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ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΦΥΣΗ 2000,  
Μεσογείων 117,  
11526, Αθήνα 
 

 
 
 

 

Προς τον Αν. Υπουργό ΥΠΕΝ κ Σ. Φάμελλο του Υπουργείου 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας  
 
Αθήνα,  28 Μαρτίου 2019 
 
Θέμα:  Έκφραση γνώμης για το σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος: «Χαρακτηρισμός της 
χερσαίας περιοχής του όρους Ολύμπου ως Εθνικού Πάρκου, καθορισμός ζωνών προστασίας 
αυτού, χρήσεων, όρων και περιορισμών»  
 

Αξιότιμε κύριε Υπουργέ, 

 
Η Επιτροπή ΦΥΣΗ 2000, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, διατυπώνει τη γνώμη της, την 

οποία εγγράφως σας διαβιβάζω, σε ό,τι αφορά στο σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος με τίτλο: 

«Χαρακτηρισμός της χερσαίας περιοχής του όρους Ολύμπου ως Εθνικού Πάρκου, καθορισμός 

ζωνών προστασίας αυτού, χρήσεων, όρων και περιορισμών». 

Η Επιτροπή Φύση 2000 συγκλήθηκε σε συνεδρία στις 05.03.2019 και ώρα 10.30 π.μ. στις 

εγκαταστάσεις του ΥΠΕΝ (Μεσογείων 119, Αθήνα) μετά από πρόσκληση των μελών, μέσω 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Τα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη είχαν ενημερωθεί από τον 

Πρόεδρο της Επιτροπής με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο για το περιεχόμενο του σχεδίου Π.Δ. και 

είχε ζητηθεί η έγκαιρη προετοιμασία απόψεων και σχολίων, αλλά και κατάθεσή τους με 

ηλεκτρονικό ταχυδρομείο πριν τη συνεδρίαση της επιτροπής. Τα μέλη της επιτροπής 

σχολίασαν, αντάλλαξαν απόψεις επί του συνόλου και επί των άρθρων του σχεδίου Π.Δ. και 

κατέθεσαν τις  απόψεις τους στην 11η τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής στις 05.03.2019. Τα 

μέλη της Επιτροπής επίσης έλαβαν τις έγγραφες παρατηρήσεις Υπουργείων που 

εκπροσωπούνται στην Επιτροπή, οι οποίες έχουν προωθηθεί και υπηρεσιακά στο Υπουργείο 

Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Τα μέλη της επιτροπής σχολίασαν, αντάλλαξαν απόψεις επί του 

συνόλου και επί των επιμέρους άρθρων όπως και επί των εγγράφων παρατηρήσεων των 

Υπουργείων.  

Στην 11η συνεδρίαση της 05.03.2019 κλήθηκε ο υπεύθυνος χειριστής  του σχετικού 

Προεδρικού Διατάγματος κ. Ι. Μητσόπουλος (Τμήμα Προστατευόμενων Περιοχών, ΥΠΕΝ και 

αναπληρωματικό μέλος της επιτροπής ΦΥΣΗ 2000) ο οποίος και ενημέρωσε αναλυτικά τα μέλη 

της επιτροπής ΦΥΣΗ 2000 επί του Προεδρικού Διατάγματος «Χαρακτηρισμός της χερσαίας 

περιοχής του όρους Ολύμπου ως Εθνικού Πάρκου, καθορισμός ζωνών προστασίας αυτού, 

χρήσεων, όρων και περιορισμών». Τα μέλη της επιτροπής υπέβαλαν διευκρινιστικές ερωτήσεις 

στον κ. Μητσόπουλο και αντάλλαξαν απόψεις. Για την καλύτερη προετοιμασία της 

διατύπωσης της γνώμης της επιτροπής συστάθηκε υποεπιτροπή από τα μέλη της επιτροπής 
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ΦΥΣΗ 2000, Ι. Χριστοπούλου, Σ. Ψαρούδα και Μ. Οικονόμου, οι οποίοι και ετοίμασαν ένα 

πρώτο σχέδιο κειμένου, το οποίο διενεμήθη στα μέλη της επιτροπής ηλεκτρονικά για να 

διατυπωθούν απόψεις και σχόλια. Το τελικό σχέδιο  συζητήθηκε στη 12η συνεδρίαση της 

20.03.2019 όπου και ολοκληρώθηκε η διατύπωση γνώμης της επιτροπής ΦΥΣΗ 2000.  

