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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Αρ. Φύλλου 497

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ

17 Οκτωβρίου 2008

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 44549
Χαρακτηρισμός των υγροβιοτόπων Δέλτα Νέστου, Λί−
μνης Βιστωνίδας με λιμνοθαλάσσια και λιμνιαία χα−
ρακτηριστικά, Λίμνης Ισμαρίδας και της ευρύτερης
περιοχής τους ως Εθνικό Πάρκο με Περιφερειακή
Ζώνη.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ − ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ
ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ – ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ − ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ, ΑΙΓΑΙΟΥ
ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ − ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 1650/1986 «Για την προστασία
του Περιβάλλοντος» (Α΄ 160) όπως αυτός τροποποιήθηκε
με το ν. 3010/2002 «Εναρμόνιση του ν. 1650/1986 με τις
Οδηγίες 97/11 Ε.Ε. και 96/61 Ε.Ε., διαδικασία οριοθέτη−
σης και ρυθμίσεις θεμάτων για υδατορέματα και άλλες
διατάξεις (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 συμπληρώθηκε με το
άρθρο 13 του ν. 3044/2002 (Α΄ 197).
3. Τις διατάξεις τoυ άρθρoυ 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).
4. Τις διατάξεις του ν.δ/τος 191/1974 (Α΄ 350) «Κύρωση
της εν Ραμσάρ (Ramsar) του Ιράν στις 2.2.1971 υπογρα−
φείσας Διεθνούς Συμφωνίας για την προστασία των
Διεθνούς ενδιαφέροντος υγροτόπων ιδίως ως υγροβιο−
τόπων» της οποίας το πρωτόκολλο και οι τροποποιήσεις
αυτού έχουν κυρωθεί με το ν. 1751/1988 (Α΄ 26) και το
ν. 1950/1991 (Α΄ 84).
5. Την επιστημονική μελέτη «Ειδική Περιβαλλοντική
Μελέτη της προστατευόμενης περιοχής του Δέλτα Νέ−
στου, συμπλέγματος λιμνών Βιστωνίδας και Ισμαρίδας
και της ευρύτερης περιοχής τους».
6. Τις Ειδικές Ζώνες Προστασίας (SPA) και Ζώνες
Περιοχών Κοινοτικού Ενδιαφέροντος (SCI), οι οποίες
περιλαμβάνονται στο Ευρωπαϊκό Οικολογικό Δίκτυο
Natura 2000, με την επωνυμία «Δέλτα Νέστου και Λιμνο−
θάλασσες Κεραμωτής –Ευρύτερη Περιοχή και Παράκτια
Ζώνη» με κωδικούς GR 1150001 (SPA) και GR11500010

(SCI), «Μαρώνεια –Σπήλαιο» με κωδικό GR 1130008 (SCI),
«Λίμνες και Λιμνοθάλασσες της Θράκης –Ευρύτερης Πε−
ριοχής και Παράκτια Ζώνη» με κωδικό GR 1130009 (SCI),
«Λίμνες Βιστωνίδα, Ισμαρίδα –Λιμνοθάλασσες Πόρτο
Λάγος, Αλυκή, Πτελέα, Ξηρολίμνη, Καρατζά» με κωδικό
GR 11300010 (SPA).
7. 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 21 παρ. 1 και 2 του ν. 1650/1986» (Β΄ 541).
8. Την υπ’ αριθμ 29310/2003 απόφαση του Υπουρ−
γού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων
«Έγκριση Περιφερειακού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδια−
σμού και Αειφόρου Ανάπτυξης Περιφέρειας Ανατολικής
Μακεδονίας−Θράκης»(Β΄ 1471).
9. Την υπ’αριθμ. 25/27.2.2004 γνωμοδότηση του νομαρ−
χιακού συμβουλίου Καβάλας.
10. Την υπ’ αριθμ. 15/24.2.2004 γνωμοδότηση του νο−
μαρχιακού συμβουλίου Ξάνθης.
11. Την υπ’ αριθμ. 25/29.3.2004 γνωμοδότηση του νο−
μαρχιακού συμβουλίου Ροδόπης.
12. Την υπ’ αριθμ. 658/24.11.2006 γνωμοδότηση του
Φορέα Διαχείρισης Δέλτα Νέστου, λιμνών Βιστωνίδας
και Ισμαρίδας.
13. Τo γεγovός ότι από τις καvovιστικές διατάξεις αυ−
τής της απόφασης δεv πρoκαλείται δαπάvη σε βάρoς
τoυ κρατικoύ πρoϋπoλoγισμoύ και τoυ προϋπολογισμού
των oικείων Ο.Τ.Α., αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Σκοπός του παρόντος άρθρου είναι η προστασία, δι−
ατήρηση και διαχείριση της φύσης και του τοπίου, ως
φυσικής κληρονομιάς και πολύτιμου εθνικού φυσικού
πόρου σε χερσαία και υδάτινα τμήματα της περιοχής
«των υγροτόπων Δέλτα Νέστου, Λίμνης Βιστωνίδας, με
λιμνοθαλάσσια και λιμνιαία χαρακτηριστικά της Λίμνης
Ισμαρίδας και της ευρύτερης περιοχής τους», που διακρί−
νονται για την μεγάλη βιολογική, οικολογική, αισθητική,
επιστημονική, γεωμορφολογική και παιδαγωγική τους
αξία, με το χαρακτηρισμό της ως «ΕΘΝΙΚΟ ΠΑΡΚΟ».
Ειδικότερα επιδιώκεται η αποτελεσματική προστασία
των μοναδικών για την πολύπλευρη αξία τους τύπων
οικοτόπων και των σπάνιων ειδών χλωρίδας και πανίδας
που ενδημούν και αναπαράγονται στην περιοχή.
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Άρθρο 2
Χαρακτηρισμός και οριοθέτηση περιοχής και ζωνών
1. Χαρακτηρίζονται ως Εθνικό Πάρκο με περιφερειακή
ζώνη, με την ονομασία «ΕΘΝΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ (Ε.Π.Α.Μ.Θ.),» που μεταφράζε−
ται για τις σχέσεις με το εξωτερικό ως «NATIONAL PARK
OF EAST MACEDONIA AND THRACE» η χερσαία και
υδάτινη περιοχή συνολικής εκτάσεως 726.775,03 στρεμ−
μάτων (με την περιφερειακή Ζώνη) που βρίσκεται εκτός
των ορίων των οικισμών προ του 1923, των οριοθετημέ−
νων οικισμών κάτω των 2.000 κατοίκων, των Δήμων Χρυ−
σούπολης, Κεραμωτής (N. Καβάλας), Τοπείρου, Ξάνθης,
Βιστωνίδας, Αβδήρων, των Κοινοτήτων Αμαξάδων και
Σελέρου (N. Ξάνθης), Ιάσμου, Σώστη, Αιγείρου, Νέου Σι−
δηροχωρίου, Μαρώνειας (N. Ροδόπης), και της ζώνης των
500,00μ. περιμετρικά των ορίων των οικισμών αυτών
και σύμφωνα με τα οριζόμενα στην εκάστοτε κείμενη
νομοθεσία, εφόσον η ζώνη των 500μ. δεν εμπίπτει σε
Α ζώνη προστασίας της παρούσας απόφασης, καθώς
και εκτός των ορίων των εγκεκριμένων Γενικών Πολεο−
δομικών Σχεδίων (Γ.Π.Σ.) και Ζωνών Οικιστικού Ελέγχου
(Ζ.Ο.Ε), όπως τα όριά της φαίνονται με μεγάλη έντονη
διακεκομμένη γραμμή στα 12 πρωτότυπα διαγράμματα
σε κλίμακα 1:25.000 που θεωρήθηκαν από τον Προϊστά−
μενο της Διεύθυνσης Τοπογραφικών Εφαρμογών με
την 44549/2008 πράξή του και που αντίτυπά τους σε
φωτοσμίκρυνση δημοσιεύονται με την απόφαση αυτή.
2. Εντός της έκτασης του Εθνικού Πάρκου καθο−
ρίζονται ζώνες προστασίας Α (Α1,Α2,Α3,Α4,Α5), Β (Β1,
Β2,Β3,Β4,Β5) και Γ (Γ1,Γ2), όπου η οριογραμμή τους ακο−
λουθεί φυσικά χαρακτηριστικά ή τεχνητά στοιχεία του
εδάφους, όπως φαίνεται στα διαγράμματα της προ−
ηγουμένης παραγράφου και οι πολυγωνικές γραμμές
αυτών περιγράφονται με συντεταγμένες στο σύστημα
ΕΓΣΑ ’87, οι οποίες αναγράφονται στους πίνακες του
παραρτήματος Ι, που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της
παρούσας απόφασης και ειδικότερα:
Ι.1. Ζώνη Α1 (Ποταμός Νέστος− παραποτάμιες διαπλά−
σεις, Λίμνη Βιστωνίδα, περιλίμνια ζώνη, Λίμνη Ισμαρίδα
− περιλίμνια ζώνη). Περιοχή προστασίας της Φύσης.
Ως ζώνη Α1 ορίζεται η περιοχή που περιλαμβάνεται
μεταξύ πολυγωνικών γραμμών και διακρίνεται ως A1.1,
A1.2, A1.3.
Ι.2. Ζώνη Α2 (Περιοχή λιμνοθαλασσών, ελωδών εκτά−
σεων μονίμων ή εποχιακών). Περιοχή προστασίας της
φύσης.
Ως ζώνη Α2 ορίζεται η περιοχή που περιλαμβάνεται
μεταξύ πολυγωνικών γραμμών και διακρίνεται ως: A2.1,
A2.2, A2.3, A2.4, A2.5, A2.6, A2.7, A2.8.
Ι.3. Ζώνη Α3 (Τμήματα και εκβολές λοιπών ποταμών
και παραποτάμιων διαπλάσεων). Περιοχή προστασίας
της Φύσης. Ως ζώνη Α3 ορίζεται η περιοχή που περιλαμ−
βάνεται μεταξύ πολυγωνικών γραμμών και διακρίνεται
ως: A3.1, A3.2.
Ι.4. Ζώνη Α4 (Άλσος φωλιάσματος ορνιθοπανίδας πε−
ριοχής Πόρτο Λάγος) Περιοχή προστασίας της Φύσης.
Ως ζώνη Α4 ορίζεται η περιοχή που περιλαμβάνε−
ται μεταξύ πολυγωνικών γραμμών και διακρίνεται ως:
A4.1.
Ι.5. Ζώνη Α5 (Θαλάσσια ζώνη). Περιοχή προστασίας της
Φύσης. Ως ζώνη Α5 ορίζεται η περιοχή που περιλαμβά−
νεται μεταξύ πολυγωνικών γραμμών και διακρίνεται ως:
A5.1, A5.2, A5.3, A5.4, A5.5, A5.6.

