ΥΔΓΙΟ ΠΡΟΔΓΡΙΚΟΤ ΓΙΑΣΑΓΜΑΣΟ
Υαξαθηεξηζκφο ησλ ρεξζαίσλ, πδάηηλσλ θαη ζαιάζζησλ πεξηνρψλ ησλ εθβνιψλ ησλ
πνηακψλ Γαιιηθνχ, Αμηνχ, Λνπδία θαη Αιηάθκνλα, ηεο αιπθήο Κίηξνπο θαη ηεο
ιηκλνζάιαζζαο Καινρσξίνπ θαη ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο ηνπο σο Δζληθνχ Πάξθνπ.
Έρνληαο ππφςε:
…
Αποφασίζουμε

Άξζξν 1
θνπόο
θνπφο ηνπ παξφληνο είλαη ε πξνζηαζία ησλ πγξνηνπηθψλ νηθνζπζηεκάησλ ησλ
ρεξζαίσλ θαη πδάηηλσλ ηκεκάησλ ησλ εθβνιψλ ησλ πνηακψλ Γαιιηθνχ, Αμηνχ,
Λνπδία, Αιηάθκνλα, ησλ αιπθψλ Κίηξνπο, ηεο ιηκλνζάιαζζαο Καινρσξίνπ θαη ηεο
επξχηεξεο πεξηνρήο πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιηζηεί ε αεηθνξηθή δηαρείξηζε ηεο
επξχηεξεο πεξηνρήο ζε αξκνλία κε ηηο πθηζηάκελεο αλζξψπηλεο δξαζηεξηφηεηεο, πνπ
έρνπλ αλαπηπρζεί ζηελ πεξηνρή απφ ηηο αξρέο ηνπ πξνεγνχκελνπ αηψλα Σα
πξναλαθεξφκελα νηθνζπζηήκαηα δηαθξίλνληαη γηα ηε κεγάιε βηνινγηθή, νηθνινγηθή,
αηζζεηηθή, επηζηεκνληθή, γεσκνξθνινγηθή θαη παηδαγσγηθή ηνπο αμία, πξνζθέξνληαο
πνηθίιεο νηθνζπζηεκηθέο ππεξεζίεο ππφ ην ρσξηθφ πξνζδηνξηζκφ ηνπο θαη ην
ραξαθηεξηζκφ ηνπο σο Δζληθφ Πάξθν.
Δηδηθφηεξα, επηδηψθεηαη ε δηαηήξεζε θαη δηαρείξηζε ησλ ζπάλησλ νηθνηφπσλ, ησλ
εηδψλ ρισξίδαο θαη παλίδαο θαη θπξίσο ηεο νξληζνπαλίδαο, πνπ ζπληίζεηαη απφ
ζεκαληηθά είδε. Παξάιιεια, επηδηψθεηαη θαη ε δηαηήξεζε ησλ ιεηηνπξγηψλ ησλ
νηθνζπζηεκάησλ πνπ ζηεξίδνπλ ζεκαληηθέο νηθνζπζηεκηθέο ππεξεζίεο γηα ηελ
επεκεξία ησλ αλζξψπσλ.
Άξζξν 2
Υαξαθηεξηζκόο θαη νξηνζέηεζε πεξηνρήο θαη δσλώλ
1. Υαξαθηεξίδεηαη σο «Δζληθφ Πάξθν Τγξνηφπσλ Αμηνχ, Γαιιηθνχ, Λνπδία,
Αιηάθκνλα, Αιπθψλ Κίηξνπο θαη Ληκλνζάιαζζαο Καινρσξίνπ» (ελ ζπληνκία
«Δζληθφ Πάξθν Γέιηα Αμηνχ» θαη ζηα αγγιηθά «Axios Delta National Park»), ε
ρεξζαία θαη ζαιάζζηα πεξηνρή ησλ εθβνιψλ ησλ πνηακψλ Γαιιηθνχ, Αμηνχ,
Λνπδία, Αιηάθκνλα, ησλ αιπθψλ Κίηξνπο, ηεο ιηκλνζάιαζζαο Καινρσξίνπ θαη ε
επξχηεξε πεξηνρή ηνπο.
2. Δληφο ηνπ Δζληθνχ Πάξθνπ πεξηιακβάλεηαη ε πεξηνρή κε θσδηθφ GR59RIS θαη
επσλπκία «Γέιηα Αμηνχ, Λνπδία, Αιηάθκνλα» ηεο Γηεζλνχο πκθσλίαο Ramsar,
φπσο απηή έρεη θπξσζεί κε ην κε αξ. 191/19.11.74 Ν. Γ/γκα (Α’ 350).
3. Ζ ρσξηθή αξκνδηφηεηα ηνπ Δζληθνχ Πάξθνπ εθηείλεηαη ζηα ηκήκαηα ησλ πεξηνρψλ
ηνπ επξσπατθνχ νηθνινγηθνχ δηθηχνπ Natura 2000 κε ηηο επσλπκίεο: «Γέιηα
Αμηνχ – Λνπδία – Αιηάθκνλα – Δπξχηεξε Πεξηνρή – Αμηνχπνιε» κε θσδηθφ
GR1220002 (ΔΕΓ / SAC), «Γέιηα Αμηνχ – Λνπδία – Αιηάθκνλα – Αιπθή Κίηξνπο»
κε θσδηθφ GR1220010 (ΕΔΠ / SPA) θαη «Αιπθή Κίηξνπο – Δπξχηεξε Πεξηνρή» κε
θσδηθφ GR1250004 (ΔΕΓ / SAC).
4. Ζ έθηαζε ηνπ Δζληθνχ Πάξθνπ εκπίπηεη ζηα δηνηθεηηθά φξηα ησλ Γήκσλ Γέιηα,
Υαιθεδφλνο, Αιεμαλδξείαο, Πχδλαο – Κνιηλδξνχ, Καηεξίλεο θαη Ωξαηνθάζηξνπ
θαη ηα φξηά ηεο θαίλνληαη κε ζπλερή θφθθηλε γξακκή ζην πξσηφηππν δηάγξακκα
άλεπ θιίκαθαο, πνπ ζεσξήζεθε απφ ηνλ πξντζηάκελν ηεο Γηεχζπλζεο
Σνπνγξαθηθψλ Δθαξκνγψλ κε ηελ ……… πξάμε ηνπ θαη πνπ αληίηππφ ηνπ ζε
θσηνζκίθξπλζε δεκνζηεχεηαη ζην Παξάξηεκα 2 ηνπ παξφληνο. Οη ζπληεηαγκέλεο
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ησλ νξίσλ ηεο πεξηνρήο θαη ησλ επηκέξνπο δσλψλ αλαθέξνληαη ζην ζπλεκκέλν
Παξάξηεκα 1, ην νπνίν απνηειεί αλαπφζπαζην κέξνο ηνπ παξφληνο.
5. Δληφο ηνπ Δζληθνχ Πάξθνπ, φπσο νξηνζεηείηαη παξαπάλσ, δηακνξθψλνληαη νη
εμήο ηχπνη επηκέξνπο δσλψλ: α) Εψλεο απφιπηεο πξνζηαζίαο (ΑΠ) β) Εψλεο
πξνζηαζίαο ηεο θχζεο Α’ (ΠΦΑ) γ) Εψλεο πξνζηαζίαο ηεο θχζεο Β’ (ΠΦΒ) δ)
Εψλεο πξνζηαζίαο νηθνζπζηεκηθψλ ππεξεζηψλ θαη αγξνηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ
(ΑΓ).
6. Δληφο ησλ νξίσλ ηνπ Δζληθνχ Πάξθνπ δελ πθίζηαληαη νηθηζκνί θαη άηππεο
νηθηζηηθέο ζπγθεληξψζεηο.
Άξζξν 3
Πξνζηαηεπηέν αληηθείκελν, ρξήζεηο, δξαζηεξηόηεηεο, κέηξα, όξνη θαη
πεξηνξηζκνί πξνζηαζίαο θαη δηαρείξηζεο
I. Εώλεο ΑΠ1, ΑΠ2, - Πεξηνρέο Απόιπηεο Πξνζηαζίαο ηεο Φύζεο.
Αθνξνχλ ηα εθβνιηθά ζπζηήκαηα ησλ πνηακψλ Αιηάθκνλα θαη Αμηνχ. Απνηεινχλ
αλαπφζπαζην κέξνο ησλ πγξνηνπηθψλ νηθνζπζηεκάησλ ηνπ Δζληθνχ Πάξθνπ θαη
ρξήδνπλ απφιπηεο πξνζηαζίαο. Οπνηαδήπνηε κφληκε ή πεξηνδηθά εκθαληδφκελε
λεζίδα εληφο ηεο ζαιάζζηαο πεξηνρήο ηεο δψλεο πξνζηαζίαο ηεο θχζεο ΠΦΑ1,
ππάγεηαη επίζεο ζε θαζεζηψο απφιπηεο πξνζηαζίαο ηεο θχζεο (ΑΠ).
Ι.1.Δληφο ησλ δσλψλ ΑΠ1 θαη ΑΠ2, φπσο θαη επί ησλ πεξηνδηθά εκθαληδφκελσλ
λεζίδσλ ζηε δψλε ΠΦΑ1:
1.Οη πεξηνρέο απηέο ππφθεηληαη ζε απζηεξή θχιαμε απφ ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο ζε
ζπλεξγαζία κε ην πξνζσπηθφ ηνπ Φνξέα Γηαρείξηζεο.
2.Απαγνξεχεηαη θάζε δξαζηεξηφηεηα. Καη’ εμαίξεζε, κπνξεί λα επηηξέπνληαη,
ζχκθσλα κε ηηο εηδηθφηεξεο ξπζκίζεηο ηνπ νηθείνπ ζρεδίνπ δηαρείξηζεο θαη κέρξη ηελ
εθπφλεζε ζρεδίνπ δηαρείξηζεο κε ζχκθσλε γλψκε ηνπ Φνξέα:
α) ε δηεμαγσγή επηζηεκνληθψλ εξεπλψλ, θαηφπηλ άδεηαο απφ ηηο αξκφδηεο
ππεξεζίεο.
β) ε εθηέιεζε εξγαζηψλ πνπ θξίλνληαη απνιχησο αλαγθαίεο γηα ηε κε αιινίσζε
εθείλσλ ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ πνπ δηαζθαιίδνπλ ηε δηαηήξεζε ησλ
πξνζηαηεπφκελσλ εηδψλ ή νηθνηφπσλ.
II. Εώλεο ΠΦΑ1, ΠΦΑ2, ΠΦΑ3, ΠΦΑ4, ΠΦΑ5, ΠΦΑ6, ΠΦΑ7, ΠΦΑ8 - Πεξηνρέο
Πξνζηαζίαο ηεο Φύζεο.
Αθνξνχλ ηα πγξνηνπηθά θαη παξάθηηα νηθνζπζηήκαηα ηνπ Δζληθνχ Πάξθνπ θαη
πεξηιακβάλνπλ ιηκλνζάιαζζεο, πνηάκηα θαη ζαιάζζηα ζπζηήκαηα.
Οπνηαδήπνηε κφληκε ή πεξηνδηθά εκθαληδφκελε λεζίδα εληφο ηεο ζαιάζζηαο
πεξηνρήο ηεο δψλεο πξνζηαζίαο ηεο θχζεο ΠΦΑ1,ππάγεηαη ζε θαζεζηψο απφιπηεο
πξνζηαζίαο ηεο θχζεο (ΑΠ).
ΙΙ.1. Δληφο ησλ δσλψλ ΠΦΑ1, ΠΦΑ2, ΠΦΑ3, ΠΦΑ4, ΠΦΑ5, ΠΦΑ6, ΠΦΑ7, ΠΦΑ8:
1. ηηο πεξηνρέο απηέο πξνζηαηεχεηαη ην θπζηθφ πεξηβάιινλ απφ θάζε
δξαζηεξηφηεηα ή επέκβαζε, πνπ κπνξεί λα κεηαβάιεη ή λα αιινηψζεη ηε θπζηθή
θαηάζηαζε, ζχλζεζε ή εμέιημή ηνπ.
2. Καη’ εμαίξεζε, κπνξεί λα επηηξέπνληαη, ζχκθσλα κε ηηο εηδηθφηεξεο ξπζκίζεηο ηνπ
νηθείνπ ζρεδίνπ δηαρείξηζεο θαη κέρξη λα εθπνλεζεί ην ζρέδην δηαρείξηζεο, κε
ζχκθσλε γλψκε ηνπ Φνξέα Γηαρείξηζεο:
α) ε δηεμαγσγή επηζηεκνληθψλ εξεπλψλ θαηφπηλ άδεηαο απφ ηηο αξκφδηεο
ππεξεζίεο.
β) ε εθηέιεζε εξγαζηψλ πνπ θξίλνληαη απνιχησο αλαγθαίεο γηα ηε κε αιινίσζε
εθείλσλ ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ πνπ δηαζθαιίδνπλ ηε δηαηήξεζε ησλ
πξνζηαηεπηφκελσλ εηδψλ ή/θαη νηθνηφπσλ.
γ) ε άζθεζε ήπησλ αζρνιηψλ θαη δξαζηεξηνηήησλ, εθφζνλ δελ έξρνληαη ζε
αληίζεζε κε ηνπο ζθνπνχο πξνζηαζίαο.
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ΙΙ.2.Δπηπιένλ ησλ αλαθεξνκέλσλ ζηελ παξάγξαθν ΗΗ.1 ηνπ παξφληνο:
ΗΗ.2.α. ηε δψλε ΠΦΑ1:
1. α) ην ζχλνιν ηεο ζαιάζζηαο πεξηνρήο ηεο δψλεο ΠΦΑ1 επηηξέπεηαη ε
νζηξαθνθαιιηεξγεηηθή δξαζηεξηφηεηα. Δπηηξέπνληαη νη ρεξζαίεο εγθαηαζηάζεηο
ππνζηήξημήο ηεο ζηηο πεξηνρέο ηνπ Γήκνπ Γέιηα, νη νπνίεο έρνπλ θαηαζθεπαζηεί
κε ρξεκαηνδφηεζε απφ θνηλνηηθά πξνγξάκκαηα κεηά απφ έγθξηζε
πεξηβαιινληηθψλ φξσλ (ΚΤΑ 70982/24-12-1999 θαη 70983/24-12-1999).
β) Ζ ζπληήξεζε, βειηίσζε, ζπκπιήξσζε ή ν εθζπγρξνληζκφο ησλ κνλάδσλ ησλ
νζηξαθνθαιιηεξγεηψλ πξαγκαηνπνηείηαη ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο θαη
ηνπο πεξηβαιινληηθνχο φξνπο, πνπ ζα εγθξηζνχλ κεηά απφ ζχκθσλε γλψκε ηνπ
Φνξέα Γηαρείξηζεο.
γ) Δπηβάιιεηαη ε ζπιινγή θαη απνκάθξπλζε απφ ηε ρεξζαία θαη ζαιάζζηα
πεξηνρή παληφο είδνπο ππνιεηκκάησλ απφ ηελ παξαγσγή, δηαινγή,
δηακεηαθφκηζε θαη παληφο είδνπο ηππνπνίεζε ησλ πξντφλησλ ησλ παξαπάλσ
δξαζηεξηνηήησλ κε επζχλε ησλ δηελεξγνχλησλ ηηο παξαπάλσ δξαζηεξηφηεηεο
θαη ησλ αξκφδησλ θνξέσλ θαη ε άζθεζε ηαθηηθψλ ειέγρσλ απφ ηηο αξκφδηεο
ππεξεζίεο γηα ηε ζπκκφξθσζε κε ηα πξναλαθεξφκελα.
δ) Δπηηξέπεηαη ε ζπλέρηζε ηεο ιεηηνπξγίαο, ε ζπληήξεζε θαη βειηίσζε ησλ δχν
πθηζηάκελσλ αιηεπηηθψλ θαηαθπγίσλ Υαιάζηξαο θαη Λνπδία.
ε) Δίλαη δπλαηή ε λφκηκε δεκηνπξγία επηπιένλ ρεξζαίσλ θαη ζαιάζζησλ
