο διασταύρωσης με κάθετο δρόμο που 
οδεύει προς την Λίμνη Βουλκαριάς. Το σημείο Β326 
βρίσκεται 800 μ περίπου νότια του Δρόμου Βόνιτσας 
– Λευκάδας.

− Σημείο Β327. Από το σημείο Β326 φθάνουμε στο ση−
μείο αυτό ακολουθώντας νοητική ευθεία από το σημείο 
Β326 ως την μικρή βραχώδη έξαρση, μόλις 200 μ νότια 
της Τάφρου Κλεοπάτρας.

− Σημείο Β328. Από το σημείο Β327 το όριο ακολουθεί 
την λοφογραμμή από την βραχώδη έξαρση (νοτιοδυτι−
κά του σημείου Β327) και φθάνει στο σημείο Β328 που 
βρίσκεται σε διασταύρωση χωματόδρομων.

− Σημείο Β329. Από το σημείο Β328 το όριο βαδίζει 
ανηφορικά σε παλιό χωματόδρομο όπου σε υψόμετρο 
49 μ. σε μικρό διάσελο βρίσκεται το σημείο Β329.

− Σημείο Β330. Από το σημείο Β329 φθάνουμε σε αυτό 
το σημείο ακολουθώντας τη ράχη της βορειότερης από−
ληξης του υψώματος Ασπρόχωρτο. Το σημείο βρίσκεται 
σε υψόμετρο 100 μ.

− Σημείο Β331. Από το σημείο Β330 και ακολουθώντας 
την ισοϋψή γραμμή σε νοτιοδυτική κατεύθυνση φθάνου−
με στο σημείο Β331 που βρίσκεται σε πέτρινη πεζούλα 
στο χαμηλότερο σημείο της ρεματιάς στη βόρεια έκ−
θεση του βουνού Ασπρόχωρτο.

− Σημείο Β332. Από το σημείο Β331 το όριο ακολουθεί 
το ξηρόρεμα της ρεματιάς ανηφορίζοντας στην κορυφο−
γραμμή του βουνού Ασπρόχωρτο. Το σημείο βρίσκεται 
μόλις δυτικά του μικρού οροπεδίου του Ασπρόχωρτου 
πάνω σε βραχώδη έξαρση με υψόμετρο 262,80 μ. της 
δυτικής κορυφής του Ασπρόχωρτου. Η κύρια κορυφή 
Ασπρόχωρτο (274,51) βρίσκεται μέσα στην Ζώνη Β.

− Σημείο Β333. Το σημείο βρίσκεται σε έξαρση της 
Δυτικής κορυφής του Ασπρόχωρτου σε υψ. 262, 20 μ.

− Σημείο Β334. Το σημείο βρίσκεται σε χαρακτηριστική 
βραχώδη έξαρση σε υψόμετρο 203, 60 μ.

− Σημείο Β335. Το σημείο βρίσκεται σε έξαρση νοτιο−
ανατολικά του προηγούμενου σε υψόμετρο 321,90 μ.

− Σημείο Β336. Το σημείο βρίσκεται σε έξαρση στην 
κατηφορική κορυφογραμμή σε υψόμετρο 263, 50 μ.

− Σημείο Β337. Το σημείο είναι στο δυτικότερο σημείο 
των οχυρωμάτων της Αρχαίας Πάλερου.

− Οι συντεταγμένες στα ακόλουθα σημεία οριοθετούν 
την Ζώνη Β δυτική όχθη της Λίμνης Βουλκαριά. Σε αυτή 
την περιοχή το όριο ακολουθούν τα αρχαία οχυρώματα 
της Πάλερου και την κορυφογραμμή «Κάστρου».

B338 224213,99 4302818,66

B339 224284,36 4302752,30

B340 224743,02 4302831,18

B341 225259,17 4302885,36

− Σημείο Β342. Φθάνουμε σε αυτό το σημείο κατηφορί−
ζοντας την δυτικότερη έξαρση του βουνού «Κάστρο» και 
στο μέσο της πλαγιάς βαδίζοντας μέσα στη ρεματιά. Το 
σημείου Β342 (στα 22 μ. υψόμετρο) βρίσκεται ακριβώς 
δίπλα σε ερειπωμένο μαντρί.

ΦΕΚ 123 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ) 1331
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− Σημείο Β343. Φθάνουμε σε αυτό το σημείο βαδίζο−
ντας παράλληλα με τη λοφοπλαγιά «Τάμπια» σε βο−
ρειοανατολική κατεύθυνση. Το σημείο Β343 βρίσκεται 
μόλις 120 μ. δυτικά της βορειοανατολικής απόληξης του 
ασβεστολιθικού όγκου «Τάμπια».

− Σημείο Β344. Φθάνουμε σε αυτό το σημείο ακολου−
θώντας τα κράσπεδα χωραφιών σε ανατολική κατεύ−
θυνση παράλληλα με τον καλαμιώνα της Βουλκαριάς. 
Το σημείο βρίσκεται στο δυτικό ανάχωμα της κεντρικής 
τάφρου νότια της Βουλκαριάς.

− Σημείο Β345. Το σημείο βρίσκεται στην ανατολική 
όχθη της κεντρικής τάφρου νότια της Βουλκαριάς, αντί−
κρυ του σημείου Β344.

− Σημείο Β346. Το σημείο βρίσκεται 140 μ. βόρεια από 
το σημείο Β345 στην ανατολική όχθη της κεντρικής 
τάφρου νότια της Βουλκαριάς.

− Σημείο Β347. Το σημείο βρίσκεται 400 μ. ανατολικά 
της κεντρικής τάφρου νότια της Βουλκαριάς στην θέση 
«Παλάγα» σε σημείο διασταύρωσης αποστραγγιστικών 
τάφρων. Στα 100 μ ΒΑ της θέσης αυτής βρίσκεται μικρό 
ύψωμα 4 μέτρων.

− Σημείο Β348. Το όριο ακολουθεί τάφρο με βόρεια−βο−
ρειανατολική κατεύθυνση φτάνοντας σε διασταύρωση 
τάφρων όπου βρίσκεται το σημείο Β348.

− Σημείο Β349. Το σημείο αυτό βρίσκεται 100 μ. δυτικά 
του προηγούμενου σημείου στην απόληξη αποστραγ−
γιστικής τάφρου.

− Σημείο Β350. Φθάνουμε σε αυτό το σημείο ακο−
λουθώντας αποστραγγιστική τάφρο. Το σημείο αυτό 
βρίσκεται σε διασταύρωση τάφρων.

− Σημείο Β351. Φθάνουμε σε αυτό το σημείο ακολουθώ−
ντας νοητή ευθεία με βόρεια−βορειοδυτική κατεύθυνση 
ως εκεί που τέμνεται από κεντρική αποστραγγιστική 
τάφρο που εκβάλει στο μέσο περίπου της Λίμνης Βουλ−
καριάς στην περιοχή «Στατύρα».

− Σημείο Β352. Φθάνουμε σε αυτό το σημείο ακολου−
θώντας νοητική ευθεία με βόρεια κατεύθυνση όπου το 
σημείο τέμνει μικρή τάφρο, νοτίως της θέσης «Αγρα−
πηδόκαμπος».

− Σημείο Β353. Φθάνουμε σε αυτό το σημείο ακολου−
θώντας νοητική ευθεία με βόρεια κατεύθυνση όπου το 
σημείου τέμνη μικρή τάφρο.

− Σημείο Β354. Φθανουμε σε αυτό το σημείο ακολου−
θώντας νοητική ευθεία με βόρεια κατεύθυνση όπου το 
σημείο τέμνει μικρή τάφρο στην βορειανατολική πα−
ραλίμνια περιοχή.

− Σημείο Β355. Φθάνουμε σε αυτό το σημείο ακολου−
θώντας νοητική ευθεία με βορειοδυτική κατεύθυνση. Το 
σημείο βρίσκεται πάνω σε χαρακτηριστική τάφρο που 
συλλέγει νερά από την περιοχή «Σταείρα». Το σημείο 
αυτό βρίσκεται 450 μ. νοτιοανατολικά από τον Δημόσιο 
Δρόμο Βόνιτσας−Λευκάδας στο σημείο της διασταύρω−
σης προς «Σταείρα».

− Σημείο Β356. Φθάνουμε σε αυτό το σημείο ακολου−
θώντας νοητή γραμμή σε βορειοδυτική κατεύθυνση. Το 
σημείο Β356 βρίσκεται στο νότιο κράσπεδο του Δημόσιο 
Δρόμο Βόνιτσα − Λευκάδα, 500 μ. δυτικά από το σημείο 
της διασταύρωσης προς «Σταείρα».

− Σημείο Β357. Το σημείο Β357 βρίσκεται στο νότιο 
κράσπεδο του Δημόσιου Δρόμου Βόνιτσα− Λευκάδα.

− Το όριο της Β Ζώνης ολοκληρώνεται στο σημείο κα−
τάληξης (επαφή) του σημείου Β357 με το Β324 στο νότιο 
κράσπεδο του Δημόσιο Δρόμου Βόνιτσα−Λευκάδα.

Ζώνη A− Περιοχή Προστασίας της Φύσης
Ενότητα: ΖΩΝΗ Α – Λιμνοθάλασσα Μυρτάρι Βόνι−

τσας
− Σημείο Α198. Το σημείο αυτό βρίσκεται πάνω σε 

παράκτιο ακρωτήριο μόλις βόρεια της βραχώδους από−
ληξης του λόφου του Κάστρου της Βόνιτσας.

− Σημείο Α199. Το όριο ακολουθεί νοητή γραμμή και 
χωματόδρομο σε νοτιοδυτική κατεύθυνση ως το σημείο 
Β199 που βρίσκεται στο νοτιοδυτικά του Σταθμού επε−
ξεργασίας λυμάτων Βόνιτσας.

− Σημείο Α200. Το όριο ακολουθεί χωματόδρομο που 
βαδίζει από το Σταθμό Επεξεργασίας Λυμάτων Βόνιτσας 
προς τον Δημόσιο Δρόμο Βόνιτσας− Άκτιου. Το σημείο 
αυτό είναι στο βόρειο κράσπεδο του Δημόσιου δρόμου 
δίπλα στην περιοχή των πηγών Βλυχού.

− Σημείο Α201. Από το σημείο Α200 το όριο ακολουθεί 
το βόριο κράσπεδο του Δημόσιου δρόμου Βόνιτσας− 
Ακτίου με δυτική κατεύθυνση ως το σημείο Α201 που 
βρίσκεται κοντά στην δυτική απόληξη της Λιμνοθάλασ−
σας. Από το σημείο Α201 το όριο ακολουθεί το όριο 
της απόληξης

− Σημείο Α202. Από το σημείο Α201 το όριο ακολουθεί 
το όριο της απόληξης του ασβεστολιθικού λόφου με τα 
παρόχθια έλη της Λιμνοθάλασσας ως το σημείο Α202. 
Το σημείο Α202 βρίσκεται σε ακρωτήριο στην βόρεια 
όχθη της Λιμνοθάλασσας.

− Σημείο Α203. Από το σημείο Α202 το όριο ακολουθεί 
την απόληξη της βόρειας όχθης της λιμνοθάλασσας 
ως το σημείο Α203. Το σημείο αυτό βρίσκεται σε μυχό 
κοντά στην όχθη της βόρειας πλευράς της λιμνοθά−
λασσας.

− Σημείο Α204. Από το σημείο Α203 το όριο με κατεύ−
θυνση Νότια ακολουθεί την απόληξη της βόρειας όχθης 
της λιμνοθάλασσας ως το σημείο Α204. Το σημείο αυτό 
βρίσκεται κοντά στην όχθη στην βόρεια πλευρά της 
λιμνοθάλασσας.

− Σημείο Α205. Από το σημείο Α204 το όριο με κα−
τεύθυνση Ανατολική ακολουθεί τη γραμμή επαφής του 
ασβεστολιθικού λόφου με την παρόχθια έκταση στο 
βόρειο και βορειοανατολικό τμήμα της λιμνοθάλασσας 
ως το σημείο Α205. Το σημείο αυτό βρίσκεται κοντά 
στην όχθη στην βόρεια πλευρά της λιμνοθάλασσας.

− Σημείο Α206. Από το σημείο Α205 το όριο με κατεύ−
θυνση Νότια Ανατολική ακολουθεί τη γραμμή επαφής 
του ασβεστολιθικού λόφου με την παρόχθια έκταση στο 
βόρειο και βορειοανατολικό τμήμα της λιμνοθάλασσας 
ως το σημείο Α206. Το όριο κλίνει περνώντας το δίαυλο 
επικοινωνίας μεταξύ Αμβρακικού και Λιμνοθάλασσας 
Μυρτάρι Βόνιτσας.

− Σημείο Β386. Από το σημείο Α206 το όριο με κα−
τεύθυνση Ανατολική ακολουθεί τη γραμμή επαφής του 
ασβεστολιθικού λόφου με την παρόχθια έκταση στο 
βόρειο και βορειοανατολικό τμήμα της λιμνοθάλασσας 
ως το σημείο Β386. Το όριο κλίνει περνώντας το δίαυλο 
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επικοινωνίας μεταξύ Αμβρακικού και Λιμνοθάλασσας 
Μυρτάρι Βόνιτσας ως το σημείο Α198.

Ζώνη Β− Περιοχή Ειδικών Ρυθμίσεων
Ενότητα: ΖΩΝΗ Β – Λιμνοθάλασσα Μυρτάρι Βόνι−

τσας
− Σημείο Β358. Το σημείο αυτό βρίσκεται σε παρά−

κτια θέση στην άκρη της ορθοπλαγιάς μόλις βόρεια 
της βραχώδους απόληξης του λόφου του Κάστρου της 
Βόνιτσας.

− Σημείο Β΄359. Από το σημείο Β358 το όριο με κα−
τεύθυνση Νότια ακολουθεί την πρώτη ισοϋψή (κάτω 
γραμμή) επαφής του ασβεστολιθικού λόφου Κάστρου 
της Βόνιτσας ως το σημείο Β΄359. Το σημείο αυτό βρί−
σκεται σε επαφή με το ασβεστολιθικό λόφου του Κά−
στρου της Βόνιτσας.

− Σημείο Β΄359΄. Από το σημείο Β΄359, το όριο σε ευ−
θεία και προς τα Δυτικά ακολουθεί παράλληλα προς 
την ΒΔ πλευρά του γηπέδου και σε απόσταση 100 μ 
από αυτό. Το σημείο Β΄359΄ βρίσκεται στη ΒΔ γωνία 
του γηπέδου.

− Σημείο Β΄360. Από το σημείο Β΄359΄, το όριο σε 
ευθεία και προς τα Νότια, ακολουθεί παράλληλα προς 
την Δυτική πλευρά του γηπέδου και σε απόσταση 100 
μ από αυτό. Το σημείο Β΄360 βρίσκεται στα κράσπεδα 
των καλλιεργήσιμων ιδιόκτητων εκτάσεων.

− Σημείο Β΄361. Από το σημείο Β΄360, το όριο σε ευθεία 
και προς τα Δυτικά, ακολουθεί παράλληλα προς στα 
κράσπεδα των καλλιεργήσιμων ιδιόκτητων εκτάσεων. 
Το σημείο Β΄361 βρίσκεται στα κράσπεδα των καλλιερ−
γήσιμων ιδιόκτητων εκτάσεων.

− Σημείο Β΄362. Από το σημείο Β΄361, το όριο σε ευθεία 
και προς τα Δυτικά, ακολουθεί παράλληλα προς στα 
κράσπεδα των καλλιεργήσιμων ιδιόκτητων εκτάσεων. Το 
σημείο Β΄362 βρίσκεται, στη ΒΔ γωνία, των κράσπεδων 
των καλλιεργήσιμων ιδιόκτητων εκτάσεων.

− Σημείο Β΄363. Από το σημείο Β΄362, το όριο σε ευθεία 
και προς τα Νότια, ακολουθεί παράλληλα προς στα 
κράσπεδα των καλλιεργήσιμων ιδιόκτητων εκτάσεων. 
Το σημείο Β΄363 βρίσκεται στο βόρειο κράσπεδο του 
δημόσιου δρόμου που οδηγεί από την πόλη της Βόνι−
τσας προς την Λιμνοθάλασσα Μυρτάρι.

− Σημείο Β΄364. Το σημείο βρίσκεται στην βόρεια πλευ−
ρά του Δρόμου Βόνιτσας – Ακτίου δίπλα στις Πηγές 
Βλυχού.

− Βόρειοι Πρόποδες Λόφου Αχείμαστος. Οι συντεταγ−
μένες στα ακόλουθα σημεία οριοθετούν την Ζώνη Β. Σε 
αυτή την περιοχή το όριο ακολουθεί την ισοϋψή των 
20 μέτρων.

B365 228909,29 4311424,15

B366 228820,24 4311511,64

B367 228292,16 4311816,30

B368 227950,11 4311846,31

B369 227789,41 4311877,13

− Σημείο Β370. Το σημείο βρίσκεται σε μικρή βραχώ−
δη έξαρση στα 25 μ. υψόμετρο περίπου, 100 μ. νότια 

του δημόσιου δρόμου Βόνιτσας – Ακταίου, στον λόφο 
Αχείμαστο.

− Σημείο Β371. Φθάνουμε στο σημείο αυτό ακολουθώ−
ντας βόρεια κατεύθυνση από το προηγούμενο ώσπου 
να συναντηθεί ο Δημόσιος Δρόμος Βόνιτσας – Ακταίου, 
στο σημείο της έντονης στροφής του στη νοτιοδυτική 
περιοχή της λιμνοθάλασσας. Το σημείο Β371 βρίσκεται 
στο νότιο κράσπεδο του δρόμου.

− Σημείο Β372. Το σημείο βρίσκεται στην διασταύρωση 
του δημόσιου δρόμου Βόνιτσα−Ακταίου στα νοτιοδυτικά 
της Λιμνοθάλασσας Μυρτάρι Βόνιτσας.

− Σημείο Β373. Το όριο βαδίζει στην ανατολική μεριά 
του δρόμου σε βόρεια κατεύθυνση μόλις πριν την δι−
ασταύρωση του δρόμου με μικρό χωματόδρομο που 
βαδίζει δυτικά.

− Σημείου Β374. Το όριο ακολουθεί των δημόσιο δρό−
μο που βαδίζει βόρεια προς το Ακρωτήριο Παναγία. 
Το σημείο Β374 βρίσκεται στο σημείο που ο δρόμος 
διασχίζει ένα μικρό ύψωμα στα βορειοδυτικά της Λιμνο−
θάλασσας, ανατολικά του σημείου υψώνεται ο λόφος 
με υψόμετρο 24, 60.

− Σημείο Β375. Το σημείο αυτό βρίσκεται στο λόφο 
με υψόμετρο 24,60 που βρίσκεται 50 μ. ανατολικά από 
το σημείου Β374.

− Σημείο Β376. Φθάνουμε σε αυτό το σημείο βαδί−
ζοντας βόρεια από το προηγούμενο σημείο. Το ση−
μείο αυτό βρίσκεται στην βορειοδυτική πλευρά μικρού 
έλους.

− Σημείο Β377. Ακολουθούμε τη νοητή ευθεία με βο−
ρειοανατολική κατεύθυνση ως το σημείο όπου υψώνεται 
λόφος σε υψόμετρο 21, 10 μ.

− Σημείο Β378. Το όριο ακολουθεί τη λοφογραμμή με 
ανατολική κατεύθυνση ως το σημείο Β378.

− Σημείο Β379. Το σημείο αυτό βρίσκεται στη βόρεια 
έκθεση μικρού λόφου με υψόμετρο 29,90 μ.

− Σημείο Β380. Το όριο ακολουθεί νοητή γραμμή με 
ανατολική κατεύθυνση σε αυχένα μικρών λόφων μόλις 
βόρεια από τους δίδυμους λόφους με υψόμετρο 28, 00 
και 27,70.

− Σημείο Β381. Το σημείο βρίσκεται στην κορυφή χαρα−
κτηριστικού λόφου μόλις βόρεια της κεντρικής περιοχής 
της Λιμνοθάλασσας Μυρτάρι.

− Σημεία Β382, Β383, Β384. Το όριο ακολουθεί την 
κορυφογραμμή αμέσως βόρεια και βορειοανατολικά 
από τις όχθες της Λιμνοθάλασσας.

− Σημείο Β385. Το σημείο βρίσκεται ακριβώς πάνω 
στην ακτογραμμή στο βόριο μέρος του ακρωτηρίου.

− Σημείο Β386. Από το σημείο Β385, το όριο σε ευθεία 
και προς τα Νότια, περνά κάθετα και καταλήγει στο 
άκρο της ΝΑ Μπούκας της Λιμνοθάλασσας Μυρτάρι 
Βόνιτσας. Το σημείο Β386 βρίσκεται, στη ΝΑ Μπούκα 
της Λιμνοθάλασσας Μυρτάρι Βόνιτσας.

Ζώνη Β− Περιοχή Ειδικών Ρυθμίσεων
Ενότητα: ΖΩΝΗ Β – Έλος Μπούκας
− Σημείο Β300. Το σημείο αυτό βρίσκεται στο σημείο 

διασταύρωσης δύο κεντρικών τάφρων στο βόρειο τμήμα 
της ελώδους περιοχής του Βάλτου Μπούκας, μόλις νότια 
του παραθεριστικού οικισμού Μπούκας.
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− Σημείο Β301. Φθάνουμε στο σημείο αυτό ακολουθώ−
ντας μια νοητή γραμμή που βαδίζει σε νοτιοανατολική 
κατεύθυνση ώσπου συναντά κύριο αγροτικό δρόμο όπου 
βρίσκεται και το σημείο Β301.

− Σημείο Β302. Ακολουθώντας τον αγροτικό δρόμο σε 
νότια κατεύθυνση φθάνουμε στο σημείο Β302.

− Σημείο Β303. Φθάνουμε στο σημείο αυτό ακολου−
θώντας νοητή γραμμή σε νοτιοανατολική κατεύθυνση 
ως την δεξιά όχθη του μικρού ποταμού.

− Σημείο Β304. Φθάνουμε στο σημείο αυτό προχωρώ−
ντας ανάντη του ρέματος του μικρού ποταμού και στο 
σημείο που ο ποταμός βρίσκεται ακριβώς σε επαφή με 
τον ασβεστολιθικό λόφο Τάπια, το όριο περνάει στην 
αριστερή όχθη του, όπου βρίσκεται το σημείο Β304.

− Σημείο Β305. Ακολουθούμε την απόληξη του Λόφου 
Τάπια στο σημείο επαφής του με την αλλουβιακή πεδιά−
δα ως το σημείο Β305 που βρίσκεται νότια της εκβολής 
του μικρού ποταμού της Μπούκας.

− Το δυτικό όριο της περιοχή καθορίζεται από τη 
γραμμή της ακτογραμμής.

Ζώνη A− Περιοχή Προστασίας της Φύσης
Ενότητα: ΖΩΝΗ Α – Λιμνοθάλασσα Κατάφουρκο
− Σημείο Α150. Το σημείο αυτό βρίσκεται μόλις βόρεια 

του μικρού λιμανιού πάνω στην ακτογραμμή στα νοτι−
οδυτικά της Λιμνοθάλασσα Κατάφουρκο.

− Σημείο Α151. Φθάνουμε σε αυτό το σημείο ακολου−
θώντας νοητή γραμμή με κατεύθυνση ανατολική ώσπου 
να συναντήσουμε την τεχνητή διώρυγα που εκτείνεται 
από τον ποταμό Κατσούλι. Το σημείο βρίσκεται εκεί 
που η διώρυγα κάμπτεται βόρεια προς τους βάλτους 
της Λιμνοθάλασσας Κατάφουρκο.

− Σημείο Α152. Φθάνουμε σε αυτό το σημείο ακολου−
θώντας την δυτική όχθη της διώρυγας του ποταμού 
Κατσούλι. Το σημείο Α152 βρίσκεται 420 μ. από το ση−
μείο Α151.

− Σημείο Α153. Το όριο περνά την τάφρο του ποταμού 
Κατσούλι και στρέφεται βόρεια ακολουθώντας κρά−
σπεδα μικρών χωραφιών. Το σημείο Α153 βρίσκεται σε 
χαρακτηριστική γωνία 80 μ. ανατολικά της Τάφρου του 
ποταμού Κατσούλι.

− Σημείο Α154. Φθάνουμε στο σημείο αυτό ακολουθώ−
ντας κράσπεδα χωραφιών.

− Σημείο Α155. Ακολουθώντας αρχικά κράσπεδα χω−
ραφιών και μετά παλαιό χωματόδρομο φθάνουμε στο 
σημείο Α155 που βρίσκεται σε διασταύρωση.

− Σημείο Α156. Το όριο ακολουθεί το δυτικό κράσπεδο 
της Εθνικής Οδού Αμφιλοχίας – Άρτας ως το σημείο 
Α156.

− Σημείο Α157. Το όριο ακολουθεί το δυτικό κράσπεδο 
της Εθνικής Οδού Αμφιλοχίας – Άρτας ως το σημείο 
Α157 που βρίσκεται σε χαρακτηριστική στροφή της Εθνι−
κής Οδού στο βορειότερο άκρο της παράκτιας πεδιάδας 
βόρεια από το Κατάφουρκο.

− Σημείο Α158. Το όριο ακολουθεί τη γραμμή επαφής 
του μικρού λόφου με την αλουβιακή πεδιάδα ως το 
σημείο Α158 που βρίσκεται στο νότιο άκρο της βραχώ−
δους έξαρσης.

− Σημείο Α159. Το όριο ακολουθεί τη γραμμή επαφής 
του μικρού λόφου με την παραλιακή Ζώνη στο βορει−
οδυτικό σημείο της λιμνοθάλασσας ως το σημείο Α158 
που βρίσκεται πάνω στην ακτογραμμή στο βορειότερο 
άκρο της παραλίας και σε σημείο που η ακτή συναντά 
τη βραχώδη ορθοπλαγιά.

− Το δυτικό όριο της Ζώνης Α οριοθετείται από την 
ακτογραμμή της παραλίας και λουρονησίδας της Λι−
μνοθάλασσας Κατάφουρκο μεταξύ των σημείων Α159 
και Α50.

Ζώνη Β− Περιοχή Ειδικών Ρυθμίσεων
Ενότητα: ΖΩΝΗ Β – Λιμνοθάλασσα Κατάφουρκο
− Οι συντεταγμένες στα ακόλουθα σημεία οριοθετούν 

την Ζώνη Β.

B΄101 252128,20 4315071,68

B΄102 252828,41 4315614,16

B΄103 252253,67 4315880,61

− Σημείο Β285. Φθάνουμε στο σημείο αυτό ακολουθώ−
ντας αναχώματα μόλις νότια των όχθεων του ποταμού 
Κατσούλι σε ανατολική κατεύθυνση ώσπου να συναντή−
σουμε αγροτικό δρόμο, όπου και βρίσκεται το σημείο 
Β285 πλησίον της θέσης Αγ. Ανάργυροι.

− Σημείο Β286. Φθάνουμε στο σημείο αυτό ακολουθώ−
ντας τα κράσπεδα χωραφιών οδεύοντας σε ανατολική 
κατεύθυνση και διατηρώντας μια απόσταση 100 έως 
200 μ. από τη νότια όχθη του ποταμού Κατσούλι. Το 
Σημείο Β286 βρίσκεται στη νότια όχθη του ποταμού 
Κατσούλι 500 μ. ανάντη της τεχνητής διακλάδωσης 
του ποταμού.

− Σημείο Β287. Το σημείο βρίσκεται στην νότια όχθη 
το ποταμού Κατσούλι 300 μ. ανάντη της θέσης Β286.

− Σημείο Β288. Το σημείο βρίσκεται στην βόρεια όχθη 
του ποταμού Κατσούλι ανάντι του σημείο Β287.

− Σημείο Β289. Φθάνουμε σε αυτό το σημείο βαδίζο−
ντας στην βόρεια όχθη του ποταμού Κατσούλι.

− Σημείο Β290. Φθάνουμε σε αυτό το σημείο βαδίζο−
ντας πάνω στη βόρεια όχθη του ποταμού Κατσούλι. 
Το σημείο βρίσκεται στη δυτική όχθη της έναρξης της 
τεχνητής τάφρου του ποταμού.

− Σημείο Β291. Φθάνουμε σε αυτό το σημείο ακολου−
θώντας τα κράσπεδα χωραφιών σε βόρεια κατεύθυνση 
από την τάφρο εκτροπής του ποταμού Κατσούλι.

− Σημείο Β292. Το όριο ακολουθεί τα κράσπεδα χω−
ραφιών με ανατολική κατεύθυνση. Το σημείο Β292 βρί−
σκεται 250μ. νότια της νότιας περιμετρικής τάφρου της 
λιμνοθάλασσας.

− Σημείο Β293. Φθάνουμε στο σημείο αυτό ακολουθώ−
ντας τη βόρεια κατεύθυνση. Το σημείο βρίσκεται δίπλα 
στη νότια τάφρο που ορίζει την υγροτοπική έκταση 
νότια της λιμνοθάλασσας. Το σημείο αυτό εφάπτεται 
με το σημείο Α155 και από εδώ η Ζώνη Β εφάπτεται με 
την Ζώνη Α ορίζοντας το ανατολικό όριο της προστα−
τευόμενης περιοχής.

− Σημείο Β294. Φθάνουμε σε αυτό το σημείο ακολου−
θώντας το δυτικό κράσπεδο της Εθνικής Οδού Αμφι−
λοχίας – Άρτας.
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− Σημείο Β295. Φθάνουμε σε αυτό το σημείο ακολου−
θώντας το δυτικό κράσπεδο της Εθνικής Οδού Αμφι−
λοχίας− Άρτας, το σημείο εφάπτεται το σημείο Α157 
ολοκληρώνοντας την κοινή διαδρομή των ορίων των 
δύο ζωνών.

− Σημείο Β296. Το σημείο ανηφορίζει προς την λοφο−
γραμμή πρώτα σε δυτική κατεύθυνση και μετά προς 
βόρεια κατεύθυνση και συναντά την κορθφογραμμή. Το 
σημείο Β296 βρίσκεται στην κορυφή του λόφου.

− Σημείο Β297. Φθάνουμε σε αυτό το σημείο ακο−
λουθώντας την κορυφογραμμή του λόφου σε βόρεια 
κατεύθυνση.

− Σημείο Β298. Φθάνουμε σε αυτό το σημείο βαδίζο−
ντας σε βόρεια κατεύθυνση περίπου 50 μ. απόσταση και 
παράλληλα της Εθνικής Οδού Αμφιλοχίας – Άρτας. Το 

όριο κατηφορίζει απότομα συναντώντας το βόριο άκρο 
της παραλίας όπου εφάπτεται με τον σημείο Α159.

− Το όριο της Ζώνης Β ολοκληρώνεται βαδίζοντας δυτικά 
στην θαλάσσια έκταση και ακολουθώντας την ισοβαθή 
καμπύλη των 6 μ. σε νότια κατεύθυνση ως την εκβολή του 
ποταμού Κατσούλι (θέση Αράπης) όπου το όριο στρέφεται 
απότομα προς την παραλία στο σημείο Β284.

γ. Ζώνη Γ − Περιοχή Περιβαλλοντικού Ελέγχου
Ως Ζώνη Γ΄ θεωρείται μεγάλο τμήμα της ευρύτερης 

λεκάνης απορροής της πιο πάνω περιγραφείσας περι−
οχής μελέτης (Ζώνες Α, Α−1, και Β) και ακολουθεί οριο−
θέτηση που αναφέρεται στο Παράρτημα. Τα όρια της 
Ζώνης Γ΄ φαίνονται σε χάρτη κλίμακας 1:200.000. Από 
τα όρια των ζωνών εξαιρούνται τα όρια των υφιστά−
μενων οικισμών.    
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ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * FAX 210 52 21 004
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: http://www.et.gr  –  e-mail: webmaster.et@et.gr*04001232103080060*

ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ Φ.Ε.Κ.
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ − Βασ. Όλγας 227 23104 23956 ΛΑΡΙΣΑ − Διοικητήριο 2410 597449
ΠΕΙΡΑΙΑΣ − Ευριπίδου 63 210 4135228 ΚΕΡΚΥΡΑ − Σαμαρά 13 26610 89122
ΠΑΤΡΑ − Κορίνθου 327 2610 638109 ΗΡΑΚΛΕΙΟ − Πεδιάδος 2 2810 300781
ΙΩΑΝΝΙΝΑ − Διοικητήριο 26510 87215 ΜΥΤΙΛΗΝΗ − Πλ. Κωνσταντινουπόλεως 1 22510 46654
ΚΟΜΟΤΗΝΗ − Δημοκρατίας 1 25310 22858

ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΦΥΛΛΩΝ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
Σε έντυπη μορφήη μ ρφή

• Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 μέχρι 16 σελίδες σε 1 €, προσαυξανόμενη κατά 0,20 € για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού.
• Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 € ανά σελίδα.
 Σε μορφή DVD/CDμ ρφή

Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση

Α΄ 150 € 40 € 15 € Α.Α.Π. 110 € 30 € −

Β΄ 300 € 80 € 30 € Ε.Β.Ι. 100 € − −

Γ΄ 50 € − − Α.Ε.Δ. 5 € − −

Υ.Ο.Δ.Δ. 50 € − − Δ.Δ.Σ. 200 € − 20 €

 Δ΄ 110 € 30 € − Α.Ε. − Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ. − − 100 €

• Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd−rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 € προσαυξανόμενη κατά 1 € ανά 50 σελίδες.
• Η τιμή πώλησης σε μορφή cd−rom/dvd, δημοσιευμάτων μιας εταιρείας στο τεύχος Α.Ε.−Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ. σε 5 € ανά έτος.
 ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ Φ.Ε.Κ.: Τηλεφωνικά: 210 4071010 − fax: 210 4071010 − internet: http://www.et.gr

ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ Φ.Ε.Κ.

Τεύχος Έντυπη μορφή Ψηφιακή Μορφή Τεύχος Έντυπη μορφή Ψηφιακή Μορφή

Α΄ 225 € 190 € Α.Ε.Δ. 10 € Δωρεάν

Β΄ 320 € 225 € Α.Ε. − Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ. 2.250 € 645 €

Γ΄ 65 € Δωρεάν Δ.Δ.Σ. 225 € 95 €

Υ.Ο.Δ.Δ. 65 € Δωρεάν Α.Σ.Ε.Π. 70€ Δωρεάν

Δ΄ 160 € 80 € Ο.Π.Κ. − Δωρεάν

Α.Α.Π. 160 € 80 € Α΄+ Β΄+ Δ΄ + Α.Α.Π. − 450 €

Ε.Β.Ι. 65 € 33 €

• Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70 €, ποσό το οποίο αφορά τα ταχυδρομικά έξοδα.
•  Για την παροχή πρόσβασης μέσω διαδικτύου σε Φ.Ε.Κ. προηγουμένων ετών και συγκεκριμένα στα τεύχη: α) Α, Β, Δ, Α.Α.Π., Ε.Β.Ι. και Δ.Δ.Σ., η τιμή προσαυξάνεται,

πέραν του ποσού της ετήσιας συνδρομής του 2007, κατά 40 € ανά έτος και ανά τεύχος και β) για το τεύχος Α.Ε.−Ε.Π.Ε. & Γ.Ε.ΜΗ., κατά 60 € ανά έτος παλαιότητας.

* Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/28.2.2005 2η Υπηρεσία
Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34,
Τ.Κ. 104 32 Αθήνα).

* Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά και θα επιστρέφονται.
* Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεο−

πτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α., τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά Όργανα και οι τριτοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα
τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής (τρέχον έτος + παλαιότητα).

* Το ποσό υπέρ Τ.Α.Π.Ε.Τ. [5% επί του ποσού συνδρομής (τρέχον έτος + παλαιότητα)], καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκπτωση.
* Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση.

Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρούνται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: 210 5279000.
Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: Μάρνη 8 τηλ.: 210 8220885, 210 8222924, 210 5279050.

Οι πολίτες έχουν τη δυνατότητα ελεύθερης ανάγνωσης των δημοσιευμάτων που καταχωρούνται σε όλα τα τεύχη της Εφημερίδας της 
Κυβερνήσεως πλην εκείνων που καταχωρούνται στο τεύχος Α.Ε.−Ε.Π.Ε και Γ.Ε.ΜΗ., από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr).

Οι υπηρεσίες εξυπηρέτησης πολιτών λειτουργούν καθημερινά από 08:00 μέχρι 13:00
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

 ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ    Αρ. Φύλλου 911
13 Οκτωβρίου 2006

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 35633
Χαρακτηρισμός του δάσους Δαδιάς – Λευκίμμης – Σου−

φλίου ως Εθνικό Πάρκο με την ονομασία «Εθνικό 
Πάρκο Δάσους Δαδιάς – Λευκίμμης – Σουφλίου» και 
καθορισμός χρήσεων και όρωv και περιoρισμώv δό−
μησης».

OI YΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ – ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ – 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ 
ΕΡΓΩΝ – ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Tις διατάξεις της παρ. 11 του άρθρου 15 του ν. 

2742/1999 «Χωροταξικός σχεδιασμός και αειφόρος 
ανάπτυξη και άλλες διατάξεις» (Α΄ 207), όπως συμπλη−
ρώθηκε με το άρθρο 13 του ν. 3044/2002 «Μεταφορά 
Συντελεστή Δόμησης και ρυθμίσεις άλλων θεμάτων της 
αρμοδιότητας του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωρο−
ταξίας και Δημοσίων ’Εργων» (Α΄ 197).

2. Tις διατάξεις των άρθρων 18 (παρ. 1, 2 και 3), 19 
(παρ. 3) και 21 (παρ. 1, 2 και 4) του ν. 1650/1986 «Για τηv 
πρoστασία τoυ περιβάλλovτoς» (Α΄ 160), όπως οι παρα−
γρ. 2 και 4 του άρθρου 21 τροποποιήθηκαν με τις παρα−
γρ. 2 και 3 αντίστοιχα του άρθρου 16 του ν. 2742/1999 
«Χωροταξικός Σχεδιασμός και αειφόρος ανάπτυξη και 
άλλες διατάξεις» (Α΄ 207). 

3. Tις διατάξεις της υπ’ αριθμ. 33318/3028/1998 κοινής 
υπουργικής απόφασης«Καθορισμός μέτρων και διαδικα−
σιών για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων (ενδιαι−
τημάτων), καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας» 
(Β΄ 1289).

4. Tις διατάξεις της υπ’ αριθμ. 71961/3670/1.7.1991 από−
φασης του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και 
Δημοσίων Έργων «Καθορισμός τρόπου ενημέρωσης του 
κοινού για το περιεχόμενο των σχεδίων προεδρικών δι−
αταγμάτων του άρθρου 21 παρ. 1 και 2 του ν. 1650/1986» 
(Β΄ 541).

5. Τις διατάξεις τoυ v. 998/1979 «Περί πρoστασίας τωv 
δασώv και τωv δασικώv εv γέvει εκτάσεωv της Χώρας» 
(Α΄ 289), όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις τoυ v. 
3208/2003 (Α΄ 303).

6. Τις διατάξεις τoυ άρθρoυ 90 τoυ π.δ/τος 63/2005 
«Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρvηση και 
τα κυβερvητικά όργαvα» (Α΄ 98).

7. Την υπ’ αριθμ. 4881/19.5.2004 απόφαση τoυ Πρωθυ−
πoυργoύ και του Υπoυργoύ Περιβάλλovτoς, Χωρoταξίας 
και Δημoσίωv Έργωv «Αvάθεση αρμoδιoτήτωv Υπoυρ−
γoύ Περιβάλλovτoς, Χωρoταξίας και Δημoσίωv ‘Εργωv 
στoυς Υφυπoυργoύς Περιβάλλovτoς, Χωρoταξίας και 
Δημoσίωv Έργωv» (Β΄ 754).

8. Την υπ’ αριθμ. Δ15/Α.Φ.1.9/οικ.4040/24.2.2006 απόφα−
ση τoυ Πρωθυπoυργoύ και του Υπoυργoύ Ανάπτυξης 
“Αvάθεση αρμoδιoτήτωv στους Υφυπoυργoύς Ανάπτυ−
ξης Αναστάσιο Νεράντζη και Ιωάννη Παπαθανασίου” 
(Β΄ 249).

9. Tις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 22 του ν. 
2362/1995 «Περί δημοσίου λογιστικού ελέγχου των δα−
πανών του Κράτους και άλλες διατάξεις» (Α΄ 247).

10. Tις διατάξεις της υπ’ αριθμ. 56089/3364/28.8.1998 
απόφασης του Γενικού Δ/ντή Περιβάλλοντος του Υπουρ−
γού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων 
«Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη Δάσους Δαδιάς – Λευ−
κίμμης – Σουφλίου».

11. Την υπ’ αριθμ. 79/2002 γνωμοδότηση του Νομαρχι−
ακού Συμβουλίου Έβρου.

12. Τo γεγovός ότι από τις καvovιστικές διατάξεις αυ−
τής της απόφασης δεv πρoκαλείται δαπάvη σε βάρoς 
τoυ κρατικoύ πρoϋπoλoγισμoύ και τoυ πρoϋπoλoγισμoύ 
των oικείων Ο.Τ.Α., αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Σκοπός 

Σκοπός της παρούσας απόφασης είναι η προστασία, 
διατήρηση και διαχείριση της φύσης και του τοπίου, 
ως φυσικής κληρονομιάς και πολύτιμου εθνικού φυσι−
κού πόρου, στο δασικό σύμπλεγμα Δαδιάς – Λευκίμμης 
– Σουφλίου, που διακρίνεται για την μεγάλη βιολογική, 
οικολογική, αισθητική, επιστημονική, γεωμορφολογική 
και επιμορφωτική/ εκπαιδευτική του αξία, με το χαρα−
κτηρισμό του ως Εθνικό Πάρκο και η λειτουργία του 
αντίστοιχου Φορέα Διαχείρισης.

Ειδικότερα επιδιώκεται η προστασία και διατήρηση 
των φυσικών χαρακτηριστικών των προστατευόμενων 
τύπων οικοτόπων και των προστατευόμενων ειδών χλω−
ρίδας και πανίδας που απαντώνται στη συγκεκριμένη 
περιοχή και ιδιαίτερα η διαφύλαξή της ως ενδιαιτήματος 
των αρπακτικών πουλιών. 

Επίσης, επιδιώκεται η ανάπτυξη συμβατών με τα πα−
ραπάνω δραστηριοτήτων διαφύλαξης των παραδοσια−
κών χρήσεων των φυσικών πόρων και βιώσιμου οικο−
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τουρισμού, περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και αναψυχής 
του κοινού. 

Τέλος, αποσκοπείται η λήψη μέτρων σε εφαρμογή του 
Ευρωπαϊκού Οικολογικού Δικτύου NATURA 2000.

Άρθρο 2

1. Χαρακτηρίζεται ως Εθνικό Πάρκο η εκτός σχεδίου 
πόλεως και εκτός ορίων οικισμών πρoϋφιστάμεvωv τoυ 
έτoυς 1923 και κάτω των 2.000 κατοίκων περιοχή συνο−
λικής έκτασης 428.000 στρεμμάτων, η οποία αποτελεί 
το δασικό σύμπλεγμα Δαδιάς – Λευκίμμης – Σουφλίου 
και εμπίπτει εντός των διοικητικών ορίων των δήμων 
Σουφλίου και Τυχερού (ν. ’Εβρου), όπως τα όρια φαί−
νονται με διπλή πράσινη γραμμή στα δύο (2) σχετικά 
πρωτότυπα διαγράμματα σε κλίμακα 1:20.000, πoυ θε−
ωρήθηκαν από τov Πρoϊστάμεvo της Διεύθυvσης Τoπo−
γραφικώv Εφαρμoγώv με τηv 35633/2006 πράξη τoυ και 
πoυ αvτίτυπά τoυς σε φωτoσμίκρυvση δημoσιεύονται 
με τηv παρoύσα απόφαση. 

Τα περιμετρικά όρια του Εθνικού Πάρκου αναφέρονται 
στο συνημμένο στηv παρoύσα απόφαση Παράρτημα Ι, 
οι δε συντεταγμένες των σημείων αναφέρονται, επίσης 
στο συνημμένο στηv παρoύσα απόφαση Παράρτημα ΙΙ. 
Τα Παραρτήματα Ι και ΙΙ δημoσιεύονται με τηv παρoύσα 
απόφαση.

2. Α. Εντός των ορίων του Εθνικού Πάρκου ορίζονται 
περιοχές Α και Β, όπως φαίνονται στα διαγράμματα της 
προηγούμενης παραγράφου.

Β. Εντός της περιοχής Α, συνολικής έκτασης 78.000 
στρεμμάτων περίπου, η οποία χαρακτηρίζεται ως πε−
ριοχή προστασίας της φύσης ορίζονται Ζώνες Α1, Α2 
και εντός της περιοχής Β, συνολικής έκτασης 350.000 
στρεμμάτων περίπου ορίζονται Ζώνες Β1, Β2, Β2α, Β2β 
και Β3, όπως φαίνονται στα παραπάνω διαγράμματα. 
Τα όρια των πιο πάνω περιοχών Α και Β και των Ζωνών 
αυτών αναφέρονται στο Παράρτημα Ι, οι δε συντεταγ−
μένες των ορίων τους αναφέρονται στο Παράρτημα ΙΙ 
της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου.

Άρθρο 3

1. Σε όλη την περιοχή του Εθνικού Πάρκου Δαδιάς 
– Λευκίμμης – Σουφλίου, όπως αυτό οριοθετείται σύμ−
φωνα με το άρθρο 2 της παρoύσας απόφασης, καθο−
ρίζονται ανά ζώνη και περιοχή γενικοί και ειδικοί όροι 
και περιορισμοί και επιβάλλονται μέτρα προστασίας 
τους ως εξής :

α. Τα δάση και οι δασικές εκτάσεις διατηρούν το δα−
σικό τους χαρακτήρα και διέπονται από την εκάστοτε 
ισχύουσα δασική νομοθεσία. 

Δεν επιτρέπεται η αλλαγή της χρήσης και του προο−
ρισμού των δασών και των δασικών εκτάσεων.

Η αειφορική διαχείριση στην περιοχή Α καθώς και 
στις Ζώνες Β1, Β2, Β2β και Β3 του Εθνικού Πάρκου γί−
νεται σύμφωνα με τις προβλεπόμενες από τη δασική 
νομοθεσία διαχειριστικές μελέτες (Ειδικό Διαχειριστικό 
πυρήνων για την περιοχή Α και για τις λοιπές περιοχές 
Διαχειριστική Μελέτη Περιφερειακής Ζώνης Συμπλέγ−
ματος).

Ο Φορέας Διαχείρισης συνεργάζεται στη σύνταξη και 
έγκριση των ειδικών προδιαγραφών και των δασικών 
διαχειριστικών μελετών καθώς και στην εφαρμογή τους 
και για το λόγο αυτό διαθέτει στοιχεία, προσδιορίζει 
κατευθύνσεις ή μέτρα διαχείρισης και αναλαμβάνει, σύμ−

φωνα με τις εκάστοτε ανάγκες, συγκεκριμένες εργασίες 
εφαρμογής. 

β. Διατηρείται και προστατεύεται η αυτοφυής βλά−
στηση στις όχθες των ρεμάτων και σε απόσταση 20 μ. 
εκατέρωθεν αυτών. Επιτρέπεται η απόληψη αδρανών 
υλικών από την κοίτη των ρεμάτων. Επιτρέπεται επί−
σης, η ερασιτεχνική αλιεία στα ρέματα σύμφωνα με τις 
κείμενες διατάξεις, πλην της περιοχής Α, στην οποία 
μπορεί να επιτραπεί με τον Κανονισμό Διοίκησης και 
Λειτουργίας του Φορέα Διαχείρισης.

γ. Δεν επιτρέπεται η δημιουργία οργανωμένων χώρων 
υγειονομικής ταφής απορριμμάτων.

δ. Δεν επιτρέπεται ο καθορισμός λατομικών ζωνών 
και η εγκατάσταση εξορυκτικών και μεταλλευτικών 
δραστηριοτήτων.

ε. Επιτρέπονται, πλην της περιοχής Α, οι αναγκαίες 
επεκτάσεις οικισμών, σύμφωνα με τις ισχύουσες εκά−
στοτε διατάξεις.

στ. Επιτρέπεται η θήρα, πλην των Ζωνών Α1 και Α2, 
σύμφωνα με τις ειδικές διατάξεις που ισχύουν στην 
περιοχή. Τροποποίηση των υφισταμένων ρυθμίσεων για 
τη θήρα επιτρέπεται με τον Κανονισμό Διοίκησης και 
Λειτουργίας του Φορέα Διαχείρισης, κατόπιν σχετικής 
επιστημονικής παρακολούθησης και μελέτης.

ζ. Για την εκτέλεση επιστημονικής έρευνας, φωτο−
γράφησης, κινηματογράφησης σχετικά με τα οικολο−
γικά χαρακτηριστικά και την εφαρμοζόμενη διαχείριση 
του Εθνικού Πάρκου, απαιτείται η έγκριση του Φορέα 
Διαχείρισης.

Για την εκτέλεση των παραπάνω δραστηριοτήτων 
στην περιοχή Α απαιτείται επιπλέον ειδική άδεια εισό−
δου που χορηγείται από το Φορέα Διαχείρισης.

η. Επιτρέπονται η έρευνα και η παρακολούθηση των 
φυσικών χαρακτηριστικών και των συνιστωσών της βι−
οποικιλότητας και η εκτέλεση εργασιών διαχείρισης 
προστατευόμενων ειδών χλωρίδας και πανίδας.

θ. Η ξενάγηση και η λειτουργία των οικοτουριστικών 
υποδομών, καθώς και η κίνηση οχημάτων, στην περιοχή 
Α, διεξάγονται κατόπιν σχετικής άδειας, η οποία χορη−
γείται από τον Φορέα Διαχείρισης.

ι. Για όλα τα επιτρεπόμενα έργα και δραστηριότη−
τες που εμπίπτουν στις κατηγορίες της υπ’ αριθμ. 
15393/232/2002 (Β΄ 1022) κοινής υπουργικής απόφασηςκαι 
ανεξάρτητα από την κατηγορία στην οποία υπάγονται, 
απαιτείται η εκπόνηση και έγκριση Μελέτης Περιβαλ−
λοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.), η δε εγκατάστασή τους 
είναι δυνατή, εφόσον δεν έχουν σημαντικές επιπτώ−
σεις στη διατήρηση της προστατεύομενης περιοχής 
και αντικειμένου.

ια. Κάθε άλλη δραστηριότητα που δεν επιτρέπεται 
με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου απαγορεύεται 
με την επιφύλαξη των αναφερομένων στο άρθρο 6 της 
παρούσας.

2. Ειδικοί όροι – Μέτρα προστασίας και διαχείρισης 
ανά περιοχή και ζώνη 

1. Περιοχή Α (Ζώνες Α1 και Α2)
− Στην περιοχή Α του Εθνικού Πάρκου επιτρέπονται 

οι ακόλουθες δραστηριότητες :
α. Η εκτέλεση εργασιών διαχείρισης της δασικής βλά−

στησης και των σημαντικών οικοτόπων σε εφαρμογή 
του Ειδικού Διαχειριστικού Σχεδίου. Δεν επιτρέπονται οι 
επεμβάσεις στη βλάστηση σε ακτίνα 50 μ. από τις φω−
λιές των αρπακτικών πουλιών. Επίσης, δεν επιτρέπονται 
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επεμβάσεις που αλλοιώνουν τη δομή και τη συγκρότηση 
των συστάδων και το τοπίο του περιβάλλοντος χώ−
ρου σε ακτίνα 200 μ. από τις φωλιές των αρπακτικών 
πουλιών.

β. Η εκτέλεση εργασιών διαχείρισης προστατευόμενων 
ειδών χλωρίδας και πανίδας, συμπεριλαμβανομένης της 
εγκατάστασης λειτουργίας και συντήρησης ταϊστρών 
για τα πτωματοφάγα είδη πτηνών.

γ. Η συντήρηση των δασικών δρόμων, κατά το διά−
στημα Ιουνίου – Δεκεμβρίου κάθε έτους.

δ. Η εκτέλεση έργων ερμηνείας περιβάλλοντος (σή−
μανση, συντήρηση, επέκταση υφιστάμενων μονοπατιών 
και παρατηρητηρίων).

ε. Η καλλιέργεια των υφιστάμενων αγρών, απαγορευ−
μένης της καύσης των γεωργικών υπολειμμάτων καθόλο 
το έτος. Δεν επιτρέπεται αλλαγή της χρήσης των εκτά−
σεων αυτών. Σε περίπτωση εγκατάλειψης και φυσικής 
δάσωσής τους, στις εκτάσεις αυτές εντάσσονται, με το 
Σχέδιο Διαχείρισης ή το Ειδικό Διαχειριστικό Σχέδιο 
για την περιοχή Α, αντίστοιχες δράσεις δημιουργίας 
και διατήρησης διακένων.

στ. Η ελεύθερη βόσκηση κτηνοτροφικών ζώων, η λει−
τουργία υφιστάμενων μαντριών και στεγάστρων και η 
κατασκευή μόνιμων ποτίστρων.

ζ. Η εγκατάσταση στη Ζώνη Α2 νέων μαντριών, στε−
γάστρων και κινητών υποδομών σίτισης κτηνοτροφικών 
ζώων. 

Απαγορεύεται η εγκατάσταση μονάδων εσταυλισμέ−
νης κτηνοτροφίας.

η. Η μελισσοκομία σε απόσταση 100 μ. από τις οικο−
τουριστικές διαδρομές και τις σχετικές υποδομές. 

θ. Η εκτέλεση στη Ζώνη Α2 έργων διαχείρισης και 
αξιοποίησης υδατικών πόρων.

ι. Η κίνηση οχημάτων του Φορέα Διαχείρισης ή άλ−
λων υπηρεσιών για την εκτέλεση εντεταλμένης υπη−
ρεσίας και αφού προηγουμένως οι άλλες υπηρεσίες 
έχουν ενημερώσει σχετικά το Φορέα Διαχείρισης. Επί−
σης επιτρέπεται η κίνηση οχημάτων άλλων προσώπων, 
εφόσον αποδεδειγμένα ασκούν τις επιτρεπόμενες δρα−
στηριότητες και έχουν ενημερώσει σχετικά το Φορέα 
Διαχείρισης.

ια. Η περιορισμένη παραμονή και διέλευση του κοινού 
και οι οργανωμένες επισκέψεις και ξεναγήσεις πεζή ή με 
μη μηχανοκίνητα μέσα κατά μήκος ειδικών μονοπατιών 
καθώς και η κίνηση των επισκεπτών πεζή κατά μήκος 
των μονοπατιών προς το Παρατηρητήριο.

ιβ. Η φωτογράφηση και η κινηματογράφηση.
2. Περιοχή Β
− Στην περιοχή Β και ανά ζώνη αυτής επιτρέπονται οι 

ακόλουθες δραστηριότητες :
2.1. Ζώνη Β1 
α. Η δασική διαχείριση με τις εξής πρόσθετες προ−

ϋποθέσεις :
α1. Η διαχειριστική μελέτη του δασικού Συμπλέγμα−

τος (Διαχειριστικό Περιφερειακής Ζώνης) θα πρέπει να 
συντάσσεται λαμβάνοντας υπόψη όλες τις λειτουργίες 
του συγκεκριμένου δάσους και ιδιαίτερα την ανάγκη 
διατήρησης του ώριμου ξυλώδους όγκου και καλλιέργει−
ας των νεαρών δασών με σκοπό τη δημιουργία θέσεων 
κατάλληλων για τη φωλεοποίηση των αρπακτικών.

α2. Σε κάθε περίπτωση δεν επιτρέπονται οι επεμβά−
σεις στη βλάστηση σε ακτίνα 50 μ. από τις φωλιές των 
αρπακτικών πουλιών.

α3. Δεν επιτρέπονται επεμβάσεις που αλλοιώνουν τη 
δομή και τη συγκρότηση των συστάδων και το τοπίο 
του περιβάλλοντος χώρου σε ακτίνα 200 μ. από τις 
φωλιές των αρπακτικών πουλιών.

α4. Σε κάθε δασική συστάδα (υποτμήμα), διατηρείται 
επιφάνεια που αντιστοιχεί τουλάχιστον στο 5% της 
συνολικής έκτασης της συστάδας, αδιατάρακτη από 
επεμβάσεις στη βλάστηση.

α5. Η πραγματοποίηση των δασικών εργασιών ξύ−
λευσης και κατασκευής δασικής υποδομής σε θέσεις 
φωλεοποίησης των αρπακτικών πουλιών, γίνεται σε 
συγκεκριμένες χρονικές περιόδους κάθε έτους, εκτός 
της περιόδου αναπαραγωγής των συγκεκριμένων για 
κάθε ζώνη ειδών.

α6. Η συντήρηση των δασικών δρόμων, κατά το διά−
στημα Ιουνίου – Δεκεμβρίου κάθε χρόνου.

β. Η εκτέλεση έργων ερμηνείας περιβάλλοντος (σή−
μανση, συντήρηση, επέκταση υφιστάμενων μονοπατιών 
και παρατηρητηρίων).

γ. Η ελεύθερη βόσκηση κτηνοτροφικών ζώων, η λει−
τουργία υφιστάμενων μαντριών και στεγάστρων και η 
κατασκευή μόνιμων ποτίστρων.

δ. Η εγκατάσταση νέων μαντριών, στεγάστρων και 
κινητών υποδομών σίτισης κτηνοτροφικών ζώων. Απα−
γορεύεται η εγκατάσταση μονάδων εσταυλισμένης 
κτηνοτροφίας.

ε. Η μελισσοκομία.
στ. Η εκτέλεση έργων διαχείρισης και αξιοποίησης 

υδατικών πόρων.
ζ. Η κίνηση οχημάτων στο κύριο και δευτερεύον οδι−

κό δίκτυο. Δεν επιτρέπεται η κίνηση οχημάτων στους 
υπόλοιπους δασικούς δρόμους, εκτός των οχημάτων 
του Φορέα Διαχείρισης για την εκτέλεση εντεταλμένης 
υπηρεσίας, ή και οχημάτων άλλων υπηρεσιών για την 
εκτέλεση εντεταλμένης υπηρεσίας που έχει τεθεί σε 
γνώση του Φορέα Διαχείρισης ή και οχημάτων άλλων 
προσώπων εφόσον αποδεδειγμένα ασκούν τις επιτρε−
πόμενες δραστηριότητες.

η. Η παραμονή και διέλευση του κοινού και οι οργα−
νωμένες επισκέψεις και ξεναγήσεις πεζή ή με μη μηχα−
νοκίνητα μέσα κατά μήκος ειδικών μονοπατιών.

θ. Η χρήση, η συντήρηση και ο εκσυγχρονισμός των 
υφιστάμενων οικοτουριστικών υποδομών στη θέση Λύπα 
Δαδιάς και, σύμφωνα με τους όρους της Απόφασης 
Τ/5960/10.6.2002 των Υπουργών Ανάπτυξης και Γεωρ−
γίας, στη θέση Κατραντζίδες.

2.2. Ζώνες Β2, Β2α και Β2β
− Στις ζώνες Β2, Β2α και Β2β επιτρέπονται όλες οι 

υφιστάμενες νομίμως χρήσεις και δραστηριότητες και 
καθορίζονται ειδικοί όροι για τις παρακάτω χρήσεις 
και δραστηριότητες καθώς και για την εγκατάσταση ή 
επέκταση υφισταμένων χρήσεων και δραστηριοτήτων 
ως εξής :

α. Δεν επιτρέπεται η επέκταση των γεωργικών εκτά−
σεων, η καταστροφή παραποτάμιας βλάστησης, φυτο−
φρακτών και δασικών εκτάσεων που συνορεύουν με 
τις γεωργικές εκτάσεις κατά την εγκατάσταση έργων 
γεωργικού αναδασμού.

β. Δεν επιτρέπεται η καύση καλαμιών στις γεωργικές 
εκτάσεις καθ’ όλο το έτος.

γ. Επιτρέπεται η διαχείριση σε εφαρμογή σχετικών 
δασικών διαχειριστικών μελετών, προς όφελος της δι−
ατήρησης της βιολογικής ποικιλότητας.
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δ. Επιτρέπεται η εκτέλεση έργων ερμηνείας περιβάλ−
λοντος (σήμανση, συντήρηση, επέκταση υφισταμένων 
μονοπατιών και παρατηρητηρίων).

ε. Επιτρέπεται η συντήρηση και ο εκσυγχρονισμός των 
υφισταμένων οικοτουριστικών υποδομών στο Λαγοτρο−
φείο, στη Βυρίνη (Λιούρτα Βρύση) και στη Λευκίμμη.

στ. Επιτρέπεται η συντήρηση και η επέκταση του υφι−
σταμένου επαρχιακού και αγροτικού οδικού δικτύου.

ζ. Επιτρέπεται η κατασκευή και λειτουργία μικροφραγ−
μάτων για αντιπυρικούς ή αρδευτικούς σκοπούς ή για 
την αποκατάσταση / δημιουργία υδάτινων βιοτόπων και 
η εγκατάσταση μεμονωμένων υδατογεωτρήσεων.

η. Επιτρέπεται η συντήρηση και ο εκσυγχρονισμός των 
υφισταμένων δικτύων και έργων υποδομών.

θ. Τo κατώτατo όριo κατάτμησης και αρτιότητας των 
γηπέδων oρίζεται σε οκτώ (8) στρέμματα. Κατά παρέκ−
κλιση θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα τα γήπεδα, 
τα οποία κατά τη δημοσίευση της παρούσας απόφασης 
έχουν εμβαδόν τέσσερα (4) στρέμματα. Κατά τα λοιπά 
ισχύουν oι διατάξεις της εκτός σχεδίου δόμησης.

ι. Σε περίπτωση γηπέδου που εμπίπτει σε περισσό−
τερες της μίας (1) ζώνες, η αρτιότητα υπολογίζεται σε 
ολόκληρο το γήπεδο, το κτίριο όμως τοποθετείται στο 
τμήμα του γηπέδου που επιτρέπεται η αιτούμενη χρήση 
και εφαρμόζονται οι όρoι και περιoρισμoί δόμησης της 
ζώνης που εμπίπτει το κτίριο.

ια. Επιτρέπεται η δόμηση για κατοικία και για την εξυ−
πηρέτηση των επιτρεπόμενων με την παρούσα απόφαση 
χρήσεων στις ιδιόκτητες εκτάσεις.

ιβ. Επιτρέπεται η ανέγερση τουριστικών επιπλωμένων 
επαύλεων ή κατοικιών σε μονάδες οικίσκων μέχρι 4 δω−
ματίων, με μέγιστο ύψος 7,50 μ. προσαυξανόμενο κατά 
2,00 μ. για την υποχρεωτική κατασκευή κεραμοσκεπούς 
στέγης. Αφετηρία μέτρησης του ύψους λαμβάνεται το 
φυσικό έδαφος σε οποιοδήποτε σημείο του κτηρίου. Η 
μορφολογία των ανεγερθησομένων κτιρίων είναι αγρο−
τική λιθόκτιστη και οι εξωτερικοί χώροι διαμορφώνο−
νται με φύτευση αυτόχθονων ή προσαρμοσμένων στο 
συγκεκριμένο περιβάλλον φυτών.

ιγ. Επιτρέπεται η ανέγερση μονόροφων γεωργικών 
αποθηκών σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νο−
μοθεσίας, χωρίς παρεκκλίσεις, με μέγιστο ύψος 4,00 
μ. συμπεριλαμβανόμενου σε αυτό και του ύψους της 
υποχρεωτικής κεραμοσκεπούς στέγης. Αφετηρία μέτρη−
σης του ύψους λαμβάνεται το πέριξ φυσικό έδαφος σε 
οποιοδήποτε σημείο του κτιρίου. Επίσης, επιτρέπεται 
η εγκατάσταση σιλό ύψους μέχρι έξι (6,00) μέτρων με 
φύτευση κονοφόρων γύρ

Για την έκδοση των σχετικών οικοδομικών αδειών της 
παρούσας και των προηγούμενων παραγράφων απαιτεί−
ται η διατήρηση των χαρακτηριστικών του αγροτικού 
τοπίου, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και ύστερα 
από έγκριση της μελέτης από την Επιτρoπή Πoλεoδoμι−
κoύ και Αρχιτεκτovικoύ Ελέγχoυ (Ε.Π.Α.Ε.).

ιδ. Επιτρέπεται η εγκατάσταση, η λειτουργία, ο εκ−
συγχρονισμός και η συντήρηση πτηνοκτηνοτροφικών 
μονάδων μεγέθους μέχρι και 200 ισοδυνάμων ζώων 
εντός των ζωνών Β2α και Β2β.

ιε. Επιτρέπεται η εγκατάσταση, η λειτουργία, ο εκσυγ−
χρονισμός και η συντήρηση χώρων σταυλισμού κοπαδι−
ών ελεύθερης βοσκής. Ειδικές ρυθμίσεις σχετικά με τις 
μετακινήσεις των ποιμνίων μπορούν να περιλαμβάνονται 
στον Κανονισμό Ειδικής Λειτουργίας και Διαχείρισης.

ιστ. Επιτρέπεται η εγκατάσταση μονάδων παραγωγής 
ενέργειας από σταθμούς βιομάζας, ισχύος μικρότερης 
των 10 ΜW εντός των ζωνών Β2α και Β2β, σε απόσταση 
1.000 μ. από το όριο των Ζωνών Α1 και Α2, με τους όρους 
δόμησης της παραγράφου ιζ.

ιζ. Επιτρέπεται η εγκατάσταση επαγγελματικών εργα−
στηρίων χαμηλής όχλησης και μεταποιητικών μονάδων 
αγροτικών και άλλων τοπικών προϊόντων που κατατάσ−
σονται στη δεύτερη κατηγορία της ΚΥΑ 15393/2332/2002, 
εντός των ζωνών Β2α και Β2β, που αφορούν κατά κύριο 
λόγο :

− παραγωγή κεραμικών προϊόντων
− επεξεργασία, τυποποίηση και συσκευασία κρέατος 

ή / και πουλερικών 
− παραγωγή γαλακτοκομικών προιόντων
− οινοποιία – οξοποιία 
− σφαγεία και πτηνοσφαγεία 
− παραγωγή φαρμακευτικών, κτηνιατρικών και καλλυ−

ντικών προιοντων 
− απλή συσκευασία και εμφιάλωση χυμών, ποτών και 

σναφών υλών 
− επεξεργασία τυποποίηση και συσκευασία λαχανικών 

και φρούτων 
− επεξεργασία ξύλου και δασικών προϊόντων.
Η ανέγερση των παραπάνω μονάδων γίνεται σύμφω−

να με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας, χωρίς 
παρεκκλίσεις, με μέγιστο ύψος 4 μ συμπεριλαμβανό−
μενης σε αυτό υποχρεωτικής κεραμοσκεπούς στέγης, 
του ύψους μετρούμενου από το πέριξ φυσικό έδαφος 
σε οποιοδήποτε σημείο του κτηρίου. Ως προϋπόθεση 
για την έκδοση οικοδομικής αδείας ισχύει η διατήρηση 
των χαρακτηριστικών του αγροτικού τοπίου, σύμφωνα 
με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και μετά από 
έγκριση της μελέτης από την Ε.Π.Α.Ε..

2.3. Ζώνη Β3 
Επιτρέπονται :
α. Η εκτέλεση έργων ερμηνείας περιβάλλοντος (σή−

μανση, μονοπάτια και φυλάκια/ παρατηρητήρια).
β. Η ελεύθερη βόσκηση κτηνοτροφικών ζώων, η λει−

τουργία υφιστάμενων μαντριών και στεγάστρων και η 
κατασκευή μόνιμων ποτίστρων. 

γ. Η εγκατάσταση νέων μαντριών, στεγάστρων και 
κινητών υποδομών σίτισης κτηνοτροφικών ζώων. Απα−
γορεύεται η εγκατάσταση μονάδων εσταυλισμένης 
κτηνοτροφίας.

δ. Η διάνοιξη, συντήρηση και βελτίωση των δασικών 
δρόμων για την εξυπηρέτηση της κτηνοτροφικής εκ−
μετάλλευσης του βοσκοτόπου Πεσσάνης, εφόσον δεν 
αλλοιώνεται ο δασικός χαρακτήρας της περιοχής.

ε. Έργα και ενέργειες διαχείρισης της βλάστησης για 
τη βελτίωση των βοσκοτόπων, απαγορευόμενης της 
υλοτόμησης των ώριμων δρυοδασών. 

Άρθρο 4

Κανονισμός Διοίκησης και Λειτουργίας – 
Σχέδιο Διαχείρισης

1. Εντός ενός (1) έτους από την έκδοση της παρού−
σας Απόφασης ο Φορέας Διαχείρισης καταρτίζει τον 
Κανονισμό Διοίκησης και Λειτουργίας του Εθνικού 
Πάρκου, σύμφωνα με την παρ.2α του άρθρου 15 του ν. 
2742/1999 σε συνδυασμό με την παρ. 5 του άρθρου 18 
του ν. 1650/1986, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 16, 
παρ. 1 του ν. 2742/1999.
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2. Στον Κανονισμό Διοίκησης και Λειτουργίας περι−
λαμβάνονται :

Α) Οι αρμοδιότητες και η διαδικασία συντονισμού 
των ενεργειών φύλαξης και επόπτευσης του Εθνικού 
Πάρκου.

Β) Η ανάλυση και εξειδίκευση, στο μέτρο που κρίνεται 
αναγκαία, των όρων και περιορισμών άσκησης δραστη−
ριοτήτων και εκτέλεσης έργων, που αναφέρονται στο 
άρθρο 3 του παρόντος καθώς και οι ειδικότεροι όροι, οι 
προϋποθέσεις και οι διαδικασίες έκδοσης των αδειών 
και εγκρίσεων του ίδιου άρθρου.

Γ) Οι προδιαγραφές των προβλεπόμενων από τη δα−
σική νομοθεσία Διαχειριστικών Μελετών για τις δασικές 
εκτάσεις του Εθνικού Πάρκου.

Δ) Οι γενικοί και ειδικοί στόχοι του Σχεδίου Διαχείρι−
σης που αναφέρεται στην επόμενη παράγραφο.

3. Στο Σχέδιο Διαχείρισης περιλαμβάνονται κατ’ ελά−
χιστο :

Α) Πρόγραμμα έρευνας, απογραφών και παρακολούθη−
σης των φυσικών χαρακτηριστικών και των συνιστωσών 
της βιοποικιλότητας.

Β) Πρόγραμμα δράσεων διαχείρισης προστατευόμε−
νων ειδών χλωρίδας και πανίδας και προστατευόμενων 
οικοτόπων.

Γ) Πρόγραμμα διαχείρισης επισκεπτών, εκπαίδευσης 
και ερμηνείας περιβάλλοντος.

Δ) Πρόγραμμα χρήσης, συντήρησης και εκσυγχρονι−
σμού κτιριακών υποδομών και εξοπλισμών.

Ε) Πρόγραμμα δράσεων διαχείρισης φυσικών πόρων 
(πλην της δασικής διαχείρισης).

4. Οι περιλαμβανόμενες στο εκάστοτε εγκεκριμένο Σχέ−
διο Διαχείρισης κατευθύνσεις και προτεραιότητες για την 
εφαρμογή των έργων, δράσεων και μέτρων που απαιτού−
νται για την αποτελεσματική προστασία και διαχείριση 
του Εθνικού Πάρκου, καθώς και τα σχετικά προγράμματα 
δράσης, λαμβάνονται κατά προτεραιότητα υπόψη στην 
εφαρμογή των διατάξεων της παρούσας απόφασης και 
τα αντίστοιχα έργα θεωρούνται περιβαλλοντικά τεκμη−
ριωμένα, εκτός από όσα υπόκεινται στη διαδικασία που 
αναφέρεται στο σημείο ι της παρ. 1 του άρθρου 3. 

Άρθρο 5

Κυρώσεις

Οι παραβάτες των διατάξεων της παρούσας ΚΥΑ υπό−
κεινται στις κυρώσεις που προβλέπονται από τα άρθρα 
28, 29 και 30 του ν.1650/1986, όπως το άρθρο 30 τροπο−
ποιήθηκε με το άρθρο 4 του ν. 3010/2002 καθώς και από 
τις ειδικές διατάξεις της υφιστάμενης νομοθεσίας.

Άρθρο 6

Μεταβατικές και άλλες διατάξεις

1. Κάθε άλλη διάταξη που αντίκειται στις διατάξεις 
της παρούσας απόφασης καταργείται. 

2. Αρμόδιες για την τήρηση και εφαρμογή των όρων 
της παρούσας κοινής υπουργικής απόφασης είναι οι καθ’ 
ύλην αρμόδιες Κεντρικές Υπηρεσίες των συναρμόδιων 
Υπουργείων, καθώς και οι Υπηρεσίες της Περιφέρειας 
και της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης σε συνεργασία με 
τον Φορέα Διαχείρισης.

3. Μέχρι την έγκριση του Κανονισμού Διοίκησης και 
Λειτουργίας η φύλαξη και επόπτευση της περιοχής 
γίνεται από τα αρμόδια όργανα των Περιφερειακών 
Υπηρεσιών του Υπουργείου Εσωτερικών. 

4. Εξαιρούνται από τις απαγορεύσεις των διατάξεων 
της παρούσας κοινής υπουργικής απόφασης: 

α) Τα έργα και οι δραστηριότητες που την ημέρα 
δημοσίευσης της παρούσας

• υφίστανται και λειτουργούν νομίμως ή έχουν περι−
βαλλοντικά αδειοδοτηθεί με έγκριση περιβαλλοντικών 
όρων, ή

• έχει εκδοθεί η σχετική οικοδομική άδεια ή βρίσκο−
νται στο στάδιο της κατασκευής με νόμιμη άδεια. 

β) Έργα και επεμβάσεις λόγω εκτάκτου ανάγκης (σει−
σμών, πλημμύρων, θεομηνιών, κ.λπ.).

γ) Έργα και δραστηριότητες του Υπουργείου Εθνικής 
Άμυνας.

δ) Έργα και δραστηριότητες εθνικής σημασίας ύστερα 
από έγκριση του Υπουργικού Συμβουλίου.

5. Τα έργα για τα οποία έχει εκδοθεί απόφαση προ−
έγκρισης χωροθέτησης και εκείνα για τα οποία έχει 
προηγηθεί βάσει της κείμενης νομοθεσίας παραχώρηση 
δημόσιων ή δημοτικών γηπέδων και αντίκεινται στις δια−
τάξεις της παρούσας, επανεξετάζονται κατά προτεραιό−
τητα στα πλαίσια των διατάξεων της παρούσας κοινής 
υπουργικής απόφασης και είναι δυνατή η αδειοδότησή 
τους μετά από σύμφωνη γνώμη της αρμόδιας Δ/νσης 
του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. Ειδικότερα για τον αγωγό πετρελαίου 
Βουργκάς – Αλεξανδρούπολη, ο οποίος σύμφωνα με τον 
μέχρι τώρα σχεδιασμό διέρχεται από τις Ζώνες Β1, Β2α 
και Β2β είναι επιτρεπτή η κατασκευή του έργου μετά από 
διερεύνηση εναλλακτικών λύσεων και έγκριση περιβαλ−
λοντικών όρων λαμβάνοντας υπόψη την ιδιαιτερότητα 
της περιοχής.

6. Θέματα προστασίας των οικολογικών χαρακτη−
ριστικών του Εθνικού Πάρκου που ανακύπτουν κατά 
την εκτέλεση στρατιωτικών δραστηριοτήτων και έρ−
γων επιλύονται στο πλαίσιο λειτουργίας του Φορέα 
Διαχείρισης. Οι στρατιωτικές υπηρεσίες είναι υποχρε−
ωμένες να λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα μέτρα για 
την προστασία των οικολογικών χαρακτηριστικών του 
Εθνικού Πάρκου.

7. Η διακίνηση των επισκεπτών και η εκτέλεση έρ−
γων υπόκεινται στις διατάξεις του α.ν. 376/1936 και του
ν. 1892/1990.

Άρθρο 7

1. Η ισχύς της παρoύσας απόφασης αρχίζει από τη 
δημoσίευσή της στηv Εφημερίδα της Κυβερvήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημoσιευθεί στηv Εφημερίδα της 
Κυβερvήσεως.

Αθήvα, 30 Αυγούστου 2006
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΥΦΥΠ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΕΪΜΑΡΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΝΕΡΑΝΤΖΗΣ
 ΠΕΡIΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞIΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
 ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΟΥΦΛΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΠΑΣΙΑΚΟΣ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 

ΠΙΝΑΚΕΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΔΙΑΜΕΣΩΝ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ

Πολύγωνο 1 : Εθνικό Πάρκο Δάσους  Πολύγωνο 10 : Ζώνη Α1 
  Δαδιάς – Λευκίμμης – Σουφλίου 

Πολύγωνο 2 : Ζώνη Β1 Πολύγωνο 11 : Ζώνη Α2

Πολύγωνο 3 : Ζώνη Β2α Πολύγωνο 12 : Ζώνη Β1

Πολύγωνο 4 : Ζώνη Β2β Πολύγωνο 13 : Ζώνη Α1

Πολύγωνο 5 : Ζώνη Β1 Πολύγωνο 14 : Ζώνη Β3

Πολύγωνο 6 : Ζώνη Β2α  Πολύγωνο 15 : Ζώνη Β2β

Πολύγωνο 7 : Ζώνη Β2 Πολύγωνο 16 : Ζώνη Β2

Πολύγωνο 8 : Ζώνη Α2 Πολύγωνο 17 : Ζώνη 2α

Πολύγωνο 9 : Ζώνη Α2

Ζώνη Α1 Πολύγωνα 10, 13 Ζώνη Β2 Πολύγωνα 7, 16, 18

Ζώνη Α2 Πολύγωνα 8, 9, 11 Ζώνη Β2α Πολύγωνα 3, 6, 17

Ζώνη Β1 Πολύγωνα 2, 5, 12 Ζώνη Β2β Πολύγωνα 4, 15,

Ζώνη Β3 Πολύγωνο 14

 



 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ) 8511

ΠΙΝΑΚΕΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΔΙΑΜΕΣΩΝ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ ΤΩΝ 
ΟΡΙΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΔΑΣΟΥΣ ΔΑΔΙΑΣ − ΛΕΥΚΙΜΜΗΣ − ΣΟΥΦΛΙΟΥ

Σημείο Περιγραφή Διαδρομή



8512 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ) 

ΠΙΝΑΚΕΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΔΙΑΜΕΣΩΝ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ ΤΩΝ 
ΟΡΙΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΔΑΣΟΥΣ ΔΑΔΙΑΣ − ΛΕΥΚΙΜΜΗΣ − ΣΟΥΦΛΙΟΥ

Σημείο Περιγραφή Διαδρομή



 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ) 8513

ΠΙΝΑΚΕΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΔΙΑΜΕΣΩΝ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ ΤΩΝ 
ΟΡΙΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΔΑΣΟΥΣ ΔΑΔΙΑΣ − ΛΕΥΚΙΜΜΗΣ − ΣΟΥΦΛΙΟΥ

Σημείο Περιγραφή Διαδρομή



8514 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ) 

ΠΙΝΑΚΕΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΔΙΑΜΕΣΩΝ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ ΤΩΝ 
ΟΡΙΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΔΑΣΟΥΣ ΔΑΔΙΑΣ − ΛΕΥΚΙΜΜΗΣ − ΣΟΥΦΛΙΟΥ

Σημείο Περιγραφή Διαδρομή



 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ) 8515

ΠΙΝΑΚΕΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΔΙΑΜΕΣΩΝ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ ΤΩΝ 
ΟΡΙΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΔΑΣΟΥΣ ΔΑΔΙΑΣ − ΛΕΥΚΙΜΜΗΣ − ΣΟΥΦΛΙΟΥ

Σημείο Περιγραφή Διαδρομή



8516 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ) 

ΠΙΝΑΚΕΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΔΙΑΜΕΣΩΝ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ ΤΩΝ 
ΟΡΙΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΔΑΣΟΥΣ ΔΑΔΙΑΣ − ΛΕΥΚΙΜΜΗΣ − ΣΟΥΦΛΙΟΥ

Σημείο Περιγραφή Διαδρομή



 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ) 8517

ΠΙΝΑΚΕΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΔΙΑΜΕΣΩΝ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ ΤΩΝ 
ΟΡΙΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΔΑΣΟΥΣ ΔΑΔΙΑΣ − ΛΕΥΚΙΜΜΗΣ − ΣΟΥΦΛΙΟΥ

Σημείο Περιγραφή Διαδρομή



8518 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ) 

ΠΙΝΑΚΕΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΔΙΑΜΕΣΩΝ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ ΤΩΝ 
ΟΡΙΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΔΑΣΟΥΣ ΔΑΔΙΑΣ − ΛΕΥΚΙΜΜΗΣ − ΣΟΥΦΛΙΟΥ

Σημείο Περιγραφή Διαδρομή



 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ) 8519

ΠΙΝΑΚΕΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΔΙΑΜΕΣΩΝ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ ΤΩΝ 
ΟΡΙΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΔΑΣΟΥΣ ΔΑΔΙΑΣ − ΛΕΥΚΙΜΜΗΣ − ΣΟΥΦΛΙΟΥ

Σημείο Περιγραφή Διαδρομή



8520 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ) 

ΠΙΝΑΚΕΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΔΙΑΜΕΣΩΝ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ ΤΩΝ 
ΟΡΙΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΔΑΣΟΥΣ ΔΑΔΙΑΣ − ΛΕΥΚΙΜΜΗΣ − ΣΟΥΦΛΙΟΥ

Σημείο Περιγραφή Διαδρομή

*04009111310060068*



ΠΙΝΑΚΕΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΔΙΑΜΕΣΩΝ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ ΤΩΝ 
ΟΡΙΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΔΑΣΟΥΣ ΔΑΔΙΑΣ − ΛΕΥΚΙΜΜΗΣ − ΣΟΥΦΛΙΟΥ

Σημείο Περιγραφή Διαδρομή

ΦΕΚ 911 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ) 8521



8522 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ) 

ΠΙΝΑΚΕΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΔΙΑΜΕΣΩΝ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ ΤΩΝ 
ΟΡΙΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΔΑΣΟΥΣ ΔΑΔΙΑΣ − ΛΕΥΚΙΜΜΗΣ − ΣΟΥΦΛΙΟΥ

Σημείο Περιγραφή Διαδρομή



 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ) 8523

ΠΙΝΑΚΕΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΔΙΑΜΕΣΩΝ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ ΤΩΝ 
ΟΡΙΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΔΑΣΟΥΣ ΔΑΔΙΑΣ − ΛΕΥΚΙΜΜΗΣ − ΣΟΥΦΛΙΟΥ

Σημείο Περιγραφή Διαδρομή



8524 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ) 

ΠΙΝΑΚΕΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΔΙΑΜΕΣΩΝ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ ΤΩΝ
ΟΡΙΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΔΑΣΟΥΣ ΔΑΔΙΑΣ − ΛΕΥΚΙΜΜΗΣ − ΣΟΥΦΛΙΟΥ

Σημείο Περιγραφή Διαδρομή



 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ) 8525

ΠΙΝΑΚΕΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΔΙΑΜΕΣΩΝ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ ΤΩΝ
ΟΡΙΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΔΑΣΟΥΣ ΔΑΔΙΑΣ − ΛΕΥΚΙΜΜΗΣ − ΣΟΥΦΛΙΟΥ

Σημείο Περιγραφή Διαδρομή



8526 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ) 

ΠΙΝΑΚΕΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΔΙΑΜΕΣΩΝ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ ΤΩΝ
ΟΡΙΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΔΑΣΟΥΣ ΔΑΔΙΑΣ − ΛΕΥΚΙΜΜΗΣ − ΣΟΥΦΛΙΟΥ

Σημείο Περιγραφή Διαδρομή



 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ) 8527

ΠΙΝΑΚΕΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΔΙΑΜΕΣΩΝ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ ΤΩΝ
ΟΡΙΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΔΑΣΟΥΣ ΔΑΔΙΑΣ − ΛΕΥΚΙΜΜΗΣ − ΣΟΥΦΛΙΟΥ

Σημείο Περιγραφή Διαδρομή



8528 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ) 

ΠΙΝΑΚΕΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΔΙΑΜΕΣΩΝ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ ΤΩΝ
ΟΡΙΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΔΑΣΟΥΣ ΔΑΔΙΑΣ − ΛΕΥΚΙΜΜΗΣ − ΣΟΥΦΛΙΟΥ

Σημείο Περιγραφή Διαδρομή



ΠΙΝΑΚΕΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΔΙΑΜΕΣΩΝ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ ΤΩΝ
ΟΡΙΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΔΑΣΟΥΣ ΔΑΔΙΑΣ − ΛΕΥΚΙΜΜΗΣ − ΣΟΥΦΛΙΟΥ

Σημείο Περιγραφή Διαδρομή

ΦΕΚ 911 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ) 8529



8530 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ) 

ΠΙΝΑΚΕΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΔΙΑΜΕΣΩΝ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ ΤΩΝ
ΟΡΙΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΔΑΣΟΥΣ ΔΑΔΙΑΣ − ΛΕΥΚΙΜΜΗΣ − ΣΟΥΦΛΙΟΥ

Σημείο Περιγραφή Διαδρομή



 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ) 8531

ΠΙΝΑΚΕΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΔΙΑΜΕΣΩΝ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ ΤΩΝ
ΟΡΙΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΔΑΣΟΥΣ ΔΑΔΙΑΣ − ΛΕΥΚΙΜΜΗΣ − ΣΟΥΦΛΙΟΥ

Σημείο Περιγραφή Διαδρομή



8532 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ) 

ΠΙΝΑΚΕΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΔΙΑΜΕΣΩΝ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ ΤΩΝ
ΟΡΙΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΔΑΣΟΥΣ ΔΑΔΙΑΣ − ΛΕΥΚΙΜΜΗΣ − ΣΟΥΦΛΙΟΥ

Σημείο Περιγραφή Διαδρομή



 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ) 8533

ΠΙΝΑΚΕΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΔΙΑΜΕΣΩΝ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ ΤΩΝ
ΟΡΙΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΔΑΣΟΥΣ ΔΑΔΙΑΣ − ΛΕΥΚΙΜΜΗΣ − ΣΟΥΦΛΙΟΥ

Σημείο Περιγραφή Διαδρομή



8534 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ) 

ΠΙΝΑΚΕΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΔΙΑΜΕΣΩΝ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ ΤΩΝ
ΟΡΙΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΔΑΣΟΥΣ ΔΑΔΙΑΣ − ΛΕΥΚΙΜΜΗΣ − ΣΟΥΦΛΙΟΥ

Σημείο Περιγραφή Διαδρομή



 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ) 8535

ΠΙΝΑΚΕΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΔΙΑΜΕΣΩΝ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ ΤΩΝ
ΟΡΙΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΔΑΣΟΥΣ ΔΑΔΙΑΣ − ΛΕΥΚΙΜΜΗΣ − ΣΟΥΦΛΙΟΥ

Σημείο Περιγραφή Διαδρομή



8536 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ) 

ΠΙΝΑΚΕΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΔΙΑΜΕΣΩΝ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ ΤΩΝ
ΟΡΙΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΔΑΣΟΥΣ ΔΑΔΙΑΣ − ΛΕΥΚΙΜΜΗΣ − ΣΟΥΦΛΙΟΥ

Σημείο Περιγραφή Διαδρομή



ΠΙΝΑΚΕΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΔΙΑΜΕΣΩΝ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ ΤΩΝ
ΟΡΙΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΔΑΣΟΥΣ ΔΑΔΙΑΣ − ΛΕΥΚΙΜΜΗΣ − ΣΟΥΦΛΙΟΥ

Σημείο Περιγραφή Διαδρομή

ΦΕΚ 911 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ) 8537



8538 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ) 

ΠΙΝΑΚΕΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΔΙΑΜΕΣΩΝ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ ΤΩΝ
ΟΡΙΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΔΑΣΟΥΣ ΔΑΔΙΑΣ − ΛΕΥΚΙΜΜΗΣ − ΣΟΥΦΛΙΟΥ

Σημείο Περιγραφή Διαδρομή



 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ) 8539

ΠΙΝΑΚΕΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΔΙΑΜΕΣΩΝ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ ΤΩΝ
ΟΡΙΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΔΑΣΟΥΣ ΔΑΔΙΑΣ − ΛΕΥΚΙΜΜΗΣ − ΣΟΥΦΛΙΟΥ

Σημείο Περιγραφή Διαδρομή



8540 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ) 

ΠΙΝΑΚΕΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΔΙΑΜΕΣΩΝ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ ΤΩΝ
ΟΡΙΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΔΑΣΟΥΣ ΔΑΔΙΑΣ − ΛΕΥΚΙΜΜΗΣ − ΣΟΥΦΛΙΟΥ

Σημείο Περιγραφή Διαδρομή



 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ) 8541

ΠΙΝΑΚΕΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΔΙΑΜΕΣΩΝ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ ΤΩΝ
ΟΡΙΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΔΑΣΟΥΣ ΔΑΔΙΑΣ − ΛΕΥΚΙΜΜΗΣ − ΣΟΥΦΛΙΟΥ

Σημείο Περιγραφή Διαδρομή



8542 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ) 

ΠΙΝΑΚΕΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΔΙΑΜΕΣΩΝ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ ΤΩΝ
ΟΡΙΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΔΑΣΟΥΣ ΔΑΔΙΑΣ − ΛΕΥΚΙΜΜΗΣ − ΣΟΥΦΛΙΟΥ

Σημείο Περιγραφή Διαδρομή



 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ) 8543

ΠΙΝΑΚΕΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΔΙΑΜΕΣΩΝ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ ΤΩΝ
ΟΡΙΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΔΑΣΟΥΣ ΔΑΔΙΑΣ − ΛΕΥΚΙΜΜΗΣ − ΣΟΥΦΛΙΟΥ

Σημείο Περιγραφή Διαδρομή



8544 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ) 

ΠΙΝΑΚΕΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΔΙΑΜΕΣΩΝ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ ΤΩΝ
ΟΡΙΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΔΑΣΟΥΣ ΔΑΔΙΑΣ − ΛΕΥΚΙΜΜΗΣ − ΣΟΥΦΛΙΟΥ

Σημείο Περιγραφή Διαδρομή



ΠΙΝΑΚΕΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΔΙΑΜΕΣΩΝ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ ΤΩΝ
ΟΡΙΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΔΑΣΟΥΣ ΔΑΔΙΑΣ − ΛΕΥΚΙΜΜΗΣ − ΣΟΥΦΛΙΟΥ

Σημείο Περιγραφή Διαδρομή

ΦΕΚ 911 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ) 8545



8546 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ) 

ΠΙΝΑΚΕΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΔΙΑΜΕΣΩΝ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ ΤΩΝ
ΟΡΙΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΔΑΣΟΥΣ ΔΑΔΙΑΣ − ΛΕΥΚΙΜΜΗΣ − ΣΟΥΦΛΙΟΥ

Σημείο Περιγραφή Διαδρομή



 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ) 8547

ΠΙΝΑΚΕΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΔΙΑΜΕΣΩΝ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ ΤΩΝ
ΟΡΙΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΔΑΣΟΥΣ ΔΑΔΙΑΣ − ΛΕΥΚΙΜΜΗΣ − ΣΟΥΦΛΙΟΥ

Σημείο Περιγραφή Διαδρομή



8548 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ) 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ
ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΔΑΣΟΥΣ ΔΑΔΙΑΣ −ΛΕΥΚΙΜΜΗΣ − ΣΟΥΦΛΙΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟ−
ΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ

Α/Α ΣΗ−
ΜΕΙΟ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΝ/ΝΗ Χ ΣΥΝ/ΝΗ Υ ΤΡΟΠΟΣ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΤΡΙΓ.



 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ) 8549

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ
ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΔΑΣΟΥΣ ΔΑΔΙΑΣ −ΛΕΥΚΙΜΜΗΣ − ΣΟΥΦΛΙΟΥ

Α/Α ΣΗ−
ΜΕΙΟ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΝ/ΝΗ Χ ΣΥΝ/ΝΗ Υ ΤΡΟΠΟΣ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΤΡΙΓ.



8550 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ) 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ
ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΔΑΣΟΥΣ ΔΑΔΙΑΣ −ΛΕΥΚΙΜΜΗΣ − ΣΟΥΦΛΙΟΥ

Α/Α ΣΗ−
ΜΕΙΟ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΝ/ΝΗ Χ ΣΥΝ/ΝΗ Υ ΤΡΟΠΟΣ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΤΡΙΓ.



 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ) 8551

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ
ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΔΑΣΟΥΣ ΔΑΔΙΑΣ −ΛΕΥΚΙΜΜΗΣ − ΣΟΥΦΛΙΟΥ

Α/Α ΣΗ−
ΜΕΙΟ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΝ/ΝΗ Χ ΣΥΝ/ΝΗ Υ ΤΡΟΠΟΣ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΤΡΙΓ.



8552 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ) 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ
ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΔΑΣΟΥΣ ΔΑΔΙΑΣ −ΛΕΥΚΙΜΜΗΣ − ΣΟΥΦΛΙΟΥ

Α/Α ΣΗ−
ΜΕΙΟ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΝ/ΝΗ Χ ΣΥΝ/ΝΗ Υ ΤΡΟΠΟΣ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΤΡΙΓ.



ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ
ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΔΑΣΟΥΣ ΔΑΔΙΑΣ −ΛΕΥΚΙΜΜΗΣ − ΣΟΥΦΛΙΟΥ

Α/Α ΣΗ−
ΜΕΙΟ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΝ/ΝΗ Χ ΣΥΝ/ΝΗ Υ ΤΡΟΠΟΣ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΤΡΙΓ.

ΦΕΚ 911 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ) 8553



8554 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ) 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ
ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΔΑΣΟΥΣ ΔΑΔΙΑΣ −ΛΕΥΚΙΜΜΗΣ − ΣΟΥΦΛΙΟΥ

Α/Α ΣΗ−
ΜΕΙΟ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΝ/ΝΗ Χ ΣΥΝ/ΝΗ Υ ΤΡΟΠΟΣ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΤΡΙΓ.



 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ) 8555

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ
ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΔΑΣΟΥΣ ΔΑΔΙΑΣ −ΛΕΥΚΙΜΜΗΣ − ΣΟΥΦΛΙΟΥ

Α/Α ΣΗ−
ΜΕΙΟ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΝ/ΝΗ Χ ΣΥΝ/ΝΗ Υ ΤΡΟΠΟΣ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΤΡΙΓ.



8556 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ) 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ
ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΔΑΣΟΥΣ ΔΑΔΙΑΣ −ΛΕΥΚΙΜΜΗΣ − ΣΟΥΦΛΙΟΥ

Α/Α ΣΗ−
ΜΕΙΟ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΝ/ΝΗ Χ ΣΥΝ/ΝΗ Υ ΤΡΟΠΟΣ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΤΡΙΓ.



 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ) 8557

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ
ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΔΑΣΟΥΣ ΔΑΔΙΑΣ −ΛΕΥΚΙΜΜΗΣ − ΣΟΥΦΛΙΟΥ

Α/Α ΣΗ−
ΜΕΙΟ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΝ/ΝΗ Χ ΣΥΝ/ΝΗ Υ ΤΡΟΠΟΣ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΤΡΙΓ.



8558 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ) 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ
ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΔΑΣΟΥΣ ΔΑΔΙΑΣ −ΛΕΥΚΙΜΜΗΣ − ΣΟΥΦΛΙΟΥ

Α/Α ΣΗ−
ΜΕΙΟ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΝ/ΝΗ Χ ΣΥΝ/ΝΗ Υ ΤΡΟΠΟΣ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΤΡΙΓ.



 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ) 8559

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ
ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΔΑΣΟΥΣ ΔΑΔΙΑΣ −ΛΕΥΚΙΜΜΗΣ − ΣΟΥΦΛΙΟΥ

Α/Α ΣΗ−
ΜΕΙΟ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΝ/ΝΗ Χ ΣΥΝ/ΝΗ Υ ΤΡΟΠΟΣ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΤΡΙΓ.



8560 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ) 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ
ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΔΑΣΟΥΣ ΔΑΔΙΑΣ −ΛΕΥΚΙΜΜΗΣ − ΣΟΥΦΛΙΟΥ

Α/Α ΣΗ−
ΜΕΙΟ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΝ/ΝΗ Χ ΣΥΝ/ΝΗ Υ ΤΡΟΠΟΣ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΤΡΙΓ.



ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ
ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΔΑΣΟΥΣ ΔΑΔΙΑΣ −ΛΕΥΚΙΜΜΗΣ − ΣΟΥΦΛΙΟΥ

Α/Α ΣΗ−
ΜΕΙΟ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΝ/ΝΗ Χ ΣΥΝ/ΝΗ Υ ΤΡΟΠΟΣ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΤΡΙΓ.

ΦΕΚ 911 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ) 8561



8562 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ) 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ
ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΔΑΣΟΥΣ ΔΑΔΙΑΣ −ΛΕΥΚΙΜΜΗΣ − ΣΟΥΦΛΙΟΥ

Α/Α ΣΗ−
ΜΕΙΟ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΝ/ΝΗ Χ ΣΥΝ/ΝΗ Υ ΤΡΟΠΟΣ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΤΡΙΓ.



 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ) 8563



8564 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ) 



 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ) 8565



8566 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ) 



 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ) 8567



8568 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ) 



ΦΕΚ 911 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ) 8569



8570 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ) 





8572 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ) 

ÅÈÍÉÊÏ ÔÕÐÏÃÑÁÖÅÉÏ
ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÔÇÓ ÊÕÂÅÑÍÇÓÅÙÓ

Óå Ýíôõðç ìïñöÞ:
• Ãéá ôá ÖÅÊ áðü 1 ìÝ÷ñé 16 óåëßäåò óå 1 euro, ðñïóáõîáíüìåíç êáôÜ 0,20 euro ãéá êÜèå åðéðëÝïí ïêôáóÝëéäï Þ ìÝñïò áõôïý.
• Ãéá ôá öùôïáíôßãñáöá ÖÅÊ óå 0,15 euro áíÜ óåëßäá.
Óå ìïñöÞ CD:

Ôåý÷ïò Ðåñßïäïò ÅURO Ôåý÷ïò Ðåñßïäïò ÅURO
A~ ÅôÞóéï 150 Áíáðôõîéáêþí ÐñÜîåùí ÅôÞóéï 50
Á 3ìçíéáßï 40 Í.Ð.Ä.Ä. ÅôÞóéï 50
Á´ Ìçíéáßï 15 ÐáñÜñôçìá ÅôÞóéï 50
Â’ ÅôÞóéï 300 ÅìðïñéêÞò êáé Béïìç÷áíéêÞò Éäéïêôçóßáò ÅôÞóéï 100
B~ 3ìçíéáßï 80 ÁíùôÜôïõ Åéäéêïý Äéêáóôçñßïõ ÅôÞóéï 5
Â´ Ìçíéáßï 30 Äéáêçñýîåùí Äçìïóßùí ÓõìâÜóåùí ÅôÞóéï 200
Ã´ ÅôÞóéï 50 Äéáêçñýîåùí Äçìïóßùí ÓõìâÜóåùí Åâäïìáäéáßï 5
Ä´ ÅôÞóéï 220 Á.Å. & Å.Ð.Å Ìçíéáßï 100
Ä~ 3ìçíéáßï 60

• Ç ôéìÞ ðþëçóçò ìåìïíùìÝíùí Ö.Å.Ê  óå ìïñöÞ cd-rom áðü åêåßíá ðïõ äéáôßèåíôáé óå çëåêôñïíéêÞ ìïñöÞ êáé ìÝ÷ñé 100 óåëßäåò óå 5 euro ðñïóáõîáíüìåíç êáôÜ 1 euro áíÜ 50
óåëßäåò.

• Ç ôéìÞ ðþëçóçò óå ìïñöÞ cd-rom äçìïóéåõìÜôùí ìéáò åôáéñåßáò óôï ôåý÷ïò Á.Å. êáé Å.Ð.Å. óå 5 euro áíÜ Ýôïò.
ÐÁÑÁÃÃÅËÉÁ ÊÁÉ ÁÐÏÓÔÏËÇ Ö.Å.Ê. :    ôçëåöùíéêÜ : 210 - 4071010,    fax : 210 - 4071010     internet : http://www.et.gr.

* Ïé óõíäñïìÝò ôïõ åóùôåñéêïý ðñïðëçñþíïíôáé óôéò ÄÏÕ (ôï ðïóü óõíäñïìÞò êáôáâÜëëåôáé óôïí êùäéêü áñéèìü åóüäùí ÊÁÅ 2531 êáé ôï ðïóü õðÝñ ÔÁÐÅÔ (5% ôïõ
ðïóïý ôçò óõíäñïìÞò) óôïí êùäéêü áñéèìü åóüäùí ÊÁÅ 3512).Ôï ðñùôüôõðï áðïäåéêôéêü åßóðñáîçò (äéðëüôõðï) èá ðñÝðåé íá áðïóôÝëëåôáé Þ íá êáôáôßèåôáé óôçí
áñìüäéá Õðçñåóßá ôïõ Åèíéêïý Ôõðïãñáöåßïõ.

* Ç ðëçñùìÞ ôïõ õðÝñ ÔÁÐÅÔ ðïóïóôïý ðïõ áíôéóôïé÷åß óå óõíäñïìÝò, åéóðñÜôôåôáé êáé áðü ôéò ÄÏÕ.
* Ïé óõíäñïìçôÝò ôïõ åîùôåñéêïý Ý÷ïõí ôç äõíáôüôçôá ëÞøçò ôùí äçìïóéåõìÜôùí ìÝóù internet, ìå ôçí êáôáâïëÞ ôùí áíôßóôïé÷ùí ðïóþí óõíäñïìÞò êáé ÔÁÐÅÔ .
* Ïé Íïìáñ÷éáêÝò ÁõôïäéïéêÞóåéò, ïé ÄÞìïé, ïé Êïéíüôçôåò ùò êáé ïé åðé÷åéñÞóåéò áõôþí ðëçñþíïõí ôï ìéóü ÷ñçìáôéêü ðïóü ôçò óõíäñïìÞò êáé ïëüêëçñï ôï ðïóü õðÝñ

ôïõ ÔÁÐÅÔ.
* Ç óõíäñïìÞ éó÷ýåé ãéá Ýíá çìåñïëïãéáêü Ýôïò. Äåí åããñÜöïíôáé óõíäñïìçôÝò ãéá ìéêñüôåñï ÷ñïíéêü äéÜóôçìá.
* Ç åããñáöÞ Þ áíáíÝùóç ôçò óõíäñïìÞò ðñáãìáôïðïéåßôáé ôï áñãüôåñï ìÝ÷ñé ôçí 31çí Äåêåìâñßïõ êÜèå Ýôïõò.
* Áíôßãñáöá äéðëïôýðùí, ôá÷õäñïìéêÝò åðéôáãÝò êáé ÷ñçìáôéêÜ ãñáììÜôéá äåí ãßíïíôáé äåêôÜ.

Ïé õðçñåóßåò åîõðçñÝôçóçò ôùí ðïëéôþí ëåéôïõñãïýí êáèçìåñéíÜ áðü 08.00~ Ýùò 13.00~

Óå Ýíôõðç ìïñöÞ Áðü ôï Internet

Á~ (Íüìïé, Ð.Ä., ÓõìâÜóåéò êôë.) 225 6 1906
Â~ (ÕðïõñãéêÝò áðïöÜóåéò êôë.) 320 6 2256
Ã~ (Äéïñéóìïß, áðïëýóåéò êôë. Äçì. ÕðáëëÞëùí) 65 6 ÄÙÑÅÁÍ
Ä~ (Áðáëëïôñéþóåéò, ðïëåïäïìßá êôë.) 320 6 1606
Áíáðôõîéáêþí ÐñÜîåùí êáé ÓõìâÜóåùí (Ô.Á.Ð.Ó.) 160 6 956
Í.Ð.Ä.Ä. (Äéïñéóìïß êôë. ðñïóùðéêïý Í.Ð.Ä.Ä.) 65 6 ÄÙÑÅÁÍ
ÐáñÜñôçìá (Ðñïêçñýîåéò èÝóåùí ÄÅÐ êôë.) 33 6 ÄÙÑÅÁÍ
Äåëôßï ÅìðïñéêÞò êáé Âéïì/êÞò Éäéïêôçóßáò (Ä.Å.Â.É.) 65 6 336
ÁíùôÜôïõ Åéäéêïý Äéêáóôçñßïõ (Á.Å.Ä.) 10 6 ÄÙÑÅÁÍ
Áíùíýìùí Åôáéñåéþí & Å.Ð.Å. 2.250 6 6456
Äéáêçñýîåùí Äçìïóßùí ÓõìâÜóåùí (Ä.Ä.Ó.) 225 6 956
Ðñþôï (A´), Äåýôåñï (Â´) êáé ÔÝôáñôï (Ä´) _ 4506

• Ôï ôåý÷ïò ôïõ ÁÓÅÐ (Ýíôõðç ìïñöÞ) èá áðïóôÝëëåôáé óå óõíäñïìçôÝò ìå ôçí åðéâÜñõíóç ôùí 70 euro, ðïóü ôï ïðïßï áöïñÜ ôá÷õäñïìéêÜ Ýîïäá.
• Ãéá ôçí ðáñï÷Þ äéêáéþìáôïò çëåêôñïíéêÞò ðñüóâáóçò óå Ö.Å.Ê. ðñïçãïõìÝíùí åôþí êáé óõãêåêñéìÝíá óôá ôåý÷ç Á´, Â´, Ä´, Áíáðôõîéáêþí ÐñÜîåùí &

ÓõìâÜóåùí, Äåëôßï ÅìðïñéêÞò êáé Âéïìç÷áíéêÞò Éäéïêôçóßáò  Äéáêçñýîåùí, Äçìïóßùí ÓõìâÜóåùí êáé Á.Å. & Å.Ð.Å., ç ôéìÞ ðñïóáõîÜíåôáé ðÝñáí ôïõ ðïóïý
ôçò åôÞóéáò óõíäñïìÞò Ýôïõò 2006, êáôÜ 40 euro áíÜ Ýôïò ðáëáéüôçôáò êáé áíÜ ôåý÷ïò.

ÈÅÓÓÁËÏÍÉÊÇ - Âáó. ¼ëãáò 227 (2310) 423 956
ÐÅÉÑÁÉÁÓ - Åõñéðßäïõ 63 (210) 413 5228
ÐÁÔÑÁ - Êïñßíèïõ 327 (2610) 638 109

(2610) 638 110
ÉÙÁÍÍÉÍÁ - ÄéïéêçôÞñéï (26510)  87215
ÊÏÌÏÔÇÍÇ - Äçìïêñáôßáò 1 (25310) 22 858

ËÁÑÉÓÁ - ÄéïéêçôÞñéï (2410) 597449
ÊÅÑÊÕÑÁ - ÓáìáñÜ 13 (26610) 89 122

(26610) 89 105
ÇÑÁÊËÅÉÏ - ÐåäéÜäïò 2 (2810) 300 781
ËÅÓÂÏÓ - Ðë.Êùíóôáíôéíïõðüëåùò 1 (22510) 46 654

(22510) 47 533

Ðëçñïöïñßåò Á.Å. - Å.Ð.Å. êáé ëïéðþí Ö.Å.Ê.:  210 527 9000

Öùôïáíôßãñáöá ðáëáéþí ÖÅÊ - ÂÉÂËÉÏÈÇÊÇ - ÌÁÑÍÇ 8 - Ôçë. (210)8220885 - 8222924

ÄùñåÜí äéÜèåóç ôåý÷ïõò Ðñïêçñýîåùí ÁÓÅÐ áðïêëåéóôéêÜ áðü ÌÜñíç 8 & ÐåñéöåñåéáêÜ Ãñáöåßá

ÄùñåÜí áíÜãíùóç äçìïóéåõìÜôùí ôåý÷ïõò Á´ áðü ôçí éóôïóåëßäá ôïõ Åèíéêïý Ôõðïãñáöåßïõ

ÐÅÑÉÖÅÑÅÉÁÊÁ ÃÑÁÖÅÉÁ ÐÙËÇÓÇÓ Ö.Å.Ê.
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

 ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ    Αρ. Φύλλου 102
16 Μαρτίου 2007

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 4110
 Χαρακτηρισμός της χερσαίας και θαλάσσιας περιοχής 

των υγροτόπων του Δέλτα στις εκβολές του ποτα−
μού Έβρου και της ευρύτερης περιοχής του ως Εθνι−
κό Πάρκο με την ονομασία Εθνικό Υγροτοπικό Πάρ−
κο Δέλτα Έβρου.

   ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ − ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ 

ΔΗΜΟΣΙΩΝ EΡΓΩΝ,
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ,

ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ , ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 18, 19 παρ. 3, 21 (παρ. 1 και 

2), 28, 29, 30 και 31 (παρ. 9 και 10) του ν. 1650/1986, (ΦΕΚ 
160 Α) όπως τα άρθρα 18 και 21 τροποποιήθηκαν με τις 
διατάξεις του άρθρου 16 του ν. 2742/1999 (ΦΕΚ 207 Α) και 
όπως το άρθρο 30 τροποποιήθηκε με το άρθρο 98 παρ. 
12 του ν. 1892/1990 (ΦΕΚ 101 Α).

2. Τις διατάξεις των άρθρων 15, 16 και 17 του ν. 2742/1999 
«Χωροταξικός σχεδιασμός και αειφόρος ανάπτυξη και άλ−
λες διατάξεις» (ΦΕΚ 207Α), όπως το άρθρο 15 (παρ. 4) 
συμπληρώθηκε από το άρθρο 13, (παρ. 1) του ν. 3044/2002 
«Μεταφορά συντελεστή δόμησης και ρυθμίσεις άλλων 
θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χω−
ροταξίας και Δημοσίων Έργων» (ΦΕΚ 197 Α).

3. Το ν.δ. 191/1974 (κύρωση της σύμβασης για τους 
υγροτόπους διεθνούς σημασίας ειδικά ως βιοτόπων 
των υδρόβιων πουλιών − Σύμβαση Ramsar), την υπ’ αριθμ. 
33318/3028/1998 κοινή υπουργική απόφαση «Καθορισμός 
μέτρων και διαδικασιών για τη διατήρηση των φυσικών 
οικοτόπων (ενδιαιτημάτων), καθώς και της άγριας πανί−
δας και χλωρίδας», την ΥΑ 414985/1985 «Μέτρα διαχείρι−
σης της άγριας πτηνοπανίδας».

4. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας 
για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα που κυρώ−
θηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ/τος 63/2005 (Α΄ 98).

5. Την υπ’ αριθμ. 4881/19.5.2004 απόφαση του Πρωθυ−
πουργού και του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας 
και Δημοσίων Έργων «ανάθεση αρμοδιοτήτων Υπουργού 
Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων στους 
Υφυπουργούς Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων 
Έργων» (Β΄ 754).

6. Την από τον Δεκέμβριο 1999 επιστημονική μελέτη 
«Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη υγροτόπων του Δέλτα 
στις εκβολές του ποταμού Έβρου και της ευρύτερης 

περιοχής του» που εγκρίθηκε για τους σκοπούς αυ−
τής της κοινής υπουργικής απόφασης με την υπ’ αριθμ. 
Οικ.60578/3722/23.8.2002 απόφαση του Γενικού Δ/ντή Πε−
ριβάλλοντος του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.

7. Την υπ’ αριθμ. 71961/3670/1.7.1991 απόφαση του Υπουρ−
γού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων 
«Καθορισμός τρόπου ενημέρωσης του κοινού για το πε−
ριεχόμενο των σχεδίων Προεδρικών Διαταγμάτων του 
άρθρου 21, παρ. 1 και 2 του ν. 1650/1986» (ΦΕΚ 541 Β).

8. Την υπ’ αριθμ. 20/2003 γνωμοδότηση του Νομαρχια−
κού Συμβουλίου Έβρου.

9. Το γεγονός ότι από τις κανονιστικές διατάξεις της 
απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του 
κρατικού προϋπολογισμού και του προϋπολογισμού των 
οικείων Ο.Τ.Α.

10. Το ν. 743/77 (Α΄ 319) όπως κωδικοποιήθηκε με το 
π.δ. 55/1998 «Προστασία του θαλάσσιου Περιβάλλοντος 
(Α΄ 58) και ισχύει.

11. Το ν. 2252/1994 «Κύρωση Διεθνούς Σύμβασης για την 
ετοιμότητα, συνεργασία και αντιμετώπιση της ρύπανσης 
της θάλασσας από πετρέλαιο, 1990 και άλλες διατάξεις» 
(Α΄ 192) και το π.δ. 11/2002 «Εθνικό Σχέδιο Εκτακτης Ανά−
γκης για την αντιμετώπιση περιστατικών ρύπανσης από 
πετρέλαιο και άλλες επιβλαβείς ουσίες» (Α΄ 6).

12. Το ν. 855/1978 «Περί κυρώσεως της υπογραφείσης εις 
Βαρκελώνην το 1976 Διεθνούς Συμβάσεως «περί προστασί−
ας της Μεσογείου Θαλάσσης εκ της ρυπάνσεως» μετά του 
συνημμένου εις αυτήν Παραρτήματος, ως και των Πρωτο−
κόλων αυτής «περί προλήψεως ρυπάνσεως της Μεσογείου 
Θαλάσσης εκ της απορρίψεως ουσιών εκ των πλοίων και 
αεροσκαφών, και «περί συνεργασίας διά την καταπολέμιση 
ρυπάνσεως της Μεσογείου Θαλάσσης εκ πετρελαίου και 
άλλων επιβλαβών ουσιών» μετά των συνημμένων εις αυτά 
Παραρτημάτων» (Α΄ 235), όπως ισχύει.

13. Το ν. 1634/1986 «Κύρωση των Πρωτοκόλλων 1980 
«Για την προστασία της Μεσογείου Θαλάσσης από τη 
ρύπανση από χερσαίες πηγές» και 1982 «Περί των ειδικά 
προστατευμένων περιοχών της Μεσογείου» (Α΄ 104), όπως 
κυρώθηκε και τροποποιήθηκε με το ν. 3022/2002 «Κύρωση 
των τροποποιήσεων της Σύμβασης της Βαρκελώνης του 
1976 «για την προστασία της Μεσογείου θάλασσας από τη 
ρύπανση και των τροποποιήσεων του Πρωτοκόλλου του 
1980 «για την προστασία της Μεσογείου Θαλάσσας από 
τη ρύπανση από χερσαίες πηγές» (Α΄ 144), όπως ισχύει.

14. Το ν. 3022/2002 «Κύρωση των τροποποιήσεων της 
Σύμβασης της Βαρκελώνης του 1976 «για την προστα−
σία της Μεσογείου Θάλασσας από τη ρύπανση» και των 
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τροποποιήσεων του Πρωτοκόλλου του 1980 «για την προ−
στασία της Μεσογείου Θάλασσας από τη ρύπανση από 
χερσαίες πηγές» (Α΄ 144). 

15. Το ν. 3497/2006 «Κύρωση του Πρωτοκόλλου «περί 
συνεργασίας για την πρόληψη της ρύπανσης από πλοία 
και, σε περιπτώσεις επείγουσας ανάγκης, στην κατα−
πολέμηση της ρύπανσης της Μεσογείου θάλασσας» (Α΄ 
219), αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Σκοπός

Σκοπός της παρούσας κοινής υπουργικής απόφασης, 
είναι η προστασία, διατήρηση και διαχείριση της φύσης 
και του τοπίου, ως φυσικής κληρονομιάς και πολύτιμου 
εθνικού φυσικού πόρου σε χερσαία και υδάτινα τμήματα 
της περιοχής των υγροτόπων του Δέλτα στις εκβολές 
του ποταμού Έβρου και της ευρύτερης περιοχής του, που 
διακρίνονται για την μεγάλη βιολογική, οικολογική, αι−
σθητική, επιστημονική, γεωμορφολογική και παιδαγωγική 
τους αξία, με το χαρακτηρισμό της ως Εθνικό Πάρκο με 
την ονομασία Εθνικό Υγροτοπικό Πάρκο Δέλτα Έβρου. 

Ειδικότερα επιδιώκεται η διατήρηση και διαχείριση των 
σπανίων οικοτόπων και των ειδών χλωρίδας και πανίδας 
που απαντώνται στη συγκεκριμένη περιοχή, η οποία όσον 
αφορά την ορνιθοπανίδα αποτελεί έναν από τους πλου−
σιότερους υγροτόπους της Ευρώπης, τόσο σε αριθμό 
ειδών, όσο και σε πληθυσμό.

Άρθρο 2
Χαρακτηρισμός και οριοθέτηση περιοχής και ζωνών
1. Χαρακτηρίζεται ως Εθνικό Πάρκο με την ονομασία 

«Εθνικό Υγροτοπικό Πάρκο Δέλτα Έβρου» η χερσαία και 
η θαλάσσια περιοχή των υγροτόπων του Δέλτα στις 
εκβολές του ποταμού Έβρου και της ευρύτερης περιοχής 
του, που βρίσκεται εκτός των ορίων των εγκεκριμένων 
Γενικών Πολεοδομικών Σχεδίων και εκτός των ορίων 
οικισμών κάτω των 2000 κατοίκων και εμπίπτει στα δι−
οικητικά όρια των Δήμων Αλεξανδρούπολης, Φερών και 
Τραϊανούπολης, όπως τα όρια του φαίνονται με συνεχή 
γραμμή στο σχετικό πρωτότυπο διάγραμμα σε κλίμακα 
1:25.000, που θεωρήθηκε από τον προϊστάμενο της Δι−
εύθυνσης Τοπογραφικών Εφαρμογών με την υπ’ αριθμ. 
4110/2007 πράξη του και που αντίτυπο του σε φωτοσμί−
κρυνση δημοσιεύεται με την παρούσα απόφαση. 

2. Εντός του Εθνικού Πάρκου, όπως ορίζεται παραπάνω 
καθορίζονται στη χερσαία και θαλάσσια περιοχή ζώνες Α, 
Β, Γ, οι οποίες χαρακτηρίζονται ως περιοχή προστασίας 
της φύσης.

Επίσης, εντός του Εθνικού Πάρκου καθορίζονται ζώνες 
Δ,Ε,Ζ,Η,Θ.

Τα όρια των παραπάνω ζωνών φαίνονται με διακεκομμέ−
νη γραμμή στο διάγραμμα της προηγούμενης παραγράφου 
1, ορίζονται από τα σημεία 1, 1α, 2, 3, 3α, 3β, 3γ, 3δ, 3ε, 4, 
5...15, 15α, 16...17, 17α, 17β, 17γ, 18...21, 21α, 21β, 22...25, 25α, 26....30, 
30α, 31, 31α που φαίνονται στα παραπάνω διάγραμμα και 
περιγράφονται στο παράρτημα 1 που αποτελεί αναπόσπα−
στο μέρος της παρούσας απόφασης

3. Χαρακτηρίζεται ως Περιφερειακή Ζώνη η χερσαία πε−
ριοχή, που βρίσκεται εκτός των ορίων των εγκεκριμένων 
Γενικών Πολεοδομικών Σχεδίων κα εκτός ορίων οικισμών 
κάτω των 2000 κατοίκων και εμπίπτει στα διοικητικά όρια 
των δήμων Αλεξανδρούπολης, Φερών και Τραίανούπο−
λης, όπως τα όρια της φαίνονται με την διακεκομμένη 
γραμμή στο πρωτότυπο διάγραμμα της παραγράφου 1 
του παρόντος άρθρου. Τα όρια της Περιφερειακής Ζώνης 
περιγράφονται στο παράρτημα Ι.

4. Οι περιοχές στρατιωτικών εγκαταστάσεων υπάγο−
νται σε ίδιο νομικό καθεστώς.

Άρθρο 3
Χρήσεις, δραστηριότητες, μέτρα, όροι και 
περιορισμοί προστασίας και διαχείρισης

Α. ΖΩΝΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Α, Β, Γ, Δ, Ε, Ζ, Η, Θ
Α1. Γενικοί όροι 
Σε όλες τις καθοριζόμενες με την παρούσα απόφαση 

ζώνες προστασίας επιτρέπονται:
1. Η επιστημονική έρευνα των χαρακτηριστικών του οικο−

συστήματος σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και εφόσον 
πληρούνται οι προϋποθέσεις και οι όροι που καθορίζονται 
με τον σχετικό Κανονισμό Διοίκησης και Λειτουργίας του 
Εθνικού Υγροτοπικού Πάρκου Δέλτα Έβρου.

2. Η παραμονή και διέλευση του κοινού, πεζή ή με μη−
χανοκίνητα ή με μη μηχανοκίνητα μέσα με σκοπό την 
παρατήρηση της φύσης και την αναψυχή, η παραμονή και 
διέλευση των ατόμων των αρμοδίων υπηρεσιών και των 
οχημάτων τους καθώς και η παραμονή και διέλευση των 
χρηστών και των οχημάτων τους, στις υφιστάμενες οδούς 
πρόσβασης ή σε διαδρομές που καθορίζονται με τον 
σχετικό Κανονισμό Διοίκησης και Λειτουργίας του Φορέα 
Διαχείρισης, με την επιφύλαξη των ειδικότερων όρων, 
που διατυπώνονται στις επόμενες παραγράφους. Στις 
υφιστάμενες οδούς πρόσβασης επιτρέπεται η στάθμευση 
των οχημάτων των αρμοδίων υπηρεσιών ή των χρηστών 
για την άσκηση των επιτρεπόμενων δραστηριοτήτων με 
την επιφύλαξη επίσης των ειδικότερων όρων που διατυ−
πώνονται στις επόμενες παραγράφους. Απαγορεύεται η 
ελεύθερη κατασκήνωση.

3. Οι οργανωμένες επισκέψεις και ξεναγήσεις κοινού 
με σκοπό την περιβαλλοντική ενημέρωση και ευαισθητο−
ποίηση, με την επιφύλαξη ειδικότερων όρων που διατυ−
πώνονται στις επόμενες παραγράφους και με όρους που 
θα καθορίζονται με τον σχετικό Κανονισμό Διοίκησης και 
Λειτουργίας του Φορέα Διαχείρισης.

4. Η κατασκευή χώρων στάθμευσης για τη στάθμευση 
των οχημάτων του κοινού με σκοπό την άσκηση των 
επιτρεπόμενων χρήσεων και δραστηριοτήτων, την παρα−
τήρηση της φύσης και την αναψυχή, στα σημεία:

1. Δυτικά της οδού από τη διασταύρωση των οδών 
Απαλού−Μοναστηρακίου προς το σημείο 25α΄ 

2. Βορειοανατολικά του σημείου 11
3. Μεταξύ των σημείων 25 και 25α
4. Νοτιοανατολικά του Καλάβου παρά το σημείο 26
5. Πλησίον του σημείου 22
Χώροι στάθμευσης είναι δυνατόν να καθορίζονται και σε 

άλλα σημεία. Οι χώροι αυτοί χρησιμοποιούνται κατά προ−
τεραιότητα για τις οργανωμένες επισκέψεις του κοινού.

5. Η εκτέλεση έργων και εργασιών συμπεριλαμβανο−
μένων και των έργων διαχείρισης υδάτινων πόρων που 
αποσκοπούν στη διατήρηση, προστασία, αποκατάσταση 
και βελτίωση των χαρακτηριστικών των οικοσυστημάτων, 
στην παρατήρηση της φύσης, στην περιβαλλοντική εκ−
παίδευση, στη φύλαξη, στη συντήρηση των υφιστάμενων 
υποδομών και στην εξυπηρέτηση των επιτρεπόμενων 
δραστηριοτήτων, εφόσον έχει προηγηθεί Μελέτη Πε−
ριβαλλοντικών Επιπτώσεων, τύπου ΙΙ, σύμφωνα με τις 
κείμενες διατάξεις και έχουν εγκριθεί οι σχετικοί περι−
βαλλοντικοί όροι. Οι απαιτούμενες αρχιτεκτονικές με−
λέτες διέπονται από ειδικούς όρους που ορίζει η ΕΠΑΕ 
σε συνεργασία με τον Φορέα Διαχείρισης, ώστε οι κα−
τασκευές να προσαρμόζονται στην ιδιαίτερη αισθητική 
του περιβάλλοντος χώρου.
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6. Η επαγγελματική και ερασιτεχνική αλιεία, η διέλευ−
ση και προσέγγιση αλιευτικών σκαφών, σύμφωνα με τις 
εκάστοτε ισχύουσες αλιευτικές διατάξεις και με την 
επιφύλαξη ειδικότερων όρων που διατυπώνονται στις 
επόμενες παραγράφους. Επιτρέπεται η κυκλοφορία σκα−
φών φύλαξης.

7. Η κίνηση των σκαφών αναψυχής διέπεται από τους 
όρους κίνησης και προσάραξης των σκαφών της ερασι−
τεχνικής αλιείας.

8. Η υφιστάμενη χρήση και αποκατάσταση των λιμνο−
θαλάσσιων οικοσυστημάτων ως εκτατικών φυσικών ιχθυ−
οτροφείων και η εκτέλεση έργων που αποσκοπούν στην 
προστασία, συντήρηση, βελτίωση του υδρολογικού και 
ιχθυολογικού ισοζυγίου αυτών, καθώς και στη βελτίωση 
των συνθηκών διαβίωσης των ψαράδων και διάθεσης των 
αλιευτικών προϊόντων. Τα έργα αυτά εκτελούνται εφόσον 
έχει προηγηθεί ΜΠΕ και έχουν εγκριθεί περιβαλλοντικοί 
όροι σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στην παράγραφο 
5 του παρόντος άρθρου.

9. Η λειτουργία των υφιστάμενων γεωτρήσεων εφόσον 
δεν δημιουργούν προβλήματα αλάτωσης. Εντός 2 ετών 
από την δημοσίευση της παρούσας, οι καθ’ ύλην αρμόδιες 
υπηρεσίες υποχρεούνται στην υποβολή έκθεσης που θα 
περιλαμβάνει απογραφή των γεωτρήσεων και προτάσεις 
για την αντιμετώπιση προβλημάτων αλάτωσης. Δεν επι−
τρέπεται η διάνοιξη νέων γεωτρήσεων.