ΙΙ.1. Ζώνη Β1 (Η περιβάλλουσα την κοίτη του ποταμού
Νέστου −Ζώνη Α1− έκταση). Περιοχή προστατευόμενων
φυσικών σχηματισμών, προστατευόμενων τοπίων και
στοιχείων τοπίου.
Ως ζώνη Β1 ορίζεται η περιοχή που περιλαμβάνεται
μεταξύ πολυγωνικών γραμμών και διακρίνεται ως: B1.1,
B1.2, B1.3, B1.4.
ΙΙ.2. Ζώνη Β2 (Τμήματα ποταμών και παραποτάμι−
ων διαπλάσεων). Περιοχή προστατευόμενων φυσικών
σχηματισμών, προστατευόμενων τοπίων και στοιχείων
τοπίου. Ως ζώνη Β2 ορίζεται η περιοχή που περιλαμ−
βάνεται μεταξύ πολυγωνικών γραμμών και διακρίνεται
ως: B2.1., B2.2.
ΙΙ.3. Ζώνη Β3 (Υπόλοιπη χερσαία έκταση). Περιοχή προ−
στατευόμενων φυσικών σχηματισμών, προστατευόμε−
νων τοπίων και στοιχείων τοπίου. Ως ζώνη Β3 ορίζεται η
περιοχή που περιλαμβάνεται μεταξύ πολυγωνικών γραμ−
μών και διακρίνεται ως: B3.1, B3.2, B3.3, B3.4, B3.5, B3.6,
B3.7, B3.8, B3.9, B3.10, B3.11, B3.12, B3.13, B3.14, B3.15.
ΙΙ.4. Ζώνη Β4 (Θαλάσσια έκταση). Περιοχή προστατευό−
μενων φυσικών σχηματισμών, προστατευόμενων τοπίων
και στοιχείων τοπίου. Ως ζώνη Β4 ορίζεται η περιοχή
που περιλαμβάνεται μεταξύ πολυγωνικών γραμμών και
διακρίνεται ως: B4.1, B4.2, B4.3, B4.4, B4.5, B4.6.
ΙΙ.5. Ζώνη Β5 (περιοχή γηπέδων πρώην «Φωνή Αμερι−
κής»). Περιοχή προστατευόμενων φυσικών σχηματισμών,
προστατευόμενων τοπίων και στοιχείων τοπίου. Ως
ζώνη Β5 ορίζεται η περιοχή που περιλαμβάνεται μεταξύ
πολυγωνικών γραμμών και διακρίνεται ως: B5.1, B5.2.
ΙΙΙ.1. Ζώνη Γ1 (Χερσαία και Θαλάσσια έκταση). Περιο−
χή οικοανάπτυξης. Ως ζώνη Γ1 ορίζεται η περιοχή που
περιλαμβάνεται μεταξύ πολυγωνικών γραμμών και δι−
ακρίνεται ως: Γ1.1, Γ1.2, Γ1.3, Γ1.4, Γ1.5, Γ1.6, Γ1.7, Γ1.8, Γ1.9,
Γ1.10, Γ1.11.
ΙΙΙ.2. Ζώνη Γ2 (Χερσαία περιοχή). Περιοχή οικοανάπτυ−
ξης. Ως ζώνη Γ2 ορίζεται η περιοχή που περιλαμβάνεται
μεταξύ πολυγωνικών γραμμών και διακρίνεται ως: Γ2.1,
Γ2.2, Γ2.3, Γ2.4, Γ2.5, Γ2.6, Γ2.7.
3. Εκτός της έκτασης του Εθνικού Πάρκου καθορί−
ζεται Περιφερειακή Ζώνη−Ζώνη Δ1 (χερσαία περιοχή).
Η οριογραμμή της ακολουθεί φυσικά χαρακτηριστικά
ή τεχνητά στοιχεία του εδάφους, όπως φαίνεται στα
διαγράμματα του άρθρου 2 και οι πολυγωνικές γραμμές
αυτής περιγράφεται με συντεταγμένες στο σύστημα
ΕΓΣΑ ’87 οι οποίες αναγράφονται στους πίνακες του
παραρτήματος Ι, που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος
της παρούσας:
Άρθρο 3
Ζώνη Α − Περιοχή Προστασίας της Φύσης
Επιτρεπόμενες χρήσεις και δραστηριότητες, για το
σύνολο της Ζώνης Α.
Γενικοί όροι:
1. Η επιστημονική έρευνα που σχετίζεται με την παρα−
κολούθηση, προστασία και διαχείριση των προστατευό−
μενων οικοσυστημάτων και ενδιαιτημάτων της περιοχής,
καθώς και των στοιχείων της πολιτιστικής κληρονομιάς
και εφόσον εξασφαλίζεται υψηλός βαθμός προστασίας
για τα επιμέρους στοιχεία και οικότοπους της περιοχής,
μετά από σύμφωνη γνώμη του Φορέα Διαχείρισης.
2. Οι διαχειριστικές δράσεις που περιλαμβάνουν
τα απαραίτητα έργα – ενέργειες – λειτουργίες – που
προβλέπονται από πενταετές σχέδιο Διαχείρισης του
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Φορέα Διαχείρισης και αποσκοπούν στη αναβάθμιση,
διατήρηση ή και αποκατάσταση των χαρακτηριστικών
στοιχείων του οικοσυστήματος και των προστατευόμε−
νων ενδιαιτημάτων της περιοχής, μετά από σύμφωνη
γνώμη του Φορέα Διαχείρισης και Έγκριση Περιβαλλο−
ντικών Όρων, για κάθε έργο σύμφωνα με την κείμενη
νομοθεσία.
3. Η ημερήσια επίσκεψη με σκοπό την περιβαλλοντική
εκπαίδευση, την παρατήρηση της φύσης, την αναψυχή
και τα θαλάσσια λουτρά, καθώς επίσης τη δημιουργία
σε συγκεκριμένους χώρους των απαραίτητων μη μόνι−
μων υποδομών, εφόσον εξασφαλίζεται υψηλός βαθμός
προστασίας για τα επιμέρους στοιχεία και οικότοπους
της περιοχής. Τα έργα συντήρησης και βελτίωσης των
αναγκαίων υποδομών ή η κατασκευή νέων ελαφριάς
υποδομής (μη μόνιμων) για την υλοποίηση των προ−
αναφερθέντων δραστηριοτήτων και την υποδοχή, ξε−
κούραση και διημέρευση επισκεπτών (όπως βελτίωση
μονοπατιών, στέγαστρα − παρατηρητήρια, πινακίδες
πληροφόρησης, υπαίθριοι χώροι περιβαλλοντικής εκπαί−
δευσης, υποδομές εστίασης σε συγκεκριμένα σημεία,
ποδηλατοδρόμοι, μικροί ελεγχόμενη χώροι στάθμευσης,
κ.λ.π.), υλοποιούνται με τις εξής προϋποθέσεις:
i) να εξασφαλίζεται υψηλός βαθμός προστασίας και
να επιτυγχάνεται η αναβάθμιση των περιβαλλοντικών
– οικολογικών παραμέτρων της προστατευόμενης πε−
ριοχής.
ii) στον κανονισμό διοίκησης και λειτουργίας του Φο−
ρέα Διαχείρισης να εξειδικεύονται οι όροι και περιορι−
σμοί για την άσκηση της δραστηριότητας.
iii) να προβλέπονται στο εκάστοτε εγκεκριμένο Σχέ−
διο Διαχείρισης. Μέχρι την εκπόνηση και έγκριση του
εκάστοτε Σχεδίου Διαχείρισης, οι προαναφερθείσες
δραστηριότητες και υποδομές υλοποιούνται, κατόπιν
εκπόνησης Ειδικής Τεχνικής Μελέτης Εφαρμογής και
θεώρησή της από την Δ/νση ΠΕΧΩ της οικείας Περιφέ−
ρειας μετά από γνώμη του Φορέα Διαχείρισης.
iv) να είναι δυνατή η άμεση εναρμόνισή τους, με τα
προβλεπόμενα στα εκάστοτε εκπονούμενα και εγκρι−
νόμενα Σχέδια Διαχείρισης για την περιοχή.
v) την Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων μετά από γνώ−
μη του Φορέα Διαχείρισης για κάθε έργο όπου απαιτεί−
ται σύμφωνα με την εκάστοτε κείμενη νομοθεσία.
4. Στις θαλάσσιες ζώνες, στις λίμνες, με λιμνοθα−
λάσσια και λιμνιαία χαρακτηριστικά της Λίμνης στις
κοίτες των ποταμών και φυσικών – τεχνικών καναλιών,
η συντήρηση, ο εκσυγχρονισμός και η επέκταση των
υφιστάμενων δικτύων και υποδομών, εφόσον εξασφαλί−
ζεται υψηλός βαθμός προστασίας, καθώς και η κίνηση
σκαφών, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
5. Η συντήρηση, επισκευή και αναστύλωση ιστορικών,
θρησκευτικών και πολιτιστικών μνημείων και χώρων και
οι αρχαιολογικές ανασκαφές − έρευνες, εφόσον εκδοθεί
η απαραίτητη άδεια, από τους κατά περίπτωση αρμόδι−
ους για το φυσικό αντικείμενο φορείς και Υπηρεσίες και
εφόσον εξασφαλίζεται υψηλός βαθμός προστασίας για
τα επιμέρους στοιχεία και οικότοπους της περιοχής.
6. Η διοργάνωση εναλλακτικών τουριστικών προγραμ−
μάτων, ύστερα από άδεια του Φορέα Διαχείρισης.
7. Ο εμπλουτισμός και η επανεισαγωγή τοπικού και
όμοιου γενετικά υλικού της άγριας πανίδας και της
αυτοφυούς χλωρίδας, σύμφωνα με την κοινή υπουργική
απόφαση 294283/1997 (Β΄ 688) «Καθορισμός μέτρων δια−
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χείρισης της άγριας ορνιθοπανίδας» και το ν. 2719/1999
(Α΄ 106) «Κύρωση Διεθνούς Σύμβασης Βόννης για τη
διατήρηση των αποδημητικών ειδών άγριας πανίδας»,
μετά από ειδική για το σκοπό αυτό διαχειριστική μελέτη
και θεώρησή της από το Φορέα Διαχείρισης και έγκρισή
της από τις καθ’ ύλη αρμόδιες υπηρεσίες και εφόσον το
έργο αυτό αποδεδειγμένα μπορεί να συμβάλλει απο−
τελεσματικά στην αποκατάσταση των ειδών αυτών σε
ικανοποιητική κατάσταση διατήρησης και με την προ−
ϋπόθεση ότι δεν προκαλούνται αρνητικές συνέπειες σε
υπάρχοντες φυσικούς οικοτόπους ή άλλα είδη και δεν
θίγεται ο ν. 2204/1994 (Α΄ 59) «Κύρωση Σύμβασης για τη
βιολογική ποικιλότητα».
Ι.1. Ζώνη Α1 (Ποταμός Νέστος− παραποτάμιες διαπλάσεις,
Λίμνη Βιστωνίδα, Λίμνη με λιμνοθαλάσσια και λιμνιαία χα−
ρακτηριστικά της Λίμνης Ισμαρίδα − περιλίμνιες ζώνες).
Στη Ζώνη Α1 το σύνολο των αναφερόμενων στους
γενικούς όρους για την Ζώνη Α και επιπλέον:
Επιτρέπονται:
1. Η υδατοκαλλιέργεια ημιεντατική –– εκτατική σε χερ−
σαίες ή υδάτινες εγκαταστάσεις και οι αναγκαίες υπο−
δομές τους, καθώς και ο σχεδιασμός και η υλοποίηση
έργων που αφορούν στην αποκατάσταση και βελτίωση
των ιχθυοαποθεμάτων και της αλιευτικής δραστηριό−
τητας στα λιμνοθαλάσσια και ποτάμια οικοσυστήματα,
μετά από εκπόνηση ειδικών για τον σκοπό αυτό δια−
χειριστικών μελετών.
2. Η χρήση των λιμνοθαλάσσιων οικοσυστημάτων ως
ιχθυοτροφείων και η δημιουργία της αναγκαίας υπο−
δομής, καθώς και ο εκσυγχρονισμός – συντήρηση, επέ−
κταση της υφιστάμενης υποδομής για την εξυπηρέτη−
ση των παραπάνω δραστηριοτήτων και σε εφαρμογή
των σχετικών αρχών και κατευθύνσεων των αρμόδιων
Υπηρεσιών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων, με την προϋπόθεση της μη μόνιμης κατα−
στροφής, αλλοίωσης, ή επιβάρυνσης παράκτιων και
θαλάσσιων προστατευομένων οικοτόπων, καθώς και
των φυσικών διεργασιών αυτών.
3. Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση έργων που αφο−
ρούν στην αποκατάσταση και βελτίωση των ιχθυοα−
ποθεμάτων καθώς και έργα βελτίωσης της αλιευτικής
δραστηριότητας, μετά από εκπόνηση ειδικών για τον
σκοπό αυτό διαχειριστικών μελετών.
4. Η αλιεία σύμφωνα με τις εκάστοτε κείμενες δια−
τάξεις.
5. Η γεωργία στις νομίμως υφιστάμενες καλλιεργού−
μενες εκτάσεις, καθώς και τα αναγκαία έργα υποδομής
της (π.χ αναδιάρθρωση, αναδασμός, άρδευση, οδοποιία
κ.λ.π.) και ο εκσυγχρονισμός της υπό τις ακόλουθες
προϋποθέσεις:
α. Η φυτοπροστασία να γίνεται με υποχρεωτική τή−
ρηση του Κώδικα Ορθής Γεωργικής Πρακτικής (Κ.Ο.Γ.Π)
και με μεθόδους που επιτρέπονται στα πλαίσια των
εκάστοτε σχετικών κανονισμών της Ε.Ε. που αφορούν
την εφαρμογή αγροπεριβαλλοντικών μέτρων.
β. Διατήρηση των φυτοφραχτών όπου υφίστανται στα
όρια των αγροτεμαχίων.
γ. Προώθηση και ενίσχυση της αναδιάρθρωσης των
καλλιεργειών και εφαρμογή βελτιωμένων καλλιεργητι−
κών πρακτικών.
6. Η βόσκηση.
α. Η βοσκοϊκανότητα κατά είδος, ο χρόνος, η διάρκεια
και οι χώροι βόσκησης, ο αριθμός και το είδος ζώων
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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 θεωρείται από τις αρμόδιες
υπηρεσίες της οικείας Περιφέρειας εντός δύο ετών από
την έκδοση του παρόντος άρθρου.
γ. Μέχρι την οριστική θεώρησή της ειδικής διαχειρι−
στικής μελέτης η δραστηριότητα ασκείται σύμφωνα
με τις κείμενες διατάξεις του Υπουργείου Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων.
7. Η άσκηση της δασοπονίας, μετά από εκπόνηση Δα−
σοπονικών Μελετών και εκθέσεων ή πινάκων υλοτομίας
και έγκρισής τους σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις,
καθώς και οι ενέργειες – δράσεις − προγράμματα απο−
κατάστασης της φυσικής παραποτάμιας βλάστησης με
τοπικά είδη φυτών και τις γηγενείς ποικιλίες τους, με
σκοπό η προσδοκόμενη αποκατάσταση να γίνει με φυτά
ομοειδούς γεννητικού υλικού και μετά από γνώμη του
Φορέα Διαχείρισης.
8. Η συντήρηση και βελτίωση των υφιστάμενων έρ−
γων δικτύων και υποδομών (λιμενικών, ηλεκτροδότησης,
κ.λ.π.), με την προϋπόθεση της μη μόνιμης καταστροφής,
αλλοίωσης, ή επιβάρυνσης παράκτιων και θαλάσσιων
προστατευομένων οικοτόπων, καθώς και των φυσικών
διεργασιών αυτών.
9. Οι εργασίες καθαρισμού και συντήρησης των υφι−
στάμενων στραγγιστικών τάφρων και λοιπών εγγειο−
βελτιωτικών έργων, κατόπιν εκπόνησης Ειδικής Τεχνικής
Μελέτης Εφαρμογής, που εκπονείται από τις αρμόδιες
Υπηρεσίες της οικείας Περιφέρειας, με θεώρησή της
από το Φορέα Διαχείρισης και Έγκριση Περιβαλλοντικών
Όρων, όπου απαιτείται από την κείμενη νομοθεσία.
10. Η απόληψη φερτών υλών, από τις κοίτες και τις
εκβολές ποταμών καθώς και παραποτάμιων αυτών δια−
πλάσεων, μόνον εντός συγκεκριμένων χώρων, οι οποίοι
υποδεικνύονται από σχετική διαχειριστική μελέτη των
αρμοδίων περιφερειακών υπηρεσιών ή των ενδιαφερο−
μένων, η οποία θεωρείται μετά από γνώμη του Φορέα
Διαχείρισης, από την καθ΄ ύλη αρμόδια περιφερειακή
Υπηρεσία (Δ.Ε.Κ.Ε). Η περιβαλλοντική αδειδότησή της
κάθε μεμονωμένης μονάδας εκδίδεται σύμφωνα με την
κείμενη νομοθεσία, μετά από γνώμη του Φορέα Διαχεί−
ρισης. Μέχρι την θεώρηση της σχετικής διαχειριστικής
μελέτης και για χρονικό διάστημα έως τριών ετών, από
την ισχύ της παρούσας απόφασης, η δραστηριότητα
αυτή, καθώς και η εκτέλεση έργων αντιπλημμυρικής προ−
στασίας, ασκείται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
11. Η εκτέλεση έργων αντιπλημμυρικής προστασίας
στην κοίτη και τις εκβολές του ποταμού Νέστου καθώς
και στις παραποτάμιες αυτού διαπλάσεις.
12. Η εκτέλεση έργων διαχείρισης υδατικών πόρων
(υδρομαστεύσεις, υδροδότησης, κ.λ.π.), τα έργα βελτί−
ωσης της παροχετευτικότητας του ποταμού Νέστου,
καθώς και υδρομαστεύσεις για μικρά υδροηλεκτρικά
έργα της παραγράφου ΙΙ.1. 10 του παρόντος άρθρου, με
την προϋπόθεση ότι δεν αλλοιώνονται βασικές οικολο−
γικές διεργασίες και η απαιτούμενη οικολογική παροχή
στο ποτάμιο οικοσύστημα.
13. Τα έργα πρόληψης ή αντιμετώπισης της υφαλμύ−
ρωσης των υπογείων υδάτων ή εδαφών, κ.τ.λ. σύμφωνα
με τα οριζόμενα στη κείμενη νομοθεσία.

