ΠΑΡΑΡΤΖΜΑ
Τα όρια τοσ Δθνικού Πάρκοσ - Δθνικού Γρσμού Ολύμποσ θαζνξίδνληαη από νξηνγξακκή, ε
νπνία πεξηγξάθεηαη σο αθνινύζσο:
Ζ νξηνγξακκή μεθηλά από ην ζεκείν 1 επί ηεο νδνύ Ληηόρσξν – Πξηόληα θαη ζπγθεθξηκέλα ζηε
γέθπξα ηνπ Δληπέα. ηε ζπλέρεηα αθνινπζεί ηελ νδό απηή κέρξη ηε δηαζηαύξσζε κε ηελ
επαξρηαθή νδό γηα Γίν (ζεκείν 2).
Από εθεί ε νξηνγξακκή αθνινπζεί ην δξόκν Ληηόρσξν – Πξηόληα κέρξη ηε δηαζηαύξσζε ηνπ κε
ην Δπξσπατθό Οξεηβαηηθό κνλνπάηη Δ4 (ζεκείν 3). Από εθεί ε νξηνγξακκή αθνινπζεί ην
εμσηεξηθό (δπηηθό) όξην ηνπ θηηξηαθνύ ζπγθξνηήκαηνο ηεο Ηεξάο Μνλήο Αγ. Γηνλπζίνπ (δπηηθά
όξηα ησλ αγξνηεκαρίσλ κε αξ. 115, 116 θαη 117 ηεο δηαλνκήο Ληηνρώξνπ 1963) κέρξη ην ξέκα
Γθαιληξηκάο ην νπνίν ζηε ζπλέρεηα αθνινπζεί θαηάληε κέρξη ηε ζπκβνιή ηνπ κε ην κνλνπάηη
Δ4 (ζεκείν 4).
Από ην ζεκείν απηό ε νξηνγξακκή αθνινπζεί κε θαηεύζπλζε ΒΓ επζεία λνεηή γξακκή
πεξλώληαο δηαδνρηθά από ην παξεθθιήζη ηνπ Αγ. Βαζηιείνπ (ζεκείν 5) θαη ην παξεθθιήζη ηεο
Αγ. Κόξεο (ζεκείν 6).
Από ην παξεθθιήζη ηεο Αγ. Κόξεο ε νξηνγξακκή αθνινπζεί αζθαιηνζηξσκέλε νδό πξνο
Βξνληνύ κέρξη ην παξεθθιήζη Άγηνη Απόζηνινη (ζεκείν 7). Από εθεί ε νξηνγξακκή αθνινπζεί
ηε δαζηθή νδό Αγ. Απόζηνινη– Μαλώιαθα Πεγάδη – Ξεινγέθπξν - Παιαηνρώξαθα – Πέηξα
κέρξη ηε δηαζηαύξσζή ηνπ κε ην ξέκα Χάξκαιε θαη ηνλ δαζηθό δξόκν Πέηξα – Κνθθηλνπειόο
(ζεκείν 8). ηε ζπλέρεηα ε νξηνγξακκή αθνινπζεί ηνλ δαζηθό απηό δξόκν (πξνο Κνθθηλνπειό)
κέρξη ηε ξάρε «αιαηνύξα» (ζεκείν 9, κε ππεξζαιιάζην πςόκεηξν 900 κ.). Καηόπηλ αλέξρεηαη
ηε ξάρε «αιαηνύξα» πεξλώληαο θαη’ αξρήλ από ηξηγσλνκεηξηθό ζεκείν κε πςόκεηξν 1.438
κ. (ζεκείν 10) θαη ζηε ζπλέρεηα από ηελ θνξπθή «Ππμάξη» (ζεκείν 11).