10. Η αξιοποίηση γεωθερμικού δυναμικού, είτε αυτή αφο−
ρά διαχείριση βεβαιωμένων γεωθερμικών πεδίων, είτε 
εκμετάλλευση μεμονωμένων γεωτρήσεων, είτε έρευνα, 
υπό την προϋπόθεση ότι θα υπάρχει εγκεκριμένη Μελέτη 
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων πριν από κάθε επέμβαση.

11. Η τροποποίηση των όρων, που αναφέρονται στις 
διατάξεις της παρούσας για το κυνήγι, ανάλογα με τα 
επιστημονικά δεδομένα σχετικής μελέτης και έκδοση 
σχετικού Κανονισμού Διοίκησης και Λειτουργίας του 
Φορέα Διαχείρισης.

Α2. Ειδικοί Όροι ανά Ζώνη
Α2.1. Ζώνη Α
1. Η επαγγελματική αλιεία επιτρέπεται σε απόσταση 

μεγαλύτερη των 150 μέτρων από την ακτή και τις νησί−
δες. Όλα τα αλιευτικά σκάφη υποχρεούνται να κινούνται 
με μέγιστη ταχύτητα 3Νm/h από την ακτή μέχρι και την 
ισοβαθή του 1 μέτρου.

2. Δεν επιτρέπεται η ερασιτεχνική αλιεία.
3. Ειδικότερα για την διακίνηση των σκαφών ορίζονται 

στο σχετικό Κανονισμό Διοίκησης και Λειτουργίας του 
Φορέα Διαχείρισης τέσσερις δίαυλοι οι οποίοι σηματο−
δοτούνται κατάλληλα και εντός των οποίων επιτρέπεται 
η διέλευση των σκαφών.

4. Επιτρέπεται η διέλευση και επίσκεψη του κοινού πεζή 
ή με μη μηχανοκίνητα μέσα με σκοπό την περιβαλλοντική 
ενημέρωση και ευαισθητοποίηση στους υφιστάμενους 
χωματόδρομους που περιλαμβάνονται μεταξύ των ση−
μείων 5, 6, 7, 8, 9α και 9 καθώς και στα αναχώματα του 
χειμάρρου Λουτρού (Δυτικό ανάχωμα ορίζεται η υφι−
στάμενη χωμάτινη οδός που διέρχεται από τα σημεία 
10−9 και η νότια−νοτιοδυτική προέκταση της σημείο 9α. 
Ανατολικό ανάχωμα ορίζεται η υφιστάμενη χωμάτινη 
οδός που διέρχεται από το σημείο 11 και συνεχίζει νότια 
μέχρι το σημείο 12 και αποτελεί το δυτικό ανάχωμα της 
Σαραντάμερου).

Η διέλευση οχημάτων στο οδικό δίκτυο επιτρέπεται 
μόνο στα οχήματα των αρμόδιων υπηρεσιών, του αλιευ−
τικού συνεταιρισμού καθώς και τα οχήματα που χρησι−
μοποιούνται για επιστημονική έρευνα.

5. Απαγορεύεται η αποβίβαση και παραμονή στις νησί−
δες εκτός από τις περιπτώσεις επιστημονικής έρευνας 
σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παράγραφο Α1.1 του 
παρόντος άρθρου.

6. Απαγορεύεται η μετατροπή εκτάσεων φυσικής βλά−
στησης σε καλλιεργούμενες εκτάσεις.

Α2.2. Ζώνη Β
1. Επιτρέπεται η ερασιτεχνική και η επαγγελματική αλι−

εία σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
2. Επιτρέπεται η κίνηση και προσάραξη σκαφών επαγ−

γελματικής και ερασιτεχνικής αλιείας και σκαφών ανα−
ψυχής υπό τον όρο ότι μέχρι την ισοβαθή των 2 μέτρων 
διατηρούν ανώτατο όριο ταχύτητας 5Νm/h.

3. Επιτρέπεται η λειτουργία της υφιστάμενης μονάδας 
υδατοκαλλιέργειας σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. 
Κατ εξαίρεση επιτρέπεται η επέκταση και ο εκσυγχρο−
νισμός της μονάδας εφόσον έχει προηγηθεί:

α) Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, τύπου ΙΙ, σύμ−
φωνα με τις κείμενες διατάξεις και έχουν εγκριθεί οι 
σχετικοί περιβαλλοντικοί όροι και 

β) έχει υποβληθεί πλήρες σχέδιο πενταετούς διαχείρι−
σης και λειτουργίας της μονάδας.

4. Επιτρέπεται η διακίνηση και στάθμευση των οχημά−
των των χρηστών για την άσκηση των επιτρεπόμενων 
δραστηριοτήτων. Απαγορεύεται η διακίνηση και στάθ−
μευση οχημάτων στον αιγιαλό. Επιπρόσθετοι περιορισμοί 
της κίνησης και στάθμευσης των οχημάτων μπορούν να 
καθορίζονται στο σχετικό Κανονισμό Διοίκησης και Λει−
τουργίας του Φορέα Διαχείρισης, εφόσον συντρέχουν 
λόγοι ειδικής προστασίας της ορνιθοπανίδας.

5. Επιτρέπεται η διακίνηση του κοινού πεζή ή με μη 
μηχανοκίνητα ή με μηχανοκίνητα μέσα στο υφιστάμενο 
αγροτικό δίκτυο. Απαγορεύεται η διακίνηση και στάθ−
μευση οχημάτων στον αιγιαλό. Απαγορεύεται η στάθ−
μευση των οχημάτων του κοινού για χρονικό διάστημα 
μεγαλύτερο των δύο ωρών σε χώρους εκτός των χώ−
ρων οργανωμένης στάθμευσης της παραγράφου Α1.4 
του παρόντος. Επιπρόσθετοι περιορισμοί της κίνησης 
και στάθμευσης των οχημάτων μπορούν να καθορίζονται 
από τον σχετικό Κανονισμό Διοίκησης και Λειτουργίας 
του Φορέα Διαχείρισης εφόσον συντρέχουν λόγοι ειδικής 
προστασίας της ορνιθοπανίδας.

6. Επιτρέπεται η βόσκηση βοοειδών ως έχει, δηλαδή 
χωρίς περαιτέρω αύξηση του ζωικού κεφαλαίου, μέχρι 
τον καθορισμό από τις αρμόδιες υπηρεσίες ειδικότερων 
μέτρων διαχείρισης της βόσκησης, σύμφωνα με την βο−
σκοϊκανότητα της περιοχής − κατόπιν εκπονήσεως και 
εγκρίσεως ειδικής μελέτης βοσκοϊκανότητας − και τις 
οικολογικές απαιτήσεις της ορνιθοπανίδας. 

Επιτρέπεται η λειτουργία των νόμιμα υφιστάμενων πρό−
χειρων εγκαταστάσεων εσταυλισμού ζώων. Δεν επιτρέπε−
ται η εγκατάσταση νέων μονάδων εσταυλισμού ζώων και 
κτηνοτροφικών μονάδων εκτός εάν τούτο προβλέπεται 
στο πλαίσιο της προαναφερόμενης μελέτης. Για τα βουβά−
λια ως ιδιαίτερο είδος και μέχρι ότου εκπονηθεί η προανα−
φερόμενη μελέτη, επιτρέπεται η βόσκηση, η εγκατάσταση, 
καθώς και η τυχόν κατασκευή πρόχειρων εγκαταστάσεων 
χωρίς να απαιτείται η τήρηση αποστάσεων από τις όχθες, 
μετά από σύμφωνη γνώμη του Φορέα Διαχείρισης της 
Προστατευόμενης Περιοχής.

7. Απαγορεύεται και η μετατροπή εκτάσεων φυσικής 
βλάστησης σε καλλιεργούμενες εκτάσεις.

8. Όροι − περιορισμοί δόμησης: Για τις επιτρεπόμενες 
χρήσεις−δραστηριότητες ορίζονται ως κατώτατο όριο 
κατάτμησης και αρτιότητας τα 4 στρέμματα.
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Α2.3. Ζώνη Γ
1. Επιτρέπεται η επαγγελματική και ερασιτεχνική αλιεία.
2. Επιτρέπεται η διέλευση σκαφών στο κανάλι που συν−

δέει την «Ευθυγράμμιση» και τη λίμνη Νυμφών.
3. Επιτρέπεται ο εκσυγχρονισμός και η λειτουργία του 

υφιστάμενου αγκυροβολίου ανατολικά της λιμνοθάλασ−
σας−Μονολίμνης. Επιτρέπεται επίσης η κατασκευή λεμ−
βοστασίου στο κατάντι μέρος της «Ευθυγράμμισης».

4. Επιτρέπεται η λειτουργία της υφιστάμενης μυδο−
καλλιέργειας στην παλαιά κοίτη εκβολής του Δυτικού 
Βραχίονα του ποταμού Έβρου. Επιτρέπεται ο εκσυγχρο−
νισμός της υφιστάμενης υποδομής της σύμφωνα με τις 
κείμενες διατάξεις.

5. Επιτρέπεται η διέλευση οχημάτων του κοινού σύμ−
φωνα με το εδάφιο 2 της παρ. Α1, στην εξωτερική ορι−
ογραμμή της ζώνης Γ που διέρχεται από τα σημεία 11, 
25α, 25, 26, 27, 24, 23, 22 και 21.

6. Επιτρέπεται στο εσωτερικό της ζώνης Γ η επίσκεψη 
πεζή ή με μη μηχανοκίνητα μέσα.

7. Επιτρέπεται η δημιουργία χώρου στάθμευσης οχη−
μάτων πλησίον του σημείου 22.

8. Επιτρέπεται η βόσκηση στις εξής περιοχές: 
α) στη περιοχή νότια και ανατολικά της λίμνης Νυμφών
β) στη περιοχή που ορίζεται από τα σημεία 25, 25α, 28, 

29, 16, 26, 25 και
γ) στη περιοχή που ορίζεται από τα σημεία 31, 27, 24, 

23, 22, 17β, 30 και 31
Η βόσκηση επιτρέπεται ως έχει, δηλαδή χωρίς περαιτέρω 

αύξηση του ζωικού κεφαλαίου, μέχρι τον καθορισμό από 
τις αρμόδιες υπηρεσίες ειδικότερων μέτρων διαχείρισης 
της βόσκησης σύμφωνα με την βοσκοϊκανότητα της περι−
οχής, − κατόπιν εκπονήσεως και εγκρίσεως ειδικής μελέ−
της βοσκοϊκανότητας − και τις οικολογικές απαιτήσεις της 
ορνιθοπανίδας. Στις ως άνω αναφερόμενες περιοχές, πλην 
της (β), επιτρέπεται η λειτουργία των νόμιμα υφιστάμενων 
πρόχειρων εγκαταστάσεων εσταυλισμού ζώων. Δεν επιτρέ−
πεται η εγκατάσταση νέων μονάδων εσταυλισμού ζώων και 
κτηνοτροφικών μονάδων εκτός εάν τούτο προβλέπεται στο 
πλαίσιο της προαναφερόμενης μελέτης. Για τα βουβάλια 
ως ιδιαίτερο είδος και μέχρις ότου εκπονηθεί η προανα−
φερόμενη μελέτη επιτρέπεται η βόσκηση, η εγκατάσταση, 
καθώς και η τυχόν κατασκευή πρόχειρων εγκαταστάσεων 
χωρίς να απαιτείται η τήρηση αποστάσεων από τις όχθες, 
μετά από σύμφωνη γνώμη του Φορέα Διαχείρισης της Προ−
στατευομένης περιοχής.

9. Επιτρέπεται το κυνήγι στις περιοχές που ορίζονται 
από τα σημεία 30α − 31α – 24 − 23 − 22 − 17β − 30α και 17β 
~ 22 − 21 − 19 − 18 − 17γ − το κανάλι και την όχθη της λί−
μνης Νυμφών μέχρι το σημείο 17β. Το κυνήγι επιτρέπεται 
σύμφωνα με τους ισχύοντες χρονικούς περιορισμούς και 
τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας.

10. Επιτρέπεται ο περιοδικός καθαρισμός αυλακών εισ−
ροής νερών αντλιοστασίων και καναλιών καθώς και η 
συντήρηση των υφιστάμενων αρδευτικών και αποστραγ−
γιστικών δικτύων βάσει συγκεκριμένου χρονοδιαγράμ−
ματος που καθορίζεται μετά από σύμφωνη γνώμη του 
Φορέα Διαχείρισης.

11. Επιτρέπεται η άσκηση της γεωργίας στις νόμιμα 
υφιστάμενες γεωργικές εκτάσεις. Δεν επιτρέπεται η 
επέκταση των υφιστάμενων οριστικών και προσωρινών 
διανομών γεωργικής γης. Εκτάσεις που δεν έχουν περι−
ληφθεί σε αυτές παραμένουν ως έχουν.

12. Δεν επιτρέπονται αναδασμοί και εκτέλεση έργων 
επέκτασης αποστραγγιστικών δικτύων και εγγειοβελτι−
ωτικών έργων.

13. Επιτρέπονται, αλλαγές τόσο στα καλλιεργούμενα είδη 
όσο και στο καλλιεργητικό σύστημα εφόσον αυτές απο−
σκοπούν στην καλλιεργητική βελτίωση και προστασία του 
περιβάλλοντος, σύμφωνα με τις νέες τάσεις της Κοινοτικής 
Αγροτικής Πολιτικής, σε εφαρμογή σχετικών κανονισμών 
της Ε.Ε. Με τον Κανονισμό Διοίκησης και Λειτουργίας του 
Φορέα Διαχείρισης μπορεί να επιβάλλονται περιορισμοί 
στα χρησιμοποιούμενα φυτοφάρμακα και λιπάσματα, 
εφόσον κριθεί τούτο αναγκαίο μετά από επισήμανση και 
διαπίστωση επιβαρυντικών περιστατικών ρύπανσης. Απα−
γορεύονται οι αεροψεκασμοί και αερολιπάνσεις.

14. Όροι − περιορισμοί δόμησης: Για τις επιτρεπόμενες 
χρήσεις−δραστηριότητες ορίζονται ως κατώτατο όριο 
κατάτμησης και αρτιότητας τα 4 στρέμματα.

Α2.4. Ζώνες Δ, Ε, Ζ, Η, Θ
1. Επιτρέπεται η μελισσοκομία ως έχει.
2. Επιτρέπεται η βόσκηση ως έχει μέχρι τον καθορισμό 

από τις αρμόδιες υπηρεσίες ειδικότερων μέτρων διαχεί−
ρισης της βόσκησης σύμφωνα με την βοσκοϊκανότητα 
της περιοχής − κατόπιν εκπονήσεως και εγκρίσεως ει−
δικής μελέτης βοσκοϊκανότητας − και τις οικολογικές 
απαιτήσεις της ορνιθοπανίδας. Επιτρέπεται η λειτουρ−
γία των νόμιμα υφιστάμενων πρόχειρων εγκαταστάσε−
ων εσταυλισμού ζώων. Δεν επιτρέπεται η εγκατάσταση 
νέων μονάδων εσταυλισμού ζώων και κτηνοτροφικών 
μονάδων εκτός εάν τούτο προβλέπεται στο πλαίσιο της 
προαναφερόμενης μελέτης. Για τα βουβάλια ως ιδιαίτε−
ρο είδος και μέχρις ότου εκπονηθεί η προαναφερόμενη 
μελέτη, επιτρέπεται η βόσκηση, η εγκατάσταση καθώς 
και η τυχόν κατασκευή πρόχειρων εγκαταστάσεων χω−
ρίς να απαιτείται η τήρηση αποστάσεων από τις όχθες, 
μετά από σύμφωνη γνώμη του Φορέα Διαχείρισης της 
Προστατευμένης περιοχής.

3. Δεν επιτρέπονται έργα αποστράγγισης, εκχέρσωσης 
φυσικής βλάστησης και γεωργική χρήση.

4. Επιτρέπεται ο περιοδικός καθαρισμός αυλάκων εισ−
ροής νερών αντλιοστασίων και καναλιών καθώς και η 
συντήρηση των υφιστάμενων υποδομών, βάσει συγκε−
κριμένου χρονοδιαγράμματος που καθορίζεται μετά 
από σύμφωνη γνώμη του Φορέα Διαχείρισης. Για την 
επέκταση των αυλάκων ή του οδικού δικτύου απαιτείται 
να υπάρχει γνωμοδότηση του Φορέα Διαχείρισης και 
Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων τύπου ΙΙ σύμφωνα 
με τις κείμενες διατάξεις καθώς και έγκριση σχετικών 
περιβαλλοντικών όρων.

5. Επιτρέπεται η επαγγελματική και ερασιτεχνική αλιεία 
με την επιφύλαξη ειδικότερων όρων που αφορούν την 
ζώνη Θ και διατυπώνονται παρακάτω.

Στη ζώνη Θ επιτρέπεται η επαγγελματική αλιεία σε 
απόσταση μεγαλύτερη των 150 μ από την ακτή και τις 
νησίδες. Στην ίδια ζώνη επιτρέπεται η ερασιτεχνική αλι−
εία σε βάθη >2μ.

6. Επιτρέπεται η κίνηση των σκαφών στη ζώνη Η από τη 
θάλασσα προς την λίμνη «Σπίτια» και από τον δίαυλο της 
λίμνης «Σπίτια» προς την «Ευθυγράμμιση» με ταχύτητα 
μικρότερη ή ίση των 3Νm/h.

Επιτρέπεται στη ζώνη Θ η κίνηση των αλιευτικών σκα−
φών με ταχύτητα μικρότερη ή ίση των 3Νm/h μέχρι 150μ 
από την ακτή.

Δεν επιτρέπεται στην ζώνη Θ η προσάραξη σκαφών 
στην ακτή και τις νησίδες.

7. Επιτρέπεται το κυνήγι σύμφωνα με τους ισχύοντες 
χρονικούς περιορισμούς και τις διατάξεις της ισχύου−
σας Νομοθεσίας εκτός από τη ζώνη Θ στην οποία δεν 
επιτρέπεται.
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8. Όροι − περιορισμοί δόμησης: Για τις επιτρεπόμενες 
χρήσεις−δραστηριότητες ορίζονται ως κατώτατο όριο 
κατάτμησης και αρτιότητας τα 4 στρέμματα.

Α3 Κάθε άλλη δραστηριότητα εκτός των προαναφε−
ρομένων ως επιτρεπομένων ή επιτρεπομένων υπό όρους 
στις Ζώνες Α, Β, Γ, Δ, Ε, Ζ, Η και Θ απαγορεύεται, με την 
επιφύλαξη των εξαιρέσεων του άρθρου 6 της παρούσας 
απόφασης.

Β. Περιφερειακή Ζώνη
1. Ισχύουν οι γενικοί όροι της παραγράφου Α1 του πα−

ρόντος και επιπλέον.
2. Επιτρέπεται η εγκατάσταση χερσαίων μονάδων υδα−

τοκαλλιεργειών εφόσον τεκμηριώνεται ότι η λειτουργία 
τους δεν προκαλεί υποβάθμιση της ποιότητας των νε−
ρών και των λοιπών οικολογικών χαρακτηριστικών των 
ζωνών προστασίας και εφόσον έχει προηγηθεί Μελέτη 
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, τύπου ΙΙ, σύμφωνα με τις 
κείμενες διατάξεις και έχουν εγκριθεί οι σχετικοί περι−
βαλλοντικοί όροι.

3. Επιτρέπεται η άσκηση παραγωγικών γεωργοκτηνο−
τροφικών ασχολιών και δραστηριοτήτων. Ειδικότερα:

• Επιτρέπεται η λειτουργία των νόμιμα υφιστάμενων 
γεωτρήσεων. Δεν επιτρέπεται διάνοιξη νέων.

• Επιτρέπεται η λειτουργία, ο εκσυγχρονισμός, η συ−
ντήρηση και επέκταση αρδευτικών δικτύων εφόσον έχει 
προηγηθεί Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, τύπου 
ΙΙ, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και έχουν εγκριθεί 
οι σχετικοί περιβαλλοντικοί όροι.

• Δεν επιτρέπεται επέκταση των υφιστάμενων οριστικών 
και προσωρινών διανομών γεωργικής γης. Εκτάσεις που δεν 
έχουν περιληφθεί σε αυτές παραμένουν ως έχουν.

4. Επιτρέπεται η ανέγερση μονόροφων γεωργικών απο−
θηκών, συνολικής επιφάνειας 50 τ.μ. Μετά από αιτιολο−
γημένη γνώμη της οικείας Δ/νσης Γεωργίας καθώς και 
της Δ/νσης Πολεοδομίας, η επιφάνεια των αποθηκών 
μπορεί να αυξηθεί μέχρι 200 τ.μ. Το μέγιστο επιτρεπό−
μενο ύψος κτιρίων ορίζεται σε 4,5μ., από την επιφάνεια 
του εδάφους, μετρούμενο από οποιοδήποτε σημείο της 
οικοδομής. Στο ως άνω καθοριζόμενο ύψος συμπεριλαμ−
βάνεται και η στέγη.

5. Επιτρέπεται η ανέγερση χώρων εσταυλισμού αι−
γοπροβάτων και βοοειδών σύμφωνα με τις ισχύουσες 
διατάξεις και τους ισχύοντες όρους δόμησης. Ελάχιστη 
απόσταση των ανεγειρομένων κτισμάτων από τα όρια 
των ζωνών Α, Β και Γ: 200 μ.

Για μονάδες βουβαλιών ως ιδιαίτερο είδος δεν επιβάλ−
λονται αποστάσεις 

6. Επιτρέπεται το κυνήγι σύμφωνα με τις ισχύουσες 
διατάξεις

7. Όροι − περιορισμοί δόμησης: Για τις επιτρεπόμενες 
χρήσεις−δραστηριότητες ορίζονται ως κατώτατο όριο 
κατάτμησης και αρτιότητας τα 4 στρέμματα.

8. Για την υλοποίηση κάθε έργου μεγάλης κλίμακας που 
οι επιπτώσεις του πιθανά να απειλήσουν τα κατάντι ευαί−
σθητα οικοσυστήματα, είτε λόγω κακής λειτουργίας του, 
είτε λόγω επίδρασης αστάθμητων παραγόντων ή ατυ−
χήματος, απαιτείται, κατά τη φάση της περιβαλλοντικής 
αδειοδότησης του, η εξέταση όλων των προσφερομένων 
εκτός της Περιφερειακής Ζώνης εναλλακτικών λύσεων. 
Αν από τη λεπτομερή εξέταση των προαναφερομένων 
εναλλακτικών λύσεων τεκμηριωθεί επαρκώς, και με βάση 
περιβαλλοντικά κριτήρια, ότι το έργο μπορεί να υλοποι−
ηθεί μόνο εντός της παρούσας ζώνης, τότε απαιτείται 
η επιβολή πολύ αυστηρών περιβαλλοντικών όρων και η 
συστηματική παρακολούθηση της τήρησης τους.

9. Κάθε άλλη δραστηριότητα εκτός των προαναφερο−
μένων ως επιτρεπομένων ή επιτρεπομένων υπό όρους 
απαγορεύεται με την επιφύλαξη των εξαιρέσεων του 
άρθρου 6 της παρούσας απόφασης. 

Γ. Ο από το άρθρο 16 του ν. 2742/1999 (ΦΕΚ 207 Α) 
προβλεπόμενος Κανονισμός Διοίκησης και Λειτουργίας 
δύναται να περιλαμβάνει ανάλυση και εξειδίκευση των 
αναφερομένων στις παραγράφους Α και Β του παρόντος 
άρθρου όρων και περιορισμών στις χρήσεις γης, την 
εγκατάσταση και άσκηση δραστηριοτήτων καθώς και 
την εκτέλεση έργων. 

Άρθρο 4
Άδειες ξενάγησης επισκεπτών και επιστημονικής έρευ−

νας που χορηγούνται από τις καθ’ ύλην αρμόδιες υπη−
ρεσίες και φορείς συνεχίζουν και εκδίδονται σύμφωνα 
με τις διατάξεις που τις διέπουν, εφόσον δεν αντίκεινται 
στις διατάξεις της παρούσας απόφασης και στους ειδικό−
τερους όρους που ορίζονται στον αντίστοιχο Κανονισμό 
Διοίκησης και Λειτουργίας.

Άρθρο 5 
Κυρώσεις

Οι παραβάτες των διατάξεων της παρούσας απόφα−
σης υπόκεινται στις κυρώσεις που προβλέπονται από 
τα άρθρα 28, 29 και 30 του ν. 1650/1986 όπως ισχύουν, 
καθώς και από τις ειδικές διατάξεις της υφιστάμενης 
νομοθεσίας.

Άρθρο 6
Μεταβατικές και άλλες διατάξεις

• Κάθε διάταξη που αντίκειται στις διατάξεις της πα−
ρούσας απόφασης καταργείται.

• Μέχρι τη λειτουργία του Φορέα Διαχείρισης, αρμόδιες 
για την τήρηση και εφαρμογή των όρων της παρούσας 
απόφασης είναι οι Υπηρεσίες του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. και οι καθ’ 
ύλην αρμόδιες σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις Κε−
ντρικές Υπηρεσίες των συναρμόδιων Υπουργείων, καθώς 
και οι Υπηρεσίες της Περιφέρειας και της Νομαρχιακής 
Αυτοδιοίκησης.

• Μέχρι την έγκριση του Κανονισμού Λειτουργίας και 
Διαχείρισης η φύλαξη και επόπτευση της περιοχής γί−
νεται από τα αρμόδια όργανα των περιφερειακών υπη−
ρεσιών του Υπουργείου Εσωτερικών και του Λιμενικού 
Σώματος.

• Εξαιρούνται από τις απαγορεύσεις των διατάξεων 
της παρούσας απόφασης

α) Τα έργα και οι δραστηριότητες που την ημέρα δη−
μοσίευσής της παρούσας

• υφίστανται και λειτουργούν νομίμως ή
• βρίσκονται στο στάδιο της κατασκευής με βάση σύν−

νομη άδεια ή 
• έχουν δημοπρατηθεί ή βρίσκονται στο στάδιο της 

δημοπράτησης ή
• έχουν άδεια εγκατάστασης ή λειτουργίας ή
• έχει εκδοθεί η σχετική οικοδομική άδεια ή
• έχουν περιβαλλοντικά αδειοδοτηθεί με επιβολή πε−

ριβαλλοντικών όρων με τη δυνατότητα εάν απαιτείται, 
επιβολής αρμοδίως προσθετικών περιβαλλοντικών όρων

β) Τα έργα εθνικής σημασίας και εθνικής άμυνας ύστερα 
από έγκριση του Υπουργικού Συμβουλίου, καθώς επίσης 
έργα και επεμβάσεις λόγω εκτάκτου ανάγκης (σεισμών, 
πλημμύρων, θεομηνιών, κ.λπ.)

• Τα έργα για τα οποία έχει εκδοθεί απόφαση Προέγκρι−
σης Χωροθέτησης ή θετική γνωμοδότηση επί της Προ−
καταρκτικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης και Αξιολόγησης 
και εκείνα για τα οποία έχει προηγηθεί βάσει της κείμε−
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νης νομοθεσίας παραχώρηση κοινοχρήστων ή δημοτικών 
γηπέδων και αντίκεινται στις διατάξεις του παρόντος, 
επανεξετάζονται κατά προτεραιότητα στα πλαίσια των 
διατάξεων της παρούσας απόφασης και προωθείται η 
διαδικασία αδειοδότησής τους μετά από σύμφωνη γνώμη 
της αρμόδιας Δ/νσης του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.

• Για όλα τα επιτρεπόμενα έργα και δραστηριότητες 
σύμφωνα με τους γενικούς και ειδικούς όρους του άρθρου 
3 της παρούσας απόφασης, που εμπίπτουν στις κατηγορί−
ες της υπ’ αριθμ. 15393/2332/ΦΕΚ (*Β/1022/5.8.2002) κοινής 
υπουργικής απόφασης, ανεξάρτητα από την κατηγορία 
στην οποία υπάγονται, απαιτείται η εκπόνηση και έγκριση 
μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και η εγκατάστασή 
τους είναι δυνατή εφόσον δεν έχουν σημαντικές επιπτώ−
σεις στην διατήρηση του προστατευτέου αντικειμένου.

Άρθρο 7
Ισχύς

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημο−
σίευση της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

-
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1

Η οριοθέτηση των ζωνών Α, Β, Γ, Δ, Ε, Ζ, Η, Θ του Εθνι−
κού Πάρκου έχει ως εξής:

1. Ζώνη Α.
Η ζώνη αυτή περιλαμβάνει υγροτοπικές εκτάσεις στην 

περιοχή Αλμύρες, ακτές και νησίδες των Δελταϊκών Σχη−
ματισμών των εκβολών, τη λίμνη Νυμφών και αβαθή θα−
λάσσιο χώρο Νοτιοδυτικά αυτών. Συγκεκριμένα στη ζώνη 
Α ανήκει η περιοχή που περικλείεται από την οριογραμμή 
που αποτελείται από:

• Την οριογραμμή της ζώνης Β διερχόμενη από τα 
σημεία 8, 7, 6 και 5.

• Το Κανάλι από το σημείο 5 μέχρι το σημείο 9,
• Τα τμήματα ευθείας που ενώνουν τα σημεία 9, 10 και 11.
• Το Δυτικό ανάχωμα της Σαρανταμέτρου από το ση−

μείο 11 μέχρι το σημείο 12 εισόδου της θάλασσας στη 
λιμνοθάλασσα Δράνας.

• Την ακτογραμμή της Λ/θ Αβγανών (Λακί) από το ση−
μείο 12 μέχρι το νοτιοδυτικό της άκρο στο σημείο 13.

• Το τμήμα ευθείας από το σημείο 13 μέχρι το σημείο 
14 στην ακτογραμμή νοτίως του καναλιού της παλιάς 
εκβολής του Δυτικού Βραχίονα.

• Τη νοτιοδυτική ακτογραμμή από το σημείο 14 μέχρι 
το σημείο 15.

• Το κανάλι από το σημείο 15 μέχρι το νοτιοδυτικό 
ανάχωμα της περιοχής Τούμπανος, σημείο 15α και τμήμα 
του αναχώματος αυτού έως το σημείο 16.

• Το τμήμα ευθείας από το σημείο 16 μέχρι το σημείο 17 
επί του ανατολικού αναχώματος του δυτικού βραχίονα.

• Το ανατολικό ανάχωμα του Δυτικού Βραχίονα από 
το σημείο 17 και το παράκτιο ανάχωμα της Λ/θ Μονο−
λίμνης έως το σημείο 17α που συναντά ανάχωμα του 
ανατολικού βραχίονα.

• Το ανάχωμα του ανατολικού βραχίονα από το ση−
μείο 17α έως το Βορειοανατολικό άκρο της όχθης λίμνης 
Νυμφών, σημείο 17β.

• Την όχθη της λίμνης Νυμφών από το σημείο 17β μέχρι 
το κανάλι που ενώνει τη λίμνη με τη Φυσική διώρυγα 
θαλασσινού νερού, η οποία βρίσκεται ανατολικά της πε−
ριοχής Σούζη, σημείο 17γ.

• Την παραπάνω διώρυγα από το σημείο 17γ μέχρι το 
σημείο 18 που συναντά τη θάλασσα.

• Τη νότια όχθη του καναλιού που ενώνει το σημείο 
18, με το σημείο 19 στην δυτική όχθη της ευθυγράμμισης 
του ποταμού.

• Την δυτική όχθη της ευθυγράμμισης από το σημείο 
19 μέχρι το σημείο 20 στην ακτογραμμή.

Τα όρια της ζώνης Α συνεχίζονται στον θαλάσσιο χώρο 
με τμήματα ευθείας κάθετα στην ακτογραμμή στα σημεία 
8 και 20 μέχρι να συναντήσουν την ισοβαθή καμπύλη των 
6 μέτρων η οποία ορίζει την περιοχή του Πάρκου προς 
την πλευρά της θάλασσας.

2. Ζώνη Β
Η ζώνη Β περιλαμβάνει τις υγροτοπικές και χέρσες 

εκτάσεις των περιοχών Μαυρότοπος, Νησί, Βάλτος και 
αβαθή θαλάσσιο χώρο νότια των περιοχών αυτών.

Ως ζώνη Β ορίζεται η περιοχή που περικλείεται από 
την οριογραμμή που αποτελείται από:

• Το τμήμα ευθείας από το σημείο 1 επί της ακτής μέχρι 
τον αγροτικό δρόμο Απαλού−Παραλίας (Σημείο 1α)

• Τον αγροτικό δρόμο Απαλού−Παραλίας από το σημείο 
1α έως την σιδηροδρομική γραμμή (Σημείο 2)

• Τη σιδηροδρομική γραμμή από σημείο 2 μέχρι το 
σημείο 3

• Το ρέμα και το κανάλι από το σημείο 3 μέχρι το 
σημείο 4

• Το κανάλι από το σημείο 4 μέχρι το σημείο 5
• Τον αγροτικό δρόμο από το σημείο 5 μέχρι το ση−

μείο 6
• Τον αγροτικό δρόμο από το σημείο 6 μέχρι το ση−

μείο 7
• Τον αγροτικό δρόμο από το σημείο 7 μέχρι το ση−

μείο 8
Τα όρια της ζώνης Β συνεχίζονται στον θαλάσσιο χώρο 

με τμήματα ευθείας κάθετα στην ακτογραμμή στα σημεία 
1 και 8 μέχρι να συναντήσουν την ισοβαθή καμπύλη των 
6 μέτρων η οποία ορίζει την ζώνη Β προς την πλευρά 
της θάλασσας.

3. Ζώνη Γ
Η ζώνη Γ περιλαμβάνει τις Λ/θ Δράνας, Αβγανών, Βουλ−

γαρούδας, Μονολίμνης, υγροτοπικές εκτάσεις, χορτολί−
βαδα και γεωργικές καλλιέργειες.

Ως ζώνη Γ ορίζεται η περιοχή που περικλείεται από 
την οριογραμμή που αποτελείται από:

• Την οριογραμμή της ζώνης Α διερχόμενη από τα 
σημεία 11, 12, 13, 14, 15, 15α, 16, 17, 17α, 30, 30α, 17β, 17γ, 
18, και 19.

• Τη δυτική όχθη της ευθυγράμμισης από το σημείο 19 
μέχρι το σημείο 21.

• Τον υφιστάμενο αγροτικό δρόμο από το σημείο 21 
μέχρι το σημείο 22.

• Το ανάχωμα του ανατολικού βραχίονα από το σημείο 
22 μέχρι το σημείο 23.

• Τη νότια πλευρά του αναχώματος του καναλιού που 
συνδέει τα σημεία 23 και 24 επί του ανατολικού αναχώ−
ματος του Δυτικού Βραχίονα.

• Το παραπάνω ανατολικό ανάχωμα από το σημείο 24 
μέχρι το σημείο 27 (ανατολικό αντλιοστάσιο).

• Το τμήμα νοητής ευθείας μεταξύ των σημείων 27 
και 26, του ανατολικού και δυτικού αντλιοστασίου αντί−
στοιχα.

• Το περιφερειακό ανάχωμα του Κάλαβου από το δυ−
τικό αντλιοστάσιο μέχρι το σημείο 25 επί του αγροτικού 
δρόμου Λουτρού − Δέλτα.

• Την κατάντι πλευρά (νοτιοδυτική) του παραπάνω δρό−
μου από το σημείο 25 μέχρι την Σαραντάμετρο (σημείο 
25α). •

• Το δυτικό ανάχωμα της Σαρανταμέτρου από το ση−
μείο 25α μέχρι το σημείο 11.
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4. Ζώνη Δ
Στην ζώνη Δ υπάγεται η περιοχή που περικλείεται μετα−

ξύ των αναχωμάτων (ανατολικό και δυτικό) του χειμάρρου 
Λουτρού και μέχρι την Ε. Ο Αλεξανδρούπολης−συνόρων 
όπως φαίνεται στο σχετικό διάγραμμα.

5. Ζώνη Ε
Στην ζώνη Ε υπάγεται το τμήμα της κοίτης και παρό−

χθια περιοχή που περικλείεται μεταξύ των στέψεων των 
αναχωμάτων (ανατολικό−δυτικό) του Δυτικού Βραχίονα 
του ποταμού Έβρου από την θέση των δύο αντλιοστασί−
ων και Βορειοανατολικά, μέχρι το σημείο συμβολής του 
με την κύρια κοίτη του ποταμού (όριο ζωνών Ε και Ζ), 
Δηλαδή, η περιοχή που περικλείεται από την οριογραμμή 
που αποτελείται από:

• Το δυτικό ανάχωμα του Δυτικού Βραχίονα του πο−
ταμού Έβρου, από το σημείο 26 (δυτικό αντλιοστάσιο) 
μέχρι το σημείο 3β.

• Το τμήμα ευθείας από το σημείο 3β μέχρι το σημείο 3γ
• Το ανάχωμα από το σημείο 3γ μέχρι το σημείο 3δ στη 

δυτική πλευρά της κύριας κοίτης του ποταμού.
• Ο δρόμος από το σημείο 3δ μέχρι το σημείο 3ε, πε−

ρίπου 300 μέτρα νοτιοδυτικά του σημείου 3δ στη δυτική 
πλευρά της κύριας κοίτης του ποταμού.

• Το ανατολικό ανάχωμα του Δυτικού βραχίονα του 
ποταμού Έβρου από το σημείο 3ε μέχρι το σημείο 27 
(ανατολικό αντλιοστάσιο).

• Το τμήμα ευθείας από το ανατολικό μέχρι το δυτικό 
αντλιοστάσιο, σημεία 27 μέχρι 26.

6. Ζώνη Ζ
Στη ζώνη Ζ ανήκει η περιοχή που περικλείεται μεταξύ 

του αναχώματος του ανατολικού βραχίονα και της συ−
νοριακής γραμμής που ορίζεται προς βορράν από τον 
δρόμο μεταξύ των σημείων 3δ και 3ε και προς νότον 
από την ευθυγράμμιση, σημεία 21 και 21α και το όριο της 
ζώνης Γ, σημεία 22 και 21.

7. Ζώνη Η
Στην ζώνη Η ανήκει η περιοχή που περικλείεται, μεταξύ 

του δυτικού αναχώματος, της ευθυγράμμισης (από το 
σημείο 21α μέχρι τη θάλασσα), της δυτικής πλευράς της 
κύριας κοίτης του ποταμού Έβρου από το σημείο 21β 
μέχρι τη θάλασσα και το τμήμα ευθείας από το σημείο 
21α μέχρι το σημείο 21β.

8. Ζώνη Θ
Στη ζώνη Θ ανήκει ο θαλάσσιος χώρος νοτιοανατολικά 

του καναλιού επικοινωνίας προς τη λίμνη Σπίτια μέχρι 
την ισοβαθή των 6 μέτρων και οι νησίδες της περιοχής 
Λημνιό.

Η οριοθέτηση της Περιφερειακής Ζώνης του Πάρκου 
έχει ως εξής:

1. Περιφερειακή Ζώνη
Καθορίζεται ως Περιφερειακή Ζώνη η περιοχή που πε−

ρικλείεται από:
• Την σιδηροδρομική γραμμή από το σημείο 3 μέχρι 

το σημείο 3α (που συναντά το δυτικό ανάχωμα− κλάδο 
του Δυτικού Βραχίονα του ποταμού Έβρου),

• Τον κλάδο του δυτικού αναχώματος του δυτικού βρα−
χίονα από το σημείο 3α μέχρι το σημείο 3β.

• Το δυτικό ανάχωμα του δυτικού βραχίονα του ποτα−
μού Έβρου από το σημείο 3β μέχρι το σημείο 26 (δυτικό 
αντλιοστάσιο).

• Την οριογραμμή των ζωνών Α,Β, Γ που διέρχεται 
από τα σημεία 3, 4, 5, 9, 10, 11, 25α, 25 μέχρι το σημείο 26 
(δυτικό αντλιοστάσιο) και

• Το ανατολικό ανάχωμα του Δυτικού βραχίονα από το 
σημείο 24 και το κύριο ανάχωμα του ανατολικού βραχί−

ονα του ποταμού Έβρου καθώς και την οριογραμμή της 
ζώνης Γ από το σημείο 24 μέχρι το σημείο 23.

ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ ΣΗΜΕΙΩΝ

Α/Α Χ Ψ
1. −2650 10361
1α. −2650 10541
2. −2651 11210
3. −134 11312
3α. 17410 14067
3β. 18008 13516
3γ. 18245 13875
3δ. 20049 13211
3ε. 19793 12871
4 1160 10780
5. 2866 9491
6. 2381 8944
7. 1325 9636
8 738 8905
9 3586 8991
10. 3808 9185
11. 4060 9055
12. 3623 6980
13. 2660 6775
14. 3515 5088
15. 4830 4620
15α. 5000 4670
16. 5690 3367
17. 6121 3110
17α. 7449 1585
17β. 11296 2607
17γ. 7395 1250
18. 5995 −610
19. 6818 −832
20. 5396 −1290
21. 11708 1102
21α. 13361 2234
21β. 13433 2117
22. 12599 3028
23. 13659 4685
24. 11175 6472
25. 8590 7223
25α. 7163 10284
26. 7616 4508
27. 7711 4301
28. 6865 7119
29. 4452 5537
30. 10019 2221
30α. 10480 2370
31. 7213 3900
31α. 7565 4195

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

  Αθήνα, 29 Ιανουαρίου 2007
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ 
 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

 Δ. ΣΙΟΥΦΑΣ Γ. ΣΟΥΦΛΙΑΣ

 ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
 ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

 Ε. ΜΠΑΣΙΑΚΟΣ Ι. ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ  
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

 ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ    Αρ. Φύλλου 98
8 Νοεμβρίου 2006

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 42699
Χαρακτηρισμός του υγρότοπου Λίμνης Κερκίνης και 

της ευρύτερης περιοχής του ως Εθνικού Πάρκου 
και καθορισμός χρήσεων, όρων και περιορισμών δό−
μησης.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ − 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ
ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ − 

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ − 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ − ΘΡΑΚΗΣ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 3 (παρ. 3) 18, 19 (παρ. 

3), 21 (παρ. 1 και 2), 28, 29, 30 και 31 (παρ. 9 και 10) του 
ν. 1650/1986 (Α΄ 160), όπως τα άρθρα 18 και 21 τροποποι−
ήθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 16 του ν. 2742/1999 
(Α΄ 207) και όπως το άρθρο 30 τροποποιήθηκε με το 
άρθρο 98 παρ. 12 τoυ v. 1892/1990 (Α΄ 101) και τo άρθρo 
4 του ν. 3010/2002 (Α΄ 91).

2. Τις διατάξεις των άρθρων 15, 16 και 17 του ν. 2742/1999 
«Χωροταξικός σχεδιασμός και αειφόρος ανάπτυξη και 
άλλες διατάξεις» (Α΄ 207), όπως το άρθρο 15 συμπλη−
ρώθηκε με το άρθρο 13 του ν. 3044/2002 «Μεταφορά 
Συντελεστή Δόμησης και ρυθμίσεις άλλων θεμάτων αρ−
μοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και 
Δημοσίων ΄Εργων» (Α΄ 197).

3. Το ν.δ. 191/1974 (κύρωση της σύμβασης για τους 
υγροτόπους διεθνούς σημασίας ειδικά ως βιοτόπων 
των υδρόβιων πουλιών − Σύμβαση Ramsar), την υπ’ 
αριθμ. 33318/3028/1998 κοινής υπουργικής απόφασης 
«Καθορισμός μέτρων και διαδικασιών για τη διατή−
ρηση των φυσικών οικοτόπων (ενδιαιτημάτων) κα−
θώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας», την υπ’ 
αριθμ. 414985/1985 υπουργική απόφαση «Μέτρα δια−
χείρισης της άγριας πτηνοπανίδας» και την υπ’ αριθμ. 
4/4985/1985 υπουργική απόφαση «Μέτρα διαχείρισης 
της άγριας πτηνοπανίδας».

4. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα για την 
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» όπως κωδικο−
ποιήθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005.

5. Την υπ’ αριθμ. 4881/19.5.2004 απόφαση του Πρωθυ−
πουργού και του Υπουργού Περιβάλλovτoς, Χωρoταξί−
ας και Δημoσίωv Έργωv «Ανάθεση αρμοδιοτήτων του 
Υπουργού Περιβάλλovτoς, Χωρoταξίας και Δημoσίωv 
‘Εργωv στους Υφυπουργούς Περιβάλλovτoς, Χωρoτα−
ξίας και Δημoσίωv Έργωv» (Β΄ 754). 

 6. Την υπ’ αριθμ. 71961/3670/1.7.1991 (Β΄ 541) απόφαση 
του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσί−
ων Έργων «Καθορισμός τρόπου ενημέρωσης του κοινού 
για το περιεχόμενο των σχεδίων Προεδρικών Διαταγμά−
των του άρθρου 21 παρ. 1 και 2 του ν. 1650/1986». 

7. Την επιστημονική μελέτη «Ειδική Περιβαλλοντική 
Μελέτη της προστατευόμενης περιοχής του υγρότοπου 
λίμνης Κερκίνης και της ευρύτερης περιοχής του» που 
εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. 56665/1084/7.3.2002 από−
φαση του Γενικού Δ/ντή Περιβάλλοντος Υπουργείου 
Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων.

8. Την υπ’ αριθμ. 83/11.9.2002 γνωμοδότηση του νομαρ−
χιακού συμβουλίου Σερρών.

9. Τo γεγovός ότι από τις καvovιστικές διατάξεις αυ−
τής της απόφασης δεv πρoκαλείται δαπάvη σε βάρoς 
τoυ κρατικoύ πρoϋπoλoγισμoύ και των oικείων Ο.Τ.Α., 
αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Σκοπός

Σκοπός της παρούσης κοινής υπουργικής απόφασης 
είναι η προστασία και διατήρηση της Λίμνης Κερκίνης 
και της ευρύτερης περιοχής της, κατά τρόπο που να 
διασφαλίζει την αρμονική συνύπαρξη φυσικού και αν−
θρωπογενούς περιβάλλοντος, τη διατήρηση της φυσικής 
κληρονομιάς και τη βιώσιμη και ισόρροπη ανάπτυξη 
της περιοχής. 

Ειδικότεροι στόχοι είναι η διαρκής προστασία και δι−
ατήρηση των βιοτόπων των προστατευόμενων ειδών 
ορνιθοπανίδας, ιδίως της μεταναστευτικής, των προ−
στατευόμενων πληθυσμών βουβάλων και των βιοτόπων 
ενδημικής χλωρίδας, και η ανάπτυξη συμβατών με τα 
παραπάνω δραστηριοτήτων, όπως η περιβαλλοντική 
εκπαίδευση και οι φυσιολατρικές δραστηριότητες του 
κοινού, ο βιώσιμος τουρισμός και η αναψυχή και η δια−
φύλαξη του φυσικού και πολιτιστικού τοπίου.

Άρθρο 2
Χαρακτηρίζεται ως Εθνικό Πάρκο με την ονομασία 

«Εθνικό Πάρκο Λίμνης Κερκίνης» η έκταση που εμπίπτει 
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σε εκτός σχεδίου και εκτός ορίων οικισμών κάτω των 
2.000 κατοίκων περιοχές των Δήμων Ηράκλειας, Κερκί−
νης, Πετριτσίου, Σιδηροκάστρου, Σκοτούσσης, Στρυμο−
νικού και των Κοινοτήτων Αγκίστρου και Προμαχώνος 
(Ν. Σερρών), όπως τα όρια της φαίνονται με κόκκινη 
συνεχή γραμμή στο σχετικό πρωτότυπο διάγραμμα σε 
κλίμακα 1:50.000 που θεωρήθηκε από τον Προϊστάμε−
νο της Δ/νσης Τοπογραφικών Εφαρμογών με την υπ’ 
αριθμ. 42699/2006 πράξη του και που αντίτυπό του σε 
φωτοσμίκρυνση δημοσιεύεται με την παρούσα.

Άρθρο 3

1. Στη χερσαία και λιμναία περιοχή του Εθνικού Πάρ−
κου, όπως αυτό οριοθετείται με το προηγούμενο άρθρο, 
χαρακτηρίζονται ως περιοχές απόλυτης Προστασίας 
της Φύσης οι περιοχές των οποίων τα όρια καθορίζονται 
κατά Ζώνες Α1, Α2, Α3 και Α4 ως εξής:

α. Ζώνη Α1
Καταλαμβάνει το κατώτατο άκρο του δέλτα του πο−

ταμού Στρυμόνα στη λίμνη Κερκίνη και περικλείει τρεις 
αποικίες πουλιών. Ορίζεται από τις κορυφές του πολυ−
γώνου ΑΒΓΔΑ, όπου οι πλευρές ΒΓ και ΑΔ, απέχουν από−
σταση 1500 μ. και 2900 μ. αντίστοιχα από την εσωτερική 
πλευρά του ανατολικού αναχώματος της λίμνης. 

β. Ζώνη Α2
Περιλαμβάνει τα τμήματα της υδρόβιας βλάστησης 

ανατολικά του οικισμού Λιβαδιάς και νοτιοδυτικά του 
οικισμού Μανδρακίου. Συγκεκριμένα, η νότια και ανα−
τολική πλευρά της καλύπτει έκταση σε απόσταση 50 
μ. από την εξωτερική περίμετρο του τάπητα των νου−
φάρων και άλλων υδρόβιων φυτοκοινωνιών μέχρι τον 
παλιό Σιδηροδρομικό Σταθμό Μανδρακίου, νότια του 
ομώνυμου οικισμού. Στα βόρεια καθορίζεται από την 
ισοϋψή των 36 μ. με κατεύθυνση βόρεια και βορειο−
δυτική, έως την τεχνητή αρδευτική διώρυγα Λιβαδιάς 
στην αρχή του δυτικού προστατευτικού αναχώματος. 
Στα δυτικά καθορίζεται από την ανάντη πλευρά του 
δυτικού προστατευτικού αναχώματος της λίμνης. 

γ. Ζώνη Α3
Περιλαμβάνει τα τμήματα της υδρόβιας βλάστησης 

που βρίσκονται ανάντη του επαρχιακού δρόμου Κερ−
κίνης − Λιθοτόπου, νοτιοατολικά των Κρουσίων μεταξύ 
της ισοϋψής των 36 μ. από το σημείο Α και της τεθλα−
σμένης γραμμής ΑΒΓΔΕΖ. 

δ. Ζώνη Α4
Περιλαμβάνει τη νοτιοανατολική απόληξη τους όρους 

Κρούσια όπως ορίζεται από την νοητή γραμμή που αρχί−
ζει από την κορυφή με υψόμετρο 124μ, διέρχεται από την 
περιοχή Παλαιού Κάτω Διλόφου, τέμνει το Ρέμα Στρα−
φυλιώνα στην ισοϋψή των 380 μ., συνεχίζει βορειοδυτικά 
νοητά έως την κορυφή με υψόμετρο 382 μ. και συνεχίζει 
στην κορυφή με υψόμετρο 488 μ., ως το Ματωμένο Ρέμα, 
διέρχεται κατά μήκος του ρέματος έως την ισοϋψή των 
60μ (περιοχή Βλάχικα) και συνεχίζει βορειοανατολικά 
έως την επαρχιακή οδό Κερκίνης − Λιθοτόπου.

Στη συνέχεια ακολουθεί την επαρχιακή οδό Κερκίνης 
− Λιθοτόπου σε μήκος 900 μ. μέχρι το σημείο Η και 
κατόπιν ακολουθεί την τεθλασμένη ΗΘΙΚΛ. Στη συνέ−
χεια διέρχεται με κατεύθυνση βορειοανατολική από 
την κορυφή με υψόμετρο 204 μ. και συνεχίζει έως την 
επαρχιακή οδό Κερκίνης − Λιθοτόπου την οποία ακο−
λουθεί σε μήκος δύο χιλιάδων πεντακοσίων μέτρων (2,5 
Km). Συνεχίζει με κατεύθυνση δυτική έως την κορυφή με 

υψόμετρο 216 μ., διέρχεται από την κορυφή με υψόμετρο 
188 μ. και συνεχίζει με κατεύθυνση νοτιοανατολική έως 
την κορυφή με υψόμετρο 124 μ.

Από τη ζώνη αυτή εξαιρείται μία έκταση που ανήκει 
στο τμήμα της επαρχιακής οδού Κερκίνης−Λιθοτόπου, 
η οποία διέρχεται από την υπόψη περιοχή. Σε αυτή την 
ζώνη εξαίρεσης από την απόλυτη προστασία συμπερι−
λαμβάνονται και οι εκτάσεις αυτές όπου αναφέρονται 
στο κτηματολόγιο ως «αγροί» και ασκείται γεωργική 
δραστηριότητα. 

2. Εντός του Εθνικού Πάρκου χαρακτηρίζονται ως πε−
ριοχές Προστασίας της Φύσης οι περιοχές Π1, Π2, Π3, Π4 
τα όρια των οποίων προσδιορίζονται από τα παρακάτω 
φυσικά και τεχνητά όρια ως εξής:

α. Ζώνη Προστασίας Π1
Η Ζώνη Προστασίας της Φύσης Π1 περιλαμβάνεται 

μεταξύ των παρακάτω φυσικών και τεχνητών ορίων: 
− Το ανατολικό άκρο του παλαιού φράγματος Λιθοτό−

που και από εδώ η εσωτερική πλευρά του ανατολικού 
αναχώματος της λίμνης Κερκίνης και εν συνεχεία του 
ποταμού Στρυμόνα με βόρεια κατεύθυνση μέχρι το ση−
μείο τομής με τη σιδηροδρομική γραμμή Θεσσαλονίκης 
– Σερρών, στη γέφυρα του ποταμού Στρυμόνα στο Ν. 
Πετρίτσι.

− Η σιδηροδρομική γραμμή με δυτική κατεύθυνση μέ−
χρι το σημείο τομής της με το δυτικό ανάχωμα του 
ποταμού Στρυμόνα.

− Η εσωτερική πλευρά του προστατευτικού δυτικού 
αναχώματος του Στρυμόνα και εν συνεχεία η περί−
μετρος των μονάδων ιχθυοπαραγωγής (συμπεριλαμ−
βανομένων των δεξαμενών επέκτασης) έως το νότιο 
προστατευτικό ανάχωμα της παλαιάς κοίτης του πο−
ταμού Στρυμόνα.

− Η ανάντη πλευρά του νότιου προστατευτικού ανα−
χώματος της παλαιάς κοίτης με κατεύθυνση νοτιοδυ−
τική και στη συνέχεια δυτική έως την επαρχιακή οδό 
Βυρώνειας − Γονίμου. 

−  Η επαρχιακή οδός με βόρεια κατεύθυνση μέχρι το 
βόρειο προστατευτικό ανάχωμα της παλιάς κοίτης του 
ποταμού Στρυμόνα.

− Το ανάχωμα με βορειοανατολική κατεύθυνση μέχρι 
το σημείο τομής με τη σιδηροδρομική γραμμή.

− Η σιδηροδρομική γραμμή με δυτική κατεύθυνση 
και η περίμετρος του προαύλιου χώρου του Μουσεί−
ου Φυσικής Ιστορίας και Δασοβοτανικού κήπου μέχρι 
το βόρειο προστατευτικό ανάχωμα της παλιάς κοίτης 
του ποταμού δυτικά της επαρχιακής οδού Βυρώνειας 
− Γονίμου.

− Το βόρειο προστατευτικό ανάχωμα της παλιάς κοί−
της του ποταμού με ανατολική κατεύθυνση μέχρι την 
επαρχιακή οδό Βυρώνειας − Γονίμου.

− Η επαρχιακή οδός με νότια κατεύθυνση μέχρι την 
ανάντη πλευρά του νότιου αναχώματος της παλαιάς 
κοίτης του ποταμού και εν συνεχεία το ανάχωμα αυτό 
με δυτική κατεύθυνση μέχρι το δυτικό ανάχωμα της 
σημερινής κοίτης του ποταμού.

− Το δυτικό ανάχωμα του ποταμού σε μήκος 400 m 
και εν συνεχεία η ισοϋψής καμπύλη των 36 μ. με κατεύ−
θυνση δυτική έως την αρχή της τεχνητής αρδευτικής 
διώρυγας Λιβαδιάς.

− Η εσωτερική πλευρά του δυτικού προστατευτικού 
αναχώματος της λίμνης μέχρι τον αγροτικό δρόμο, νό−
τια του οικισμού Κερκίνης, που συνδέει το ανάχωμα 
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με τον επαρχιακό δρόμο Κερκίνης − Κορυφουδίου − 
Λιθοτόπου.

− Η εσωτερική πλευρά του ανωτέρω επαρχιακού δρό−
μου με νοτιοανατολική κατεύθυνση έως το σημείο τομής 
με την ισοϋψή καμπύλη των 38 μ.

− Η ισοϋψής καμπύλη των 38 μ. μέχρι το σημείο τομής 
της με την επαρχιακή οδό Κερκίνης − Λιθοτόπου

− Η εσωτερική πλευρά του επαρχιακού δρόμου Κερκί−
νης − Λιθοτόπου μέχρι το λιμενίσκο του Λιθοτόπου.

− Η περίμετρος του λιμενίσκου Λιθοτόπου μέχρι τον 
επαρχιακό δρόμο Κερκίνης – Λιθοτόπου και εν συνεχεία 
ο δρόμος αυτός μέχρι το φράγμα της λίμνης.

− Ο επαρχιακός δρόμος Λιθοτόπου – Ηράκλειας με 
κατεύθυνση προς Ηράκλεια, μέχρι το ανατολικό άκρο 
του παλαιού φράγματος της λίμνης (ακολουθώντας τον 
παλιό δρόμο πάνω από το παλαιό φράγμα) και από εκεί 
απέναντι στο ανατολικό ανάχωμα της λίμνης.

β. Ζώνη Προστασίας Π2
Η ζώνη προστασίας της φύσης Π2 περιλαμβάνεται 

μεταξύ των φυσικών και τεχνητών ορίων που περιγρά−
φονται παρακάτω: 

− Η εσωτερική πλευρά του επαρχιακού δρόμου Νέου 
Πετριτσίου− Σιδηροκάστρου με κατεύθυνση ανατολική 
(γέφυρα Στρυμόνα) έως τη συμβολή του με την Εθνική 
οδό Σερρών − Προμαχώνα.

− Η εθνική οδός Σερρών − Προμαχώνα κατά μήκος της 
ανατολικής όχθης του ποταμού Στρυμόνα με βόρεια 
κατεύθυνση έως τη συμβολή της με τον αγροτικό δρόμο 
στο τριγωνομετρικό σημείο «Προμαχών».

− Ο αγροτικός δρόμος έως τα Ελληνοβουλγαρικά σύ−
νορα.

− Τα σύνορα Ελλάδας − Βουλγαρίας μέχρι τον δρόμο 
κατά μήκος της δυτικής όχθης του ποταμού Στρυμόνα.

− Ο δρόμος κατά μήκος της δυτικής όχθης του πο−
ταμού Στρυμόνα με νότια κατεύθυνση μέχρι το σημείο 
τομής του με την επαρχιακή οδό Νέου Πετριτσίου − 
Σιδηροκάστρου.

γ. Ζώνη Προστασίας Π3
Περιλαμβάνει το τμήμα της υδρόβιας βλάστησης στην 

περιοχή βορειοανατολικά των ερειπίων Μεσολόφου και 
καθορίζεται από τμήμα του επαρχιακού δρόμου Κερ−
κίνης − Λιθοτόπου μήκους 900 μέτρων και την ισοϋψή 
καμπύλη των 36 μ. 

δ. Ζώνη Προστασίας Π4
− Η τεθλασμένη γραμμή ΗΘΙΚΛΜΝΞΟ έως το σημείο 

τομής της με την επαρχιακή οδό Κερκίνης − Λιθοτό−
που.

− Η εξωτερική πλευρά της επαρχιακής οδού Κερκίνης 
− Λιθοτόπου μήκους 3.600 μέτρων έως το σημείο Π.

− Η τεθλασμένη γραμμή ΠΡΣ έως το σημείο τομής της 
με την επαρχιακή οδό Κερκίνης − Λιθοτόπου.

− Η εξωτερική πλευρά της επαρχιακής οδού Κερκίνης−
Λιθοτόπου μήκους 600 μέτρων έως το σημείο τομής της 
με την αγροτική οδό προς Παλαιό Κάτω Δίλοφο.

− Η νοητή γραμμή που διέρχεται από την περιοχή του 
Παλαιού Κάτω Διλόφου, τέμνει το Ρέμα Σταφυλιώνα 
στην ισοϋψή καμπύλη των 380 μ., διέρχεται με κατεύ−
θυνση βορειοδυτική από την κορυφή με υψόμετρο 382 μ. 
και με κατεύθυνση δυτική από την κορυφή με υψόμετρο 
488 μ. μέχρι το Ματωμένο Ρέμα.

− Το Ματωμένο ρέμα από την κορυφή με υψόμετρο 
488 μ. με κατεύθυνση βόρεια έως την ισοϋψή καμπύλη 
των 60 μ. στην περιοχή Βλάχικα.

− Η νοητή γραμμή από την ισοϋψή καμπύλη των 60 μ. 
στην περιοχή Βλάχικα, με κατεύθυνση βορειοανατολι−
κή, έως την τομή της με την επαρχιακή οδό Κερκίνης 
− Λιθοτόπου.

− Η εξωτερική πλευρά της επαρχιακής οδού Κερκίνης−
Λιθοτόπου μήκους 900 μ. έως το σημείο H.

3. Στην χερσαία έκταση του Εθνικού Πάρκου και πε−
ριμετρικά των παραπάνω περιοχών χαρακτηρίζονται 
ως περιοχές Οικοανάπτυξης οι περιοχές ΟΑ1, ΟΑ2, ΟΒ1, 
ΟΒ2, ΟΒ3 των οποίων τα όρια καθορίζονται ως εξής:

α. Ζώνη ΟΑ1
Τη ζώνη ΟΑ1 ορίζουν τα εξής φυσικά και τεχνητά 

όρια:
− Το ανατολικό άκρο του παλαιού φράγματος Λιθο−

τόπου, ο επαρχιακός δρόμος Λιθοτόπου − Ηράκλειας 
με βόρεια κατεύθυνση, μέχρι την διασταύρωση του με 
την επαρχιακή οδό προς Χρυσοχώραφα.

− Η παραπάνω επαρχιακή οδός προς Χρυσοχώραφα 
μέχρι το σημείο ένωσής της με το εγκεκριμένο όριο 
του οικισμού Χρυσοχωράφων (υπ’ αριθμ. 11678 ΕΠΑ, ΦΕΚ 
94/Δ/8.2.1988).

− Το παραπάνω εγκεκριμένο όριο του οικισμού Χρυ−
σοχωράφων μέχρι το σημείο ένωσής του με την Δυτική 
Αρδευτική Διώρυγα.

− Η εσωτερική πλευρά της Δυτικής Αρδευτικής Διώρυ−
γας με βορειο−ανατολική κατεύθυνση μέχρι το σημείο 
ένωσης της με τα διοικητικά όρια των Κοινοτήτων Κοί−
μησης και Στρυμονοχωρίου.

− Τα παραπάνω διοικητικά όρια με ανατολική κατεύ−
θυνση μέχρι την ένωσή τους με την επαρχιακή οδό 
Ποντισμένου − Στρυμονοχωρίου − Χαροπού.

− Ο επαρχιακός δρόμος Στρυμονοχωρίου −Χαροπού 
μέχρι τη διασταύρωσή του με την Εθνική οδό Σερρών−
Προμαχώνα περιοχής Στρυμονοχωρίου.

− Η Εθνική οδός Σερρών−Προμαχώνα μέχρι τη γέφυ−
ρα Σιδηροκάστρου (γέφυρα Στρυμόνα) και το σημείο 
ένωσής της με την οριογραμμή της ζώνης Προστασίας 
της Φύσης Π1 στο ανατολικό ανάχωμα του ποταμού 
Στρυμόνα.

− Η εσωτερική πλευρά του ανατολικού αναχώματος 
του ποταμού Στρυμόνα και εν συνεχεία της λίμνης Κερ−
κίνης έως το ανατολικό άκρο του παλαιού φράγματος 
Λιθοτόπου.

β. Ζώνη ΟΑ2
Τη ζώνη ΟΑ2 ορίζουν τα εξής φυσικά και τεχνητά 

όρια:
− Η γέφυρα Σιδηροκάστρου (γέφυρα Στρυμόνα) και 

τμήμα της επαρχιακής οδού Ν. Πετριτσίου − Σιδηρο−
κάστρου (μήκος 400 μ) με κατεύθυνση δυτική έως την 
αγροτική οδό κατά μήκος της δυτικής όχθης του πο−
ταμού Στρυμόνα.

− Ο αγροτικός δρόμος κατά μήκος της δυτικής όχθης 
του ποταμού Στρυμόνα με κατεύθυνση βόρεια μέχρι 
το σημείο ένωσής του με τα σύνορα Ελλάδας − Βουλ−
γαρίας.

− Η συνοριακή γραμμή Ελλάδας − Βουλγαρίας με δυ−
τική κατεύθυνση μέχρι το «Μεγάλο Ρέμμα».

− Το «Μεγάλο Ρέμμα» με νότια κατεύθυνση μέχρι τη 
σιδηροδρομική γραμμή περιοχής Λιβαδιάς.

− Η σιδηροδρομική γραμμή μέχρι τη θέση Σιδηρο−
χώριον.

− Ο επαρχιακός δρόμος Σιδηροχωρίου − Οδηγήτριας.
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− Η κορυφογραμμή μεταξύ των τριγωνομετρικών ση−
μείων 373 (θέση Ραδήλα) και 471 (θέση Ψηλοράχη) μέχρι 
τη θέση Απιδιά.

− Η οριογραμμή των διοικητικών ορίων των Νομών 
Κιλκίς και Σερρών με νοτιοανατολική κατεύθυνση που 
ακολουθεί τη νοητή γραμμή που διέρχεται από τα 
τριγωνομετρικά σημεία 781 (Σησαμιά), 655 (Τραγου−
δίστρα), 898 (Μαύρη Ζώνη), 1179 (Κρούσα), 789 (Δί−
στρατον), μέχρι τα διοικητικά όρια της Κοινότητας 
Λιθοτόπου.

− Τα διοικητικά όρια της Κοινότητας Λιθοτόπου μέχρι 
την τεχνητή κοίτη του Στρυμόνα (νότια του οικισμού 
Λιθότοπος).

− Η ανωτέρω τεχνητή κοίτη μέχρι το φράγμα Λιθο−
τόπου.

− Το φράγμα Λιθοτόπου και εν συνεχεία η επαρχιακή 
οδός Λιθοτόπου − Κερκίνης έως το λιμενίσκο Λιθοτό−
που. 

− Η περίμετρος του λιμενίσκου Λιθοτόπου έως το 
σημείο συμβολής με την επαρχιακή οδό Λιθοτόπου − 
Κερκίνης.

− Η επαρχιακή οδός Κερκίνης − Λιθοτόπου έως το 
σημείο τομής της με την ισοϋψή καμπύλη των 38 μ.

− Η ισοϋψής καμπύλη των 38 μ. έως το σημείο τομής 
της με την επαρχιακή οδό Κερκίνης − Λιθοτόπου

− Η επαρχιακή οδός Κερκίνης − Λιθοτόπου έως τον 
αγροτικό δρόμο, νότια του οικισμού της Κερκίνης που 
συνδέει την επαρχιακή οδό με το δυτικό προστατευτικό 
ανάχωμα της λίμνης Κερκίνης.

− Το δυτικό προστατευτικό ανάχωμα της λίμνης έως 
την αρδευτική διώρυγα Λιβαδιάς

− Η ισοϋψής καμπύλη των 36 μ. έως το βόρειο ανάχωμα 
του ποταμού Στρυμόνα.

− Το δυτικό ανάχωμα της υφιστάμενης κοίτης του 
ποταμού Στρυμόνα σε μήκος 400 μ.

− Το νότιο προστατευτικό ανάχωμα της παλαιάς Κοί−
της του ποταμού Στρυμόνα, και η περίμετρος των μο−
νάδων ιχθυοπαραγωγής (συμπεριλαμβανομένων των 
δεξαμενών επέκτασης) έως το δυτικό προστατευτικό 
ανάχωμα του ποταμού.

− Το δυτικό ανάχωμα του ποταμού έως τη γέφυρα − 
Σιδηροκάστρου. Από την συνολική έκταση της περιοχής 
οικοανάπτυξης ΟΑ2 εξαιρούνται οι περιοχές προστασί−
ας της Φύσης Π3 και Π4 καθώς και η περιοχή απόλυτης 
προστασίας της φύσης Α4.

γ. Ζώνη ΟΒ1
Τη ζώνη ΟΒ1 ορίζουν τα παρακάτω φυσικά και τε−

χνητά όρια:
− Ο επαρχιακός δρόμος Στρυμονοχωρίου – Χαροπού 

και από εκεί ο αγροτικός κοινοτικός δρόμος Χαροπού−
Αγκίστρου από την διασταύρωση του με την Εθνική 
οδό Σερρών−Προμαχώνα στη θέση Απιδιές, περιοχής 
Στρυμονοχωρίου, που συνορεύει με την ζώνη Οικοα−
νάπτυξης ΟΑ1.

− Ο δρόμος Αγκίστρου−Προμαχώνα μέχρι το σημείο 
τομής του με τα διοικητικά όρια της Κοινότητας Προ−
μαχώνα. Τα διοικητικά όρια της Κοινότητας προς βορρά 
μέχρι τα Ελληνοβουλγαρικά σύνορα. 

− Τα σύνορα προς τα δυτικά μέχρι την οριογραμ−
μή της Ζώνης Προστασίας της Φύσης Π2 στο φυλάκιο 
Προμαχώνα.

− Η οριογραμμή της ζώνης Προστασίας της Φύσης Π2 
με νότια κατεύθυνση μέχρι τη γέφυρα Σιδηροκάστρου 

(γέφυρα Στρυμόνα), στη θέση Απιδιές, περιοχής Στρυ−
μονοχωρίου.

− Η οδός Νέου Πετριτσίου−Σιδηροκάστρου μέχρι τη 
διασταύρωσή της με την επαρχιακή οδό Στρυμονοχω−
ρίου−Χαροπού.

δ. Ζώνη ΟΒ2
Τη ζώνη ΟΒ2 ορίζουν τα εξής φυσικά και τεχνητά 

όρια:
− Η συνοριακή γραμμή Ελλάδας−Βουλγαρίας από το 

σημείο τομής αυτής με το «Μεγάλο Ρέμμα» μέχρι τη 
γραμμή των διοικητικών ορίων των Νομών Κιλκίς και 
Σερρών.

− Η ανωτέρω γραμμή των διοικητικών ορίων των Νο−
μών Κιλκίς και Σερρών μέχρι την οριογραμμή της ζώνης 
ΟΑ2 στη θέση Απιδιά.

− Η οριογραμμή της ζώνης ΟΑ2 από τη θέση Απιδιά με 
βόρεια κατεύθυνση μέχρι τη συνοριακή γραμμή Ελλάδας 
− Βουλγαρίας.

ε. Ζώνη ΟΒ3
Τη ζώνη ΟΒ3 ορίζουν τα παρακάτω φυσικά και τε−

χνητά όρια:
− Ο επαρχιακός δρόμος Λιθοτόπου − Ηράκλειας − Πο−

ντισμένου−Στρυμονοχωρίου από τη διασταύρωσή του 
με τον επαρχιακό δρόμο προς τα Χρυσοχώραφα μέχρι 
το σημείο τομής με τα διοικητικά όρια των Κοινοτήτων 
Κοιμήσεως και Στρυμονοχωρίου.

− Η οριογραμμή της ζώνης ΟΑ1 μέχρι τη διασταύρωση 
του επαρχιακού δρόμου Λιθοτόπου − Ηράκλειας με το 
δρόμο προς τα Χρυσοχώραφα.

Άρθρο 4

Επιτρεπόμενες χρήσεις και δραστηριότητες, όροι, πε−
ριορισμοί και μέτρα προστασίας και διαχείρισης ανά 
ζώνη.

α) Γενικοί όροι
Στο σύνολο της έκτασης της προστατευόμενης πε−

ριοχής του Εθνικού Παρκού Λίμνης Κερκίνης, εκτός 
των ζωνών Απόλυτης Προστασίας της Φύσης, με την 
επιφύλαξη της παρ. β επιτρέπονται οι παρακάτω δρα−
στηριότητες:

• Η επιστημονική έρευνα και η συστηματική παρακο−
λούθηση οικολογικών παραμέτρων.

• Η παραμονή και διέλευση του κοινού στο υφιστά−
μενο οδικό δίκτυο.

• Η εκτέλεση εργασιών που αποσκοπούν στη διατήρη−
ση, αποκατάσταση και βελτίωση των χαρακτηριστικών 
του φυσικού περιβάλλοντος.

• Οι οργανωμένες επισκέψεις και ξεναγήσεις κοινού 
με σκοπό την περιβαλλοντική ενημέρωση και ευαισθη−
τοποίηση.

• Η εγκατάσταση της απαραίτητης υποδομής για την 
επόπτευση του χώρου, την περιβαλλοντική ενημέρωση, 
τη σήμανση και τις λοιπές λειτουργίες της προστατευ−
όμενης περιοχής, σύμφωνα με τις εξειδικεύσεις που 
αναφέρονται ανά ζώνη, με την προϋπόθεση ότι εκτε−
λείται από δημόσιο ή ιδιωτικό φορέα που συγκεντρώνει 
τις απαραίτητες προϋποθέσεις, μετά από γνώμη του 
Φορέα Διαχείρισης.

• Η καλλιέργεια νόμιμα υφιστάμενων γεωργικών εκτά−
σεων.

• Οι δασοκομικές καλλιεργητικές επεμβάσεις για 
προστατευτικούς σκοπούς σε δημόσιες και ιδιωτικές 
δασικές εκτάσεις καθώς και έργα πυροπροστασίας.
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• Η συντήρηση και επισκευή νόμιμα υφιστάμενων μό−
νιμων κατασκευών.

• Η συντήρηση των υφιστάμενων υποδομών ελλιμε−
νισμού.

• Η συντήρηση και επισκευή του υφιστάμενου οδικού 
δικτύου.

Κάθε χρήση και δραστηριότητα που δεν αναφέρεται 
ως επιτρεπόμενη στους προαναφερόμενους γενικούς 
όρους και τους ακόλουθους ειδικούς όρους ανά ζώνη 
της προστατευόμενης περιοχής απαγορεύεται.

β) Ειδικότερα στις ζώνες της προστατευόμενης περι−
οχής ισχύουν οι εξής όροι και περιορισμοί:

Ζώνες Απόλυτης Προστασίας της Φύσης (Α1, Α2, Α3, 
Α4)

Στις ζώνες αυτές επιτρέπονται μόνο οι εξής δραστη−
ριότητες:

1. Η επιστημονική έρευνα σύμφωνα με τις κείμενες 
διατάξεις. Οι ενδιαφερόμενοι ερευνητές οφείλουν να 
ενημερώνουν τον Φορέα Διαχείρισης, υποβάλλοντας 
σχετική αίτηση στην οποία αναφέρεται ο τρόπος, τα 
σημεία, το χρονοδιάγραμμα και οι λόγοι διεξαγωγής 
της έρευνας. Ο ως άνω Φορέας Διαχείρισης, εφόσον 
κρίνει σκόπιμο, παρέχει συμπληρωματικές οδηγίες για 
την εκτέλεση της έρευνας.

2. Η επίσκεψη με σκοπό την περιβαλλοντική εκπαίδευ−
ση σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις εκτός περιόδου 
αναπαραγωγής της ορνιθοπανίδας (1 Φεβρουαρίου έως 
31 Αυγούστου).

Ζώνες Προστασίας της Φύσης (Π1, Π2, Π3, Π4)
Στις ζώνες αυτές επιτρέπονται:
1. Οι αγροτικές καλλιέργειες στην έκταση και με την 

μορφή που ασκούνται μέχρι σήμερα και χωρίς την χρή−
ση αγροχημικών. Αλλαγές των ειδών καλλιέργειας ή 
νέες επεμβάσεις επιτρέπονται, μετά από έγκριση πε−
ριβαλλοντικών όρων, ύστερα από την κατάρτιση και 
υποβολή ΜΠΕ σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

Επίσης επιτρέπεται η υλοτόμηση των λευκοκαλλιερ−
γειών την περίοδο από 1 Αυγούστου έως 15 Φεβρου−
αρίου.

2. Η αλιεία σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες δια−
τάξεις και με τους εξής πρόσθετους όρους: 

α) της χρησιμοποίησης σκαφών με μέγιστη επιτρεπό−
μενη ταχύτητα τα έξι (6) ναυτικά μίλια,

β) της μη χρησιμοποίησης των συρόμενων αλιευτι−
κών εργαλείων, του πεζοβόλου, του καμακιού και του 
μπασκιού.

3. Η εκτέλεση των έργων υποδομής της επιτρεπό−
μενης κατά τα ανωτέρω αλιευτικής δραστηριότητας 
και μετά από έγκριση περιβαλλοντικών όρων ύστερα 
από την κατάρτιση και υποβολή ΜΠΕ, σύμφωνα με τις 
ισχύουσες διατάξεις.

4. Η ιχθυοκαλλιέργεια κατά την οποία γίνεται χρήση 
των φυσικών λεκανών χωρίς επεμβάσεις που αλλοιώ−
νουν τη μορφή και λειτουργία και υποβαθμίζουν την 
ποιότητα του οικοσυστήματος ή των στοιχείων του, 
μετά από την υποβολή ΜΠΕ σύμφωνα με τις ισχύουσες 
διατάξεις.

5. Οι δασοκομικές εργασίες, καθώς και η επιλεκτική 
και εξυγιαντική υλοτόμηση, σύμφωνα με τους όρους 
της κείμενης νομοθεσίας και μόνο εκτός της χρονικής 
περιόδου φωλιάσματος της ορνιθοπανίδας, η οποία θα 
καθορισθεί με απόφαση του Γεν. Γραμματέα της Πε−
ριφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, μετά από σύμφωνη 

γνώμη του Φορέα Διαχείρισης της περιοχής Κερκίνης. 
Οι εργασίες της παραγράφου αυτής επιτρέπονται εφό−
σον έχει προηγηθεί η εκπόνηση ειδικού δασικού διαχει−
ριστικού σχεδίου για την συγκεκριμένη περιοχή. Μέχρι 
την εκπόνηση του προαναφερθέντος ειδικού δασικού 
διαχειριστικού σχεδίου αυτές απαγορεύονται.

6. Η συντήρηση των υφιστάμενων αντιπλημμυρικών 
έργων βάσει προγράμματος καθορισμού του χρόνου και 
του τρόπου επέμβασης και με σχετική πρόβλεψη για την 
απομάκρυνση των υλικών και των προϊόντων εκτέλεσης 
των έργων, χωρίς να υποβαθμίζεται, καθοιονδήποτε 
τρόπο το οικοσύστημα ή τα στοιχεία του και μετά από 
σύμφωνη γνώμη των αρμοδίων Υπηρεσιών. Εξαιρούνται 
οι επεμβάσεις που κρίνονται αναγκαίες για εθνικούς 
λόγους, λόγους ασφαλείας και ανωτέρας ανάγκης.

7. Η κατασκευή κάθε νέου τεχνικού έργου (αντιπλημ−
μυρικά έργα, άρση προσχώσεων κ.λπ.) ή επέκταση των 
υφιστάμενων, με την προϋπόθεση ότι αυτά δεν θα οδη−
γήσουν σε άνοδο της στάθμης της λίμνης πέραν των 
+36.00 m. Για τα έργα αυτά απαιτείται έγκριση περιβαλ−
λοντικών όρων ύστερα από την κατάρτιση και υποβολή 
ΜΠΕ σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, και σύμφωνη 
γνώμη των αρμοδίων Υπηρεσιών.

Με τους ίδιους περιορισμούς είναι δυνατό να επι−
τρέπονται και τα έργα που αποσκοπούν αποκλειστικά 
και μόνο στη διατήρηση, βελτίωση και προστασία του 
οικοσυστήματος.

8. Η μελισσοκομία εφόσον δεν δημιουργεί προβλήματα 
στο οικοσύστημα ή στα στοιχεία του.

9. Η ελεύθερη βόσκηση βοοειδών, βουβαλιών και προ−
βάτων με τον τρόπο που ασκείται μέχρι την ημερομηνία 
δημοσίευσης της παρούσας. Απαγορεύεται κάθε ενέρ−
γεια ή έργο που θα συνέβαλε στην επέκταση ή εντατι−
κοποίησή της (π.χ. είσοδος ζώων από άλλες περιοχές) 
και απαγορεύεται η βόσκηση αιγών.

Ιδιαίτερη μέριμνα πρέπει να ληφθεί για την ενίσχυση 
της ελεύθερης βόσκησης των βουβαλιών, που αποτε−
λούν τοπικό είδος γενετικής ποικιλομορφίας, υψηλής 
σπανιότητας και μοναδικότητας, με τον καθορισμό ζώ−
νης αποκλειστικής χρήσης που θα ορισθεί μετά από 
εκπόνηση μελέτης επίδρασης της βόσκησης στη βλά−
στηση και σχέδιο διαχείρισης της βόσκησης, σε διά−
στημα όχι μεγαλύτερο των 2 ετών από τη σύσταση 
και λειτουργία του Φορέα Διαχείρισης, με ευθύνη του 
οποίου αυτή εκπονείται. Για τα βουβάλια ως ιδιαίτερο 
είδος και μέχρις ότου εκπονηθεί η προαναφερόμενη 
μελέτη, επιτρέπεται η βόσκηση, η εγκατάσταση, καθώς 
και η τυχόν κατασκευή πρόχειρων εγκαταστάσεων χω−
ρίς να απαιτείται η τήρηση αποστάσεων από τις όχθες, 
μετά από σύμφωνη γνώμη του Φορέα Διαχείρισης της 
Προστατευμένης Περιοχής.

10. Ο επαναπληθυσμός ή εμπλουτισμός της πανίδας 
με είδη τα οποία ήδη ανήκουν στο οικοσύστημα της 
περιοχής, μόνο σε ειδικές περιπτώσεις και μετά από 
εκπόνηση ειδικής μελέτης σκοπιμότητας και έγκρισή 
της από τις καθ’ ύλην αρμόδιες Νομαρχιακές ή Περι−
φερειακές Υπηρεσίες.

11. Η επίσκεψη με σκοπό την περιβαλλοντική εκπαίδευ−
ση ή την παρατήρηση της φύσης και την ήπια αναψυχή, 
με την προϋπόθεση ότι δεν θα δημιουργούνται προβλή−
ματα υποβάθμισης του οικοσυστήματος ή ενόχλησης 
των πουλιών κυρίως κατά την περίοδο της αναπαρα−
γωγής (1 Φεβρουαρίου − 31 Ιουλίου).
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12. Η επιστημονική έρευνα σύμφωνα με τις ισχύουσες 
διατάξεις (π.δ. 67/1981), και με την προϋπόθεση ότι δεν 
θα δημιουργούνται προβλήματα υποβάθμισης του οικο−
συστήματος ή ενόχλησης των πουλιών κυρίως κατά την 
περίοδο της αναπαραγωγής (1 Φεβρουαρίου − 31 Ιουλίου) 
και αφού δοθεί έγκριση από τον Φορέα Διαχείρισης, 
έπειτα από υποβολή σχετικής αίτησης.

13. Οι αμμοληψίες μετά από σχετική έγκριση των αρ−
μοδίων Υπηρεσιών και με την προϋπόθεση ότι δεν θα 
δημιουργούνται προβλήματα υποβάθμισης του οικοσυ−
στήματος και δραστικής αλλαγής του αναγλύφου.

Ζώνες ΟΑ΄ (ΟΑ1, ΟΑ2)
Στις περιοχές Οικοανάπτυξης ΟΑ΄, (ΟΑ1΄, ΟΑ2) επι−

τρέπονται:
1. Η γεωργία στις ήδη καλλιεργούμενες περιοχές, κα−

θώς και η συντήρηση και βελτίωση υφισταμένων εγγειο−
βελτιωτικών, αρδευτικών, υδραυλικών και αντιπλημμυρι−
κών έργων μετά από την έγκριση περιβαλλοντικών όρων 
ύστερα από την κατάρτιση και υποβολή ΜΠΕ σύμφωνα 
με τις ισχύουσες διατάξεις.

2. Ο αναδασμός γεωργικής γης, σύμφωνα με τις κεί−
μενες διατάξεις και ύστερα από περιβαλλοντική αδει−
οδότηση, βάσει των ισχυουσών διατάξεων.

3. Η ελεύθερη βόσκηση βοοειδών, βουβαλιών και αιγο−
προβάτων και η δυνατότητα εκτέλεσης βασικών έργων 
υποδομής σχετικά με τη βόσκηση μετά από εισήγηση 
της καθ’ ύλη αρμόδιας Υπηρεσίας.

4. Η διατήρηση των υφιστάμενων κτηνοτροφικών και 
πτηνοτροφικών μονάδων, για τις οποίες επιβάλλεται η 
εκπόνηση και υποβολή ΜΠΕ σύμφωνα με τις ισχύουσες 
διατάξεις.

Εκσυγχρονισμός ή επέκταση των ως άνω μονάδων 
επιτρέπεται μετά από έγκριση περιβαλλοντικών όρων. 
Η ίδρυση νέων χοιροτροφικών μονάδων επιτρέπεται 
σε απόσταση άνω του ενός χιλιομέτρου από τα όρια 
της περιοχής Προστασίας της Φύσης Π1, εξαιρου−
μένης της περιοχής του Μαυροβουνίου στην οποία 
επιτρέπεται η ίδρυση σε απόσταση 500 μ. από τα 
όρια της περιοχής Προστασίας της Φύσης Π1. Για τις 
άλλες μονάδες η απόσταση αυτή ορίζεται σε 500 μ. 
Για τα βουβάλια ως ιδιαίτερο είδος και μέχρις ότου 
εκπονηθεί η προαναφερόμενη μελέτη, επιτρέπεται η 
βόσκηση, η εγκατάσταση, καθώς και η τυχόν κατα−
σκευή πρόχειρων εγκαταστάσεων χωρίς να απαιτεί−
ται η τήρηση αποστάσεων από τις όχθες, μετά από 
σύμφωνη γνώμη του Φορέα Διαχείρισης της Προστα−
τευμένης Περιοχής.

Η εγκατάσταση όλων των νέων μονάδων υπόκειται 
στις διαδικασίες χωροθέτησης και περιβαλλοντικής 
αδειοδότησης από τις αρμόδιες Υπηρεσίες και μετά 
από σύμφωνη γνώμη του Φορέα Διαχείρισης. Απαγο−
ρεύεται η διάθεση των αποβλήτων τους σε υδάτινους 
αποδέκτες.

5. Η μελισσοκομία.
6. Η ίδρυση αιολικών σταθμών ηλεκτροπαραγωγής και 

γενικότερα σταθμών παραγωγής ενέργειας από ανα−
νεώσιμες πηγές, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, 
και σε θέσεις απόστασης άνω των 2 km από τα όρια 
των περιοχών Προστασίας της Φύσης. Ειδικότερα, η 
προαναφερθείσα απόσταση των 2 km δεν ισχύει όσον 
αφορά στη δυνατότητα δημιουργίας υδροηλεκτρικών 
σταθμών στις ζώνες Π1 και Π2.

7. Η επιστημονική έρευνα και επίσκεψη με σκοπό την 
περιβαλλοντική εκπαίδευση ή την παρατήρηση της φύ−
σης και την ήπια αναψυχή.

8. Οι γεωτρήσεις και η κατασκευή νέων αρδευτικών 
δικτύων συστημάτων παροχής νερού και εγγειοβελτι−
ωτικών και υδραυλικών έργων μετά από έγκριση περι−
βαλλοντικών όρων, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, 
μετά από σύμφωνη γνώμη των αρμοδίων Υπηρεσιών και 
εφόσον δεν δημιουργούνται προβλήματα στο υδατικό 
ισοζύγιο της λίμνης.

9. Τα έργα υποδομής (π.χ. έργα οδοποιίας κ.λπ.) σύμ−
φωνα με τις κείμενες διατάξεις, καθώς και τα έργα που 
αποσκοπούν στην προστασία του οικοσυστήματος.

10. Η διατήρηση ή εκσυγχρονισμός των υφισταμέ−
νων βιομηχανικών ή βιοτεχνικών μονάδων, μετά από 
μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων και έγκριση 
περιβαλλοντικών όρων σύμφωνα με τις ισχύουσες 
διατάξεις. 

Η ίδρυση νέων μονάδων του πρωτογενούς τομέα, 
έργων υποδομής για τη διάθεση και εμπορία των γε−
ωργοκτηνοτροφικών και αλιευτικών προϊόντων και 
βιοτεχνικών ή βιομηχανικών μονάδων του δευτερογε−
νούς τομέα καθώς επίσης επαγγελματικών εργαστηρί−
ων, συνεργείων, πρατηρίων υγρών καυσίμων και LPG, 
πλυντηρίων, λιπαντηρίων και δεξαμενών αποθήκευσης 
καυσίμων μέχρι 100 τόνους, μετά από σύμφωνη γνώμη 
των αρμοδίων Υπηρεσιών και του Φορέα Διαχείρισης, 
υποβολή ΜΠΕ και έγκριση περιβαλλοντικών όρων σύμ−
φωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

11. Οι υφιστάμενες ή νέες εξορυκτικές δραστηριότητες, 
μετά από υποβολή ΜΠΕ και έγκριση περιβαλλοντικών 
όρων σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

12. Οι τουριστικές εγκαταστάσεις δυναμικότητας μέχρι 
80 κλίνες. Τα κτίρια πρέπει να εντάσσονται στο τοπίο 
της περιοχής και να διαθέτουν σύστημα βιολογικής 
επεξεργασίας των υγρών αποβλήτων τους, σύμφωνα 
με τις ισχύουσες διατάξεις. Για ένταξη των παραπάνω 
εγκαταστάσεων στο τοπίο της περιοχής απαιτείται 
έγκριση της Α΄βθμιας ΕΠΑΕ.

Κατ’ εξαίρεση μετά από έγκριση της Β΄βάθμιας ΕΠΑΕ 
επιτρέπεται η ανέγερση τουριστικών εγκαταστάσεων 
μεγαλύτερης δυναμικότητας της οποίας το ανώτατο 
όριο καθορίζεται από τον Φορέα Διαχείρισης. Για την 
εφαρμογή της παρούσας διάταξης λαμβάνεται υπόψη 
ο αριθμός των επισκεπτών και οι ανάγκες σε εξυπηρέ−
τησή τους μετά την εφαρμογή ενός οργανωμένου προ−
γράμματος προβολής της λίμνης Κερκίνης ως περιοχής 
με ιδιαίτερες αισθητικές, οικολογικές και πολιτιστικές 
αξίες.

13. Η επέκταση και ο εκσυγχρονισμός των υφιστα−
μένων μονάδων υδατοκαλλιεργειών μετά από έγκριση 
περιβαλλοντικών όρων σύμφωνα με τις ισχύουσες δι−
ατάξεις, και τη σύμφωνη γνώμη των αρμοδίων Υπηρε−
σιών.

14. Η διάθεση στερεών αποβλήτων γίνεται σύμφωνα 
με τις κείμενες διατάξεις και σε ακτίνα άνω των 1000 μ. 
από τα όρια των ζωνών Προστασίας της Φύσης.

Για τους υφιστάμενους χώρους διάθεσης στερεών 
αποβλήτων επιβάλλεται η υποβολή ΜΠΕ και η έγκρι−
ση περιβαλλοντικών όρων σύμφωνα με τις ισχύουσες 
διατάξεις. 

15. Οι δασοκομικές εργασίες σύμφωνα με τις κείμενες 
διατάξεις. 
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16. Το κυνήγι εκτός από την υδάτινη επιφάνεια της 
λίμνης Κερκίνης, την κοίτη του ποταμού Στρυμόνα και 
την έκταση των Β−ΒΑ υπωρειών της Μαύρης Κορυφής 
(Κρούσια). Τροποποίηση των όρων και των ορίων σχε−
τικά με το κυνήγι μπορεί να γίνει μετά από τη σύμφωνη 
γνώμη του Φορέα Διαχείρισης ανάλογα με τα επιστη−
μονικά δεδομένα σχετικής μελέτης και την έκδοση σχε−
τικού κανονισμού.

17. Η ιχθυοκαλλιέργεια και η ίδρυση νέων μονάδων 
ύστερα από έγκριση περιβαλλοντικών όρων σύμφωνα 
με τις ισχύουσες διατάξεις.

18. Η κατοικία, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες 
διατάξεις.

19. Υποδομές του πρωτογενούς τομέα, κατασκηνώσεις 
και αθλητικές εγκαταστάσεις, εγκαταστάσεις αναψυχής 
(εστιατόρια, ταβέρνες κ.λπ.) σύμφωνα με τις διατάξεις 
του από 24.5.1985 π.δ/τος (Δ΄ 270) ανά χρήση και μετά 
από έγκριση περιβαλλοντικών όρων σύμφωνα με τις 
ισχύουσες διατάξεις. 

Η λειτουργία μπαρ, ντίσκο και νυκτερινών κέντρων 
απαγορεύεται στις εκτός σχεδίου και εκτός ορίων των 
οικισμών περιοχές. 

20. Η οριοθέτηση ειδικών ζωνών ανάπτυξης παρα−
γωγικών δραστηριοτήτων σύμφωνα με την κείμενη 
νομοθεσία, μετά από έγκριση περιβαλλοντικών όρων 
σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Επιβάλλεται η βι−
ολογική επεξεργασία υγρών αποβλήτων και η εφαρμογή 
ολοκληρωμένου διαχειριστικού σχεδίου διάθεσης των 
απορριμμάτων σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και 
μετά από σύμφωνη γνώμη του Φορέα Διαχείρισης.

21. Χρήσεις, δραστηριότητες και έργα που επιτρέπο−
νται στην περιοχή Προστασίας της Φύσης, επιτρέπονται 
και στην περιοχή Οικοανάπτυξης Α΄ (ΟΑ1 και ΟΑ2).

Ζώνες ΟΒ΄ (ΟΒ1, ΟΒ2, ΟΒ3)
Στις ζώνες αυτές, επι πλέον των χρήσεων, δραστη−

ριότητων και έργων που επιτρέπονται στις περιοχές 
Οικοανάπτυξης Α (ΟΑ1 και ΟΑ2) επιτρέπονται: 

1. Η γεωργία χωρίς περιορισμούς με την προϋπόθεση 
ότι, οι εγγειοβελτιωτικές ή αρδευτικές παρεμβάσεις, η 
λίπανση και κάθε είδους δραστηριότητα ή εγκατάσταση 
δεν έχουν αρνητικές επιπτώσεις στις γειτονικές ζώνες 
Προστασίας της Φύσης και Οικοανάπτυξης Α΄ και δεν 
υποβαθμίζουν την ποιότητα και ποσότητα του υδατικού 
ισοζυγίου της περιοχής. 

2. Η μελισσοκομία, η κτηνοτροφία και η πτηνοτρο−
φία.

Ο εκσυγχρονισμός και η επέκταση των υφισταμένων 
κτηνοτροφικών και πτηνοτροφικών μονάδων είναι δυ−
νατόν να επιτραπεί, μετά από υποβολή ΜΠΕ και έγκρι−
ση περιβαλλοντικών όρων, σύμφωνα με τις ισχύουσες 
διατάξεις. Επίσης, η δημιουργία νέων μονάδων με τους 
περιορισμούς που τέθηκαν για την περιοχή Οικοανά−
πτυξης Α΄.

3. Οι δασοκομικές εργασίες σύμφωνα με τις κείμενες 
διατάξεις. 

4. Το κυνήγι εκτός των περιοχών της υδάτινης επι−
φάνειας της λίμνης Κερκίνης, της κοίτης του ποταμού 
Στρυμόνα και της έκτασης των Β−ΒΑ υπωρειών της 
Μαύρης Κορυφής (Κρούσια). Τροποποίηση των όρων 
και των ορίων σχετικά με το κυνήγι μπορεί να γίνει 
μετά την πάροδο τριετίας ανάλογα με τα επιστημονικά 
δεδομένα σχετικής μελέτης και την έκδοση σχετικού 
κανονισμού.

5. Η επιστημονική έρευνα και η επίσκεψη με σκοπό 
την περιβαλλοντική εκπαίδευση ή την παρατήρηση της 
φύσης και την ήπια αναψυχή.

6. Η λειτουργία των υφιστάμενων και νέων εξο−
ρυκτικών δραστηριοτήτων μετά από υποβολή ΜΠΕ 
και έγκριση περιβαλλοντικών όρων σύμφωνα με τις 
ισχύουσες διατάξεις. Ειδικότερα, η ίδρυση νέων λα−
τομείων αδρανών υλικών επιτρέπεται σε απόσταση 
τουλάχιστον 1000 μ. από τις ζώνες Προστασίας της 
Φύσης (Π).

7. Η διάθεση στερεών αποβλήτων, σύμφωνα με τις 
κείμενες διατάξεις και σε ακτίνα άνω των 1000 μ. από 
τα όρια των ζωνών Προστασίας της Φύσης.

Για τους υφιστάμενους χώρους διάθεσης στερεών 
αποβλήτων επιβάλλεται η υποβολή ΜΠΕ και έγκριση 
περιβαλλοντικών όρων σύμφωνα με τις ισχύουσες δι−
ατάξεις.

8. Οι γεωτρήσεις, τα εγγειοβελτιωτικά έργα, τα έργα 
υποδομής (π.χ. έργα οδοποιίας, τηλεπικοινωνιακά δίκτυα 
κ.λπ.) οι αιολικοί σταθμοί ηλεκτροπαραγωγής και γενι−
κότερα σταθμοί παραγωγής ήπιων μορφών ενέργειας, 
σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Οι γεωτρήσεις ειδι−
κότερα  κρίνονται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 1739/
1987 (άρθρο 11, παρ. 4) και τη σύμφωνη γνώμη της αρ−
μόδιας Υπηρεσίας.

9. Ξενοδοχεία μέχρι 120 κλίνες− κατοικία, θερμο−
κήπια, γεωργικές αποθήκες, κοινόχρηστες εγκατα−
στάσεις, αθλητικές εγκαταστάσεις, εγκαταστάσεις 
αναψυχής (εξαιρούνται τα μπαρ, οι ντίσκο και τα νυ−
χτερινά κέντρα), βιομηχανικές και βιοτεχνικές μονά−
δες, επαγγελματικά εργαστήρια, συνεργεία, πρατήρια 
υγρών καυσίμων και LPG, πλυντήρια λιπαντήρια και 
οι δεξαμενές αποθήκευσης καυσίμων μέχρι 100 τό−
νους.

Κατώτατο όριο κατάτμησης και αρτιότητας: 4 στρέμ−
ματα χωρίς τις παρεκκλίσεις που προβλέπονται στο 
από 24.5.1985 π.δ/γμα (Δ΄270).

Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται κατά χρήση οι όροι 
και περιορισμοί δόμησης του από 24.5.1985 π.δ/τος 
(Δ΄270).

Για τις χρήσεις της παραγράφου αυτής απαιτείται 
ΜΠΕ και έγκριση περιβαλλοντικών όρων σύμφωνη γνώμη 
της ΕΠΑΕ και σύμφωνη γνώμη του Φορέα Διαχείρι−
σης.

10. Στις παραπάνω ζώνες (ΟΑ και ΟΒ) για την υλοποίη−
ση κάθε έργου μεγάλης κλίμακας που οι επιπτώσεις του 
πιθανόν να απειλήσουν τα ευαίσθητα οικοσυστήματα, 
είτε λόγω κακής λειτουργίας του είτε λόγω επίδρασης 
αστάθμητων παραγόντων ή ατυχήματος, απαιτείται, 
κατά τη φάση της περιβαλλοντικής αδειοδότησής του, 
σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, η εξέταση όλων 
των προσφερομένων εναλλακτικών λύσεων και η επι−
βολή πολύ αυστηρών περιβαλλοντικών όρων και η συ−
στηματική παρακολούθηση της τήρησής τους από τον 
Φορέα Διαχείρισης.

Άρθρο 5

΄Εκδοση αδειών ξενάγησης, διεξαγωγής οικοτουριστι−
κών προγραμμάτων και επιστημονικής έρευνας.

Ο Φορέας Διαχείρισης που έχει συσταθεί για την 
περιοχή του Εθν. Πάρκου Κερκίνης σύμφωνα με τα ορι−
ζόμενα στο ν.3044/2002 χορηγεί τις προβλεπόμενες 
άδειες για:
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α. Επιστημονική έρευνα και τεχνικές δοκιμές και ανα−
λύσεις εντός των ορίων του Εθνικού Πάρκου και της 
Περιφερειακής του ζώνης.

β.  Ξενάγηση επισκεπτών και διεξαγωγή οικοτουριστι−
κών προγραμμάτων εντός των ορίων των της προστα−
τευόμενης περιοχής.

Το περιεχόμενο των αδειών της προηγούμενης πα−
ραγράφου, οι ειδικότεροι όροι, οι προϋποθέσεις και οι 
διαδικασίες, ορίζονται στον αντίστοιχο Κανονισμό Δι−
οίκησης και Λειτουργίας.

Άρθρο 6
Κυρώσεις

Οι παραβάτες των διατάξεων της παρούσης κοι−
νής υπουργικής απόφασης υπόκεινται στις κυρώσεις 
που προβλέπονται από τα άρθρα 28, 29 και 30 του 
ν. 1650/1986, καθώς και από τις ειδικές διατάξεις της 
υφιστάμενης νομοθεσίας. 

Άρθρο 7
Μεταβατικές διατάξεις

Δεν επιτρέπεται η εκτέλεση έργων και η άσκηση δρα−
στηριοτήτων που δεν αναφέρονται στην παρούσα.

1. Εξαιρούνται από τις απαγορεύσεις της παρούσας: 
α) Τα έργα και οι δραστηριότητες που την ημέρα 

δημοσίευσης της παρούσας:
− υφίστανται και λειτουργούν νομίμως ή
− βρίσκονται στο στάδιο της κατασκευής με βάση 

σύννομη άδεια ή
− έχουν δημοπρατηθεί, ή βρίσκονται στο στάδιο της 

δημοπράτησης ή
− έχουν εν ισχύ άδεια εγκατάστασης ή λειτουργίας ή

− έχει εκδοθεί σχετική οικοδομική άδεια η οποία είναι 
εν ισχύ, ή

− έργα για τα οποία έχει εκδοθεί Απόφαση Προέγκρι−
σης Χωροθέτησης η οποία είναι εν ισχύ.

− έχουν περιβαλλοντικά αδειοδοτηθεί με έγκριση από−
φασης περιβαλλοντικών όρων ή με τη δυνατότητα, εάν 
απαιτείται, επιβολής αρμοδίως προσθετικών περιβαλ−
λοντικών όρων.

β) Έργα εθνικής σημασίας, ύστερα από έγκριση του 
Υπουργικού Συμβουλίου, καθώς επίσης έργα και επεμ−
βάσεις λόγω εκτάκτου ανάγκης (σεισμών, πλημμυρών, 
θεομηνιών κ.λπ.).

2. Για κάθε αμφισβήτηση που ανακύπτει από την εφαρ−
μογή της παρούσας, αποφασίζει οριστικά ο Γεν. Γραμ−
ματέας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας μετά 
από εισήγηση του Δ/ντή Περιβάλλοντος και Χωροταξίας 
της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και σύμφωνη 
γνώμη του Φορέα Διαχείρισης.

Άρθρο 8
Ισχύς

Η ισχύς της παρούσης κοινής υπουργικής απόφασης 
αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα 19 Οκτωβρίου 2006

  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ
 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

 Δ. ΣΙΟΥΦΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΟΥΦΛΙΑΣ

 ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
 ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ − ΘΡΑΚΗΣ

 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΠΑΣΙΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ  

ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * FAX 210 52 21 004

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: http://www.et.gr  –  e-mail: webmaster@et.gr*15000980811060008*



2843

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 248
5 Μαρτίου 2004

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθ. 6919

Χαρακτηρισμός των λιμναίων χερσαίων και υδάτινων πε
ριοχών του υγροτοπικού συστήματος των λιμνών Βόλ
βης - Κορώνειας και Μακεδονικών Τεμπών ως «Εθνικό 
Πάρκο Υγροτόπων των λιμνών Κορώνειας - Βόλβης και 
των Μακεδονικών Τεμπών» και καθορισμός ζωνών 
προστασίας και καθορισμός χρήσεων, όρων και πε
ριορισμών δόμησης».

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ- 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ 
ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ - 

ΓΕΩΡΓΙΑΣ - 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 3 παρ. 3, 18, 19 παρ. 3, 21 

(παρ. 1 και 2), 28, 29, 30 και 31 (παρ. 9 και 10) του Ν. 
1650/1986, όπως τα άρθρα 18 και 21 τροποποιήθηκαν με 
τις διατάξεις του άρθρου 16 του Ν. 2742/1999 (ΦΕΚ 207 Α) 
και όπως το άρθρο 30 τροποποιήθηκε με το άρθρο 98 παρ. 
12 του Ν. 1892/1990 (ΦΕΚ 101 Α) και το άρθρο 4 του Ν. 
3010/02 (Α'91).

2. Τις διατάξεις των άρθρων 15, 16 και 17 του Ν. 2742/1999 
«Χωροταξικός σχεδιασμός και αειφόρος ανάπτυξη και άλ
λες διατάξεις» (ΦΕΚ Α' 207), όπως οι διατάξεις του άρθρου 
15 τροποποιήθηκαν με το άρθρο 13 του Ν. 3044/2002.

3. Το Ν.Δ. 191/74 (κύρωση της σύμβασης για τους 
υγροτόπους διεθνούς σημασίας ειδικά ως βιοτόπων των 
υδρόβιων πουλιών - Σύμβαση Ramsar), την ΚΥΑ 
33318/3028/1998 «Καθορισμός μέτρων και διαδικασιών 
για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων (ενδιαιτημά
των) καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας», την ΥΑ 
414985/1985 «Μέτρα διαχείρισης της άγριας πτηνο
πανίδας».

4. Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του Ν. 1558/1985 «Κυ
βέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ Α' 137), που 
προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2071/1992 (ΦΕΚ 154 
Α') και αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 α του άρθρου1 του 
Ν. 2469/1997 (ΦΕΚ 38 Α')

5. Την επιστημονική μελέτη «Ειδική Περιβαλλοντική Με
λέτη του Υγροτόπου των λιμνών Κορώνειας - Βόλβης, των 
Μακεδονικών Τεμπών και της ευρύτερης περιοχής τους 
που εγκρίθηκε για τους σκοπούς του διατάγματος αυτού 
με την οικ. 56667/1086/7.3.2002 απόφαση του Γενικού 
Δ/ντή Περιβάλλοντος του ΥΠΕΧΩΔΕ.

6. Την 71961/3670/1.7.1991 απόφαση του Υπουργού 
Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων «Κα
θορισμός τρόπου ενημέρωσης του κοινού για το περιε
χόμενο των σχεδίων Προεδρικών Διαταγμάτων του άρ
θρου 21 παρ. 1 και 2 του Ν. 1650/1986» (ΦΕΚ Β' 541).

7. Την 93/30.8.2002 γνωμοδότηση του νομαρχιακού 
συμβουλίου Χαλκιδικής και το αρ. ΓΝ 2318/6.9.2002 έγ
γραφο Νομάρχη Θεσσαλονίκης.

8. Το γεγονός ότι από τις κανονιστικές διατάξεις της 
απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του 
κρατικού προϋπολογισμού και των προϋπολογισμών των 
οικείων Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων και Ο.Τ.Α., αποφα
σίζουμε:

Άρθρο1 
Σκοπός

Σκοπός της παρούσας απόφασης είναι η προστασία, 
διατήρηση και διαχείριση της φύσης και του τοπίου, ως 
φυσικής κληρονομιάς και πολύτιμου εθνικού φυσικού πό
ρου στις λιμναίες, χερσαίες και υδάτινες περιοχές του 
υγροτοπικού συστήματος των λιμνών Βόλβης - Κορώνει- 
ας και Μακεδονικών Τεμπών, που διακρίνονται για την με
γάλη βιολογική, οικολογική, αισθητική, επιστημονική, γε- 
ωμορφολογική και παιδαγωγική τους αξία, με το χαρα
κτηρισμό της ως «Εθνικό Πάρκο Υγροτόπου των λιμνών 
Κορώνειας - Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών»

Ειδικότερα επιδιώκεται:
- η αποκατάσταση, βελτίωση και η εις το διηνεκές προ

στασία και διατήρηση :
•  του διεθνούς σημασίας υγροτοπικού οικοσυστήμα

τος των λιμνών Κορώνειας - Βόλβης (υγρότοπος Ramsar).
•  του Ρήχιου ποταμού, ο οποίος αποτελεί το φυσικό εκ- 

χυλιστή των λιμνών Κορώνειας - Βόλβης και εξασφαλίζει 
την επικοινωνία τους με τη θάλασσα, καθώς και της «Ειδι
κά Προστατευόμενης Μεσογειακής Περιοχής» και υψη
λής αισθητικής αξίας παραποτάμιου δάσους (Μακεδονι
κά Τέμπη).

04002480503040028
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•  του μοναδικής αξίας υπολείμματος παραλίμνιου δά
σους της Απολλωνίας, το οποίο αποτελεί βιότοπο σπά
νιων ειδών ορνιθοπανίδας (συνύπαρξη λευκοπελαργών 
και σταχτοτσικνιάδων).

•  των διατηρητέων μνημείων της φύσης (αιωνόβιος 
πλάτανος στο «Βήμα του Απ. Παύλου» Απολλωνίας και υ
περαιωνόβιοι πλάτανοι Σχολαρίου).

•  των ενδιαιτημάτων των προστατευόμενων ειδών ορ
νιθοπανίδας και ιδίως της μεταναστευτικής.

•  των βιοτόπων ενδημικής χλωρίδας.
•  των παραλίμνιων και παραποτάμιων τύπων οικοτό

πων, ευρωπαϊκού και διεθνούς ενδιαφέροντος και ιδιαίτε
ρα των συστημάτων της υδρόβιας, ελόβιας και υγρόφι
λης βλάστησης.

•  του λιμναίου οικοσυστήματος, από δραστηριότητες 
εντός & εκτός των λιμνών (ρύπανση, αλόγιστη κατανάλω
ση νερού κ.λπ.)

- η ανάπτυξη συμβατών, με την ως άνω προστασία και 
διατήρηση, χρήσεων και δραστηριοτήτων, που αφορούν:

•  στην περιβαλλοντική εκπαίδευση - πληροφόρηση και 
ευαισθητοποίηση του κοινού.

•  στη προώθηση των παραδοσιακών χρήσεων και δρα
στηριοτήτων του αγροτικού τομέα (αλιείας, βόσκησης, 
γεωργίας, δασοπονίας κ.λπ.) μέσα από τον αειφορικό 
τρόπο άσκησής τους.

•  στην προστασία και διαφύλαξη των φυσικών και πολι
τιστικών πόρων μέσα από την αειφορική διαχείρισή τους.

•  στην ανάπτυξη ήπιας μορφής τουρισμού και αναψυ
χής συνδυασμένης με οικοφυσιογνωστικό, πολιτιστικό 
και εκπαιδευτικό ενδιαφέρον.

Άρθρο 2
1. Χαρακτηρισμός και οριοθέτηση περιοχής Εθνικού
Πάρκου Υγροτόπων των λιμνών Κορώνειας - Βόλβης 

και των Μακεδονικών Τεμπών.

Χαρακτηρίζεται ως «Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων των λι
μνών Κορώνειας - Βόλβης και των Μακεδονικών Τεμπών» 
(Π ΕΡΙΟΧΗ Α') η λιμναία, χερσαία και υδάτινη περιοχή του υ- 
γροτοπικού συστήματος των λιμνών Βόλβης - Κορώνειας 
και Μακεδονικών Τεμπών που βρίσκεται σε εκτός σχεδίου 
και εκτός ορίων οικισμών προ του 1923 και κάτω των 2000 
κατοίκων περιοχές των Δήμων Λαγκαδά, Κορώνειας, Ε- 
γνατίας, Σοχού, Απολλωνίας, Μαδύτου, Ρεντίνας και Αγ. 
Γεωργίου Ν. Θεσσαλονίκης όπως τα όρια της φαίνονται 
στα τέσσερα (4) πρωτότυπα διαγράμματα σε κλίμακα 
1:20.000, που θεωρήθηκαν από τον προϊστάμενο της Διεύ
θυνσης Τ οπογραφικών Εφαρμογών με την 6919 πράξη του 
και που αντίτυπά τους σε φωτοσμίκρυνση δημοσιεύονται 
με την παρούσα απόφαση. Τα όρια της Περιοχής Α' ανα
φέρονται στο συνημμένο παράρτημα 1, το οποίο αποτελεί 
αναπόσπαστο μέρος της παρούσης απόφασης. Η περιοχή 
αυτή περιλαμβάνει τις υδάτινες επιφάνειες των λιμνών Κο
ρώνειας & Βόλβης, τις όχθες των δύο λιμνών, τα ρηχά νερά 
με υδρόβια φυτά, τους καλαμιώνες, τα κανάλια, τις ελώδεις 
και περιοδικά κατακλυζόμενες εκτάσεις, τα ποτάμια, τα ρέ
ματα, την παραλίμνια και παραποτάμια βλάστηση, καθώς 
και τις δασικές και γεωργικές εκτάσεις που περιλαμβάνο
νται ανάμεσα στις παραπάνω επιφάνειες. Η Περιοχή Α' πε
ρικλείει υγροτόπους διεθνούς σημασίας και περιοχές με ι
διαίτερη ορνιθολογική και οικολογική αξία, συνολικής επι

φάνειας χερσαίας και υδάτινης 16.388 Ha (15.446 Ha SPA 
& 942 Ha ρέματα), που αποτελούν τις εκτάσεις που κατα- 
χωρούνται από την Ελλάδα στον κατάλογο υγροτόπων Διε
θνούς Σημασίας της Σύμβασης Ramsar και χαρακτηρίζο
νται ως «Περιοχές Ειδικής Προστασίας», σύμφωνα με το 
άρθρο 4 της Οδηγίας 79/409/ΕΟΚ.

Εντός του Εθνικού Πάρκου (Περιοχή Α'), όπως οριοθε- 
τείται παραπάνω, χαρακτηρίζονται:

α) Περιοχές Απόλυτης προστασίας:
Ζώνη Α1 (Δάσος Απολλωνίας)
- Εμπίπτει στην εκτός σχεδίου και εκτός ορίων οικισμών 

προ του 1923 και κάτω των 2000 κατοίκων περιοχή του Δή
μου Μαδύτου, όπως τα όρια της φαίνονται στα τέσσερα (4) 
πρωτότυπα διαγράμματα της παραγράφου 1 του παρόντος 
άρθρου. Τα όρια της περιοχής αναφέρονται στο συνημμέ
νο παράρτημα 1 το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της 
παρούσης απόφασης. Η Ζώνη Α1 περιλαμβάνει την έκταση 
του υγρόφιλου παραλίμνιου δάσους της Απολλωνίας, την 
κοίτη και τις εκβολές του ρέματος Μελισσουργού και τις 
χερσαίες εκτάσεις εσωτερικά και στα όρια του Δάσους.

- Εντός της περιοχής που εκτείνεται περιμετρικά των 
λιμνών Κορώνειας και Βόλβης, εκτός από τις απότομες 
βόρειες ακτές της λίμνης Βόλβης προσδιορίζονται «Πυ
ρήνες Απόλυτης Προστασίας». Περιλαμβάνουν τους οι
κολογικούς θώκους αναπαραγωγής, ανάπαυσης και 
διατροφής σημαντικών ειδών ορνιθοπανίδας, που βρί
σκονται σε ρηχά νερά με υδρόβια φυτά, καλαμιώνες, 
ελώδεις και περιοδικά κατακλυζόμενες εκτάσεις. Η α
κριβής οριοθέτηση και σήμανση των οικολογικών αυτών 
θώκων (πυρήνων απόλυτης προστασίας) γίνεται με επι
τόπια υπόδειξη των ορίων και σημείων σε τακτά χρονικά 
διαστήματα από ομάδα ειδικών, σε συνεργασία με τις 
αρμόδιες υπηρεσίες, επειδή η έκταση που περιλαμβάνει 
τους θώκους των ειδών είναι μεταβαλλόμενη, εφόσον 
εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τη στάθμη των λιμνών, 
τα φερτά υλικά που μεταφέρονται στις λίμνες κ.λπ. Την 
ευθύνη για τον καθορισμό της συχνότητας σήμανσης 
των πυρήνων απόλυτης προστασίας και τη συγκρότηση 
και συντονισμό της ομάδας των ειδικών, έχει ο Φορέας 
Διαχείρισης.

β) Περιοχή Προστασίας της Φύσης:
Ζώνη Α2 (Μακεδονικά Τέμπη)
- Εμπίπτει στις εκτός σχεδίου και εκτός ορίων οικισμών 

προ του 1923 και κάτω των 2000 κατοίκων περιοχές των 
Δήμων Μαδύτου, Ρεντίνας και Αγ. Γεωργίου Ν. Θεσ/νίκης, 
όπως τα όρια της φαίνονται στα τέσσερα (4) πρωτότυπα 
διαγράμματα της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου. 
Τα όρια της περιοχής αναφέρονται στο συνημμένο πα
ράρτημα 1 το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της 
παρούσης απόφασης. Η Ζώνη Α2 περιλαμβάνει την κοίτη 
και τις όχθες του Ρήχιου ποταμού σε όλο του το μήκος α
πό τη λίμνη Βόλβη μέχρι το Στρυμωνικό Κόλπο και τμήμα 
της κοιλάδας του με υγρόφιλη και θαμνώδη σκληρόφυλ
λη βλάστηση, βραχώδεις σχηματισμούς κ.λπ.

2. Χαρακτηρισμός Περιφερειακών Ζωνών Προστασίας 
του Εθνικού Πάρκου

Χαρακτηρίζονται ως Περιφερειακές Ζώνες Προστασίας:
α) Περιφερειακή Ζώνη Β' η περιοχή, που βρίσκεται σε ε

κτός σχεδίου και εκτός ορίων οικισμών προ του 1923 και
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κάτω των 2000 κατοίκων περιοχές των Δήμων Λαγκαδά, 
Κορώνειας, Εγνατίας, Σοχού, Απολλωνίας, Μαδύτου, Ρε
ντίνας και Αγ. Γεωργίου Ν. Θεσσαλονίκης, όπως τα όρια 
της φαίνονται στα τέσσερα (4) πρωτότυπα διαγράμματα 
της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου. Τα όρια της 
Ζώνης Β' αναφέρονται στο συνημμένο παράρτημα 1, το ο
ποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης από
φασης. Η περιοχή, αυτή εφάπτεται περιφερειακά με την 
Περιοχή του Εθνικού Πάρκου των λιμνών Κορώνειας - 
Βόλβης & των Μακεδονικών Τεμπών (Περιοχή Α') και πε
ριλαμβάνει τη χερσαία έκταση μεταξύ των οικισμών Ευ
αγγελισμός, Σχολάριον, Αγ. Βασίλειος, Νυμφόπετρα, Μι
κρή και Μεγάλη Βόλβη, Ρεντίνα, Μόδιο, Νέα Μάδυτος, 
Κοκκαλού, Εγκαταστάσεις λουτρών Βόλβης και Περιστε- 
ρώνας και εφάπτεται των οικισμών Καβαλλαρίου, Δρακο- 
ντίου, Ανάληψης, Προφήτη, Λαγκαδίκια, Στίβου, Γερακα- 
ρού, Βασιλουδίου, Βαϊοχωρίου, Σταυρού, Ν. Απολλωνίας, 
Πλατείας.

β) Περιφερειακή Ζώνη Γ  η χερσαία έκταση, η οποία 
εφάπτεται περιφερειακά της Περιφερειακής Ζώνης Προ
στασίας Β' και φθάνει μέχρι τα όρια της λεκάνης απορ
ροής των λιμνών Κορώνειας - Βόλβης (Μυγδονία λεκάνη), 
η οποία ορίζεται από τον υδροκρίτη των ορεινών όγκων.

Άρθρο 3
Χρήσεις, δραστηριότητες, μέτρα, όροι και περιορισμοί 

προστασίας και διαχείρισης

1. Περιοχή Α' εκτός των Ζωνών Α1, Α2 και των Πυρήνων 
Απόλυτης Προστασίας

Στην Περιοχή Α' επιτρέπονται μόνο:
1. Η επιστημονική έρευνα μόνο των στοιχείων του οικο

συστήματος, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, με την 
προϋπόθεση ότι δεν δημιουργούνται προβλήματα υπο- 
βάθμισης στο οικοσύστημα και σύμφωνα με τα οριζόμενα 
στο άρθρο 5 της παρούσης

2. Η ημερήσια επίσκεψη με σκοπό την περιβαλλοντική 
εκπαίδευση, την παρατήρηση της φύσης και την ήπια α
ναψυχή (πεζοπορία, περιήγηση της λίμνης με μη μηχανο
κίνητα πλωτά μέσα κ.λπ.), σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 
άρθρο 5 της παρούσης

3. Η εγκατάσταση ελαφράς υποδομής (φυλάκια, πινακί
δες, επιστημονικός εξοπλισμός, ξύλινα καθιστικά, στέ
γαστρα, παρατηρητήρια, χάραξη και σήμανση μονοπα- 
τιών κ.λπ.), για την οργάνωση και εξυπηρέτηση των προ- 
αναφερόμενων δραστηριοτήτων.

4. Η κυκλοφορία οχημάτων στις υπάρχουσες οδούς 
πρόσβασης, εφόσον εξυπηρετούν νόμιμα υφιστάμενες 
εγκαταστάσεις ή δραστηριότητες και δεν δημιουργούν 
προβλήματα φύλαξης του υγροτόπου από παράνομες 
δραστηριότητες. Στην περίπτωση αυτή είναι δυνατή η 
κατάργηση τμημάτων του οδικού δικτύου, η οποία πραγ
ματοποιείται με κατάλληλη σήμανση και τοποθέτηση ε
μποδίων.

5. Έργα συντήρησης του υφιστάμενου οδικού δικτύου 
μόνο στα τμήματα που εξυπηρετούν νόμιμα υφιστάμενα 
και επιτρεπόμενα από την παρούσα απόφαση έργα και 
δραστηριότητες και εφόσον προηγουμένως τεκμηριωθεί 
η αναγκαιότητα της εκτέλεσής τους, μετά από γνωμοδό
τηση του Φορέα Διαχείρισης και την περιβαλλοντική α- 
δειοδότησή τους σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

6. Η συστηματική παρακολούθηση οικολογικών παραμέ
τρων και η εκτέλεση ειδικών διαχειριστικών έργων και η ε
φαρμογή μέτρων που αποσκοπούν στην αποκατάσταση, 
προστασία, διατήρηση, βελτίωση και ανάδειξη των ειδών 
και των ενδιαιτημάτων της περιοχής, υποβοηθούν στην ε
πέκταση των υγροτοπικών εκτάσεων και στην ποσοτική και 
ποιοτική βελτίωση του υδάτινου δυναμικού. Στο πλαίσιο 
αυτό επιτρέπεται ιδίως η διαχείριση των καλαμιώνων, η ο
λοκληρωμένη διαχείριση των χειμαρρικών οικοσυστημά
των με έργα σταθεροποίησης και καθαρισμού της κοίτης 
τους, έργα αντιδιαβρωτικά, αντιπλημμυρικά, κ.λπ., εφόσον 
τεκμηριώνεται επαρκώς η σκοπιμότητα/αναγκαιότητα και 
η αποτελεσματικότητα της και μετά από γνωμοδότηση του 
Φορέα Διαχείρισης.

7. Η εκτέλεση έργων προστασίας, συντήρησης, ανάδει
ξης και ανασκαφών στους ιστορικούς και αρχαιολογικούς 
χώρους και μνημεία, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις 
και μετά από ενημέρωση του Φορέα Διαχείρισης.

8. Η ελεύθερη βόσκηση σε εκτατική μορφή μόνο ως μέ
σο αειφορικής διαχείρισης των ενδιαιτημάτων. Οι περιο
χές, η βοσκοϊκανότητα κατά είδος, ο αριθμός και το είδος 
των ζώων, η περίοδος βόσκησης και κάθε άλλη λεπτομέ
ρεια για την άσκηση της δραστηριότητας ρυθμίζονται και 
εξειδικεύονται από το Σχέδιο Διαχείρισης και τον Κανονι
σμό Διοίκησης και Λειτουργίας της περιοχής μετά από 
την εκπόνηση ειδικής διαχειριστικής μελέτης η οποία θα 
εγκριθεί από τις αρμόδιες Υπηρεσίες μετά από γνωμοδό
τηση του Φορέα Διαχείρισης.

9. Οι αλιευτικές δραστηριότητες και η αλιευτική διαχεί
ριση σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Είναι δυνατή 
η επιβολή πρόσθετων όρων και περιορισμών, σύμφωνα 
με τις κείμενες διατάξεις, ως και επιπλέον έλεγχοι από τις 
αρμόδιες Υπηρεσίες μετά από εισήγησή τους ή πρόταση 
του Φορέα Διαχείρισης και σύμφωνα με τον Κανονισμό Δι
οίκησης και Λειτουργίας.

10. Έργα αποκατάστασης ιχθυολογικού ισοζυγίου των 
λιμνών, εφόσον τεκμηριώνεται η αναγκαιότητά τους και η 
συμβατότητά τους με τους σκοπούς της διατήρησης και 
βελτίωσης του προστατευτέου αντικειμένου, μετά από 
εκπόνηση και έγκριση σχετικής μελέτης, και γνωμοδότη
ση του Φορέα Διαχείρισης.

11. Έργα για τη βελτίωση των συνθηκών άσκησης του 
επαγγέλματος των ψαράδων και διάθεσης των αλιευτι
κών προϊόντων τους, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, 
μετά από γνωμοδότηση του Φορέα Διαχείρισης και σύμ
φωνα με τους όρους και περιορισμούς που προβλέπονται 
από την παρούσα απόφαση.

12. Η χρήση των λιμναίων οικοσυστημάτων ως ιχθυο
τροφείων, με την προϋπόθεση ότι δεν απαιτούνται χερ
σαίες εγκαταστάσεις και νέοι οδοί πρόσβασης στην πα
ρόχθια ζώνη των βιοτόπων.

13. Ο ελλιμενισμός και η κίνηση μικρών αλιευτικών σκα
φών, καθώς και μικρών σκαφών για την περιήγηση στις λί
μνες και τη φύλαξή τους. Οι θέσεις ελλιμενισμού για όλα 
τα σκάφη, εκτός αυτών που εξυπηρετούν τη φύλαξη, και 
οι διαδρομές των μικρών σκαφών που εξυπηρετούν την 
περιήγηση αυστηρά καθορίζονται και υποδεικνύονται 
από τον Φορέα Διαχείρισης.