 

Με βάση το σύνολο των απόψεων των μελών της, λαμβάνοντας υπόψη τα σχόλια και της 

ανοικτής διαβούλευσης η Επιτροπή ομόφωνα διατυπώνει κατ' αρχήν θετική γνώμη για το 

σχέδιο Π.Δ.  

To σχέδιο Π.Δ. για τον χαρακτηρισμό της χερσαίας περιοχής του όρους Ολύμπου ως Εθνικού 

Πάρκου, καθορισμός ζωνών προστασίας αυτού, χρήσεων, όρων και περιορισμών, αποτελεί 

σημαντική εξέλιξη για την ολοκλήρωση της θεσμικής προστασίας της περιοχής καθώς και 

καθοριστικό παράγοντα για τη βιώσιμη ανάπτυξή της. Η Επιτροπή με αφορμή τη γνωμοδότηση 

επί του παρόντος Π.Δ. εκφράζει την ικανοποίησή της ότι και αυτό το Π.Δ. φτάνει σε αυτό το 

στάδιο επεξεργασίας και ευελπιστεί και για την έκδοση των υπολοίπων Π.Δ. για τα οποία έχει 

ήδη γνωμοδοτήσει και είναι έτοιμα προς έγκριση, χωρίς περαιτέρω καθυστερήσεις. 

Ο Όλυμπος είναι μία περιοχή με οικολογική, αρχαιολογική, μυθολογική και θρησκευτική αξία 

ο συνδυασμός των οποίων τον καθιστούν μοναδικό για την Ελλάδα και του προσδίδουν έναν 

ιδιαίτερο συμβολισμό που ξεπερνά τα σύνορα της χώρας. Όσον αφορά το φυσικό περιβάλλον, 

ξεχωρίζει ως ο πρώτος εθνικός δρυμός της χώρας, που θεσπίστηκε ήδη από το 1938, έχει 

χαρακτηριστεί ως περιοχή Natura 2000, και Σημαντική Περιοχή για τα Πτηνά. Από το 1981 ο 

Όλυμπος έχει χαρακτηριστεί και ως Απόθεμα Βιόσφαιρας, μετά την ένταξη στο πρόγραμμα 

«Άνθρωπος και Βιόσφαιρα» της UNESCO, ενώ η ευρύτερη περιοχή του Ολύμπου έχει 

συμπεριληφθεί από το 2003 στον ενδεικτικό  κατάλογο για εγγραφή στον Κατάλογο 

Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO, ως μεικτό αγαθό πολιτιστικού και φυσικού κάλους.  

Το προτεινόμενο σχέδιο βασίζεται στην εγκεκριμένη ΕΠΜ (2010) και αξιοποιεί τη γνώση και 

την εμπειρία του αρμόδιου φορέα διαχείρισης της υφιστάμενης προστατευόμενης περιοχής 

και άλλων εμπλεκόμενων υπηρεσιών και φορέων που δραστηριοποιούνται στην περιοχή.  

Στη συνέχεια, παραθέτει παρατηρήσεις επί του προοιμίου και συγκεκριμένων άρθρων του 

σχεδίου, πιστεύοντας ότι μπορούν να συμβάλουν στην βελτίωση του σχεδίου ΠΔ 

«Χαρακτηρισμός της χερσαίας περιοχής του όρους Ολύμπου ως Εθνικού Πάρκου, καθορισμός 

ζωνών προστασίας αυτού, χρήσεων, όρων και περιορισμών». 
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Παρατηρήσεις επί του σχεδίου Π.Δ. 

 

1. Γενική παρατήρηση  

Απαιτείται επικαιροποίηση της επικαλούμενης στο προοίμιο ή αναφερόμενης στα 
άρθρα του Π.Δ. νομοθεσίας.   