εγθαηαζηάζεσλ νζηξαθνθαιιηέξγεηαο, ρψξσλ ειιηκεληζκνχ θαη θάζε άιιεο
απαξαίηεηεο γηα ηελ εμππεξέηεζε ηεο δξαζηεξηφηεηαο ηνπ παξαγφκελνπ
πξντφληνο, εληφο εγθεθξηκέλεο ΠΟΑΤ θαη κεηά απφ ζχκθσλε γλψκε ηνπ Φνξέα
Γηαρείξηζεο. ηελ ΠΟΑΤ ζα πεξηιακβάλνληαη θαη φια ηα πθηζηάκελα έξγα θαη
εγθαηαζηάζεηο.
2. Δπηβάιιεηαη ε ζπληήξεζε θαη επηζθεπή ησλ πξνζηαηεπηηθψλ αλαρσκάησλ θαη
ησλ επ’ απηψλ πθηζηάκελσλ δξφκσλ.
3. Δπηηξέπεηαη ε ζπλέρηζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ πθηζηάκελνπ αληιηνζηαζίνπ ζηελ
ιηκλνζάιαζζα Καινρσξίνπ.
4. Δπηηξέπνληαη νη κε κφληκεο ππνδνκέο εζηίαζεο κεηά απφ ζχκθσλε γλψκε ηνπ
Φνξέα Γηαρείξηζεο θαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ ρεδίνπ Γηαρείξηζεο,
ζρεηηθά κε ηε ζέζε ηνλ αξηζκφ θαη ην κέγεζνο ησλ ππνδνκψλ απηψλ.
5. Δπηηξέπεηαη ε ζπληήξεζε θαη επηζθεπή ηνπ πεδφδξνκνπ, πνπ δηαζρίδεη ηε
ιηκλνζάιαζζα Καινρσξίνπ θαη ησλ ζπλνδψλ έξγσλ απηνχ σο ππνδνκή
αλαςπρήο ησλ επηζθεπηψλ.
6. Δπηηξέπνληαη νη εξγαζίεο ζπληήξεζεο - επηζθεπήο ηνπ θάξνπ ηνπ Γέιηα ηνπ
Αμηνχ θαζψο θαη νη εξγαζίεο ζπληήξεζεο ηνπ πθηζηάκελνπ δξφκνπ. Οη φξνη γηα
ηελ πξφζβαζε επηζθεπηψλ κέζσ ηνπ πθηζηάκελνπ νδηθνχ δηθηχνπ ζην θάξν ζα
θαζνξηζζνχλ απφ ην ρέδην Γηαρείξηζεο ηνπ Δζληθνχ Πάξθνπ.
7. Δπηηξέπεηαη ε ζπιινγή βελζηθψλ νξγαληζκψλ απφ ην ππφζηξσκα ηεο
παξαιηαθήο δψλεο, κεηά απφ ζρεηηθή άδεηα θαη ζχκθσλε γλψκε ηνπ Φνξέα
Γηαρείξηζεο ζην πιαίζην ηνπ ρεδίνπ Γηαρείξηζεο ηνπ Δζληθνχ Πάξθνπ.
8. Δπηηξέπεηαη ε πιεχζε επαγγεικαηηθψλ θαη εξαζηηερληθψλ πισηψλ κέζσλ ζηνλ
πνηακφ Λνπδία θαη ε επαγγεικαηηθή αιηεία ζην ηκήκα ηνπ πνηακνχ πνπ εκπίπηεη
ζην Δζληθφ Πάξθν, ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο.
9. Δπηηξέπεηαη ε επίζθεςε ζηνλ πνηακφ Αιηάθκνλα πξνο αλαςπρή κε πισηά κέζα,
ζην ηκήκα ηνπ πνπ εκπίπηεη ζην Δζληθφ Πάξθν, κεηά απφ άδεηα ηνπ Φνξέα
Γηαρείξηζεο θαη ε εξαζηηερληθή αιηεία ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο, ζην
πιαίζην ηνπ ρεδίνπ Γηαρείξηζεο ηνπ Δζληθνχ Πάξθνπ.
10. πλερίδεηαη ε κεηαθξνληίδα ηνπ απνθαηεζηεκέλνπ ΥΑΓΑ Κιεηδίνπ ζηε ζέζε
«Έινο», ζχκθσλα κε ηελ εγθεθξηκέλε ΣΜΠΑ θαη ηελ νξηζηηθή κειέηε ηνπ έξγνπ.
11. Δπηηξέπεηαη ε δηαηήξεζε, ζπληήξεζε θαη επηζθεπή ησλ πθηζηάκελσλ ππνδνκψλ
θχιαμεο θαη παξαηήξεζεο (πέηξηλν θπιάθην θαη ςειφ μχιηλν παξαηεξεηήξην),
πνπ βξίζθνληαη ζηελ αλαηνιηθή πιεπξά ηνπ δέιηα ηνπ Αμηνχ.
ΗΗ.2.β. ηε δψλε ΠΦΑ2:
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Δπηβάιιεηαη ε ζπληήξεζε ησλ αλαρσκάησλ, ε αλαδεκηνπξγία θαη ζπληήξεζε
ραιηθφζηξσησλ νδψλ πξφζβαζεο -δηέιεπζεο ζηε ζηέςε ηνπο θαη ε θχηεπζε ησλ
πξαλψλ ηνπο κε απηφρζνλα είδε.
2. Δπηηξέπεηαη ε ζπληήξεζε θαη αληηθαηάζηαζε πθηζηάκελσλ γεθπξψλ θαηά κήθνο
ηνπ πνηακνχ Αμηνχ.
3. Δπηηξέπεηαη ε βφζθεζε, σο κέζν δηαρείξηζεο ησλ ελδηαηηεκάησλ ζηελ
πιεκκπξηθή θνίηε ηνπ πνηακνχ Αμηνχ, πιελ ησλ πξαλψλ θαη ηεο ζηέςεο ησλ
αλαρσκάησλ πξνζηαζίαο ηνπ πνηακνχ, ζχκθσλα κε ην ρέδην Γηαρείξηζεο ηνπ
Δζληθνχ Πάξθνπ.
ΗΗ.2.γ. ηε δψλε ΠΦΑ3, ζηελ νπνία πεξηιακβάλνληαη νη παιηέο θνίηεο ηνπ πνηακνχ
Αμηνχ (παιαηνκάλεο κε ηελ νλνκαζία «Μεγάινο Βαξδάξεο» θαη «Μηθξφο
Βαξδάξεο»).
1. Δπηηξέπεηαη ε ρξήζε ηνπ λεξνχ γηα ιφγνπο άξδεπζεο κεηά απφ ζχκθσλε γλψκε
ηνπ Φνξέα Γηαρείξηζεο ζχκθσλα κε ην ρέδην Γηαρείξηζεο ηνπ Δζληθνχ Πάξθνπ.
2. Δπηηξέπεηαη ε δεκηνπξγία ειαθξψλ ππνδνκψλ εκεξήζηαο αλαςπρήο θαη
πεδνπνξηθνχ ηνπξηζκνχ θαη ε ηνπνζέηεζε νξηνδεηθηψλ, κεηά απφ ζχκθσλε
γλψκε ηνπ Φνξέα Γηαρείξηζεο, ζχκθσλα κε ην ρέδην Γηαρείξηζεο ηνπ Δζληθνχ
Πάξθνπ.
3. Δπηηξέπεηαη ε νξηνζέηεζε ησλ παιηνκάλσλ κε θπηνθξάθηεο, ζε δψλε θαη’
ειάρηζηνλ πιάηνπο 5 κέηξσλ, κε απηφρζνλα είδε, ζε ζπλεξγαζία κε ηηο αξκφδηεο
δαζηθέο ππεξεζίεο θαη κεηά απφ ζχκθσλε γλψκε ηνπ Φνξέα Γηαρείξηζεο.
4. Κάζε άιιε ρξήζε ή δξαζηεξηφηεηα απαγνξεχεηαη.
ΗΗ.2.δ. ηε δψλε ΠΦΑ4:
1. Δπηηξέπεηαη ε νινθιήξσζε, ζπληήξεζε, βειηίσζε θαη αληηθαηάζηαζε ζε
πεξίπησζε θζνξάο ηνπο ησλ πθηζηάκελσλ έξγσλ ηνπ Πεξηβαιινληηθνχ Πάξθνπ
Γαιιηθνχ.
2. Δπηηξέπεηαη ε βφζθεζε κφλν σο κέζν δηαρείξηζεο ησλ ελδηαηηεκάησλ, ππφ ηηο
πξνυπνζέζεηο ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ παξφληνο.
3. Δπηηξέπνληαη ήπηεο δξαζηεξηφηεηεο αλαςπρήο, φπσο π.ρ. εξαζηηερληθή αιηεία,
πεξηήγεζε κε πνδήιαηα, θσηνγξάθηζε θαη ε δεκηνπξγία κε κφληκσλ ππνδνκψλ
εκεξήζηαο αλαςπρήο θαη πεδνπνξηθνχ ηνπξηζκνχ, ζχκθσλα κε ην ρέδην
Γηαρείξηζεο ηνπ Δζληθνχ Πάξθνπ.
4. Δπηβάιιεηαη ε ζπληήξεζε θαη επηζθεπή ηνπ πξνζηαηεπηηθνχ παξάθηηνπ
αλαρψκαηνο θαη ηνπ επ’ απηνχ πθηζηάκελνπ δξφκνπ.
ΗΗ.2.ε. ηε δψλε ΠΦΑ5 πεξηιακβάλεηαη ην πγξνηνπηθφ ζχκπιεγκα ηεο ιηκλνζάιαζζαο
Αιπθήο Κίηξνπο.
Δληφο ηεο δψλεο δελ επηηξέπεηαη θακία αιιαγή ρξήζεο γεο θαη δηαηεξνχληαη σο
έρνπλ νη πθηζηάκελεο ρξήζεηο ζην ζχλνιν ηεο δψλεο. πγθεθξηκέλα:
1. Δπηηξέπνληαη νη εξγαζίεο ζπληήξεζεο - επηζθεπήο ηνπ θάξνπ ζην Αθξσηήξην
Αζεξίδα.
2. Δπηηξέπεηαη ε ζπλέρηζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο εηαηξείαο «ΔΛΛΖΝΗΚΔ ΑΛΤΚΔ
Α.Δ.» κε ζθνπφ ηελ παξαγσγή άιαηνο θαη ε ζπληήξεζε θαη εθζπγρξνληζκφο
φισλ ησλ αλαγθαίσλ έξγσλ θαη ππνδνκψλ πνπ βξίζθνληαη ζηελ
παξαρσξεζείζα έθηαζε πξνο ηελ ελ ιφγσ εηαηξεία, κε ηελ πξνυπφζεζε ηεο κε
αιινίσζεο ή επηβάξπλζεο ηνπ ιηκλαίνπ θαη πγξνηνπηθνχ νηθνζπζηήκαηνο.
Απαξαίηεηε είλαη ε δηαζθάιηζε ησλ θπζηθψλ δηεξγαζηψλ ηνπ νηθνζπζηήκαηνο θαη
ησλ νηθνινγηθψλ απαηηήζεσλ ησλ ζεκαληηθψλ εηδψλ ρισξίδαο θαη παλίδαο θαη
ηδηαίηεξα ηεο νξληζνπαλίδαο θαη ε παξνπζία λεξνχ ζηελ θαηαθιπδφκελε έθηαζε
ησλ ακκνζηλψλ (αλαηνιηθά ηεο παξαρσξεζείζαο έθηαζεο ηνπ αθξσηεξίνπ
Αζεξίδα), Γηα ηε ζπλέρηζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο εηαηξείαο «ΔΛΛΖΝΗΚΔ ΑΛΤΚΔ
Α.Δ.» απαηηείηαη επηθαηξνπνίεζε ησλ πεξηβαιινληηθψλ φξσλ ηεο εγθαηάζηαζεο.
ηελ ΑΔΠΟ ζα πεξηιακβάλνληαη φξνη γηα ηε δηαηήξεζε ηνπ θπζηθνχ
πεξηβάιινληνο θαη ηε δηαθχκαλζε ηεο νηθνινγηθήο ζηάζκεο ηεο ιηκλνζάιαζζαο
Αιπθήο Κίηξνπο, ιακβάλνληαο ππφςε ζρεηηθή έξεπλα πνπ έρεη εθπνλήζεη ν
Φνξέαο Γηαρείξηζεο.
1.
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Απαγνξεχεηαη ε θίλεζε νρεκάησλ ζην ζχλνιν ηεο δψλεο, πιελ ησλ νρεκάησλ
ηνπ Φνξέα Γηαρείξηζεο θαη ησλ νρεκάησλ ηεο εηαηξείαο ΔΛΛΖΝΗΚΔ ΑΛΤΚΔ
Α.Δ. ζηελ παξαρσξεζείζα ζε απηή έθηαζε πξνο εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ
ιεηηνπξγίαο ηεο.
4. Απαγνξεχεηαη ε δηαλπθηέξεπζε ησλ επηζθεπηψλ θαη ε ειεχζεξε θαηαζθήλσζε
ζην ζχλνιν ηεο δψλεο ΠΦΑ5.
5. Δπηηξέπνληαη ε εκεξήζηα αλαςπρή,ε ιήςε ζαιάζζησλ ινπηξψλ θαη
ιαζπφινπηξσλ θαζψο θαη ε δεκηνπξγία ησλ απαξαίηεησλ κε κφληκσλ
ππνδνκψλ πξνο εμππεξέηεζε ηνπο, κεηά απφ ζχκθσλε γλψκε ηνπ Φνξέα
Γηαρείξηζεο.
ΗΗ.2.ζη. ηε δψλε ΠΦΑ6:
1. Δπηηξέπεηαη ε ζπληήξεζε, επηζθεπή θαη βειηίσζε ηνπ πέηξηλνπ παξαηεξεηήξηνπ
θαη ησλ δχν μχιηλσλ πεξηπηέξσλ πνπ βξίζθνληαη ζηνλ πγξφηνπν ηεο Νέαο
Αγαζνχπνιεο.
2. πλερίδεηαη ε κεηαθξνληίδα ηνπ απνθαηεζηεκέλνπ ΥΑΓΑ Αηγηλίνπ ζηε ζέζε
«Ληκλνχια» ζχκθσλα κε ηελ εγθεθξηκέλε ΣΜΠΑ θαη ηελ νξηζηηθή κειέηε ηνπ
έξγνπ.
3. Δπηβάιιεηαη ε θαηεδάθηζε ησλ εγθαηαζηάζεσλ ηεο πίζηαο αγψλσλ απηνθηλήηνπ
Αηγηλίνπ, ηεο απζαίξεηεο ιηκεληθήο εγθαηάζηαζεο,θάζε απζαίξεηνπ θαλαιηνχ
παξνρέηεπζεο λεξνχ θαη θάζε άιιεο απζαίξεηεο εγθαηάζηαζεο, κε ηελ ππνρξέσζε
απνθαηάζηαζεο ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο εληφο ησλ επφκελσλ δχν (2) εηψλ απφ
ηε δεκνζίεπζε ηνπ παξφληνο. ε πεξίπησζε κε ζπκκφξθσζεο ησλ ππαίηησλ,
επηβάιινληαη νη πξνβιεπφκελεο θπξψζεηο.
ΗΗ.2.δ. ηε δψλε ΠΦΑ7:
1. Δπηηξέπεηαη ε ιεηηνπξγία ησλ πθηζηάκελσλ αληιηνζηαζίσλ ηνπ ΣΟΔΒ
Υαιάζηξαο, θαζψο θαη ε ζπληήξεζε, επηζθεπή θαη εθζπγρξνληζκφο ηνπο.
2. Δπηηξέπεηαη ε ζπληήξεζε θαη επηζθεπή ηνπ πξνζηαηεπηηθνχ παξάθηηνπ
αλαρψκαηνο θαη ηνπ επ’ απηνχ πθηζηάκελνπ δξφκνπ.
3.