14. Οι ήπιες ναυταθλητκές δραστηριότητες με μη μηχα
νοκίνητα μέσα (κωπηλασία, ιστιοσανίδα, κ.λπ.) με την νό
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μιμα υπάρχουσα υποδομή μετά από ειδική άδεια, η οποία 
θα χορηγείται από τον Φορέα Διαχείρισης και στην οποία 
θα αναφέρονται επακριβώς όλα τα στοιχεία (όνομα, μέσο, 
διαδρομή, ταχύτητα, χρόνος κ.λπ.) και με την προϋπόθε
ση ότι δεν δημιουργούνται προβλήματα στη διαβίωση των 
ειδών της ορνιθοπανίδας, των υδροβίων οργανισμών και 
στην άσκηση των αλιευτικών δραστηριοτήτων. Οι θέσεις 
πρόσβασης για τις ήπιες ναυταθλητικές δραστηριότητες 
καθορίζονται από τον Φορέα Διαχείρισης μετά από σύμ
φωνη γνώμη των καθ' ύλη αρμόδιων υπηρεσιών. Δεν επι
τρέπεται ο μόνιμος ελλιμενισμός των προαναφερόμενων 
σκαφών.

15. Η γεωργία και η δενδροκαλλιέργεια στις νόμιμα, 
σύμφωνα με τις τελευταίες διανομές του Υπ. Γεωργίας, 
καλλιεργούμενες εκτάσεις, απαγορευμένου κάθε νέου 
έργου εκχέρσωσης αποψίλωσης άρδευσης αποστράγγι
σης καθώς και η με οποιονδήποτε τρόπο καταστροφή ή 
αλλοίωση των φυτοφρακτών.

Η προώθηση και ενίσχυση της αναδιάρθρωσης των 
καλλιεργειών και η εφαρμογή βελτιωμένων καλλιεργητι
κών πρακτικών καθώς η λήψη μέτρων και η διενέργεια ε
λέγχων για τον ποσοτικό περιορισμό στη χρήση λιπα
σμάτων και φυτοφαρμάκων και την ολοκληρωμένη κατα
πολέμηση εχθρών και ασθενειών, με σκοπό την 
εξοικονόμηση των υδατικών πόρων και τη μείωση της γε
ωργικής ρύπανσης.

16. Οι δασοκομικές εργασίες (καλλιέργεια του δάσους, 
αντιδιαβρωτικά έργα, αναδασώσεις με φυτεύσεις αυτο
φυών ειδών κ.λπ.), τα έργα δασοπροστασίας και η διαχεί
ριση των δασών και δασικών εκτάσεων γενικά, με σκοπό 
την προστασία, διατήρηση και αποκατάσταση του οικο
συστήματος, αποκλειομένων των πρακτικών, όπως απο- 
ψιλωτικές υλοτομίες, χρησιμοποίηση ξενικών και μη αυ
τοφυών φυτικών ειδών στις αναδασώσεις, χρησιμοποίη
ση ταχυαυξών ειδών (π.χ. ευρωαμερικάνικη λεύκη) και 
γενικά πρακτικών που έχουν δυσμενείς επιπτώσεις στα 
κατάντη ευαίσθητα υγροτοπικά οικοσυστήματα. Τα πα
ραπάνω έργα εκτελούνται μετά από σχετική διαχειριστι
κή μελέτη, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, κατόπιν ε- 
γκρίσεως από την καθ' ύλη αρμόδια Υπηρεσία μετά από 
γνωμοδότηση του Φορέα Διαχείρισης.

17. Η λειτουργία των νόμιμα υφιστάμενων αρδευτικών 
και στραγγιστικών δικτύων, των νόμιμα υφιστάμενων γεω
τρήσεων για υδρευτική, αρδευτική και παραγωγική χρή
ση, καθώς και η συντήρηση και εκσυγχρονισμός τους με
τά από περιβαλλοντική αδειοδότηση σύμφωνα με τις κεί
μενες διατάξεις και γνωμοδότηση του Φορέα Διαχείρισης. 
Για τη λειτουργία όλων των υφισταμένων νομίμως αρδευ
τικών δικτύων και γεωτρήσεων επιβάλλεται η ορθολογική 
άρδευση και η εφαρμογή νέων βελτιωμένων μεθόδων που 
τεκμηριωμένα διασφαλίζουν καλύτερη εξοικονόμηση νε
ρού, όπου οι συνθήκες (καλλιέργειας, εδάφους) το επι
τρέπουν, με έγκριση των αρμοδίων Υπηρεσιών, του Οργα
νισμού Εγγείων Βελτιώσεων (Ο.Ε.Β.) και γνώμη του Φορέα 
Διαχείρισης.

18. Η διάθεση των αστικών λυμάτων και των βιομηχανι
κών αποβλήτων, μετά από όσο το δυνατόν πληρέστερη ε
πεξεργασία, στις λίμνες ή σε ρέματα σύμφωνα με τους ε- 
κάστοτε ισχύοντες περιβαλλοντικούς όρους, απαγορευ
μένης της καθ' οιονδήποτε τρόπο διάθεσης μη επαρκώς

επεξεργασμένων βιομηχανικών αποβλήτων αλλά και 
αστικών αποβλήτων σε αποδέκτες που άμεσα ή έμμεσα 
καταλήγουν στις λίμνες (ρέματα, έδαφος). Η ποιότητα 
των επεξεργασμένων αστικών λυμάτων και βιομηχανικών 
αποβλήτων απαιτείται να ικανοποιεί κατ' ελάχιστο τα όρια 
της Υ.Α. 5673/400/14.3.97 (ΦΕΚ 192 Β/14.3.97) «Μέτρα 
και όροι για την επεξεργασία αστικών λυμάτων», Παράρ
τημα Ι, Πίνακες 1 & 2 και τους όρους διάθεσης που προ- 
βλέπονται από τη σχετική Νομαρχιακή Απόφαση για τον 
ορισμό χρήσης του αποδέκτη και τα ποιοτικά χαρακτηρι
στικά των διατιθέμενων αποβλήτων. Κάθε απόρριψη επε
ξεργασμένων λυμάτων ή αποβλήτων θα υπόκειται σε έ
λεγχο από τις αρμόδιες υπηρεσίες σύμφωνα με τις κείμε
νες διατάξεις».

19. Η οποιαδήποτε συντήρηση, συμπλήρωση, επέκτα
ση ή βελτίωση της υποδομής που αφορά στις προαναφε- 
ρόμενες επιτρεπόμενες δραστηριότητες των προηγου
μένων παραγράφων, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις 
και τους περιβαλλοντικούς όρους που θα εγκρίνονται με
τά από γνωμοδότηση του Φορέα Διαχείρισης.

2.Ζώνη Α1 (Δάσος της Απολλωνίας)
Στη Ζώνη Α1 επιτρέπονται μόνο:
1. Η επιστημονική έρευνα μόνο των στοιχείων του οικο

συστήματος, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, με την 
προϋπόθεση ότι δεν δημιουργούνται προβλήματα υπο- 
βάθμισης στο οικοσύστημα και σύμφωνα με τα οριζόμενα 
στο άρθρο 5 της παρούσης.

2. Η ημερήσια επίσκεψη μόνο με σκοπό την περιβαλλο
ντική εκπαίδευση, την παρατήρηση της φύσης (πεζοπο
ρία σε σημασμένες διαδρομές, ορνιθολογικές παρατη
ρήσεις με μη μηχανοκίνητα μέσα κ.λπ.), σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στο άρθρο 5 της παρούσης.

3. Η συστηματική παρακολούθηση οικολογικών παρα
μέτρων και η εκτέλεση ειδικών διαχειριστικών έργων και η 
εφαρμογή μέτρων που αποσκοπούν στην αποκατάσταση, 
προστασία, διατήρηση, βελτίωση και ανάδειξη των ειδών 
και των ενδιαιτημάτων της περιοχής, υποβοηθούν στην 
επέκταση του υγρόφιλου παραλίμνιου δάσους και στην 
ποσοτική και ποιοτική βελτίωση της υδρολογικής ισορ
ροπίας του. Στο πλαίσιο αυτό επιτρέπεται η εκτέλεση φυ- 
τοτεχνικών έργων, έργων για την αποκατάσταση και βελ
τίωση της ομαλής ροής των παρακείμενων χειμάρρων, 
έργων για την τροφοδοσία του δάσους με νερό, κ.λπ., 
εφόσον τεκμηριώνεται επαρκώς η σκοπιμότητα/αναγκαι
ότητα και η αποτελεσματικότητά τους και μετά από γνω
μοδότηση του Φορέα Διαχείρισης.

4. Η εκτέλεση έργων που αποσκοπούν αποκλειστικά 
στην εξυπηρέτηση των επιτρεπόμενων δραστηριοτήτων 
των προηγουμένων παραγράφων, όπως καθαρισμοί και 
σήμανση μονοπατιών, κατασκευή έργων φύλαξης και πα
ρατήρησης της φύσης, ειδικές περιφράξεις, έργα ερμη
νείας περιβάλλοντος, κ.λπ. μετά την τεκμηρίωση της ανα
γκαιότητας και της σκοπιμότητάς τους, εκπόνησης ειδι
κής μελέτης και γνωμοδότησης του Φορέα Διαχείρισης.

5. Η ελεγχόμενη προσπέλαση μόνον των πεζών για την 
άσκηση των παραπάνω επιτρεπομένων δραστηριοτήτων 
και των υπηρεσιακών τροχοφόρων για τη φύλαξη ή την 
εκτέλεση συγκεκριμένων επιτρεπόμενων έργων και εργα
σιών μετά από ειδική άδεια που θα χορηγείται από τον Φο
ρέα Διαχείρισης.



ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ) 2847

3.Ζώνη Α2 (Μακεδονικά Τέμπη)
Στη Ζώνη Α2 επιτρέπεται μόνο:
1. Η επιστημονική έρευνα μόνο των στοιχείων του οικο

συστήματος, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, με την 
προϋπόθεση ότι δεν δημιουργούνται προβλήματα υπο- 
βάθμισης στο οικοσύστημα και σύμφωνα με τα οριζόμενα 
στο άρθρο 5 της παρούσης.

2. Η ημερήσια επίσκεψη με σκοπό την περιβαλλοντική 
εκπαίδευση, την παρατήρηση της φύσης και την ήπια 
αναψυχή (πεζοπορία, περιήγηση με μη μηχανοκίνητα μέ
σα κ.λπ.), σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 5 της πα- 
ρούσης.

3. Η εγκατάσταση ελαφράς υποδομής (φυλάκια, πινακί
δες, επιστημονικός εξοπλισμός, ξύλινα καθιστικά, στέ
γαστρα, παρατηρητήρια, χάραξη και σήμανση μονοπα- 
τιών κ.λπ.), για την οργάνωση και εξυπηρέτηση των προ- 
αναφερόμενων δραστηριοτήτων.

4. Η ελεγχόμενη προσπέλαση πεζών και τροχοφόρων, 
μόνο στα μονοπάτια και στις υφιστάμενες οδούς που θα 
καθοριστούν, θα σημανθούν και θα συντηρούνται μετά 
από σχετική μελέτη και έγκριση και εφόσον δεν δημιουρ
γούν προβλήματα φύλαξης του βιοτόπου από παράνομες 
δραστηριότητες. Στην περίπτωση αυτή είναι δυνατή η κα
τάργηση τμημάτων του οδικού δικτύου, η οποία πραγμα
τοποιείται με κατάλληλη σήμανση και τοποθέτηση εμπο
δίων. Στα παραπάνω επιτρεπόμενα έργα και δραστηριό
τητες δεν συμπεριλαμβάνονται έργα επέκτασης και 
ασφαλτόστρωσης του οδικού δικτύου, καθώς και η άσκη
ση κάθε δραστηριότητας μηχανοκίνητου αθλητισμού 
(π.χ. Moto cross).

5. Η συστηματική παρακολούθηση οικολογικών παρα
μέτρων και η εκτέλεση ειδικών διαχειριστικών έργων και η 
εφαρμογή μέτρων που αποσκοπούν στην αποκατάσταση, 
προστασία, διατήρηση, βελτίωση και ανάδειξη των ειδών 
και των ενδιαιτημάτων της περιοχής, όπως αυτά που 
υποβοηθούν στην επέκταση του παραποτάμιου δάσους, 
στην ποσοτική και ποιοτική βελτίωση και αποκατάσταση 
της υδατοπαροχής του Ρήχιου ποταμού, κ.λπ., εφόσον 
τεκμηριώνεται επαρκώς η σκοπιμότητα/αναγκαιότητα και 
η αποτελεσματικότητα τους και μετά από γνωμοδότηση 
του Φορέα Διαχείρισης.

6. Οι δασοκομικές εργασίες (αντιδιαβρωτικά έργα, επα
ναφορά της βλάστησης με φυτεύσεις αυτοφυών ειδών, 
κ.λπ.), τα έργα δασοπροστασίας και η διαχείριση των δα
σών και δασικών εκτάσεων εν γένει, με σκοπό την προστα
σία, διατήρηση και αποκατάσταση του οικοσυστήματος, 
αποκλειομένων των πρακτικών όπως πχ. αποψιλωτικές 
υλοτομίες, χρησιμοποίηση ξενικών και μη αυτοφυών φυτι
κών ειδών στις αναδασώσεις, κ.λπ. και γενικά αυτών που 
επηρεάζουν δυσμενώς τα κατάντη ευαίσθητα οικοσυστή
ματα Τα παραπάνω έργα εκτελούνται μετά από σχετική 
διαχειριστική μελέτη, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, 
κατόπιν εγκρίσεως από την καθ' ύλη αρμόδια Υπηρεσία 
του μετά από γνωμοδότηση του Φορέα Διαχείρισης.

7. Η εκτέλεση έργων προστασίας, συντήρησης, ανάδει
ξης και ανασκαφών στους ιστορικούς και αρχαιολογικούς 
χώρους και μνημεία, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις 
και μετά από ενημέρωση του Φορέα Διαχείρισης.

8. Η γεωργία και η δενδροκαλλιέργεια στις νόμιμα καλ
λιεργούμενες εκτάσεις, απαγορευμένου κάθε νέου έρ

γου εκχέρσωσης αποψίλωσης άρδευσης αποστράγγισης 
καθώς και η με οποιονδήποτε τρόπο καταστροφή ή αλ
λοίωση των φυτοφρακτών.

Η προώθηση και ενίσχυση της αναδιάρθρωσης των καλ
λιεργειών και η εφαρμογή βελτιωμένων καλλιεργητικών 
πρακτικών καθώς η λήψη μέτρων και η διενέργεια ελέγ
χων για τον ποσοτικό περιορισμό στη χρήση λιπασμάτων 
και φυτοφαρμάκων, με σκοπό την εξοικονόμηση των 
υδατικών πόρων και τη μείωση της γεωργικής ρύπανσης.

9. Η μελισσοκομία όπου και όπως ασκείται σήμερα.
10. Η λειτουργία και συντήρηση της υφιστάμενης 

ιχθυοσυλληπτικής εγκατάστασης στο Ρήχιο ποταμό, 
εφόσον επιτευχθεί η αποκατάσταση της επικοινωνίας των 
λιμνών με τη θάλασσα και αποκτήσει ο Ρήχιος ποταμός 
την απαιτούμενη για τη λειτουργία της εγκατάστασης πο
σότητα νερού. Η επαναλειτουργία και συντήρηση της 
ιχθυοσυλληπτικής εγκατάστασης γίνεται μετά από τεκ
μηρίωση της σκοπιμότητας λειτουργίας της με απόφαση 
της καθ' ύλην αρμόδιας Υπηρεσίας και μετά από γνωμο
δότηση του Φορέα Διαχείρισης.

11. Η αλιεία χελιών στον ήδη μισθωμένο χώρο. Λοιπές 
επαγγελματικές αλιευτικές δραστηριότητες στο Ρήχιο 
ποταμό επιτρέπονται επίσης με την προϋπόθεση ότι έχει 
αποκατασταθεί η επικοινωνία των λιμνών με τη θάλασσα, 
σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και με την επιβολή, 
εφόσον αυτό κριθεί αναγκαίο, ειδικών όρων και περιορι
σμών που τίθενται από τις καθ' ύλη αρμόδιες Υπηρεσίες 
και μετά από γνωμοδότηση του Φορέα Διαχείρισης. Επι
τρέπεται το ψάρεμα γόνου ευρύαλων ψαριών για 
εμπλουτισμό της λίμνης, με την επίβλεψη της καθ' ύλη αρ
μόδιας Υπηρεσίας.

12. Η εκτέλεση έργων συντήρησης και αποκατάστασης 
της ροής του Ρήχιου ποταμού λόγω των προσχώσεων, 
σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, μετά από έγκριση της 
αρμόδιας Υπηρεσίας και γνωμοδότηση του Φορέα Δια
χείρισης.

4. Πυρήνες Απόλυτης Προστασίας
Στους Πυρήνες Απόλυτης Προστασίας επιτρέπονται 

μόνο:
1. Η επιστημονική έρευνα μόνο των στοιχείων του οικο

συστήματος, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, με την 
προϋπόθεση ότι δεν δημιουργούνται προβλήματα υπο- 
βάθμισης στο οικοσύστημα και σύμφωνα με τα οριζόμενα 
στο άρθρο 5 της παρούσης.

2. Στο πνεύμα της απόλυτης προστασίας των πυρήνων 
επιτρέπονται μόνο η παρακολούθηση των οικολογικών 
παραμέτρων και ορισμένες μόνον εργασίες, που αποσκο
πούν στην προστασία, αποκατάσταση και βελτίωση των 
χαρακτηριστικών του οικοσυστήματος, κατόπιν επαρ
κούς τεκμηρίωσης για την αναγκαιότητα τη σκοπιμότητα 
και την αποτελεσματικότητά τους μετά από γνωμοδότη
ση του Φορέα Διαχείρισης.

3. Λοιπές δραστηριότητες και επεμβάσεις, καθώς και η 
προσπέλαση στους συγκεκριμένους χώρους απαγορεύ
ονται.

5. Περιοχή Β'
Στην Περιοχή Β' επιτρέπονται:
1. Η επιστημονική έρευνα των στοιχείων του οικοσυστή

ματος, καθώς και των πολιτισμικών στοιχείων (αρχαιολογι
κά κ.λπ.) της περιοχής, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
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2. α) Δραστηριότητες παρατήρησης της φύσης, περι
βαλλοντικής εκπαίδευσης, υπαίθριας αναψυχής, κατα
σκήνωσης και υπαίθριας άθλησης, εκτός των οχλουσών, 
όπως μηχανοκίνητου αθλητισμού, ιπποδρομιών, αερα
θλημάτων κ.λπ.

β) Οι υπαίθριες εγκαταστάσεις προσωρινού ή μόνι
μου χαρακτήρα για τις δραστηριότητες αυτές, είναι ε
πιτρεπτές, υπό τον όρο ότι δεν αλλοιώνουν το χαρακτή
ρα του τοπίου, δε θέτουν σε κίνδυνο τον ευρύτερο υ- 
γροτοπικό χαρακτήρα της περιοχής, βρίσκονται εκτός 
περιοχών γεωργικής γης υψηλής παραγωγικότητας και 
απέχουν τουλάχιστον 500m από τα όρια των Περιοχών 
Απόλυτης Προστασίας όπως αυτές καθορίζονται στην 
παρούσα απόφαση.

γ) Η ανέγερση και χρήση βοηθητικών κτιριακών εγκα
ταστάσεων (αποδυτήρια, WC κ.λπ.) για την εξυπηρέτηση 
των ανωτέρω δραστηριοτήτων, με τους εξής όρους:

- Μέγιστη δομήσιμη επιφάνεια: 60 τ.μ.
- Μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος : 4,5 μ.
3. Η εκτέλεση έργων που αποσκοπούν στη διατήρηση, 

προστασία και αποκατάσταση των στοιχείων του οικοσυ
στήματος, μετά από γνωμοδότηση του Φορέα Διαχείρι
σης.

4. Η εκτέλεση έργων προστασίας, συντήρησης, ανάδει
ξης και ανασκαφών στους ιστορικούς και αρχαιολογικους 
χώρους και μνημεία, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατά
ξεις.

5. Η ελεύθερη βόσκηση σε εκτατική μορφή. Οι περιο
χές, η βοσκοϊκανότητα κατά είδος, ο αριθμός και το είδος 
των ζώων, η περίοδος βόσκησης και κάθε άλλη λεπτομέ
ρεια για την άσκηση της δραστηριότητας ρυθμίζονται και 
εξειδικεύονται από το Σχέδιο Διαχείρισης και τον Κανονι
σμό Διοίκησης και Λειτουργίας της περιοχής μετά από 
την εκπόνηση ειδικής διαχειριστικής μελέτης η οποία θα 
εγκριθεί από τις αρμόδιες Υπηρεσίες μετά από γνωμοδό
τηση του Φορέα Διαχείρισης.

6. Η λειτουργία και ο εκσυχρονισμός των νόμιμα υφι
στάμενων πτηνοκτηνοτροφικών μονάδων. Επίσης είναι 
δυνατή η εγκατάσταση νέων μικρών βιώσιμων πτηνοκτη- 
νοτροφικών μονάδων εφ' όσον:

•  ευρίσκονται σε απόσταση μεγαλύτερη των 500m από 
το πλησιέστερο όριο της Περιοχής Α'

•  δεν καταναλώνουν νερό περισσότερο από 10 m3/η- 
μέρα.

•  οι εγκαταστάσεις επεξεργασίας των αποβλήτων τους 
διαθέτουν εφεδρικές δεξαμενές αποθήκευσης του συνό
λου των εκροών τους για τεκμηριωμένα ικανό αριθμό η
μερών.

•  υπάρχουν υφιστάμενα δικαιώματα χρήσης νερού
• η επεξεργασία των αποβλήτων τους τα καθιστά κα

τάλληλα τουλάχιστον για αρδευτική χρήση
7. Η εγκατάσταση και λειτουργία νέων μικρών μονάδων 

υδατοκαλλιεργειών εφόσον υπάρχουν υφιστάμενα δικαι
ώματα χρήσης νερού και με κλειστό κύκλωμα διαχείρισης 
νερού και υγρών αποβλήτων.

8. Η γεωργία και η δενδροκαλλιέργεια στις νόμιμα καλ
λιεργούμενες εκτάσεις, απαγορευμένου κάθε νέου έργου 
εκχέρσωσης αποψίλωσης άρδευσης αποστράγγισης κα
θώς και η με οποιονδήποτε τρόπο καταστροφή ή αλλοίω
ση των φυτοφρακτών. Επεμβάσεις στους φυτοφράκτες

είναι επιτρεπτές μόνο εφόσον είναι τεκμηριωμένα αναπό
φευκτες κατά την εφαρμογή του επόμενου εδαφίου.

Η προώθηση και ενίσχυση της αναδιάρθρωσης των καλ
λιεργειών και η εφαρμογή βελτιωμένων καλλιεργητικών 
πρακτικών καθώς η λήψη μέτρων και η διενέργεια ελέγ
χων για τον ποσοτικό περιορισμό στη χρήση λιπασμάτων 
και φυτοφαρμάκων, με σκοπό την εξοικονόμηση των υ
δατικών πόρων και τη μείωση της γεωργικής ρύπανσης.

9. Η λειτουργία των νόμιμα υφιστάμενων αρδευτικών και 
στραγγιστικών δικτύων, των νόμιμα υφιστάμενων γεωτρή
σεων για υδρευτική, αρδευτική και παραγωγική χρήση, 
καθώς και η συντήρηση και εκσυγχρονισμός τους μετά α
πό περιβαλλοντική αδειοδότηση σύμφωνα με τις κείμενες 
διατάξεις και γνωμοδότηση του Φορέα Διαχείρισης. Για τη 
λειτουργία όλων των υφισταμένων νομίμως αρδευτικών 
δικτύων και γεωτρήσεων επιβάλλεται ορθολογογική άρ
δευση και η εφαρμογή νέων βελτιωμένων μεθόδων που 
τεκμηριωμένα διασφαλίζουν καλύτερη εξοικονόμηση νε
ρού, όπου οι συνθήκες (εδάφους, καλλιέργειας) το επι
τρέπουν, με έγκριση των αρμοδίων Υπηρεσιών και γνωμο
δότηση Φορέα Διαχείρισης, σε συνεργασία με τις αντί
στοιχες Υπηρεσίες Δ.Υ.Π. και Ε.Β. της Νομαρχιακής 
Αυτοδιοίκησης Θεσ/νίκης και του Οργανισμού Εγγείων 
Βελτιώσεων.

10. Η θήρα σε καθοριζόμενους χώρους, σύμφωνα με τις 
κείμενες διατάξεις και τις υποδείξεις των καθ' ύλη αρμό
διων υπηρεσιών του Υπ. Γεωργίας και του Φορέα Διαχεί
ρισης, με την προϋπόθεση ότι ασκείται σε απόσταση με
γαλύτερη των 300m από το όριο της Περιοχής Α'.

11. Η χρήση του υφιστάμενου οδικού δικτύου, καθώς 
και τα έργα αποκατάστασης και συντήρησής του, σύμ
φωνα με τις κείμενες διατάξεις, μετά από γνωμοδότηση 
του Φορέα Διαχείρισης. Η διάνοιξη νέων οδών δύναται να 
επιτρέπεται κατ' εξαίρεση μετά από τεκμηρίωση της ανα
γκαιότητας τους και σχετική γνωμοδότηση του Φορέα 
Διαχείρισης.

12. Η κατασκευή έργων βελτίωσης, αποκατάστασης, 
συντήρησης και εκσυγχρονισμού λειτουργικών υποδο
μών και μεταφορών (αποχέτευση, ύδρευση, σιδηροδρομι
κό δίκτυο, κ.λπ.), σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και τα 
οριζόμενα στην παρούσα ως προς την έγκριση των περι
βαλλοντικών όρων και εφόσον δε θίγονται τα χαρακτηρι
στικά της περιοχής ως Περιφερειακής Ζώνης Προστασίας 
του «Εθνικού Πάρκου Υγροτόπων των Λιμνών Κορώνειας - 
Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών», μετά από γνωμοδότη
ση του Φορέα Διαχείρισης.

13. Η άσκηση της δραστηριότητας της μελισσοκομίας.
14. Η δημιουργία εποχιακών θερμοκηπίων χαμηλής 

κάλυψης και θερμοκηπίων μονίμων εγκαταστάσεων 
(π.χ. υαλόφρακτα) σε ήδη υφιστάμενη γεωργική γη, τα 
οποία καλύπτουν μέχρι το 60% της επιφάνειας του γη
πέδου, μετά από εισήγηση της αρμόδιας Υπηρεσίας και 
εφόσον υπάρχουν υφιστάμενα δικαιώματα χρήσης νε
ρού. Για την εξυπηρέτηση των ενεργειακών αναγκών 
των παραπάνω θερμοκηπίων ή άλλων γεωργικών καλ
λιεργειών, είναι δυνατόν να επιτραπεί η χρήση γεωθερ
μικής ενέργειας χαμηλής ενθαλπίας, σύμφωνα με τις 
κείμενες διατάξεις και υπό την προϋπόθεση της επα- 
νέκχυσης του γεωθερμικού ρευστού στο γεωθερμικό 
πεδίο.
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15. α) Οι δασοκομικές εργασίες (καλλιέργεια του δά
σους, αντιδιαβρωτικά έργα, αναδασώσεις με φυτεύσεις 
αυτοφυών ειδών κ.λπ.), τα έργα δασοπροστασίας και η 
διαχείριση των δασών και δασικών εκτάσεων γενικά, με 
σκοπό την προστασία, διατήρηση και αποκατάσταση του 
οικοσυστήματος, αποκλειομένων των πρακτικών, όπως 
αποψιλωτικές υλοτομίες, χρησιμοποίηση ξενικών και μη 
αυτοφυών φυτικών ειδών στις αναδασώσεις, χρησιμοποί
ηση ταχυαυξών ειδών και γενικά πρακτικών που έχουν δυ
σμενείς επιπτώσεις στα κατάντη ευαίσθητα οικοσυστή
ματα. Τα παραπάνω έργα εκτελούνται μετά από σχετική 
διαχειριστική μελέτη, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, 
κατόπιν εγκρίσεως από την καθ' ύλη αρμόδια Υπηρεσία 
μετά από γνωμοδότηση του Φορέα Διαχείρισης.

16. Η εγκατάσταση και λειτουργία μικρών μεταποιητι
κών μονάδων αγροτικών προϊόντων ισχύος <15 HP, με 
την προϋπόθεση ότι:

•  ευρίσκονται σε απόσταση μεγαλύτερη των 500m από 
το πλησιέστερο όριο της Περιοχής Α'

•  δεν καταναλώνουν νερό περισσότερο από 5 m3/ημέ- 
ρα ή και μέχρι 20 m3 /ημέρα υπό την προϋπόθεση ότι του
λάχιστον τα 10 m3 /ημέρα επαναχρησιμοποιούνται.

•  δεν παράγουν επικίνδυνα, σύμφωνα με τις εκάστοτε ι- 
σχύουσες διατάξεις, υγρά απόβλητα, τα οποία θα επιβα
ρύνουν το κατάντη ευαίσθητο οικοσύστημα και οι εγκατα
στάσεις επεξεργασίας των αποβλήτων τους διαθέτουν ε
φεδρικές δεξαμενές αποθήκευσης του συνόλου των 
εκροών τους για τεκμηριωμένα ικανό αριθμό ημερών.

•  υπάρχουν υφιστάμενα δικαιώματα χρήσης νερού.
•  η επεξεργασία των αποβλήτων τους τα καθιστά κα

τάλληλα τουλάχιστον για αρδευτική χρήση.
•  τα κτίσματα ελέγχονται από τη αρμόδια Επιτροπή Πο- 

λεοδομικού και Αρχιτεκτονικού Ελέγχου και διαθέτουν 
εγκεκριμένη κηποτεχνική μελέτη διαμόρφωσης αύλειου 
χώρου.

17. Η χρήση των νόμιμα υφιστάμενων γεωργικών απο
θηκών και η ανέγερση νέων αποθηκών, μεγίστου εμβαδού 
80m2 και ύψους 4,5m. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις και με
τά από αιτιολογημένη γνώμη της καθ' ύλη αρμόδιας Υπη
ρεσίας, είναι δυνατή η ανέγερση μεγαλύτερου μεγέθους 
γεωργικών αποθηκών ή στεγάστρων, για τη φύλαξη με
γαλύτερου μεγέθους γεωργικών μηχανημάτων και εργα
λείων, μετά από γνωμοδότηση του Φορέα Διαχείρισης και 
εφόσον επιτρέπεται από τις κείμενες διατάξεις.

18. Η ανέγερση και χρήση μονώροφου κατοικίας, μέγι- 
στης επιτρεπόμενης συνολικής επιφάνειας 200 m2.

19. Το κατώτατο όριο κατάτμησης και αρτιότητας για 
την εφαρμογή των προηγούμενων παραγράφων 2β, 6, 13, 
15, 16, και 17 ορίζεται στα 10 στρέμματα.

20. Όπου κατά την εφαρμογή των ανωτέρω προκύ
πτουν επιτρεπόμενα κτίσματα εμβαδού μεγαλύτερου των 
200 m2, επιβάλλεται η διάσπαση του όγκου τους σε μι
κρότερου εμβαδού κτίσματα, εφόσον δεν έρχεται σε 
αντίθεση με Κοινοτικούς Κανονισμούς και Οδηγίες για ει
δικά κτίρια. Κατά τα άλλα εφαρμόζονται οι εκάστοτε ι- 
σχύοντες όροι δόμησης.

21. Για οποιοδήποτε κτίσμα των προηγούμενων παρα
γράφων, απαιτείται έλεγχος της αρμόδιας Επιτροπής Πο- 
λεοδομικού και Αρχιτεκτονικού Ελέγχου, σύμφωνα με την 
τυπολογία και τα χαρακτηριστικά της περιοχής.

22. Είναι δυνατή η επιβολή όρων και περιορισμών και 
εντός του σχεδίου των οικισμών, στο πλαίσιο της διαχεί
ρισης της περιοχής ως συνόλου και σε εφαρμογή των 
σχετικών κείμενων διατάξεων, εφόσον διαπιστώνεται αλ
λοίωση των οικολογικών χαρακτηριστικών και του τοπίου 
της περιοχής. Επέκταση των οικισμών επιτρέπεται, μόνο 
σε εξαιρετικές περιπτώσεις διαπιστωμένων στεγαστικών 
αναγκών που προκύπτουν από μελέτη στο πλαίσιο της 
ισχύουσας νομοθεσίας (ΓΠΣ, ΣΧΟΟΑΠ, κ.λπ.) υπό την 
προϋπόθεση ότι δεν θίγονται τα οικολογικά και δεν προ
σβάλλονται τα πολιτιστικά χαρακτηριστικά της περιοχής, 
σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και μετά από γνωμο
δότηση του Φορέα Διαχείρισης.

6. Περιοχή Γ
Στην Περιοχή Γ' επιτρέπονται όλα τα έργα και οι δρα

στηριότητες σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και τις 
κείμενες διατάξεις, εξαιρουμένων των κάτωθι:

1. Των Ομάδων έργων και δραστηριοτήτων που περι
λαμβάνονται στην υποκατηγορία 1 της πρώτης κατηγο
ρίας της ΚΥΑ 15393/2332/5.8.2002.

Της απαγόρευσης αυτής εξαιρούνται τα έργα και οι 
δραστηριότητες των περιπτώσεων:

α) 12 της 2ης Ομάδας (έργα επαναπλημμύρισης εδα
φών)

β) 22, 23 και 24 της 6ης Ομάδας (ιδιωτική πολεοδόμηση, 
πολεοδομικός - χωροταξικός σχεδιασμός) με την προϋ
πόθεση ότι καλύπτονται αποκλειστικά διαπιστωμένες 
ανάγκες πρώτης κατοικίας απαγορευμένης της ίδρυσης 
παραθεριστικών οικισμών (β' κατοικίας). Η ίδρυση νέων 
μικρών οικισμών ή επεκτάσεις υφισταμένων σύμφωνα με 
την κείμενη Νομοθεσία (εγκεκριμένο ΣΧΟΟΑΠ ή ΓΠΣ ή 
άλλων χωροταξικών σχεδίων σύμφωνα με το N. 2508/97 ή 
σε εφαρμογή του άρθρου 24 του N. 2508/97 κ.λπ.). Για την 
προστασία του περιβάλλοντος κατά τη δημιουργία των 
οικισμών αυτών τίθενται αυστηροί περιβαλλοντικοί όροι, 
χαμηλή πυκνότητα οίκησης, ύδρευση από δίκτυο, μονά
δες επεξεργασίας με επαναχρησιμοποίηση νερού για πό
τισμα καθώς και ειδικοί περιορισμοί για τη δόμηση.

Ειδικότερα:
•  Οι οικισμοί θα πρέπει κατά το δυνατόν να αναπτυ

χθούν πλησίον υφιστάμενων οικισμών ή σε επέκτασή 
τους προκειμένου να διασφαλισθεί η από κοινού αντιμε
τώπιση ειδικών αυξημένων δαπανών και καταλήψεις γης 
(π.χ. ύδρευση, βιολογικός καθαρισμός, απορρίμματα, νε
κροταφεία, διάνοιξη νέων δικτύων μεταφορών κ.λπ.)

•  Η θέση των νέων οικισμών θα αναζητείται προς τα 
εξωτερικά όρια της ως άνω λεκάνης απορροής εντός της 
ζώνης Γ' και πάντως όχι σε απόσταση μικρότερη των 
2.000m από το όριο του Εθνικού Πάρκου (Περιοχή Α').

•  Ο αριθμός των κατοίκων που πρόκειται να εγκατα
σταθούν στους ως άνω νέους ή επεκτεινόμενους οικι
σμούς εντός Μυγδονίας λεκάνης δεν πρέπει να υπερβαί
νει συνολικά τους 2.000 κατοίκους.

•  Η υδρευτική τους εξυπηρέτηση να γίνεται από υφι
στάμενες νόμιμες πηγές παροχής νερού ή ένταξη στο δί
κτυο πλησίον ευρισκομένου υφιστάμενου οικισμού.

•  Επιβάλλεται η εφαρμογή κατάλληλης μεθόδου επε
ξεργασίας των λυμάτων ώστε τεκμηριωμένα να εξασφα
λίζεται η διατήρηση των φυσικοχημικών παραμέτρων των 
οικοσυστημάτων.
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γ) 18, 19 και 20 της 8ης Ομάδας (εκκολαπτήρια άλλων 
υδροβίων οργανισμών-πειραματικές εκτροφές & πρωτο- 
εμφανιζόμενες τεχνολογίες) εφόσον εξυπηρετούν τα επι
τρεπόμενα έργα των υποκατηγοριών 3 και 4 της ίδιας Ο
μάδας.

δ) 292 της 9ης Ομάδας (εργασίες διαρρύθμισης ΒΙΠΕ, 
ΒΙΠΑ κ.λπ.) και 

ε) 7 της 10ης Ομάδας (έργα σιδηροδρόμων κ.λπ.)
2. Των Ομάδων έργων κα ι δραστηριοτήτων που περι

λαμβάνονται στην υποκατηγορία 2 της πρώτης κατηγο
ρίας της ΚΥΑ 15393/2332/5.8.2002.

Της απαγόρευσης αυτής εξαιρούνται τα έργα και οι 
δραστηριότητες των περιπτώσεων: 

α) όλων των περιπτώσεων της 1ης Ομάδας 
β) 4, 5, 1, 5, 2, 6, 7, 1, 8, 14 και 16.1 της 2ης Ομάδας (υ

δρομαστεύσεις πηγών - αγωγοί - αρδευτικά κ.λπ. - αντι- 
πλημμυρικά έργα κ.λπ. - έργα αγροτικού αναδασμού - άρ
σεις προσχώσεων σε υδατορρεύματα).

Η κατασκευή και λειτουργία των νέων αρδευτικών δι
κτύων της παρούσας παραγράφου επιτρέπεται υπό την 
προϋπόθεση εφαρμογής μεθόδων άρδευσης που τεκμη
ριωμένα διασφαλίζουν εξοικονόμηση νερού, όπου οι συν
θήκες (εδάφους, καλλιεργειών) το επιτρέπουν και μετά α
πό εκπόνηση σχετικών γεωργοτεχνικών μελετών.

γ) 4 της 4ης Ομάδας (ΧΥΤΑ μη επικίνδυνων στερεών 
αποβλήτων) σύμφωνα με τον εγκεκριμένο σχεδιασμό.

δ) 11 και 15 της 4ης Ομάδας (εγκαταστάσεις επεξεργα
σίας αστικών και βιομηχανικών υγρών αποβλήτων). Η ποι
ότητα των επεξεργασμένων αστικών λυμάτων και βιομη
χανικών αποβλήτων απαιτείται να ικανοποιεί κατ' ελάχι
στο τα όρια της Υ.Α. 5673/400/14.3.97 (ΦΕΚ 192 
Β/14.3.97) «Μέτρα και όροι για την επεξεργασία αστικών 
λυμάτων», Παράρτημα Ι, Πίνακες 1 & 2 και τους όρους 
διάθεσης που προβλέπονται από τη σχετική Νομαρχιακή 
Απόφαση για τον ορισμό χρήσης του αποδέκτη και τα ποι
οτικά χαρακτηριστικά των διατιθέμενων αποβλήτων.

ε) όλων των περιπτώσεων της 5ης Ομάδας (εξορυκτι- 
κές δραστηριότητες) που εξυπηρετούν εγκεκριμένα έρ
γα που υλοποιούνται στην περιοχή ή καλύπτουν αποκλει
στικά τοπικές ανάγκες, με την προϋπόθεση ότι το εξορυ- 
κτικό μέτωπο δεν είναι ορατό από τη ζώνη Α' 

στ) όλων των περιπτώσεων της 7ης Ομάδας (κτηνοπτη- 
νοτροφικές εγκαταστάσεις) με την προϋπόθεση ότι οι μο
νάδες λειτουργούν σε εκτατική μορφή.

ζ) 2, 10 και 14 της 10ης Ομάδας (αγωγοί φυσικού αερί
ου - ελικοδρόμια - ραντάρ, κεντρικοί αναμεταδότες κ.λπ.)

3. της ίδρυσης, εγκατάστασης και λειτουργίας κύριων 
ξενοδοχειακών καταλυμάτων εκτός σχεδίου πόλεων και 
εκτός ορίων οικισμών εφόσον η δυναμικότητά τους δεν υ
περβαίνει τις 150 κλίνες εντάσσονται στο τοπίο της πε
ριοχής (ΕΠΑΕ Α' βαθμού) και επιπλέον διαθέτουν σύστη
μα βιολογικής επεξεργασίας των υγρών αποβλήτων τους, 
σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

4. Της ίδρυσης, εγκατάστασης και λειτουργίας νέων βιο
μηχανικών μονάδων με αντλούμενη παροχή μεγαλύτερη 
των 50^ι3/ημέρα οι οποίες κατά την παραγωγική τους δια
δικασία αποστραγγίζουν σε ρέματα ή στο έδαφος ποσό
τητα υγρών αποβλήτων μεγαλύτερη των 50m3/ημέρα, α
νεξάρτητα από το βαθμό επεξεργασίας τους. Οι λοιπές 
μονάδες που δεν εμπίπτουν στην προαναφερόμενη περί

πτωση χωροθετούνται σε οργανωμένες ζώνες, που προσ
διορίζονται από εγκεκριμένα Γενικά Πολεοδομικά Σχέδια 
ή Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π. σε εφαρμογή του N. 2508/97. Τα όρια των 
ως άνω οργανωμένων ζωνών δεν επιτρέπεται να απέχουν 
απόσταση μικρότερη των 200m εκατέρωθεν της κοίτης 
των υφιστάμενων ρεμάτων. Η εγκατάσταση και λειτουργία 
των μονάδων αυτών γίνεται σύμφωνα με τις κείμενες δια
τάξεις και μετά από γνωμοδότηση του Φορέα Διαχείρισης.

5. Της διαχείρισης των δασών με αποψιλωτικές υλοτο
μίες και η εισαγωγή ξενικών ειδών κατά τις αναδασώσεις.

Β. Τα αναφερόμενα στις προηγούμενες παραγράφους
6.Α. 1 και 6.Α.2 εφαρμόζοντα βάσει της κατάταξης της 
ΚΥΑ 15393/2332/5.8.2002 ανεξάρτητα από τα οριζόμενα 
στο άρθρο 9 της ΚΥΑ Η.Π. 11014/703/Φ104/13.5.2003 
(ΦΕΚ 332 Β') για τη «διαδικασία αξιολόγησης».

Γ. Για την υλοποίηση κάθε έργου που οι επιπτώσεις του 
πιθανά να απειλήσουν τα κατάντη οικοσυστήματα, είτε 
λόγω κακής λειτουργίας του είτε λόγω επίδρασης αστάθ
μητων παραγόντων ή ατυχήματος, απαιτείται, κατά τη 
φάση της περιβαλλοντικής αδειοδότησής του, η εξέταση 
όλων των προσφερομένων εκτός της παρούσας περιοχής 
Γ  (λεκάνη Μυγδονίας) εναλλακτικών λύσεων. Αν από την 
λεπτομερή εξέταση των προαναφερόμενων εναλλακτι
κών λύσεων τεκμηριωθεί επαρκώς, και με βάση περιβαλ
λοντικά κριτήρια, ότι το έργο μπορεί να υλοποιηθεί μόνο 
εντός της παρούσας ζώνης, τότε απαιτείται η επιβολή πο
λύ αυστηρών περιβαλλοντικών όρων και η συστηματική 
παρακολούθηση της τήρησής τους.

Δ. Των απαγορεύσεων της παρούσης παραγράφου 6 
εξαιρούνται τα έργα που αποδεδειγμένα αποσκοπούν 
στην αποκατάσταση, βελτίωση και διατήρηση του φυσι
κού περιβάλλοντος της περιοχής αυτής και των κατάντη 
χερσαίων και υγροτοπικών οικοσυστημάτων και προβλέ- 
πονται από ολοκληρωμένα σχέδια διαχείρισης σύμφωνα 
με τις κείμενες διατάξεις».

Άρθρο 4 
Γενικές διατάξεις

1. Στον Κανονισμό Διοίκησης και Λειτουργίας και στο 
Σχέδιο Διαχείρισης εξειδικεύονται θεματικά ή/ και χωρικά 
οι παραπάνω γενικοί όροι και περιορισμοί στις χρήσεις 
γης, την εγκατάσταση και άσκηση δραστηριοτήτων, την 
εκτέλεση έργων και την εφαρμογή προγραμμάτων όπως:

•  για την άσκηση των δραστηριοτήτων της γεωργίας, 
της βόσκησης, της αλιείας, της θήρας, της δασοπονίας 
κ.λπ.

•  για τις δραστηριότητες του οικοτουρισμού, της ανα
ψυχής, της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, των ναυτα- 
θλημάτων, κ.λπ.

•  για την ορθολογική διαχείριση των υδατικών πόρων 
και την αποκατάσταση της υδρολογικής ισορροπίας στη 
λεκάνη Μυγδονίας.

•  για την εφαρμογή βελτιωμένων μεθόδων άρδευσης 
και την αντικατάσταση των υφισταμένων συστημάτων άρ
δευσης με στόχο την εξοικονόμηση νερού.

•  για την ορθολογική χρήση λιπασμάτων και φυτοφαρ
μάκων με στόχο τη μείωση της γεωργικής ρύπανσης.

•  για τον εκσυγχρονισμό των υφιστάμενων θερμοκη- 
πιακών μονάδων με τη χρησιμοποίηση σύγχρονων υδρο- 
πονικών μεθόδων με ανακυκλούμενο θρεπτικό διάλυμα.
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•  για τις δραστηριότητες των βιοτεχνικών και βιομηχα
νικών μονάδων και ελαχιστοποίηση της προκαλούμενης 
ρύπανσης και υποβάθμισης των υδάτινων πόρων από αυ
τές.

2. Κάθε έργο και δραστηριότητα που δεν αναφέρεται 
στα επιτρεπόμενα του άρθρου 3 της παρούσης απαγο
ρεύεται.

- Εξαιρούνται από τις απαγορεύσεις των διατάξεων της 
παρούσης απόφασης.

α) τα έργα και οι δραστηριότητες που κατά την ημέρα 
δημοσίευσης του παρόντος:

- υφίστανται και λειτουργούν νομίμως ή
- βρίσκονται στο στάδιο κατασκευής ή έχουν δημοπρα- 

τηθεί ή βρίσκονται στο στάδιο δημοπράτησης με βάση 
σύννομες άδειες, εγκρίσεις και διαδικασίες ή

- έχουν σύννομες άδειες εγκατάστασης ή λειτουργίας 
και

- έχουν εκδοθεί σύννομες οικοδομικές άδειες ή αποφά
σεις περιβαλλοντικών όρων με τη δυνατότητα, εάν απαι
τείται, επιβολής προσθετικών περιβαλλοντικών όρων.

β) τα έργα Εθνικής Σημασίας με Απόφαση του Υπουργι
κού Συμβουλίου καθώς και τα έργα και οι επεμβάσεις λό
γω εκτάκτου ανάγκης (σεισμών, πλημμυρών, θεομηνιών 
κ.λπ.).

Ειδικότερα επανεξετάζονται:
•  ο τρόπος λειτουργίας των νόμιμα υφιστάμενων αρ

δευτικών στραγγιστικών δικτύων και επιβάλλονται περιο
ρισμοί ή απαγόρευση λειτουργίας τους, από τις καθ' ύλη 
αρμόδιες υπηρεσίες σε περίπτωση μη τήρησης των περι
βαλλοντικών όρων ή εφόσον προκύπτει ανάγκη με βάση 
τα δεδομένα ποιοτικά και ποσοτικά του υδατικού δυναμι
κού της περιοχής, που επηρεάζεται από τη λειτουργία 
των έργων και μετά από τεκμηριωμένη εισήγηση του Φο
ρέα Διαχείρισης και συνεργασία με τις αντίστοιχες υπη
ρεσίες και τον Οργανισμό Εγγείων Βελτιώσεων. Ειδικότε
ρα απαγορεύεται η άντληση από τις λίμνες οποιωνδήπο
τε ποσοτήτων νερού και για οποιονδήποτε λόγο πλην της 
πυρόσβεσης.

•  ο τρόπος λειτουργίας των νόμιμα υφιστάμενων βιο
μηχανικών και βιοτεχνικών μονάδων στην περιοχή, καθώς 
και όσες μονάδες έχουν εφοδιαστεί με άδεια εγκατάστα
σης. Για το σκοπό αυτό διενεργείται κατ' αρχήν καταγρα
φή του αριθμού του είδους και των θέσεων τους από τον 
Φορέα Διαχείρισης, σε συνεργασία με τις καθ' ύλη αρμό
διες υπηρεσίες, και επανεξετάζονται οι περιβαλλοντικοί 
όροι λειτουργίας τους σύμφωνα με τα οριζόμενα στην πα
ρούσα Απόφαση. Εφόσον διαπιστωθεί υποβάθμιση του 
οικοσυστήματος από τη λειτουργία τους είναι δυνατόν εί
τε να επιβληθούν πρόσθετοι περιβαλλοντικοί όροι, είτε να 
απομακρυνθούν από την περιοχή, στην περίπτωση που οι 
πρόσθετοι περιβαλλοντικοί όροι αποδειχθούν αναποτε
λεσματικοί. Η επιβολή των πρόσθετων περιβαλλοντικών 
όρων ή η απομάκρυνση από την περιοχή πραγματοποιεί
ται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις από τις καθ' ύλην 
αρμόδιες υπηρεσίες σε συνεργασία με το Φορέα Διαχεί
ρισης.

•  Επανεξετάζονται οι νόμιμα υφιστάμενες πτηνοκτηνο- 
τροφικές εγκαταστάσεις ως προς τους περιβαλλοντι
κούς όρους λειτουργίας τους και σύμφωνα με τα οριζό
μενα στην παρούσα Απόφαση, οι δε αρμόδιες υπηρεσίες

εντείνουν τους ελέγχους για την τήρησή τους. Στην περί
πτωση που διαπιστωθεί υποβάθμιση του οικοσυστήματος 
από την λειτουργία τους είναι δυνατόν να απαιτηθεί η επι
βολή πρόσθετων περιβαλλοντικών όρων ή και η απομά
κρυνσή τους. Η απομάκρυνση πραγματοποιείται σύμφω
να με τις κείμενες διατάξεις και βάσει προγράμματος με
τεγκατάστασής τους σε νέο χώρο κατάλληλο για τη 
δραστηριότητα. Το πρόγραμμα της μετεγκατάστασης 
καταρτίζεται και ελέγχεται από τις καθ' ύλη αρμόδιες 
υπηρεσίες σε συνεργασία με τον Φορέα Διαχείρισης.

•  Οι νόμιμα υφιστάμενες υδροβόρες δραστηριότητες 
(βαφεία, γαλακτοβιομηχανίες, κ.λπ.) συνεχίζουν να λει
τουργούν, με την επιφύλαξη των προηγουμένων παρα
γράφων, χωρίς να μπορούν να αυξήσουν την κατανάλω
ση νερού πέραν του μέσου όρου της τελευταίας τριετίας. 
Αύξηση της παραγωγής επιτρέπεται μόνο εφόσον η αύ
ξηση αυτή δεν συνεπάγεται αύξηση της κατανάλωσης νε
ρού πέραν του ανωτέρω ορίου.

- 'Εργα για τα οποία έχει εκθοδεί Απόφαση Προέγκρι
σης Χωροθέτησης και εκείνα για τα οποία έχει προηγηθεί, 
βάσει της κείμενης νομοθεσίας, παραχώρηση κοινοχρή
στων ή δημοτικών γηπέδων, και αντίκεινται στις διατάξεις 
του παρόντος, επανεξετάζονται στο πλαίσιο της παρού
σας απόφασης και προωθείται η διαδικασία αδειοδότη- 
σής τους μετά από σύμφωνη γνώμη της αρμόδιας Διεύ
θυνσης του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.

- Γ ια όλα τα επιτρεπόμενα από την παρούσα απόφαση 
έργα και δραστηριότητες ακολουθείται η διαδικασία της 
περιβαλλοντικής αδειοδότησης σύμφωνα με τις εκάστο- 
τε ισχύουσες διατάξεις. Κατά τη διαδικασία αυτή απαιτεί
ται η γνωμοδότηση του Φορέα Διαχείρισης.

3. Επιβάλλεται η εντός ενός έτους απομάκρυνση από 
την περιοχή των υφιστάμενων παράνομων έργων και δρα
στηριοτήτων, που αντιβαίνουν με τα οριζόμενα στην πα
ρούσα απόφαση και η αποκατάσταση του περιβάλλοντος 
σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και τις υποδείξεις του 
Φορέα Διαχείρισης.

Ειδικότερα επιβάλλεται η άμεση απομάκρυνση όλων 
των παράνομων καλλιεργειών ή οποιονδήποτε άλλων 
χρήσεων γης, που προήλθαν από παράνομες εκχερσώ
σεις και καταπατήσεις, νεοαποκαλυπτόμενων, δασικών ή 
άλλων περιοχών, καθώς και η αποκατάσταση των εκτάσε
ων αυτών η οποία θα πρέπει να ολοκληρωθεί εντός δια
στήματος όχι μεγαλύτερου του ενός έτους και σε εφαρ
μογή των σχετικών κείμενων διατάξεων μετά από πρότα
ση του Φορέα Διαχείρισης, με μέριμνα και ευθύνη των 
καθ' ύλη αρμοδίων Υπηρεσιών.

4. Επιβάλλεται η συλλογή και απομάκρυνση από την πε
ριοχές Α' και Β', παντός είδους υπολειμμάτων και απορριμ
μάτων από κάθε είδους, επιτρεπόμενα από την παρούσα α
πόφαση, έργα, δραστηριότητες και χρήσεις (παραγωγή, 
διαλογή, διαμετακόμιση, τυποποίηση, οικιστική-τουριστι- 
κή χρήση, κ.λπ.), με ευθύνη των χρηστών και των αρμόδιων 
για κάθε περίπτωση φορέων.

5. Για την αποκατάσταση της υδρολογικής ισορροπίας 
της περιοχής απαιτείται η εκπόνηση μελέτης διαχείρισης 
υδατικού ισοζυγίου για το σύνολο της έκτασης της υδρο- 
λογικής λεκάνης, από την οποία θα προκύψουν οι δυνα
τότητες άντλησης και η λεπτομερής πρακτική για τη χρή
ση των επιφανειακών και υπόγειων νερών καθώς και δί
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κτυο ποσοτικής και ποιοτικής παρακολούθησης των επι
φανειακών και υπογείων νερών. Μέχρι την ολοκλήρωση 
της παραπάνω διαδικασίας:

•  Απαγορεύονται όλες οι νέες γεωτρήσεις στις Περιοχές 
Α' και Β', εξαιρουμένων των υδρευτικών για οικιακή χρήση.

•  Στην Περιοχή Γ' οι νέες γεωτρήσεις που εξυπηρετούν 
επιτρεπόμενες δραστηριότητες σύμφωνα με τις διατά
ξεις του παρόντος, θα πρέπει να έχουν τουλάχιστον 300μ. 
απόσταση μεταξύ τους.

•  Για τα υφιστάμενα δικαιώματα και χρήσεις νερού 
εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 13 παρ. 1 και 15 
παρ. 3 του N. 1739/87.

6. Απαγορεύεται η άσκηση της δραστηριότητας της θή
ρας σε όλη την έκταση του Εθνικού Πάρκου (Περιοχές Α, 
Α1, Α2 και Πυρήνες Απόλυτης Προστασίας) καθώς και σε 
ζώνη πλάτους 300 μ. από το όριό του. Είναι δυνατή, μετά 
την παρέλευση τριετίας, η τροποποίηση των δεσμεύσε
ων, με βάση τα επιστημονικά δεδομένα σχετικής μελέτης 
και έκδοση σχετικού Κανονισμού Λειτουργίας.

'Αρθρο 5

Ο Φορέας Διαχείρισης χορηγεί τις προβλεπόμενες στο 
άρθρο 3 άδειες για:

α. επιστημονική έρευνα και τεχνικές δοκιμές και αναλύ
σεις εντός των ορίων των Περιοχών Α' και Β' της προστα- 
τευόμενης περιοχής.

β. ξενάγησης επισκεπτών και διεξαγωγής οικοτουριστι- 
κών προγραμμάτων εντός των ορίων των Περιοχών Α' της 
προστατευόμενης περιοχής.

Το περιεχόμενο των αδειών της προηγούμενης παρα
γράφου, οι ειδικότεροι όροι, οι προϋποθέσεις και οι δια
δικασίες, ορίζονται στον αντίστοιχο Κανονισμό Διοίκησης 
και Λειτουργίας.

Άρθρο 6
Κυρώσεις

τα άρθρα 28, 29 και 30 του Ν. 1650/1986, όπως το τελευ
ταίο τροποποιήθηκε με το άρθρο 4 του N. 3010/02 (Α'91), 
καθώς και από άλλες ειδικές διατάξεις.

Άρθρο 7 
Μεταβατικές διατάξεις

1. Κάθε διάταξη που αντίκειται στα οριζόμενα με την 
παρούσα απόφαση καταργείται. Διατάξεις που προβλέ
πουν αυστηρότερες ρυθμίσεις κατισχύουν των οριζομέ- 
νων με την παρούσα απόφαση.

2. Μέχρι τη λειτουργία του Φορέα Διαχείρισης αρμόδιες 
για την τήρηση και εφαρμογή των διατάξεων του παρό
ντος είναι οι Υπηρεσίες του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. και οι καθ' ύλη 
αρμόδιες, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, Κεντρικές 
Υπηρεσίες των συναρμόδιων Υπουργείων καθώς και οι 
Υπηρεσίες της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και 
της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Θεσσαλονίκης.

3. Μέχρι την έγκριση του Κανονισμού Λειτουργίας και 
Διαχείρισης, η φύλαξη και επόπτευση της περιοχής γίνε
ται από τα καθ' ύλη αρμόδια όργανα των Περιφερειακών 
και Νομαρχιακών Υπηρεσιών.

Άρθρο 8 
Ισχύς

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημο
σίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 11 Φεβρουαρίου 2004
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

Α. ΤΣΟΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ Β. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ

Στους παραβάτες των διατάξεων της παρούσας από
φασης επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται από

ΓΕΩΡΓΙΑΣ

Γ. ΔΡΥΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ

Χ. ΚΑΣΤΑΝΙΔΗΣ
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

 ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ    Αρ. Φύλλου 477
31 Μαΐου 2006

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 22306
  Χαρακτηρισμός των λιμνοθαλάσσιων, χερσαίων, ποτά−

μιων περιοχών του νοτίου τμήματος του Νομού Αι−
τωλοακαρνανίας και του νησιωτικού συμπλέγματος 
των Β. και Ν. Εχινάδων του Νομού Κεφαλληνίας ως 
Εθνικό Πάρκο με την ονομασία «Εθνικό Πάρκο Λι−
μνοθαλασσών Μεσολογγίου−Αιτωλικού, κάτω ρου 
και εκβολών ποταμών Αχελώου και Ευήνου και νή−
σων Εχινάδων.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ − 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ
ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ − 

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ − 
ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τα άρθρα 18 (παρ.  1, 2 και 3),19 (παρ. 3), 21 (παρ. 1 

και 2), 28, 29, 30 και 31 (παρ.  9 και 10) του ν.1650/1986 
(ΦΕΚ 160Α), όπως τα άρθρα 18 και 21 τροποποιήθηκαν με 
τις διατάξεις του άρθρου 16 του ν.2742/1999 (ΦΕΚ 207Α) 
και όπως το άρθρο 30 τροποποιήθηκε με το άρθρο 98 
παρ. 12 του ν.1892/1990 (ΦΕΚ 101Α) και το άρθρο 4 του 
ν.3010/2002 (ΦΕΚ 91 Α).

2. Τις διατάξεις των άρθρων 15,16 και 17 του ν.2742/1999 
«Χωροταξικός σχεδιασμός και αειφόρος ανάπτυξη και 
άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄207), όπως το άρθρο 15 (παρ. 4) 
συμπληρώθηκε από το άρθρο 13, παρ. 1 του ν.3044/2002 
«Μεταφορά συντελεστή δόμησης και ρυθμίσεις άλλων 
θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος, 
Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων» (ΦΕΚ 197Α).

3. Το ν.δ. 191/1974 (κύρωση της σύμβασης για τους 
υγροτόπους διεθνούς σημασίας ειδικά ως βιοτόπων των 
υδρόβιων πουλιών − Σύμβαση Ramsar), την κοινή υπουρ−
γική απόφαση 33318/3028/1998 «Καθορισμός μέτρων και 
διαδικασιών για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων 
(ενδιαιτημάτων), καθώς και της άγριας πανίδας και χλω−
ρίδας», την υπουργική απόφαση 414985/1985 «Μέτρα 
διαχείρισης της άγριας πτηνοπανίδας».

4. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του κώδικα νομοθεσίας 
για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα που κυ−
ρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 ΦΕΚ Α−98.

5. Την 4881/19.5.2004 απόφαση του Πρωθυπουργού 
και του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δη−
μοσίων Έργων «ανάθεση αρμοδιοτήτων Υπουργού Πε−
ριβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων στους 

Υφυπουργούς Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσί−
ων Έργων» (Β΄ 754).

6. Την υπ’ αριθμ. 230642/15.3.2004) απόφαση του 
Πρωθυπουργού και Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης 
«Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Αγροτι−
κής Ανάπτυξης και Τροφίμων Ευάγγελο Μπασιάκο και 
Αλέξανδρο Κοντό» (ΦΕΚ B 525).

7. Την Δ15/Α/Φ19/4040/2006 απόφαση του Πρωθυπουρ−
γού και Υπουργού Ανάπτυξης «Ανάθεση αρμοδιοτήτων 
στους Υφυπουργούς Ανάπτυξης Αναστάσιο Νεράτζη και 
Ιωάννη Παπαθανασίου» (Β΄ 249).

8. Την υπ’ αριθμ. οικ. 56668/1087/7.3.2002 απόφαση του 
Γενικού Διευθυντή Περιβάλλοντος του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. «Έγκρι−
ση Περιβαλλοντικής Μελέτης (Ε.Μ.Π.) υγροτόπων Μεσο−
λογγίου – Αιτωλικού και της ευρύτερης περιοχής τους».

9. Την υπ’ αριθμ. 71961/3670/1.7.1991 απόφαση του Υπουρ−
γού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων 
«Καθορισμός τρόπου ενημέρωσης του κοινού για το πε−
ριεχόμενο των σχεδίων Προεδρικών Διαταγμάτων του 
άρθρου 21, παρ. 1 και 2 του ν.1650/1986» (ΦΕΚ Β΄ 541).

10. Τις υπ’ αριθμ. 142/2002 (πρακτικό 14/2002) και 125/2002 
(πρακτικό 13/2002) γνωμοδοτήσεις των Νομαρχιακών 
Συμβουλίων Κεφαλληνίας και Αιτωλοκαρνανίας αντί−
στοιχα καθώς και το υπ’ αριθμ. οικ. 135315/5528/12.12.2002 
έγγραφο της Διεύθυνσης Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού 
προς τη Ν.Α. Αιτωλοακαρνανίας και το γεγονός ότι πα−
ρήλθε η προβλεπόμενη προθεσμία χωρίς το οικείο Νο−
μαρχιακό Συμβούλιο να γνωμοδοτήσει εκ νέου.

11. Το γεγονός ότι από τις κανονιστικές διατάξεις της 
απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του 
κρατικού προϋπολογισμού και του προϋπολογισμού των 
οικείων Ο.Τ.Α., αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Σκοπός

Σκοπός της παρούσας κοινής υπουργικής απόφασης 
είναι η προστασία, διατήρηση και διαχείριση της φύσης 
και του τοπίου, ως φυσικής κληρονομιάς και πολύτιμου 
εθνικού φυσικού πόρου σε λιμνοθαλάσσιες, χερσαίες, 
ποτάμιες περιοχές του νοτίου τμήματος του Νομού Αι−
τωλοακαρνανίας και στο νησιωτικό σύμπλεγμα των Β. 
και Ν. Εχινάδων του Νομού Κεφαλληνίας που διακρίνο−
νται για την μεγάλη βιολογική, οικολογική, αισθητική, 
επιστημονική, γεωμορφολογική και παιδαγωγική τους 
αξία, με το χαρακτηρισμό της ως Εθνικό Πάρκο με την 
ονομασία «Εθνικό Πάρκο Λιμνοθαλασσών Μεσολογγίου−
Αιτωλικού, κάτω ρου και εκβολών ποταμών Αχελώου και 
Ευήνου και νήσων Εχινάδων». 

Ειδικότερα επιδιώκεται η διατήρηση και διαχείριση 
των σπανίων οικοτόπων και των ειδών χλωρίδας και 
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πανίδας που απαντώνται στη συγκεκριμένη περιοχή, η 
οποία όσον αφορά την ορνιθοπανίδα αποτελεί έναν από 
τους πλουσιότερους υγροτόπους της Ευρώπης, τόσο 
σε αριθμό ειδών, όσο και σε πληθυσμό.

Άρθρο 2
Χαρακτηρισμός και οριοθέτηση περιοχής και ζωνών

1. Χαρακτηρίζονται ως Εθνικό Πάρκο οι λιμνοθαλάσσιες, 
χερσαίες, ποτάμιες περιοχές του νοτίου τμήματος του 
Νομού Αιτωλοακαρνανίας και το νησιωτικό σύμπλεγμα 
των Β. και Ν. Εχινάδων του Νομού Κεφαλληνίας που 
βρίσκονται εκτός των ορίων των εγκεκριμένων Γενικών 
Πολεοδομικών Σχεδίων και εκτός των ορίων των οριο−
θετημένων οικισμών κάτω των 2000 κατοίκων σύμφωνα 
με το από 24.4.1985 π.δ. (ΦΕΚ 181Δ/1985) όπως ισχύει, των 
Δήμων Ι. Π. Μεσολογγίου, Αιτωλικού, Οινιαδών, Χάλκειας, 
Αργοστολίου, Πυλαρέων και Ιθάκης, όπως τα όριά τους 
φαίνονται με την στικτή γραμμή στα 10 πρωτότυπα δια−
γράμματα σε κλίμακα 1:25.000, που θεωρήθηκαν από τον 
Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Τοπογραφικών Εφαρμογών 
με την υπ’ αριθμ. 22306/2006 πράξη του και που αντίτυπά 
τους σε φωτοσμίκρυνση δημοσιεύονται με την παρούσα 
απόφαση. Τα όρια των περιοχών αναφέρονται στο συ−
νημμένο Παράρτημα Ι, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο 
μέρος της παρούσας απόφασης.

2. Εντός του Εθνικού Πάρκου, όπως οριοθετείται παραπά−
νω, χαρακτηρίζονται οι παρακάτω Ζώνες Απόλυτης Προ−
στασίας (Α.Π.) και Ζώνες Προστασίας της Φύσης (Π.Φ.):

− Ζώνες Απόλυτης Προστασίας1 (Α.Π.1) στη λιμνοθα−
λάσσια έκταση − Υγρο−τοπική Ζώνη

− Ζώνες Απόλυτης Προστασίας 2 (Α.Π.2) στη χερσαία 
έκταση

− Ζώνες Απόλυτης Προστασίας 3 (Α.Π.3) στην ποτάμια 
και παραποτάμια έκταση

− Ζώνες Απόλυτης προστασίας 4 (Α.Π.4) στην νησιω−
τική έκταση.

− Ζώνες Προστασίας της Φύσης 1 (Π.Φ.1) στη λιμνοθα−
λάσσια έκταση −Υγροτοπική Ζώνη

− Ζώνες Προστασίας της Φύσης 2 (Π.Φ.2) στη χερσαία 
έκταση στην οποία εντάσσονται οι υποζώνες Π.Φ.2Α, 
Π.Φ.2Β, Π.Φ.2Γ, Π.Φ.2Δ, Π.Φ.2 Ε, Π.Φ.2Ζ, Π.Φ.2Η, ΠΦ2Θ, ΠΦ2Ι, 
ΠΦ2Κ, ΠΦ2Λ, ΠΦ2Μ, ΠΦ2Ν.

− Ζώνες Προστασίας της Φύσης 3 (Π.Φ.3) στην ποτάμια 
και παραποτάμια έκταση.

 − Ζώνες Προστασίας της Φύσης 4 (Π.Φ.4) στην νησι−
ωτική έκταση.

Τα όρια των παραπάνω ζωνών φαίνονται με την στικτή 
γραμμή στα πρωτότυπα διαγράμματα της παραγράφου 
1 του παρόντος άρθρου και αναφέρονται στο συνημμένο 
Παράρτημα Ι.

3. Χαρακτηρίζονται ως Περιφερειακές Περιοχές Π.Π.1, 
Π.Π.2, Π.Π.3, Π.Π.4, Π.Π.5, Π.Π.6, Π.Π.7, οι περιοχές που 
βρίσκονται εκτός των ορίων των εγκεκριμένων Γενικών 
Πολεοδομικών Σχεδίων και εκτός των ορίων των οριο−
θετημένων οικισμών κάτω των 2000 κατοίκων σύμφωνα 
με το από 24.4.1985 π.δ. (ΦΕΚ 181Δ/1985) όπως ισχύει, των 
Δήμων Ι. Π. Μεσολογγίου, Αιτωλικού, Οινιαδών, Χάλκειας, 
Αγγελοκάστρου, Αγρινίου, Αρακύνθου, Στράτου, Αστα−
κού, Θεστιέων, Νεάπολης, Πυλλήνης, Θέρμου, Ναυπά−
κτου, Μακρυνείας, όπως τα όριά τους φαίνονται: 

− με την στικτή γραμμή στα πρωτότυπα διαγράμματα 
της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου.

− με την στικτή γραμμή στο πρωτότυπο διάγραμμα 
(αρ. 11) σε κλίμακα 1:250.000 που θεωρήθηκε από τον 
Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Τοπογραφικών Εφαρμο−
γών με την 22306/2006 πράξη του και που αντίτυπό του 
σε φωτοσμίκρυνση δημοσιεύεται με την παρούσα Κοινή 
υπουργική απόφαση. 

Τα όρια των Περιφερειακών Περιοχών αναφέρονται 
στο συνημμένο Παράρτημα Ι το οποίο αποτελεί αναπό−
σπαστο μέρος της παρούσας απόφασης.

4. Χαρακτηρίζεται ως Περιφερειακή Ζώνη η θαλάσσια 
περιοχή που περιβάλλει τις Εχινάδες νήσους. Τα όρια 
της περιοχής αναφέρονται επίσης στο συνημμένο Πα−
ράρτημα Ι. 

Άρθρο 3
Χρήσεις, δραστηριότητες, μέτρα, όροι και
περιορισμοί προστασίας και διαχείρισης

Α ΕΘΝΙΚΟ ΠΑΡΚΟ
Α1. Στις Ζώνες Απόλυτης Προστασίας (Α.Π) επιτρέ−

πονται:
1. Οι επιστημονικές έρευνες − παρακολούθηση του 

οικοσυστήματος.
2. Η παρατήρηση της φύσης σύμφωνα με το σχετικό 

Κανονισμό Διοίκησης και Λειτουργίας του Φορέα Δια−
χείρισης.

3. Η εκτέλεση εργασιών για τη διατήρηση, προστασία 
και βελτίωση των οικοσυστημάτων.

4. Η πρόσβαση ατόμων για την φύλαξη − επόπτευση 
της περιοχής και για την εκτέλεση των επιτρεπομένων 
χρήσεων κατόπιν αδείας από τον Φορέα Διαχείρισης.

5. Η συντήρηση − αναστήλωση ναών, μοναστηριών και 
αρχαιολογικά προστατευτέων αντικειμένων.

Α2. Στις Ζώνες Προστασίας της Φύσης (Π.Φ) επιτρέ−
πονται:

1. Η παρατήρηση της φύσης σύμφωνα με το σχετικό 
Κανονισμό Διοίκησης και Λειτουργίας του Φορέα Δια−
χείρισης.

2. Οι επιστημονικές έρευνες − παρακολούθηση του 
οικοσυστήματος και η περιβαλλοντική εκπαίδευση.

3. Η εκτέλεση έργων που αποσκοπούν στη δια−
χείριση, συντήρηση και λειτουργία επιτρεπόμενων 
δραστηριοτήτων και εγκαταστάσεων, καθώς και στη 
διατήρηση, προστασία, αποκατάσταση και βελτίωση 
των χαρακτηριστικών των οικοσυστημάτων, στην πα−
ρατήρηση της φύσης, την περιβαλλοντική εκπαίδευ−
ση, τη φύλαξη και τη συντήρηση των υφιστάμενων 
υποδομών.

4. Η εκτέλεση έργων διαχείρισης υδάτινων πόρων, 
συμπεριλαμβανομένων των έργων βελτίωσης υδατο−
ποιότητας ή ανανέωσης των υδάτων.

5. Η ήπια αναψυχή και οι οικοτουριστικές δραστηρι−
ότητες σύμφωνα με το σχετικό Κανονισμό Διοίκησης 
και Λειτουργίας του Φορέα Διαχείρισης.

6. Η εγκατάσταση μόνιμης ελαφριάς υποδομής που 
εξυπηρετεί την περιβαλλοντική εκπαίδευση, την οι−
κολογική ευαισθητοποίηση του κοινού (όπως κέντρα 
οικολογικής ευαισθητοποίησης, παρατηρητήρια, πι−
νακίδες, επιστημονικός εξοπλισμός, κ.λπ.), την ήπια 
αναψυχή, τους λουομένους (όπως σκιάδες, ντουζ, απο−
δυτήρια, αναψυκτήρια, κ.λπ.), σε θέσεις και με όρους 
δόμησης που προτείνονται από ειδική μελέτη, για την 
εξυπηρέτηση των επιτρεπομένων δραστηριοτήτων, 
καθώς και για τη φύλαξη και επόπτευση του χώρου. Οι 
κατασκευές πρέπει κατά κανόνα να είναι μικρού όγκου 
και ελαφρού τύπου, να ακολουθούν την παραδοσια−
κή τεχνική της περιοχής, ώστε να προσαρμόζονται 
στην ιδιαίτερη αισθητική του περιβάλλοντος χώρου. 
Οι σχετικές αρχιτεκτονικές μελέτες εγκρίνονται από 
την αρμόδια ΕΠΑΕ ύστερα από γνώμη του Φορέα 
Διαχείρισης. 

7. Ο καθαρισμός καναλιών, αυλάκων και τάφρων 
επιτρέπεται από τον Αύγουστο μέχρι και το Μάρτιο, 
δηλαδή εκτός αναπαραγωγικής περιόδου της ορνιθο−
πανίδας. 

petros
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8. Η μεταφορά και η διάθεση των υλικών που προκύ−
πτουν από τον ως άνω καθαρισμό των καναλιών κ.λπ. 
και η διαχείριση αυτών διέπονται από τις διατάξεις της 
κοινή υπουργική απόφαση 50910/2727/16.12.2003 «Μέτρα 
και όροι για τη Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων. Εθνι−
κός και Περιφερειακός Σχεδιασμός Διαχείρισης» (ΦΕΚ 
1909/Β/22.12.2003) και του ν. 2939/2001 «Συσκευασίες και 
εναλλακτική διαχείριση συσκευασιών και άλλων προϊό−
ντων...κ.λπ.» (ΦΕΚ 179/Α/6.8.2001). 

9. Για την υλοποίηση κάθε έργου μεγάλης κλίμακας 
που οι επιπτώσεις του πιθανά να απειλήσουν ευαίσθητα 
οικοσυστήματα, είτε λόγω κακής λειτουργίας του, είτε 
λόγω επίδρασης αστάθμητων παραγόντων ή ατυχή−
ματος, απαιτείται, κατά τη φάση της περιβαλλοντικής 
αδειοδότησής του, η εξέταση όλων των προσφερομέ−
νων εκτός της παρούσας Ζώνης εναλλακτικών λύσεων. 
Αν από τη λεπτομερή εξέταση των προαναφερόμενων 
εναλλακτικών λύσεων τεκμηριωθεί επαρκώς, και με 
βάση περιβαλλοντικά κριτήρια, ότι το έργο μπορεί να 
υλοποιηθεί μόνο εντός της παρούσας Ζώνης, τότε απαι−
τείται η επιβολή πολύ αυστηρών περιβαλλοντικών όρων 
και η συστηματική παρακολούθηση της τήρησης τους.

Α3. Ειδικότερα κατά ζώνη Προστασίας της Φύσης (Π.Φ) 
(πέραν των ανωτέρω) επιτρέπεται:

α) Στη Ζώνη Π.Φ.1: 
1. Η απόληψη φερτών υλών από την περιοχή εκβολών 

των χειμάρρων μετά από ειδική διαχειριστική μελέτη.
2. Η αλιεία και η κίνηση των παραδοσιακών αλιευτικών 

σκαφών. 
Συγκεκριμένα επιτρέπεται:
ι. Η αλιεία στα υφιστάμενα φυσικά ιχθυοτροφεία των 

λιμνοθαλασσών, σύμφωνα με την ισχύουσα αλιευτική 
νομοθεσία.

ii. Τα έργα υποδομής και βελτίωσης της αλιευτικής 
διαχείρισης εφ’ όσον συμβάλλουν στη διατήρηση, συντή−
ρηση και εκσυγχρονισμό των υφισταμένων ιχθυοσυλλη−
πτικών εγκαταστάσεων και γενικότερα στην αειφορική 
εκμετάλλευση της αλιείας.

 iii. Η συλλογή δολώματος Gamarus sp, σύμφωνα με 
την αλιευτική νομοθεσία, χωρίς μηχανικά μέσα και σε 
θέσεις που καθορίζονται σε συνεργασία με το Φορέα 
Διαχείρισης.

iv. Η διατήρηση και η συντήρηση των παραδοσιακών 
υποδομών πρόσδεσης (προβλήτες) των αλιευτικών πλω−
τών μέσων, καθώς και των καταλυμάτων των αλιέων 
των μισθωμένων ιχθυοτροφείων.

ν. Η κατασκευή νέων παραδοσιακών υποδομών πρόσ−
δεσης−ελλιμενισμού αλιευτικών μέσων σε θέσεις για 
τις οποίες ζητείται η γνώμη του Φορέα Διαχείρισης. Η 
κατασκευή νέων καταλυμάτων των μισθωμένων ιχθυο−
τροφείων επιτρέπεται με τους ειδικούς όρους που ανα−
φέρονται στη παράγραφο Α2.6 του παρόντος άρθρου.

3. Η βόσκηση στους περιφερειακούς βάλτους και οι 
παραδοσιακές εγκαταστάσεις εσταυλισμού μέχρι την 
εκπόνηση και έγκριση μελέτης βοσκοϊκανότητας. Ο τρό−
πος κατασκευής των εγκαταστάσεων και η αισθητική 
ένταξή τους στο περιβάλλον καθορίζεται από τη μελέτη 
βοσκοϊκανότητας.

4. Τα θαλάσσια λουτρά, λασπόλουτρα και αλατόλου−
τρα.

5. Ο Ναυταθλητισμός με κωπήλατα σκάφη καθώς και 
με μικρά ιστιοφόρα (όχι ταχύπλοα) στη λ/θ Αιτωλικού, 
στο δίαυλο λιμένα Μεσολογγίου και στο δίαυλο Αιτω−
λικού−Μεσολογγίου.

6. Η διέλευση μη αλιευτικών σκαφών σε πορεία και με 
ταχύτητα που καθορίζεται από το σχετικό Κανονισμό 
Διοίκησης και Λειτουργίας του Φορέα Διαχείρισης.

7. Η λειτουργία του λιμένα και της μαρίνας αναψυχής 
στο Μεσολόγγι και των αλιευτικών καταφυγίων.

β) Στην Ζώνη Π.Φ.2: 
1. Η μελισσοκομία
2. Η βόσκηση και οι παραδοσιακές εγκαταστάσεις 

εσταυλισμού ζώων μέχρι την εκπόνηση και έγκριση 
μελέτης βοσκοϊκανότητας. Ο τρόπος κατασκευής των 
εγκαταστάσεων και η αισθητική ένταξη τους στο περι−
βάλλον καθορίζεται από τη μελέτη βοσκοϊκανότητας. Δεν 
επιτρέπεται η βόσκηση στο δάσος του Φράξου (Υποζώνη 
ΠΦ2Α) και στο Φαράγγι Κλεισούρας (Υποζώνη ΠΦ2Η).

3. Η γεωργία, στις υφισταμένες κατά την έκδοση της 
κοινή υπουργική απόφαση 1319/1993 (ΦΕΚ 755Β) δενδρο−
καλλιέργειες στις λοφώδεις ζώνες (ελαιώνες).

4. Η δασοπονία γενικά και οι αναδασώσεις όπου κρί−
νονται σκόπιμες κατόπιν ειδικών μελετών και προγραμ−
μάτων των αρμοδίων αρχών.

5. Η χρήση και συντήρηση του υφισταμένου οδικού δικτύ−
ου, για την εξυπηρέτηση των επιτρεπομένων δραστηριο−
τήτων και για τη φύλαξη και επόπτευση της περιοχής.

6. Η συντήρηση και αναστήλωση των υφισταμένων 
μοναστηριών και μνημείων.

7. Οι αρχαιολογικές ανασκαφές.
8. Έργα αλιείας ως το σημείο 2V της παρ Α3, της 

παρούσας.
9. Στην ως άνω ζώνη ορίζεται κατώτατο όριο κατάτμη−

σης και αρτιότητας τα τέσσερα (4) στρέμματα.
β1) Ειδικότερα για υποζώνες της Π.Φ.2 επιπλέον των ανα−

φερομένων στην ανωτέρω παράγραφο, επιτρέπονται:
i. Στην υποζώνη Π.Φ.2Α (Δάσος Φράξου):
Ο περιοδικός πλημμυρισμός κατόπιν ειδικής διαχει−

ριστικής μελέτης
ii. Στην υποζώνη Π.Φ.2Β (αποξηραμένες μη αποδοτικές 

εκτάσεις):
Ο περιοδικός πλημμυρισμός και η εκτέλεση έργων 

κατόπιν ειδικής μελέτης με σκοπό την βελτίωση των 
χαρακτηριστικών του οικοσυστήματος, την προστασία, 
διατήρηση της αγρίας ζωής και τη βελτίωση της βο−
σκοϊκανότητας

iii. Στην υποζώνη Π.Φ.2Γ (αποξηραμένες εκτάσεις):
1. Ο περιοδικός πλημμυρισμός και η εκτέλεση έργων κατό−

πιν ειδικής μελέτης με σκοπό την βελτίωση των χαρακτηρι−
στικών του οικοσυστήματος, την προστασία, διατήρηση της 
αγρίας ζωής και τη βελτίωση της βοσκοϊκανότητας.

2. Η ορυζοκαλλιέργεια, καθώς και η καλλιέργεια μηδι−
κής και δημητριακών, όπου συνιστάται να ενταχθούν σε 
γεωργοπεριβαλλοντικές δράσεις όπως αυτή της βιολο−
γικής γεωργίας (καν. 2092/1991 όπως ισχύει κάθε φορά) 
ή σε συστήματα ολοκληρωμένης διαχείρισης φυτικής 
παραγωγής.

3. Η ψαθοκαλλιέργεια με συγκομιδή από τον Ιούλιο 
μέχρι και τον Μάρτιο.

4. Οι ιχθυοκομικές εκμεταλλεύσεις ήπιας μορφής, για τις 
οποίες ζητείται και η γνώμη του Φορέα Διαχείρισης.

iv. Στην υποζώνη Π.Φ.2Δ (Ν. Πεταλάς):
Η κατασκευή υποδομής στην ακτή για την εξυπηρέ−

τηση των ιχθυοκαλλιεργειών.
v. Στην υποζώνη Π.Φ.2Ε (Κουτσιλάρη):
Η λειτουργία του ΙΧΘΥΚΑ, σύμφωνα με τους εγκεκρι−

μένους περιβαλλοντικούς ορούς.
νi. Στην υποζώνη Π.Φ.2Θ (Βαράσοβα):
Ο ορειβατικός αθλητισμός, σύμφωνα με τον σχετικό 

Κανονισμό Διοίκησης και Λειτουργίας του Φορέα Δια−
χείρισης.

vii. Στην υποζώνη Π.Φ.2Ι (Φοινικιά):
Ο περιοδικός πλημμυρισμός και η εκτέλεση έργων 

κατόπιν ειδικής μελέτης με σκοπό την βελτίωση των 
χαρακτηριστικών του οικοσυστήματος, την προστασία, 
διατήρηση της αγρίας ζωής και τη βελτίωση της βο−
σκοϊκανότητας.



4212 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ) 

γ) Στην Ζώνη Π.Φ.3:
1. Η απόληψη φερτών υλών μετά από ειδική διαχειρι−

στική μελέτη
2. Η αλιεία στον Αχελώο και στον Εύηνο
3. Ο διάπλους των ποταμών, σύμφωνα με τα προβλε−

πόμενα στον σχετικό 
Κανονισμό Διοίκησης και Λειτουργίας του Φορέα Δι−

αχείρισης. Επίσης,η κατασκευή προβλητών πρόσδεσης−
ελλιμενισμού σκαφών σε θέσεις για τις οποίες ζητείται 
η γνώμη του Φορέα Διαχείρισης.

δ) Στην Ζώνη Π.Φ.4:
1. Η γεωργία στις υφιστάμενες κατά την έκδοση της 

Κοινή υπουργική απόφαση 1319/1993 (ΦΕΚ 755Β) ελαι−
οκαλλιέργειες

2. Η βόσκηση και οι παραδοσιακές εγκαταστάσεις 
εσταυλισμού μέχρι την εκπόνηση και έγκριση μελέτης 
βοσκοϊκανότητας. Ο τρόπος κατασκευής των εγκατα−
στάσεων και η αισθητική ένταξη τους στο περιβάλλον 
καθορίζεται από τη μελέτη βοσκοϊκανότητας.

3. Η μελισσοκομία
4. Η κατασκευή υποδομής στις ακτές για την εξυπη−

ρέτηση των υδατοκαλλιεργειών
5. Η ήπια αναψυχή για ανάπτυξη της περιβαλλοντικής 

ευαισθητοποίησης. Για το νησιωτικό σύμπλεγμα, απαι−
τείται η εκπόνηση ειδικής μελέτης προκειμένου να τεκ−
μηριωθεί η έκταση, οι όροι δόμησης και η υποδομή στην 
οποία θα αναπτυχθεί η περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση 
και η ήπια αναψυχή σύμφωνα με τη φέρουσα ικανότητα 
του οικοσυστήματος και η έκδοση σχετικού Κανονισμού 
Διοίκησης και Λειτουργίας του Φορέα Διαχείρισης.

6. Η εγκατάσταση υποδομής για την εξυπηρέτηση 
των επιτρεπόμενων χρήσεων και δραστηριοτήτων, όπως 
μικρή αγροτική κατοικία επιφάνειας μέχρι 80 τ.μ., απο−
θήκες φύλαξης αγροτικών εργαλείων επιφάνειας μέχρι 
50 τ.μ., κλπ. Η δόμηση επιτρέπεται με τους όρους που 
αναφέρονται στην παρ.  Α2.6 του παρόντος άρθρου.

7. Για τις επιτρεπόμενες χρήσεις και δραστηριότητες 
ορίζονται κατώτατο όριο κατάτμησης και αρτιότητας 
τα δέκα (10) στρέμματα.

Β. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ (Π.Π)
Στις Περιφερειακές Περιοχές επιπλέον των αναφε−

ρομένων στη παρ.  Α2, για τις Ζώνες Προστασίας της 
Φύσης (Π.Φ),επιτρέπονται και οι εξής δραστηριότητες:

α) Στην Π.Π.1, η απόληψη φερτών υλικών μετά από 
ειδική διαχειριστική μελέτη και η αλιεία

β) Στην Π. Π. 2 και ειδικότερα στις αρδευόμενες εκτά−
σεις που αποστραγγίζουν στην Λυσιμαχεία, όλες οι χρή−
σεις και δραστηριότητες σύμφωνα με τις κείμενες δια−
τάξεις με την επιφύλαξη των αναφερομένων στο άρθρο 
6 της παρούσας απόφασης. Στις υπόλοιπες περιοχές 
της Π.Π.2 επιτρέπεται η γεωργία όπου συνιστάται οι 
δραστηριότητες αυτής να ενταχθούν σε γεωργοπερι−
βαλλοντικές δράσεις όπως αυτή της βιολογικής γεωργί−
ας (Καν. 2092/1991 όπως ισχύει κάθε φορά) ή συστήματα 
ολοκληρωμένης διαχείρισης φυτικής παραγωγής. Στις 
αγροτικές εκτάσεις επιτρέπεται η δόμηση αποθηκών 
φύλαξης αγροτικών εργαλείων.

Επίσης επιτρέπεται η βόσκηση και οι παραδοσιακές 
εγκαταστάσεις εσταυλισμού μέχρι την εκπόνηση και 
έγκριση μελέτης βοσκοϊκανότητας. Ο τρόπος κατασκευ−
ής των εγκαταστάσεων και η αισθητική ένταξή τους στο 
περιβάλλον καθορίζονται από την παραπάνω μελέτη.

γ) Στην Π. Π. 3 (Τουρλίδα, τμήμα Ν. Τουρλίδας, το Διόνι, 
τμήμα του Λούρου, περιοχή Βαμβακούλας Ευηνοχωρίου), 
επιτρέπονται με τους παρακάτω αναφερόμενους όρους, 
οι εξής δραστηριότητες και χρήσεις:

− Η διημέρευση και διανυκτέρευση και η δημιουργία 
της αναγκαίας υποδομής σε μεμονωμένα διακριτά κα−

ταλύματα εμβαδού εκάστου μέχρι 50 τ.μ. και συνολικού 
ύψους μέχρι 5μ. από το πέριξ φυσικό έδαφος. Το ύψος 
αυτό μπορεί να αυξάνεται κατά 0,60 μ., εφόσον λόγω 
μορφολογίας του εδάφους (βαλτώδες έδαφος) απαιτείται 
κατασκευή υποστηρικτικών πασσάλων. Ανώτατο όριο κα−
λυπτόμενης επιφάνειας για το σύνολο των επιτρεπομένων 
χρήσεων ανά υποπεριοχή, ορίζεται το 2% της έκτασης της 
υποπεριοχής. Συντελεστής δόμησης ορίζεται 0,03. Κατά 
τα λοιπά για τις επιτρεπόμενες κατασκευές ισχύουν τα 
αναφερόμενα στην παρ.  Α2.6 του παρόντος άρθρου.

− Τα θαλάσσια λουτρά και ελαφρά υποδομή για την 
εξυπηρέτηση των λουομένων (ανάλογος εξοπλισμός, 
σκιάδες, αποδυτήρια, ντους, W.C., κ.λπ.)

− Η συντήρηση των υφιστάμενων ξύλινων προβλη−
τών πρόσδεσης−ελλιμενισμού σκαφών και γαϊτών. Για 
την κατασκευή νέων απαιτείται σχεδιασμός μετά από 
γνωμοδότηση του Φορέα Διαχείρισης. Απαγορεύεται η 
κατασκευή λιμενικών έργων οποιασδήποτε μορφής.

− Απαγορεύονται οι επιχωματώσεις, ή όποιες εργασίες 
αλλοιώνουν τη φυσική βλάστηση και τη γεωμορφολογία.

δ) Στην Π. Π. 4, η κυκλοφορία και στάθμευση οχη−
μάτων. Δεν επιτρέπεται οποιαδήποτε επέκταση του 
δρόμου ή του χώρου στάθμευσης.

ε) Στην Π. Π. 5, η λειτουργία, συντήρηση και ο εκσυγ−
χρονισμός των Αλυκών. Η δραστηριότητα αυτή πρέπει 
να λαμβάνει υπόψη τις συνθήκες διαβίωσης της άγριας 
ζωής που ενδιαιτεί στις αλυκές και ιδιαίτερα των σπά−
νιων και απειλούμενων ειδών.

στ) Στην Π. Π. 6: 
− Η δημιουργία των υποστηρικτικών υποδομών της 

μαρίνας και του αλιευτικού καταφυγίου στην αμέσως 
γειτονική προς το λιμάνι έκταση.

− Οι ναυταθλητικές εγκαταστάσεις
− Η δημιουργία από το Εργαστήριο Ειδικής Επαγγελ−

ματικής Αγωγής και Αποκαταστάσεως «Παναγία Ελε−
ούσα» κατασκηνώσεων και των υποστηρικτικών τους 
υποδομών για την αναψυχή και εκπαίδευση ατόμων με 
ειδικές ανάγκες. 

ε) Στην Π.Π.7:
− Τα έργα μεταφοράς νερού και δίαυλοι επικοινωνίας 

από και προς την Π Π 6, Αλυκή Άσπρης
− Η αλιεία
Γ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΖΩΝΗ
Στην θαλάσσια Περιφερειακή Ζώνη, απαγορεύεται η 

διέλευση πλοίων, η κατασκευή λιμένων πλοίων, αλιευτι−
κών καταφυγίων και λιμένων αναψυχής (μαρίνες), καθώς 
και διαλυτηρίων πλοίων. Επιτρέπονται οι υδατοκαλλιέρ−
γειες στο θαλάσσιο χώρο και η υποδομή για την εξυπη−
ρέτηση των δραστηριοτήτων ήπιας αναψυχής για την 
ανάπτυξη περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης σύμφωνα 
με την προαναφερόμενη στην παρ. 5 της Ζώνης Π.Φ.4 
ειδική μελέτη, και το σχετικό Κανονισμό Διοίκησης και 
Λειτουργίας του Φορέα Διαχείρισης.

Δ. Κυνηγητική διάταξη
Απαγορεύεται το κυνήγι στις περιοχές, τα όρια των 

οποίων φαίνονται στα πρωτότυπα διαγράμματα σε κλί−
μακα 1 : 25.000 και οι οποίες είναι:.

1. Η δυτική εκβολή Ευήνου. Ορίζεται από τα σημεία 
ΑΒΓΔ. Βόρειο όριο είναι η γραμμή ΑΒ που συμπίπτει 
με το ανάχωμα που αρχίζει από τις ιχθυοσυλληπτικές 
εγκαταστάσεις του ιβαριού Μπούκας δίαυλου Κλείσο−
βας, συνεχίζει ανατολικά και περατούται στην δυτική 
όχθη της κοίτης του ποταμού Ευήνου. Ανατολικό όριο 
είναι η γραμμή ΒΓ που ακολουθεί προς το νότο τη δυ−
τική όχθη του ποταμού Ευήνου έως εκεί που εκβάλλει 
το ποτάμι. Νότιο όριο είναι η νότια ακτή των βάλτων 
που σχηματίζονται δυτικά της εκβολής του Ευήνου, από 
το σημείο της εκβολής του ποταμού (σημείο Γ) μέχρι 
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το σημείο Δ που βρίσκεται στο νότιο άκρο άλλου ανα−
χώματος το οποίο αποτελεί τον ανατολικό πρόβολο 
του ανοίγματος (Μπούκας) του δίαυλου Κλείσοβας. Δυ−
τικό όριο είναι το ανάχωμα − πρόβολος του ανοίγματος 
(Μπούκας) του δίαυλου Κλείσοβας.

2. Η νότια ακτή Κλείσοβας και Αλυκές Τουρλίδας. Ορί−
ζεται από τα σημεία ΑΕΖΗΘΔ. Βόρειο όριο είναι ο δρό−
μος ο οποίος αρχίζει από το ιβάρι Μπούκας Κλείσοβας 
(σημείο Α) και κατευθύνεται δυτικά μέχρι το ΝΑ όριο των 
αλυκών Τουρλίδας (σημείο Ε), κατόπιν κατευθύνεται προς 
Βορά μέχρι το ΒΑ άκρο των αλυκών (σημείο Ζ) και κατό−
πιν κατευθύνεται πάλι δυτικά μέχρι τον ασφαλτόδρομο 
Μεσολογγίου − Τουρλίδας (σημείο Η). Δυτικό όριο είναι 
το προς νότο τμήμα του ασφαλτοδρόμου Μεσολογγίου 
− Τουρλίδας μέχρι την ακτή και προβλήτα λουομένων 
Τουρλίδας (σημείο θ). Νότιο όριο είναι η θαλάσσια ακτή 
από την προβλήτα λουομένων μέχρι το νότιο άκρο του 
Ανατολικού αναχώματος − προβόλου της μπούκας δίαυλου 
Κλείσοβας (σημείο Δ).

3. Το ιβάρι Βορειοανατολικής Κλείσοβας (τοπικά απο−
καλούμενο και σκατο−ιβαρο). Ορίζεται από τα σημεία ΙΚΛ−
ΜΝΞ. Βόρειο όριο είναι το όριο του δρόμου που αρχίζει 
από τη θέση βιοτεχνίας ΜΟΤΙΒΟ, διέρχεται από το σταθμό 
επεξεργασίας λυμάτων της πόλης του Μεσολογγίου και 
φθάνει μέχρι τα ΤΕΙ Μεσολογγίου (σημείο Ι). Ανατολικό 
όριο η γραμμή ΙΚΛΜΝ που συμπίπτει με το οριακό ανά−
χωμα του γνωστού Πόλντερ προς το μέρος της Κλείσο−
βας και που επεκτείνεται προς Νότο μέχρι τη θέση των 
ιχθυοσυλληπτικών εγκαταστάσεων του ιβαριού αυτής της 
λεκάνης. Νότιο και Δυτικό όριο η γραμμή ΝΞ1 που αρχίζει 
από τη θέση των ιχθυοσυλληπτικών του ιβαριού μέχρι τη 
γέφυρα (σημείο Ξ΄) και από εκεί ακολουθεί ανάχωμα προς 
τη θέση της βιοτεχνίας ΜΟΤΙΒΟ το οποίο είναι παράλληλο 
προς το δρόμο ΜΟΤΙΒΟ−ΤΕΙ και βρίσκεται νοτίως αυτού.

4. Το νησί Τουρλίδας
5. Η αλυκή Μεσολογγίου και βάλτοι Φοινικιάς Αιτωλικού. 

Ορίζεται από τα σημεία ΟΠΡ Βόρειο όριο ο αυτοκινητό−
δρομος Μεσολογγίου − Αιτωλικού από τη θέση γέφυρα 
αυλακιού Μεσοκάμπου (σημείο Ο) μέχρι το Κέντρο Πλη−
ροφόρησης Υγροτόπων της περιοχής (σημείο Π). Νότιο 
όριο το Βόρειο ανάχωμα δίαυλου Αιτωλικού − Μεσολογ−
γίου από το Κέντρο Πληροφόρησης Υγροτόπων μέχρι το 
δίαυλο Μεσοκάμπου. Ανατολικό όριο το δυτικό ανάχωμα 
του δίαυλου Μεσοκάμπου / Πλώσταινας.

6. Η λιμνοθάλασσα Αιτωλικού : Απαγορεύεται το κυνήγι 
ακόμη και από τις ακτές της.

7. Ο βάλτος Ρεμπακίων − Αγίου Νικολάου − Κουντουρού 
Αιτωλικού. Ορίζεται από τα σημεία ΣΤΥΦ. Βόρειο όριο το 
όριο του Δυτικού οικισμού Αιτωλικού προς την κεντρική 
λιμνοθάλασσα από τη θέση Ρεμπάκια (σημείο Σ) μέχρι το 
ΝΔ όριο του Κέντρου Υγείας του Αιτωλικού (σημείο Τ). 
Δυτικό όριο η γραμμή συνάντησης βάλτων και Ανατολικής 
«ακτής» του λόφου Κατσά Κουντουρού μέχρι το νοτιότερο 
τμήμα αυτού (θέση Αγία Τριάδα, σημείο Υ). Νότιο όριο 
ο δρόμος Ανάχωμα από το ξωκλήσι της Αγίας Τριάδας 
μέχρι το άκρο του Ανατολικού άκρου του Βορείου ανα−
χώματος−δρόμου του παλαιού δίαυλου αποχέτευσης του 
Αντλιοστασίου Αγίας Τριάδας (Σημείο Φ). Ανατολικό όριο 
οι ανατολικές απολήξεις των βάλτων από το προηγούμενο 
σημείο μέχρι τη θέση Ρεμπακια Αιτωλικού.

8. Το βόρειο τμήμα της Λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου 
που ορίζεται ως εξής: Δυτικά από την προαναφερόμενη 
υπ’ αριθμ. 7 περιοχή. Νότια από τον δίαυλο αποχέτευσης 
του αντλιοστασίου Αγίας Τριάδας και τη νοητή επέκταση 
του εντός της λιμνοθάλασσας από το σημείο Φ μέχρις 
ότου συναντήσει το δυτικό ανάχωμα του Διαύλου Μεσο−
λογγίου−Αιτωλικού. Ανατολικά από το δυτικό ανάχωμα 
του Διαύλου Μεσολογγίου−Αιτωλικού μέχρι την γέφυρα 

χειμμαροποτάμου Ράγκου και συνέχεια τη γραμμή που 
ορίζεται από τα σημεία ΠΦ2−80, ΠΦ2−79, ΠΦ2−78 μέχρι τα 
ανατολικά γεφύρια του Αιτωλικού. Βόρεια από τη γέφυρα 
του Αιτωλικού από το δυτικό «.’ έως το ανατολικό άκρο της 
όπου ενδιάμεσα βρίσκεται το νησί του Αιτωλικού.

9. Το τμήμα Υ−Υ1−Υ2−Υ3 όπου απορρέει το Αντλιοστάσιο 
της Αγίας Τριάδας. Όρια αυτού του τμήματος από Δύση 
− Βορά και Ανατολή αποτελούν αναχώματα−δρόμοι που 
σαφώς το ορίζουν και το περιβάλλουν αντίστοιχα ενώ ως 
όριο από το Νότο αποτελεί η νοητή ευθεία που αποτελεί 
επέκταση του αναχώματος Υ3−Υ4 προς το σημείο Υ3. Αυτή 
η ευθεία οριοθετείται με πινακίδες.

10. Οι νησίδες Βασιλάδι, Κόμα, Σχοινιάς, Προκοπάνιστος 
και Θολή και οι περιβάλλοντες αυτές βάλτοι.

11. Οι μικρές νησίδες της κεντρικής λιμνοθάλασσας που 
βρίσκονται ανατολικά του Αναχώματος που ορίζεται ως 
έγγιστα από τα σημεία Φ και Χ, δηλαδή από το ανατολικό 
άκρο του παλαιού δίαυλου αποχέτευσης αντλιοστασίου 
Αγίας Τριάδας (σημείο Φ) μέχρι το προφυλάκιο του ιβα−
ριού μέσα Προκοπάνιστου (σημείο Χ).

12. Οι λιμνοθάλασσες Θολή και Γουρουνοπούλες και όλες 
οι περιεχόμενες σ’ αυτές νησίδες. Η λιμνοθάλασσα Θολή 
ορίζεται από τα σημεία ΧΨΩΩ΄. Βόρειο όριο το ανάχωμα 
− δρόμος από το προφυλάκιο ιβαριού μέσα Προκοπάνιστου 
(σημείο Χ) έως το Αντλιοστάσιο Θολής (σημείο Ψ). Δυτικό 
όριο το ανάχωμα − δρόμος από το Αντλιοστάσιο της Θό−
λης έως το βόρειο άκρο του Λούρου (σημείο Ω). Νότιο όριο 
η Ακτή του Λούρου από το προηγούμενο σημείο μέχρι τις 
ιχθυοσυλληπτικές − μπούκα του ιβαριού της Θολής (σημείο 
Ω΄). Ανατολικό όριο ο ιχθυοφραγμός (αλογοπεράματα) 
από τις ιχθυοσυλληπικές του ιβαριού της θολής μέχρι το 
προφυλάκιο ιβαριού μέσα Προκοπάνιστου (σημείο Χ). Η 
λιμνοθάλασσα Γουρουνοπούλες, ορίζεται από το σημείο 
Ω και Β−ΒΔ από το χωματόδρομο προς Μικρό Βουνό μέχρι 
του σημείου συναντήσεως του με το χωματόδρομο προς 
Διβάρι Παλαιοποτάμου. Δυτικά ορίζεται από τον χωμα−
τόδρομο προς Διβάρι Παλαιοποτάμου έως το φυλάκιο. 
Νότια ορίζεται από την οριογραμμή της ακτής−παραλία 
Λούρου μέχρι το σημείο ΑΠ1−3. Ανατολικά ορίζεται από 
τα σημεία ΑΠ1−3, ΑΠ1−1 και Ω.

13. Ο Λούρος
14. Ο λόφος Κουτσιλάρη
15. Τα νησιά Οξεία, Πεταλάς, Μόδια, καθώς και οι νησίδες 

της Ζώνης ΑΠ3 εντός του ποταμού Αχελώου.
16. Το δάσος Φράξου. Απαγορεύεται το κυνήγι τόσο 

μέσα στο δάσος, όσο και σε απόσταση 100 μέτρων από 
την οριοθέτησή του η οποία ακολουθεί την περίφραξη 
που έχει γίνει από το Δασαρχείο Μεσολογγίου.

Μετά την παρέλευση τριετίας από της ισχύος της πα−
ρούσας απόφασης, είναι δυνατή η τροποποίηση της δι−
άταξης αυτής, ανάλογα με τα επιστημονικά δεδομένα 
σχετικής μελέτης και έκδοση σχετικού Κανονισμού Διοί−
κησης και Λειτουργίας.

Ε Κάθε άλλη δραστηριότητα, χρήση ή δόμηση εκτός των 
προαναφερομένων ως επιτρεπόμενων ή επιτρεπόμενων 
υπό όρους στις Ζώνες του Εθνικού Πάρκου, στις Περιφε−
ρειακές Περιοχές και στην Περιφερειακή Ζώνη απαγορεύ−
εται, με την επιφύλαξη των εξαιρέσεων του άρθρου 6 της 
παρούσας απόφασης.

 Ο Κανονισμός Διοίκησης και Λειτουργίας δύναται να 
περιλαμβάνει ανάλυση και εξειδίκευση των αναφερόμενων 
στις παραγράφους Α,Β,Γ,Δ του παρόντος άρθρου όρων 
και περιορισμών στις χρήσεις γης, την εγκατάσταση 
και άσκηση δραστηριοτήτων, καθώς και την εκτέλεση 
έργων. 

Άρθρο 4

Άδειες ξενάγησης επισκεπτών και επιστημονικής έρευ−
νας που χορηγούνται από τις καθ’ ύλην αρμόδιες υπη−
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ρεσίες και φορείς εκδίδονται σύμφωνα με τις διατάξεις 
που τις διέπουν, εφόσον δεν αντίκεινται στις διατάξεις 
της παρούσας απόφασης και στους ειδικότερους όρους 
που ορίζονται στον αντίστοιχο Κανονισμό Διοίκησης και 
Λειτουργίας του Φορέα Διαχείρισης.

Άρθρο 5
Κυρώσεις

Οι παραβάτες των διατάξεων της παρούσας απόφα−
σης υπόκεινται στις κυρώσεις που προβλέπονται από 
τα άρθρα 28, 29 και 30 του ν.1650/1986, όπως ισχύει 
καθώς και από τις ειδικές διατάξεις της υφιστάμενης 
νομοθεσίας.

Άρθρο 6
Μεταβατικές και άλλες διατάξεις

1. Κάθε διάταξη που έρχεται συνολικά ή εν μέρει σε 
αντίθεση με τις διατάξεις της παρούσας απόφασης ή 
που ανάγεται σε θέματα που ρυθμίζονται από αυτή, 
καταργείται αντιστοίχως συνολικά ή κατά το μέρος 
εκείνο στο οποίο έχει επέλθει μεταβολή σύμφωνα με 
την παρούσα απόφαση.

2. Μέχρι τη λειτουργία του Φορέα Διαχείρισης, αρμό−
διες για την τήρηση και εφαρμογή των όρων της παρού−
σας απόφασης είναι οι Υπηρεσίες του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. και οι 
καθ’ ύλην αρμόδιες σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις 
Κεντρικές Υπηρεσίες των συναρμόδιων Υπουργείων, 
καθώς και οι Υπηρεσίες της Περιφέρειας και της Νο−
μαρχιακής Αυτοδιοίκησης.

3. Μέχρι την έγκριση του Κανονισμού Λειτουργίας 
και Διαχείρισης η φύλαξη και επόπτευση της περιοχής 
γίνεται από τα αρμόδια όργανα των περιφερειακών 
υπηρεσιών του Υπουργείου Εσωτερικών και του Λιμε−
νικού Σώματος. 

4. Εξαιρούνται από τις απαγορεύσεις των διατάξεων 
της παρούσας απόφασης: 

α) Τα έργα και οι δραστηριότητες που την ημέρα 
δημοσίευσης της παρούσας 

• υφίστανται και λειτουργούν νομίμως 
• βρίσκονται στο στάδιο της κατασκευής με βάση 

σύννομη άδεια 
• έχουν δημοπρατηθεί ή βρίσκονται στο στάδιο της 

δημοπράτησης 
• έχουν άδεια εγκατάστασης ή λειτουργίας 
• έχει εκδοθεί η σχετική οικοδομική άδεια 
• έχουν περιβαλλοντικά αδειοδοτηθεί με επιβολή 

περιβαλλοντικών όρων με τη δυνατότητα, εάν απαιτεί−
ται, επιβολής αρμοδίως προσθετικών περιβαλλοντικών 
όρων

β) Τα έργα εθνικής σημασίας ύστερα από έγκριση του 
Υπουργικού Συμβουλίου, καθώς επίσης έργα και επεμ−
βάσεις λόγω εκτάκτου ανάγκης (σεισμών, πλημμύρων, 
θεομηνιών, κ.λπ.)

5. Τα έργα για τα οποία έχει εκδοθεί Απόφαση Προ−
έγκρισης Χωροθέτησης ή θετική γνωμοδότηση επί της 
Προκαταρκτικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης και Αξιο−
λόγησης και εκείνα για τα οποία έχει προηγηθεί βάσει 
της κείμενης νομοθεσίας παραχώρηση κοινοχρήστων ή 
δημοτικών γηπέδων και αντίκεινται στις διατάξεις της 
παρούσας, επανεξετάζονται κατά προτεραιότητα στα 
πλαίσια των διατάξεων της παρούσας απόφασης και 
προωθείται η διαδικασία αδειοδότησής τους μετά από 
σύμφωνη γνώμη της αρμόδιας Δ/νσης του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.

6. Για όλα τα επιτρεπόμενα έργα και δραστηριότητες 
σύμφωνα με τους γενικούς και ειδικούς όρους του άρ−
θρου 3 της παρούσας, που εμπίπτουν στις κατηγορίες 
της κοινής υπουργικής απόφασης Η.Π. 15393/2332/ΦΕΚ 
Β/1022/5.8.2002, ανεξάρτητα από την κατηγορία στην 

οποία υπάγονται, απαιτείται η εκπόνηση και έγκριση 
Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και η εγκατά−
στασή τους είναι δυνατή, εφόσον δεν έχουν σημαντικές 
επιπτώσεις στη διατήρηση του προστατευτέου αντι−
κειμένου.

Άρθρο 7

Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσί−
ευση της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 26 Μαΐου 2006

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ
 ΥΦΥΠ.  ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΝΕΡΑΝΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΟΥΦΛΙΑΣ

 ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΠΑΣΙΑΚΟΣ ΕΜΜ. ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ

-
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

Οριοθέτηση ζωνών προστασίας και διαχείρισης

1. Μέσα στο Εθνικό Πάρκο, όπως περιγράφεται στο 
άρθρο 2, καθορίζονται οι ζώνες:

• Α.Π.1 και Π.Φ.1 στη λιμνοθαλάσσια έκταση − υγρο−
τοπική ζώνη

• Α.Π.2 και Π.Φ.2 στη χερσαία έκταση,
• Α.Π.3 και Π.Φ.3 στην ποτάμια και παραποτάμια έκτα−

ση,
• Α.Π.4 και Π.Φ.4. στη νησιωτική έκταση.
2. Η Α.Π, που περιλαμβάνει τις ζώνες Α.Π.1, Α.Π.2, Α.Π.3, 

Α.Π.4 ορίζεται ως ακολούθως:
2.1. Στη Ζώνη με τα στοιχεία ΑΠ1 περιλαμβάνονται οι 

δυτικοί και νότιοι αλμυρόβαλτοι της νήσου Τουρλίδας, 
οι οποίοι βρίσκονται εκτός της εγκιβωτισμένης της επι−
φανείας και το δυτικό στενό χερσαίο τμήμα του Λούρου, 
το οποίο ορίζεται από την οριογραμμή με σημεία οριο−
θέτησης ΑΠ1−1, ΑΠ1−2, ΑΠ1−3. Η οριογραμμή ΑΠ1−1_ΑΠ1−3_ 
ΑΠ1−2 αντιστοιχεί στην ακτογραμμή ενώ η οριογραμμή 
ΑΠ1−2_ΑΠ1−1 αντιστοιχεί σε τεχνητό όριο το οποίο δια−
χωρίζει το υπόλοιπο τμήμα του Λούρου.

2.2. Στη Ζώνη με τα στοιχεία Α.Π.2 περιλαμβάνεται 
τμήμα της Νήσου Τουρλίδας (περιοδική λίμνη), το οποίο 
ορίζεται από την οριογραμμή με σημεία οριοθέτησης 
ΑΠ2−1, ΑΠ2−2, ΑΠ2−3, ΑΠ2−4. Η οριογραμμή ΑΠ2−1_ΑΠ2−2 
αντιστοιχεί σε τμήμα της δυτικής ακτογραμμής της 
Νήσου Τουρλίδας ενώ η οριογραμμή ΑΠ2−2_ΑΠ2−3_ΑΠ2−
4_ΑΠ2−1 αντιστοιχεί σε τεχνητό όριο το οποίο διαχωρίζει 
το υπόλοιπο τμήμα της Νήσου Τουρλίδας.

2.3. Στη Ζώνη με τα στοιχεία Α.Π.3 περιλαμβάνονται 
οι νησίδες εντός του ποταμού Αχελώου, από τη γέφυ−
ρα του Πενταλόφου στα βόρεια μέχρι το Δέλτα του 
ποταμού στα νότια.

2.4. Στη Ζώνη με τα στοιχεία Α.Π.4 περιλαμβάνονται τα 
νησιά Βασιλάδι, Κόμμα, Σχοινιάς, Προκοπάνιστος, Θολή 
τα οποία βρίσκονται στη λ/θ Μεσολογγίου και τα Μόδια 
(Μόδι, Άπασα, Σωρός, Γκρβαρης), τα οποία ανήκουν στο 
σύμπλεγμα των Εχινάδων Νήσων.

Τα νησιά της ζώνης Α.Π.4 που ανήκουν στο σύμπλεγμα 
των Εχινάδων ορίζονται από την οριογραμμή με σημεία 
οριοθέτησης ΑΠ4−1, ΑΠ4−2, ΑΠ4−3, ΑΠ4−4, ΑΠ4−5, ΑΠ4−
6, ΑΠ4−7, ΑΠ4−8, ΑΠ4−9, ΑΠ4−10, ΑΠ4−11. Η οριογραμμή 
ΑΠ4−1__ΑΠ4−2_ΑΠ4−3_ΑΠ4−4_ΑΠ4−5_ΑΠ4−6__ΑΠ4−7_ΑΠ4−
8_ΑΠ4−9_ΑΠ4−10− ΑΠ4−11_ΑΠ4−1 αντιστοιχεί σε τεχνητό 
όριο το οποίο περιβάλλει τα νησιά και διαχωρίζει το 
υπόλοιπο θαλάσσιο τμήμα. Η Ζώνη Α.Π.4 περιλαμβάνει 
μονό τα χερσαία τμήματα εντός της προαναφερομένης 
οριογραμμής.



 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ) 4215

Τα νησιά που βρίσκονται στη λ/θ Μεσολογγίου ορίζο−
νται από την οριογραμμή με σημεία οριοθέτησης ΑΠ4−12, 
ΑΠ4−13, ΑΠ4−14, ΑΠ4−15, ΑΠ4−16, ΑΠ4−17, ΑΠ4−18, ΑΠ4−
19. Η οριογραμμή ΑΠ4−12_ΑΠ4−13_ΑΠ4−14__ΑΠ4−15_ΑΠ4−
16_ΑΠ4−17_ΑΠ4−18_ΑΠ4−19_ΑΠ4−12 αντιστοιχεί σε τεχνητό 
όριο το οποίο περιβάλλει τα νησιά και διαχωρίζει το 
υπόλοιπο τμήμα της λ/θ. Η Ζώνη Α.Π.4 περιλαμβάνει 
μόνο τα χερσαία τμήματα εντός της προαναφερομένης 
οριογραμμής.

3. Συνολικά η Π.Φ. που περιλαμβάνει τις ζώνες Π.Φ.1, 
Π.Φ.2, Π.Φ.3, Π.Φ.4 ορίζεται ως ακολούθως:

3.1. Στη Ζώνη με τα στοιχεία Π.Φ.1 περιλαμβάνονται η 
κλειστή (εσωτερική) λιμνοθάλασσα του Αιτωλικού και οι 
ανοικτές (εξωτερικές) λιμνοθάλασσες του Μεσολογγίου, 
του Σκαντζόχοιρου και της Κλείσοβας, καθώς επίσης 
και οι βάλτοι που τις περιβάλλουν. Αναλυτικότερα η 
Π.Φ.1 περιλαμβάνει:

3.1.1. Την λιμνοθάλασσα του Αιτωλικού η οποία είναι σα−
φώς ορισμένη βόρεια, ανατολικά και δυτικά από την ακτο−
γραμμή της χερσαίας περιοχής και νότια από τη γέφυρα 
του Αιτωλικού από το δυτικό έως το ανατολικό άκρο της 
όπου ενδιάμεσα βρίσκεται το νησί του Αιτωλικού, και

3.1.2. Τις λιμνοθάλασσες Σκαντζόχοιρου, Μεσολογγίου − 
Κλείσοβας, οι οποίες έχουν ως:

• εξωτερικό όριο, την προέκταση της εκβολής του 
ρυακιού Βαλτί βορειοδυτικά, την ακτογραμμή της νήσου 
Πεταλά και της χερσονήσου Διονιου δυτικά, την ισοβαθή 
των 6μ με μέτωπο τον Πατραϊκό κόλπο νότια, και την 
εκβολή του Ευήνου νοτιοανατολικά.

• εσωτερικό όριο, την ακτογραμμή του ηπειρωτικού 
τμήματος του Νομού Αιτωλοακαρνανίας από την εκβολή 
του ρυακιού Βαλτί στα βορειοδυτικά έως την προέκταση 
της εκβολής του Ευήνου στα νοτιοανατολικά.

Το εξωτερικό όριο της Π.Φ.1 ορίζεται από την ανοικτή 
οριογραμμή με σημεία οριοθέτησης ΠΦ1−1, ΠΦ1−2, ΠΦ1−3, 
ΠΦ1−4, ΠΦ1−5, ΠΦ1−6, ΠΦ1−7, ΠΦ1−8, ΠΦ1−9, ΠΦ1−10, ΠΦ1−11, 
ΠΦ1−12, ΠΦ1−13, ΠΦ1−14, ΠΦ1−15, ΠΦ1−16, ΠΦ1−17, ΠΦ1−18, 
ΠΦ1−19, ΠΦ1−20, ΠΦ1−21, ΠΦ1−22, ΠΦ1−23, ΠΦ1−24, ΠΦ1−25, 
ΠΦ1−26, ΠΦ1−27, ΠΦ1−28, ΠΦ1−29, ΠΦ1−30, ΠΦ1−31, ΠΦ1−32, 
ΠΦ1−33, ΠΦ1−34, ΠΦ1−35, ΠΦ1−36, ΠΦ1−36α, ΠΦ1−37. Η οριο−
γραμμή έχει αφετηρία το σημείο ΠΦ1−1 που αντιστοιχεί 
στο βορειοδυτικό άκρο της εκβολής του ρυακιού Βαλτί 
και με κατεύθυνση νότια και ανατολική καταλήγει στο 
σημείο ΠΦ1−36α, επί της εκβολής τάφρου στη θάλασσα 
και στη συνέχεια δια του ορίου αναδασμού στο σημείο 
ΠΦ1−37 που αντιστοιχεί στο ανατολικό άκρο της εκβο−
λής του ποταμού Ευήνου.

3.2. Στη Ζώνη με τα στοιχεία Π.Φ.2 περιλαμβάνονται 
χερσαίοι σχηματισμοί, που είναι διάσπαρτοι. Αναλυ−
τικότερα η Π.Φ.2 περιλαμβάνει το δάσος του Φράξου, 
ορισμένες αποξηραθείσες, αλατούχες εκτάσεις, κοντά 
στις περιοχές, Ευηνοχωρίου, Νεοχωρίου, Διόνι Κατοχής, 
το νησί Πεταλάς, το Λόφο Κουτσιλάρη, το νησί Διονίου, 
το λόφο Χουνοβίνα, τη ΝΑ πλαγιά Καληχίτσας, τους 
λόφους Μαυρονήσι, Μεγάλο Βουνί, Μικρό Βουνί, Σκου−
πά, Ταξιάρχη, Τρίκαρδο, το Φαράγγι Κλεισούρας και το 
Φαράγγι Παλιορόλακκα, τμήμα του όρους Βαράσοβα, 
περιοχή της Φοινικιάς Αιτωλικού και τμήμα του λόφου 
Κατσά, τμήμα του νησιού Τουρλίδας, τμήμα του Λούρου 
και την περιοχή των πηγών του Αγ. Δημήτριου.

Ειδικότερα η ζώνη αυτή αποτελείται από τις πα−
ρακάτω υποζώνες που ορίζονται κατ’ αντιστοιχία ως 
ακολούθως:

Υποζώνη /
Περιοχή

Περιγραφή ορίων

3.2.Α Π.Φ.2Α.
Δασός του Φράξου

Ορίζεται από την οριογραμμή με σημεία οριοθέτησης ΠΦ2−141, ΠΦ2−142, ΠΦ2−143, ΠΦ2− 144, ΠΦ2−
145, ΠΦ2−146, ΠΦ2−147, ΠΦ2−148. Η οριογραμμή ΠΦ2−148_ΠΦ2−141_ΠΦ2−142 αντι στοιχεί στο βορειο−
ανατολικό όριο του δάσους με τις καλλιεργήσιμες εκτάσεις Η οριο γραμμή ΠΦ2−142_ΠΦ2−143_ΠΦ2−
144_ΠΦ2−145 αντιστοιχεί στον υφιστάμενο χωματόδρομο βορειοδυτικά του δάσους. Η οριογραμμή 
ΠΦ2−145_ΠΦ2−146 αντι στοιχεί στην περίφραξη με συρματόπλεγμα, η οποία αποτελεί το νότιο όριο 
ους δάσους με τις καλλιεργήσιμες εκτάσεις. Η οριογραμμή ΠΦ2−146_ΠΦ2−147_ΠΦ2−148 αντι στοιχεί 
στο όριο του αποστραγγιστικού καναλιού στα νοτιοανατολικά.

