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Γ. ΟΡΗΟΘΔΣΖΖ ΣΟΤ ΠΡΟΣΑΣΔΤΣΔΟΤ ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟΤ ΚΑΗ ΣΩΝ ΕΩΝΩΝ 

 ΠΡΟΣΑΗΑ ΣΟΤ - ΠΡΟΔΣΟΗΜΑΗΑ ΦΑΚΔΛΟΤ ΑΝΑΚΟΗΝΩΖ ΥΔΓΗΟΤ 

ΠΡΟΔΓΡΗΚΟΤ ΓΗΑΣΑΓΜΑΣΟ.  

 

 

 

1.1. Έληαμε ηνπ πξνζηαηεπηένπ αληηθεηκέλνπ ζηηο θαηεγνξίεο ηνπ άξζξνπ 18 

ηνπ Ν.1650/86, ζύκθσλα κε ηα θξηηήξηα ηνπ αξ. 19 ηνπ ίδηνπ Νόκνπ. 

 

Ζ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο ζπλίζηαηαη ζηελ πηνζέηεζε ησλ θαλφλσλ 

δηθαίνπ κε ηνπο νπνίνπο ξπζκίδνληαη νη αλζξψπηλεο δξαζηεξηφηεηεο, κε ζθνπφ ηελ 

πξνζηαζία ησλ νηθνζπζηεκάησλ θαη ηε δηαηήξεζε ησλ νηθνινγηθψλ δηεξγαζηψλ ζην 

ρψξν θαη ην ρξφλν.  

 

Πεξηερφκελν ησλ θαλφλσλ δηθαίνπ είλαη ν ελλνηνινγηθφο θαη γεσγξαθηθφο 

πξνζδηνξηζκφο ηνπ πξνζηαηεπηένπ αληηθεηκέλνπ, ε αμηνιφγεζή ηνπ κε βάζε ηα 

θπζηθά ραξαθηεξηζηηθά θαη ε ζέζπηζε ηεο ζηξαηεγηθήο πξνζηαζίαο, δειαδή ν 

ζρεδηαζκφο ησλ κέζσλ θαη ησλ ζηφρσλ γηα λα δηαηεξεζεί ε νηθνινγηθή ηζνξξνπία θαη 

λα απνηξαπεί θάζε κνξθή ππνβάζκηζεο. 

 

Ο γεσγξαθηθφο πξνζδηνξηζκφο, δειαδή ε νξηνζέηεζε ηεο πξνζηαηεπηέαο 

πεξηνρήο πξνθχπηεη απφ ην ζπλδπαζκφ ησλ ελδηαηηεκάησλ πνπ απαηηνχλ 

πξνζηαζία, ησλ βηνινγηθψλ θαη νηθνινγηθψλ απαηηήζεσλ ησλ πξνζηαηεπφκελσλ 

εηδψλ θαη ηηο επηπηψζεσλ πνπ πξνθαινχληαη απφ ηηο αλζξσπνγελείο 

δξαζηεξηφηεηεο. 

 

Ζ πεξηνρή ηεο ιηκλνζάιαζζαο Κνηπρίνπ - δάζνπο ηξνθπιηάο θαη ηεο 

επξχηεξεο ρεξζαίαο θαη ζαιάζζηαο πεξηνρήο, εμαηηίαο ηεο κεγάιεο νηθνινγηθήο αμίαο 

ηνπ πεξηβάιινληνο, απαηηεί ζεζκνζέηεζε ηεο νξηνζέηεζεο ηνπ πξνζηαηεπηένπ 

αληηθεηκέλνπ θαη ηελ πξνζηαζία ηνπ, ζχκθσλα κε φζα ν Ν.1650/86 νξίδεη.  

 

H ιηκλνζάιαζζα Κνηπρίνπ θαη ην δάζνο ηξνθπιηάο απφ ην 1975 απνηεινχλ 

ζχκθσλα κε ηε δηεζλή ζχκβαζε Ramsar “Τγξνβηφηνπν Γηεζλνχο εκαζίαο”. 

Δπηπιένλ ζχκθσλα κε ηελ θνηλνηηθή Οδεγία 79/409/ΔΔC, απνηεινχλ “Πεξηνρή 

Δηδηθήο Πξνζηαζίαο” (SPA) θαη ζχκθσλα κε ηελ Οδεγία 92/43/ΔΔC, απνηεινχλ 

“Πεξηνρή Κνηλνηηθνχ Δλδηαθέξνληνο” SCI (Site of Community Importance). 

 

Αθφκε ζηελ πεξηνρή ηζρχνπλ νη δηεζλείο ζπκβάζεηο ηεο Βέξλεο, ηεο Βφλλεο θαη 

ηεο Οπάζηγθηνλ (CITES), θαζψο θαη εζληθή λνκνζεζία φπσο ν λφκνο 1650/86, ην 

Π.Γ. 67/81, ν λ. 1739/87 θιπ πνπ ζπλζέηνπλ γηα ηελ πεξηνρή έλα ηζρπξφ ζεζκηθφ 

πιαίζην πξνζηαζίαο θαη ζπλεγνξνχλ ππέξ ηεο έληαμήο ηεο ζηηο θαηεγνξίεο ηνπ αξ.18 

ηνπ Ν. 1650/86, ζχκθσλα κε ηα θξηηήξηα ηνπ αξ. 19. 

 

Ήδε γηα ηελ πεξηνρή έρεη γίλεη κηα πξψηε νξηνζέηεζε πξνζηαζίαο ην 1986 απφ 

ην Τ.ΠΔ.ΥΩ.ΓΔ. Δπίζεο, έρεη εθδνζεί ΚΤΑ ην 1993, πνπ αθνξά ζηελ νξηνζέηεζε ηεο 

πεξηνρήο θαζψο θαη ζε κέηξα πξνζηαζίαο.  
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Οη δπλαηνί ραξαθηεξηζκνί ηνπ πξνζηαηεπηένπ αληηθεηκέλνπ, ζχκθσλα κε ην 

Ν.1650/86, είλαη: 

 

 Πεξηνρέο Απόιπηεο Πξνζηαζίαο ηεο Φύζεο: Πξφθεηηαη γηα πεξηνρέο πνπ 

ραξαθηεξίδνληαη απφ εμαηξεηηθή επαηζζεζία ηνπ νηθνζπζηήκαηνο θαη απφ ηελ 

χπαξμε βηνηφπσλ ζπάλησλ ή απεηινχκελσλ κε εμαθάληζε εηδψλ ηεο απηνθπνχο 

ρισξίδαο θαη παλίδαο. ηηο πεξηνρέο απφιπηεο πξνζηαζίαο ηεο θχζεο 

απαγνξεχεηαη θάζε δξαζηεξηφηεηα εθηφο απφ ηελ επηζηεκνληθή έξεπλα. ηε 

ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε, ε πξνζηαηεπηέα πεξηνρή απνηειεί βηφηνπν ζπάλησλ θαη 

πξνζηαηεπφκελσλ εηδψλ παλίδαο. Ο ραξαθηεξηζκφο απηφο ζα κπνξνχζε λα 

επηβιεζεί κφλν ζεκεηαθά, κε κεηνλέθηεκα ηε δεκηνπξγία ελφο κσζατθνχ 

επηηξεπφκελσλ θαη απαγνξεπκέλσλ ρξήζεσλ πνπ ζα θαζηζηνχζε πξνβιεκαηηθή 

ηελ νπζηαζηηθή πξνζηαζία ηνπ ζχλνιν ηεο πξνζηαηεπηέαο πεξηνρήο.  

 

 Πεξηνρέο Πξνζηαζίαο ηεο Φύζεο: Παξάγνληαο ραξαθηεξηζκνχ είλαη ε κεγάιε 

βηνινγηθή ή ε νηθνινγηθή αμία ηεο πεξηνρήο. ηηο πεξηνρέο απηέο πξνζηαηεχεηαη ην 

θπζηθφ πεξηβάιινλ απφ θάζε δξαζηεξηφηεηα ή επέκβαζε πνπ είλαη δπλαηφ λα 

κεηαβάιεη ή αιινηψζεη ηε θπζηθή θαηάζηαζε, ζχλζεζε ή εμέιημή ηνπ. Ο 

παξάγνληαο ραξαθηεξηζκνχ ζπληξέρεη ζηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε θαη κπνξεί λα 

επηβιεζεί ζε κεγάιεο ελφηεηεο ζην ζχλνιν ηνπ πξνζηαηεπηένπ αληηθεηκέλνπ.  

 

 Δζληθά Πάξθα: ηε πεξίπησζε απηή ην πεξηβάιινλ πξέπεη λα παξακέλεη 

αλεπεξέαζην ή λα έρεη ειάρηζηα επεξεαζζεί, ζπλζήθε ε νπνία ζπληξέρεη ζηελ 

πξνθεηκέλε πεξίπησζε. ηνπο ζθνπνχο ησλ εζληθψλ πάξθσλ ζπκπεξηιακβάλεηαη 

επίζεο, ε παξνρή ζην θνηλφ δπλαηνηήησλ πεξηβαιινληηθήο εθπαίδεπζεο θαη 

θπζηνιαηξηθψλ δξαζηεξηνηήησλ γεγνλφο πνπ κπνξεί λα ηθαλνπνηεζεί ζηε 

ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε.  

 

 Πξνζηαηεπόκελνη Φπζηθνί ρεκαηηζκνί: Ζ θαηεγνξία αλαθέξεηαη ζε 

ιεηηνπξγηθά ηκήκαηα ηεο θχζεο ή κεκνλσκέλα δεκηνπξγήκαηά ηεο, πνπ έρνπλ 

ηδηαίηεξε επηζηεκνληθή, νηθνινγηθή ή αηζζεηηθή αμία ή ζπκβάιινπλ ζηε δηαηήξεζε 

ησλ θπζηθψλ δηεξγαζηψλ θαη ζηελ πξνζηαζία θπζηθψλ πφξσλ. Δλέξγεηεο ή 

δξαζηεξηφηεηεο πνπ κπνξνχλ λα επηθέξνπλ θζνξά ή αιινίσζε ησλ 

πξνζηαηεπφκελσλ θπζηθψλ ζρεκαηηζκψλ, απαγνξεχνληαη, ζχκθσλα κε ηηο 

εηδηθφηεξεο ξπζκίζεηο ησλ νηθείσλ θαλνληζκψλ. 

