ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ
Χαρακτηρισμός των χερσαίων, υδάτινων και θαλάσσιων περιοχών των εκβολών των
ποταμών Γαλλικού, Αξιού, Λουδία και Αλιάκμονα, της αλυκής Κίτρους και της
λιμνοθάλασσας Καλοχωρίου και της ευρύτερης περιοχής τους ως Εθνικού Πάρκου.
Έχοντας υπόψη:
…
Αποφασίζουμε

Άρθρο 1
Σκοπός
Σκοπός του παρόντος είναι η προστασία των υγροτοπικών οικοσυστημάτων των
χερσαίων και υδάτινων τμημάτων των εκβολών των ποταμών Γαλλικού, Αξιού,
Λουδία, Αλιάκμονα, των αλυκών Κίτρους, της λιμνοθάλασσας Καλοχωρίου και της
ευρύτερης περιοχής προκειμένου να διασφαλιστεί η αειφορική διαχείριση της
ευρύτερης περιοχής σε αρμονία με τις υφιστάμενες ανθρώπινες δραστηριότητες, που
έχουν αναπτυχθεί στην περιοχή από τις αρχές του προηγούμενου αιώνα Τα
προαναφερόμενα οικοσυστήματα διακρίνονται για τη μεγάλη βιολογική, οικολογική,
αισθητική, επιστημονική, γεωμορφολογική και παιδαγωγική τους αξία, προσφέροντας
ποικίλες οικοσυστημικές υπηρεσίες υπό το χωρικό προσδιορισμό τους και το
χαρακτηρισμό τους ως Εθνικό Πάρκο.
Ειδικότερα, επιδιώκεται η διατήρηση και διαχείριση των σπάνιων οικοτόπων, των
ειδών χλωρίδας και πανίδας και κυρίως της ορνιθοπανίδας, που συντίθεται από
σημαντικά είδη. Παράλληλα, επιδιώκεται και η διατήρηση των λειτουργιών των
οικοσυστημάτων που στηρίζουν σημαντικές οικοσυστημικές υπηρεσίες για την
ευημερία των ανθρώπων.
Άρθρο 2
Χαρακτηρισμός και οριοθέτηση περιοχής και ζωνών
1. Χαρακτηρίζεται ως «Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Αξιού, Γαλλικού, Λουδία,
Αλιάκμονα, Αλυκών Κίτρους και Λιμνοθάλασσας Καλοχωρίου» (εν συντομία
«Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού» και στα αγγλικά «Axios Delta National Park»), η
χερσαία και θαλάσσια περιοχή των εκβολών των ποταμών Γαλλικού, Αξιού,
Λουδία, Αλιάκμονα, των αλυκών Κίτρους, της λιμνοθάλασσας Καλοχωρίου και η
ευρύτερη περιοχή τους.
2. Εντός του Εθνικού Πάρκου περιλαμβάνεται η περιοχή με κωδικό GR59RIS και
επωνυμία «Δέλτα Αξιού, Λουδία, Αλιάκμονα» της Διεθνούς Συμφωνίας Ramsar,
όπως αυτή έχει κυρωθεί με το με αρ. 191/19.11.74 Ν. Δ/γμα (Α’ 350).
3. Η χωρική αρμοδιότητα του Εθνικού Πάρκου εκτείνεται στα τμήματα των περιοχών
του ευρωπαϊκού οικολογικού δικτύου Natura 2000 με τις επωνυμίες: «Δέλτα
Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα – Ευρύτερη Περιοχή – Αξιούπολη» με κωδικό
GR1220002 (ΕΖΔ / SAC), «Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα – Αλυκή Κίτρους»
με κωδικό GR1220010 (ΖΕΠ / SPA) και «Αλυκή Κίτρους – Ευρύτερη Περιοχή» με
κωδικό GR1250004 (ΕΖΔ / SAC).
4. Η έκταση του Εθνικού Πάρκου εμπίπτει στα διοικητικά όρια των Δήμων Δέλτα,
Χαλκηδόνος, Αλεξανδρείας, Πύδνας – Κολινδρού, Κατερίνης και Ωραιοκάστρου
και τα όριά της φαίνονται με συνεχή κόκκινη γραμμή στο πρωτότυπο διάγραμμα
άνευ κλίμακας, που θεωρήθηκε από τον προϊστάμενο της Διεύθυνσης
Τοπογραφικών Εφαρμογών με την ……… πράξη του και που αντίτυπό του σε
φωτοσμίκρυνση δημοσιεύεται στο Παράρτημα 2 του παρόντος. Οι συντεταγμένες
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των ορίων της περιοχής και των επιμέρους ζωνών αναφέρονται στο συνημμένο
Παράρτημα 1, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του παρόντος.
5. Εντός του Εθνικού Πάρκου, όπως οριοθετείται παραπάνω, διαμορφώνονται οι
εξής τύποι επιμέρους ζωνών: α) Ζώνες απόλυτης προστασίας (ΑΠ) β) Ζώνες
προστασίας της φύσης Α’ (ΠΦΑ) γ) Ζώνες προστασίας της φύσης Β’ (ΠΦΒ) δ)
Ζώνες προστασίας οικοσυστημικών υπηρεσιών και αγροτικών δραστηριοτήτων
(ΑΔ).
6. Εντός των ορίων του Εθνικού Πάρκου δεν υφίστανται οικισμοί και άτυπες
οικιστικές συγκεντρώσεις.
Άρθρο 3
Προστατευτέο αντικείμενο, χρήσεις, δραστηριότητες, μέτρα, όροι και
περιορισμοί προστασίας και διαχείρισης
I. Ζώνες ΑΠ1, ΑΠ2, - Περιοχές Απόλυτης Προστασίας της Φύσης.
Αφορούν τα εκβολικά συστήματα των ποταμών Αλιάκμονα και Αξιού. Αποτελούν
αναπόσπαστο μέρος των υγροτοπικών οικοσυστημάτων του Εθνικού Πάρκου και
χρήζουν απόλυτης προστασίας. Οποιαδήποτε μόνιμη ή περιοδικά εμφανιζόμενη
νησίδα εντός της θαλάσσιας περιοχής της ζώνης προστασίας της φύσης ΠΦΑ1,
υπάγεται επίσης σε καθεστώς απόλυτης προστασίας της φύσης (ΑΠ).
Ι.1.Εντός των ζωνών ΑΠ1 και ΑΠ2, όπως και επί των περιοδικά εμφανιζόμενων
νησίδων στη ζώνη ΠΦΑ1:
1.Οι περιοχές αυτές υπόκεινται σε αυστηρή φύλαξη από τις αρμόδιες υπηρεσίες σε
συνεργασία με το προσωπικό του Φορέα Διαχείρισης.
2.Απαγορεύεται κάθε δραστηριότητα. Κατ’ εξαίρεση, μπορεί να επιτρέπονται,
σύμφωνα με τις ειδικότερες ρυθμίσεις του οικείου σχεδίου διαχείρισης και μέχρι την
εκπόνηση σχεδίου διαχείρισης με σύμφωνη γνώμη του Φορέα:
α) η διεξαγωγή επιστημονικών ερευνών, κατόπιν άδειας από τις αρμόδιες
υπηρεσίες.
β) η εκτέλεση εργασιών που κρίνονται απολύτως αναγκαίες για τη μη αλλοίωση
εκείνων των χαρακτηριστικών που διασφαλίζουν τη διατήρηση των
προστατευόμενων ειδών ή οικοτόπων.
II. Ζώνες ΠΦΑ1, ΠΦΑ2, ΠΦΑ3, ΠΦΑ4, ΠΦΑ5, ΠΦΑ6, ΠΦΑ7, ΠΦΑ8 - Περιοχές
Προστασίας της Φύσης.
Αφορούν τα υγροτοπικά και παράκτια οικοσυστήματα του Εθνικού Πάρκου και
περιλαμβάνουν λιμνοθάλασσες, ποτάμια και θαλάσσια συστήματα.
Οποιαδήποτε μόνιμη ή περιοδικά εμφανιζόμενη νησίδα εντός της θαλάσσιας
περιοχής της ζώνης προστασίας της φύσης ΠΦΑ1,υπάγεται σε καθεστώς απόλυτης
προστασίας της φύσης (ΑΠ).
ΙΙ.1. Εντός των ζωνών ΠΦΑ1, ΠΦΑ2, ΠΦΑ3, ΠΦΑ4, ΠΦΑ5, ΠΦΑ6, ΠΦΑ7, ΠΦΑ8:
1. Στις περιοχές αυτές προστατεύεται το φυσικό περιβάλλον από κάθε
δραστηριότητα ή επέμβαση, που μπορεί να μεταβάλει ή να αλλοιώσει τη φυσική
κατάσταση, σύνθεση ή εξέλιξή του.
2. Κατ’ εξαίρεση, μπορεί να επιτρέπονται, σύμφωνα με τις ειδικότερες ρυθμίσεις του
οικείου σχεδίου διαχείρισης και μέχρι να εκπονηθεί το σχέδιο διαχείρισης, με
σύμφωνη γνώμη του Φορέα Διαχείρισης:
α) η διεξαγωγή επιστημονικών ερευνών κατόπιν άδειας από τις αρμόδιες
υπηρεσίες.
β) η εκτέλεση εργασιών που κρίνονται απολύτως αναγκαίες για τη μη αλλοίωση
εκείνων των χαρακτηριστικών που διασφαλίζουν τη διατήρηση των
προστατευτόμενων ειδών ή/και οικοτόπων.
γ) η άσκηση ήπιων ασχολιών και δραστηριοτήτων, εφόσον δεν έρχονται σε
αντίθεση με τους σκοπούς προστασίας.
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ΙΙ.2.Επιπλέον των αναφερομένων στην παράγραφο ΙΙ.1 του παρόντος:
ΙΙ.2.α. Στη ζώνη ΠΦΑ1:
1. α) Στο σύνολο της θαλάσσιας περιοχής της ζώνης ΠΦΑ1 επιτρέπεται η
οστρακοκαλλιεργητική δραστηριότητα. Επιτρέπονται οι χερσαίες εγκαταστάσεις
υποστήριξής της στις περιοχές του Δήμου Δέλτα, οι οποίες έχουν κατασκευαστεί
με χρηματοδότηση από κοινοτικά προγράμματα μετά από έγκριση
περιβαλλοντικών όρων (ΚΥΑ 70982/24-12-1999 και 70983/24-12-1999).
β) Η συντήρηση, βελτίωση, συμπλήρωση ή ο εκσυγχρονισμός των μονάδων των
οστρακοκαλλιεργειών πραγματοποιείται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και
τους περιβαλλοντικούς όρους, που θα εγκριθούν μετά από σύμφωνη γνώμη του
Φορέα Διαχείρισης.
γ) Επιβάλλεται η συλλογή και απομάκρυνση από τη χερσαία και θαλάσσια
περιοχή παντός είδους υπολειμμάτων από την παραγωγή, διαλογή,
διαμετακόμιση και παντός είδους τυποποίηση των προϊόντων των παραπάνω
δραστηριοτήτων με ευθύνη των διενεργούντων τις παραπάνω δραστηριότητες
και των αρμόδιων φορέων και η άσκηση τακτικών ελέγχων από τις αρμόδιες
υπηρεσίες για τη συμμόρφωση με τα προαναφερόμενα.
δ) Επιτρέπεται η συνέχιση της λειτουργίας, η συντήρηση και βελτίωση των δύο
υφιστάμενων αλιευτικών καταφυγίων Χαλάστρας και Λουδία.
ε) Είναι δυνατή η νόμιμη δημιουργία επιπλέον χερσαίων και θαλάσσιων