3.2.Β

Π.Φ. 2Β.
Αποξηραμένες
εκτάσεις/μη
αποδοτικές
εκτάσεις

Οι εκτάσεις αυτές βρίσκονται στις ακόλουθες περιοχές:
1. Πεδιάδα Ευηνοχωρίου
Ορίζεται από την οριογραμμή με σημεία οριοθέτησης ΠΦ2−87, ΠΦ2−88, ΠΦ2−89, ΠΦ2−90, ΠΦ2−
91, ΠΦ2−92, ΠΦ2−94, ΠΦ2−97. Η οριογραμμή ΠΦ2−87_ΠΦ2−88 αντιστοιχεί στο εξωτερικό ανά χωμα 
του δίαυλου της Κλείσοβας. Η οριογραμμή ΠΦ2−88_ΠΦ2−89_ΠΦ2−90 αντι στοιχεί στο τεχνητό 
όριο διαχωρισμού με τη περιοχή της Βαμβακούλας (ζώνη Π.Π.3 βλέπε §3.4.3.5). Η οριογραμμή 
ΠΦ2−90_ΠΦ2−91 αντι στοιχεί στο ανάχωμα που διαχωρίζει το νότιο τμήμα της πεδιάδας με τη 
λ/θ. Η οριογραμμή ΠΦ2−91_ΠΦ2−92 αντιστοιχεί στο όριο του αναχώματος που διαχωρίζει το 
δυτικό τμήμα της ζώνης με τις εκβολές του Ευήνου. Η οριογραμμή ΠΦ2−92_ΠΦ2−94 αντιστοιχεί 
στο τεχνητό όριο διαχωρισμού προς τα βόρεια με τη ζώνη Π.Φ.2Γ. Η οριογραμμή ΠΦ2−94_ΠΦ2−
97 αντι στοιχεί στο ανάχωμα αποστραγγιστικού κανα λιού που διαχωρίζει προς τα ανατολικά 
τη ζώνη Π.Φ.2Γ. Η οριογραμμή ΠΦ2−97_ΠΦ2−87 αντι στοιχεί στο ανάχωμα αποστραγγιστικού 
κανα λιού που διαχωρίζει προς τα βόρεια την πεδιάδα του Ευηνοχωρίου

2. Βορειοανατολικό τμήμα πεδιάδας Νεοχωρίου
Ορίζεται από την οριογραμμή με σημεία οριοθέτησης ΠΦ2−58, ΠΦ2−59, ΠΦ2−60, ΠΦ2−65, ΠΦ2−66. 
Η οριογραμμή ΠΦ2−65 _ ΠΦ2−66 _ ΠΦ2−58 _ ΠΦ2−59 __ ΠΦ2−60 αντιστοιχεί στο όριο αποστραγγιστι−
κού αναχώματος. Η οριο γραμμή ΠΦ2−60_ΠΦ2−65 αντιστοιχεί στο όριο του αναχώματος που δια−
χωρίζει το ανατολικό τμήμα της ζώνης με τη λ/θ Μεσολογγίου.
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3. Νοτιοανατολικό τμήμα πεδιάδας Νεοχωρίου
Ορίζεται από την οριογραμμή με σημεία οριοθέτησης ΠΦ2−62, ΠΦ2−55, ΠΦ2−56, ΠΦ2−52, ΠΦ2−
51, ΠΦ2−64, ΠΦ2−63. Η οριογραμμή ΠΦ2−62_ΠΦ2−55_ΠΦ2−56_ ΠΦ2−52 αντιστοιχεί στο όριο απο−
στραγγιστικού αναχώματος. Η οριογραμμή ΠΦ2−52_ΠΦ2−51 αντιστοιχεί στο όριο του δρόμου 
που διαχωρίζει τη ζώνη με το λόφο Ταξιάρχη (ζώνη Π.Φ.2Ζ). Η οριογραμμή ΠΦ2−51__ΠΦ2−64__
ΠΦ2−63_ΠΦ2−62 αντιστοι χεί στο όριο του αναχώματος που διαχωρίζει το νότιο ανατολικό και 
ανατολικό τμήμα της ζώνης με τη λ/θ Μεσολογγίου.
4. Νότιο τμήμα πεδιάδας Νεοχωρίου
Ορίζεται από την οριογραμμή με σημεία οριο θέτησης ΠΦ2−49, ΠΦ2−48, ΠΦ2−37, ΠΦ2−38, ΠΦ2−
41, ΠΦ2−40, ΠΦ2−42, ΠΦ2−44, ΠΦ2−50. Η οριογραμμή ΠΦ2−49_ΠΦ2−48 αντιστοιχεί στο όριο του 
δρόμου που διαχωρίζει τη ζώνη με το λόφο Ταξιάρχη (ζώνη ΓΊ.Φ.2Ζ). Η οριογραμμή ΠΦ2−48_
ΠΦ2−37_ΠΦ2−38 αντιστοιχεί στο όριο αποστραγγιστικού αναχώματος. Η οριογραμμή, ΠΦ2−38_
_ΠΦ2−41_ΠΦ2−40_ΠΦ2−42_ΠΦ2−44 αντιστοιχεί στο όριο του δρόμου που διαχωρίζει τη ζώνη με 
τους λόφους Μεγάλο Βουνί και Μικρό Βουνί (Π.Φ.2Ζ). Η οριογραμμή ΠΦ2−44__ΠΦ2−50__ΠΦ2−49 
αντιστοιχεί στο όριο του αναχώ ματος που διαχωρίζει το νότιο ανατολικό και ανατολικό τμή−
μα της ζώνης με τη λ/θ Μεσο λογγίου (Γουρουνοπούλες − Θολή).
5. Περιοχή Διονίου

Ορίζεται από την οριογραμμή με σημεία οριοθέτησης ΠΦ2−151, ΠΦ2−7, ΠΦ2−8, ΠΠ3−1, ΠΠ3−3, 
ΠΠ3−2, ΠΦ2−9, ΠΦ2−11, ΠΦ2−158, ΠΦ2−157. Η οριογραμμή ΠΦ2−151__ΠΦ2−7_ΠΦ2−8__ΠΠ3−1 αντιστοι−
χεί στο όριο του αναχώματος που διαχωρίζει το βορειοδυτικό τμήμα της ζώνης με τη λ/θ 
Σκαντζόχοιρου. Η οριογραμμή ΠΠ3−1_ ΠΠ3−3_ΠΠ3−2 αντιστοιχεί στο τεχνητό όριο διαχωρισμού 
με τη ζώνη ΠΠ3. Η οριογραμμή ΠΠ3−2_ΠΦ2−9 αντιστοιχεί στο όριο του αναχώ ματος που δι−
αχωρίζει το δυτικό τμήμα της ζώνης με τη λ/θ Σκαντζόχοιρου. Η οριογραμμή ΠΦ2−9_ΠΦ2−11 
αντιστοιχεί στο όριο του αναχώματος του ποταμού Αχελώου. Η οριογραμμή ΠΦ2−11_ΠΦ2−158 
ΠΦ2−157_ΠΦ2−151 αντιστοιχεί στο όριο αποστραγγιστικού αναχώματος.

3.2.Γ Π.Φ. 2Γ
Γεωργικές
εκτάσεις
με μικρή
έως μέση

αποδοτικότητα

Όμοια με τη ζώνη Π.Φ.2Β, οι εκτάσεις αυτές βρίσκονται στις ακόλουθες περιοχές:
1. Πεδιάδα Ευηνοχωρίου
Ορίζεται από την οριογραμμή με σημεία οριοθέτησης ΠΦ2−92, ΠΦ2−94, ΠΦ2−95, ΠΦ2−96, ΠΦ2−97. 
Η οριογραμμή ΠΦ2−97_ΠΦ2−94_ΠΦ2−92 αντιστοιχεί στο ανατολικό και νότιο όριο διαχω ρισμού με 
τη ζώνη Π.Φ.2Β όπως ορίστηκε στην §3.3.2.Β.1. Η οριογραμμή ΠΦ2−92_ΠΦ2−93 αντι στοιχεί στο εξω−
τερικό ανάχωμα που διαχωρίζει το δυτικό τμήμα της ζώνης με τις εκβολές του Ευήνου. Η οριο−
γραμμή ΠΦ2−93_ΠΦ2−95_ΠΦ2−96_ΠΦ2−97 αντιστοιχεί στο εξωτερικό ανάχωμα αποστραγγι στικού 
καναλιού που διαχωρίζει προς τα βόρεια και ανατολικά την πεδιάδα του Ευηνοχωρίου.
2. Βορειοανατολικό τμήμα πεδιάδας Νεοχωρίου
Ορίζεται από την οριογραμμή με σημεία οριοθέτησης ΠΦ2−66, ΠΦ2−67, ΠΦ2−57, ΠΦ2−58. Η οριο−
γραμμή ΠΦ2−66_ΠΦ2−67_ΠΦ2−57 ΠΦ2−58 αντιστοιχεί στο όριο αποστραγγιστικού αναχώ ματος που 
διαχωρίζει τη ζώνη από την υπόλοιπη αρδευόμενη έκταση. Η οριογραμμή ΠΦ2−58__ΠΦ2−66 αντι−
στοιχεί στο ανατολικό όριο δια χωρισμού με τη ζώνη Π.Φ.2Β όπως ορίστηκε στην§3.3.2.Β.2.
3. Ανατολικό τμήμα πεδιάδας Νεοχωρίου
Ορίζεται από την οριογραμμή με σημεία οριοθέτησης ΠΦ2−62, ΠΦ2−61, ΠΦ2−60, ΠΦ2−59, ΠΦ2−54, 
ΠΦ2−55. Η οριογραμμή ΠΦ2−62_ΠΦ2−61_ΠΦ2−60 αντιστοιχεί στο όριο του αναχώματος που διαχω−
ρίζει το βορειοανατολικό τμήμα της ζώνης με τη λ/θ Μεσολογγίου. Η οριογραμμή ΠΦ2−60__ΠΦ2−
59_ΠΦ2−54__ ΠΦ2−55 αντιστοιχεί στο όριο αποστραγγιστικού αναχώματος που διαχω ρίζει τη ζώνη 
από την υπόλοιπη αρδευόμενη έκταση. Η οριογραμμή ΠΦ2−55_ΠΦ2−62 αντιστοι χεί στο νοτιοανα−
τολικό όριο διαχωρισμού με τη ζώνη Π.Φ.2Β όπως ορίστηκε στην §3.3.2.Β.3.
4. Νοτιοανατολικό τμήμα πεδιάδας Νεοχωρίου
Ορίζεται από την οριογραμμή με σημεία οριοθέτησης ΠΦ2−56, ΠΦ2−55, ΠΦ2−53, ΠΦ2−52. Η οριο−
γραμμή ΠΦ2−52_ΠΦ2−56_ΠΦ2−55 αντιστοι χεί στο νότιο και ανατολικό όριο διαχωρισμού με τη ζώνη 
Π.Φ.2Β όπως ορίστηκε στην §3.3.2.Β.3.
Η οριογραμμή ΠΦ2−55__ΠΦ2−53 αντιστοιχεί στο όριο αποστραγγιστικού ανα χώματος που διαχωρί−
ζει τη ζώνη από την υπόλοιπη αρδευόμενη έκταση. Η οριογραμμή ΠΦ2−53_ΠΦ2−52 αντιστοιχεί στο 
όριο του δρό μου που διαχωρίζει τη ζώνη με το λόφο Ταξιάρχη (ζώνη Π.Φ.2Ζ).
5. Νότιο τμήμα πεδιάδας Νεοχωρίου
Ορίζεται από την οριογραμμή με σημεία οριοθέτησης ΠΦ2−48, ΠΦ2−47, ΠΦ2−46, ΠΦ2−36, ΠΦ2−35, 
ΠΦ2−34, ΠΦ2−37. Η οριογραμμή ΠΦ2−48__ΠΦ2−47_ΠΦ2−46 αντιστοιχεί στο όριο του δρόμου που δι−
αχωρίζει τη ζώνη με το λόφο Ταξιάρχη (ζώνη Π.Φ.2Ζ). Η οριογραμμή ΠΦ2−46__ΠΦ2−36 αντιστοιχεί 
στο όριο αποστραγγι στικού αναχώματος που διαχωρίζει τη ζώνη από την υπόλοιπη αρδευόμενη 
έκταση. Η οριογραμμή ΠΦ2−36_ΠΦ2−35_ΠΦ2−34 αντιστοι χεί στο όριο του δρόμου που διαχωρίζει 
τη ζώνη με το λόφο Μαυρονήσι (ζώνη Π.Φ.2Ζ). Η οριογραμμήΠΦ2−34__ΠΦ2−37 αντιστοιχεί στο όριο 
αποστραγγι στικού αναχώματος που διαχωρίζει τη ζώνη από την υπόλοιπη αρδευό μενη έκταση. Η 
οριογραμμή ΠΦ2−37_ΠΦ2−48 αντιστοιχεί στο νότιο όριο διαχωρισμού με τη ζώνη Π.Φ.2Β όπως ορί−
στηκε στην §3.3.2.Β.4
6. Περιοχή Εκβολών Αχελώου
Ορίζεται από την οριογραμμή με σημεία οριοθέτησης ΠΦ2−10, ΠΦ2−12, ΠΦ2−13, ΠΦ2−14. Η ορι−
ογραμμή ΠΦ2−10_ΠΦ2−12 αντιστοιχεί στο όριο του αναχώματος του ποταμού Αχελώου από 
την τομή του με τον δρόμο προς λόφο Κουτσιλάρη. Η οριογραμμή ΠΦ2−12__ΠΦ2−13 αντιστοιχεί 
στο όριο αποστραγγιστικού αναχώ ματος που διαχωρίζει τη ζώνη από την υπό λοιπη αρδευ−
όμενη έκταση. Η οριογραμμή ΠΦ2−13_ΠΦ2−14 αντιστοι χεί στο όριο του δρόμου που διαχωρί−
ζει τη ζώνη από το βορειοδυτικό τμήμα του λόφου Κουτσιλάρη. Η οριογραμμή ΠΦ2−14_ΠΦ2−
10 αντιστοιχεί στο όριο του αναχώ ματος που διαχωρίζει το νότιο τμήμα της ζώνης με τις 
εκβολές Αχελώου.
7. Περιοχή Διονίου
Ορίζεται από την οριογραμμή με σημεία οριοθέτησης ΠΦ2−157, ΠΦ2−158, ΠΦ2−11, ΠΦ2−157Α. Η ορι−
ογραμμή ΠΦ2−157_ ΠΦ2−158, ΠΦ2−11 αντιστοιχεί στο δυτικό όριο διαχωρισμού με τη ζώνη Π.Φ.2Β 
όπως ορίστηκε στην §3.3.2.Β.5.
Η οριογραμμή ΠΦ2−11_ΠΦ2−157Α αντιστοιχεί στο όριο του αναχώματος του ποταμού Αχε λώου. Η 
οριογραμμή ΠΦ2−157Α_ΠΦ2−157 αντι στοιχεί στο όριο αποστραγγιστικού αναχώματος που διαχω−
ρίζει τη ζώνη από την υπόλοιπη αρδευόμενη έκταση.
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3.2.Δ Π.Φ.2Δ
Νήσος Πεταλάς

Ορίζεται από την ακτογραμμή του νησιού και μόνο.

3.2.Ε Π.Φ.2Ε
Λόφος

Κουτσιλάρης

Ορίζεται από την οριογραμμή με σημεία οριο θέτησης ΠΦ2−13, ΠΦ2−14, ΠΦ2−15, ΠΦ2−16, ΠΦ2−17, ΠΦ2−
18, ΠΦ2−19. Η οριογραμμή ΠΦ2−14_ΠΦ2−15 αντιστοιχεί στην ακτογραμμή που διαχωρίζει το δυτικό, 
νότιο και ανατολικό τμήμα του λόφου από τη λ/θ. Η οριογραμμή ΠΦ2−15_ΠΦ2−16_ΠΦ2−17_ΠΦ2−18_
ΠΦ2−19_ΠΦ2−13 αντιστοιχεί στο όριο του δρόμου που διαχωρίζει τη ζώνη από την υπόλοιπη αρ−
δευόμενη έκταση

3.2.Ζ. Π.Φ.2Ζ
Νήσος Διόνι

Ορίζεται από την οριογραμμή με σημεία οριοθέτησης ΠΦ2−1, ΠΦ2−2, ΠΦ2−3, ΠΦ2−4, ΠΦ2−5, ΠΦ2−6. 
Η οριογραμμή ΠΦ2−1_ΠΦ2−2 αντιστοιχεί στην ανα τολική ακτογραμμή. Η οριογραμμή ΠΦ2−2_ΠΦ2−3_
ΠΦ2−4_ΠΦ2−5_ΠΦ2−6_ΠΦ2−1 αντιστοι χεί στη δυτική ακτο γραμμή.

Π.Φ.2Ζ
Λόφος Χουνοβίνα

Ορίζεται από την οριογραμμή με σημεία οριο θέτησης ΠΦ2−150, ΠΦ2−151, ΠΦ2−152, ΠΦ2−153, ΠΦ2−
154, ΠΦ2−155, ΠΦ2−156. Η οριο γραμμή ΠΦ2−150_ΠΦ2−151 αντιστοιχεί στην ακτογραμμή που διαχωρί−
ζει το βόρειο, και δυτικό τμήμα του λόφου από τη λ/θ Σκαντζόχοιρου. Η οριογραμμή ΠΦ2−151_ΠΦ2−
152_ΠΦ2−153_ΠΦ2−154_ΠΦ2−155_ΠΦ2−156_ΠΦ2−150 αντιστοιχεί στο όριο του δρόμου που διαχωρίζει τη 
ζώνη από την υπόλοιπη αρδευόμενη έκταση.

Π.Φ.2Ζ
ΝΑ πλαγιά
Καλιχίτσας

Ορίζεται από την οριογραμμή με σημεία οριοθέτησης ΠΦ3−10, ΠΦ2−141, ΠΦ2−142, ΠΦ2−143, ΠΦ2−
144, ΠΦ2−145, ΠΦ1−1, ΠΦ3−1. Η οριογραμμή ΠΦ3−10__ΠΦ2−141_ΠΦ2−142__ΠΦ2−143_ΠΦ2−144_ΠΦ2−145_ΠΦ1−
1 αντιστοιχεί στον υδροκρίτη της περιβάλλουσας λοφοσειράς στα βόρεια και δυτικά με αφετη−
ρία το σημείο τομής του με την ακτογραμμή του ρυακιού Βαλτί και πέρας το σημείο τομής του 
με την ακτογραμμή του βορείου άκρου της λ/θ Σκαντζόχοιρου. Η οριο γραμμή ΠΦ1−1_ΠΦ3−1 αντι−
στοιχεί στην ακτο γραμμή της λ/θ μέχρι το σημείο τομής της με το βόρειο άκρο της εκβολής του 
ρυακιού Βαλτί.
Η οριογραμμή ΠΦ3−1_ΠΦ3−10 αντιστοιχεί στην δυτική και βόρεια ακτογραμμή του ρυακιού Βαλτί.

Π.Φ.2Ζ
Λόφος Μαυρονήσι

Ορίζεται από την οριογραμμή με σημεία οριοθέτησης ΠΦ2−32, ΠΦ2−33, ΠΦ2−34, ΠΦ2−35, ΠΦ2−36. 
Η οριογραμμή ΠΦ2−32_ΠΦ2−33_ΠΦ2−34 αντιστοιχεί στο όριο του δρόμου που διαχωρίζει προς τα 
βορειοδυτικά τη ζώνη από την υπόλοιπη αρδευόμενη έκταση, Η οριογραμμή ΠΦ2−34_ΠΦ2−35_ΠΦ2−
36 αντιστοι χεί στο νότιο και ανατολικό όριο διαχωρισμού με τη ζώνη Π.Φ.2Γ όπως ορίστηκε στην 
§3.3.2.Γ.5. Η οριογραμμή ΠΦ2−36_ΠΦ2−32 αντιστοιχεί στο όριο του δρόμου που διαχωρίζει προς τα 
βορειοανατολικά τη ζώνη από την υπόλοιπη αρδευόμενη έκταση.

Π.Φ.2Ζ
Λόφος Μεγάλο Βουνί

Ορίζεται από την οριογραμμή με σημεία οριο θέτησης ΠΦ2−38, ΠΦ2−39, ΠΦ2−40, ΠΦ2−41. Η ορι−
ογραμμή ΠΦ2−38__ ΠΦ2−39_ΠΦ2−40 αντιστοι χεί στο όριο του δρόμου που διαχωρίζει προς τα 
βόρεια και δυτικά τη ζώνη από την υπόλοιπη αρδευόμενη έκταση. Η οριογραμμή ΠΦ2−40_ΠΦ2−
41_ΠΦ2−38 αντιστοιχεί στο ανατολικό όριο διαχωρισμού με τη ζώνη Π.Φ.2Β όπως ορίστηκε 
στην §3.3.2.Β.4.

Π.Φ.2Ζ
Λόφος Μικρό Βουνί

Ορίζεται από την οριογραμμή με σημεία οριοθέ τησης ΠΦ2−42, ΠΦ2−43, ΠΦ2−44. Η οριογραμ−
μή ΠΦ2−42__ΠΦ2−43 αντιστοιχεί στο όριο του ανατολικού αναχώματος του χείμαρρου Παλαιο−
ποτάμου. Η οριογραμμή ΠΦ2−43_ΠΦ2−44 αντιστοι χεί στο όριο του αναχώματος που διαχωρίζει 
το νότιο τμήμα της ζώνης με τη λ/θ Μεσολογγίου (Γουρουνοπούλες). Η οριογραμμή ΠΦ2−44_
ΠΦ2−42 αντιστοιχεί στο ανατολικό όριο διαχωρισμού με τη ζώνη Π.Φ.2Β όπως ορίστηκε στην 
§3.3.2.Β.4.

Π.Φ.2Ζ
Λόφος Σκουπά

Ορίζεται από την οριογραμμή με σημεία οριοθέτησης ΠΦ2−20, ΠΦ2−21, ΠΦ2−22, ΠΦ2−23, ΠΦ2−24, 
ΠΦ2−25, ΠΦ2−26, ΠΦ2−27, ΠΦ2−28, ΠΦ2−29, ΠΦ2−30, ΠΦ2−31. Η οριογραμμή ΠΦ2−20_, ΠΦ2−31_ΠΦ2−20 
αντιστοιχεί στην ισοϋψή των +20μ η οποία περιβάλλει το λόφο.

Π.Φ.2Ζ
Λόφος Ταξιάρχη

Ορίζεται από την οριογραμμή με σημεία οριοθέτησης ΠΦ2−45, ΠΦ2−46, ΠΦ2−47, ΠΦ2−48, ΠΦ2−
49, ΠΦ2−51, ΠΦ2−52, ΠΦ2−53. Η οριογραμμή ΠΦ2−53_ΠΦ2−45__ΠΦ2−46 αντι στοιχεί στο όριο 
του δρόμου που διαχωρίζει προς τα βορειο ανατολικά τη ζώνη από την υπόλοιπη αρδευόμε−
νη έκταση. Η οριογραμμή ΠΦ2−46_ΠΦ2−47__ΠΦ2−48 αντιστοιχεί στο δυτικό όριο διαχωρισμού 
με τη ζώνη Π.Φ.2Γ όπως ορίστηκε στην §3.3.2,Γ.5. Η οριογραμμή ΠΦ2−48__ΠΦ2−49 αντιστοιχεί 
στο νότιο όριο διαχωρισμού με τη ζώνη Π.Φ.2Β όπως ορίστηκε στην §3.3.2.Β.4. Η οριογραμ−
μή ΠΦ2−49_ΠΦ2−51 αντιστοιχεί στο όριο του αναχώματος που διαχωρίζει το νότιο τμήμα της 
ζώνης με τη λ/θ Μεσολογγίου (Γουρουνοπούλες). Η οριογραμμή ΠΦ2−51_ΠΦ2−52 αντιστοιχεί 
στο ανατολικό όριο διαχωρισμού με τη ζώνη Π.Φ.2Β όπως ορίστηκε στην §3.3.2.Β.3. Η οριο−
γραμμή ΠΦ2−52_ΠΦ2−53 αντιστοιχεί στο δυτικό όριο διαχωρισμού με τη ζώνη Π.Φ.2Γ όπως 
ορίστηκε στην §3.3.2.Γ.4.

3.2.Η Π.Φ.2Η
Λόφος του Τρίκαρδου

Ορίζεται από την οριογραμμή με σημεία οριο θέτησης ΠΦ2−146, ΠΦ2−147, ΠΦ2−148, ΠΦ2−149. Η ορι−
ογραμμή ΠΦ2−146_ΠΦ2−147_ΠΦ2−148_ΠΦ2−149 αντιστοιχεί στο όριο του δρόμου που διαχωρίζει τη 
ζώνη από την υπόλοιπη αρδευόμενη έκταση.

Π.Φ.2Η
Φαράγγι Κλεισούρας

Ορίζεται από την οριογραμμή με σημεία οριο θέτησης ΠΦ2−116, ΠΦ2−117, ΠΦ2−118, ΠΦ2−119, 
ΠΦ2−120, ΠΦ2−121, ΠΦ2−122, ΠΦ2−123. Η οριογραμμή ΠΦ2−116_ΠΦ2−117 αντιστοιχεί στον υδρο−
κρίτη χείμαρρου ανατολικά του φαραγγιού από την τομή του αγροτικού δρόμου με την ισο−
ϋψή +300μ μέχρι το όριο της Ε.Ο Μεσο λογγίου − Αγρινίου στη θέση γέφυρας της Ε.Ο με τον 
χείμαρρο. Η οριογραμμή ΠΦ2−117_ΠΦ2−118 αντιστοιχεί σε αγροτικό δρόμο από την Ε.Ο Μεσο−
λογγίου − Αγρινίου και προς τα δυτικά μέχρι το σημείο τομής του με την ισοϋψή +300μ. Η 
οριογραμμή ΠΦ2−118_ΠΦ2−119__ΠΦ2−120 αντιστοιχεί στην ισοϋψή +300μ μέχρι την τομή της με 
τον επαρχιακό δρόμο δυτικά της Ε.Ο Μεσολογγίου − Αγρινίου. Η οριογραμμή ΠΦ2−120__ΠΦ2−
121 αντιστοιχεί στο όριο της επαρχιακής οδού μέχρι την τομή της με την Ε.Ο. Η οριογραμ−
μή ΠΦ2−121_ΠΦ2−122 αντιστοιχεί στον υδροκρίτη χείμαρρου ανατολικά του φαραγγιού από 
την Ε.Ο μέχρι την ισοϋψή +300μ. Η οριο γραμμή ΠΦ2−122_ΠΦ2−123_ΠΦ2−116 αντιστοιχεί στην 
ισοϋψή +300μ.
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Π.Φ.2Η
Φαράγγι Παλιορόλακκα

Ορίζεται από την οριογραμμή με σημεία οριοθέτησης ΠΦ2−104, ΠΦ2−105, ΠΦ2−106, ΠΦ2−107, ΠΦ2−108, 
ΠΦ2−109, ΠΦ2−110, ΠΦ2−111, ΠΦ2−112, ΠΦ2−113, ΠΦ2−114, ΠΦ2−115. Η οριογραμμή ΠΦ2−110_ΠΦ2−111 αντι−
στοιχεί στο όριο του τμήματος του επαρχιακού δρόμου που παρακάμπτει την Ε. Ο Μεσο λογγίου 
− Αγρινίου στην είσοδο του φαραγγιού. Η οριογραμμή ΠΦ2−111_ΠΦ2−112 αντιστοιχεί στο όριο του 
αγροτικού δρόμου προς Γρύπες μέχρι την τομή του με την ισοϋψή των +400μ. Η οριογραμμή ΠΦ2−
112 ΠΦ2−113, ΠΦ2−114, ΠΦ2−115, ΠΦ2−104, ΠΦ2−105, ΠΦ2−106_ΠΦ2−107_ΠΦ2−108_ΠΦ2−109 αντιστοιχεί 
στην ισοϋψή +400μ η οποία περιβάλλει νότοα, ανατολικά και βόρεια το φαράγγι. Η οριο γραμμή 
ΠΦ2−109_ΠΦ2−110 αντιστοιχεί στο όριο του τμήματος του αγροτικού δρόμου από Άνω Μουσούρα 
προς την Ε. Ο Μεσολογγίου − Αγρινίου.

3.2.Θ Π.Φ.2Θ
Δυτική πλαγιά του 
όρους Βαράσοβα

Ορίζεται από την οριογραμμή με σημεία οριοθέτησης ΠΦ2−98, ΠΦ2−99, ΠΦ2−100, ΠΦ2−101, ΠΦ2−
102, ΠΦ2−103. Η οριογραμμή ΠΦ2−103_ΠΦ2−98_ΠΦ2−99 αντιστοιχεί στην ισοϋψή +200μ η οποία πε−
ριβάλλει από βορειοανατολικά έως νοτιοδυτικά το ορός Βαράσοβα. Η οριο γραμμή ΠΦ2−100__ΠΦ2−
99 αντιστοιχεί στο Τεχνητό όριο από την ακτογραμμή έως το σημείο τομής με την ισοϋψή +200μ. 
Η οριογραμμή ΠΦ2−100__ΠΦ2−101 αντιστοιχεί στο τμήμα της ακτογραμμής που διαχωρίζει το όρος 
προς τα νοτιά με τον Πατραϊκό κόλπο. Η οριογραμμή ΠΦ2−101_ΠΦ2−102 αντιστοι χεί στο τμήμα του 
υδροκρίτη της λοφοσειράς δυτικά της Κάτω Βασιλικής, από την ακτογραμμή έως το σημείο το−
μής του επαρχιακού δρόμου Κάτω Βασιλική − Άνω Βασιλική. Η οριογραμμή ΠΦ2−102_ΠΦ2−103 αντι−
στοιχεί στο όριο του επαρχιακού δρόμου Κάτω Βασιλική – Άνω Βασιλική μέχρι το σημείο τομής 
με την ισοϋψή +200μ.

3.2.Ι Π.Φ.2Ι
Αποξηραθέντα εδάφη 
στη Φοινικιά Αιτωλικού

Ορίζεται από την οριογραμμή με σημεία οριο θέτησης ΠΦ2−78, ΠΦ2−79, ΠΦ2−80, ΠΦ2−81, ΠΦ2−
82. Η οριογραμμή ΠΦ2−78_ΠΦ2−79_ΠΦ2−80 αντι στοιχεί στο εσωτερικό ανάχωμα του δίαυλου Αι−
τωλικού − Μεσολογγίου από την τομή του ανα χώματος με αποστραγγιστικό κανάλι μέχρι την 
τομή του αναχώματος με το βόρειο ανάχωμα του χείμαρρου Ράγκου. Η οριογραμμή ΠΦ2−80_
ΠΦ2−81 αντιστοιχεί στο βόρειο αντιπλημμυρικό ανάχωμα του χείμαρρου Ράγκου Η οριογραμ−
μή ΠΦ2−81__ΠΦ2−82 αντιστοιχεί σε Τεχνητό όριο διαχω ρισμού προς τα νοτιοανατολικά με τις 
αρδευόμενες εκτάσεις. Η οριογραμμή ΠΦ2−82_ΠΦ2−78 αντιστοι χεί στο εξωτερικό ανάχωμα του 
αποστραγγιστικού καναλιού.

3.2.Κ Π.Φ.2Κ
Λόφος Κατσά 

Αιτωλικού

Ορίζεται από την οριογραμμή με σημεία οριοθέτησης ΠΦ2−68, ΠΦ2−69, ΠΦ2−70, ΠΦ2−71, ΠΦ2−72, 
ΠΦ2−73, ΠΦ2−74, ΠΦ2−75, ΠΦ2−76, ΠΦ2−77. Η οριογραμμή ΠΦ2−68_,...,ΠΦ2−77_ΠΦ2−68 αντιστοιχεί στην 
ισοϋψή των +80μ η οποία περιβάλλει το λόφο.

3.2.Λ Π.Φ.2Λ
Τμήμα Ν. Τουρλίδας

Είναι όλο το νησί πλην των ζωνών Α.Π.1, Α.Π.2 και Π.Π.3 (βλέπε §3.4.3.1).

3.2.Μ Π.Φ.2Μ
Τμήμα του Λούρου

Είναι το υπόλοιπο τμήμα του Λούρου πλην της ζώνης Α.Π.1 (βλέπε §3.2.1.) και της ζώνης ΠΠ3 (βλέ−
πε παρ. 3.4.3.4.)

3.2.Ν Π.Φ.2Ν
Περιοχή Πηγών Αγ. 

Δημητρίου

Είναι το χερσαίο τμήμα εκατέρωθεν της κοίτης του ρυακιού το οποίο ορίζεται από τα σημεία ορι−
οθέτησης ΠΦ2−124, ΠΦ2−125, ΠΦ2−126, ΠΦ2−127, ΠΦ2−128, ΠΦ2−129, ΠΦ2−130, ΠΦ2−131, ΠΦ2−132, ΠΦ2−
133, ΠΦ2−134, ΠΦ2−135, ΠΦ2−136, ΠΦ2−137, ΠΦ2−138, ΠΦ2−139, ΠΦ2−140. Τα σημεία αυτά αντιστοιχούν 
σε Τεχνητή οριογραμμή.

3.3. Στη Ζώνη με τα στοιχεία Π.Φ.3 περιλαμβάνονται 
τα ποτάμια του Αχελώου και του Ευήνου και το ρυάκι 
Βαλτί τα οποία οριοθετούνται από τα αναχώματα 
της κοίτης τους. Βόρεια ο Αχελώος ορίζεται από τη 
γέφυρα του Πενταλόφου (σημεία οριοθέτησης ΠΦ3−7, 
ΠΦ3−8) και νοτιά από το Δέλτα του (σημεία οριοθέ−
τησης ΠΦ3−3, ΠΦ3−4). Βόρεια ο Εύηνος ορίζεται από 
τη γέφυρα του Ευηνοχωρίου (σημεία οριοθέτησης 
ΠΦ3−5, ΠΦ3−6) και νότια από το Δέλτα του (σημεία 
οριοθέτησης ΠΦ2−93, ΠΦ1−37). Το Ρυάκι Βαλτί ορίζε−
ται από τα σημεία οριοθέτησης ΠΦ3−1, ΠΦ3−2 στην 
εκβολή του, και ΠΦ3−9, ΠΦ310 στα αναχώματα των 
πηγών του.

3.4. Στη Ζώνη με τα στοιχεία Π.Φ.4 περιλαμβάνονται οι:
Βόρειες Εχινάδες:
Ποντικός,  Προβάτιο, Δρακονέρα,  Τσακαλονήσιο,  Πι−

στρός, Λαμπρινός,
Καλόγηρος, Σοφιαία, Φίλιππος, Καρλονήσιο.
Νότιες Εχινάδες:
Μάκρη, Μακροπούλα, Οξειά
Τα παραπάνω νησιά οριοθετούνται από Τεχνητή πε−

ριβάλλουσα οριογραμμή με σημεία οριοθέτησης ΠΦ4−1, 
ΠΦ4−2, ΠΦ4−3, ΠΦ4−4, ΠΦ4−5, ΠΦ4−6, ΠΦ4−7, ΠΦ4−8, ΠΦ4−9, 
ΠΦ4−10, ΠΦ4−11, ΠΦ4−12, ΠΦ4−13, ΠΦ4−14, ΠΦ4−15, ΠΦ4−16, 
ΠΦ4−17, ΠΦ4−18, ΠΦ4−19, ΠΦ4−20, ΠΦ4−21, ΠΦ4−22, ΠΦ4−23, 

ΠΦ4−24, ΠΦ4−25, ΠΦ4−26, ΠΦ4−27, ΠΦ4−28, ΠΦ4−29, ΠΦ4−
30, ΠΦ4−31. Η Ζώνη Π.Φ.4 περιλαμβάνει μόνο τα χερσαία 
τμήματα εντός της προαναφερομένης οριογραμμής.

4. Στις περιοχές με τα στοιχεία ΠΠ Περιφερειακές 
Περιοχές, περιλαμβάνονται:

• Η Λίμνη Λυσιμαχεία, ο Ποταμός Αχελώος κατάντη 
του φράγματος του Στράτου μέχρι τη γέφυρα Πεντα−
λόφου και ο Ποταμός Εύηνος από το φράγμα Αγ. Δημή−
τριου μέχρι τη γέφυρα Ευηνοχωρίου, (ζώνη Π.Π.1).

• Οι Αρδευόμενες εκτάσεις που αποστραγγίζουν στη 
Λυσιμαχεία, οι αρδευόμενες εκτάσεις του Ευηνοχωρί−
ου που αποστραγγίζουν στον Εύηνο και το αγρόκτημα 
Λεσινίου, (ζώνη Π.Π.2).

• Η Τουρλίδα, τμήμα του νησιού Τουρλίδας, τμήμα 
του Λούρου, το Διόνι, και η περιοχή Βαμβακούλας Ευ−
ηνοχωρίου (ζώνη Π.Π.3).

• Ο δρόμος Μεσολογγίου − Τουρλίδας, και παρακεί−
μενη έκταση Αλυκών Τουρλίδας (Π.Π.4)

• Οι Αλυκές της Τουρλίδας, και Άσπρης, (ζώνη 
Π.Π.5.).

• Τα Αλίπεδα λυμένος Μεσολογγίου (ζώνη Π.Π.6), και
• Η παρακείμενη έκταση των Αλυκών της Άσπρης 

(ζώνη Π.Π.7).
Αναλυτικά, οι Περιοχές Π.Π.1,  Π.Π.2,  Π.Π.3,  Π.Π.4,  Π.Π.5,  

Π.Π.6 και Π.Π.7, ορίζονται ως ακολούθως:
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4.1. Η Περιοχή με τα στοιχεία Π.Π.1 περιλαμβάνει 
τη Λίμνη Λυσιμαχεία η οποία ορίζεται από την ακτο−
γραμμή της περιβάλλουσας χερσαίας περιοχής, τον 
ποταμό Αχελώο, οποίος ορίζεται από την κοίτη του 
κατάντη του φράγματος του Στράτου μέχρι τη γέ−
φυρα Πενταλόφου και τον ποταμό Εύηνο ο οποίος 
ορίζεται από την κοίτη του κατάντη του φράγμα−
τος Αγ. Δημήτριου μέχρι τη γέφυρα Ευηνοχωρίου. Οι 
περιοχές Π.Π.1 απεικονίζονται στον επισυναπτόμενο 
χάρτη κλ. 1:250.000.

4.2. Η Περιοχή με τα στοιχεία Π.Π.2 περιλαμβάνει τις 
αρδευόμενες εκτάσεις που αποστραγγίζουν στη Λυσι−
μαχεία, τις αρδευόμενες εκτάσεις του Ευηνοχωρίου που 
αποστραγγίζουν στον Εύηνο και το αγρόκτημα Λεσινί−
ου. Οι αρδευόμενες εκτάσεις που αποστραγγίζουν στη 
Λυσιμαχεία ορίζονται βόρεια και ανατολικά από την Ε.Ο 
Μεσολογγίου−Αγρινίου−Αμφιλοχίας, δυτικά από την κοίτη 
του Αχελώου και νότια από τη Λυσιμαχεία και την επαρ−
χιακή οδό. Οι αρδευόμενες εκτάσεις του Ευηνοχωρίου 
ορίζονται βόρεια από την Ε.Ο Αντιρρίου−Μεσολογγίου, 
ανατολικά από την κοίτη του Ευήνου, νότια από το απο−
στραγγιστικό κανάλι με σημεία οριοθέτησης ΠΦ2−93, ΠΦ2−
95 τα οποία οριοθετούν την ζώνη Π.Φ.2.Γ, και δυτικά από 
το αποστραγγιστικό κανάλι με σημεία ΠΦ2−95, ΠΦ2−96 τα 
οποία οριοθετούν την ζώνη Π.Φ.2.Γ και από τον δίαυλο 
της Κλείσοβας. Το αγρόκτημα Λεσινίου ορίζεται βόρεια 
και δυτικά από το λόφο της Καληχίτσας, το ρυάκι Βαλτί 
και το ανάχωμα της λ/θ Σκαντζόχοιρου, νοτιά από το 
ανάχωμα της λ/θ Σκαντζόχοιρου και το βόρειο ανάχωμα 
του Λόφου Τρίκαρδου, και ανατολικά από τη λοφοσειρά 
Κατοχής −Λεσινίου. Οι περιοχές Π.Π.2 απεικονίζονται στον 
επισυναπτόμενο χάρτη κλ. 1:250.000.

4.3. Η Περιοχή με τα στοιχεία Π.Π.3 περιλαμβάνει τμή−
μα της Ν. Τουρλίδας, τμήμα Τουρλίδας, το Διόνι, τμήμα 
του Λούρου και την Βαμβακούλα Ευηνοχωρίου. Αναλυ−
τικότερα τα τμήματα που περιλαμβάνονται στην Π.Π.3 
περιγράφονται παρακάτω:

4.3.1. Περιοχή Ν. Τουρλίδας
Η περιοχή αυτή ορίζεται νότια από το δρόμο, ανατολι−

κά από τη λιμνοθάλασσα και βόρεια και δυτικά από τα 
σημεία οριοθέτησης ΠΠ3−13, ΠΠ3−14, ΠΠ3−15, ΠΠ3−16, ΠΠ3−
17, ΠΠ3−18, ΠΠ3−19, τα οποία συνθέτουν την οριογραμμή 
η οποία διαχωρίζει την περιοχή από την Π.Φ.2Λ.

4.3.2. Περιοχή Τουρλίδας
Η περιοχή αυτή ορίζεται ανατολικά από το όριο του 

δρόμου Τουρλίδας−Μεσολογγίου, νίτια από το όριο του 
ίδιου δρόμου με κατεύθυνση προς Αλυκές και το νότιο 
ακρομώλιο που συνεχίζεται και δυτικά, οπού ακολουθεί 
η δυτική ακτή. Στο υπόλοιπο δυτικό και βόρειο τμήμα 
της ορίζεται από τα σημεία οριοθέτησης ΠΠ3−20, ΠΠ3−21, 
ΠΠ3−22, ΠΠ3−23, ΠΠ3−24, ΠΠ3−25, και ΠΠ4−2.

4.3.3. Περιοχή Διονίου
Η περιοχή αυτή έχει τριγωνικό σχήμα και ορίζεται 

από τα σημεία οριοθέτησης ΠΠ.3−1, ΠΠ3−2, ΠΠ3−3. Η ορι−
ογραμμή ΠΠ3−1_ΠΠ3−3 αντιστοιχεί στο βόρειο Τεχνητό 
όριο διαχωρισμού με την ζώνη Π.Φ.2Β, ενώ η οριογραμμή 
ΠΠ3−3_ΠΠ3−2 αντιστοιχεί στο ανατολικό Τεχνητό όριο 
διαχωρισμού με την ζώνη Π.Φ.2Β. Η οριογραμμή ΠΠ3−
2_ΠΠ3_1 αντιστοιχεί στο όριο του αναχώματος που δια−
χωρίζει τη περιοχή από τη λ/θ (όρμος Διόνι).

4.3.4. Περιοχή Λούρου
Η περιοχή αυτή οριοθετείται στο κέντρο του Λούρου 

με άξονα τον υφιστάμενο δρόμο και ορίζεται από τα 
σημεία οριοθέτησης ΠΠ3−4, ΠΠ3−5, ΠΠ3−6, ΓΊΠ3−7, ΠΠ3−8, 
ΠΠ3−9, ΠΠ3−10.

4.3.5. Περιοχή –Βαμβακούλας Ευηνοχωρίου
Η περιοχή αυτή αποτελεί το νοτιοδυτικό τμήμα της 

πεδιάδας του Ευηνοχωρίου, το οποίο ορίζεται από τα 
σημεία οριοθέτησης ΠΦ2−88, ΠΦ2−89, ΠΦ2−90, Π.Π.3−26. 
Η οριογραμμή ΠΦ2−88__ΠΠ.3−26 αντιστοιχεί στο όριο του 
αναχώματος που διαχωρίζει την περιοχή δυτικά από 
τον δίαυλο Κλείσοβας, η οριογραμμή ΠΦ2−88__ΠΦ2−89 
αντιστοιχεί στο βόρειο όριο διαχωρισμού με τη ζώνη 
Π.Φ.2Β, η οριογραμμή ΠΦ2−89__ΠΦ2−90 αντιστοιχεί στο 
ανατολικό όριο διαχωρισμού με τη ζώνη Π.Φ.2Β και η 
οριογραμμή ΠΦ2−90_ΠΠ3−26 αντιστοιχεί στο όριο του 
παραλιακού δρόμου που διαχωρίζει την χερσαία περι−
οχή από τη λ/θ.

4.4.  Περιοχή με τα στοιχεία Π.Π.4 περιλαμβάνει τον 
δρόμο Μεσολογγίου − Τουρλίδας, και την παρακείμενη 
έκταση Αλυκών που ορίζεται βορειοανατολικά από το 
όριο του δρόμου στο σημείο οριοθέτησης ΠΠ4−3 έως 
το νότιο άκρο στο σημείο οριοθέτησης ΠΠ3−25, νότια 
από το νότιο όριο του δρόμου προς Αλυκές που αντι−
στοιχεί στο σημείο οριοθέτησης ΠΠ4−2 μέχρι το σημείο 
οριοθέτησης ΠΠ3−25, και δυτικά από την ακτή και από 
το δυτικό όριο του δρόμου προς Μεσολόγγι μέχρι το 
σημείο οριοθέτησης ΠΠ5−5.

4.5.  Περιοχή με τα στοιχεία Π.Π.5 περιλαμβάνει τις Αλυκές 
Άσπρης και Τουρλίδας, που ορίζονται ως ακολούθως

4.5.1. Αλυκές Άσπρης
Η περιοχή αυτή ορίζεται από τα σημεία οριοθέτησης 

ΠΠ5−1, ΠΠ5−2, ΠΠ5−3, ΠΠ5−4. Η οριογραμμή ΠΠ5−1___ΠΠ5−2 
αντιστοιχεί στο νότιο ανάχωμα του χείμαρρου Ράγκου. 
Η οριογραμμή ΠΠ5−2_ΠΠ5−3 αντιστοιχεί στο όριο του 
αναχώματος του δίαυλου Μεσολογγίου προς τα νο−
τιοδυτικά. Η οριογραμμή ΠΠ5−3_ΠΠ5−4 αντιστοιχεί στο 
όριο του αναχώματος του χείμαρρου Μεσοκάμπου. Η 
οριογραμμή ΠΠ5−4_ΠΠ5−1 αντιστοιχεί στο όριο της πα−
λαιάς Ε.Ο Μεσολογγίου−Αιτωλικού.

4.5.2. Αλυκές Τουρλίδας
Η περιοχή αυτή ορίζεται από τα σημεία οριοθέτησης 

ΠΠ5−5, ΠΠ3−25, ΠΠ5−6, ΠΠ5−7. Η οριογραμμή ΠΠ5−5_ΠΠ3−
25 αντιστοιχεί στο δυτικό όριο διαχωρισμού με την Π.Π.4. 
Η οριογραμμή ΠΠ3−25_ΠΠ5−6 αντιστοιχεί στο όριο του 
αναχώματος που διαχωρίζει την περιοχή των αλυκών 
από τη λ/θ Μεσολογγίου προς τα νότια. Η οριογραμμή 
ΠΠ5−6__ΠΠ5−7__ΠΠ5−5 αντιστοιχεί σε περιμετρικό ανά−
χωμα που διαχωρίζει την περιοχή των αλυκών από την 
λ/θ της Κλείσοβας.

4.6. Η Περιοχή με τα στοιχεία Π. Π. 6 περιλαμβάνει τα 
δυτικά αλίπεδα λιμένος Μεσολογγίου και ορίζεται από 
τα σημεία οριοθέτησης ΠΠ6−1, ΠΠ6−2, ΠΠ7−3, ΠΠ7−2. Η 
οριογραμμή ΠΠ6−1_ΠΠ6−2 αντιστοιχεί στην ακτογραμμή 
με μέτωπο στο κόλπο του λιμανιού του Μεσολογγί−
ου. Η οριογραμμή ΠΠ6−2_ΠΠ7−3 αντιστοιχεί στο όριο 
του δυτικού περιμετρικού δρόμου της Πλώσταινας. Η 
οριογραμμή ΠΠ7−3_ΠΠ7−2 αντιστοιχεί στο βόρειο όριο 
του αναχώματος που διαχωρίζει τα αλίπεδα από την 
παρακείμενη έκταση των Αλυκών της Άσπρης (περιοχή 
Π.Π.7). Η οριογραμμή ΠΠ7−3_ΠΠ6−1 αντιστοιχεί στην ακτο−
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γραμμή διαχωρισμού με τον δίαυλο του Μεσολογγίου 
προς τα δυτικά.

4.7. Η Περιοχή με τα στοιχεία Π.Π.7 περιλαμβάνει την 
παρακείμενη έκταση Αλυκών της Άσπρης, ΒΔ της Πλώ−
σταινας και ορίζεται από τα σημεία οριοθέτησης Π.Π.7−1, 
Π.Π.5−3, ΠΠ7−2, ΠΠ7−3, Π.Π.7−4. Η οριογραμμή Π.Π.7−1_Π.Π.5−
3 στο όριο του αναχώματος του χείμαρρου Μεσοκάμπου 
που διαχωρίζει προς τα βόρεια την ΠΠ5. Η οριογραμμή 
Π.Π.5−3_ΠΠ7−2 αντιστοιχεί στο όριο του αναχώματος 
διαχωρισμού με τον δίαυλο Μεσολογγίου προς τα νο−
τιοδυτικά. Η οριογραμμή ΠΠ7−2_ΠΠ7−3 αντιστοιχεί στο 
όριο διαχωρισμού με την Π.Π.6 προς τα ν’οτια. Η οριο−
γραμμή ΠΠ7−3_Π.Π.7−4 αντιστοιχεί στο όριο του δυτικού 
περιμετρικού δρόμου της Πλώσταινας. Η οριογραμμή 
ΠΠ7−4__Π.Π.7−1 αντιστοιχεί στο όριο του δυτικού αναχώ−
ματος της περιοχής Αγ. Δημήτριου − Βίγλας.

5. Η θαλάσσια Περιφερειακή Ζώνη εκτείνεται από την 
ακτογραμμή των νησιών έως απόσταση 100 μ.

Οι συντεταγμένες των σημείων που οριοθετούν τις 
ΑΠ, ΠΦ1, ΠΦ2, ΙΊΦ3, ΠΦ4, ΠΠ3, ΠΠ4, ΠΠ5, ΠΠ6 και ΠΠ7 
φαίνονται στους πίνακες που ακολουθούν: 

Σημεία Οριοθέτησης Χ Ψ

ΑΠ1−1 20125 6.125

ΑΠ1−2 20.175 5.875

ΑΠ2−1 −4685 −10955

ΑΠ2−2 −4955 −9415

ΑΠ2−3 −4655 −9655

ΑΠ2−4 −4465 −10605

ΑΠ4−1 5120 21320

ΑΠ4−2 4980 21240

ΑΠ4−3 4610 20630

ΑΠ4−4 4630 20190

ΑΠ4−5 4190 19510

ΑΠ4−6 4500 18870

ΑΠ4−7 5290 18750

ΑΠ4−8 5370 19050

ΑΠ4−9 5250 19130

ΑΠ4−10 5130 19800

ΑΠ4−11 5320 20360

ΑΠ4−12 17320 7630

ΑΠ4−13 17190 6200

ΑΠ4−14 13220 5710

ΑΠ4−15 11450 7480

ΑΠ4−16 7310 7290

ΑΠ4−17 7420 8680

ΑΠ4−18 10960 8420

ΑΠ4−19 13400 7250

ΠΦ1−1 12375 22325

ΠΦ1−2 11800 22125

ΠΦ1−3 11700 20925

ΠΦ1−4 11300 20175

ΠΦ1−5 9950 20675

ΠΦ1−6 9600 20600

ΠΦ1−7 9275 19625

ΠΦ1−8 10225 17025

ΠΦ1−9 11925 15250

ΠΦ1−10 11025 14625

ΠΦ1−11 10850 13675

ΠΦ1−12 10500 12925

ΠΦ1−13 10600 12375

ΠΦ1−14 11300 12375

ΠΦ1−15 11650 11950

ΠΦ1−16 11625 11375

ΠΦ1−17 10350 10300

ΠΦ1−18 10375 9375

ΠΦ1−19 12050 9550

ΠΦ1−20 12050 9150

ΠΦ1−21 14150 9150

ΠΦ1−22 15250 3500

ΠΦ1−23 21025 5375

ΠΦ1−24 22800 4500

ΠΦ1−25 24575 4500

ΠΦ1−26 −18125 5250

ΠΦ1−27 −16075 5850

ΠΦ1−28 −14525 4525

ΠΦ1−29 −13825 4425

ΠΦ1−30 −11600 6800

ΠΦ1−31 −8200 6700

ΠΦ1−32 −4850 7275

ΠΦ1−33 −100 5500

ΠΦ1−34 950 4250

ΠΦ1−35 3700 4150

ΠΦ1−36 5375 4850

ΠΦ1−36α 5340 6875

ΠΦ1−37 4450 7175

ΠΦ2−81 −8675 18475

ΠΦ2−82 −8550 18850

ΠΦ2−88 1645 3350

ΠΦ2−90 2205 3125

ΠΦ2−124 21575 26455

ΠΦ2−125 21380 26690

ΠΦ2−126 21270 26665

ΠΦ2−127 20815 26760

ΠΦ2−128 20370 26710

ΠΦ2−129 20125 26510



 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ) 4221

ΠΦ2−130 19840 26460

ΠΦ2−131 19450 25875

ΠΦ2−132 18280 25415

ΠΦ2−133 17510 24950

ΠΦ2−134 17480 24795

ΠΦ2−135 17925 25900

ΠΦ2−136 18250 24990

ΠΦ2−137 19185 25670

ΠΦ2−138 19645 26030

ΠΦ2−139 20575 26545

ΠΦ2−140 21025 26640

ΠΦ2−141 21100 25025

ΠΦ2−142 20775 25000

ΠΦ2−148 21150 24625

ΠΦ3−3 11880 9640

ΠΦ3−4 12020 9650

ΠΦ4−1 3980 27090

ΠΦ4−2 4120 26720

ΠΦ4−3 3600 26250

ΠΦ4−4 2690 26050

ΠΦ4−5 2740 23990

ΠΦ4−6 3610 23990

ΠΦ4−7 3670 23200

ΠΦ4−8 4550 23210

ΠΦ4−9 4620 24260

ΠΦ4−10 6060 24340

ΠΦ4−11 5730 23620

ΠΦ4−12 5610 23190

ΠΦ4−13 6090 22310

ΠΦ4−14 7230 22620

ΠΦ4−15 9150 21850

ΠΦ4−16 7290 22780

ΠΦ4−17 7710 23500

ΠΦ4−18 7200 25270

ΠΦ4−19 5590 25600

ΠΦ4−20 5850 26500

ΠΦ4−21 5720 27240

ΠΦ4−22 4630 27010

ΠΦ4−23 6750 21140

ΠΦ4−24 6500 21500

ΠΦ4−25 6610 21250

ΠΦ4−26 6670 21210

ΠΦ4−27 6750 20940

ΠΦ4−28 7160 20980

ΠΦ4−29 7220 21180

ΠΦ4−30 7010 21270

ΠΦ4−31 7220 21500

ΠΦ4−32 4780 14050

ΠΦ4−33 4820 12500

ΠΦ4−34 7040 10400

ΠΦ4−35 8160 10500

ΠΦ4−36 8050 11440

ΠΦ4−37 6200 12010

ΠΦ4−38 11880 7750

ΠΦ4−39 10760 5380

ΠΦ4−40 10310 3870

ΠΦ4−41 11260 3520

ΠΦ4−42 11820 3480

ΠΦ4−43 12250 3520

ΠΦ4−44 11840 4750

ΠΦ4−45 12750 4960

ΠΦ4−46 13370 6010

ΠΦ4−47 13370 7850

ΠΠ3−1 11890 13375

ΠΠ3−2 12180 12625

ΠΠ3−3 12240 13375

ΠΠ3−4 6250 21160

ΠΠ3−5 6375 21220

ΠΠ3−6 6250 21270

ΠΠ3−7 6005 21270

ΠΠ3−8 5875 21250

ΠΠ3−9 5875 21190

ΠΠ3−10 5925 21160

ΠΠ3−13 −4305 −10395

ΠΠ3−14 −4350 −10400

ΠΠ3−15 −4465 −9850

ΠΠ3−16 −4605 −9200

ΠΠ3−17 −4655 −8765

ΠΠ3−18 −4685 −8705

ΠΠ3−19 −4600 −8660

ΠΠ3−20 −4145 −9140

ΠΠ3−21 −4535 −9135

ΠΠ3−22 −4505 −8725

ΠΠ3−23 −4525 −8615

ΠΠ3−24 −4545 −8200

ΠΠ3−25 −4355 −8350

ΠΠ4−2 −4455 −8355
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ÁÐÏ ÔÏ ÅÈÍÉÊÏ ÔÕÐÏÃÑÁÖÅÉÏ
ÊÁÐÏÄÉÓÔÑÉÏÕ 34 * ÁÈÇÍÁ 104 32 * ÔÇË. 210 52 79 000 * FAX 210 52 21 004

ÇËÅÊÔÑÏÍÉÊÇ ÄÉÅÕÈÕÍÓÇ: http://www.et.gr  –  e-mail: webmaster@et.gr

ÅÈÍÉÊÏ ÔÕÐÏÃÑÁÖÅÉÏ
ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÔÇÓ ÊÕÂÅÑÍÇÓÅÙÓ

Óå Ýíôõðç ìïñöÞ:
• Ãéá ôá ÖÅÊ áðü 1 ìÝ÷ñé 16 óåëßäåò óå 1 euro, ðñïóáõîáíüìåíç êáôÜ 0,20 euro ãéá êÜèå åðéðëÝïí ïêôáóÝëéäï Þ ìÝñïò áõôïý.
• Ãéá ôá öùôïáíôßãñáöá ÖÅÊ óå 0,15 euro áíÜ óåëßäá.
Óå ìïñöÞ CD:

Ôåý÷ïò Ðåñßïäïò ÅURO Ôåý÷ïò Ðåñßïäïò ÅURO
A~ ÅôÞóéï 150 Áíáðôõîéáêþí ÐñÜîåùí ÅôÞóéï 50
Á 3ìçíéáßï 40 Í.Ð.Ä.Ä. ÅôÞóéï 50
Á´ Ìçíéáßï 15 ÐáñÜñôçìá ÅôÞóéï 50
Â’ ÅôÞóéï 300 ÅìðïñéêÞò êáé Béïìç÷áíéêÞò Éäéïêôçóßáò ÅôÞóéï 100
B~ 3ìçíéáßï 80 ÁíùôÜôïõ Åéäéêïý Äéêáóôçñßïõ ÅôÞóéï 5
Â´ Ìçíéáßï 30 Äéáêçñýîåùí Äçìïóßùí ÓõìâÜóåùí ÅôÞóéï 200
Ã´ ÅôÞóéï 50 Äéáêçñýîåùí Äçìïóßùí ÓõìâÜóåùí Åâäïìáäéáßï 5
Ä´ ÅôÞóéï 220 Á.Å. & Å.Ð.Å Ìçíéáßï 100
Ä~ 3ìçíéáßï 60

• Ç ôéìÞ ðþëçóçò ìåìïíùìÝíùí Ö.Å.Ê  óå ìïñöÞ cd-rom áðü åêåßíá ðïõ äéáôßèåíôáé óå çëåêôñïíéêÞ ìïñöÞ êáé ìÝ÷ñé 100 óåëßäåò óå 5 euro ðñïóáõîáíüìåíç êáôÜ 1 euro áíÜ 50
óåëßäåò.

• Ç ôéìÞ ðþëçóçò óå ìïñöÞ cd-rom äçìïóéåõìÜôùí ìéáò åôáéñåßáò óôï ôåý÷ïò Á.Å. êáé Å.Ð.Å. óå 5 euro áíÜ Ýôïò.
ÐÁÑÁÃÃÅËÉÁ ÊÁÉ ÁÐÏÓÔÏËÇ Ö.Å.Ê. :    ôçëåöùíéêÜ : 210 - 4071010,    fax : 210 - 4071010     internet : http://www.et.gr.

* Ïé óõíäñïìÝò ôïõ åóùôåñéêïý ðñïðëçñþíïíôáé óôéò ÄÏÕ (ôï ðïóü óõíäñïìÞò êáôáâÜëëåôáé óôïí êùäéêü áñéèìü åóüäùí ÊÁÅ 2531 êáé ôï ðïóü õðÝñ ÔÁÐÅÔ (5% ôïõ
ðïóïý ôçò óõíäñïìÞò) óôïí êùäéêü áñéèìü åóüäùí ÊÁÅ 3512).Ôï ðñùôüôõðï áðïäåéêôéêü åßóðñáîçò (äéðëüôõðï) èá ðñÝðåé íá áðïóôÝëëåôáé Þ íá êáôáôßèåôáé óôçí
áñìüäéá Õðçñåóßá ôïõ Åèíéêïý Ôõðïãñáöåßïõ.

* Ç ðëçñùìÞ ôïõ õðÝñ ÔÁÐÅÔ ðïóïóôïý ðïõ áíôéóôïé÷åß óå óõíäñïìÝò, åéóðñÜôôåôáé êáé áðü ôéò ÄÏÕ.
* Ïé óõíäñïìçôÝò ôïõ åîùôåñéêïý Ý÷ïõí ôç äõíáôüôçôá ëÞøçò ôùí äçìïóéåõìÜôùí ìÝóù internet, ìå ôçí êáôáâïëÞ ôùí áíôßóôïé÷ùí ðïóþí óõíäñïìÞò êáé ÔÁÐÅÔ .
* Ïé Íïìáñ÷éáêÝò ÁõôïäéïéêÞóåéò, ïé ÄÞìïé, ïé Êïéíüôçôåò ùò êáé ïé åðé÷åéñÞóåéò áõôþí ðëçñþíïõí ôï ìéóü ÷ñçìáôéêü ðïóü ôçò óõíäñïìÞò êáé ïëüêëçñï ôï ðïóü õðÝñ

ôïõ ÔÁÐÅÔ.
* Ç óõíäñïìÞ éó÷ýåé ãéá Ýíá çìåñïëïãéáêü Ýôïò. Äåí åããñÜöïíôáé óõíäñïìçôÝò ãéá ìéêñüôåñï ÷ñïíéêü äéÜóôçìá.
* Ç åããñáöÞ Þ áíáíÝùóç ôçò óõíäñïìÞò ðñáãìáôïðïéåßôáé ôï áñãüôåñï ìÝ÷ñé ôçí 31çí Äåêåìâñßïõ êÜèå Ýôïõò.
* Áíôßãñáöá äéðëïôýðùí, ôá÷õäñïìéêÝò åðéôáãÝò êáé ÷ñçìáôéêÜ ãñáììÜôéá äåí ãßíïíôáé äåêôÜ.

Ïé õðçñåóßåò åîõðçñÝôçóçò ôùí ðïëéôþí ëåéôïõñãïýí êáèçìåñéíÜ áðü 08.00~ Ýùò 13.00~

Óå Ýíôõðç ìïñöÞ Áðü ôï Internet

Á~ (Íüìïé, Ð.Ä., ÓõìâÜóåéò êôë.) 225 6 1906
Â~ (ÕðïõñãéêÝò áðïöÜóåéò êôë.) 320 6 2256
Ã~ (Äéïñéóìïß, áðïëýóåéò êôë. Äçì. ÕðáëëÞëùí) 65 6 ÄÙÑÅÁÍ
Ä~ (Áðáëëïôñéþóåéò, ðïëåïäïìßá êôë.) 320 6 1606
Áíáðôõîéáêþí ÐñÜîåùí êáé ÓõìâÜóåùí (Ô.Á.Ð.Ó.) 160 6 956
Í.Ð.Ä.Ä. (Äéïñéóìïß êôë. ðñïóùðéêïý Í.Ð.Ä.Ä.) 65 6 ÄÙÑÅÁÍ
ÐáñÜñôçìá (Ðñïêçñýîåéò èÝóåùí ÄÅÐ êôë.) 33 6 ÄÙÑÅÁÍ
Äåëôßï ÅìðïñéêÞò êáé Âéïì/êÞò Éäéïêôçóßáò (Ä.Å.Â.É.) 65 6 336
ÁíùôÜôïõ Åéäéêïý Äéêáóôçñßïõ (Á.Å.Ä.) 10 6 ÄÙÑÅÁÍ
Áíùíýìùí Åôáéñåéþí & Å.Ð.Å. 2.250 6 6456
Äéáêçñýîåùí Äçìïóßùí ÓõìâÜóåùí (Ä.Ä.Ó.) 225 6 956
Ðñþôï (A´), Äåýôåñï (Â´) êáé ÔÝôáñôï (Ä´) _ 4506

• Ôï ôåý÷ïò ôïõ ÁÓÅÐ (Ýíôõðç ìïñöÞ) èá áðïóôÝëëåôáé óå óõíäñïìçôÝò ìå ôçí åðéâÜñõíóç ôùí 70 euro, ðïóü ôï ïðïßï áöïñÜ ôá÷õäñïìéêÜ Ýîïäá.
• Ãéá ôçí ðáñï÷Þ äéêáéþìáôïò çëåêôñïíéêÞò ðñüóâáóçò óå Ö.Å.Ê. ðñïçãïõìÝíùí åôþí êáé óõãêåêñéìÝíá óôá ôåý÷ç Á´, Â´, Ä´, Áíáðôõîéáêþí ÐñÜîåùí &

ÓõìâÜóåùí, Äåëôßï ÅìðïñéêÞò êáé Âéïìç÷áíéêÞò Éäéïêôçóßáò  Äéáêçñýîåùí, Äçìïóßùí ÓõìâÜóåùí êáé Á.Å. & Å.Ð.Å., ç ôéìÞ ðñïóáõîÜíåôáé ðÝñáí ôïõ ðïóïý
ôçò åôÞóéáò óõíäñïìÞò Ýôïõò 2006, êáôÜ 40 euro áíÜ Ýôïò ðáëáéüôçôáò êáé áíÜ ôåý÷ïò.

ÈÅÓÓÁËÏÍÉÊÇ - Âáó. ¼ëãáò 227 (2310) 423 956
ÐÅÉÑÁÉÁÓ - Åõñéðßäïõ 63 (210) 413 5228
ÐÁÔÑÁ - Êïñßíèïõ 327 (2610) 638 109

(2610) 638 110
ÉÙÁÍÍÉÍÁ - ÄéïéêçôÞñéï (26510)  87215
ÊÏÌÏÔÇÍÇ - Äçìïêñáôßáò 1 (25310) 22 858

ËÁÑÉÓÁ - ÄéïéêçôÞñéï (2410) 597449
ÊÅÑÊÕÑÁ - ÓáìáñÜ 13 (26610) 89 122

(26610) 89 105
ÇÑÁÊËÅÉÏ - ÐåäéÜäïò 2 (2810) 300 781
ËÅÓÂÏÓ - Ðë.Êùíóôáíôéíïõðüëåùò 1 (22510) 46 654

(22510) 47 533

Ðëçñïöïñßåò Á.Å. - Å.Ð.Å. êáé ëïéðþí Ö.Å.Ê.:  210 527 9000

Öùôïáíôßãñáöá ðáëáéþí ÖÅÊ - ÂÉÂËÉÏÈÇÊÇ - ÌÁÑÍÇ 8 - Ôçë. (210)8220885 - 8222924

ÄùñåÜí äéÜèåóç ôåý÷ïõò Ðñïêçñýîåùí ÁÓÅÐ áðïêëåéóôéêÜ áðü ÌÜñíç 8 & ÐåñéöåñåéáêÜ Ãñáöåßá

ÄùñåÜí áíÜãíùóç äçìïóéåõìÜôùí ôåý÷ïõò Á´ áðü ôçí éóôïóåëßäá ôïõ Åèíéêïý Ôõðïãñáöåßïõ

ÐÅÑÉÖÅÑÅÉÁÊÁ ÃÑÁÖÅÉÁ ÐÙËÇÓÇÓ Ö.Å.Ê.

ÔÉÌÇ ÐÙËÇÓÇÓ ÖÕËËÙÍ ÅÖÇÌÅÑÉÄÏÓ ÔÇÓ ÊÕÂÅÑÍÇÓÅÙÓ

ÅÔÇÓÉÅÓ ÓÕÍÄÑÏÌÅÓ Ö.Å.Ê.

*04004773105060036*
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ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 854
16 Σεπτεμβρίου 1996

ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ

Αοιθ. 5796
Χαρακτηρισμός των υγροβιοτόπων Δέλτα Νέστου, Λί

μνης Βιστωνίδας, Λίμνης Ισμαρίδας και της ευρύ
τερης περιοχής τους ως Πάρκου.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ 

ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ 
ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 1650/1986 «Για την προστασία 

του περιβάλλοντος» (ΦΕΚ160Α/1986) και ιδίως τις δια
τάξεις του άρθρου 21, παρ.6 αυτού.

2. Τις διατάξεις της Σύμβασης Ραμσάρ (1971) όπως 
κυρώθηκε μετοΝ.Δ. 191/1974«Περίκυρώσεωςτηςεν 
Ραμσάρ του Ιράν κατά την 2α Φεβρουάριου 1971 υπο- 
γραφείσης Διεθνούς Συμφωνίας περί προστασίας των 
διεθνούς ενδιαφέροντος υγροτόπων, ιδία ως υγρο
βιότοπων» (ΦΕΚ 350Α/1974) και τις μεταγενέστερες 
τροποποιήσεις που κυρώθηκαν με τον ν. 1751/1988 
«Κύρωση Πρωτοκόλλου τροποποιητκού της Σύμβα
σης Ραμσάρ 1971 για την προστασία των διεθνούς εν
διαφέροντος υγροτόπων ιδία ως υγροβιοτόπων» (ΦΕΚ 
26/Α/1988) και με τον ν. 1950/1991: «Κύρωση των τρο
ποποιήσεων της Σύμβασης Ραμσάρ (1971) για την 
προστασία των διεθνούς ενδιαφέροντος υγροτόπων ι
δία ως υγροβιοτόπων» (ΦΕΚ 84/Α/1991).

3. Τις διατάξεις της Διεθνούς Σύμβασης της Βέρνης 
όπως κυρώθηκε με τον ν.1335/1985: «Κύρωση Διε
θνούς Σύμβασης για την διατήρηση της άγριας ζωής 
και του φυσικού περιβάλλοντος της Ευρώπης» (ΦΕΚ 
32/Α/1985).

4. Τις διατάξες του Πρωτοκόλλου της Διεθνούς Σύμ- 
βασηςτης Βαρκελώνης «Περίτωνειδικάπροστατευό- 
μενων περιοχών της Μεσογείου» όπως κυρώθηκε με 
το Ν. 1634/86 (ΦΕΚ 104/Α/86).

5. Τις διατάξεις της Απόφασης 82/461/ΕΟΚτου Συμ
βουλίου της 24/6/82 περί συνάψεως συμβάσεως περί

της διατήρησης των αποδημητικών ειδών που ανή
κουν στην άγρια πανίδα (ΕΕ αριθ.Ι_210 της 19.7.82, 
σ.10).

6. Τις διατάξεις της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ «για τη δια
τήρηση των φυσικών οικοτόπων, καθώς καιτης άγριας 
πανίδας και χλωρίδας» (ΕΚ.αριθ.Ι_-206της 22.7.92).

7. Τ ις διατάξειςτων άρθρων 3 και 7 του ν.360/76 «Πε
ρί Χωροταξίας και Περιβάλλοντος (ΦΕΚ 151/Α/76) και 
την απόφαση του Εθνικού Συμβούλου Χωροταξίας και 
Περιβάλλοντος της 28.2.80 (ΦΕΚ 486/Β/80).

8. Τ ις διατάξεις του Ν.998/79 «Περί Προστασίας των 
δασών και των δασικών εν γένει εκτάσεων της Χώρας» 
(ΦΕΚ 298.Α/29.12.79).

9. Τις διατάξεις του Ν.Δ.86/69 «Περί δασικού Κώδι
κα» (ΦΕΚ 7Α/18.1.1969, όπως τροποποιήθηκε από το 
Ν.Δ.996/71, το Ν. 177/75, το Ν.998/79 κλπ.

10. Τις διατάξεις του Π .Δ. 67/1981 «Περί προστασίας 
της αυτοφυούς χλωρίδας και πανίδας του καθορισμού 
διαδικασίας συντονισμού και ελέγχου της Ερεύνης 
επ’αυτών (ΦΕΚ 23Α/Α81) και όπως αυτό διορθώθηκε 
στο ΦΕΚ43/Α/81.

11. Τις διατάξεις του άρθρου 11 του Ν.1739/1987 
«Διαχείρισης των υδάτινων πόρων και άλλων διατάξε
ων» (ΦΕΚ 201 /Α/1987).

12. Τις διατάξεις της Κοινής Υπουργικής Απόφασης 
αριθ.414985/1985: «Μέτρα διαχείρισης της άγριας 
πτηνοπανίδας» (ΦΕΚ757/Β/1985).

13. Τις διατάξεις της Κοινής Υπουργικής Απόφασης 
αριθ.69269/5387/1990:»Κατάταξη έργων και δραστη
ριοτήτων σε κατηγορίες, περιεχόμενο Μελέτης Περι
βαλλοντικών Επιπτώσεων και λοιπές συναφείς δια
τάξεις σύμφωνα με τον Ν. 1650/1986» (ΦΕΚ 
678Β/1990).

14. Τις διατάξεις της Κοινής Υπουργικής Απόφασης 
αριθ.59388/3363/1988: «Τρόπος, όργανα και διαδικα
σία επιβολής και είσπραξης των διοικητικών προστί
μων του άρθρου 30 του Ν. 1650/1986» (ΦΕΚ 
638Β/1988).

15. Τις διατάξεις των άρθρων 23 και 24 του 
Ν.1558/1988 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όργανα» 
(ΦΕΚ 137Α/1985)

02008541609960044
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16. Την από 15.1.96, ΚΥΑ«Εγκρισηπεριβαλλοντικών 
όρων για τα αντιπλημμυρικά-αποστραγγιστικά και α
γροτικά οδικά έργα στη θέση Ανατολικά της Λ.Βιστω- 
νίδας στον Ν.Ροδόπης» με αρ.πρωτ.91231.

17. Την άμεση ανάγκη θέσπισης μέτρων για την απο
τελεσματική προστασία των υγροβιοτόπων του Δέλτα 
του Νέστου, της Λίμνης Βιστωνίδας, Λίμνης Ισμαρίδας 
και της ευρύτερης περιοχής τους που αποτελούν υ
γροβιότοπους διεθνούς ενδιαφέροντος σύμφωνα με 
τα κριτήρια της Σύμβασης Ραμσάρ (1971).

18. Το γεγονός ότι έχει ήδη αρχίσει η διαδικασία χα
ρακτηρισμού των υγροβιοτόπων Δέλτα του Νέστου, 
Λίμνης Βιστωνίδας και Λίμνης Ισμαρίδας και της ευρύ
τερης περιοχής τους ως προστατευόμενων, σύμφωνα 
με τα όσα προβλέπονται στο άρθρο 21, παρ.1 του 
Ν. 1650/86, Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε :

Χαρακτηρίζονται ως Πάρκο με την ονομασία «ΕΘΝΙ
ΚΟ ΠΑΡΚΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑ
ΚΗΣ» (Ε.Π.Α.Μ.Θ.) οι υγροβιότοποι Δέλτα του Νέστου, 
Λίμνη Βιστωνίδα, Λίμνη Ισμαρίδα και η ευρύτερη πε
ριοχή τους.

Καθορίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 
2 του παρόντος, τα μέτρα προστασίας των υγροβιότο
πων Δέλτα του Νέστου, Λίμνης Βιστωνίδας, Λίμνης Ι
σμαρίδας και της ευρύτερης περιοχής τους, κατά ζώ
νες όπως αυτές οριοθετούνται στο άρθρο 1 του παρό
ντος. Τα προαναφερόμενα όρια απεικονίζονται στα 
σχετικά πρωτότυπα διαγράμματα κλίμακας 1:25.000 
που θεωρήθηκαν από την Διεύθυνση Τοπογραφικών Ε
φαρμογών με την υπ’αριθμ.5796/29.3.96 Πράξη της 
και που αντίτυπά τους σε φωτοσμίκρυνση δημοσιεύο
νται με την παρούσα Υπουργική Απόφαση στην Εφη
μερίδα της Κυβερνήσεως.

Άρθρο 1

Καθορίζονται οι εξής ζώνες προστασίας:
I. Ζώνη A
Ως Ζώνη Α καθορίζεται η περιοχή που περιλαμβάνε

ται μεταξύ τωνπαρακάτω φυσικών και τεχνητών ορίων 
και σημείων, όπως φαίνονται στα σχετικά συνημμένα 
διαγράμματα ως εξής:

α) Ποταμός Νέστος-παραποτάμιες διαπλάσεις, Λί
μνη Βιστωνίδα και περιλίμνια ζώνη, Λίμνη Ισμαρίδα και 
περιλίμνια ζώνη.

- Το τμήμα της Εγνατίας οδού ΒΔ του υψώματος 
Μαυσωλείου που διασχίζει τον ποταμό.

- Τον τοπικό δρόμο Ανατολικά των παρυφών του 
προαναφερόμενου υψώματος μέχρι της συμβολής 
του με τον δρόμο - ανάχωμα της Ανατολικής όχθης του 
ποταμού.

- Τον προαναφερόμενο δρόμο - ανάχωμα από την 
προηγούμενη συμβολή μέχρι την συμβολή του με τον 
τοπικό δρόμο προς Κύρνο.

- Τον τοπικό δρόμο προς Κύρνο από την προηγού
μενη συμβολή μέχρι την συμβολή του με τον τοπικό 
δρόμο προς Κεντητή.

- Τ ον τοπικό δρόμο προς Κεντητή από την προηγού
μενη συμβολή μέχρι την συμβολή μέχριτοΔασοχώριο,

ακολουθώντας την διαδρομή μέσω τοποθεσίας Κα- 
στέλλας, Δυτικά της τοποθεσίας Νεροπηγή, Βόρεια 
και Ανατολικά της τοποθεσίας Αμμόδρομος μέχρι τον 
επαρχιακό δρόμο Δασοχωρίου-Ζηλωτή.

- Τον τοπικό δρόμο Νότια του Δασοχωρίου από το 
Δασοχώρι μέχρι την συμβολή του με την αποστραγγι
στική τάφρο.

- Την αποστραγγιστική τάφρο από την προαναφε- 
ρόμενη συμβολή μέχρι την εκβολή της.

- Τ οντοπικό δρόμο - ανάχωματης Δυτικής όχθης του 
ποταμού από την συμβολή του με την Εγνατία οδό μέ
χρι την συμβολή του με τον τοπικό δρόμο προς Μονα- 
στηράκιο στην τοποθεσία Λιμέρι.

- Τον τοπικό δρόμο προς Μοναστηράκιο από την 
προηγούμενη συμβολή μέχρι την συμβολή του με το 
τοπικό ανάχωμα - τάφρο - Ανατολικά του οικισμού.

- Το ανάχωμα - τάφρο από την προηγούμενη συμ
βολή μέχρι την εκβολή του.

- Τ ον δρόμο Λάγος-Ξάνθης από τα όριατου οικισμού 
Λάγος μέχρι την συμβολή του δυτικά και σε απόσταση 
περίπου 2 χιλ. με τον τοπικό δρόμο που οδηγεί στις Α
λυκές Νέας Κεσσάνης.

- Τα τμήματα των περιλίμνιων δρόμων που υφίστα- 
νται στα όρα μεταξύ της καλλεργούμενης έκτασης Δυ
τικά της λίμνης και της δυτικής παραλίμνιας ζώνης μέ- 
χριτο Βόρειο άκρο του περιλίμνιου καναλιού, όπως αυ
τό εγκρίθη κε με την από 15.1.96 ΚΥΑ α.π.91231, παρ. δ.

- Η τεθλασμένη γραμμή που ορίζεται από τα τμήμα
τα της χάραξης του περιλίμνιου αναχώματος, όπως υ- 
τό εγκρίθηκε με την από 15.1.96 ΚΥΑ, α.π.91231, 
παρ.δ. με αρχή το σημείο Τ1 που απέχει 750 μ. από τον 
περιφερειακό δρόμο του φρουρίου και τέλος το ση
μείο Τ2 που απέχει 650 μ. από την συμβολή της πιο πά
νω χάραξης με το βόρειο ανάχωμα του Ξηροποτάμου.

- Η τεθλασμένη γραμμή που ορίζεται από τα τμήμα
τα της χάραξης του περιλίμνιου αναχώματος όπως αυ
τό εγκρίθηκε με την από 15.1.96 ΚΥΑ, α.π.91231, 
παρ.δ. με αρχή το σημείο Τ3 που απέχει 750 μ. από την 
συμβολή της χάραξης με το νότιο ανάχωμα του Ξηρο
ποτάμου μέχριτην συμβολή της χάραξης αυτής με τον 
δρόμο Γλυκονερίου-Λάγος.

- Το τμήμα του δρόμου Γλυκονερίου-Λάγος μεταξύ 
των δύο οικσμών.

- Τον τοπικό δρόμο ΒΑ της λιμνοθάλασσας Ελος μέ
χρι το όριο του οικισμού Παγούρια στο σημείο συμβο
λής του με τον τοπικό δρόμο προς το κανάλι.

- Ο τοπικός δρόμος προς το κανάλι από την συμβο
λή του με τον προηγούμενο δρόμο έως την ανατολική 
στέψη-δρόμο του καναλιού.

- Η ανατολική στέψη-δρόμοςτου καναλιού μέχριτην 
συμβολή του με τον τοπικό δρόμο Γλυφάδας-Ν.Σιδη- 
ροχωρίου.

- Ο τοπικοί δρόμοι (αγροτικού ανατολικά της Λίμνης 
Ισμαρίδας που περιβάλλουν καιτο ρέμαΦυλιούρη (Ξη- 
ρόρεμα) έως το όριο της Β ζώνης βόρεια και έως την α
κτή νότια.

β) Περιοχή λιμνοθαλασσών-ελωδών εκτάσεων μονί
μων ή εποχιακών
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- Η τεθλασμένη γραμμή που ορίζεται από τα τμήμα
τα των τοπικών δρόμων που περικλείουν την λιμνοθά
λασσα Λαφρούδα, τους πρόποδες του Πτερόλοφου, 
την λιμνοθάλασσα Λάφρης, τις Αλυκές και τα μεταξύ 
τους αλίπεδα, υγρά λιβάδεια και ελώδεις εκτάσεις.

- Οι τεθλασμένες γραμμές που ορίζονται από τμή
ματα των τοπικών δρόμων που περικλείουν τις λιμνο
θάλασσες Ξηρολίμνη, Καρατζά, Αλυκή, Πτελέα και Ε
λος.

γ) Τμήματα και εκβολές λοιπών ποταμών και παρα
ποτάμιων διαπλάσεων.

- Το τμήμα του ποταμού Ξάνθη μεταξύ των αναχω- 
μάτωντου περιμετρικού δρόμου του φρουρίου και της 
διασταύρωσης του ποταμού με τον τοπικό δρόμο σε α
πόσταση 2,5χιλ.δυτικά του αρχαίου τείχους.

- Η τεθλασμένη γραμμή που ορίζεται από τους τοπι
κούς δρόμους με αρχή το τέλος του περιλίμνιου κανα
λιού καιτέλοςτο νότιο ανάχωματου ποταμού στηνπε- 
ριοχή του φρουρίου.

- Το τμήμα της χάραξης του περιλίμνιου αναχώμα
τος από την περιοχή του φρουρίου μέχρι το σημείο Τ1 
όπως αυτό προαναφέρεται.

- Τα τμήματα της χάραξης του περιλίμνιου αναχώ
ματος από το σημείο Τ2 μέχρι την συμβολή της με το 
βόρειο ανάχωμα του Ξηροποτάμου και από το σημείο 
Τ3 μέχριτην συμβολή της με το νότιο ανάχωματου Ξη
ροποτάμου.

- Το μεταξύ των αναχωμάτων τμήμα του Ξηροποτά
μου, από την διασταύρωσή του με τον τοπικό δρόμο 
στην περιοχή της Κοινότητας Μωσαϊκού μέχρι των ε
κβολών του.

Στις περιπτώσεις που ως όριο αναφέρεται ανάχωμα 
ή κανάλι, εννοείται η στέψη αυτών.

δ) Αλσος φωλιάσματος ορνιθοπανίδας περιοχής Λά-
γ°ς

- Η περιοχή του Αλσους όπως αυτή έχει ήδη οριοθε- 
τηθεί και περιφραχθεί, καθώς και τα τμήματα των α
κτών που περιβάλλουν το Αλσος.

ε) Θαλάσσια Ζώνη
- Τ ην ακτή από την εκβολή της τάφρου περιοχής Μο- 

ναστηρακίου μέχρι την τάφρο περιοχής Δασοχωρίου.
- Την ισοβαρή των 6 μέτρων μέχρι το ύψος των προ- 

αναφερομένων εκβολών.
- Η θαλάσσια ζώνη που διαβρέχειτο σύστημα των λι- 

μνοθαλασσών κατά μήκος της ακτογραμμής της προ- 
αναφερόμενης περιοχής Ιβ και μέχρι της ισοβαθούς 
των 6 μέτρων.

II. Ζώνη Β
α) Η περιβάλλουσατην κοίτη του ποταμού Νέστου (Α 

Ζώνη) έκταση.
- Το τμήμα της Εγνατίας οδού από τα προς Βορρά ό

ρια της Α Ζώνης μέχρι της συμβολής του με τον τοπικό 
δρόμο στην περιοχή Κεραμιδαρειά.

- Τ ον προαναφερόμενο τοπικό δρόμο από την προη
γούμενη συμβολή μέχριτην συμβολή του μετηντάφρο 
- ανάχωμα Ξηροποτάμου.

- Την προαναφερόμενη τάφρο - ανάχωμα από την 
προηγούμενη συμβολή μέχριτα όρια της Α ζώνης στην 
περιοχή Μοναστηρακίου.

- Τον επαρχιακό δρόμο Ανατολικά των παρυφών του 
υψώματος Μαυσωλείου, από τα όρια της Α ζώνης μέ
χρι την Κοσμητή.

- Τον τοπικό δρόμο από Κοσμητή προς Κρεμαστή μέ- 
χριτην συμβολή του με τον επαρχιακό δρόμο προς Πα
λαιόν Ολβιον.

- Τον προαναφερόμενο δρόμο από την προηγούμε
νη συμβολή μέχρι την συμβολή του με την αποστραγ
γιστική τάφρο.

- Την αποστραγγιστική τάφρο από την προηγούμε
νη συμβολή μέχρι τα όρια της Α ζώνης στην περιοχή 
Δασοχωρίου.

β) Τμήματα ποταμών-παραποτάμιων διαπλάσεων
- Το μεταξύ των αναχωμάτων (στέψη) τμήματος του 

ποταμού Ξάνθη από τα όρια της Α ζώνης έως την γέ
φυρα Πολυσίτου.

- Τα μεταξύ των αναχωμάτων (στέψη) τμήματος του 
ποταμού Ξηροποτάμου από τα όρια της Α ζώνης μέχρι 
την γέφυρα, περιοχής Πολύανθου (Βυζαντινή γέφυ
ρα).

γ) Υπόλοιπη χερσαία έκταση
- Τον τοπικό δρόμο Μοναστηρακίου-Χάίδευτού από 

τα όρια της Α ζώνης στην περιοχή Μοναστηρακίου μέ
χρι το Χάίδευτό.

- Τον τοπικό δρόμο Χάίδευτού Πηγών.
-Τον τοπικό δρόμο από τις Πηγές μέχρι το Ρέμα Πα- 

λιομάννα, περιμετρικά του αεροδρομίου.
- Τους τοπικούς δρόμους δυτικά του αεροδρομίου 

μέχριτα όρια της θεσμοθετημένης περιοχής ειδικών 
χρήσεων.

- Τον τοπικό δρόμο κανάλι από τον Ζηλωτή έως την 
συμβολή με τον δρόμο προς Μάγγανα.

- Τους τοπικούς δρόμους ανατολικά και δυτικά του 
δρόμου Μαγγάνων - παραλίας Μαγγάνων από την πιο 
πάνω συμβολή μέχρι τον παραλιακό δρόμο των Μαγ
γάνων και από εκεί έως τον τοπικό δρόμο Μυρωδάτου- 
παραλίας Μυρωδάτου.

- Τον τοπικό δρόμο Μυρωδάτου - παραλίας Μυρω
δάτου μέχρι το τέλος του δηλαδή Βόρεια των αμμω
δών διαπλάσεων της ακτής.

- Τ ον τοπικό δρόμο Δυτικά της περιοχής Βρωμόρε- 
μα μέχρι την συμβολή του με τον επαρχιακό δρόμο Α- 
βδήρων - παραλίας Αβδήρων.

- Τον δρόμο προς παραλία Αβδήρων από την προη
γούμενη συμβολή του μέχριτην ακτή.

- Τα τμήματα των τοπικών δρόμων που περικλείουν 
την λιμνοθάλασσα Αλμύρα μέχρι των όρων της Α ζώ
νης.

- Τα τμήματα των δρόμων Γλυκονερίου-Φαναρίου 
και Γλυκονερίου-Λάγος από της συμβολής του μέχρι 
τα όρια του οικισμού Φανάρι και τον δίαυλο στα δυτικά 
όρια του οικισμού Λάγος αντίστοιχα.

- Η τεθλασμένη γραμμή που ορίζεται από τους τοπι
κούς δρόμους όπως αυτά απεικονίζονται, από τα όρια 
της Α ζώνης μέχριτα όρια του οικισμού Ν.Κεσσάνης.

- Τον τοπικό δρόμο Νέας Κεσσάνης-Σελίνου
- Τον τοπικό δρόμο από Σέλινο μέχρι της συμβολής 

του με την σιδηροδρομική γραμμή στην περιοχή Σιδη
ροδρομικού Σταθμού Πολυσίτου.
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- Το τμήμα της Σιδηροδρομικής γραμμής από την 
προαναφερόμενη συμβολή μέχρι το Κοπτερόν.

- Τον τοπικό δρόμο Κοπτερού - Διαλαμπής
- Τον τοπικό δρόμο Διαλαμπής-Μωσάίκού
- Τον τοπικό δρόμο Μωσάίκού-Σάλπης
- Τον τοπικό δρόμο Σάλπης-Γλυκονερίου
- Τοντοπικό δρόμο Γλυκονερίου-Φαναρίου έως την 

ακτή
- Τον τοπικό δρόμο βόρεια της Ξηρολίμνης έως την 

συμβολή του με τον δρόμο Αρωγής-Μέσης.
- Τ ον τοπικό δρόμο Αρωγής-Μέσης από την συμβο

λή του με το προηγούμενη οδικό τμήμα έως την Μέση.
- Τον τοπικό δρόμο Μέσης-Γλυφάδας
- Τοντοπικό δρόμο Γλυφάδας έως απόσταση 500 μ. 

από την συμβολή με τον δρόμο Παγούρια-Μολυβωτή.
- Η νοητή γραμμή που περιβάλλει σε ακτίνα 500 μ. το 

τμήμα της Α ζώνης από τον δρόμο Γλυφάδας - Ν.Σιδη- 
ροχωρίου έως Παγούρια.

- Τ ον τοπικό δρόμο από το προηγού μενο όριο της Β 
ζώνης έως Ν.Σιδηροχώριο.

- Τοντοπικό δρόμο Ν.Σιδηροχωρίου-Ανδριανής
- Τ α τμήματα των τοπικών δρόμων από Ανδριανή έ

ως Ιμερο.
- Τα τμήματα των τοπικών δρόμων από Ιμερο έως πα

ραλία Ιμερου.
- Τα όρια της Α ζώνης.
δ) Θαλάσσια έκταση
- Η θαλάσσια ζώνη που διαβρέχει τα συτήματα των 

λιμνοθαλασσών και γενικά των περιοχών της II περί
πτωσης και μέχρι της ισοβαθούς των 6 μέτρων.

III. Ζώνη Γ1
- Την Εγνατία οδό από τα όρια της θεσμοθετημένης 

περιοχής παραγωγικών δραστηριοτήτων Ν.Καρβά- 
λης, έως την Ξάνθη.

- Τα δυτικά όρια της προαναφερόμενης θεσμοθετη
μένης περιοχής.

- Τον δρόμο Ξάνθης-Αγ. Αθανασίου έως και σε κάθε
τη προς νότον απόσταση 1.000 μ. από την νέα χάραξη 
της Εγνατίας.

- Η νοητή γραμμή που διέρχεται σε απόσταση 1.000 
μ. προς νότον και παράλληλα με την νέα χάραξη της Ε- 
γνατίας από την προαναφερόμενη συμβολή έως και 
την συμβολή της με τον τοπικό δρόμο Μαζικού-Μέλισ- 
σας.

- Τον τοπικό δρόμο από Μέλισσα προς Μάγγανα μέ
χρι την συμβολή με τον τοπικό δρόμο προς Μυρωδά
το.

- Τον δρόμο προς Μυρωδάτο από την προαναφερό
μενη συμβολή έως Αβδηρα.

- Τον δρόμο Αβδήρων-Βελόνης-Μάνδρας-Ποταμιάς
- Τον δρόμο Ποταμιάς-Κουτσού
- Τον δρόμο Κουτσού-Συδινής
- Τον δρόμο Συδινής-Πολύσιτου
- Τον δρόμο Πολυσίτου-Σημάνδρων μέχρι της συμ

βολής με την εθνική οδό Ξάνθης-Κομοτηνής.
-Το τμήμα της εθνικής οδού Ξάνθης-Κομοτηνής από 

την προαναφερόμενη συμβολή μέχρι τον οικισμό Κο
πτερόν.

- Την νέα χάραξη της Εγνατίας οδού από τον προα
ναφερόμενο οικισμό έως την συμβολή με τον τοπικό 
δρόμο Ιάσμου-Γ αλανής.

- Τον δρόμο Ιάσμου-Γ αλανής από την προαναφερό
μενη συμβολή έως την συμβολή με τον δρόμο Ιάσμου 
Πολυάνθου.

- Το τμήμα του δρόμου από Ιασμο έως Πολύανθο.
- Τον δρόμο Παλλαδίου-Νέας Καλλίστης-Πόρπης- 

Παγουρίων.
- Τα τμήματα των τοπικών δρόμων από Παγούρια έ

ως Ν.Σιδηροχώριο.
- Τον δρόμο Ν.Σιδηροχωρίου-Ανδριανής
- Τα τμήματα τοπικών δρόμων από Ανδριανή έως 

Μαυρομάτιον.
- Τα τμήματα των τοπικών δρόμων από Μαυρομάτιον 

έως την συμβολή με τον δρόμο Αγ.Θεοδώρων-Ξυλα- 
γανής.

- Τον προαναφερόμενο δρόμο από την ως άνω συμ
βολή έως την Ξυλαγανή.

- Τα τμήματα των τοπικών δρόμων από την Ξυλαγα- 
νή έως την παραλία Ιμερου.

- Τα όρια των ζωνών Β,Γ1 α και Γ2.
- Η περιοχή δυτικά του Φαναριού όπως φαίνεται στα 

συνημμένα διαγράμματα.
- Η θαλάσσια ζώνη που περιβρέχει τις περιπτώσεις 

της παρ.ΙΙΙ έως την ισοβαθή των 6 μέτρων.
IV. Ζώνη Γ1 α
- Η περιοχή που ορίζεται δυτικά από τον τοπικό δρό

μο Αγίου Αθανασίου-Παλαιού Ολβίου, νότια από τον 
τοπικό δρόμο Παλαιού Ολβίου-Ασπροποτάμου έως το 
ανατολικό όριο της ζώνης Γ1, βόρεια και ανατολικά α
πό το όριο της ζώνης Γ1.

- Περιοχή Ν.Καλλίστης,
νότιο όριο ο ποταμός Τράυος, δυτικό όριο ο δρόμος 

Σάλπης-Γλυκονερίου, το βόρειο και ανατολικό όριο ο
ρίζονται από νοητές γραμμές που απέχουν 500 μ.εκά- 
στη από τα προηγούμενα (νότιο και δυτικό) όρια.

- Περιοχή Πόρπης,
δυτικό όριο ο δρόμος Πόρπης-Μέσης, ανατολικό ό

ριο η νοητή γραμμή που απέχει 300 μ.από το δυτικό ό
ριο, βόρειο όριο η νοητή γραμμή που απέχει 2.100 μ. α
πό τον οικισμό της Πόρπης και νότιο όριο η νοητή 
γραμμή που απέχει 400 μ. από το βόρειο όριο.

- Περιοχή Γλυκονερίου,
βόρειο όριο ο ποταμός Τράυος, νότιο όριο η εθνική 

οδός Κομοτηνής-Ξάνθης, δυτικό όριο ο δρόμος Γλυ- 
κονερίου-Σάλπης και ανατολικό όριο η νοητή γραμμή 
που απέχει 400 μ. από το δυτικό όριο.

- Περιοχή Ξυλαγανής,
δυτικό όριο, τα όρια του αναδασμού του Κάμπου, 

βόρειο και ανατολικό όριο ο δρόμος Ξυλαγανής-Κά- 
μπου, νότιο όριο το ρέμα μεταξύ Υψωμάτων και Κά
μπου.

V. Ζώνη Γ2
- Η περιοχή που περικλείεται μεταξύ των τοπικών 

δρόμων και των ορίων της Β ζώνης στην περιοχή Μαγ
γάνων, Μυρωδάτου, Αλμύρας.

- Η περιοχή που περικλείεται μεταξύ των τοπικών 
δρόμων και των ορίων της Α ζώνης στις περιοχές Αρω
γής και Παραλίας Μέσης.
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- Η περιοχή νοτιοανατολικά του Ιμερου που περι
κλείεται από τους τοπικούς δρόμους και τα όρια των 
ζωνών Β και Γ όπως οι προαναφερόμενες περιοχές 
φαίνονται στα συνημμένα διαγράμματα.

Άρθρο 2
I. Ζώνη Α
α) Ποταμός Νέστος-παραποτάμιες διαπλάσεις, Λί

μνη Βιστωνίδα και περιλίμνια ζώνη, Λίμνη Ισμαρίδα και 
περιλίμνια ζώνη.

Επιτρέπονται:
- Η παραδοσιακή αλιεία και ιχθυοκαλλιέργεια κατά 

την οποία γίνεται χρήση των φυσικών λεκανών χωρίς ε
πεμβάσεις που αλλοιώνουν την μορφή και λειτουργία 
που υποβαθμίζουν την ποιότητα του συνόλου ή στοι
χείων του οικοσυστήματος.

- Η κατασκευή υποδομής προς όφελος της προανα- 
φερόμενης δραστηριότητας, όπως ι) υποδομή ε
μπλουτισμού μέχρι 200 τ.μ., ιι) εγκαταστάσεις προσω
πικού φύλαξης, χώροι συντήρησης της παραγωγής, 
χώροι συσκευασίας του προϊόντος προκειμένου να 
διακινηθεί νωπό, αποθήκες, μέχρι συνολικά 100 τ.μ., 
ιιι) εσοδευτικά στόμια, τάφροι διαχείμανσης, ιχθυο- 
συλληπτικές εγκαταστάσεις.

Οι προαναφερόμενες επεμβάσεις θαπραγματοποι- 
ούνταιεφόσον εγκριθούν οι απαιτούμενεςτεχνικές με
λέτες και οι Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων ΑΙ 
κατηγορίας βάσειτης ΚΥΑ 69269/1990.

- Η συντήρηση των υφιστάμενων έργων υποδομής ε
φόσον δεν αποψιλωθούν ή εκχερσωθούν νέες εκτά
σεις, δεν δημιουργηθούν νέοι άξονες προσπέλασης, 
δεν αποτίθενται στην περιοχή προϊόντα εκσκαφών ή 
οικοδομικά υλικά, δεν εγκαθίσταται εργοτάξιο, δεν ε
πιβαρύνεται ή υποβαθμίζεται το οικοσύστημα ή στοι
χεία αυτού καθ’οιονδήποτε τρόπο.

- Η διατήρηση των υφιστάμενων γεωργικών καλ
λιεργειών στη μορφή που βρίσκονται σήμερα για τις ο
ποίες έχει προηγηθεί κάθε νόμιμη διαδικασία απόκτη
σης ή εκχώρησης γης και εγκαθίδρυσης της προανα- 
φερόμενης δραστηριότητας. Απαγορεύεται κάθε νέο 
έργο εκχέρσωσης, αποστράγγισης ή άρδευσης που α
φορά τις προαναφερόμενες καλλιέργειες.

- Η συντήρηση και αξιοποίηση ιστορικών και αρχαιο
λογικών χώρων και λοιπών μνημείων, καθώς και αξιό
λογων στοιχείων παραδοσιακών ή φυσικών.

- Η επιστημονική έρευνα σύμφωνα με τις κείμενες 
διατάξεις με την προϋπόθεση ότι δεν δημιουργούνται 
προβλήματα υποβάθμισης στο οικοσύστημα και θα υ
πάρχει η σύμφωνη γνώμη της κατά το άρ.4 αρμόδιας 
υπηρεσίας και των καθ’ύλην αρμοδίων υπηρεσιών α
φού αναλυθούν από τον ενδιαφερόμενο ο τρόπος, τα 
σημεία και οι λόγοι της έρευνας.

- Τα έργα επαναφοράς, διατήρησης, αναβάθμισης 
και ανάδειξης του φυσικού περιβάλλοντος εφόσον ε- 
γκριθούν οι απαραίτητες τεχνικές και περιβαλλοντικές 
μελέτες. Στα έργα αυτά περιλαμβάνονται και φυλάκια, 
παρατηρητήρια, κέντρα πληροφόρησης, ενημερωτι
κές πινακίδες, σήμανση, ειδικά μονοπάτια και ποδηλα
τοδρόμοι.

- Η ημερήσια επίσκεψη με σκοπό την παρατήρηση

της φύσης, απαγορευομένης της χρήσης τροχοφό
ρων πέραν των υφιστάμενων οδικών αξόνων, πλωτών 
μέσων, της διανυκτέρευσης, κατασκήνωσης και λοι
πών δραστηριοτήτων αναψυχής πλην της προαναφε- 
ρόμενης. Οι χρονικοί καιτυχόν λοιποί όροι ενάσκησης 
της δραστηριότρητας αυτής θα εκδίδονται από την 
καθ’ύλην αρμόδια υπηρεσία ή φορέα.

- Η διατήρηση των υφιστάμενων νομίμων οικισμών ε
ντός των σημερινών τους ορίων απαγορευομένης κά
θε νέας επέκτασης εντός των ζωνών Α και Β.

- Η βόσκηση στην Α πλευρά της λίμνης Βιστωνίδας 
και παράλληλα με το ανάχωμα.

β) Περιοχή λιμνοθαλασσών - ελωδών εκτάσεων μονί
μων ή εποχιακών

Επιτρέπονται:
- Η ιχθυοκαλλιέργεια και η αλιεία με τις επιφυλάξεις 

της παραγράφου Ια.
- Η διατήρηση των υφιστάμενων καλλιεργειών με τις 

επιφυλάξεις της προηγούμενης παραγράφου Ια.
- Η ημερήσια επίσκεψη με σκοπό την παρατήρηση 

της φύσης και η χρήση των παραλιών για κολύμβηση 
με τις επιφυλάξεις της παρ.Ια.

- Η συντήρηση των υφιστάμενων δικτύων υποδομής 
με τις επιφυλάξεις της προηγούμενης παραγράφου α.

- Η λειτουργία των αλυκών στην ένταση, έκταση και 
μορφή που βρίσκονται σήμερα.

- Η επιστημονκή έρευνα μετις επιφυλάξεις της προη
γούμενης παραγράφου α.

- Τα έργα επαναφοράς, διατήρησης, αναβάθμισης 
και ανάδειξης του φυσικού περιβάλλοντος με τις επι
φυλάξεις της παρ.Ια. Ειδικότερα στις παραλίες Γλυ
φάδας και Μολυβωτής στα πιο πάνω έργα με τις ίδιες 
προϋποθέσεις περιλαμβάνονται η οριοθέτηση χρήσης 
της παραλίας με ελαφρά υποδομή εξυπηρέτησης λου
σμένων δηλ. (δηλ.σκιαδια, WC) και περιοριστικοί χώ
ροι στάθμευσης στο τέλος των υφιστάμενων δρόμων.

- Η συντήρηση και αξιοποίηση ιστορικών και αρχαιο
λογικών χώρων και λοιπών μνημείων, καθώς και αξιό
λογων στοιχείων παραδοσιακών, πολιτιστικών ή φυσι
κών.

- Η διατήρηση των υφιστάμενων οικισμών με τις επι
φυλάξεις της παρ.Ια.

γ) Τμήματα και εκβολές λοιπών ποταμών-παραποτά- 
μιες διαπλάσεις

Επιτρέπονται:
- Η διατήρηση και η ξύλευση των υφιστάμενων καλ

λιεργειών λεύκας, απαγορευόμενης της επέκτασης ή 
αλλαγής χρήσης των προαναφερομένων καλλιεργού
μενων εκτάσεων.

- Η συντήρηση των υφιστάμενων έργων, υποδομής 
με τις επιφυλάξεις της παραγράφου Ια.

- Η επιστημονική έρευνα με τις επιφυλάξεις της πα
ραγράφου Ια.

- Η συντήρηση και αξιοποίηση ιστορικών και αρχαιο
λογικών χώρων και λοιπών μνημείων, καθώς και αξιό
λογων στοιχείων παραδοσιακών, πολιτιστικών ή φυσι
κών.

- Τα έργα επαναφοράς διατήρησης, αναβάθμισης 
και ανάδειξης του φυσικού περιβάλλοντος με τις επι
φυλάξεις της παρ.Ια.
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- Η ημερήσια επίσκεψη με τις επιφυλάξεις της 
παρ.Ια.

δ) Αλσος φωλιάσματος ορνιθοπανίδας περιοχής 
Λάγος

Επιτρέπονται:
- Μόνον οι δραστηριότητες που αφορούν την διατή

ρηση της μορφής και λειτουργικότητας του οικοσυ
στήματος και των εστιών φωλιάσματος, καθώς και την 
περίθαλψη, παρατήρηση και μελέτη της ορνιθοπανί- 
δας. Οι προαναφερόμενες δραστηριότητες θα πραγ
ματοποιούνται μετά από σύμφωνη γνώμη της κατά το 
άρθρο 4 αρμόδιας υπηρεσίας και των καθ’ύλην αρμό
διων υπηρεσιών, εφόσον έχουν γνωστοποιηθεί στις 
πιο πάνω υπηρεσίες το χρονοδιάγραμμα και το είδος 
της δραστηριότητας.

ε) θαλάσσια Ζώνη
Επιτρέπονται:
- Η θαλάσσια αλιεία σύμφωνα με την κείμενη νομο

θεσία
- Η θαλάσσια ιχθυοκαλλιέργεια εφόσον προηγηθεί 

έγκριση Περιβαλλοντικών όρων σύμφωνα με τις οικεί
ες διατάξεις ΚΥΑ 69269/5387/1990.

- Η επιστημονική έρευνα με τις επιφυλάξεις της πα
ραγράφου Ια.

- Η διακίνηση σκαφών, σύμφωνα με τις κείμενες δια
τάξεις. Ως ανώτατο όριο ταχύτητας ταχύπλοων και 
λοιπών σκαφών ορίζονται τα 5 μίλια την ώρα.

II. Ζώνη Β
α) Η περιβάλλουσα την κοίτη του ποταμού Νέστου 

(Ζώνη Α) έκταση
Επιτρέπονται:
- Η γεωργία στη σημερινή ένταση, έκταση και μορφή
- Η διατήρηση των νομίμως υφιστάμενων οικισμών, 

εντός των σημερινών τους όρων, απαγορευομένης κά
θε νέας επέκτασης εντός των ζωνών Α και Β.

- Η συντήρηση και επέκταση των υφιστάμενων έρ
γων υποδομής προς όφελος των προαναφερομένων 
δραστηριοτήτων εφόσον προηγηθεί έγκριση περιβαλ
λοντικών όρων σύμφωνα με τις διατάξεις της ΚΥΑ 
69269/5387/1990 και ειδικότερα βάσει των διαδικα
σιών που απαιτούνται για την All τουλάχιστον κατηγο
ρία έργων και δραστηριοτήτων της ίδιας ΚΥΑ και με τις 
επιφυλάξεις της παρ.Ια.

- Η επιστημονική έρευνα με την επιφύλαξη της πα
ραγράφου Ια.

- Η συντήρηση και αξιοποίηση ιστορικών και αρχαιο
λογικών χώρων και λοιπών μνημείων, καθώς και αξιό
λογων στοιχείων παραδοσιακών ή φυσικών.

- Τα έργα επαναφοράς, διατήρησης και αναβάθμι- 
σης-ανάδειξης του φυσικού περιβάλλοντος με τις επι
φυλάξεις της παρ.Ια.

- Η ημερήσια επίσκεψη με τις επιφυλάξεις της 
παρ.Ια.

β) Τμήματα ποταμών-παραποτάμιες διαπλάσεις
Επιτρέπονται:
- Οι δραστηριότητες που αναφέρονται στην παρ.Ιγ
- Η συντήρηση και επέκταση των υφιστάμενων έρ

γων υποδομής εφόσον προηγηθούν οι απαιτούμενες 
τεχνικές και περιβαλλοντικές μελέτες με τις επιφυλά

ξεις της παρ.Ια.
- Τα έργα επαναφοράς διατήρησης και αναβάθμισης 

του φυσικού περιβάλλοντος με τις επιφυλάξεις της 
παρ.Ια.

- Η συντήρηση και αξιοποίηση αρχαιολογικών, ιστο
ρικών χώρων και μνημείων, καθώς και αξιόλογων στοι
χείων παραδοσιακών ή φυσικών.

- Η ημερήσια επίσκεψη με τις επιφυλάξεις της 
παρ.Ια.

γ) Υπόλοιπη χερσαία έκταση
Επιτρέπεται:
- Η ελεύθερη βόσκηση
- Η ιχθυοκαλλιέργεια κατά την οποία γίνεται χρήση 

των υφιστάμενων φυσικών λεκανών στις οποίες μπο
ρούν να πραγματοποιηθούν βελτιωτικά και λοιπά έργα 
υποδομής εφόσον προηγηθεί έγκριση περιβαλλο- 
ντκών όρων σύμφωνα με τις διατάξεις της ΚΥΑ 
69269/5387/1990 απαιτούμενης σε κάθε περίπτωση 
Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων τουλάχιστον 
All τύπου βάσειτης ίδιας ΚΥΑ.

- Η γεωργία στη σημερινή ένταση, έκταση και μορφή
- Η διατήρηση των υφιστάμενων οικισμών εντός των 

σημερινών τους ορίων απαγορευομένης κάθε νέας ε
πέκτασης εντός των ζωνών Α και Β.

- Η χρήση των παραλιών για κολύμβηση με τις επι
φυλάξεις της παρ.Ιβ.

- Η διαμόρφωση πλαζ εφόσον εγκριθούν οι απαραί
τητες τεχνικές μελέτες και προηγηθεί έγκριση περι
βαλλοντικών όρων σύμφωνα με τις διατάξεις που αφο
ρούν την All τουλάχιστον κατηγορία έργων και δρα
στηριοτήτων της ΚΥΑ 69269/1990.

- Η συντήρηση και επέκταση των υφιστάμενων έργων 
υποδομής προς όφελος των προαναφερομένων δρα
στηριοτήτων εφόσον προηγηθεί έγκριση περιβαλλο
ντικών όρων σύμφωνα με τις διατάξεις της ΚΥΑ 
69269/5387/1990 και ειδικότερα βάσει των διαδικα
σιών που απαιτούνται για την All τουλάχιστον κατηγο
ρίας έργων και δραστηριοτήτων της ίδιας ΚΥΑ.

- Η επιστημονική έρευνα με την επιφύλαξη της πα
ραγράφου Ια.

- Η συντήρηση και αξιοποίηση ιστορικών και αρχαιο
λογικών χώρων και λοιπών μνημείων καθώς και αξιό
λογων στοιχείων παραδοσιακών ή φυσικών.

- Ο εσταυλισμός αιγοπροβάτων και βοοειδών (οικο
γενειακής μορφής) εφόσον οι μονάδες εσταυλισμού 
απέχουν κατ’ελάχιστο 1 χλμ. από τα όρια της ζώνης Γ2.

- Η κατασκευή γεωργικών αποθηκών μέχρι 50 τ.μ.
- Τ α έργα επαναφοράς διατήρησης και αναβάθμισης 

του φυσικού περιβάλλοντος με τις επιφυλάξεις της 
παρ.Ια.

- Η ελεύθερη προσπέλαση, τηρουμένων των όρων 
και επιφυλάξεων που αφορούν την επίσκεψη της 
παρ.Ια μόνο για τις περιοχές των λιμνοθαλασσών, ε
λών, ποταμών-χειμμάρων και για την περιβάλλουσα τα 
στοιχεία αυτά ζώνη σε ακτίνα μέχρι και 500 μ.

- Η διατήρηση των νομίμως υφιστάμενων οικισμών ε
ντός των σημερινών τους ορίων, απαγορευομένης κά
θε νέας επέκτασης εντός των ζωνών Α και Β.
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γ) Θαλάσσια έκταση 
Επιτρέπονται:
- Η θαλάσσια αλιεία σύμφωνα με την κείμενη νομο

θεσία
- Η υδατοκαλλιέργεια εφόσον πληρούνται οι διαδι

κασίες που προβλέπονται για την All κατηγορία έργων 
και δραστηριοτήτων βάσει των διατάξεων της ΚΥΑ 
69269/1990.

- Η επιστημονική έρευνα με τις επιφυλάξεις της πα
ραγράφου Ια.

Η διακίνηση των σκαφών σύμφωνα με τους περιο
ρισμούς της παραγράφου Ιβ.

III. Ζώνη Γ1
Επιτρέπονται οι παρακάτω δραστηριότητες: 
α) Η επιστημονική έρευνα με τις επιφυλάξεις της πα

ραγράφου Ια.
β) Το κυνήγι σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και 

με τους ειδικότερους περιορισμούς των αρμοδίων υ
πηρεσιών.

γ) Η γεωργία χωρίς βασικούς περιορισμούς με την 
προϋπόθεση ότι οι εγγειοβελτιωτικές και αρδευτικές 
παρεμβάσεις και η λίπανση καθώς και κάθε είδους 
δραστηριότητα ή εγκατάσταση δεν θα έχουν επιπτώ
σεις στους αποδέκτες και τα στοιχεία των οικοσυστη
μάτων των γειτονικών ζωνών Α,Β,Γ2 και δεν θα υπο
βαθμίζουν την ποιότητα και ποσότητα του υδάτινου ι
σοζυγίου της περιοχής.

δ) Η βόσκηση και ο εσταυλισμός αιγοπροβάτων και 
βοοειδών σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

Είναι δυνατός ο καθορισμός ζωνών Γ1 α στη δυτική 
πλευ ρά του ποταμού Νέστου εφόσον εκπονηθεί σχετι
κή μελέτη σύμφωνα με εγκεκριμένες προδιαγραφές 
των Δ/νσεων Χωροταξίας και Περιβαλλοντικού Σχεδια- 
σμού, καθώς και Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσε
ων ΑΙ κατηγορίας, σύμφωνα με την ΚΥΑ 
69269/5387/90.

ε) Η υδατοκαλλιέργεια σύμφωνα με τις ισχύουσες 
διατάξεις

στ) Η κατασκευή και επέκταση δικτύων και έργων υ
ποδομής εφόσον προηγηθεί έγκριση περιβαλλοντικών 
όρων.

ζ) Η εγκαθίδρυση πεδίων ήπιων μορφών ενέργειας 
καθώς και η έρευνα και εκμετάλλευση γεωθερμικής ε
νέργειας χαμηλής ενθαλπίας για ιχθυοκαλλιέργεια, 
θερμοκήπια, ξήρανση γεωργικών προϊόντων, θέρμαν
ση κτιρίων, αφαλάτωση υφάλμυρων υδάτων, εφόσον 
προηγηθεί έγκριση περιβαλλοντικών όρων σύμφωνα 
με όσα ισχύουν για τα έργα και δραστηριότητες του
λάχιστον της All κατηγορίας του άρθρου 4 της ΚΥΑ 
69269/5387/1990.

η) Η διατήρηση, συντήρηση, εκσυγχρονισμός της 
ζώνης του αεροδρομίου, όπως αυτή φαίνεται στο σχέ
διο.

θ) Η συντήρηση και αξιοποίηση των ιστορικών και 
αρχαιολογικών χώρων και λοιπών μνημείων, 

ι) Η κατοικία
κ) Γεωργικές αποθήκες, μέγιστης επιφάνειας 50 τ.μ. 
λ) Υδατοδεξαμενές, φρέατα, αντλιοστάσια 
μ) Θερμοκήπια 
ν) Αθλητικές εγκαταστάσεις

ξ) Κτίρια κοινωνικής πρόνοιας 
ο) Κτίρια κοινής ωφέλειας
π) Διαμόρφωση κοινοχρήστων χώρων (παιδικές χα

ρές, parking, plages, κλπ.).
ρ) Εγκαταστάσεις αναψυχής (εστιατόρια, ταβέρνες, 

αναψυκτήρια) 
σ) Τουριστικές μονάδες ΑΑ, Α,Β και Γ κατηγορίας μέ

χρι 80 κλίνες και σε ακτίνα 500 μ. από τα εγκεκριμένα 
όρια των νομίμως υφιστάμενων οικισμών.

τ) Διαλογητήρια γεωργικών και αλιευτικών προϊό
ντων

υ) Εγκαταστάσεις συλλογής, συσκευασίας και επε
ξεργασίας γεωργικών προϊόντων, δηλαδή καπνικές ε
γκαταστάσεις, σιλό, ψυγεία, εκκοκιστήρια, ξηραντή- 
ρια δημητριακών.

Όριο και περιορισμοί δόμησης:
- Κατώτατο όριο κατάτμησης και αρτιότητας ορίζο

νται τα 4 στρέμματα.
- Για τις δραστηριότητες των παρ.σ και υ κατώτατο 

όριο αρτιότητας ορίζονται τα 8 στρ. Κατά παρέκκλιση, 
θεωρούνται άρτια τα γήπεδα που κατά την ημερομηνία 
έκδοσης της παρούσας απόφασης έχουν ελάχιστο εμ
βαδόν τα 4 στρ.

- Σε όλη την έκταση της ζώνης Γ1 επιτρέπεται η επέ
κταση των υπαρχόντων οικισμών εφόσον αυτοί δεν ε- 
πεκτείνονται μέσα στις ζώνες Α ή Β.

- Η δόμηση για τις επιτρεπόμενες χρήσεις, δραστη
ριότητες, επιτρέπεται μετά από έγκριση της ΕΠΑΕ και 
τήρηση των διατάξεων της ΚΥΑ 69269/5387/1990.

- Στις εντός εγκεκριμένων ορίων οικισμών, ρυμοτο
μικών σχεδίων και σχεδίων οικισμών προϋφιστάμενων 
του 1923 επιτρέπεται η δόμηση σύμφωνα με την ισχύ- 
ουσα νομοθεσία.

- Για τους λοιπούς όρους και περιορισμούς δόμησης 
και πέραν των ειδικά αναφερομένων, εφαρμόζονται 
κατά χρήση οι ισχύουσες διατάξεις.

Εντός των ορίων της ζώνης Γ1 (χωροθετούνται) πε
ριλαμβάνονται θύλακες ανάπτυξης κτηνοτροφικών 
δραστηριοτήτων με την επωνυμία ζώνη Γ1 α.

IV. Ζώνη Γ1α 
Επιτρέπονται:
- Τα αναφερόμενα ως επιτρεπόμενα στη ζώνη Γ1 με 

τους ίδιους όρους και περιορισμούς, μη επιτρεπομέ- 
νων εξ αυτών των αθλητικών εγκαταστάσεων αναψυ
χής και τουριστικών μονάδων.

- Η εγκατάσταση πτηνο-κτηνοτροφικών μονάδων 
βάσει της υφιστάμενης νομοθεσίας, τηρουμένωντων 
διατάξεωντης ΚΥΑ 69269/90 με τους εξής όρους όσον 
αφορά την απαιτούμενη έκταση διάθεσης των απο
βλήτων του συστήματος επεξεργασίας:

α) για 125 χοιρομητέρες ή 25 αγελάδες κατ’ελάχι- 
στον 25 στρ. μη καλλιεργούμενης έκτασης.

β) για σφαγείο ατομικής βιομηχανικής κτηνοτροφι- 
κής επιχείρισης, κατ’ελάχιστον 30 στρ. για 1.200 τόν- 
νους κρέατος.

- Η οργάνωση του χώρου για πτηνο-κτηνοτροφικές 
δραστηριότητες μετά από έγκριση απαραίτητων τεχνι
κών μελετών, καθώς και μελέτης περιβαλλοντικών επι
πτώσεων της ΑΙ κατηγορίας έργων και δραστηριοτή
των βάσει των διατάξεωντης ΚΥΑ 69269/1990.
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V. Ζώνη Γ2
Επιτρέπονται οι παρακάτω δραστηριότητες: 
α) Η γεωργία στη σημερινή ένταση, έκταση και μορ

φή
β) Τα έργα υποδομής εξυπηρέτησης της επιτρεπό

μενης τουριστικής δραστηριότητας 
γ) Η συντήρηση και επέκταση των υφιστάμενων έρ

γων υποδομής προς όφελος των επιτρεπομένων στη 
ζώνη αυτή δραστηριοτήτων 

δ) Η κατοικία
ε) Εγκαταστάσεις αναψυχής. Διαμόρφωση χώρων 

αθλοπαιδιών, παιδικές χαρές, κοινόχρηστες εγκατα
στάσεις, plages. Ορίζονται: Μέγιστο ύψος κτιρίου 3,5 
μ., μέγιστο εμβαδόν κτιρίου 100 τ.μ.

στ) Τουριστικές μονάδες (ΑΑ και Α κατηγορίας κάθε 
τύπου με απαραίτητες προϋποθέσεις) ι) την ύπαρξη 
και λειτουργία βιολογικού καθαρισμού, ιι) την διάσπα
ση των όγκων των κτιρίων, ιιι) την έγκριση από την Ε- 
ΠΑΕ.

ζ) Για τις επιτρεπόμενες δραστηριότητες απαιτείται 
η τήρηση των διατάξεωντης ΚΥΑ69269/5387/1990. Ει- 
δικώτερα για τις τουριστικές μονάδες, απαιτείται η εκ
πόνηση μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων τουλά
χιστον της All κατηγορίας έργων και δραστηριοτήτων 
βάσει των διατάξεωντης προαναφερόμενης ΚΥΑ. 

Όροι-περιορισμοί δόμησης
- Κατώτατο όριο κατάτμησης και αρτιότητας ορίζο

νται τα 4 στρ. Για τις τουριστικές μονάδες, κατώτατο ό
ριο αρτιότητας ορίζονται τα 8 στρ. Κατά παρέκκλιση 
θεωρούνται άρτια τα γήπεδα που κατά την ημερομηνία 
έκδοσης της παρούσας απόφασης έχουν ελάχιστο εμ
βαδόν τα 4 στρ. Ορίζονται: Συντελεστής Δόμησης 
0,15, Κάλυψη 20%, Μέγιστο ύψος 7,5 μ.

- Η οικοδομική γραμμή των κτιρίων των επιτρεπομέ- 
νων δραστηριοτήτων ορίζεται στα 100 μ. από την 
γραμμή αιγιαλού.

- Επιτρέπεταιη επέκταση των υφιστάμενων οικισμών 
εφόσον αυτοί δεν επεκτείνονται στις ζώνες Α ή Β.

- Για τους λοιπούς όρους και περιορισμούς δόμησης 
και πέραν των ειδικά αναφερομένων, εφαρμόζονται 
κατά χρήση οι ισχύουσες διατάξεις.

- Είναι δυνατή η οργάνωση του χώρου για παραθερι- 
στική κατοικία, τουριστικές μονάδες και εγκαταστά
σεις αναψυχής, εφόσον εγκριθούν οι απαραίτητες τε
χνικές μελέτες, καθώς και μελέτη περιβαλλοντικών ε
πιπτώσεων της ΑΙ κατηγορίας έργων και 
δραστηριοτήτων βάσει των διατάξεων της ΚΥΑ 
69269/1990, σε απόσταση τουλάχστον 500 μ. από το 
προς την παραλία καθοριζόμενο όριο της ζώνης αυτής 
(Γ2).

Στα γήπεδα που γειτνιάζουν με ζώνες Α & Β ορίζεται 
ελάχιστη αρτιότητα 8 στρ.

VI. Η εκτέλεση έργων και η ανάπτυξη δραστηριοτή
των που δεν αναφέρονται στις παραγράφους 
I,II,III,IV,V, του παρόντος άρθρου απαγορεύονται.

Εξαιρούνται από την ως άνω απαγόρευση, ι) τα έργα 
εθνικής σημασίας, ο χαρακτηρισμός των οποίων γίνε

ται με κοινή απόφαση του Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. και 
του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού και ιι) τα έρ
γα και οι δραστηριότητες που ήδη λειτουργούν ή υφί- 
στανται νομίμως και όσα άλλα βρίσκονται, κατά την η
μέρα δημοσίευσης της παρούσας απόφασης στην Ε
φημερίδα της Κυβερνήσεως, στο στάδιο της 
κατασκευής ή έχουν λάβει σύμφωνα με τις ισχύουσες 
διατάξεις, σχετική έγκριση ή άδεια δόμησης, εγκατά
στασης, ίδρυσης, εκτέλεσης, ή λειτουργίας καθώς ε
πίσης και εκείνα γιατα οποία έχει προηγηθεί, βάσει της 
κείμενης νομοθεσίας εκχώρηση κοινοχρήστων δημο
σίων ή δημοτικών γηπέδων. Μέσα σε ένα (1) χρόνο α
πό την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης για τις 
εν λόγω δραστηριότητες και έργα υποβάλλεται στις 
αρμόδιες αρχές, αίτηση για την έγκριση όρων για την 
προστασία του περιβάλλοντος, σύμφωνα με τις διατά
ξεις της ΚΥΑ αριθ. 69269/5387/1990.

Σε κάθε περίπτωση, στις περιοχές εντός εγκεκριμέ
νων ορίων οικισμών, ρυ μοτομικών σχεδίων και σχεδίων 
οικισμώνπροϋφιστάμενωντου 1923, επιτρέπεταιη δό
μηση και οι χρήσεις που προβλέπονται στην ισχύουσα 
νομοθεσία.

Η υποδομή των πιο πάνω έργων-δραστηριοτήτων, 
δύναται να συντηρείται, βελτιώνεται ή εκσυγχρονίζε
ται εφόσον εγκριθούν οι απαραίτητες τεχνικές μελέ
τες και ΜΠΕ τουλάχιστον All κατηγορίας της ΚΥΑ 
69269, χωρίς περαιτέρω παραγωγική επέκταση.

Σε περίπτωση που παρά τους τιθέμενους με τις πα
ραγράφους I.II,III,IV,V,VI,VII, του παρόντος άρθρου ό
ρους, περιορισμούς και απαγορεύσεις, διαπιστώνο
νται οχλήσεις, προβλήματα και κίνδυνοι, υποβάθμισης 
της λειτουργικότητας και παραγωγικότητας του οικο
συστήματος ή στοιχείων αυτού, οι κατά το άρθρο 4 συ- 
ναρμόδιες υπηρεσίες μπορούν σε κάθε περίπτωση να 
ζητήσουν, να εισηγηθούν ή να επιβάλλουν κάθε πρό
σθετη διαδικασία ή μέτρο (π.χ. επιπλέον δικαιολογητι- 
κά, Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για κατηγο
ρίες έργων και δραστηριοτήτων για τις οποίες αυτή 
δεν προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία κ.α.) που 
κρίνεται αναγκαίο και πρόσφορο για την αποτελεσμα
τική προστασία του υγροβιοτόπου.

Άρθρο 4
Αρμόδιες υπηρεσίες για την εφαρμογή της παρού

σας απόφασης μέχρις ότου εκδοθούν το κατά το άρ- 
θρο21 (παρ.1 και 2) του Ν. 1650/1986 Προεδρικό Διά
ταγμα και ο οικείος κανονισμός λειτουργίας και διαχεί
ρισης είναι:

1. Η Διεύθυνση Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού του Υ
πουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων 
Έργων και

2. Οι καθ’ύλην αρμόδιες, σύμφωνα με τις ισχύουσες 
διατάξεις, κεντρικές και περιφερειακές υπηρεσίες των 
συναρμόδιων Υπουργείων και λοιπών φορέων.

Άρθρο 5
Οι παραβάτες των διατάξεων της παρούσας απόφα

σης υπόκεινται στις κυρώσεις που προβλέπονται από 
τα άρθρα 28,29 και 30 του Ν. 1650/86, όπως το τελευ
ταίο απ’αυτά τροποποιήθηκε με το άρθρο 98 (παρ. 12) 
του Ν. 1892/1990: «Για τον εκσυγχρονισμό και την ανά-
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πτύξη και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 101Α). Οι προαναφε-
ρόμενες κυρώσεις είναι ανεξάρτητες από τις κυρώ
σεις που προβλέπονται σε ειδικότερες διατάξεις της 
κείμενης νομοθεσίας.

Άρθρο 6
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από την 

δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως 
και λήγει μετά παρέλευση διετίας, με δυνατότητες πα
ράτασης, επ ί συνδρομή εξαιρετικών λόγων για ένα 
ακόμη έτος.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 29 Μαρτίου 1996
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ Δ ΗΜ Ο ΣΙΩ Ν ΕΡΓΩΝ

Β. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ Κ. ΛΑΛΙΩΤΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΑΣ

Σ. ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 649
25 Ιουνίου 2003

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Χαρακτηρισμός της χερσαίας και λιμναίας περιοχής 

της λίμνης Παμβώτιδας Ιωαννίνων ως περιοχής οι- 
κοανάπτυξης,καθορισμός περιφερειακής ζώνης 
προστασίας αυτής, χρήσεων, όρων και περιορι
σμών δόμησης...........................................................