14. Οι εγκαταστάσεις παραγωγής ηλεκτρισμού και
θερμότητας, με χρήση φωτοβολταϊκών στοιχείων και
γεωθερμικών πεδίων, σύμφωνα με τις κείμενες διατά−
ξεις, για την κάλυψη των αναγκών των επιτρεπόμενων
χρήσεων και με την προϋπόθεση ότι, οι απαιτούμενες
υποδομές και εγκαταστάσεις για την παραγωγή και με−
ταφορά της παραγόμενης ενέργειας, βρίσκονται εντός
του γηπέδου της εξυπηρετούμενης χρήσης και εκτός
υγροτοπικών περιοχών και φυσικών οικοσυστημάτων.
15. Η ελεύθερη χρήση των παραλιών και οι οργανω−
μένες πλαζ για κολύμβηση, με μη μόνιμες υποδομές,
βάσει της κείμενης νομοθεσίας (περί Αιγιαλού και πα−
ραλίας) μετά από γνώμη του Φορέα Διαχείρισης και
Έγκριση Περιβαλλοντικών όρων σύμφωνα με την κείμενη
νομοθεσία, και με την προϋπόθεση της μη μόνιμης κα−
ταστροφής, αλλοίωσης, ή επιβάρυνσης παράκτιων και
θαλάσσιων προστατευόμενων οικοτόπων, καθώς και
των φυσικών διεργασιών αυτών.
16. Νομίμως υφιστάμενα κτίσματα ή κατασκευές
επιτρέπεται να διατηρήσουν τη χρήση για την οποία
κατασκευάσθηκαν ή για άλλη επιτρεπόμενη από τη
παρούσα απόφαση χρήση. Η αλλαγή της χρήσης επι−
τρέπεται μόνον εφόσον εξασφαλίζεται υψηλός βαθμός
προστασίας και ενισχύονται οι Περιβαλλοντικές − Οικο−
λογικές διεργασίες στην προστατευόμενη περιοχή. Επι−
τρέπονται προσθήκες και εκσυγχρονισμός, σύμφωνα με
τις κείμενες διατάξεις, για λόγους υγιεινής, ασφάλειας,
εξοικονόμησης ενέργειας και αποθήκευσης νερού.
17. Η αλλαγή χρήσης γης για δραστηριότητες πε−
ριβαλλοντικού χαρακτήρα με στόχο την αναβάθμιση
και ενίσχυση των στοιχείων πανίδας και χλωρίδας της
περιοχής, καθώς και την υλοποίηση προγραμμάτων
και δράσεων με σκοπό την περιβαλλοντική εκπαίδευ−
ση – ευαισθητοποίηση και την παρατήρηση της φύσης,
εφόσον εξασφαλίζεται υψηλός βαθμός προστασίας για
τα επιμέρους στοιχεία και οικότοπους της.
18. Η λειτουργία των νομίμως υφιστάμενων γεωτρή−
σεων και η ανόρυξη νέων μόνο για την εξυπηρέτηση
των υδατοκαλλιεργειών, σύμφωνα με τα οριζόμενα και
τις κατευθύνσεις της κείμενης νομοθεσίας.
Ι. 2. Ζώνη Α2 (Περιοχή λιμνοθαλασσών, ελωδών εκτά−
σεων μονίμων ή εποχιακών).Στη Ζώνη Α2 ισχύουν, τα
αναφερόμενα στη Ζώνη Α, καθώς και τα αναφερόμενα
στη Ζώνη Α1, και επιπλέον:
Επιτρέπονται:
1. Η λειτουργία των αλυκών, τα αναγκαία έργα υπο−
δομής, η επέκτασή τους, καθώς και ο εκσυγχρονισμός
τους, με την προϋπόθεση της μη μόνιμης καταστροφής,
αλλοίωσης, ή επιβάρυνσης προστατευόμενων οικοτό−
πων και στοιχείων.
Ι.3. Ζώνη Α3 (Τμήματα και εκβολές ποταμών και πα−
ραποτάμιων διαπλάσεων).
Στη Ζώνη Α3 ισχύουν, τα αναφερόμενα στη Ζώνη Α,
καθώς και τα αναφερόμενα στη Ζώνη Α1, και επιπλέ−
ον:
Επιτρέπονται:
1. Η διατήρηση και η ξύλευση των υφιστάμενων καλ−
λιεργειών λεύκας, απαγορευομένης της επέκτασης ή
αλλαγής καλλιεργούμενου είδους στις προαναφερό−
μενες καλλιεργούμενες εκτάσεις.
2. Η απόληψη φερτών υλών, από τις κοίτες και τις
εκβολές ποταμών καθώς και παραποτάμιων αυτών δια−
πλάσεων, μόνον εντός συγκεκριμένων χώρων, οι οποίοι
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υποδεικνύονται από σχετική διαχειριστική μελέτη, των
αρμοδίων περιφερειακών υπηρεσιών ή των ενδιαφερο−
μένων, η οποία θεωρείται μετά από γνώμη του Φορέα
Διαχείρισης, από την καθ΄ ύλη αρμόδια περιφερειακή
υπηρεσία (Δ.Ε.Κ.Ε.). Η περιβαλλοντική αδειδότησή της
κάθε μεμονωμένης μονάδας εκδίδεται σύμφωνα με την
κείμενη νομοθεσία, μετά από γνώμη του Φορέα Διαχεί−
ρισης. Μέχρι την θεώρηση της σχετικής διαχειριστικής
μελέτης και για χρονικό διάστημα έως τριών ετών, από
την ισχύ της παρούσας απόφασης, η δραστηριότητα
αυτή, καθώς και η εκτέλεση έργων αντιπλημμυρικής
προστασίας, ασκείται σύμφωνα με τις κείμενες δια−
τάξεις.
Ι.4. Ζώνη Α4 (Άλση φωλιάσματος ορνιθοπανίδας πε−
ριοχής Πόρτο Λάγος).
Στη Ζώνη Α4 ισχύουν, τα αναφερόμενα στη Ζώνη Α,
και επιπλέον:
Επιτρέπονται:
1. Οι δραστηριότητες που αφορούν στη διατήρηση της
μορφής και της λειτουργικότητας του οικοσυστήματος,
των εστιών φωλιάσματος και τη μελέτη της ορνιθοπα−
νίδας. Οι απαραίτητες υποδομές για την περίθαλψη και
παρατήρηση της Ορνιθοπανίδας δημιουργούνται επί
των ορίων της Ζώνης Α4, μετά από σύμφωνη γνώμη
του Φορέα Διαχείρισης.
Ι.5. Ζώνη Α5 (Θαλάσσια ζώνη).
Στη Ζώνη Α5 ισχύουν, τα αναφερόμενα στη Ζώνη Α,
και επιπλέον:
Επιτρέπονται:
1. Η θαλάσσια υδατοκαλλιέργεια και η αλιεία κατά τα
οριζόμενα των παραγράφων Ι.1.1, Ι.1.2, Ι.1.3 και Ι.1.4 του
παρόντος άρθρου.
2. Στη θαλάσσια ζώνη της και στις κοίτες των ποταμών
(εκβολές), η συντήρηση – εκσυγχρονισμός, επέκταση
και δημιουργία νέων δικτύων και υποδομών (λιμενικών,
ηλεκτροδότησης, κ.λ.π.), εφόσον εξασφαλίζεται υψηλός
βαθμός προστασίας,
3. Το κολύμπι και οι μη μόνιμες (εκτός της ζώνης Α5
– 2) πλωτές υποδομές και εγκαταστάσεις θαλάσσιας
αναψυχής και οι μεμονωμένες προβλήτες, (υποκατη−
γορίας 4, δεύτερης κατηγορίας, ομάδας 3, της κοινής
υπουργικής απόφασης 15393/2332/2002 (Β΄ 1022), σύμφω−
να με τα οριζόμενα της παραγράφου Ι.1.16 του παρόντος
άρθρου, μετά από γνώμη του Φορέα Διαχείρισης και
Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων σύμφωνα με τα άρθρα
6 και 7 της κοινής υπουργικής απόφασης 11014/703/
Φ104/2003 (B΄ 332).
4. Η διακίνηση σκαφών, σύμφωνα με τις κείμενες δια−
τάξεις και μετά από εξειδίκευση των όρων και περιορι−
σμών για την άσκηση της δραστηριότητας στο σχέδιο
διαχείρισης της περιοχής.
Ζώνη Β – Περιοχή Προστατευόμενων Φυσικών Σχημα−
τισμών, Προστατευόμενων Τοπίων και Στοιχείων Τοπίου
Προστασίας της Φύσης
Επιτρεπόμενες χρήσεις και δραστηριότητες, για το
σύνολο της Ζώνης Β.
Γενικοί όροι, ισχύουν τα αναφερόμενα των γενικών
όρων της ζώνης Α και επιπλέον:
Επιτρέπονται:
1. Η εκτέλεση έργων διαχείρισης υδατικών πόρων
(αντιπλημμυρικά, υδρομαστεύσεις, υδροδότησης κ.λ.π.),
καθώς και τα έργα βελτίωσης της παροχετευτικότη−
τας, με την προϋπόθεση ότι δεν αλλοιώνονται βασικές
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οικολογικές διεργασίες και η απαιτούμενη οικολογική
παροχή στο υδάτινο οικοσύστημα.
ΙΙ.1. Ζώνη Β1 (η περιβάλλουσα την κοίτη του ποταμού
Νέστου).
Στη Ζώνη Β1 ισχύουν τα αναφερόμενα στους γενικούς
όρους για την Ζώνη Β: και επιπλέον:
Επιτρέπονται:
1. Η γεωργία στις νομίμως υφιστάμενες καλλιεργού−
μενες εκτάσεις, καθώς και τα αναγκαία έργα υποδομής
της (π.χ αναδιάρθρωση, αναδασμός, άρδευση, οδοποιία
κ.λ.π.) και ο εκσυγχρονισμός της, σύμφωνα με τα αναφε−
ρόμενα στην παράγραφο Ι.1.5. του παρόντος άρθρου.
2. Η χρήση και συντήρηση των υφιστάμενων γεωργι−
κών αποθηκών και η ανέγερση νέων, σύμφωνα με την
ισχύουσα νομοθεσία, μετά από γνώμη του Φορέα Δι−
αχείρισης.
3. Οι εργασίες καθαρισμού και συντήρησης των υφι−
στάμενων στραγγιστικών τάφρων και λοιπών εγγειο−
βελτιωτικών έργων, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην
παράγραφο Ι.1.9. του παρόντος άρθρου.
4. Η λειτουργία των νομίμως υφιστάμενων γεωτρήσε−
ων και η ανόρυξη νέων, σύμφωνα με τα οριζόμενα και
τις κατευθύνσεις της κείμενης νομοθεσίας.
5. Η βόσκηση σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην πα−
ράγραφο Ι.1.6. του παρόντος άρθρου.
6. Νόμιμα υφιστάμενες κτηνοτροφικές μονάδες δύνα−
νται να βελτιώνονται και να εκσυγχρονίζονται σύμφωνα
με τις κείμενες διατάξεις.
7. Νόμιμα υφιστάμενες εγκαταστάσεις συλλογής,
συσκευασίας και επεξεργασίας γεωργικών προϊόντων
δύνανται να βελτιώνονται, να εκσυγχρονίζονται και να
επεκτείνονται (μόνον για τελική δυναμικότητα υποκα−
τηγορίας 3 και 4, της δεύτερης κατηγορίας της κοινής
υπουργικής απόφασης 15393/2332/2002 (Β΄ 1022), σύμφω−
να με τις κείμενες διατάξεις, μετά από σύμφωνη γνώμη
του Φορέα Διαχείρισης και Έγκριση Περιβαλλοντικών
Όρων, σύμφωνα με τα άρθρα 6 και 7 της κοινής υπουρ−
γικής απόφασης 11014/703/Φ104/2003 (Β΄ 332).
8. Η συντήρηση, βελτίωση και επέκταση των υφιστά−
μενων έργων και δικτύων υποδομής.
9. Η απόληψη φερτών υλικών (π.χ. άμμος, άργιλος
κ.λ.π.), με την προϋπόθεση ότι, η δραστηριότητα και
οι όποιες απαιτούμενες υποδομές και εγκαταστάσεις
βρίσκονται σε γεωργική γη και σύμφωνα με την σχετική
κείμενη νομοθεσία περί γεωργικής γης.
10. Εγκαταστάσεις μικρών υδροηλεκτρικών έργων
ομάδας 2ης, υποκατηγορίας 3, της δεύτερης κατηγο−
ρίας της κοινής υπουργικής απόφασης 15393/2332/2002
(Β΄ 1022), για την εξυπηρέτηση των προαναφερόμενων
δραστηριοτήτων, μετά από γνώμη του Φορέα Διαχεί−
ρισης και Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων, σύμφωνα
με τα άρθρα 6 και 7 της κοινής υπουργικής απόφασης
11014/703/Φ104/2003 (Β΄ 332).
11. Τα έργα πρόληψης ή αντιμετώπισης της υφαλμύρω−
σης των υπογείων υδάτων ή εδαφών, κ.τ.λ., σύμφωνα με
τα αναφερόμενα στην παράγραφο Ι.1.13. του παρόντος
άρθρου.
12. Η επέκταση των ορίων οικισμών και η δόμηση
στη ζώνη των 500 μέτρων περιμετρικά της δομημένης
επιφάνειας του οικισμού, εφόσον δεν εμπίπτει στην Α
Ζώνη.
13. Οι εγκαταστάσεις παραγωγής ηλεκτρισμού και
θερμότητας, με χρήση, Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας
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και υψηλής θερμότητας (π.χ. αιολική, γεωθερμική, ηλι−
ακή κ.λ.π.), εκτός υγροτοπικών περιοχών και φυσικών
οικοσυστημάτων, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις
και με την προϋπόθεση ότι, η δραστηριότητα και οι
απαιτούμενες υποδομές και εγκαταστάσεις παραγωγής
και μεταφοράς της παραγόμενης ενέργειας, βρίσκονται
σε γεωργική γη και σύμφωνα με την σχετική κείμενη
νομοθεσία περί γεωργικής γης. Η περιβαλλοντική αδει−
όδότηση εκδίδεται σύμφωνα με τα άρθρα 6 και 7 της
κοινής υπουργικής απόφασης 11014/703/Φ104/2003 (Β΄
332), μετά από γνώμη του Φορέα Διαχείρισης.
14. Νομίμως υφιστάμενα κτίσματα ή κατασκευές
επιτρέπεται να διατηρήσουν τη χρήση για την οποία
κατασκευάσθηκαν. Η αλλαγή της χρήσης επιτρέπεται,
σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παράγραφο Ι.1.17.
του παρόντος άρθρου.
ΙΙ.2. Ζώνη Β2 (Τμήματα ποταμών και παραποτάμιων
διαπλάσεων).
Στη Ζώνη Β2 ισχύουν τα αναφερόμενα στους γενικούς
όρους για την Ζώνη Β και επιπλέον:
Επιτρέπονται:
1. Η διατήρηση και η ξύλευση λεύκας κατά τα οριζό−
μενα της παρ. Ι.3.1. του παρόντος άρθρου.
2. Η γεωργία στις νομίμως υφιστάμενες καλλιεργού−
μενες εκτάσεις, καθώς και τα αναγκαία έργα υποδομής
της (π.χ αναδιάρθρωση, αναδασμός, άρδευση, οδοποιία
κ.λ.π.) και ο εκσυγχρονισμός της, σύμφωνα με τα αναφε−
ρόμενα στην παράγραφο Ι.1.5. του παρόντος άρθρου.
3. Η χρήση, ο εκσυγχρονισμός και η συντήρηση των
υφιστάμενων γεωργικών αποθηκών, σύμφωνα με την
ισχύουσα νομοθεσία, μετά από γνώμη του Φορέα Δι−
αχείρισης.
4. Οι εργασίες καθαρισμού και συντήρησης των υφι−
στάμενων στραγγιστικών τάφρων και λοιπών εγγειο−
βελτιωτικών έργων, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην
παράγραφο Ι.1.9. του παρόντος άρθρου.
5. Η λειτουργία των νομίμως υφιστάμενων γεωτρή−
σεων, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παράγραφο
ΙΙ.1.4. του παρόντος άρθρου.
6. Η βόσκηση σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην πα−
ράγραφο Ι.1.6. του παρόντος άρθρου.
7. Νόμιμα υφιστάμενες κτηνοτροφικές μονάδες δύ−
νανται να βελτιώνονται και να εκσυγχρονίζονται σύμ−
φωνα με τα αναφερόμενα στην παράγραφο ΙΙ.1.6. του
παρόντος άρθρου.
8. Νόμιμα υφιστάμενες εγκαταστάσεις συλλογής,
συσκευασίας και επεξεργασίας γεωργικών προϊόντων
δύνανται να βελτιώνονται, να εκσυγχρονίζονται, σύμ−
φωνα με τα αναφερόμενα στην παράγραφο ΙΙ.1.7. του
παρόντος άρθρου.
9. Η συντήρηση, βελτίωση και επέκταση των υφιστάμε−
νων έργων και δικτύων υποδομής, σύμφωνα με τα ανα−
φερόμενα στην παράγραφο Ι.1.8. του παρόντος άρθρου.
10. Η θήρα, όπως ορίζεται από την εκάστοτε ισχύουσα
νομοθεσία.
11. Η απόληψη φερτών υλών, από τις κοίτες και εκ−
βολές των ποταμών καθώς και παραποτάμιων διαπλά−
σεων, μόνον εντός συγκεκριμένων χώρων, σύμφωνα με
τα αναφερόμενα στην παράγραφο Ι.1.10. του παρόντος
άρθρου.
12. Η απόληψη φερτών υλικών (π.χ. άμμος, άργιλος
κ.λ.π.), σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παράγραφο
ΙΙ.1.9. του παρόντος άρθρου.