 

 Πεξηνρέο Οηθναλάπηπμεο: Παξάγνληεο ραξαθηεξηζκνχ είλαη ε πνηφηεηα θαη ε 

αμία ησλ θπζηθψλ θαη πνιηηηζηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ εθηεηακέλσλ πεξηνρψλ.  

 

Με βάζε ηελ αμηνιφγεζε θαη ηελ ηεθκεξίσζε ηεο ζεκαζίαο ηνπ πξνζηαηεπηένπ 

αληηθεηκέλνπ θαη κεηά απφ ηελ εμέηαζε ησλ θξηηεξίσλ ηνπ άξζξνπ 19 ηνπ 

πξναλαθεξφκελνπ λφκνπ, ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ θαη ησλ αλαγθαίσλ κέηξσλ 

πξνζηαζίαο  ηεο πεξηνρήο, θαζψο θαη γηα ιφγνπο ηππνπνίεζεο ηνπ ραξαθηεξηζκνχ 

φισλ ησλ πγξνηφπσλ ηεο Γηεζλνχο χκβαζεο RAMSAR,  επειέγε ν ραξαθηεξηζκφο 

ηεο πξνζηαηεπφκελεο πεξηνρήο σο «ΔΘΝΗΚΟ ΠΑΡΚΟ ιηκλνζάιαζζαο Κνηπρίνπ - 
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δάζνπο ηξνθπιηάο». ην Δζληθφ Πάξθν πεξηιακβάλνληαη νη Εψλεο Α, Α1 θαη Β1, 

ελψ νη δψλεο Β, ΒΑ θαη Γ απνηεινχλ ηελ πεξηθεξεηαθή πεξηνρή ηνπ Δζληθνχ Πάξθνπ. 

 

 

1.2. Σεθκεξίσζε ηεο ππαγσγήο ηνπ πξνζηαηεπηένπ αληηθεηκέλνπ ζε κηα από 

ηηο θαηεγνξίεο ηνπ άξζξνπ 18, ζύκθσλα κε ηα θξηηήξηα ηνπ αξ. 19 ηνπ Ν. 

1650/86. 

 

 Ζ πεξηνρή φπσο έρεη ήδε αλαθεξζεί είλαη ρσξίο ακθηβνιία νηθνινγηθά, 

πεξηβαιινληηθά, δαζηθά θαη θνηλσληθά πνιχ ζεκαληηθή. Για την πποστασία τηρ θα 

ππέπει να αντιμετυπιστεί ενιαία υρ ένα σύνολο οικοσςστημάτυν με λογική και 

λειτοςπγική ενότητα μεταξύ τοςρ.  

 

 α. Πεπιοσέρ πποστασίαρ τηρ υύσηρ (μεγάληρ οικολογικήρ και πεπιβαλλοντικήρ 

αξίαρ). 

 

 ηηο πεξηνρέο πξνζηαζίαο ηεο θχζεο εληάζζνληαη 12 δηαθνξεηηθέο ελφηεηεο, 

πνπ φκσο έρνπλ κεηαμχ ηνπο άκεζε ζρέζε θαη πηζαλή θαηάξξεπζε ηεο κίαο λα 

πξνθαιέζεη θαηάξξεπζε ζην ζχλνιν ηνπ πγξνβηφηνπνπ. Απηέο είλαη : 

 

α.1. Σν Γάζνο ηεο ηξνθπιηάο. 

α.2. Ζ ι/ζ Κνηπρίνπ. 

α.3. Ζ ι/ζ Πξνθφπνπ. 

α.4. Ζ ι/ζ ηεο Καινγξηάο. 

α.5. Σν Έινο Λάκηαο. 

α.6. Οη πεξηνδηθά θαηαθιπδφκελεο κε λεξφ εθηάζεηο. 

α.7. Σα πγξά ιηβάδηα ηεο πεξηνρήο. 

α.8. Οη ακκψδεηο παξαιίεο φπνπ ζρεκαηίδνληαη ακκνζίλεο.  

α.9. Οη θαιακψλεο. 

α.10. Σα πδαηνξεχκαηα ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο πνπ θαηαιήγνπλ ζηελ Λ/Θ 

 Κνηπρίνπ θαη Πξνθφπνπ. 

α.11. Οη δαζηθέο εθηάζεηο ηεο πεξηνρήο ησλ Μαχξσλ βνπλψλ. 

α.12 Ζ αιπθή Λεραηλψλ. 

 

 Σν δάζνο ηεο ηξνθπιηάο είλαη ζεκαληηθφ γηαηί είλαη έλα απφ ηα ηειεπηαία 

παξαζαιάζζηα κεζνγεηαθά δάζε κε θπξίαξρν είδνο ηελ θνπθνπλαξηά. Δηδηθφηεξα ην 

θεληξηθφ θαη παξαιηαθφ ηκήκα ηνπ δάζνπο βξίζθεηαη ζε θαζεζηψο «κε δαζηθήο 

δηαρείξηζεο» θαη θέξεη ηα ραξαθηεξηζηηθά «παξζέλνπ δάζνπο». Σν ηκήκα απηφ ηνπ 

δάζνπο ηεο θνπθνπλαξηάο παξνπζηάδεη θαιή αλάπηπμε θαη ηθαλνπνηεηηθή θπζηθή 

αλαγέλλεζε θαη ζπλζέηεη έλα νηθνινγηθφ πεξηβάιινλ κνλαδηθήο ζπαληφηεηαο θαη 

ζεκαζίαο. 
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 Οη ιηκλνζάιαζζεο Κνηπρίνπ, Πξνθφπνπ θαη Καινγξηάο είλαη πινχζηεο ζε 

ηρζπνπαλίδα θαη καδί κε ην έινο ηεο Λάκηαο απνηεινχλ βηφηνπν αλαπαξαγσγήο θαη 

δηαρείκαλζεο κεγάινπ αξηζκνχ πηελψλ πνπ είηε δνπλ εθεί φιε ηελ δηάξθεηα ηνπ 

έηνπο, είηε δηαρεηκάδνπλ θαηά ηελ κεηαλαζηεπηηθή πεξίνδν. Οη θαιακψλεο απνηεινχλ 

ρψξνπο αλαπαξαγσγήο νξηζκέλσλ εηδψλ ηεο ηρζπνπαλίδαο θαη νηθνθιίλεο γηα ην 

κεγαιχηεξν κέξνο ηεο. 

 

 Οη πεξηνδηθά θαηαθιπδφκελεο κε λεξφ εθηάζεηο θέξνπλ έλαλ πνιχ κεγάιν 

αξηζκφ θπηψλ εηδηθήο βιάζηεζεο, ελψ ηα πγξά ιηβάδηα είλαη ε θπζηθή ηνπο ζπλέρεηα, 

κε ηελ δηαθνξά φηη ε βιάζηεζε ζ’απηά επνηθίδεηαη απφ βιάζηεζε ησλ πγξψλ 

ιηβαδηψλ ζε ζρέζε κε ηελ κείσζε ηεο πθαικχξσζεο ηνπ επηθαλεηαθνχ ππφγεηνπ 

πδξνθφξνπ νξίδνληα. 

 

 Οη ακκνζίλεο είλαη απνηέιεζκα ζπλδπαζκνχ εηδηθψλ κεηεσξνινγηθψλ 

θαηλνκέλσλ κε ην ηνπνγξαθηθφ αλάγιπθν ηεο πεξηνρήο θαη θέξνπλ κηα εηδηθή 

βιάζηεζε πνιχ ζεκαληηθή ιφγσ ηεο ζρεηηθήο ζπαληφηεηάο ηεο. ηηο ακκψδεηο 

παξαιίεο αλαπαξάγεηαη ην θηλδπλεχνλ είδνο ηεο ζαιάζζηαο ρειψλαο Caretta caretta. 

 

 Θεσξείηαη ζθφπηκν λα ζπκπεξηιεθζνχλ ζηελ θαηεγνξία απηή θαη ηα 

πδαηνξεχκαηα ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο (ξέκαηα Βέξγαο, Κιηκαηζίδη, Καπειεηαίηθνο, 

Μηραιφιαθθαο, Μπξαηδειέηθνο, Γνπβφο, πθηάο, Σξηθνθηάο, Μπιαχιαθνο, Οχξδηθαο, 

θνηεηλφο, Ρνχζθνπιαο, Λαξηζζφο) κηα θαη απηά βξίζθνληαη ζε νξγαληθή ελφηεηα κε 

ην ζχλνιν ηνπ πγξνβηφηνπνπ. Οη παξαπάλσ ρείκαξξνη βξίζθνληαη ζηελ επξχηεξε 

ιεθάλε απνξξνήο ηεο πεξηνρήο κειέηεο θαη ηξνθνδνηνχλ κε λεξφ ηα θαηάληε, 

έρνληαο σο ηειηθφ απνδέθηε ηε ζάιαζζα ή ηηο ιηκλνζάιαζζεο. Πηζαλή εγθαηάιεηςε 

ησλ πδαηνξεπκάησλ θαη ηεο πδξνινγηθήο ιεθάλεο ζηα αλάληε ηεο πεξηνρήο είλαη 

πηζαλφλ λα ζέζεη ζε θίλδπλν, ιφγσ ησλ πξνζρψζεσλ, ην ζχλνιν ηνπ πγξνβηφηνπνπ. 