Από ην ζεκείν απηό ε νξηνγξακκή αθνινπζεί κε θαηεύζπλζε ΝΓ ηελ ίδηα θνξπθνγξακκή,
πεξλώληαο δηαδνρηθά από ηηο ξάρεο «ηελή αιαηνύξα», «Νάλα» «Κίηξνο» (ηξηγσλνκεηξηθό
ζεκείν κε πςόκεηξν 2.422 κ., ζεκείν 12). ηε ζπλέρεηα ε νξηνγξακκή αιιάδεη θαηεύζπλζε
πξνο ΝΑ αθνινπζώληαο ηε ξάρε «Φιάκπνπξν» κέρξη λα ζπλαληήζεη ην Δπξσπατθό
νξεηβαηηθό κνλνπάηη Δ4 (ζεκείν 13). Από ην ζεκείν απηό ε νξηνγξακκή αλέξρεηαη ηε ξάρε
κέρξη ηελ θνξπθή «Σεξςηζέα» (ηξηγσλνκεηξηθό ζεκείν κε πςόκεηξν 2.592 κ. ζεκείν 14), από
εθεί θαηέξρεηαη ηε ξάρε κε θαηεύζπλζε ΝΑ, πεξλά από ηελ θνξπθή «Νηξηζηέιια» (ζεκείν 15)
ζπλερίδνληαο θαη’ αξρήλ κε θαηεύζπλζε Α αθνινπζώληαο ηε ξάρε «Πύξγνο» θαη ζηε ζπλέρεηα
κε θαηεύζπλζε ΝΑ κέρξη λα ζπλαληήζεη ην κνλνπάηη Βξπζνπνύιεο – Κνξπθέο Οιύκπνπ
(ζεκείν 16).
Από ην ζεκείν απηό ε νξηνγξακκή αθνινπζεί λνεηά επζύγξακκα ηκήκαηα ηα νπνία δηέξρνληαη
δηαδνρηθά από ηελ θνξπθή «Καθαβξάθαο» (ηξηγσλνκεηξηθό ζεκείν κε πςόκεηξν 2.618 κ.,
ζεκείν 17) θαη ην ύςσκα «Γξίβαο» (ζεκείν 18). ηε ζπλέρεηα ε νξηνγξακκή αθνινπζώληαο
ηνλ πδξνθξίηε θηάλεη ζην ύςσκα «Γξαγαζηά» ή «ακάξη» (ηξηγσλνκεηξηθό ζεκείν κε
πςόκεηξν 2.253 κ., ζεκείν 19).
Από ην ζεκείν απηό ε νξηνγξακκή κε θαηεύζπλζε ΝΑ θαηέξρεηαη ηε ξάρε «Καιακαξάο» κέρξη
λα ζπλαληήζεη ηελ θνίηε ηνπ ξέκαηνο Βιάραο ζηε ζέζε «Σξππεκέλε» (ζεκείν 20). Από εθεί
αλέξρεηαη ην «Αλήιην Βιάραο» θαηά ηελ θαηεύζπλζε ηεο κέγηζηεο θιίζεο κέρξη ην ύςσκα
«1418» (ζεκείν 21), ην νπνίν επξίζθεηαη κεηαμύ ηνπ πςώκαηνο «Ππξνθπιάθην» ή «Καιηζέα»
θαη ηνπ πςώκαηνο «1398», όπνπ ππάξρεη ρηηζηό ηξηγσλνκεηξηθό ζεκείν.
ηε ζπλέρεηα ε νξηνγξακκή θαηέξρεηαη ηε ξάρε «Γνπξνύλα» δηα ηεο ζέζεσο «Γθνξηζηά» κέρξη
ηελ θνίηε ηνπ ξέκαηνο Εειηάλα, ζηε ζέζε «ηαπξόο» (ζεκείν 22) ην νπνίν θαη αθνινπζεί πξνο
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ηα θαηάληε κέρξη ηε ζπκβνιή ηνπ θαη’ αξρήλ κε ην ξέκα Βαζύξεκκα ζηε ζέζε «εληνύθηα»
(ζεκείν 23) θαη αθνινύζσο κε ην ξέκα Γξίβα (ζεκείν 24). Από ην ζεκείν απηό, ε νξηνγξακκή
αλέξρεηαη ην Βόξεην πξαλέο ηνπ ξέκαηνο Γξίβαο κέρξη ηελ νθξύ ηνπ όπνπ ζπλαληά αγξνηηθή
νδό ηελ νπνία θαη αθνινπζεί πξνο αλαηνιάο γηα 130 πεξίπνπ κέηξα κέρξη ηε δηαζηαύξσζε κε
ηελ αζθαιηνζηξσκέλε νδό (ζεκείν 25) πνπ νδεγεί ζηελ Παιηά Λεπηνθαξπά. ηε ζπλέρεηα
αθνινπζεί ηελ αζθαιηνζηξσκέλε νδό κέρξη ηε ζέζε «Χαιίθηα» ζηε δηαζηαύξσζε ηεο
επαξρηαθήο νδνύ Λεπηνθαξπά – Καξπά θαη απηήο πξνο «Παιηά Λεπηνθαξπά» (ζεκείν 26).