Κήρυξη αναδασωτέας έκτασης 9,667.902 στρεμμά
των, στην θέση «Φουρτζή» ή «Παρασποριά» Δημο
τικού διαμερίσματος Κρεμμυδίων, Δήμου Χιλιοχω- 
ρίων, Νομού Μεσσηνίας...........................................  2

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθ. 22943 (1)
Χαρακτηρισμός της χερσαίας και λιμναίας περιοχής της 

λίμνης Παμβώτιδας Ιωαννίνων ως περιοχής οικοανά- 
πτυξης,καθορισμός περιφερειακής ζώνης προστα
σίας αυτής, χρήσεων, όρων και περιορισμών δόμη
σης.

OI ΥΠΟΥΡΓΟΙ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ 

ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ - ΓΕΩΡΓΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 18,19 (παρ. 3) 21 (παρ. 1 και 

2), 28, 29, 30 και 31 (παρ. 9 και 10) του Ν. 1650/1986 «Για 
την προστασία του περιβάλλοντος» (Α'160), όπως τα άρ
θρα 18 και 21 τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του άρ
θρου 16 του Ν. 2742/1999.

2. Τις διατάξεις των παρ. 10, 11, 12, 13 του άρθρου 15 
του Ν. 2742/1999 «Χωροταξικός Σχεδιασμός και αειφό
ρος ανάπτυξη και άλλες διατάξεις» (Α'207), που προστέ
θηκαν με τη παρ. 1 του άρθρου 13 του N. 3044/2002 «Με
ταφορά Συντελεστή δόμησης και ρυθμίσεις άλλων θεμά
των αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος, 
Χωροταξίας και Δημοσίων 'Εργων (Α'197).

3. Το Ν .Δ. 191/1974 «Περί κυρώσεως της εν Ραμσάρ του 
Ιράν κατά την 2αν Φεβρουαρίου 1971 υπογραφείσης Διε
θνούς Συμφωνίας περί προστασίας των διεθνούς ενδια
φέροντος υγροτόπων ιδία ως υγροβιοτόπων» (Α'350), την

κοινή υπουργική απόφαση 33318/3018/1998 «Καθορι
σμός μέτρων και διαδικασιών για τη διατήρηση των φυσι
κών οικοτόπων (ενδιαιτημάτων) καθώς και της άγριας πα
νίδας και χλωρίδας» (Β'1289) και την κοινή υπουργική 
απόφαση 414985/1985 «Μέτρα διαχείρισης της άγριας 
πτηνοπανίδας» (Β'757).

4. Τ ις διατάξεις της Διεθνούς Σύμβασης για τη διατήρη- 
1 ση της άγριας ζωής και του φυσικού περιβάλλοντος της

Ευρώπης, όπως κυρώθηκε με το Ν. 1335/1983 (Α'32).
5. Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του Ν. 1558/1985 «Κυ

βέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (Α'137), που προστέ
θηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (Α' 154) και τροπο
ποιήθηκε με την παρ. 2α του άρθρου 1 του Ν. 2469/1997 
(Α'38).

6. Τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 1 του Ν. 2469/ 
1997 (Α'38).

7. Την Υ6/31.10.2001 απόφαση του Πρωθυπουργού και 
της Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων 
Έργων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων Υπουργού Περιβάλ
λοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων στους Υφυ
πουργούς Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων 
Έργων» (Β'1484).

8. Την 399580/30.10.2001 κοινή απόφαση του Πρωθυ
πουργού και του Υπουργού Γεωργίας «Ανάθεση αρμο
διοτήτων στους Υφυπουργούς Γεωργίας Ευάγγελο Αρ- 
γύρη και Φώτη Χατζημιχάλη» (ΦΕΚ 147 9Β/31.10.2001).

9. Την Οικ. 50665/4043/12.9.2001 απόφαση του Γ ενικού 
Διευθυντή Περιβάλλοντος του ΥΠ ΕΧΩΔΕ για την έγκριση 
της Ειδικής Περιβαλλοντικής Μελέτης με τίτλο «Μελέτη 
ανάδειξης -ανάπλασης και προστασίας της λίμνης Παμ
βώτιδας Ιωαννίνων και των περιμετρικών αυτής περιο
χών».

10. Την 71961/3670/1.7.1991 απόφαση του Υπουργού 
Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων 'Εργων «Καθο
ρισμός του τρόπου ενημέρωσης του κοινού για το περιε
χόμενο των σχεδίων Προεδρικών Διαταγμάτων του άρ
θρου 21 παρ. 1 και 2 του Ν. 1650/1986» (Β'541).

11. Την 13/153/19.11.2001 γνωμοδότηση του Νομαρ
χιακού Συμβουλίου της Ν.Α. Ιωαννίνων, αποφασίζουμε:

'Αρθρο 1

Σκοπός της παρούσας απόφασης είναι η προστασία, 
διατήρηση, διαχείριση και αναβάθμιση της φύσης και του 
τοπίου, ως φυσικής κληρονομιάς και πολύτιμου εθνικού 
φυσικού πόρου σε χερσαία και υδάτινα τμήματα της πε-
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ριοχής «Λίμνης Παμβώτιδας Ιωαννίνων», που διακρίνο- 
νται για τη μεγάλη βιολογική, οικολογική, αισθητική, ιστο
ρική,επιστημονική, γεωμορφολογική και εκπαιδευτική 
τους αξία, με το χαρακτηρισμό της περιοχής ως Περιοχής 
Οικοανάπτυξης.

Ειδικότερα επιδιώκεται ο καθορισμός των χρήσεων γής 
και των όρων για την άσκηση των δραστηριοτήτων της πε
ριοχής, ώστε η διατήρηση και διαχείριση των οικοτόπων 
και των ειδών χλώριδας και πανίδας της να συνδυασθεί με 
τις  συμβατικές δράσεις και δραστηριότητες, όπως η ανά
πτυξη και προώθηση της βιολογικής γεωργίας,του οικο
τουρισμού και των προϊόντων αυτών,καθώς και η ενθάρ
ρυνση και ορθολογική ανάπτυξη του αθλητισμού και της 
αναψυχής.

'Αρθρο 2

1. Χαρακτηρίζεται ως Περιοχή Οικοανάπτυξης η χερ
σαία και υδάτινη περιοχή της λίμνης Παμβώτιδας Ιωαννί
νων καθώς και η περιοχή που βρίσκεται εκτός σχεδίου και 
εκτός ορίων οικισμών προϋφισταμένων του έτους 1923 
και κάτω των 2.000 κατοίκων των δήμων Ιωαννιτών, Ανα
τολής, Παμβώτιδας, Πασσαρώνος, Περάματος και κοινό
τητας Νήσου Ιωαννίνων.

2. Χαρακτηρίζεται ως Περιφερειακή ζώνη Προστασίας 
της ανωτέρω περιοχής οικοανάπτυξης, η χερσαία περιο
χή που βρίσκεται εκτός σχεδίου και εκτός ορίων οικισμών 
προϋφισταμένων του έτους 1923 και κάτω των 2.000 κα
τοίκων των δήμων Ιωαννιτών, Περάματος, Παμβώτιδος, 
Πασσαρώνος, Ανατολής, Μπιζανίου, Αγ. Δημητρίου, Ζί- 
τσας και Εκάλης.

3. Τα όρια της Περιοχής Οικοανάπτυξης και της Περι
φερειακής Ζώνης Προστασίας τη ς , φαίνονται στα τρία (3) 
σχετικά πρωτότυπα διαγράμματα σε κλίμακα 1:25.000, 
που θεωρήθηκαν από τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης 
Τοπογραφικών Εφαρμογών με την 22943/2003 πράξη του 
και που αντίτυπά τους σε φωτοσμίκρυνση δημοσιεύονται 
με τη παρούσα απόφαση και ειδικότερα:

α. Το εξωτερικό όριο της περιοχής Οικοανάπτυξης που 
φαίνεται περικλειόμενο με πράσινη γραμμή και με στοι
χεία ΑΒ ΓΔΕΖΗ ΘΙ ΚΛΜ ΝΞΟ Π ΡΣΤΥΑ στα διαγράμματα της 
παραγράφου 3 ορίζεται ως εξής:

Από τη θέση «Δουραχάνη» (σημείο Π) κατευθύνεται βό
ρεια μέσου του ρέματος «Μέγας Λάκκος», διασχίζει 
εγκάρσια την Εθνική Οδό Ιωαννίνων - Τρικάλων και μέσω 
πάντα του ρέματος φτάνει στην κορυφή Ποτίστρες.

Από το σημείο αυτό, το όριο συνεχίζει βόρεια και ανα
τολικά, επάνω στον υδροκρίτη της λίμνης, ήτοι η νοητή 
γραμμή που ενώνει τις  κορυφές 1850, 1614, 1743 (Καμί
νια), 1605 (βόρεια από το εκκλησάκι Αγ. Παρασκευή που 
βρίσκεται στα 1397μ) και την κορυφή 1407 στη θέση «Πα
ρατηρητήριο».

Από τη θέση «Παρατηρητήριο» το όριο της περιοχής οι
κοανάπτυξης μέσω ρέματος και με κατεύθυνση νότια 
διέρχεται από τη θέση «Μυγδαλιά», συνεχίζει βόρεια και 
ανατολικά του οικισμού Λυκοτριχίου και μέσω αγροτικού 
δρόμου περικλείει τις  πηγές Κρύας και κατευθύνεται δυ
τικά και βόρεια της περιοχής «Χερσολίβαδο» μέχρι που 
συναντά την Ε.Ο. Ιωαννίνων Κόνιτσας.

Από τη θέση αυτή και πάνω στην Ε.Ο. το όριο συνεχίζει 
νότια και μετά ανατολικά μέχρι που συναντά την τάφρο 
της Λαψίστας.

Από το σημείο αυτό και μέσω της τάφρου της Λαψίστας, 
το όριο της περιοχής οικοανάπτυξης κατευθύνεται νότια

προς τη λίμνη μέχρι το σημείο που συναντά την Ε.Ο Ιωαν- 
νίνων - Τρικάλων. Από το σημείο αυτό το όριο συνεχίζει 
δυτικά επί της Ε.Ο. μέχρι το σημείο που συναντά τον 
αγροτικό δρόμο (σημείο Β). Στη συνέχεια το όριο ακο
λουθεί προς νότια τον αγροτικό δρόμο μέχρι το σημείο 
που συναντά το όριο της κατά το επόμενο άρθρο ζώνης 
Α1 (σημείο Α).

Ακολούθως το όριο συμπίπτει με το όριο της ζώνης Α1 
μέχρι το σημείο Τ, στην παραλίμνια περιοχή βορειοδυτικά 
του οικισμού Καστρίτσας.

Ακολούθως το όριο της περιοχής οικοανάπτυξης, με 
κατεύθυνση βορειοανατολική και πάνω στον αγροτικό 
παραλίμνιο δρόμο διέρχεται από τη θέση Ζαγορίτσα και 
συνεχίζει μέχρι την κορυφή Σ. Στη συνέχεια ακολουθεί κα
τεύθυνση δυτική μέχρι τη θέση «Καναβίτρες» και από εκεί 
με κατεύθυνση βορειοανατολική πάνω στο δρόμο συνα
ντά το σημείο P στη θέση «Πόρος» και τέλος με κατεύ
θυνση βορειοδυτική στον επαρχιακό δρόμο συναντά τη 
θέση «Δουραχάνη» (σημείο Π).

β. Το όριο της Περιφερειακής Ζώνης Προστασίας, που 
φαίνεται με μαύρη εστιγμένη γραμμή στα διαγράμματα 
της παρ. 3, ορίζεται ως εξής:

Ξεκινά από τις  κορυφές Πολεμίστρα (Δρίσκου) και ακο
λουθώντας τον αυχένα μεταξύ των κορυφών Αγ. Τριάδας 
και Κοκοτού, συνεχίζει μέσω της κορυφής Ποτίστρες, 
προς τις κορυφές βόρεια του Καταφυγίου, ακολουθώ
ντας τη νοητή γραμμή που ενώνει τ ις  κορυφές Καμίνια, 
Λυκότοπος, Γιαννικά, Πούτινα, Φυλάκιο, Τσούκα, Τσάγ- 
γαρη, Χαραμαντάς και Λοφότοπος. Συνεχίζοντας προς 
την κορυφή του οικισμού Ασπράγγελοι, διέρχεται από την 
κορυφή 500 μ. βόρεια του οικισμού Γαβρισίοι και ακολου
θώντας τις κορυφογραμμές της Κορυφής, την κορυφή 
Αγ. Ιωάννη βόρεια του οικισμού Λιγοψάς, την κορυφή 
Δερβένι, την κορυφή βορειοδυτικά του οικισμού Πρωτό- 
παππα συνεχίζει πάνω στη νοητή γραμμή των κορυφών 
Αγ. Αθανάσιος, Καλοβούτσελο, Αργυρά, Τραβάνι, Δεν
δροράχη, Τσούκα και Κοφτερό.

Από το σημείο αυτό διέρχεται από την κορυφή που βρί
σκεται 600 μ. Νοτιοδυτικά του οικισμού Ζωοδόχου, τον 
Αυχένα στην περιοχή Ρέντη, πάνω στις κορυφές Κοτσάνι, 
Κυραλέξη, Πύργος, Μαυρόπουλο, Χιντζηρέλλου, τον αυ
χένα μεταξύ Πύργου Κλεισούρας και Πούρνου, την κορυ
φή Κακονύχτι, την κορυφή που βρίσκεται 600 μ. βόρεια 
του οικισμού Κοσμηράς (περιοχή Αμαξάδες). Ακολουθεί 
τις  κορυφές μεγ. Τσούκα, Λούτσα Μανούτη, Δενδράκι, 
Κορυφές, Μεγ. Ράχες, Τρικαλοσειρές, Προφ. Ηλίας, Ζυ
γός, Ροβιλιστό. Συνεχίζει στην κορυφογραμμή Μαυρο- 
βούνι και κατευθύνεται προς τις κορυφές Μνήμα κόρης, 
Κοκκάλες, Πύργο, Φωτάρι και Αγ. Βαρβάρα.

Στη συνέχεια διέρχεται από τις  κορυφογραμμές Αετορ- 
ράχης: Καστρελάκι, Ξυνό, κορυφές Ράχες βόρεια του οι
κισμού Ελληνικού, Πλάτωμα, τις  κορυφές μεταξύ των οι
κισμών Μουζακαίων και Χαροκοπίου, την κορυφή Αγκα- 
θιά, την κορυφή οικισμού Δαφνούλας, την κορυφή που 
περνάει Νότια και νοτιοδυτικά του οικισμού Γερακαρίου 
και καταλήγει στις κορυφογραμμές Δρίσκου: Πρ. Ηλίας 
και Πολεμίστρες.

Το εσωτερικό όριο της Περιφερειακής Ζώνης καθορίζε
τα ι από το όριο της Περιοχής Οικοανάπτυξης.

'Αρθρο 3

Εντός των ορίων της περιοχής Οικοανάπτυξης, όπως 
αυτά περιγράφονται στο προηγούμενο άρθρο, καθορίζο
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νται ζώνες Α1, Α2α, Α2β, Β1 και Β2, τα όρια των οποίων 
ορίζονται ως εξής: 

α. Το όριο της ζώνης Α1 καθορίζεται από τη στάθμη του 
υπερχειλιστή που ορίζεται από την πολυγωνική γραμμή 
περιμετρικά της λίμνης με υψόμετρο το μέγιστο του 
υδροφράκτη (469,54).

β. Το όριο της ζώνης Α2α (δασική-αναδασωτέα έκταση 
στη περιοχή βόρεια της Εθνικής οδού Ιωαννίνων-Τρικά- 
λων και στο δρόμο προς Λιγκιάδες βόρεια του οικισμού) 
ξεκινά από τη τελευταία στροφή που οδηγεί στον οικισμό 
Λιγκιάδες και με κατεύθυνση βόρεια συναντά τη κορυφή 
με υψόμετρο 1149 μ. και συνεχίζει μέχρι τη Μονή Αγίας 
Παρασκευής. Από εκεί ακολουθώντας την ισοϋψή των 
700 μ. συνεχίζει νότια της θέσης Δίλακκο μέχρι τη δια
σταύρωση του επαρχιακού δρόμου προς Λιγκιάδες.Από 
εκεί και παράλληλα με τον επαρχιακό δρόμο κλείνει στο 
αρχικό σημείο.

γ. Το όριο της ζώνης Α2β (δασική-αναδασωτέα έκταση 
στην περιοχή εκατέρωθεν της Εθνικής οδού Ιωαννίνων- 
Τρικάλων και στο δρόμο προς Λιγκάδες νότια του οικι
σμού), ορίζεται από το όριο της ζώνης Α1, ανατολικά από 
το όριο της περιοχής οικοανάπτυξης, βόρεια από τη νοη
τή γραμμή σε απόσταση 500 μ. από την Εθνική οδό Ιωαν- 
νίνων-Τρικάλων μέχρι το σημείο που η γραμμή αυτή συ- 
ναντάται με τον επαρχιακό δρόμο προς Λιγκιάδες και δυ
τικά κλείνει πάνω στο όριο της ζώνης Α1.

δ. Το όριο της Ζώνης Β1 (περιοχή γεωργικής γής υψη
λής παραγωγικότητας) βορειοδυτικά συμπίπτει με το 
όριο της περιοχής οικοανάπτυξης,δυτικά αποτελεί το ρέ
μα Στραβιά μέχρι το σημείο που συναντά την Εθνική οδό 
Ιωαννίνων-Τρικάλων. Από εκεί και με κατεύθυνση ανατο
λική ακολουθεί το εθνικό δίκτυο μέχρι το σημείο που συ
ναντά τον αγροτικό δρόμο δυτικά του οικισμού Περάμα- 
τος,διέρχεται βόρεια του σπηλαίου Περάματος πάνω στο 
οδικό δίκτυο και συνεχίζει ανατολικά της θέσης Χερσολί- 
βαδο ακολουθώντας το οδικό δίκτυο μέχρι το σημείο που 
αυτό συναντά τη περιοχή οικοανάπτυξης στη θέση Κερα
μίδια.

ε. Στη ζώνη Β2 εμπίπτουν οι περιοχές που δεν εντάσσο
νται σε καμμία από τις  παραπάνω ζώνες της περιοχής Οι- 
κοανάπτυξης,όπως αυτή καθορίζεται με το άρθρο 2 της 
παρούσας απόφασης.

'Αρθρο 4

Μέσα στις ζώνες της Περιοχής Οικοανάπτυξης και στη 
Περιφερειακή Ζώνη Προστασίας της καθορίζονται χρή
σεις γής, κατώτατο όριο κατάτμησης και αρτιότητας και 
όροι και περιορισμοί δόμησης όπως παρακάτω:

Α1. Ζώνη Α1
Είναι η υδάτινη περιοχή,οι παραλίμνιες εκτάσεις, οι κα- 

λαμώνες και το νησί των Ιωαννίνων .
Στην ζώνη αυτή επιτρέπονται:
α. Η επιστημονική έρευνα και περιβαλλοντική εκπαίδευ

ση καθώς και δραστηριότητες λιμναίας αναψυχής σύμ
φωνα με τις κείμενες διατάξεις μετά από έγκριση του Φο
ρέα Διαχείρισης.

β. Η επαγγελματική και ερασιτεχνική αλιεία σύμφωνα 
με τις  κείμενες διατάξεις.

γ. Οι εργασίες εμπλουτισμού και καθαρισμού της λί
μνης, καθώς και εργασίες που αποσκοπούν στην αναβάθ
μιση του οικοσυστήματός της, αφού τηρηθεί η διαδικασία 
έγκρισης περιβαλλοντικών όρων κατά την ΚΥΑ 69269/ 
5387/1990 (Β'678).

δ. Η χρήση των υδάτινων επιφανειών για αθλητικούς 
σκοπούς και κυρίως για προπονήσεις καθώς και η διεξα
γωγή αγωνιστικών εκδηλώσεων τοπικού, εθνικού ή διε
θνούς επιπέδου σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

ε. Οι εργασίες και δραστηριότητες που αφορούν την 
ασφαλή και ανεμπόδιστη μεταφορά ανθρώπων και αγα
θών.

στ. Οι δραστηριότητες που ασκούνται παραδοσιακά 
στην υδάτινη έκταση της λίμνης, εφόσον δεν επιβαρύ
νουν το οικοσύστημα, και που έχουν ως στόχο την προ
στασία και ορθολογική διαχείριση του υδάτινου αυτού 
πόρου.

ζ. 'Εργα και εγκαταστάσεις αθλητισμού (σύμφωνα με το 
άρθρο 26 του Ν. 1337/83 όπως ισχύει) καθώς και εγκατα
στάσεις ιχθυογενετικού σταθμού και ιχθυόσκαλας μετά 
την έγκριση περιβαλλοντικών όρων σύμφωνα με την ΚΥΑ 
69269/5387/1990 (Β'678).

η. Η απόληψη νερού από τη λίμνη και η διάνοιξη νέων γε
ωτρήσεων σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

θ. Η άσκηση της κτηνοτροφίας και της γεωργίας στις 
νόμιμα υφιστάμενες γεωργικές εκτάσεις, σύμφωνα με 
τους κανόνες της βιολογικής γεωργίας.

ι. Η εγκατάσταση πινακίδων για την οριοσήμανση των 
προστατευόμενων ζωνών και την ενημέρωση επισκε
πτών.

ια. Η διοργάνωση οικοτουριστικών προγραμμάτων και 
πολιτιστικών εκδηλώσεων με σύμφωνη γνώμη του συνι- 
στώμενου σύμφωνα με το άρθρο 5 της παρούσας από
φασης, Φορέα Διαχείρισης.

2. Στη ζώνη Α1, εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 
22 του Ν. 1650/1986 (Α'160).

3. Με τον κανονισμό διοίκησης και λειτουργίας του φο
ρέα διαχείρισης και το Σχέδιο Διαχείρισης, μπορεί να επι
βάλλονται πρόσθετοι όροι και περιορισμοί προστασίας 
του φυσικού περιβάλλοντος για τις παραπάνω επιτρεπό
μενες δραστηριότητες και χρήσεις.

Β1. Ζώνες Α2α και Α2β είναι η χερσαία περιοχή που πε
ριλαμβάνει δασικές και αναδασωτέες εκτάσεις. Στην πε
ριοχή αυτή με την επιφύλαξη των διατάξεων του Ν. 998/ 
1979 «Περί δασών και δασικών εν γένει εκτάσεων της χώ
ρας» επιτρέπονται μόνο έργα και εγκαταστάσεις δημο
σίων ή κοινωφελών σκοπών, καθώς και έργα που αποσκο
πούν στη προστασία, διατήρηση και αναβάθμιση των οι
κολογικών χαρακτηριστικών της περιοχής, μετά από 
έγκριση περιβαλλοντικών όρων σύμφωνα με τη ΚΥΑ 
69269/5387/90 (Β'678) .

2. Το κατώτατο όριο κατάτμησης και αρτιότητας των γη
πέδων στις παραπάνω ζώνες ορίζεται σε δέκα (10) στρέμ- 
ματα,χωρίς παρεκκλίσεις.

Γ.1. Ζώνη Β1
Είναι χερσαία περιοχή γεωργικής γής υψηλής παραγω

γικότητας.
Στη ζώνη αυτή επιτρέπονται:
κατοικία
θερμοκήπια
αντλητικές εγκαταστάσεις 
γεωργικές αποθήκες
η άσκηση της παραδοσιακής γεωργίας στις νόμιμα υφι

στάμενες γεωργικές εκτάσεις, ιδίως σύμφωνα με τους 
κανόνες της βιολογικής γεωργίας, καθώς και της κτηνο
τροφίας.

2. Το κατώτατο όριο κατάτμησης και αρτιότητας των γη
πέδων ορίζεται σε οκτώ (8) στρέμματα.
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Κατά παρέκκλιση θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα 
τα γήπεδα εφόσον έχουν:

Ελάχιστο εμβαδόν τέσσερα (4) στρέμματα κατά τη δη
μοσίευση του Π.Δ/τος της 5.5.1989 (Δ'297) όπως αυτό 
ισχύει.

Τα ελάχιστα όρια αρτιότητας κατά τ ις  αντίστοιχες ημε
ρομηνίες, όπως ορίζονται με τις  διατάξεις της παρ. 2 του 
από 24.5.1985 Π.Δ/τος (Δ'270), όπως ισχύουν.

3. Οι όροι και περιορισμοί δόμησης ορίζονται ως εξής: 
Μέγιστη συνολική επιφάνεια των κτιρίων κατοικίας 120 

τμ. και των κτιρίων γεωργικών αποθηκών 100 τμ.
Μέγιστος αριθμός ορόφων των κτιρίων κατοικίας δύο 

(2), των κτιρίων γεωργικών αποθηκών ένας (1) με μέγιστο 
επιτρεπόμενο ύψος αυτών (γεωργικών αποθηκών) τέσσε
ρα και μισό (4,50) μ.

Γ ια την έκδοση οικοδομικών αδειών απαιτείται σύμφω
νη γνώμη της Δ/νσης Γεωργίας της Ν.Α.Ιωαννίνων και 
γνωμοδότησή του Φορέα Διαχείρισης.

Για τους λοιπούς όρους και περιορισμούς δόμησης 
εφαρμόζονται οι διατάξεις του από 24.5.1985 (Δ'270) 
Π.Δ/τος, όπως ισχύουν.

Δ1. Ζώνη Β2 Είναι η λοιπή έκταση της περιοχής Οικοα
νάπτυξης και αποτελείται από αγροτικές και ημιορεινές 
εκτάσεις.

Στη ζώνη αυτή επιτρέπονται: 
κατοικία
τουριστικές εγκαταστάσεις
εμπορικά καταστήματα (εκτός πολυκαταστημάτων και 

υπεραγορών) 
εστιατόρια 
αναψυκτήρια
κέντρα διασκέδασης,αναψυχής 
χώροι συνάθροισης κοινού 
αθλητικές εγκαταστάσεις 
Επίσης επιτρέπονται:
έργα και εγκαταστάσεις δημόσιας και κοινής ωφέλειας, 

καθώς και έργα που αποσκοπούν στη προστασία, διατή
ρηση και αναβάθμιση των οικολογικών χαρακτηριστικών 
της περιοχής και στην ορθολογική διαχείριση των υπο
λειμμάτων της γεωργικής και της κτηνοτροφικής δρα
στηριότητας, μετά από έγκριση περιβαλλοντικών όρων 
σύμφωνα με την ΚΥΑ 69269/5387/90 (Β'678).

η άσκηση της κτηνοτροφίας και της παραδοσιακής γε
ωργίας στις νόμιμα υφιστάμενες γεωργικές εκτάσεις, 
ιδίως σύμφωνα με τους κανόνες της βιολογικής γεωρ
γίας.

η λειτουργία των νόμιμα υφισταμένων βιοτεχνικών και 
βιομηχανικών μονάδων χαμηλής όχλησης σύμφωνα με 
τις  κείμενες διατάξεις.

2. Οι όροι και περιορισμοί δόμησης ορίζονται ως εξής: 
α. Το κατώτατο όριο κατάτμησης και αρτιότητας των 

γηπέδων ορίζεται σε οκτώ (8) στρέμματα.
Κατά παρέκκλιση θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα 

τα γήπεδα εφόσον έχουν:
Ελάχιστο εμβαδόν τέσσερα (4) στρέμματα.Κατά τη δη

μοσίευση του Π.Δ/τος της 5.5.1989 (Δ'297) όπως ισχύει.
Τα ελάχιστα όρια αρτιότητας κατά τ ις  αντίστοιχες ημε- 

ρομηνίες,όπως ορίζονται με τις  διατάξεις της παρ. 2 του 
από 24.5.1985 Π.Δ/τος (Δ'270) όπως ισχύουν.

β. Για τους λοιπούς όρους και περιορισμούς δόμησης 
εφαρμόζονται κατά χρήση οι διατάξεις των από 6.10.1978 
(Δ'538) και 24.5.1985 (Δ'270) Π.Δ/των, όπως ισχύουν.

γ. Επιβάλλεται η οριοθέτηση πηγών Κρύας.Μετά την 
οριοθέτηση επιτρέπεται μόνο η αναγκαία δόμηση για τη 
λειτουργία των αντλιοστασίων.

δ. Με τον κανονισμό διοίκησης και λειτουργίας του φο
ρέα διαχείρισης μπορεί να επιβάλλονται πρόσθετοι όροι 
και περιορισμοί για λόγους προστασίας του φυσικού πε- 
ριβάλλοντος,σχετικά με την άσκηση της κτηνοτροφίας 
και της παραδοσιακής γεωργίας, τη λειτουργία των νόμι
μα υφισταμένων βιοτεχνικών και βιομηχανικών μονάδων 
χαμηλής όχλησης καθώς και τη δόμηση στη περιοχή των 
πηγών Κρύας.

Ε. Γενικές διατάξεις:
1. Στην Περιοχή Οικοανάπτυξης δεν επιτρέπεται η κα

τασκευή κτιρίων κατοικίας με επιφάνεια μεγαλύτερη των 
300 τμ. και η κατασκευή κτιρίων των λοιπών επιτρεπομέ- 
νων χρήσεων με επιφάνεια μεγαλύτερη των 400 τμ., εφό
σον δεν ορίζεται διαφορετικά από άλλες επί μέρους δια
τάξεις του παρόντος.

2. Τα μορφολογικά στοιχεία των κτιρίων που βρίσκονται 
στις εκτός σχεδίου περιοχές των οικισμών που ανήκουν 
στην ομάδα Β' Ζαγορίου (οικισμοί Κρύας, Λυκοτριχίου, 
Αμφιθέας, Περάματος, Περιβλέπτου, Κρανούλας κ.λπ.) 
ακολουθούν αυτά που προτείνονται από το Π.Δ/γμα της 
26.9.1979 (615Δ'), όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ/γμα 
της 15.6.1995 (Δ'423).

3. Τα ανεγερθησόμενα κτίρια εντός των παραπάνω πε
ριοχών πρέπει να απέχουν από την γραμμή της στάθμης 
του υπερχειλιστή (469,54) εκατό (100) μέτρα τουλάχι
στον.

4. Με το κανονισμό διοίκησης και λειτουργίας του φο
ρέα διαχείρισης μπορεί να επιβάλλονται πρόσθετοι όροι 
και περιορισμοί για τη προστασία του περιβάλλοντος των 
ανωτέρω περιοχών και την απομάκρυνση των οχλουσών 
γεωργοκτηνοτροφικών νομίμων ή μη δραστηριοτήτων, 
με την ένταξη αυτών σε χρηματοδοτούμενα προγράμμα
τα.

ΣΤ. 1. Στη Περιφερειακή Ζώνη προστασίας της περιο
χής Οικοανάπτυξης ισχύουν οι χρήσεις γής και οι όροι και 
περιορισμοί δόμησης που καθορίζονται με το  από 
17.5.1989 Π.Δ/γμα (Δ'297) όπως τροποποιήθηκε με το 
από 21.4.1993 Π .Δ/γμα (Δ'389).

2. Επιβάλλεται η οριοθέτηση των πηγών Τούμπας.Μετά 
την οριοθέτηση επιτρέπεται μόνο η αναγκαία δόμηση για 
τη λειτουργία των αντλιοστασίων.

3. Με το κανονισμό διοίκησης και λειτουργίας του φο
ρέα διαχείρισης μπορεί να επιβάλλονται πρόσθετοι όροι 
και περιορισμοί προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος 
στη Περιφερειακή Ζώνη.

'Αρθρο 5

Στους παραβάτες των διατάξεων της παρούσας από
φασης επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται από 
τα άρθρα 28, 29 και 30 του Ν. 1650/1986 ή από άλλες ει
δικές διατάξεις.

'Αρθρο 6

1. Απαγορεύεται η εκτέλεση έργων και η άσκηση δρα
στηριοτήτων που δεν αναφέρονται ως επιτρεπόμενες 
στην παρούσα απόφαση.

2. Των απαγορεύσεων της παρούσας απόφασης εξαι
ρούνται:
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α. Τα έργα και οι δραστηριότητες που κατά την ημερο
μηνία δημοσίευσης της παρούσας απόφασης: 

υφίστανται και λειτουργούν νομίμως 
βρίσκονται στο στάδιο της κατασκευής με βάση νόμιμη 

άδεια
έχουν δημοπρατηθεί ή βρίσκονται στο στάδιο της δη- 

μοπράτησης 
έχουν άδεια εγκατάστασης ή λειτουργίας 
έχει εκδοθεί σχετική οικοδομική άδεια 
έχουν περιβαλλοντικά αδειοδοτηθεί με επιβολή περι

βαλλοντικών όρων με τη δυνατότητα, εάν απαιτείται, επι
βολής αρμοδίως πρόσθετων περιβαλλοντικών όρων.

β. Έργα εθνικής σημασίας ύστερα από έγκριση του 
Υπουργικού Συμβουλίου καθώς επίσης έργα και επεμβά
σεις λόγω εκτάκτου ανάγκης όπως σεισμών, πλημμυρών, 
θεομηνιών κ.λπ.

3. Κάθε άλλη διάταξη που έρχεται συνολικά η έν μέρει 
σε αντίθεση με τις  διατάξεις της παρούσας απόφασης ή

που ανάγεται σε θέματα που ρυθμίζονται απο αυτή, κα- 
ταργείται αντίστοιχα συνολικα ή κατά το μέρος εκείνο στο 
οποίο έχει επέλθει μεταβολή σύμφωνα με τη παρούσα 
απόφαση.

'Αρθρο 7

Η ισχύς του παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημο
σίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 5 Ιουνίου 2003
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜ Ο ΣΙΩ Ν ΕΡΓΩΝ

Α. ΤΣΟΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΡΟΔΟΥΛΑ ΖΗΣΗ
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΑΣ

Ε. ΑΡΓΥΡΗΣ
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 1250
26 Νοεμβρίου 2003

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Τροποποίηση της 22943/5.6.2003 κοινής απόφασης 

των Υπουργών Ανάπτυξης, Περιβάλλοντος, Χωρο
ταξίας και Δημοσίων Έργων και Γεωργίας, περί χα
ρακτηρισμού της χερσαίας και λιμναίας περιοχής 
της λίμνης Παμβώτιδας Ιωαννίνων ως περιοχής οι
κοανάπτυξης, καθορισμός περιφερειακής ζώνης 
προστασίας αυτής, χρήσεων, όρων και περιορι
σμών δόμησης...........................................................

Επιτρεπόμενη χρήση των τεμαχίων 7035, 6422.5 και 
6649 της Σ. Διανομής «Κουφάλια 1973» στην πε
ριοχή του Δήμου Κουφαλίων...................................

Διόρθωση σφάλματος της 12071/15.10.1992 τροπο
ποίησης του εγκεκριμένου σχεδίου, ΦΕΚ 1219 Δ'/ 
25.11.1992 στην οδό Βάρναλη στην Χρυσούπολη 
Ν. Καβάλας................................................................. 3

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθ. 46003 (1)
Τροποποίηση της 22943/5.6.2003 κοινής απόφασης των 

Υπουργών Ανάπτυξης, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας 
και Δημοσίων Έργων και Γεωργίας, περί χαρακτηρι
σμού της χερσαίας και λιμναίας περιοχής της λίμνης 
Παμβώτιδας Ιωαννίνων ως περιοχής οικοανάπτυξης, 
καθορισμός περιφερειακής ζώνης προστασίας αυτής, 
χρήσεων, όρων και περιορισμών δόμησης.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ 

ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ - ΓΕΩΡΓΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 18,19 (παρ. 3) 21 (παρ.1 και 

2), 28, 29, 30 και 31 (παρ. 9 και 10) του Ν. 1650/1986 «Για 
την προστασία του περιβάλλοντος» (Α' 160), όπως τα άρ
θρα 18 και 21 τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του άρ
θρου 16 του Ν. 2742/1999.

2.- Τις διατάξεις των παρ. 10,11,12,13 του άρθρου 15 
του Ν. 2742/1999 «Χωροταξικός Σχεδιασμός και αειφό
ρος ανάπτυξη και άλλες διατάξεις» (α ' 207), που προστέ

θηκαν με τη παρ.1 του άρθρου 13 του Ν. 3044/2002 «Με
ταφορά Συντελεστή δόμησης και ρυθμίσεις άλλων θεμά
των αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροτα
ξίας και Δημοσίων 'Εργων (Α' 197).

3. Το Ν.Δ. 191/1974 «Περί κυρώσεως της εν Ραμσάρ του 
Ιράν κατά την 2αν Φεβρουαρίου 1971 υπογραφείσης Δ ιε
θνούς Συμφωνίας περί προστασίας των Διεθνούς Ενδια
φέροντος υγροτόπων ιδία ως υγροβιοτόπων» (Α' 350), 
την Κοινή Υπουργική Απόφαση 33318/3018/1998 «Καθο
ρισμός μέτρων και διαδικασιών για τη διατήρηση των φυ-

1 σικών οικοτόπων (ενδιαιτημάτων) καθώς και της άγριας 
πανίδας και χλωρίδας» (Β' 1289) και την Κοινή Υπουργική 
Απόφαση 414985/1985 «Μέτρα διαχείρισης της άγριας

2  πτηνοπανίδας» (Β' 757).
4. Τις διατάξεις της διεθνούς σύμβασης για τη διατήρη

ση της άγριας ζωής και του φυσικού περιβάλλοντος της 
Ευρώπης, όπως κυρώθηκε με το Ν. 1335/1983 (Α' 32).

5. Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του Ν. 1558/1985 «Κυ
βέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (Α' 137), που προστέθη
κε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (Α' 154) και τροποποιή
θηκε με την παρ. 2α του άρθρου 1 του Ν. 2469/1997 (Α' 38).

6. Τις δ ιατάξεις της παρ.4 του άρθρου 1 του Ν. 
2469/1997 (Α' 38).

7. Την Υ6/31.10.01 απόφαση του Πρωθυπουργού και 
της Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων 
’Εργων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων Υπουργού Περιβάλ
λοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων ’Εργων στους Υφυ
πουργούς Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων 
’Εργων» (Β' 1484).

8. Την 399580/30.10.2001 Κοινή Απόφαση του Πρωθυ
πουργού και του Υπουργού Γεωργίας «Ανάθεση αρμο
διοτήτων στους Υφυπουργούς Γεωργίας Ευάγγελο Αρ- 
γύρη και Φώτη Χατζημιχάλη» (ΦΕΚ 1479Β/31.10.2001).

9. Την Οικ.50665/4043/12.9.2001 απόφαση του Γενικού 
Διευθυντή Περιβάλλοντος του ΥΠ ΕΧΩΔΕ για την έγκριση 
της Ειδικής Περιβαλλοντικής Μελέτης με τίτλο «Μελέτη 
ανάδειξης -ανάπλασης και προστασίας της λίμνης Παμ
βώτιδας Ιωαννίνων και των περιμετρικών αυτής περιο
χών».

10. Την 71961/3670/1.7.1991 απόφαση του Υπουργού 
Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων 'Εργων «Καθο
ρισμός του τρόπου ενημέρωσης του κοινού για το περιε
χόμενο των σχεδίων Προεδρικών Διαταγμάτων του άρ
θρου 21 παρ.1 και 2 του Ν. 1650/1986» (Β' 541).

04012502611030008
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11. Την 13/153/19.11.2001 γνωμοδότηση του Νομαρ
χιακού Συμβουλίου της Ν.Α. Ιωαννίνων.

12. Το 12801 /4762/11.11.2003 έγγραφο της Δ/νσης Πε
ριβαλλοντικού Σχεδιασμού-Τμήμα Διαχείρισης Φυσικού 
Περιβάλλοντος.

13. Το γεγονός ότι από τις κανονιστικές διατάξεις αυτής 
της απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του 
κρατικού προϋπολογισμού και του προϋπολογισμού οι
κείου Ο.Τ.Α., αποφασίζουμε:

1. Τροποποιείται η 22943/5.6.2003 κοινή απόφαση των 
Υπουργών Ανάπτυξης, Περιβάλλοντος Χωροταξίας και 
Δημοσίων 'Εργων και Γεωργίας, «Χαρακτηρισμός της 
χερσαίας και λιμναίας περιοχής της λίμνης Παμβώτιδας 
Ιωαννίνων ως περιοχής οικοανάπτυξης, καθορισμός πε
ριφερειακής ζώνης προστασίας αυτής, χρήσεων, όρων 
και περιορισμών δόμησης» (Δ'649) και η περιπτ.1 της παρ. 
ΣΤ του άρθρου 4 αντικαθίσταται ως εξής:

ΣΤ1»Για τις περιοχές της Περιφερειακής Ζώνης προ
στασίας της περιοχής Οικοανάπτυξης που εμπίμπουν 
εντός των ορίων της Ζώνης Οικιστικού Ελέγχου (ΖΟΕ)

που καθορίσθηκε με το από 17.5.1989 Π.Δ. (Δ' 297) όπως 
τροποποιήθηκε με το από 21.4.1993 Π.Δ. (Δ'389), εφαρ
μόζονται οι χρήσεις γής, οι όροι και περιορισμοί δόμησης 
που ορίσθηκαν με τα παραπάνω διατάγματα.

Για την υπόλοιπη περιοχή της Περιφερειακής Ζώνης 
εφαρμόζονται οι όροι και περιορισμοί δόμησης του από 
24.5.1985 Π.Δ/τος (Δ' 270) όπως ισχύει».

2. Η ισχύς του παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δη
μοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 19 Νοεμβρίου 2003
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ Δ ΗΜ Ο ΣΙΩ Ν ΕΡΓΩΝ

Α. ΤΣΟΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΡΟΔΟΥΛΑ ΖΗΣΗ

ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

Ε. ΑΡΓΥΡΗΣ
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 639
14 Ιουνίου 2005

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθ. 23069 (1)
Χαρακτηρισμός της χερσαίας περιοχής των ορεινών ό

γκων της Β. Πίνδου ως Εθνικού Πάρκου, καθορισμός 
ζωνών προστασίας και καθορισμός χρήσεων, όρων και 
περιορισμών δόμησης.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ

ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ - ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 3 παρ. 3, 18, 19 παρ. 3, 21 

(παρ. 1 και 2), 28, 29, 30 και 31 (παρ. 9 και 10) του ν. 1650/ 
1986, όπως τα άρθρα 18 και 21 τροποποιήθηκαν με τις 
διατάξεις του άρθρου 16 του ν. 2742/1999 (ΦΕΚ 207 Α") 
και όπως το άρθρο 30 τροποποιήθηκε με το άρθρο 98 
παρ. 12 του ν.1892/1990 (ΦΕΚ 101 Α) και το άρθρο 4 του 
ν.3010/02 (Α' 91).

2. Τις διατάξεις των άρθρων 15, 16 και 17 του 
ν. 2742/1999 «Χωροταξικός σχεδιασμός και αειφόρος α
νάπτυξη και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α' 207), όπως οι δια
τάξεις του άρθρου 15 τροποποιήθηκαν με το άρθρο 13 
του ν. 3044/2002 (A'197).

3. Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του ν. 1558/1985 «Κυ
βέρνηση και Κυβερνητικά 'Οργανα» (Α' 137), που προστέ
θηκε με το άρθρο 27 του ν. 2081/1992 (Α' 154) και τροπο
ποιήθηκε με την παρ. 2α του άρθρου 1 του ν. 2469/1997 
(Α' 38).

4. Την υπ’ αριθμ. 33318/3028/1998 κοινή υπουργική α
πόφαση «Καθορισμός μέτρων και διαδικασιών για τη δια
τήρηση των φυσικών οικοτόπων (ενδιαιτημάτων) καθώς 
και της άγριας πανίδας και χλωρίδας» (ΦΕΚ Β' 1289) και 
την Υπουργική Απόφαση 414985/1985 «Μέτρα διαχείρι
σης της άγριας πτηνοπανίδας» (ΦΕΚ Β' 757).

5. Την επιστημονική μελέτη «Ειδική Περιβαλλοντική Με
λέτη των ορεινών όγκων της Β. Πίνδου» που εγκρίθηκε για 
τους σκοπούς της Απόφασης αυτής με την οικ. 
126479/2523/24.6.2003 (ορθή επανάληψη 19.8.2003) Α
πόφαση του Γ ενικού Δ/ντή Περιβάλλοντος του Υπουργεί
ου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων 'Εργων.

6. Την υπ’ αριθμ. 71961/3670/1.7.1991 Απόφαση του 
Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων 
Έργων «Καθορισμός τρόπου ενημέρωσης του κοινού για

το περιεχόμενο των σχεδίων Προεδρικών Διαταγμάτων 
του άρθρου 21παρ. 1 και 2 του ν. 1650/1986» (ΦΕΚ Β' 541).

7. Την 15/199/14.10.2003 Απόφαση του Νομαρχιακού 
Συμβουλίου Ιωαννίνων.

8. Την υπ’ αριθμ. 75/25/22.12.2003 Απόφαση του Νο
μαρχιακού Συμβουλίου Γρεβενών.

9. Το γεγονός ότι από τις κανονιστικές διατάξεις της 
απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του 
κρατικού προϋπολογισμού και των προϋπολογισμών των 
οικείων Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων και Ο.Τ.Α., αποφα
σίζουμε:

Άρθρο 1
Σκοπός:
Σκοπός της παρούσας Απόφασης είναι η προστασία, 

διατήρηση και διαχείριση της φύσης και του τοπίου, ως 
φυσικής κληρονομιάς και πολύτιμου εθνικού φυσικού πό
ρου σε χερσαία τμήματα της περιοχής «Ορεινοί Όγκοι Βό
ρειας Πίνδου», που διακρίνονται για την μεγάλη βιολογι
κή, οικολογική, αισθητική, επιστημονική, γεωμορφολογι- 
κή και παιδαγωγική τους αξία, με το χαρακτηρισμό της ως 
Εθνικό Πάρκο.

Ειδικότερα, επιδιώκεται η διατήρηση και διαχείριση των 
σπανίων οικοτόπων και των ειδών χλωρίδας και πανίδας 
που απαντώνται στην συγκεκριμένη περιοχή και η θεσμο
θέτηση διαδικασιών και μέτρων για την εξασφάλιση της 
αρμονικής συνύπαρξης ανθρώπου και φύσης στο πλαίσιο 
της αειφόρου ανάπτυξης.

Άρθρο 2
Χαρακτηρισμός και οριοθέτηση περιοχής και ζωνών.
1. Χαρακτηρίζεται ως Εθνικό Πάρκο με την ονομασία 

«Εθνικό Πάρκο Βόρειας Πίνδου», η χερσαία περιοχή των 
ορεινών όγκων της Β. Πίνδου, που βρίσκεται στις εκτός 
σχεδίου και εκτός ορίων οικισμών προ του 1923 και κά
τω των 2000 κατοίκων περιοχές των κοινοτήτων Παπί
γκου, Δίστρατου, Βοβούσας, Μηλέας και Δήμων Κόνι
τσας, Κεντρικού Ζαγορίου, Τύμφης, Ανατολικού Ζαγορί- 
ου, Μετσόβου, Εγνατίας, Περάματος του Νομού 
Ιωαννίνων και των κοινοτήτων Περιβολίου, Αβδέλλας, 
Σμίξης, Σαμαρίνης, Φιλιππαίων και Δήμων Γόργιανης, 
Θεόδωρου Ζιάκα του Ν. Γρεβενών, όπως τα όρια της 
φαίνονται με κόκκινη συνεχή γραμμή στο πρωτότυπο 
διάγραμμα κλίμακας 1: 100.000, που θεωρήθηκε από τον 
προϊστάμενο της Διεύθυνσης Τοπογραφικών Εφαρμο
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γών με την υπ’ αριθμ. 23069/2005 πράξη του και που 
αντίτυπό του σε φωτοσμίκρυνση δημοσιεύεται με την 
παρούσα απόφαση.

Τα όρια της περιοχής αναφέρονται στο συνημμένο πα
ράρτημα 1, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της 
παρούσας απόφασης.

2. Εντός του Εθνικού Πάρκου, όπως οριοθετείται με τη 
παρ. 1 του παρόντος άρθρου, χαρακτηρίζονται ως Περιο
χές Προστασίας της Φύσης, οι κάτωθι χερσαίες περιοχές, 
που βρίσκονται στις εκτός σχεδίου και εκτός ορίων οικι
σμών προ του 1923 και κάτω των 2000 κατοίκων περιοχές 
της κοινότητας Παπίγκου και των Δήμων Κεντρικού Ζαγο- 
ρίου, Τύμφης, Κόνιτσας του Ν. Ιωαννίνων και της κοινότη
τας Περιβολίου του Ν. Γρεβενών, όπως τα όριά τους φαί
νονται στο πρωτότυπο διάγραμμα της παραγράφου 1 του 
παρόντος άρθρου:

Ζώνη Ια
α) Η περιοχή προστασίας της Φύσης Βίκου, με την ονο

μασία Πυρήνας του Εθνικού Πάρκου Β. Πίνδου - Τμήμα Βί
κος.

Ζώνη Ιβ
β) Η περιοχή προστασίας της Φύσης Αώου, με την ονο

μασία Πυρήνας του Εθνικού Πάρκου Β. Πίνδου - Τμήμα Α
ώος.

Ζώνη Ιγ
γ) Η περιοχή προστασίας της Φύσης Βάλια Κάλντα, με 

την ονομασία Πυρήνας του Εθνικού Πάρκου Β. Πίνδου - 
Τμήμα Βάλια Κάλντα.

Τα όρια των Περιοχών Προστασίας της Φύσης αναφέ
ρονται στο συνημμένο παράρτημα 1, το οποίο αποτελεί α
ναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης.

3. Εντός του Εθνικού Πάρκου, όπως οριοθετείται με τη 
παρ. 1 του παρόντος άρθρου, χαρακτηρίζονται ως Ζώνες 
Διατήρησης Οικοτόπων και Ειδών, οι κάτωθι χερσαίες πε
ριοχές που βρίσκονται στις εκτός σχεδίου και εκτός ορίων 
οικισμών προ του 1923 και κάτω των 2000 κατοίκων πε
ριοχές των κοινοτήτων Παπίγκου, Βοβούσας, Μηλέας και 
Δήμων Τύμφης, Κεντρικού Ζαγορίου, Κόνιτσας, Ανατολι
κού Ζαγορίου, Μετσόβου του Ν. Ιωαννίνων και της κοινό
τητας Περιβολίου και Δήμων Γ όργιανης, Θεόδωρου Ζιά- 
κα του Ν. Γρεβενών, όπως τα όριά τους φαίνονται στο 
πρωτότυπο διάγραμμα της παραγράφου 1 του παρόντος 
άρθρου:

Ζώνη ΙΙα
α) Ζώνη Διατήρησης Οικοτόπων και Ειδών ευρύτερης 

περιοχής Βίκου - Αώου - Κουκουρούντζου - Βάλια Κάλντα.
Ζώνη ΙΙβ
β) Ζώνη Διατήρησης Οικοτόπων και Ειδών βόρειων πλα

γιών όρους Κλέφτες - Φλάμπουρο.
Ζώνη ΙΙγ
γ) Ζώνη Διατήρησης Οικοτόπων και Ειδών βόρειων πλα

γιών όρους Μιτσικελίου.
Ζώνη ΙΙδ
δ) Ζώνη Διατήρησης Οικοτόπων και Ειδών κορυφών ό

ρους Σμόλικα.
Τα όρια των Ζωνών Διατήρησης Οικοτόπων και Ειδών α

ναφέρονται στο συνημμένο παράρτημα 1, το οποίο απο
τελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης.

4. Χαρακτηρίζονται ως Περιφερειακή Ζώνη του Εθνικού 
Πάρκου, οι κάτωθι χερσαίες περιοχές που βρίσκονται 
στις εκτός σχεδίου και εκτός ορίων οικισμών προ του 
1923 και κάτω των 2000 κατοίκων περιοχές της κοινότη
τας Δίστρατου και των Δήμων Κεντρικού Ζαγορίου, Κόνι

τσας, Μετσόβου, Εγνατίας, Ανατολικού Ζαγορίου, Τύμ
φης, Περάματος του Ν. Ιωαννίνων και των κοινοτήτων Σα- 
μαρίνης, Φιλιππαίων, Σμίξης, Αβδέλλας, Περιβολίου και 
Δήμων Θεόδωρου Ζιάκα και Γ όργιανης του Ν. Γ ρεβενών, 
όπως τα όριά τους φαίνονται στο πρωτότυπο διάγραμμα 
της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου:

Ζώνη Π1
α) Η περιοχή μεταξύ Αρίστης και Ασπράγγελων.
Ζώνη Π2
β) Η περιοχή βόρεια της Κόνιτσας.
Ζώνη Π3
γ) Η περιοχή Φιλιππαίων - Σπηλαίου
Ζώνη Π4
δ) Η νότια περιοχή Ζαγορίου - Μετσόβου
Τα όρια των περιοχών της Περιφερειακής Ζώνης ανα

φέρονται στο συνημμένο παράρτημα 1, το οποίο αποτε
λεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης.

Άρθρο 3
Χρήσεις, δραστηριότητες, μέτρα, όροι και περιορισμοί 

προστασίας και διαχείρισης
Α. α) Στην περιοχή του Εθνικού Πάρκου Β. Πίνδου, όπως 

οριοθετείται στο άρθρο 2 παρ. 1 της παρούσας, και εκτός 
των Περιοχών Προστασίας της Φύσης και των Ζωνών Δια
τήρησης Οικοτόπων και Ειδών του άρθρου 2 παρ. 2 και 3 
αντίστοιχα της παρούσας, διαχειριστικός στόχος είναι η 
διαφύλαξη της φυσικής κληρονομιάς και η διατήρηση της 
οικολογικής ισορροπίας σε συνάρτηση με τις ασκούμε
νες δραστηριότητες των κατοίκων οι οποίες θα βελτιώνο
νται με κατεύθυνση τον παραδοσιακό χαρακτήρα τους, 
με παράλληλη παροχή δυνατοτήτων οικοτουριστικών και 
εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων.

Στην περιοχή αυτή επιτρέπεται να εκτελούνται έργα και 
εργασίες, να γίνονται έρευνες και να ασκούνται δραστη
ριότητες, κυρίως παραδοσιακού χαρακτήρα, με τους ό
ρους και περιορισμούς της παρούσας και όπως αυτοί θα 
εξειδικευθούν από τον οικείο Κανονισμό Διοίκησης και 
Λειτουργίας του Φορέα Διαχείρισης της προστατευόμε- 
νης περιοχής (παρ. 2α, άρθρου 15, ν.2742/1999).

β) Ειδικότερα εντός των ορίων του Εθνικού Πάρκου Β. 
Πίνδου επιτρέπεται:

1. Η επιστημονική έρευνα μόνο των φυσικών οικοσυ
στημάτων και των ειδών χλωρίδας και πανίδας, σύμφωνα 
με τις κείμενες διατάξεις, με την προϋπόθεση ότι δεν δη- 
μιουργούνται προβλήματα υποβάθμισης στο οικοσύστη
μα και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 5 της παρού- 
σης.

2. Η συστηματική παρακολούθηση οικολογικών παρα
μέτρων, η εκτέλεση ειδικών διαχειριστικών έργων και η ε
φαρμογή μέτρων που αποσκοπούν στην αποκατάσταση, 
προστασία, διατήρηση, βελτίωση και ανάδειξη των ειδών 
και των ενδιαιτημάτων της περιοχής, εφόσον τεκμηριώ
νεται επαρκώς η σκοπιμότητα (αναγκαιότητα) και η απο- 
τελεσματικότητα τους και μετά από γνωμοδότηση του 
Φορέα Διαχείρισης.

3. Η εκτέλεση έργων προστασίας, συντήρησης, ανάδει
ξης και ανασκαφών στους ιστορικούς και αρχαιολογικούς 
χώρους και μνημεία, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις 
και μετά από ενημέρωση του Φορέα Διαχείρισης.

4. Η επίσκεψη και ξενάγηση επισκεπτών, καθώς και η 
οργάνωση οικοτουριστικών προγραμμάτων με σκοπό την 
περιβαλλοντική εκπαίδευση, την παρατήρηση της φύσης 
και την ήπια αναψυχή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρ
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θρο 5 της παρούσας. Στον Κανονισμό Διοίκησης και Λει
τουργίας του άρθρου 4 παρ. E της παρούσας θα περι
λαμβάνεται ειδική ρύθμιση για εξαίρεση των μόνιμων κα
τοίκων της περιοχής όσον αφορά τα οριζόμενα στο άρ
θρο 5 της παρούσας καθώς επίσης και για τους 
μεμονωμένους επισκέπτες έως του επιπέδου οικογενεια
κής μορφής.

5. Η κατασκήνωση και η υπαίθρια άθληση, εκτός των ο- 
χλουσών, σε οργανωμένους για τη χρήση αυτή χώρους ό
πως οι επί μέρους προϋποθέσεις θα εξειδικευθούν από 
τον Κανονισμό Διοίκησης και Λειτουργίας του άρθρου 4 
παρ. E της παρούσας, σε συνεργασία με τους κατά περί
πτωση οικείους ΟΤΑ.

6. Η ανέγερση και χρήση εγκαταστάσεων προσωρινού 
ή μόνιμου χαρακτήρα για την εξυπηρέτηση των ως άνω 
δραστηριοτήτων, υπό τον όρο ότι δεν αλλοιώνουν το χα
ρακτήρα της φύσης και του τοπίου, σύμφωνα με τα ορι
ζόμενα στην παρούσα απόφαση και μετά από γνωμοδό
τηση του Φορέα Διαχείρισης.

7. Η εγκατάσταση υποδομής (φυλάκια, πινακίδες, επι
στημονικός εξοπλισμός, ξύλινα καθιστικά, στέγαστρα, 
παρατηρητήρια, χάραξη και σήμανση μονοπατιών κ.λ.π.), 
για την οργάνωση και εξυπηρέτηση των προαναφερόμε- 
νων δραστηριοτήτων.

8. Η κατασκευή και λειτουργία των απαραίτητων υπο
δομών στήριξης του Φορέα Διαχείρισης.

9. Η κυκλοφορία οχημάτων στις υπάρχου σες οδούς πρό
σβασης, εφόσον εξυπηρετούν νόμιμα υφιστάμενες εγκα
ταστάσεις ή δραστηριότητες και δεν δημιουργούν προ
βλήματα φύλαξης της περιοχής από παράνομες δραστη- 
ριότητες.Στην περίπτωση αυτή είναι δυνατή η προσωρινή 
ή μόνιμη κατάργηση τμημάτων του οδικού δικτύου, ύστερα 
από συνεργασία του Φορέα Διαχείρισης με τους οικείους 
ΟΤΑ μετά από σχετική τεκμηρίωση και με κάθε πρόσφορο 
μέσο για την επίτευξη των ως άνω σκοπών. Επιτρέπεται σε 
κάθε περίπτωση η κυκλοφορία στις υφιστάμενες οδούς 
που συνδέουν τους οικισμούς μεταξύ τους.

Η κίνηση τροχοφόρων εκτός των υφισταμένων οδών ε
πιτρέπεται μόνο σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης (π.χ. 
πυρκαγιά), για τις ανάγκες φύλαξης της περιοχής ή για 
συγκεκριμένες και προγραμματισμένες εργασίες προ
στασίας και διαχείρισης της περιοχής του Εθνικού Πάρ
κου που προβλέπονται από τον Κανονισμό Διοίκησης και 
Λειτουργίας του άρθρου 4 παρ. E της παρούσας, ο οποί
ος θα εξειδικεύει και μέτρα για τη διευκόλυνση των μονί
μων κατοίκων της περιοχής όσον αφορά τις παραγωγικές 
δραστηριότητες του πρωτογενή τομέα (κτηνοτροφία, υ
λοτομία, γεωργία, δασοπονία, μελισσοκομία, κ.ά.).

10. Έργα βελτίωσης και συντήρησης του υφιστάμενου 
οδικού δικτύου (επαρχιακοί, δημοτικοί και κοινοτικοί δρό
μοι) στα τμήματα που συνδέουν οικισμούς ή εξυπηρετούν 
νόμιμα υφιστάμενα και επιτρεπόμενα από την παρούσα α
πόφαση έργα και δραστηριότητες και για τις ανάγκες του 
Φορέα Διαχείρισης, εφόσον προηγουμένως τεκμηριωθεί 
η αναγκαιότητα της εκτέλεσής τους, μετά από γνωμοδό
τηση του Φορέα Διαχείρισης και την περιβαλλοντική α- 
δειοδότησή τους σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και 
χωρίς μεταβολή του χαρακτήρα-κατηγορίας τους (π.χ. 
δασικοί δρόμοι).

11. Οι δασοκομικές εργασίες, τα έργα δασοπροστα
σίας και η διαχείριση των δασών και δασικών εκτάσεων 
γενικά, με σκοπό την προστασία, διατήρηση, αποκατά
σταση, ανάδειξη των οικοσυστημάτων και την παραγωγή

δασικών προϊόντων, οι εξαιρετικά περιορισμένες αποψι- 
λωτικές υλοτομίες για τη δημιουργία διακένων στα δασο- 
πονικά είδη Quercus εξαιρουμένων των πρακτικών που ε
πιφέρουν αλλοιώσεις στα φυσικά οικοσυστήματα (π.χ. 
λοιπές αποψιλωτικές υλοτομίες, χρησιμοποίηση ξενικών 
ή μη αυτοφυών ειδών κατά τις αναδασώσεις, κ.ά.). Όλα τα 
ως άνω έργα και εργασίες, καθώς και η μεταφορά και δια
κίνηση των δασικών προϊόντων, θα εκτελούνται σύμφωνα 
με τις εγκεκριμένες σχετικές μελέτες και αδειοδοτήσεις 
των αρμοδίων δασικών αρχών για την υλοτόμηση δασών 
και παραγωγή δασικών προϊόντων, σύμφωνα με τις κείμε
νες διατάξεις και μετά από σχετική γνωμοδότηση του Φο
ρέα Διαχείρισης.

12. Η ελεύθερη βόσκηση σε εκτατική μορφή,σύμφωνα 
με τις ισχύουσες διατάξεις και τα εγκεκριμένα σχέδια. 
Τροποποιήσεις όσον αφορά τις περιοχές, τον αριθμό και 
το είδος των ζώων, την περίοδο βόσκησης και κάθε άλλη 
λεπτομέρεια για την άσκηση της παραπάνω δραστηριό
τητας, μπορεί να προβλέπονται, να ρυθμίζονται και να ε
ξειδικεύονται από το σχέδιο διαχείρισης και τον Κανονι
σμό Διοίκησης και Λειτουργίας του άρθρου 4 παρ. Ε της 
παρούσας, μετά την εκπόνηση ειδικής διαχειριστικής με
λέτης, λαμβάνοντας υπόψη τη βοσκοϊκανότητα κατά εί
δος ζώου, η οποία θα εγκριθεί από τις αρμόδιες υπηρε
σίες, μετά από γνωμοδότηση του Φορέα Διαχείρισης. Για 
την εξυπηρέτηση της δραστηριότητας επιτρέπεται η κα
τασκευή και χρήση υποδομής (στέγαστρα, ποτίστρες, 
κ.λ.π.) με έγκριση της καθ’ ύλη αρμόδιας υπηρεσίας και 
μετά από γνώμη του Φορέα Διαχείρισης.

13. Η λειτουργία και ο εκσυγχρονισμός των νόμιμα υφι
σταμένων πτηνοκτηνοτροφικών μονάδων. Είναι, επίσης, 
δυνατή η εγκατάσταση νέων μικρών πτηνοκτηνοτροφι- 
κών μονάδων, δυναμικότητας έως 10 ισοδύναμων ζώων, 
σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και μετά από γνωμο
δότηση του Φορέα Διαχείρισης.

14. Η γεωργία και η δενδροκαλλιέργεια στις νόμιμα καλ
λιεργούμενες εκτάσεις, συμπεριλαμβανομένων και εκεί
νων που βρίσκονται σε αγρανάπαυση, καθώς και εκείνων 
που εγκαταλείφθηκαν, δασώθηκαν, αλλά η εκχέρσωσή 
τους επιτρέπεται από τη δασική νομοθεσία, απαγορευμέ
νης της με οποιονδήποτε τρόπο καταστροφής ή αλλοίω
σης των φυτοφρακτών και της καταστροφής των παρα
δοσιακών γεωργικών κατασκευών από πέτρα. Επίσης, 
προωθείται και ενισχύεται η αναδιάρθρωση των καλλιερ
γειών και η εφαρμογή βελτιωμένων καλλιεργητικών πρα
κτικών καθώς και η λήψη μέτρων και η διενέργεια ελέγχων 
για τον ποσοτικό περιορισμό στη χρήση λιπασμάτων και 
φυτοφαρμάκων, με σκοπό την εξοικονόμηση των υδατι
κών πόρων και τη μείωση της γεωργικής ρύπανσης. Γ ια 
την εξυπηρέτηση της γεωργικής δραστηριότητας επιτρέ
πεται η ανέγερση γεωργικών αποθηκών ή στεγάστρων 
μεγίστου εμβαδού 80m2 και ύψους 4,5m. Σε εξαιρετικές 
περιπτώσεις και μετά από αιτιολογημένη γνώμη της καθ’ 
ύλη αρμόδιας Υπηρεσίας, είναι δυνατή η ανέγερση μεγα
λύτερου μεγέθους γεωργικών αποθηκών ή στεγάστρων, 
για τη φύλαξη μεγαλύτερου μεγέθους γεωργικών μηχα
νημάτων και εργαλείων, μετά από γνωμοδότηση του Φο
ρέα Διαχείρισης και εφόσον επιτρέπεται από τις κείμενες 
διατάξεις.

15. Η θήρα όπως ασκείται σήμερα, πλην των ορισθέ- 
ντων με σχετικές αποφάσεις των αρμοδίων δασικών αρ
χών περιοχών απαγόρευσης της θήρας και των ορισθέ- 
ντων «καταφυγίων άγριας ζωής», όπως και των περιοχών
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που θα οριστούν στο μέλλον προς απαγόρευση του κυ
νηγιού από τις αρμόδιες δασικές αρχές και με την προ- 
βλεπόμενη από το Νόμο διαδικασία. Ο Φορέας Διαχείρι
σης δύναται να εξειδικεύει τους όρους άσκησης της δρα
στηριότητας σε συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς 
στον Κανονισμό Διοίκησης και Λειτουργίας του άρθρου 4 
παρ. Ε της παρούσας.

16. Η άσκηση της δραστηριότητας της μελισσοκομίας.
17. Η ερασιτεχνική αλιεία με τους ειδικότερους όρους 

που περιλαμβάνονται στον Κανονισμό Διοίκησης και Λει
τουργίας του άρθρου 4 παρ. Ε της παρούσας.

18. Η συλλογή και μεταφορά καυσόξυλων από τα δάση 
και τις δασικές εκτάσεις γενικότερα, των βοτάνων, των α
σπόνδυλων και μανιταριών, για την κάλυψη αποκλειστικά 
και μόνον ατομικών αναγκών των κατοίκων του Εθνικού 
Πάρκου σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις της δασικής 
νομοθεσίας. Η συλλογή αυτοφυών βοτάνων, αρωματικών 
φυτών, ασπονδύλων και μανιταριών για εμπορικούς σκο
πούς επιτρέπεται μετά την κατάρτιση και έγκριση του 
σχετικού καταλόγου της παραγράφου 19 του ιδίου άρ
θρου της παρούσας Κοινή Υπουργική Απόφαση. Μέτρα 
και όροι εφόσον απαιτούνται λαμβάνονται στο πλαίσιο 
του Κανονισμού Διοίκησης και Λειτουργίας του άρθρου 4 
παρ. E της παρούσας, ύστερα από συνεργασία του Φο
ρέα Διαχείρισης, της Δασικής Υπηρεσίας και των ΟΤΑ.

19. Η πώληση τοπικών προϊόντων και ενημερωτικού υλι
κού σε υπαίθριους χώρους και κτίρια που ορίζονται στον 
Κανονισμό Διοίκησης και Λειτουργίας του άρθρου 4 παρ. 
Ε της παρούσας, μετά από συνεργασία του Φορέα Δια
χείρισης, των οικείων ΟΤΑ και των υπαρχόντων συλλογι
κών φορέων παραγωγής, τυποποίησης και εμπορίας πα
ρόμοιων προϊόντων (συνεταιρισμός κλπ). Επίσης, κατό
πιν παρόμοιας συνεργασίας, καταρτίζεται κατάλογος με 
τα είδη των προϊόντων, των οποίων η πώληση επιτρέπε
ται. Ο εν λόγω κατάλογος ισχύει μετά από έγκρισή του α
πό το Δ.Σ. του Φορέα Διαχείρισης . Απαγορεύεται κάθε 
άλλη πώληση τροφίμων και άλλων αντικειμένων, καθώς 
και η καθ’ οιονδήποτε τρόπο έκθεση και διανομή αυτών.

20. Η κατασκευή, βελτίωση και συντήρηση έργων και υ
ποδομών που εξυπηρετούν επιτρεπόμενες από την πα
ρούσα απόφαση δραστηριότητες, μετά από έγκριση των 
αρμόδιων υπηρεσιών και μετά από γνώμη του Φορέα Δια
χείρισης.

21. Η επισκευή και αναστήλωση-αποκατάσταση ερει
πωμένων κτισμάτων και η αποκατάσταση στοιχείων του α
γροτικού τοπίου (κρήνες, λιθόστρωτα, γέφυρες, κλπ.) α
ντιπροσωπευτικών της παραδοσιακής αρχιτεκτονικής ύ
στερα από γνώμη της ΕΠΑΕ και η χρήση τους σύμφωνα 
με τα οριζόμενα στην παρούσα απόφαση. Η αναστήλωση 
επιτρέπεται κατόπιν επαρκούς τεκμηρίωσης (φωτογρα
φίες με βεβαίωση χρονολογίας θεωρημένες από το Δήμο, 
εγκεκριμένα σχέδια, βιβλιογραφικές μαρτυρίες, Τεχνική 
έκθεση, επίσημα έγγραφα κ.ά.) η οποία αποδεικνύει την 
ακριβή μορφή του κτίσματος και την αντιπροσωπευτικό- 
τητά του. Οι ως άνω εργασίες δύναται να πραγματοποι
ούνται κατά παρέκκλιση των όρων δόμησης που αφορούν 
την κάλυψη, τον αριθμό των ορόφων και το συντελεστή 
δόμησης.

22. Η εγκατάσταση και λειτουργία λατομείων εξόρυξης 
παραδοσιακών λατομικών προϊόντων αποκλειστικά για 
τοπική χρήση με την προϋπόθεση ότι τεκμηριώνεται η λει
τουργία αυτών για κάλυψη τοπικών αναγκών και μόνον. Οι 
χώροι για την εγκατάσταση των ως άνω λατομείων επιλέ

γονται και οριοθετούνται με σαφήνεια και έτσι ώστε, να 
μην αλλοιώνονται σημαντικοί γεωλογικοί σχηματισμοί και 
το τοπίο εν γένει, τίθενται δε όροι και περιορισμοί για τη 
λειτουργία τους στον Κανονισμό Διοίκησης και Λειτουρ
γίας του άρθρου 4 παρ. Ε της παρούσας μετά από σχετι
κή μελέτη.

23. Η κατασκευή έργων επέκτασης, βελτίωσης, αποκα
τάστασης, συντήρησης και εκσυγχρονισμού λειτουργι
κών υποδομών και μεταφορών (αποχέτευση, ύδρευση, 
σιδηροδρομικό δίκτυο, δίκτυα ΔΕΗ, ΟΤΕ, κ.λ.π.), σύμφω
να με τις κείμενες διατάξεις και τα οριζόμενα στην πα
ρούσα ως προς την έγκριση των περιβαλλοντικών όρων, 
μετά από γνωμοδότηση του Φορέα Διαχείρισης. Ειδικό
τερα, η εγκατάσταση πάσης φύσεως κεραιών (π.χ. λήψε- 
ως τηλεοπτικού σήματος, κινητής τηλεφωνίας) επιτρέπε
ται, για την εξυπηρέτηση των αναγκών των κατοίκων σε 
συγκεκριμένους επιλεγμένους χώρους που θα υποδει
χθούν από τους οικείους ΟΤΑ, σε συνεργασία με το Φο
ρέα Διαχείρισης και μετά από έγκριση σχετικής μελέτης 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων (ΜΠΕ).

24. Η εγκατάσταση και λειτουργία χώρων Υγειονομικής 
Ταφής Απορριμμάτων μόνον για την εξυπηρέτηση των 
κατοίκων των ΟΤΑ της περιοχής του Εθνικού Πάρκου 
σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

25. Η εγκατάσταση και λειτουργία μικρών υδροηλεκτρι
κών μονάδων δυναμικότητας έως 5 ΜW με την προϋπό
θεση ότι, με ευθύνη του Φορέα Διαχείρισης ΕΠ Β. Πίνδου 
θα εκπονηθεί ειδική μελέτη εντός ενός έτους από τη δη
μοσίευση της παρούσας Κοινή Υπουργική Απόφαση, 
στην οποία θα προσδιορίζεται ο αριθμός των μονάδων 
που δύναται να εγκατασταθούν, οι θέσεις και το μέγεθός 
τους εκτιμώντας τις επιπτώσεις τους (συνολικά και μεμο
νωμένα) στο περιβάλλον. Η μελέτη αυτή θα αξιοποιήσει 
τα υφιστάμενα στοιχεία και μελέτες και θα εκπονηθεί στο 
πλαίσιο του σχεδιασμού διαχείρισης των υδατικών πόρων 
σύμφωνα με την Οδηγία 2000/60/ΕΟ Κ και το ν. 3199/2003 
(ΦΕΚ 280 Α'). Τα αποτελέσματα της μελέτης αυτής θα συ- 
μπεριληφθούν στον Κανονισμό Διοίκησης και Λειτουρ
γίας του άρθρου 4 παρ. Ε της παρούσας σε συνεργασία 
με τους οικείους ΟΤΑ. Μέχρι την ολοκλήρωση της ως άνω 
μελέτης δύναται να προωθείται η διαδικασία αδειοδότη- 
σης μόνο των μονάδων, που τους έχει χορηγηθεί άδεια 
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας μέχρι 30.6.2004, μετά 
από γνώμη του Φορέα Διαχείρισης.

26. Η ανέγερση και χρήση κατοικίας, μέγιστης επιτρε
πόμενης συνολικής επιφάνειας 150 m2 σύμφωνα με τα ο
ριζόμενα στην παρ. Α του άρθρου 4 της παρούσας.

27. Επεκτάσεις οικισμών περιορισμένης κλίμακας και 
σε περιπτώσεις διαπιστωμένων στεγαστικών αναγκών 
που προκύπτουν από μελέτη στο πλαίσιο της ισχύουσας 
νομοθεσίας (ΓΠΣ, ΣΧΟΟΑΠ, κ.λ.π.) υπό την προϋπόθεση 
ότι δεν θίγονται τα οικολογικά και πολιτιστικά χαρακτηρι
στικά της περιοχής, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις 
και μετά από γνωμοδότηση του Φορέα Διαχείρισης.

28. Η κατασκευή και λειτουργία ορειβατικών καταφυ
γίων εφόσον τεκμηριώνεται η αναγκαιότητά τους από με
λέτη διαχείρισης επισκεπτών και υπό την προϋπόθεση ό
τι η λειτουργία τους εμπίπτει στην εποπτεία του Φορέα 
Διαχείρισης.

29. Η ίδρυση και λειτουργία μικρών (4η υποκατηγορία 
Κοινή Υπουργική Απόφαση με αριθμ. 15393/2332/5.8.2002) 
(Β'1022) εργαστηρίων ή μεταποιητικών μονάδων τοπικών
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προϊόντων (π.χ. ξυλουργείων, τυροκομείων, κλπ.), με μέγι- 
στη δομήσιμη συνολική επιφάνεια 300 m2 μετά από γνώμη 
του Φορέα Διαχείρισης.

30. Η ανέγερση και χρήση μικρών ξενώνων δυναμικότη
τας έως 10 κλινών, χώρων εστίασης και κτιρίων δημοσίων 
ή δημοτικών σκοπών και εν γένει μικρών κτιρίων κοινής ω
φέλειας (άρθρο 26 του ν. 1337/83), σύμφωνα με τα οριζό
μενα στην παρ. Α του άρθρου 4 της παρούσας και σε πε
ριοχές εγγύς των οικισμών. Οι περιοχές αυτές καθορίζο
νται μετά από συνεργασία του Φορέα Διαχείρισης, της 
Δ/νσης Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού του Υπουργείου 
Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων ’Εργων, των 
Δ/νσεων Περιβάλλοντος και Χωροταξίας των Περιφερει
ών Ηπείρου και Δυτ. Μακεδονίας και των Δ/νσεων Πολεο
δομίας των Νομών Ιωαννίνων και Γ ρεβενών.

Β. α) Στις Περιοχές Προστασίας της Φύσης (Ζώνες Ι), 
όπως ορίζονται στο άρθρο 2 παρ. 2 της παρούσας, διαχει
ριστικός στόχος είναι η διατήρηση της υφιστάμενης κατά
στασης του φυσικού περιβάλλοντος και η αποτελεσματική 
προστασία του, ώστε να ακολουθήσει τη φυσική του εξέλι
ξη χωρίς ανθρώπινες επεμβάσεις. Οι περιοχές αυτές χα
ρακτηρίζονται ως Πυρήνες του Εθνικού Πάρκου Β. Πίνδου.

β) Ειδικότερα εντός των ορίων των Περιοχών Προστα
σίας της Φύσης (Ζώνες Ι) επιτρέπεται:

1. Η επιστημονική έρευνα μόνο των φυσικών οικοσυ
στημάτων και των ειδών χλωρίδας και πανίδας, σύμφωνα 
με τις κείμενες διατάξεις, με την προϋπόθεση ότι δεν δη- 
μιουργούνται προβλήματα υποβάθμισης στο οικοσύστη- 
μα,εξασφαλίζεται ο μέγιστος βαθμός προστασίας της 
φύσης και του τοπίου και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 
άρθρο 5 της παρούσας.

2. Η συστηματική παρακολούθηση οικολογικών παρα
μέτρων, η εκτέλεση ειδικών διαχειριστικών έργων και η ε
φαρμογή μέτρων που αποσκοπούν στην αποκατάσταση, 
προστασία, διατήρηση, βελτίωση και ανάδειξη των ειδών 
και των ενδιαιτημάτων της περιοχής, εφόσον τεκμηριώ
νεται επαρκώς η σκοπιμότητα/αναγκαιότητα και η αποτε- 
λεσματικότητα τους και περιλαμβάνονται σε εγκεκριμένο 
Σχέδιο Διαχείρισης.

3. Η ημερήσια επίσκεψη και ξενάγηση επισκεπτών με 
σκοπό την περιβαλλοντική εκπαίδευση και την παρατή
ρηση της φύσης. Η κίνηση των επισκεπτών για την άσκη
ση των ως άνω δραστηριοτήτων πραγματοποιείται σε συ
γκεκριμένες χρονικές περιόδους, σε καθορισμένες δια
δρομές και χώρους και αποκλειστικά πεζή, έπειτα από 
άδεια σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 5 της παρού
σας και σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους που περι
λαμβάνονται στον Κανονισμό Διοίκησης και Λειτουργίας 
του άρθρου 4 παρ. Ε της παρούσας.

Από τη ρύθμιση αυτή εξαιρείται η χρήση της επαρχια
κής οδού Αρίστης - Παπίγκου.

Επίσης κατ’ εξαίρεση επιτρέπεται ο διάπλους των πο
ταμών Αώου και Βοϊδομάτη σύμφωνα με τις ισχύουσες α
ποφάσεις του Υπουργού Γεωργίας. Ειδικότερα για τον 
διάπλου των ποταμών με ράφτιγκ, ειδικότεροι όροι θα 
προσδιοριστούν στον Κανονισμό Διοίκησης και Λειτουρ
γίας του άρθρου 4 παρ. Ε της παρούσας.

4. Η κατασκευή υποδομών με αποκλειστικό στόχο τη 
διαχείριση και φύλαξη της περιοχής καθώς και η λήψη μέ
τρων και η εκτέλεση έργων, σύμφωνα με τους ειδικότε
ρους όρους του Κανονισμού Διοίκησης και Λειτουργίας 
του άρθρου 4 παρ. Ε της παρούσας και εφ ’ όσον περι
λαμβάνονται σε εγκεκριμένο Σχέδιο Διαχείρισης.

5. Έργα συντήρησης και βελτίωσης των υφιστάμενων 
μονοπατιών με τις αντίστοιχες υποδομές ξεκούρασης και 
ενημέρωσης επισκεπτών, με βάσει τα συμπεράσματα με
λέτης διαχείρισης επισκεπτών, εφόσον εξασφαλίζεται υ
ψηλός βαθμός προστασίας και σύμφωνα με τις ειδικότε
ρες ρυθμίσεις του Κανονισμού Διοίκησης και Λειτουργίας 
του άρθρου 4 παρ. Ε της παρούσας.

6. Η εγκατάσταση πινακίδων για την οριοσήμανση των 
προστατευόμενων ζωνών και την ενημέρωση επισκε
πτών, σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους που περι
λαμβάνονται στον Κανονισμό Διοίκησης και Λειτουργίας 
του άρθρου 4 παρ. Ε της παρούσας.

7. Η συντήρηση υφιστάμενων οδών με αποκλειστικό 
στόχο τη διαχείριση της περιοχής, σύμφωνα με τους ειδι
κότερους όρους του Κανονισμού Διοίκησης και Λειτουρ
γίας του άρθρου 4 παρ. Ε της παρούσας και εφ’ όσον συ
γκεκριμενοποιούνται στο εγκεκριμένο Σχέδιο Διαχείρισης 
του Εθνικού Πάρκου. Απαγορεύεται κάθε διαπλάτυνση 
και ασφαλτόστρωση υφιστάμενων οδών και κάθε νέα διά
νοιξη. Από την ρύθμιση αυτή εξαιρείται η επαρχιακή οδός 
Αρίστης - Παπίγκου και ως προς τη συντήρηση και ο δρό
μος Μετσόβου-Περιβολίου.

8. Η κίνηση οχημάτων στις υφιστάμενες οδούς επιτρέ
πεται μόνο για εργασίες διαχείρισης και προστασίας του 
φυσικού περιβάλλοντος καθώς και για την αντιμετώπιση 
έκτακτων περιστατικών μετά από άδεια που εκδίδεται βά
σει της παραγράφου 1γ του άρθρου 5 της παρούσας και 
σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους που περιλαμβάνο
νται στον Κανονισμό Διοίκησης και Λειτουργίας του άρ
θρου 4 παρ. Ε της παρούσας. Από την ρύθμιση αυτή εξαι
ρείται η επαρχιακή οδός Αρίστης - Παπίγκου. Είναι δυνα
τή η κατάργηση τμημάτων του οδικού δικτύου, η οποία 
πραγματοποιείται με κάθε πρόσφορο μέσο.

9. Η διέλευση οχημάτων για τη μεταφορά κοπαδιών κα
θώς και η διέλευση κοπαδιών κατά τις εαρινές και φθινο
πωρινές μετακινήσεις, από συγκεκριμένους δρόμους και 
μετά από άδεια που εκδίδεται βάσει της παραγράφου 1γ 
του άρθρου 5 της παρούσας.

10. Η ελεύθερη βόσκηση σε εκτατική μορφή μόνο για 
διαχειριστικούς σκοπούς ως μέσο αειφορικής διαχείρι
σης των ενδιαιτημάτων. Οι περιοχές, η βοσκοϊκανότητα 
κατά είδος, ο αριθμός και το είδος των ζώων, η περίοδος 
βόσκησης και κάθε άλλη λεπτομέρεια για την άσκηση της 
δραστηριότητας ρυθμίζονται και εξειδικεύονται από το 
Σχέδιο Διαχείρισης και τον Κανονισμό Διοίκησης και Λει
τουργίας του άρθρου 4 παρ. Ε της παρούσας μετά από 
την εκπόνηση ειδικής διαχειριστικής μελέτης σε συνερ
γασία με τους Τοπικούς ΟΤΑ, η οποία θα εγκριθεί από τις 
αρμόδιες Υπηρεσίες μετά από γνωμοδότηση του Φορέα 
Διαχείρισης του Εθνικού Πάρκου Β Πίνδου.

11. Η γεωργία και η δενδροκαλλιέργεια με βιολογικές 
μεθόδους στις νόμιμα σήμερα καλλιεργούμενες εκτά
σεις, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που βρίσκονται 
σε αγρανάπαυση, απαγορευόμενης κάθε παραπέρα εκ- 
χέρσωσης και της με οποιονδήποτε τρόπο καταστροφής 
ή αλλοίωσης των φυτοφρακτών.

12. Η διαχείριση των δασών και δασικών εκτάσεων με 
σκοπό την προστασία, διατήρηση, αποκατάσταση, ανά
δειξη των οικοσυστημάτων σύμφωνα με τη δασική νομο
θεσία και μετά από γνώμη του φορέα Διαχείρισης, απο- 
κλειομένων των πρακτικών που επιφέρουν αλλοιώσεις 
στα φυσικά οικοσυστήματα. Σε τυχόν συστηματικά διαχει- 
ριζόμενα δάση ή τμήματα αυτών, που εμπίπτουν στις πε
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ριοχές προστασίας της φύσης, εξακολουθεί η συστημα
τική διαχείριση,με τους τυχόν κατά χώρο και χρόνο πε
ριορισμούς που θα θέσει ειδική μελέτη, η οποία θα εκπο
νηθεί και θα εγκριθεί με ευθύνη των αρμοδίων δασικών 
αρχών , μετά από γνώμη του Φορέα Διαχείρισης.

Γ. α) Στις Ζώνες Διατήρησης Οικοτόπων και Ειδών (Ζώ
νες ΙΙ), όπως ορίζονται στο άρθρο 2 παρ. 3 της παρούσας, 
διαχειριστικός στόχος είναι η διατήρηση της υφιστάμε
νης κατάστασης του φυσικού περιβάλλοντος και η απο
τελεσματική προστασία και διαχείρισή του. Στις περιοχές 
αυτές επιτρέπεται να εκτελούνται έργα και εργασίες, να 
γίνονται έρευνες και να ασκούνται δραστηριότητες, κυ
ρίως παραδοσιακού χαρακτήρα, με τους όρους και πε
ριορισμούς της παρούσας, όπως αυτοί θα εξειδικευθούν 
από τον οικείο Κανονισμό Διοίκησης και Λειτουργίας του 
άρθρου 4 παρ. Ε της παρούσας και εφόσον δεν έρχονται 
σε αντίθεση με τους σκοπούς προστασίας.

β) Ειδικότερα εντός των ορίων των Ζωνών Διατήρησης 
Οικοτόπων και Ειδών (Ζώνες ΙΙ) επιτρέπεται:

1. Η επιστημονική έρευνα μόνο των φυσικών οικοσυ
στημάτων και των ειδών χλωρίδας και πανίδας, σύμφωνα 
με τις κείμενες διατάξεις, με την προϋπόθεση ότι δεν δη- 
μιουργούνται προβλήματα υποβάθμισης στο οικοσύστη
μα, εξασφαλίζεται ο μέγιστος βαθμός προστασίας της 
φύσης και του τοπίου και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 
άρθρο 5 της παρούσας.

2. Η συστηματική παρακολούθηση οικολογικών παρα
μέτρων, η εκτέλεση ειδικών διαχειριστικών έργων και η ε
φαρμογή μέτρων που αποσκοπούν στην αποκατάσταση, 
προστασία, διατήρηση, βελτίωση και ανάδειξη των ειδών 
και των ενδιαιτημάτων της περιοχής, εφόσον τεκμηριώ
νεται επαρκώς η σκοπιμότητα/αναγκαιότητα και η αποτε- 
λεσματικότητα τους και περιλαμβάνονται σε εγκεκριμένο 
Σχέδιο Διαχείρισης.

3. Η ημερήσια επίσκεψη και ξενάγηση επισκεπτών, με 
σκοπό την περιβαλλοντική εκπαίδευση, την παρατήρηση 
της φύσης και την ήπια αναψυχή, σύμφωνα με τα οριζό
μενα στο άρθρο 5 της παρούσας. Η κίνηση των επισκε
πτών για την άσκηση των ως άνω δραστηριοτήτων πραγ
ματοποιείται σε συγκεκριμένες χρονικές περιόδους, σε 
καθορισμένες διαδρομές και χώρους, έπειτα από άδεια 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 5 της παρούσας και 
με τους ειδικότερους όρους που περιλαμβάνονται στον 
Κανονισμό Διοίκησης και Λειτουργίας του άρθρου 4 
παρ.Ε της παρούσας. Στον Κανονισμό Διοίκησης και Λει
τουργίας θα περιλαμβάνεται ειδική ρύθμιση για εξαίρεση 
των μόνιμων κατοίκων της περιοχής όσον αφορά τα ορι
ζόμενα στο άρθρο 5 της παρούσας, καθώς επίσης και για 
τους μεμονωμένους επισκέπτες έως του επιπέδου οικο
γενειακής μορφής.

4. Η κατασκευή υποδομών με αποκλειστικό στόχο τη 
διαχείριση και φύλαξη της περιοχής καθώς και η λήψη μέ
τρων και η εκτέλεση έργων, σύμφωνα με τους ειδικότε
ρους όρους του Κανονισμού Διοίκησης και Λειτουργίας 
του άρθρου 4 παρ. Ε της παρούσας και εφ’ όσον περι
λαμβάνονται σε εγκεκριμένο Σχέδιο Διαχείρισης (δασών, 
βοσκοτόπων, κ.λπ.).

5. Έργα συντήρησης και βελτίωσης των υφιστάμενων 
μονοπατιών με τις αντίστοιχες υποδομές ενημέρωσης ή 
ανάπαυσης των επισκεπτών, με βάση τα συμπεράσματα 
μελέτης διαχείρισης επισκεπτών, εφόσον εξασφαλίζεται 
υψηλός βαθμός προστασίας και σύμφωνα με τις ειδικότε

ρες ρυθμίσεις του Κανονισμού Διοίκησης και Λειτουργίας 
του άρθρου 4 παρ. Ε της παρούσας.

6. Η εγκατάσταση πινακίδων για την οριοσήμανση των 
προστατευόμενων ζωνών, την ενημέρωση επισκεπτών 
σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους που περιλαμβάνο
νται στον Κανονισμό Διοίκησης και Λειτουργίας. Επίσης ε
πιτρέπεται η εγκατάσταση πινακίδων οδοσήμανσης του 
Υπ. Συγκοινωνιών.

7. Η συντήρηση και η χρήση των υφιστάμενων οδών με 
αποκλειστικό σκοπό την άσκηση των επιτρεπομένων δρα
στηριοτήτων για τις ζώνες αυτές, σύμφωνα με τους ειδι
κότερους όρους του Κανονισμού Διοίκησης και Λειτουρ
γίας του άρθρου 4 παρ. Ε της παρούσας και εφόσον συ
γκεκριμενοποιούνται στο εγκεκριμένο Σχέδιο 
Διαχείρισης του Εθνικού Πάρκου. Απαγορεύεται κάθε 
διαπλάτυνση και ασφαλτόστρωση υφιστάμενων οδών και 
κάθε νέα διάνοιξη. Από τη ρύθμιση αυτή εξαιρούνται οι ο
δοί Αρίστης-Παπίγκου, Ασπραγγέλων-Κήπων και Κου- 
κουλίου, Σκαμνελίου-Ηλιοχωρίου, Βρυσοχωρίου-Παλιο- 
σελίου, Διστράτου-Βοβούσας, Ελατοχωρίου-Βοβούσας 
καθώς και ο δρόμος Λάιστας- Βοβούσας, Μακρίνου-Γυ- 
φτόκαμπου, Περιβολίου-Βοβούσας, Φούρκας-Σαμαρί- 
νας, Μικρολίβαδου-Αγ. Νικολάου Περιβολίου, Λάβδας-Α- 
βδέλλας, Περιβολίου-Λάβδας, Περιβολίου-Αβδέλλας, ε
φόσον τεκμηριώνεται η παραπάνω αναγκαιότητα. Στην 
περίπτωση δημιουργίας προβλημάτων φύλαξης των πε
ριοχών από παράνομες δραστηριότητες, είναι δυνατή η 
προσωρινή ή μόνιμη κατάργηση τμημάτων του οδικού δι
κτύου, ύστερα από συνεργασία του Φορέα Διαχείρισης 
με τους οικείους ΟΤΑ μετά από σχετική τεκμηρίωση και με 
κάθε πρόσφορο μέσο για την επίτευξη των ως άνω σκο
πών.

8. Η ελεύθερη βόσκηση σε εκτατική μορφή, σύμφωνα 
με τις ισχύουσες διατάξεις και τα εγκεκριμένα σχέδια. 
Τροποποιήσεις όσον αφορά τις περιοχές, τον αριθμό και 
το είδος των ζώων, την περίοδο βόσκησης και κάθε άλλη 
λεπτομέρεια για την άσκηση της παραπάνω δραστηριό
τητας, μπορεί να προβλέπονται, να ρυθμίζονται και να ε
ξειδικεύονται από το Σχέδιο Διαχείρισης και τον Κανονι
σμό Διοίκησης και Λειτουργίας του άρθρου 4 παρ. Ε της 
παρούσας, μετά την εκπόνηση Ειδικής Διαχειριστικής 
Μελέτης, λαμβάνοντας υπόψη τη βοσκοϊκανότητα κατά 
είδος ζώου, η οποία θα εγκριθεί από τις αρμόδιες υπηρε
σίες, μετά από γνωμοδότηση του Φορέα Διαχείρισης. Γ ια 
την εξυπηρέτηση της δραστηριότητας επιτρέπεται η κα
τασκευή και χρήση υποδομής (μικρά στέγαστρα, ποτί- 
στρες, κλπ.) με έγκριση της καθ’ ύλη αρμόδιας υπηρεσίας 
και μετά από γνώμη του Φορέα Διαχείρισης.

9. Η γεωργία και η δενδροκαλλιέργεια στις νόμιμα καλ
λιεργούμενες εκτάσεις, συμπεριλαμβανομένων και εκεί
νων που βρίσκονται σε αγρανάπαυση, καθώς και εκείνων 
που δασώθηκαν αλλά στις οποίες και μόνο επιτρέπεται η 
εκχέρσωση από τη δασική νομοθεσία. Απαγορεύεται κά
θε παραπέρα εκχέρσωση και η με οποιονδήποτε τρόπο 
καταστροφή ή αλλοίωση των φυτοφρακτών.

10. Οι δασοκομικές εργασίες, τα έργα δασοπροστα
σίας και η διαχείριση των δασών και δασικών εκτάσεων 
γενικά, με σκοπό την προστασία, διατήρηση, αποκατά
σταση των οικοσυστημάτων και την παραγωγή δασικών 
προϊόντων, εξαιρουμένων των πρακτικών που επιφέρουν 
αλλοιώσεις στα φυσικά οικοσυστήματα (π.χ. αποψιλωτι- 
κές υλοτομίες, χρησιμοποίηση ξενικών ή μη αυτοφυών ει
δών κατά τις αναδασώσεις, κ.ά.). Τα ως άνω έργα και ερ
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γασίες, καθώς και η μεταφορά και διακίνηση των δασικών 
προϊόντων, θα εκτελούνται σύμφωνα με τις εγκεκριμένες 
σχετικές μελέτες και αδειοδοτήσεις των αρμοδίων δασι
κών αρχών για την υλοτόμηση δασών και δασικών προϊό
ντων, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και μετά από 
σχετική γνωμοδότηση του Φορέα Διαχείρισης.

11. Η λειτουργία των υφιστάμενων μελισσοκομικών μο
νάδων. Νέες εγκαταστάσεις κυψελών μελισσοσμηνών ε
πιτρέπονται μετά από ειδική άδεια των αρμόδιων Υπηρε
σιών και γνώμη του Φορέα Διαχείρισης.

12. Η ερασιτεχνική αλιεία με τους ειδικότερους όρους 
που περιλαμβάνονται στον Κανονισμό Διοίκησης και Λει
τουργίας.

13. Η συλλογή και μεταφορά καυσόξυλων από τα δάση 
και τις δασικές εκτάσεις γενικότερα, των βοτάνων, των α
σπόνδυλων και μανιταριών, για την κάλυψη αποκλειστικά 
και μόνον ατομικών αναγκών των κατοίκων του Εθνικού 
Πάρκου σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις της δασικής 
νομοθεσίας. Μέτρα και όροι λαμβάνονται στο πλαίσιο του 
Κανονισμού Διοίκησης και Λειτουργίας του άρθρου 4 
παρ. Ε της παρούσας, ύστερα από συνεργασία του Φο
ρέα Διαχείρισης, της Δασικής Υπηρεσίας και των ΟΤΑ.

14. Η θήρα με συγκεκριμένους όρους και σε ειδικές πε
ριοχές εντός των Ζωνών ΙΙ για διαχειριστικούς και μόνο 
σκοπούς μετά από ειδική επιστημονική μελέτη, η οποία 
εκπονείται το αργότερο εντός ενός έτους με μέριμνα του 
Φορέα Διαχείρισης προκειμένου να τεκμηριωθεί η έκδο
ση των σχετικών αποφάσεων των αρμοδίων υπηρεσιών. 
Μέχρι την εκπόνηση της μελέτης αυτής, η θήρα συνεχίζει 
να ασκείται όπως σήμερα, πλην των περιοχών απαγόρευ
σης της θήρας πού ορίζονται με σχετικές αποφάσεις των 
αρμοδίων δασικών αρχών και των ορισθέντων "καταφυ
γίων άγριας ζωής". Με βάση τα πορίσματα της ως άνω με
λέτης, όταν αυτή ολοκληρωθεί, θα καθοριστούν οι περιο
χές, τα είδη της θηραματικής πανίδας και κάθε άλλη λε
πτομέρεια για την άσκηση της δραστηριότητας, τα οποία 
θα περιληφθούν στον Κανονισμό Διοίκησης και Λειτουρ
γίας του άρθρου 4 παρ. Ε της παρούσας.

15. Η κατασκευή και λειτουργία ορειβατικών καταφυ
γίων εφόσον τεκμηριώνεται η αναγκαιότητά τους από με
λέτη διαχείρισης επισκεπτών και υπό την προϋπόθεση ό
τι η λειτουργία τους εμπίπτει στην εποπτεία του Φορέα 
Διαχείρισης.

16. Η κατασκευή και λειτουργία των απαραίτητων υπο
δομών στήριξης του Φορέα Διαχείρισης.

17. Επεκτάσεις οικισμών περιορισμένης κλίμακας και 
σε περιπτώσεις διαπιστωμένων στεγαστικών αναγκών 
που προκύπτουν από μελέτη στο πλαίσιο της ισχύουσας 
νομοθεσίας (ΓΠΣ, ΣΧΟΟΑΠ, κ.λ.π.) υπό την προϋπόθεση 
ότι δεν θίγονται τα οικολογικά και πολιτιστικά χαρακτηρι
στικά της περιοχής, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις 
και μετά από γνωμοδότηση του Φορέα Διαχείρισης.

Δ. α) Στις περιοχές της Περιφερειακής Ζώνης του Εθνι
κού Πάρκου Β. Πίνδου, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 παρ. 
4 της παρούσας, στόχος είναι ο έλεγχος των χρήσεων 
γης, των δραστηριοτήτων και των έργων που ενδέχεται να 
έχουν αρνητικές επιπτώσεις στο φυσικό περιβάλλον του 
Εθνικού Πάρκου καθώς και η διατήρηση και αποκατάστα
ση περιοχών σημαντικών για την προστασία της αρκού
δας (Ursus arctes). Παράλληλα, στην Περιφερειακή Ζώνη 
υποστηρίζονται δραστηριότητες με στόχο την ήπια ανά
πτυξη της περιοχής καθώς και την ανάπτυξη ήπιων μορ
φών αναψυχής. Στην περιοχή αυτή επιτρέπεται να εκτε-

λούνται έργα, να γίνονται έρευνες και να ασκούνται δρα
στηριότητες, με τους όρους και περιορισμούς που καθο
ρίζονται ειδικότερα από τον οικείο Κανονισμό Διοίκησης 
και Λειτουργίας του άρθρου 4 παρ. Ε της παρούσας.

β) Ειδικότερα εντός των ορίων της Περιφερειακής Ζώ
νης, δεν επιτρέπεται:

1. Η χωροθέτηση και λειτουργία Βιομηχανικών Περιο
χών και Π άρκων καθώς και η εγκατάσταση βιομηχανιών υ
ψηλής και μέσης όχλησης.

2. Η εγκατάσταση μεγάλων πτηνοκτηνοτροφικών μονά
δων (πρώτη κατηγορία ΚΥΑ 15393/2332/5.8.2002).

3. Τα μεγάλα Υδροηλεκτρικά Έργα (πρώτη κατηγορία 
ΚΥΑ 15393/2332/5.8.2002).

4. Η χωροθέτηση παραθεριστικών οικισμών (Β' κατοι
κίας).

5. Οι μεγάλες τουριστικές εγκαταστάσεις και οι ξενοδο
χειακές μονάδες (πρώτη κατηγορία ΚΥΑ 15393/2332/ 
5.8.2002).

6. Η εγκατάσταση ΧΥΤΑ που δεν εξυπηρετούν τους Ο- 
ΤΑ της περιοχής.

7. Η χωροθέτηση λατομικών ζωνών αδρανών υλικών. Ε
πιτρέπονται οι υπόγειες μεταλλευτικές εκμεταλλεύσεις, 
τα λατομεία μαρμάρου και οι παρατάσεις των αδειών εκ- 
μεταλλεύσεως των νομίμως λειτουργούντων λατομείων 
αδρανών υλικών με όρους και περιορισμούς, που να δια
σφαλίζουν τον στόχο της ανωτέρω παραγράφου α' και με
τά από γνώμη του Φορέα Διαχείρισης.

8. Η κίνηση τροχοφόρων εκτός των υφιστάμενων δρό
μων, εκτός αν η κίνηση αυτή πραγματοποιείται για εργα
σίες προστασίας και διαχείρισης, για την άσκηση της δα
σοπονίας καθώς και για την άσκηση των επιτρεπόμενων 
παραγωγικών δραστηριοτήτων.

Άρθρο 4
'Οροι και περιορισμοί δόμησης και 

λοιπές γενικές διατάξεις

Α. 'Οροι και περιορισμοί δόμησης.
α) Σε όλη τη περιοχή του Εθνικού Πάρκου καθώς και στη 

Περιφερειακή Ζώνη προστασίας του καθορίζονται τα ε
ξής:

i. Κατώτατο όριο κατάτμησης και αρτιότητας ορίζονται 
τα 8 στρ. Κατά παρέκκλιση θεωρούνται άρτια και οικοδο
μήσιμα τα γήπεδα εμβαδού 4 στρ. τα υφιστάμενα κατά 
την ημέρα δημοσίευσης της παρούσας.

ii. Δεν ισχύουν άλλες παρεκκλίσεις αρτιότητας, κάλυ
ψης και δόμησης.

iii. Όλες οι ισχύουσες αυστηρότερες της παρούσας α
πόφασης διατάξεις, για τις επιτρεπόμενες χρήσεις, εξα
κολουθούν να ισχύουν.

ίν. Γ ια κάθε έκδοση οικοδομικής αδείας απαιτείται έ
λεγχος και έγκριση της αρμόδιας Επιτροπής Πολεοδομι- 
κού και Αρχιτεκτονικού Ελέγχου, σύμφωνα με την τυπο
λογία και τα χαρακτηριστικά της περιοχής.

β) Ειδικότερα στην περιοχή του Ν. Ιωαννίνων εφαρμό
ζονται για θέματα που δεν ρυθμίζονται με την παρούσα α
πόφαση οι διατάξεις των π.δ.1926/9/1979 (ΦΕΚ 615 Δ') ό
πως τροποποιήθηκε με το π.δ. 15.6.1995 (ΦΕΚ 423 Δ')

γ) Γ ια τις επιτρεπόμενες χρήσεις, εφαρμόζονται κατά 
τα λοιπά και οι διατάξεις του από 6.10.1978 π.δ. (ΦΕΚ 538 
Δ') και του από 24.5.1985 π.δ.(ΦΕΚ 270 Δ') όπως ισχύουν.

Β. Έργα και δραστηριότητες που δεν αναφέρονται στις 
παραγράφους 1, 2 και 3 του άρθρου 3 της παρούσας, α
παγορεύονται. Για ζητήματα που αναφύονται ως προς
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την υπαγωγή ή μη έργων και δραστηριοτήτων στις ως ά
νω διατάξεις, θα αποφαίνεται ο Φορέας Διαχείρισης μετά 
από συνεργασία με τις καθ’ ύλην αρμόδιες υπηρεσίες και 
την αρμόδια Δ/νση του Υπουργείου Περιβάλλοντος, 
Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων.

Γ. Για όλα τα επιτρεπόμενα από την παρούσα απόφαση 
έργα και δραστηριότητες ακολουθείται η διαδικασία της 
περιβαλλοντικής αδειοδότησης, σύμφωνα με τις εκάστο- 
τε ισχύουσες διατάξεις. Κατά τη διαδικασία αυτή απαιτεί
ται η γνωμοδότηση του Φορέα Διαχείρισης, σύμφωνα με 
τις κείμενες διατάξεις. Γ ια θέματα και προβλήματα που θα 
ανακύψουν κατά την εφαρμογή της ΚΥΑ (όροι, περιορι
σμοί κ.λ.π.) θα αποφαίνεται ο Φορέα Διαχείρισης μετά α
πό συνεργασία με τις καθ’ ύλη αρμόδιες υπηρεσίες και 
την αρμόδια Δ/νση του Υπουργείου Περιβάλλοντος, 
Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων.

Εντός δύο ετών, πρέπει να απομακρυνθούν από την πε
ριοχή οι υφιστάμενες παράνομες χρήσεις και δραστηριό
τητες, οι οποίες έρχονται σε αντίθεση με τα οριζόμενα 
στην παρούσα και επιβάλλεται η αποκατάσταση του περι
βάλλοντος σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και τις υ
ποδείξεις του Φορέα Διαχείρισης.

Δ. Σε όλη την έκταση του Εθνικού Πάρκου (συμπερι
λαμβανομένων των Ζωνών I και II) και της Περιφερειακής 
Ζώνης ισχύουν επιπλέον τα κάτωθι:

1. Απαγορεύεται:
1. Η κατασκευή έργων και η εγκατάσταση δραστηριοτή

των που περιλαμβάνονται στην πρώτη (Α) κατηγορία του 
άρθρου 3 του ν. 1650/1986 όπως αντικαταστάθηκε με το άρ
θρο 1 του ν. 3010/2002 και εφαρμόζεται με την ΚΥΑ 
15393/2332/5.8.2002, (Β'1022) εκτός αν άλλως ορίζεται από 
την παρούσα. Της απαγόρευσης αυτής εξαιρούνται τα έρ
γα που αποδεδειγμένα αποσκοπούν στην αποκατάσταση, 
βελτίωση και διατήρηση του φυσικού περιβάλλοντος της 
περιοχής αυτής και προβλέπονται από ολοκληρωμένα σχέ
δια διαχείρισης, καθώς και εκείνων που αποσκοπούν στην 
ανάπτυξη ήπιων μορφών ορεινού Τουρισμού, εφόσον δεν 
έρχονται σε αντίθεση με τους σκοπούς της παρούσας.

ii. Η τοποθέτηση πινακίδων εκτός των επιτρεπομένων α
πό την παρούσα απόφαση για τη σήμανση των ορίων των 
ζωνών προστασίας και την εξυπη ρέτη ση των λειτου ργιών 
σύμφωνα με τον Κανονισμό Διοίκησης και Λειτουργίας 
καθώς και οι πινακίδες σήμανσης του Υπ. Μεταφορών.

iii. Κάθε φθορά της αυτοφυούς βλάστησης και του εδά
φους στα δάση και τις δασικές εκτάσεις όπως αυτά προσ
διορίζονται από τις κείμενες διατάξεις της δασικής νομο
θεσίας.

2. Επιτρέπεται:
α) Η διατήρηση των νομίμως υφισταμένων χρήσεων, 

κτισμάτων και κατασκευών. Η αλλαγή της χρήσης επιτρέ
πεται μόνο εφόσον γίνεται για λόγους προστασίας και 
διαχείρισης της προστατευόμενης περιοχής ή για επιτρε
πόμενη από την παρούσα δραστηριότητα με τη συγκατά
θεση ή πρόταση του ιδιοκτήτη και μετά από έγκριση περι
βαλλοντικών όρων.

Είναι δυνατή η επιβολή όρων και περιορισμών σε υφι
στάμενες χρήσεις που δεν προβλέπονται από την παρού
σα, μετά από εισήγηση του Φορέα Διαχείρισης.

β) Η συνέχιση της άσκησης των νόμιμα υφισταμένων 
δραστηριοτήτων. Ειδικότεροι όροι για αυτές δύναται να 
περιλαμβάνονται στον Κανονισμό Διοίκησης και Λειτουρ
γίας του άρθρου 4 παρ. Ε της παρούσας, μετά από συ

νεργασία του Φορέα Διαχείρισης, των τοπικών ΟΤΑ και 
των αντίστοιχων φορέων κατά δραστηριότητα.

γ) Η βελτίωση και ο εκσυγχρονισμός των νόμιμα υφι
στάμενων μονάδων για λόγους υγιεινής, ασφάλειας, ε
ξοικονόμησης ενέργειας και αποθήκευσης νερού μετά α
πό γνώμη του Φορέα Διαχείρισης και έγκριση περιβαλλο
ντικών όρων.

Ε. Κανονισμός Διοίκησης και Λειτουργίας - Σχέδιο Δια
χείρισης.

Στον Κανονισμό Διοίκησης και Λειτουργίας της προ- 
στατευόμενης περιοχής και στο Σχέδιο Διαχείρισης εξει
δικεύονται θεματικά ή χωρικά οι παραπάνω γενικοί όροι 
και περιορισμοί στις χρήσεις γης, στην εγκατάσταση και 
άσκηση δραστηριοτήτων, στην εκτέλεση έργων και στην 
εφαρμογή προγραμμάτων όπως της γεωργίας, της βό
σκησης, της αλιείας, της θήρας, της δασοπονίας, του οι
κοτουρισμού, της αναψυχής, της περιβαλλοντικής εκπαί
δευσης, κ.λπ. (άρθρο 16, ν. 2742/1999).

Άρθρο 5
Έκδοση αδειών ξενάγησης, διεξαγωγής οικοτουριστι- 

κών προγραμμάτων και επιστημονικής έρευνας

1. Ο Φορέας Διαχείρισης χορηγεί τις προβλεπόμενες 
στο άρθρο 3 άδειες για:

α) επιστημονική έρευνα, τεχνικές δοκιμές και αναλύσεις 
εντός των ορίων του Εθνικού πάρκου, των Περιοχών Προ
στασίας της Φύσης και των Ζωνών Διατήρησης Οικοτό
πων και Ειδών.

β) ξενάγηση επισκεπτών και διεξαγωγή οικοτουριστι- 
κών προγραμμάτων εντός των ορίων του Εθνικού Πάρ
κου, των Περιοχών Προστασίας της Φύσης και των Ζωνών 
Διατήρησης Οικοτόπων και Ειδών, όπως και όπου προ- 
βλέπεται από το Άρθρο 3 της παρούσας.

γ) την κίνηση οχημάτων εντός των Περιοχών Προστα
σίας της Φύσης και των Ζωνών Διατήρησης Οικοτόπων 
και Ειδών όπως και όπου προβλέπεται από το Άρθρο 3 της 
παρούσας.

Τ ο περιεχόμενο των αδειών της προηγούμενης παραγρά
φου, οι ειδικότεροι όροι, οι προϋποθέσεις και οι διαδικασίες, 
ορίζονται στον αντίστοιχο Κανονισμό Διοίκησης και Λει- 
τουργίας.Άδειες ξενάγησης και έρευνας που χορηγούνται 
από τις καθ’ ύλην αρμόδιες υπηρεσίες και φορείς συνεχί
ζουν και εκδίδονται σύμφωνα με τις διατάξεις που τις διέ- 
πουν, εφόσον δεν αντίκεινται στις διατάξεις της παρούσας.

Άρθρο 6 
Μεταβατικές διατάξεις

1. Κάθε διάταξη που αντίκειται στις διατάξεις της πα
ρούσας απόφασης ή που ανάγεται σε θέματα που ρυθμί
ζονται από αυτήν, καταργείται αντιστοίχως συνολικά ή 
κατά το μέρος εκείνο στο οποίο έχει επέλθει μεταβολή 
σύμφωνα με την παρούσα.

Της ρύθμισης αυτής εξαιρούνται οι ισχύουσες αυστη
ρότερες διατάξεις για την επιβολή όρων και περιορισμών 
σε χρήσεις και σε δόμηση.

2. Ιδιοκτησίες που βρίσκονται σήμερα εν μέρει σε δύο 
διαφορετικές κατηγορίες περιοχών προστασίας λογίζο
νται ενιαίες για θέματα αρτιότητας και μέγιστης επιτρε
πόμενης δόμησης. Σε κάθε τμήμα τους όμως επιτρέπεται 
η χρήση και η δόμηση που επιτρέπεται στην αντίστοιχη 
κατηγορία περιοχή προστασίας στην οποία ανήκει κάθε 
τμήμα.
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3. Εξαιρούνται από τις απαγορεύσεις της παρούσας:
α) Τα έργα και οι δραστηριότητες που την ημέρα δημο

σίευσης της παρούσας:
- υφίστανται και λειτουργούν νομίμως, ή
- βρίσκονται στο στάδιο της κατασκευής με βάση σύν

νομη άδεια, ή
- έχουν δημοπρατηθεί, ή βρίσκονται στο στάδιο της δη- 

μοπράτησης, ή
- έχουν άδεια εγκατάστασης ή λειτουργίας, ή
- έχει εκδοθεί σχετική οικοδομική άδεια, ή
- έχουν περιβαλλοντικά αδειοδοτηθεί με επιβολή περι

βαλλοντικών όρων με τη δυνατότητα, εάν απαιτείται, επι
βολής αρμοδίως πρόσθετων περιβαλλοντικών όρων.

β) Έργα εθνικής σημασίας, ύστερα από έγκριση του Υ
πουργικού Συμβουλίου, καθώς επίσης έργα και επεμβά
σεις λόγω εκτάκτου ανάγκης (σεισμών, πλημμυρών, θεο
μηνιών, πυρκαγιών, κ.λπ.).

Τα έργα για τα οποία έχει εκδοθεί Απόφαση Προέγκρι
σης Χωροθέτησης και εκείνα για τα οποία έχει προηγηθεί, 
βάσει της κείμενης νομοθεσίας, παραχώρηση κοινοχρή
στων ή δημοτικών γηπέδων και αντίκεινται στις διατάξεις 
της παρούσας απόφασης, επανεξετάζονται κατά προτε
ραιότητα στο πλαίσιο των διατάξεών της και προωθείται 
η διαδικασία αδειοδότησής τους μετά από σύμφωνη γνώ
μη της αρμόδιας Διεύθυνσης του Υπουργείου Περιβάλ
λοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων.

4. Μέχρι την έγκριση του Κανονισμού Διοίκησης και Λει
τουργίας η φύλαξη και επόπτευση της περιοχής γίνεται α
πό τα καθ’ ύλη αρμόδια όργανα των Περιφερειακών και 
Νομαρχιακών Υπηρεσιών.

Άρθρο 7
Κυρώσεις

Στους παραβάτες των διατάξεων της παρούσας από
φασης επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται από 
τα άρθρα 28, 29 και 30 του ν.1650/1986, όπως το τελευ
ταίο τροποποιήθηκε με το άρθρο 4 του ν.3010/2002 
(Α'91), καθώς και από άλλες ειδικές διατάξεις.

Άρθρο 8 
Ισχύς

Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσίευ
σή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 31 Μαΐου 2005
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΙΟΥΦΑΣ
Α ΓΡΟ ΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, 
ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜ Ο ΣΙΩ Ν ΕΡΓΩΝ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΟΥΦΛΙΑΣ
Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΠΑΣΙΑΚΟΣ ΦΑΝΗ ΠΑΛΛΗ - ΠΕΤΡΑΛΙΑ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
Όρια του Εθνικού Πάρκου Β. Πίνδου, των Περιοχών 

Προστασίας της Φύσης, των Ζωνών Διατήρησης
Οικοτόπων και Ειδών και της Περιφερειακής Ζώνης 

του Εθνικού Πάρκου.
1. Τα εξωτερικά όρια του Εθνικού Πάρκου Β. Πίνδου κα

θορίζονται από οριογραμμή, η οποία περιγράφεται ως ε
ξής:
001-002: Από την παλιά γέφυρα του Αώου στην Κόνιτσα, 

η οριογραμμή ανηφορίζει ράχη προς τα ανατο
λικά μέχρι τη θέση Κάστρο.

002-003: Ακολουθεί προς τα ΒΑ την ισοϋψή των 800 μ.
003-004: Συνεχίζει μέχρι τον επαρχιακό δρόμο Κόνιτσας - 

Ελεύθερου.
004-005: Ακολουθεί το δρόμο μέχρι το ρέμα που περνάει 

μπροστά από το εξωκλήσι Παναγίας.
005-006: Ανεβαίνει το ρέμα μέχρι να συναντήσει τις βρα

χώδεις, απότομες πλαγιές της Τραπεζίτσας.
006-007: Στρέφει ΒΑ ακολουθώντας τον πόδα της βρα

χώδους πλαγιάς και περνάει πάνω από το υπάρ- 
χον λατομείο Πηγής μέχρι να συναντήσει ρέμα.

007-008: Κατεβαίνει το ρέμα που βρίσκεται μετά το λατο
μείο μέχρι το δρόμο.

008-009: Ακολουθεί τον δρόμο ως το διάσελο Σουσνίτσα.
009-010: Στρέφει ΒΑ ακολουθώντας ράχη που περνά από 

τις θέσεις Αλεπού, Τσακάλι και Λύκος 1498 μ.
010-011: Συνεχίζει μέχρι την κορυφή Κλέφτης 1848 μ.
011-012: Κατηφορίζει προς τα βόρεια ράχη μέχρι τη θέση 

Φλιαρόστανη.
012-013: Ακολουθεί την κοίτη ρέματος μέχρι το ύψος της 

πέτρινης τοξωτής γέφυρας του οικισμού Πουρ- 
νιά.

013-014: Συνεχίζει στον ασφαλτοστρωμένο δρόμο μέχρι 
τη διασταύρωση.

014-015: Ακολουθεί το ανατολικό παρακλάδι του δρόμου 
μέχρι τον οικισμό Αγ. Παρασκευή.

015-016: Από την Αγ. Παρασκευή ανηφορίζει προς τα α
νατολικά δασικό δρόμο μέχρι το διάσελο Βούζι.

016-017: Κατεβαίνει δασικό δρόμο μέχρι πριν τον οικισμό 
Σαμαρίνας.

017-018: Συνεχίζει παρακάμπτοντας τον οικισμό από τα 
δυτικά μέχρι δασικό δρόμο που βρίσκεται στα 
νότια του οικισμού.

018-019: Από το δασικό δρόμο κατηφορίζει προς τα ΝΑ 
μονοπάτι μέχρι τη συμβολή των ρεμάτων Ρω
μιός και Μορμίντα.

019-020: Ανηφορίζει προς τα ανατολικά την κοίτη του ρέ
ματος Μορμίντα, συνεχίζοντας στον βόρειο 
συμβάλλοντα μέχρι δασικό δρόμο.

020-021: Ακολουθεί το δρόμο που διέρχεται από τις θέ
σεις Λιθόστρωμα και Μνήμα.

021 -022: Ανηφορίζει προς τα νότια δασικό δρόμο προς το 
χιονοδρομικό κέντρο της Βασιλίτσας και, όταν ο 
δρόμος γίνεται οριζόντιος, συναντάει ράχη.

022-023: Ανεβαίνει την ράχη προς την κορυφή Μπαλτού- 
μης 2028 μ.

023-024: Ακολουθεί προς τα δυτικά την κορυφογραμμή, 
που συνιστά το όριο των Νομών Γ ρεβενών και 
Ιωαννίνων, και διέρχεται από την κορυφή Γ ομά- 
ρα 2126 μ. και τη θέση Παπαδόρραχο.

024-025: Συνεχίζει μέχρι τη συμβολή ρέματος Γιότσας 
και ρέματος Βάλια Κίρνας.

025-026: Κατηφορίζει προς το νότο το ρέμα Κουκουμανί- 
ρι μέχρι τη συμβολή του ρέματος Νεροτριβή.

026-027: Ανηφορίζει το ρέμα Νεροτριβή μέχρι το σημείο 
που αυτό συναντά δρόμο.

027-028: Ακολουθεί τον δρόμο προς τα επάνω μέχρι το 
χιονοδρομικό κέντρο Βασιλίτσας.

028-029: Συνεχίζει σε δρόμο, περνώντας από τον οικισμό 
Σμίξη και τη θέση Υδροτριβεία Τέγου, μέχρι τη 
διασταύρωση του οικισμού Λάβδα.

029-030: Από τη διασταύρωση κατεβαίνει προς τα ανατο
λικά συμβάλλοντα του ρέματος Ποταμούλι και 
συνεχίζει στο ρέμα αυτό με κατεύθυνση ανατο
λική μέχρι συμβάλλοντα που βρίσκεται κατάντη 
του οικισμού Ζάκας.

030-031: Ανεβαίνει προς νότο τον κύριο συμβάλλοντα 
του ρέματος μέχρι να συναντήσει το δρόμο Α- 
βδέλλας - Ζάκα.

031-032: Ακολουθεί τον δρόμο μέχρι τη διασταύρωση 
προς Σπήλαιο. Συνεχίζει στο δρόμο προς Σπή
λαιο μέχρι ρέμα που βρίσκεται νότια της ράχης 
Ψωμομάνα.

032-033: Κατεβαίνει το ρέμα μέχρι τον ανατολικό συμ
βάλλοντα του ποταμού Βενέτικου.

033-034: Ακολουθεί με νότια κατεύθυνση την κοίτη του 
Βενέτικου μέχρι τη συμβολή μικρού ρέματος 
που βρίσκεται 250 μ. κατάντη της συμβολής των 
δύο παραποτάμων του Βενέτικου.

034-035: Ανεβαίνει τη μισγάγγεια του ρέματος, περνώ
ντας δίπλα στο εξωκλήσι Αγ. Παρασκευής και 
μέχρι τη ράχη Γυμνή.

035-036: Ακολουθεί προς τα δυτικά τη ράχη μέχρι το υ
ψομετρικό σημείο 1051 μ.

036-037: Κατεβαίνει προς τα ΒΔ τη ράχη Πεθαμένη ως 
τον δυτικό συμβάλλοντα του Βενέτικου.

037-038: Ακολουθεί προς τα δυτικά την κοίτη του Βενέτι
κου μέχρι την απόληξη της Ράχης Κερασιάς.

038-039: Ανηφορίζει τη ράχη μέχρι το ύψος της κορυφο
γραμμής του Όρλιακα.

039-040: Κατεβαίνει προς τα δυτικά την κορυφογραμμή 
ως το δρόμο Ζάκα-Περιβολίου.

040-041: Ακολουθεί το δρόμο προς τα ΝΔ μέχρι τη δια
σταύρωση προς Αβδέλλα.

041-042: Συνεχίζει προς τα ΒΔ μέχρι την Αβδέλλα και με
τά μέχρι το Περιβόλι.

042-043: Από το Περιβόλι, ακολουθεί προς τα ανατολικά 
το δρόμο προς τον καταυλισμό του Δασαρχείου 
Γρεβενών μέχρι δασικό δρόμο μετά τη γέφυρα 
Παπαλιάπο.

043-044: Ακολουθεί προς τα ΝΑ το δασικό δρόμο μέχρι το 
ρέμα Παλιόκαστρου.

044-045: Ανηφορίζει το ρέμα ως δασικό δρόμο που βρί
σκεται σε υψόμετρο 1500 μ.

045-046: Ακολουθεί το δρόμο προς τα ΝΔ, περνώντας α
πό τις θέσεις Υδροπρίονο και Οξιές, μέχρι να 
συναντήσει την κύρια κοίτη της Τρυπημένης Πο
ταμιάς.

046-047: Κατεβαίνει την κοίτη μέχρι τη γέφυρα του δρό
μου Μικρολίβαδο - Μοναχίτι.

047-048: Ακολουθεί το δρόμο Μικρολίβαδο - Μοναχίτι μέ
χρι τη θέση Κοίλωμα.

048-049: Ανηφορίζει προς τα δυτικά μισγάγγεια ως τη θέ
ση Τσεράδια.
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049-050: Ακολουθεί προς τα ΝΔ το δρόμο μέχρι 300 μέ
τρα μετά το υψομετρικό σημείο 1093 μ.

050-051: Κατηφορίζει προς τα ΒΑ το ρέμα Σμιξώματα μέ
χρι τη συμβολή του με το ρέμα Τρανός Λάκκος.

051-052: Ανηφορίζει με κατεύθυνση νότια το ρέμα Τρα
νός Λάκκος μέχρι να συναντήσει, νότια του υ
ψομετρικού σημείου Τσούμα 1028 μ., τον α
σφαλτοστρωμένο δρόμο Κηπουρειού - Κρα
νιάς.

052-053: Ακολουθεί τον ασφαλτοστρωμένο δρόμο μέχρι 
την Κρανιά.

053-054: Παρακάμπτει την Κρανιά ακολουθώντας το όριο 
του οικισμού από τη διασταύρωση των δρόμων 
προς Κρανιά και Καλλιθέα.

054-055: Ακολουθεί προς τα ΝΑ το δρόμο προς Παναγία 
μέχρι τα όρια του Νομού Τρικάλων, μεταξύ των 
κορυφών Παλαμάρι 1467 μ. και Σακκούλι 1154 
μ.

055-056: Ανηφορίζει προς τα ΝΔ ράχη μέχρι την κορυφή 
Παλαμάρι.

056-057: Ακολουθεί προς τα δυτικά και νότια την κορυ
φογραμμή, μέχρι την κορυφή Πετρόκαμπος 
1683 μ.