 

 Όζν γηα ηελ πεξηνρή ησλ Μαχξσλ βνπλψλ ε νπνία είλαη δαζηθή είλαη ζε 

ρσξνηαμηθή θαη νηθνινγηθή ζπλέρεηα ηνπ δάζνπο ηεο ηξνθπιηάο κε ηελ Λ/Θ ηεο 

Καινγξηάο θαη απνηειεί ρψξν θσιεαζκνχ αξπαθηηθψλ πηελψλ. Δλδερφκελε 

δηαηάξαμε ηνπ ηνπνγξαθηθνχ αλάγιπθνπ είλαη πηζαλφ λα πξνθαιέζεη νξηαθέο 

αιιαγέο ζηα λφηηα ηνπ νξεηλνχ φγθνπ, φπνπ αλαπηχζζεηαη ην δάζνο ηξνθπιηάο, κε 

απξφβιεπηεο ζπλέπεηεο γηα ηελ νηθνινγηθή ηζνξξνπία θαη εμέιημε ηνπ δάζνπο. 

Παξάιιεια πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη ζηε πεξηνρή απαληψληαη πξνζηαηεπφκελα είδε 

ρισξίδαο, ζχκθσλα κε ηελ Οδεγία 92/43. ηνλ νξεηλφ αζβεζηνιηζηθφ φγθν ησλ 

Μαχξσλ Βνπλψλ αλαπηχζζεηαη ην ζπάλην ελδεκηθφ θπηηθφ είδνο Centaurea niederi, 

ην νπνίν ζπκπεξηιακβάλεηαη ζην παξάξηεκα II ηεο Οδεγίαο 92/43 θαζψο θαη ζηε 

ζχκβαζε ηεο Βέξλεο. Δρεη ραξαθηεξηζζεί σο θηλδπλεχνλ ζηε WCMC Βάζε 

Γεδνκέλσλ γηα ηα θπηά.  

  

 Σέινο ε πεξηνρή ησλ εγθαηαιειεηκέλσλ παξαγσγηθά αιπθψλ ζηα Λεραηλά, 

ζρεκαηίδεη έλα ηδηαίηεξν νηθνζχζηεκα ζεκαληηθφ γηα κεηαλαζηεπηηθά είδε ηεο 

νξληζνπαλίδαο. 
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 β. Πεπιοσέρ ανατςσήρ. 

 

 Ζ παξαιία Φάιαξε θαη ε παξαιία Γηαλληζθαξίνπ απνηεινχλ πεξηνρέο πνπ είλαη 

δπλαηφ λα εμππεξεηήζνπλ δξαζηεξηφηεηεο αλαςπρήο κε ειαθξέο ππνδνκέο 

εμππεξέηεζεο, εθφζνλ δελ επηθέξνπλ αιινηψζεηο ζηε ιεηηνπξγηθή ελφηεηα θαη 

εθφζνλ είλαη εληαγκέλεο κε ηέηνην ηξφπν ψζηε λα κε δηαηαξάζζεηαη αηζζεηηθά ν 

ρψξνο. 

 

 γ. Πεξηνρέο εμππεξέηεζεο ηνπξηζηηθήο δξαζηεξηφηεηαο. 

  

 Ζ πεξηνρή ηεο Καινγξηάο ζην βφξεην ηκήκα ηνπ δάζνπο ηξνθπιηάο θαη ε 

πεξηνρή ηνπ Κνπλνππειίνπ, ζηηο νπνίεο ππάξρεη ήδε αλαπηπγκέλε δξαζηεξηφηεηα 

θπξίσο ηνπξηζηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ. 

 

 δ. Πεξηθεξεηαθέο δψλεο ηνπ Δζληθνχ Πάξθνπ. 

 

Γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο πξνζηαζίαο ησλ πξναλαθεξφκελσλ ζεκαληηθψλ 

νηθνινγηθά πεξηνρψλ κέζσ ηεο νινθιεξσκέλεο θαη αεηθνξηθήο  δηαρείξηζεο ζηελ 

επξχηεξε δψλε πνπ γεηηληάδνπλ θαη ηηο επεξεάδνπλ άκεζα, απαηηείηαη ν θαζνξηζκφο 

πεξηθεξεηαθψλ Εσλψλ Πξνζηαζίαο. 

 

  Ζ πεξηνρή ησλ Πεξηθεξεηαθψλ Εσλψλ (εθηείλεηαη ζηελ επξχηεξε ιεθάλε 

απνξξνήο ηεο πεξηνρήο) πξνζθέξεηαη ηδηαίηεξα γηα ηελ αλάπηπμε νηθνηνπξηζκνχ θαη 

κπνξεί λα εμππεξεηήζεη ηηο ζπλερψο απμαλφκελεο αλάγθεο γηα αλαςπρή, ζε 

ζπλδπαζκφ κε ηελ ηθαλνπνίεζε νηθνινγηθψλ, θπζηνιαηξηθψλ θαη πνιηηηζηηθψλ 

ελδηαθεξφλησλ. 

 

Καηά ζπλέπεηα ν ραξαθηεξηζκφο ηνπ Δζληθνχ Πάξθνπ ιηκλνζάιαζζαο Κνηπρίνπ 

- δάζνπο ηξνθπιηάο θαη ησλ Πεξηθεξεηαθψλ Εσλψλ Πξνζηαζίαο επηβάιιεηαη γηα  

ηελ αλάπηπμε ζπκβαηψλ, κε ηελ πεξηβαιινληηθή πξνζηαζία θαη δηαηήξεζε, ρξήζεσλ 

θαη δξαζηεξηνηήησλ θαηά δψλε, πνπ αθνξνχλ : 

 

 ζηελ πεξηβαιινληηθή εθπαίδεπζε - πιεξνθφξεζε θαη επαηζζεηνπνίεζε ηνπ θνηλνχ 

 

 ζηε δηαθχιαμε ησλ παξαδνζηαθψλ ρξήζεσλ (αιηείαο, βφζθεζεο, γεσξγίαο, θιπ) 

κέζα απφ ηνλ αεηθνξηθφ ηξφπν άζθεζήο ηνπο. 

 

 ζηελ πξνζηαζία θαη δηαθχιαμε ησλ θπζηθψλ θαη πνιηηηζηηθψλ πφξσλ κέζα απφ 

ηελ αεηθνξηθή δηαρείξηζή ηνπο. 

 

 ζηελ αλάπηπμε ήπηαο κνξθήο ηνπξηζκνχ θαη αλαςπρήο ζπλδπαζκέλεο κε νηθν-

θπζηνγλσζηηθφ, πνιηηηζηηθφ θαη εθπαηδεπηηθφ ελδηαθέξνλ (νηθνηνπξηζκφο) 
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1.3 Σεθκεξίσζε ηεο αλάγθεο ιήςεο θαη ηνπ είδνπο ησλ κέηξσλ πξνζηαζίαο 

θαη ελδερόκελα ηεο αλάπηπμεο ηεο πεξηνρήο. 

Σν πγξνηνπηθφ ζχκπιεγκα ηεο ιηκλνζάιαζζαο  Κνηπρίνπ - δάζνπο ηξνθπιηάο, 

ην νπνίν είλαη δηεζλνχο ζεκαζίαο σο ζεκαηνθχιαθαο ηεο βηνινγηθήο πνηθηιφηεηαο 

θαη παίδεη ζεκαληηθφ ξφιν ζηε δηαηήξεζε ηεο νηθνινγηθήο ηζνξξνπίαο, έρεη 

ππνβαζκηζηεί ζε κεγάιν βαζκφ απφ ηηο αζθνχκελεο αλζξσπνγελείο πηέζεηο θαη 

παξνπζηάδεη πησηηθή πνξεία φζνλ αθνξά ζηα πνηνηηθά θαη πνζνηηθά ραξαθηεξηζηηθά 

ηνπ 

 

Σν δάζνο ηξνθπιηάο πθίζηαηαη ζεκαληηθέο πηέζεηο απφ ηε βφζθεζε, ηε 

δηάλνημε κεγάινπ αξηζκνχ δαζηθψλ δξφκσλ πνπ δηεπθνιχλνπλ ηελ αλεμέιεγθηε 

πξφζβαζε δηάθνξσλ δξαζηεξηνηήησλ, ηελ απζαίξεηε πινηνκία θαη ηελ απζαίξεηε 

δφκεζε.  

 

 Οη ιηκλνζάιαζζεο Πξνθφπνπ - Κνηπρίνπ θαη Καινγξηάο θαη ην Δινο Λάκηαο 

φπνπ αζθείηαη θαθή δηαρείξηζε ησλ εθηαηηθψλ ηρζπνηξνθείσλ θαη εκθαλίδεηαη 

ηδηαίηεξα απμεκέλε ε ιαζξνζεξία. Ζ αλεμέιεγθηε βφζθεζε ππνβαζκίδεη ηε θπζηθή 

βιάζηεζε θαη επηθέξεη αληίζηνηρε κείσζε ηεο βηνπνηθηιφηεηαο. 

 

Καηφπηλ απηψλ πξνθχπηεη φηη είλαη επείγνπζα θαη ακέζνπ πξνηεξαηφηεηαο ε 

αλάγθε ιήςεο κέηξσλ πξνζηαζίαο θαη δηαρείξηζεο, πξνθεηκέλνπ λα ζηακαηήζεη ε 

πνξεία ππνβάζκηζεο θαη λα δνζεί ε δπλαηφηεηα αλάθακςεο ηνπ πνιχηηκνπ απηνχ 

νηθνζπζηήκαηνο. 

 

Σα κέηξα πξνζηαζίαο, ηα νπνία πξέπεη λα ιεθζνχλ ζα πξέπεη λα απνζθνπνχλ: 

 

 ηελ απνθαηάζηαζε θαη δηαηήξεζε ηεο πδξνινγηθήο ηζνξξνπίαο ζηελ επξχηεξε 

ιεθάλε απνξξνήο. 

 

 ηελ απνθαηάζηαζε ησλ θπζηθνρεκηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ λεξψλ θαη εδάθνπο κε 

απνηξνπή ηεο ξχπαλζεο. 