IΙΙ. Εώλεο ΠΦΒ1, ΠΦΒ2, ΠΦΒ3, ΠΦΒ4, ΠΦΒ5, ΠΦΒ6, ΠΦΒ7 - Πεξηνρέο
Πξνζηαζίαο ηεο Φύζεο.
Αθνξνχλ ηα ρεξζαία ηκήκαηα ησλ νηθνζπζηεκάησλ πνπ γεηηληάδνπλ κε ην πγξφ
ζηνηρείν ηνπ Δζληθνχ Πάξθνπ..
ΙΙΙ.1.ηηο δψλεο ΠΦΒ1, ΠΦΒ2, ΠΦΒ3, ΠΦΒ4, ΠΦΒ5, ΠΦΒ6, ΠΦΒ7:
1. ηηο πεξηνρέο απηέο πξνζηαηεχεηαη ην θπζηθφ πεξηβάιινλ απφ θάζε
δξαζηεξηφηεηα ή επέκβαζε, πνπ κπνξεί λα κεηαβάιεη ή αιινηψζεη ηε θπζηθή
θαηάζηαζε, ζχλζεζε ή εμέιημή ηνπ.
2. Καη’ εμαίξεζε, κπνξεί λα επηηξέπνληαη, ζχκθσλα κε ηηο εηδηθφηεξεο ξπζκίζεηο ηνπ
νηθείνπ ρεδίνπ Γηαρείξηζεο θαη κέρξη λα εθπνλεζεί απηφ κε ζχκθσλε γλψκε ηνπ
Φνξέα δηαρείξηζεο:
α) ε δηεμαγσγή επηζηεκνληθψλ εξεπλψλ, θαηφπηλ άδεηαο απφ ηηο αξκφδηεο
ππεξεζίεο.
β) ε εθηέιεζε εξγαζηψλ, πνπ θξίλνληαη απνιχησο αλαγθαίεο γηα ηε κε αιινίσζε
εθείλσλ ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ, πνπ δηαζθαιίδνπλ ηε δηαηήξεζε ησλ
πξνζηαηεπηφκελσλ εηδψλ ή/θαη νηθνηφπσλ.
γ) ε άζθεζε ήπησλ αζρνιηψλ θαη δξαζηεξηνηήησλ, εθφζνλ δελ έξρνληαη ζε
αληίζεζε κε ηνπο ζθνπνχο πξνζηαζίαο.
δ) ε νξγαλσκέλε επίζθεςε ζηα ρεξζαία, πνηάκηα θαη ζαιάζζηα ηκήκαηα ησλ
δσλψλ ΠΦΒ, κε ζθνπφ ηελ πεξηβαιινληηθή εθπαίδεπζε, ηελ παξαηήξεζε ηεο
θχζεο, ηελ αλαςπρή κεηά απφ έγθξηζε ηνπ Φνξέα Γηαρείξηζεο.
3. Δπηηξέπεηαη ε ζπληήξεζε θαη επηζθεπή ησλ πξνζηαηεπηηθψλ αλαρσκάησλ ησλ
πνηακψλ θαη ησλ επ’ απηψλ πθηζηάκελσλ ραιηθφζηξσησλ δξφκσλ.
4. Δπηηξέπεηαη ε άζθεζε ηεο γεσξγηθήο δξαζηεξηφηεηαο κφλν ζηηο πθηζηάκελεο
θαιιηεξγήζηκεο εθηάζεηο θαη απαγνξεχεηαη θάζε λέν έξγν επέθηαζεο ηεο
γεσξγηθήο γεο.
5

Δπηηξέπνληαη ηα έξγα ζπληήξεζεο ηνπ πθηζηάκελνπ αξδεπηηθνχ απνζηξαγγηζηηθνχ δηθηχνπ.
6. Δπηηξέπεηαη ε ρξήζε ησλ λνκίκσο πθηζηάκελσλ γεσξγηθψλ απνζεθψλ θαηά ηελ
έθδνζε ηνπ παξφληνο.
7. Δπηηξέπεηαη ε βφζθεζε κφλν σο κέζν δηαρείξηζεο ησλ ελδηαηηεκάησλ, ππφ ηηο
πξνυπνζέζεηο ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ παξφληνο.
ΙΙΙ.2.Δπηπιένλ ησλ αλαθεξνκέλσλ ζηελ παξάγξαθν ΗΗΗ.1 ηνπ παξφληνο:
ΗΗΗ.2.α. ηηο δψλεοΠΦΒ1 θαη ΠΦΒ2:
1. Δπηηξέπνληαη ηα πδξαπιηθά έξγα (άξζε πξνζρψζεσλ, ελίζρπζε αλαρσκάησλ)
ππφ ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ ηίζεληαη ζην άξζξν 5 παξ. 3 ηνπ παξφληνο.
2. Απαγνξεχνληαη κφληκεο εγθαηαζηάζεηο γηα ηελ άζθεζε ηεο γεσξγηθήο θαη
θηελνηξνθηθήο δξαζηεξηφηεηαο.
3. Απαγνξεχεηαη ε εθρέξζσζε, ε επίρσζε θαη ε θαιιηέξγεηα ησλ εδαθψλ πνπ
βξίζθνληαη ζηηο παιαηέο θνίηεο ηνπ Αιηάθκνλα εληφο ηεο δψλεο ΠΦΒ1.
Δπηηξέπεηαη
ν
πεξηνδηθφο
θαζαξηζκφο
ηνπο,
κφλν
γηα
ιφγνπο
παξνρεηεπηηθφηεηαο θαη απνζηξάγγηζεο ησλ εδαθψλ, κεηά απφ ζρεηηθή κειέηε
θαη κε ηε ζχκθσλε γλψκε ηνπ Φνξέα Γηαρείξηζεο.
ΗΗΗ.2.β. ηε δψλε ΠΦΒ3:
1. Δπηηξέπνληαη ηα πδξαπιηθά έξγα (άξζε πξνζρψζεσλ, ελίζρπζε αλαρσκάησλ),
ππφ ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ ηίζεληαη ζην άξζξν 5, παξ. 3 ηνπ παξφληνο.
2. πλερίδεηαη ε κεηαθξνληίδα ηνπ απνθαηεζηεκέλνπ ΥΑΓΑ Κπκίλσλ ζηε ζέζε
«Κεληξηθφ», ζχκθσλα κε ηελ εγθεθξηκέλε ΣΜΠΑ θαη ηελ νξηζηηθή κειέηε ηνπ
έξγνπ.
ΗΗΗ.2.γ. ηε δψλε ΠΦΒ4:
1. Δπηηξέπεηαη ε δηελέξγεηα ππαίζξησλ εθδειψζεσλ, πνπ ζπλδένληαη κε ηηο
παξαδφζεηο ηεο πεξηνρήο, κε ηελ πξνυπφζεζε ρξήζεο κε κφληκσλ ππνδνκψλ
γηα ην ζθνπφ απηφ θαη ηελ απνθαηάζηαζε ηεο πεξηνρήο ησλ εθδειψζεσλ κεηά ην
πέξαο ηνπο ζηελ πξνηέξα θαηάζηαζε θαη ρξήζε.
2. Δπηηξέπεηαη ε ζπλέρηζε ηεο ιεηηνπξγίαο, ε ζπληήξεζε θαη ηπρφλ επέθηαζε ηνπ
λεθξνηαθείνπ Αλαηνιηθνχ.
3. Δπηηξέπεηαη ε ζπλέρηζε ιεηηνπξγίαο ηεο πθηζηάκελεο εγθαηάζηαζεο ακκνιεςίαο.
4. Δπηβάιιεηαη λα κεηεγθαηαζηαζνχλ εθηφο ηεο δψλεο νη πθηζηακέλεο
εγθαηαζηάζεηο θηελνηξνθηθψλ δξαζηεξηνηήησλ, ζχκθσλα κε ην δηαρεηξηζηηθφ
ζρέδην βφζθεζεο θαη εληφο πξνζεζκίαο δχν (2) εηψλ απφ ηε δεκνζίεπζε ηνπ
παξφληνο.
5. πλερίδεηαη ε κεηαθξνληίδα ηνπ απνθαηεζηεκέλνπ ΥΑΓΑ Υαιάζηξαο ζηε ζέζε
«Σζηκπνχ Μαληξί» ζχκθσλα κε ηελ εγθεθξηκέλε ΣΜΠΑ θαη ηελ νξηζηηθή κειέηε
ηνπ έξγνπ.
ΗΗΗ.2.δ. ηε δψλε ΠΦΒ5:
1. Ζ δψλε εμαηξείηαη απφ ηα φξηα θαη ηηο ξπζκίζεηο ηεο πεξηνρήο κε ην ζηνηρείν
Γ.1.1, φπσο απηή έρεη θαζνξηζηεί απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. Α, εδάθηα 1 θαη 2,
ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ απφ 17.1.94 Πξνεδξηθνχ Γηαηάγκαηνο (ΦΔΚ Γ’ 561), φπσο
ηζρχεη.
2. Δπηηξέπεηαη ε δεκηνπξγία ζεξκνθεπίσλ, ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο.
3. Δπηηξέπεηαη ε ζπλέρηζε ηεο ιεηηνπξγίαο, ε ζπληήξεζε, ν εθζπγρξνληζκφο θαη ε
επέθηαζε ηεο Δγθαηάζηαζεο Δπεμεξγαζίαο Λπκάησλ Θεζζαινλίθεο (ΔΔΛΘ),
ζχκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία θαη κεηά απφ ζχκθσλε γλψκε ηνπ Φνξέα
Γηαρείξηζεο. ηελ εγθαηάζηαζε ζα γίλνληαη δεθηά κφλν αζηηθά ιχκαηα. Γελ
επηηξέπεηαη ε απνδνρή βηνκεραληθψλ πγξψλ απνβιήησλ.
4. Δπηηξέπεηαη ε ιεηηνπξγία ηνπ πθηζηάκελνπ ηαζκνχ Μεηαθφξησζεο Απνβιήησλ
(ΜΑ) ίλδνπ ηνπ Γήκνπ Γέιηα, ν νπνίνο βξίζθεηαη εληφο ηεο πιεκκπξηθήο
θνίηεο ηνπ Γαιιηθνχ πνηακνχ, κφλν κεηά απφ πεξηβαιινληηθή αδεηνδφηεζε θαη
εθφζνλ πξνβιέπεηαη απφ ην ΠΔΓΑ Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο.
5.
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Δπηηξέπεηαη ε ιεηηνπξγία θαη ζπληήξεζε ησλ πθηζηάκελσλ πεηξακαηηθψλ
δεμακελψλ ηνπ «ΔΛΓΟ ΓΖΜΖΣΡΑ» ζην Γαιιηθφ πνηακφ θαη ε αλάπηπμε ζε
απηέο εξεπλεηηθψλ θαη εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ.
ΗΗΗ.2.ε. ηε δψλε ΠΦΒ6:
1. Ζ δψλε εμαηξείηαη απφ ηα φξηα θαη ηηο ξπζκίζεηο ηεο πεξηνρήο κε ην ζηνηρείν
Γ.1.1, φπσο απηή έρεη θαζνξηζηεί απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. Α, εδάθηα 1 θαη 2,
ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ απφ 17.1.94 Πξνεδξηθνχ Γηαηάγκαηνο (Γ’ 561), φπσο ηζρχεη.
2. πλερίδεηαη ε κεηαθξνληίδα ηνπ απνθαηεζηεκέλνπ ΥΑΓΑ Καινρσξίνπ ζηε ζέζε
«Ληκλνζάιαζζα», ζχκθσλα κε ηελ εγθεθξηκέλε ΣΜΠΑ θαη ηελ νξηζηηθή κειέηε
ηνπ έξγνπ.
3. Δπηηξέπεηαη ε ζπληήξεζε θαη επηζθεπή ηνπ πεδφδξνκνπ πνπ δηαζρίδεη ηελ
ιηκλνζάιαζζα Καινρσξίνπ θαη ησλ ζπλνδψλ έξγσλ απηνχ, σο ππνδνκή
αλαςπρήο ησλ επηζθεπηψλ.
4. Δπηηξέπεηαη ε ζπληήξεζε θαη επηζθεπή ηνπ πξνζηαηεπηηθνχ παξάθηηνπ
αλαρψκαηνο θαη ηνπ επ’ απηνχ πθηζηάκελνπ δξφκνπ.
5. ηα φξηα ηνπ θηελνηξνθηθνχ πάξθνπ Καινρσξίνπ επηηξέπεηαη ε εγθαηάζηαζε
θηελνηξνθηθψλ κνλάδσλ, θαζψο θαη ε δηαηήξεζε θαη ν εθζπγρξνληζκφο ησλ
λνκίκσο πθηζηάκελσλ θηελνηξνθηθψλ εγθαηαζηάζεσλ.
6. Δπηηξέπνληαη νη κε κφληκεο ππνδνκέο εζηίαζεο κεηά απφ ζχκθσλε γλψκε ηνπ
Φνξέα Γηαρείξηζεο θαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ ρεδίνπ Γηαρείξηζεο,
ζρεηηθά κε ηε ζέζε, ηνλ αξηζκφ θαη ην κέγεζνο ησλ ππνδνκψλ απηψλ.
ΗΗΗ.2.ζη. ηε δψλε ΠΦΒ7:
Απαγνξεχνληαη νη κφληκεο εγθαηαζηάζεηο γηα ηελ άζθεζε γεσξγηθήο θαη εθηαηηθήο
θηελνηξνθηθήο
δξαζηεξηφηεηαο,
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ
ησλ
πξφρεηξσλ
θηελνηξνθηθψλ θαηαιπκάησλ.
5.