057-058: Συνεχίζει μέχρι την κορυφή Σδιργιάνι 1663 μ.
058-059: Συνεχίζει μέχρι την Σπανή Κορυφή.
059-060: Από την Σπανή Κορυφή συνεχίζει προς τα ΝΔ 

κατεβαίνοντας σε ρέμα και ανεβαίνοντας μι- 
σγάγγεια μέχρι να συναντήσει δρόμο.

060-061: Ακολουθεί το δρόμο ως τον ασφαλτοστρωμένο 
δρόμο Τρικάλων-Μετσόβου.

061-062: Ακολουθεί τον ασφαλτοστρωμένο δρόμο προς 
το Μέτσοβο, μέχρι τη διασταύρωση του νέου 
δρόμου προς Μηλιά.

062-063: Ακολουθεί το δρόμο προς βορρά μέχρι το ση
μείο που αυτός στρέφει ΒΑ και απομακρύνεται 
από την κοίτη του ρέματος Σαράτο.

063-064: Κατεβαίνει την κοίτη του ρέματος Σαράτο και, 
στη συνέχεια, ακολουθεί την ανατολική όχθη 
της Τεχνητής Λίμνης Πηγών Αώου μέχρι το ανα
τολικό άρκο του φράγματος.

064-065: Περνάει στο δυτικό άκρο του φράγματος των 
Πηγών Αώου.

065-066: Από το δυτικό άκρο του φράγματος ακολουθεί 
δρόμο, αρχικά νότια και αργότερα δυτικά, μέχρι 
το Γιδόρεμα.

066-067: Κατηφορίζει το Γιδόρεμα μέχρι τον οικισμό Τρί- 
στενο.

067-068: Συνεχίζει με κατεύθυνση βόρεια στο δρόμο που 
συνδέει τους οικισμούς Γρεβενίτι, Φλαμπουρά- 
ρι και Ελατοχώρι, μέχρι το σημείο που ο δρόμος 
διασχίζει το ρέμα Λάκκος Γ κούρα.

068-069: Ακολουθεί το ρέμα προς τα κατάντη ως τη συμ
βολή του με τον ποταμό Βάρδα.

069-070: Κατεβαίνει την κοίτη του ποταμού Βάρδα μέχρι 
τη συμβολή με το ρέμα Γκαλντερούσα.

070-071: Ακολουθεί το ρέμα προς τα ΒΔ μέχρι να συνα
ντήσει δασικό δρόμο.

071-072: Ακολουθεί το δασικό δρόμο -προς τα ΝΔ και μετά 
προς τα ΒΔ- μέχρι το υψομετρικό σημείο 829 μ.

072-073: Κατεβαίνει μισγάγγεια προς τα Δ μέχρι δασικό 
δρόμο.

073-074: Ακολουθεί το δασικό δρόμο προς βορρά μέχρι 
το εξωκλήσι Αγ. Μηνά.

074-075: Συνεχίζει μέχρι την κοίτη του ρέματος Λάκκος 
Μόσοβο.

075-076: Ακολουθεί το ρέμα προς τα ΝΔ μέχρι τη συμβο
λή του με το ρέμα που διέρχεται ΒΑ του οικι
σμού Διπόταμο.

076-077: Ανεβαίνει το ρέμα μέχρι το σημείο που αυτό δια
σχίζεται από δασικό δρόμο.

077-078: Ακολουθεί το δασικό δρόμο μέχρι τον οικισμό 
Διπόταμο.

078-079: Από το Διπόταμο ακολουθεί επαρχιακό δρόμο, 
περνώντας από τον Καλουτά, μέχρι τον οικισμό 
Μανασσή. Συνεχίζει στον ίδιο δρόμο προς την 
κατεύθυνση του οικισμού Δικόρυφο μέχρι το ύ
ψος του τελευταίου ελιγμού, όπου ο δρόμος συ
νεχίζει οριζόντια προς τα ΒΔ.

079-080: Στο σημείο αυτό η οριογραμμή στρέφεται ΝΑ α
κολουθώντας την ισοϋψή γραμμή των 1100 μ. 
μέχρι το ρέμα Αμάραντος Λάκκος.

080-081: Κατεβαίνει το ρέμα ως την ισοϋψή των 800 μ.
081-082: Ακολουθεί την ισοϋψή προς την ίδια κατεύθυν

ση μέχρι τον πιο βόρειο συμβάλλοντα του ρέμα
τος που περνά από τον οικισμό Καρυών.

082-083: Ακολουθεί το ρέμα προς τα πάνω μέχρι την ισο
ϋψή των 900 μ.

083-084: Ακολουθεί την ισοϋψή προς τα ΝΑ μέχρι οριζό
ντιο δρόμο.

084-085: Ακολουθεί το δρόμο προς Ν ως τις παρυφές του 
οικισμού Κρυόβρυσης. Παρακάμπτει την Κρυό- 
βρυση από τα ΒΔ και ακολουθεί προς Ν τον ε
παρχιακό δρόμο Κρυόβρυσης - Ιωαννίνων μέχρι 
τον πρώτο ελιγμό.

085-086: Συνεχίζει Β μέχρι την κορυφή Ποτίστρες (τριγω
νομετρικό σημείο 1626 μ.).

086-087: Συνεχίζει κατά μήκος της κορυφογραμμής έως 
το τριγωνομετρικό σημείο 1810 μ.

087-088: Ακολουθεί με κατεύθυνση ΒΔ την κορυφογραμ
μή περνώντας από την κορυφή Καμίνια 1740 μ.

088-089: Συνεχίζει μέχρι το εικονοστάσι στο διάσελο, στο 
ύψος της θέσης Καμπούλης.

089-090: Συνεχίζει ΒΔ ακολουθώντας την κορυφογραμ
μή έως το τριγωνομετρικό σημείο 1605 μ.

090-091: Συνεχίζει Δ μέχρι την κορυφή Παρατηρητήριο 
(τριγωνομετρικό σημείο 1407 μ.)

091-092: Από την κορυφή Παρατηρητήριο συνεχίζει ΒΑ 
μέχρι το σημείο που τέμνει το δρόμο που οδηγεί 
από τους Αγ. Αποστόλους στο μοναστήρι Στού- 
παινας.

092-093: Ανεβαίνει το δρόμο μέχρι το μοναστήρι Στού- 
παινας.

093-094: Συνεχίζει ακολουθώντας προς τα ΒΔ την ισοϋψή 
των 1000 μ. μέχρι το σημείο που βρίσκεται Α του 
μοναστηριού Γέννησης Θεοτόκου Ασπραγγέ- 
λων.

094-095: Ανεβαίνει προς τα ΒΔ μισγάγγεια ως το υψομε
τρικό σημείο 1190 μ.

095-096: Περνάει χωρίς να χάσει ύψος στην κορυφή Λο- 
φότοπος 1209 μ.

096-097: Κατεβαίνει μικρή ράχη προς το νεκροταφείο του 
οικισμού Ασπραγγέλων μέχρι ασφαλτοστρωμέ
νο δρόμο.

097-098: Ακολουθεί τον ασφαλτοστρωμένο δρόμο μέχρι 
τη διασταύρωση προς το Μονοδένδρι.
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098-099: Από τη διασταύρωση, ανεβαίνει προς τα βόρεια 
τη ράχη Μπουλιανίκος μέχρι το τριγωνομετρικό 
σημείο 1204 μ.

099-100: Συνεχίζει διερχόμενη από το υψομετρικό σημείο 
1212 μ. και καταλήγει στον ελιγμό του δρόμου 
Μονοδενδρίου - Οξιάς.

100-101: Από τον ελιγμό, η οριογραμμή ανηφορίζει μικρή 
ρεματιά μέχρι να συναντήσει την ισοϋψή των 
1300 μ.

101-102: Ακολουθεί την ισοϋψή με κατεύθυνση ΒΔ μέχρι 
οριζόντια ράχη που ανεβαίνει από τον οικισμό Ά
νω Πεδινών προς τα δυτικά.

102-103: Η οριογραμμή κατεβαίνει, χωρίς να αλλάζει δι
εύθυνση, στη συμβολή ρέματος στη θέση Με
γάλο Δάσος.

103-104: Ανηφορίζει μικρή ράχη στην απέναντι (βόρεια) 
πλευρά της συμβολής ως την ισοϋψή των 1300 
μ.

104-105: Ακολουθεί την ισοϋψή με κατεύθυνση ΒΔ μέχρι 
μισγάγγεια ανατολικά του Ελαφότοπου.

105-106: Ανεβαίνει τη μισγάγγεια μέχρι ράχη.
106-107: Ανεβαίνει την ράχη ως το τριγωνομετρικό ση

μείο 1558 μ.
107-108: Συνεχίζει ακολουθώντας προς τα βόρεια την πα

ρυφή του οροπεδίου ως το τριγωνομετρικό ση
μείο 1622 μ.

108-109: Κατεβαίνει ακολουθώντας την κορυφή μικρής 
ζώνης βράχων.

109-110: Συνεχίζει ακολουθώντας το πιο δυτικό παρα
κλάδι του ανατολικού συμβάλλοντα του ρέμα
τος Κουδουνάτα, περνά από τη θέση Πλατώνια 
και καταλήγει στον ασφαλτοστρωμένο δρόμο 
Βίκου-Αρίστης.

110-111: Ακολουθεί προς τα δυτικά το δρόμο και παρα
κάμπτει από τα βόρεια τον οικισμό Αρίστης.

111-112: Συνεχίζει με βόρεια κατεύθυνση στο δρόμο Αρί- 
στης-Ιωαννίνων μέχρι δευτερεύοντα δρόμο στο 
ύψος της Μεγ. Εκκλησίας.

112-113: Κατηφορίζει τον δευτερεύοντα δρόμο μέχρι την 
γέφυρα του Βοϊδομάτη στον παλιό δρόμο Ιωαν- 
νίνων-Κόνιτσας.

113-114: Ακολουθεί προς τα ΒΑ τον ασφαλτοστρωμένο 
δρόμο Ιωαννίνων - Κόνιτσας μέχρι τις παρυφές 
του οικισμού Νέα Κλειδωνιά.

114-115: Παρακάμπτει τον οικισμό από τα ανατολικά και 
ανεβαίνει ράχη ως το τριγωνομετρικό σημείο 
Παλιόκαστρο 1067 μ.

115-116: Ακολουθεί την ισοϋψή των 1000 μ., αρχικά προς 
ΒΑ και μετά προς Β, μέχρι το ύψος της Κόνι
τσας, στη θέση Γραβιά.

116-117: Στη συνέχεια, κατεβαίνει δευτερεύουσα ράχη 
προς Β και περνάει από εικονοστάσι για να κα
ταλήξει στην παλιά γέφυρα του Αώου.

2. Εντός των ορίων του Εθνικού Πάρκου οριοθετούνται 
οι κάτωθι Περιοχές Προστασίας της Φύσης, σύμφωνα με 
τα άρθρα 18 και 19 παρ. 2 και 3 του ν. 1650/1986: 

α. Περιοχή Προστασίας της Φύσης Βίκου, με την ονο
μασία Πυρήνας του Εθνικού Πάρκου Β. Πίνδου - Τμήμα 
Βίκος (Ζώνη Ια), τα εξωτερικά όρια της οποίας καθορίζο
νται από οριογραμμή που περιγράφεται ως εξής:

201-202: Από το μοναστήρι της Αγίας Παρασκευής Μο
νοδενδρίου, η οριογραμμή ανεβαίνει κάθετα τις 
ισοϋψείς μέχρι τις παρυφές της χαράδρας (πά
νω φρύδι των βράχων).

202-203: Ακολουθεί τις παρυφές της χαράδρας με κα
τεύθυνση ΒΒΔ ως το υψομετρικό σημείο 1620 μ.

203-204: Ακολουθεί προς τα κάτω τη ράχη (αντέρεισμα) 
που οδηγεί στον οικισμό Βίκου.

204-205: Παρακάμπτει τον οικισμό Βίκου ακολουθώντας 
τα όρια του οικισμού. Συνεχίζει στο δρόμο Βίκος 
- Αρίστη μέχρι το εξωκλήσι Αγ. Αθανασίου.

205-206: Συνεχίζει κατεβαίνοντας δευτερεύουσα ράχη 
μέχρι το δρόμο Αρίστης - Παπίγκου.

206-207: Ακολουθεί τη δυτική παρυφή συστάδας πλατά
νων και περνάει 100 μ. δυτικά από το εξωκλήσι 
Παναγίας Σπηλιώτισσας.

207-208: Ανεβαίνει ράχη που περνά από τη θέση Παλιά
μπελα και συναντά το μονοπάτι νερόμυλου - οι
κισμού Αγ. Μηνά.

208-209: Από το σημείο αυτό και με νοητή γραμμή φτάνει 
στη θέση Πορτάροβα. Ανεβαίνει ράχη περνώ
ντας από τη θέση Παλιούρια και φτάνει στην έ
ξαρση Καστράκι, όπου υπάρχει αρχαία ακρόπο
λη.

209-210: Κατηφορίζει ράχη προς τα βόρεια και φτάνει 
στην παλιά γέφυρα του Βοϊδομάτη.

210-211: Ανηφορίζει προς τα ΒΑ τη ράχη Κωστακιούρια 
μέχρι το ύψωμα 862 μ.

211-212: Συνεχίζει με κατεύθυνση ΝΑ σε μονοπάτι μέχρι 
τη ράχη με το υψομετρικό σημείο 768 μ.

212-213: Διασχίζει κάθετα τη μικρή χαράδρα που βρίσκε
ται ανατολικά του σημείου αυτού, μέχρι ελιγμό 
του ασφαλτοστρωμένου δρόμου Αρίστης - Πά- 
πιγκου.

213-214: Ανηφορίζει το δρόμο μέχρι το Μικρό Πάπιγκο.
214-215: Συνεχίζει στο μονοπάτι Μικρό Πάπιγκο - Βίκος 

περνώντας από εικονοστάσι.
215-216: Αμέσως μετά το εικονοστάσι ανεβαίνει προς τα 

ΝΑ μισγάγγεια ως την κορυφή των βραχωδών 
σχηματισμών Πύργοι του Πάπιγκου και ακολου
θεί προς τα ΝΔ τις παρυφές τους μέχρι το τρι
γωνομετρικό σημείο 1788 μ., που βρίσκεται 
στην κορυφή των Πύργων του Πάπιγκου.

216-217: Ακολουθεί την ισοϋψή των 1700 μ. κατά μήκος 
του φαραγγιού του Βίκου και του Μέγα Λάκκου, 
μέχρι να συναντήσει το μονοπάτι Βραδέτου - ο
ρειβατικού καταφύγιου Αστράκας.

217-218: Ακολουθεί το μονοπάτι προς νότο και στη συνέ
χεια ανατολικά μέχρι την κορυφή των ελιγμών, 
όπου και η κορυφή χαράδρας.

218-219: Ακολουθώντας τις παρυφές της χαράδρας φτά
νει στη θέση Λιβάδι.

219-220: Κατεβαίνει ράχη ως την κοίτη του Βοϊδομάτη.
220-201: Ανεβαίνει δευτερεύουσα βραχώδη ράχη ως το 

μοναστήρι Αγίας Παρασκευής Μονοδενδρίου.

β) Περιοχή Προστασίας της Φύσης Αώου, με την ονο
μασία Πυρήνας του Εθνικού Πάρκου Β. Πίνδου - Τμήμα Α
ώος (Ζώνη Ιβ), τα εξωτερικά όρια της οποίας καθορίζο
νται από οριογραμμή που περιγράφεται ως εξής:
301-302: Από το μοναστήρι Παναγίας Στομίου, η οριο

γραμμή κατεβαίνει τη ράχη ως τον ποταμό Αώο.
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302-303: Ανεβαίνει μικρό ρέμα, στην απέναντι πλευρά 
της χαράδρας, προς τη θέση Παλιομονάστηρο.

303-304: Συνεχίζει στη ράχη που καταλήγει στην κορυφή 
Ροϊδοβούνι 1977 μ.

304-305: Κατεβαίνει το ρέμα που βρίσκεται στα ανατολι
κά της κορυφής, ως την κοίτη του Αώου, την ο
ποία διασχίζει κάθετα.

305-306: Ανεβαίνει το απέναντι ρέμα ως την ισοϋψή των 
1100 μ.

306-307: Ακολουθεί την ισοϋψή των 1100 μ. προς τα ανα
τολικά, ως την απόληξη δευτερεύοντος δασι
κού δρόμου που βρίσκεται πάνω από το εξω- 
κλήσι Αγ. Τριάδας και κατόπιν ανηφορίζει έως 
την ισοϋψή των 1200 μ.

307-307α: Ακολουθεί το δασικό δρόμο ΒΑ της βρύσης 
Νεράιδων έως λίγο πριν τη χαράδρα Βάλντα 
Λάκκος στην ισοϋψή των 1400 μ.

307α-307β: Ανηφορίζει στην ισοϋψή των 1500 μ. και με Α 
κατεύθυνση καταλήγει σε ράχη πάνω από την 
τοποθεσία Ακάρπινο.

307β-308: Ακολουθεί την ισοϋψή των 1500 μ. με ΝΑ κα
τεύθυνση έως τις ΒΑ παρυφές του υψώματος 
Παλτούρι.

308-308α: Κατηφορίζει με κατεύθυνση ΝΑ στην ισοϋψή 
των 1350μ., Ν από την τοποθεσία Μαγούλα.

308α-309: Ανηφορίζει με κατεύθυνση Α στην ισοϋψή των 
1600μ., περικλείοντας τη ράχη Τσουκνίδες.

309-309α: Ακολουθεί την ισοϋψή των 1600μ. με κατεύθυν
ση ΝΔ έως τη συνάντησή της με μονοπάτι πλη
σίον του αυχένα ανάμεσα από τη ράχη Τσουκνί
δες και κορυφογραμμής Στόμα-Γκούρα.

309α-310: Ακολουθεί μονοπάτι έως την ισοϋψή των 
1500μ. πλησίον της θέσης Αγ. Δημήτριος.

310- 311: Ακολουθεί την ισοϋψή των 1500 μ., διέρχεται α
πό την τοποθεσία Λάκκος και συνεχίζει με ΝΑ 
κατεύθυνση στις παρυφές της κορυφής Κορυ- 
φούλα όπου και η θέση Φιάτα.

311-312: Ανηφορίζει ράχη με κατεύθυνση ΔΝΔ μέχρι το 
βόρειο άκρο της κορυφής Κορυφούλα 2157 μ.

312-313: Ακολουθεί προς τα ΒΔ την κορυφογραμμή Κο- 
ρυφούλα-Βρίχος-Στόμα 2466 μ.

313-314: Συνεχίζει ακολουθώντας την κορυφογραμμή 
Μεγάλα Λιθάρια-Καρτερός 2478 μ.

314-315: Συνεχίζει στην κορυφογραμμή προς τα δυτικά, 
ως την κορυφή Βαρελάκι 2377 μ.

315-316: Κατεβαίνει ράχη προς τα ΒΔ.
316-317: Συνεχίζει παρακάμπτοντας τη Δρακόλιμνη από 

τα δυτικά, ανεβαίνει σε μικρό ύψωμα που βρί
σκεται βόρεια της Δρακόλιμνης.

317-318: Κατεβαίνει μισγάγγεια προς τα Δ.
318-319: Συνεχίζει προς τα Δ σε ρεματιά, μέχρι το χείλος 

μικρού βραχώδους σχηματισμού.
319-320: Ακολουθεί προς τα Δ το χείλος του βραχώδους 

σχηματισμού και, στη συνέχεια, ανεβαίνει δευ- 
τερεύουσα ρεματιά διατηρώντας την ίδια κα
τεύθυνση.

320-321: Συνεχίζει στη ρεματιά μέχρι την κορυφογραμμή 
Κουτσομήτρος.

321-322: Ακολουθεί προς τα ΒΔ την κορυφογραμμή μέ
χρι την κορυφή Λάπατος 2251 μ.

322-323: Κατεβαίνει προς τα ΒΔ την κορυφογραμμή, μέ
χρι δευτερεύουσα κορυφή σε υψόμετρο 2100 μ.

323-324: Κατεβαίνει ράχη προς τα ΒΔ, μέχρι το υψόμετρο 
των 1300 μ. και λίγο ψηλότερα από ζώνη βρά
χων.

324-325: Ακολουθείτην ισοϋψή των 1300 μ. προς τα Α, μέ
χρι ρεματιά που διέρχεται από τη θέση Κερασιά.

325-326: Συνεχίζει στην ισοϋψή των 1300 μ. προς τα ΒΑ, 
μέχρι μικρή αλλά σαφή ρεματιά.

326-327: Ανεβαίνει τη ρεματιά προς τα Α μέχρι διάσελο, 
συνεχίζει προς τα ΒΑ μέχρι μικρή κορυφή.

327-328: Κατεβαίνει εμφανή ράχη προς τα Α, μέχρι την ι
σοϋψή των 1000 μ.

328-329: Συνεχίζει στο δυσδιάκριτο νότιο παρακλάδι της 
ίδιας ράχης, μέχρι την ισοϋψή των 800 μ.

329-330: Ακολουθεί προς τα Ν την ισοϋψή των 800 μ. μέ
χρι ρεματιά.

330-331: Κατεβαίνει προς τα ΒΑ τη ρεματιά, μέχρι το μο
νοπάτι Κόνιτσα - Μονή Στομίου.

331-301: Ακολουθεί προς τα ΝΑ το μονοπάτι, μέχρι δυσ
διάκριτη ρεματιά λίγο πριν το γεφυράκι της Μο
νής.

301-302: Κατεβαίνει τη μισγάγγεια μέχρι τον ποταμό Α
ώο.

γ) Περιοχή Προστασίας της Φύσης Βάλια Κάλντα, με 
την ονομασία Πυρήνας του Εθνικού Πάρκου Β. Πίνδου - 
Τμήμα Βάλια Κάλντα (Ζώνη Ιγ), τα εξωτερικά όρια της ο
ποίας καθορίζονται από οριογραμμή που περιγράφεται 
ως εξής:
401-402: Από το διάσελο Σαλατούρα Μηλιάς, η οριο

γραμμή ανεβαίνει με κατεύθυνση ΒΑ στην κο
ρυφή Μπάλτσες (Κακοπλεύρι) 2160 μ.

402-403: Ακολουθεί τη ράχη μέχρι τη θέση Βρωμοπήγα- 
δο 1976 μ.

403-404: Συνεχίζει στη ράχη μέχρι το διάσελο Σαλατούρα 
Παπαγιάννη.

404-405: Ακολουθεί ημιονικό δρόμο ως την κορυφή Πυ
ροστιά 1967 μ.

405-406: Ακολουθεί την κύρια ράχη με κατεύθυνση ΒΔ, 
μέχρι την θέση Αγκαθότοπος.

406-407: Συνεχίζει μέχρι την θέση Σιαμανίκος.
407-408: Συνεχίζει μέχρι την θέση Κούτσουρα.
408-409: Συνεχίζει μέχρι το διάσελο Σταυρός Βάλια Κάλ- 

ντας.
409-410: Ακολουθεί το δασικό δρόμο προς το Περιβόλι 

και μέχρι τη Ράχη Κλέφτη.
410-411: Ανεβαίνει τη ράχη με κατεύθυνση ΝΔ ως την κο

ρυφή Αυγό 2177 μ.
411-412: Από την κορυφή κατηφορίζει στη ράχη Τόκα.
412-413: Κατεβαίνει το δεξιό (δυτικό) παρακλάδι του ρέ

ματος Σούκα, μέχρι να συναντήσει το ρέμα Αρ
κούδας.

413-414: Με κατεύθυνση ΝΑ ανηφορίζει στενή ράχη περ
νώντας από τη θέση Νανά και το ύψωμα Παλιο
λάπατα (Αυτιά) 2081 μ.

414-415: Συνεχίζει κατά μήκος του υδροκρίτη με κατεύ
θυνση ΑΝΑ μέχρι την κορυφή Αυτιά Φλέγγας 
2157 μ.

415-416: Συνεχίζει μέχρι την κορυφή Τρία Σύνορα 2049 μ.
416-401: Από την κορυφή Τρία Σύνορα στρέφει προς 

βορρά και κατεβαίνει στο διάσελο Σαλατούρα 
Μηλιάς.
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3. Εντός των ορίων του Εθνικού Πάρκου οριοθετούνται 
οι κάτωθι Ζώνες Διατήρησης Οικοτόπων και Ειδών, σύμ
φωνα με το άρθρο 18 παρ. 4:

α) Ζώνη Διατήρησης Οικοτόπων και Ειδών ευρύτερης 
περιοχής Βίκου - Αώου - Κουκουρούντζου - Βάλια Κάλντα 
(Ζώνη ΙΙα), τα εξωτερικά όρια της οποίας καθορίζονται α
πό οριογραμμή που περιγράφεται ως εξής:
001-002: Από την παλιά γέφυρα του Αώου στην Κόνιτσα, 

η οριογραμμή ανηφορίζει ράχη προς τα ανατο
λικά μέχρι τη θέση Κάστρο.

002-003: Ακολουθεί προς τα ΒΑ την ισοϋψή των 800 μ.
003-004: Συνεχίζει μέχρι τον επαρχιακό δρόμο Κόνιτσας - 

Ελεύθερου.
004-005: Ακολουθεί το δρόμο μέχρι το ρέμα που περνάει 

μπροστά από το εξωκλήσι Παναγίας.
005-006: Ανεβαίνει το ρέμα μέχρι να συναντήσει τις βρα

χώδεις, απότομες πλαγιές της Τραπεζίτσας.
006-007: Στρέφει ΒΑ ακολουθώντας τον πόδα της βρα

χώδους πλαγιάς και περνάει πάνω από το υπάρ- 
χον λατομείο Πηγής μέχρι να συναντήσει ρέμα.

007-008: Κατεβαίνει το ρέμα που βρίσκεται μετά το λατο
μείο μέχρι το δρόμο.

008-009: Ακολουθεί τον δρόμο ως το διάσελο Σουσνίτσα.
009-501: Από το διάσελο, ακολουθεί δασικό δρόμο μέχρι 

τη θέση Κοπάνια (Κοπάνα).
501-502: Κατηφορίζει τη ράχη μέχρι την κοίτη του Αώου.
502-503: Ανηφορίζει το ρέμα που οδηγεί στο εκκλησάκι 

Αγ. Τριάδας, μέχρι το σημείο που συναντάει δα
σικό δρόμο.

503-504: Ακολουθεί με κατεύθυνση ΝΑ το δασικό δρόμο 
που οδηγεί στο Βρυσοχώρι

504-505: Συνεχίζει στον ασφαλτοστρωμένο επαρχιακό 
δρόμο που περνάει από το Ηλιοχώρι μέχρι τον 
Γυφτόκαμπο.

505-506: Ακολουθεί προς νότο δασικό δρόμο προς τον οι
κισμό Μακρίνο, μέχρι το διάσελο μεταξύ των κο
ρυφών Σπιτάκι 1731 μ. και Τσίμπα 1654 μ.

506-507: Ακολουθεί την ισοϋψή των 1400 μ. προς τα ανα
τολικά, περικλείοντας το ανώτερο τμήμα του ο
ρεινού όγκου του Κουκουρούντζου 1785 μ. μέ
χρι την ανατολική πλευρά της θέσης Σκοπιά.

507-508: Ανεβαίνει προς τα Δ πλαγιά ως το τριγωνομετρι
κό σημείο 1534 μ.

508-509: Κατεβαίνει μισγάγγεια προς τα ΝΔ μέχρι να συ
ναντήσει την ισοϋψή των 1400 μ.,

509-510: Ακολουθεί την ισοϋψή προς τα Ν, μέχρι τη ράχη 
μεταξύ των θέσεων Καράμπαμπα και Γερακί- 
νας.

510-511: Κατεβαίνει προς τα ανατολικά μικρό ρέμα που 
συμβάλλει στον ποταμό Αώο στο ύψος της Ρά
χης Ρούγγας.

511-512: Ανεβαίνει τη ράχη αυτή μέχρι την κορυφή Κορ- 
μαλή 1882 μ.

512-513: Συνεχίζει με κατεύθυνση Α και μετά ΝΑ μέχρι τη 
θέση Τσούμα Κοκκίνη.

513-514: Συνεχίζει μέχρι τη θέση Πεδιάδα Σπανού.
514-515: Συνεχίζει μέχρι τη θέση Υδροπρίονο.
515-516: Συνεχίζει μέχρι τη θέση Γκουκομίσιος.
516-517: Συνεχίζει μέχρι τη θέση Κυρά Καλή.
517-518: Στρέφει νότια και κατεβαίνει δευτερεύουσα ρά

χη μέχρι τη συμβολή του ρέματος Κυρά Καλής 
με το ρέμα Κουνιάρου.

518-519: Ανηφορίζει το ρέμα Κουνιάρου μέχρι τη θέση 
Ζιάκας.

519-520: Κατεβαίνει προς το νότο ρέμα μέχρι τη συμβολή 
του με το ρέμα Σουτσάτου.

520-521: Ανηφορίζει προς το νότο συμβάλλοντα του ρέ
ματος, που περνά από το Δάσος Τσιλέπη, μέχρι 
τη θέση Δίκορφο, που βρίσκεται νότια της Σα- 
λατούρα Μηλιάς.

521-522: Από τη θέση Δίκορφο συνεχίζει προς τα δυτικά 
μέχρι τη θέση Μπίλια 1956 μ.

522-523: Συνεχίζει μέχρι τη θέση Κορομηλιά 1997 μ.
523-524: Συνεχίζει μέχρι τη θέση Ειρήνη Φαρδή 1700 μ.
524-525: Συνεχίζει μέχρι το ύψωμα Καζόρμα 1739 μ. (Ά

σπρα Λιθάρια).
525-526: Συνεχίζει μέχρι το ρέμα Στάψι.
526-527: Κατεβαίνει το ρέμα μέχρι δασικό δρόμο.
527-572: Ακολουθεί το δρόμο προς τα ΒΔ, μέχρι το ση

μείο που αυτός στρέφεται ΝΑ.
572-573: Κατεβαίνει ράχη ως τον Αώο, ανεβαίνει ρεματιά 

στην απέναντι όχθη μέχρι δασικό δρόμο.
573-574: Ακολουθεί το δρόμο προς τα Β μέχρι διακλάδω

ση μετά τη στροφή του προς τα Δ.
574-575: Ανεβαίνει ασαφή ράχη προς τα ΒΔ μέχρι την κο

ρυφή Φλάμπουρο 1803 μ.
575-576: Κατεβαίνει ράχη προς τα ΒΑ, μέχρι το Δάσος 

Μούργου όπου υπάρχει διακλάδωση μονοπατι
ού προς τα Δ.

576-577: Ακολουθεί οριζόντιο μονοπάτι προς τα Δ και κα
τεβαίνει μισγάγγεια προς Β μέχρι δασι-κό δρό
μο.

577-528: Κατεβαίνει το δρόμο μέχρι να συναντήσει το ρέ
μα Βαθύλακκου.

528-529: Ανεβαίνει μισγάγγεια προς τα Δ μέχρι τον επαρ
χιακό δρόμο Βωβούσας - Ελατοχωρίου, στη θέ
ση Μπράτο.

529-530: Ακολουθεί το δρόμο προς τα δυτικά μέχρι το 
διάσελο της ράχης Ζήνα.

530-531: Από το διάσελο κατεβαίνει προς τα ΝΔ μισγάγ
γεια μέχρι να συναντήσει την ισοϋψή των 1400 
μ.

531-532: Ακολουθεί την ισοϋψή, αρχικά προς Β και αργό
τερα προς Δ, μέχρι σημείο νότια της ράχης Τσί
μπα.

532-533: Στα νότια της ράχης Τσίμπα, η οριογραμμή α
φήνει την ισοϋψή των 1400 μ. για να κατεβεί στο 
υψομετρικό σημείο 1384 μ., που βρίσκεται κα- 
τάντη της Κοκκινόβρυσης.

533-534: Συνεχίζει μέχρι να συναντήσει δασικό δρόμο 
στη θέση Δημηλίτσα.

534-535: Ακολουθεί το δρόμο με κατεύθυνση δυτική, μέ
χρι την κεφαλή του ρέματος Λάκκος Κρανιάς.

535-536: Κατεβαίνει προς βορρά, αρχικά την κοίτη του 
ρέματος και μετά το δρόμο που βρίσκεται στη 
δυτική πλευρά.

536-537: Μετά τη συμβολή με το Σκαμνελλιώτικο ρέμα, 
συνεχίζει στον ίδιο δρόμο με κατεύθυνση δυτι
κή και μέχρι το ρέμα που βρίσκεται μετά τη Με
γάλη Ράχη.

537-538: Ανηφορίζει το πιο δυτικό από τα παρακλάδια 
του ρέματος, μέχρι μικρή έξαρση της πλαγιάς 
πάνω από το Σκαμνέλλι.
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538-539: Ακολουθεί με κατεύθυνση ΔΒΔ την ισοϋψή 
γραμμή των 1500 μ. μέχρι τη βάση ζώνης κατα- 
κόρυφων βράχων που βρίσκεται δυτικά του ρέ
ματος Λακκομπούτι.

539-540: Ακολουθεί προς τα ΝΔ τη βάση της βράχινης ζώ
νης και περνά από μικρό αυχένα (διάσελο) που 
σχηματίζεται αμέσως μετά από μικρή συστάδα 
από καρυδιές.

540-541: Συνεχίζει στην κοίτη μικρού ρέματος που κατε
βαίνει από τον αυχένα μέχρι το σημείο της συμ
βολής του με το ρέμα που κατεβαίνει από την 
κορυφή Φυλάκιο 1803 μ.

541-542: Ανεβαίνει το ρέμα αυτό μέχρι την κορυφογραμ
μή Φυλάκιο-Γουρουνόραχη.

542-543: Ακολουθεί προς τα δυτικά τη Γουρουνόραχη.
543-544: Ακολουθεί προς τα ΝΔ τη ράχη που αποτελεί τη 

φυσική συνέχεια της Γουρουνόραχης, μέχρι το 
ύψωμα Λιβάδι 1373 μ., που βρίσκεται δυτικά του 
Βραδέτου.

544-545: Από το ύψωμα Λιβάδι κατεβαίνει προς νότο δευ- 
τερεύουσα ράχη μέχρι τις παρυφές της χαρά
δρας του ρέματος Μεζαριά.

545-546: Ακολουθεί τις παρυφές της χαράδρας με κα
τεύθυνση Α ως τη Σκάλα του Βραδέτου.

546-547: Κατεβαίνει τη Σκάλα και ανεβαίνει την απέναντι 
πλαγιά της χαράδρας ακολουθώντας τη συνέ
χεια του μονοπατιού, μέχρι το υψόμετρο μικρής 
χαρακτηριστικής βραχώδους έξαρσης που βρί
σκεται μεταξύ του μονοπατιού και του Καπέσο- 
βου.

547-548: Περνάει από την βραχώδη έξαρση.
548-549: Συνεχίζει ως το τριγωνομετρικό σημείο 1245 μ. 

που βρίσκεται βόρεια του Καπέσοβου.
549-550: Από το τριγωνομετρικό σημείο 1245 μ. ακολου

θεί κατηφορική ράχη προς τα δυτικά και ως τις 
παρυφές της χαράδρας του ποταμού Βοϊδομά- 
τη.

550-551: Ακολουθεί προς νότο τις κορυφές των βράχων 
που ορίζουν τη χαράδρα, μέχρι το ύψος της το
ξωτής πέτρινης γέφυρας της Βίτσας.

551-552: Συνεχίζει παράλληλα με το ρέμα, ανεβαίνοντας 
αρχικά τον Βοϊδομάτη και μετά τον παραπόταμό 
του ως τη βορειοανατολική είσοδο στη χαρά
δρα του μικρού Βίκου.

552-553: Περνά στην απέναντι πλευρά της χαράδρας και 
συνεχίζει στην αντίθετη κατεύθυνση ακολουθώ
ντας τις παρυφές της ως τη γέφυρα της Βίτσας.

553-554: Από τη γέφυρα της Βίτσας ακολουθεί το μονο
πάτι προς Βίτσα και παρακάμπτει τον οικισμό α
πό τα βόρεια για να φτάσει στη συμβολή δύο ρε
μάτων.

554-555: Ανεβαίνει τη μικρή ράχη ανάμεσα στους δύο 
συμβάλλοντες ως τη θέση Γενίτσαρη.

555-095: Στη συνέχεια παρακάμπτει τον οικισμό Μονο
δενδρίου από τα Α. Συνεχίζει στον ασφαλτο
στρωμένο δρόμο Μονοδενδρίου - Οξιάς, τον ο
ποίο ακολουθεί μέχρι τον ελιγμό.

095-096: Από τον ελιγμό, η οριογραμμή ανηφορίζει μικρή 
ρεματιά μέχρι να συναντήσει την ισοϋψή των 
1300 μ.

096-097: Ακολουθεί την ισοϋψή με κατεύθυνση ΒΔ μέχρι 
οριζόντια ράχη που ανεβαίνει από τον οικισμό Ά
νω Πεδινών προς τα δυτικά.

097-098: Η οριογραμμή κατεβαίνει, χωρίς να αλλάζει δι
εύθυνση, στη συμβολή ρέματος στη θέση Με
γάλο Δάσος.

098-099: Ανηφορίζει μικρή ράχη στην απέναντι (βόρεια) 
πλευρά της συμβολής ως την ισοϋψή των 1300 
μ.

099-100: Ακολουθεί την ισοϋψή με κατεύθυνση ΒΔ μέχρι 
μισγάγγεια ανατολικά του Ελαφότοπου.

100-101: Ανεβαίνει τη μισγάγγεια μέχρι ράχη.
101-102: Ανεβαίνει την ράχη ως το τριγωνομετρικό ση

μείο 1558 μ..
102-103: Συνεχίζει ακολουθώντας προς τα βόρεια την πα

ρυφή του οροπεδίου ως το τριγωνομετρικό ση
μείο 1622 μ.

103-104: Κατεβαίνει ακολουθώντας την κορυφή μικρής 
ζώνης βράχων.

104-105: Συνεχίζει ακολουθώντας το πιο δυτικό παρα
κλάδι του ανατολικού συμβάλλοντα του ρέμα
τος Κουδουνάτα, περνά από τη θέση Πλατώνια 
και καταλήγει στον ασφαλτοστρωμένο δρόμο 
Βίκου-Αρίστης.

105-205: Συνεχίζει μέχρι το εξωκλήσι Αγ. Αθανασίου.
205-206: Συνεχίζει κατεβαίνοντας δευτερεύουσα ράχη 

μέχρι το δρόμο Αρίστης - Παπίγκου.
206-207: Ακολουθεί τη δυτική παρυφή συστάδας πλατά

νων και περνάει 100 μ. δυτικά από το εξωκλήσι 
Παναγίας Σπηλιώτισσας.

207-208: Ανεβαίνει ράχη που περνά από τη θέση Παλιά
μπελα και συναντά το μονοπάτι νερόμυλου - οι
κισμού Αγ. Μηνά.

208-209: Από το σημείο αυτό και με νοητή γραμμή φτάνει 
στη θέση Πορτάροβα. Ανεβαίνει ράχη περνώ
ντας από τη θέση Παλιούργια και φτάνει στην έ
ξαρση Καστράκι, όπου υπάρχει αρχαία ακρόπο
λη.

209-210: Κατηφορίζει ράχη προς τα βόρεια και φτάνει 
στην παλιά γέφυρα του Βοϊδομάτη.

210-211: Ανηφορίζει προς τα ΒΑ τη ράχη Κωστακιούρια 
μέχρι το ύψωμα 862 μ.

211-556: Συνεχίζει μέχρι το μοναστήρι Αγ. Αποστόλων.
556-557: Συνεχίζει μέχρι τους Αγ. Ταξιάρχες.
557-110: Ανεβαίνει ως το τριγωνομετρικό σημείο Παλιό- 

καστρο 1067 μ.
110-111: Ακολουθεί την ισοϋψή των 1000 μ., αρχικά προς 

ΒΑ και μετά προς Β, μέχρι το ύψος της Κόνι
τσας, στη θέση Γραβιά.

111-001: Στη συνέχεια, κατεβαίνει δευτερεύουσα ράχη 
προς Β και περνάει από εικονοστάσι για να κα
ταλήξει στην παλιά γέφυρα του Αώου.

β) Ζώνη Διατήρησης Οικοτόπων και Ειδών βόρειων πλα
γιών όρους Κλεφτών-Φλάμπουρου (Ζώνη ΙΙβ), τα εξωτερι
κά όρια της οποίας καθορίζονται από οριογραμμή που
περιγράφεται ως εξής:
558-559: Από τη συμβολή ρέματος στη θέση Κοκκινόχω

μα, η οριογραμμή ανεβαίνει την κοίτη του ποτα
μού Αώου μέχρι τη συμβολή με το Πετρόρεμα.

559-560: Ανεβαίνει προς τα δυτικά το Πετρόρεμα και στη 
συνέχεια ακολουθεί προς το νότο δευτερεύο- 
ντα δασικό δρόμο.

560-561: Στον ελιγμό που βρίσκεται μεταξύ των θέσεων 
Κατράνια και Τρυπητή, αφήνει το δρόμο.
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561-562: Ανεβαίνει ράχη προς τα δυτικά και μετά προς τα 
ΒΔ μέχρι να συναντήσει δευτερεύοντα δασικό 
δρόμο.

562-563: Ακολουθεί το δασικό δρόμο προς τα δυτικά και 
μέχρι τη διασταύρωση με πρωτεύοντα δασικό 
δρόμο.

563-564: Ακολουθεί τον πρωτεύοντα δασικό δρόμο με κα
τεύθυνση βόρεια ως το διάσελο μεταξύ των κο
ρυφών Φυλάκιο και Κουκούρλι.

564-565: Συνεχίζει με κατεύθυνση ΒΔ πάνω στην κορυ
φογραμμή, περνώντας από την κορυφή Κλέ
φτες 1890 μ. προς τη ράχη Κανελίστι.

565-566: Φτάνει σε υψόμετρο 1250 μ.
566-558: Αφήνει τη ράχη για να ακολουθήσει ρέμα που 

βρίσκεται στη δυτική πλευρά της, το οποίο συμ
βάλλει στον ποταμό Αώο στη θέση Κοκκινόχω
μα.

γ) Ζώνη Διατήρησης Οικοτόπων και Ειδών βόρειων πλα
γιών όρους Μιτσικελίου (Ζώνη ΙΙγ), τα εξωτερικά όρια της 
οποίας καθορίζονται από οριογραμμή που περιγράφεται 
ως εξής:
567-568: Από το διάσελο που βρίσκεται ΝΔ της κορυφής 

Φυλάκιο 1361 μ., η οριογραμμή κατεβαίνει προς 
τα ΝΑ ρέμα μέχρι τον επαρχιακό δρόμο Δικόρυ- 
φου - Μανασσή.

568-079: Ακολουθεί τον δρόμο προς την κατεύθυνση του 
οικισμού Δικόρυφο μέχρι το ύψος του τελευταί
ου ελιγμού, όπου ο δρόμος συνεχίζει οριζόντια 
προς τα ΒΔ.

079-080: Στο σημείο αυτό η οριογραμμή στρέφεται ΝΑ α
κολουθώντας την ισοϋψή γραμμή των 1100 μ. 
μέχρι το ρέμα Αμάραντος Λάκκος.

080-081: Κατεβαίνει το ρέμα ως την ισοϋψή των 800 μ.
081-082: Ακολουθεί την ισοϋψή προς την ίδια κατεύθυν

ση μέχρι τον πιο βόρειο συμβάλλοντα του ρέμα
τος που περνά από τον οικισμό Καρυών.

082-083: Ακολουθεί το ρέμα προς τα πάνω μέχρι την ισο
ϋψή των 900 μ.

083-087: Συνεχίζει να ανεβαίνει το ρέμα, περνώντας από 
τη θέση Τρύπιο Λιθάρι, ως το τριγωνομετρικό 
σημείο 1810 μ. όπου και συναντάει τα όρια του 
Εθνικού Πάρκου.

087-088: Ακολουθεί με κατεύθυνση ΒΔ την κορυφογραμ
μή περνώντας από την κορυφή Καμίνια 1740 μ.

088-089: Συνεχίζει μέχρι το εικονοστάσι στο διάσελο, στο 
ύψος της θέσης Καμπούλης.

089-090: Συνεχίζει ΒΔ ακολουθώντας την κορυφογραμ
μή μέχρι το τριγωνομετρικό σημείο 1605 μ.

090-569: Από το υψομετρικό σημείο 1605 μ. ακολουθεί τα 
όρια του Εθνικού Πάρκου μέχρι την τομή με το 
μονοπάτι Αγ. Παρασκευή - Ποτίστρες,

569-570: Ακολουθεί προς τα ΒΔ το μονοπάτι Αγ. Παρα
σκευή μέχρι τη θέση Ποτίστρες.

570-571: Συνεχίζει στο μονοπάτι Ποτίστρες - Πουτίνα, ό
που βρίσκεται στην κορυφογραμμή μεταξύ των 
κορυφών Πουτίνα και Φυλάκιον.

571-567: Ακολουθεί προς τα ΒΔ την κορυφογραμμή μέ
χρι το διάσελο που βρίσκεται ΝΔ της κορυφής 
Φυλάκιον 1361 μ.

δ) Ζώνη Διατήρησης Οικοτόπων και Ειδών κορυφών ό
ρους Σμόλικα (Ζώνη ΙΙδ), τα εξωτερικά όρια της οποίας

καθορίζονται από οριογραμμή που περιγράφεται ως ε
ξής:
600-601: Από τη στροφή όπου ο δρόμος Άρματα - Πάδες 

παύει να κινείται παράλληλα με την κοίτη του 
ποταμού Αώου και ακολουθεί το ρέμα Στουρνά- 
ρα (Μικρό Ποτάμι), η οριογραμμή ανεβαίνει ρά
χη προς Β μέχρι το υψόμετρο των 1400 μ.

601-602: Ακολουθεί την ισοϋψή των 1400 μ. προς τα ΒΔ 
και κατόπιν ΒΑ μέχρι την κοίτη συμβάλλοντα 
στο ρέμα Στουρνάρα.

602-603: Ακολουθεί την κοίτη προς τα ΒΑ και συνεχίζει ΒΔ 
στο πιο αριστερό παρακλάδι της.

603-604: Συνεχίζει στη μισγάγγεια μικρού συμβάλλοντα 
μέχρι πλάτωμα στα Α της θέσης Αυχένας 2106 
μ.

604-605: Ανεβαίνει στη θέση Αυχένας 2106 μ. και συνεχί
ζει ΒΔ και οριζόντια μέχρι μισγάγγεια.

605-606: Κατεβαίνει τη μισγάγγεια προς τα Δ ως συμβο
λή, ακολουθεί προς τα Β τον πιο δυτικό από τους 
συμβάλλοντες μέχρι συμβολή κάτω από τη θέ
ση Μουγκουρίδα.

606-607: Ανεβαίνει προς τα Δ δευτερεύουσα ρεματιά μέ
χρι το διάσελο μεταξύ των θέσεων Μουγκουρί
δα και Μισοράχη στην ισοϋψή των 2000μ.

607-607α: Κατέρχεται με Δ κατεύθυνση έως την υψομε
τρική των 1800μ σε ράχη πάνω από το ρέμα της 
Κερασιάς.

607α-607β: Ακολουθεί την υψομετρική των 1800μ έως το 
ανώτερο τμήμα του ρέματος που βρίσκεται Δ 
του ρέματος της Κερασιάς.

607β-607γ: Συνεχίζει με κατεύθυνση ΒΔ στην υψομετρική 
των 1800μ, περνώντας ΝΔ της θέσης Νταλιόπο- 
λη.

607γ-607δ: Συνεχίζει με ΒΔ κατεύθυνση έως τη ράχη α
νάμεσα από τη Μισοράχη και το Κλέφτη.

607δ-607ε: Συνεχίζει Β έως την πρώτη ράχη που συναντά.
607ε-607στ: Συνεχίζει Α έως την πρώτη ρεματιά που συ

ναντά.
607στ-607ζ: Κατηφορίζει Β εντός του ρέματος στην ισοϋ

ψή των 1700μ.
607ζ-607η: Ακολουθεί Β την ισοϋψή των 1700μ. έως τη 

ράχη στη θέση Πράσιανη.
607η-607θ: Διέρχεται Α της ράχης Πράσιανης ακολου

θώντας την ισοϋψή των 1700μ.
607θ-607ι: Ακολουθεί την ισοϋψή των 1700μ με ΝΑ κα

τεύθυνση από τη ράχη Πράσιανη.
607ι-607ια: Ακολουθεί την ισοϋψή των 1700μ και καταλή

γει σε χαρακτηριστική ρεματιά.
607ια-607ιβ: Διέρχεται από την επόμενη ράχη με κατεύ

θυνση Α στην ισοϋψή των 1700μ.
607ιβ-607ιγ: Συνεχίζει σε χαρακτηριστική ρεματιά στα Α.
607ιγ-607ιδ: Ακολουθεί με Α κατεύθυνση την ισοϋψή των 

1700μ έως ράχη που κατέρχεται από την κορυ
φή Μισοράχη.

607ιδ-607ιε: Συνεχίζει με ΝΑ κατεύθυνση στην επόμενη 
χαρακτηριστική ρεματιά.

607ιε-607ιστ: Συνεχίζει με κατεύθυνση ΒΑ και σταδιακά 
ανηφορίζει στην ισοϋψή των 1800μ. σε ράχη 
που κατέρχεται από την κορυφή Σμόλικας.

607στ-608: Κινείται Α έως ότου συναντήσει μονοπάτι που 
διέρχεται από τη θέση Μισοράχη 2217 μ., μέχρι 
τη θέση Κούτσουρο.
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608-609: Ανεβαίνει προς τα Α ράχη που καταλήγει στην 
κορυφή 2318 μ.

609-610: Κατεβαίνει ράχη προς ΒΑ, ακολουθώντας τη 
νοητή γραμμή που συνδέει την κορυφή 2318 μ. 
με το βόρειο άκρο ζώνης βράχων παράλληλης 
με τη ράχη Πλάκα, μέχρι την κοίτη του ρ. Βαθύ- 
λακκος.

610-611: Συνεχίζει στην ίδια νοητή ευθεία, μέχρι το βό
ρειο άκρο της ζώνης βράχων.

611-612: Ανεβαίνει στη ράχη Πλάκα ως το υψόμετρο των 
2000 μ.

612-613: Ακολουθεί προς τα ΝΑ την ισοϋψή των 2000 μ. 
μέχρι κύρια ρεματιά.

613-614: Ανεβαίνει τη ρεματιά ως το ύψος των 2200 μ.
614-615: Ακολουθεί, προς τα ΒΑ και ΝΑ, την ισοϋψή των 

2200 μ. ως το διάσελο Μπογδάνι.
615-616: Ακολουθεί μονοπάτι προς τα Α και την κατεύ

θυνση της Σαμαρίνας, μέχρι την Α πλευρά της 
κορυφής Καπετάν Τσεκούρας 2253 μ.

616-617: Συνεχίζει ακολουθώντας προς τα Ν την ισοϋψή 
των 2000 μ., μέχρι το σημείο 2054 μ. όπου αυτή 
στρέφεται δυτικά.

617-618: Εισέρχεται σε ρηχή ρεματιά, νότια του σημείου 
2054 μ.

618-619: Κατεβαίνει προς τα Ν τη ρεματιά, μέχρι τη συμ
βολή της με το ρέμα Κουκουτίνα όπου ο δρόμος 
Σαμαρίνα - Άρματα διασχίζει την κοιλάδα Βάλια 
Κίρνα.

619-620: Ακολουθεί το δρόμο προς τα Ν μέχρι ρεματιά 
που κατεβαίνει από τη Βρύση Γαβριήλ.

620-621: Ανεβαίνει προς τα ΝΔ την ρεματιά αυτή, μέχρι το 
υψόμετρο των 1700 μ.

621-622: Ακολουθεί προς τα ΝΑ την ισοϋψή των 1700 μ. 
μέχρι μονοπάτι που κατευθύνεται προς Επτά 
Βρύσες.

622-623: Ακολουθεί το μονοπάτι προς ΝΔ, περνώντας α
πό τις Επτά Βρύσες, μέχρι σημείο άνωθεν του 
οικισμού Άρματα.

623-624: Λίγο πριν το μονοπάτι στραφεί προς τα κάτω, η 
οριογραμμή ανεβαίνει μισγάγγεια προς τα ΒΔ, 
διασχίζει τη ράχη της κορυφής Σμίλιανα 2014 μ. 
σε οριζόντιο σημείο της, κατεβαίνει σε ρεματιά 
στη δυτική πλευρά της ράχης.

624-625: Κατεβαίνει την κοίτη της ρεματιάς προς τα Ν, 
μέχρι το δρόμο Άρματα - Πάδες.

625-600: Ακολουθεί το δρόμο προς τους Πάδες, μέχρι το 
σημείο όπου ξεκίνησε η περιγραφή.

4. Εκτός των ορίων του Εθνικού Πάρκου οριοθετούνται 
οι κάτωθι περιοχές της Περιφερειακής Ζώνης του Εθνι
κού Πάρκου, σύμφωνα με το άρθρο 18 παρ. 4: 

α) Περιφερειακή Ζώνη Π1 (περιοχή μεταξύ Αρίστης και 
Ασπράγγελων), τα εξωτερικά όρια της οποίας καθορίζο
νται από οριογραμμή που περιγράφεται ως εξής:
601-602: Από το νεκροταφείο της Αρίστης, το όριο ακο

λουθεί προς το νότο τον επαρχιακό δρόμο Αρί- 
στης-Κάτω Πεδινών, που διέρχεται μεταξύ των 
κορυφών Δραμπάλα 1200 μ. και Κοζακός 1289 
μ., μέχρι εικονοστάσι στον ασφαλτοστρωμένο 
δρόμο Καλπακίου - Πεδινών.

602-603: Ακολουθεί προς τα ΝΑ το δρόμο μέχρι κλειστή 
στροφή που βρίσκεται 200 μ. πριν τη διασταύ
ρωση προς Άνω Πεδινά.

603-604: Συνεχίζει προς τα ΝΑ σε αγροτικό δρόμο, μέχρι 
ρέμα που βρίσκεται 500 μ. πριν τον ασφαλτο
στρωμένο δρόμο Μονοδενδρίου - Ασπραγγέ- 
λων.

604-605: Ανηφορίζει τη μισγάγγεια του ρέματος μέχρι το 
τριγωνομετρικό σημείο 1126 μ.

605-606: Κατηφορίζει με νότια κατεύθυνση μισγάγγεια 
μέχρι μικρό οροπέδιο όπου συναντά τον α
σφαλτοστρωμένο δρόμο Ασπραγγέλων - Ιωαν- 
νίνων.

606-607: Ακολουθεί το δρόμο προς την κατεύθυνση των 
Ιωαννίνων μέχρι κλειστή στροφή που βρίσκεται 
στην ισοϋψή των 700 μ.

607-608: Συνεχίζει στην ισοϋψή των 700 μ. προς τα ΝΑ, 
μέχρι να συναντήσει ρέμα ΒΔ της ράχης Καρρά 
και ακολουθεί το ρέμα μέχρι το δρόμο που οδη
γεί από τους Αγ. Αποστόλους στο μοναστήρι 
Στούπαινας.

608-093: Ανεβαίνει το δρόμο μέχρι το μοναστήρι Στού- 
παινας.

093-094: Συνεχίζει ακολουθώντας προς τα ΒΔ την ισοϋψή 
των 1000 μ. μέχρι το σημείο που βρίσκεται Α του 
μοναστηριού Γέννησης Θεοτόκου Ασπραγγέ- 
λων.

094-095: Ανεβαίνει προς τα ΒΔ μισγάγγεια ως το υψομε
τρικό σημείο 1190 μ.

095-096: Περνάει χωρίς να χάσει ύψος στην κορυφή Λο- 
φότοπος 1209 μ.

096-097: Κατεβαίνει μικρή ράχη προς το νεκροταφείο του 
οικισμού Ασπραγγέλων μέχρι ασφαλτοστρωμέ
νο δρόμο.

097-098: Ακολουθεί τον ασφαλτοστρωμένο δρόμο μέχρι 
τη διασταύρωση προς το Μονοδένδρι.

098-099: Από τη διασταύρωση, ανεβαίνει προς τα βόρεια 
τη ράχη Μπουλιανίκος μέχρι το τριγωνομετρικό 
σημείο 1204 μ.

099-100: Συνεχίζει διερχόμενη από το υψομετρικό σημείο 
1212 μ. και καταλήγει στον ελιγμό του δρόμου 
Μονοδενδρίου - Οξιάς.

100-101: Από τον ελιγμό, η οριογραμμή ανηφορίζει μικρή 
ρεματιά μέχρι να συναντήσει την ισοϋψή των 
1300 μ.

101-102: Ακολουθεί την ισοϋψή με κατεύθυνση ΒΔ μέχρι 
οριζόντια ράχη που ανεβαίνει από τον οικισμό Ά
νω Πεδινών προς τα δυτικά.

102-103: Η οριογραμμή κατεβαίνει, χωρίς να αλλάζει δι
εύθυνση, στη συμβολή ρέματος στη θέση Με
γάλο Δάσος.

103-104: Ανηφορίζει μικρή ράχη στην απέναντι (βόρεια) 
πλευρά της συμβολής ως την ισοϋψή των 1300 μ.

104-105: Ακολουθεί την ισοϋψή με κατεύθυνση ΒΔ μέχρι 
μισγάγγεια ανατολικά του Ελαφότοπου.

105-106: Ανεβαίνει τη μισγάγγεια μέχρι ράχη.
106-107: Ανεβαίνει την ράχη ως το τριγωνομετρικό ση

μείο 1558 μ.
107-108: Συνεχίζει ακολουθώντας προς τα βόρεια την πα

ρυφή του οροπεδίου ως το τριγωνομετρικό ση
μείο 1622 μ.

108-109: Κατεβαίνει ακολουθώντας την κορυφή μικρής 
ζώνης βράχων.
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109-110: Συνεχίζει ακολουθώντας το πιο δυτικό παρα
κλάδι του ανατολικού συμβάλλοντα του ρέμα
τος Κουδουνάτα, περνά από τη θέση Πλατώνια 
και καταλήγει στον ασφαλτοστρωμένο δρόμο 
Βίκου-Αρίστης.

110-111: Ακολουθεί προς τα δυτικά το δρόμο μέχρι τη νό
τια είσοδο στον οικισμό Αρίστης.

111-112: Από τη νότια είσοδο στον οικισμό Αρίστης η ο
ριογραμμή ακολουθεί προς τα Δ δρόμο μέχρι το 
νεκροταφείο.

β) Περιφερειακή Ζώνη Π2 (περιοχή βόρεια της Κόνι
τσας), τα εξωτερικά όρια της οποίας καθορίζονται από ο
ριογραμμή που περιγράφεται ως εξής:

005-006: Από το εξωκλήσι της Παναγίας, που βρίσκεται 
πάνω από τον οικισμό της Κόνιτσας, ανεβαίνει 
το ρέμα μέχρι να συναντήσει τις βραχώδεις, α
πότομες πλαγιές της Τραπεζίτσας.

006-007: Στρέφει ΒΑ ακολουθώντας τον πόδα της βρα
χώδους πλαγιάς και περνάει πάνω από το υπάρ- 
χον λατομείο Πηγής μέχρι να συναντήσει ρέμα.

007-008: Κατεβαίνει το ρέμα που βρίσκεται μετά το λατο
μείο μέχρι το δρόμο.

008-009: Ακολουθεί τον δρόμο ως το διάσελο Σουσνίτσα.
009-010: Στρέφει ΒΑ ακολουθώντας ράχη που περνά από 

τις θέσεις Αλεπού, Τσακάλι και Λύκος 1498 μ.
010-011: Συνεχίζει μέχρι την κορυφή Κλέφτης 1848 μ.
011-012: Κατηφορίζει προς τα βόρεια ράχη μέχρι τη θέση 

Φλιαρόστανη.
012-013: Ακολουθεί την κοίτη ρέματος μέχρι το ύψος της 

πέτρινης τοξωτής γέφυρας του οικισμού Πουρ- 
νιά.

013-014: Συνεχίζει στον ασφαλτοστρωμένο δρόμο μέχρι 
τη διασταύρωση.

014-610: Ακολουθεί προς την κατεύθυνση της Κόνιτσας 
τον επαρχιακό δρόμο Πουρνιάς - Κόνιτσας μέ
χρι τη διασταύρωση προς οικισμό Μάζι στις πα
ρυφές του οικισμού Κόνιτσας.

610-005: Συνεχίζει, παρακάμπτοντας τον οικισμό, από το 
ρέμα και καταλήγει στο εξωκλήσι της Παναγίας.

γ) Περιφερειακή Ζώνη Π3 (περιοχή Φιλιππαίων - Σπη
λαίου) , τα εξωτερικά όρια της οποίας καθορίζονται από ο
ριογραμμή που περιγράφεται ως εξής:
611-016: Από το σημείο που το όριο των Νομών Γρεβενών 

- Ιωαννίνων τέμνει το δασικό δρόμο Φούρκας- 
Σαμαρίνας, η οριογραμμή ακολουθεί το δρόμο 
αυτόν προς τα ανατολικά, μέχρι το διάσελο 
Βούζι.

016-017: Κατεβαίνει δασικό δρόμο μέχρι πριν τον οικισμό 
Σαμαρίνας.

017-018: Συνεχίζει παρακάμπτοντας τον οικισμό από τα 
δυτικά μέχρι δασικό δρόμο που βρίσκεται στα 
νότια του οικισμού.

018-019: Από το δασικό δρόμο κατηφορίζει προς τα ΝΑ 
μονοπάτι μέχρι τη συμβολή των ρεμάτων Ρω
μιός και Μορμίντα.

019-020: Ανηφορίζει προς τα ανατολικά την κοίτη του ρέ
ματος Μορμίντα, συνεχίζοντας στον βόρειο 
συμβάλλοντα μέχρι δασικό δρόμο.

020-021: Ακολουθεί το δρόμο που διέρχεται από τις θέ
σεις Λιθόστρωμα και Μνήμα.

021 -022: Ανηφορίζει προς τα νότια δασικό δρόμο προς το 
χιονοδρομικό κέντρο της Βασιλίτσας και, όταν ο 
δρόμος γίνεται οριζόντιος, συναντάει ράχη.

022-023: Ανεβαίνει την ράχη προς την κορυφή Μπαλτού- 
μης 2028 μ.

023-024: Ακολουθεί προς τα δυτικά την κορυφογραμμή, 
που συνιστά το όριο των Νομών Γ ρεβενών και 
Ιωαννίνων, και διέρχεται από την κορυφή Γ ομά- 
ρα 2126 μ. και τη θέση Παπαδόρραχο.

024-025: Συνεχίζει μέχρι τη συμβολή ρέματος Γιότσας 
και ρέματος Βάλια Κίρνας.

025-026: Κατηφορίζει προς το νότο το ρέμα Κουκουμανί- 
ρι μέχρι τη συμβολή του ρέματος Νεροτριβή.

026-027: Ανηφορίζει το ρέμα Νεροτριβή μέχρι το σημείο 
που αυτό συναντά δρόμο.

027-028: Ακολουθεί τον δρόμο προς τα επάνω μέχρι το 
χιονοδρομικό κέντρο Βασιλίτσας.

028-029: Συνεχίζει σε δρόμο, περνώντας από τον οικισμό 
Σμίξη και τη θέση Υδροτριβεία Τέγου, μέχρι τη 
διασταύρωση του οικισμού Λάβδα.

029-030: Από τη διασταύρωση κατεβαίνει προς τα ανατο
λικά συμβάλλοντα του ρέματος Ποταμούλι και 
συνεχίζει στο ρέμα αυτό με κατεύθυνση ανατο
λική μέχρι συμβάλλοντα που βρίσκεται κατάντη 
του οικισμού Ζάκας.

030-031: Ανεβαίνει προς νότο τον κύριο συμβάλλοντα 
του ρέματος μέχρι να συναντήσει το δρόμο Α- 
βδέλλας - Ζάκα.

031-032: Ακολουθεί τον δρόμο μέχρι τη διασταύρωση 
προς Σπήλαιο. Συνεχίζει στο δρόμο προς Σπή
λαιο μέχρι ρέμα που βρίσκεται νότια της ράχης 
Ψωμομάνα

032-033: Κατεβαίνει το ρέμα μέχρι τον ανατολικό συμ
βάλλοντα του ποταμού Βενέτικου.

033-034: Ακολουθεί με νότια κατεύθυνση την κοίτη του 
Βενέτικου μέχρι τη συμβολή μικρού ρέματος 
που βρίσκεται 250 μ. κατάντη της συμβολής των 
δύο παραποτάμων του Βενέτικου.

034-035: Ανεβαίνει τη μισγάγγεια του ρέματος, περνώ
ντας δίπλα στο εξωκλήσι Αγ. Παρασκευής και 
μέχρι τη ράχη Γυμνή.

035-036: Ακολουθεί προς τα δυτικά τη ράχη μέχρι το υ
ψομετρικό σημείο 1051 μ.

036-037: Κατεβαίνει προς τα ΒΔ τη ράχη Πεθαμένη ως 
τον δυτικό συμβάλλοντα του Βενέτικου.

037-038: Ακολουθεί προς τα δυτικά την κοίτη του Βενέτι
κου μέχρι την απόληξη της Ράχης Κερασιάς.

038-039: Ανηφορίζει τη ράχη μέχρι το ύψος της κορυφο
γραμμής του 'Ορλιακα.

039-040: Κατεβαίνει προς τα δυτικά την κορυφογραμμή 
ως το δρόμο Ζάκα-Περιβολίου.

040-041: Ακολουθεί το δρόμο προς τα ΝΔ μέχρι τη δια
σταύρωση προς Αβδέλλα.

041-042: Συνεχίζει προς τα ΒΔ μέχρι την Αβδέλλα και με
τά μέχρι το Περιβόλι.

042-043: Από το Περιβόλι, ακολουθεί προς τα ανατολικά 
το δρόμο προς τον καταυλισμό του Δασαρχείου 
Γρεβενών μέχρι δασικό δρόμο μετά τη γέφυρα 
Παπαλιάπο.

043-044: Ακολουθεί προς τα ΝΑ το δασικό δρόμο μέχρι το 
ρέμα Παλιόκαστρου.

044-045: Ανηφορίζει το ρέμα ως δασικό δρόμο που βρί
σκεται σε υψόμετρο 1500 μ.
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045-046: Ακολουθεί το δρόμο προς τα ΝΔ, περνώντας α
πό τις θέσεις Υδροπρίονο και Οξιές, μέχρι να 
συναντήσει την κύρια κοίτη της Τρυπημένης Πο
ταμιάς.

046-047: Κατεβαίνει την κοίτη μέχρι τη γέφυρα του δρό
μου Μικρολίβαδο - Μοναχίτι.

047-048: Ακολουθεί το δρόμο Μικρολίβαδο - Μοναχίτι μέ
χρι τη θέση Κοίλωμα.

048-049: Ανηφορίζει προς τα δυτικά μισγάγγεια ως τη θέ
ση Τσεράδια.

049-050: Ακολουθεί προς τα ΝΔ το δρόμο μέχρι 300 μέ
τρα μετά το υψομετρικό σημείο 1093 μ.

050-051: Κατηφορίζει προς τα ΒΑ το ρέμα Σμιξώματα μέ
χρι τη συμβολή του με το ρέμα Τρανός Λάκκος.

051-052: Ανηφορίζει με κατεύθυνση νότια το ρέμα Τρα
νός Λάκκος μέχρι να συναντήσει, νότια του υ
ψομετρικού σημείου Τσούμα 1028 μ., τον α
σφαλτοστρωμένο δρόμο Κηπουρειού - Κρα
νιάς.

052-053: Ακολουθεί τον ασφαλτοστρωμένο δρόμο μέχρι 
την Κρανιά.

053-054: Παρακάμπτει την Κρανιά ακολουθώντας το όριο 
του οικισμού από τη διασταύρωση των δρόμων 
προς Κρανιά και Καλλιθέα.

054-612: Ακολουθεί προς τα ΝΑ το δρόμο προς Παναγία 
μέχρι το σημείο που αυτός διασταυρώνεται με 
τη χάραξη της Εγνατίας Οδού.

612-613: Ακολουθεί προς το βορρά τη χάραξη της Εγνα- 
τίας Οδού μέχρι το σημείο διάσχισης του ποτα
μού Βενέτικου, κατάντη του οικισμού Κηπουρει
ού.

613-614: Ανεβαίνει προς τα δυτικά την κοίτη του ποταμού 
Βενέτικου μέχρι το ύψος του οικισμού Τρικώ- 
μου.

614-615: Ανεβαίνει στο Τρίκωμο από την ανατολική πλευ
ρά ακολουθώντας μονοπάτι.

615-616: Περνά από το Τρίκωμο και συνεχίζει μέχρι τον 
οικισμό Μαυραναίων.

616-617: Συνεχίζει μέχρι τον οικισμό Αναβρυτών, ακο
λουθώντας το όριο του Τοπίου Ιδιαίτερου Φυσι
κού Κάλλους (ΤΙΦΚ) Σπηλαίου (ΦΕΚ 526/Β/73).

617-618: Ακολουθεί προς τα δυτικά τον επαρχιακό δρόμο 
που διέρχεται από τον οικισμό Αλατόπετρας μέ
χρι τον οικισμό Πρόσβορρου.

618-619: Ακολουθεί προς τα δυτικά μονοπάτι.
619-620: Συνεχίζει ανηφορίζοντας μισγάγγεια μέχρι το 

διάσελο ΒΔ της κορυφής Προφήτη Ηλία 1399 μ.
620-621: Ακολουθεί την κορυφογραμμή προς τα δυτικά 

μέχρι να συναντήσει τον επαρχιακό δρόμο Φι- 
λιππαίων - Σαμαρίνας.

621-622: Συνεχίζει ακολουθώντας το δρόμο προς την κα
τεύθυνση της Σαμαρίνας, μέχρι εικονοστάσι 
που βρίσκεται νότια της κορυφής Σκούρτζα 
1800 μ.

622-623: Ανηφορίζει ράχη μέχρι την κορυφή Σκούρτζα 
1800 μ.

623-624: Κατηφορίζει ράχη προς το βορρά μέχρι το υψό
μετρο των 1630 μ.

624-625: Κατηφορίζει μικρό ρέμα που διέρχεται από τη 
θέση Κακαράντζας και συμβάλλει στο ρέμα Χε- 
λιμόδι.

625-626: Κατεβαίνει την κοίτη του ρέματος Χελιμόδι μέ
χρι το όριο των Νομών Γ ρεβενών-Καστοριάς.

626-611: Ακολουθεί το όριο των Νομών Γρεβενών-Κα- 
στοριάς ως το σημείο που αυτό συναντά το όριο 
των Νομών Γ ρεβενών - Ιωαννίνων, το οποίο ακο
λουθεί μέχρι να συναντήσει το δασικό δρόμο 
Φούρκας - Σαμαρίνας. 

δ) Περιφερειακή Ζώνη Π4 (νότια περιοχή Ζαγορίου), τα
εξωτερικά όρια της οποίας καθορίζονται από οριογραμμή
που περιγράφεται ως εξής:
062-063: Από τη διασταύρωση του νέου δρόμου προς 

Μηλιά η οριογραμμή ακολουθεί το δρόμο προς 
βορρά μέχρι το σημείο που αυτός στρέφει ΒΑ 
και απομακρύνεται από την κοίτη του ρέματος 
Σαράτο.

063-064: Κατεβαίνει την κοίτη του ρέματος Σαράτο και, 
στη συνέχεια, ακολουθεί την ανατολική όχθη 
της Τεχνητής Λίμνης Πηγών Αώου μέχρι το ανα
τολικό άκρο του φράγματος.

064-065: Περνάει στο δυτικό άκρο του φράγματος των 
Πηγών Αώου.

065-066: Από το δυτικό άκρο του φράγματος ακολουθεί 
δρόμο, αρχικά νότια και αργότερα δυτικά, μέχρι 
το Γιδόρεμα.

066-067: Κατηφορίζει το Γιδόρεμα μέχρι τον οικισμό Τρί- 
στενο.

067-068: Συνεχίζει με κατεύθυνση βόρεια στο δρόμο που 
συνδέει τους οικισμούς Γρεβενίτι, Φλαμπουρά- 
ρι και Ελατοχώρι, μέχρι το σημείο που ο δρόμος 
διασχίζει το ρέμα Λάκκος Γκούρα.

068-069: Ακολουθεί το ρέμα προς τα κατάντη ως τη συμ
βολή του με τον ποταμό Βάρδα.

069-070: Κατεβαίνει την κοίτη του ποταμού Βάρδα μέχρι 
τη συμβολή με το ρέμα Γκαλντερούσα.

070-071: Ακολουθεί το ρέμα προς τα ΒΔ μέχρι να συνα
ντήσει δασικό δρόμο.

071-072: Ακολουθεί το δασικό δρόμο -προς τα ΝΔ και μετά 
προς τα ΒΔ- μέχρι το υψομετρικό σημείο 829 μ.

072-073: Κατεβαίνει μισγάγγεια προς τα Δ μέχρι δασικό 
δρόμο.

073-074: Ακολουθεί το δασικό δρόμο προς βορρά μέχρι 
το εξωκλήσι Αγ. Μηνά.

074-075: Συνεχίζει μέχρι την κοίτη του ρέματος Λάκκος 
Μόσοβο.

075-076: Ακολουθεί το ρέμα προς τα ΝΔ μέχρι τη συμβο
λή του με το ρέμα που διέρχεται ΒΑ του οικι
σμού Διπόταμο.

076-077: Ανεβαίνει το ρέμα μέχρι το σημείο που αυτό δια
σχίζεται από δασικό δρόμο.

077-078: Ακολουθεί το δασικό δρόμο μέχρι τον οικισμό 
Διπόταμο.

078-079: Από το Διπόταμο ακολουθεί επαρχιακό δρόμο, 
περνώντας από τον Καλουτά, μέχρι τον οικισμό 
Μανασσή. Συνεχίζει στον ίδιο δρόμο προς την 
κατεύθυνση του οικισμού Δικόρυφο μέχρι το ύ
ψος του τελευταίου ελιγμού, όπου ο δρόμος συ
νεχίζει οριζόντια προς τα ΒΔ.

079-080: Στο σημείο αυτό η οριογραμμή στρέφεται ΝΑ α
κολουθώντας την ισοϋψή γραμμή των 1100 μ. 
μέχρι το ρέμα Αμάραντος Λάκκος.

080-081: Κατεβαίνει το ρέμα ως την ισοϋψή των 800 μ.
081-082: Ακολουθεί την ισοϋψή προς την ίδια κατεύθυν

ση μέχρι τον πιο βόρειο συμβάλλοντα του ρέμα
τος που περνά από τον οικισμό Καρυών.
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082-627: Στη συνέχεια στρέφει ΒΑ ακολουθώντας μονο
πάτι μέχρι το νεκροταφείο του οικισμού Καβαλ- 
λαρίου.

627-628: Κατηφορίζει ρέμα μέχρι την κοίτη του Ζαγορίτι- 
κου ποταμού.

628-629: Ακολουθεί την κοίτη του Ζαγορίτικου ποταμού 
προς τα ΒΔ μέχρι τη συμβολή με παραπόταμό 
του.

629-630: Ανεβαίνει προς τα ΒΑ ράχη ως την κορυφή Κα- 
πέλλα 860 μ.

630-631: Κατεβαίνει ράχη προς τη διεύθυνση του υψώ
ματος Ζαλοπροβιά 807 μ. μέχρι την κοίτη του 
ποταμού Βάρδα.

631-632: Ακολουθεί προς το νότο την κοίτη του Βάρδα, 
μέχρι τη συμβολή του ρέματος Γκούρα.

632-633: Από τη συμβολή, ανηφορίζει προς τα ανατολικά 
ράχη, μέχρι τη θέση Καποτάσα.

633-634: Συνεχίζει μέχρι τη θέση Μπουγκάνια.
634-635: Από τη θέση Μπουγκάνια συνεχίζει μέχρι να συ

ναντήσει δρόμο.

635-636: Διασχίζει το δρόμο και συνεχίζει σε μονοπάτι 
προς τον οικισμό Ιτέας, τον οποίο παρακάμπτει 
από τα Β.

636-637: Κατεβαίνει προς τα ΝΔ μικρή ράχη μέχρι το δρό
μο που συνδέει τους οικισμούς Ιτέας και Πέ
τρας.

637-638: Συνεχίζει στο δρόμο περνώντας από τον οικισμό 
Πέτρας μέχρι τη θέση Σταυροδρόμι.

638-639: Ακολουθεί προς τα ανατολικά τη ράχη που διέρ
χεται από την κορυφή Σταυρός 1389 μ. (βόρεια 
του οικισμού Χρυσοβίτσας).

639-640: Συνεχίζει μέχρι να φτάσει στο δρόμο Χρυσοβί
τσας - φράγματος Πηγών Αώου.

640-641: Ακολουθεί το δρόμο προς τα βόρεια μέχρι τη νό
τια όχθη της τεχνητής λίμνης Πηγών Αώου.

641-642: Ακολουθεί προς τα Δ το δρόμο αυτόν μέχρι να 
συναντήσει το δρόμο Μετσόβου - Τρικάλων.

642-062: Ακολουθεί το δρόμο μέχρι τη διασταύρωση του 
νέου δρόμου προς Μηλιά.
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ΠΕΡΙΕΧΟ Μ ΕΝΑ

Π Ο Λ Ε Ο Δ Ο Μ ΙΑ
Δ Ι Α Τ Α Γ Μ Α Τ Α

Χαρακτηρισμός Χερσαίων και Θαλασσίων Περιοχών των Βορείων
Σποραδών ως Θαλασσίου Πάρκου ................................................  1

Έγκριση πραγματοποίησης μεταφοράς συντελεστή δόμησης σε ακί
νητο που βρίσκεται εντός του ρυμοτομικού σχεδίου Δήμου Μετα
μόρφωσης (Ν. Αττικής) ..................................................................... 2

Π Ο Λ Ε Ο Δ Ο Μ ΙΑ
Δ Ι Α Τ Α Γ Μ Α Τ Α

(1)
Χαρακτηρισμός Χερσαίων και Θαλασσίων Περιοχών των Βορείων Σπο- 

ράδων ως Θαλασσίου Πάρκου.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 1650/1986 «Για την προστασία του περι

βάλλοντος» (Α- 160) και ιδίως τις διατάξεις των άρθρων 19 (παρ. 3) 21 
(παρ. 1 και 2), 28, 29 , 30 και 31 (παρ. 9 και 10) όπως το άρθρο 30 
τροποποιήθηκε με το άρθρο 98 (παρ. 12) του ν. 1892/1990 «Για τον 
εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη και άλλες διατάξεις» (Α' 101).

2. Τις διατάξεις της Διεθνούς Σύμβασης για την διατήρηση της 
άγριας Ζωής και του φυσικού περιβάλλοντος της Ευρώπης, όπως κυ
ρώθηκε με τον Ν. 1335/1983 (Α- 32).

3. Τις διατάξεις της 414985/1985 κοινής Υπουργικής Απόφασης 
«Μέτρα διαχείρισης της άγριας πτηνοπανίδας» (Β' 757).

4. Τις διατάξεις του άρθρου 23 του ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και 
Κυβερνητικά Όργανα» (Α’ 137) όπως τροποποιήθηκε μεταγενέ
στερα.

5. Τις διατάξεις της 30781/1521/1988 Κοινής Υπουργικής Από
φασης «μέτρα για την προστασία της Μεσογειακής Φώκιας Monachus 
monachus και του βιοτόπου της, των άλλων ειδών πανίδας και χλωρί
δας στο υπό δημιουργία θαλάσσιο πάρκο των Β. Σποράδων» (Β’ 268) 
όπως αυτή διορθώθηκε και παρατάθηκε η ισχύς της με την 49714/ 
3453/1990 όμοια Υπουργική Απόφαση (Β’ 462).

6 ’. Τις διατάξεις του άρθρου 19 (περίπτωση α') 69269/5387/1990 
Κοινής Υπουργικής Απόφασης «Κατάταξη έργων και δραστηριοτήτων 
σε κατηγορίες, περιεχόμενα Μελέτης Περιβ/κών Επιπτώσεων 
(Μ.Π.Ε.), καθορισμός περιεχομένου Ειδικών Περιβ/κών Μελετών 
(Ε.Μ.Π.) και λοιπές συναφείς διατάξεις» σύμφωνα με τον Ν. 1650/ 
1986 (Β' 678).

7. την από 1 .12 .1990 επιστημονική μελέτη «Ειδική Περιβαλλο
ντική Μελέτη -  Προστασία και διαχείριση του βιοτόπου της περιοχής 
των Βορείων Σποράδων» που εγκρίθηκε για τους σκοπούς του διατάγ
ματος αυτού με την οικ. 31316/1399/3.7 .1991 απόφαση του

Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων.
8. Τις διατάξεις της 71961/3670/1.7 .1991 απόφασης του 

Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων «Καθορι
σμός τρόπου ενημέρωσης του κοινού για το περιεχόμενο των σχεδίων 
Προεδρικών Διαταγμάτων του άρθρου 21 παρ. 1 και 2 του Ν. 1650/ 
1986» (Β' 541).

9. Τις διατάξεις της Υ. 1547/26.9.1991 (ΦΕΚ Β’ 789) απόφασης 
του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τε
χνολογίας «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Βιομηχανίας, 
Ενέργειας και Τεχνολογίας» (Β’ 325).

10. Την από 13 .3 .1992 γνώμη του Νομαρχιακού Συμβουλίου Μα
γνησίας.

11. Την 237/1991 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικράτειας 
με πρόταση των Υπουργών Γεωργίας, Εμπορικής Ναυτιλίας, Περιβάλ
λοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και του Υφυπουργού Βιομη
χανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Σκοπός του Προεδρικού Διατάγματος

Σκοπός του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος είναι η προστασία, η 
διατήρηση και διαχείριση της φύσης και του τοπίου, ως φυσικής κληρο
νομιάς και πολύτιμου εθνικού φυσικού πόρου σε εκτεταμένες χερσαίες 
και θαλάσσιες περιοσές των Β. Σποράδων που διακρίνονται για την με
γάλη βιολογική, οικολογική, αισθητική, επιστημονική, γεωμορφολο- 
γική και παιδαγωγική τους αξία, με τον χαρακτηρισμό τους ως Θαλασ
σίου Πάρκου, σύμφωνα με τα κριτήρια της παρ. 3 του άρθρου 19 του ν. 
1650/1986. Ειδικότερα επιδιώκεται η αποτελεσματική προστασία του 
μοναδικού για την πολύπλευρη αξία του, οικοσυστήματος των Βορείων 
Σποράδων όπου, εκτός από την ύπαρξη σπανίων ειδών χλωρίδας κάι 
πανίδας και. διαφόρων φυσικών διαπλάσεων και σχηματισμών ζει και 
αναπαράγεται ο μεγαλύτερος γνωστός στην Μεσόγειο πληθυσμός της 
Μεσογειακής Φώκιας (Monachus monachus) είδος που έχει χαρακτη- 
ρισθεί ως το υπ’ αριθ. 1 απειλούμενο με εξαφάνιση θαλάσσιο θηλαστικό.

Άρθρο 2
Χαρακτηρισμός του Θαλασσίου Πάρκου 

Καθορισμός των ορίων του και συστήματος ζωνών προστασίας του
Χαρακτηρίζονται ω ς Θαλάσσιο Πάρκο, με την ονομασία «ΕΘΝΙΚΟ 

ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΠΑΡΚΟ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ ΒΟΡΕΙΩΝ ΣΠΟΡΑΔΩΝ» 
(Ε.Θ.Π.Α.Β.Σ.) οι χερσαίες και θαλάσσιες περιοχές Βορείων Σποράδων 
όπως φαίνεται στα σχετικά πρωτότυπα διαγράμματα σε κλίμακα 
1 :25 .000 και 1 :5 .000 που θεωρήθηκαν από την Διεύθυνση Τοπογρα
φικών Εφαρμογών με την 66279/1992 πράξη της και που αντίτυπά 
τους σε φωτοσμίκρυνση δημοσιεύονται με το παρόν διάταγμα.

Οι προαναφερόμενες χερσαίες και θαλάσσιες περιοχές διακρίνονται 
προς εκπλήρωση του σκοπού του διατάγματος αυτού, στις παρακάτω 
ζώνες:

Α. Ζώνη Α'
Ως Ζώνη Α' ορίζεται η περιοχή που περιλαμβάνεται μεταξύ των ακο

λούθων γεωγραφικών συντεταγμένων: 
φ 39-30 ' 39-34 ' 3 9 '2 0 ' 39 ' 39" 39 '30 '
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λ  24 24-10’ 24-25’ 24"10' 24 ' 2 4 ‘
Η Ζώνη Α περιλαμβάνει τις ακόλουθες υποπεριοχές:
I. Αυστηρό Φυσικό Καταφύγιο -  Πυρήνας του Θαλάσσιου Πάρκου.
Αποτελείται από το νησί Πιπέρι και την θαλάσσια ζώνη που εκτείνε

ται σε ακτίνα 3 ναυτικών μιλιών από τις ακτές του.
II. Καταφύγιο Επιστημονικής Έρευνας.
Αποτελείται από το νησί Γιούρα και την θαλάσσια ζώνη σε ακτίνα 1 

μιλίου από τις ακτές του.
III. Καταφύγιο Εποχιακής Απαγόρευσης.
Περιλαμβάνουν το νησί Ψαθούρα και την θαλάσσια ζώνη ακτίνας 

500 μέτρων από τις ακτές του, την θαλάσσια περιοχή 1,5 ναυτικό μίλι 
ΒΑ των Γιούρων (Πάγκος) και σε ακτίνα 500 μέτρων περιμετρικά από 
την ισοβαθή των 20 μέτρων, το νησί Πράσο (Γράμμιζα) και την θαλάσ
σια ζώνη σε ακτίνα 500 μέτρων από,τις ακτές του, τις Δυτικές και Βο
ρειοδυτικές ακτές του νησιού Κυρά Παναγιά από το Ακρωτήριο Κυρά 
έως το νησί Πιλέρισσα, σε μια ζώνη πλάτους 500 μέτρων στη χέρσο και 
100 μέτρα στη θάλασσα, τις επίπεδες πεδιάδες και κοιλάδες (κάμπους) 
στο εσωτερικό του Νησιού Κυρά Παναγιά και στον Όρμο του Αγ. Πέ
τρου, την επίπεδη πεδιάδα στο εσωτερικό του νησιού Σκάντζουρα, τις 
Βραχονησίδες Κορακάς, Πράσσο, Σκαντήλι, Στρογγυλό και την θαλάσ
σια ζώνη 500 μέτρα από τις ακτές του.

IV. Υπόλοιπη Έκταση της Ζώνης Α"
Αποτελείται από την περιοχή που περικλείεται από τις προαναφερό- 

μενες γεωγραφικές συντεταγμένες εξαιρουμένων των περιοχών των πε
ριπτώσεων I, II, III.

Β. Ζώνη Β"
Ως Ζώνη Β" Ορίζεται η θαλάσσια περιοχή που περιλαμβάνεται με

ταξύ των ακολούθων γεωγραφικών συντεταγμένων:
φ 39-30- 39- 39-02 ' 39 '25· 39°30· 
λ  24- 24 ' 23 -5Γ  2 3 '5 r  2 4 ‘
καθώς και η εκτός σχεδίου και εκτός ορίων οικισμών ευρύτερη περιοχή 
του ερευνητικού σταθμού Αλοννήσου (κόλπος Γέρακα -  Αλοννήσου) η 
οποία καταλαμβάνει την έκταση από το ακροτήριο Γέρακας Αλοννήσου 
μέχρι την βραχονησίδα Μικρό (Μούλες) και το ακροατήριο Γρεγάλη σε 
ακτίνα 1 ναυτικού μιλίου από τις ακτές.

η περιοχή του ερευνητικού σταθμού Αλοννήσου υποδιαιρείται σε 2 
ζώνες οικιστικών ρυθμίσεων 1 και 2.

I. Η Ζώνη Οικιστικών Ρυθμίσεων (1) περικλείεται από τα στίγματα: 
φ 39-30-37·· φ 39 -16 Ί9 "  φ 3 9 -1 6 1 7  ·
λ  23 '57·24" λ 23 -5 7 Ί3 "  λ 23-56-51"
φ 39 '16-10" φ 39-16-28"
λ 23-56-27" λ 23-56-20"
φ 39·16 '29" φ 39-16-53" φ 39-16 '57"
λ 23·56·58" λ 23-57-24" λ 23-57-34"
φ 39·16'37" 
λ 23-57-24"

II. Η Ζώνη Οικιστικών Ρυθμίσεων (2) βρίσκεται βόρεια της τεθλα
σμένης που ορίζεται από τα στίγματα:
φ 39" 16-30" φ 39-15-53” φ 39-16Ό 7” φ 39Ί6 -3 0"
λ  23°57-47" λ 2 3 ’57 '23" λ 2 3 -5 6 Ί2 "  λ 23"57'47".

Σε όλα τα προαναφερόμενα στίγματα τα πλάτη είναι βόρεια και τα 
μήκη ανατολικά.

Άρθρο 3
Γενικοί Όροι, Περιορισμοί και Απαγορεύσεις

Στις Ζώνες Α και Β και στις υποπεριοχές τους, όπως αυτές οριοθε- 
τούνται στο άρθρο 2, ισχύουν οι παρακάτω όροι, περιορισμοί και απαγο
ρεύσεις:

Α. Ζώνη Α"
«Γενικός όρος: Επιτρέπεται η είσοδος κάθε πλωτού μέσου στη ζώνη 

Α" εφόσον έχει εφοδιασθεί με σχετική άδεια εισόδου από την Λιμενική 
Αρχή Αλοννήσου και πληροί τις προϋποθέσεις και τους όρους που καθο
ρίζονται στον οικείο Κανονισμό Λειτουργίας και Διαχείρισης του Ε.Θ.- 
Π.Α.Β.Σ. σύμφωνα με το άρθρο 7 του παρόντος προεδρικού διατάγμα
τος.

I. Αυστηρό φυσικό καταφύγιο -  Πυρήνας Θαλασσίου Πάρκου
Απαγορεύεται κάθε είδους δραστηριότητα και η παραμονή στην πε

ριοχή, με τις ακόλουθες εξαιρέσεις.
α) Παράκτια επαγγελματική «αλιεία με στατικά δίχτυα (απλάδια, 

κλαμπανόδυχτα, μανωμένα, αστακόδυχτα) και παραγάδια εφ’ όσον 
προβλέπεται από τον εκάστοτε Κανονισμό Λειτουργίας και Διαχείρισης 
του ΕΘΠΑΒΣ σύμφωνα με το άρθρο 7 του παρόντος Προεδρικού Δια
τάγματος, ο οποίος θα καθορίζει το χρονικό πλαίσιο και τον τρόπο ενά

σκησης των εν λόγω δραστηριοτήτων.
β) οι δραστηριότητες που γίνονται για επιστημονικούς σκοπούς 

(έρευνα, κινηματογράφηση κ.λ.π.) εφόσον οι ενδιαφερόμενοι πληρούν τις 
προϋποθέσεις που προσδιορίζονται με τον εκάστοτε Κανονισμό λειτουρ
γίας και διαχείρισης του Ε.Θ.Π.Α.Β.Σ. σύμφωνα με το άρθρο 7 του πα
ρόντος Προεδρικού Διατάγματος.

γ) Η βόσκηση αιγοπροβάτων, ο συνολικός αριθμός των οποίων δεν 
πρέπει να υπερβαίνει τα 300 για χρονικό διάστημα περίπου 4 μηνών 
ετησίως. Η προσέγγιση και παραμονή των ασχολούμενων με την προα- 
ναφερόμενη δραστηριότητα τηρουμένου του Γ ενικού όρου της παραγρά
φου Α του παρόντος άρθρου και εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις και 
όρους που προσδιορίζονται με τον εκάστοτε κανονισμό λειτουργίας και 
διαχείρισης του ΕΘΠΑΒΣ σύμφωνα με το άρθρο 7 του παρόντος Προε
δρικού Διατάγματος.

II. Καταφύγιο Επιστημονικής Έρευνας
Επιτρεπόμενες δραστηριότητες τηρουμένου του Γενικού Όρου της 

παραγράφου Α του παρόντος άρθρου.
1. Το κυνήγι, μόνον ως μέθοδος εποχιακής διαχείρισης της πανίδας 

του οικοσυστήματος προς διατήρηση, της φυσικής ισορροπίας του, θε- 
σπιζομένων σχετικών ειδικών όρων και περιορισμών με τον κιχνονισμό 
λειτουργίας.

2. Η διέλευση σκαφών με τους ακολούθους όρους:
α) Σκάφη παράκτιας επαγγελματικής αλιείας, επιστημονικής έρευ

νας και σκάφη που χρησιμοποιούνται στο πλαίσιο της διαχείρισης του 
θαλασσίου πάρκου, καθ’ όλη την διάρκεια του έτους. Στα προαναφερό
μενα σκάφη επιτρέπεται η αγκυροβόληση και παραμονή εφόσον πλη
ρούν τους όρους και προϋποθέσεις που προσδιορίζονται με τον εκάστοτε 
κανονισμό λειτουργίας και διαχείρισης του ΕΘΠΑΒΣ σύμφωνα με το 
άρθρο 7 του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος.

β) Σκάφη άλλων χρήσεων και δραστηριοτήτων σε απόσταση μεγαλύ
τερη του ενός ναυτικού μιλίου από τις ακτές κατά την χρονική περίοδο 
από 1ης Σεπτεμβρίου μέχρι 30ης Οκτωβρίου και σε απόσταση μεγαλύ
τερη των 400 μέτρων από τις ακτές κατά την χρονική περίοδο από 1ης 
Δεκεμβρίου μέχρι 3 1ης Αυγούστου έκαστου έτους. Από τα σκάφη της 
κατηγορίας αυτής εξαιρούνται τα πετρελαιοφόρα άνω των 500 τόννων 
τα οποία, προκειμένου νε διέλθουν από τις επιτρεπόμενες θαλάσσιες πε
ριοχές κατά τις αντίστοιχες χρονικές περιόδους, πρέπει να φέρουν εκτός 
της άδειας εισόδου, που καθορίζεται στον γενικό όρο της παρ. Α" του πα
ρόντος άρθρου 3, και ειδική άδεια λιμενικής αρχής, η οποία να προσδιο
ρίζει την πορεία διέλευσης του σκάφους.

γ) Τα ταχύπλοα με δυνατότητα ανάπτυξης ταχύτητας άνω των 10 
μιλίων/ώρα, επιτρέπεται να διέρχονται σε απόσταση μεγαλύτερη των 2 
ναυτικών μιλιών από τις ακτές.

3. Η επαγγελματική αλιεία με τους ακολούθους τρόπους:
α) Μέση αλιεία (γρι - γρι, μηχανότρατες κλπ) σε απόσταση μεγαλύ

τερη του 1,5 ναυτικού μιλίου από τις ακτές.
β) Εφόσον δεν απαγορεύονται από τον εκάστοτε Κανονισμό Λειτουρ

γίας και Διαχείρισης του Ε.Θ.Π.Α.Β.Σ. σύμφωνα με το άρθρο 7 του πα
ρόντος Π.Δ., επιτρέπονται:

- η παράκτια αλιεία με τα κατωτέρω αλιευτικά εργαλεία και περιορι
σμούς:

- βα) Με αστακόδυχτο που έχει άνοιγμα ματιού μεγαλύτερο των 110 
χιλιοστομέτρων κατά πλευρά τετραγώνου, μετρούμενο από κόμπο σε 
κόμπο, ενώ είναι βρεγμένο. Η αλιεία με το εργαλείο αυτό επιτρέπεται 
μόνο κατά τη διάρκεια της νύχτας με μέγιστο μήκος διχτυού 2 .500  ορ
γιές για κάθε σκάφος.

- ββ) Με στατικά δίκτυα (Απλάδια, κλαμπανόδυχτα, μανωμένα), 
των οποίων η διενέργεια αλιείας επιτρέπεται μόνο κατά τη διάρκεια της 
νύχτας.

Στην περίπτωση που το δίχτυ είναι μανωμένο τότε το άνοιγμα του 
ματιού θα είναι μεγαλύτερο των (22) χιλιοστομέτρων, κατά πλευρά τε
τραγώνου, μετρούμενο από κόμπο σε κόμπο, ενώ είναι βρεγμένο.

Τα ψιλά μανωμένα δίκτυα να μην παραμένουν στη θάλασσα όλη τη 
νύκτα, αλλά να στήνονται 1 ώρα πριν τη δύση του ηλίου και να αποστή- 
νονται ω ς και 2 ώρες μετά την δύση αυτού ή να στήνονται 3 ώρες πριν 
την ανατολή του, και να αποστήνονται ως και 1 ώρα μετά την ανατολή 
αυτού.

- βγ) Το μήκος των χρησιμοποιούμενων διχτυών του εδαφίου (ββ) 
δεν θα υπερβαίνει τις 2 .500 οργιές για κάθε σκάφος. Εξαιρείται η περί
πτωση της αλιείας με γοπόδυχτα όπου το χρησιμοποιούμενο δίχτυ δεν 
μπορεί να υπερβαίνει τις 1 .000 οργιές και η περίπτωση της αλιείας με 
βόλασμα όπου το χρησιμοποιούμενο δίχτυ δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 
250 οργιές.
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4. Κάθε δραστηριότητα που σχετίζεται με το πρόγραμμα του Υπουρ
γείου Γεωργίας για την βελτίωση του γενικού υλικού του αγριοκάτσι
κου των Γιούρων.

ΊΙΙ. Καταφύγια εποχιακής απαγόρευσης:
Επιτρεπόμενες δραστηριότητες τηρούμενου του γενικού όρου της πα

ραγράφου Α του παρόντος άρθρου.
1. Η διέλευση κάθε είδους σκαφών από την περιοχή καθ’ όλη τη διάρ

κεια του έτους εκτός από την χρονική περίοδο από 1ης Σεπτεμβρίου έως 
15ης Νοεμβρίου εκάστου έτους που θα πρέπει να προβλέπεται από τον 
κανονισμό λειτουργίας και διαχείρισης του Ε.Θ.Π.Α.Β.Σ σύμφωνα με 
το άρθρο 7 του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος Ειδικά για τα πετρε
λαιοφόρα άνω των 500 τόννων, θα πρέπει, εκτός της άδειας εισόδου του 
γενικού όρου της παραγράφου Α του παρόντος άρθρου, να έχουν ειδική 
άδεια της Λιμενικής αρχής Αλοννήσου η οποία να προσδιορίζει την πο
ρεία διέλευσης του σκάφους.

2. Η μεταφορά επισκεπτών σε όλο το χώρο του νησιού Ψαθούρα εφ’ 
όσον η μεταφορά γίνεται με σκάφη που πληρούν τις προϋποθέσεις του οι
κείου Κανονισμού Λειτουργίας και Διαχείρισης του ΕΘΠΑΒΣ σύμφωνα 
με το άρθρο 7 του παρόντος προεδρικού Διατάγματος. Οι δραστηριότη
τες που επιτρέπονται στους προαναφερομένους επισκέπτες είναι η κο
λύμβηση, η κατάδυση, η φωτογράφιση και η κινηματογράφηση του 
χερσαίου και θαλάσσιου οικοσυστήματος, ενώ απαγορεύονται η διανυ- 
κτέρευση και η κατασκήνωση. Οι επιβάτες υποχρεούνται στην κατα
βολή αντιτίμου εισιτηρίου, το οποίο εγκρίνεται με απόφαση του οικείου 
Νομάρχη, μετά από εισήγηση της κατά το άρθρο 7 του παρόντος αρμό
διας υπηρεσίας που καταρτίζει τον κανονισμό Λειτουργίας και Διαχείρι
σης του ΕΘΠΑΒΣ, τμήμα δε του ως άνω αντιτίμου, το οποίο επίσης κα
θορίζεται με την προαναφερόμενη απόφαση του Νομάρχη περιέρχεται 
στον φορέα διαχείρισης και διατίθεται για τη λειτουργία του πάρκου.

3. Η επαγγελματική αλιεία με τους ακολούθους όρους καθ’ όλη την 
διάρκεια του έτους εκτός από την χρονική περίοδο από 1-9 εώς 1 5 - 1 1  
εκάστου έτους που θα πρέπει να προβλέπεται από τον Κανονισμό Λει
τουργίας και Διαχείρισης του ΕΘΠΑΒΣ σύμφωνα με το άρθρο 7 του 
παρόντος προεδρικού Διατάγματος.

Μέση αλιεία (γρι - γρι, μηχανότρατες κλπ) σε απόσταση μεγαλύτερη 
του 1,5 ναυτικού μιλίου από τις άκτές.

Η παράκτια αλιεία με τα κατωτέρω αλιευτικά εργαλεία και περιορι
σμούς:

Με αστακόδυχτο που έχει άνοιγμα ματιού μεγαλύτερο των 110 χι
λιοστομέτρων κατά πλευρά τετραγώνου, μετρούμενο από κόμπο σε κό
μπο, ενώ είναι βρεγμένο. Η αλιεία με το εργαλείο αυτό επιτρέπεται μόνο 
κατά την διάρκεια της νύχτας, με μέγιστο μήκος δικτύου 2500 οργιές 
για κάθε σκάφος.

Με στατικά δίκτυα (Απλάδια, κλαμπανόδυχτα, μανωμένα), των 
οποίων η διενέργεια αλιείας επιτρέπεται μόνο κατά τη διάρκεια της νύ
χτας ως και μία (1) ώρα μετά τη δύση του ηλίου και μιας (1) ώρας πριν 
την ανατολή αυτού.

Στην περίπτωση που το δίχτυ είναι μανωμένο τότε το άνοιγμα του 
ματιού θα είναι μεγαλύτερο των (22) χιλιοστομέτρων, κατά πλευρά τε
τραγώνου, μετρούμενο από κόμπο σε κόμπο, ενώ είναι βρεγμένο.

Τα ψιλά μανωμένα δίκτυα να μην παραμένουν στη θάλασσα όλη τη 
νύκτα, αλλά να στήνονται 1 ώρα πριν τη δύση του ηλίου και να αποστή- 
νονται ω ς και 2 ώρες μετά τη δύση αυτού ή να στήνονται 3 ώρες πριν 
την ανατολή του, και να αποστήνονται ως και 1 ώρα μετά την ανατολή 
αυτού. Το μήκος των χρησιμοποιούμενων διχτύων του προηγούμενου 
εδαφίου δεν θα υπερβαίνει τις 2500 οργιές για κάθε σκάφος. Εξαιρείται 
η  περίπτωση της αλιείας με γοπόδυχτα όπου το χρησιμοποιούμενο δί
χτυ δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 1000 οργιές και η περίπτωση της 
οιλιείας με βόλασμα όπου το χρησιμοποιούμενο δίχτυ δεν μπορεί να 
υπερβαίνει τις 250 οργιές.

4. Η αγκυροβόληση και παραμονή σε σκάφος παράκτιας επαγγελμα
τικής αλιείας, επιστημονικής έρευνας, και σκάφη που χρησιμοποιούνται 
στο πλαίσιο της διαχείρισης του θαλασσίου πάρκου, καθ’ όλη τη διάρ
κεια του έτους εφόσον πληρούν τους όρους και προϋποθέσεις που προσ
διορίζονται με τον εκάστοτε κανονισμό λειτουργίας και διαχείρισης του 
ΕΘΠΑΒΣ σύμφωνα με το άρθρο 7 του παρόντος Προεδρικού Διατάγμα
τος.

5. Η βόσκηση στα νησιά Κυρά Παναγιά και Σκαντζούρα, αιγοπροβά
των, ο συνολικός αριθμός των οποίων δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 300 
και για χρονικό διάστημα περίπου 4 μηνών ετησίως, η προσέγγιση και 
παραμονή των ασχολουμένων με την προαναφερόμενη δραστηριότητα 
τηρόυμένου του Γενικού Όρου της παραγράφου Α του παρόντος άρ
θρου, και εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις και όρους που προσδιορίζο

νται με τον εκάστοτε κανονισμό λειτουργίας και διαχείρισης του ΕΘ
ΠΑΒΣ σύμφωνα με το άρθρο 7 του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος.

IV. Υπόλοιπη Έκταση Ζώνης Α'
Επιτρεπόμενες δραστηριότητες τηρουμένου του γενικού όρου της πα

ραγράφου Α του παρόντος άρθρου.
1. Η διέλευση σκαφών κάθε είδους εκτός από τα πετρελαιοφόρα άνω 

των 500 τόννων τα όποια πρέπει να έχουν εφοδιασθεί εκτός από την 
άδεια εισόδου που προβλέπεται από τον γενικό όρο της παραγράφου Α 
του παρόντος άρθρου, και με ειδική άδεια από την Λιμενική Αρχή Αλο
νήσου που θα καθορίζει την πορεία διέλευσης του σκάφους.

2. Η μεταφορά επισκεπτών εφ’ όσον η μεταφορά γίνεται με σκάφη 
που πληρούν τις προϋποθέσεις του εκάστοτε κανονισμού λειτουργίας και 
διαχείρισης του ΕΘΠΑΒΣ σύμφωνα με το άρθρο 7 του παρόντος Προε
δρικού Διατάγματος. Οι δραστηριότητες που επιτρέπονται στους προα
ναφερομένους επισκέπτες είναι η κολύμβηση, η κατάδυση, η φωτογρά
φιση και η κινηματογράφηση του χερσαίου και θαλάσσιου οικοσυστήμα
τος, ενώ απαγορεύονται η διανυκτέρευση και η κατασκήνωση. Οι επι
βάτες υποχρεούνται στην καταβολή αντιτίμου εισιτηρίου, το οποίο 
εγκρίνεται με απόφαση του οικείου Νομάρχη, μετά από εισήγηση της 
κατά το άρθρο 7 του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος αρμόδιας υπη
ρεσίας που καταρτίζει τον κανονισμό Λειτουργίας και Διαχείρισης του 
ΕΘΠΑΒΣ, τμήμα δε του ως άνω αντιτίμου, το οποίο επίσης καθορίζεται 
με την προαναφερόμενη απόφαση του Νομάρχη, περιέρχεται στο φορέα 
διαχείρισης και διατίθεται για τη λειτουργία του Πάρκου.

3. Η επαγγελματική αλιεία σύμφωνα με τους όρους που προβλέπο- 
νται·στην περίπτωση ΑΙΙΙ.3 χωρίς χρονικούς περιορισμούς.

4. Η επιστημονική έρευνα σύμφωνα με τους όρους που προβλέπονται 
στην περίπτωση ΑΙΙΙ.5.

5. Η αγκυροβολιά και η διανυκτέρευση για μία μόνο νύχτα πλωτών 
μέσων στους όρμους Αγίου Πέτρου και Πλανήτη του νησιού Κυρά Πα
ναγιά, εφόσον οι επιβάτες και τα πληρώματα δεν αποβιβάζονται στο 
νησί και συμμορφώνονται με τις υποδείξεις των φυλάκων και γενικότερα 
των αρμοδίων αρχών. Σημειώνεται ότι η χρήση φωτιάς απαγορεύεται 
αυστηρά.

6. Η ερασιτεχνική αλιεία σύρτη, τσαπαρί και καθετή στο νησί Σκα
ντζούρα και σε ακτίνα 500 μέτρων από τις ακτές του εφόσον προβλέπε- 
ται από τον εκάστοτε κανονισμό λειτουργίας καί διαχείρισης του ΕΘ- 
ΠΒΑΣΒ σύμφωνα με το άρθρο 7 του παρόντος Προεδρικού Διατάγμα-, 
τος, ο οποίος θα καθορίζει το χρονικό πλαίσιο και τον τρόπο ενάσκησης 
των εν λόγω δραστηριοτήτων.

Β. Ζώνη Β'
1. Στην θαλάσσια περιοχή της ζώνης Β επιτρέπονται:
1. Η επαγγελματική αλιεία σύμφωνα με τους όρους που προβλέπο- 

νται στην περίπτωση ΑΙΙΙ.3, χωρίς χρονικούς περιορισμούς.
2. Η ερασιτεχνική αλιεία με τις ισχύουσες διατάξεις για τα νησιά 

Αλόννησο και Περιστέρα εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά από τον 
εκάστοτε Κανονισμό λειτουργίας και διαχείρισης του ΕΘΠΑΒΣ σύμ
φωνα με το άρθρο 7 του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος.

3. Η αλιεία με τράτες.
4. Η επιστημονική έρευνα σύμφωνα με όσα προβλέπονται στην περί

πτωση ΑΙΙΙ.4
5. Ιχθυοκαλλιέργεια σύμφωνα με τους σχετικούς όρους της 69269/ 

5387/1990 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (Β/670).
II. Ζώνη Οικιστικών Ρυθμίσεων (1).
Επιτρέπονται οι ακόλουθες δραστηριότητες:
1. Διέλευση και αγκυροβολιά των σκαφών παράκτιας αλιείας και 

των λοιπών σκαφών εφ’ όσον πληρούν τις προϋποθέσεις που προβλέπει 
κατά το άρθρο 7 Κανονισμός Λειτουργίας και Διαχείρισης του ΕΘ
ΠΑΒΣ.

2. Η λειτουργία του ερευνητικού σταθμού, με όλα τα απαραίτητα για 
την λειτουργία του έργα στη συγκεκριμένη τοποθεσία και έκταση.

3. Η διεξαγωγή επιστημονικών ερευνών και η εκτέλεση έργων που 
αποσκοπούν στην διατήρηση του οικοσυστήματος εφόσον έχει προηγη- 
θεί Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων τύπου Α ή Β' κατ’ εκτίμηση 
των αρμοδίων υπηρεσιών σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις της 69269/ 
5387/1990 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (Β/678) και έχουν τεθεί οι 
σχετικοί περιβαλλοντικοί όροι.

4. Η κατασκευή έργων που σχετίζονται με την ολοκλήρωση ή επέ
κταση του ερευνητικού σταθμού εφόσον προηγηθεί ΜΠΕ και έχουν τεθεί 
περιβαλλοντικοί όροι, όπως στην προηγούμενη περίπτωση 3.

5. Η κατασκευή εργασιών οικοδομημάτων με αποκλειστική χρήση 
την αναψυχή συνολικής έκτασης 100 μ2 εφόσον προηγηθεί ΜΠΕ και 
έχουν τεθεί οι σχετικοί περιβαλλοντικοί όροι, όπως στις προηγούμενες 
περιπτώσεις 3 και 4.
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111. Ζώνη Οικιστικών Ρυθμίσεων (2).
Επιτρεπόμενες δραστηριότητες:
1. Οι υφιστάμενες γεωργικές και κτηνοτροφικές δραστηριότητες. Για 

την αλλαγή μεθόδων και γενικότερα των όρων άσκησης των δραστηριο
τήτων αυτών, απαιταίται έγκριση περιβαλλοντικών όρων σύμφωνα με 
όσα προβλέπονται για την A II κατηγορία έργων και δραστηριοτήτων 
στις σχετικές διατάξεις της υπ’ αριθ. 69269/5387/90 κοινής υπουρ
γικής απόφασης.

2. Η δόμηση εκτός σχεδίου με τους πιο κάτω κατά περίπτωση όρους:
-αγροτικές κατοικίες: ανώτατο όριο μέχρι 60μ2 λαμβανομένων

υπόψη των νομίμων ορίων κατάτμησης.
-δεξαμενές, φρεάτια, αντλητικές, αθλητικές εγκαταστάσεις: απαιτεί

ται έγκριση περιβαλλοντικών όρων τουλάχιστον όπως και για τα έργα 
και τις δραστηριότητες της A II κατηγορίας της 69269/5387/1990 
κοινής υπουργικής απόφασης (Β/678) απόφασης (Β/678), καθώς και 
οι υδρογεωτρήσεις σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 1739/87 και 
της κοινής υπουργικής απόφασης (Β/678) 69269/5387/90 για τα 
έργα και δραστηριότητες της A ll κατηγορίας.

Γ. Κάθε άλλη δραστηριότητα εκτός των προαναφερόμενων ως επι
τρεπόμενων ή επιτρεπόμενων υπό όρους στις Ζώνες Α και Β και στις 
υποπεριοχές τους, απαγορεύεται.

Άρθρο 4 
Παρεκκλίσεις

Σε περιπτώσεις ανωτέρας βίας, ιδίως πυρόσβεσης, αποφυγής ναυτι
κών και γενικότερα θαλάσσιων κινδύνων ή παροχής βοήθειας σε κινδυ- 
νεύοντα πρόσωπα και σκάφη, επιτρέπεται η διεύλευση ή αγκυροβολιά 
σκαφών, στις προστατευόμενες κατά τα άρθρα 2 και 3 θαλάσσιες ζώνες 
και χωρίς την προηγούμενη άδεια της Λιμενικής Αρχής Αλονήσου ή της 
κατά το άρθρο 6 αρμόδιας υπηρεσίας, με την προϋπόθεση όμως της 
μετά την παρέλευση των παραπάνω κινδύνων ενημέρωσης των αρμο
δίων αρχών.

Άρθρο 5
Διαχείριση του θαλάσσιου Πάρκου - Αντικείμενα Γενικού 

Διαχειριστικού Σχεδίου.
Για την επίτευξη του σκοπού του παρόντος Προεδρικού Διατάγμα

τος, η διαχείριση του Ε.Θ.Π.Α.Β.Σ., πρέπει να κινείται γύρω από ορι
σμένα αντικείμενα που συγκροτούν το γενικό Διαχειριστικό Σχέδιο των 
προστατευόμενων περιοχών. Τα αντικείμενα αυτά είναι:

1. Η σηματοδότηση των οριοθετημένων περιοχών όπως αυτές ορίζο
νται στο άρθρο 1 του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος.

2. Η μέριμνα για την οργάνωση και εφαρμογή μέτρων φύλαξης της 
περιοχής, επιφυλασσομένων των αστυνομικών αρμοδιοτήτων των υπη- · 
ρεσιών του Λιμενικού Σώματος, των αρμοδίων οργάνων των περιφε
ρειακών υπηρεσιών του Υπουργείου Γεωργίας ή άλλων αρμοδίων αρ- 
χών.

3. Η οργάνωση και/ή ο συντονισμός συστήματος μόνιμης παρακο
λού
θησης της κατάστασης του περιβάλλοντος και των στοιχείων του. Για 
τον σκοπό αυτό ενεργοποιείται ο ερευνητικός σταθμός.

4. Η τήρηση ειδικού στατιστικού βιβλίου στο οποίο θα καταχωρού- 
νται τα σκάφη βάσει των επιτρεπομένων σε αυτά δραστηριοτήτων.

5. Η μέριμνα για την μεταβολή των αρχικών ή την επιβολή πρόσθε
των περιβαλλοντικών όρων σε έργα ή δραστηριότητες που δημιουργούν 
σοβαρά προβλήματα υποβάθμισης του περιβάλλοντος σε εφαρμογή του 
άρθρου 4 (παρ. 8) του νόμου 1650/1986.

6. Η κατάρτισή του κατά το άρθρο 18 παρ. 5 του όμου 1650/1986 
Κανονισμού Λειτουργίας και Διαχείρισης του Θαλασσίου Πάρκου που 
περιγράφεται στο άρθρο 7 του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος.

7. Η κατασκευή ή η εκπόνηση και η ενεργοποίηση έργων ή προγραμ
μάτων για την προστασία του περιβάλλοντος που προβλέπονται από 
τους περιβαλλοντικούς όρους που έχουν επιβληθεί σε επιχειρήσεις που 
ασκούν δραστηριότητες ή εκτελούν έργα και υπάγονται στις δύο πρώτες 
κατηγορίες του άρθρου 3 του Ν. 1650/1986 βάσει των διαδικασιών 
που προβλέπονται στο αρ. 6 παρ. 4 του ίδιου όμου.

8. Η κατάρτιση προγραμμάτων για την αξιοποίηση και ανάδειξη των 
ιστορικών πολιτιστικών λαογραφικών και φυσικών μνημείων της περιο
χης.

9 . Η κατάρτιση της κατά το άρθρο 21 παρ. 4 του Ν. 1650/1986 
μελέτης αξιολόγησης των προστατευόμενων αντικειμένων και εισήγηση 
για τυχόν τροποποίηση των ορίων και των όρων προστασίας τους.

10. Η μέριμνα για την κατασκευή των έργων υποδομής που απαι
τούνται για την φύλαξη και τις επιτρεπόμενες δραστηριότητες εντός των 
ορίων του θαλάσσιου Πάρκου.

11. Η συνεργασία των αρμοδίων φορέων της χώρας με ανάλογους 
φορείς χωρών της αλλοδαπής ή με διεθνείς οργανισμούς και κοινότητες 
στον τομέα της ενημέρωσης ανταλλαγής γνώσεων και πληροφοριών ή 
εκπόνησης κοινών ή παραλλήλων προγραμμάτων. Στο πλαίσιο αυτό εί
ναι δυνατή η ανάθεση σε ημεδαπά ή αλλοδαπά νομικά ή φυσικά πρό
σωπα υλοποίησης μέρους του διαχειριστικού σχεδίου με πλήρη ή μερική 
οικονομική κάλυψη των νομικών ή φυσικών προσώπων.

12. Η πληροφόρηση και ενημέρωση της κοινής γνώμης και των αρ
μόδιων φορέων καί η οργάνωση ή συντονισμός προγραμμάτων ευαι- 
σθητόποίησης του κοινού.

13. Η εισήγηση ή η αναφορά προς τις αρμόδιες αρχές των πράξεων ή 
παραλείψεων που συνιστούν παραβάσεις των διατάξεων του παρόντος 
Προεδρικού Διατάγματος με σκοπό την επιβολή των νομίμων κυρώ
σεων

Άρθρο 6 
Μεταβατικές Διατάξεις

1. Μέχρις ότου συσταθεί και λειτουργήσει η ειδική υπηρεσία που προ- 
βλέπεται στην παρ. 2 του άρθρου 21 του ν. 1650/1986 ή άλλος φο
ρέας διαχείρισης βάσει των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας, αρμό
δια υπηρεσία για τον συντονισμό η και την εκτέλεση των ενεργειών που 
προβλέπονται και απαιτούνται για την υλοποίηση του γενικού διαχειρι
στικού σχεδίου του άρθρου 5 καθώς και για την εξειδικευση του είναι η 
Διεύθυνση Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού του ΥΠΕΧΩΔΕ συνεπικου- 
ρούμενη από εννεαμελή προσωρινή επιτροπή αποτελούμενη από 3 εκ
προσώπους του ΥΠΕΧΩΔΕ, από έναν των Υπουργείων Γεωργίας και 
Εμπορικής Ναυτιλίας, του Αλιευτικού Συνεταιρισμού Αλοννήσου, της 
Κοινότητας Αλοννήσου, της Ελληνικής Εταιρείας για την Προστασία 
του Περιβάλλοντος και της Πολιτιστικής Κληρονομιάς και της Εται
ρείας Μελέτης και Προστασίας της Μεσογειακής Φώκιας.

2. Στο ίδιο αυτό χρονικό διάστημα την φύλαξη αναλαμβάνουν:
Τα αρμόδια όργανα των περιφερειακών υπηρεσιών του Υπουργείου

Γ εωργίας, στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων τους (Θήρα κλπ), οι περιφε
ρειακές υπηρεσίες του. Λιμενικού Σώματος, στο πλαίσιο των αστυνομι
κών δραστηριοτήτων τους και/ή άλλα ειδικά όργανα ή υπηρεσίες του 
Δημοσίου που τυχόν συσταθούν μετά την δημοσίευση του παρόντος 
Προεδρικού Διατάγματος και εφόσον θα έχουν την σχετική αρμοδιό
τητα. Φύλακες είναι δυνατό να προσλαμβάνονται και από το ΥΠΕ
ΧΩΔΕ.

3. Στο ίδιο αυτό χρονικό διάστημα ο έλεγχος για την τήρηση των 
όρων, περιορισμών και απαγορεύσεων που τίθενται με τις διατάξεις του 
παρόντος Προεδρικού Διατάγματος ανήκει στα όργανα των αρμόδιων 
Υπηρεσιών του ΥΠΕΧΩΔΕ, επιφαλασσομένων των διατάξεων του άρ
θρου 6 /παρ. 1 και 3) του Ν. 1650/1986, και των σχετικών αρμοδιο
τήτων ελέγχου που έχουν στους τομείς αρμοδιότητας τους, βάσει της 
κείμενης νομοθεσίας, οι περιφερειακές υπηρεσίες του Υπουργείου Γ εωρ
γίας και του Λιμενικού Σώματος αντίστοιχα.

Άρθρο 7
Κανονισμός Λειτουργίας και Διαχείρισης

Οι κατά το άρθρο 3 γενικοί όροι, απαγορεύσεις και περιορισμοί και το 
κατά το άρθρο 5 γενικό διαχειριστικό σχέδιο εξειδικεύονται με λεπτομε
ρέστερες ρυθμίσεις που περιλαμβάνονται σε κανονισμό Λειτουργίας και 
Διαχείρισης του Θαλασσίου Πάρκου. Ο εν λόγω κανονισμός καταρτίζε
ται από την ειδική Υπηρεσία ή τον φορέα όπως αναφέρονται στο προη
γούμενο άρθρο 6. Μέχρις ότου συσταθεί η ως άνω ειδική υπηρεσία ή φο
ρέας ο Κανονισμός Λειτουργίας και Διαχείρισης μπορεί να καταστισθεί 
από την Διεύθυνση Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού του ΥΠΕΧΩΔΕ, συνε- 
πικουρούμενη από τα κατά περίπτωση συναρμόδια Υπουργεία, από αρ
μόδια επιστημονικά σωματεία, ενώσεις ή ιδρύματα ή άλλα νομικά ή/ 
και φυσικά πρόσωπα. Ο εν λόγω Κανονισμός Λειτουργίας και Διαχείρι
σης εγκρίνεται με Προεδρικό Διάταγμα που εκδίδεται με πρόταση των 
Υπουργών Γεωργίας, Εμπορικής Ναυτιλίας, Περιβάλλοντος Χωροτα
ξίας και Δημοσίων Έργων και Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας.

Άρθρο 8
Κυρώσεις

Οι παραβάτες των διατάξεων του διατάγματος αυτού και του κατά 
το άρθρο 7 κανονισμού λειτουργίας και διαχείρισης υπόκεινται στις κυ
ρώσεις των άρθρων 28, 29  και 30 του Ν. 1650/1986 όπως το τελευ
ταίο απ’ αυτά τροποποιήθηκε με το άρθρο 38  (παρ. 12) του Ν. 
1892/90 «Για τον εκσυχρονισμό και την ανάπτυξη και άλλες διατά
ξεις» (A/101), αλλά και στις κυρώσεις που προβλέπει ο Αλιευτικός Κώ
δικας για τις ανάλογες περιπτώσεις παραβάσεων σε θέματα αλιείας, 
επιφυλλασσομένων των διατάξεων του άρθρου 157 του Ν.Δ. 187/73
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(ΦΕΚ 261Α/73) Κ.Δ.Ν.Δ., που καθορίζουν διαδικασία επιβολής κυ
ρώσεων εκ μέρους των Λιμενικών Αρχών.

Άρθρο 9 
Καταργούμενες διατάξεις

Από της ισχύος του παρόντος καταργούνται: α) η Απόφαση Αναπλ. 
Υπουργού Γεωργίας 214483/1991 «Ρύθμιση Αλιείας στη Θαλάσσια 
περιοχή Βορείων Σποράδων» (Β/481), β) η απόφαση του Υπουργού 
Γεωργίας 200995/7950/1980 «περί κηρύξεως ιστορικών και αιωνό
βιων δένδρων ή εξαιρετικής σημασίας δασικών εκτάσεων ω ς διατηρη
τέων μνημείων της φύσεως» (Δ' 121) ως προς την παράγρ. 17 αυτής με 
την επιφύλαξη εφαρμογής της διάταξης της παρ. 10 του άρθρου 31 του 
Νόμου 1650/1986 γ) η υπ, αριθμ. 3131/76/91 Απόφαση του 
Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας για την έγκριση του Ειδικού Κανονι
σμού Λιμένα Σκιάθου αρ. 15 (Β/955/ και δ) κάθε άλλη διάταξη που 
ανάγεται σε θέματα ρυθμιζόμενα από το παρόν Προεδρικό Διάταγμα.

Άρθρο 10
Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του 

στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Στον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων 
αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

Αθήνα, 16 Μαΐου 1992 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗ Σ ΔΗΜ ΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΓΕΟΡΓΙΑΣ

ΣΩΤ. ΧΑΤΖΗΓΑΚΗΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ 

ΚΑΙ ΔΗΜ . ΕΡΓΟΝ

ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ

ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

ΑΡ. ΠΑΥΛΙΔΗΣ
ΥΦΥΠ. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΒΑΣ. ΜΑΝΤΖΩΡΗΣ
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ΕΘΝΙΚΟ Θ Α Λ Α Σ Σ ΙΟ  Π ΑΡΚΟ  
ΑΛΟ Ν Ν Η ΣΟ Υ BOPEIΩN Σ Π Ο Ρ Α Δ ΩΝ 
( Ε. Θ. Π. Α . Β .Σ .)

Ε Υ Β Ο Ι Α
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ΖΩΝΕΣ ΟΙΚΙΣΤΙΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ
Γ*

ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΓΕΡΚΑ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 621
19 Ιουνίου 2003

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθ. 23537
Χαρακτηρισμός της χερσαίας και θαλάσσιας περιοχής

των Βορείων Σποράδων ως Εθνικού Θαλάσσιου Πάρ
κου.

OI ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ  

ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ - ΓΕΩ ΡΓΙΑ Σ - 
ΕΜ ΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

'Εχοντας υπόψη:
1.- Τις διατάξεις της παρ. 11του άρθρου 15 του Ν. 2742/ 

1999 «Χωροταξικός σχεδιασμός και αειφόρος ανάπτυξη 
και άλλες διατάξεις» (Α' 207), όπως συμπληρώθηκε με το 
άρθρο 13 του Ν. 3044/2002 (Α' 197).

2.- Τις διατάξεις των άρθρων 18 (παρ.1,2) και 3, 19 
(παρ. 3) και 21 (παρ. 1, 2 και 4) του Ν. 1650/1986 «Για την 
προστασία του περιβάλλοντος» (Α' 160), όπως οι παρ. 2 
και 4 του άρθρου 21 τροποποιήθηκαν με τις παρ. 2 και 3, 
αντίστοιχα, του άρθρου 16 του Ν. 2742/1999 (Α' 207).