Από ην ζεκείν απηό ε νξηνγξακκή αθνινπζεί ηνλ αζθαιηνζηξσκέλν δξόκν κέρξη ηελ «Παιηά
Λεπηνθαξπά» (ζεκείν 27) θαη ζηε ζπλέρεηα ηνλ αληηππξηθό δαζηθό δξόκν πνπ ελώλεη ηελ
«Παιηά Λεπηνθξπά» κε ην Ληηόρσξν δηα ησλ ζέζεσλ «Ακπέιηα», «Κιαδεξή» κέρξη ην ξέκα
Μάιηαο. Από εθεί ε νξηνγξακκή αθνινπζεί ην όξην ησλ δηαλνκώλ «Σνπόιηαλε-ο-ΛηηνρώξνπΛεπηνθαξπάο» έηνπο 1936 κέρξη ην ξέκα Σνπόιηαλε (ζεκείν 28).
Από ην ζεκείν απηό ε νξηνγξακκή αθνινπζεί αλάληε ην ξέκα Σνπόιηαλε θαη ην ξέκα
θαλδαιηάξα κέρξη ηε ζπκβνιή ξεκαηηδίνπ πνπ θαηέξρεηαη από ηε ζέζε «Μπέιηζνπ –
Πεξηβόιη» (ζεκείν 29). ηε ζπλέρεηα ε νξηνγξακκή αλέξρεηαη ην ξεκαηίδην κέρξη ην δπηηθό όξην
ηεο ζέζεο «Μπέιηζνπ – Πεξηβόιη» όπνπ θαη ζπλαληά αγξνδαζηθό δξόκν ηνλ νπνίν θαη
αθνινπζεί πξνο Α κέρξη λα ζπλαληήζεη ηνλ αζθαιηνζηξσκέλν δξόκν Ληηόρσξν - Αγ. Ησάλλεο
ηνλ νπνίν αθνινπζεί πξνο Ληηόρσξν κέρξη ηε δηαζηαύξσζε ηνπ δξόκνπ πνπ νδεγεί ζην
εθθιεζάθη Πξνθήηε Ζιία (ζεκείν 30). ηε ζπλέρεηα θαηέξρεηαη επζεία λνεηή γξακκή κε
θαηεύζπλζε ΒΑ κέρξη λα ζπλαληήζεη ηνλ πεξηθεξεηαθό δξόκν Ληηνρώξνπ (ζεκείν 31) ηνλ
νπνίν ζηε ζπλέρεηα αθνινπζεί κέρξη ηε ζέζε «Μύινη» θαη ηελ αξρή ηνπ νξεηβαηηθνύ
κνλνπαηηνύ Δ4 (ζεκείν 32).
Από ηε ζέζε απηή ε νξηνγξακκή θαηέξρεηαη ηε ξάρε κέρξη ηελ θνίηε ηνπ ξέκαηνο Δληπέα
(ζεκείν 33) ηελ νπνία θαη αθνινπζεί κέρξη ην ζεκείν 1, όπνπ θαη ε αθεηεξία.
Εώνη Α – Περιοτή Προστασίας της Φύσης (Πσρήνας)
Χαξαθηεξίδεηαη ε ρεξζαία πεξηνρή, ε νξηνγξακκή ηεο νπνίαο πεξηγξάθεηαη σο αθνινύζσο:
Ζ νξηνγξακκή μεθηλά από ην ύςσκα «Γξαγαζηά» ή «ακάξη» θαη ην ηξηγσλνκεηξηθό ζεκείν
(ζεκείν 19, κε ππεξζαιάζζην πςόκεηξν 2.253 κ.), από εθεί κε θαηεύζπλζε Β θαηέξρεηαη ηε
ξάρε κέρξη λα ζπλαληήζεη ρείκαξξν (ζεκείν 34), ηνπ νπνίνπ ηελ θνίηε αθνινπζεί πξνο ηα
θαηάληη κέρξη ην ύςνο ηνπ απρέλα «Κσζηή» (ζεκείν 35).
ηε ζπλέρεηα, ε νξηνγξακκή αλέξρεηαη θαηά ηε γξακκή ηεο κέγηζηεο θιίζεο ζηνλ απρέλα
«Κσζηή» (ζεκείν 36) απ’ όπνπ ζηε ζπλέρεηα θαηέξρεηαη κε θαηεύζπλζε Β ζπλαληά ηελ θνίηε
ηνπ ξέκαηνο Κσζηή, ηελ νπνία θαη αθνινπζεί κέρξη ηε ζπκβνιή ηεο κε ξέκα πνπ θαηέξρεηαη
από ηε ζέζε «Σζεκπίιη» ζην ξέκα θαλδαιηάξα (ζεκείν 37).