 

 ηελ απνηξνπή ηεο αιιαγήο ρξήζεο γεο κε αληίζηνηρε κείσζε δαζηθψλ θαη 

πγξνηνπηθψλ εθηάζεσλ. 

 

 ηελ ξχζκηζε ηεο δξαζηεξηφηεηαο ηνπ θπλεγηνχ θαη ηνπ ειέγρνπ ηεο ιαζξνζεξίαο. 

 

 ην ζρεδηαζκφ επεκβάζεσλ θαη ηελ νξγάλσζε ηεο εθηαηηθήο θηελνηξνθίαο 

(βφζθεζεο) κε γλψκνλα ηε δηαηήξεζε ηεο νηθνινγηθήο ηζνξξνπίαο. 

 

 ηελ απνηξνπή εηζξνήο θεξηψλ πιψλ νη νπνίεο πξνζρψλνπλ ηηο ιηκλνζάιαζζεο. 

 

 ηε ιήςε εηδηθψλ δηαρεηξηζηηθψλ κέηξσλ γηα ηελ πξνζηαζία ησλ ζπάλησλ, 

απεηινχκελσλ εηδψλ ρισξίδαο - παλίδαο πνπ δηαβηνχλ ζηελ πεξηνρή. 

 

Ζ αλάπηπμε ηεο πεξηνρήο πξέπεη λα ζηνρεχεη : 
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 ηελ αλαηξνπή ησλ ηάζεσλ αλάπηπμεο δξαζηεξηνηήησλ αζπκβίβαζησλ κε ηηο 

ιεηηνπξγίεο ησλ νηθνζπζηεκάησλ. 

 

 

 

 ηελ αλαδηνξγάλσζε θαη εθζπγρξνληζκφ ηνπ πξσηνγελνχο ηνκέα κε αεηθνξηθή 

ρξήζε ησλ πφξσλ. 

 

 ηελ ελίζρπζε ησλ ήπησλ δξαζηεξηνηήησλ (αγξνηνπξηζκφο, πεξηβαιινληηθή 

εθπαίδεπζε θιπ). 

 

 ηελ αλάδεημε θαη πξνζηαζία ησλ ηζηνξηθψλ θαη πνιηηηζηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο 

πεξηνρήο. 

 

 ηελ απνζάξπλζε εγθαηάζηαζεο αλεπηζχκεησλ νρινπζψλ θαη ξππνγφλσλ 

δξαζηεξηνηήησλ. 

 

 

1.4. Καζνξηζκόο ησλ δσλώλ πξνζηαζίαο ηνπ πξνζηαηεπηένπ αληηθεηκέλνπ. 

 

 

Λακβάλνληαο ππφςε ηηο ππνρξεψζεηο ηεο ρψξαο καο απφ ηε χκβαζε 

RAMSAR 1971, ηελ Οδεγία 92/43 ηεο Δ.Δ. ηνπ πκβνπιίνπ «Γηα ηελ δηαηήξεζε ησλ 

θπζηθψλ νηθνηφπσλ θαη ηεο άγξηαο παλίδαο θαη ρισξίδαο» θαζψο θαη ηηο νδεγίεο γηα 

ηα πνπιηά (79/409/ΔΟΚ), αιιά θαη ηελ Διιεληθή Ννκνζεζία πεξί πξνζηαζίαο ηνπ 

πεξηβάιινληνο, ησλ δαζψλ θαη δαζηθψλ εθηάζεσλ, δηαρείξηζεο ησλ πδάησλ θαη 

άιισλ δηαηάμεσλ θαη λφκσλ, νη δψλεο πξνζηαζίαο δηακνξθψλνληαη σο εμήο: 

 

Εώλε Α:  

 

Πεξηιακβάλεη εθηάζεηο πνπ πξνζηαηεχνληαη απφ ηελ ειιεληθή θαη επξσπατθή 

λνκνζεζία είηε σο θπζηθνί νηθφηνπνη πνπ πξέπεη λα δηαρεηξηζζνχλ κε 

Δηδηθέο Εψλεο Γηαηήξεζεο, είηε επεηδή απνηεινχλ βηφηνπν ζεκαληηθψλ 

εηδψλ ηεο παλίδαο είηε επεηδή πεξηιακβάλνπλ πξνζηαηεπφκελα είδε ηεο 

ρισξίδαο. Ζ δψλε Α εληάζζεηαη ζηελ θαηεγνξία ησλ πεξηνρψλ 

πξνζηαζίαο ηεο θχζεο.  

ηε δψλε Α εληάζζνληαη νη ιηκλνζάιαζζεο Κνηπρίνπ, Πξνθφπνπ, Καινγξηάο, ην 

δάζνο ηξνθπιηάο, ην έινο Λάκηαο, νη ακκνζίλεο, ηα Μαχξα Βνπλά θαη ε 

αιπθή ζηα Λεραηλά. 

 

Εώλεο Α1 θαη Β1:  

 

Πεξηιακβάλνπλ εθηάζεηο ζηηο νπνίεο αλαπηχζζνληαη θπξίσο δξαζηεξηφηεηεο 

αλαςπρήο θαη ηνπξηζκνχ. 
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Εώλε ΒΑ :  

 

Ζ ιαηνκηθή δψλε πνπ πθίζηαηαη ζηε πεξηνρή ησλ Μαχξσλ Βνπλψλ. Ζ Εψλε ΒΑ  

νξηνζεηεί εθηάζεηο πνπ πξνζσξηλά κφλν θαη γηα θαζνξηζκέλν ρξνληθφ 

δηάζηεκα εμαηξνχληαη απφ ην θαζεζηψο πξνζηαζίαο ηεο Α’ δψλεο.  

 

 

Εώλε Β: 

 

ηελ θαηεγνξία απηή εληάρζεθαλ εθηάζεηο πνπ αλαπηχζζνληαη αλζξσπνγελείο 

δξαζηεξηφηεηεο νη νπνίεο ζα πξέπεη λα ξπζκηζζνχλ γηα ηελ απνθπγή 

δπζκελψλ επηπηψζεσλ ζην πξνζηαηεπηέν αληηθείκελν.  

 

Εώλε  Γ:   

 

Πεξηιακβάλεη ην ππφινηπν ηκήκα ηεο ιεθάλεο απνξξνήο ηεο πεξηνρήο. 

 

 

Δηδηθόηεξνη ζηόρνη δηαρείξηζεο θαη κέηξα πξνζηαζίαο ηνπ Δζληθνύ Πάξθνπ 

ιηκλνζάιαζζαο Κνηπρίνπ - δάζνπο ηξνθπιηάο θαη ησλ Πεξηθεξεηαθώλ Εσλώλ 

Πξνζηαζίαο.  

 

 

Εώλε Α - Πξνζηαζίαο ηεο Φύζεο 

ηφρνο δηαρείξηζεο είλαη ε απνθαηάζηαζε, πξνζηαζία θαη δηαηήξεζε ζην 

δηελεθέο ηεο νηθνινγηθήο αμίαο ηεο πεξηνρήο σο πγξνηνπηθνχ ζπζηήκαηνο δηεζλνχο 

ζεκαζίαο θαη σο ελδηαηηήκαηνο ζπάλησλ θαη απεηινχκελσλ εηδψλ νξληζνπαλίδαο. 

Δπίζεο, ε πξνζηαζία, ελίζρπζε θαη νξζνινγηθή δηαρείξηζε ησλ πδαηηθψλ θαη 

αιηεπηηθψλ πφξσλ. 

 

Δπηηξέπεηαη κόλν: 

(1) Ζ επηζηεκνληθή έξεπλα ησλ ζηνηρείσλ ηνπ, κεηά απφ έγθξηζε ηνπ θνξέα 

δηαρείξηζεο. Μέρξη ηε ιεηηνπξγία ηνπ θνξέα ε έγθξηζε δίλεηαη απφ ηηο αξκφδηεο 

ππεξεζίεο, ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο. 

(2) Ζ εθηέιεζε έξγσλ θαη εξγαζηψλ πνπ απνζθνπνχλ ζηε βειηίσζε, δηαηήξεζε ή/θαη 

απνθαηάζηαζε ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ νηθνζπζηήκαηνο, θαηφπηλ εθπφλεζεο 

κειέηεο ηεθκεξίσζεο γηα ηελ αλαγθαηφηεηα θαη ζθνπηκφηεηα απηψλ. Ζ κειέηε 

ηεθκεξίσζεο ππνβάιιεηαη ζηελ αξκφδηα Γηεχζπλζε Πεξηβάιινληνο ηνπ 

ΤΠΔΥΩΓΔ θαη εγθξίλεηαη κεηά απφ ζχκθσλε γλψκε ηνπ θνξέα δηαρείξηζεο. 

(3) Ζ παξαηήξεζε ηεο θχζεο, θαζψο επίζεο θαη ε εγθαηάζηαζε θαη ζπληήξεζε 

ειαθξάο ππνδνκήο θαη ε ζπληήξεζε ηεο πθηζηάκελεο, γηα ηελ εμππεξέηεζε ηεο 
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νηθνηνπξηζηηθήο δξαζηεξηφηεηαο, ζε ζέζεηο πνπ ζα ππνδεηρζνχλ απφ ην θνξέα 

δηαρείξηζεο, θαηφπηλ κειέηεο θαη κεηά απφ έγθξηζε ησλ αξκφδησλ ππεξεζηψλ.  

(4) Ζ εκεξήζηα αλαςπρή κε ηε κνξθή αλαςπθηεξίσλ, κέγηζηνπ εκβαδνχ 100 η.κ., 

ζηηο ζέζεηο Αιπθή Λεραηλψλ, Κνπλνππειάθη θαη Μαχξα Βνπλά φπσο ζεκεηψλνληαη 

ζηνπο ράξηεο, κεηά απφ ζχκθσλε γλψκε ηνπ θνξέα δηαρείξηζεο. Πξνβιέπεηαη ε 

δηακφξθσζε ππαίζξησλ ρψξσλ ζηάζκεπζεο απηνθηλήησλ κέγηζηεο δπλακηθφηεηαο 

25 ζέζεσλ αληίζηνηρα. 