3.- Τις διατάξεις του Ν.Δ. 191/1974 «περί κυρώσεως 
της εν Ραμσάρ του Ιράν κατά την 2.2.1971 υπογραφεί- 
σης Διεθνούς Συμφωνίας περί προστασίας των διε
θνούς ενδιαφέροντος υγροτόπων ιδία ως υγροβιοτό- 
πων» (Α' 350).

4.- Τις διατάξεις της ΚΥΑ 414985/1985 «Μέτρα διαχείρι
σης της άγριας πτηνοπανίδας» (Β' 757).

5.- Τις διατάξεις της ΚΥΑ 33318/3028/1998 «Καθορι
σμός μέτρων και διαδικασιών για τη διατήρηση των φυσι
κών οικοτόπων (ενδιαιτημάτων) καθώς και της άγριας πα
νίδας και χλωρίδας» (Β' 1289).

6.- Τις διατάξεις της 71961/3670/1.7.1991 απόφασης 
του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων 
’Εργων «Καθορισμός τρόπου ενημέρωσης του κοινού για 
το περιεχόμενο σχεδίων προεδρικών διαταγμάτων του 
άρθρου 21 παρ. 1 και 2 του Ν. 1650/1986» (Β' 541).

7.- Τις διατάξεις της Διεθνούς Σύμβασης για τη διατή
ρηση της άγριας ζώνης και του φυσικού περιβάλλοντος 
της Ευρώπης όπως κυρώθηκε με το Ν. 1335/1983 (Α' 32).

8.- Τις διατάξεις του Ν. 1634/1986 (Α' 104) με τον οποίο 
κυρώθηκε το πρωτόκολλο του 1982 «περί των ειδικά προ- 
στατευομένων περιοχών της Μεσογείου».

9.- Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του Ν. 1558/1985 «Κυ
βέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (Α' 137) όπως αυτό 
προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (Α' 154) και 
τροποποιήθηκε με την παρ. 2α του άρθρου 1 του Ν. 2469/ 
1997 (Α' 38).

10.- Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 22 του 
Ν. 2362/1995 «περί δημοσίου λογιστικού, ελέγχου των δα
πανών του Κράτους και άλλες διατάξεις» (Α' 247).

11.- Την Υ6/31.10.2001 απόφαση του Πρωθυπουργού 
και της Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημο
σίων ’Εργων «ανάθεση αρμοδιοτήτων Υπουργού Περι
βάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων 'Εργων στους Υφυ
πουργούς Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων 
’'Εργων» (Β' 1484).

12.- Την 55015/112/11.1.2002 απόφαση του Γενικού 
Δ/ντή Περιβάλλοντος «'Εγκριση Ειδικής Περιβαλλοντικής 
Μελέτης (ΕΠΜ) Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Αλοννήσου 
Βορείων Σποράδων".

13.- Την 58/2002 γνωμοδότηση του νομαρχιακού συμ
βουλίου Μαγνησίας.

14.- Το γεγονός ότι από τις κανονιστικές διατάξεις της 
απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του 
κρατικού προϋπολογισμού και του προϋπολογισμού του 
οικείου Ο.Τ.Α., αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Σκοπός της παρούσας απόφασης είναι η προστασία, η 

διατήρηση και η διαχείριση της φύσης και του τοπίου, ως 
φυσικής κληρονομιάς και πολύτιμου εθνικού φυσικού πό
ρου, σε χερσαίες και θαλάσσιες περιοχές των Βορείων 
Σποράδων που διακρίνονται για την μεγάλη βιολογική, οι
κολογική, αισθητική, επιστημονική, γεωμορφολογική και 
παιδαγωγική τους αξία με το χαρακτηρισμό τους ως Εθνι
κού Θαλάσσιου Πάρκου.

Ειδικότερα επιδιώκεται η αποτελεσματική προστασία 
του μοναδικού για την πολύπλευρη αξία του οικοσυστή
ματος των Βορείων Σποράδων όπου εκτός από την ύπαρ
ξη σπάνιων ειδών χλωρίδας, πανίδας, οικοτόπων, φυσι
κών διαπλάσεων και σχηματισμών, ζει και αναπαράγεται ο 
μεγαλύτερος στον κόσμο πληθυσμός της Μεσογειακής 
Φώκιας (Monachus monachus) είδος που έχει χαρακτηρι
στεί ως το υπ’ αριθμόν ένα απειλούμενο με εξαφάνιση θα
λάσσιο θηλαστικό.

04006211906030044
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Άρθρο 2
1. α. Χαρακτηρίζεται ως Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο με την 

επωνυμία ’’ΕΘΝΙΚΟ ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΠΑΡΚΟ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ 
ΒΟΡΕΙΩΝ ΣΠΟΡΑΔΩΝ (Ε .Θ .Π .Α .Β .Σ .)’’ το οποίο για τις 
σχέσεις με το εξωτερικό καλείται "NATIONAL MARINE 
PARK OF ALONNISOS NORTHERN SPO RADES 
(N.M .P.A.N .S.)’’ η θαλάσσια και η χερσαία περιοχή των 
Βορείων Σποράδων που βρίσκεται στην εκτός σχεδίου και 
εκτός ορίων οικισμών προ του 1923 και κάτω των 2000 κα
τοίκων περιοχή του Δήμου Αλοννήσου, όπως τα όριά της 
φαίνονται με στοιχεία ΑΒΓΔΕΖΗΑ και μαύρη διακεκομμέ
νη γραμμή στο σχετικό πρωτότυπο διάγραμμα σε κλίμα
κα 1:100.000. Οι συντεταγμένες των ορίων και σημείων 
της περιοχής αναφέρονται στο συνημμένο παράρτημα 1 
που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας από
φασης και δημοσιεύεται με αυτήν.

β. Εντός των ορίων του Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου ο
ρίζονται περιοχές Α και Β, όπως φαίνονται με στοιχεία Α- 
ΒΓΔΕΑ και ΑΕΖΗΑ στο ίδιο διάγραμμα.

Εντός της περιοχής Α ορίζονται ζώνες Α1, Α2, Α3, Α4, 
Α5, Α6, Α7, Α8, Α9 και εντός της περιοχής Β ορίζονται ζώ
νες Β1, Β2, Β3 και Β4, όπως φαίνονται στα εννέα (9) σχε
τικά πρωτότυπα διαγράμματα σε κλίμακα 1: 10.000.

γ. Τα παραπάνω δέκα (10) πρωτότυπα διαγράμματα σε 
κλίμακα 1:100.000 και 1:10.000 θεωρήθηκαν από τον 
Προϊστάμενο της Δ/νσης Τοπογραφικών Εφαρμογών με 
την 23537/2003 πράξη του και αντίτυπά τους σε φωτο
σμίκρυνση δημοσιεύονται με την παρούσα απόφαση.

2. Η περιοχή Α περιλαμβάνει τα νησιά Ψαθούρα, Ψα- 
θονήσι, Πιπέρι, Γιούρα, Παππούς, Κυρα Παναγιά (Πέλα
γος, Πελαγονήσι), Στρογγυλό (Κουμπί), Φαγκρού (Πελέ- 
ρισσα), Μυίγα, Μέλισσα, Σφήκα, Γράμμεζα (Πράσσο), 
Σκάντζουρα, Κόρακας, Σκαντίλι, Πολεμικά, Πράσσο 
(Παραός), Λαχανού, Κασίδης, Στρογγυλό, και όλες τις 
άλλες βραχονησίδες που βρίσκονται εντός των ορίων 
αυτής.

Τα όρια των ζωνών Α1 έως Α9 που βρίσκονται εντός της 
περιοχής Α ορίζονται ως εξής:

Ζώνη Α1: Περιοχή Προστασίας της Φύσης - Πυρήνας η 
οποία περιλαμβάνει το νησί Πιπέρι και την περιμετρική αυ
τού θαλάσσια ζώνη που εκτείνεται σε ακτίνα 3 ναυτικών 
μιλίων γύρω από τις ακτές του νησιού.

Ζώνη Α2: Περιοχή Προστασίας της Φύσης η οποία πε
ριλαμβάνει το σύνολο της χερσαίας επιφάνειας του νησι
ού Ψαθούρα

Ζώνη Α3: Περιοχή Προστασίας της Φύσης η οποία πε
ριλαμβάνει τα σύνολο της χερσαίας επιφάνειας του νησι
ού Γ ιούρα και την περιμετρική αυτού θαλάσσια ζώνη που 
εκτείνεται σε ακτίνα 0,5 ναυτικού μιλίου γύρω από τις α
κτές του νησιού.

Ζώνη Α4: Περιοχή Προστασίας της Φύσης η οποία πε
ριλαμβάνει το σύνολο της χερσαίας επιφάνειας του νησι
ού Κυρά Παναγιά καθώς και την θαλάσσια ζώνη που ε
κτείνεται σε ακτίνα 1 /3 του ναυτικού μιλίου από τις βορει
οδυτικές ακτές του νησιού Κυρά Παναγιά, και 
συγκεκριμένα από τη νήσο Πελέρισσα έως το ακρωτήριο 
Κάτεργο (Σ29-Σ31).

Ζώνη Α5: Περιοχή Προστασίας της Φύσης η οποία πε
ριλαμβάνει το σύνολο της χερσαίας επιφάνειας του νησι
ού Σκάντζουρα.

Ζώνη Α6: Περιοχή Προστασίας της Φύσης η οποία πε

ριλαμβάνει το σύνολο της χερσαίας επιφάνειας των βρα
χονησίδων Κόρακας και Σκαντήλι που βρίσκονται νοτιο
δυτικά της νήσου Σκάντζουρα και το σύνολο της χερσαί
ας περιοχής της βραχονησίδας Πολεμικά που βρίσκεται 
βόρεια της νήσου Σκάντζουρα.

Ζώνη Α7: Περιοχή Προστασίας της Φύσης η οποία πε
ριλαμβάνει όλες τις υπόλοιπες νησίδες και βραχονησίδες 
που περιλαμβάνονται στη περιοχή Α' του Θαλάσσιου 
Πάρκου, όπως αυτή ορίζεται από τις συντεταγμένες που 
δίνονται παραπάνω.

Ζώνη Α8 : Περιοχή Ειδικών Ρυθμίσεων η οποία περιλαμ
βάνει την περιοχή του πάγκου (ύφαλος) βόρεια των Γιού- 
ρων, όπως αυτή ορίζεται από το κέντρο του (Σ. 48) και σε 
ακτίνα ενός ναυτικού μιλίου από αυτό.

Ζώνη Α9: Περιοχή Ειδικών Ρυθμίσεων η οποία περιλαμ
βάνει τον υπόλοιπο θαλάσσιο χώρο της περιοχής Α.

3. Η περιοχή Β περιλαμβάνει τα νησιά: Αλόννησος, Πε
ριστέρα, το σύμπλεγμα των νησιών Αδελφοί (μικρό και με
γάλο Αδέλφι), Λεχούσα (Λυκόρεμα), το σύμπλεγμα των 
βραχονησίδων Γαϊδουρονήσια (Γαϊδάρες), Μανώλα, 
Μούλες και όλες τις άλλες βραχονησίδες που βρίσκονται 
εντός των ορίων της περιοχής Β'.

Τα όρια των ζωνών Β 1 έως Β4 που βρίσκονται εντός της 
περιοχής Β ορίζονται ως εξής:

Ζώνη Β1: Ζώνη Ειδικών Ρυθμίσεων η οποία περιλαμβά
νει την θαλάσσια ζώνη που εκτείνεται σε ακτίνα 200 μέ
τρων από τις βορειοδυτικές ακτές της Αλοννήσου και συ
γκεκριμένα από το ακρωτήριο Κάλαμος μέχρι το ακρωτή
ριο Αμμώνι (Σ1-Σ2).

Ζώνη Β2: Ζώνη Οικιστικών Ρυθμίσεων I, η οποία περι
λαμβάνει την χερσαία ζώνη στην εκτός σχεδίου και εκτός 
ορίων οικισμών ευρύτερη περιοχή του ερευνητικού σταθ
μού Γέρακα Αλοννήσου η οποία περικλείεται από τα ση
μεία Σ6-Σ26.

Ζώνη Β3: Ζώνη Οικιστικών ρυθμίσεων ΙΙ η οποία περι
λαμβάνει την χερσαία ζώνη στην εκτός σχεδίου και εκτός 
ορίων οικισμών ευρύτερη περιοχή του ερευνητικού σταθ
μού Γέρακα Αλοννήσου η οποία περικλείεται από τα ση
μεία Σ3-Σ5.

Ζώνη Β4: είναι η περιοχή του χερσαίου τμήματος της 
Αλοννήσου και της Περιστέρας καθώς και το χερσαίο 
τμήμα των νησίδων που βρίσκονται εντός της περιοχής 
Β', όπως και ο υπόλοιπος θαλάσσιος χώρος της περιο
χής Β'

Άρθρο 3
Σε όλη την περιοχή του Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου ε 

πιτρέπονται οι παρακάτω αναφερόμενες δραστηριότη
τες με τους αντίστοιχους γενικούς όρους και περιορι
σμούς, εκτός εάν κατά περίπτωση ορίζεται διαφορετι
κά.

1. Επιστημονική έρευνα, που σχετίζεται με την παρακο
λούθηση βιοτικών και αβιοτικών παραμέτρων καθώς και 
πολιτιστικών και κοινωνικών στοιχείων που αποσκοπούν 
στην προστασία και διατήρηση των προστατευόμενων α
ντικειμένων και η οποία δύναται να διεξάγεται από νομικά 
ή φυσικά πρόσωπα που διαθέτουν τις απαραίτητες άδει
ες από τους κατά περίπτωση αρμόδιους για το φυσικό α
ντικείμενο της έρευνας φορείς. Για την επιστημονική έ
ρευνα απαιτείται επιπλέον άδεια η οποία εκδίδεται από 
τον Φορέα Διαχείρισης του Πάρκου. Η άδεια ζητείται με 
έγγραφη αίτηση των ενδιαφερομένων στην οποία θα α
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ναφέρεται εκτενής περίληψη του ερευνητικού προγράμ
ματος, ο σκοπός της συγκεκριμένης έρευνας, τα μέσα τα 
οποία θα χρησιμοποιηθούν για την συγκεκριμένη έρευνα, 
το απαιτούμενο προσωπικό, ο τρόπος μετακίνησης, τα 
σημεία θέσεις-προσέγγισης ο τόπος και ο τρόπος παρα
μονής του ερευνητικού προσωπικού και το ακριβές χρο
νοδιάγραμμα της έρευνας.

2. Διαχειριστικές δράσεις, στις οποίες περιλαμβάνονται 
τα απαραίτητα έργα - ενέργειες - λειτουργίες που προ- 
βλέπονται από το Σχέδιο Διαχείρισης του Πάρκου. για την 
προστασία, διατήρηση, και αναβάθμιση των προστατευ- 
τέων αντικειμένων. Οι διαχειριστικές δράσεις πραγματο
ποιούνται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και εφόσον 
εκδοθούν οι απαραίτητες άδειες με τις διαδικασίες που ο
ρίζονται στην προηγούμενη περίπτωση (1).

3. Στην περιοχή Α επιτρέπεται η συντήρηση, επισκευή 
- αναστήλωση μνημείων, κτισμάτων, αρχαιολογικών χώ
ρων που βρίσκονται εντός των ζωνών του Πάρκου, όπως 
αυτά έχουν καταγραφεί και περιγράφονται παρακάτω α- 
νά ζώνη και εφόσον έχει εκδοθεί η απαραίτητη άδεια α
πό τους κατά περίπτωση αρμόδιους για το φυσικό αντι
κείμενο φορείς. Επίσης απαιτείται άδεια που εκδίδεται 
από τον Φορέα Διαχείρισης του Πάρκου. Η αίτηση για τη 
χορήγηση της άδειας θα συνοδεύεται κατά περίπτωση 
από σχέδια και κατασκευαστικές λεπτομέρειες στην ο
ποία θα αναφέρονται ο σκοπός της συγκεκριμένης πα
ρέμβασης, οι μέθοδοι και τα χρονοδιαγράμματα υλο
ποίησης, το απαιτούμενο προσωπικό και το μέσον μετα
κίνησης.

Με την ίδια διαδικασία και τις ίδιες προϋποθέσεις επι
τρέπεται εντός της περιοχής Β, η αρχαιολογική έρευνα 
καθώς και η αναστήλωση και αξιοποίηση των αρχαιολογι
κών και εν γένει ιστορικών χώρων και μνημείων.

4. Γεωργικές δραστηριοτήτες, στις υφιστάμενες σήμε
ρα καλλιεργούμενες εκτάσεις, με παραδοσιακές μεθό
δους. Σε κάθε περίπτωση απαγορεύεται η χρήση φωτιάς, 
τα αγροχημικά, οι με οποιονδήποτε τρόπο αποψιλώσεις 
εκτάσεων, οι αναδασμοί, οι αποξηράνσεις, οι κατασκευές 
αποστραγγιστικών τάφρων, και οι υλοτομίες με εξαίρεση 
τις υλοτομίες που εντάσσονται σε συγκεκριμένο σχέδιο 
διαχείρισης δασικών εκτάσεων του Υπουργείου Γεωρ
γίας μετά σύμφωνη γνώμη του Τμήματος Διαχείρισης Φυ
σικού Περιβάλλοντος της Διεύθυνσης Περιβαλλοντικού 
Σχεδιασμού του Υ .Π Ε .χ Ω.ΔΕ.

Για την προσέγγιση και παραμονή των ασχολουμένων 
με τις δραστηριότητες αυτές, απαιτείται άδεια που εκδί- 
δεται από τον Φορέα Διαχείρισης, με τη διαδικασία που ο
ρίζεται στην παραπάνω περ. 1, και ανανεώνεται κάθε χρό
νο ή νωρίτερα, αν αλλάξουν τα δεδομένα που λήφθηκαν 
υπόψη για την έκδοσή της.

5. Κτηνοτροφία -βόσκηση σε εκτατική μορφή με παρα
δοσιακές μεθόδους. Οι ειδικότεροι όροι για τον αριθμό 
των ζώων, τις βοσκούμενες εκτάσεις, τους χρονικούς πε
ριορισμούς άσκησης της δραστηριότητας και κάθε άλλη 
σχετική λεπτομέρεια, ρυθμίζονται από το Σχέδιο Διαχεί
ρισης και τον Κανονισμό Λειτουργίας του Πάρκου. Ως τό
τε απαγορεύεται η περαιτέρω αύξηση του ζωικού κεφα
λαίου.

Για την προσέγγιση και παραμονή των ασχολουμένων 
με τη δραστηριότητα αυτή απαιτείται άδεια που εκδίδεται 
από τον Φορέα Διαχείρισης, με τη διαδικασία που ορίζε
ται στην παραπάνω περ. 1, και ανανεώνεται κάθε χρόνο ή

νωρίτερα, αν αλλάξουν τα δεδομένα που λήφθηκαν υπό
ψη για την έκδοσή της.

6. A. Παράκτια επαγγελματική αλιεία, με τα κατωτέρω 
αλιευτικά εργαλεία σύμφωνα με την κείμενη αλιευτική 
νομοθεσία και με τους κατωτέρω πρόσθετους όρους και 
περιορισμούς, καθώς και με τους ειδικότερους όρους 
κατά ζώνη, όπως ορίζονται στις διατάξεις της παρού
σας:

- Με δίχτυα (εξαιρουμένων των διχτυών τράτας που ε
πιτρέπονται μόνο στη Β4 ζώνη), μόνο κατά τη διάρκεια 
της νύκτας.

Το άνοιγμα του ματιού των διχτυών πρέπει να είναι με
γαλύτερο των 44 χιλιοστομέτρων,μετρούμενο κατά τη 
διαγώνιο.

Ειδικότερα για την αλιεία του αστακού (Palmurus ele- 
phas) και της αστακοκαραβίδας (Hommarus gammarus) 
με δίχτυα που έχουν άνοιγμα ματιού 220 χιλιοστομέτρων 
και άνω, κατά την διαγώνιο. Τ α δίχτυα θα παραμένουν στη 
θάλασσα μόνο κατά τη διάρκεια της νύχτας. Απαγορεύε
ται η αλιεία των ανωτέρω ειδών από τις 15 Αυγούστου έ
ως και τις 31 Δεκεμβρίου, κάθε έτους.

- Με αγκιστρωτά εργαλεία.
Στους πλωτήρες των άκρων των ανωτέρω αλιευτικών 

εργαλείων κατά της διάρκεια της αλιείας θα αναγράφο
νται ευκρινώς με κεφαλαία γράμματα:

α) Τα στοιχεία αναγνώρισης του αλιευτικού σκάφους, 
στο οποίο ανήκουν τα υπόψη αλιευτικά εργαλεία (αριθ
μός μητρώου αλιευτικού σκάφους (ΑΜΑΣ) - όνομα σκά
φους - αριθμός και λιμάνι λεμβολόγησης/νηολόγησης, ή 
βιβλίου εγγραφής μικρών σκαφών (ΒΕΜΣ).

β) Στον πλωτήρα της αρχής το γράμμα (Α) και στον πλω
τήρα του τέλους το γράμμα (Τ).

- Με ιχθυοπαγίδες (μόνο στη Β4 ζώνη) σύμφωνα με την 
κείμενη αλιευτική νομοθεσία και με τους ειδικότερους ό
ρους που ορίζονται για τη ζώνη Β4.

Β. - Μέση επαγγελματική αλιεία (μηχανότρατες, γρι- 
γρι) σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και με τους ειδι
κότερους όρους κατά ζώνη, όπως ορίζονται στις διατά
ξεις της παρούσας.

Γ. - Ερασιτεχνική αλιεία με συρτές και πετονιές, σύμ
φωνα με την κείμενη αλιευτική νομοθεσία και με τους ει
δικότερους όρους κατά ζώνη, όπως ορίζονται στις διατά
ξεις της παρούσας.

Δ. Οι ασκούντες τις αναφερόμενες δραστηριότητες κα- 
ταχωρούνται σε ειδικό μητρώο, το οποίο τηρείται από το 
Φορέα Διαχείρισης του Πάρκου, και λαμβάνουν σχετική 
βεβαίωση η οποία αναφέρει τα επαγγελματικά και λοιπά 
στοιχεία του ενδιαφερομένου.

Γ ια την είσοδο και διέλευση των αλιευτικών σκαφών, ε
ξασφαλίζεται ειδική άδεια που χορηγείται από το φορέα 
διαχείρισης.

Ε. Στις ζώνες όπου επιτρέπεται η προσέγγιση και αγκυ- 
ροβολία των σκαφών, κατά τη διάρκεια των χειρισμών α- 
γκυροβολίας ή πρόσδεσης επιτρέπεται η αποβίβαση 
στον αιγιαλό.

7. Είσοδος, διέλευση σκαφών, διακίνηση επισκεπτών 
μετά από ειδική άδεια που χορηγείται στους ενδιαφερό- 
μενους από το Φορέα Διαχείρισης του Πάρκου.

Οι ειδικότεροι όροι σχετικά με τον αριθμό, το μέγεθος, 
την ταχύτητα των σκαφών, καθώς και τον αριθμό των επι
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βατών-επισκεπτών κατά περίπτωση θα ρυθμίζονται από 
τον Κανονισμό Λειτουργίας.

Δεν επιτρέπεται η διέλευση δεξαμενοπλοίων που μετα
φέρουν φορτία πετρελαίου άνω των 500 τόνων, καθώς 
και οποιουδήποτε πλωτού μέσου που μεταφέρει επικίν
δυνα ή τοξικά ή ραδιενεργά φορτία ή/και κατάλοιπά 
τους.

Άρθρο 4
Ι. Στις ζώνες Α1, Α2, Α3, Α4, Α5, Α6, Α7, Α8, Α9 της πε

ριοχής Α, επιτρέπονται κατά ζώνη:
1. Στη ζώνη Α1 επιτρέπονται η επιστημονική έρευνα, οι 

διαχειριστικές δράσεις, η συντήρηση του υπάρχοντος εκ
κλησιαστικού κτίσματος της Ζωοδόχου Πηγής καθώς και 
της υφιστάμενης ανατολικά πηγής και κτηνοτροφικές 
δραστηριότητες:

2. Στη ζώνη Α2 επιτρέπονται η επιστημονική έρευνα, οι 
διαχειριστικές δράσεις και η προσέγγιση και παραμονή ε
πισκεπτών με τους εξής επιπλέον περιορισμούς:

- η προσέγγιση και η παραμονή των σκαφών και των ε
πισκεπτών θα γίνεται από την ανατολή έως τη δύση του ή
λιου, απαγορευομένης της διανυκτέρευσης.

- η προσέγγιση και η αγκυροβολία των σκαφών θα γίνε
ται μόνο στον ομώνυμο όρμο Ψαθούρα και η αποβίβαση 
των επισκεπτών θα γίνεται στην παραλία Μαντράκι, της ο
ποίας επιτρέπεται η χρήση σε ζώνη 50 μέτρων από την α
κτή, απαγορευομένης της χρήσης φωτιάς.

- Επιτρέπεται η κολύμβηση και η ελεύθερη κατάδυση.
Επίσης επιτρέπεται η συντήρηση του υφιστάμενου φά

ρου και των κτισμάτων που τον περιβάλλουν, της υφιστά
μενης δεξαμενής ομβρίων υδάτων και των τριών υφιστα
μένων πηγαδιών.

Σε όλες τις ακτές του νησιού επιτρέπεται η προσέγγιση 
και αγκυροβολία των σκαφών της παράκτιας και μέσης ε
παγγελματικής αλιείας καθώς και η διανυκτέρευση εντός 
αυτών.

3. Στη ζώνη Α3 επιτρέπονται η επιστημονική έρευνα, οι 
διαχειριστικές δράσεις, οι δραστηριότητες του Υπουρ
γείου Γεωργίας για τη διατήρηση των βιοαποθεμάτων του 
νησιού. Επίσης επιτρέπονται:

- Η συντήρηση της εκκλησίας του Ευαγγελισμού, και 
των υφισταμένων κτισμάτων της Δασικής Υπηρεσίας, των 
δεξαμενών ομβρίων στις θέσεις Σπηλιά Κύκλωπα, Μεγά
λη Βάλα και Κερασιά, των ποτίστρων στις θέσεις Μεγάλη 
Βάλα, Κερασιά και Βαρδάρια και των πηγών τρεχούμενου 
νερού στις θέσεις Βαρδάρια και Πνιγμένος.

- Η παράκτια επαγγελματική αλιεία. Η διέλευση των 
σκαφών αυτών καθώς η αγκυροβολία και η διανυκτέρευ- 
ση εντός αυτών σε όλες τις ακτές του νησιού εξαιρουμέ- 
νης της περιοχής Όρμος Πνιγμένου όπως αυτή ορίζεται 
από τα σημεία Σ38-Σ39.

- Η διέλευση και αγκυροβολία σκαφών επιστημονικής έ
ρευνας, σκαφών που χρησιμοποιούνται στα πλαίσια της 
διαχείρισης του Πάρκου και σκαφών φύλαξης καθώς και 
η διανυκτέρευση εντός αυτών. Κατά τη διάρκεια των χει
ρισμών αγκυροβολίας ή πρόσδεσης επιτρέπεται η αποβί
βαση στον αιγιαλό.

- Η προσέγγιση και η αγκυροβολία σκαφών αναψυχής 
και τουριστικών σκαφών, στον όρμο Μεγάλη Βάλα (Σ36- 
Σ37) στη θέση που ορίζεται από το σημείο Σ41 και στη θέ
ση Συκιές στη θέση που ορίζεται από το σημείο Σ40,όπου

και επιτρέπεται η αποβίβαση επισκεπτών ατομικά ή ομα
δικά με αποκλειστικό σκοπό την επίσκεψη στο σπήλαιο 
του Κύκλωπα, όταν και εφόσον επιτραπεί από τα Υπουρ
γεία Πολιτισμού και Γεωργίας. Στην περίπτωση αυτή η ε
πίσκεψη επιτρέπεται από την ανατολή μέχρι την δύση του 
ηλίου.

4. Στη ζώνη Α4 επιτρέπονται η επιστημονική έρευνα, οι 
διαχειριστικές δράσεις, οι γεωργικές και κτηνοτροφικές 
δραστηριότητες, η προσέγγιση σκαφών και η αποβίβαση 
επισκεπτών στο εσωτερικό του νησιού με τους εξής επι
πλέον περιορισμούς:

- Η αποβίβαση επισκεπτών (ατομικά ή ομαδικά) θα γίνε
ται στον όρμο Μοναστήρι (Σ34-Σ35) από την ανατολή εως 
τη δύση του ηλίου, με σκοπό και μόνο την επίσκεψη της 
Μονής του Γενεσίου της Θεοτόκου. Η πρόσβαση στη Μο
νή θα γίνεται μόνο από το μονοπάτι που οδηγεί από τον 
όρμο Μοναστήρι στη Μονή.

- Η διανυκτέρευση στη Μονή επιτρέπεται μόνο για λα
τρευτικούς σκοπούς μετά από σύμφωνη γνώμη των εκ
προσώπων της Μονής.

- Η προσέγγιση και παραμονή των μοναχών θα γίνεται 
χωρίς διατυπώσεις.

- Επίσης επιτρέπεται η συντήρηση της Μονής των υφι
στάμενων κτισμάτων και των αντίστοιχων υποδομών τους 
στη θέση «Άγιος Πέτρος» και «Παλιομονάστηρο", η συ
ντήρηση των υφιστάμενων πηγαδιών στις θέσεις Βρωμο
πηγάδι, Κάμπος και Πλανήτης καθώς και της υφιστάμε
νης δεξαμενής ομβρίων στη θέση Αγραμπελιά και η συ
ντήρηση της υφιστάμενης ποτίστρας ζώων στη θέση 
Βρωμοπήγαδα των υφιστάμενων μαντριών και καλυβιών 
στις θέσεις Ανοιξιάτικα και Κάμπος, καθώς και η παράκτια 
επαγγελματική αλιεία. Σε όλες τις ακτές του νησιού, εξαι
ρούμενης της περιοχής που περιλαμβάνεται μεταξύ του 
νότιου ορίου του όρμου Βρομοπήγαδα, (Σ30) εως το νό
τιο άκρο της ΒΔ ακτής του νησιού (Σ29) βόρεια της νησί
δας Πελέρισσα, επιτρέπεται η προσέγγιση και αγκυροβο
λία των σκαφών αυτών καθώς και η διανυκτέρευση εντός 
αυτών.

Επιτρέπεται ακόμα η διέλευση των σκαφών μέσης ε
παγγελματικής αλιείας, και η αγκυροβολία αυτών και η 
διανυκτέρευση του πληρώματος εντός των σκαφών 
στους όρμους Πλανήτης (Σ 32 - Σ33) και Άγιος Πέτρος (Σ 
27 - Σ28 )

Η προσέγγιση και αγκυροβολία τουριστικών σκαφών 
και σκαφών αναψυχής επιτρέπεται στους όρμους Πλανή
της και Άγιος Πέτρος, απαγορευομένης της αποβίβασης 
των επιβατών στην ακτή και επιτρεπομένης της κολύμβη
σης, της ελεύθερης κατάδυσης και της διανυκτέρευσης 
εντός του σκάφους.

5. Στη ζώνη Α5 επιτρέπονται η επιστημονική έρευνα, οι 
διαχειριστικές δράσεις, οι γεωργικές και κτηνοτροφικές 
δραστηριότητες, η προσέγγιση και αγκυροβολία τουρι
στικών σκαφών από την ανατολή ως τη δύση του ήλιου 
στον όρμο Λιμάνι (σημεία 42,43,44,45), η χρήση της πα
ραλίας αυτής για κολύμβηση και ελεύθερη κατάδυση, α- 
παγορευομένης της χρήσης φωτιάς.

Επιτρέπεται η προσέγγιση και αγκυροβολία σκαφών 
παράκτιας και μέσης επαγγελματικής αλιείας και η διανυ- 
κτέρευση του πληρώματος εντός αυτών.

Επίσης επιτρέπεται η συντήρηση της Μονής του Ευαγ
γελισμού της Θεοτόκου. Η προσέγγιση και παραμονή 
των μοναχών επιτρέπεται χωρίς διατυπώσεις.
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6. Στη ζώνη Α6 επιτρέπεται η επιστημονική έρευνα, οι 
διαχειριστικές δράσεις και η προσέγγιση και αγκυροβο- 
λία σκαφών παράκτιας επαγγελματικής αλιείας καθώς 
και η διανυκτέρευση του πληρώματος εντός αυτών.

7. Στη ζώνη Α7 επιτρέπεται η επιστημονική έρευνα, οι 
διαχειριστικές δράσεις, οι γεωργικές και κτηνοτροφι- 
κές δραστηριότητες και η συντήρηση της δεξαμενής 
ομβρίων υδάτων στη νησίδα Φαγκρού, του μαντριού 
στη νήσο Πρασσού, του καλυβιού και της ποτίστρας 
στη νήσο Γράμμιζα, του καλυβιού στη νησίδα Ψαθονή- 
σι και της εκκλησίας της Παναγιάς στη νησίδα Παπ
πούς. Επίσης επιτρέπεται η προσέγγιση και αγκυροβο- 
λία των σκαφών παράκτιας επαγγελματικής αλιείας και 
η διανύκτερευση του πληρώματος εντός αυτών, η προ
σέγγιση και αγκυροβολία στις ακτές των σκαφών ανα- 
ψυχής-τουρισμού από την ανατολή έως τη δύση του ή
λιου η αποβίβαση των επιβατών καθώς και η επίσκεψη 
στην εκκλησία της Παναγιάς στη νησίδα Παππούς. Η 
χρήση των παραλιών επιτρέπεται για κολύμβηση και ε 
λεύθερη κατάδυση.

8. Στη ζώνη Α8 επιτρέπεται η επιστημονική έρευνα, οι 
διαχειριστικές δράσεις και η παράκτια επαγγελματική α
λιεία.

9. Στη ζώνη Α9 επιτρέπεται:
Η επιστημονική έρευνα, οι διαχειριστικές δράσεις.
Η παράκτια επαγγελματική αλιεία.
Η μέση επαγγελματική αλιεία για μεν τις μηχανότρατες 

σε απόσταση μεγαλύτερη των 2 ναυτικών μιλίων από τις 
ακτές των νησιών της περιοχής Α, για δε τα γρι γρι, επι
τρέπεται σε απόσταση μεγαλύτερη του 1,5 ναυτικού μιλί
ου από της ακτές των νησιών της περιοχής Α.

Η ερασιτεχνική αλιεία με συρτή και πετονιές, εξαιρου- 
μένης της περιοχής που βρίσκεται σε απόσταση 1,5 ναυ
τικού μιλίου γύρω από τη νησίδα Ψαθούρα και με τις προ
ϋποθέσεις της παραγράφου 6 του άρθρου 3.

Η διέλευση των σκαφών, με ανώτατο όριο ταχύτητας τα 
10 ναυτικά μίλια ανά ώρα, όταν διέρχονται σε απόσταση 
μικρότερη του μισού ναυτικού μιλίου, από όλες τις ακτές 
των νησιών της περιοχής Α.

ΙΙ. Στις ζώνες Β1, Β2, Β3 και Β4 της περιοχής Β, επιπι- 
τρέπονται κατά ζώνη:

1. Στη ζώνη Β1 επιτρέπεται:
H επιστημονική έρευνα, οι διαχειριστικές δράσεις.
H παράκτια επαγγελματική αλιεία.
H ερασιτεχνική αλιεία με συρτή και πετονιές.
H διέλευση, παραμονή και αγκυροβολία των σκαφών ε

πιστημονικής έρευνας, διαχειριστικών δραστηριοτήτων, 
παράκτιας επαγγελματικής αλιείας και εραστιτεχνικής α
λιείας. Όλα τα σκάφη, εκτός από αυτά της φύλαξης, μπο
ρούν να αναπτύσσουν ταχύτητα μέχρι δέκα (10) ναυτικά 
μίλια ανά ώρα.

2. Στη ζώνη Β2 επιτρέπεται η επιστημονική έρευνα, οι 
διαχειριστικές δράσεις, ήπιες γεωργοκτηνοτροφικές 
δραστηριότητες μη εντατικής μορφής, η συντήρηση των 
υφισταμένων έργων υποδομής, η λειτουργία του αλιευτι
κού καταφυγίου Γέρακα και η λειτουργία του Ερευνητι
κού Σταθμού με όλα τα απαραίτητα γι’ αυτήν. Επιτρέπο
νται επίσης τα έργα για την ολοκλήρωση ή επέκταση του 
Ερευνητικού Σταθμού εφόσον προηγηθεί εκπόνηση Με
λέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων τύπου ΑΙΙ και εγκρι- 
θούν οι περιβαλλοντικοί όροι.

3. Στη ζώνη Β3 επιτρέπεται η επιστημονική έρευνα, οι 
διαχειριστικές δράσεις, η συντήρηση των υφισταμένων 
έργων υποδομής, η λειτουργία του Ερευνητικού Σταθμού 
Γ έρακα με όλα τα απαραίτητα γι’ αυτήν έργα, καθώς και η 
κατασκευή έργων για την ολοκλήρωση και επέκταση του 
Σταθμού εφόσον προηγηθεί εκπόνηση Μελέτης Περιβαλ
λοντικών Επιπτώσεων τύπου Α2 και εγκριθούν οι περι
βαλλοντικοί όροι. Επίσης επιτρέπονται οι ήπιες γεωργι
κές και κτηνοτροφικές δραστηριότητες και για την αλλα
γή των μεθόδων και των όρων άσκησης των 
δραστηριοτήτων αυτών απαιτείται έγκριση περιβαλλοντι
κών όρων για έργα Α2 κατηγορίας, εφόσον τα απαραίτη
τα έργα εμπίπτουν στις σχετικές διατάξεις. Η δόμηση στις 
εκτός σχεδίου περιοχές της ζώνης αυτής επιτρέπεται 
σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και με τους εξής ειδι
κότερους όρους και περιορισμούς. Αγροτικές κατοικίες 
επιφάνειας μέχρι 60 τ.μ. και έγκριση περιβαλλοντικών ό
ρων έργων Α ΙΙ κατηγορίας, για την κατασκευή δεξαμε
νών, φρεατίων, αντλητικών και αθλητικών εγκαταστάσε
ων.

4. Στη ζώνη Β4 επιτρέπονται όλες οι δραστηριότητες, 
σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία με τους εξής επιπλέ
ον όρους, περιορισμούς και απαγορεύσεις για τις κατω
τέρω οριζόμενες:

α. Για όλες τις κατηγορίες έργων και υποδομών απαι
τείται εκπόνηση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων 
κατηγορίας τουλάχιστον ΑΙΙ και υποβολή της για έλεγχο 
στη Δ/νση Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού του 
Υ.ΠΕ.ΧΩ .Δ .Ε .

β. Δεν επιτρέπεται η διέλευση δεξαμενοπλοίων που με
ταφέρουν φορτία πετρελαίου άνω των 500 τόνων, καθώς 
και οποιουδήποτε πλωτού μέσου που μεταφέρει επικίν
δυνα ή τοξικά ή ραδιενεργά φορτία ή/και κατάλοιπά τους.

γ. Η μέση επαγγελματική αλιεία για μεν τις μηχανότρα
τες σε απόσταση μεγαλύτερη των ναυτικών μιλίων από τις 
ακτές των νησιών της περιοχής Β, για δε τα γρι γρι, σε α
πόσταση μεγαλύτερη του 1,5 ναυτικού μιλίου από τις α
κτές των νησιών της περιοχής Β.

δ. Η αλιεία με ιχθυοπαγίδες σύμφωνα με την κείμενη α
λιευτική νομοθεσία και μέχρι 100 ιχθυοπαγίδες ανά επαγ
γελματικό αλιευτικό σκάφος.

ΙΙΙ. 1. Η φύλαξη και επόπτευση του Εθνικού Θαλάσσιου 
Πάρκου διεξάγεται σε όλη την περιοχή αυτού, σύμφωνα 
με την κείμενη νομοθεσία, τους όρους και περιορισμούς 
της παρούσας απόφασης, το Σχέδιο Διαχείρισης και τον 
Κανονισμό Λειτουργίας.

2. Σε περιπτώσεις ανωτέρας βίας, ιδίως πυρόσβεσης, 
αποφυγής ναυτικών και γενικότερα θαλάσσιων κινδύνων 
ή παροχής βοήθειας σε κινδυνεύοντα πρόσωπα ή σκάφη 
επιτρέπεται η διέλευση και η αγκυροβολία σκαφών και 
χωρίς την προηγούμενη άδεια της λιμενικής αρχής Αλον
νήσου ή της αρμόδιας υπηρεσίας, αλλά μετά την παρέ
λευση των παραπάνω κινδύνων επιβάλλεται η ενημέρωση 
των αρμοδίων αρχών.

3. Οι παραβάτες των διατάξεων που διέπουν το Εθνικό 
Θαλάσσιο Πάρκο Αλοννήσου Βορείων Σποράδων υπόκει- 
νται στις κυρώσεις που προβλέπονται από τα άρθρα 
28,29 και 30 του Ν. 1650/1986 (Α' 160), όπως ισχύουν α
νεξάρτητα από τις κυρώσεις που επιβάλλονται για παρά
βαση των διατάξεων του Ν. 743/77 (Α' 319) όπως κωδικο- 
ποιήθηκε με το Π.Δ. 55/98 «Προστασία του Θαλάσσιου 
Περιβάλλοντος» (Α' 58) και όπως ισχύει.
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4. Τόσο κατά την φάση εκτέλεσης συναφών έργων ή ή
πιων παρεμβάσεων εντός του Πάρκου όσο και κατά τη λει
τουργία του όλου συστήματος των προστατευόμενων πε
ριοχών, θα πρέπει να τηρούνται/πληρούνται τα πιο κάτω 
μέτρα και προϋποθέσεις για την αποφυγή ρύπανσης της 
θάλασσας που θα υποδειχθούν από την οικεία Λιμενική 
Αρχή σύμφωνα με το Ν. 743/77 όπως κωδικοποιήθηκε με 
το Π.Δ. 55/98,το Ν. 1269/81, το Ν. 2252/94 και το Π.Δ. 
11/2002.

α. Η ύπαρξη και λειτουργία επαρκών και κατάλληλων 
ευκολιών υποδοχής πετρελαιοειδών καταλοίπων, απορ
ριμμάτων, λυμάτων των εξυπηρετούντων σκαφών.

β. Ο εφοδιασμός με τον απαραίτητο εξοπλισμό αντιμε
τώπισης περιστατικών ρύπανσης της θάλασσας από πε
τρελαιοειδή (πλωτά φράγματα, απορροφητικές - προσ- 
ροφητικές ουσίες κ.λ.π.) που θα υποδειχθούν από την οι
κεία Λιμενική Αρχή και η ύπαρξη «Σχεδίου Ενεργειών» για 
την αντιμετώπιση παρόμοιων περιστατικών, το οποίο θα 
πρέπει να είναι συμβατό με το Τ οπικό Σχέδιο ’ Εκτακτης Α
νάγκης της οικείας Λιμενικής Αρχής.

γ. Η νόμιμη διάθεση των λυμάτων/αποβλήτων που θα 
προέρχονται από τις χερσαίες εγκαταστάσεις της ευρύ
τερης περιοχής σε κεντρικά αποχετευτικά δίκτυα και συ
στήματα βιολογικού καθαρισμού (άδεια σύνδεσης, άδεια 
διάθεσης κ.λ.π.).

Άρθρο 5
Για τη διαχείριση του Πάρκου με σκοπό την επίτευξη 

της προστασίας του, των σκοπών και των στόχων του συ
ντάσσεται κανονισμός διοίκησης και λειτουργίας και κα
ταρτίζεται Σχέδιο διαχείρισης και εξειδικευμένων προ
γραμμάτων δράσης, όπως ορίζεται στις διατάξεις του άρ
θρου 18 παρ. 5 του Ν. 1650/86.

Ως πλαίσιο των παραπάνω προσδιορίζονται:
1. Η σήμανση των ορίων των ζωνών προστασίας του 

Πάρκου.
2. Η ανάπτυξη συστήματος έργων, δράσεων, υποδομών 

για την προστασία και διατήρηση των ευαίσθητων περιο
χών (π.χ. ενημερωτική σήμανση συμπεριφοράς επισκε
πτών, φυλάκια, παρατηρητήρια, περιφράξεις, οδόφρα- 
κτα, αποκατάσταση περιοχών, υποδομή και μέτρα για την 
αποφυγή θαλάσσιας ρύπανσης).

3. Η οργάνωση συστήματος εποπτείας και φύλαξης της 
περιοχής (προσωπικό, αρμόδιοι φορείς, υποδομή, διαδι
κασίες) και η εισήγηση ή η αναφορά στις αρμόδιες αρχές 
πράξεων ή παραλείψεων που συνιστούν παραβάσεις των 
διατάξεων που διέπουν το Πάρκο, με σκοπό την επιβολή 
κυρώσεων.

4. Η ανάπτυξη προγραμμάτων - δράσεων για την ενημέ
ρωση - ευαισθητοποίηση κοινού και φορέων καθώς και 
εκπαίδευσης σε θέματα προστασίας και διαχείρισης των 
ευαίσθητων περιοχών.

5. Η οργάνωση συστήματος μόνιμης παρακολούθησης 
της κατάστασης του περιβάλλοντος και των παραμέτρων 
του.

6. Η κατάρτιση προγραμμάτων για την αξιοποίηση και α
νάδειξη των ιστορικών, λαογραφικών, πολιτιστικών και 
φυσικών μνημείων της περιοχής.

7. Η παρακολούθηση και ενεργοποίηση της εφαρμογής 
των επιβαλλόμενων περιβαλλοντικών όρων για έργα και 
δραστηριότητες.

8. Η λειτουργία του ερευνητικού σταθμού Γέρακα.
9. Η τήρηση μητρώου σκαφών και αδειών άσκησης δρα

στηριοτήτων.
10. Η εκπόνηση μελέτης αξιολόγησης των προστατευο- 

μένων αντικειμένων και εισήγηση για τυχόν τροποποίηση 
των ορίων και των όρων προστασίας τους, βάσει του άρ
θρου 21 παράγραφος 4 του Ν. 1650/86.

Άρθρο 6
1. Ο Φορέας Διαχείρισης του Πάρκου που έχει ιδρυθεί 

με την παρ. 10 του άρθρου 15 του Ν. 2742/199, όπως συ
μπληρώθηκε με το άρθρο 13 του Ν. 3044/2002 φέρει την 
επωνυμία «Φορέας Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Αλοννή
σου Βορείων Σποράδων", η οποία για τις σχέσεις του με 
το εξωτερικό μεταφράζεται «MANAGEMENT BODY OF 
TH E NATIONAL MARINE PARK OF ALONNISSOS 
NORTHERN SPORADES» (M.B.N.M.P.A.N.S) και έχει έ
δρα την Αλόννησο.

2. Ο Φορέας Διαχείρισης διοικείται από δεκαμελές διοι
κητικό συμβούλιο το οποίο αποτελείται από:

- ’Εναν επιστήμονα με ειδικές γνώσεις και εμπειρία σε 
θέματα φυσικού περιβάλλοντος, ως Πρόεδρο, που ορίζε
ται από τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δη
μοσίων ’Εργων.

- ’Εναν εκπρόσωπο του Υπουργείου Περιβάλλοντος, 
Χωροταξίας και Δημοσίων ’Εργων.

- Έναν εκπρόσωπο του Υπουργείου Γ εωργίας.
- Έναν εκπρόσωπο του Υπουργείου Ανάπτυξης.
- Έναν εκπρόσωπο του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτι

λίας, που ορίζονται ο καθένας από τον οικείο Υπουργό με 
τους αναπληρωτές τους.

- Έναν εκπρόσωπο της Περιφέρειας Θεσσαλίας, που ο
ρίζεται με τον αναπληρωτή του από τον οικείο Γενικό 
Γραμματέα Περιφέρειας.

- Έναν εκπρόσωπο της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης 
Μαγνησίας, που ορίζεται με τον αναπληρωτή του από τον 
οικείο Νομάρχη.

- Έναν εκπρόσωπο του δήμου Αλοννήσου, που ορίζεται 
με τον αναπληρωτή του από το οικείο δημοτικό συμβού
λιο.

- Έναν εκπρόσωπο των παραγωγικών φορέων της Α
λοννήσου, που ορίζεται με κοινή απόφαση τους και

- Έναν εκπρόσωπο που ορίζεται με τον αναπληρωτή του 
από περιβαλλοντική οργάνωση που δραστηριοποιείται 
στην περιοχή.

Η διαδικασία ορισμού των μελών του διοικητικού συμ
βουλίου ολοκληρώνεται εντός τριών μηνών από τη δημο
σίευση της παρούσας και εντός τριών μηνών από τη συ
γκρότησή του καταρτίζει του κανονισμούς της παρ. 8 του 
άρθρου 15 του Ν. 2742/1999.

3. Για τη διαδικασία ορισμού των μελών του διοικητικού 
συμβουλίου, τις αρμοδιότητες αυτού, τις θέσεις του επι
στημονικού, διοικητικού και τεχνικού προσωπικού, τη θέ
ση του Διευθυντή, τους πόρους και τον οικονομικό και 
διαχειριστικό έλεγχο του Φορέα, εφαρμόζονται οι σχετι
κές διατάξεις του άρθρου 15 του Ν. 2742/1999.

4. Σε περίπτωση διάλυσης του Φορέα τα περιουσιακά 
του στοιχεία περιέρχονται χωρίς άλλη διατύπωση στο Υ
πουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων ’Ερ- 
γων.

5. Έω ς τη λειτουργία του Φορέα τα θέματα αρμοδιότη
τας του χειρίζονται οι καθ’ ύλην αρμόδιες υπηρεσίες.
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Άρθρο 7
Οι διατάξεις του από 16/28.5.1992 Π. Δ/τος «Χαρακτη

ρισμός Χερσαίων και Θαλάσσιων Περιοχών των Βορείων 
Σποράδων ως Θαλασσίου Πάρκου» (Δ' 519) και κάθε άλ
λη διάταξη που έρχεται σε αντίθεση, συνολικά ή εν μέρει, 
με τις διατάξεις της παρούσας απόφασης, καταργούνται.

Άρθρο 8
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημο

σίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 6 Μαΐου 2003
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΥΦΥΠ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

Α.ΤΣΟΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΡΟΔΟΥΛΑ ΖΗΣΗ
ΓΕΩ ΡΓΙΑΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

Γ. ΔΡΥΣ Γ. ΑΝΩΜΕΡΙΤΗΣ
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Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 
ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΠΑΡΚΟ 
ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ ΒΟΡΕΙΩΝ ΣΠΟΡΑΔΩΝ

τίτλος χάρτη: βρΦ. οχεδίον 
1.6

ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΖΩΝΩΝ κλίμακα:1:10000

(Ν. ΨΑΘΟΥΡΑ) 
{ΖΟΝΗ Α2)

1999
ΦΑΣΗ
Β
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Υ,Π Ε.Χ Ω .Δ .Ε .
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 
ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΠΑΡΚΟ 
ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ ΒΟΡΕΙΩΝ ΣΠΟΡΑΔΩΝ

τίτλος χόρτη: αρτ9. oxtSfot 
1.2

Ο ΡΙΟ ΘΕΤΗ ΣΗ  ΖΩΝΩΝ κλίμακα:UtOOGQ
tass

(ΒΟΡΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ) 
(ΖΩΝΕΣ Β2-Β3)

ΦΑΣΗ
Β

Υ Π Ο Μ Ν Η Μ Α
ΖΩΝΗ ΟΙΚΙΣΤΙΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ I 

ΖΩΝΗ ΟΙΚΙΣΤΙΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ II 

θ  Βιολογικός σταθμός Γίρακα
ν .μ  ναυτικό μίλι
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Υ.ΠΕ,ΧΩ.Δ.Ε.
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘ ΥΝ ΣΗ  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΟ Σ  

Δ ΙΕΥΘ ΥΝ ΣΗ  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΙΚΟΥ Σ Χ ΕΔ ΙΑΣΜ ΟΥ  
ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Σ Φ Υ ΣΙΚ Ο Υ  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΟ Σ

\

\
\

ΕΘ Ν ΙΚΟ  ΘΑΛΑΣΣΙΟ  ΠΑΡΚΟ  
ΑΛΟΝ ΝΗΣΟΥ Β Ο Ρ ΕΙΩ Ν ΣΠΟΡΑΔΩΝ

τίτλος χάρτη; 1.3
ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΖΩΝΩΝ

(Ν. ΚΥΡΑ ΠΑΝΑΓΙΑ) 
(ΖΩΝΗ Μ )

ΑΙΓΑ ίΟ Ν  Π ΕΛΑΓΟ Σ
/

/

ν.μ

Υ Π Ο Μ Ν Η Μ Α
ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ

ι ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ Ε.Θ.ΠΑ.Β .Σ  
ναυτικό μίλ»
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Ν. ΦΑΓΚΡΟΥ 
(ΠΕΛΕΡΙΣΣΑ)

Α



Μαλάμη Κάβος

35
Μ. Κυρά Παναγιά 
(Λαύρα Αγ. Όρους)

'o B. ΜΕΛΙΣΣΑ
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Ν. ΚΑΣΙΔΗΣ

ΛΑΓΟΦΥΤΟΝΗΣΙΑ
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/

/

Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 
ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΠΑΡΚΟ 
ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ ΒΟΡΕΙΩΝ ΣΠΟΡΑΔΩΝ

τίτλος χάρτη:

ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΖΩΝΩΝ
(Ν. ΣΚΑΝΤΖΟΥΡΑ) 

(ZQNH Α5)
Ο/ΜΗ
Β

Υ Π Ο Μ Ν Η Μ Α

ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ 

ν.μ ναυτικό μίλι

Ν. Λ Α Χ Α Ν Ο Υ
Ακ. Γλύφα

Ν. Π Ο ΛΕ Μ ΙΚ Α
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Υ Π Ο Μ Ν Η Μ Α

ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ 
ΦΥΣΗΣ
ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΙΔΙΚΩΝ 
ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ-ΠΑΓΚΟΣ ΠΟΥΡΟΝ
ναυτικό μίλι

Υ .Π Ε .Χ Ω .Δ .Ε .
ΓΕΝ ΙΚΗ  Δ ΙΕΥ Θ Υ Ν Σ Η  Π ΕΡ ΙΒ Α Λ Λ Ο Ν ΤΟ Σ  
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ΕΘ Ν ΙΚ Ο  Θ Α Λ Α ΣΣΙΟ  Π Α ΡΚΟ  
ΑΛ Ο Ν Ν Η ΣΟ Υ Β Ο Ρ ΕΙΟ Ν  ΣΠΟ ΡΑΔΩΝ
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 395
3 Ιουλίου 2000

ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ
(1)

Χαρακτηρισμός χερσαίων και θαλάσσιων περιοχών του 
Σχινιά - Μαραθώνα Αττικής ως Εθνικού Πάρκου.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 18, 19 (παρ. 3), 21 (παρ. 1 

και 2), 28, 29, 30 και 31 (παρ. 9 και 10) του Ν. 1650/1986 (A’ 
160), όπως τα άρθρα 18 και 21 τροποποιήθηκαν με τις δια
τάξεις του άρθρου 16 του Ν. 2742/1999 (Α’ 207) και όπως 
το άρθρο 30 τροποποιήθηκε με το άρθρο 98 (παρ. 12) του 
Ν. 1892/1990 «Γ ια τον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη 
και άλλες διατάξεις» (Α’ 101).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 15 του Ν. 1515/1985 «Ρυθ
μιστικό σχέδιο και πρόγραμμα προστασίας περιβάλλο
ντος της ευρύτερης περιοχής της Αθήνας» (Α’ 18) όπως 
συμπληρώθηκαν και τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του 
άρθρου 11 του Ν. 2052/1992 (Α’ 94) και του άρθρου 1 παρ. 
2 του Ν. 2730/1999 (Α’ 130).

3. Τις διατάξεις των άρθρων 2 (παρ. 1δ) και 3 του Ν. 
2730/1999 «Σχεδιασμός, ολοκληρωμένη ανάπτυξη και 
εκτέλεση Ολυμπιακών Έργων και άλλες διατάξεις» (Α’ 
130), όπως η παρ. 9 του άρθρου 3 τροποποιήθηκε με το 
άρθρο 4 παρ. 2 του Ν. 2819/2000 «Ίδρυση Εταιρείας 
«Ολυμπιακό Χωριό 2004 Α.Ε.» προστασία Ολυμπιακών 
Συμβόλων και Σημάτων και άλλες διατάξεις» (Α’ 84).

4. Τις διατάξεις των άρθρων 15 και 18 (παρ. 7) του Ν. 
2742/1999 «Χωροταξικός σχεδιασμός και αειφόρος ανά
πτυξη και άλλες διατάξεις» (Α' 207).

5. Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του Ν. 1558/1985 «Κυβέρ
νηση και Κυβερνητικά Όργανα» (Α’ 137) που προστέθηκε με 
το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (Α’ 154) και αντικαταστάθηκε 
με την παρ. 2α του άρθρου 1 του Ν. 2469/1997 (Α' 38).

6. Τις διατάξεις της 71961/3670/1.7.1991 απόφασης 
του Υπουργού Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων 
Έργων «Καθορισμός τρόπου ενημέρωσης του κοινού για 
το περιεχόμενο των σχεδίων προεδρικών διαταγμάτων 
του άρθρου 21 παρ. 1 και 2 του Ν. 1650/1986» (Β ’ 541).

7. Την 59/1999 γνωμοδότηση του νομαρχιακού συμβου
λίου Ανατολικής Αττικής.

8. Τις 2/συν.38/30.6.1999 και 4/συν.48/21.12.1999 γνω
μοδοτήσεις της Εκτελεστικής Επιτροπής του Οργανι
σμού Αθήνας.

9. Την 373/5.5.1999 απόφαση του Γενικού Δ/ντή Περι
βάλλοντος ΥΠΕΧΩΔΕ «Έγκριση Ειδικής Περιβαλλοντικής 
Μελέτης Βιότοπου Σχινιά δήμου Μαραθώνα».

10. Το γεγονός ότι από τις κανονιστικές διατάξεις του 
διατάγματος αυτού δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος 
του κρατικού προϋπολογισμού και του προϋπολογισμού 
του οικείου ΟΤΑ.

11. Την 187/2000 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της 
Επικρατείας με πρόταση των Υπουργών Εθνικής Άμυνας, 
Ανάπτυξης, Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων 
Έργων, Γεωργίας, Μεταφορών, Πολιτισμού και Εμπορι
κής Ναυτιλίας, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Σκοπός του παρόντος διατάγματος είναι η προστασία, 

διατήρηση, διαχείριση και αναβάθμιση της φύσης και του 
τοπίου, ως φυσικής κληρονομιάς και πολύτιμου φυσικού 
πόρου, στη χερσαία και θαλάσσια περιοχή του Σχινιά - Μα
ραθώνα, που διακρίνεται για την οικολογική, αισθητική, 
επιστημονική, γεωμορφολογική, πολιτιστική και εκπαιδευ
τική της αξία, με το χαρακτηρισμό της ως Εθνικού Πάρκου.

Ειδικότερα επιδιώκεται η αποτελεσματική προστασία 
του υγροβιότοπου του Σχινιά, του παράλιου πευκοδά
σους, της περιοχής της Μακαρίας πηγής, της χερσονή
σου της Κυνοσούρας του λόφου της Δρακονέρας και της 
θαλάσσιας περιοχής του όρμου του Μαραθώνα.

Άρθρο 2
α. Χαρακτηρίζεται ως Εθνικό Πάρκο η θαλάσσια και χερ

σαία περιοχή Σχινιά Μαραθώνα που βρίσκεται στην εκτός 
σχεδίου περιοχή του δήμου Μαραθώνα, όπως τα όριά του 
φαίνονται με συνεχόμενη μαύρη γραμμή στα πέντε (5) σχε
τικά πρωτότυπα διαγράμματα σε κλίμακα 1/5.000 που θεω
ρήθηκαν από τον Προϊστάμενο της Δ/νσης Τοπογραφικών 
Εφαρμογών με την 11578/2000 πράξη του και αντίτυπό τους 
σε φωτοσμίκρυνση δημοσιεύεται με το παρόν διάταγμα.

β. Εντός των ορίων του Εθνικού Πάρκου ορίζονται στη 
θαλάσσια έκταση αυτού ζώνη Α5 και στη χερσαία έκταση 
αυτού ζώνες Α1, A2, A3, Α4, Β1, B2, B3 και Γ που φαίνονται 
με μαύρη διακεκομμένη γραμμή και αστερίσκο στα παρα
πάνω διαγράμματα.

γ. Οι συντεταγμένες των κορυφών των πολυγωνικών 
γραμμών που ορίζουν τις παραπάνω ζώνες φαίνονται 
στον πίνακα του Παραρτήματος που συνοδεύει το παρόν 
διάταγμα και δημοσιεύεται με αυτό.
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Άρθρο 3
Τα ειδικότερα μέτρα προστασίας και διαχείρισης του 

Εθνικού Πάρκου κατά ζώνες είναι:
I. Ζώνη Α1
Είναι υγροτοπική περιοχή που χαρακτηρίζεται ως πε

ριοχή προστασίας της φύσης.
Στη ζώνη αυτή επιτρέπεται η περιβαλλοντική εκπαίδευ

ση και η επιστημονική έρευνα και ειδικότερα:
1. Επιτρέπεται η επίσκεψη της περιοχής σε καθορισμέ

να σημεία και διαδρομές για την επιστημονική έρευνα και 
την περιβαλλοντική εκπαίδευση. Για την εξυπηρέτηση 
των λειτουργιών αυτών, επιτρέπεται η οριοθέτηση δια
δρομών, η κατασκευή υπαίθριων και ημιυπαίθριων θέσε
ων παρατήρησης της ορνιθοπανίδας, καθώς και η κατα
σκευή των αναγκαίων φυλακίων για τον έλεγχο του χώ
ρου. Τα αναγκαία για την εξυπηρέτηση των παραπάνω 
λειτουργιών έργα και οι ειδικότεροι όροι και προϋποθέ
σεις κατασκευής τους, καθώς και οι αρμόδιοι για την εκτέ
λεση ή και χρηματοδότησή τους φορείς εξειδικεύονται 
στον Κανονισμό Διοίκησης και Λειτουργίας και στο Σχέδιο 
Διαχείρισης του Εθνικού Πάρκου που καταρτίζεται και 
εγκρίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 18 παρ. 
5 του Ν. 1650/1986, όπως ήδη ισχύει, και του άρθρου 6 
του παρόντος.

2. Επιτρέπονται τα απαραίτητα δημόσια έργα για τη δια
τήρηση και αναβάθμιση των οικολογικών χαρακτηριστι
κών (χλωρίδα, πανίδα, οικοσυστήματα) της περιοχής 
αφού τηρηθεί η προβλεπόμενη από την ΚΥΑ 69269 
/5387/1990 (Β' 678) διαδικασία έγκρισης περιβαλλοντι
κών όρων.

3. Επιβάλλεται η απομάκρυνση των υφιστάμενων στρα
τιωτικών εγκαταλελειμμένων εγκαταστάσεων εντός 
τριών (3) ετών από της ισχύος του παρόντος.

4. Δεν επιτρέπεται η αποστράγγιση εδαφών.
5. Επιτρέπονται τα αναγκαία έργα παροχέτευσης νερού 

της Μακαριάς Πηγής, είτε απευθείας από αυτήν είτε μέ
σω των υδάτινων επιφανειών των στίβων του Ολυμπιακού 
Κέντρου Κωπηλασίας και Κανό στη ζώνη Β1, προς την 
υγροτοπική περιοχή (ζώνη Α1) με τρόπο ώστε να επιτυγ
χάνεται η ελεύθερη διάχυση των υδάτων εντός αυτής.

II. Ζώνη Α2
Είναι λοφώδης περιοχή στη Χερσόνησο Κυνοσούρας - 

Λόφο Δρακονέρας με φρύγανα και μεσογειακές διαπλά
σεις μακκίας βλάστησης που χαρακτηρίζεται περιοχή 
προστασίας της φύσης.

Στη ζώνη αυτή επιτρέπεται η περιβαλλοντική εκπαίδευ
ση και επιστημονική έρευνα και απαγορεύεται η κατα
σκευή οποιωνδήποτε έργων και παρεμβάσεων με εξαίρε
ση τα αναγκαία έργα και παρεμβάσεις που αποσκοπούν 
στη διατήρηση και αναβάθμιση του φυσικού περιβάλλο
ντος της περιοχής, τα οποία εξειδικεύονται και προσδιο
ρίζονται στον Κανονισμό Διοίκησης και Λειτουργίας του 
Εθνικού Πάρκου.

III. Ζώνη A3
Είναι περιοχή δάσους χαλεπίου πεύκης και κουκουναριάς 

που χαρακτηρίζεται ως περιοχή προστασίας της φύσης.
Στη ζώνη αυτή επιτρέπεται η περιβαλλοντική εκπαίδευ

ση και έρευνα και ειδικότερα:
1. Επιτρέπεται η διαμόρφωση του αναγκαίου ελάχιστου 

αριθμού εισόδων από την παραλιακή οδό βόρεια του δά
σους. Η πρόσβαση προς την παραλία του Σχινιά επιτρέ
πεται μόνο από τις εισόδους αυτές μέσω των υφιστάμε

νων μονοπατιών διέλευσης πεζών. Για τη διαμόρφωσή 
τους απαγορεύεται η κοπή δένδρων ή θάμνων και η με 
οποιοδήποτε τρόπο αλλοίωση των φυσικών χαρακτηρι
στικών του δάσους. Ο τρόπος, τα υλικά διαμόρφωσης των 
μονοπατιών, ο αρμόδιος για την κατασκευή τους φορέας 
και κάθε σχετική λεπτομέρεια καθορίζονται στον Κανονι
σμό Διοίκησης και Λειτουργίας του Εθνικού Πάρκου.

2. Απαγορεύεται η διανυκτέρευση και η κατασκήνωση 
εντός του δάσους, το άναμμα φωτιάς και η χρήση μεγα- 
φωνικών εγκαταστάσεων και οργάνων που προκαλούν 
θόρυβο. Ο ακριβής αριθμός των ημερήσιων εισόδων, η 
οριοθέτηση των μονοπατιών διέλευσης πεζών, το καθε
στώς εισόδου στο δάσος, η φύλαξη των εισόδων και οι πε
ριοχές στάσης επισκεπτών καθορίζονται στον Κανονισμό 
Διοίκησης και Λειτουργίας του Εθνικού Πάρκου.

3. Επιβάλλεται η αντιπυρική οργάνωση του χώρου μετά 
από εκπόνηση σχετικής μελέτης και έγκρισής της, σύμ
φωνα με τις κείμενες διατάξεις.

4. Επιβάλλεται η περιφερειακή περίφραξη του δάσους 
στα όρια της ζώνης με τρόπο που να επιτρέπει τη διέλευ
ση ειδών πανίδας. Ο τρόπος, τα υλικά περίφραξης και κά
θε σχετική λεπτομέρεια καθορίζονται στον Κανονισμό Δι
οίκησης και Λειτουργίας του Εθνικού Πάρκου.

5. Επιτρέπονται έργα και δραστηριότητες που αποσκο
πούν στην προστασία, διατήρηση και αναβάθμιση του δα
σικού οικοσυστήματος (π. χ. φυτοκομικές εργασίες, ανα
δασώσεις, κλπ.), όπως εξειδικεύονται και προσδιορίζο
νται στον Κανονισμό Διοίκησης και Λειτουργίας του 
Εθνικού Πάρκου.

6. Απαγορεύεται η διέλευση και στάθμευση μηχανοκίνη
των τροχοφόρων εκτός αυτών που εξυπηρετούν έκτακτες 
ανάγκες ή ανάγκες για τα έργα προστασίας, διαχείρισης, 
αναβάθμισης και καθαρισμού του περιβάλλοντος καθώς 
και ελαφρών οχημάτων μεταφοράς επισκεπτών από τους 
χώρους στάθμευσης στην ακτή σύμφωνα με τους ειδικό
τερους όρους και προϋποθέσεις που καθορίζονται από τον 
Κανονισμό Διοίκησης και Λειτουργίας ύστερα από ειδική 
συγκοινωνιακή μελέτη που εκπονείται για το σκοπό αυτό.

7. Απαγορεύεται το κυνήγι και η βόσκηση.
8. Όλα τα έργα και παρεμβάσεις εντός της ζώνης Α3 

εγκρίνονται από τη Δ/νση Αισθητικών Δασών, Δρυμών και 
Θήρας του Υπουργείου Γεωργίας.

IV. Ζώνη Α4
Είναι η περιοχή της Μακαριάς πηγής που χαρακτηρίζε

ται ως περιοχή προστασίας της φύσης. Στη ζώνη αυτή 
επιτρέπονται:

1. Η επίσκεψη στην περιοχή για επιστημονική έρευνα 
των οικολογικών χαρακτηριστικών της (χλωρίδα, πανίδα, 
οικοσυστήματα).

2. Η κατασκευή των αναγκαίων έργων για την παροχέ
τευση νερού της Μακαριάς πηγής προς τις ζώνες Α1 και 
Β1 με την ταυτόχρονη διασφάλιση της διατήρησης της 
αναγκαίας στάθμης νερού στην περιοχή της πηγής. Όλα 
τα απαιτούμενα έργα στην περιοχή της Μακαριάς Πηγής 
εκτελούνται μετά από προηγούμενη έγκριση και υπό επί
βλεψη της αρμόδιας Β ’ Εφορίας Προϊστορικών και Κλα
σικών Αρχαιοτήτων.

V. Ζώνη Α5
Είναι η θαλάσσια περιοχή του όρμου Μαραθώνα που 

χαρακτηρίζεται ως περιοχή προστασίας της φύσης.
Στη ζώνη αυτή επιτρέπεται η θαλάσσια αναψυχή και η 

περιβαλλοντική εκπαίδευση και η επιστημονική έρευνα. 
Ειδικότερα:
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1. Επιτρέπεται η επιστημονική έρευνα και περιβαλλοντι
κή εκπαίδευση καθώς και δραστηριότητες θαλάσσιας 
αναψυχής. Ο Κανονισμός Διοίκησης και Λειτουργίας του 
Εθνικού Πάρκου καθορίζει τους όρους και περιορισμούς 
εισόδου των πλωτών μέσων στη ζώνη αυτή.

2. Απαγορεύεται η επαγγελματική ή ερασιτεχνική αλιεία 
με δίχτυα.

VI. Ζώνη Β1
Περιοχή περιβαλλοντικής εκπαίδευσης έρευνας και 

αθλητισμού στην οποία επιτρέπεται η δημιουργία Περι
βαλλοντικού Κέντρου και Ολυμπιακού Κέντρου Κωπηλα
σίας και Κανό -Καγιάκ. Ειδικότερα επιτρέπονται:

1. Επιτρέπεται η ανέγερση εγκαταστάσεων για την πε
ριβαλλοντική εκπαίδευση, ενημέρωση και έρευνα, ήτοι: 
αίθουσας εκδηλώσεων, περιπτέρου ενημέρωσης κοινού, 
κτιρίου φιλοξενίας επιστημονικού προσωπικού, κτιρίου 
διαχείρισης του Εθνικού Πάρκου και των απαραίτητων 
εγκαταστάσεων υγιεινής και φύλαξης.

2. Επιτρέπεται η εγκατάσταση μείζονος σημασίας 
αθλητικού κέντρου κωπηλασίας - κανό - καγιάκ ολυμπια
κών προδιαγραφών- Ολυμπιακό Κέντρο Κωπηλασίας και 
Κανό - Καγιάκ. Τμήμα των εγκαταστάσεων αυτών μπορεί 
να χρησιμοποιείται για τις δραστηριότητες της προηγού
μενης περίπτωσης.

3. Η κατασκευή και λειτουργία του Ολυμπιακού Κέ
ντρου Κωπηλασίας και Κανό -Καγιάκ γίνεται σύμφωνα με 
τα οριζόμενα στο παρόν και στις διατάξεις του άρθρου 3 
του Ν. 2730/1999 (Α’ 130).

4. Επιβάλλεται η απομάκρυνση του υφισταμένου αερο
δρομίου το αργότερο εντός ενός (1) έτους από της ισχό- 
ος του παρόντος ή και νωρίτερα, αν αυτό επιβάλλεται από 
το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του αθλητικού κέντρου 
κωπηλασίας, κανό - καγιάκ.

5. Επίσης επιτρέπονται:
(α) τα αναγκαία έργα παροχέτευσης νερού της Μακα

ριάς Πηγής προς την υγροτοπική περιοχή (ζώνη Α1) και 
τους στίβους του Ολυμπιακού Κέντρου Κωπηλασίας και 
Κανό - Καγιάκ κατόπιν έγκρισης της αρμόδιας Β ’ Εφορίας 
Αρχαιοτήτων,

(β) τα αναγκαία έργα αντιπλημμυρικής προστασίας των 
εγκαταστάσεων του Ολυμπιακού Κέντρου Κωπηλασίας 
και Κανό - Καγιάκ καθώς και η παροχέτευση των απορρο
ών στην υγροτοπική περιοχή (ζώνη Α1),

(γ) οι εγκαταστάσεις για τον ποσοτικό και ποιοτικό έλεγ
χο του νερού τόσο στην προσαγωγό διώρυγα όσο και στα 
κανάλια. Επιβάλλεται δε ο τακτικός έλεγχος των ποσοτή
των νερού και της λειτουργίας των παραπάνω εγκατα
στάσεων.

6. Μετά την τέλεση των Ολυμπιακών Αγώνων επιτρέπε
ται η χρήση των υδατίνων επιφανειών του Ολυμπιακού Κέ
ντρου Κωπηλασίας και Κανό - Καγιάκ για προπονήσεις 
στα αθλήματα αυτά καθώς και η διεξαγωγή αγωνιστικών 
εκδηλώσεων εθνικού ή διεθνούς επιπέδου σε αυτά.

7. Επιτρέπεται η ελεγχόμενη πρόσβαση του κοινού στις 
υδάτινες επιφάνειες του Ολυμπιακού Κέντρου Κωπηλα
σίας και Κανό - Καγιάκ από ορισμένα σημεία, για ορισμέ
νο αριθμό επισκεπτών και για ορισμένο χρόνο κατά τη 
διάρκεια της ημέρας. Απαγορεύονται οι ρίψεις αντικειμέ
νων, οι θόρυβοι και οποιαδήποτε άλλη όχληση της πανί
δας. Την εποχή του φωλιάσματος και της αναπαραγωγής 
των πουλιών καθορίζονται πρόσθετοι όροι και περιορι
σμοί από τον Κανονισμό Διοίκησης και Λειτουργίας του 
Εθνικού Πάρκου. Με τον Κανονισμό καθορίζονται επίσης

οι ειδικότεροι όροι πρόσβασης του κοινού καθώς και οι 
λοιπές αναγκαίες ρυθμίσεις για την εφαρμογή της παρα
γράφου αυτής.

VII. Ζώνη Β2
Περιοχή αναψυχής, αθλητισμού, και κατοικίας. Στη ζώ

νη αυτή επιτρέπεται η ανέγερση και λειτουργία αναψυ- 
κτηρίων, εστιατορίων, ταβερνών, υπαίθριων εγκαταστά
σεων αθλητισμού και κατοικιών. Για τη χορήγηση νέας ή 
την ανανέωση άδειας λειτουργίας υφιστάμενων επιτρεπο- 
μένων δραστηριοτήτων απαιτείται προηγούμενη έγκριση 
περιβαλλοντικών όρων, κατά τις κείμενες διατάξεις.

VIII. Ζώνη Β3
Είναι η περιοχή της παραλίας του όρμου Μαραθώνα 

στην οποία επιτρέπονται δραστηριότητες που συμβάλ
λουν στην ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των πολιτών 
για τα περιβαλλοντικά θέματα Ειδικότερα στη ζώνη αυτή:

1. Απαγορεύεται η κατασκήνωση, η κυκλοφορία τροχο
φόρων, η αμμοληψία ή η με οποιοδήποτε τρόπο αλλοίω
ση του φυσικού ανάγλυφου.

2. Επιβάλλεται η διατήρηση και προστασία των αμμοθι- 
νών ως φυσικών σχηματισμών και των ειδών χλωρίδας 
που συνδέονται με αυτές. Η οριοθέτηση καθώς και οι ει
δικότεροι όροι προστασίας των αμμοθινών καθορίζονται 
με τον Κανονισμό Διοίκησης και Λειτουργίας του Εθνικού 
Πάρκου.

3. Επιτρέπεται η κατασκευή των απαραίτητων εγκατα
στάσεων υγιεινής, χωρών εξυπηρέτησης λουομένων, 
υπαίθριων καθιστικών, περιπτέρων ενημέρωσης και ανα- 
ψυκτηρίων στις εξόδους των διαδρόμων - μονοπατιών 
της ζώνης A3 με ειδικότερους όρους και προϋποθέσεις 
που καθορίζονται ύστερα από ειδική μελέτη με τον Κανο
νισμό Διοίκησης και Λειτουργίας του Εθνικού Πάρκου.

ΐΧ. Ζώνη Γ
Περιοχή ελεγχόμενης γεωργικής χρήσης. Στη ζώνη αυ

τή επιτρέπεται η εγκατάσταση γεωργικών αποθηκών, 
θερμοκηπίων και ανοιχτών υδατοδεξαμενών επί του εδά
φους μετά από έγκριση των αρμόδιων υπηρεσιών του 
Υπουργείου Γ εωργίας και σύμφωνα με τους ειδικότερους 
όρους που καθορίζονται στον Κανονισμό Διοίκησης και 
Λειτουργίας του Εθνικού Πάρκου.

Οι αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Γεωργίας, σε 
συνεργασία με τις υπηρεσίες εφαρμογής του παρόντος, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6, επιβάλλουν πε
ριορισμούς στη χρήση και τον τρόπο εφαρμογής λιπα
σμάτων και φυτοφαρμάκων, με στόχο τη σταδιακή υιοθέ
τηση βιολογικών μεθόδων καλλιέργειας, διαδικασία που 
πρέπει να ολοκληρωθεί το αργότερο εντός πέντε (5) ετών 
από τη δημοσίευση του παρόντος.

Άρθρο 4
Εντός των παραπάνω ζωνών του Εθνικού Πάρκου ισχύ

ουν επιπλέον τα εξής:
1. Επιτρέπονται τα απαραίτητα έργα για την προστασία, 

διατήρηση και αναβάθμιση των οικολογικών χαρακτηρι
στικών της περιοχής, όπως προσδιορίζονται ειδικότερα 
στον Κανονισμό Διοίκησης και Λειτουργίας και στο Σχέδιο 
Διαχείρισης του Εθνικού Πάρκου. Γ ια την κατασκευή των 
έργων αυτών απαιτείται η προηγούμενη έγκριση περι
βαλλοντικών όρων.

2. Επιτρέπονται τα απολύτως απαραίτητα δίκτυα υπο
δομής, μόνο υπόγεια, ήτοι έργα και εγκαταστάσεις ενέρ
γειας ΔΕΗ, ΔΕΠΑ και Τηλεπικοινωνιών, καθώς και ύδρευ
σης, αποχέτευσης και κυκλοφορίας πεζών. Για την κατα
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σκευή ή επέκταση των παραπάνω δικτύων απαιτείται 
προηγούμενη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων κα
τά τις κείμενες διατάξεις.

3. Δεν επιτρέπεται η βόσκηση, το κυνήγι και η κοπή δέν
δρων σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους και περιορι
σμούς που καθορίζονται στον Κανονισμό Διοίκησης και 
Λειτουργίας του Εθνικού Πάρκου.

4. Δεν επιτρέπεται η αμμοληψία, η εκσκαφή, η επιχωμά- 
τωση και γενικά η αλλοίωση του φυσικού ανάγλυφου. Επι
τρέπονται μόνο οι εκσκαφές και οι επιχώσεις οι απολύτως 
απαραίτητες για την κατασκευή των έργων και εγκατα
στάσεων που επιτρέπονται από τις διατάξεις του παρό
ντος. Γ ια κάθε απαιτούμενη αλλαγή του φυσικού ανάγλυ
φου εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 40 του Ν. 
1337/83.

5. α Σε όλες τις περιοχές που ρυθμίζονται με το παρόν 
δεν επιτρέπεται ο αεροψεκασμός.

β. Σε όλες τις περιοχές πλην της ζώνης Γ, δεν επιτρέπε
ται η χρήση χημικών για την καταπολέμηση εντόμων και 
ζιζανίων.

6. Των παραπάνω απαγορεύσεων εξαιρούνται επεμβά
σεις που επιβάλλονται από λόγους ανωτέρας ανάγκης και 
έκτακτων περιστατικών για την αποφυγή προβλεπόμενων 
κινδύνων.

7. Δεν επιτρέπονται οι γεωτρήσεις και η απόληψη νε
ρού, πλην των περιπτώσεων εκείνων που κρίνονται ανα
γκαίες για την πυροπροστασία ή την προστασία της πανί
δας και της χλωρίδας.

8. Δεν επιτρέπεται η κατασκήνωση.
9. Εγκαταστάσεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Εθνι

κής Άμυνας διέπονται από ίδιο νομικό καθεστώς.
Άρθρο 5

Το κατώτερο όριο κατάτμησης και αρτιότητας και οι 
όροι και περιορισμοί δόμησης των γηπέδων των περιο
χών που ρυθμίζονται με το παρόν, καθορίζονται ως εξής:

1 .α. Κατώτατο όριο κατάτμησης και αρτιότητας των γη
πέδων 20.000 τ.μ.

Κατά παρέκκλιση για την ανέγερση κτιρίων αναψυχής 
και κατοικίας στη ζώνη Β2, θεωρούνται άρτια και οικοδο
μήσιμα τα γήπεδα που κατά τη δημοσίευση του από 
5.12.1979 Π.Δ/τος (Δ’ 707) έχουν εμβαδόν 4.000 τ.μ.

β. Γ ια τα γήπεδα που παραχωρήθηκαν με την απόφαση 
29724/19.3.1934 του Υπουργού Γεωργίας και κατατμήθη- 
καν από τη διάνοιξη της επαρχιακής οδού Κ. Σουλίου - Πα
ραλία Σχινιά Μαραθώνα, έχει εφαρμογή η διάταξη της 
περιπτώσεως γ ’ της παρ. 2 του άρθρου 1 του από 
24/31.5.1985 Π.Δ/τος (Δ’ 270).

2. Μέγιστη συνολική επιφάνεια κτιρίων :
• Περιπτέρων αναψυχής και ιστορικής και περιβαλλο

ντικής ενημέρωσης 30 τ.μ. και όχι μεγαλύτερη των 120 
τ.μ. στο σύνολο κάθε ιδιοκτησίας

• Φυλακίων: 20 τ.μ.
• Παρατηρητηρίων πτηνοπανίδας : 20 τ.μ.
• Βοηθητικών χώρων (χώρων υγιεινής, αποθήκευσης): 

50 τ.μ.
• Αναψυκτηρίων: 60 τ.μ. και όχι μεγαλύτερη των 120 

τ.μ. στο σύνολο κάθε ιδιοκτησίας
• Εστιατορίων, ταβερνών: 120 τ.μ.
• Κατοικιών: 120 τ.μ.
• Αίθουσας εκδηλώσεων: 120 τ.μ.
• Γραφείων Περιβαλλοντικού Κέντρου: 120 τ.μ.
• Χώρων φιλοξενίας ερευνητών: 150 τ.μ.

• Γεωργικών αποθηκών: 30 τ.μ.
• Καντίνες: 20 τ.μ.
3. Σε κάθε άρτιο γήπεδο επιτρέπεται η ανέγερση περισ

σότερων του ενός κτιρίων διαφορετικής χρήσης με συνο
λική επιφάνεια ορόφων μέχρι 160 τ.μ.

4. α. Μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος των κτιρίων μετρού- 
μενο από το πέριξ φυσικό έδαφος:

• Βοηθητικών χώρων, γεωργικών αποθηκών, καντινών: 3 μ.
• Αναψυκτηρίων, εστιατορίων, ταβερνών, καφενείων, 

εγκαταστάσεων πολιτιστικής χρήσης: 4 μ.
• Κατοικιών, περιπτέρων περιβαλλοντικής και ιστορι

κής ενημέρωσης, ξενώνων: 3,5 μ.
β. Πάνω από το μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος επιβάλλε

ται η κατασκευή κεραμοσκεπούς στέγης μέγιστου ύψους 
2 μ.

5. Για τις κτιριακές εγκαταστάσεις του Κέντρου Κωπη
λασίας και Κανό - Καγιάκ ορίζεται:

• Συντελεστής δόμησης 0,01 επί του συνόλου της ζώνης 
Β1. Κατά τη διάρκεια των μείζονος σημασίας αθλητικών 
αγώνων επιτρέπεται η δημιουργία προσωρινών εγκατα
στάσεων επί μονίμων βάσεων, μέγιστης επιφάνειας 
13.000 τ.μ., οι οποίες δεν προσμετρώνται στο συντελεστή 
δόμησης και οι οποίες απομακρύνονται εντός είκοσι (20) 
ημερών από το πέρας των αγωνιστικών συναντήσεων.

• Μέγιστο ποσοστό κάλυψης για τις μόνιμες κατασκευ
ές: 0,005

• Μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος των κτιριακών εγκατα
στάσεων (μετρούμενο από το φυσικό ή διαμορφωμένο 
έδαφος): 9,5 μ. περιλαμβανόμενης και της στέγης. Ειδικά 
για το κτίριο του πύργου ελέγχου τερματισμού και για τις 
εγκαταστάσεις εξυπηρέτησης θεατών το μέγιστο επιτρε
πόμενο ύψος καθορίζεται: 14 μ.

6. Για τους λοιπούς όρους και περιορισμούς δόμησης 
εφαρμόζονται οι διατάξεις του από 24.5.1985 Π.Δ/τος (Δ’ 
270).

7. α. Για όλες τις επιτρεπόμενες κατασκευές επιβάλλε
ται να χρησιμοποιούνται υλικά προσαρμοσμένα στο περι
βάλλον.

β. Η αρμόδια Επιτροπή Πολεοδομικού και Αρχιτεκτονι
κού Ελέγχου (ΕΠΑΕ) εγκρίνει τη θέση των κτιρίων μέσα 
στο γήπεδο και τις αρχιτεκτονικές μελέτες.

8. Τα νομίμως υφιστάμενα κτίρια κατοικίας παραμένουν 
και δεν απομακρύνονται. Στα κτίρια αυτά και στις εγκατα
στάσεις, επιτρέπονται οι απολύτως απαραίτητες εργα
σίες για την λειτουργία τους μετά από έγκριση της ΕΠΑΕ.

9. Σε περίπτωση γηπέδου που εμπίπτει σε περισσότερες 
της μίας ζώνες η αρτιότητα υπολογίζεται σε ολόκληρο το 
γήπεδο, το κτίριο όμως κατασκευάζεται στο τμήμα του 
εκείνο που επιτρέπεται η αιτούμενη χρήση και σύμφωνα 
με τους όρους δόμησης της ζώνης που εμπίπτει αυτό.

10. Οικοδομικές άδειες που έχουν νομίμως εκδοθεί μέ
χρι τη δημοσίευση του παρόντος Π.Δδ/τος εκτελούνται 
όπως εκδόθηκαν.

Άρθρο 6
Η Διοίκηση και η Διαχείριση του Εθνικού Πάρκου ανα

λαμβάνεται από φορέα Διαχείρισης, ο οποίος ιδρύεται 
σύμφωνα με τα οριζόμενα από το άρθρο 15 του Ν. 
2742/1999 εντός 18 μηνών από την ισχύ του παρόντος και 
στον οποίο περιέρχονται όλες οι αρμοδιότητες για τη Δι
οίκηση και λειτουργία του Εθνικού Πάρκου.

Μέχρι την ίδρυση του φορέα διαχείρισης, η παρακο
λούθηση και εφαρμογή του παρόντος, γίνεται από τον
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Οργανισμό Ρυθμιστικού Σχεδίου και Προστασίας Περι
βάλλοντος της Αθήνας, ο οποίος για την επίτευξη των 
σκοπών του:

α. Καταρτίζει Κανονισμό Διοίκησης και Λειτουργίας του 
Εθνικού Πάρκου, που προβλέπεται από το άρθρο 18 παρ. 
5 του Ν. 1650/1986, όπως ισχύει, στον οποίο εξειδικεύο
νται τα αναγκαία μέτρα προστασίας οργάνωσης και λει
τουργίας αυτού, καθώς και οι ειδικοί όροι και περιορισμοί 
άσκησης των δραστηριοτήτων και εκτέλεσης των έργων 
που καθορίζονται με το παρόν διάταγμα. Η κατάρτιση του 
κανονισμού πρέπει να έχει ολοκληρωθεί εντός ενός (1) 
έτους από την ισχύ του παρόντος και εγκρίνεται με κοινή 
απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος Χωροταξίας και 
Δημοσίων Έργων και Γεωργίας, ύστερα από γνώμη της 
Εκτελεστικής Επιτροπής του Οργανισμού Αθήνας και της 
Προσωρινής Επιτροπής Διαχείρισης και δημοσιεύεται 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

β. Καταρτίζει Σχέδιο Διαχείρισης του Εθνικού Πάρκου 
το οποίο, στα πλαίσια που καθορίζουν οι διατάξεις του πα
ρόντος, προσδιορίζει, με προοπτική πέντε (5) ετών, τα ει
δικότερα μέτρα, δράσεις, μελέτες, έργα και προγράμμα
τα που απαιτούνται για την αποτελεσματική προστασία 
και διαχείριση του Εθνικού Πάρκου, τις φάσεις, το κό
στος, τις πηγές και τους φορείς χρηματοδότησής τους, 
καθώς και το χρονοδιάγραμμα και τους φορείς εκτέλεσής 
τους. Η κατάρτιση του Σχεδίου Διαχείρισης πρέπει να έχει 
ολοκληρωθεί εντός ενός (1) έτους από την ισχύ του πα
ρόντος και εγκρίνεται από την ίδια ή όμοια απόφαση που 
εγκρίνεται ο Κανονισμός Διοίκησης και Λειτουργίας.

γ. Επίσης ο Οργανισμός Αθήνας εκπονεί μελέτη στην 
οποία υποδεικνύεται με λειτουργικά κριτήρια το κατάλλη
λο οργανωτικό/διοικητικό σχήμα του φορέα διαχείρισης 
και τεκμηριώνεται η περιβαλλοντική σκοπιμότητα και οι
κονομική βιωσιμότητα του υποδεικνυόμενου φορέα δια
χείρισης.

Άρθρο 7
1. Για την κατάρτιση του Κανονισμού Διοίκησης και Λει

τουργίας και του Σχεδίου Διαχείρισης του Εθνικού Πάρ
κου, ο Οργανισμός Αθήνας επικουρείται από προσωρινή 
Επιτροπή Διαχείρισης που συγκροτείται από τον Υπουρ
γό Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και 
αποτελείται από: 

α. Έναν επιστήμονα με ειδίκευση και εμπειρία σε θέμα
τα διαχείρισης φυσικού περιβάλλοντος, ως Πρόεδρο, 
που ορίζεται από τον Υπουργό ο οποίος είναι και ο σύνδε
σμος με τον Οργανισμό Αθήνας.

β. Έναν εκπρόσωπο της Δ/νσης Περιβαλλοντικού Σχε- 
διασμού του Υπουργείου Περιβάλλοντος Χωροταξίας και 
Δημοσίων Έργων με γνώσεις και εμπειρία σε σχετικά θέ
ματα, που ορίζεται από τον Υπουργό Περιβάλλοντος Χω
ροταξίας και Δημοσίων Έργων.

γ. Έναν εκπρόσωπο του Υπουργείου Γεωργίας, με γνώ
σεις και εμπειρία σε σχετικά θέματα που ορίζεται από τον 
Υπουργό Γεωργίας.

δ. Έναν εκπρόσωπο του EOT με γνώσεις και εμπειρία σε 
σχετικά θέματα, που ορίζεται από τον Υπουργό Ανάπτυξης.

ε. Έναν εκπρόσωπο του οικείου Οργανισμού Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης α' βαθμού, με γνώσεις και εμπειρία σε σχε
τικά θέματα, που ορίζεται από το Δήμαρχο. 

στ. Έναν εκπρόσωπο του οικείου Οργανισμού Τοπικής

Αυτοδιοίκησης β’ βαθμού, με γνώσεις και εμπειρία σε 
σχετικά θέματα, που ορίζεται από το Νομάρχη.

ζ. Έναν εκπρόσωπο μη κυβερνητικής περιβαλλοντικής 
οργάνωσης, εθνικής εμβέλειας που δραστηριοποιείται σε 
θέματα διαχείρισης φυσικού περιβάλλοντος ο οποίος 
ορίζεται από τη διοίκηση της οργάνωσης αυτής.

η. Έναν εκπρόσωπο της Οργανωτικής Επιτροπής των 
Ολυμπιακών Αγώνων «Αθήνα 2004», ο οποίος ορίζεται 
από το Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας αυτής.

θ. Έναν εκπρόσωπο της Ελληνικής Ομοσπονδίας Κω
πηλασίας και έναν εκπρόσωπο της Ελληνικής Ομοσπον
δίας Κανό - Καγιάκ, που ορίζονται από τις διοικήσεις των 
αντιστοίχων Ομοσπονδιών.

ι. Έναν εκπρόσωπο της Γενικής Γραμματείας Αθλητι
σμού με γνώσεις και εμπειρία σε σχετικά θέματα, που ορί
ζεται από τον Υφυπουργό Αθλητισμού. Οι εκπρόσωποι 
της Δ/νσης Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού του Υπουργεί
ου Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, του 
Υπουργείου Γεωργίας και των ΟΤΑ α’ και β' βαθμού συ
ντονίζουν την διεκπεραίωση θεμάτων του φορέα τους 
που σχετίζονται με την περιοχή του Εθνικού Πάρκου.

2. Η θητεία των μελών της προσωρινής Επιτροπής Δια
χείρισης είναι διετής και σε κάθε περίπτωση λήγει αυτο
δικαίως όταν συσταθεί ο ειδικός φορέας ή η υπηρεσία 
διαχείρισης του Εθνικού Πάρκου.

3. Η προσωρινή Επιτροπή Διαχείρισης γνωμοδοτεί ή δια
τυπώνει εγγράφως παρατηρήσεις και προτάσεις σχετικά 
με την εν γένει εφαρμογή του παρόντος, την προστασία του 
Εθνικού Πάρκου, τον Κανονισμό Διοίκησης και Λειτουργίας 
και το Σχέδιο Διαχείρισης καθώς και για το γενικότερο σύ
στημα διοίκησης και διαχείρισης του Εθνικού Πάρκου.

4. Η προσωρινή Επιτροπή Διαχείρισης συνέρχεται τα
κτικά τουλάχιστον μία φορά κάθε τρίμηνο, εκτάκτως δε 
όταν αυτό απαιτείται κατά την κρίση του Προέδρου της ή 
όταν ζητηθεί η γνώμη της από τον Οργανισμό Αθήνας. Η 
Επιτροπή συνεδριάζει στα γραφεία του Οργανισμού Αθή
νας και η γραμματειακή υποστήριξη αναλαμβάνεται από 
τις υπηρεσίες αυτού.

Άρθρο 8
Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δη

μοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Στον Υπουργό Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημο

σίων Έργων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του 
παρόντος διατάγματος.

Αθήνα, 22 Ιουνίου 2000
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 
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ΚΑΙ ΔΗΜ Ο ΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

Κ. ΛΑΛΙΩΤΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Θ. ΠΑΓΚΑΛΟΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Ν. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΑΣ

Γ. ΑΝΩΜΕΡΙΤΗΣ
ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

Χ. ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ
Μ ΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟ ΙΝΩΝΙΩΝ

Χ. ΒΕΡΕΛΗΣ
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΩΝ ΚΟΡΥΦΩΝ

ΝΑ | ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΗ X ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΗ Υ

1 . 499953 76 4222977.90

2 499904 92 4223032.53

3 500136.05 4223106.64

4 500350.50 4223292.25
5 500789.55 4223451.94
6 501059.26 4223459.24
7 501104 06 4222979.06

βΑ 501111.43 ‘4222913.62
9 501386 34 4222944.53
10 501441.11 4222953.24

11 501546.40 4222970.31 *
12 501533.93 4223077.40

13 501421.11 4223056.20
14 501414.32 4223120.56
15 50137244 4223115.22
16 501335.37 4223464.87

17 501547.20 4223601 20
16 501859 02 4224017.31
19 50197822 4224029.58
20 502145 02 4224070.48
21 502663.87 4224180.16
22 502871.65 4224412.37

23Α 503121.67 4224353.74
23Β 502940.10 4224196.40
23Γ 502906,84 4224031,16

24 503198.78 4224171.52
25 503251.95 4223644 68
26 503062.97 4223707.29
27 £02968.18 4223462.97

26 503151.87 4223679.60

29 503545.69 4223845.26

30 503631.17 4223664.45
31 503726 92 4223821.20
32 503746.56 4223757.71
33 503615.53 4223724.10
34 504041.63 4223522.80

35 504429.47 4223527.43

36 504385.56 4223360.32
37 504199.97 4223172.91
36 504170.57 4223073.22

39 50417324 4222952.42

40 503799.01 4222323.32
41 503805.55 4222298.33
42 504201.14 4222235.80
43 504548.80 4222394.64

44 504675.43 4222368.99
45 604651.30 4222163.82
46 504694 21 4221733.46
47 504869.66 4221753.11
48 504636.54 4221532.61
49 504839.95 4221395.51
50 504766.25 4221364.63
51 504720.46 4221268.26
52 504754.61 4221002.59

53 504995.04 4220618.35

54 504922.27 4220684.41

55 504697.23 4220540.27

56 505111.24 4220177.65

57 505104.05 4220155.18
58 505141.77 4220138.28

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΩΝ ΚΟΡΥΦΩΝ

Α/Α ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΗ X ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΗ Υ

69 505232.83 4219988.89
60 505218.29 4219872.54
61 605095.70 4219729.47
62 504918.77 4219295.73
63 504921.34 4219145.90
64 504850.32 4219063.10
65 504817.82 421945207
66 504908.25 42t0969.85
67 50462431 |j ‘1(220429.33
68 504601.12 4220707.53
69 504456.17 4220642 36
70 504458.15 4220915.36
71 504464.26 4221326.16
72 503310.33 4221344.06
73 501532.68 4220627.61
74 501252.14 4220659 29
75 500568.99 422135103
76 500620.08 4221346 42
77 500860.81 4221423.40
76 500476.68 4222772.17
79 500493.54 4222633.05
80 501518.87 4221303.09
61 501650.88 4221349.70
82 501764 83 4221150 55
63 502055.24 4221321 66
64 502020.95 4221360.76
85 5019Β9.96 4221357.40
66 501947.30 4221380.74
87 601922.09 4221437.26
68 503365.13 4221656.87

69 503370.77 4221648.57
90 504449.73 4221744.73
91 504387.62 4221666 66
92 504655.29 . 4221729.10
93 504480.73 4221480 34

94
95

504491.90 4221387.00
504458.18 4221555.84

96 504449.73 4221548.30
97 504285.02 422141621
98 503249.98 4221372.91
99 501552.48 4220673.08
100 501495.17 4220748.64
101 501562.00 4220762.69
102 501516.98 ^ 4220638.11
103 501599.39 'Ίΐ 4220900.76
104 501567.10 4220916.54

105 501865.99 4220978.00
108 501626.04 4221029.28
107 500004.02 4223001.48
108 502240.04 4223452.62
109 502209.74 4223554.54

110 502542.20 4223673.79

111 502976.54 4223299.04
112 503196.95 4223124.15

113 503349.88 4222811.65
114 503334.92 4222363.69
115 503406 98 4222295.41

116 503631.64 4222357.60
117 503696.80 4222321.10

118 502721.03 4221527.71
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ΚΛΙΜΑΚΑ 1:5000
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 906
22 Δεκεμβρίου 1999

ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ
Χαρακτηρισμός χερσαίων και θαλασσίων περιόχών του 

κόλπου Λαγανά και των νήσων Στροφάδων ως Εθνικό 
θαλάσσιο Πάρκο και χαρακτηρισμός ως περιφερεια
κής ζώνης του Εθνικού θαλάσσιου Πάρκου της χερ
σαίας έκτασης του δήμου Ζακύνθου (τέως δήμος Ζα- 
κυνθίων και κοινότητες Βασιλικού, Αμπελοκήπων και 
Αργασίου) και του δήμου Λαγανά (τέως κοινότητες Κα- 
λαμακίου, Μουζακίου, Κερίου, Παντοκράτορα και Λι- 
θακιάς) Ν. Ζακύνθου.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 18,19 (παρ. 3), 21 (παρ. 1 

και 2), 28, 29, 30 και 31 (παρ. 9 και 10)του Ν. 1650/1986 
«Για την προστασία του περιβάλλοντος» (Α' 160) ,όπως το 
άρθρο 30 τροποποιήθηκε με το άρθρο 98 (παρ. 12) του 
Ν. 1892/1990 «Για τον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη 
και άλλες, διατάξεις» (Α 101) καθώς και του άρθρου 18 
(παρ. 7β) το Ν. 2742/1999 «Χωροταξικός σχεδιασμός και 
αειφόρος ανάπτυξη και άλλες διατάξεις» (Α 207).

2. Τις διατάξεις της Διεθνούς Σύμβασης για τη διατήρη
ση της άγριας Ζωής και του φυσικού περιβάλλοντος της 
Ευρώπης, όπως κυρώθηκε με τον Ν. 1335/1983 (Α' 32).

3. Το ειδικό πρωτόκολλο της Διεθνούς Σύμβασης της 
Βαρκελώνης, που κυρώθηκε με το Ν. 1634/17.7.86 «Περί 
των ειδικά προστατευόμενων περιοχών της Μεσογείου» 
(Α 104).

4. Τις διατάξεις του Ν. 2252/94 «Κύρωση Διεθνούς Σύμ
βασης «για την ετοιμότητα, συνεργασία και αντιμετώπιση 
της ρύπανσης της θάλασσας από πετρέλαιο 1990» και 
άλλες διατάξεις, (Α192).

5. Τις διατάξεις της 414985/1985 κοινής Υπουργικής 
Απόφασης «Μέτρα διαχείρισης της άγριας πτηνοπανί
δας» (Β’ 757).

6. Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του Ν. 1558/1985 «Κυ
βέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (ΑΊ37) που προστέ
θηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (Α 154) και αντικα
ταστάθηκε με την παρ. 2α του άρθρου 1 του Ν. 2469/1997 
(Α'38).

7. Την υπ’ αριθμ. Δ17α/03/99/φ.2.2.1/29.10.1996 από
φαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Περιβάλλο
ντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων «Ανάθεση αρμο

διοτήτων Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δη
μοσίων Έργων στους Υφυπουργούς Περιβάλλοντος, Χω
ροταξίας και Δημοσίων Έργων Χρήστο Βερελή και Θεό
δωρο Κολιοπάνο (1006 Β/4.11.1996)».

8. Τις διατάξεις της παρ. 3, του.άρθρου 22 του Ν. 
2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δα- 
πανώντου Κρότους και άλλες διατάξεις» (Α 247).

9. Την απόφαση 1107147/1239/0067/4.10.1996 (Β' 922) 
του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «πε
ρί αναθέσεως αρμοδιοτήτων Υπουργού Οικονομικών 
στους Υφυπουργούς Οικονομικών».

10. Την οδηγία 92/43/21.5.1992 (L 206/7) του Συμβουλί
ου της ΕΟΚ. .

11. Την 55319/2434/17.7.1997 απόφαση του Υπουργού 
Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων «Ειδι
κή Περιβαλλοντική Μελέτη Κόλπου Λαγανά Ζακύνθου».

12. Τις διατάξεις της 71961/3670/1.7.1991 απόφασης 
του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων 
Έργων «Καθορισμός τρόπου ενημέρωσης του κοινού για 
το περιεχόμενων σχεδίων Προεδρικών Διαταγμάτων του 
άρθρου 21 παρ. 1 και 2του Ν. 1650/1986» (Β’ 541).

13. Την από 21 συν./1997 γνωμοδότηση του Νομαρχια
κού Συμβουλίου Ζακύνθου.

14. Την 21/1998 γνωμοδότηση του Κεντρικού Συμβουλί
ου Χωροταξίας Οικισμού και Περιβάλλοντος.

15. Το γεγονός ότι από τις προτεινόμενες διατάξεις 
προκαλείται συνολική δαπάνη ύψους 1,801 δις περίπου, η 
οποία θα αντιμετωπιστεί ως εξής:

α) Ποσό 1.651.100.000 δρχ από πιστώσεις του Προ
γράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Σ.Α.Ε.075/2/9745/552 
που χρηματοδοτείται κατά 75% από Κοινοτικούς πόρους 
-Β’ ΚΠΣ) και

β) Ποσό 150.000.000 δρχ.από πιστώσεις του προϋπο
λογισμού του Ειδικού Ταμείου Ρυθμιστικών και Πολεοδο- 
μικών Σχεδίων (ΕΤΕΡΠΣ).

16. Την 68/1999 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επι
κράτειας με πρόταση των Υπουργών Ανάπτυξης, Γεωρ
γίας, Εμπορικής Ναυτιλίας, καιΔημόσιαςΤάξηςκαιτωνΥ- 
φυπουργών Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων 
Έργων, και Οικονομικών, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Σκοπός και στόχοι:
1. Σκοπός του παρόντος διατάγματος είναι η διαφύλα

ξη της σημαντικότατης φυσικής κληρονομιάς και η διατή

04009062212990064
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ρηση της οικολογικής ισορροπίας της θαλάσσιας και πα- 
ράκπας έκτασης και των νησίδων του κόλπου Λαγανά και 
των νήσων Στροφάδων, νομού Ζακύνθου, με παράλληλη 
ανάπτυξη δραστηριοτήτων που εναρμονίζονται με την 
προστασία της φύσης και του τοπίου στην ευρύτερη πε
ριοχή αυτών.

2. Ειδικότεροι στόχοι που επιβάλλουν το χαρακτηρισμό 
του Εθνικού θαλάσσιου Πάρκου Ζακύνθου και της Περι
φερειακής Ζώνης αυτού είναι:

α) Η εις το διηνεκές προστασία και διατήρηση:
• Των σημαντικότερων παραλίων ωοτοκίας της θαλάσ

σιας χελώνας Caretta caretta, εκ των σημαντικότερων στη 
Μεσόγειο και του χώρου (θαλάσσιου και χερσαίου) που 
τις περιβάλλει.

• Των βιοτόπων και του πληθυσμού της μεσογειακής 
φώκιας Monachus monachus.

• Των βιοτόπων των προστατευόμενων ειδών ορνιθο- 
πανίδας και ιδίως της μεταναστευτικής.

• Των βιοτόπων ενδημικής χλωρίδας.
• Των παράκτιων και θαλάσσιων τύπων οικστόπων ευ

ρωπαϊκού και μεσογειακού ενδιαφέροντος και ιδιαίτερα 
των συστημάτων αμμοθινών και αλόφιλης βλάστησης και 
των υποθαλάσσιων λιβαδιών του φυτού Posidonia ocean- 
ica.

• Των αλιευτικών πόρων και εν γένει του θαλάσσιου οι
κοσυστήματος, τόσο από δραστηριότητες στη θάλασσα 
όσο και από τη ρύπανση.

β) Η ανάπτυξη συμβατών με τα παραπάνω δραστηριο
τήτων και η συστηματική παρακολούθηση της καταστά- 
σεως και εξελίξεως όλων των στοιχείων του φυσικού πε
ριβάλλοντος που αφορούν:

• Στην περιβαλλοντική εκπαίδευση - πληροφόρηση και 
ευαισθητοποίηση και φυσιολατρικές δραστηριότητες 
του κοινού.

• Στον τουρισμό και αναψυχή σύμφωνα με τις αρχές τις 
αειφορίας.

• Στή διαφύλαξη των παραδοσιακών χρήσεων (αλιείας, 
βόσκησης, γεωργίας κ.λπ.).

• Στη διαφύλαξη του φυσικού και πολιτιστικού τοπίου, 
όπως οι στόχοι αυτοί αναφέρονται ειδικότερα στις καθο
ριζόμενες με τα επόμενα άρθρα περιοχές.

Άρθρο 2

Χαρακτηρισμός του Εθνικού θαλάσσιου Πάρκου και 
της Περιφερειακής Ζώνης αυτού.

1. Χαρακτηρίζεται ως Εθνικό Πάρκο με την ονομασία Ε
θνικό θαλάσσιο Πάρκο Ζακύνθου (ΕΘΠΖ) η θαλάσσια έ
κταση του κόλπου του Λαγανά και νήσων Στροφάδων και 
η χερσαία έκταση του δήμου Ζακυνθίων (τέως δήμος Ζα
κυνθίων και κοινότητες Βασιλικού,Αργασίου),και του δή
μου Λαγανά (τέως κοινότητες Καλαμακίου, Παντοκράτο
ρα, Λιθακιάς,Κερίου) (Ν. Ζακύνθου).

2. Χαρακτηρίζεται ως Περιφερειακή Ζώνη του Εθνικού 
θαλάσσιου Πάρκου Ζακύνθου,η χερσαία έκταση του 
δήμου Ζακυνθίων (τέως κοινότητες Βασιλικού, Αργασίου, 
Αμπελοκήπων) και του δή)ίθυ Λαγανά (τέως κοινότητες 
Καλαμακίου, Μουζίακίου, Παντοκράτορα και Λιθακιάς) 
(Ν. Ζακύνθου).

3. Τα όρια του ΕΘΠΖ και της Περιφερειακής Ζώνης αυ
τού φαίνονται στα σχετικά δέκα τέσσερα (14) πρωτότυπα 
διαγράμματα σεκλίμακα 1:20.000το ένα με αριθ.ΕΙ και τα 
δέκα τρία (13) σε κλίμακα 1:5.000, που θεωρήθηκαν από 
τον Προϊστάμενο της Δν/σης Τοπογραφικών Εφαρμογών

με την 16927/1999 πράξη του και που αντίτυπα τους σε 
φωτοσμίκρυνση δημοσιεύονται με το παρόν διάταγμα και 
οι συντεταγμένες των σημείων που περιγράφουν τα όρια 
φαίνονται στους παρακάτω πίνακες I και II.

4. Ως (σάλος, γραμμή, για την εφαρμογή των διατάξεων 
του παρόντος,νοείται η διαχωρισπκή γραμμή ξηράς - θά
λασσας.

5. Ειδικότερα:
α) Το εξωτερικό όριο του ΕΘΠΖ ορίζεται ως εξής:
- Από το σημείο Θ1 επί της ισάλου γραμμής (διαχωρι- 

στική γραμμή ξηράς -θάλασσας), τα ευθύγραμμα τμήμα
τα που ενώνουν τα σημεία θ  1 έως θ  11 στη θαλάσσια πε
ριοχή και το σημείο Θ11 με το σημείο 012 επί της ισάλου 
γραμμής.

- Από το σημείο θ  12 συνεχίζει ακολουθώντας την ίσαλο 
γραμμή μέχρι το σημείο 1.

- Από το όριο περιοχής Φ3 που διέρχεται από τα σημεία 
1 έως 13 επί της ισάλου γραμμής.

- Απότο σημείο 13 μέχρι το σημείο 27 όπου ακολουθεί 
το όριο της περιοχής Φ2 που διέρχεται από τα σημεία 27 
μέχρι το σημείο 31.

- Από το όριο της περιοχής Φ1 που διέρχεται από τα ση
μεία 31,38.

- Από το όριοτης.περιοχής Φ Τ που διέρχεται από τα ση
μεία 38,65α, 66α ,67 μέχρι το σημείο 73 και συνεχίζει με 
το όριο της περιοχής Φ1 από το σημείο 73 μέχρι το σημείο 
92α που βρίσκεται επί της ισάλου γραμμής.

- Από την ίσαλο γραμμή στο σημείο 92α μέχρι το σημείο 
Θ1.

Εντός του ορίου αυτού περιλαμβάνονται και οι νησίδες 
Πελούζο, Μαραθωνήσι, Αγ Σωστής.

Επίσης μέρος του ΕΘΠΖ αποτελούν οι νήσοι Στροφάδια 
και η περιβάλλουσα αυτά θαλάσσια ζώνη σε απόσταση 
500μ από την ίσαλο γραμμή τους.

β) Το εξωτερικό όριοτης Περιφερειακής Ζώνης του ΕΘ
ΠΖ ορίζεται ως εξής:

-Απότο όριοτης περιοχής Τ3 διερχόμενο από τα σημεία 
13,12,17.

- Από το σημείο 17 το όριο συνεχίζει επί της εθνικής ο
δού Ζακύνθου -Κερίου μέχρι το σημείο τομής της με το ό
ριο του οικισμού Λιθακιάς και συνεχίζει ακολουθώντας το 
δυτικό όριο του οικισμού Λιθακιάς μέχρι το σημείο ανατο
λικής τομής του με το δρόμο Αμπελοκήπων Μουζακίου.

- Από το παραπάνω σημείο συνεχίζει επί του δρόμου Α
μπελοκήπων Μουζακίου μέχρι το σημείο τομής του με το 
όριο οικισμού Αμπελοκήπων.

- Από το δυτικό όριο του οικισμού Αμπελοκήπων μέχρι 
το σημείο τομής του με το δρόμο Ζακύνθου - Αμπελοκή
πων και ακολουθεί αυτόν μέχρι το σημείο 39.

- Από το όριο της περιοχής 02 διερχόμενο από τα ση
μεία 39 μέχρι 203.

• Από το σημείο 203 συνεχίζει επί του κοινοτικού δρόμου 
μέχρι το σημείο 202 όπου ακολουθείτο δρόμο Ζακύνθου- 
Καλαμακίου μέχρι το σημείο 212.

- Από το ευθύγραμμο τμήμα που ορίζεται από τα σημεία 
212-Ε2β και συνεχίζει ακολουθώνταςτονκοινοτικό δρόμο 
μέχρι τα σημεία Ε2α.

- Από το σημείο Ε2α ακολουθεί το βόρειο-ανατολικό ό
ριο του οικισμού Καλαμακίου μέχρι το δρόμο Ζακύνθου- 
Καλαμακίου όπου τον ακολουθεί μέχρι το σημείο 40.

- Απότο όριο της περιοχής 03 διερχόμενο από τα σημεία 
40,41,37.

- Από το όριο της περιοχής Τ 1 διερχόμενο από τα σημεία
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37,38,31, 30<π,28,27 και από το σημείο αυτό ακολουθεί 
την ίσαλο γραμμή διερχόμενη από τα σημεία 27,19 έως 
13,

- Το βόρειο - ανατολικό όριο της Περιφερειακής Ζώνης 
του ΕΠΘΖ ορίζεται από το όριο της περιοχής 04 το οποίο 
από το σημείο 65α,ακολουθεί το κοινό διοικητικό όριο των 
κοινοτήτων Βάσιλικού-Αργασίου μέχρι την ίσαλο γραμμή 
δυτικά του ακρωτηρίου Δαβία.

- Από το προηγούμενο σημείο,ακολουθεί την ίσαλο 
γραμμή μέχρι το σημείο 92α.

- Από το όριο της περιοχής Φ1 διερχόμενο από τα ση
μεία 92α, 92 μέχρι το σημείο 73.

- Από το όριο της περιοχής ΦΙ1' διερχόμενο από τα ση
μεία 73,72,71 μέχρι το σημίείο 65α.

Στην Περιφερειακή Ζώνη του ΕΘΠΖ δεν περιλαμβάνο
νται η έκταση του αεροδρομίου και η προβλεπόμενη έ
κταση ανάπτυξης βιομηχανιών -βιοτεχνιών.

Άρθρο 3
Οριοθέτηση και χαρακτηρισμός περιοχών

Α. Μέσα στην έκταση του ΕΘΠΖ, όπως περιγράφεται 
στο προηγούμενο άρθρο καθορίζονται στην θαλάσσια έ
κταση αυτού οι ζώνες ια και ιβ και στην χερσαία έκταση οι 
περιοχές Α1, Α2, A3, Π1, Π2, Π3, Υ, Υ', Φ1, Φ1 ’, Φ2, Φ3, που 
(ραίνονται στα διαγράμματα του άρθρου 2.

Β. Μέσα στην έκταση της Περιφερειακής ζώνης του ΕΘ
ΠΖ όπως περιγράφεται στο προηγούμενο άρθρο καθορί
ζονται περιοχές 01,02, 03,04,Τ 1 ,Τ2 και Τ3 που (ραίνονται 
στα διαγράμματα του άρθρου 2.

Γ. Τα όρια των παραπάνω περιοχών των παρ. Α και Β ο
ρίζονται ως εξής:

I Εθνικό θαλάσσιο Πάρκο Ζακύνθου.
1. Ζώνη με στοιχείο Ια είναι η θαλάσσια περιοχή του κόλ

που Λαγανά, η οποία χαρακτηρίζεται ως περιοχή προ
στασίας της φύσης και ορίζεται,, από τα σημεία Θ1 έως 
Θ12 οι συντεταγμένες των οποίων περιέχονται στον πα
ρακάτω Πίνακα I

ΠΙΝΑΚΑΣ I
ΟΡΟΣΗΜΑ ΟΡΙΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ 

ΚΟΛΠΟΥ ΛΑΓΑΝΑ ΖΑΚΥΝΘΟΥ

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟ ΜΗΚΟΣ
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟ ΠΛΑΤΟΣ

Θ1 234898.25 4178389,78
Θ2 235542,76 4178372,46
Θ3 235657,97 4178218.91
Θ4 235369,95 4177412,75
Θ5 '235648,37 4177115,24
Θ6 234803,51 4175752,46
Θ7 222553,03 4170953,93
Θ8 220796,11 4169975,03
Θ9 219317,60 4170704.41

Θ10 218511,14 4170550,85
Θ11 216984,63 4172163.16
Θ12 217715,51 4172152,39

Στην παραπάνω θαλάσσια ζώνη περιλαμβάνονται οι θα
λάσσιες περιοχές με στοιχεία Α,Β,Γ που φαίνονται στα 
διαγράμματα του άρθρου 2,που καθορίστηκαν με τους 
19/1991 (Β 585/29.7.1991) και 20/1994 (Β 598/22.7.1994) 
κανονισμούς λιμένα Ζακύνθου και ειδικότερα οι εν λόγω 
περιοχές περικλείονται από τα ακόλουθα θαλάσσια στίγ
ματα:

θαλάσσια περιοχή Α
φ= 37 μοίρες 44Ί4", φ=37 μοίρες 42' 23", φ=37 μοίρες 

42' 15", 
φ= 37 μοίρες 41' 56"
λ=  20 μοίρες 54' 24", λ=20 μοίρες 56" 56", λ=20 μοίρες 

5711", 
λ=  20 μοίρες 59'10" 
θαλάσσια περιοχή Β
φ= 37 μοίρες 43' 46",φ=37 μοίρες 41' 04", φ=37 μοί

ρες 40'40", 
φ= 37 μοίρες 41'56»
λ= 20 μοίρες 52' 36", λ=20 μοίρες 51'46", λ=20 μοίρες 

52'30", 
λ=  20 μοίρες 59' 10»
φ= 37 μοίρες 42" 15", φ=37 μοίρες 42" 23", φ=37 μοί

ρες 44'14»
λ=  20 μοίρες 5711", λ=20 μοίρες 56" 56", λ=20 μοίρες 

54'24» 
θαλάσσια περιοχή Γ
φ=37 μοίρες 43' 46» Β,φ=37 μοίρες 41' 04" Β,φ=37 μοί

ρες 41'03" Β
λ=20 μοίρες 52'36" Α,λ=20 μοίρες 51'46" Α,λ=20μοί- 

ρες 50' 20" Α
Στα ανώτερω θαλάσσια στίγματα τα πλάτη είναι Βόρεια 

και τα μήκη είναι Ανατολικά.
2. Ζώνη με στοιχεία Ιβ. Είναι η θαλάσσια ζώνη των νήσων 

Στροφάδων, που εκτείνεται σε απόσταση 500μ από την ί
σαλο γραμμή των νήσων και χαρακτηρίζεται ως περιοχή 
προστασίας της φύσης.

3. Περιοχή με στοιχεία ΑΙ. Είναι περιοχή της παραλίας 
Σεκανίων και ορίζεται από την τεθλασμένη γραμμή που 
ενώνει τα σημεία 42 έως 50 και στη συνέχεια από την ίσα
λο γραμμή από το σημείο 50 έως το σημείο 42. Ειδικότε
ρα τα σημεία της τεθλασμένης γραμμής είναι τα εξής:

42 προβολή του 43 στην ίσαλο γραμμή
43 σημείο με υψόμετρο 5,20m
44 σημείο με υψόμετρο 82,30m
45 Τριγωνομετρικό σημείο 29206
46 σημείο με υψόμετρο 129,90m
47 σημείο με υψόμετρο 88,80m
48 σημείο με υψόμετρο 90,90m
49 σημείο με υψόμετρο 85,00m
50 προβολή του 49 επί της ισάλου γραμμής
Η ως άνω περιοχή χαρακτηρίζεται ως περιοχή απολύ

του προστασίας της φύσης.
4. Περιοχή με στοιχεία Α2. Είναι περιοχή φυσικού κατα

φυγίου των νησίδων Μαραθωνησίου και Πελούζου, που ο
ρίζεται από την ίσαλο γραμμή των νησίδων αυτών. Η περιο
χή αυτή χαρακτηρίζεται ως περιοχή προστασίας της φύ
σης.

5. Περιοχή με στοιχεία A3. Είναι περιοχή φυσικού κατα
φυγίου των νήσων Στροφάδων,η οποία ορίζεται από την ί
σαλο γραμμή των νήσων αυτών. Χαρακτηρίζεται ως πε
ριοχή προστασίας της φύσης.

β.Περιοχή με στοιχεία Π1. Περιλαμβάνει την παραλία 
Δάφνης, και την γύρω από αυτή έκταση που ορίζεται από 
την τεθλασμένη γραμμή που ενώνει τα σημεία 51 έως 59. 
Ειδικότερα τα σημεία ορκ>θετούνται ως εξής:

51 Προβολή επί της ισάλου γραμμής του τριγ. Σημείου
52 292,15
53 Τριγ. σημείο 292,15 με υψόμετρο 19,44m.

Σημείο του αγροτικού δρόμου Δάφνης - Βασιλικού.
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Στη συνέχεια ακολουθείται ο αγροτικός δρόμος προς 
βορρά μέχρι το σημείο:

54 σημείο επί του αγροτικού δρόμου Δάφνης - 
Βασιλικού

55 σημείο με υψόμετρο 79,30μ
56 σημείο με υψόμετρο 63,00μ
57 το βορειότερο άκρο του φρυδιού των παραλια

κών βράχων. Στη συνέχεια ακολουθείται το 
φρύδι των βράχων ως το σημείο 58, που απέχει 
50m από την ίσαλο γραμμή.

59 Η προβολή του σημείου 58 επί της ισάλου γραμ
μής-

Η ως άνω περιοχή χαρακτηρίζεται ως περιοχή προστα
σίας της φύσης.

7. Περιοχή με στοιχεία Π 2. Περιλαμβάνειτην αμώδη πα
ραλία του Γέρακα καθώς και το ομώνυμο ακρωτήριο και 
ορίζεται από τα σημεία 60 έως 64 και ειδικότερα:

60 σημείο της ισάλου γραμμής
61 σημείο του ρέματος επί της ισοϋψούς των 28μ
62 σημείο με υψόμετρο 20,88μ
63 το βορειότερο σημείο τμήματος παραλιακών 

βράχων
64 σημείοτηςισάλουγραμμήςπουαποτελείτοβο- 

ρειότερο άκρο Κολπίσκου.
Η περιοχή χαρακτηρίζεται ως περιοχή προστασίας της 

φύσης.
8. Περιοχή με στοιχεία Π 3. Περιλαμβάνει την παραλία 

Καλαμακίου,και την γύρω από αυτή έισαοη,η οποία ορί
ζεται από τα σημεία 21 έως 26 και ειδικότερα:

21 Σημείο της ισάλου γραμμής
22
23
24
25 και
26 Σημείο της ισάλου γραμμής
Το ευθύγραμμο τμήμα των σημείων 22 - 23 απέχει 200μ 

από την ίσαλο γραμμή, ενώ η γραμμή μεταξύ των σημεί
ων 24 - 25 απέχει 10Ομ. από την ίσαλο γραμμή.

Χαρακτηρίζεται ως περιοχή προστασίας της φύσης.
9. Περιοχές με στοιχεία Υ και Υ  .Περιλαμβάνονται στον 

όρμο Κερίου.
Η περιοχή Υ (η οποία συνήθως κατακλύζεται από νε

ρά) .ορίζεται όπως έχει απστυπωθεί στον χάρτη 1:5000 
της ΓΥΣ με συντεταγμένες Υ1, Υ2...... Υ31.

Το εξωτερικό όριο της περιοχής Υ" ορίζεται νότια από τα 
βόρεια όρια οικισμού Λίμνης Κερίου,δυτικά από την εθνι
κή οδό Ζακύνθου-Κερίου και βόρεια από το όριο οικισμού 
και από το όριο που διέρχεται από τα σημεία 16,15 και 14.

Στην περιοχή Υ  εντάσσεται επίσης και η χερσαία λωρί
δα διαχωρισμού του έλους από την θάλασσα. Οι ως άνω 
περιοχές χαρακτηρίζονται ως περιοχές προστασίας της 
φύσης.

10. Περιοχές με στοιχεία Φ1 και ΦΓ.Περιοχές φυσικού 
τοπίου όρους Σκοπού Βασιλικού.

α) Η περιοχή Φ1 ορίζεται από τα σημεία 26-25-32-31 
- 38. Στη συνέχεια το όριο διέρχεται από τα σημεία 65-66- 
73 και ακολουθεί την κορυφογραμμή διερχόμενο από τα 
παρακάτω σημεία:

74 σημείο με υψόμετρο 283,10
75 σημείο με υψόμετρο 188,10
76 σημείο με υψόμετρο 261,60
77 σημείο με υψόμετρο 275,50
78 σημείο με υψόμετρο 209,81

79 σημείο με υψόμετρο 207,80
80 σημείο με υψόμετρο 121,60
81 σημείο με υψόμετρο 88,10
82 σημείο με υψόμετρο 121,30
83 σημείο με υψόμετρο 194,90
84 σημείο με υψόμετρο 194,20
85 σημείο με υψόμετρο 195,85
86 σημείο με υψόμετρο 145,70
87 σημείο με υψόμετρο 115,69
88 σημείο με υψόμετρο 124,10
89 τριγ. υψομετρικό σημείο με υψόμετρο 121,44
90 σημείο τομής αγροτικών δρόμων στη συνέχεια 

ακολουθείται ο αγροτικός δίρόμος έως το σημείο:
91 σημείο τομής αγροτικών δρόμων
92 σημείο με υψόμετρο 14,90
92α Σημείο τομής της προέκτασης του ευθύγραμ-

μου τμήματος 91-92 με την ίσαλο γραμμή.Το ό
ριο της περιοχής διέρχεται από το σημείο 64 και 
συνεχίζει με το όριο την περιοχή Π 2 ακολουθεί 
την ίσαλο γραμμή από το σημείο 60 μέχρι το ση
μείο 59,συνεχίζει με το όριο της περιοχής Π 1 α
κολουθεί την ίσαλο γραμμή συνεχίζει με το όριο 
της περιοχής Α1 και συνεχίζει με την ίσαλο 
γραμμή.