Από ην ζεκείν απηό θαη κε θαηεύζπλζε ΒΓ ε νξηνγξακκή αλέξρεηαη ηε γξακκή κέγηζηεο θιίζεο
κέρξη ην ύςσκα «Άλσ Σζνπθλίδα» (ηξηγσλνκεηξηθό ζεκείν κε ππεξζαιάζζην πςόκεηξν 1.498
κ.), απ’ όπνπ θαη κε θαηεύζπλζε ΒΑ θαηέξρεηαη ζηελ αξρή ηε ξάρε πξνο Γθόιλα κέρξη ην ύςνο
ηνπ ξέκαηνο ηνπ θαηαξξάθηε «Καζηάλαο» (ζεκείν 38), ην νπνίν αθνινπζεί θαηάληε κέρξη ηε
ζπκβνιή ηνπ κε ηελ θνίηε ηνπ ξέκαηνο Δληπέαο, ζηε ζέζε «Φαξγθάλη» (ζεκείν 39). Από εθεί ε
νξηνγξακκή αθνινπζεί πξνο ηα αλάληε ηελ θνίηε ηνπ ξέκαηνο Δληπέαο κέρξη ηε ζπκβνιή ηεο κε
ηελ θνίηε ηνπ ξέκαηνο «Μαπξόινγγνο» (ζεκείν 40). Από ην ζεκείν απηό ε νξηνγξακκή
αθνινπζεί κε θαηεύζπλζε ΝΓ πξνο ηα αλάληε ην ξέκα «Μαπξόινγγνο» κέρξη ηελ θνξπθή Αγ.
Αληώληνο ή Κάζηξν (ζεκείν 41).
ηε ζπλέρεηα ε νξηνγξακκή αθνινπζεί ηνλ πδξνθξίηε ηνπ ξέκαηνο Δληπέαο θαη ηα όξηα ησλ
Ννκώλ Πηεξίαο θαη Λάξηζαο πεξλώληαο δηαδνρηθά από ηηο θνξπθέο «Μεηακόξθσζε» (ζεκείν
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42) θαη «Γθόιηαο» (ζεκείν 43) γηα λα θαηέξζεη ζηε ζπλέρεηα ζην ύςσκα «Γξίβαο» (ζεκείν 18)
θαη λα θιείζεη αθνινπζώληαο ηε ξάρε ζην ύςσκα «Γξαγαζηά» ή «ακάξη» (ζεκείν 19).
Εώνη Β – Περιοτή Προστασίας της Φύσης
Χαξαθηεξίδεηαη ε ρεξζαία πεξηνρή, ε νξηνγξακκή ηεο νπνίαο πεξηγξάθεηαη σο αθνινύζσο:
Ζ νξηνγξακκή μεθηλά ΒΑ ηεο θνξπθήο «Άλσ Σζνπθλίδα» (ηξηγσλνκεηξηθό ζεκείν κε
ππεξζαιάζζην πςόκεηξν 1.498 κ.) ζηε ξάρε πξνο Γθόιλα θαη από ην ύςνο ηνπ ξέκαηνο ηνπ
θαηαξξάθηε «Καζηάλαο» (ζεκείν 38) απ’ όπνπ θαηέξρεηαη κε θαηεύζπλζε ΒΑ ηε ξάρε πξνο
«Γθόιλα», κέρξη ην ηξηγσλνκεηξηθό ζεκείν ζηε ζέζε απηή κε ππεξζαιάζζην πςόκεηξν 1.078
κ., (ζεκείν 44) θαη ζηε ζπλέρεηα κέρξη ηε ζέζε «Ράρε» απ’ όπνπ κε θαηεύζπλζε ΒΑ–Β
θαηέξρεηαη ζηε ζπλέρεηα κέρξη ηελ θνίηε ηνπ ξέκαηνο Δληπέα ζηε ζέζε «Παπνύιη Καιύβη»
(ζεκείν 45). Από ην ζεκείν απηό ε νξηνγξακκή αλέξρεηαη ηε ξάρε «Καλδύιηα» κέρξη ηε ζέζε
ζέαο «Εειληά» παξαπιεύξσο ηεο νδνύ Ληηόρσξν-Πξηόληα (ζεκείν 46). ηε ζπλέρεηα ε
νξηνγξακκή κε θαηεύζπλζε Γ –ΒΓ ζπλερίδεη λα αλέξρεηαη ηε ξάρε κέρξη λα μαλαζπλαληήζεη
ηελ νδό Ληηόρσξν – Πξηόληα (ζεκείν 47), ηελ νπνία αθνινπζεί κέρξη ηε ξάρε «Κπξηαθνύιαο»
όπνπ θαη δηαζηαύξσζε κε δαζηθή νδό (ζεκείν 48). ηε ζπλέρεηα ε νξηνγξακκή αλέξρεηαη ηε
ξάρε «Κπξηαθνύιαο» πξνο «θνύξηα» κέρξη ηε ζέζε «Πύξγνο» (ζεκείν 49).