ΙV. Εώλεο ΑΓ1, ΑΓ2, ΑΓ3, ΑΓ4, ΑΓ5, ΑΓ6,ΑΓ7- Πεξηνρέο Πξνζηαζίαο
Οηθνζπζηεκηθώλ Τπεξεζηώλ θαη Αγξνηηθώλ Γξαζηεξηνηήησλ.
Αθνξνχλ ζε αγξνηηθά νηθνζπζηήκαηα θαη θπξίσο νξπδψλεο, πνπ απνηεινχλ
αλαπφζπαζην ηκήκα ησλ Δηδηθψλ Εσλψλ Γηαηήξεζεο GR1220002 θαη GR1250004
θαη ρξήδνπλ πξνζηαζίαο.
IV.1.ηηο δψλεο ΑΓ1, ΑΓ2, ΑΓ3, ΑΓ4, ΑΓ5, ΑΓ6, ΑΓ7:
1. Δπηηξέπεηαη ε επηζηεκνληθή έξεπλα, ζχκθσλα κε ηηο εηδηθφηεξεο ξπζκίζεηο ηνπ
νηθείνπ ρεδίνπ Γηαρείξηζεο θαη κέρξη ηελ εθπφλεζή ηνπ κε ζχκθσλε γλψκε ηνπ
θνξέα θαη θαηφπηλ άδεηαο ησλ αξκνδίσλ ππεξεζηψλ.
2. Δπηηξέπνληαη νη δηαρεηξηζηηθέο δξάζεηο θαη ε εθηέιεζε έξγσλ θαη εξγαζηψλ πνπ
απνζθνπνχλ ζηε βειηίσζε,
δηαηήξεζε ή/θαη απνθαηάζηαζε ησλ
ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ νηθνζπζηήκαηνο, ζχκθσλα κε ην ρέδην Γηαρείξηζεο ηνπ
Δζληθνχ Πάξθνπ.
3. Δπηηξέπεηαη ε γεσξγία ζηηο ήδε θαιιηεξγνχκελεο εθηάζεηο. Απαγνξεχεηαη θάζε
επέθηαζε ηεο γεσξγηθήο γεο θαη θάζε λέν έξγν εθρέξζσζεο, απνζηξάγγηζεο θαη
άξδεπζεο, εθηφο ησλ πεξηνρψλ πνπ θαιχπηεη ην πθηζηάκελν αξδεπηηθφ –
απνζηξαγγηζηηθφ δίθηπν.
4. Δπηηξέπεηαη ε άζθεζε εθηαηηθήο θηελνηξνθηθήο θαη πηελνηξνθηθήο
δξαζηεξηφηεηαο θαη νη αλάινγεο εγθαηαζηάζεηο, ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο
δηαηάμεηο, αλεμαξηήησο θαηεγνξίαο, φπσο θαη ε βφζθεζε ππφ ηηο πξνυπνζέζεηο
ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ παξφληνο.
5. Απαγνξεχεηαη ε αιινίσζε, θαηαζηξνθή ή κεηαβνιή ηνπ ππάξρνληνο αξδεπηηθνχ
- απνζηξαγγηζηηθνχ δηθηχνπ πνπ εμππεξεηεί ηηο λφκηκα πθηζηάκελεο θαιιηέξγεηεο
ησλ δσλψλ ΑΓ. Δπηηξέπνληαη ηα έξγα ζπληήξεζεο θαη εθζπγρξνληζκνχ ηνπ. Γηα
νπνηαδήπνηε κεηαβνιή θαη εθηέιεζε ζρεηηθνχ έξγνπ απαηηείηαη ε ζχκθσλε
γλψκε ηνπ Φνξέα Γηαρείξηζεο θαη ηνπ ΓΟΔΒ.
6. Δπηηξέπεηαη ε ρξήζε ηνπ πθηζηάκελνπ νδηθνχ δηθηχνπ θαζψο θαη ηα έξγα
βειηίσζεο, απνθαηάζηαζεο θαη ζπληήξεζήο ηνπ, ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο
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δηαηάμεηο θαη κεηά απφ ζχκθσλε γλψκε ηνπ Φνξέα Γηαρείξηζεο. Απαγνξεχεηαη
θάζε λέν έξγν αζθαιηφζηξσζεο.
7. Δπηηξέπεηαη ε εθηέιεζε έξγσλ βειηίσζεο, απνθαηάζηαζεο, ζπληήξεζεο θαη
εθζπγρξνληζκνχ ππνδνκψλ θνηλήο σθέιεηαο θαη κεηαθνξψλ (απνρέηεπζε,
χδξεπζε, ηειεπηθνηλσλίεο, κεηαθνξάο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ρακειήο ηάζεο,
ζηδεξνδξνκηθφ δίθηπν, νδηθφ δίθηπν, θ.ι.π.) ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο
θαη κεηά απφ ζχκθσλε γλψκε ηνπ Φνξέα Γηαρείξηζεο.
8. Δπηηξέπεηαη ε δεκηνπξγία ζεξκνθεπίσλ ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο.
9. Δπηηξέπεηαη ε ρξήζε ησλ πθηζηάκελσλ γεσξγηθψλ απνζεθψλ θαη ε αλέγεξζε
λέσλ ηζφγεησλ κεγίζηνπ εκβαδνχ 80 κ2 θαη χςνπο 4,5 κ. Καη’ εμαίξεζε θαη κεηά
απφ αηηηνινγεκέλε γλψκε ηεο θαζ’ χιελ αξκφδηαο ηνπηθήο ππεξεζίαο (Γ/λζε
Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο θαη Κηεληαηξηθήο), είλαη δπλαηή ε επέθηαζε ησλ
πθηζηάκελσλ ή ε αλέγεξζε κεγαιχηεξνπ κεγέζνπο λέσλ γεσξγηθψλ απνζεθψλ
θαη ζηεγάζηξσλ, κεηά απφ ζχκθσλε γλψκε ηνπ Φνξέα Γηαρείξηζεο
10. .Δπηηξέπνληαη νη απνζήθεο ηχπνπ ζηιφ.
11. Δπηηξέπεηαη ε δεκηνπξγία εγθαηαζηάζεσλ επεμεξγαζίαο, κεηαπνίεζεο θαη
ηππνπνίεζεο γεσξγηθψλ πξντφλησλ, πνπ παξάγνληαη ζηελ επξχηεξε πεξηνρή.
IV.2. Δπηπιένλ ησλ αλαθεξνκέλσλ ζηελ παξάγξαθν IV.1 ηνπ παξφληνο:
IV.2.α. ηελ δψλε ΑΓ1:
1. Απαγνξεχεηαη ε εθρέξζσζε, επίρσζε θαη θαιιηέξγεηα ησλ εδαθψλ πνπ
βξίζθνληαη ζηηο παιαηέο θνίηεο ηνπ Αιηάθκνλα, εληφο ηεο δψλεοΑΓ1. Δπηηξέπεηαη
ν πεξηνδηθφο θαζαξηζκφο ηνπο κφλν γηα ιφγνπο παξνρεηεπηηθφηεηαο θαη
απνζηξάγγηζεο ησλ εδαθψλ, κεηά απφ θαηάιιειε κειέηε θαη κε ηε ζχκθσλε
γλψκε ηνπ Φνξέα Γηαρείξηζεο.
2. πλερίδεηαη ε κεηαθξνληίδα ηνπ απνθαηεζηεκέλνπ ΥΑΓΑ Νέαο Αγαζνχπνιεο
ζηε ζέζε «Κάκπνο», ζχκθσλα κε ηελ εγθεθξηκέλε ΣΜΠΑ θαη ηελ νξηζηηθή
κειέηε ηνπ έξγνπ.
IV.2.β. ηε δψλε ΑΓ7:
1. Δπηηξέπεηαη ε ζπλέρηζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ πθηζηάκελνπ ρψξνπ απνζήθεπζεο
ζαιάζζησλ ζθαθψλ ρσξίο δπλαηφηεηα επέθηαζήο ηνπ.
2. Δπηηξέπεηαη ε άζθεζε εθηαηηθήο θηελνηξνθηθήο δξαζηεξηφηεηαο θαη ε βφζθεζε
ππφ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ παξφληνο.
3. Απαγνξεχεηαη ε θαηαζθεπή θηηξηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ ζε απφζηαζε κηθξφηεξε
ησλ 100 κ. απφ ην φξην ηεο δψλεο ΠΦΑ5.
4. Απαγνξεχεηαη ε εθρέξζσζε ηεο δαζηθήο βιάζηεζεο ηεο δψλεο, ε νπνία
απνηειεί ζεκαληηθφ ελδηαίηεκα γηα ηελ πεξηνρή.

1.

2.

3.

4.

Άξζξν 4
Βόζθεζε θαη θηελνηξνθία
ην ζχλνιν ηνπ Δζληθνχ Πάξθνπ, πιελ ησλ δσλψλ Απφιπηεο Πξνζηαζίαο,
επηηξέπεηαη κφλνλ ε εθηαηηθή θηελνηξνθία ζηηο βνζθήζηκεο γαίεο, σο κέζν
δηαρείξηζεο ησλ ελδηαηηεκάησλ.
Ζ βφζθεζε εληφο ησλ βνζθήζηκσλ γαηψλ αζθείηαη ζχκθσλα κε ην δηαρεηξηζηηθφ
ζρεδίν ησλ βνζθήζηκσλ γαηψλ ηεο πεξηνρήο ηνπ Δζληθνχ Πάξθνπ, φπσο
πξνβιέπεηαη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 4, παξ. 1 ηνπ λ. 4351/2015 (Α’ 164), κεηά
απφ γλσκνδφηεζε ηνπ Φνξέα Γηαρείξηζεο.
Γηα ηηο βνζθήζηκεο γαίεο πνπ πεξηιακβάλνληαη εληφο ηνπ Δζληθνχ Πάξθνπ,
εθηηκάηαη ε βνζθντθαλφηεηα θαη ηα κέηξα βειηίσζεο, δηαρείξηζεο θαη νξγάλσζεο
ηεο άζθεζεο ηεο βφζθεζεο απνθαζίδνληαη θαηά ηξφπν πνπ λα απνηξέπεηαη ε
ππνβάζκηζε ησλ αληηθεηκέλσλ πξνζηαζίαο ηεο πεξηνρήο.
Δληφο ησλ βνζθήζηκσλ γαηψλ επηηξέπνληαη εγθαηαζηάζεηο δψσλ, ζχκθσλα κε
ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ λ. 4056/2012 (Α΄52), θαζψο θαη πνηίζηξεο δψσλ, κηθξέο
νκβξνδεμακελέο θαη επεκβάζεηο πνπ δελ αιινηψλνπλ ηε θπζηνγλσκία ηνπ
ηνπίνπ θαη νη νπνίεο πξνβιέπνληαη απφ ην δηαρεηξηζηηθφ ζρέδην βφζθεζεο γηα
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5.