(5) Ζ άζθεζε ηεο γεσξγίαο, φπσο εθαξκφδεηαη ζήκεξα, ζηηο ήδε θαιιηεξγνχκελεο 

εθηάζεηο ηεο δψλεο Α΄. Δπηδηψθεηαη θαη πξνσζείηαη απφ ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο ε 

βειηίσζε ησλ ζπλζεθψλ άξδεπζεο κε ηελ εθαξκνγή ηεο ζηάγδελ άξδεπζεο θαη 

ησλ κηθξνεθηνμεπηήξσλ. Γηαηεξνχληαη επίζεο νη ππάξρνληεο παξαδνζηαθνί 

θπηνθξάρηεο, ζπζηάδεο δέλδξσλ θ.ιπ. Δπηζεκαίλεηαη φηη απαγνξεχεηαη θάζε λέν 

έξγν εθρέξζσζεο 

(6) Με κέξηκλα ησλ αξκφδησλ ππεξεζηψλ νξηνζεκαίλνληαη νη λφκηκα πθηαηάκελεο 

γεσξγηθέο θαιιηέξγεηεο, θπξίσο πεξηκεηξηθά ησλ ιηκλνζαιαζζψλ θαη 

απαγνξεχεηαη θάζε λέα επέθηαζε ηεο γεσξγηθήο γεο. 

(7) Ζ εθηέιεζε έξγσλ θαη εξγαζηψλ γηα ηε ζπληήξεζε, δηαηήξεζε θαη βειηίσζε ησλ 

πθηζηακέλσλ ζπιινγηθψλ θαη αηνκηθψλ εγγεηνβειηησηηθψλ έξγσλ ζχκθσλα κε ηηο 

θείκελεο δηαηάμεηο θαη κεηά απφ ζχκθσλε γλψκε ηνπ θνξέα δηαρείξηζεο. 

(8) Ζ βφζθεζε κφλν σο κέζν δηαρείξηζεο ησλ ελδηαηηεκάησλ. Ζ βνζθντθαλφηεηα θαηά 

είδνο, ν ρξφλνο, ε δηάξθεηα θαη νη ρψξνη βφζθεζεο, ν αξηζκφο θαη ην είδνο δψσλ 

πνπ ζα επηηξέπεηαη εθάζηνηε, θαζψο θαη νη ρψξνη ελζηαβιηζκνχ, ζα θαζνξηζζνχλ 

απφ εηδηθή δηαρεηξηζηηθή κειέηε πνπ ζα ιακβάλεη ππφςε ηεο ηηο ηδηαίηεξεο 

νηθνινγηθέο απαηηήζεηο. Ζ κειέηε απηή πξέπεη λα εθπνλεζεί θαη λα εγθξηζεί απφ 

ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο κεηά απφ ζχκθσλε γλψκε ηνπ θνξέα δηαρείξηζεο. Μέρξη 

ηελ εθπφλεζε ηεο κειέηεο απαγνξεχεηαη ε βφζθεζε ζην δάζνο ηξνθπιηάο θαη 

ζηα Μαχξα Βνπλά.  

(9) Ζ βειηίσζε ησλ ήδε πθηζηακέλσλ  ππνδνκψλ ελζηαβιηζκνχ κε ζηφρν ηελ 

θαιχηεξε αηζζεηηθά πξνζαξκνγή ηνπο ζην θπζηθφ πεξηβάιινλ ηεο πεξηνρήο θαη ηε 

βειηίσζε ησλ ζπλζεθψλ δηακνλήο ηνπ δσηθνχ πιεζπζκνχ, ζχκθσλα κε ηηο 

πξνηάζεηο ηεο εηο ηελ πξνεγνπκέλε παξάγξαθν αλαθεξνκέλεο εηδηθήο κειέηεο. 

(10) Ζ πξνεγνχκελε παξάγξαθνο δελ ηζρχεη γηα ηηο ππνδνκέο ελζηαβιηζκνχ πνπ 

βξίζθνληαη κέζα ζην δάζνο ηξνθπιηάο. Απηέο ζα πξέπεη λα απνκαθξπλζνχλ 

άκεζα κε ηε κέξηκλα ησλ αξκφδησλ ππεξεζηψλ. 

(11) Γηαηεξείηαη ε ρξήζε ησλ ιηκλνζαιάζζησλ νηθνζπζηεκάησλ Κνηπρίνπ, Πξνθφπνπ 

θαη Καινγξηάο σο εθηαηηθψλ ηρζπνηξνθείσλ. Δπηηξέπνληαη νη κφληκεο 

ηρζπνζπιιεπηηθέο εγθαηαζηάζεηο απφ νπνηνδήπνηε πιηθφ πνπ πξνζαξκφδνληαη 

αηζζεηηθά ζην ηνπίν ηεο πεξηνρήο. ηηο ιηκλνζάιαζζεο δελ επηηξέπεηαη: α) ε 

ρξήζε κεραλνθίλεησλ ζθαθψλ, εθφζνλ δελ δηαζέηνπλ εηδηθή άδεηα ηεο αξκφδηαο 

Ληκεληθήο Αξρήο, ε νπνία ρνξεγείηαη θαηά ηηο θείκελεο δηαηάμεηο, θαη κε ηελ 
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πξνυπφζεζε φηη δελ δεκηνπξγνχλ νριήζεηο ζην πεξηβάιινλ, β) ε δεκηνπξγία 

εηδηθψλ ρψξσλ εθηξνθήο κε εθβαζχλζεηο ή πεξηθξάμεηο, γ) ε εηζαγσγή εηδψλ πνπ 

πξνέξρνληαη απφ ηρζπνγελλεηηθνχο ζηαζκνχο, απφ ηρζπνθαιιηέξγεηεο ή απφ 

αιίεπζε γφλνπ ζηε ζάιαζζα ή ζε άιιεο ιηκλνζάιαζζεο, δ) ε πξνζζήθε ζηηο 

ιηκλνζάιαζζεο ηρζπνηξνθψλ θαη ηρζπνθαξκάθσλ, νπνηαζδήπνηε ζχλζεζεο θαη 

πξνέιεπζεο. 

(12) Ζ ζπλέρηζε ιεηηνπξγίαο θαη ν εθζπγρξνληζκφο ηεο πθηζηάκελεο 

πδαηνθαιιηεξγεηαο. Δληφο ελφο έηνπο απφ ηελ έθδνζε ηνπ Π.Γ/ηνο ππνβάιιεηαη 

ΜΠΔ ζηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο γηα ηελ έθδνζε λέαο απφθαζεο έγθξηζεο 

πεξηβαιινληηθψλ φξσλ ιεηηνπξγίαο.           

(13) Ζ ζαιάζζηα επαγγεικαηηθή θαη εξαζηηερληθή αιηεία ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα 

λνκνζεζία. Μεηά απφ πξφηαζε ηνπ θνξέα δηαρείξηζεο θαη ηελ έθδνζε απφθαζεο 

ηεο αξκφδηαο ππεξεζίαο είλαη δπλαηή ε επηβνιή πξφζζεησλ φξσλ γηα ηελ 

αληηκεηψπηζε έθηαθησλ πεξηζηαηηθψλ ή γηα άιινπο ιφγνπο πξνζηαζίαο ηνπ 

θπζηθνχ πεξηβάιινληνο. 

(14) Δπηηξέπεηαη ε ζπληήξεζε ηνπ πθηζηάκελνπ νδηθνχ δηθηχνπ απαγνξεπνκέλεο 

φκσο ξεηά ηεο αζθαιηφζηξσζεο θαη δηάλνημεο λέσλ ηκεκάησλ ηνπ νδηθνχ 

δηθηχνπ. Με κέξηκλα ησλ αξκνδίσλ ππεξεζηψλ θαη κε ηε ζχκθσλε γλψκε ηνπ 

θνξέα δηαρείξηζεο είλαη δπλαηή ε επνρηαθή ή κφληκε απαγφξεπζε ηεο 

θπθινθνξίαο νρεκάησλ θπξίσο ζε νδνχο πνπ δελ εμππεξεηνχλ λφκηκα 

πθηζηάκελεο δξαζηεξηφηεηεο. 

 

ηηο θαιιηεξγνχκελεο εθηάζεηο ηεο δψλεο θαη εθηφο ηνπ δάζνπο ηεο ηξνθπιηάο θαη 

ησλ ραξαθηεξηζκέλσλ σο δαζηθψλ εθηάζεσλ (πεξηνρή πνπ νξηνζεηείηαη απφ ηα 

ζεκεία α, β, γ, δ, ε , δ, ε, α) επηηξέπνληαη ηα εμήο: 

 

(1) Ζ επηζηεκνληθή έξεπλα ησλ ζηνηρείσλ ηνπ, κεηά απφ έγθξηζε ηνπ θνξέα 

δηαρείξηζεο. Μέρξη ηε ιεηηνπξγία ηνπ θνξέα ε έγθξηζε δίλεηαη απφ ηηο αξκφδηεο 

ππεξεζίεο, ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο. 

(2) Ζ εθηέιεζε έξγσλ θαη εξγαζηψλ πνπ απνζθνπνχλ ζηε βειηίσζε, δηαηήξεζε ή/θαη 

απνθαηάζηαζε ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ νηθνζπζηήκαηνο, θαηφπηλ εθπφλεζεο 

κειέηεο ηεθκεξίσζεο γηα ηελ αλαγθαηφηεηα θαη ζθνπηκφηεηα απηψλ. Ζ κειέηε 

ηεθκεξίσζεο ππνβάιιεηαη ζηελ αξκφδηα Γηεχζπλζε Πεξηβάιινληνο ηνπ 

ΤΠΔΥΩΓΔ θαη εγθξίλεηαη κεηά απφ ζχκθσλε γλψκε ηνπ θνξέα δηαρείξηζεο. 