13. Η διακίνηση σκαφών, σύμφωνα με τις κείμενες δια−
τάξεις και μετά από εξειδίκευση των όρων και περιορι−
σμών για την άσκηση της δραστηριότητας στο σχέδιο
διαχείρισης της περιοχής.
14. Η επέκταση των ορίων οικισμών και η δόμηση
στη ζώνη των 500 μέτρων περιμετρικά της δομημένης
επιφάνειας του οικισμού, εφόσον δεν εμπίπτει στην Α
Ζώνη.
ΙΙ.3. Ζώνη Β3 (Υπόλοιπη χερσαία έκταση).
Στη Ζώνη Β3 ισχύουν τα αναφερόμενα στους γενικούς
όρους για την Ζώνη Β και επιπλέον:
Επιτρέπονται:
1. Η χερσαία υδατοκαλλιέργεια κατά τα οριζόμενα της
παραγράφου Ι.1.1 του παρόντος άρθρου..
2. Η συντήρηση – εκσυγχρονισμός, επέκταση και δημι−
ουργία νέων δικτύων και υποδομών (λιμενικών, ηλεκτροδό−
τησης, αγωγών κ.λ.π.), σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην
παράγραφο Ι.1.8. του παρόντος άρθρου και Έγκριση Περι−
βαλλοντικών Όρων, για τις υποκατηγορίες 3 και 4 δεύτε−
ρης κατηγορίας σύμφωνα με τα άρθρα 6 και 7 της κοινής
υπουργικής απόφασης 11014/703/Φ104/2003 (Β΄ 332).
3. Η γεωργία στις νομίμως υφιστάμενες καλλιεργού−
μενες εκτάσεις, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην πα−
ράγραφο Ι.1.5. του παρόντος άρθρου.
4. Η χρήση και συντήρηση των υφιστάμενων γεωργι−
κών αποθηκών και η ανέγερση νέων, σύμφωνα με την
ισχύουσα νομοθεσία, μετά από γνώμη του Φορέα Δι−
αχείρισης.
5. Οι εργασίες καθαρισμού και συντήρησης των υφι−
στάμενων στραγγιστικών τάφρων και λοιπών εγγειο−
βελτιωτικών έργων, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην
παράγραφο Ι.1.9. του παρόντος άρθρου.
6. Η λειτουργία των νομίμως υφιστάμενων γεωτρή−
σεων, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παράγραφο
ΙΙ.1.4. του παρόντος άρθρου.
7. Νόμιμα υφιστάμενες κτηνοτροφικές μονάδες δύ−
νανται να βελτιώνονται και να εκσυγχρονίζονται σύμ−
φωνα με τα αναφερόμενα στην παράγραφο ΙΙ.1.6. του
παρόντος άρθρου.
8. Νόμιμα υφιστάμενες εγκαταστάσεις συλλογής,
συσκευασίας και επεξεργασίας γεωργικών προϊόντων
δύνανται να βελτιώνονται, να εκσυγχρονίζονται, σύμ−
φωνα με τα αναφερόμενα στην παράγραφο ΙΙ.1.7. του
παρόντος άρθρου.
9. Η βόσκηση, σύμφωνα με τα οριζόμενα της παρα−
γράφου Ι.1.6 του παρόντος άρθρου.
10. Οι εσταυλισμοί αιγοπροβάτων, ίππων και βοοειδών,
έως και υποκατηγορίας 3, κατηγορίας δεύτερης της
κοινής υπουργικής απόφασης 15393/2332/2002 (Β΄ 1022),
σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, μετά από γνώμη του
Φορέα Διαχείρισης και Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων,
σύμφωνα με τα άρθρα 6 και 7 της κοινής υπουργικής
απόφασης 11014/703/Φ104/2003 (Β΄ 332).
11. Η θήρα, όπως ορίζεται από την εκάστοτε ισχύουσα
νομοθεσία.
12. Η λειτουργία των αλυκών, τα αναγκαία έργα υπο−
δομής καθώς και ο εκσυγχρονισμός τους, στην έκταση
που βρίσκονται σήμερα, σύμφωνα με τα οριζόμενα της
παραγράφου Ι.2.1. του παρόντος άρθρου.
13. Η ελεύθερη χρήση των παραλιών και οι οργανω−
μένες πλαζ για κολύμβηση, με μη μόνιμες υποδομές,
σύμφωνα με τα οριζόμενα της παραγράφου Ι.1.16 του
παρόντος άρθρου.
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14. Χώροι οργανωμένης κατασκήνωσης (Camping)
τάξης Α και Β με ή χωρίς οικίσκους, έως και υποκα−
τηγορίας 2 πρώτης κατηγορίας, μέγιστης δυναμικότη−
τας 300 ατόμων, εντός ζώνης πλάτους 800,0μ. από την
ακτογραμμή και σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις,
μετά από γνώμη του Φορέα Διαχείρισης και Έγκριση
Περιβαλλοντικών Όρων σύμφωνα με τα άρθρα 6 και 7
της κοινής υπουργικής απόφασης 11014/703/Φ104/2003
(Β΄ 332). Ειδικότερα στη Ζώνη Β 3.11 επιτρέπεται μόνο η
ίδρυση Χώρων οργανωμένης κατασκήνωσης (Camping)
τάξης Α χωρίς οικίσκους μέγιστης δυναμικότητας 200
ατόμων με τις προαναφερόμενες αρχές και προϋποθέ−
σεις του παρόντος άρθρου παραγράφου.
15. Εγκαταστάσεις επεξεργασίας και διάθεσης λυμά−
των, καθώς και τα συνοδά αυτών έργα (κεντρικοί απο−
χετευτικοί αγωγοί, αγωγοί διάθεσης επεξεργασμένων
λυμάτων κ.τ.λ.), σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
16. Η χρήση των λιμνοθαλάσσιων οικοσυστημάτων
ως ιχθυοτροφείων και η δημιουργία της αναγκαίας
υποδομής, καθώς και ο εκσυγχρονισμός – συντήρηση
επέκταση της υφιστάμενης υποδομής προς όφελος των
προαναφερόμενων, σύμφωνα με τα οριζόμενα της πα−
ραγράφου Ι.1. 2. του παρόντος άρθρου.
17. Οι εγκαταστάσεις παραγωγής ηλεκτρισμού και
θερμότητας, με χρήση, Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας
και υψηλής θερμότητας (π.χ. αιολική, γεωθερμική, ηλιακή
κ.λ.π.), σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παράγραφο
ΙΙ.1.13. του παρόντος άρθρου.
18. Νομίμως υφιστάμενα κτίσματα ή κατασκευές
επιτρέπεται να διατηρήσουν τη χρήση για την οποία
κατασκευάσθηκαν. Η αλλαγή της χρήσης επιτρέπεται,
σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παράγραφο Ι.1.17.
του παρόντος άρθρου.
19. Η απόληψη φερτών υλικών (π.χ. άμμος, άργιλος
κ.λ.π.), σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παράγραφο
ΙΙ.1.9. του παρόντος άρθρου.
20. Η επέκταση των ορίων οικισμών και η δόμηση στη
ζώνη των 500 μέτρων περιμετρικά της δομημένης επιφά−
νειας του οικισμού, εφόσον δεν εμπίπτει στην Α Ζώνη.
21. Εγκαταστάσεις για την ναυπήγηση και επισκευή
πλοίων και σκαφών, εκτός των σκαφών αναψυχής, αθλη−
τικών σκαφών και διαλυτήρια πλοίων υποκατηγορίας
έως και 3, δεύτερης κατηγορίας, ομάδας 9, της κοινής
υπουργικής απόφασης 15393/2332/2002 (Β΄ 1022), σύμ−
φωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, μετά από γνώμη του
Φορέα Διαχείρισης και Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων
σύμφωνα με τα άρθρα 6 και 7 της κοινής υπουργικής
απόφασης 11014/703/Φ104/2003 (Β΄ 332).
22. Εγκαταστάσεις μεμονωμένων προβλητών έως
και υποκατηγορία 3, δεύτερης κατηγορίας, (περιπτώ−
σεις Α/Α 8.1. και 8.3.) της κοινής υπουργικής απόφασης
15393/2332/2002 (Β΄ 1022), με σκοπό τη δημιουργία υπο−
δομών μόνον για διαχείμαση και φύλαξη σκαφών, μέγι−
στου αριθμού 150 σκαφών, και με την προϋπόθεση:
• της μη μόνιμης καταστροφής, αλλοίωσης, ή επιβά−
ρυνσης παράκτιων και θαλάσσιων οικοτόπων προτεραι−
ότητας, καθώς και των φυσικών διεργασιών αυτών.
• οι προβλήτες να έχουν μέγιστο μήκος τριάντα πέντε
μέτρα (35 μ.) και να είναι πλωτές.
• οι εργασίες συντήρησης των σκαφών δεν θα αφο−
ρούν εργασίες που προκαλούν ρύπανση του θαλάσσιου
και χερσαίου περιβάλλοντος, (π.χ. αμμοβολές, εξωτερική
βαφή σκάφους και υφάλων κ.λ.π.).
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• η Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων, μετά από έκ−
φραση γνώμης του Φορέα Διαχείρισης ακολουθεί τα
των άρθρων 6 και 7 της κοινής υπουργικής απόφασης
11014/703/Φ104/2003 (Β΄ 332).
ΙΙ.4. Ζώνη Β4 (Θαλάσσια έκταση).
Στη Ζώνη Β4 ισχύουν τα αναφερόμενα στους γενικούς
όρους για την Ζώνη Β: και επιπλέον:
Επιτρέπονται:
1. Η θαλάσσια υδατοκαλλιέργεια και η αλιεία κατά τα
οριζόμενα των παραγράφων Ι.1.1, Ι.1.2, Ι.1.3 και Ι.1.4 του
παρόντος άρθρου.
2. Το κολύμπι, οι μη μόνιμες πλωτές υποδομές και
εγκαταστάσεις θαλάσσιας αναψυχής και οι μεμονω−
μένες προβλήτες, υποκατηγορίας 4, δεύτερης κατη−
γορίας, ομάδας 3, της κοινής υπουργικής απόφασης
15393/2332/2002 (Β΄ 1022), σύμφωνα με τα οριζόμενα
της παραγράφου Ι.1.16 του παρόντος άρθρου, μετά από
γνώμη του Φορέα Διαχείρισης και Έγκριση Περιβαλλο−
ντικών Όρων σύμφωνα με τα άρθρα 6 και 7 της κοινής
υπουργικής απόφασης 11014/703/Φ104/2003 (Β΄ 332).
3. Η συντήρηση – εκσυγχρονισμός, επέκταση και δη−
μιουργία νέων δικτύων και υποδομών (λιμενικών, ηλε−
κτροδότησης, κ.λ.π.), σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην
παράγραφο Ι.1.8. του παρόντος άρθρου και Έγκριση
Περιβαλλοντικών Όρων, για τις υποκατηγορίες 3 και
4 δεύτερης κατηγορίας σύμφωνα με τα άρθρα 6 και 7
της κοινής υπουργικής απόφασης 11014/703/Φ104/2003
(Β΄ 332).
4. Εγκαταστάσεις για την ναυπήγηση και επισκευή
πλοίων και σκαφών, εκτός των σκαφών αναψυχής, αθλη−
τικών σκαφών και διαλυτήρια πλοίων υποκατηγορίας
έως και 3, δεύτερης κατηγορίας, ομάδας 9, της κοινής
υπουργικής απόφασης 15393/2332/2002 (Β΄ 1022), σύμ−
φωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, μετά από γνώμη του
Φορέα Διαχείρισης και Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων
σύμφωνα με τα άρθρα 6 και 7 της κοινής υπουργικής
απόφασης 11014/703/Φ104/2003 (Β΄ 332).
5. Εγκαταστάσεις μεμονωμένων προβλητών έως και
υποκατηγορία 3, δεύτερης κατηγορίας, (περιπτώσεις
Α/Α 8.1. και 8.3.) της κοινής υπουργικής απόφασης
15393/2332/2002 (Β΄ 1022), σύμφωνα με τα αναφερόμενα
στην παραπάνω παράγραφο IΙ.3.22.
6. Η διακίνηση σκαφών, σύμφωνα με τα οριζόμενα
στην παραπάνω παράγραφο Ι.5.4.
ΙΙ.5. Ζώνη Β5 (περιοχή γηπέδων εγκαταστάσεων πρώην
«Φωνή Αμερικής»)
Στο τμήμα της Ζώνης Β5, και στις εκτάσεις που είχαν
αναπτυχθεί οικιστικές και λοιπές λειτουργικές εγκα−
ταστάσεις της Φωνής της Αμερικής, ισχύουν τα ανα−
φερόμενα στους γενικούς όρους για την Ζώνη Β και
επιπλέον:
Επιτρέπονται:
1. Εγκαταστάσεις με σκοπό τη δημιουργία Περιβαλλο−
ντικού Κέντρου Συνεργασίας και Αναφοράς των προ−
στατευόμενων Περιοχών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και
την εκπαίδευση και ενημέρωση του κοινού.
2. Tουριστικές Εγκαταστάσεις έως και υποκατηγορία 3
δεύτερης κατηγορίας, ομάδας 6 [κοινή υπουργική από−
φαση 15393/2332/2002 (Β΄ 1022) και όπως αυτή ισχύει],
κύριων και μη κύριων ξενοδοχειακών καταλυμάτων και
Εγκαταστάσεων Ειδικής Τουριστικής Υποδομής (π.χ.
Συνεδριακά Κέντρα, κ.λ.π,), σύμφωνα με τις ισχύουσες
διατάξεις κατόπιν εκπόνησης Σχεδίου Τουριστικής