6.
7.
8.

ηελ εμππεξέηεζε ησλ θηελνηξφθσλ, ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ βνζθήζηκσλ γαηψλ θαη
ηελ επδσία ησλ δψσλ.
Δπηηξέπεηαη κφλν ζηηο δψλεο ΑΓ ε ίδξπζε θαη ιεηηνπξγία επηρεηξήζεσλ
επεμεξγαζίαο δσηθψλ πξντφλησλ, φπσο ηπξνθνκεία θαη αιιαληνπνηεία, εληφο ή
ζε φκνξν αθίλεην κε ηηο εγθαηαζηάζεηο ησλ θηελνηξνθηθψλ εγθαηαζηάζεσλ γηα
ηελ επεμεξγαζία απνθιεηζηηθά νκνεηδψλ πξντφλησλ ηδηνπαξαγσγήο. Ζ πνηφηεηα
ησλ πξντφλησλ πηζηνπνηείηαη κε έθζεζε γεσηερληθνχ ζπκβνχινπ. Οη επηρεηξήζεηο
απηέο πξέπεη λα ιεηηνπξγνχλ ππφ ηνλ ίδην κε ηελ θηελνηξνθηθή εγθαηάζηαζε
θνξέα θαη δελ κεηαβηβάδνληαη ζε άιιν θνξέα.
Απαγνξεχνληαη νη θηελνηξνθηθέο εγθαηαζηάζεηο φισλ ησλ θαηεγνξηψλ ζηηο
πιεκκπξηθέο θνίηεο ησλ πνηακψλ θαη επάλσ ζηα αλαρψκαηα.
Απαγνξεχεηαη ε βφζθεζε επί ησλ πξαλψλ ησλ αλαρσκάησλ πξνζηαζίαο ησλ
πνηακψλ.
Δπηβάιιεηαη ε απνκάθξπλζε φισλ ησλ θηελνηξνθηθψλ εγθαηαζηάζεσλ (κφληκσλ
θαη πξνζσξηλψλ) απφ ηηο πιεκκπξηθέο θνίηεο ησλ πνηακψλ θαη απφ ηα
αλαρψκαηα πξνζηαζίαο απηψλ εληφο δηεηίαο απφ ηελ έθδνζε ηνπ παξφληνο θαη
γηα ιφγνπο αζθαιείαο ηνπ δσηθνχ θεθαιαίνπ ηεο πεξηνρήο.

Άξζξν 5
Δγγεηνβειηησηηθά έξγα – Γηαρείξηζε θεξηώλ - Ακκνιεςίεο – Πξνζηαζία από
πιεκκύξεο
1. Δγγεηνβειηησηηθά έξγα:
α. Δπηηξέπεηαη ε ζπλέρηζε ηεο ιεηηνπξγίαο, ε ζπληήξεζε θαη ε βειηίσζε ησλ
πθηζηάκελσλ αξδεπηηθψλ έξγσλ ηεο πεξηνρήο.
β. Δπηηξέπεηαη ν πεξηνδηθφο θαζαξηζκφο ησλ απνζηξαγγηζηηθψλ ηάθξσλ θαη ησλ
πξαλψλ ηνπο, θαηφπηλ ζρεηηθήο κειέηεο, κεηά απφ ζχκθσλε γλψκε ηνπ
Φνξέα Γηαρείξηζεο.
γ. Απαγνξεχεηαη ε απνκάθξπλζε ησλ θπηνθξαθηψλ, θάζε λέν έξγν εθρέξζσζεο
θαη θάζε λέα επέθηαζε ηεο γεσξγηθήο γεο.
2. Γηαρείξηζε θεξηψλ – ακκνιεςίεο:
α. Δπηηξέπεηαη ε ακκνιεςία κφλν ζηα ηκήκαηα ηεο θνίηεο ησλ πνηακψλ αλάληη
ηεο Νέαο Δζληθήο Οδνχ, εθφζνλ ε πξνηεηλφκελε ζέζε δελ εκπίπηεη ζε
νηθφηνπν πξνηεξαηφηεηαο. Καηά ηα ινηπά ηζρχνπλ νη δηαηάμεηο ηεο θείκελεο
λνκνζεζίαο γηα ηηο ακκνιεςίεο.
β. Δπηβάιιεηαη ε εθπφλεζε λέσλ ρεδίσλ Γηαρείξηζεο θεξηψλ πιψλ ησλ
πνηακψλ Αμηνχ θαη Αιηάθκνλα, εληφο δηεηίαο απφ ηελ έθδνζε ηνπ παξφληνο, ηα
νπνία ζα θαζνξίδνπλ ηε κέζνδν, ην ρξφλν θαη ηελ πνζφηεηα απφιεςεο ηνπ
πιηθνχ, ιακβάλνληαο ππφςε:
α) ηελ αλαγθαηφηεηα δηαηήξεζεο θαη βειηίσζεο ησλ ιεηηνπξγηψλ ησλ πνηακψλ
θαη ησλ δειηατθψλ ζρεκαηηζκψλ ησλ εθβνιψλ, κε ζηφρν ηε δηαηήξεζε ηεο
ππάξρνπζαο βηνπνηθηιφηεηαο
β) ηελ εμαζθάιηζε επαξθνχο παξνρεηεπηηθήο ηθαλφηεηαο ησλ πνηακψλ, γηα ηελ
απνθπγή εκθάληζεο πιεκκπξψλ, θαζψο επίζεο θαη ησλ έξγσλ θαη ππνδνκψλ
ιεηηνπξγίαο ησλ πνηάκησλ ζπζηεκάησλ.
γ) ηελ παξαθνινχζεζε ηεο πξνζρσκαηηθήο δξάζεο ηνπ πνηακνχ Αμηνχ, ψζηε
αλ θαη εθφζνλ ρξεηαζηεί λα ιεθζνχλ ηα θαηάιιεια δηνξζσηηθά κέηξα γηα ηελ
απνθπγή πξφζρσζεο ηνπ Θεξκατθνχ θφιπνπ.
γ. Γελ εγθξίλνληαη λέεο εγθαηαζηάζεηο ακκνιεςίαο πξηλ ηελ νινθιήξσζε θαη
έγθξηζε ησλ πξναλαθεξφκελσλ ρεδίσλ Γηαρείξηζεο Φεξηψλ Τιψλ.
Οπνηνδήπνηε αίηεκα γηα ρνξήγεζε άδεηαο λέαο ακκνιεςίαο, κεηά ηελ
παξαπάλσ έγθξηζε ησλ ρεδίσλ Γηαρείξηζεο Φεξηψλ Τιψλ, ζα πξέπεη λα
ζπλνδεχεηαη απφ κειέηε πξνζδηνξηζκνχ ηεο εηήζηαο ζηεξενπαξνρήο, βάζεη ηεο
νπνίαο ζα πξνζδηνξίδεηαη ν επηηξεπφκελνο φγθνο απφιεςεο δαλείσλ, εθηφο
ησλ πεξηπηψζεσλ πνπ αθνξνχλ παιαηέο απνζέζεηο, θαη ζα ηεθκεξηψλεηαη
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επαξθψο απφ ηελ αξκφδηα ππεξεζία ηεο Γηεχζπλζεο Σερληθψλ Έξγσλ ηεο
Πεξηθέξεηαο Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο.
3. Πξνζηαζία απφ πιεκκχξεο – πιεκκπξηθέο θνίηεο πνηακψλ:
α. Δπηηξέπνληαη φια ηα έξγα πνπ ζπκβάινπλ ζηελ πξνζηαζία ηεο πεξηνρήο απφ
πιεκκχξεο (φπσο βειηίσζε θαη αλαδεκηνπξγία, φπνπ ρξεηάδεηαη, ηεο
πιεκκπξηθήο θνίηεο ησλ πνηακψλ κε ηε ζπληήξεζε - αλαθαηαζθεπή ησλ
αλαρσκάησλ, θαζαξηζκφ – άξζε πξνζρψζεσλ ηεο θνίηεο ησλ πνηακψλ ζε
εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ λ. 4258/2014 – ΦΔΚ Α’ 94), κεηά
απφ εθπφλεζε ρεδίνπ Γηαρείξηζεο ησλ θηλδχλσλ πιεκκχξαο απφ ηελ αξκφδηα
Τπεξεζία, ζχκθσλα κε ηηο ππνδείμεηο θαη κεηά απφ ζχκθσλε γλψκε ηνπ
Φνξέα Γηαρείξηζεο.
Καηά ηα ινηπά, ηζρχνπλ νη πεξηνξηζκνί θαη απαγνξεχζεηο γηα ρξήζεηο ζηηο
πιεκκπξηθέο θνίηεο ησλ πνηακψλ πνπ πξνβιέπνληαη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ
38 ηνπ Ν.Γ. 3881/1958 (Α’ 181), εθφζνλ δελ αληίθεηληαη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ
παξφληνο.
β. Δπηβάιιεηαη ε θχηεπζε ησλ αλαρσκάησλ πνπ νξίδνπλ ηηο πιεκκπξηθέο θνίηεο
ησλ πνηακψλ Αμηνχ θαη Γαιιηθνχ, φπσο απηέο νξηνζεηνχληαη κε ηηο δψλεο
ΠΦΑ2, ΠΦΑ4, ΠΦΒ3, ΠΦΒ4, ΠΦΒ5 ηνπ παξφληνο, θπξίσο κε απηφρζνλα είδε,
κεηά απφ δαζνηερληθή κειέηε πνπ ζα εθπνλήζεη ε αξκφδηα Γηεχζπλζε Γαζψλ
Θεζζαινλίθεο, εληφο 6κήλνπ απφ ηελ έθδνζε ηνπ παξφληνο θαη ε νπνία
αλαδάζσζε ζα πινπνηεζεί ζηαδηαθά εληφο 5 εηψλ απφ ηε δεκνζίεπζε ηνπ
παξφληνο.
γ. Γηα φια ηα έξγα, παξεκβάζεηο ή δξαζηεξηφηεηεο, νη πξνβιεπφκελεο ζηηο
θείκελεο δηαηάμεηο απνθάζεηο έγθξηζεο πεξηβαιινληηθψλ φξσλ ή νη άδεηεο
εγθαηάζηαζεο ή ιεηηνπξγίαο θαηά πεξίπησζε, πξέπεη λα είλαη ζπκβαηέο κε ην
ρέδην Γηαρείξηζεο ησλ θηλδχλσλ πιεκκχξαο.
Άξζξν 6
Οηθνινγηθή παξνρή θαη ζηάζκε
1. Ζ πνηνηηθή θαη πνζνηηθή δηαρείξηζε ησλ πδαηηθψλ πφξσλ πνπ ηξνθνδνηνχλ ην
Δζληθφ Πάξθν, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο εμαζθάιηζεο ηεο ειάρηζηεο
απαηηνχκελεο παξνρήο θάζε πνηακνχ θαηά ηελ μεξή πεξίνδν, θαζνξίδεηαη
ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο, θαηφπηλ εθπφλεζεο θαηάιιειεο κειέηεο θαη
έγθξηζήο ηεο απφ ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο ηνπ ΤΠΔΝ.
2. Γηα ηε δηαηήξεζε ησλ πγξνηνπηθψλ νηθνζπζηεκάησλ ησλ πνηακψλ Αμηνχ θαη
Αιηάθκνλα θαη ησλ ιηκλνζαιαζζψλ Αιπθήο Κίηξνπο θαη Καινρσξίνπ θαζψο θαη
ηε δηαζθάιηζε ησλ θπζηθψλ δηεξγαζηψλ ηνπο, ε ειάρηζηε απαηηνχκελε
νηθνινγηθή παξνρή νξίδεηαη σο αθνινχζσο:
α) Πνηακφο Αμηφο:
- Απφ 1ε Μαΐνπ έσο 31 Ηνπιίνπ εθάζηνπ έηνπο: 20 m3/s.
- Απφ 1ε Απγνχζηνπ έσο 30 επηεκβξίνπ εθάζηνπ έηνπο: 30 m3/s (± 5 m3/s).
Ωο ζεκείν κέηξεζεο ηεο νηθνινγηθήο παξνρήο ηνπ πνηακνχ Αμηνχ νξίδεηαη ην
ζεκείν κε ζπληεηαγκέλεο: Υ=0390988,42, Τ= 4490333,19, πνπ βξίζθεηαη ζε
απφζηαζε 5 ρικ. θαηάληε ηεο γέθπξαο ηεο Δζληθήο Οδνχ Αζελψλ Θεζζαινλίθεο (ΠΑΘΔ).
β) Πνηακφο Αιηάθκνλαο:
- Απφ 1ε Μαΐνπ έσο 31 Ηνπιίνπ εθάζηνπ έηνπο: ≥ 15 m3/s.
- Απφ 1ε Απγνχζηνπ έσο 30 επηεκβξίνπ εθάζηνπ έηνπο: 20 m3/s.
Ωο ζεκείν κέηξεζεο ηεο νηθνινγηθήο παξνρήο ηνπ πνηακνχ Αιηάθκνλα
νξίδεηαη ην ζεκείν κε ζπληεηαγκέλεο: Υ=0380178,17, Τ= 4488570,23 πνπ
βξίζθεηαη θάησ απφ ηε γέθπξα ηεο ΠΑΘΔ.
γ) Ληκλνζάιαζζα Κίηξνπο
Γηα ηε δηαηήξεζε ηνπ πγξνηνπηθνχ νηθνζπζηήκαηνο ηεο ιηκλνζάιαζζαο
Κίηξνπο θαη ηε δηαζθάιηζε ησλ θπζηθψλ δηεξγαζηψλ ηνπ πγξνηφπνπ θαη ησλ
νηθνινγηθψλ απαηηήζεσλ ηεο βηνπνηθηιφηεηάο ηνπ, νξίδεηαη φηη ε δηαθχκαλζε
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ηεο ζηάζκεο ηνπ λεξνχ ζηε ιηκλνζάιαζζα, ππφ ηελ παξνχζα δηακφξθσζε
ηνπ ππζκέλα, πξέπεη λα γίλεηαη κε ηξφπν ψζηε, απφ 1ε Μαΐνπ έσο 31 Ηνπιίνπ
θάζε έηνπο λα δηαηεξείηαη λεξφ βάζνπο 30 έσο 40 cm ζην δπηηθφ ηκήκα ηεο
ιηκλνζάιαζζαο κε πδξφβηα βιάζηεζε, φπσο απηφ απνηππψλεηαη ζην
πνιχγσλν κε θνξπθέο ηα ζεκεία:
Υ
384201,61
384032,16
383497,94
383508,00
383617,34
383705,00
384292,50
384536,97
384490,30
384399,89
383948,52

Α
Β
Γ
Γ
Δ
η
Ε
Ζ
Θ
Η
Ηα

3.