εγκαταστάσεων οστρακοκαλλιέργειας, χώρων ελλιμενισμού και κάθε άλλης
απαραίτητης για την εξυπηρέτηση της δραστηριότητας του παραγόμενου
προϊόντος, εντός εγκεκριμένης ΠΟΑΥ και μετά από σύμφωνη γνώμη του Φορέα
Διαχείρισης. Στην ΠΟΑΥ θα περιλαμβάνονται και όλα τα υφιστάμενα έργα και
εγκαταστάσεις.
2. Επιβάλλεται η συντήρηση και επισκευή των προστατευτικών αναχωμάτων και
των επ’ αυτών υφιστάμενων δρόμων.
3. Επιτρέπεται η συνέχιση της λειτουργίας του υφιστάμενου αντλιοστασίου στην
λιμνοθάλασσα Καλοχωρίου.
4. Επιτρέπονται οι μη μόνιμες υποδομές εστίασης μετά από σύμφωνη γνώμη του
Φορέα Διαχείρισης και σύμφωνα με τις διατάξεις του Σχεδίου Διαχείρισης,
σχετικά με τη θέση τον αριθμό και το μέγεθος των υποδομών αυτών.
5. Επιτρέπεται η συντήρηση και επισκευή του πεζόδρομου, που διασχίζει τη
λιμνοθάλασσα Καλοχωρίου και των συνοδών έργων αυτού ως υποδομή
αναψυχής των επισκεπτών.
6. Επιτρέπονται οι εργασίες συντήρησης - επισκευής του φάρου του Δέλτα του
Αξιού καθώς και οι εργασίες συντήρησης του υφιστάμενου δρόμου. Οι όροι για
την πρόσβαση επισκεπτών μέσω του υφιστάμενου οδικού δικτύου στο φάρο θα
καθορισθούν από το Σχέδιο Διαχείρισης του Εθνικού Πάρκου.
7. Επιτρέπεται η συλλογή βενθικών οργανισμών από το υπόστρωμα της
παραλιακής ζώνης, μετά από σχετική άδεια και σύμφωνη γνώμη του Φορέα
Διαχείρισης στο πλαίσιο του Σχεδίου Διαχείρισης του Εθνικού Πάρκου.
8. Επιτρέπεται η πλεύση επαγγελματικών και ερασιτεχνικών πλωτών μέσων στον
ποταμό Λουδία και η επαγγελματική αλιεία στο τμήμα του ποταμού που εμπίπτει
στο Εθνικό Πάρκο, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
9. Επιτρέπεται η επίσκεψη στον ποταμό Αλιάκμονα προς αναψυχή με πλωτά μέσα,
στο τμήμα του που εμπίπτει στο Εθνικό Πάρκο, μετά από άδεια του Φορέα
Διαχείρισης και η ερασιτεχνική αλιεία σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, στο
πλαίσιο του Σχεδίου Διαχείρισης του Εθνικού Πάρκου.
10. Συνεχίζεται η μεταφροντίδα του αποκατεστημένου ΧΑΔΑ Κλειδίου στη θέση
«Έλος», σύμφωνα με την εγκεκριμένη ΤΜΠΑ και την οριστική μελέτη του έργου.
11. Επιτρέπεται η διατήρηση, συντήρηση και επισκευή των υφιστάμενων υποδομών
φύλαξης και παρατήρησης (πέτρινο φυλάκιο και ψηλό ξύλινο παρατηρητήριο),
που βρίσκονται στην ανατολική πλευρά του δέλτα του Αξιού.
ΙΙ.2.β. Στη ζώνη ΠΦΑ2:
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Επιβάλλεται η συντήρηση των αναχωμάτων, η αναδημιουργία και συντήρηση
χαλικόστρωτων οδών πρόσβασης -διέλευσης στη στέψη τους και η φύτευση των
πρανών τους με αυτόχθονα είδη.
2. Επιτρέπεται η συντήρηση και αντικατάσταση υφιστάμενων γεφυρών κατά μήκος
του ποταμού Αξιού.
3. Επιτρέπεται η βόσκηση, ως μέσο διαχείρισης των ενδιαιτημάτων στην
πλημμυρική κοίτη του ποταμού Αξιού, πλην των πρανών και της στέψης των
αναχωμάτων προστασίας του ποταμού, σύμφωνα με το Σχέδιο Διαχείρισης του
Εθνικού Πάρκου.
ΙΙ.2.γ. Στη ζώνη ΠΦΑ3, στην οποία περιλαμβάνονται οι παλιές κοίτες του ποταμού
Αξιού (παλαιομάνες με την ονομασία «Μεγάλος Βαρδάρης» και «Μικρός
Βαρδάρης»).
1. Επιτρέπεται η χρήση του νερού για λόγους άρδευσης μετά από σύμφωνη γνώμη
του Φορέα Διαχείρισης σύμφωνα με το Σχέδιο Διαχείρισης του Εθνικού Πάρκου.
2. Επιτρέπεται η δημιουργία ελαφρών υποδομών ημερήσιας αναψυχής και
πεζοπορικού τουρισμού και η τοποθέτηση οριοδεικτών, μετά από σύμφωνη
γνώμη του Φορέα Διαχείρισης, σύμφωνα με το Σχέδιο Διαχείρισης του Εθνικού
Πάρκου.
3. Επιτρέπεται η οριοθέτηση των παλιομάνων με φυτοφράκτες, σε ζώνη κατ’
ελάχιστον πλάτους 5 μέτρων, με αυτόχθονα είδη, σε συνεργασία με τις αρμόδιες
δασικές υπηρεσίες και μετά από σύμφωνη γνώμη του Φορέα Διαχείρισης.
4. Κάθε άλλη χρήση ή δραστηριότητα απαγορεύεται.
ΙΙ.2.δ. Στη ζώνη ΠΦΑ4:
1. Επιτρέπεται η ολοκλήρωση, συντήρηση, βελτίωση και αντικατάσταση σε
περίπτωση φθοράς τους των υφιστάμενων έργων του Περιβαλλοντικού Πάρκου
Γαλλικού.
2. Επιτρέπεται η βόσκηση μόνο ως μέσο διαχείρισης των ενδιαιτημάτων, υπό τις
προϋποθέσεις του άρθρου 4 του παρόντος.
3. Επιτρέπονται ήπιες δραστηριότητες αναψυχής, όπως π.χ. ερασιτεχνική αλιεία,
περιήγηση με ποδήλατα, φωτογράφιση και η δημιουργία μη μόνιμων υποδομών
ημερήσιας αναψυχής και πεζοπορικού τουρισμού, σύμφωνα με το Σχέδιο
Διαχείρισης του Εθνικού Πάρκου.
4. Επιβάλλεται η συντήρηση και επισκευή του προστατευτικού παράκτιου
αναχώματος και του επ’ αυτού υφιστάμενου δρόμου.
ΙΙ.2.ε. Στη ζώνη ΠΦΑ5 περιλαμβάνεται το υγροτοπικό σύμπλεγμα της λιμνοθάλασσας
Αλυκής Κίτρους.
Εντός της ζώνης δεν επιτρέπεται καμία αλλαγή χρήσης γης και διατηρούνται ως
έχουν οι υφιστάμενες χρήσεις στο σύνολο της ζώνης. Συγκεκριμένα:
1. Επιτρέπονται οι εργασίες συντήρησης - επισκευής του φάρου στο Ακρωτήριο
Αθερίδα.
2. Επιτρέπεται η συνέχιση της λειτουργίας της εταιρείας «ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΑΛΥΚΕΣ
Α.Ε.» με σκοπό την παραγωγή άλατος και η συντήρηση και εκσυγχρονισμός
όλων των αναγκαίων έργων και υποδομών που βρίσκονται στην
παραχωρηθείσα έκταση προς την εν λόγω εταιρεία, με την προϋπόθεση της μη
αλλοίωσης ή επιβάρυνσης του λιμναίου και υγροτοπικού οικοσυστήματος.
Απαραίτητη είναι η διασφάλιση των φυσικών διεργασιών του οικοσυστήματος και
των οικολογικών απαιτήσεων των σημαντικών ειδών χλωρίδας και πανίδας και
ιδιαίτερα της ορνιθοπανίδας και η παρουσία νερού στην κατακλυζόμενη έκταση
των αμμοθινών (ανατολικά της παραχωρηθείσας έκτασης του ακρωτηρίου
Αθερίδα), Για τη συνέχιση της λειτουργίας της εταιρείας «ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΑΛΥΚΕΣ
Α.Ε.» απαιτείται επικαιροποίηση των περιβαλλοντικών όρων της εγκατάστασης.
Στην ΑΕΠΟ θα περιλαμβάνονται όροι για τη διατήρηση του φυσικού
περιβάλλοντος και τη διακύμανση της οικολογικής στάθμης της λιμνοθάλασσας
Αλυκής Κίτρους, λαμβάνοντας υπόψη σχετική έρευνα που έχει εκπονήσει ο
Φορέας Διαχείρισης.
1.
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Απαγορεύεται η κίνηση οχημάτων στο σύνολο της ζώνης, πλην των οχημάτων
του Φορέα Διαχείρισης και των οχημάτων της εταιρείας ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΑΛΥΚΕΣ
Α.Ε. στην παραχωρηθείσα σε αυτή έκταση προς εκτέλεση των εργασιών
λειτουργίας της.
4. Απαγορεύεται η διανυκτέρευση των επισκεπτών και η ελεύθερη κατασκήνωση
στο σύνολο της ζώνης ΠΦΑ5.
5. Επιτρέπονται η ημερήσια αναψυχή,η λήψη θαλάσσιων λουτρών και
λασπόλουτρων καθώς και η δημιουργία των απαραίτητων μη μόνιμων
υποδομών προς εξυπηρέτηση τους, μετά από σύμφωνη γνώμη του Φορέα
Διαχείρισης.
ΙΙ.2.στ. Στη ζώνη ΠΦΑ6:
1. Επιτρέπεται η συντήρηση, επισκευή και βελτίωση του πέτρινου παρατηρητήριου
και των δύο ξύλινων περιπτέρων που βρίσκονται στον υγρότοπο της Νέας
Αγαθούπολης.
2. Συνεχίζεται η μεταφροντίδα του αποκατεστημένου ΧΑΔΑ Αιγινίου στη θέση
«Λιμνούλα» σύμφωνα με την εγκεκριμένη ΤΜΠΑ και την οριστική μελέτη του
έργου.
3. Επιβάλλεται η κατεδάφιση των εγκαταστάσεων της πίστας αγώνων αυτοκινήτου
Αιγινίου, της αυθαίρετης λιμενικής εγκατάστασης,κάθε αυθαίρετου καναλιού
παροχέτευσης νερού και κάθε άλλης αυθαίρετης εγκατάστασης, με την υποχρέωση
αποκατάστασης του φυσικού περιβάλλοντος εντός των επόμενων δύο (2) ετών από
τη δημοσίευση του παρόντος. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης των υπαίτιων,
επιβάλλονται οι προβλεπόμενες κυρώσεις.
ΙΙ.2.ζ. Στη ζώνη ΠΦΑ7:
1. Επιτρέπεται η λειτουργία των υφιστάμενων αντλιοστασίων του ΤΟΕΒ
Χαλάστρας, καθώς και η συντήρηση, επισκευή και εκσυγχρονισμός τους.
2. Επιτρέπεται η συντήρηση και επισκευή του προστατευτικού παράκτιου
αναχώματος και του επ’ αυτού υφιστάμενου δρόμου.
3.