2. Προοίμιο σημείο (2)  

Προτείνεται να προστεθεί η ακόλουθη αναφορά στο νέο νόμο για τους φορείς 
διαχείρισης: «Τις διατάξεις του άρθρου 15 (παρ 1) του ν. 2742/1999  «Χωροταξικός 
Σχεδιασμός και Αειφόρος Ανάπτυξη και άλλες διατάξεις» (Α΄ 207), όπως ισχύουν και τις 
διατάξεις του ν. 4519/2018 «Φορείς Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών και 
άλλες διατάξεις (Α΄ 25)». 

3. Προσθήκες στο προοίμιο που αφορούν στην αρχαιολογική νομοθεσία και την κήρυξη 
αρχαιολογικών χώρων στον Όλυμπο.  

Προτείνονται οι παρακάτω προσθήκες των σχετικών διατάξεων στο προοίμιο:  

3α. Προοίμιο (νέο σημείο 4):  

Την υπ’  αρ. ΥΠΠΟΤ/ΓΔΑΠΚ/ΑΡΧ/Α1/Φ43/117246/4943/29-11-2011 Υ.Α.  (ΦΕΚ 
342/ΑΑΠ/20-12-2011) «Έγκριση αναοριοθέτησης του αρχαιολογικού χώρου του 
Πιερικού Ολύμπου». 

  3β. Προοίμιο (νέο σημείο 5):  

Την υπ’ αρ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΙΠΚΑ/ΤΠΚΑΧΜΑΕ/Φ57/335814/191880/20918/883/23-12-
2014 (ΦΕΚ 14/ΑΑΠ/22-1-2015) «Καθορισμός Ζωνών Α’  Προστασίας του αρχαιολογικού 
χώρου του Πιερικού Ολύμπου, Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας». 

  3γ. Προοίμιο (νέο σημείο 6):  

Την υπ’ αρ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΑΡΧ/ΤΑΧ/Φ43/99795/59972/6175/2396/16-4-2014 Υ.Α. 
(ΦΕΚ 144/ΑΑΠ/5-5-2014 «Έγκριση αναοριοθέτησης του κηρυγμένου αρχαιολογικού 
χώρου του Θεσσαλικού Ολύμπου, Π.Ε. Λάρισας, Περιφέρειας Θεσσαλίας». 

Και αντίστοιχα να αφαιρεθεί από το προοίμιο το σημείο (9) καθώς είναι εκ του 
περισσού εφόσον καλύπτονται οι εκεί αναφερόμενες θέσεις του ΥΠΠΟ από τις ως άνω 
διατάξεις.  

4. Προοίμιο σημείο (8) 

Προτείνεται η απαλοιφή ή η τροποποίηση του σημείου (8) του προοιμίου: ‘’Το γεγονός 
ότι δεν γνωμοδότησε η Επιτροπή Φύση 2000 και η Αποκεντρωμένη Διοίκηση 
Μακεδονίας–Θράκης αν και ζητήθηκε η γνώμη με το υπ΄αριθμ. 
161411/2448/17.10.2011 έγγραφο της Διεύθυνσης Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού του 
Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής’’. 

Με την παρούσα δίδεται η γνωμοδότηση της Επιτροπής Φύση 2000. 

5. Προοίμιο (νέο σημείο) 

Προτείνεται η προσθήκη του βασικού πλαισίου δασικής νομοθεσίας ν. 998/1979 και 
ν.3208/2003 όπως ισχύουν. 
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6. Άρθρο 3, παρ. 1β 

Ακόμα και στην περίπτωση των απολύτως αναγκαίων εργασιών που προβλέπονται για 
τη Ζώνη Α στην παρούσα διάταξη είναι απαραίτητο να προβλέπεται για την 
οποιαδήποτε εργασία σχετική μελέτη και ανάλογα με τον τύπο των εργασιών η 
αντίστοιχη περιβαλλοντική αδειοδότηση.  

7. Άρθρο 3, παρ. 2α 

Θα πρέπει να προστεθεί στους φορείς που ενημερώνονται για την «εκτέλεση έργων 
προστασίας, συντήρησης, ανάδειξης και ανασκαφών στους ιστορικούς και 
αρχαιολογικούς χώρους και μνημεία» και οι αρμόδιες δασικές υπηρεσίες. 