Τ
4469563,45
4469464,20
4468750,12
4468733,36
4468677,50
4468652,54
4467873,72
4468521,46
4468894,76
4469198,08
4469373,46

δ) Ληκλνζάιαζζα Καινρσξίνπ:
Γηα ηε δηαηήξεζε ηνπ πγξνηνπηθνχ νηθνζπζηήκαηνο ηεο ιηκλνζάιαζζαο
Καινρσξίνπ θαη ηε δηαζθάιηζε ησλ θπζηθψλ δηεξγαζηψλ ηνπ πγξνηφπνπ θαη
ησλ αλαγθψλ ηξνθνιεςίαο παξπδάηησλ θαη πδξφβησλ πνπιηψλ, πνπ
θσιηάδνπλ θαη αλαπαχνληαη ζηελ πεξηνρή, νξίδεηαη φηη ε δηαθχκαλζε ηεο
ζηάζκεο ηνπ λεξνχ ζηε ιηκλνζάιαζζα ζην ζεκείν κε ζπληεηαγκέλεο:
X=403930,54, Y= 4498190,93, φπνπ έρεη ηνπνζεηεζεί πδξνινγηθή ζηαδία,
ππφ ηελ παξνχζα δηακφξθσζε ηνπ ππζκέλα θαη θαηά ηελ πεξίνδν 15
Απξηιίνπ- 31 Απγνχζηνπ εθάζηνπ έηνπο, πξέπεη λα παξακέλεη εληφο ησλ
νξίσλ ησλ ηηκψλ 48-65cm, ελψ ζε θάζε άιιε ρξνληθή ζηηγκή ε ειάρηζηε ηηκή
ηεο ζηάζκεο δελ πξέπεη λα ππνρσξεί πέξαλ ησλ 40cm. Δπηπιένλ, ζηε
γεηηνληθή πγξνηνπηθή έθηαζε δπηηθά ηεο ιηκλνζάιαζζαο -κε ηελ νπνία
επηθνηλσλεί πδξνινγηθά θαη θσιηάδνπλ είδε ραξαθηεξηζκνχ ηεο πεξηνρήο- ζα
πξέπεη λα δηαζθαιίδεηαη ε χπαξμε λεξνχ βάζνπο 30-40cm.
Δίλαη δπλαηή ε αλαζεψξεζε ησλ ηηκψλ απηψλ αλά πεληαεηία κφλν κεηά απφ ηελ
εθπφλεζε αληίζηνηρεο εμεηδηθεπκέλεο κειέηεο θαη έγθξηζήο ηεο απφ ηηο αξκφδηεο
ππεξεζίεο ηνπ ΤΠΔΝ, κεηά απφ ζχκθσλε γλψκε ηνπ Φνξέα Γηαρείξηζεο.