IΙΙ. Ζώνες ΠΦΒ1, ΠΦΒ2, ΠΦΒ3, ΠΦΒ4, ΠΦΒ5, ΠΦΒ6, ΠΦΒ7 - Περιοχές
Προστασίας της Φύσης.
Αφορούν τα χερσαία τμήματα των οικοσυστημάτων που γειτνιάζουν με το υγρό
στοιχείο του Εθνικού Πάρκου..
ΙΙΙ.1.Στις ζώνες ΠΦΒ1, ΠΦΒ2, ΠΦΒ3, ΠΦΒ4, ΠΦΒ5, ΠΦΒ6, ΠΦΒ7:
1. Στις περιοχές αυτές προστατεύεται το φυσικό περιβάλλον από κάθε
δραστηριότητα ή επέμβαση, που μπορεί να μεταβάλει ή αλλοιώσει τη φυσική
κατάσταση, σύνθεση ή εξέλιξή του.
2. Κατ’ εξαίρεση, μπορεί να επιτρέπονται, σύμφωνα με τις ειδικότερες ρυθμίσεις του
οικείου Σχεδίου Διαχείρισης και μέχρι να εκπονηθεί αυτό με σύμφωνη γνώμη του
Φορέα διαχείρισης:
α) η διεξαγωγή επιστημονικών ερευνών, κατόπιν άδειας από τις αρμόδιες
υπηρεσίες.
β) η εκτέλεση εργασιών, που κρίνονται απολύτως αναγκαίες για τη μη αλλοίωση
εκείνων των χαρακτηριστικών, που διασφαλίζουν τη διατήρηση των
προστατευτόμενων ειδών ή/και οικοτόπων.
γ) η άσκηση ήπιων ασχολιών και δραστηριοτήτων, εφόσον δεν έρχονται σε
αντίθεση με τους σκοπούς προστασίας.
δ) η οργανωμένη επίσκεψη στα χερσαία, ποτάμια και θαλάσσια τμήματα των
ζωνών ΠΦΒ, με σκοπό την περιβαλλοντική εκπαίδευση, την παρατήρηση της
φύσης, την αναψυχή μετά από έγκριση του Φορέα Διαχείρισης.
3. Επιτρέπεται η συντήρηση και επισκευή των προστατευτικών αναχωμάτων των
ποταμών και των επ’ αυτών υφιστάμενων χαλικόστρωτων δρόμων.
4. Επιτρέπεται η άσκηση της γεωργικής δραστηριότητας μόνο στις υφιστάμενες
καλλιεργήσιμες εκτάσεις και απαγορεύεται κάθε νέο έργο επέκτασης της
γεωργικής γης.
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Επιτρέπονται τα έργα συντήρησης του υφιστάμενου αρδευτικού αποστραγγιστικού δικτύου.
6. Επιτρέπεται η χρήση των νομίμως υφιστάμενων γεωργικών αποθηκών κατά την
έκδοση του παρόντος.
7. Επιτρέπεται η βόσκηση μόνο ως μέσο διαχείρισης των ενδιαιτημάτων, υπό τις
προϋποθέσεις του άρθρου 4 του παρόντος.
ΙΙΙ.2.Επιπλέον των αναφερομένων στην παράγραφο ΙΙΙ.1 του παρόντος:
ΙΙΙ.2.α. Στις ζώνεςΠΦΒ1 και ΠΦΒ2:
1. Επιτρέπονται τα υδραυλικά έργα (άρση προσχώσεων, ενίσχυση αναχωμάτων)
υπό τις προϋποθέσεις που τίθενται στο άρθρο 5 παρ. 3 του παρόντος.
2. Απαγορεύονται μόνιμες εγκαταστάσεις για την άσκηση της γεωργικής και
κτηνοτροφικής δραστηριότητας.
3. Απαγορεύεται η εκχέρσωση, η επίχωση και η καλλιέργεια των εδαφών που
βρίσκονται στις παλαιές κοίτες του Αλιάκμονα εντός της ζώνης ΠΦΒ1.
Επιτρέπεται
ο
περιοδικός
καθαρισμός
τους,
μόνο
για
λόγους
παροχετευτικότητας και αποστράγγισης των εδαφών, μετά από σχετική μελέτη
και με τη σύμφωνη γνώμη του Φορέα Διαχείρισης.
ΙΙΙ.2.β. Στη ζώνη ΠΦΒ3:
1. Επιτρέπονται τα υδραυλικά έργα (άρση προσχώσεων, ενίσχυση αναχωμάτων),
υπό τις προϋποθέσεις που τίθενται στο άρθρο 5, παρ. 3 του παρόντος.
2. Συνεχίζεται η μεταφροντίδα του αποκατεστημένου ΧΑΔΑ Κυμίνων στη θέση
«Κεντρικό», σύμφωνα με την εγκεκριμένη ΤΜΠΑ και την οριστική μελέτη του
έργου.
ΙΙΙ.2.γ. Στη ζώνη ΠΦΒ4:
1. Επιτρέπεται η διενέργεια υπαίθριων εκδηλώσεων, που συνδέονται με τις
παραδόσεις της περιοχής, με την προϋπόθεση χρήσης μη μόνιμων υποδομών
για το σκοπό αυτό και την αποκατάσταση της περιοχής των εκδηλώσεων μετά το
πέρας τους στην προτέρα κατάσταση και χρήση.
2. Επιτρέπεται η συνέχιση της λειτουργίας, η συντήρηση και τυχόν επέκταση του
νεκροταφείου Ανατολικού.
3. Επιτρέπεται η συνέχιση λειτουργίας της υφιστάμενης εγκατάστασης αμμοληψίας.
4. Επιβάλλεται να μετεγκατασταθούν εκτός της ζώνης οι υφισταμένες
εγκαταστάσεις κτηνοτροφικών δραστηριοτήτων, σύμφωνα με το διαχειριστικό
σχέδιο βόσκησης και εντός προθεσμίας δύο (2) ετών από τη δημοσίευση του
παρόντος.
5. Συνεχίζεται η μεταφροντίδα του αποκατεστημένου ΧΑΔΑ Χαλάστρας στη θέση
«Τσιμπού Μαντρί» σύμφωνα με την εγκεκριμένη ΤΜΠΑ και την οριστική μελέτη
του έργου.
ΙΙΙ.2.δ. Στη ζώνη ΠΦΒ5:
1. Η ζώνη εξαιρείται από τα όρια και τις ρυθμίσεις της περιοχής με το στοιχείο
Δ.1.1, όπως αυτή έχει καθοριστεί από τις διατάξεις της παρ. Α, εδάφια 1 και 2,
του άρθρου 1 του από 17.1.94 Προεδρικού Διατάγματος (ΦΕΚ Δ’ 561), όπως
ισχύει.
2. Επιτρέπεται η δημιουργία θερμοκηπίων, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
3. Επιτρέπεται η συνέχιση της λειτουργίας, η συντήρηση, ο εκσυγχρονισμός και η
επέκταση της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων Θεσσαλονίκης (ΕΕΛΘ),
σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και μετά από σύμφωνη γνώμη του Φορέα
Διαχείρισης. Στην εγκατάσταση θα γίνονται δεκτά μόνο αστικά λύματα. Δεν
επιτρέπεται η αποδοχή βιομηχανικών υγρών αποβλήτων.
4. Επιτρέπεται η λειτουργία του υφιστάμενου Σταθμού Μεταφόρτωσης Αποβλήτων
(ΣΜΑ) Σίνδου του Δήμου Δέλτα, ο οποίος βρίσκεται εντός της πλημμυρικής
κοίτης του Γαλλικού ποταμού, μόνο μετά από περιβαλλοντική αδειοδότηση και
εφόσον προβλέπεται από το ΠΕΣΔΑ Κεντρικής Μακεδονίας.
5.
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Επιτρέπεται η λειτουργία και συντήρηση των υφιστάμενων πειραματικών
δεξαμενών του «ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ» στο Γαλλικό ποταμό και η ανάπτυξη σε
αυτές ερευνητικών και εκπαιδευτικών προγραμμάτων.
ΙΙΙ.2.ε. Στη ζώνη ΠΦΒ6:
1. Η ζώνη εξαιρείται από τα όρια και τις ρυθμίσεις της περιοχής με το στοιχείο
Δ.1.1, όπως αυτή έχει καθοριστεί από τις διατάξεις της παρ. Α, εδάφια 1 και 2,
του άρθρου 1 του από 17.1.94 Προεδρικού Διατάγματος (Δ’ 561), όπως ισχύει.
2. Συνεχίζεται η μεταφροντίδα του αποκατεστημένου ΧΑΔΑ Καλοχωρίου στη θέση
«Λιμνοθάλασσα», σύμφωνα με την εγκεκριμένη ΤΜΠΑ και την οριστική μελέτη
του έργου.
3. Επιτρέπεται η συντήρηση και επισκευή του πεζόδρομου που διασχίζει την
λιμνοθάλασσα Καλοχωρίου και των συνοδών έργων αυτού, ως υποδομή
αναψυχής των επισκεπτών.
4. Επιτρέπεται η συντήρηση και επισκευή του προστατευτικού παράκτιου
αναχώματος και του επ’ αυτού υφιστάμενου δρόμου.
5. Στα όρια του κτηνοτροφικού πάρκου Καλοχωρίου επιτρέπεται η εγκατάσταση
κτηνοτροφικών μονάδων, καθώς και η διατήρηση και ο εκσυγχρονισμός των
νομίμως υφιστάμενων κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων.
6. Επιτρέπονται οι μη μόνιμες υποδομές εστίασης μετά από σύμφωνη γνώμη του
Φορέα Διαχείρισης και σύμφωνα με τις διατάξεις του Σχεδίου Διαχείρισης,
σχετικά με τη θέση, τον αριθμό και το μέγεθος των υποδομών αυτών.
ΙΙΙ.2.στ. Στη ζώνη ΠΦΒ7:
Απαγορεύονται οι μόνιμες εγκαταστάσεις για την άσκηση γεωργικής και εκτατικής
κτηνοτροφικής
δραστηριότητας,
συμπεριλαμβανομένων
των
πρόχειρων
κτηνοτροφικών καταλυμάτων.
5.