8. Άρθρο 3, παρ. 2 στ  

Να διευκρινιστεί ο τύπος του οδικού δικτύου (δευτερεύον, αγροτικό, κοκ) στο οποίο 
γίνεται αναφορά και στο οποίο συμπεριλαμβάνονται και οι δασικοί δρόμοι.   

9. Άρθρο 3, παρ. 3, που αφορά την Περιοχή Προστασίας Γ, να προστεθεί παράγραφος ως 
εξής: «Επιτρέπεται η υδατοκαλλιέργεια σε χερσαίες εγκαταστάσεις σύμφωνα με τις 
ισχύουσες διατάξεις και με τους ειδικότερους όρους που περιγράφονται στο Σχέδιο 
Διαχείρισης». 

10. Άρθρο 3, παρ. 3 δ 

Να αναδιατυπωθεί όπως προτείνεται η πρόβλεψη της παραγράφου ώστε να είναι 
συμβατή με τις διατάξεις του ν. 4056/2012: «…επιτρέπεται η κατασκευή και χρήση 
σχετικών µε την συγκεκριµένη χρήση υποδοµών εξυπηρέτησης όπως εγκαταστάσεις 
ζώων, ποτίστρες ζώων και µικρές οµβροδεξαµενές, σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 
4056/2012 και µε έγκριση της καθ’ ύλη αρµόδιας υπηρεσίας, µετά και από 
γνωµοδότηση του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυµού Ολύµπου». 

11. Άρθρο 3, παρ. 3 ζ  

Πρέπει να αναφερθούν και οι ισχύουσες ΔΑΔ με σχετική προσθήκη στο τέλος της 
πρότασης: «… και τα σχετικά διαχειριστικά σχέδια των δασικών υπηρεσιών και των 
ισχυουσών δασικών αστυνομικών διατάξεων (ΔΑΔ)».  

12. Άρθρο 3, παρ. 3 κ  

Η Επιτροπή Φύση 2000, κρίνει ότι στο Εθνικό Πάρκο Ολύμπου λόγω της οικολογικής, 
αρχαιολογικής, μυθολογικής και θρησκευτικής σπουδαιότητας του, δεν θα έπρεπε να 
επιτρέπεται η θήρα, ούτε και να δίνεται η δυνατότητα για τη θήρα, όπως γίνεται στο 
παρόν άρθρο. Το βουνό επισκέπτονται πολλοί άνθρωποι με διαφορετικά 
ενδιαφέροντα, καθώς αποτελεί μεταξύ άλλων φυσιολατρικό, βοτανικό, πεζοπορικό και 
ορειβατικό, αρχαιολογικό, θρησκευτικό προορισμό. Η θήρα στην περιοχή, προκαλεί 
όχληση και φόβο στους επισκέπτες.  

13. Άρθρο 3, παρ. 4 

«Εντός των ορίων της Ζώνης Δ΄, για τις επιτρεπόμενες δραστηριότητες  σύμφωνα με τις 
κείμενες διατάξεις ζητείται υποχρεωτικά η γνώμη του Φορέα Διαχείρισης». 

Να διορθωθεί το ορθογραφικό λάθος της πρότασης.  

Η Επιτροπή Φύση 2000 κρίνει ότι σωστά έχει προστεθεί η Ζώνη Δ’ ως περιφερειακή 
ζώνη αποκλιμάκωσης των δραστηριοτήτων γύρω από το Εθνικό Πάρκο του Ολύμπου. Η 
σχετική ζώνη είναι ακόμα πιο σημαντική με δεδομένο ότι η Ζώνη Β’ «Περιοχή 
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Προστασίας της Φύσης» και μικρό τμήμα της Ζώνης Α΄ «Περιοχή Προστασίας της 
Φύσης» στο νοτιοδυτικό της τμήμα, διαφορετικά θα αποτελούσε και εξωτερικό όριο 
του Εθνικού Πάρκου. Τμήμα της Ζώνης Δ επίσης καλύπτει τη Σημαντική Περιοχή για τα 
πτηνά. Επίσης, περιφερειακή ζώνη προβλέπεται στις περιοχές που έχουν χαρακτηριστεί 
ως Αποθέματα της Βιόσφαιρας. Ωστόσο από τις προβλέψεις του ΠΔ δεν προκύπτει ότι 
στη ζώνη αυτή τίθεται κάποιος όρος ή περιορισμός με την εξαίρεση της γνώμης του 
Φορέα Διαχείρισης, που έτσι κι αλλιώς προβλέπεται από το άρθ. 4 του ν. 4519/2018 
για τους Φορείς Διαχείρισης. 