4744

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ)

Ανάπτυξης για το εξεταζόμενο γήπεδο, και θεώρησης
του από τις καθ’ ύλην αρμόδιες Υπηρεσίες με σύμφωνη
γνώμη του Φορέα Διαχείρισης και Έγκριση Περιβαλλο−
ντικών Όρων, σύμφωνα με τα άρθρα 6 και 7 της κοινής
υπουργικής απόφασης 11014/703/Φ104/2003 (Β΄ 332).
3. Οι εγκαταστάσεις παραγωγής ηλεκτρισμού και
θερμότητας, με χρήση, Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας
(εκτός αιολικής) και υψηλής θερμότητας (π.χ γεωθερ−
μική, ηλιακή κ.λ.π.), σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην
παράγραφο ΙΙ.1.13. του παρόντος άρθρου.
4. Η συντήρηση, εκσυγχρονισμός και επέκταση των
υφιστάμενων έργων και οι υποδομές και η ίδρυση νέων
σύμφωνα με τα προβλεπόμενα της κείμενης νομοθεσίας,
προς όφελος των προαναφερόμενων επιτρεπόμενων
δραστηριοτήτων.
5. Εγκαταστάσεις επεξεργασίας και διάθεσης λυμά−
των, καθώς και τα συνοδά αυτών έργα (κεντρικοί απο−
χετευτικοί αγωγοί, αγωγοί διάθεσης επεξεργασμένων
λυμάτων κ.τ.λ.), σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην πα−
ράγραφο ΙΙ.3.15. του παρόντος άρθρου.
6. Κτίρια γραφείων (κοινωνικής πρόνοιας, κοινής
ωφέλειας, κ.τ.λ) υποκατηγορίας 3, δεύτερης κατη−
γορίας, ομάδας 6 της κοινής υπουργικής απόφασης
15393/2332/2002 (Β΄ 1022) σύμφωνα με τις ισχύουσες
διατάξεις, προς όφελος των προαναφερόμενων επιτρε−
πόμενων δραστηριοτήτων.
7. Αθλητικές εγκαταστάσεις, υποκατηγορίας 4, δεύ−
τερης κατηγορίας, ομάδας 6 της κοινής υπουργικής
απόφασης 15393/2332/2002 (Β΄ 1022), σύμφωνα με τις
ισχύουσες διατάξεις, για την εξυπηρέτηση των επιτρε−
πόμενων δραστηριοτήτων.
8. Χώροι στάθμευσης αυτοκινήτων υποκατηγορίας
4, δεύτερης κατηγορίας, ομάδας 6 της κοινής υπουρ−
γικής απόφασης 15393/2332/2002 (Β΄ 1022), σύμφωνα
με τις ισχύουσες διατάξεις, για την εξυπηρέτηση των
επιτρεπόμενων δραστηριοτήτων, μετά από γνώμη του
Φορέα Διαχείρισης και Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων,
σύμφωνα με τα άρθρα 6 και 7 της κοινής υπουργικής
απόφασης 11014/703/Φ104/2003 (Β΄ 332).
9. Κτιριακές Εγκαταστάσεις για την δημιουργία ερ−
γαστηρίων παρακολούθησης των περιβαλλοντικών
– οικολογικών παραμέτρων των Προστατευόμενων Πε−
ριοχών.
10. Νομίμως υφιστάμενα κτίσματα ή κατασκευές επι−
τρέπεται να διατηρήσουν τη χρήση για την οποία κατα−
σκευάσθηκαν. Η αλλαγή της χρήσης επιτρέπεται μόνον
εφόσον εξασφαλίζεται υψηλός βαθμός προστασίας και
ενισχύονται οι Περιβαλλοντικές − Οικολογικές διεργα−
σίες στην προστατευόμενη περιοχή. Επιτρέπονται προ−
σθήκες και εκσυγχρονισμός, σύμφωνα με τις κείμενες
διατάξεις, για λόγους υγιεινής, ασφάλειας, εξοικονόμη−
σης ενέργειας και αποθήκευσης νερού.
11. Για τις ανωτέρω επιτρεπόμενες δραστηριότητες και
δράσεις προϋπόθεση είναι η σύνταξη Τεχνικής μελέτης,
η οποία καθορίζει, την αναγκαιότητα, το μέγεθος και
την χωροθέτηση των προαναφερθέντων χρήσεων, στις
εκτάσεις που είχαν αναπτυχθεί οικιστικές και λοιπές
λειτουργικές εγκαταστάσεις της Φωνής της Αμερικής,
του παρόντος άρθρου Ζώνης. Η μελέτη θα εγκριθεί
από την Περιφέρεια Ανατ. Μακ. και Θράκης μετά από
σύμφωνη γνώμη του Φορέα Διαχείρισης.

Γενικοί όροι για το σύνολο της ζώνης Γ (Περιοχή οι−
κοανάπτυξης)
Επιτρεπόμενες χρήσεις και δραστηριότητες, για το
σύνολο της Ζώνης Γ.
Γενικοί όροι, ισχύουν όλα τα αναφερόμενα των γενι−
κών όρων της ζώνης Β και επιπλέον:
Επιτρέπονται:
1. Η γεωργία στις νομίμως υφιστάμενες καλλιεργού−
μενες εκτάσεις, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην πα−
ράγραφο Ι.1.5. του παρόντος άρθρου.
2. Η χρήση και συντήρηση των υφιστάμενων γεωργι−
κών αποθηκών και η ανέγερση νέων ισογείων, σύμφωνα
με την ισχύουσα νομοθεσία, μετά από γνώμη του Φορέα
Διαχείρισης.
3. Οι εργασίες καθαρισμού και συντήρησης των υφι−
στάμενων στραγγιστικών τάφρων και λοιπών εγγειο−
βελτιωτικών έργων, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην
παράγραφο Ι.1.9. του παρόντος άρθρου.
4. Νόμιμα υφιστάμενες κτηνοτροφικές μονάδες δύ−
νανται να βελτιώνονται και να εκσυγχρονίζονται σύμ−
φωνα με τα αναφερόμενα στην παράγραφο ΙΙ.1.6. του
παρόντος άρθρου.
5. Νόμιμα υφιστάμενες εγκαταστάσεις συλλογής,
συσκευασίας και επεξεργασίας γεωργικών προϊόντων
δύνανται να βελτιώνονται, να εκσυγχρονίζονται, σύμ−
φωνα με τα αναφερόμενα στην παράγραφο ΙΙ.1.7. του
παρόντος άρθρου.
6. Η βόσκηση, σύμφωνα με τα οριζόμενα της παρα−
γράφου Ι.1.6 του παρόντος άρθρου.
7. Η θήρα, όπως ορίζεται από την εκάστοτε ισχύουσα
νομοθεσία.
8. Η ελεύθερη χρήση των παραλιών και οι οργανωμέ−
νες πλαζ για κολύμβηση, σύμφωνα με τα οριζόμενα της
παραγράφου Ι.1.16 του παρόντος άρθρου.
9. Η συντήρηση, βελτίωση και επέκταση των υφιστάμε−
νων έργων και δικτύων υποδομής και δημιουργία νέων,
σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παράγραφο Ι.1.8. του
παρόντος άρθρου.
10. Tουριστικές εγκαταστάσεις μη κύριων (τάξης Α και
Β) έως και υποκατηγορίας 2, πρώτης κατηγορίας, ομάδας
6 [κοινή υπουργική απόφαση 15393/2332/2002 (Β΄1022) ως
ισχύει] μέγιστης δυναμικότητας 500 ατόμων και μεσαί−
ων (έως και 300 κλίνες), κύριων (άνω των δύο αστέρων
**) ξενοδοχειακών καταλυμάτων και Ειδικής Τουριστι−
κής Υποδομής (π.χ. Συνεδριακά Κέντρα, κ.λ.π,) έως και
υποκατηγορίας 2, πρώτης κατηγορίας, ομάδας 6 [κοινή
υπουργική απόφαση 15393/2332/2002 (Β΄ 1022) ως ισχύει,
μέγιστης δυναμικότητας 501 ατόμων], με κατώτατο όριο
αρτιότητας γηπέδου τα οκτώ (8) στρέμματα, σύμφωνα
με τις ισχύουσες διατάξεις, και Έγκριση Περιβαλλοντι−
κών Όρων, σύμφωνα με τα άρθρα 6 και 7 της κοινής
υπουργικής απόφασης 11014/703/Φ104/2003 (Β΄ 332), μετά
από γνώμη του Φορέα Διαχείρισης. Θεωρούνται άρτια
τα γήπεδα που κατά την ημερομηνία έκδοσης της υπ.
αρ. 5796/96 κοινής υπουργικής απόφασης (Β΄854) έχουν
ελάχιστο εμβαδόν τα τέσσερα (4) στρέμματα.
11. Ξενώνες και Κατασκηνώσεις έως και υποκατηγο−
ρίας 2, πρώτης κατηγορίας, ομάδας 6 [κοινή υπουργική
απόφαση 15393/2332/2002 (Β΄1022) όπως ισχύει] μέγιστης
δυναμικότητας 500 ατόμων, σύμφωνα με τις ισχύουσες
διατάξεις, και Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων, σύμφωνα
με τα άρθρα 6 και 7 της κοινής υπουργικής απόφασης
11014/703/Φ104/2003 (Β΄ 332) μετά από γνώμη του Φορέα
Διαχείρισης. Θεωρούνται άρτια τα γήπεδα που κατά
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την ημερομηνία έκδοσης δημοσίευσης της παρούσας
απόφασης έχουν ελάχιστο εμβαδόν τα τέσσερα (4)
στρέμματα.
12. Νοσοκομειακές εγκαταστάσεις Κλινικές κ.λ.π. έως
και υποκατηγορίας 2, πρώτης κατηγορίας, ομάδας 6
[κοινή υπουργική απόφαση 15393/2332/2002 (Β΄ 1022)
όπως ισχύει, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, και
Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων, σύμφωνα με τα άρθρα
6 και 7 της κοινής υπουργικής απόφασης 11014/703/
Φ104/2003 (Β΄ 332), μετά από γνώμη του Φορέα Δια−
χείρισης.
13. Εγκαταστάσεις επεξεργασίας και διάθεσης λυ−
μάτων, καθώς και τα συνοδά αυτών έργα (κεντρικοί
αποχετευτικοί αγωγοί, αγωγοί διάθεσης επεξεργασμέ−
νων λυμάτων κ.τ.λ.), σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην
παράγραφο ΙΙ.3.15. του παρόντος άρθρου.
14. Οι εγκαταστάσεις παραγωγής ηλεκτρισμού και
θερμότητας, με χρήση, Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας
και υψηλής θερμότητας (π.χ. αιολική, γεωθερμική, ηλιακή
κ.λ.π.),, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παράγραφο
ΙΙ.1.13. του παρόντος άρθρου και με την προϋπόθεση
ότι:
• η συνολική ανώτερη εγκαθιστάμενη ισχύς των φω−
τοβολταϊκών Σταθμών στη Ζώνη Γ να μην υπερβαίνει
το 30% της εκάστοτε καθοριζόμενης ισχύος από το
Υπ. Ανάπτυξης για την Περιφέρεια Αν. Μακεδονίας και
Θράκης.
15. Η απόληψη φερτών υλικών (π.χ. άμμος, άργιλος
κ.λ.π.), σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παράγραφο
ΙΙ.1.9. του παρόντος άρθρου.
16. Η δημιουργία νέων έργων ή εκσυγχρονισμό – επέ−
κταση υφιστάμενων, που αφορούν στην εκμετάλλευση
του υπόγειου υδροφορέα ή των επιφανειακών νερών
(π.χ. υδατοδεξαμενές, φρεάτια, αντλιοστάσια, γεωτρή−
σεις), με την προϋπόθεση ότι, θα καταρτιστεί σχέδιο
διαχείρισης των επιφανειακών και υπόγειων υδάτων της
περιοχής, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Μέχρι
την έγκριση του σχεδίου διαχείρισης, για την χρήση
του νερού απαιτείται η σύμφωνη γνώμη της αρμόδιας
Περιφερειακής Υπηρεσίας σύμφωνα με την ισχύουσα
νομοθεσία.
17. Σταθμοί ανεφοδιασμού οχημάτων με καύσιμα σύμ−
φωνα με τα προβλεπόμενα από την εκάστοτε ισχύουσα
Νομοθεσία.
18. Εγκαταστάσεις αναψυχής (εστιατόρια, ταβέρνες,
αναψυκτήρια), σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
19. Αθλητικές εγκαταστάσεις, Αίθουσες Θεάτρου, Κινη−
ματογράφων, Συναυλιών ή συνδυασμός αυτών, Κέντρα
Πολιτισμού, Θεματικά Πάρκα, Εκθεσιακά Κέντρα, υπο−
κατηγορίας 3 και 4, δεύτερης κατηγορίας ομάδας 9 της
κοινής υπουργικής απόφασης 15393/2332/2002 (Β΄ 1022),
σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, μετά από γνώμη
του Φορέα Διαχείρισης και Έγκριση Περιβαλλοντικών
Όρων, σύμφωνα με τα άρθρα 6 και 7 της κοινής υπουρ−
γικής απόφασης 11014/703/Φ104/2003 (Β΄ 332).
20. Υπεραγορές, Εμπορικά Κέντρα, Εγκαταστάσεις
Χονδρικού Εμπορίου, έως και υποκατηγορίας 2, πρώ−
της κατηγορίας, ομάδας 6 [κοινή υπουργική απόφαση
15393/2332/2002 (Β΄ 1022) όπως ισχύει, σύμφωνα με τις
ισχύουσες διατάξεις, μετά από γνώμη του Φορέα Δια−
χείρισης και Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων, σύμφωνα
με τα άρθρα 6 και 7 της κοινής υπουργικής απόφασης
11014/703/Φ104/2003 (Β΄ 332).
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21. Η δόμηση και οικιστική επέκταση σύμφωνα με τα
οριζόμενα στην κείμενη νομοθεσία.
22. H κατασκευή των κτιρίων ακολουθεί τα παραδο−
σιακά πρότυπα της περιοχής και προσαρμόζονται στην
ιδιαίτερη αισθητική του περιβάλλοντος χώρου και μετά
από έγκριση της πρωτοβάθμιας ΕΠΑΕ.
ΙΙΙ.1. Ζώνη Γ1. Περιοχή οικοανάπτυξης (Χερσαία και
Θαλάσσια έκταση).
Στη Ζώνη Γ1 ισχύουν τα αναφερόμενα στους γενικούς
όρους για την Ζώνη Γ και επιπλέον:
Επιτρέπονται:
1. Η αλιεία και υδατοκαλλιέργεια σύμφωνα με τα προ−
βλεπόμενα στη κείμενη νομοθεσία.
2. Θερμοκήπια σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στη
κείμενη νομοθεσία.
3. Η εγκατάσταση καθετοποιημένων πτηνο − κτηνο−
τροφικών μονάδων έως 200 ισοδυνάμων ζώων, σύμφωνα
με τις ισχύουσες διατάξεις και με την προϋπόθεση ότι,
το γήπεδο της δραστηριότητας, να απέχει κατ΄ ελάχι−
στο 1 χλμ. από τα όρια των ζωνών A και Β.
4. Η διατήρηση, συντήρηση, εκσυγχρονισμός της ζώνης
του αεροδρομίου, όπως αυτή οριοθετείται στο σχετικό
χάρτη του παρόντος άρθρου απόφασης, σύμφωνα με
τις ισχύουσες διατάξεις.
5. Εγκαταστάσεις μεταφόρτωσης και μηχανικής δια−
λογής στερεών αποβλήτων, σύμφωνα με τις ισχύουσες
διατάξεις.
6. Εγκαταστάσεις παρασκευής εδαφοβελτιωτικών
ή/και παραγωγή βιαερίου ή/και παραγωγή ηλεκτρικής
ενέργειας από μη απόβλητα, σύμφωνα με τις ισχύουσες
διατάξεις.
7. Οργανωμένοι χώροι διάθεσης αδρανών υλικών, σύμ−
φωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
8. Η διαμόρφωση πλαζ σύμφωνα με τις ισχύουσες
διατάξεις.
9. Μάντρες οικοδομικών υλικών, σύμφωνα με τις ισχύ−
ουσες διατάξεις.
10. Κτίρια γραφείων (κοινωνικής πρόνοιας, κοινής
ωφέλειας, κτλ), υποκατηγορίας 3 και 4, δεύτερης κα−
τηγορίας ομάδας 6 της κοινής υπουργικής απόφασης
15393/2332/2002 (Β΄ 1022), σύμφωνα με τις ισχύουσες
διατάξεις.
11. Νεκροταφεία και τα συνοδά αυτών έργα, σύμφωνα
με τις ισχύουσες διατάξεις.
12. Βιομηχανίες − βιοτεχνίες τροφίμων και ποτών υπο−
κατηγορίας 3 και 4, δεύτερης κατηγορίας ομάδας 9 της
κοινής υπουργικής απόφασης 15393/2332/2002 (Β΄ 1022),
σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, μετά από γνώμη
του Φορέα Διαχείρισης και Έγκριση Περιβαλλοντικών
Όρων, σύμφωνα με τα άρθρα 6 και 7 της κοινής υπουρ−
γικής απόφασης 11014/703/Φ104/2003 (Β΄ 332).
13. Παραγωγή προϊόντων καπνού, υποκατηγορίας 4,
δεύτερης κατηγορίας ομάδας 9 της κοινής υπουργικής
απόφασης 15393/2332/2002 (Β΄ 1022), σύμφωνα με τις
ισχύουσες διατάξεις.
14. Παραγωγή κλωστοϋφαντουργικών υλών και προϊ−
όντων υποκατηγορίας 4 –δεύτερης κατηγορίας ομάδας
9 της κοινής υπουργικής απόφασης 15393/2332/2002 (Β΄
1022), σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, μετά από
σύμφωνη γνώμη του Φορέα Διαχείρισης και Έγκριση
Περιβαλλοντικών Όρων, σύμφωνα με τα άρθρα 6 και 7
της κοινής υπουργικής απόφασης 11014/703/Φ104/2003
(Β΄ 332).
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15. Βιομηχανία και βιοτεχνίες κατασκευής ειδών ταξι−
διού (αποσκευών), τσαντών και παρόμοιων ειδών, ειδών
σελοποιίας και σαγματοποιίας, ομάδας 9 της κοινής
υπουργικής απόφασης 15393/2332/2002 (Β΄ 1022), σύμ−
φωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, μετά από γνώμη του
Φορέα Διαχείρισης και Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων,
σύμφωνα με τα άρθρα 6 και 7 της κοινής υπουργικής
απόφασης 11014/703/Φ104/2003 (Β΄ 332).
16. Βιομηχανία και βιοτεχνίες κατασκευής υποδη−
μάτων, ομάδας 9 της κοινής υπουργικής απόφασης
15393/2332/2002 (ΦΕΚ 1022/Β/5.8.2002), σύμφωνα με τις
ισχύουσες διατάξεις, μετά από γνώμη του Φορέα Δια−
χείρισης και Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων, σύμφωνα
με τα άρθρα 6 και 7 της κοινής υπουργικής απόφασης
11014/703/Φ104/2003 (Β΄ 332).
17. Βιομηχανίες – Βιοτεχνίες ξύλου και προϊόντων ξύ−
λου, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
18. Βιομηχανίες – Βιοτεχνίες παραγωγής χαρτοπολ−
τού, χάρτου και προϊόντων από χαρτί υποκατηγορίας 4,
δεύτερης κατηγορίας ομάδας 9 της κοινής υπουργικής
απόφασης 15393/2332/2002 (Β΄ 1022), σύμφωνα με τις
ισχύουσες διατάξεις, μετά από γνώμη του Φορέα Δια−
χείρισης και Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων, σύμφωνα
με τα άρθρα 6 και 7 της κοινής υπουργικής απόφασης
11014/703/Φ104/2003 (Β΄ 332).
19. Εκδοτικές και εκτυπωτικές δραστηριότητες υποκα−
τηγορίας 3 και 4, δεύτερης κατηγορίας, ομάδας 9 της
κοινής υπουργικής απόφασης 15393/2332/2002 (Β΄ 1022),
σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
20. Εγκαταστάσεις συντήρησης και επισκευής οχημά−
των – αυτοκινήτων, υποκατηγορίας 3 και 4, δεύτερης
κατηγορίας, ομάδας 9, της κοινής υπουργικής απόφασης
15393/2332/2002 (Β΄ 1022), σύμφωνα με τις ισχύουσες
διατάξεις.
21. Εγκαταστάσεις συλλογής, συσκευασίας και επε−
ξεργασίας γεωργικών και αλιευτικών προϊόντων, υπο−
κατηγορίας 3 και 4, δεύτερης κατηγορίας, ομάδας 9 της
κοινής υπουργικής απόφασης 15393/2332/2002 (Β΄ 1022),
σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
22. Εγκαταστάσεις κατασκευής προϊόντων από μη
μεταλλικά ορυκτά, Μέσης Όχλησης, με ισχύ έως 3000
KW, σύμφωνα με την κοινής υπουργικής απόφασης
13727/724/2003 (ΦΕΚ 1087Β/5.8.2008) ως εκάστοτε ισχύει,
μετά από γνώμη του Φορέα Διαχείρισης και Έγκριση
Περιβαλλοντικών Όρων σύμφωνα με τα άρθρα 6 και 7
της κοινής υπουργικής απόφασης 11014/703/Φ104/2003
(Β΄ 332).
23. Εγκαταστάσεις κατασκευής μεταλλικών προϊόντων
(πλην μηχανημάτων και ειδών εξοπλισμού), υποκατη−
γορίας 4, δεύτερης κατηγορίας, ομάδας 9, της κοινής
υπουργικής απόφασης 15393/2332/2002 (Β΄ 1022), σύμ−
φωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, μετά από γνώμη του
Φορέα Διαχείρισης και Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων
σύμφωνα με τα άρθρα 6 και 7 της κοινής υπουργικής
απόφασης 11014/703/Φ104/2003 (Β΄ 332).
24. Εγκαταστάσεις κατασκευής μηχανημάτων και ει−
δών εξοπλισμού μ.α.κ υποκατηγορίας 4, δεύτερης κα−
τηγορίας, ομάδας 9, της κοινής υπουργικής απόφασης
15393/2332/2002 (Β΄ 1022), σύμφωνα με τις ισχύουσες
διατάξεις, μετά από γνώμη του Φορέα Διαχείρισης και
Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων σύμφωνα με τα άρθρα
6 και 7 της κοινής υπουργικής απόφασης 11014/703/
Φ104/2003 (Β΄ 332).