ΙV. Ζώνες ΑΔ1, ΑΔ2, ΑΔ3, ΑΔ4, ΑΔ5, ΑΔ6,ΑΔ7- Περιοχές Προστασίας
Οικοσυστημικών Υπηρεσιών και Αγροτικών Δραστηριοτήτων.
Αφορούν σε αγροτικά οικοσυστήματα και κυρίως ορυζώνες, που αποτελούν
αναπόσπαστο τμήμα των Ειδικών Ζωνών Διατήρησης GR1220002 και GR1250004
και χρήζουν προστασίας.
IV.1.Στις ζώνες ΑΔ1, ΑΔ2, ΑΔ3, ΑΔ4, ΑΔ5, ΑΔ6, ΑΔ7:
1. Επιτρέπεται η επιστημονική έρευνα, σύμφωνα με τις ειδικότερες ρυθμίσεις του
οικείου Σχεδίου Διαχείρισης και μέχρι την εκπόνησή του με σύμφωνη γνώμη του
φορέα και κατόπιν άδειας των αρμοδίων υπηρεσιών.
2. Επιτρέπονται οι διαχειριστικές δράσεις και η εκτέλεση έργων και εργασιών που
αποσκοπούν στη βελτίωση,
διατήρηση ή/και αποκατάσταση των
χαρακτηριστικών του οικοσυστήματος, σύμφωνα με το Σχέδιο Διαχείρισης του
Εθνικού Πάρκου.
3. Επιτρέπεται η γεωργία στις ήδη καλλιεργούμενες εκτάσεις. Απαγορεύεται κάθε
επέκταση της γεωργικής γης και κάθε νέο έργο εκχέρσωσης, αποστράγγισης και
άρδευσης, εκτός των περιοχών που καλύπτει το υφιστάμενο αρδευτικό –
αποστραγγιστικό δίκτυο.
4. Επιτρέπεται η άσκηση εκτατικής κτηνοτροφικής και πτηνοτροφικής
δραστηριότητας και οι ανάλογες εγκαταστάσεις, σύμφωνα με τις ισχύουσες
διατάξεις, ανεξαρτήτως κατηγορίας, όπως και η βόσκηση υπό τις προϋποθέσεις
του άρθρου 4 του παρόντος.
5. Απαγορεύεται η αλλοίωση, καταστροφή ή μεταβολή του υπάρχοντος αρδευτικού
- αποστραγγιστικού δικτύου που εξυπηρετεί τις νόμιμα υφιστάμενες καλλιέργειες
των ζωνών ΑΔ. Επιτρέπονται τα έργα συντήρησης και εκσυγχρονισμού του. Για
οποιαδήποτε μεταβολή και εκτέλεση σχετικού έργου απαιτείται η σύμφωνη
γνώμη του Φορέα Διαχείρισης και του ΓΟΕΒ.
6. Επιτρέπεται η χρήση του υφιστάμενου οδικού δικτύου καθώς και τα έργα
βελτίωσης, αποκατάστασης και συντήρησής του, σύμφωνα με τις ισχύουσες
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διατάξεις και μετά από σύμφωνη γνώμη του Φορέα Διαχείρισης. Απαγορεύεται
κάθε νέο έργο ασφαλτόστρωσης.
7. Επιτρέπεται η εκτέλεση έργων βελτίωσης, αποκατάστασης, συντήρησης και
εκσυγχρονισμού υποδομών κοινής ωφέλειας και μεταφορών (αποχέτευση,
ύδρευση, τηλεπικοινωνίες, μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας χαμηλής τάσης,
σιδηροδρομικό δίκτυο, οδικό δίκτυο, κ.λ.π.) σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις
και μετά από σύμφωνη γνώμη του Φορέα Διαχείρισης.
8. Επιτρέπεται η δημιουργία θερμοκηπίων σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
9. Επιτρέπεται η χρήση των υφιστάμενων γεωργικών αποθηκών και η ανέγερση
νέων ισόγειων μεγίστου εμβαδού 80 μ2 και ύψους 4,5 μ. Κατ’ εξαίρεση και μετά
από αιτιολογημένη γνώμη της καθ’ ύλην αρμόδιας τοπικής υπηρεσίας (Δ/νση
Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής), είναι δυνατή η επέκταση των
υφιστάμενων ή η ανέγερση μεγαλύτερου μεγέθους νέων γεωργικών αποθηκών
και στεγάστρων, μετά από σύμφωνη γνώμη του Φορέα Διαχείρισης
10. .Επιτρέπονται οι αποθήκες τύπου σιλό.
11. Επιτρέπεται η δημιουργία εγκαταστάσεων επεξεργασίας, μεταποίησης και
τυποποίησης γεωργικών προϊόντων, που παράγονται στην ευρύτερη περιοχή.
IV.2. Επιπλέον των αναφερομένων στην παράγραφο IV.1 του παρόντος:
IV.2.α. Στην ζώνη ΑΔ1:
1. Απαγορεύεται η εκχέρσωση, επίχωση και καλλιέργεια των εδαφών που
βρίσκονται στις παλαιές κοίτες του Αλιάκμονα, εντός της ζώνηςΑΔ1. Επιτρέπεται
ο περιοδικός καθαρισμός τους μόνο για λόγους παροχετευτικότητας και
αποστράγγισης των εδαφών, μετά από κατάλληλη μελέτη και με τη σύμφωνη
γνώμη του Φορέα Διαχείρισης.
2. Συνεχίζεται η μεταφροντίδα του αποκατεστημένου ΧΑΔΑ Νέας Αγαθούπολης
στη θέση «Κάμπος», σύμφωνα με την εγκεκριμένη ΤΜΠΑ και την οριστική
μελέτη του έργου.
IV.2.β. Στη ζώνη ΑΔ7:
1. Επιτρέπεται η συνέχιση της λειτουργίας του υφιστάμενου χώρου αποθήκευσης
θαλάσσιων σκαφών χωρίς δυνατότητα επέκτασής του.
2. Επιτρέπεται η άσκηση εκτατικής κτηνοτροφικής δραστηριότητας και η βόσκηση
υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 4 του παρόντος.
3. Απαγορεύεται η κατασκευή κτιριακών εγκαταστάσεων σε απόσταση μικρότερη
των 100 μ. από το όριο της ζώνης ΠΦΑ5.
4. Απαγορεύεται η εκχέρσωση της δασικής βλάστησης της ζώνης, η οποία
αποτελεί σημαντικό ενδιαίτημα για την περιοχή.

1.

2.

3.

4.