(3) Ζ παξαηήξεζε ηεο θχζεο, θαζψο επίζεο θαη ε εγθαηάζηαζε θαη ζπληήξεζε 

ειαθξάο ππνδνκήο θαη ε ζπληήξεζε ηεο πθηζηάκελεο, γηα ηελ εμππεξέηεζε ηεο 

νηθνηνπξηζηηθήο δξαζηεξηφηεηαο, ζε ζέζεηο πνπ ζα ππνδεηρζνχλ απφ ην θνξέα 

δηαρείξηζεο, θαηφπηλ κειέηεο θαη κεηά απφ έγθξηζε ησλ αξκφδησλ ππεξεζηψλ.  
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(4) Ζ άζθεζε ηεο γεσξγίαο, φπσο εθαξκφδεηαη ζήκεξα, ζηηο ήδε θαιιηεξγνχκελεο 

εθηάζεηο ηεο δψλεο Α΄. Δπηδηψθεηαη θαη πξνσζείηαη απφ ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο ε 

βειηίσζε ησλ ζπλζεθψλ άξδεπζεο κε ηελ εθαξκνγή ηεο ζηάγδελ άξδεπζεο θαη 

ησλ κηθξνεθηνμεπηήξσλ. Γηαηεξνχληαη επίζεο νη ππάξρνληεο παξαδνζηαθνί 

θπηνθξάρηεο, ζπζηάδεο δέλδξσλ θ.ιπ. Δπηζεκαίλεηαη φηη απαγνξεχεηαη θάζε λέν 

έξγν εθρέξζσζεο. Δπηβάιινληαη έιεγρνη θαη πεξηνξηζκνί, απφ ηηο θαηά ηφπνπο 

αξκφδηεο ππεξεζίεο ηνπ Τπ. Γεσξγίαο, ζηε ρξήζε (πνηνηηθή θαη πνζνηηθή) θαζψο 

θαη ζηνλ ηξφπν θαη ρξφλν εθαξκνγήο ιηπαζκάησλ θαη θπηνθαξκάθσλ. Οη 

αξκφδηεο Τπεξεζίεο ππνρξενχληαη ζηελ ζχληαμε εηήζησλ εθζέζεσλ. Παξάιιεια 

επηβάιιεηαη ν έιεγρνο ησλ ρξεζηκνπνηνπκέλσλ πνζνηήησλ λεξνχ. 

(5) Ζ εθηέιεζε έξγσλ θαη εξγαζηψλ γηα ηε ζπληήξεζε, δηαηήξεζε θαη βειηίσζε ησλ 

πθηζηακέλσλ ζπιινγηθψλ θαη αηνκηθψλ εγγεηνβειηησηηθψλ έξγσλ ζχκθσλα κε ηηο 

θείκελεο δηαηάμεηο θαη κεηά απφ ζχκθσλε γλψκε ηνπ θνξέα δηαρείξηζεο. 

(6) Ζ δεκηνπξγία επνρηαθψλ ζεξκνθεπίσλ ρακειήο θάιπςεο κε ηνπο πθηζηάκελνπο 

φξνπο ζεξκνθεπίσλ κνλίκσλ εγθαηαζηάζεσλ, ηα νπνία θαιχπηνπλ κέρξη ην 60% 

ηεο επηθάλεηαο ηνπ γεπέδνπ.  

(7) Ζ εθηαηηθή θηελνηξνθία. Γηα ην ζθνπφ απηφ εθπνλείηαη κειέηε θαζνξηζκνχ ηεο 

βνζθντθαλφηεηαο θαη ησλ φξσλ ελζηαβιηζκνχ θαη ησλ ππνδνκψλ γηα ηελ άζθεζε 

ηεο δξαζηεξηφηεηαο θαη εγθξίλεηαη απφ ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο κεηά απφ 

ζχκθσλε γλψκε ηνπ θνξέα δηαρείξηζεο. Ζ βειηίσζε ηεο ήδε πθηζηάκελεο 

θηελνηξνθηθήο ππνδνκήο επηηξέπεηαη, ζχκθσλα κε ηα πνξίζκαηα ηεο κειέηεο 

πνπ αλαθέξεηαη ζηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν. 

(8) Δπηηξέπεηαη ε ζπληήξεζε ηνπ πθηζηάκελνπ νδηθνχ δηθηχνπ απαγνξεπνκέλεο 

φκσο ξεηά ηεο αζθαιηφζηξσζεο θαη δηάλνημεο λέσλ ηκεκάησλ ηνπ νδηθνχ 

δηθηχνπ. Με κέξηκλα ησλ αξκνδίσλ ππεξεζηψλ θαη κε ηε ζχκθσλε γλψκε ηνπ 

θνξέα δηαρείξηζεο είλαη δπλαηή ε επνρηαθή ή κφληκε απαγφξεπζε ηεο 

θπθινθνξίαο νρεκάησλ θπξίσο ζε νδνχο πνπ δελ εμππεξεηνχλ λφκηκα 

πθηζηάκελεο δξαζηεξηφηεηεο. 

(9) Δξγα βειηίσζεο, απνθαηάζηαζεο, ζπληήξεζεο θαη εθζπγρξνληζκνχ ιεηηνπξγηθψλ 

ππνδνκψλ θαη δηθηχσλ ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο. 

(10) Μηθξή αγξνηηθή θαηνηθία (ηεο ηάμεο ησλ 100 η.κ) θαη κηθξέο αγξνηηθέο απνζήθεο 

θχιαμεο αγξνηηθψλ εξγαιείσλ (ηεο ηάμεο ησλ 50 η.κ.) γηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ 

επηηξεπφκελσλ αγξνηηθψλ ρξήζεσλ. 

(11) Δγθαηαζηάζεηο αλαςπρήο (εζηαηφξηα, ηαβέξλεο), εμαηξνπκέλσλ ησλ κπαξ, 

ληίζθν θαη λπρηεξηλψλ θέληξσλ (ηεο ηάμεο ησλ 100 η.κ.) θαηά κήθνο ησλ νδηθψλ 

αμφλσλ  πνπ θαηαιήγνπλ ζηελ παξαιία Φάιαξε θαη ζην Κνπλνππέιη. 

 

 Γηα ηηο επηηξεπφκελεο δξαζηεξηφηεηεο δφκεζεο ην φξην θαηάηκεζεο θαη 

αξηηφηεηαο ζα πξέπεη λα είλαη πςειφ (ηεο ηάμεο ησλ 8 ζηξεκ.). 
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 Δμαηξείηαη ησλ παξαπάλσ δεζκεχζεσλ, ε πεξηνρή ακαξαίηθα γηα ηελ νπνία 

πξνηείλεηαη λα ξπζκηζζνχλ νη ππάξρνπζεο ρξήζεηο θαη δξαζηεξηφηεηεο ζην πιαίζην 

ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο θαη κεηά απφ έγθξηζε ζρεηηθήο κειέηεο θαη γλσκνδφηεζε 

ηνπ θνξέα δηαρείξηζεο. Απαγνξεχεηαη θάζε επέκβαζε ζηελ πεξηνρή κέρξη ηελ 

παξαπάλσ ξχζκηζε. 

 

 Πεξηνρέο Α1  

1.  ηηο Παξαιίεο Γηαλληζθάξη θαη Φάιαξε 

Δπηηξέπεηαη κόλν: 

 Ζ παξαηήξεζε ηεο θχζεο θαη ε εκεξήζηα αλαςπρή. 

  

 Ζ βειηίσζε, ε νξγάλσζε θαη ε ρξήζε ππαίζξηνπ ρψξνπ ζηάζκεπζεο απηνθηλήησλ 

ζηελ απφιεμε ηνπ νδηθνχ δηθηχνπ ηεο παξαιίαο Φάιαξε, κέγηζηεο δπλακηθφηεηαο 

30 ζέζεσλ απηνθηλήησλ, θαζψο θαη ε δεκηνπξγία ειαθξάο ππνδνκήο 

εμππεξέηεζεο ησλ ινπνκέλσλ, κεηά απφ έγθξηζε ησλ αξκφδησλ ππεξεζηψλ. 

Δπηηξέπεηαη κφλν ε ζπληήξεζε ηνπ δξφκνπ πνπ νδεγεί ζηελ παξαιία. 

  

 Ζ πξφζβαζε ζηελ παξαιία Γηαλληζθάξη, κε κέξηκλα ηνπ θνξέα δηαρείξηζεο, 

θαηφπηλ εθπφλεζεο εηδηθήο κειέηεο πνπ ζα θαζνξίδεη ην ρψξν ππνδνρήο ησλ 

επηζθεπηψλ, ηε δεκηνπξγία ειαθξψλ ππνδνκήο εμππεξέηεζεο θαη ηηο απαξαίηεηεο 

επεκβάζεηο γηα ηε βειηίσζε ηεο νδνχ πξφζβαζεο, ιακβάλνληαο ππφςε ηε 

θέξνπζα ηθαλφηεηα ηνπ ρψξνπ. Ζ κειέηε εγθξίλεηαη απφ ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο 

κεηά απφ ζχκθσλε γλψκε ηνπ θνξέα δηαρείξηζεο. 

 

 

Εώλε Β΄ - Πεξηθεξεηαθή δώλε Πξνζηαζίαο ηνπ Δζληθνύ Πάξθνπ  

Δπηηξέπεηαη κόλν: 

(1) Ζ επηζηεκνληθή έξεπλα κεηά απφ έγθξηζε πνπ δίλεηαη απφ ηηο αξκφδηεο 

ππεξεζίεο, ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο. 

(2) Ζ εθηαηηθή θηελνηξνθία. Γηα ην ζθνπφ απηφ εθπνλείηαη κειέηε θαζνξηζκνχ ηεο 

βνζθντθαλφηεηαο θαη ησλ φξσλ ελζηαβιηζκνχ θαη ησλ ππνδνκψλ γηα ηελ άζθεζε 
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ηεο δξαζηεξηφηεηαο θαη εγθξίλεηαη απφ ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο κεηά απφ 

ζχκθσλε γλψκε ηνπ θνξέα δηαρείξηζεο.   