25. Εγκαταστάσεις κατασκευής ηλεκτρικού εξοπλι−
σμού και οπτικών συσκευών υποκατηγορίας 4, δεύτερης
κατηγορίας, ομάδας 9, της κοινής υπουργικής απόφασης
15393/2332/2002 (Β΄ 1022), σύμφωνα με τις ισχύουσες
διατάξεις, μετά από γνώμη του Φορέα Διαχείρισης και
Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων σύμφωνα με τα άρθρα
6 και 7 της κοινής υπουργικής απόφασης 11014/703/
Φ104/2003 (Β΄ 332).
26. Εγκαταστάσεις κατασκευής εξοπλισμού μεταφο−
ρών υποκατηγορίας 4, δεύτερης κατηγορίας, ομάδας
9, της κοινής υπουργικής απόφασης 15393/2332/2002
(Β΄ 1022), ενώ για την ναυπήγηση και επισκευή πλοίων
και σκαφών, εκτός των σκαφών αναψυχής, αθλητικών
σκαφών και διαλυτήρια πλοίων οι υποκατηγορίες 3 και
4 της ως άνω κοινής υπουργικής απόφασης, σύμφωνα
με τις ισχύουσες διατάξεις, μετά από γνώμη του Φο−
ρέα Διαχείρισης και Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων
σύμφωνα με τα άρθρα 6 και 7 της κοινής υπουργικής
απόφασης 11014/703/Φ104/2003 (Β΄ 332).
27. Λοιπές βιομηχανίες μ.α.κ. υποκατηγορίας 3 και 4,
δεύτερης κατηγορίας, ομάδας 9, της κοινής υπουργικής
απόφασης 15393/2332/2002 (Β΄ 1022), σύμφωνα με τις
ισχύουσες διατάξεις, μετά από γνώμη του Φορέα Δια−
χείρισης και Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων σύμφωνα
με τα άρθρα 6 και 7 της κοινής υπουργικής απόφασης
11014/703/Φ104/2003 (Β΄ 332).
28. Εγκαταστάσεις για την ναυπήγηση και επισκευή
πλοίων και σκαφών, εκτός των σκαφών αναψυχής, αθλη−
τικών σκαφών και διαλυτήρια πλοίων υποκατηγορίας
έως και 3, δεύτερης κατηγορίας, ομάδας 9, της κοινής
υπουργικής απόφασης 15393/2332/2002 (Β΄ 1022), σύμ−
φωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, μετά από γνώμη του
Φορέα Διαχείρισης και Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων
σύμφωνα με τα άρθρα 6 και 7 της κοινής υπουργικής
απόφασης 11014/703/Φ104/2003 (Β΄ 332).
29. Εγκαταστάσεις μεμονωμένων προβλητών έως
και υποκατηγορία 3, δεύτερης κατηγορίας, (περιπτώ−
σεις Α/Α 8.1. και 8.3.) της κοινής υπουργικής απόφασης
15393/2332/2002 (Β΄ 1022), σύμφωνα με τα αναφερόμενα
στην παραπάνω παράγραφο IΙ.3.22.
ΙΙΙ.2. Ζώνη Γ2 Περιοχή οικοανάπτυξης (Χερσαία πε−
ριοχή).
Στη Ζώνη Γ2 ισχύουν τα αναφερόμενα στους γενικούς
όρους για την Ζώνη Γ και επιπλέον:
Επιτρέπονται:
1. Η δημιουργία ΠΕΡΠΟ (Περιοχής Ειδικά Ρυθμιζόμενης
Πολεοδόμησης) σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης
νομοθεσίας, για την κάλυψη της ανάγκης παραθερι−
στικής κατοικίας τύπου β. Για την δημιουργία ΠΕΡΠΟ
απαιτείται η γνώμη του Φορέα Διαχείρισης για Έγκριση
Περιβαλλοντικών Όρων.
Ζώνη Δ (Χερσαία περιοχή). Περιφερειακή Ζώνη.
Επιτρεπόμενες χρήσεις και δραστηριότητες, για το
σύνολο της Ζώνης Δ.
Γενικοί όροι, ισχύουν όλα τα αναφερόμενα των γενι−
κών όρων της ζώνης Γ και επιπλέον:
Επιτρέπονται:
1. Οι βιομηχανικές και βιοτεχνικές εγκαταστάσεις
χαμηλής όχλησης της κοινής υπουργικής απόφασης
13727/724/2003, οι εγκαταστάσεις διακίνησης υγρών
καυσίμων έως υποκατηγορία 3 της δεύτερης κατηγορί−
ας της κοινής υπουργικής απόφασης 15393/2332/2002 (Β΄
1022) και τα λοιπά έργα και δραστηριότητες έως υποκα−
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τηγορίας 2, πρώτης κατηγορίας της κοινής υπουργικής
απόφασης 15393/2332/2002, μετά από Περιβαλλοντική
αδειοδότηση σύμφωνα με τη κείμενη νομοθεσία και με
την προϋπόθεση ότι
• Για τα έργα της υποκατηγορίας 2, απαιτείται η
γνώμη της Δ/νσης Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού του
ΥΠΕΧΩΔΕ, καθώς και του Φορέα Διαχείρισης της πε−
ριοχής.
• Για τα έργα της δεύτερης (Β) κατηγορίας της ως
άνω κοινής υπουργικής απόφασης απαιτείται η γνώμη
του Φορέα Διαχείρισης και για την Περιβαλλοντική αδει−
οδότησή τους ακολουθείται η διαδικασία των άρθρων
6 και 7 της κοινής υπουργικής απόφασης 11014/703/
Φ104/2003 (Β΄ 332).
• Να μην εμπίπτουν στον κατάλογο των έργων του
παραρτήματος ΙΙ της κοινής υπουργικής απόφασης
15393/2332/2002 (Β΄ 1022).
• Η μέγιστη συνολική οριζόμενη δυναμικότητα για
τις εγκαταστάσεις αποθήκευσης και διακίνησης υγρών
καυσίμων, να είναι έως και 50000 κ.μ. (ν. 2647/22.10.1998
(Α΄ 237) και π.δ. 78/2006 (Α΄ 80) Υπ. Ανάπτυξης), ενώ
• Η συνολική δυναμικότητα των λοιπών βιομηχανικών
και βιοτεχνικών εγκαταστάσεων να μην υπερβαίνει την
μέγιστη οριζόμενη δυναμικότητα τους, της υποκατηγο−
ρίας 3 της ομάδας 9 της κοινής υπουργικής απόφασης
15393/2332/2002 (Β΄ 1022).
Άρθρο 4
Όροι, περιορισμοί και λοιπές γενικές διατάξεις
Εντός του συνόλου των ζωνών του Εθνικού Πάρκου,
καθορίζονται και τα εξής:
1. α) Για όλα τα επιτρεπόμενα από την παρούσα κοινή
υπουργική απόφαση, έργα και δραστηριότητες, ακολου−
θείται η διαδικασία της Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης,
σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις. Κατά τη
διαδικασία αυτή απαιτείται η γνωμοδότηση του Φορέα
Διαχείρισης, εκτός αν ρητά προβλέπεται διαφορετι−
κά στην παρούσα. Για θέματα και προβλήματα που θα
ανακύψουν κατά την εφαρμογή της παρούσας κοινής
υπουργικής απόφασης, (όροι, περιορισμοί κ.λ.π.) θα απο−
φαίνεται ο Φορέας Διαχείρισης μετά από συνεργασία
με τις καθ’ ύλη αρμόδιες υπηρεσίες.
β) Για την επέκταση των ορίων οικισμού σε περιοχές
που εμπίπτουν εντός των ζωνών του Εθνικού Πάρκου,
είναι υποχρεωτική η έκφραση γνώμης του Φορέα Δια−
χείρισης, εκτός αν ρητά προβλέπεται διαφορετικά.
2. Όλες οι ισχύουσες αυστηρότερες της παρούσης
κοινής υπουργικής απόφασης διατάξεις, για τις επιτρε−
πόμενες χρήσεις, εξακολουθούν να ισχύουν.
3. Για κάθε έκδοση οικοδομικής αδείας απαιτείται
έλεγχος και έγκριση της αρμόδιας Επιτροπής Πολεοδο−
μικού και Αρχιτεκτονικού Ελέγχου (ΕΠΑΕ), ώστε να δια−
πιστώνεται η συμβατότητα της κατασκευής σύμφωνα με
την τυπολογία και τα χαρακτηριστικά της περιοχής.
4. Στις Ζώνες Α, Β, Γ, και Δ, όλες οι εγκαταστάσεις
των επιτρεπόμενων έργων και δραστηριοτήτων, που
πρόκειται να χρησιμοποιούν επικίνδυνες ουσίες, ασχέ−
του μεγέθους τους, υποχρεούνται να υποβάλουν εντός
δύο ετών, από την υπογραφή της παρούσας, μελέτη
ασφαλείας, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην κοινής
υπουργικής απόφασης 12044/2007 «Οδηγία SEVESO». Η
ανωτέρω μελέτη, θα εξετάζεται από τις καθ’ ύλη αρ−
μόδιες Υπηρεσίες, με βάση και με τα αναφερόμενα και
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το πνεύμα της υποπαραγράφου α΄, της παραγράφου 3,
του άρθρου 7 της παρούσης κοινή υπουργική απόφαση,
ενώ απαιτείται για την όποια απόφαση και η σύμφωνη
γνώμη του Φορέα Διαχείρισης.
5. Για τις επιτρεπόμενες χρήσεις, εφαρμόζονται κατά
τα λοιπά και οι διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας για
την εκτός σχεδίου δόμηση του από (6.10.1978 π.δ. (ΦΕΚ
538 Δ΄) και του από 24.5.1985 π.δ. (ΦΕΚ 270 Δ΄), όπως
εκάστοτε ισχύουν.
6. Για νεοεμφανιζόμενα έργα και δραστηριότητες που
δεν αναφέρονται στις παραγράφους των άρθρων 3 και
4 της παρούσας κοινή υπουργική απόφαση, καθώς και
για ζητήματα που αναφύονται ως προς την υπαγωγή ή
μη έργων και δραστηριοτήτων στις ως άνω διατάξεις,
θα αποφαίνεται ο Φορέας Διαχείρισης με Απόφασή
του, μετά από συνεργασία με τις καθ’ ύλη αρμόδιες
υπηρεσίες και σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην υπο−
παράγραφο α΄, της παραγράφου 3, του άρθρου 7 της
παρούσης κοινής υπουργικής απόφασης.
7. Για τα έργα της παραγράφου 1.α του παρόντος
άρθρου, εφόσον διαπιστωθεί ότι, παρά τους ισχύοντες
όρους και περιορισμούς δημιουργούν προβλήματα
υποβάθμισης ή και όχλησης του συνόλου ή στοιχείων
των προστατευόμενων οικοσυστημάτων, οι αρμόδιες
υπηρεσίες, οφείλουν να ενεργήσουν σύμφωνα με τα
αναφερόμενα στην υποπαράγραφο α΄, της παραγρά−
φου 3, του άρθρου 7 της παρούσης κοινής υπουργικής
απόφασης.
8. Στον Κανονισμό Διοίκησης και Λειτουργίας του
Εθνικού Πάρκου και στο Σχέδιο Διαχείρισης, εξειδικεύ−
ονται θεματικά ή χωρικά οι γενικοί όροι και περιορισμοί
στις χρήσεις γης, στην εγκατάσταση και άσκηση δρα−
στηριοτήτων, στην εκτέλεση έργων και στην εφαρμογή
προγραμμάτων όπως της γεωργίας, της βόσκησης, της
αλιείας, της θήρας, της δασοπονίας, του οικοτουρισμού,
της αναψυχής, της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, κλπ.
(άρθρο 16, ν. 2742/1999) και ειδικότερα εξειδικεύονται τα
αναγκαία μέτρα και προγράμματα, που αφορούν:
• τη βελτίωση των συνθηκών άρδευσης.
• τη βοσκοϊκανότητα κατά είδος, το χρόνο, τη διάρ−
κεια τους χώρους βόσκησης, τον αριθμό και το είδος
ζώων που θα επιτρέπονται εκάστοτε, καθώς και τους
χώρους και τις υποδομές ενσταβλισμού.
• 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.
• τον καθορισμό της απαιτούμενης οικολογικής πα−
ροχής, στο σύνολο του υδάτινου ποτάμιου και λιμναί−
ου οικοσυστήματος της προστατευόμενης περιοχής,
κατόπιν εκπόνησης σχετικής υδρολογικής μελέτης και
έκδοσης κοινή υπουργική απόφαση, σύμφωνα με τις κεί−
μενες διατάξεις. Μέχρι τη θέσπιση τυχόν απαιτούμενων
νομοθετικών και κανονιστικών διατάξεων, εφαρμόζονται
τα της κείμενης νομοθεσίας. Οι αρμόδιες υπηρεσίες θα
πρέπει να λαμβάνουν μέτρα για την εξασφάλιση των
ανωτέρω.
9. Με μέριμνα των αρμοδίων υπηρεσιών και σύμφωνα
με την εξειδίκευση του κανονισμού διοίκησης και λει−
τουργίας και του σχεδίου διαχείρισης είναι δυνατή η
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εποχιακή ή μόνιμη απαγόρευση της κυκλοφορίας οχη−
μάτων κυρίως σε οδούς που δεν εξυπηρετούν νόμιμα
υφιστάμενες δραστηριότητες. Απαγορεύεται η ασφαλ−
τόστρωση των αναχωμάτων, εκτός των τμημάτων που
συνδέουν επιτρεπόμενες χρήσεις με ασφαλτοστρωμέ−
νους Κοινοτικούς και Δημοτικούς δρόμους και εφ’ όσον
η αναγκαιότητα αυτή προηγουμένως τεκμηριωθεί και
εγκριθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες, μετά από σύμφω−
νη γνώμη του Φορέα Διαχείρισης.
10. Σε όλη την έκταση του Εθνικού Πάρκου ισχύουν
επιπλέον τα κάτωθι:
Επιτρέπονται:
I. Η εγκατάσταση της απαραίτητης υποδομής (π.χ.
μόνιμο τηλεμετρικό σύστημα παρακολούθησης, παρα−
τηρητήρια κ.λ.π.), για την επόπτευση του χώρου, την
περιβαλλοντική ενημέρωση, τη σήμανση και τις λοιπές
λειτουργίες στο σύνολο των περιοχών των ζωνών του
Εθνικού Πάρκου, σύμφωνα με τις εξειδικεύσεις που ανα−
φέρονται ανά ζώνη και εκτελείται, με ευθύνη του Φορέα
Διαχείρισης ή με την σύμφωνη γνώμη του.
II. Οι ψεκασμοί στο σύνολο των ζωνών του Εθνικού
Πάρκου, καθώς και στην Περιφερειακή του Ζώνη, μόνον
για την καταπολέμηση των κουνουπιών με φιλικές προς
το περιβάλλον μεθόδους, μετά από έκφραση σύμφωνης
γνώμης του Φορέα Διαχείρισης.
III. Η συνέχιση της άσκησης των νόμιμα υφισταμέ−
νων δραστηριοτήτων και ο εκσυγχρονισμός τους. Ει−
δικότεροι όροι για αυτές δύναται να περιλαμβάνονται
στον Κανονισμό Διοίκησης και Λειτουργίας του Εθνικού
Πάρκου, μετά από συνεργασία του Φορέα Διαχείρισης,
των τοπικών ΟΤΑ και των αντίστοιχων φορέων κατά
δραστηριότητα και σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην
υποπαράγραφο α΄, της παραγράφου 3, του άρθρου 7
της παρούσης κοινή υπουργική απόφαση.
IV. Κατά περίπτωση και μόνον στις Ζώνες Γ, η εκτέλε−
ση μεταλλευτικών και λατομικών εργασιών με σκοπό τον
εντοπισμό και αξιοποίηση κοιτασμάτων μεταλλευτικών
και λατομικών ορυκτών μεγάλης οικονομικής σημασίας,
μετά από σύμφωνη γνώμη του Φορέα Διαχείρισης και
την έκδοση σχετικής κοινής υπουργικής απόφασης των
συναρμόδιων Υπουργών.
V. Η εκτέλεση έργων αξιοποίησης των υδατικών πό−
ρων για την εξυπηρέτηση των επιτρεπόμενων έργων και
δράσεων στην παρούσα κοινή υπουργική απόφαση, την
περιβαλλοντική αναβάθμιση της περιοχής, καθώς και η
αντικατάσταση ή ο εκσυγχρονισμός των υφιστάμενων
έργων αξιοποίησης των υδατικών πόρων, σύμφωνα με
τις κείμενες διατάξεις, μετά από σύμφωνη γνώμη του
Φορέα Διαχείρισης και την έκδοση σχετικής κοινής
υπουργικής απόφασης των συναρμόδιων Υπουργών.
VI. Η θήρα στο χερσαίο και λιμναίο τμήμα της Ζώνης
Α, μόνο για την ορθολογική διαχείριση της πανίδας, με
βάση ειδικές εγκεκριμένες μελέτες από τις καθ΄ ύλην
αρμόδιες Περιφερειακές Υπηρεσίες και κατόπιν διοι−
κητικών κανονιστικών πράξεων που θα εκδίδονται για
τον σκοπό αυτό.
Δεν επιτρέπονται:
I. Έργα και δραστηριότητες που δεν αναφέρονται στις
παραγράφους του άρθρου 3 της παρούσας. Για ζητήμα−
τα που αναφύονται ως προς την υπαγωγή ή μη έργων
και δραστηριοτήτων στις ως άνω διατάξεις, θα αποφαί−
νεται ο Φορέας Διαχείρισης με απόφασή του, μετά από
συνεργασία με τις καθ’ ύλη αρμόδιες υπηρεσίες.