Άρθρο 4
Βόσκηση και κτηνοτροφία
Στο σύνολο του Εθνικού Πάρκου, πλην των ζωνών Απόλυτης Προστασίας,
επιτρέπεται μόνον η εκτατική κτηνοτροφία στις βοσκήσιμες γαίες, ως μέσο
διαχείρισης των ενδιαιτημάτων.
Η βόσκηση εντός των βοσκήσιμων γαιών ασκείται σύμφωνα με το διαχειριστικό
σχεδίο των βοσκήσιμων γαιών της περιοχής του Εθνικού Πάρκου, όπως
προβλέπεται στις διατάξεις του άρθρου 4, παρ. 1 του ν. 4351/2015 (Α’ 164), μετά
από γνωμοδότηση του Φορέα Διαχείρισης.
Για τις βοσκήσιμες γαίες που περιλαμβάνονται εντός του Εθνικού Πάρκου,
εκτιμάται η βοσκοϊκανότητα και τα μέτρα βελτίωσης, διαχείρισης και οργάνωσης
της άσκησης της βόσκησης αποφασίζονται κατά τρόπο που να αποτρέπεται η
υποβάθμιση των αντικειμένων προστασίας της περιοχής.
Εντός των βοσκήσιμων γαιών επιτρέπονται εγκαταστάσεις ζώων, σύμφωνα με
τις προϋποθέσεις του ν. 4056/2012 (Α΄52), καθώς και ποτίστρες ζώων, μικρές
ομβροδεξαμενές και επεμβάσεις που δεν αλλοιώνουν τη φυσιογνωμία του
τοπίου και οι οποίες προβλέπονται από το διαχειριστικό σχέδιο βόσκησης για
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5.

6.
7.
8.

την εξυπηρέτηση των κτηνοτρόφων, της λειτουργίας των βοσκήσιμων γαιών και
την ευζωία των ζώων.
Επιτρέπεται μόνο στις ζώνες ΑΔ η ίδρυση και λειτουργία επιχειρήσεων
επεξεργασίας ζωικών προϊόντων, όπως τυροκομεία και αλλαντοποιεία, εντός ή
σε όμορο ακίνητο με τις εγκαταστάσεις των κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων για
την επεξεργασία αποκλειστικά ομοειδών προϊόντων ιδιοπαραγωγής. Η ποιότητα
των προϊόντων πιστοποιείται με έκθεση γεωτεχνικού συμβούλου. Οι επιχειρήσεις
αυτές πρέπει να λειτουργούν υπό τον ίδιο με την κτηνοτροφική εγκατάσταση
φορέα και δεν μεταβιβάζονται σε άλλο φορέα.
Απαγορεύονται οι κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις όλων των κατηγοριών στις
πλημμυρικές κοίτες των ποταμών και επάνω στα αναχώματα.
Απαγορεύεται η βόσκηση επί των πρανών των αναχωμάτων προστασίας των
ποταμών.
Επιβάλλεται η απομάκρυνση όλων των κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων (μόνιμων
και προσωρινών) από τις πλημμυρικές κοίτες των ποταμών και από τα
αναχώματα προστασίας αυτών εντός διετίας από την έκδοση του παρόντος και
για λόγους ασφαλείας του ζωικού κεφαλαίου της περιοχής.

Άρθρο 5
Εγγειοβελτιωτικά έργα – Διαχείριση φερτών - Αμμοληψίες – Προστασία από
πλημμύρες
1. Εγγειοβελτιωτικά έργα:
α. Επιτρέπεται η συνέχιση της λειτουργίας, η συντήρηση και η βελτίωση των
υφιστάμενων αρδευτικών έργων της περιοχής.
β. Επιτρέπεται ο περιοδικός καθαρισμός των αποστραγγιστικών τάφρων και των
πρανών τους, κατόπιν σχετικής μελέτης, μετά από σύμφωνη γνώμη του
Φορέα Διαχείρισης.
γ. Απαγορεύεται η απομάκρυνση των φυτοφρακτών, κάθε νέο έργο εκχέρσωσης
και κάθε νέα επέκταση της γεωργικής γης.
2. Διαχείριση φερτών – αμμοληψίες:
α. Επιτρέπεται η αμμοληψία μόνο στα τμήματα της κοίτης των ποταμών ανάντι
της Νέας Εθνικής Οδού, εφόσον η προτεινόμενη θέση δεν εμπίπτει σε
οικότοπο προτεραιότητας. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις της κείμενης
νομοθεσίας για τις αμμοληψίες.
β. Επιβάλλεται η εκπόνηση νέων Σχεδίων Διαχείρισης φερτών υλών των
ποταμών Αξιού και Αλιάκμονα, εντός διετίας από την έκδοση του παρόντος, τα
οποία θα καθορίζουν τη μέθοδο, το χρόνο και την ποσότητα απόληψης του
υλικού, λαμβάνοντας υπόψη:
α) την αναγκαιότητα διατήρησης και βελτίωσης των λειτουργιών των ποταμών
και των δελταϊκών σχηματισμών των εκβολών, με στόχο τη διατήρηση της
υπάρχουσας βιοποικιλότητας
β) την εξασφάλιση επαρκούς παροχετευτικής ικανότητας των ποταμών, για την
αποφυγή εμφάνισης πλημμυρών, καθώς επίσης και των έργων και υποδομών
λειτουργίας των ποτάμιων συστημάτων.
γ) την παρακολούθηση της προσχωματικής δράσης του ποταμού Αξιού, ώστε
αν και εφόσον χρειαστεί να ληφθούν τα κατάλληλα διορθωτικά μέτρα για την
αποφυγή πρόσχωσης του Θερμαϊκού κόλπου.
γ. Δεν εγκρίνονται νέες εγκαταστάσεις αμμοληψίας πριν την ολοκλήρωση και
έγκριση των προαναφερόμενων Σχεδίων Διαχείρισης Φερτών Υλών.
Οποιοδήποτε αίτημα για χορήγηση άδειας νέας αμμοληψίας, μετά την
παραπάνω έγκριση των Σχεδίων Διαχείρισης Φερτών Υλών, θα πρέπει να
συνοδεύεται από μελέτη προσδιορισμού της ετήσιας στερεοπαροχής, βάσει της
οποίας θα προσδιορίζεται ο επιτρεπόμενος όγκος απόληψης δανείων, εκτός
των περιπτώσεων που αφορούν παλαιές αποθέσεις, και θα τεκμηριώνεται
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επαρκώς από την αρμόδια υπηρεσία της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.
3. Προστασία από πλημμύρες – πλημμυρικές κοίτες ποταμών:
α. Επιτρέπονται όλα τα έργα που συμβάλουν στην προστασία της περιοχής από
πλημμύρες (όπως βελτίωση και αναδημιουργία, όπου χρειάζεται, της
πλημμυρικής κοίτης των ποταμών με τη συντήρηση - ανακατασκευή των
αναχωμάτων, καθαρισμό – άρση προσχώσεων της κοίτης των ποταμών σε
εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 4 του ν. 4258/2014 – ΦΕΚ Α’ 94), μετά
από εκπόνηση Σχεδίου Διαχείρισης των κινδύνων πλημμύρας από την αρμόδια
Υπηρεσία, σύμφωνα με τις υποδείξεις και μετά από σύμφωνη γνώμη του
Φορέα Διαχείρισης.
Κατά τα λοιπά, ισχύουν οι περιορισμοί και απαγορεύσεις για χρήσεις στις
πλημμυρικές κοίτες των ποταμών που προβλέπονται στις διατάξεις του άρθρου
38 του Ν.Δ. 3881/1958 (Α’ 181), εφόσον δεν αντίκεινται στις διατάξεις του
παρόντος.
β. Επιβάλλεται η φύτευση των αναχωμάτων που ορίζουν τις πλημμυρικές κοίτες
των ποταμών Αξιού και Γαλλικού, όπως αυτές οριοθετούνται με τις ζώνες
ΠΦΑ2, ΠΦΑ4, ΠΦΒ3, ΠΦΒ4, ΠΦΒ5 του παρόντος, κυρίως με αυτόχθονα είδη,
μετά από δασοτεχνική μελέτη που θα εκπονήσει η αρμόδια Διεύθυνση Δασών
Θεσσαλονίκης, εντός 6μήνου από την έκδοση του παρόντος και η οποία
αναδάσωση θα υλοποιηθεί σταδιακά εντός 5 ετών από τη δημοσίευση του
παρόντος.
γ. Για όλα τα έργα, παρεμβάσεις ή δραστηριότητες, οι προβλεπόμενες στις
κείμενες διατάξεις αποφάσεις έγκρισης περιβαλλοντικών όρων ή οι άδειες
εγκατάστασης ή λειτουργίας κατά περίπτωση, πρέπει να είναι συμβατές με το
Σχέδιο Διαχείρισης των κινδύνων πλημμύρας.
Άρθρο 6
Οικολογική παροχή και στάθμη
1. Η ποιοτική και ποσοτική διαχείριση των υδατικών πόρων που τροφοδοτούν το
Εθνικό Πάρκο, συμπεριλαμβανομένης της εξασφάλισης της ελάχιστης
απαιτούμενης παροχής κάθε ποταμού κατά την ξηρή περίοδο, καθορίζεται
σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, κατόπιν εκπόνησης κατάλληλης μελέτης και
έγκρισής της από τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΥΠΕΝ.
2. Για τη διατήρηση των υγροτοπικών οικοσυστημάτων των ποταμών Αξιού και
Αλιάκμονα και των λιμνοθαλασσών Αλυκής Κίτρους και Καλοχωρίου καθώς και
τη διασφάλιση των φυσικών διεργασιών τους, η ελάχιστη απαιτούμενη
οικολογική παροχή ορίζεται ως ακολούθως:
α) Ποταμός Αξιός:
- Από 1η Μαΐου έως 31 Ιουλίου εκάστου έτους: 20 m3/s.
- Από 1η Αυγούστου έως 30 Σεπτεμβρίου εκάστου έτους: 30 m3/s (± 5 m3/s).
Ως σημείο μέτρησης της οικολογικής παροχής του ποταμού Αξιού ορίζεται το
σημείο με συντεταγμένες: Χ=0390988,42, Υ= 4490333,19, που βρίσκεται σε
απόσταση 5 χλμ. κατάντη της γέφυρας της Εθνικής Οδού Αθηνών Θεσσαλονίκης (ΠΑΘΕ).
β) Ποταμός Αλιάκμονας:
- Από 1η Μαΐου έως 31 Ιουλίου εκάστου έτους: ≥ 15 m3/s.
- Από 1η Αυγούστου έως 30 Σεπτεμβρίου εκάστου έτους: 20 m3/s.
Ως σημείο μέτρησης της οικολογικής παροχής του ποταμού Αλιάκμονα
ορίζεται το σημείο με συντεταγμένες: Χ=0380178,17, Υ= 4488570,23 που
βρίσκεται κάτω από τη γέφυρα της ΠΑΘΕ.
γ) Λιμνοθάλασσα Κίτρους
Για τη διατήρηση του υγροτοπικού οικοσυστήματος της λιμνοθάλασσας
Κίτρους και τη διασφάλιση των φυσικών διεργασιών του υγροτόπου και των
οικολογικών απαιτήσεων της βιοποικιλότητάς του, ορίζεται ότι η διακύμανση
10