(3) Ζ βειηίσζε ηεο ήδε πθηζηάκελεο θηελνηξνθηθήο ππνδνκήο ζχκθσλα κε ηα 

πνξίζκαηα ηεο κειέηεο πνπ αλαθέξεηαη ζηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν. Νέεο 

ππνδνκέο γηα ηελ άζθεζε ηεο εθηαηηθήο θηελνηξνθίαο είλαη δπλαηφ λα ηδξπζνχλ 

κφλν ζηελ πεξίπησζε κεηεγθαηάζηαζεο απφ ηε δψλε Α΄. 

(4) Ζ άζθεζε ηεο γεσξγίαο ζηηο πεξηνρέο πνπ ήδε θαιιηεξγνχληαη.  Δπηβάιινληαη 

έιεγρνη θαη πεξηνξηζκνί, απφ ηηο θαηά ηφπνπο αξκφδηεο ππεξεζίεο ηνπ Τπ. 

Γεσξγίαο, ζηε ρξήζε (πνηνηηθή θαη πνζνηηθή) θαζψο θαη ζηνλ ηξφπν θαη ρξφλν 

εθαξκνγήο ιηπαζκάησλ θαη θπηνθαξκάθσλ. Οη αξκφδηεο Τπεξεζίεο 

ππνρξενχληαη ζηελ ζχληαμε εηήζησλ εθζέζεσλ. Παξάιιεια επηβάιιεηαη ν έιεγρνο 

ησλ ρξεζηκνπνηνπκέλσλ πνζνηήησλ λεξνχ. 

(5) Δπηηξέπεηαη ε ζπληήξεζε, βειηίσζε, απνθαηάζηαζε θαη επέθηαζε ηνπ 

αξδεπηηθνχ δηθηχνπ κε ζθνπφ ηελ νξζνινγηθή δηαρείξηζε ησλ πδαηηθψλ πφξσλ 

(6) Ζ δεκηνπξγία ζεξκνθεπίσλ κνλίκσλ εγθαηαζηάζεσλ ηα νπνία κπνξνχλ λα 

θαηαιακβάλνπλ κέρξη ην 60% ηεο έθηαζεο ηεο θάζε ηδηνθηεζίαο.  

(7) Ζ πδαηνθαιιηέξγεηα ζε ρσκάηηλεο δεμακελέο κεηά απφ έγθξηζε ησλ αξκφδησλ 

ππεξεζηψλ. 

(8) Έξγα βειηίσζεο, απνθαηάζηαζεο θαη ζπληήξεζεο ηνπ ππάξρνληνο νδηθνχ 

δηθηχνπ. 

(9) Έξγα βειηίσζεο, απνθαηάζηαζεο, ζπληήξεζεο θαη εθζπγρξνληζκνχ ιεηηνπξγηθψλ 

ππνδνκψλ θαη κεηαθνξψλ (απνρέηεπζε, χδξεπζε, ζηδεξνδξνκηθφ δίθηπν θιπ) 

κεηά απφ Μειέηε Πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ πνπ ζα εγθξίλεηαη απφ ηηο 

Αξκφδηεο Τπεξεζίεο. 

(10) Δπηηξέπνληαη επίζεο νη παξαθάησ ρξήζεηο κε απνζάξξπλζε ηεο θαηάηκεζεο 

ησλ γεπέδσλ θαη επηβνιή ήπηαο δφκεζεο (φξην θαηάηκεζεο θαη αξηηφηεηαο ηεο 

ηάμεο ησλ 8 ζηξ.) 

 Καηνηθία (ζπλνιηθήο επηθάλεηαο ηεο ηάμεο ησλ 200 η.κ.) 

 Γεσξγηθέο απνζήθεο (ζπλνιηθήο επηθάλεηαο ηεο ηάμεο ησλ 100 η.κ.) 

 Αζιεηηθέο εγθαηαζηάζεηο θαη παηδηθέο ραξέο 

 Σνπξηζηηθέο εγθαηαζηάζεηο κε κεησκέλνπο φξνπο δφκεζεο (.Γ. ηεο ηάμεο 

ηνπ 0,1 θαη αξηηφηεηα ησλ γεπέδσλ ηεο ηάμεο ησλ 8 ζηξ.)  

 Δγθαηαζηάζεηο αλαςπρήο(ζπλνιηθήο επηθάλεηαο ηεο ηάμεο ησλ 200 η.κ.) 
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 Γηα ηνπο ινηπνχο φξνπο θαη πεξηνξηζκνχο δφκεζεο εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ 

απφ 24.5.85 Π./ηνο (Λ270) φπσο ηζρχεη θαζψο θαη νη δηαηάμεηο ηνπ απφ 21.1.88 

Π./ηνο (Γ61) φπσο ηζρχεη. 

 ηνπο νηθηζκνχο επηηξέπεηαη ε επέθηαζε ησλ νξίσλ ησλ νηθηζκψλ  εθ’ φζνλ απηνί 

δελ επεθηείλνληαη κέζα ζηε Εψλε Α πξνζηαζίαο ηεο Φχζεο. 

 

Πεξηνρέο Β1 

α) Πεξηνρή Καινγξηάο 

Δπηηξέπνληαη κόλν: 

(1) Ζ πξφζβαζε απφ ην ππάξρνλ αζθαιηνζηξσκέλν νδηθφ δίθηπν νρεκάησλ πιελ 

ησλ βαξέσλ θνξηεγψλ άλσ ηνπ 1½ ηφλνπ κε εμαίξεζε ησλ πξνκεζεπηηθψλ. 

Δπηηξεπφκελν φξην ηαρχηεηαο 40 ρηι./ψξα. 

(2) Καηνηθία . 

(3) Οη αζιεηηθέο εγθαηαζηάζεηο θαη παηδηθέο ραξέο. 

(4) Οη εγθαηαζηάζεηο αλαςπρήο (φπσο εζηηαηφξηα, ηαβέξλεο θαθελεία, δηακφξθσζε 

ειεχζεξσλ ρψξσλ, θηφζθηα θιπ) εμαηξνπκέλσλ ησλ κπαξ, ληίζθν θαη λπρηεξηλψλ 

θέληξσλ. 

(5) Σνπξηζηηθέο εγθαηαζηάζεηο κφλν κε ηελ εμήο κνξθή: 

 Μηθξέο μελνδνρεηαθέο κνλάδεο κε ζπαζηνχο φγθνπο, δηψξνθα κε κεγάιε 

αξηηφηεηα (ηεο ηάμεο ησλ 8 ζηξ.) θαη κεησκέλεο δφκεζεο (.Γ. ηεο ηάμεο ηνπ 0,1).   

 Ζ εγθαηάζηαζε νξγαλσκέλσλ ηνπξηζηηθψλ θαηαζθελψζεσλ (θάκπηγθ). 

(6) Ζ εκεξήζηα αλαςπρή, απαγνξεπνκέλεο ηεο κφληκεο ή πξφζθαηξεο εγθαηάζηαζεο 

γηα νπνηαδήπνηε απφ ηηο παξαπάλσ ρξήζεηο ζηελ παξαιηαθή ισξίδα θαη ηεο 

δηέιεπζεο παληφο είδνπο ηξνρνθφξνπ νρήκαηνο. 

(7) Ζ δηακφξθσζε ρψξνπ ζηάζκεπζεο ζηελ απφιεμε ηνπ αζθαιηνζηξσκέλνπ 

δξφκνπ κεηά απφ έγθξηζε απφ ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο. 

β) Πεξηνρή Λνπηξώλ Τξκίλεο (Κνπλνππειίνπ) 

Δπηηξέπεηαη κόλν: 

1.  Ζ παξαηήξεζε ηεο θχζεο θαη ε εκεξήζηα αλαςπρή.  

2.  Ζ βειηίσζε θαη ν εθζπγρξνληζκφο ησλ παξαδνζηαθψλ ινπηξψλ κεηά απφ έγθξηζε 

απφ ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο ζχκθσλα κε ηηο νηθείεο δηαηάμεηο ηεο θείκελεο 

λνκνζεζίαο. 
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3.  Ο εθζπγρξνληζκφο ηνπ πθηζηάκελνπ ρψξνπ, γηα ηε δηακνλή θαη εμππεξέηεζε ησλ 

ινπνκέλσλ ησλ ηακαηηθψλ ινπηξψλ ή θαη ίδξπζε λέαο εγθαηάζηαζεο ζηελ ίδηα 

ζέζε. 

4.  Ζ δεκηνπξγία ππαίζξηαο αλαςπρήο θαη άζιεζεο. 

5.   Ζ νξγάλσζε ρψξνπ θαηαζθήλσζεο (θάκπηγθ), κεηά απφ έγθξηζε ησλ αξκφδησλ 

ππεξεζηψλ.  

6.  Απαγνξεχεηαη ε δεκηνπξγία έξγσλ θάζε άιιεο κφληκεο ή πξφζθαηξεο ηνπξηζηηθήο 

ππνδνκήο, θαζψο θαη θάζε άιιε δξαζηεξηφηεηα ή επέκβαζε ζηελ πεξηνρή. 

 

Εώλε ΒΑ  

Δπηηξέπεηαη κόλν: 

Ζ ιεηηνπξγία εμνξπθηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ εληφο ηεο ζεζκνζεηεκέλεο Λαηνκηθήο 

Εψλεο θαζψο θαη εγθαηαζηάζεηο βνεζεηηθέο θαη επεμεξγαζίαο ιαηνκηθψλ πξντφλησλ, 

κέρξη ηελ νξηζηηθή απνκάθξπλζή ηνπο (ρξνληθφ φξην κέρξη έηνπο 2015).  