II. Η κατασκευή έργων και η εγκατάσταση δραστη−
ριοτήτων που περιλαμβάνονται στην πρώτη (Α) κατη−
γορία, 1η υποκατηγορία του άρθρου 3 του ν. 1650/1986
όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του ν. 3010/2002
και εφαρμόζεται με την κοινής υπουργικής απόφασης
15393/2332/5.8.2002 όπως ισχύει, εκτός αν άλλως ορί−
ζεται από την παρούσα κοινή υπουργική απόφαση. Της
απαγόρευσης αυτής εξαιρούνται τα έργα που αποδε−
δειγμένα αποσκοπούν στην αποκατάσταση, βελτίωση
και διατήρηση του φυσικού περιβάλλοντος της περιο−
χής αυτής και προβλέπονται από ολοκληρωμένα σχέδια
διαχείρισης.
III. Κάθε φθορά της αυτοφυούς βλάστησης και του
εδάφους στα δάση και τις δασικές εκτάσεις όπως αυτά
προσδιορίζονται από τις κείμενες διατάξεις της δασικής
νομοθεσίας.
IV. Η απομάκρυνση των φυτοφρακτών, με την εξαίρε−
ση των έργων αναδασμού. Στα έργα αναδασμού είναι
υποχρεωτική η δημιουργία φυτοφρακτών.
V. Η διάθεση ανεπεξέργαστων αστικών λυμάτων, βι−
ομηχανικών αποβλήτων, η απόθεση αδρανών υλικών,
καθώς και οποιαδήποτε απόθεση τοξικού υλικού στο
θαλάσσιο και χερσαίο περιβάλλον, στο σύνολο των
περιοχών των ζωνών του Εθνικού Πάρκου. Με μέριμνα
των αρμόδιων υπηρεσιών και σε συνεργασία με τον
Φορέα Διαχείρισης, επιβάλλεται, εντός τριετίας, από
την υπογραφή της παρούσας, η αποκατάσταση του
περιβάλλοντος, όπως αναφέρεται στις σχετικές παρα−
γράφους του άρθρου 3 της παρούσης.
Άρθρο 5
Φορέας Διαχείρισης
Ως χωρική αρμοδιότητα του οικείου Φορέα Διαχείρι−
σης καθορίζεται το σύνολο των περιοχών των ζωνών
του Εθνικού Πάρκου, καθώς και της Περιφερειακής του
Ζώνης, όπως οι περιοχές αυτές οριοθετούνται σύμφωνα
με το άρθρο 2 της παρούσας.
Η Έδρα του Φορέα Διαχείρισης είναι το Κέντρο Πλη−
ροφόρησης Λ. Βιστωνίδας (Πόρτο Λάγος) και η σύνθεση
του Διοικητικού του Συμβουλίου προβλέπεται από την
υπ’ αρ. Οικ. 125208/394 κοινής υπουργικής απόφασης
ΦΕΚ 140/Β/11.2.2003.
Οι αρμοδιότητες του Φορέα Διαχείρισης είναι αυτές
που ορίζονται στο άρθρο 15 παρ. 2 του ν. 2742/1999.
Άρθρο 6
Έκδοση αδειών ξενάγησης, διεξαγωγής οικοτουριστι−
κών και εναλακτικτικού τουρισμού προγραμμάτων και
επιστημονικής έρευνας.
Ο Φορέας Διαχείρισης χορηγεί τις προβλεπόμενες
στο άρθρο 3 άδειες για:
α) Επιστημονική έρευνα εντός των ορίων των περιο−
χών Απόλυτης Προστασίας της Φύσης, Προστασίας της
Φύσης και Περιφερειακή Ζώνη του Εθνικού Πάρκου.
β) Ξενάγηση επισκεπτών και διεξαγωγή οικοτουριστι−
κών και εναλακτικού τουρισμού προγραμμάτων, εντός
των ορίων των Περιοχών Προστασίας της Φύσης και
των Περιφερειακών Ζωνών, της Προστατευόμενης Περι−
οχής, όπως και όπου προβλέπεται από το άρθρο 3 του
παρόντος. Το περιεχόμενο των αδειών της προηγούμε−
νης παραγράφου, οι ειδικότεροι όροι, οι προϋποθέσεις
και οι διαδικασίες, ορίζονται στον αντίστοιχο Κανονισμό
Διοίκησης και Λειτουργίας.
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γ) Άδειες ξενάγησης και έρευνας που χορηγούνται
από τις καθ’ ύλην αρμόδιες υπηρεσίες και φορείς συ−
νεχίζουν και εκδίδονται σύμφωνα με τις διατάξεις που
τις διέπουν, εφόσον δεν αντίκεινται στις διατάξεις του
παρόντος.
Άρθρο 7
Μεταβατικές διατάξεις
1. Κάθε διάταξη που έρχεται συνολικά ή εν μέρει σε
αντίθεση με τις διατάξεις της παρούσας κοινής υπουρ−
γικής 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.
2. Ιδιοκτησίες που εμπίπτουν σε δύο διαφορετικές
ζώνες προστασίας θεωρούνται ενιαίες για θέματα αρ−
τιότητας και μέγιστης επιτρεπόμενης δόμησης. Σε κάθε
τμήμα τους όμως επιτρέπεται η χρήση και η δόμηση
που επιτρέπεται στην αντίστοιχη κατηγορία περιοχής
προστασίας στην οποία ανήκει κάθε τμήμα.
3. Η εκτέλεση έργων και υλοποίηση δραστηριοτήτων
που δεν αναφέρονται στις παραγράφους Ι, ΙΙ, ΙΙΙ, IV (Ζώ−
νες Α, Β &, Γ) της παρούσας απόφασης απαγορεύονται.
Εξαιρούνται από την ως άνω απαγόρευση τα εξής:
α. Τα έργα και οι δραστηριότητες που κατά την ημε−
ρομηνία δημοσίευσης ή την περίοδο ισχύς της υπ’ αριθμ.
5796/1996 κοινής υπουργικής απόφασης (Β΄ 854), η οποία
αντικαθίσταται από την παρούσα (εκτός αν ρητά προ−
βλέπεται διαφορετικά στην παρούσα).
• υφίστανται και λειτουργούν νομίμως, ή αποκτήσουν
στη συνέχεια τις τυχόν προβλεπόμενες παρατάσεις που
θα χορηγηθούν αρμοδίως ή,
• βρίσκονται στο στάδιο της κατασκευής με βάση
σύννομη άδεια, ή
• έχουν δημοπρατηθεί ή βρίσκονται στο στάδιο της
δημοπράτησης, ή
• έχουν άδεια εγκατάστασης ή λειτουργίας, ή
• έχει εκδοθεί σχετική οικοδομική άδεια, ή
• έχουν περιβαλλοντικά αδειοδοτηθεί με τη δυνα−
τότητα εάν απαιτείται επιβολής αρμοδίως πρόσθετων
περιβαλλοντικών όρων ή
• έχει εκδοθεί Προκαταρκτική Περιβαλλοντική Εκτί−
μηση και Αξιολόγηση (Π.Π.Ε.Α.) ή
• έχει προηγηθεί, με βάση την κείμενη νομοθεσία
παραχώρηση κοινόχρηστων ή δημοτικών γηπέδων για
συγκεκριμένη χρήση
α΄. Για όλα τα ανωτέρω έργα αυτής της παραγράφου,
εντός δύο ετών από την δημοσίευση της παρούσας, οι
αρμόδιες Υπηρεσίες σε συνεργασία και με τον Φορέα
Διαχείρισης της περιοχής, θα πρέπει να ζητήσουν την
υποβολή των απαιτούμενων από την εκάστοτε ισχύουσα
νομοθεσία, σχετικών δικαιολογητικών, για επανεξέταση
της περιβαλλοντικής αδειοδότησης των έργων, ώστε,
να κρίνουν, ποια έργα αντίκεινται στον σκοπό προστα−
σίας της περιοχής και πρέπει να επιβληθεί παύση της
λειτουργίας τους ή δεν αντίκεινται και διατηρούνται με
ή χωρίς επιβολής πρόσθετων όρων και προϋποθέσεων.
Στις περιπτώσεις που, μετά την εφαρμογή των προανα−
φερόμενων, κάποιες χρήσεις και δραστηριότητες κρι−
θούν ότι αντίκεινται στους σκοπούς της παρούσας και
πάψει η λειτουργία τους, για τα νόμιμα υφιστάμενα κτί−
σματα − κτίρια και υποδομές τους, δύναται να αλλάξουν
χρήση, μόνο για λόγους προστασίας και διαχείρισης της
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προστατευόμενης περιοχής ή για άλλη επιτρεπόμενη
χρήση. Επίσης στα προαναφερθέντα νόμιμα υφιστάμενα
κτίσματα – κτίρια και υποδομές, που θα επέλθει αλλα−
γή χρήσης ή δεν θα επιβληθεί παύση λειτουργίας της
δραστηριότητας που εξυπηρετούν, επιτρέπεται η βελ−
τίωση και ο εκσυγχρονισμός τους για λόγους υγιεινής,
ασφάλειας, εξοικονόμησης ενέργειας και αποθήκευσης
νερού σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και μετά από
γνώμη του Φορέας Διαχείρισης, εκτός αν διαφορετικά
προβλέπεται στην παρούσα.
β. Τα έργα εθνικής σημασίας. Ο χαρακτηρισμός ενός
έργου ως Εθνικής σημασίας γίνεται με απόφαση του
Υπουργού Ανάπτυξης μετά από σύμφωνη γνώμη των
εκάστοτε καθ’ ύλη αρμοδίων Υπουργών.
γ. Σε περιπτώσεις ανωτέρας βίας, ιδίως πυρόσβεσης,
πλημμυρών, παροχής βοήθειας σε κινδυνεύοντα πρό−
σωπα, όπου τίθεται θέμα δημόσιας υγείας, επιτρέπεται
η παρέκκλιση από τους προαναφερόμενους όρους και
περιορισμούς υπό την προϋπόθεση ότι, μετά την πα−
ρέλευση του κινδύνου, ο αρμόδιος φορέας επέμβασης,
θα προβεί στις απαραίτητες ενέργειες αποκατάστασης
του οικοσυστήματος.
4. Οικισμοί που δεν έχουν οριοθετηθεί έως την ημέρα
δημοσίευσης του παρόντος δύνανται να οριοθετηθούν
βάσει της κείμενης νομοθεσίας. Οικισμοί προϋφιστά−
μενοι του 1923 που δεν έχουν οριοθετηθεί μπορούν να
δομούνται βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας.
5. Επιβάλλεται εντός τριών ετών η απομάκρυνση από την
περιοχή των υφιστάμενων παράνομων έργων και δραστη−
ριοτήτων, τα οποία έρχονται σε αντίθεση με τα οριζόμενα
στη παρούσα απόφαση, εκτός αν ρητά προβλέπεται δια−
φορετικά στην παρούσα και επιβάλλεται η αποκατάσταση
του περιβάλλοντος σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και
τις υποδείξεις του Φορέα Διαχείρισης.
6. α) Για τις υφιστάμενες επιτρεπόμενες δραστηρι−
ότητες, εντός των περιοχών των ζωνών Προστασίας
της Φύσης καθώς και των Περιφερειακών Ζωνών της
προστατευόμενης περιοχής τους, υποβάλλονται εντός
τεσσάρων ετών από τη δημοσίευση της παρούσας, νέες
Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων στις αρμόδιες
υπηρεσίες, για την έκδοση νέων αποφάσεων έγκρισης
περιβαλλοντικών όρων λειτουργίας.
β) Από την υποχρέωση υποβολής νέων ΜΠΕ, σύμ−
φωνα με τα προβλεπόμενα στο προηγούμενο εδάφιο,
εξαιρούνται οι δραστηριότητες, για τις οποίες έχει εκ−
δοθεί απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων κατά
την τελευταία πενταετία πριν από την δημοσίευση της
παρούσας.
7. Επιτρεπόμενες υπό κατασκευή ή νέες μονάδες που
θα εγκατασταθούν στην περιοχή και για τις οποίες
έχουν εγκριθεί οι περιβαλλοντικοί όροι πριν τη δημο−
σίευση του παρόντος, δύνανται να ανανεώνουν την
έγκριση των περιβαλλοντικών όρων τους στο πλαίσιο
της σχετικής ισχύουσας νομοθεσίας.
Άρθρο 8
Κυρώσεις
Οι παραβάτες των διατάξεων της παρούσας απόφα−
σης υπόκεινται στις κυρώσεις που προβλέπονται από τα
άρθρα 6, 28, 29 και 30 του ν. 1650/1986, όπως το άρθρο
30 τροποποιήθηκε με το άρθρο 4 του ν. 3010/2002,
καθώς και από τις ειδικές διατάξεις της υφιστάμενης
νομοθεσίας.
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Άρθρο 9
Αντικείμενο του Γενικού Διαχειριστικού Σχεδίου
Για την επίτευξη του σκοπού της παρούσας απόφα−
σης, η διαχείριση του Ε.Π.Α.Μ.Θ θα πρέπει να συντελεί−
ται στο πλαίσιο ορισμένων αντικειμένων που συγκρο−
τούν το Γενικό Διαχειριστικό Σχέδιο της περιοχής. Τα
αντικείμενα αυτά είναι:
1. Η σήμανση των ορίων των ζωνών προστασίας του
Ε.Π.Α.Μ.Θ.
2. Η ανάπτυξη συστήματος έργων, δράσεων, υποδο−
μών για την προστασία και διατήρηση των ευαίσθητων
περιοχών (π.χ. ενημερωτική σήμανση συμπεριφοράς επι−
σκεπτών, φυλάκια, παρατηρητήρια, περιφράξεις, οδό−
φρακτα, αποκατάσταση περιοχών κ.λπ.).
3. Η οργάνωση συστήματος εποπτείας και φύλαξης
της περιοχής (προσωπικό, αρμόδιοι φορείς, υποδομή,
διαδικασίες) και η εισήγηση ή η αναφορά στις αρμόδιες
αρχές πράξεων ή παραλείψεων που συνιστούν παρα−
βάσεις των διατάξεων του π.δ., με σκοπό την επιβολή
κυρώσεων.
4. Η ανάπτυξη προγραμμάτων − δράσεων για την ενη−
μέρωση − ευαισθητοποίηση κοινού και φορέων καθώς
και εκπαίδευσης σε Θέματα προστασίας και διαχείρισης
των ευαίσθητων περιοχών. Στο πλαίσιο αυτό επιβάλλε−
ται η απρόσκοπτη λειτουργία των Κέντρων Ενημέρωσης
της περιοχής.
5. Η οργάνωση συστήματος μόνιμης παρακολούθησης
της κατάστασης του περιβάλλοντος και των παραμέ−
τρων του.
6. Η κατάρτιση προγραμμάτων για την αξιοποίηση και
ανάδειξη 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 κατάρτιση προγράμματος διαχείρισης των ιχθυ−
οτροφείων − λιμνών.