Άξζξν7
Γεληθέο δηαηάμεηο - Μέηξα γηα ηελ απνθαηάζηαζε ηνπ νηθνζπζηήκαηνο θαη ηε
βειηίσζε ησλ ελδηαηηεκάησλ ησλ εηδώλ παλίδαο θαη νξληζνπαλίδαο.
1. Απαγνξεχνληαη ζην ζχλνιν ηεο έθηαζεο ηνπ Δζληθνχ Πάξθνπ νη δξαζηεξηφηεηεο
πνπ εκπίπηνπλ ζηηο δηαηάμεηο ηεο ΚΤΑ κε αξ. 172058/11.2.16 «Καζνξηζκφο
θαλφλσλ, κέηξσλ θαη φξσλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε θηλδχλσλ απφ αηπρήκαηα
κεγάιεο έθηαζεο ζε εγθαηαζηάζεηο ή κνλάδεο, ιφγσ ηεο χπαξμεο επηθίλδπλσλ
νπζηψλ, ζε ζπκκφξθσζε κε ηηο δηαηάμεηο ηεο νδεγίαο 2012/18/ΔΔ ……» (Β’ 354).
2. Δπηηξέπνληαη νη ππνδνκέο εζληθνχ ή πεξηθεξεηαθνχ ραξαθηήξα, κφλνλ εθφζνλ
έρεη πξνεγεζεί δηεξεχλεζε ελαιιαθηηθψλ ζέζεσλ εθηφο ηεο πεξηνρήο θαη έρεη
ηεθκεξησζεί επαξθψο ε αλαγθαηφηεηα πινπνίεζεο ηνπο εληφο ηνπ Δζληθνχ
Πάξθνπ.
3. Δπηηξέπεηαη ε ζπληήξεζε θαη βειηίσζε ησλ δηθηχσλ θνηλήο σθέιεηαο (χδξεπζεο,
απνρέηεπζεο, ειεθηξνδφηεζεο, ηειεπηθνηλσληψλ, ζπιινγήο αζηηθψλ απνβιήησλ)
θαη ησλ ζπγθνηλσληαθψλ δηθηχσλ (νδνπνηία, ζηδεξφδξνκνη) κεηά απφ ζχκθσλε
γλψκε ηνπ Φνξέα Γηαρείξηζεο.
4. Υξήζεηο πνπ δελ αλαθέξνληαη ξεηά ζην παξφλ απαγνξεχνληαη ζε φιεο ηηο δψλεο
ηνπ Δζληθνχ Πάξθνπ.
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5. ηελ πεξίπησζε παξαρψξεζεο ή εμαγνξάο αθηλήηνπ, ηνπ νπνίνπ ε δηαρείξηζε
αλήθεη ζην Τπνπξγείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ, ζε εθαξκνγή ησλ
δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 4 θαη 23 ηνπ λ. 4061/2012, φπσο ηξνπνπνηήζεθαλ κε ηηο
δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 37 ηνπ λ. 4235/2014, ην παξαρσξνχκελν ή εμαγνξαδφκελν
αθίλεην δελ κπνξεί λα ιάβεη άιιε ρξήζε πιελ ησλ πξνβιεπνκέλσλ ζην παξφλ
Πξ. Γ/γκα αλά δψλε, κεηά απφ ζχκθσλε γλψκε ηνπ Φνξέα Γηαρείξηζεο.
6. Έξγα θαη επεκβάζεηο πνπ πινπνηνχληαη ιφγσ εθηάθηνπ αλάγθεο (ζεηζκψλ,
πιεκκπξψλ, ζενκεληψλ θ.ιπ.) δελ εκπίπηνπλ ζηηο απαγνξεχζεηο ηνπ παξφληνο,
εθφζνλ κεηά ιακβάλεηαη κέξηκλα γηα ηελ απνθαηάζηαζε ηνπ πεξηβάιινληνο.
7. Πεξηβαιινληηθή αδεηνδφηεζε:
Όια ηα έξγα θαη νη δξαζηεξηφηεηεο πνπ πξνβιέπνληαη ζηηο δψλεο ηνπ Δζληθνχ
Πάξθνπ ππφθεηληαη ζε πεξηβαιινληηθή αδεηνδφηεζε, ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα
λνκνζεζία. Ζ έθδνζε απφθαζεο έγθξηζεο πεξηβαιινληηθψλ φξσλ ή ε ππαγσγή
ζε Π.Π.Γ. γηα φια ηα επηηξεπφκελα έξγα θαη δξαζηεξηφηεηεο ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ
παξφληνο, γίλεηαη κεηά απφ γλσκνδφηεζε ηνπ Φνξέα Γηαρείξηζεο ηνπ Δζληθνχ
Πάξθνπ.
Γηα ηα έξγα θαη ηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ δελ ππφθεηληαη ζε πεξηβαιινληηθή
αδεηνδφηεζε, εθαξκφδνληαη νη ζρεηηθέο πξνβιέςεηο ηνπ ρεδίνπ Γηαρείξηζεο ηνπ
Δζληθνχ Πάξθνπ,
8. Γάζε, δαζηθέο εθηάζεηο:
α. Γελ επηηξέπεηαη θακία επέκβαζε ζηα δάζε, ζηηο δαζηθέο θαη αλαδαζσηέεο
εθηάζεηο, εθηφο ησλ επηηξεπφκελσλ απφ ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο ηεο Γαζηθήο
Ννκνζεζίαο, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη πξνβιέπνληαη θαη ζην παξφλ Πξ. Γ/γκα.
β. Απαγνξεχεηαη θάζε θζνξά ηεο απηνθπνχο βιάζηεζεο θαη ηνπ εδάθνπο ζηα
δάζε θαη ηηο δαζηθέο εθηάζεηο, έηζη φπσο πξνζδηνξίδνληαη απφ ηηο θείκελεο
δηαηάμεηο ηεο δαζηθήο λνκνζεζίαο.
9. Γεσξγηθή ρξήζε – αξδεπφκελα:
α. Γελ επηηξέπεηαη ε αιιαγή ρξήζεο ζε ηδηνθηεζίεο πνπ εμππεξεηνχληαη απφ ην
πθηζηάκελν αξδεπηηθφ δίθηπν θαη έρνπλ γεσξγηθή ρξήζε.
β. Γελ επηηξέπεηαη ε αιινίσζε ή ε θαηαζηξνθή ησλ πθηζηάκελσλ αξδεπηηθψλ
δηθηχσλ φισλ ησλ θαηεγνξηψλ.
γ. ε πεξίπησζε αλαδηάξζξσζεο θαιιηεξγεηψλ, ζα πξέπεη λα ιεθζεί ππφςε ε κε
δηαηαξαρή ηνπ νηθνζπζηήκαηνο Γελ επηηξέπνληαη λέεο γεσηξήζεηο, πιελ ησλ
πδξεπηηθψλ, κέρξη ηελ εθπφλεζε εηδηθήο πδξνγεσινγηθήο κειέηεο γηα ηελ
επξχηεξε πεξηνρή.
10.
Σν
ρέδην
Γηαρείξηζεο
ηνπ
Δζληθνχ
Πάξθνπ
κπνξεί
λα
επηβάιιεη πξφζζεηνπο φξνπο ζηελ άζθεζε ηεο αιηεπηηθήο δξαζηεξηφηεηαο γηα
ιφγνπο πξνζηαζίαο ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο.
11.Δπηηξέπεηαη ε κειηζζνθνκία, ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία.
12. Δπηηξέπεηαη ε εθαξκνγή πξνγξάκκαηνο θαηαπνιέκεζεο θνπλνππηψλ κεηά απφ
ζχκθσλε γλψκε ηνπ θνξέα δηαρείξηζεο.
13. Θήξα:
α) Ζ ζήξα απαγνξεχεηαη ζηηο πεξηνρέο πνπ έρνπλ νξηζζεί σο Καηαθχγηα Άγξηαο
Εσήο κε ηηο Απνθάζεηο α) κε αξ. πξση. 73220/2096/26.4.88 ηνπ Τπνπξγνχ
Γεσξγίαο (ΦΔΚ Β’ 275), β) κε αξ. πξση. 3758/3.7.97 ηνπ Γελ. Γξακκαηέα
Πεξηθέξεηαο Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο (ΦΔΚ Β’ 679), γ) κε αξ. πξση.
112001/1833/3.7.14 ηνπ Αλαπι. Τπνπξγνχ ΠΔΚΑ (ΦΔΚ Γ’ 336)θαη ζχκθσλα
κε ηελ κε αξ. πξση. 58035/19.8.16 Ρπζκηζηηθή Γηάηαμε Θήξαο ηνπ Γαζαξρείνπ
Θεζζαινλίθεο (ΑΓΑ 70ΠΛΟΡ1Τ-9ΛΗ) θαη ζηηο δψλεο ΑΠ, ΠΦΑ θαη ΠΦΒ ηνπ
Δζληθνχ Πάξθνπ.
β) ηηο πεξηνρέο ηνπ Δζληθνχ Πάξθνπ, ζηηο νπνίεο επηηξέπεηαη ε ζήξα, ε
ζεξεπηηθή δξαζηεξηφηεηα πξέπεη λα αζθείηαη ζην πιαίζην ελφο θαζεζηψηνο
πξνζηαζίαο θαηά ηε δηάξθεηα ησλ πεξηφδσλ, θαηά ηηο νπνίεο ε επηβίσζε ησλ
άγξησλ πηελψλ δελ απεηιείηαη ηδηαηηέξσο.
14. Γξφκνη – ππνδνκέο – θπθινθνξία νρεκάησλ:
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α. Δπηβάιιεηαη ε θπθινθνξία νρεκάησλ κε αλψηαην φξην ηαρχηεηαο 50 ρικ/ψξα
ζην πθηζηάκελν νδηθφ δίθηπν.
β. Με κέξηκλα ησλ αξκνδίσλ ππεξεζηψλ θαη ζχκθσλα κε ηελ εμεηδίθεπζε ηνπ
ρεδίνπ Γηαρείξηζεο είλαη δπλαηή ε επνρηαθή ή κφληκε απαγφξεπζε ηεο
θπθινθνξίαο νρεκάησλ,.
γ. Δπηηξέπνληαη ηα έξγα ζπληήξεζεο θαη βειηίσζεο ή/θαη επέθηαζεο ηνπ λνκίκσο
πθηζηάκελνπ νδηθνχ δηθηχνπ κεηά απφ ζχκθσλε γλψκε ηνπ Φνξέα Γηαρείξηζεο
θαη έγθξηζε ησλ αξκφδησλ ππεξεζηψλ.
δ. Απαγνξεχεηαη ε θίλεζε κεραλνθίλεησλ νρεκάησλ εθηφο ηνπ πθηζηάκελνπ
νδηθνχ δηθηχνπ. Δηδηθφηεξα απαγνξεχεηαη ε θίλεζε νρεκάησλ ζε νηθνινγηθά
επαίζζεηεο εθηάζεηο, φπσο ελδεηθηηθά, κφληκεο ή επνρηθέο ιίκλεο θαη ηέικαηα
θαη νη αθηέο ηνπο, ν αηγηαιφο, νη ακκνζίλεο, πνηάκηα, ξέκαηα θαη ξπάθηα, δάζε,
ιηβάδηα, βνζθφηνπνη, νη νηθφηνπνπο πξνηεξαηφηεηαο ηνπ παξαξηήκαηνο Η ηεο
Οδεγίαο 92/43/ΔΟΚ, θαζψο θαη ζε κνλνπάηηα πνπ βξίζθνληαη εληφο ηνπ
Δζληθνχ Πάξθνπ .
Δμαηξείηαη ε απνιχησο αλαγθαία θίλεζε γηα ηελ αληηκεηψπηζε θπζηθψλ
θαηαζηξνθψλ, αηπρεκάησλ, ππξθαγηψλ ή άιισλ παξάλνκσλ πξάμεσλ θαζψο
θαη γηα ιφγνπο εζληθήο αζθάιεηαο θαη άκπλαο, θαζψο θαη ε θίλεζε νρεκάησλ
ηνπ Φνξέα Γηαρείξηζεο ηνπ Δζληθνχ Πάξθνπ.
15. Κηίξηα–δφκεζε– νηθηζκνί:
α. Δπηηξέπεηαη ε ζπληήξεζε θαη ε επηζθεπή θηηζκάησλ πνπ έρνπλ θξηζεί αμηφινγα
γηα αξρηηεθηνληθνχο, πνιηηηζηηθνχο ή ηζηνξηθνχο ιφγνπο, θαη ε ζπλέρηζε ηεο
ρξήζεο ηνπο.
β. Απαγνξεχεηαη ε αιιαγή ρξήζεο ησλ λνκίκσο πθηζηάκελσλ θηηζκάησλ, φπσο
απηή αλαγξάθεηαη ζηελ νηθνδνκηθή ηνπο άδεηα. Καη’ εμαίξεζε επηηξέπεηαη ε
αιιαγή ρξήζεο ησλ λνκίκσο πθηζηάκελσλ θηηζκάησλ ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ ε
λέα ρξήζε ζπλάδεη κε ηηο ξπζκίζεηο ηνπ παξφληνο. Τθηζηάκελα θηίξηα /
εγθαηαζηάζεηο πνπ έρνπλ αιιάμεη ρξήζε νθείινπλ λα πξνρσξήζνπλ ζε λέα
πεξηβαιινληηθή αδεηνδφηεζε θαη ζηε ζπλέρεηα ζε αλαζεψξεζε ηεο νηθνδνκηθήο
άδεηαο.
γ. Ννκίκσο πθηζηάκελα θηίξηα, ηα νπνία έρνπλ θαηαζθεπαζηεί γηα ζπγθεθξηκέλε
ρξήζε θαη έρνπλ εγθαηαιεηθζεί, κπνξνχλ λα αιιάμνπλ ρξήζε εθφζνλ δελ
αιιάδεη ν φγθνο θαη ε θάιπςε βάζεη ησλ νπνίσλ εθδφζεθε ε νηθνδνκηθή ηνπο
άδεηα. Ζ λέα ρξήζε απηψλ ησλ θηηξίσλ πξέπεη λα επηηξέπεηαη απφ ην παξφλ.
ηηο πεξηπηψζεηο εγθαηάιεηςεο θηηξίσλ άλσ ηεο 5εηίαο, πξνεγείηαη έιεγρνο
δηάβξσζεο, ζηαηηθφηεηαο θαη επηθηλδπλφηεηαο απφ ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο. ε
πεξίπησζε αξλεηηθψλ απνηειεζκάησλ ησλ ειέγρσλ, ζα θηλείηαη δηαδηθαζία
θαηεδάθηζεο ησλ εγθαηαιειεηκκέλσλ θηηξίσλ.
δ. ηηο δψλεο ηνπ Δζληθνχ Πάξθνπ, ζηηο νπνίεο επηηξέπεηαη ε δφκεζε, ην ειάρηζην
φξην αξηηφηεηαο θαη θαηάηκεζεο ησλ γεπέδσλ νξίδεηαη ζε 10.000 η.κ., κε
κέγηζηε θάιπςε 20%, εθαξκνδνκέλσλ θαηά ηα ινηπά, φπσο ηζρχνπλ, ησλ
δηαηάμεσλ ηεο εθηφο ζρεδίνπ δφκεζεο. Γελ ηζρχνπλ παξεθθιίζεηο γηα ηελ
αξηηφηεηα ησλ γεπέδσλ.
ε. Δηδηθφηεξεο πθηζηάκελεο δηαηάμεηο ξχζκηζεο ηνπ ρψξνπ, νη νπνίεο πξνβιέπνπλ
κεγαιχηεξα φξηα αξηηφηεηαο ή πεξηνξίδνπλ ηηο επηηξεπφκελεο ρξήζεηο γεο,
δηαηεξνχληαη ζε ηζρχ.
ζη. Απαγνξεχεηαη ε δεκηνπξγία νηθηζκψλ ή επέθηαζε πθηζηάκελσλ νηθηζκψλ ηεο
επξχηεξεο πεξηνρήο ζην ζχλνιν ηεο έθηαζεο ηνπ Δζληθνχ Πάξθνπ.
δ. Απαγνξεχεηαη ε παξφδηα δφκεζε.
16. Ορινχζεο ρξήζεηο:
α. ε φιεο ηηο δψλεο απαγνξεχνληαη ηα έξγα, νη εγθαηαζηάζεηο θαη νη
δξαζηεξηφηεηεο πνπ κπνξνχλ δηαζπάζνπλ ηε ζπλνρή ηνπ νηθνζπζηήκαηνο θαη
λα ζέζνπλ ζε θίλδπλν ηα είδε παλίδαο θαη νξληζνπαλίδαο θαη ηα ελδηαηηήκαηά
ηνπο
ζηελ
πεξηνρή.
Δλδεηθηηθά
απαγνξεχνληαη:
ε
εγθαηάζηαζε
αλεκνγελλεηξηψλ, ηα αηνιηθά πάξθα, ηα ιαηνκεία θαη νξπρεία, ε αλνηρηή θαχζε
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απνβιήησλ. Σα θσηνβνιηατθά επηηξέπνληαη κφλνλ ζηηο ζηέγεο ησλ λνκίκσο
πθηζηάκελσλ θηηξίσλ.
β. Γελ επηηξέπνληαη νη εγθαηαζηάζεηο ή νη δξαζηεξηφηεηεο πνπ δεκηνπξγνχλ
πξφζζεην θπθινθνξηαθφ θφξην θαη ζφξπβν ζην νδηθφ δίθηπν ηνπ Δζληθνχ
Πάξθνπ, φπσο πίζηεο αγψλσλ απηνθηλήησλ ή/θαη κνηνζπθιεηψλ, εκπνξηθέο
απνζήθεο, εκπνξεπκαηηθά θέληξα, ππεξαγνξέο θαη θαηαζηήκαηα, ζπλεξγεία
επηζθεπήο απηνθηλήησλ ή γεσξγηθψλ κεραλεκάησλ, εγθαηαζηάζεηο
επεμεξγαζίαο, αλαθχθισζεο, δηάζεζεο βηνκεραληθψλ ή/θαη αζηηθψλ
απνβιήησλ, βηνκεραληθέο εγθαηαζηάζεηο (πιελ κνλάδσλ θαζεηνπνίεζεο ηεο
επεμεξγαζίαο ησλ γεσξγηθψλ πξντφλησλ ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο) θιπ.
17. Απαγνξεχεηαη ε αλεμέιεγθηε δηάζεζε ΑΔΚΚ, αζηηθψλ θαη βηνκεραληθψλ
απνβιήησλ θαη ιπκάησλ θαζψο θαη νπνηαδήπνηε απφζεζε κε επηθίλδπλνπ ή
επηθίλδπλνπ απνβιήηνπ θαη πιηθνχ ζην ζαιάζζην θαη ρεξζαίν πεξηβάιινλ ηεο
πεξηνρήο ηνπ Δζληθνχ Πάξθνπ. Οη παξαβάηεο πθίζηαληαη ηηο θπξψζεηο ηνπ λ.
4042/2012 (ΦΔΚ Α’ 24).
18. Δπηβάιιεηαη ε δεκηνπξγία δηθηχνπ ζεκείσλ ζπιινγήο ησλ θελψλ
ζπζθεπαζηψλ θπηνθαξκάθσλ ζε φιεο ηηο δψλεο ηνπ Δζληθνχ Πάξθνπ, ζηηο νπνίεο
επηηξέπεηαη ε γεσξγηθή δξαζηεξηφηεηα. Ζ δηαρείξηζε ησλ θελψλ ζπζθεπαζηψλ
θπηνθαξκάθσλ ζα γίλεηαη ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία
19. Ζ εγθαηάζηαζε ηεο απαξαίηεηεο ππνδνκήο γηα ηελ επφπηεπζε ηνπ ρψξνπ, ηελ
πεξηβαιινληηθή ελεκέξσζε, ηε ζήκαλζε θαη ηηο ινηπέο ιεηηνπξγίεο ηνπ Δζληθνχ
Πάξθνπ, επηηξέπεηαη ζχκθσλα κε ηηο εμεηδηθεχζεηο πνπ αλαθέξνληαη αλά δψλε θαη
εθηειείηαη, κε επζχλε ηνπ Φνξέα Γηαρείξηζεο.
20 O Φνξέαο Γηαρείξηζεο κπνξεί λα βεβαηψλεη ηελ παξαγσγή πξντφλησλ πνπ
παξάγνληαη εληφο ηνπ Δζληθνχ Πάξθνπ σο πξντφληα νλνκαζίαο πξνέιεπζεο. ηηο
ζπζθεπαζίεο απηψλ ησλ πξντφλησλ ζα εκθαλίδεηαη ην ινγφηππν ηνπ Φνξέα
Γηαρείξηζεο.
21.
Απαγνξεχεηαη ε ηνπνζέηεζε δηαθεκηζηηθψλ πηλαθίδσλ, πιελ εθείλσλ πνπ
ελεκεξψλνπλ ηνλ επηζθέπηε γηα ηελ πεξηνρή ή πξνσζνχλ ηηο ήπηεο θπζηνιαηξηθέο
δξαζηεξηφηεηεο.
22. Ζ παξαηήξεζε ηεο θχζεο, ε εκεξήζηα αλαςπρή, ε εγθαηάζηαζε θαη ε
ζπληήξεζε ηεο αλαγθαίαο ππνδνκήο φπσο θαη ε ζπληήξεζε ηεο πθηζηάκελεο, γηα
ηελ εμππεξέηεζε ηεο νηθνηνπξηζηηθήο δξαζηεξηφηεηαο, επηηξέπεηαη ζε ζέζεηο πνπ
ζα ππνδεηρζνχλ απφ ην Φνξέα Γηαρείξηζεο. Ζ ζπληήξεζε θαη επέθηαζε ησλ
ππνδνκψλ ζήκαλζεο θαη εμππεξέηεζεο επηζθεπηψλ απνηειεί αξκνδηφηεηα ηνπ
Φνξέα Γηαρείξηζεο θαη ζα πξέπεη λα πινπνηείηαη ζην πιαίζην ελφο ζπλνιηθφηεξνπ
ζρεδηαζκνχ γηα ηελ πεξηνρή.

1.

2.