της στάθμης του νερού στη λιμνοθάλασσα, υπό την παρούσα διαμόρφωση
του πυθμένα, πρέπει να γίνεται με τρόπο ώστε, από 1η Μαΐου έως 31 Ιουλίου
κάθε έτους να διατηρείται νερό βάθους 30 έως 40 cm στο δυτικό τμήμα της
λιμνοθάλασσας με υδρόβια βλάστηση, όπως αυτό αποτυπώνεται στο
πολύγωνο με κορυφές τα σημεία:
Χ
384201,61
384032,16
383497,94
383508,00
383617,34
383705,00
384292,50
384536,97
384490,30
384399,89
383948,52

Α
Β
Γ
Δ
Ε
Στ
Ζ
Η
Θ
Ι
Ια

3.

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

δ) Λιμνοθάλασσα Καλοχωρίου:
Για τη διατήρηση του υγροτοπικού οικοσυστήματος της λιμνοθάλασσας
Καλοχωρίου και τη διασφάλιση των φυσικών διεργασιών του υγροτόπου και
των αναγκών τροφοληψίας παρυδάτιων και υδρόβιων πουλιών, που
φωλιάζουν και αναπαύονται στην περιοχή, ορίζεται ότι η διακύμανση της
στάθμης του νερού στη λιμνοθάλασσα στο σημείο με συντεταγμένες:
X=403930,54, Y= 4498190,93, όπου έχει τοποθετηθεί υδρολογική σταδία,
υπό την παρούσα διαμόρφωση του πυθμένα και κατά την περίοδο 15
Απριλίου- 31 Αυγούστου εκάστου έτους, πρέπει να παραμένει εντός των
ορίων των τιμών 48-65cm, ενώ σε κάθε άλλη χρονική στιγμή η ελάχιστη τιμή
της στάθμης δεν πρέπει να υποχωρεί πέραν των 40cm. Επιπλέον, στη
γειτονική υγροτοπική έκταση δυτικά της λιμνοθάλασσας -με την οποία
επικοινωνεί υδρολογικά και φωλιάζουν είδη χαρακτηρισμού της περιοχής- θα
πρέπει να διασφαλίζεται η ύπαρξη νερού βάθους 30-40cm.
Είναι δυνατή η αναθεώρηση των τιμών αυτών ανά πενταετία μόνο μετά από την
εκπόνηση αντίστοιχης εξειδικευμένης μελέτης και έγκρισής της από τις αρμόδιες
υπηρεσίες του ΥΠΕΝ, μετά από σύμφωνη γνώμη του Φορέα Διαχείρισης.