9. Η κατάρτιση μελέτης − προγράμματος διαχείρισης
των υδάτινων πόρων της περιοχής.
10. Η κατάρτιση μελέτης προσδιορισμού ανταποδο−
τικών τελών για την επίτευξη των υποχρεώσεων και
στόχων του παρόντος άρθρου και γενικότερα της ορ−
θολογικής διαχείρισης της προστατευόμενης περιοχής
του Ε.Π.Α.Μ.Θ. και στις κατευθύνσεις της παραγράφου
4 του άρθρου 6 του ν. 1650/1986.
11. Η κατάρτιση του κανονισμού λειτουργίας του
Ε.Π.Α.Μ.Θ.
12. Η κατάρτιση της κατά το άρθρο 21 παρ. 4 του
ν.1650/1986 μελέτης αξιολόγησης των προστατευομένων
αντικειμένων και εισήγηση για τυχόν τροποποίηση των
ορίων και των όρων προστασίας τους.
13. Η κατάρτιση 5 ετούς Σχεδίου Διαχείρισης της
προστατευόμενης περιοχής και εξειδικευμένων προ−
γραμμάτων δράσης σύμφωνα με το άρ.16, παρ.β του
ν. 2742/1999.
Άρθρο 10
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από την
δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερvήσεως.
Αθήνα, 17 Οκτωβρίου 2008
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΦΩΛΙΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΟΥΦΛΙΑΣ

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ,
ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΟΝΤΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΗΣ ΠΑΠΑΛΗΓΟΥΡΑΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ

ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΤΖΙΜΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ)

4752

ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ Φ.Ε.Κ.
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ − Βασ. Όλγας 227
ΠΕΙΡΑΙΑΣ − Ευριπίδου 63
ΠΑΤΡΑ − Κορίνθου 327
ΙΩΑΝΝΙΝΑ − Διοικητήριο
ΚΟΜΟΤΗΝΗ − Δημοκρατίας 1

23104 23956
210 4135228
2610 638109
26510 87215
25310 22858

ΛΑΡΙΣΑ − Διοικητήριο
ΚΕΡΚΥΡΑ − Σαμαρά 13
ΗΡΑΚΛΕΙΟ − Πεδιάδος 2
ΜΥΤΙΛΗΝΗ − Πλ. Κωνσταντινουπόλεως 1

2410 597449
26610 89122
2810 300781
22510 46654

ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΦΥΛΛΩΝ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
Σε έντυπηη μμορφή
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 μμορφή
ρφή DVD/CD
Τεύχος

Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση

Α΄

150 €

Β΄

300 €

Γ΄

50 €

Υ.Ο.Δ.Δ.

50 €

Δ΄

110 €

Τεύχος

Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση

Α.Α.Π.

110 €

30 €

−

30 €

Ε.Β.Ι.

100 €

−

−

−

Α.Ε.Δ.

5€

−

−

−

−

Δ.Δ.Σ.

200 €

−

20 €

30 €

−

Α.Ε. − Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.

−

−

100 €

40 €

15 €

80 €
−

• 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

ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

*04004971710080016*

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