3.
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Άξζξν 8
Γηνίθεζε -Γηαρείξηζε Πεξηνρήο θαη Φνξέαο Γηαρείξηζεο
Ζ δηνίθεζε θαη δηαρείξηζε ηνπ Δζληθνχ Πάξθνπ, φπσο νξηνζεηείηαη απηφ ζην άξζξν
2 ηνπ παξφληνο, αλήθεη ζην Φνξέα Γηαρείξηζεο Πξνζηαηεπφκελσλ Πεξηνρψλ
Θεξκατθνχ Κφιπνπ ζχκθσλα κε ην άξζξν 2, παξ. 3, εδάθην ε) ηνπ λ. 4519/2018
(ΦΔΚ Α’ 25).
Οη αξκνδηφηεηεο ηνπ Φνξέα Γηαρείξηζεο εληφο ησλ ρσξηθψλ νξίσλ ηνπ Δζληθνχ
Πάξθνπ είλαη απηέο πνπ νξίδνληαη ζην άξζξν 4 ηνπ λ.4519/2018 σο εθάζηνηε
ηζρχεη.
Ζ έδξα ηνπ Φνξέα Γηαρείξηζεο Πξνζηαηεπφκελσλ Πεξηνρψλ Θεξκατθνχ Κφιπνπ
είλαη ε Γεκνηηθή Δλφηεηα Υαιάζηξαο ηνπ Γήκνπ Γέιηα ηεο Πεξηθεξεηαθήο
Δλφηεηαο Θεζζαινλίθεο.
Κάζε αλαθνξά ζην Φνξέα Γηαρείξηζεο ζην παξφλ Πξ. Γ/γκα, ελλνεί ην Φνξέα ηνπ
παξφληνο άξζξνπ.
Άξζξν 9
14

Πεξηνρέο ηνπ Δπξσπατθνύ Οηθνινγηθνύ Γηθηύνπ Natura 2000
Σα ηκήκαηα ησλ πεξηνρψλ ηνπ Δπξσπατθνχ Οηθνινγηθνχ Γηθηχνπ Natura 2000, κε ηηο
επσλπκίεο «Γέιηα Αμηνχ – Λνπδία – Αιηάθκνλα – Δπξχηεξε Πεξηνρή – Αμηνχπνιε»
κε θσδηθφ GR1220002 (ΔΕΓ / SAC), «Γέιηα Αμηνχ – Λνπδία – Αιηάθκνλα – Αιπθή
Κίηξνπο» κε θσδηθφ GR1220010 (ΕΔΠ / SPA) θαη «Αιπθή Κίηξνπο – Δπξχηεξε
Πεξηνρή» κε θσδηθφ GR1250004 (ΔΕΓ / SAC) πνπ δελ εκπίπηνπλ ζηα φξηα ηνπ
Δζληθνχ Πάξθνπ, δηέπνληαη γηα ηελ πξνζηαζία θαη δηαρείξηζε ηνπο απφ ηηο δηαηάμεηο
ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ λ. 3937/2011 θαζψο θαη απφ ηηο γεληθέο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ
παξφληνο δηαηάγκαηνο, κέρξη ηελ έγθξηζε ηεο ζρεηηθήο ΔΠΜ θαη ηελ έθδνζε ζρεηηθνχ
Πξ. Γ/γκαηνο πξνζηαζίαο ηνπο.
Άξζξν 10
ρέδην Γηαρείξηζεο Δζληθνύ Πάξθνπ
1. Ο Φνξέαο Γηαρείξηζεο Πξνζηαηεπφκελσλ Πεξηνρψλ Θεξκατθνχ Κφιπνπ έρεη ηελ
αξκνδηφηεηα θαη ηελ επζχλε εθαξκνγήο ηνπ ρεδίνπ Γηαρείξηζεο ηεο παξ. 5 ηνπ
άξζξνπ 18 ηνπ λ. 1650/1986 σο εθάζηνηε ηζρχεη.
2. Δηδηθά Γηαρεηξηζηηθά ρέδηα γηα ηε δηαρείξηζε ηεο βφζθεζεο, ησλ ακκνιεςηψλ, ησλ
επηζθεπηψλ θαη ησλ απαξαίηεησλ ππνδνκψλ ηνπο θιπ απνηεινχλ βαζηθέο
εηζξνέο ηνπ ρεδίνπ Γξάζεσλ ηνπ Φνξέα Γηαρείξηζεο Πξνζηαηεπφκελσλ
Πεξηνρψλ Θεξκατθνχ Κφιπνπ.
3. Με ην ρέδην Γηαρείξηζεο ηνπ Δζληθνχ Πάξθνπ εμεηδηθεχνληαη ηα αλαγθαία κέηξα
θαη πξνγξάκκαηα, αληίζηνηρα:
 γηα ηε βειηίσζε ησλ ζπλζεθψλ άξδεπζεο.
 γηα ηελ νξζνινγηθή ρξήζε, πνηνηηθή θαη πνζνηηθή, θαζψο θαη γηα ηνλ ηξφπν θαη
ρξφλν εθαξκνγήο ιηπαζκάησλ θαη θπηνθαξκάθσλ.
 γηα ηε δηαρείξηζε ησλ ρξεζηκνπνηνπκέλσλ πνζνηήησλ λεξνχ θαη ηελ
παξαθνινχζεζε ησλ πνηνηηθψλ θαη πνζνηηθψλ παξακέηξσλ ησλ επηθαλεηαθψλ
θαη ππφγεησλ πδάησλ.
Άξζξν 11
Μεηαβαηηθέο δηαηάμεηο
α) Απζαίξεηεο θαηαζθεπέο θαη εγθαηαζηάζεηο πνπ δελ ζπλάδνπλ κε ηηο ξπζκίζεηο ηνπ
παξφληνο απνκαθξχλνληαη απφ ηελ πεξηνρή, ζε δηάζηεκα δπν εηψλ απφ ηε
δεκνζίεπζε ηνπ παξφληνο, κε ηελ ππνρξέσζε απνθαηάζηαζεο ηνπ
πεξηβάιινληνο ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο θαη ηηο ππνδείμεηο ηνπ Φνξέα
Γηαρείξηζεο θαη ησλ αξκνδίσλ ππεξεζηψλ. Οη αξκφδηεο ππεξεζίεο
επηιακβάλνληαη ησλ ζρεηηθψλ ειέγρσλ θαη ηεο εθαξκνγήο ησλ θπξψζεσλ.
Απζαίξεηεο θαηαζθεπέο θαη εγθαηαζηάζεηο πνπ δελ ζπλάδνπλ κε ηηο ξπζκίζεηο ηνπ
παξφληνο δελ ηαθηνπνηνχληαη.
β) Ννκίκσο πθηζηάκελεο εγθαηαζηάζεηο παξαγσγηθψλ δξαζηεξηνηήησλ, νη νπνίεο
δελ πεξηιακβάλνληαη ζηηο επηηξεπφκελεο ρξήζεηο ηνπ παξφληνο, επαλεμεηάδνληαη
θαηά πξνηεξαηφηεηα απφ ηηο αδεηνδνηνχζεο αξρέο, ζε εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ
ηεο παξ. 9 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ λ. 4014/2011, κεηά απφ ζρεηηθή γλσκνδφηεζε ηνπ
Φνξέα Γηαρείξηζεο ηνπ Δζληθνχ Πάξθνπ. Οη θνξείο ιεηηνπξγίαο ησλ ελ ιφγσ
εγθαηαζηάζεσλ ππνρξενχληαη εληφο ηεο επφκελεο δηεηίαο απφ ηελ έλαξμε ηζρχνο
ηνπ παξφληνο λα ππνβάινπλ ζηηο αξκφδηεο αδεηνδνηνχζεο αξρέο ηα απαηηνχκελα
απφ ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία δηθαηνινγεηηθά πξνθεηκέλνπ λα επαλεμεηαζηεί ε
πεξηβαιινληηθή ηνπο αδεηνδφηεζε θαη λα θξηζεί απφ ηηο αξκφδηεο αξρέο θαη ην
Φνξέα Γηαρείξηζεο ηνπ Δζληθνχ Πάξθνπ, εάλ αληίθεηληαη ζην ζθνπφ πξνζηαζίαο
ηεο πεξηνρήο θαη πξέπεη λα επηβιεζεί ε κεηεγθαηάζηαζε ηνπο ή δελ αληίθεηληαη θαη
δηαηεξνχληαη κε ή ρσξίο επηβνιή πξφζζεησλ φξσλ θαη πξνυπνζέζεσλ. ε
πεξίπησζε πνπ θξηζεί φηη επηβάιιεηαη ε απνκάθξπλζε ηνπο, εθαξκφδνληαη νη
δηαηάμεηο ηεο αληίζηνηρεο ηζρχνπζαο λνκνζεζίαο. Ζ κεηεγθαηάζηαζε θαζίζηαηαη
ππνρξεσηηθή θαη νη ελδηαθεξφκελνη νθείινπλ λα έρνπλ εθνδηαζηεί κε άδεηα
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κεηεγθαηάζηαζεο ζε λέα ζέζε ηνπιάρηζην δχν έηε πξηλ ηε ιήμε ηεο πξνζεζκίαο
απνκάθξπλζεο. Μεηά ηελ απνκάθξπλζε ηεο παξαγσγηθήο δξαζηεξηφηεηαο, νη
πθηζηάκελεο θηηξηαθέο εγθαηαζηάζεηο κπνξνχλ λα αιιάμνπλ ρξήζε κε ηελ
πξνυπφζεζε ε λέα ρξήζε λα είλαη ζπκβαηή κε ηηο ξπζκίζεηο ηνπ παξφληνο θαη
κεηά απφ πεξηβαιινληηθή αδεηνδφηεζε. ε πεξίπησζε κε ππνβνιήο
δηθαηνινγεηηθψλ πεξηβαιινληηθήο επαλεμέηαζεο εληφο ηεο δηεηίαο, αλαζηέιιεηαη ε
ιεηηνπξγία ηνπο απφ ηελ αξκφδηα αξρή, κέρξη ηελ ππνβνιή ησλ δηθαηνινγεηηθψλ.
γ) Οη δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ β) εθαξκφδνληαη σο εμήο γηα ηηο εγθαηαζηάζεηο
πνπ βξίζθνληαη εληφο ησλ δσλψλ ΑΠ, ΠΦΑ θαη ΠΦΒ ηνπ Δζληθνχ Πάξθνπ: 1)
κεηψλεηαη θαηά ην ήκηζπ ν ρξφλνο ππνβνιήο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζηηο αξκφδηεο
γηα ηελ πεξηβαιινληηθή αδεηνδφηεζε αξρέο (ήηνη έλα έηνο απφ ηελ έλαξμε ηζρχνο
ηνπ παξφληνο), 2) ζε πεξίπησζε πνπ επηβιεζεί ε κεηεγθαηάζηαζε ηνπο, ε
απνκάθξπλζε ηνπο γίλεηαη ζε ρξφλν κεησκέλν θαηά ην ήκηζπ απφ ηηο
πξνβιεπφκελεο δηαηάμεηο.
δ) Γξαζηεξηφηεηεο, νη νπνίεο έρνπλ αδεηνδνηεζεί πεξηβαιινληηθά πξν ηεο έλαξμεο
ηζρχνο ηνπ λ. 4014/2011 θαη δελ έρνπλ εγθαηαζηαζεί ή βξίζθνληαη ζε θάζε
εγθαηάζηαζεο θαηά ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ παξφληνο, ππνρξενχληαη λα
ππνβάινπλ εληφο εμακήλνπ ζηηο αξκφδηεο αξρέο ηα απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά
πξνθεηκέλνπ λα επαλεμεηαζηεί ε πεξηβαιινληηθή ηνπο αδεηνδφηεζε. Μέρξη ηελ
επαλεμέηαζε ησλ πεξηβαιινληηθψλ αδεηνδνηήζεσλ, νη ελ ιφγσ δξαζηεξηφηεηεο
δελ εγθαζίζηαηαη θαη δελ πξνρσξνχλ ζε έλαξμε ιεηηνπξγίαο.
ε) Έξγα θαη δξαζηεξηφηεηεο πνπ δελ ππφθεηληαη ζε δηαδηθαζία πεξηβαιινληηθήο
αδεηνδφηεζεο, ζα εθαξκφδνπλ ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 7 ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ
παξφληνο κεηά ηελ παξέιεπζε δηεηίαο απφ ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ παξφληνο.
ζη) Γελ νινθιεξψλεηαη ε δηαδηθαζία αδεηνδφηεζεο λέσλ εγθαηαζηάζεσλ πνπ
αληίθεηληαη ζηηο ξπζκίζεηο ηνπ παξφληνο θαη ε νπνία έρεη μεθηλήζεη πξηλ ηελ
έγθξηζε ηνπ παξφληνο θαη δελ έρεη ηειεζθνξήζεη. Οη θάθεινη επηζηξέθνληαη
ζηνπο ελδηαθεξφκελνπο.
δ) Κάζε δηάηαμε πνπ έξρεηαη ζπλνιηθά ή ελ κέξεη ζε αληίζεζε κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ
παξφληνο ή πνπ αλάγεηαη ζε ζέκαηα πνπ ξπζκίδνληαη απφ απηφ, θαηαξγείηαη
αληηζηνίρσο ζπλνιηθά ή θαηά ην κέξνο εθείλν ζην νπνίν έρεη επέιζεη κεηαβνιή
ζχκθσλα κε ην παξφλ.
Άξζξν 12
Κπξώζεηο
1. ε θάζε θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν πνπ ελεξγεί θαηά παξάβαζε ησλ δηαηάμεσλ
ηνπ παξφληνο, κε πξάμε ή παξάιεηςε, επηβάιινληαη αλαιφγσο νη θπξψζεηο πνπ
πξνβιέπνληαη ζηα άξζξα 28, 29 θαη 30 ηνπ Ν. 1650/86, φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε
ην Ν. 3010/2001 θαη ζηε ζπλέρεηα κε ην άξζξν 16 ηνπ λ. 3937/2011θαη ην άξζξν
21 ηνπ λ. 4014/2011.
2. Κάζε θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν δεκνζίνπ ή ηδησηηθνχ δηθαίνπ, ηνπ νπνίνπ ε
δξαζηεξηφηεηα πξνθαιεί δεκία ή άκεζε απεηιή δεκίαο ζηα πξνζηαηεπφκελα είδε
ρισξίδαο θαη παλίδαο θαη ζηνπο νηθνηφπνπο, θέξεη πεξηβαιινληηθή επζχλε, ε
νπνία δηέπεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ Πξ. Γ/ηνο 148/09 (Α΄ 170).
Άξζξν 13
Ιζρύο
Ζ ηζρχο ηνπ παξφληνο αξρίδεη απφ ηε δεκνζίεπζή ηνπ ζηελ Δθεκεξίδα ηεο
Κπβεξλήζεσο.
Αζήλα, ……………
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