β) Η περιοχή Φ1' ορίζεται από τα εξής σημεία:
38 σημείο τομής αγροτικού δρόμου με το κοινό δι

οικητικό όριο των κοινοτήτων Βασιλικού- Αργα
σίου

65 σημείο με υψόμετρο 256,60
66 τριγωνομετρικό σημείο 29205 με υψόμετρο 

244,32
73 σημείο κορυφής με υψόμετρο 313,20μ
72 σημείο με υψόμετρο 332,30μ
71 σημείο με υψόμετρο 341,10
70 σημείο με υψόμετρο 438,50μ
69 σημείο με υψόμετρο 454,00
67 σημείο με υψόμετρο 330,90μ
66α σημείο με υψόμετρο 384,40μ
65α σημείο προβολής του σημείου 66 στο κοινό δι

οικητικό όριο κοινοτήτων Βασιλικού - Αργασίου.
Οι ως άνω περιοχές Φ1 και Φ1' χαρακτηρίζονται ως προ- 

στατευόμενα τοπία.
11. Περιοχή με στοιχεία Φ2.Περιοχή φυσικού τοπίου 

Καλαμακίου,όπως ορίζεται από τα σημεία 27 έως 32 και 
ειδικότερα:

27 σημείο τομής της ισάλου γραμμής από το ανα
τολικό όριο του οικισμού Λαγανά

28 σημείο ρέματος
24 σημείο ιδιοκτησίας
30 γωνία ιδιοκτησίας
30α σημείο αγροτικού δρόμου που απέχει 150μ από 

την ίσαλο γραμμή,το όριο ακολουθεί προς βορ
ρά τον αγροτικό δρόμο μέχρι το σημείο 30β 

30β σημείο του δρόμου που απέχει 200μ από την ί
σαλο γραμμή

30γ σημείο ορίου ιδιοκτησίας που απέχει 200μ από
την ίσαλο γραμμή και ακολουθεί προς νότο το ό
ριο ιδιοκτησίας έως το σημείο 30δ 

30δ σημείο ιδιοκτησίας που απέχει 150μ από την ί
σαλο γραμμή

30ε σημείο κοινοτικού δρόμου που απέχει 150μ από
την ίσαλο γραμμή
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30στ σημείο ιδιοκτησίας που απέχει 200μ από την ί
σαλο γραμμή

31 σημείο που απέχει 200 μ από την ίσαλο γραμμή
32 σημείο που απέχει 100 μ από την ίσαλο γραμμή
Η περιοχή χαρακτηρίζεται ως προστατευόμενο τοπίο.
12. Περιοχή με στοιχεία Φ3. Περιοχή φυσικού τοπίου

Κερίου που ορίζεται από τα σημεία 1 μέχρι 16 και ειδικό
τερα:

1 σημείο ισάλου γραμμής
2 σημείο με υψόμετρο 86,50,το όριο ακολουθεί

την κορυφογραμμή
3 σημείο με υψόμετρο 401,90
4 (κορυφή λόφου) Σημείο με υψόμετρο 594,80
5 σημείο με υψόμετρο 336,60
6 Κορυφή όρους Σκοπού, Σημείο με υψόμετρο 

413,12
7 Σημείο με υψόμετρο 411,80
8 σημείο με υψόμετρο 261,90
9 σημείο με υψόμετρο 301,20
10 Κορυφή λόφου Κερίου με υψόμετρο 344,90
11 σημείο με υψόμετρο 115,20,το όριο συνεχίζει με 

προέκταση του ευθύγραμμου τμήματος μέχρι 
το δρόμο Λιθακιάς-Κερίου,Το όριο κατευθύνε- 
ται κατά μήκος του δρόμου αυτού, συναντάτα ό
ρια οικισμού τα οποία ακολουθεί βορειοδυτικά 
έως να συναντήσει πάλι το δρόμο Λιθακιάς - Κε
ρίου τον οποίο και ακολουθεί μέχρι να συναντή
σει όριο οικισμού που το ακολουθεί βορειοδυτι
κά, καταλήγει εκ νέου στον δρόμο Λιθακιάς - Κε
ρίου έως την διασταύρωση με κοινοτικό δρόμο 
στο σημείο 12. Στη συνέχεια το όριο διέρχεται α
πό το σημείο 13 επί της ίσαλο γραμμής, ακολου
θεί την ίσαλο γραμμή μέχρι το σημείο 14, συνε
χίζει με το όριο της περιοχής Υ" και ειδικότερα 
ακολουθείτο όριο παραπλήσιου οικισμού, συνε
χίζει επί αγροτικού δρόμου έως να συναντήσει 
το σημείο 15,σημείο που τέμνεται αγροτικός 
δρόμος με την ισοϋψή των 20 μ. Κατόπιν ακο
λουθεί την ισοϋψή των 20 μ. μέχρι το όριο οικι
σμού στο σημείο 16.

Η περιοχή χαρακτηρίζεται ως προστατευόμενο τοπίο.
II) Περιφερειακή Ζώνη του ΕΘΠΖ.Στη ζώνη αυτή περι

λαμβάνονται οι οικισμοί Λιθακιάς,Παντοκράτορα, Λαγα- 
νά,Αμπελόκηπων,Καλαμακίου, Άνω και Κάτω Βασιλικού 
καθώς και εκτός σχεδίου περιοχές αυτών και περιοχές 
των κοινοτήτων Μουζακίου και Αργασίου:

1. Περιοχή με στοιχείο 01. Περιοχή οικοανάπτυξης των 
κοινοτήτων Λιθακιάς, Παντοκράτορα, Μουζακίου και ορί
ζεται νότια από το βόρειο όριο της περιοχήςΤ3 και ειδικό
τερα από τα σημεία 20,18 και 17. Στη συνέχεια ακολου
θώντας βόρεια αρχικά την εθνική οδό Ζακύνθου-Κερίου 
και κατόπιν τα ανατολικά όρια των οικισμών Λιθακιάς, Πα
ντοκράτορα Μουζακίου,το όριο κατευθύνεται προς τα α
νατολικά και νότια ακολουθώντας τα δυτικά όρια του οικι
σμού Λαγανά έως το σημείο 20 στο οποίο τέμνεται το ό
ριο οικισμού Λαγανά με όριο οικισμού της κοινότητας 
Λιθακιάς.

Στη περιοχή 01 υπεισέρχεται επίσης και η εκτός σχεδί
ου χερσαία περιοχή που περιστοιχίζεται από τα όρια οικι
σμού της κοινότητας Λιθακιάς, καθώς και αντίστοιχη πε
ριοχή που βρίσκεται βόρεια του οικισμού Λαγανά, στην 
περιοχή «Κόκκαλα».

2. Περιοχή με στοιχεία 02.Περιοχή οικοανάπτυξης των 
οικισμών» Μουζακίου,Αμπελοκήπων, Παντοκράτορα,Κα
λαμακίου.

Το όριο της περιοχής αυτής ορίζεται ως εξής:
Ξεκινώντας από το σημείο 33α, σημείο επαφής οικισμού 

Λαγανά με ρέμα κατευθυνόμενο βόρεια κατά μήκος του 
ανατολικού ορίου του οικισμού Λαγανά ανέρχεται μέχρι 
το δρόμο Αμπελοκήπων- Μουζακίου τον οποίο ακολουθεί 
μέχρι το όριο οικισμού Αμπελοκήπων. Κατόπιν ακολουθεί 
το ανατολικό όριο του οικισμού αυτού μέχρι το δρόμο Ζα
κύνθου - Αμπελοκήπων τον οποίο ακολουθεί ως τη δια
σταύρωση με κοινοτικό δρόμο (σημείο 39),κατόπιν ακο
λουθεί προς ανατολάς τον κοινοτικό δρόμο έως το σημείο 
203,συνεχίζει στην ευθεία που συνδέει το σημείο 203 με 
την άκρη του ρέματος στο σημείο 204 .Ακολουθεί την ευ
θεία που συνδέει το σημείο 204 με το σημείο 205 (γωνία ι
διοκτησιών) Συνεχίζει στην ευθεία που συνδέει το σημείο 
205 με την άκρη ρέματος στο σημείο 206. Ακολουθεί το 
ρέμα μέχρι την οδό στο σημείο 207 και στη συνέχεια την 
οδό μέχριτη διασταύρωση της σημείο 208. Ακολουθεί την 
ευθεία που συνδέει το σημείο 208 με το σημείο 209. Συ
νεχίζει στην ευθεία που συνδέει το σημείο 209 με την ΝΔ 
γωνία γηπέδου με εγκαταστάσεις του εργοστασίου «EL 
GRECO»oro σημείο 210, ακολουθείτο όριο του γηπέδου 
μέχρι την αγροτική οδό στο σημείο 211 και συνεχίζει επί 
της αγροτικής οδού μέχρι τη συμβολή της με την οδό Ζα
κύνθου - Καλαμακίου στο σημείο 212. Στη συνέχεια ακο
λουθείτο ευθύγραμμο τμήμα που ενώνει το σημείο 212 με 
την τομή του ορίου της κοινότητας Καλαμακίου με την 
κοινοτική οδό στο σημείο Ε2β και δια της κοινοτικής οδού 
ανατολικά έως την τομή της με το όριο οικισμού στο ση
μείο Ε2α. Στη συνέχεια ακολουθεί το δυτικό όριο του οικι
σμού μέχρι το σημείο 34. Από το σημείο 34 ακολουθεί 
προς δυτικά το δρόμο Καλαμακίου - Λαγανά έως το ση
μείο 33Γ και συνεχίζει στο σημείο 33Β. Στη συνέχεια ακο
λουθεί δυτικά το ρέμα μέχρι το σημείο 33Α (σημείο επα
φής ορίου οικισμού Λαγανά με ρέμα).

3. Περιοχή με στοιχεία 03. Περιοχή οικοανάπτυξης και 
βρίσκεται ανατολικά οικισμού Καλαμακίου. Το όριο της 
περιοχής ορίζεται από το σημείο 35, ακολουθεί το δυτικό 
όριο του οικισμού Καλαμακίου,προς βορρά έως το ση
μείο που αυτό τέμνει την οδική αρτηρία Ζακύνθου - Καλα
μακίου. Στη συνέχεια ακολουθεί προς βορρά την οδική 
αρτηρία έως τη διακλάδωση με αγροτικό δρόμο στο ση
μείο 40. Κατόπιν ακολουθεί τον κοινοτικό δρόμο μέχρι τη 
διακλάδωση του με άλλον αγροτικό δρόμο στσσημείο 41. 
Στη συνέχεια κατευθύνεται νότια κατά μήκος αγροτικού 
δρόμου μέχρι το σημείο 37 και τέλος ακολουθείτο βόρειο 
όριο της περιοχής Τ 1 περνώντας από τα σημεία 37,36 και 
35.

4. Περιοχή με στοιχεία 04. Περιοχή οικοανάπτυξης της 
κοινότητας Βασιλικού. Το όριο της περιοχής ορίζεται από 
το βόρειο άριστης περιοχής ΦΓ διερχόμενο από τα ση
μεία 65α,66α-73,το βόρειο όριο της περιοχής Φ1 διερχό- 
μενο από τα σημεία 73,74 - 92,92α,την ίσαλο γραμμή με
ταξύ των σημείων 92α και 146, τα δυτικά όρια της περιο
χής Τ2 από τα σημεία 146-93,την ίσαλο γραμμή από το 
σημείο 93 μέχρι το σημείο τομής της με το κοινό διοικητι
κό όριο των κοινοτήτων Αργασίου και Βασιλικού και ακο
λουθεί το παραπάνω κοινό διοικητικό όριο των κοινοτή
των Αργασίου και Βασιλικού μέχρι το σημείο 65α.

5. Περιοχή με στοιχείαΤΙ.Περιοχή ελεγχόμενου τουρι
σμού των κοινοτήτων Καλαμακίου - Αργασίου, ορίζεται δε
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από τα σημεία 28,σημείο ρέματος,33 σημείο όπου τέμνε- 
ται ο κοινοτικός δρόμος Λαγανά - Καλαμακίου με ρέμα. 
Στη συνέχεια το όριο ακολουθεί το ρέμα περνώντας από 
τα σημεία 33Α, σημείο επαφής ρέματος με όριο οικισμού 
Λαγανά, 33Β σημείο ρέματος, 33Γ, σημείο δρόμου Καλα
μακίου - Λαγανά που απέχει 900μ από το σημείο 33. Στη 
συνέχεια διέρχεται από το σημείο 34, όπου ο δρόμος Λα
γάνά - Καλαμακίου συναντά το όριο οικισμού Καλαμακί
ου. Στη συνέχεια το όριο ακολουθεί το νότιο όριο του οι
κισμού Καλαμακίου μέχρι το σημείο Ε5. Στη συνέχεια 
διέρχεται από το σημίείο Ε6. Κατόπιν ακολουθεί προς νό
το το όριο του οικισμού Καλαμακίου και ανέρχεται μέχρι 
το σημείο 35 του ορίου οικισμού. Το όριο συνεχίζει περ
νώντας από την κορυφή Λόφου Γερακίνης (σημείο 36 με 
υψόμετρο 150,24) διέρχεται από τα σημεία 37 (σημείο 
διασταύρωσης αγροτικών δρόμων) και σημείο 38 (τομή α
γροτικού δράίμου με το διοικητικό όριο Αργασίου - Βασι
λικού) και καταλήγει στο σημείο 31 όπως αυτό περιγρά- 
φεται παραπάνω.

6. Περιοχή με στοιχεία Τ2. Περιοχή ελεγχόμενου τουρι
σμού των κοινοτήτων Άνω και Κάτω Βασιλικού, το όριο δε 
αυτής διέρχεται από τα σημεία 93,94.95-146, στη συνέ
χεια ακολουθεί την ίσαλο γραμμή μεταξύ των σημείων 
146 και 93.

7. Περιοχή με στοιχεία Τ3. Περιοχή ελεγχόμενου τουρι
σμού των κοινοτήτων Λιθακιάς - ΑγΣώστη. Το όριοτης πε
ριοχής αρχίζει από το σημείο 13 της ισάλου γραμμής μέ
χρι το σημείο 12. Από το σημείο 12 ακολουθεί προς βορ- 
ράτην εθνική οδό Ζακύνθου -Κερίου έως τη διασταύρωση 
με αγροτικό δρόμο στο σημείο 17. Το όριο, κατευθυνόμε- 
νο ανατολικά κατά μήκος ρέματος περνάει από την κορυ
φή λόφου στο σημείο 18 με υψόμετρο60,69. Στη συνέχεια 
το όριο διέρχεται από τα σημεία 17α,17β,17γ,17δ, 
18α,β,γ...18θ, 18ι καταλήγοντας, στο σημείο που το δυτι
κό όριο του οικισμού Λαγανά τέμνεται με την ίσαλο γραμ
μή (σημείο 19).

Οι συντεταγμένες των παραπάνω ορόσημων (ραίνονται 
στον παρακάτω πίνακα II.
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ΠΙΝΑΚΑΣ II

Συντεταγμένες (σύστημα ΕΓΣΑ) ορόσημων των ΕΘΠΖ 
και της Περιφερειακής Περιοχής αυτού.

ΟΡΟΣΗΜΑ ΓΕΟΓΡΑΦΙΚ
ΜΗΚΟΣ

ΓΕί .(ΓΡΑΦΙΚΟ 
Π Λ Α ΤΟ Γ

1
2

221877,73
221773,37

417144191
4171559.42

3 221381.80 4172115.55
4 221398.26 4172464.43

,« 4172734,68y 
^41^3003:12?

■ *% & % £ »
*&4173734.39 · 
$4174047.81

11 219794.58 4174564.67
12 220893.91 4176803.12
13
14 .

221268,61
220951.60

4176207,96
4175438.84

IS
18
17

17α
220884.88
220968.94

4177321.27
4177408.66

17Β 221047.41 4177416.48
17V 221193.11 4177489.83
178 221277.99 4177520.00
18 221730.31 4177707.95

18α 2 2 ί»8 .4 7 41781&9.85
188 221944.83 4178491.70
18Υ 222093.76 4178δ85.7ΐ
188 222108.37 4178503.28
18s 22$13β.52 4178497.28

18στ 222175.87 4178410.00
« ζ 222406.30 4178608.66
« π 222035.91 4178619.91
18Θ 222815.87 4178828.37
1βι 222970.22 4178937.74
19 223268.70 4179107.25
20 223020.87 4179044.78
21 224745.97 4180112,38
22 224741.30 4180319.61
23 225704.08 4180708.72
24 225753.33 4180606.30
2S 228463.84 4180893.31
26 228427,86 4180782.38
27 224357.60 4179931.91
28 224316.41 4180^79.87
29 225806.14 4181086.63
30 225917.45 4180707.62

30α 226336.00 4130814.19
308 226341.40 4180862,74
30γ 226831.86 4180920.57
308 226658.84 4180874.97
30ε 227309.95 418099166

30στ 227439.71 4181071.54
31 228190.96 4181018.93
32 228182.59 418092160
33 224311.21 4180441.86

33α 224235.33 4180504.40
338 224007.43 4181259.34
33γ 226102,23 4180884,47
34 226285.10 418149120
35 227303.81 4181560.19
36 227761.97 4181598.15
37 228217.12 4181807.46
38 228315.05 4181671.27
39 225118.16 4184029.52
40 226884.14 4184027.45
41 227106,96 4184029.87
42 2295ί2.92 4179779.68
43 229695.20 4179861.40
44 229638.90 4179829.06
45 229875.14 4179831.17
46 229999.92 4179696.17
47 230221.39 4179693.13
48 230398.72 4179559.42
49 230400.36 4179349.11
50 230407,09 > 4179250.21
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51 I 231120,26 4178925,64
52 231120.26 4178955.35
53 231115.57 4178970.86
54 231172.93 4179139.16
55 231290,81 4179122.12
56 231589,43 4179078,15
57 231735.61 4179088.65
58 221812.11 4178887,74
59 231808,10 4178840,67
60 233628,98 4177368.16
61 233726.24 4177485,63
62 234029.02 4177457.84
63 234260.16 4177355,92
64 234479.73 4177278.02
65 228805.40 4181274.22
66 229515,53 4180394,47

65α 228704,38 4182113,18
66α 228820.65 4181939.59
67 229112.29 4181906,72
69 229511,67 4181305.52
70 229673,57 4181220,98
71 230011.48 4181100,20
72 230144.73 4181059,01
73 230291,90 4180632,49
74 230499,49 4180493,03
75 230758.19 4180025,74
76 230903.91 4179792,39
77 231052.21 4179641,32
78 231259.78 4179776.58
79 231350.74 4179644,11
80 231695.35 4179440,02
81 231854,74 4179396,74
82 232091,16 4179344,99
83 232564.65 4178953.19
84 232636,65 4178708,14
35 232697.57 417487,60
86 232345.88 4178325.25
87 233081.75 4178112.72
88 233149.03 4177951.04
89 233285.88 4177701,79
90 233477.44 4177705,22
91 233949,77 41777584,34
92 234386,39 4177364,59

92α 234484,27 4177326.28
93 230387,54 4183099,43
94 230286.67 4182341,99
95 230179.99 4182106.5
96 230286.1 4181890.8
97 230432,45 4181817,69
98 230520.25 4131634.9
99 230641 4181569.1
100 230655,63 4181485.01
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209 225304,00 4183711.00
210 225486.20 4182636.06
211 225606.67 4182613.05
212 226280.37 4182695.08
Ε1 226315.22 4182381.66
Ε2  ·· - -  226513.01 4181992.56

Ε2α 226667.90 4182758.03
Ε2β 226312.53 4182579.70
Ε5 226422,04 4181339.02
Ε6 226905.32 4181344.82
01 228590.49 4180908.14
0 2 228702.92 4180597.12
0 3 229025.19 4180203.18
0 4 229099.60 4180091.69
0 5 229238.98 4180097.18
0 6 229499.50 4180081.63
0 7 229767.60 4179850.21
0 8 230402.47 4179474.59
0 9 231118.06 4179169.70
010 231743.52 4179039.21
011 231921.94 4178907.48
012 232105.57 4178897.45
013 232374.11 4178733.42
014 233553.15 4177590.71
015 233619.26 4177530,64
016 233752.40 4177573.61
017 234008.18 4177479.66
Υ1 220908.48 4175389.14
Υ 2 220831.26 4175428.99
Υ 3 220744.7 4175483.8
Υ 4 220664.24 4175516.69
Υ 5 220587.44 4175514.26
Υ 6 220528.93 4175504.51
Υ 7 220436.28 4175516.69
Υ 8 220391.17 4175528,87
Υ 9 220292.43 4175576.38
ΥΙΟ 220233.91 4175611.7
Υ11 220181.49 4175584.9
Υ12 220135.17 4175519.13
Υ13 220075.43 4175482.58
Υ14 220010.82 4175472.84
Υ15 219988.88 4175418.03
Υ16 219998.63 4175351.03
Υ17 220025.45 4175323.01
Υ18 220082.75 4175318.14
Υ19 220135.17 4175323.01
Υ20 220224.15 4175288.91
Υ21 220282.68 4175243.84
Υ 2 2 220338.75 4175223.13
Υ23 220391.17 4175163.44
Υ 2 4 220421.04 4175112.28
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209 225304.00 4183711.00
210 225486.20 4182636.06
211 225606.67 4182613.05
212 226280.37 4182695.08
Ε1 226315.22 4182381.66
Ε2 226513.01 4181992.56

Ε2α 226667.90 4182^58.03
Ε26 226312.53 4182579.70
Ε5 226422.04 4181339.02
Εβ 226905.32 4181344.82
01 228590.49 4180908.14
0 2 228702.92 4180597.12
0 3 229025.19 4180203.18
0 4 229099.60 4180091.69
0 5 229238.98 4180097.18
0 6 229499.50 4180081.63
07 229767.60 4179850,21
0 8 230402.47 417^474.59
09 231118.06 4179169.70
010 231743.52 ' 4179039.21
011 231921.94 4178907.48
012 232105.57 4178897,45
013 232374.11 4178733.42
014 233553.15 4177590.71
015 233619.26 4177530,64
016 233752.40 4177573.61
017 234008.18 4177479.66
Υ1 220908.48 4175389.14
Υ2 220831.26 4175428.99
Υ3 220744.7 4175483.8
Υ4 .... .... 220664.24 4175515.69
Υ5 220587.44 4175514.26
Υ6 220528,93 4175504,51
Υ7 220438.28 4175516.69
Υ8 220391.17 4175528.87
Υ9 220292.43 4175576.38
Υ10 220233.91 4175611.7
Υ11 220181.49 4175584.9
Υ12 220135.17 4175519.13
Υ13 220075.43 4175482.58
Υ14 220010.82 4175472.84
Υ15 219988.88 4175418.03
Υ16 219998.63 4175351.03
Υ17 220025.45 4175323.01
Υ18 220082.75 4175318.14
Υ19 220135.17 4175323.01
Υ20 220224.15 4175288.91
Υ21 220282.68 4175243.84
Υ22 220338.75 4175223.13
Υ23 220391.17 4175163.44
Υ24 220421.04 417Ϊ5112.28
Υ25 2204?1.63 4175079,4
Υ26 220539.9 1 4175081.83
Υ27 220626.45 4175103.76
Υ$6 220758.11 4175109.85
Υ29 220787.37 4175137.86
Υ30 220836.13 4175132.99
Υ31 220839.79 4175094.01
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Άρθρο 4

Ειδικότεροι στόχοι διαχείρισης και μέτρα προστασίας 
των περιοχών του ΕΘΠΖ

Οι ειδικότεροι στόχοι διαχείρισης και τα μέτρα προστα
σίας αυτού κατά ζώνες και περιοχές είναι:

I. θαλάσσια έκταση. (Περιοχή προστασίας της φύσης).
Α. θαλάσσια περιοχή κόλπου Λαγανά (ζώνη Ια).
• Στόχος διαχείρισης είναι η διατήρηση της οικολογι

κής αξίας της θαλάσσιας περιοχής ως ενδιαιτήματος των 
απειλούμενων ειδών της θαλάσσιας χελώνας και της με
σογειακής φώκιας,η διατήρηση των υποθαλάσσιων και 
παράκτιων οικο-συστημάτων,η προστασία,ενίσχυση και 
ορθολογική διαχείριση των αλιευτικών πόρων.

• Στην ως άνω ζώνη επιτρέπονται μόνο:
1. Η ναυσιπλοΐα,εκτός από τη διέλευση και αγκυροβο

λιά δεξαμενόπλοιων.
2. Η επαγγελματική αλιεία,εκτός από το υποβρύχιο ψά

ρεμα και χρήση συρόμενων εργαλείων και κυκλικών δι
κτύων (μηχανότρατα, πεζότρατα, γρι-γρι κ.λπ.).

Ειδικότεροι όροι άσκησης των ανωτέρω δραστηριοτή
των καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Ναυτι
λίας, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στον κανονισμό λει
τουργίας και διαχείρισης του άρθρου 7 του παρόντος.

3. Η ήπια θαλάσσια αναψυχή κατά τη διάρκεια της ημέ
ρας (π.χ.κολύμβηση, ιστιοσανίδα,καταδύσεις,υποβρύχια 
φωτογράφηση κ.λπ.).

4. Στις θαλάσσιες περιοχές A, Β, Γ  της ζώνης Ια εφαρ
μόζονται οι διατάξεις των 19/1991 (Β 585) και 20/1994 (Β 
548) κανονισμών λιμένος Ζακύνθου και ειδικότερα:

α) Στη θαλάσσια περιοχή Α κατά το χρονικό διάστημα α
πό 1ης Μαΐου έως 31 Οκτωβρίου κάθε χρόνου απαγορεύ
ονται:

- Η διέλευση, κίνηση, παραμονή και αγκυροβολιά κάθε 
σκάφους και πλωτού γενικά μέσου ανεξάρτητα από το μέ
σο πρόωσης του, καθώς και κάθε πλωτού ναυπηγήματος.

- Η αλιεία με κάθε είδος αλιευτικό εργαλείο.
β) Στην θαλάσσια περιοχή Β κατά το χρονικό διάστημα 

από 1ης Μαίου έως 31 Οκτωβρίου απαγορεύεται:
- Η κίνηση σκαφών και πλωτών γενικά μέσων με ταχύτη

τα μεγαλύτερη των 6 κόμβων (ναυτ. μιλλίων ανά ώρα).
- Η παραμονή και αγκυροβολιά κάθε σκάφους και πλω

τού γενικά μέσου καθώς και κάθε πλωτού ναυπηγήματος.
Κατ' εξαίρεση δύναται να επιτραπεί, μετά από ειδική ά

δεια που εκδίδεται από τη Λιμενική Αρχή με τη σύμφωνη 
γνώμη της αρμόδιας Νομαρχιακής Υπηρεσίας επί θεμά
των ΥΠΕΧΩΔΕ, η παραμονή και αγκυροβολιά λέμβων ή 
πλοιαρίων, που είναι απαραίτητα για τις ανάγκες των κα
τοίκων της περιοχής ή επαγγελματιών.

Με απόφαση του Νομάρχη είναι δυνατόν να καθορίζε
ται ο ανώτατος αριθμός παρόμοιων αδειών,οι θέσεις α
γκυροβολιάς και οι ειδικοί όροι, που διέπουν τις εν λόγω 
εξαιρέσεις ώστε να εξασφαλίζεται ο απαιτούμενος βαθ
μός προστασίας της θαλάσσιας χελώνας.

- Η χορήγηση άδειας εκμίσθωσης των θαλασσίων μέσων 
αναψυχής, των οποίων την κίνηση και κυκλοφορία ρυθμίζει 
ο υπ’αριθ. 20/1999 Γενικός Κανονισμός Λιμένα (Β 444).

Κατ’ εξαίρεση, δύναται να χορηγηθεί από την Λιμενική 
Αρχή, στα πλαίσια των όσων ειδικότερα καθορίζονται με 
απόφαση του Νομάρχη, άδεια εκμίσθωσης για τα πιο κά
τω μη μηχανοκίνητα και δι’ ανθρώπινης δύναμης προω
θούμενα θαλάσσια μέσα αναψυχής:

- Ιστιοσανίδα (WIND SURFING)
- Κανώ
- θαλάσσια ποδήλατα και λοιπά παρομοίου τύπου πλω

τά μέσα αναψυχής όπως αυτά ορίζονται στον παραπάνω 
Γενικό Κανονισμό Λιμένα και αφορά στην περιοχή και 
αριθμό όπως ορίζει η ΚΥΑ 18670/777/29.7.1988 (Β 137).

Ο καθορισμός των επί μέρους θέσεων τοποθέτησης 
των ανωτέρω θαλασσίων μέσων αναψυχής και οι ειδικοί ό
ροι που διέπουν τις εν λόγω εξαιρέσεις ώστε να εξασφα
λίζεται ο απαιτούμενος βαθμός προστασίας της θαλάσ
σιας χελώνας γίνεται με απόφαση του Νομάρχη.

γ) Στη θαλάσσια περιοχή Γ κατά το χρονικό διάστημα 
1 ης Μαΐου έως 310κτωβρίου κάθε χρόνου απαγορεύεται 
η κίνηση σκαφών και πλωτών μέσων με ταχύτητα μεγαλύ
τερη των 6 κόμβων (ναυτ. μίλια την ώρα).

δ) Κατ’εξαίρεση των απαγορεύσεων για τις θαλάσσιες 
περιοχές Α και Β είναι δυνατή η χορήγηση από την Λιμενι
κή Αρχή,με τη σύμφωνη γνώμη της αρμόδιας Νομαρχια
κής Υπηρεσίας επί θεμάτων ΥΠΕΧΩΔΕ άδειας διέλευσης 
παραμονής και αγκυροβολιάς, σε συγκεκριμένα σκάφη 
για διεξαγωγή επιστημονικών ερευνών. Σε περίπτωση α- 
νωτέρας βίας, πυρόσβεσης και παροχής βοήθειας σε κιν- 
δυνεύοντα πρόσωπα και σκάφη, όταν δεν είναι δυνατή η 
λήψη άδειας,επιτρέπεται η διέλευση και παραμονή σκα
φών και χωρίς την άδεια της προηγούμενης παραγρά
φου,υπό την προϋπόθεση την εκ των υστέρων ενημέρω
ση της Λιμενικής Αρχής όταν τούτο κατ’ αρχήν δεν είναι 
δυνατόν.

ε) Με μέριμνα της αρμόδιας Νομαρχιακής Υπηρεσίας 
επί θεμάτων ΥΠΕΧΩΔΕ, σε συνεργασία με τις καθ’ ύλην 
συναρμόδιες Υπηρεσίες, είναι δυνατή η πόντιση κατάλ
ληλων σημαντήρων χρώματος και προδιαγραφών,όπως 
ορίζονται από τους Διεθνείς Κανονισμούς του ΓΕΝ/Υ.Υ 
για τη σήμανση των θαλάσσιων περιοχών A, Β και Γ, κυ
ρίως δε της περιοχής Α.

Β. θαλάσσια περιοχή νήσων Στροφάδων (ζώνη Ιβ).
• Στόχος διαχείρισης είναι η προστασία του θαλάσσιου 

οικοσυστήματος και ειδικότερα του ενδιαιτήματος της 
μεσογειακής φώκιας, η διατήρηση των υποθαλάσσιων και 
παράκτιων οικοσυστημάτων, η προστασία και ενίσχυση 
των αλιευτικών πόρων.

• Στην ως άνω περιοχή επιτρέπονται μόνο η ναυσι
πλοΐα,η επαγγελματική και αλιεία και η ήπια θαλάσσια 
αναψυχή,με τους όρους που αναφέρονται για τη θαλάσια 
ζώνη ια.

Γ. Στην περιοχή των ζωνών Ια και Ιβ απαγορεύεται η 
υδατοκαλλιέργεια οιασδήποτε μορφής.

II. Χερσαία έκταση
1. Περιοχή με στοιχεία Α1. (Περιοχή απολύτου προστα

σίας)
• Στόχος διαχείρισης είναι η διασφάλιση της σημανπ-
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κότερης παραλίας ωοτοκίας της θαλάσσιας χελώνας 
Caretta carefta στη Μεσόγειο και του περιβάλλοντος αυ
τήν χώρου.

Στην περιοχή αυτή:
α) Επιτρέπεται μόνο η επιστημονική έρευνα,η συστη

ματική παρακολούθηση οικολογικών παραμέτρων και η 
εκτέλεση ειδικών διαχειριστικών έργων και μέτρων που 
αποσκοπούν στη διατήρηση των ειδών και των διαιτημά- 
των της περιοχής.

β) Για την εξυπηρέτηση των επιτρεπομένων δραστηριο
τήτων,καθώς και για τη φύλαξη και επόπτευσητου χώρου 
επιτρέπεται η εγκατάσταση μη μόνιμης ελαφρός υποδο
μής (φυλάκια, πινακίδες, σκηνή, επιστημονικός εξοπλι
σμός) σε κατάλληλα σημεία,βάσει τεκμηριωμένης μελέ
της που εγκρίνεται ή/και συντάσσεται από τον με το άρ
θρο 9 του παρόντος συνιστώμενο οργανισμό Εθνικού 
θαλάσσιου Πάρκου Ζακύνθου,και μετά από έκδοση σχε
τικών αδειών από τη Δ/νση Πολεοδομίας και Περιβάλλο
ντος Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ζακύνθου.

γ) Η πρόσβαση και παραμονή ατόμων επιτρέπεται μόνο 
για την εκτέλεση επιτρεπομένων δραστηριοτήτων, μετά 
από άδεια που εκδίδεται από τον οργανισμό του ΕΘΠΖ.

2. Περιοχή με στοιχεία Α2. (Περιοχή προστασίας της 
φύσης).

• Στόχος διαχείρισης είναι η διασφάλιση της ιδιαίτερα 
σημαντικής πυκνότητας φωλεοποίησης της θαλάσσιας 
χελώνας Caretta caretta και των θινών στο Μαραθωνήσι,η 
διατήρηση του φυσικού περιβάλλοντος των δύο νησίδων 
ως φυσικού ενδιαιτήματος χαρακτηριστικής μεσογεια
κής βλάστησης, ενδημικής χλωρίδας,απειλούμενων ει
δών ορνιθοπανίδας, καθώς και ως καταφυγίου της μεσο
γειακής φώκιας.

• Επιτρέπονται οι δραστηριότητες που αναφέρονται 
στην περιοχή Α1 (παρ. Ια,β,γ) και επιπλέον:

α) Η καλλιέργεια του υφισταμένου αγροτεμαχίου,στο 
Μαραθωνήσι.

β) Η εκτέλεση εργασιών συντήρησης και ανάδειξης του 
Ιερού Ναού στο Μαραθωνήσι, μετά από άδεια της αρμό
διας υπηρεσίας Ν.Α. Ζακύνθου.

γ) Η ημερήσια ήπια αναψυχή και η περιβαλλοντική ενη
μέρωση του κοινού, μόνο με οργανωμένες επισκέψεις συ
γκεκριμένου αριθμού επισκεπτών, μετά από άδεια του ορ
γανισμού του ΕΘΠΖ.

δ) Η εκτέλεση εργασιών συντήρησης των ιφισταμένων 
υποδομών (π.χ. θέση πρόσδεσης σκαφών, μονοπάπα διέ
λευσης) μετά από άδεια του οργανισμού του ΕΘΠΖ.

ε) η εκτέλεση έργων ερμηνείας περιβάλλοντος και της 
απολύτως απαραίτητης ελαφρός υποδομής στήριξης αυ
τών (πινακίδες, αποχωρητήρια, περίπτερα, στέγαστρα), 
καθώς και δασοτεχνικών και ανππυρικών έργων που προ- 
βλέπονται από τα άρθρα 15,46,42 και 48 του Ν. 998/1979 
και του Π.Δ. 437/1981 και έργα ανανέωσης δασών και 
αναδάσωσης που προβλέπονται από τα άρθρα 227-233 
του Ν.Δ. 86/1969 μετά από σύνταξη Μ. Π. Ε.,τύπου Α 
σύμφωνα με πς διατάξεις της ΚΥΑ 69269/1990 (Β 678). 
Δεν επιτρέπεται η εκτέλεση έργων δασικής οδοποιίας.

στ) Οι επιτρεπόμενες διατωνπροηγουμένων διατάξεων 
των περιπτώσεων 2β, 2δ και 2ε εργασίες, δέον να εκτε- 
λούνται εκτός της περιόδου αναπαραγωγής της θαλάσ
σιας χελώνας.

3. Περιοχή με στοιχεία A3. (Περιοχή προστασίας της 
φύσης).

• Στόχος διαχείρισης είναι η διατήρηση του φυσικού 
περιβάλλοντος των δύο νησίδων ως φυσικών ενδιαιτημά
των χαρακτηριστικής μεσογειακής βλάστησης, ως μετα- 
ναστευτικού σταθμού της ορνιθοπανίδας και φυσικού 
καταφυγίου της μεσογειακής φώκιας.

• Επιτρέπονται οι δραστηριότητες που αναφέρονται 
στην περιοχή Α 1, (παρ. 1 α,β) και επιπλέον:

α) Η καλλλιέργεια των νομίμως υφιστάμενων γεωργι
κών εκτάσεων, σύμφωνα με τους κανόνες της βιολογικής 
γεωργίας.

β) Η διατήρηση οικόσιτων ζώων σε περιφραγμένες 
εκτάσεις, μετά από έγκριση σχεπκής μελέτης από πς αρ
μόδιες υπηρεσίες της Ν.Α. Ζακύνθου και τον οργανισμό 
ΕΘΠΖ,Δεν επιτρέπεται η εγκατάσταση κτηνοτροφικών 
μονάδων.

γ) Η εκτέλεση εργασιών συντήρησης και ανάδειξης της 
ιστορικής και πολπτσπκής κληρονομιάς (επισκευή, συ
ντήρηση υφιστάμενων κτιρίων και συντήρηση οδών πρό
σβασης), μετά από άδεια της αρμόδιας υπηρεσίας Ν.Α. 
Ζακύνθου.

δ) Η ημερησία ήπια αναψυχή και η περιβαλλοντική ενη
μέρωση του κοινού,όπως αναφέρεται στην περιοχή Α2 
(παρ.2γ).

ε) Η εκτέλεση έργων ερμηνείας περιβάλλοντος, διάνοι
ξης νέων μονοπαπών και λοιπών έργων,όπως αναφέρο- 
νται στην περιοχή Α2 (παρ. 2ε).

4. Περιοχή με στοιχεία Π1. (Περιοχή προστασίας της 
φύσης).

• Στόχος διαχείρισης είναι η διατήρηση του βιότοπου 
αναπαραγωγής της θαλάσσιας χελώνας Caretta caretta 
και της φυσικότητας του περιβάλλοντος την παραλία χώ
ρου.

• Επιτρέπονται οι δραστηριότητες που αναφέρονται 
στην περιοχή Α1 (παρ. 1α,β) και επιπλέον:

α) Η καλλιέργεια υφιστάμενων γεωργικών εκτάσεων 
όπως αναφέρεται στην περιοχή A3 (παρ.3α).

β) Η ημερήσια ήπια αναψυχή και η περιβαλλοντική ενη
μέρωση του κοινού, που ειδικά κατά την περίοδο Μαΐου- 
Οκτωβρίου κάθε έτους γίνεται μεταξύ των ωρών 7.00 και
19.00. Ο αριθμός των επισκεπτών κατά την ίδια περίοδο 
κάθε έτους δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 100 άτομα σε κά
θε συγκεκριμένη σπγμή.

γ) Η εκτέλεση έργων ερμηνείας περιβάλλοντος, όπως 
αναφέρονται στην περιοχή Α2 (παρ. 2ε), κατόπιν σύντα
ξης σχετικής ΜΠΕ τύπου Α σύμφωνα με τις διατάξεις της 
ΚΥΑ 69269/1990 με βάση τη χωρητικότητα.

5. Περιοχή με στοιχεία Π2. (Περιοχή προστασίας της 
φύσης).

• Στόχος διαχείρισης είναι η διατήρηση του βιοτόπου 
αναπαραγωγής της θαλάσσιας χελώνας,η προστασία
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των φυσικών σχηματισμών και η διατήρηση της αισθητι
κής αξίας του τοπίου.

• Επιτρέπονται οι δραστηριότητες που αναφέρονται 
στην περιοχή Α1 (παρ. 1α, β) και επιπλέον.

α) Η ημερήσια ήπια αναψυχή και η περιβαλλοντική ενη
μέρωση του κοινού που ειδικά κατά την περίοδο Μαΐου - 
Οκτωβρίου κάθε έτους γίνεται μεταξύ των ωρών 7.00 και
19.00. Ο αριθμός των επισκεπτών κατά την (δια περίοδο 
δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 350 άτομα σε κάθε χρονική 
στιγμή.

β) Η τοποθέτηση μέχρι 60 ομπρελλών και 120 καθισμά
των επί του αιγιαλού σε απόσταση 3-5 μέτρων από το κύ
μα των οποίων επιβάλλεται η απομάκρυνσή τους μετά τη 
δύση του ηλίου. Οι χώροι τοποθέτησης των ανωτέρω και 
οι χώροι φύλαξης των κατά τη νύχτα, καθώς και τα χαρα
κτηριστικά των ομπρελλών καθορίζονται από τον οργανι
σμό του ΕΘΠΖ.

γ) Η εκτέλεση έργων ερμηνείας περιβάλλοντος, όπως 
αναφέρονται στην περιοχή Α2 (παρ.2ε).

6. Περιοχή με στοιχεία Π3. (Περιοχή προστασίας της 
φύσης).

• Στόχος διαχείρισης είναι η διατήρηση του βιοτόπου 
αναπαραγωγής της θαλάσσιας χελώνας και των φυσικών 
σχηματισμών των αμμοθινών.

• Επιτρέπονται οι δραστηριότητες που αναφέρονται 
στην περιοχή Α1 (παρ. 1α, β) και επιπλέον.

α) Η ημερήσια ήπια αναψυχή και η περιβαλλοντική ενη
μέρωση του κοινού, που ειδικά κατά την περίοδο Μαίου - 
Οκτωβρίου κάθε έτους γίνεται μεταξύ των ωρών 7.00 και
19.00.

β) Ο καθαρισμός της παραλίας και η αποκομιδή απορ
ριμμάτων από την παραλία και τους αμμόλοφους. Μηχα
νικά μέσα καθαρισμού ελαφρού τύπου είναι δυνατόν να 
χρησιμοποιηθούν μόνο στην παραλία, εκτός της περιό
δου από 1 Μαίου έως 30 Οκτωβρίου κάθε έτους.

γ) Η συντήρηση και ο έλεγχος της πρόσβασης ,η δια
μόρφωση του χώρου και εγκαταστάσεις σχετικά με την 
περιβαλλοντική ενημέρωση κοίτην διαμόρφωση προστα
τευτικής ζώνης πρασίνου, και η απολύτως απαραίτητη ε
λαφρά υποδομή στήριξης αυτών (πινακίδες, αποχωρητή
ρια, περίπτερα, στέγαστρα) σε κατάλληλες θέσεις εκτός 
της αμμώδους παραλίας και των αμμοθινών. Επιτρέπεται 
η εγκατάσταση σε κατάλληλη θέση και εκτός αμμώδους 
παραλίας Σταθμού Ενημέρωσης εμβαδού μέχρι 15 τ.μ. 
συνολικά.

δ) Η τοποθέτηση μέχρι 150 ομπρελλών και 300 καθι
σμάτων επί του αιγιαλού σε απόσταση 3-5 μέτρων από το 
κύμα έως ότου διαμορφωθεί η προστατευτική ζώνη πρα
σίνου του προηγούμενου εδαφίου γ  των οποίων επιβάλ
λεται η απομάκρυνση τους μετά τη δύση του ηλίου. Οι χώ
ροι τοποθέτησης των ανωτέρω και οι χώροι φύλαξης των 
κατά τη νύχτα,καθώς και τα χαρακτηριστικά των ομπρελ
λών καθορίζονται από τον οργανισμό του ΕΘΠΖ.

7. Περιοχές με στοιχεία Υ και Υ". (Περιοχή προστασίας 
της φύσης).

• Στόχος διαχείρισης είναι η διατήρηση του φυσικού

σχηματισμού του έλους Κερίου ως ενδιαιτήματος απει
λούμενων και μεταναστευτικών ειδών ορνιθοπανίδας και 
ενδημικών ειδών χλωρίδας.

• Επιτρέπονται οι δραστηριότητες που αναφέρονται 
στην περιοχή Α1 (παρ.Ία,β) και επιπλέον:

α) Η καλλιέργεια υφιστάμενων γεωργικών εκτάσεων,ό
πως αναφέρεται στην περιοχή Α3,(παρ.3α).

β) Η περιβαλλοντική ενημέρωση του κοινού και η εγκα
τάσταση ελαφρός υποδομής (φυλάκιο, πινακίδες,τέντα, 
εξοπλισμός και μέσα συστηματικής παρακολούθησης και 
έρευνας) σε κατάλληλα σημεία, μετά από σύνταξη Μ.Π. Ε. 
τύπου Α, σύμφωνα με ας διατάξεις της ΚΥΑ 69269/1990.

γ) Ο χειρονακτικός καθαρισμός της περιοχής προστα
σίας Υ.

δ) Εργασίες για την αναβάθμιση του λιμένα του Κερί
ου,μετά από σύνταξη ΜΠΕ τύπου Α,σύμφωνα με τις δια
τάξεις της προαναφερόμενης απόφασης.

8. Περιοχές με στοιχεία Φ1 και Φ1' (Προστατευόμενο 
τοπία).

• Στόχος διαχείρισης είναι η διατήρηση των φυσικών 
χαρακτηριστικών και του τοπίου και η διασφάλιση των 
προϋποθέσεων προστασίας των παραλίων ωοτοκίας της 
θαλάσσιας χελώνας σας περιοχές Α1, Π 1, Π2 και της προ
στασίας της ακτής.

Α. Επιτρέπονται οι δραστηριότητες που αναφέρονται 
στηνπεριοχή Α1 (παρ. 1) και επιπλέον: 

α) Η καλλιέργεια των νομίμως υφιστάμενων γεωργικών 
εκτάσεων όπως αναφέρεται στην περιοχή A3, (παρ. 3α). 

β) Η μελισσοκομία.
γ) Η βόσκηση οικόσιτων ζώων μόνο ως μέτρο διαχείρι

σης τηςφυσικής βλάστησης, μετά από έγκριση σχετικής 
μελέτης από ας αρμόδιες υπηρεσίες της Ν.Α. Ζακύνθου 
και τον οργανισμό του ΕΘΠΖ. Δεν επιτρέπεται η εγκατά
σταση κτηνοτροφικών μονάδων.

δ) Η περιβαλλονακή ενημέρωση του κοινού και η εγκα
τάσταση σχεακής υποδομής,όπως αναφέρεται σας πε
ριοχές Υ-Υ' (παρ.7β).

ε) Η διάνοιξη νέων μονοπααών και η εκτέλεση δασοτε- 
χνικών αναπυρικών έργων και λοιπών έργων όπως ανα- 
φέρεται στην περιοχή Α2 (παρ.2ε).

στ) Η ανέγερση κατοικίας, γεωργικών αποθηκών και α- 
ντληπκών εγκαταστάσεων σας μη δασικές εκτάσεις.

Β. Το κατώτατο όριο κατάτμησης και αραότητας των 
παραπάνω περιοχών καθορίζεται ως εξής: 

α) Κατώτατο όριο κατάτμησης και αραότητας των γη
πέδων της περιοχής ΦΙ 20. ΟΟΟτ. μ. Κατ’ εξαίρεση θεωρού
νται άραα και οικοδομήσιμα τα γήπεδα τα οποία σας SI
S '1985 ημερομηνία δημοσίευσης του από 24.5.1985 
Π.Δ/τος (Δ 270) είχαν εμβαδόν 10.000 τ.μ.

β) Κατώτατο όριο κατάτμησης και αραότητας των γη
πέδων της περιοχής Φ1' 8.000 τ.μ.

Γ. Οι όροι και οι περιορισμοί δόμησης των γηπέδων κα
θορίζονται ως εξής: 

α. Για κατοικία
• Μέγιστη συνολική επιτρεπόμενη επιφάνεια των κη

ρίων στην περιοχή Φ1:120 τ.μ.
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• Μέγιστη συνολική επιτρεπόμενη επιφάνεια των κη
ρίων στην περιοχή Φ1':200 τ.μ.

• Μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος των κτιρίων 4μ. από την 
επιφάνεια του εδάφους, μετρούμενο από οποιοδήποτε 
σημείο της οικοδομής.

β. Για τις γεωργικές αποθήκες και τις αντληηκές εγκα
ταστάσεις.

• Μέγιστη συνολική επιτρεπόμενη επιφάνεια κτιρίων 25 
τ.μ.

• Μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος των κτιρίων 2,5μ. από 
την επιφάνεια του εδάφους, μετρούμενο από οποιοδήπο- 
τε σημείο της οικοδομής.

γ. Για τους λοιπούς όρους και περιορισμούς δόμησης ε
φαρμόζονται οι διατάξεις του από 24.5.1985 Π.Δ/τος-(Δ 
270) όπως ισχύει.

Ως ελάχιστη απόσταση των ανεγειρόμενων κτιρίων από 
την ακτογραμμή καθορίζεται η τεθλασμένη γραμμή που 
διέρχεται από τα σημεία 31,01,02,03-07,45-48,08,09.54- 
57,010-017,65,64 όπως φαίνονται στα διαγράμματα του 
άρθρου 2.

Ως ελάχιστη απόσταση των ανεγερθησομένων κτιρίων 
από το όριο των περιοχών Φ1 και Φ Γ με την περιοχή 04 
(κορυφογραμμή) ορίζονται τα 100 μ.

Κατ’εξαίρεση επιτρέπεται η εγκατάσταση βιολογικού 
σταθμού επιστημονικής έρευνας και κέντρου για την πλη
ροφόρηση του κοινού εμβαδού μέχρι 120 τ.μ.

9. Περιοχή με στοιχεία Φ2. (Προστατευόμενα τοπία).
• Στόχος διαχείρισης είναι η διατήρηση των φυσικών 

χαρακτηρισπκών και του τοπίου και των αμμοθινών και η 
διασφάλιση των προϋποθέσεων προστασίας των παρα
λίων ωοτοκίας της θαλάσσιας χελώνας στην περιοχή Π3 
και η διαφύλαξη του φυσικού περιβάλλοντος για την ανα
ψυχή των επισκεπτών.

• Επιτρέπονται οι δραστηριότητες που αναφέρονται 
στηνπεριοχήΑΙ (παρ.ΐα, β) και επιπλέον:

α) Η περιβαλλοντική ενημέρωση και η εγκατάσταση 
ελαφράς υποδομής (φυλάκια, πινακίδες, τέντα, εξοπλι
σμός και μέσα συστηματικής παρακολούθησης και έρευ
νας) σε κατάλληλα σημεία, μετά από σύνταξη Μ.Π.Ε., τύ
που Α, σύμφωνα με τις διατάξεις της ΚΥΑ 69269/1990.

β) Η ανέγερση κατοικίας με κστώτατο όριο κατάτμησης 
και αρτιότητας 40.000 τ.μ. και μέγιστη συνολική επιτρε
πόμενη επιφάνεια κηρίων 60 τ.μ. Το μέγιστο επιτρεπόμε
νο ύψος αυτών ορίζεται σε 4 μ,από την επιφάνεια του 
εδάφους μετρούμενο από οποιοδήποτε σημείο της οικο
δομής.

γ) Κατ’εξαίρεση επιτρέπεται η ανέγερση κτιρίου εμβα
δού μέχρι 60 τμ και εκτός της αμμώδους παραλίας και των 
θινών για την πληροφόρηση του κοινού στο πλαίσιο λει
τουργίας του ΕΘΓΊΖ.

δ) Στην ως άνω περιοχή επιβάλλεται η λήψη μέτρων για 
τον περιορισμό της ηχορύπανσης ,φωτορύπανσης και 
της πρόσβασης μηχανοκινήτων μέσων προς την ακτή με
τά την δύση του ηλίου,τα οποία καθορίζονται με απόφα
ση του οργανισμού του ΕΘΠΖ.

10. Περιοχή με στοιχεία Φ3 (Προστατευόμενατοπία).

• Στόχος διαχείρισης είναι η διατήρηση των αξιόλογων 
χαρακτηρισπκών της φύσης και του τοπίου και η προστα
σία των παράκπων οικοσυστημάτων.

• Επιτρέπονται οι δραστηριότητες που αναφέρονται 
στηνπεριοχή ΑΙ (παρ. 1α) και επιπλέον:

α) Η καλλιέργεια υφιστάμενων γεωργικών εκτάσεων 
όπως αναφέρεται στην περιοχή A3, παρ. 3α).

β) Η μελισσοκομία.
γ) Η βόσκηση οικόσιτων ζώων όπως αναφέρεται σπς 

περιοχές Φ1 και Φ1 ’ (παρ.8γ).
δ) Η περιβαλλονπκή ενημέρωση του κοινού και η εγκα

τάσταση σχεπκής υποδομής, όπως αναφέρεται στις πε
ριοχές Υ-Υ’ (παρ.7β).

ε) Η διάνοιξη νέων μονοπαπών και η εκτέλεση δασοτε- 
χνικών και λοιπών έργων, όπως αναφέρεται στην περιοχή 
Α2(παρ. 2ε).

στ) Η ανέγερση κατοικίας, στις μη δασικές εκτάσεις με 
τους εξής όρους και περιορισμούς δόμησης:

- Κστώτατο όριο κατάτμησης και αρπότητας των γηπέ
δων 8.000 τ.μ. Κατ’εξαίρεση θεωρούνται άρπα και οικο
δομήσιμα τα γήπεδα που σπς 31.5.1985 Π.Δ. ημερομηνία 
δημοσίευσης του από 24.5.1985 Π. Δ/τος (Δ 270) είχαν 
ελάχιστο εμβαδόν 4.000 τ.μ.

- Μέγιστη συνολική επιτρεπόμενη επιφάνεια κηρίων 
200 τ.μ.

- Μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος κηρίων 5 μ. από την επι
φάνεια του εδάφους, μετρούμενο από οποιοδήποτε ση
μείο της οικοδομής.

- Η ελάχιστη απόσταση των κπσμάτων από την ίσαλο 
γραμμή ορίζεται σε 100 μ.

ζ) Για την εκτέλεση οποιουδήποτε έργου στην παραπά
νω περιοχή απαραίτητη προϋπόθεση είναι η οριοθεσία 
των χειμάρρων.

Άρθρο 5
Όροι και περιορισμοί στην Περιφερειακή Ζώνη του ΕΘΠΖ

I. Στόχος διαχείρισης
Οι όροι και περιορισμοί έχουν στόχο τη διασφάλιση των 

προϋποθέσεων για την προστασία των γειτονικών περιο
χών του ΕΘΠΖ και την προστασία του φυσικού και αγρο-
τικού τοπίου της Περιφερειακής Ζώνης του ΕΘΠΖ. Ειδι
κότεροι στόχοι διαχείρισης είναι η διατήρηση και ενίσχυ
ση των πολιπστικών αξιών, η ανάπτυξη ήπιου τουρισμού 
και οικοτουρισμού, η αναβάθμιση των παραλιακών οικι
σμών και η τήρηση υψηλών σταθερών περιβάλλοντος.

II. Ειδικότερα σπς περιοχές της Περιφερειακής Ζώνης 
καθορίζονται χρήσεις γης και όροι και περιορισμοί δόμη
σης όπως παρακάτω:

1. Περιοχές με στοιχεία 01,02,03,04 (περιοχές οικοανά- 
πτυξης:)

α) Στις περιοχές αυτές,επιτρέπεται η ανέγερση κατοι
κίας, γεωργικών, αποθηκών, αντλητικών εγκαταστάσεων, 
θερμοκηπίων, υδατοδεξαμενών κατασκευαζόμενων επί 
του εδάφους, χώρων συνάθροισης κοινού και εν γένει 
πολιπσηκών λειτουργιών, στεγάστρων και ποπστρών ζώ
ων σύμφωνα με τις προδιαγραφές του Υπουργείου Γεωρ- 
γίας, φρεάτων καθώς και μεταποιητικών μονάδων συνα



ΕΦΗΜΕΡ1Σ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ) 8527

φών με την παραγωγή του πρωτογενούς τομέα (ελαιουρ
γεία,ξυλουργεία,σιδηρουργεία, μεταποιητικές μονάδες 
συσκευασίας τοπικών αγροτικών προϊόντων), εγκατα
στάσεων παιδότοπων και αθληπκών εγκαταστάσεων.

Επιτρέπεται επίσης η κτηνοτροφία αιγοπροβάτων και 
βοοειδών με την έννοια της ελεύθερης βοσκής,σε λιβαδι- 
κές και λιβαδοπονικές εκτάσεις σύμφωνά με τις κείμενες 
διατάξεις.

β) Το κατώτατο όριο κατάτμησης και αρτιότητας των 
γηπέδων ορίζεται σε 4.000τ.μ 

γ) Για τις γεωργικές αποθήκες και τις αντληπκές εγκα
ταστάσεις ορίζεται ως μέγιστη συνολική επιφάνεια κτι
ρίων τα 50τμ με ύψος κηρίου 2,5 μ (συμπεριλαμβανομέ- 
νης της στέγης) από την επιφάνεια του εδάφους μετρού- 
μενο από οποιοδήποτε σημείο της οικοδομής.

δ) Τα κπρια για όλες τις επιτρεπόμενες χρήσεις εκτός 
κατοικίας, τοποθετούνται σε απόσταση 10Ομ από το όριο 
των περιοχών του ΕΘΠΖ καθώς και της περιοχής Τ 1.

ε) Όσον αφορά πς μεταποιηπκές μονάδες επιτρέπονται 
μόνον έργα και δραστηριότητες που κατατάσσονται στην 
Α κατηγορία όπως ορίζεται από το άρθρο 4 της ΚΥΑ 
69269/5387/24.10.1990 και ειδικότερα της Ομάδας II, παρ. 
1 α,β,γ,δ παρ. 7 β,γ παρ. 10 β (στους οικισμούς Καλαμακί- 
ου και Βασιλικού), δ(επέκταση υπάρχοντος) ,ε,στπαρ. 11 γ.

δ) Επίσης επιτρέπονται έργα και δραστηριότητες που 
κατατάσσονται στην Β κατηγορία όπως ορίζονται από το 
άρθρο 5 της παραπάνω ΚΥΑ.

Για την εγκατάσταση των ανωτέρω έργων και δραστη
ριοτήτων της Α' κατηγορίας απαιτείται η τήρηση της δια
δικασίας προέγκρισης χωροθέτησης και για τα έργα και 
δραστηριότητες της Β κατηγορίας έγκριση περιβαλλονπ- 
κών όρων.

Γ ια τους λοιπούς όρους και περιορισμούς δόμησης 
εφαρμόζονται ανάλογα με τη χρήση, οι διατάξεις των από 
6.10.1978 (Δ’ 538) και 24.5.1985 (Δ’270) Π.Δ/των όπως 
ισχύουν.

2. Περιοχή με στοιχεία Τ 1 (περιοχή ελεγχόμενου τουρι
σμού)

α) Στην περιοχή αυτή επιτρέπεται η ανέγερση κατοι
κιών,τουριστικών και κοινωφελών εγκαταστάσεων.

β) Το κατώτατο όριο κατάτμησης και αρτιότητας των 
γηπέδων ορίζεται σε 10.000 τ.μ. Κατά παρέκκλιση του 
προηγουμένου εδαφίου θεωρούνται άρπα και οικοδομή
σιμα τα γήπεδα εφόσον έχουν τα ελάχιστα όρια αρτιό
τητας κατά πς αντίστοιχες ημερομηνίες όπως ορίζονται 
από τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του 
από 24.5.1985 Π.Δ/τος (Δ' 270). 

γ) Οι όροι και περιορισμοί δόμησης ορίζονται ως εξής:
• Για πς τουρισπκές εγκαταστάσεις:
• Μέγιστη συνολική επιφάνεια εκμετάλλευσης 2.000τ.μ.
• Μέγιστη πυκνότητα 15 κλίνες ανά στρέμμα.
• Γήπεδα των οποίων τμήμα τους εμπίπτει και στη ζώνη 

Φ2, εφόσον το τμήμα αυτό είναι μικρότερο ή ίσο με
1.000τ.μ. οικοδομούνται με τους όρους και περιορισμούς 
δόμησης της ανωτέρω περιοχής Τ1. Το παραπάνω τμήμα 
λαμβάνεται υπ’όψη για τον υπολογισμό της αρπότητας

του γηπέδου και τα κπ'σματα ανεγείρονται υποχρεωτικά 
στο τμήμα της περιοχής Τ 1.

• Οι είσοδοι των τουρισπκών εγκαταστάσεων και οι α
νοιχτοί υπαίθριοι χώροι αυτών δεν επιτρέπεται να βλέ
πουν προς την πλευρά της θάλασσας.

• Δεν επιτρέπεται η τοποθέτηση φωτεινών ή φωπζόμε- 
νων επιγραφών και διαφημίσεων.

• Μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος των κηρίων 7 μ. από την 
επιφάνεια του εδάφους μετρούμενο από οποιοδήποτε 
σημείο της οικοδομής.

• Για τους λοιπούς όρους και περιορισμούς δόμησης ε
φαρμόζονται οι διατάξεις των από 6.10.1978 (Δ’538) και
24.5.1985 (Δ 270) Π.Δ/των όπως ισχύουν,

- Για πς κατοικίες έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του άρ
θρου 6 του από 24.5.1985 Π.Δ/τος όπως ισχύει.

• Για την ανέγερση κηρίων δημοσίων ή δημοηκών σκο
πών και κηρίων κοινής ωφέλειας απαιτείται η έγκριση το
πικού ρυμοτομικού σχεδίου σύμφωνα με πς διατάξεις του 
άρθρου 26 του Ν. 1337/1983 (Α 33) όπως ισχύει.

3. Περιοχή με στοιχεία Τ2 (Περιοχή ελεγχόμενου τουρι
σμού).

α) Στην περιοχή αυτή επιτρέπεται η ανέγερση κατοι
κίας, τουρισπκών επιπλωμένων επαύλεων και κατοικιών, 
αποθηκών, υδατοδεξαμενών, θερμοκηπίων, εμπορικών 
καταστημάτων, εστιατορίων, αναψυκτηρίων, κηρίων κοι
νής ωφέλειας, τουριστικών εγκαταστάσεων, πολιπσηκών 
κηρίων και εν γένει πολιπσηκών εγκαταστάσεων, πρατη
ρίων βενζίνης αθλητικών εγκαταστάσεων και κέντρων α
ναψυχής.

β) Το κατώτατο όριο κατάτμησης και αρπότητας των 
γηπέδων ορίζεται σε 4.000τ.μ.

Για πς οργανωμένες τουριστικές κατασκηνώσεις το κα
τώτατο όριο κατάτμησης και αρτιότητας ορίζεται σε
8.000 τ.μ.

γ) Οι όροι και περιορισμοί δόμησης ορίζονται ως εξής:
- Για πς κατοικίες, πς αποθήκες και τα κέντρα αναψυ

χής:
• Μέγιστη επιτρεπόμενη συνολική επιφάνεια ορόφων 

κηρίου 200 τ.μ.
- Για τις τουριστικές εγκαταστάσεις: .
• Συντελεστής Δόμησης 0,15
- Για τις τουρισπκές επιπλωμένες επαύλεις και κατοι

κίες εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 6 του από
24.5.1985 Π. Δ/τος (Δ 270).

δ) Τα ανεγερθησόμενα κτίρια κατοικίας και τουρισπκών 
εγκαταστάσεων πρέπει να απέχουν από την ίσαλο γραμ
μή 50 μ. τουλάχιστον.

ε) Για τους λοιπούς όρους και περιορισμούς δόμησης ε
φαρμόζονται κατά χρήση οι διατάξεις των από 6.10.1978 
(Δ’538) και 24.5.1985 (Δ’ 270) Π. Δ/των, όπως ισχύουν.

στ) Για την ανέγερση κτιρίων δημοσίων ή δημοηκών 
σκοπών και κτιρίων κοινής ωφελείας απαιτείται η έγκριση 
τοπικού ρυμοτομικού σχεδίου σύμφωνα με πς διατάξεις 
του άρθρου 26 του Ν. 1337/1983 (Α33).

4. Περιοχή με στοιχεία Τ3 (περιοχή ελεγχόμενου τουρι
σμού).
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Στην περιοχή αυτή επιτρέπονται οι χρήσεις που αναφέ- 
ρονται στην περιοχή Τ2 με τους ίδιους όρους και περιορι
σμούς δόμησης και επί πλέον.

Οι είσοδοι των τουριστικών εγκαταστάσεων και οι ανοι
κτοί υπαίθριοι χώροι αυτών δεν επιτρέπεται να βλέπουν 
προς την πλευρά της θάλασσας.

- Δεν επιτρέπεται η τοποθέτηση φωτεινών ή φωτιζόμε
νων επιγραφών και διαφημίσεων.

- Μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος των κτιρίων 7 μ. από την 
επιφάνεια του εδάφους μετρούμενο από οποιοδήποτε 
σημείο της οικοδομής.

- Επιτρέπεται η αναβάθμιση του λιμενίσκου Αγ.Σώ- 
στη,καθώς επίσης και η εγκατάσταση λιμενικού σταθμού 
του λιμεναρχείου Ζακύνθου.

Άρθρο 6 
Γενικές διατάξεις

I. Σε όλες τις περιοχές του ΕΘΠΖ:
α) Απαγορεύεται η χρήση μηχανοκίνητων οχημάτων και 

δικύκλων επί» των αμμωδών παραλίων καθώς και η χρήση 
ζωήλατων οχημάτων ή ζώων ως μεταφορικών μέσων ή ως 
μέσων αναψυχής στον ίδιο χώρο.

β) Επιτρέπεται η συντήρηση του υφιστάμενου οδικού 
δικτύου. Δεν επιτρέπεται η διάνοιξη νέων δρόμων.

γ) Επιτρέπεται η συντήρηση των υφιστάμενων υποδο
μών ελλιμενισμού (Κερί, Αγ.Σώστης, Στροφάδια) μετά α
πό σύνταξη Μ.Π.Ε για έργα και δραστηριότητες κατηγο
ρίας Α, σύμφωνα με τις διατάξεις της ΚΥΑ69269/5387/90.

δ) Δεν επιτρέπεται η Θήρα.
ε) Για την έγκριση των μελετών, συμπεριλαμβανομένων 

των Μ.Π.Ε., την κατασκευή και τις επεμβάσεις που πραγ
ματοποιούνται εντός των ορίων της έκτασης του ΕΘΠΖ 
απαιτείται η γνώμη του οργανισμού του ΕΘΠΖ.

στ) Η εγκατάσταση της απαραίτητης υποδομής για την 
επόπτευση του χώρου, την περιβαλλοντική ενημέρωση, 
τη σήμανση και ας λοιπές λειτουργίες του ΕΘΠΖ επιτρέ
πεται σύμφωνα με ας εξειδικεύσεις που αναφέρονται ανά 
περιοχή, με την προϋπόθεση ότι εκτελείται από δημόσιο 
ή ιδιωακό φορέα που συγκεντρώνει ας απαραίτητες προ
ϋποθέσεις γι’ αυτό, μετά από γνώμη του παραπάνω οργα
νισμού.

II .  Επιπλέον των ανωτέρω και σε όλη την έκταση του 
ΕΘΠΖ και της Περιφερειακής Ζώνης αυτού ισχύουν και τα 
εξής:

1. Επιβάλλεται η κατασκευή στέγης από κεραμίδια ρω
μαϊκού ή βυζαντινού τύπου. Η κατασκευή της στέγης είναι 
υποχρεωτική, έστω και αν πέρα του κατασκευαζόμενου 
τμήματος της οικοδομής, επιτρέπεται ή προβλέπεται επι
πλέον κατασκευή ορόφων.

2. Η μορφολογία των κτισμάτων πρέπει να ακολουθεί τις 
αρχές της κατά τα παραδοσιακά πρότυπα τοπικής αρχι
τεκτονικής.

3. Σε περίπτωση κτιρίων όγκου μεγαλύτερου των 
900κ.μ. πάνω από τη στάθμη του φυσικού εδάφους, επι
βάλλεται η διάσπαση του όγκου αυτού σε μικρότερους ή 
ανεξάρτητα κτίρια, έστω και αν πρόκειται για κτίριο με 
ενιαία λειτουργικότητα.

4. Οι μελέτες για την ανέγερση κτιρίων και εγκαταστά
σεων, για την κατασκευή, διαμόρφωση και τον εξοπλισμό 
κοινόχρηστων χώρων, σε όλες τις περιοχές και εντός των 
οικισμών εγκρίνονται απαραίτητα από την Επιτροπή Πο- 
λεοδομικού και Αρχιτεκτονικού Ελέγχου (ΕΠΑΕ).

5. Απαγορεύεται η ανέγερση κάθε είδους λυόμενων οι- 
κίσκων και οποιουδήποτε άλλου πρόχειρου καταλύμμα- 
τος (πλην των απαραίτητων υποδομών για τη λειτουργία 
του ΕΘΠΖ) καθώς και η εγκατάσταση σκηνών και τροχό
σπιτων εκτός των ορίων των περιοχών που επιτρέπονται 
οι οργανωμένες τουριστικές κατασκηνώσεις.

6. Επιτρέπεται η επισκευή υφιστάμενων κτισμάτων ε
φόσον η χρήση τους δεν αντίκειται στις διατάξεις του πα
ρόντος.

7. Επιτρέπεται η επέκταση ή εκσυγχρονισμός των εγκα
ταστάσεων υφισταμένων δραστηριοτήτων, εφόσον επι
τρέπονται από τις διατάξεις του παρόντος μετά από τή
ρηση της διαδικασίας προέγκρισης χωροθέτησης σύμ
φωνά με τις διατάξεις της ΚΥΑ 69269/5387/90.

8. Η φόρτωση των λατομικών προϊόντων για θαλάσσια 
μεταφορά επιβάλλεται να γίνεται εκτός των ορίων του 
ΕΘΠΖ.

9 . 0  τεχνητός φωτισμός των κτιριακών και λοιπών εγκα
ταστάσεων (δημόσιων, κοινοτικών και ιδιωτικών) που ευ- 
ρίσκονται εντός των περιοχών του ΕΘΠΖ ως και ο κοινό
χρηστος φωτισμός δεν πρέπει να είναι απ’ ευθείας ορα
τός από την ίσαλο γραμμή και από ζώνη πλάτους 100μ 
από την ίσαλο γραμμή κατά μήκος των περιοχών Α1, Α2, 
ΠΙ, Π2, Π3, Φ1.Φ2.Φ3. Επίσης ο εν λόγω φωτισμός δεν 
πρέπει να είναι απ’ ευθείας ορατός από το θαλάσσιο χώ
ρο των ανωτέρω περιοχών σε απόσταση 1 ναυτικού μιλί
ου από την ίσαλο γραμμή. Για τους υφιστάμενους φωτι
σμούς που είναι ορατοί από τις παραλίες ωοτοκίας, πρέ
πει είτε να καταργηθούν, είτε να αποκρυφτούν 
αποτελεσματικά και να αλλαχτούν με φωτισμό χαμηλής 
πίεσης αέριου νατρίου.

10. Προϋπόθεση έκδοσης οικοδομικής άδειας στις πε
ριοχές του ΕΘΠΖ καθώς και των περιοχών Τ 1 και Τ2 της 
Περιφερειακής ζώνης του ΕΘΠΖ ακόμα και εντός των οι
κισμών είναι η υποβολή ειδικής μελέτης φωτισμού κατά 
τα ανωτέρω και ένταξης των κηρίων και των κατασκευών 
στο φυσικό τοπίο, ύστερα από σύμφωνη γνώμη του ορ
γανισμού ΕΘΠΖ.

11. Κατά την εκτέλεση των έργων των άρθρων 4,5 και 6 
του παρόντος διατάγματος και κατά την λειτουργία-ανά- 
πτυξη δραστηριοτήτων του ΕΘΠΖ που αναφέρονται στα 
ίδια άρθρα, πρέπει να λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέ
τρα για την αποφυγή ρύπανσης της θάλασσας, που υπο
δεικνύονται από την Λιμενική Αρχή Ζακύνθου, σύμφωνα 
με το Ν. 743/77 (Α’319) όπως ισχύει.

12. Για τις δασικές εκτάσεις εφαρμόζονται οι διατάξεις 
του Ν. 998/79 (Α 289), με την επιφύλαξη των ειδικών όρων 
που έχουν αναφερθεί σπς επιτρεπόμενες δραστηριότη
τες των άρθρων 4 και 5.

13.Σε περίπτωση κατά την οποία μία ιδιοκτησία ευρί- 
σκεται εντός δύο ή περισσοτέρων περιοχών προστα
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σίας,εφαρμόζονται οι όροι δόμησης της περιοχής που α- 
νεγείρεται το κτίριο και με την προϋπόθεση ότι το τμήμα 
τούτο της ιδιοκτησίας έχει την προβλεπόμενη από την ζώ
νη και για την αιτούμενη χρήση αρτιότητα.

Άρθρο 7
Κανονισμός Λειτουργίας και Διαχείρισης του ΕΘΠΖ

1. Προκειμένου να επιτευχθούν ο σκοπός και οι στόχοι 
του ΕθΠΖ, για τις περιοχές αυτού, συντάσσεται κανονι
σμός λειτουργίας και διαχείρισης που προβλέπεται από 
το άρθρο 18, παρ.5 Ν.1650/86). Ο κανονισμός λειτουρ
γίας και διαχείρισης του ΕΘΠΖ περιέχει ειδικότερα μέτρα 
προστασίας, οργάνωσης και λειτουργίας και ειδικότε
ρους όρους και περιορισμούς άσκησης των επιτρεπομέ- 
νων, στα άρθρα 4 και 5 του παρόντος, δραστηριοτήτων 
και εκτέλεσης έργων, σύμφωνα με την ειδική περιβαλλο
ντική μελέτη κόλπου Λαγανά Ζακύνθου που εγκρίθηκε με 
την 55319/2434/17.7.97 απόφαση Υπουργού Περιβάλλο
ντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων.

2. Επίσης στον κανονισμό λειτουργίας και διαχείρισης 
του ΕΘΠΖ προβλέπεται η ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων 
προστασίας και οργάνωσης των δραστηριοτήτων στο θα
λάσσιο χώρο, η εισαγωγή εισιτηρίου, οι οικονομικές σχέ
σεις του οργανισμού με ιδιώτες που ασκούν δραστηριό
τητα συμβατή με τους σκοπούς του ΕΘΠΖ στην περιοχή 
εφαρμογής του παρόντος Π.Δ/τος και λοιπά οικονομικά 
θέματα, η ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων που αφορούν 
την αγροτική και δασική διαχείριση μετά από εκπόνηση 
σχετικής μελίέτης και έγκριση της σύμφωνα με τις κείμε
νες διατάξεις, η οργάνωση συστήματος επόπτευσης του 
χώρου και επιτήρησης της εφαρμογής των άρθρων 4,5 
και του κανονισμού λειτουργίας και διαχείρισης.

3. Επίσης στον κανονισμό προβλέπονται και τα θέματα 
που αφορούν στην πρόσβαση ατόμων και τροχοφόρων 
σπς περιοχές του ΕΘΠΖ, στην οργάνωση της αναψυχής 
και της οικοτουρισπκής δραστηριότητας, στη συστηματι
κή παρακολούθηση οικολογικών και άλλων παραμέτρων, 
στην επιστημονική έρευνα, στην περιβαλλοντική και πολι
τιστική ευαισθητοποίηση και εκπαίδευση, στην εφαρμογή 
ειδικών διαχειριστικών μέτρων των απειλούμενων και ή 
προστατευόμενων ειδών χλωρίδας και πανίδας, ενδιαιτη
μάτων και τοπίων, στην κατάρτιση τριετούς διαχειριστι
κού σχεδίου και ετήσιου προγράμματος δράσης, στην κα- 
τάρτιση μελέτης αξιολόγησης του προστατευτέου ανπ- 
κειμένου μετά την πενταετή εφαρμογή του παρόντος 
διατάγματος.

4. Ο κανονισμός συντάσσεται από τον Οργανισμό του 
ΕΘΠΖ εντός εύλογου χρόνου, μη υπερβαίνοντος τους έξι 
μήνες από της σύστασης του Οργανισμού και εγκρίνεται 
από τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημο
σίων Έργων.

Άρθρο 8
Κυρώσεις - Πρόστιμα- Αποζημιώσεις

1. Οι παραβάτες των διατάξεων του διατάγματος αυτού 
και του κατά το άρθρο 7 κανονισμού λειτουργίας και δια
χείρισης υπόκεινται στις κυρώσεις που προβλέπονται

από πς αλιευ κές, δασικές, πολεοδομικές και αστυνομι
κές διατάξεις για πς αντίστοιχες παραβάσεις, καθώς και 
σπς κυρώσεις που προβλέπονται από τα άρθρα 28, 29, 
και 30 του Ν. 1650/1986 όπως το τελευταίο από αυτά τρο
ποποιήθηκε με το άρθρο 30 τουΝ.1892/90 (Α 101).

2. Οι παραβάτες των διατάξεων που αφορούν σπς θα
λάσσιες περιοχές A, Β, Γ  της ζώνης Ια υπόκεινται επιπλέ
ον και σπς κυρώσεις του πρώτου εδαφίου της παρ.1 του 
άρθρου 157 του Ν.Δ/τος 187/1973 (Α 261),όπως τροπο
ποιήθηκε μεταγενέστερα με το Π. Δ/γμα 207/1985 (Α 76), 
και το Π. Δ/γμα 111/1993 (Α 50) και ισχύει σήμερα με το 
άρθρο 2του Π. Δ/τος 381/1995 (Α 241).

3. Οι προαναφερόμενες κυρώσεις είναι ανεξάρτητες 
από πς κυρώσεις που προβλέπονται σε ειδικότερες δια
τάξεις της κείμενης νομοθεσίας.

4. Σε όλο το χερσαίο τμήμα του ΕΘΠΖ εφαρμόζονται οι 
οικονομικές ρυθμίσεις σύμφωνα με το άρθρο 22 του Ν. 
1650/1986 (Α 160), και ειδικότερα σπς χερσαίες περιοχές 
του,στο πλαίσιο δυνατότητας παροχής ανησταθμιστικών 
ρυθμίσεων που προβλέπονται από την εγκεκριμένη Ειδι
κή Περιβαλλονπκή Μελέτη, ο ιδιοκτήτης δύναται να επι- 
λέξει είτε τους θεσμοθετημένους περιορισμούς σπς χρή
σεις γης και τους όρους δόμησης, είτε την δυνατότητα 
παροχής ανησταθμιστικών ρυθμίσεων βάσει του άρθρου 
22 του Ν. 1650/1986.

Άρθρο 9
Σύσταση Οργανισμού Εθνικού Θαλάσσιου 

Πάρκου Ζακύνθου

1. Για την αποτελεσμαπκότερη προστασία, διατήρηση 
και διαχείριση της οριοθετούμενης από το άρθρο 3 πε
ριοχής,συνίσταται ίδιο νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου 
μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα,που τελεί υπό την επο- 
πτεία του Υπουργού Περιβάλλοντος,Χωροταξίας και Δη
μοσίων Έργων, με την επωνυμία «Οργανισμός Εθνικού 
θαλάσσιου Πάρκου Ζακύνθου'», με έδρα το Δήμο Ζακύν
θου (νομού Ζακύνθου),ο οποίος ειδικότερα έχει ως σκο
πό την κατάρπση, εφαρμογή,του κανονισμού διαχείρισης 
και λειτουργίας του ΕΘΠΖ στο πλαίσιο:

α) Της ισχύουσας (εθνικής και κοινοπκής) νομοθεσίας 
για την προστασία του περιβάλλοντος στην περιοχή και 
της εφαρμογής των ισχυόντων όρων και περιορισμών που 
είναι αναγκαίοι για τη διατήρηση αυτής.

β) Των αρχών και πολιτικών για την αειφορική ανάπτυξη 
της περιοχής με την εκπόνηση των αναγκαίων κανονι
σμών, ερευνώνή μελετών καιέργων, των διαθέσιμων και ε- 
ξασφαλιζόμενων πόρων.

γ) Του συντονισμού όλων των εμπλεκομένων φορέων 
(Δημοσίου, Αυτοδιοίκησης, Ιδιωπκών) και εν γένει της ε
νεργοποίησης και συστηματικής παρακολούθησης της 
περιοχής.

δ) Της εφαρμογής, στο μέτρο που αυτές απαιτούνται, 
των οικονομικών ρυθμίσεων που προβλέπονται στο άρ
θρο 22 του Ν. 1650/1986 και την ισχύουσα κάθε φορά νο
μοθεσία περί προστασίας περιβάλλοντος και της εισήγη
σης προς το ελληνικό δημόσιο για την έκδοση των σχετι
κών αναγκαίων πράξεων.
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ε) Της ευαισθητοποίησης των κατοίκων και φορέων της 
περιοχής, ώστε να εξασφαλίζεται η ενεργή συμμετοχή 
τους στο πρόγραμμα ανάπτυξης της περιοχής με την ε
φαρμογή ενημερωτικών εκστρατειών, διαφημιστικών 
προβολών στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

στ) Της εφαρμογής μέτρων προσέλκυσης και ανάπτυ
ξης βιώσιμου τουρισμού στην περιοχή.

2. Για την εφαρμογή του ανωτέρω σκοπού του ο οργα
νισμός επεξεργάζεται και υποβάλει για έγκριση στο Υ
πουργείο Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έ ρ 
γων τριετές σχέδιο διαχείρισης της περιοχής και ετήσιο 
πρόγραμμα δράσης, όπου συστηματοποιείται με συγκε
κριμένη χρονική και οικονομική εκτίμηση το σύνολο των 
κατευθύνσεων, μέτρων, παρεμβάσεων, μελετών και δια
δικασιών, οι προτεραιότητες και οι ιεραρχήσεις παρέμβα
σης,η κατανομή πόρων, ο προϋπολογισμός επιμέρους έρ
γων και δαπανών και κάθε άλλη σχετική πρόβλεψη.

3. Πόροι του συνιστώμενου με την παράγραφο 1 του πα
ρόντος άρθρου οργανισμού είναι:

α) Χρηματοδοτήσεις του Ελληνικού Δημοσίου από το 
πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) του Υπουργεί
ου Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, του 
Υπουργείου Γεωργίας ή άλλων Υπηρεσιών ή άλλους χρη
ματοδοτικούς μηχανισμούς αυτού (ΕΤΕΡΠΣ, Ταμείο Δα
σών κ.λ.π).

β) Χρηματοδοτήσεις από τους προϋπολογισμούς των 
φορέωντης Τοπικής και Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης της 
περιοχής και της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.

γ) Πόροι και κάθε είδους έσοδα από τη συμμετοχή του 
οργανισμού σε κοινοτικά προγράμματα ή πρωτοβουλίες.

δ) Έσοδα από ανταποδοτικά ή άλλα τέλη που τυχόν θα 
επιβληθούν για την περιβαλλοντική ανάπτυξη της περιο
χής και έσοδα από πρόστιμα που επιβάλλονται για παρα
βάσεις περιβαλλοντικής νομοθεσίας στην οριοθετούμενη 
με το παρόν π.διάταγμα περιοχή.

ε) Έσοδα από δωρεές και κάθε είδους ενισχύσεις (επι
χορηγήσεις ή χορηγίες) από φορείς του δημοσίου ή ιδιω
τικού τομέα,ιδρύματα, οργανισμούς, τράπεζες κ.λ.π.

στ) Έσοδα από την αξιοποίηση της περιουσίας του και 
την ανάπτυξη δραστηριοτήτων.

ζ) Κάθε είδους άλλο έσοδο από οποιαδήποτε πηγή, δα
νειοδοτήσεις κ.λπ.

4. Επιπλέον των θεμάτων που άπτονταιτου κανονισμού 
λειτουργίας και διαχείρισης και των αρμοδιοτήτων που α- 
ναφέρονται στα άρθρα 4,5,6 του παρόντος, ο οργανισμός 
μεριμνά για τα κατωτέρω θέματα που αποτελούν αντικεί
μενα του γενικού διαχειριστικού σχεδίου του ΕΘΠΖ:

α) Η σήμανση των οριοθετημένων περιοχών όπως αυ
τές ορίζονται στο παρόν διάταγμα.

β) Η μέριμνα για την οργάνωση και την εφαρμογή μέ
τρων φύλαξης της περιοχής.

γ) Η πληροφόρηση και ενημέρωση της κοινής γνώμης 
και των αρμόδιων φορέων και η οργάνωση και συντονι
σμός προγραμμάτων ευαισθητοποίησης του κοινού, 

δ) Η κατάρτιση και το άρθρο 18 παρ. 5 του νόμου

1650/1986 κανονισμού λειτουργίας και διαχείρισης του 
ΕΘΠΖ.

ε) Η μέριμνα για την κατασκευή εντός των ορίων του θα
λάσσιου πάρκου των έργων υποδομής που απαιτούνται 
για τη φύλαξη και τις επιτρεπόμενες δραστηριότητες.

στ) Η συνεργασία των αρμόδιων φορέων της χώρας με 
ανάλογους διεθνείς φορείς και οργανισμούς στον τομέα 
της ενημέρωσης, της ανταλλαγής γνώσεων και πληροφο
ριών ή εκπόνησης κοινών παράλληλων προγραμμάτων. 
Στο πλαίσιο αυτό είναι δυνατή η ανάθεση σε ημεδαπά ή 
αλλοδαπά νομικά ή φυσικά πρόσωπα υλοποίησης μέρους 
του διαχειριστικού σχεδίου με πλήρη ή μερική οικονομική 
κάλυψη των νομικών ή φυσικών προσώπων.

ζ) Η εισήγηση ή αναφορά προς τις αρμόδιες αρχές των 
πράξεων ή παραλείψεων που συνιστούν παραβάσεις των 
διατάξεων του παρόντος Προεδρικού Δ/τος με σκοπό την 
επιβολή των νόμιμων κυρώσεων.

η) Η κατάρτιση προγραμμάτων για την αξιοποίηση και 
την ανάδειξη των ιστορικών πολιπστικών λαογραφικών 
και φυσικών μνημείων της περιοχής.

θ) Η κατάρπση της κατά το άρθρο 21 παρ. 5 του Ν. 
1650/1986 μελέτης αξιολόγησης των προστατευτέων 
αντικειμένων και εισήγηση για την τυχόν τροποποίηση 
των ορίων προστασίας τους.

ι) Χορήγηση αδειών δραστηριοτήτων (βαρκάρηδες, 
σχολές, καταδύσεις).

Άρθρο 10 
Διοίκηση του οργανισμού

1. Ο συνιστώμενος με το προηγούμενο άρθρο οργανι
σμός διοικείται από:

α) Τον πρόεδρο τον οποίο ορίζει ο Υπουργός Περιβάλ
λοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, το διοικητικό 
συμβούλιο το οποίο αποτελείται από εννέα (9) μέλη και το 
οποίο συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλ
λοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, και 

β) Την επιτροπή οικονομικού ελέγχου, η οποία ορίζεται 
με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών.

2. Στο διοικητικό συμβούλιο μετέχουν υποχρεωτικά ο 
πρόεδρος του οργανισμού, ο οποίος και προεδρεύει του 
συμβουλίου, ένας εκπρόσωπος της Περιφέρειας Ιονίων 
Νήσων, ένας εκπρόσωπος της Δ/νσης Περιβαλλοντικού 
Σχεδιασμού του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροτα
ξίας και Δημοσίων Έργων και ένας εκπρόσωπος των πε- 
ριβαλλον τ κών οργανώσεων που έχουν πολυετή δράση 
στην περιοχή. Οι εκπρόσωποι υποδεικνύονται με τους 
αναπληρωτές τους από τους αντίστοιχους φορείς. Τα 
υπόλοιπα μέλη με γνώσεις ή εμπειρία σε θέματα διαχεί
ρισης περιβάλλοντος ορίζονται από τον Υπουργό Περι
βάλλοντος,Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων. Όλα τα 
μέλη του διοικητικού συμβουλίου και ο πρόεδρος συμμε
τέχουν χωρίς ιδιαίτερη αμοιβή πλην των εξόδων μετακί
νησής τους.

3. Ο πρόεδρος του οργανισμού έχει γενική εξουσία δι
καστικής και εξώδικης αντιπροσώπευσής του. Με την 
απόφαση συγκρότησης του διοικητικού συμβουλίου ορί
ζεται μεταξύ των μελών του ο αντιπρόεδρος του διοικητι-
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κού συμβουλίου. Όταν ο πρόεδρος ελλείπει, απουσιάζει 
ή κωλύεται αναπληρώνεται από τον αντιπρόεδρο. Η θη
τεία των μελών του διοικητικού συμβουλίου είναι τριετής 
και μπορεί να ανανεώνεται. Το διοικητικό συμβούλιο 
συνεδριάζει τακτικά στην έδρα του οργανισμού και 
μπορεί να αναθέτει την εκτέλεση των αρμοδιοτήτων του 
στον πρόεδρο ή άλλα μέλη του διοικητικού συμβουλίου 
ή υπαλλήλους του οργανισμού.

4. Το διοικητικό Συμβούλιο επεξεργάζεται και υποβάλ
λει για έγκριση στον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροτα
ξίας και Δημοσίων Έργων κανονισμούς οργάνωσης, δια
χείρισης και προσωπικού, με τους οποίους ρυθμίζονται τα 
θέματα που αφορούν στην οργάνωση και λειτουργία του, 
στο προσωπικό και την υπηρεσιακή κατάστασή-του, στην 
οικονομική διοίκηση και διαχείριση, στα έργα, στις μελέ
τες και τις προμήθειες, στις κάθε είδους αποδοχές και 
αποζημιώσεις των οργάνων διοίκησης και κάθε ζήτημα 
σχετικό με τη νομική διοίκηση του νομικού προσώπου. Οι 
ως άνω κανονισμοί εγκρίνονται με απόφαση του Υπουρ
γού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων.

5. Για την ενίσχυση του οργανισμού μπορεί να διατίθε
ται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, διοικητικό, επι
στημονικό τεχνικό και βοηθητικό προσωπικό της νομαρ
χιακής αυτοδιοίκησης ή των πρωτοβάθμιων ΟΤΑ ή του 
Δημοσίου. Επίσης για την φύλαξη και περιφρούρηση της 
περιοχής ο οργανισμός συνεργάζεται με τις αστυνομι
κές,λιμενικές και τις αρμόδιες δημόσιες υπηρεσίες, ώστε 
να υπάρχει μέριμνα για την εκ μέρους τους διάθεση του 
απαιτούμενου για το σκοπό αυτό προσωπικού.

6. Δικαστικές αποφάσεις ή διοικητικές πράξεις που 
αφορούν την επιβολή κυρώσεων ή τη λήψη άλλων μέτρων 
προστασίας της περιοχής του ΕΘΠΖ κοινοποιούνται αμέ
σως και προς τον οργανισμό. Ο οργανισμός επικοινωνεί 
αμμελητί με τα αρμόδια για την εκτέλεση των αποφάσεων 
όργανα (αστυνομικές, λιμενικές αρχές κ.λπ.) και θέτει στη 
διάθεση τους τα αναγκαία μέσα και το προσωπικό για την 
εκτέλεση των αποφάσεων. Κατά την εκτέλεση παρίσταται 
εκπρόσωπος της αρμόδιας δημόσιας αρχής.

7. Με αποφάσεις του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωρο
ταξίας και Δημοσίων Έργων ή και των συναρμοδίων κατά 
περίπτωση Υπουργών που εκδίδονται μετά από πρόταση 
του οργανισμού, μπορούν να ρυθμίζονται λεπτομέρειες ή 
άλλα θέματα της λειτουργίας αυτού.

8. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωρο
ταξίας και Δημοσίων Έργων συνιστώνται η συμβουλευπ- 
κή επιτροπή και επιστημονική επιτροπή του οργανισμού 
και περιγράφεται ο κανονισμός λειτουργίας τους. Οι α
νωτέρω επιτροπές έχουν τριετή θητεία και τα μέλη τους 
συμμετέχουν αμισθί.

9. Η συμβουλευτική επιτροπή συνιστάται μετά από ει
σήγηση του νομαρχιακού συμβουλίου Ζακύνθου και α
παρτίζεται από εκπροσώπους, των παραγωγικών και κοι
νωνικών φορέων και των οργανισμών αυτοδιοίκησης του 
νομού Ζακύνθου. Η συμβουλευτική επιτροπή δρα συμ
βουλευτικά προς το διοικητικό συμβούλιο του οργανι
σμού και είναι δυνατόν να καταθέτει προτάσεις σχετικά με

τη λειτουργία και τις αρμοδιότητες του οργανισμού. Ειδι
κότερα είναι υποχρεωτική η έκδοση γνώμης της συμβου
λευτικής επιτροπής στα θέματα:

α) Κατάρτισης του κανονισμού λειτουργίας και διαχεί
ρισης του ΕΘΠΖ.

β) Κατάρτισης του τριετούς διαχειριστικού σχεδίου 
του ΕΘΠΖ και του ετήσιου σχεδίου δράσης του οργανι
σμού.

γ) Οικονομικού απολογισμού του οργανισμού.
δ) Διαφόρου φύσεως ενέργειες - δράσεις που υποβάλ

λονται από το διοικηπκό συμβούλιο (π,χ.υποβολή σχε
δίων χρηματοδότησης κ.λ.π.).

10. Η επιστημονική επιτροπή είναι τριμελής και τα μέλη 
της είναι επιστήμονες με γνώση και εμπειρία στη διαχεί
ριση θαλάσσιων και παράκτιων οικοσυστημάτων ή/’και 
στη βιολογία της θαλάσσιας χελώνας Caretta caretta και 
άλλων απειλουμένων ειδών χλωρίδας και πανίδας. Η επι
τροπή εξετάζει τα επιστημονικά θέματα της διαχείρισης 
του ΕΘΠΖ και εισηγείται προτάσεις σχεπκά με αυτά προς 
το διοικητικό συμβούλιο του οργανισμού. Ειδικότερα η 
γνώμη της επιστημονικής επιτροπής είναι υποχρεωτική 
στα θέματα:

α) Κατάρτισης του κανονισμού λειτουργίας και διαχεί
ρισης του ΕΘΠΖ.

β) Έκδοσης αδειών επιστημονικής έρευνας.
γ) Έκδοσης γνώμης του οργανισμού σχετικά με πς πε

ριβαλλοντικές επιπτώσεις προτεινόμενων έργων και δρα
στηριοτήτων στο ΕΘΠΖ και την Περιφερειακή Ζώνη αυ
τού.

δ) Κατάρτισης του τριετούς διαχειριστικού σχεδίου 
του ΕΘΠΖ και του ετήσιου σχεδίου δράσης του οργανι
σμού.

ε) Ειδικής επιστημονικής φύσης που υποβάλλονται από 
το διοικητικό συμβούλιο.

Άρθρο 11 
Μεταβατικές και άλλες διατάξεις

1. Καταργείται από τη δημοσίευση του παρόντος 
Π.Δ/τοςτο από 16.6.1990 Π. Διάταγμα «Καθορισμός Ζώ
νης Οικιστικού Ελέγχου κατωτάτου ορίου κατάτμησης 
και λοιπών όρων και περιορισμών δόμησης στην εκτός 
εγκεκριμένου σχεδίου περιοχή και εκτός ορίων οικισμών 
υφισταμένων προ του 1923 των κοινοτήτων Βασιλικού, 
Καλαμακίου, Λιθακιάς και Παντοκράτορα (Ν. Ζακύνθου)» 
(Δ 347).

2. Μέχρι την έναρξη λειτουργίας του οργανισμού 
ΕΘΠΖ, όλες οι αρμοδιότητες του ασκούνται από το 
Υπουργείο Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων 
Έργων σε συνεργασία με τα συναρμόδια Υπουργεία.

3. Μέχρι την έγκριση του κανονισμού λειτουργίας και 
διαχείρισης, η φύλαξη των παραλίων ωοτοκίας των θα
λασσίων χελωνών και η επόπτευση της θαλάσσιας και 
χερσαίας περιοχής του ΕΘΠΖ γίνεται από τα αρμόδια όρ
γανα των περιφερειακών υπηρεσιών του Λιμενικού Σώμα
τος, της Δασικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Γεωργίας, 
και των αρμόδιων αστυνομικών αρχών, σε συνεργασία με 
τον Οργανισμό ΕΘΠΖ. Στο ίδιο αυτό χρονικό διάστημα ο
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έλεγχος για την τήρηση των όρων, περιορισμών και απα- μοσίων Έργων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση
γορεύσεων που τίθενται με τις διατάξεις του παρόντος α- του παρόντος διατάγματος, 
νήκει στα όργανα των αρμόδιων υπηρεσιών του Υπουρ
γείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, 
επιφυλασομένων των διατάξεων του άρθρου 6 παρ 1 και 
3 του Ν. 1650/86 και των σχετικών αρμοδιοτήτων ελέγχου 
που έχουν βάσει της κείμενης νομοθεσίας οι περιφερια- 
κές υπηρεσίες του Λιμενικού Σώματος και του Υπουργεί
ου Γεωργίας.

' Α ρ θ Ο Ο  1 2  ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ,
^  Κ  ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΝ ΕΡΓΩΝ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δη- Θ. ΚΟΛΙΟΠΑΝΟΣ Γ. ΑΝΩΜ ΕΡΙΤΗΣ

μοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. ε μ π ο ρ ικ ή ς  ν α υ τ ιλ ία ς  δ η μ ο σ ί α ς  τ ά ξ η ς

Στον Υφυπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δη- ΣΤΑΥΡΟ Σ ΣΟΥΜ ΑΚΗΣ Μ. ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ

Αθήνα, 1 Δεκεμβρίου 1999 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝ ΑΠΤΥΞΗΣ

Ν. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ Ε. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 1272
27 Νοεμβρίου 2003

ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ
Τροποποίηση του από 1.12.1999 Π.Δ/τος «Χαρακτηρι

σμός χερσαίων και θαλασσίων περιοχών του κόλπου 
Λαγανά και των νήσων Στροφάδων ως Εθνικό Θαλάσ
σιο Πάρκο και χαρακτηρισμός ως περιφερειακής ζώ
νης του Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου της χερσαίας 
έκτασης του Δήμου Ζακύνθου (τέως Δήμος Ζακυνθίων 
και κοινότητες Βασιλικού, Αμπελοκήπων και Αργασί- 
ου) και του Δήμου Λαγανά (τέως κοινότητες Καλαμα- 
κίου, Μουζακίου, Κερίου, Παντοκράτορα και Λιθακιάς) 
Ν. Ζακύνθου (Δ' 906), (διόρθωση Δ' 916/2001)».

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 18, 19 (παρ. 3), 21 (παρ. 1 

και 2), 28, 29, 30 και 31 (παρ. 9 και 10) του Ν. 1650/1986 
«Για την προστασία του περιβάλλοντος» (Α' 160), όπως η 
παρ. 5 του άρθρου 18 αντικαστάθηκε με την παρ. 1 του 
άρθρου 16 του Ν. 2742/99 (Α' 207) και οι παρ. 2 και 4 του 
άρθρου 21 αντικαταστάθηκαν με τις  παρ. 2 και 3 του ίδιου 
ως άνω άρθρου και όπως το άρθρο 30 τροποποιήθηκε με 
το άρθρο 98 (παρ. 12) του Ν. 1892/1990 «Για τον εκσυγ
χρονισμό και την ανάπτυξη και άλλες διατάξεις» (Α' 101).

2. Τις διατάξεις των άρθρων 15 και 18 (παρ.7α) του Ν. 
2742/99 «Χωροταξικός σχεδιασμός και αειφόρος ανά
πτυξη και άλλες διατάξεις» (Α' 207).

3. Τις διατάξεις της Διεθνούς Σύμβασης για τη διατήρη
ση της άγριας Ζωής και του φυσικού περιβάλλοντος της 
Ευρώπης, όπως κυρώθηκε με τον Ν. 1335/1983 (Α' 32).

4. Το ειδικό πρωτόκολλο της Διεθνούς Σύμβασης της 
Βαρκελώνης, που κυρώθηκε με το Ν. 1634/17.7.1986 «Πε
ρί των ειδικά προστατευόμενων περιοχών της Μεσογεί
ου» (Α' 104).

5. Τις διατάξεις του Ν. 2252/1994 «Κύρωση Διεθνούς 
Σύμβασης» για την ετοιμότητα, συνεργασία και αντιμετώ
πιση της ρύπανσης της θάλασσας από πετρέλαιο 1990» 
και άλλες διατάξεις (Α' 192).

6. Τις διατάξεις της 414985/1985 κοινής Υπουργικής 
Απόφασης «Μέτρα διαχείρισης της άγριας πτηνοπανί
δας» (Β' 757).

7. Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του Ν. 1558/1985 «Κυ
βέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (Α' 137) που προστέ

θηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (Α' 154) και αντικα
ταστάθηκε με την παρ. 2α του άρθρου 1 του Ν. 2469/1997 
(Α' 38).

8. Την Y6/31.10.2001 απόφαση του Πρωθυπουργού και 
του Υπουργού Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων 
'Εργων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων Υπουργού Περιβάλλο
ντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων στους Υφυπουρ
γούς Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων» 
(Β' 1484).

9. Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 22 του Ν. 
2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δα
πανών του Κράτους και άλλες διατάξεις» (Α' 247).

10. Την αρ. 1065956/863/Α0006/2003 κοινή απόφαση 
του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και 
Οικονομικών για την ανάθεση αρμοδιοτήτων.

11. Την οδηγία 92/43/21.5.1992 (L206/7) του Συμβουλί
ου της Ε.Ο.Κ..

12. Την 55319/2434/17.7.1997 απόφαση του Υπουργού 
Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων «Ειδι
κή Περιβαλλοντική Μελέτη Κόλπου Λαγανά Ζακύνθου».

13. Τις διατάξεις της 71961/3670/1.7.1991 απόφασης 
του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων 
Έργων «Καθορισμός τρόπου ενημέρωσης του κοινού για 
το περιεχόμενο σχεδίων Προεδρικών Διαταγμάτων του 
άρθρου 21 παρ. 1 και 2 του Ν. 1650/1986» (Β' 541).

14. Την 46/συΝ. 7/7.5.2001 γνωμοδότηση του Νομαρ
χιακού Συμβουλίου Ζακύνθου.

15. Την από 25.6.2001 εισηγητική έκθεση τεκμηρίωσης 
του οργανισμού Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Ζακύνθου.

16. Την έκθεση αξιολόγησης λειτουργίας του Εθνικού 
Θαλάσσιου πάρκου Ζακύνθου για το έτος 2001.

17. Την από 20.6.2001 γνωμοδότηση της Επιστημονικής 
Επιτροπής του Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Ζακύνθου.

18. Το γεγονός ότι από τις κανονιστικές διατάξεις του 
διατάγματος αυτού δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος 
του κρατικού προϋπολογισμού και του προϋπολογισμού 
του οικείου Ο.Τ.Α.

19. Την 545/2002 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της 
Επικρατείας με πρόταση των Υπουργών Ανάπτυξης, Γε
ωργίας, Εμπορικής Ναυτιλίας και Δημόσιας Τάξης και 
των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Περι
βάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, αποφασί
ζουμε:

04012722711030048



12574 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ)

Άρθρο 1

Τροποποιείται το από 1.12.1999 Π.Δ/γμα (Δ' 906) (διόρ
θωση Δ' 916/01) ως εξής:

Α.Η παράγραφος 3 του άρθρου 2 αντικαθίσταται ως 
ακολούθως:

«Τα όρια του ΕΘΠΖ, της Περιφερειακής Ζώνης του και 
των οικισμών, που περιλαμβάνονται σε αυτό, φαίνονται 
στα σχετικά δέκα τέσσερα (14) πρωτότυπα διαγράμματα 
σε κλίμακα 1: 20.000 το ένα με αριθμό Ε1 και τα δέκα τρία 
(13) σε κλίμακα 1:5000, που θεωρήθηκαν απο τον Προϊ
στάμενο της Διεύθυνσης Τοπογραφικών Εφαρμογών με 
την 7694/2003 πράξη του και που αντίτυπά τους σε 
φωτοσμίκρυνση δημοσιεύονται με το παρόν διάταγμα και 
οι συντεταγμένες των σημείων που περιγράφουν τα όρια, 
φαίνονται στους παρακάτω πίνακες I και II».

Β. Το άρθρο 3 τροποποιείται ως εξής:
1. Το πρώτο εδάφιο της ενότητας ΓΙΙ αντικαθίσταται ως 

κάτωθι:
«II) Περιφερειακή ζώνη του ΕΘΠΖ. Στη ζώνη αυτή περι

λαμβάνονται οι οικισμοί Λιθακιάς, Παντοκράτορα, Λαγα- 
νά, Αμπελοκήπων, Καλαμακίου, Ανω και Κάτω Βασιλικού 
όπως τα όριά τους έχουν καθοριστεί με αποφάσεις του οι
κείου νομάρχη σύμφωνα με τ ις  διατάξεις του από 
24.4.1985 Π.Δ/τος (Δ'181), καθώς και εκτός σχεδίου πε
ριοχές αυτών και περιοχές των κοινοτήτων Μουζακίου και 
Αργασίου:».

2. Στην παράγραφο 3 της ενότητας ΓΝ, στην τρίτη και τέ 
ταρτη σειρά η φράση «δυτικό όριο του οικισμού Καλαμα- 
κίου», αντικαθίσταται από τη φράση «ανατολικό όριο του 
οικισμού Καλαμακίου».

3. Ο τίτλος του Πίνακα II του άρθρου 3 της ενότητας ΓΝ, 
αντικαθίσταται ως εξής: «Συντεταγμένες (σύστημα ΕΓΣΑ) 
ορόσημων των περιοχών του ΕΘΠΖ και της Περιφερεια
κής Ζώνης αυτού».

Γ. Το άρθρο 4 τροποποιείται ως ακολούθως:
1. Στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 2 της ενότητας 

IA η φράση «άρθρου 7» αντικαθίσταται από τη φράση «άρ
θρου 8».

2. Στην παράγραφο 1 β της ενότητας II η φράση «άρθρο 
9», αντικαθίσταται από τη φράση «άρθρο 7».

3. Στο τέλος των παραγράφων 4β και 5α της ενότητας II 
προστίθενται τα παρακάτω: «εξαιρουμένων των ιδιοκτη
τών ακινήτων της περιοχής και μόνον για την προσπέλα
ση και παραμονή τους σε αυτά.».

4. Στην παράγραφο 8.Α.στ της ενότητας II, μετά τη φρά
ση «γεωργικών αποθηκών» προστίθεται κόμα «(,)» και η 
λέξη «σταυλαποθηκών».

5. Η παράγραφος 8.Γ.α της ενότητας II αντικαθίσταται 
ως εξής:

«α Για κατοικία
•  Μέγιστη συνολική επιτρεπόμενη επιφάνεια των κτι

ρίων 120 τ.μ.
•  Μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος των κτιρίων 5 μ από την 

επιφάνεια του φυσικού εδάφους, μετρούμενο από οποιο
δήποτε σημείο της οικοδομής, συνυπολογιζομένης και 
της στέγης».

6. Στην παράγραφο 8.Γ.β της ενότητας II, μετά τη φρά
ση «γεωργικές αποθήκες» προστίθεται κόμα «(,)» και η λέ
ξη «σταυλαποθήκες» και το τρίτο εδάφιο αυτής αντικαθί
σταται, ως εξής:

«Μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος των κτιρίων 4 μ. από την 
επιφάνεια του φυσικού εδάφους, μετρούμενο από οποιο

δήποτε σημείο της οικοδομής, συνυπολογιζομένης και 
της στέγης.».

7. Στο τρίτο εδάφιο της παρ.8.Γ.γ της ενότητας II, ο 
αριθμός «100 μ.» αντικαθίσταται από τον αριθμό «50 μ.».

8. Το τέταρτο εδάφιο της παρ. 8. Γ.γ της ενότητας 11 αντι
καθίσταται ως εξής:

«Κατ’ εξαίρεση επιτρέπεται η εγκατάσταση βιολογικού 
σταθμού επιστημονικής έρευνας, κέντρου πληροφόρη
σης του κοινού και κέντρου λειτουργίας του Φορέα Δια
χείρισης εμβαδού μέχρι 120 τ.μ. έκαστο.».

9. Το τελευταίο εδάφιο της παραγ. 9β της ενότητας II, 
αντικαθίσταται ως εξής:

«Το μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος αυτών ορίζεται σε 5 μ. 
από την επιφάνεια του φυσικού εδάφους, μετρούμενο 
από οποιοδήποτε σημείο της οικοδομής συνυπολογιζο- 
μένου του ύψους της στέγης.».

10. Οι παράγραφοι 10 στ και ζ της ενότητας II αντικαθί
στανται ως εξής:

«στ) Η ανέγερση κατοικίας, αγροικιών στο πλαίσιο πα
ραδοσιακών αγροτουριστικών δραστηριοτήτων καθώς 
και μικρής κλίμακας εγκαταστάσεων αναψυχής (εστιατό
ρια, ταβέρνες, αναψυκτήρια εκτός από ϋίεοο, bar και νυ
κτερινά κέντρα διασκέδασης - μπουζούκια) στις μη δασι
κές εκτάσεις με τους εξής όρους και περιορισμούς δόμη
σης:

- Κατώτατο όριο κατάτμησης και αρτιότητας των γηπέ
δων 8.000 τ.μ. Κατ’ εξαίρεση θεωρούνται άρτια και οικο
δομήσιμα τα γήπεδα, τα οποία στις 22.12.1999 ημερομη
νία δημοσίευσης του από 1.12.1999 Π.Δ/τος (Δ' 906) είχαν 
ελάχιστο εμβαδόν 4.000 τ.μ.

- Μέγιστη συνολική επιτρεπόμενη επιφάνεια κτιρίων 
200 τ.μ. Ειδικότερα για τ ις  εγκαταστάσεις αναψυχής, η 
μέγιστη επιτρεπόμενη επιφάνεια ορίζεται σε 50 τ.μ. συνυ- 
πολογιζόμενα στην προαναφερόμενη μέγιστη συνολική 
επιτρεπόμενη επιφάνεια κτιρίων. Για την έκδοση της οι
κοδομικής αδείας των τελευταίων απαιτείται η σύμφωνη 
γνώμη του Φορέα Διαχείρισης.

- Μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος κτιρίων 5 μ. από την επι
φάνεια του φυσικού εδάφους, μετρούμενο από οποιοδή
ποτε σημείο της οικοδομής συνυπολογιζομένου του 
ύψους της στέγης.

- Η ελάχιστη απόσταση για την ανέγερση αγροικιών πα
ραδοσιακών αγροτουριστικών δραστηριοτήτων και εγκα
ταστάσεων αναψυχής ορίζεται σε 100 μέτρα από την πε
ριοχή Υ’.

- Η ελάχιστη απόσταση των κτισμάτων από την ίσαλο 
γραμμή ορίζεται σε 100 μέτρα.

- Απαγορεύεται η χρήση ηχητικών οργάνων.
ζ) Για την εκτέλεση οποιουδήποτε έργου στη λεκάνη 

απορροής της Λίμνης Κερίου απαραίτητη προϋπόθεση 
είναι η οριοθεσία των χειμάρρων, που καταλήγουν σε αυ
τή».

Δ. Το άρθρο 5 τροποποιείται ως ακολούθως:
1. Το πρώτο εδάφιο της ενότητας II, αντικαθίσταται ως 

εξής:
«Ειδικότερα στις εκτός σχεδίου περιοχές της Περιφε

ρειακής Ζώνης καθορίζονται χρήσεις γης και όροι και πε
ριορισμοί δόμησης, όπως παρακάτω».

2. α) Το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 α της ενότητας 11 και μέ
χρι τις  λέξεις «αντλητικών εγκαταστάσεων,» αντικαθίστα
ται ως εξής:

«Στις περιοχές αυτές επιτρέπεται η ανέγερση κατοι
κίας, τουριστικών επιπλωμένων επαύλεων και κατοικιών,
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επιπλωμένων διαμερισμάτων, αγροτουριστικών δραστη
ριοτήτων, λειτουργιών αναψυχής (εστιατόρια, ταβέρνες, 
αναψυκτήρια εκτός από Disco, bar και νυκτερινά κέντρα 
διασκέδασης - μπουζούκια), γεωργικών αποθηκών, σταυ- 
λαποθηκών, αντλητικών εγκαταστάσεων, ».

β) Το τελευταίο εδάφιο της προηγουμένης παραγρά
φου αντικαθίσταται ως εξής:

«Επιτρέπεται η κτηνοτροφία αιγοπροβάτων και βοοει
δών σύμφωνα με τ ις  κείμενες διατάξεις.».

3. Η παράγραφος 1γ της ενότητας II, αντικαθίσταται ως 
εξής:

«γ) Για τις γεωργικές αποθήκες, τ ις  σταυλαποθήκες και 
τις  αντλητικές εγκαταστάσεις ορίζεται ως μέγιστη συνο
λική επιφάνεια κτιρίων τα 50 τ.μ. με ύψος κτιρίου 4 μ, με- 
τρούμενο από την επιφάνεια του φυσικού εδάφους από 
οποιοδήποτε σημείο της οικοδομής συνυπολογιζομένου 
του ύψους της στέγης..

Ε. Το άρθρο 6 τροποποιείται ως ακολούθως:
1. Στο τέλος της παραγράφου β της ενότητας I προστί

θεται η φράση: « με εξαίρεση των απολύτως ανα
γκαίων για την προσπέλαση σε ιδιοκτησίες μετά από σύμ
φωνη γνώμη του Φορέα Διαχείρισης».

Απαγορεύεται η διάνοιξη δρόμων σε αμμώδεις περιο
χές ή περιοχές απολύτου προστασίας.

2. Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 της ενότητας 
II, μετά τις λέξεις «βυζαντινού τύπου» προστίθενται οι λέ
ξεις «χρώματος ώχρας.».

3. Η παράγραφος 6 της ενότητας II αντικαθίσταται ως 
εξής:

«6. Επιτρέπεται η επισκευή και συντήρηση των νομίμως 
υφισταμένων κτισμάτων.».

4. α Στην παράγραφο 10 της ενότητας II, η φράση «των 
περιοχών Τ1 και Τ2» αντικαθίστανται με την φράση «των 
περιοχών Τ1 και Τ3»:

β. Η τελευταία φράση της ίδιας παραγράφου αντικαθί
σταται ως εξής «ύστερα από έγκριση της ΕΠΑΕ και μετά 
από σύμφωνη γνώμη του φορέα Διαχείρισης του ΕΘΠΖ».

5. Η παράγραφος 13 της ενότητας II, αντικαθίσταται ως 
ακολούθως:

«13 Σε περίπτωση κατά την οποία μία ιδιοκτησία ευρί- 
σκεται εντός δύο ή περισσοτέρων περιοχών προστασίας, 
η αρτιότητα υπολογίζεται σε ολόκληρο το γήπεδο, το κτί
ριο όμως κατασκευάζεται στο τμήμα του εκείνο που επι
τρέπεται η αιτούμενη χρήση και σύμφωνα με τους όρους 
δόμησης της ζώνης που εμπίπτει αυτό».

ΣΤ. Το άρθρο 9 αριθμείται ως 7 και αντικαθίσταται ως εξής:

Άρθρο 7

Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Ζα
κύνθου

1. Με σκοπό την αποτελεσματικότερη προστασία, διοί
κηση και διαχείριση της οριοθετουμένης από το άρθρο 3 
περιοχής, συνιστάται νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου 
μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα υπό την επωνυμία «Φορέ
ας Διαχείρισης Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Ζακύνθου», 
που έχει την έδρα του στο Δήμο Ζακυνθίων και τελε ί υπό 
την εποπτεία του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας 
και Δημοσίων ’Εργων. Γ ια τις σχέσεις του φορέα με την 
αλλοδαπή, η επωνυμία του αποδίδεται ως «Management 
Agency οί Z akyn tlO  Nat^na! Marine Park». Για τη σύ
σταση, λειτουργία, στελέχωση και γενικά για οποιοδήπο
τε  θέμα που αφορά στο Φορέα Διαχείρισης, εφαρμόζο
νται οι ρυθμίσεις του άρθρου 15 Ν. 2742/1999 (Α' 207).

2. Ο Φορέας Διαχείρισης ασκεί τις  αρμοδιότητες, που 
αναφέρονται στην παρ. 2 του άρθρου 15 του Ν. 
2742/1999. Περαιτέρω, εισηγείται προς το ελληνικό δη
μόσιο την εφαρμογή, στο απαιτούμενο μέτρο, των οικο
νομικών ρυθμίσεων του άρθρου 22 Ν. 1650/1986 (Α' 160) 
στην περιοχή του ΕΘΠΖ.

3. Πόροι του Φορέα Διαχείρισης είναι όσοι αναφέρονται 
στην παρ. 5 του άρθρου 15 του Ν. 2742/1999.

4. Εντός τεσσάρων μηνών από την έναρξη της ισχύος 
του παρόντος Π.Δ/τος οι Υπουργοί Εσωτερικών, Δημό
σιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Περιβάλλοντος, 
Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων ορίζουν με κοινή από
φασή τους τον αριθμό των θέσεων του επιστημονικού, δι
οικητικού και τεχνικού προσωπικού του Φορέα Διαχείρι
σης. Γ ια την κάλυψη των θέσεων αυτών ισχύουν όσα ορί
ζονται στην παρ. 6 του άρθρου 15 του Ν. 2742/1999.

5. Ο Φορέας Διαχείρισης διοικείται από 11 μελές Διοικη
τικό Συμβούλιο (Δ.Σ.), που συγκροτείται από:

•  Τον Πρόεδρο, που ορίζεται από τον Υπουργό Περι
βάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων.

•  Έναν εκπρόσωπο του Υπουργείου Περιβάλλοντος, 
Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, που ορίζεται από τον 
οικείο Υπουργό.

•  Έναν εκπρόσωπο του Υπουργείου Γεωργίας, που ορί
ζεται από τον οικείο Υπουργό.

•  Έναν εκπρόσωπο του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτι
λίας, που ορίζεται από τον οικείο Υπουργό.

•  Έναν εκπρόσωπο της Περιφέρειας !ονίων Νήσων, 
που ορίζεται από το Γενικό Γ ραμματέα της Περιφέρειας.

•  Έναν εκπρόσωπο της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης 
Ζακύνθου.

•  Έναν εκπρόσωπο του Δήμου Ζακυνθίων .
•  Έναν εκπρόσωπο του Δήμου Λαγανά.
•  Έναν εκπρόσωπο της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρι

σμών Ζακύνθου.
•  Έναν εκπρόσωπο της Ένωσης Ξενοδόχων Ζακύνθου 

και της Ομοσπονδίας Συλλόγων Ενοικιαζομένων Δωμα
τίων και Καταλυμάτων, που ορίζεται με κοινή απόφαση 
των Διοικητικών Συμβουλίων τους.

•  Έναν εκπρόσωπο μη κυβερνητικής περιβαλλοντικής 
οργάνωσης, που ορίζεται με απόφαση του υπουργού Πε
ριβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, μετά 
από πρόταση δύο τουλάχιστον μη κυβερνητικών περιβαλ
λοντικών οργανώσεων, που δραστηριοποιούνται στην πε
ριοχή.

6. Τα πρόσωπα τα οποία αποτελούν το Δ.Σ. πρέπει να 
έχουν την απαραίτητη ειδική επιστημονική κατάρτιση και 
εμπειρία και να διαθέτουν παραλλήλως και τοπικό δεσμό 
προς το προστατευόμενο αντικείμενο.

7. Οι αρμοδιότητες του Δ.Σ. είναι όσες αναφέρονται 
στις παρ. 4δ και 8 του άρθρου 15 του Ν. 2742/1999. Ο ορι
σμός των μελών του γίνεται σύμφωνα με τη διαδικασία 
της παρ. 4γ του άρθρου 15 του Ν. 2742/1999. Τον Φορέα 
Διαχείρισης εκπροσωπεί σε κάθε δικαστική και εξώδικη 
υπόθεση ο Πρόεδρος του Δ.Σ.».

Ζ. Το άρθρο 7 αριθμείται ως 8 και αντικαθίσταται ως 
εξής:

Άρθρο 8

Κανονισμός Διοίκησης και Λειτουργίας - Σχέδιο Διαχεί
ρισης

1. Εντός ενός έτους από την έκδοση του παρόντος 
Π.Δ/τος ο Φορέας Διαχείρισης καταρτίζει τον Κανονισμό
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Διοίκησης και Λειτουργίας του Εθνικού Πάρκου σύμφωνα 
με την παρ. 2α του άρθρου 15 του Ν. 2742/1999 σε συν
δυασμό με την παρ. 5 του άρθρου 18 του Ν. 1650/1986, 
όπως τροποποιήθηκε με το  άρθρο 16 § 1 του Ν. 
2742/1999.

2. Στον Κανονισμό Διοίκησης και Λειτουργίας περιλαμ
βάνονται οπωσδήποτε:

α. Η σαφής διατύπωση των αρμοδιοτήτων και η περι
γραφή των διαδικασιών φύλαξης του Εθνικού Πάρκου 
(πυρήνα και περιφερειακής ζώνης).

β. Οι γενικοί και ειδικοί στόχοι του Σχεδίου Διαχείρισης 
της παρ. 4 του παρόντος άρθρου.

γ. Η ανάλυση και εξειδίκευση, στο μέτρο που κρίνεται 
αναγκαία, των όρων και περιορισμών άσκησης δραστη
ριοτήτων και εκτέλεσης έργων, που αναφέρονται στα άρ
θρα 4 και 5 του παρόντος.

δ. Αναλυτικό και λεπτομερές Πρόγραμμα Φύλαξης του 
Εθνικού Πάρκου, στο οποίο αναφέρονται και οι σχετικές 
αρμοδιότητες όλων των αρμόδιων υπηρεσιών σύμφωνα 
με την κείμενη νομοθεσία.

3. Ο Κανονισμός Διοίκησης και Λειτουργίας εγκρίνεται 
με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης, Γεωργίας, 
Δημόσιας Τάξης, Εμπορικής Ναυτιλίας, Οικονομικών και 
Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και δη
μοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

4. Εντός έτους από τη δημοσίευση του παρόντος, ο Φο
ρέας Διαχείρισης καταρτίζει Σχέδιο Διαχείρισης του Εθνι
κού Πάρκου, σύμφωνα με το άρθρο 18 παρ. 5β του Ν. 
1650/1986, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 16 παρ. 1 
του Ν. 2742/1999. Το Σχέδιο Διαχείρισης εγκρίνεται με 
την απόφαση της προηγούμενης παραγράφου.

5. Το παρόν Π.Δ/γμα., ο Κανονισμός Διοίκησης και Λει
τουργίας και το Σχέδιο Διαχείρισης του Εθνικού Πάρκου 
αναθεωρούνται ανά πενταετία με τη διαδικασία και υπό 
τις  προϋποθέσεις της παρ. 4 του άρθρου 21 του Ν. 
1650/1986, όπως έχει τροποποιηθεί από την παρ. 3 του 
άρθρου 16 του Ν. 2742/1999.».

Η. Το άρθρο 8 με τίτλο «Κυρώσεις - Πρόστιμα - Αποζη
μιώσεις» αριθμείται ως άρθρο 9 με τον ίδιο τίτλο. Στο τέ 
λος της παράγραφου 3 προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής: 
«Δικαστικές αποφάσεις ή διοικητικές πράξεις που αφο

ρούν στην επιβολή κυρώσεων ή στη λήψη άλλων μέτρων 
προστασίας της περιοχής του ΕΘΠΖ κοινοποιούνται αμέ
σως και προς το Φορέα Διαχείρισης.».

Θ. Το άρθρο 10 καταργείται και το άρθρο 11 αριθμείται 
ως 10.

Άρθρο 2

1. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος Π .Δ/τος το υφι
στάμενο νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου μη κερδο
σκοπικού χαρακτήρα με την επωνυμία «Οργανισμός Εθνι
κού Θαλάσσιου Πάρκου Ζακύνθου» καταργείται.

2. Όπου στις διατάξεις του από 1.12.1999 Π.Δ/τος (Δ' 
906) αναφέρεται «Οργανισμός Εθνικού Θαλάσσιου Πάρ
κου Ζακύνθου (ΕΘΠΖ) στο εξής νοείται ο φορέας διαχεί
ρισης Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Ζακύνθου.

3. Ό λες ανεξαιρέτως οι υποχρεώσεις,δικαιώματα και 
έννομες σχέσεις του Οργανισμού Εθνικού Θαλάσσιου 
Πάρκου Ζακύνθου μεταφέρονται ακέραιες και αυτούσιες 
στο συνιστώμενο κατά το άρθρο 7 του παρόντος «Φορέα 
Διαχείρισης Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Ζακύνθου».

Άρθρο 3

Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δη
μοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Στην Υφυπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δη
μοσίων 'Εργων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση 
του παρόντος διατάγματος.

Αθήνα, 29 Οκτωβρίου 2003
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΉΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ
Ο! ΥΠΟΥΡΓΟ!

ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΑΠ. ΦΩΤΙΑΔΗΣ Α. ΤΣΟΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ

ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 
Π Ε ΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩ ΡΟ ΤΑΞΙΑΣ

Μ  Δ Η Μ Ο ΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΕΩΡΠΑΣ

ΡΟΔΟΥΛΑ ΖΗΣΗ Γ. ΔΡΥΣ

Δ Η Μ Ο Σ ^ Σ  ΤΑΞΗΣ ΕΜ ΠΟΡΙ ΚΗΣ ΝΑ ΥΤΙΛΙΑΣ

Γ. ΦΛΩΡΙΔΗΣ Γ. ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ
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