Άρθρο7
Γενικές διατάξεις - Μέτρα για την αποκατάσταση του οικοσυστήματος και τη
βελτίωση των ενδιαιτημάτων των ειδών πανίδας και ορνιθοπανίδας.
1. Απαγορεύονται στο σύνολο της έκτασης του Εθνικού Πάρκου οι δραστηριότητες
που εμπίπτουν στις διατάξεις της ΚΥΑ με αρ. 172058/11.2.16 «Καθορισμός
κανόνων, μέτρων και όρων για την αντιμετώπιση κινδύνων από ατυχήματα
μεγάλης έκτασης σε εγκαταστάσεις ή μονάδες, λόγω της ύπαρξης επικίνδυνων
ουσιών, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 2012/18/ΕΕ ……» (Β’ 354).
2. Επιτρέπονται οι υποδομές εθνικού ή περιφερειακού χαρακτήρα, μόνον εφόσον
έχει προηγηθεί διερεύνηση εναλλακτικών θέσεων εκτός της περιοχής και έχει
τεκμηριωθεί επαρκώς η αναγκαιότητα υλοποίησης τους εντός του Εθνικού
Πάρκου.
3. Επιτρέπεται η συντήρηση και βελτίωση των δικτύων κοινής ωφέλειας (ύδρευσης,
αποχέτευσης, ηλεκτροδότησης, τηλεπικοινωνιών, συλλογής αστικών αποβλήτων)
και των συγκοινωνιακών δικτύων (οδοποιία, σιδηρόδρομοι) μετά από σύμφωνη
γνώμη του Φορέα Διαχείρισης.
4. Χρήσεις που δεν αναφέρονται ρητά στο παρόν απαγορεύονται σε όλες τις ζώνες
του Εθνικού Πάρκου.
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5. Στην περίπτωση παραχώρησης ή εξαγοράς ακινήτου, του οποίου η διαχείριση
ανήκει στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σε εφαρμογή των
διατάξεων των άρθρων 4 και 23 του ν. 4061/2012, όπως τροποποιήθηκαν με τις
διατάξεις του άρθρου 37 του ν. 4235/2014, το παραχωρούμενο ή εξαγοραζόμενο
ακίνητο δεν μπορεί να λάβει άλλη χρήση πλην των προβλεπομένων στο παρόν
Πρ. Δ/γμα ανά ζώνη, μετά από σύμφωνη γνώμη του Φορέα Διαχείρισης.
6. Έργα και επεμβάσεις που υλοποιούνται λόγω εκτάκτου ανάγκης (σεισμών,
πλημμυρών, θεομηνιών κ.λπ.) δεν εμπίπτουν στις απαγορεύσεις του παρόντος,
εφόσον μετά λαμβάνεται μέριμνα για την αποκατάσταση του περιβάλλοντος.
7. Περιβαλλοντική αδειοδότηση:
Όλα τα έργα και οι δραστηριότητες που προβλέπονται στις ζώνες του Εθνικού
Πάρκου υπόκεινται σε περιβαλλοντική αδειοδότηση, σύμφωνα με την ισχύουσα
νομοθεσία. Η έκδοση απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων ή η υπαγωγή
σε Π.Π.Δ. για όλα τα επιτρεπόμενα έργα και δραστηριότητες του άρθρου 3 του
παρόντος, γίνεται μετά από γνωμοδότηση του Φορέα Διαχείρισης του Εθνικού
Πάρκου.
Για τα έργα και τις δραστηριότητες που δεν υπόκεινται σε περιβαλλοντική
αδειοδότηση, εφαρμόζονται οι σχετικές προβλέψεις του Σχεδίου Διαχείρισης του
Εθνικού Πάρκου,
8. Δάση, δασικές εκτάσεις:
α. Δεν επιτρέπεται καμία επέμβαση στα δάση, στις δασικές και αναδασωτέες
εκτάσεις, εκτός των επιτρεπόμενων από τις ισχύουσες διατάξεις της Δασικής
Νομοθεσίας, με την προϋπόθεση ότι προβλέπονται και στο παρόν Πρ. Δ/γμα.
β. Απαγορεύεται κάθε φθορά της αυτοφυούς βλάστησης και του εδάφους στα
δάση και τις δασικές εκτάσεις, έτσι όπως προσδιορίζονται από τις κείμενες
διατάξεις της δασικής νομοθεσίας.
9. Γεωργική χρήση – αρδευόμενα:
α. Δεν επιτρέπεται η αλλαγή χρήσης σε ιδιοκτησίες που εξυπηρετούνται από το
υφιστάμενο αρδευτικό δίκτυο και έχουν γεωργική χρήση.
β. Δεν επιτρέπεται η αλλοίωση ή η καταστροφή των υφιστάμενων αρδευτικών
δικτύων όλων των κατηγοριών.
γ. Σε περίπτωση αναδιάρθρωσης καλλιεργειών, θα πρέπει να ληφθεί υπόψη η μη
διαταραχή του οικοσυστήματος Δεν επιτρέπονται νέες γεωτρήσεις, πλην των
υδρευτικών, μέχρι την εκπόνηση ειδικής υδρογεωλογικής μελέτης για την
ευρύτερη περιοχή.
10.
Το
Σχέδιο
Διαχείρισης
του
Εθνικού
Πάρκου
μπορεί
να
επιβάλλει πρόσθετους όρους στην άσκηση της αλιευτικής δραστηριότητας για
λόγους προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος.
11.Επιτρέπεται η μελισσοκομία, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
12. Επιτρέπεται η εφαρμογή προγράμματος καταπολέμησης κουνουπιών μετά από
σύμφωνη γνώμη του φορέα διαχείρισης.
13. Θήρα:
α) Η θήρα απαγορεύεται στις περιοχές που έχουν ορισθεί ως Καταφύγια Άγριας
Ζωής με τις Αποφάσεις α) με αρ. πρωτ. 73220/2096/26.4.88 του Υπουργού
Γεωργίας (ΦΕΚ Β’ 275), β) με αρ. πρωτ. 3758/3.7.97 του Γεν. Γραμματέα
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (ΦΕΚ Β’ 679), γ) με αρ. πρωτ.
112001/1833/3.7.14 του Αναπλ. Υπουργού ΠΕΚΑ (ΦΕΚ Δ’ 336)και σύμφωνα
με την με αρ. πρωτ. 58035/19.8.16 Ρυθμιστική Διάταξη Θήρας του Δασαρχείου
Θεσσαλονίκης (ΑΔΑ 70ΠΛΟΡ1Υ-9ΛΙ) και στις ζώνες ΑΠ, ΠΦΑ και ΠΦΒ του
Εθνικού Πάρκου.
β) Στις περιοχές του Εθνικού Πάρκου, στις οποίες επιτρέπεται η θήρα, η
θηρευτική δραστηριότητα πρέπει να ασκείται στο πλαίσιο ενός καθεστώτος
προστασίας κατά τη διάρκεια των περιόδων, κατά τις οποίες η επιβίωση των
άγριων πτηνών δεν απειλείται ιδιαιτέρως.
14. Δρόμοι – υποδομές – κυκλοφορία οχημάτων:
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α. Επιβάλλεται η κυκλοφορία οχημάτων με ανώτατο όριο ταχύτητας 50 χλμ/ώρα
στο υφιστάμενο οδικό δίκτυο.
β. Με μέριμνα των αρμοδίων υπηρεσιών και σύμφωνα με την εξειδίκευση του
Σχεδίου Διαχείρισης είναι δυνατή η εποχιακή ή μόνιμη απαγόρευση της
κυκλοφορίας οχημάτων,.
γ. Επιτρέπονται τα έργα συντήρησης και βελτίωσης ή/και επέκτασης του νομίμως
υφιστάμενου οδικού δικτύου μετά από σύμφωνη γνώμη του Φορέα Διαχείρισης
και έγκριση των αρμόδιων υπηρεσιών.
δ. Απαγορεύεται η κίνηση μηχανοκίνητων οχημάτων εκτός του υφιστάμενου
οδικού δικτύου. Ειδικότερα απαγορεύεται η κίνηση οχημάτων σε οικολογικά
ευαίσθητες εκτάσεις, όπως ενδεικτικά, μόνιμες ή εποχικές λίμνες και τέλματα
και οι ακτές τους, ο αιγιαλός, οι αμμοθίνες, ποτάμια, ρέματα και ρυάκια, δάση,
λιβάδια, βοσκότοποι, οι οικότοπους προτεραιότητας του παραρτήματος Ι της
Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ, καθώς και σε μονοπάτια που βρίσκονται εντός του
Εθνικού Πάρκου .
Εξαιρείται η απολύτως αναγκαία κίνηση για την αντιμετώπιση φυσικών
καταστροφών, ατυχημάτων, πυρκαγιών ή άλλων παράνομων πράξεων καθώς
και για λόγους εθνικής ασφάλειας και άμυνας, καθώς και η κίνηση οχημάτων
του Φορέα Διαχείρισης του Εθνικού Πάρκου.
15. Κτίρια–δόμηση– οικισμοί:
α. Επιτρέπεται η συντήρηση και η επισκευή κτισμάτων που έχουν κριθεί αξιόλογα
για αρχιτεκτονικούς, πολιτιστικούς ή ιστορικούς λόγους, και η συνέχιση της
χρήσης τους.
β. Απαγορεύεται η αλλαγή χρήσης των νομίμως υφιστάμενων κτισμάτων, όπως
αυτή αναγράφεται στην οικοδομική τους άδεια. Κατ’ εξαίρεση επιτρέπεται η
αλλαγή χρήσης των νομίμως υφιστάμενων κτισμάτων στις περιπτώσεις που η
νέα χρήση συνάδει με τις ρυθμίσεις του παρόντος. Υφιστάμενα κτίρια /
εγκαταστάσεις που έχουν αλλάξει χρήση οφείλουν να προχωρήσουν σε νέα
περιβαλλοντική αδειοδότηση και στη συνέχεια σε αναθεώρηση της οικοδομικής
άδειας.
γ. Νομίμως υφιστάμενα κτίρια, τα οποία έχουν κατασκευαστεί για συγκεκριμένη
χρήση και έχουν εγκαταλειφθεί, μπορούν να αλλάξουν χρήση εφόσον δεν
αλλάζει ο όγκος και η κάλυψη βάσει των οποίων εκδόθηκε η οικοδομική τους
άδεια. Η νέα χρήση αυτών των κτιρίων πρέπει να επιτρέπεται από το παρόν.
Στις περιπτώσεις εγκατάλειψης κτιρίων άνω της 5ετίας, προηγείται έλεγχος
διάβρωσης, στατικότητας και επικινδυνότητας από τις αρμόδιες υπηρεσίες. Σε
περίπτωση αρνητικών αποτελεσμάτων των ελέγχων, θα κινείται διαδικασία
κατεδάφισης των εγκαταλελειμμένων κτιρίων.
δ. Στις ζώνες του Εθνικού Πάρκου, στις οποίες επιτρέπεται η δόμηση, το ελάχιστο
όριο αρτιότητας και κατάτμησης των γηπέδων ορίζεται σε 10.000 τ.μ., με
μέγιστη κάλυψη 20%, εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά, όπως ισχύουν, των
διατάξεων της εκτός σχεδίου δόμησης. Δεν ισχύουν παρεκκλίσεις για την
αρτιότητα των γηπέδων.
ε. Ειδικότερες υφιστάμενες διατάξεις ρύθμισης του χώρου, οι οποίες προβλέπουν
μεγαλύτερα όρια αρτιότητας ή περιορίζουν τις επιτρεπόμενες χρήσεις γης,
διατηρούνται σε ισχύ.
στ. Απαγορεύεται η δημιουργία οικισμών ή επέκταση υφιστάμενων οικισμών της
ευρύτερης περιοχής στο σύνολο της έκτασης του Εθνικού Πάρκου.
ζ. Απαγορεύεται η παρόδια δόμηση.
16. Οχλούσες χρήσεις:
α. Σε όλες τις ζώνες απαγορεύονται τα έργα, οι εγκαταστάσεις και οι
δραστηριότητες που μπορούν διασπάσουν τη συνοχή του οικοσυστήματος και
να θέσουν σε κίνδυνο τα είδη πανίδας και ορνιθοπανίδας και τα ενδιαιτήματά
τους
στην
περιοχή.
Ενδεικτικά
απαγορεύονται:
η
εγκατάσταση
ανεμογεννητριών, τα αιολικά πάρκα, τα λατομεία και ορυχεία, η ανοιχτή καύση
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αποβλήτων. Τα φωτοβολταϊκά επιτρέπονται μόνον στις στέγες των νομίμως
υφιστάμενων κτιρίων.
β. Δεν επιτρέπονται οι εγκαταστάσεις ή οι δραστηριότητες που δημιουργούν
πρόσθετο κυκλοφοριακό φόρτο και θόρυβο στο οδικό δίκτυο του Εθνικού
Πάρκου, όπως πίστες αγώνων αυτοκινήτων ή/και μοτοσυκλετών, εμπορικές
αποθήκες, εμπορευματικά κέντρα, υπεραγορές και καταστήματα, συνεργεία
επισκευής αυτοκινήτων ή γεωργικών μηχανημάτων, εγκαταστάσεις
επεξεργασίας, ανακύκλωσης, διάθεσης βιομηχανικών ή/και αστικών
αποβλήτων, βιομηχανικές εγκαταστάσεις (πλην μονάδων καθετοποίησης της
επεξεργασίας των γεωργικών προϊόντων της ευρύτερης περιοχής) κλπ.
17. Απαγορεύεται η ανεξέλεγκτη διάθεση ΑΕΚΚ, αστικών και βιομηχανικών
αποβλήτων και λυμάτων καθώς και οποιαδήποτε απόθεση μη επικίνδυνου ή
επικίνδυνου αποβλήτου και υλικού στο θαλάσσιο και χερσαίο περιβάλλον της
περιοχής του Εθνικού Πάρκου. Οι παραβάτες υφίστανται τις κυρώσεις του ν.
4042/2012 (ΦΕΚ Α’ 24).
18. Επιβάλλεται η δημιουργία δικτύου σημείων συλλογής των κενών
συσκευασιών φυτοφαρμάκων σε όλες τις ζώνες του Εθνικού Πάρκου, στις οποίες
επιτρέπεται η γεωργική δραστηριότητα. Η διαχείριση των κενών συσκευασιών
φυτοφαρμάκων θα γίνεται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία
19. Η εγκατάσταση της απαραίτητης υποδομής για την επόπτευση του χώρου, την
περιβαλλοντική ενημέρωση, τη σήμανση και τις λοιπές λειτουργίες του Εθνικού
Πάρκου, επιτρέπεται σύμφωνα με τις εξειδικεύσεις που αναφέρονται ανά ζώνη και
εκτελείται, με ευθύνη του Φορέα Διαχείρισης.
20 O Φορέας Διαχείρισης μπορεί να βεβαιώνει την παραγωγή προϊόντων που
παράγονται εντός του Εθνικού Πάρκου ως προϊόντα ονομασίας προέλευσης. Στις
συσκευασίες αυτών των προϊόντων θα εμφανίζεται το λογότυπο του Φορέα
Διαχείρισης.
21.
Απαγορεύεται η τοποθέτηση διαφημιστικών πινακίδων, πλην εκείνων που
ενημερώνουν τον επισκέπτη για την περιοχή ή προωθούν τις ήπιες φυσιολατρικές
δραστηριότητες.
22. Η παρατήρηση της φύσης, η ημερήσια αναψυχή, η εγκατάσταση και η
συντήρηση της αναγκαίας υποδομής όπως και η συντήρηση της υφιστάμενης, για
την εξυπηρέτηση της οικοτουριστικής δραστηριότητας, επιτρέπεται σε θέσεις που
θα υποδειχθούν από το Φορέα Διαχείρισης. Η συντήρηση και επέκταση των
υποδομών σήμανσης και εξυπηρέτησης επισκεπτών αποτελεί αρμοδιότητα του
Φορέα Διαχείρισης και θα πρέπει να υλοποιείται στο πλαίσιο ενός συνολικότερου
σχεδιασμού για την περιοχή.

1.

2.

3.

4.