14.  Άρθρο 3.  

Προτείνεται οι  παράγραφοι που αναφέρονται στην άσκηση της γεωργίας να 
επαναδιατυπωθούν ως εξής: 

« ε. Η γεωργική δραστηριότητα στις νόμιμα καλλιεργούμενες εκτάσεις με τις 
ακόλουθες προϋποθέσεις:  

-Ασκείται σύμφωνα με τα πρότυπα και τις απαιτήσεις της πολλαπλής συμμόρφωσης, 
όπως αυτές περιγράφονται στην με αριθ. 1791/74062/2015 (ΦΕΚ 1468 Β’) Απόφαση 
του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Εφαρμογή του καθεστώτος της 
Πολλαπλής Συμμόρφωσης σε εκτέλεση του Κανονισμού 1306/2013 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και τους Κανονισμούς 640/2014 και 809/2014 της 
Επιτροπής», όπως κάθε φορά ισχύει. 

-Η αναδιάρθρωση των καλλιεργειών καθώς και οι δράσεις εκσυγχρονισμού της 
γεωργικής δραστηριότητας θα πρέπει να είναι προς την κατεύθυνση της εφαρμογής 
της γεωργίας μειωμένων εισροών και των βελτιωμένων καλλιεργητικών 
φιλοπεριβαλλοντικών πρακτικών, που συμβάλλουν στη διατήρηση της 
βιοποικιλότητας, στη διατήρηση και ενίσχυση υφιστάμενων φυτοφρακτών και την 
προστασία του τοπίου, ενώ ενθαρρύνεται η εφαρμογή βιολογικής γεωργίας, η 
συμμετοχή σε συστήματα ολοκληρωμένης διαχείρισης καθώς και σε 
γεωργοπεριβαλλοντικές δράσεις.». 

 

15. Άρθρο 4 Γενικές διατάξεις 

Στον κατάλογο των δραστηριοτήτων που δεν επιτρέπονται,  θα πρέπει να υπάρξει 
αναφορά και σε εξ' ορισμού μη συμβατές δραστηριότητες όπως η εγκατάσταση 
βιομηχανικών μονάδων, ΧΥΤΑ, ΧΥΤΥ, εξορύξεις, κοκ. 16.  

16. Άρθρο 4, παρ. 2β (ββ) 

«Η εκτέλεση έργων (κτιρίων, υποδομών, δικτύων κ.λ.π.) εξυπηρέτησης των 
λειτουργικών αναγκών, της ασφάλειας και προστασίας της Ιεράς Μονής Αγίου 
Διονυσίου και των προσκυνητών. Η εκτέλεση έργων συντήρησης, βελτίωσης, ανάδειξης 
και αποκατάστασης της κτιριακής υποδομής της Μονής και η κατά προορισμό χρήση 
τους. Η συνέχιση των παραδοσιακών/ιστορικών δραστηριοτήτων της Μονής και η 
συνέχιση της χρήσεως των απαιτούμενων πόρων για την λειτουργία, ασφάλεια και 
προστασία της Μονής και την συνέχιση των ως άνω δραστηριοτήτων της.». 
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Δεν κρίνεται απαραίτητη η ειδική αναφορά στο νερό, ούτε ως ενδεικτικό παράδειγμα 
πόρων και συνεπώς προτείνεται να διαγραφεί και να αναδιατυπωθεί όπως 
παρατίθεται στο παραπάνω απόσπασμα. Επίσης να διορθωθεί η παράλειψη της λέξης 
«ως» στο παραπάνω απόσπασμα.  