 

γ. Εώλε Γ’ Δπξύηεξε Πεξηνρή 

ηελ πεξηνρή ηεο Εψλεο Γ’ επηβάιιεηαη ε ιήςε κέηξσλ γηα ηελ πξνζηαζία απφ ηε 

δηάβξσζε ησλ επηθιηλψλ εδαθψλ θαη γηα ηελ απνηξνπή κεηαθνξάο ηνπ ιεπηφθνθθνπ 

εδαθηθνχ πιηθνχ, ζην νπνίν ζπγθξαηνχληαη θαη ηα ιηπάζκαηα, πξνο ηνπο θπζηθνχο ή 

ηερλεηνχο απνδέθηεο, φπσο απηά πεξηγξάθνληαη ζηελ Δηδηθή Πεξηβαιινληηθή 

Μειέηε. 

 

Δπηζεκαίλεηαη όηη δελ επηηξέπνληαη : 

(1) Ζ ίδξπζε θαη εγθαηάζηαζε βηνκεραληθψλ κνλάδσλ ζε θαζνξηζκέλε απφζηαζε 

(ηεο ηάμεο ησλ 250κ.) εθαηέξσζελ ησλ πνηακψλ, ρεηκάξξσλ, ξεκάησλ θιπ, νη 

νπνίεο θαηά ηελ παξαγσγηθή ηνπο δηαδηθαζία έρνπλ πγξά απφβιεηα, αλεμάξηεηα 

απφ ην βαζκφ θαζαξηζκνχ ηνπο θαη ηα νπνία απνζηξαγγίδνπλ ζηηο 

πξνζηαηεπφκελεο πεξηνρέο ηεο Εψλεο Α΄. 

(2) ηε ιεθάλε απνξξνήο απαγνξεχεηαη ε ίδξπζε εγθαηάζηαζε, θαη ιεηηνπξγία 

βαξέσλ βηνκεραληθψλ κνλάδσλ (ρεκηθέο, πεηξνρεκηθά, ζεξκνειεθηξηθά, 

πδξνειεθηξηθά, δηπιηζηήξηα). 

(3) Γηα ηελ πινπνίεζε θάζε έξγνπ κεγάιεο θιίκαθαο πνπ νη επηπηψζεηο ηνπ πηζαλά 

λα απεηιήζνπλ ηα θαηάληη επαίζζεηα νηθνζπζηήκαηα, είηε ιφγσ θαθήο ιεηηνπξγίαο 

ηνπ, είηε ιφγσ επίδξαζεο αζηάζκεησλ παξαγφλησλ ή αηπρήκαηνο, απαηηείηαη, 
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θαηά ηε θάζε ηεο πεξηβαιινληηθήο αδεηνδφηεζεο ηνπ, ε εμέηαζε φισλ ησλ 

πξνζθεξφκελσλ εθηφο ηεο Δπξχηεξεο Εψλεο, ελαιιαθηηθψλ ιχζεσλ  

 

 

Γεληθέο θαη άιιεο δηαηάμεηο 

 

1.  Δμαηξνχληαη απφ ηηο απαγνξεχζεηο ηεο παξνχζαο ξχζκηζεο : 

α) Σα έξγα θαη νη δξαζηεξηφηεηεο πνπ ηελ εκέξα δεκνζίεπζεο ηνπ παξφληνο: 

 πθίζηαληαη θαη ιεηηνπξγνχλ λνκίκσο ή 

 βξίζθνληαη ζην ζηάδην ηεο θαηαζθεπήο κε βάζε ζχλλνκε άδεηα ή  

 έρνπλ δεκνπξαηεζεί, ή βξίζθνληαη ζην ζηάδην ηεο δεκνπξάηεζεο ή 

 έρνπλ άδεηα εγθαηάζηαζεο ή ιεηηνπξγίαο ή 

 έρεη εθδνζεί ζρεηηθή νηθνδνκηθή άδεηα ή 

 έρνπλ πεξηβαιινληηθά αδεηνδνηεζεί κε επηβνιή πεξηβαιινληηθψλ φξσλ κε ηε 

δπλαηφηεηα, εαλ απαηηείηαη επηβνιή αξκνδίσο πξνζζεηηθψλ φξσλ. 

β) Δξγα εζληθήο ζεκαζίαο, χζηεξα απφ έγθξηζε ηνπ Τπνπξγηθνχ πκβνπιίνπ, 

θαζψο επίζεο έξγα θαη επεκβάζεηο ιφγσ εθηάθηνπ αλάγθεο (ζεηζκψλ, πιεκκπξψλ, 

ζενκεληψλ θ.ιπ.) 

2.  Σα έξγα γηα ηα νπνία έρεη εθδνζεί Απφθαζε πξνέγθξηζεο ρσξνζέηεζεο θαη 

εθείλα γηα ηα νπνία έρεη πξνεγεζεί, βάζε ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο 

παξαρψξεζε θνηλφρξεζησλ ή δεκνηηθψλ γεπέδσλ θαη αληίθεηληαη ζηηο 

δηαηάμεηο ηεο παξνχζαο ξχζκηζεο, επαλεμεηάδνληαη θαηά πξνηεξαηφηεηα ζηα 

πιαίζηα ησλ πξναλαθεξφκελσλ δηαηάμεσλ ηεο παξνχζαο ξχζκηζεο θαη 

πξνσζείηαη ε δηαδηθαζία αδεηνδφηεζήο ηνπο κεηά απφ ζχκθσλε γλψκε ηεο 

αξκφδηαο Γ/λζεο ηνπ ΤΠΔΥΩΓΔ. 

3.  Γηα φια ηα επηηξεπφκελα έξγα θαη δξαζηεξηφηεηεο ηνπ άξζξνπ 3 ηεο 

παξνχζαο ξχζκηζεο πνπ εκπίπηνπλ ζηηο δηαηάμεηο ηεο ΚΤΑ 69269/5387/90 

(Β 678/90) αλεμάξηεηα απφ ηελ θαηεγνξία ζηελ νπνία ππάγνληαη, 

αθνινπζείηαη ε δηαδηθαζία ησλ άξζξσλ 8 θαη 9 απηήο. 

4.  Απαγνξεχεηαη ε απνκάθξπλζε ησλ θπηνθξαθηψλ, θάζε λέν έξγν 

εθρέξζσζεο θαη θάζε λέα επέθηαζε ηεο γεσξγηθήο γεο. Με κέξηκλα ησλ 

αξκφδησλ ππεξεζηψλ, νξηνζεκαίλνληαη νη λφκηκα πθηζηάκελεο γεσξγηθέο 

θαιιηέξγεηεο. 
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5.  Με ηνλ θαλνληζκφ δηνίθεζεο θαη ιεηηνπξγίαο θαη ην ζρέδην δηαρείξηζεο 

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. Νέεο γεσηξήζεηο πξέπεη λα 

απνθεχγνληαη κέρξη ηελ πξαγκαηνπνίεζε εηδηθήο Τδξνγεσινγηθήο Μειέηεο. 

  

6.  Με ηνλ θαλνληζκφ δηνίθεζεο θαη ιεηηνπξγίαο θαη ην ζρέδην δηαρείξηζεο   

κπνξεί λα επηβάιινληαη πξφζζεηνη φξνη ζηελ άζθεζε ηεο αιηεπηηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο γηα ιφγνπο πξνζηαζίαο ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο. 

7.  Με κέξηκλα ησλ αξκνδίσλ ππεξεζηψλ θαη ζχκθσλα κε ηελ εμεηδίθεπζε ηνπ 

θαλνληζκνχ δηνίθεζεο θαη ιεηηνπξγίαο θαη ηνπ ζρεδίνπ είλαη δπλαηή ε 

επνρηαθή ή κφληκε απαγφξεπζε ηεο θπθινθνξίαο νρεκάησλ θπξίσο ζε 

νδνχο πνπ δελ εμππεξεηνχλ λφκηκα πθηζηάκελεο δξαζηεξηφηεηεο. 

  

8.  Ζ εγθαηάζηαζε ηεο απαξαίηεηεο ππνδνκήο γηα ηελ επφπηεπζε ηνπ ρψξνπ, 

ηελ πεξηβαιινληηθή ελεκέξσζε, ηε ζήκαλζε θαη ηηο ινηπέο ιεηηνπξγίεο ηνπ 

«Δζληθνχ Πάξθνπ ιηκλνζάιαζζαο Κνηπρίνπ - δάζνπο ηξνθπιηάο», 

επηηξέπεηαη ζχκθσλα κε ηηο εμεηδηθεχζεηο πνπ αλαθέξνληαη αλά δψλε θαη 

εθηειείηαη, κε επζχλε ηνπ θνξέα δηαρείξηζεο. 

  

9.   Ζ ζήξα απαγνξεχεηαη ζε φιε ηελ έθηαζε ηνπ Δζληθνχ Πάξθνπ (Εψλεο Α, Α1, 

Β1) γηα ηξία έηε. Μεηά ηελ παξέιεπζε ηεο ηξηεηίαο είλαη δπλαηή ε 

ηξνπνπνίεζε ηεο παξνχζαο ξχζκηζεο κεηά απφ πξφηαζε ηνπ Φνξέα 

Γηαρείξηζεο, αλάινγα κε ηα επηζηεκνληθά δεδνκέλα ζρεηηθήο κειέηεο θαη 

έθδνζε ζρεηηθνχ θαλνληζκνχ 

  

10. Δπηβάιιεηαη ε απνκάθξπλζε απφ ηελ πεξηνρή ησλ πθηζηάκελσλ 

παξάλνκσλ έξγσλ θαη δξαζηεξηνηήησλ, πνπ έξρνληαη ζε αληίζεζε κε ηα 

νξηδφκελα ζην παξφλ θαη επηβάιιεηαη ε απνθαηάζηαζε ηνπ πεξηβάιινληνο 

ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο θαη ηηο ππνδείμεηο ηνπ θνξέα δηαρείξηζεο. 

  

 