Άρθρο 8
Διοίκηση -Διαχείριση Περιοχής και Φορέας Διαχείρισης
Η διοίκηση και διαχείριση του Εθνικού Πάρκου, όπως οριοθετείται αυτό στο άρθρο
2 του παρόντος, ανήκει στο Φορέα Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών
Θερμαϊκού Κόλπου σύμφωνα με το άρθρο 2, παρ. 3, εδάφιο ε) του ν. 4519/2018
(ΦΕΚ Α’ 25).
Οι αρμοδιότητες του Φορέα Διαχείρισης εντός των χωρικών ορίων του Εθνικού
Πάρκου είναι αυτές που ορίζονται στο άρθρο 4 του ν.4519/2018 ως εκάστοτε
ισχύει.
Η έδρα του Φορέα Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών Θερμαϊκού Κόλπου
είναι η Δημοτική Ενότητα Χαλάστρας του Δήμου Δέλτα της Περιφερειακής
Ενότητας Θεσσαλονίκης.
Κάθε αναφορά στο Φορέα Διαχείρισης στο παρόν Πρ. Δ/γμα, εννοεί το Φορέα του
παρόντος άρθρου.
Άρθρο 9
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Περιοχές του Ευρωπαϊκού Οικολογικού Δικτύου Natura 2000
Τα τμήματα των περιοχών του Ευρωπαϊκού Οικολογικού Δικτύου Natura 2000, με τις
επωνυμίες «Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα – Ευρύτερη Περιοχή – Αξιούπολη»
με κωδικό GR1220002 (ΕΖΔ / SAC), «Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα – Αλυκή
Κίτρους» με κωδικό GR1220010 (ΖΕΠ / SPA) και «Αλυκή Κίτρους – Ευρύτερη
Περιοχή» με κωδικό GR1250004 (ΕΖΔ / SAC) που δεν εμπίπτουν στα όρια του
Εθνικού Πάρκου, διέπονται για την προστασία και διαχείριση τους από τις διατάξεις
του άρθρου 9 του ν. 3937/2011 καθώς και από τις γενικές διατάξεις του άρθρου 7 του
παρόντος διατάγματος, μέχρι την έγκριση της σχετικής ΕΠΜ και την έκδοση σχετικού
Πρ. Δ/γματος προστασίας τους.
Άρθρο 10
Σχέδιο Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου
1. Ο Φορέας Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών Θερμαϊκού Κόλπου έχει την
αρμοδιότητα και την ευθύνη εφαρμογής του Σχεδίου Διαχείρισης της παρ. 5 του
άρθρου 18 του ν. 1650/1986 ως εκάστοτε ισχύει.
2. Ειδικά Διαχειριστικά Σχέδια για τη διαχείριση της βόσκησης, των αμμοληψιών, των
επισκεπτών και των απαραίτητων υποδομών τους κλπ αποτελούν βασικές
εισροές του Σχεδίου Δράσεων του Φορέα Διαχείρισης Προστατευόμενων
Περιοχών Θερμαϊκού Κόλπου.
3. Με το Σχέδιο Διαχείρισης του Εθνικού Πάρκου εξειδικεύονται τα αναγκαία μέτρα
και προγράμματα, αντίστοιχα:
 για τη βελτίωση των συνθηκών άρδευσης.
 για την ορθολογική χρήση, ποιοτική και ποσοτική, καθώς και για τον τρόπο και
χρόνο εφαρμογής λιπασμάτων και φυτοφαρμάκων.
 για τη διαχείριση των χρησιμοποιουμένων ποσοτήτων νερού και την
παρακολούθηση των ποιοτικών και ποσοτικών παραμέτρων των επιφανειακών
και υπόγειων υδάτων.
Άρθρο 11
Μεταβατικές διατάξεις
α) Αυθαίρετες κατασκευές και εγκαταστάσεις που δεν συνάδουν με τις ρυθμίσεις του
παρόντος απομακρύνονται από την περιοχή, σε διάστημα δυο ετών από τη
δημοσίευση του παρόντος, με την υποχρέωση αποκατάστασης του
περιβάλλοντος σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και τις υποδείξεις του Φορέα
Διαχείρισης και των αρμοδίων υπηρεσιών. Οι αρμόδιες υπηρεσίες
επιλαμβάνονται των σχετικών ελέγχων και της εφαρμογής των κυρώσεων.
Αυθαίρετες κατασκευές και εγκαταστάσεις που δεν συνάδουν με τις ρυθμίσεις του
παρόντος δεν τακτοποιούνται.
β) Νομίμως υφιστάμενες εγκαταστάσεις παραγωγικών δραστηριοτήτων, οι οποίες
δεν περιλαμβάνονται στις επιτρεπόμενες χρήσεις του παρόντος, επανεξετάζονται
κατά προτεραιότητα από τις αδειοδοτούσες αρχές, σε εφαρμογή των διατάξεων
της παρ. 9 του άρθρου 2 του ν. 4014/2011, μετά από σχετική γνωμοδότηση του
Φορέα Διαχείρισης του Εθνικού Πάρκου. Οι φορείς λειτουργίας των εν λόγω
εγκαταστάσεων υποχρεούνται εντός της επόμενης διετίας από την έναρξη ισχύος
του παρόντος να υποβάλουν στις αρμόδιες αδειοδοτούσες αρχές τα απαιτούμενα
από την ισχύουσα νομοθεσία δικαιολογητικά προκειμένου να επανεξεταστεί η
περιβαλλοντική τους αδειοδότηση και να κριθεί από τις αρμόδιες αρχές και το
Φορέα Διαχείρισης του Εθνικού Πάρκου, εάν αντίκεινται στο σκοπό προστασίας
της περιοχής και πρέπει να επιβληθεί η μετεγκατάσταση τους ή δεν αντίκεινται και
διατηρούνται με ή χωρίς επιβολή πρόσθετων όρων και προϋποθέσεων. Σε
περίπτωση που κριθεί ότι επιβάλλεται η απομάκρυνση τους, εφαρμόζονται οι
διατάξεις της αντίστοιχης ισχύουσας νομοθεσίας. Η μετεγκατάσταση καθίσταται
υποχρεωτική και οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να έχουν εφοδιαστεί με άδεια
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μετεγκατάστασης σε νέα θέση τουλάχιστο δύο έτη πριν τη λήξη της προθεσμίας
απομάκρυνσης. Μετά την απομάκρυνση της παραγωγικής δραστηριότητας, οι
υφιστάμενες κτιριακές εγκαταστάσεις μπορούν να αλλάξουν χρήση με την
προϋπόθεση η νέα χρήση να είναι συμβατή με τις ρυθμίσεις του παρόντος και
μετά από περιβαλλοντική αδειοδότηση. Σε περίπτωση μη υποβολής
δικαιολογητικών περιβαλλοντικής επανεξέτασης εντός της διετίας, αναστέλλεται η
λειτουργία τους από την αρμόδια αρχή, μέχρι την υποβολή των δικαιολογητικών.
γ) Οι διατάξεις της παραγράφου β) εφαρμόζονται ως εξής για τις εγκαταστάσεις
που βρίσκονται εντός των ζωνών ΑΠ, ΠΦΑ και ΠΦΒ του Εθνικού Πάρκου: 1)
μειώνεται κατά το ήμισυ ο χρόνος υποβολής των δικαιολογητικών στις αρμόδιες
για την περιβαλλοντική αδειοδότηση αρχές (ήτοι ένα έτος από την έναρξη ισχύος
του παρόντος), 2) σε περίπτωση που επιβληθεί η μετεγκατάσταση τους, η
απομάκρυνση τους γίνεται σε χρόνο μειωμένο κατά το ήμισυ από τις
προβλεπόμενες διατάξεις.
δ) Δραστηριότητες, οι οποίες έχουν αδειοδοτηθεί περιβαλλοντικά προ της έναρξης
ισχύος του ν. 4014/2011 και δεν έχουν εγκατασταθεί ή βρίσκονται σε φάση
εγκατάστασης κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, υποχρεούνται να
υποβάλουν εντός εξαμήνου στις αρμόδιες αρχές τα απαιτούμενα δικαιολογητικά
προκειμένου να επανεξεταστεί η περιβαλλοντική τους αδειοδότηση. Μέχρι την
επανεξέταση των περιβαλλοντικών αδειοδοτήσεων, οι εν λόγω δραστηριότητες
δεν εγκαθίσταται και δεν προχωρούν σε έναρξη λειτουργίας.
ε) Έργα και δραστηριότητες που δεν υπόκεινται σε διαδικασία περιβαλλοντικής
αδειοδότησης, θα εφαρμόζουν τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 7 του
παρόντος μετά την παρέλευση διετίας από την έναρξη ισχύος του παρόντος.
στ) Δεν ολοκληρώνεται η διαδικασία αδειοδότησης νέων εγκαταστάσεων που
αντίκεινται στις ρυθμίσεις του παρόντος και η οποία έχει ξεκινήσει πριν την
έγκριση του παρόντος και δεν έχει τελεσφορήσει. Οι φάκελοι επιστρέφονται
στους ενδιαφερόμενους.
ζ) Κάθε διάταξη που έρχεται συνολικά ή εν μέρει σε αντίθεση με τις διατάξεις του
παρόντος ή που ανάγεται σε θέματα που ρυθμίζονται από αυτό, καταργείται
αντιστοίχως συνολικά ή κατά το μέρος εκείνο στο οποίο έχει επέλθει μεταβολή
σύμφωνα με το παρόν.
Άρθρο 12
Κυρώσεις
1. Σε κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που ενεργεί κατά παράβαση των διατάξεων
του παρόντος, με πράξη ή παράλειψη, επιβάλλονται αναλόγως οι κυρώσεις που
προβλέπονται στα άρθρα 28, 29 και 30 του Ν. 1650/86, όπως τροποποιήθηκε με
το Ν. 3010/2001 και στη συνέχεια με το άρθρο 16 του ν. 3937/2011και το άρθρο
21 του ν. 4014/2011.
2. Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, του οποίου η
δραστηριότητα προκαλεί ζημία ή άμεση απειλή ζημίας στα προστατευόμενα είδη
χλωρίδας και πανίδας και στους οικοτόπους, φέρει περιβαλλοντική ευθύνη, η
οποία διέπεται από τις διατάξεις του Πρ. Δ/τος 148/09 (Α΄ 170).
Άρθρο 13
Ισχύς
Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, ……………
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