17. Άρθρο 4 β (γγ) 

Η διάταξη αυτή στο βαθμό που αφορά το μέλλον της περιοχής μετά την μόνιμη 
κατάργηση ή παύση των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων του ΥΕΘΑ θα πρέπει να 
συμπληρωθεί ως εξής: «Σε περίπτωση μόνιμης κατάργησης ή παύσης των 
εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων του ΥΕΘΑ στο πεδίο βολής Λιτοχώρου, ισχύουν για τη 
συγκεκριμένη περιοχή όλες οι χρήσεις, οι δραστηριότητες, τα μέτρα και οι όροι και 
περιορισμοί που περιγράφονται για τη ζώνη Γ΄ στο άρθρο 3 του παρόντος, εκτός αν, 
μετά από μελέτη και σχετική εισήγηση του Φορέα Διαχείρισης,  πρέπει να ισχύσουν πιο 
αυστηροί όροι και περιορισμοί». 

18. Άρθρο 4 β) δδ)  

Στο άρθρο προβλέπεται νέος αναβατήρας από το ΚΕΟΑΧ προς την κορυφή Χότζα, η 
οποία είναι εντός της Ζώνης Γ του Εθνικού Πάρκου, η ανάγκη του οποίου ωστόσο δεν 
τεκμηριώνεται ούτε προβλέπεται στην ΕΠΜ. Σημειώνεται ότι στην περιοχή λειτουργούν 
ήδη τρεις αναβατήρες.  

Προτείνεται να αφαιρεθεί η συγκεκριμένη παράγραφος του άρθρου 4.  

19. Άρθρο 5 

Το άρθρο πρέπει να επικαιροποιηθεί ώστε να γίνεται αναφορά στις προβλέψεις του ν. 
4519/2018 (Α’25) για τους «Φορείς Διαχείρισης και άλλες διατάξεις».  

20. Άρθρο 5 

Προτείνεται να προστεθεί πρόβλεψη ότι για την περιοχή θα καταρτιστεί σχέδιο 
διαχείρισης την ευθύνη υλοποίησης του οποίου έχει ο Φορέας Διαχείρισης. 

21. Άρθρο 8  

Παρόλο που τα άρθρα του ν. 1650/1986 που αναφέρονται στο άρθρο αυτό αποτελούν 
τη βάση για πολλές από τις κυρώσεις, κρίνεται ότι θα πρέπει να γίνει αναφορά και σε 
ειδικότερες ρυθμίσεις που περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων τις παρακάτω:  

α) το άρθρο 11 της KYA H.Π. 37338/1807/E.103/1-9-10 (ΦΕΚ 1495/B/6-9-10) 
«Καθορισμός μέτρων και διαδικασιών για τη διατήρηση της άγριας ορνιθοπανίδας και 
των οικοτόπων/ενδιαιτημάτων της, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της Οδηγίας 
79/409/ΕΟΚ, «Περί διατηρήσεως των άγριων πτηνών», του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου 
της 2ας Απριλίου 1979, όπως κωδικοποιήθηκε με την οδηγία 2009/147/ΕΚ.» όπως έχει 
τροποποιηθεί από το άρθρο 5Ι παρ. 5, της ΚΥΑ Η.Π. 8353/276/Ε103/17-2-2012 (ΦΕΚ 
415/Β/23-2-2012) «Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ’ αριθ. 37338/1807/2010 
κοινής υπουργικής απόφασης «Καθορισμός μέτρων και διαδικασιών για τη διατήρηση 
της άγριας ορνιθοπανίδας και των οικοτόπων/ενδιαιτημάτων της, σε συμμόρφωση με 
την Οδηγία 79/409/ΕΟΚ....» (Β΄ 1495), σε συμμόρφωση με τις διατάξεις του πρώτου 
εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 4 της Οδηγίας 79/409/ΕΟΚ «Για τη διατήρηση 
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των άγριων πτηνών» του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 2ας Απριλίου 1979, όπως 
κωδικοποιήθηκε με την οδηγία 2009/147/ΕΚ».  

β) τις σχετικές διατάξεις του δασικού κώδικα.  

Προτείνεται το άρθρο να αναδιατυπωθεί ώστε να καλύπτονται όλες οι κυρώσεις που 
προβλέπονται στην ισχύουσα νομοθεσία. 

 

 

Εκ μέρους της επιτροπής ΦΥΣΗ 2000 

Ο Πρόεδρος της επιτροπής 

 

Δρ Β. Λυκούσης 

 