Από ηε ζέζε απηή ε νξηνγξακκή κε θαηεύζπλζε Β –ΒΑ θαηέξρεηαη ηελ θνξπθνγξακκή πνπ
απνηειεί ην όξην κεηαμύ ηνπ δάζνπο ηεο Η.Μ. Αγ. Γηνλπζίνπ θαη ηνπ δεκόζηνπ δάζνπο Πύξγνο
Βξνληνύ κέρξη ην ύςνο ηνπ ξέκαηνο Αξάπε (ζεκείν 50) όπνπ αιιάδεη πνξεία θαη κε
θαηεύζπλζε ΒΓ θαηέξρεηαη ηε ξάρε «Παιηνθνπξηά» κέζσ ηεο ζέζεο «Παπά αιώλη» θαη ζηε
ζπλέρεηα κέρξη ηε ζέζε «Καηξακαξηά», ζηε ζπκβνιή κε ηελ θνίηε ηνπ ξέκαηνο Παπά (ζεκείν
51). Από θεη αλέξρεηαη ηε ξάρε κέρξη ην ύςσκα «Μπαξκπαιάο» (ηξηγσλνκεηξηθό ζεκείν κε
ππεξζαιάζζην πςόκεηξν 1.847 κ., ζεκείν 52), ελώ ζηε ζπλέρεηα κε θαηεύζπλζε πξνο Ν
αθνινπζεί ηελ θνξπθνγξακκή «Παπαξάρε – νθξά» κέρξη ην πςνκεηξηθό ζεκείν «1940»κ.,
(ζεκείν 53).
Από ην ζεκείν απηό ε νξηνγξακκή κε θαηεύζπλζε ΝΓ πεξλά ζε επζεία γξακκή θαη ζηε ξάρε
«Κόςε Νανύκ» ζε πςόκεηξν 2.060 κ. (ζεκείν 54) θαη ζπλερίδεη κε θαηεύζπλζε Ν, επίζεο ζε
επζεία λνεηή γξακκή, κέρξη ην Δπξσπατθό Οξεηβαηηθό Μνλνπάηη Δ4 (ζεκείν 55), ην νπνίν θαη
αθνινπζεί ΝΓ κέρξη ην νξεηβαηηθό θαηαθύγην ζηε ζε΄ζε «Καιύβα Χξηζηάθε» (ζεκείν 56). Από
εθεί ε νξηνγξακκή αθνινπζεί επζεία λνεηή γξακκή κέρξη ην νξεηβαηηθό θαηαθύγην «Αλάγθεο»
(ζεκείν 57) απ’ όπνπ ζπλερίδεη κε θαηεύζπλζε ΝΓ θαη θιείλεη ζηελ θνξπθή «Καθαβξάθαο»
(ζεκείν 17).
Εώνη Γ
Χαξαθηεξίδεηαη ε ρεξζαία πεξηνρή, ε νπνία νξηνζεηείηαη από ηα εμσηεξηθά όξηα ησλ Εσλώλ Α
θαη Β θαη ηα όξηα ηνπ Δζληθνύ Πάξθνπ.

Οριοθέτηση Δθνικού Πάρκοσ "Δθνικός Γρσμός Ολύμποσ"
Πποτείνεται η εξήρ οπιοθέτηση τος Εθνικού Πάπκος και των ζωνών πποστασίαρ
εντόρ αςτού:
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1.

Προτεινόμενη οριοθέτηση Εθνικού Πάρκοσ

Τα όρια ηνπ Δζληθνύ Γξπκνύ Οιύκπνπ θαζνξίδνληαη από νξηνγξακκή, ε νπνία πεξηγξάθεηαη
σο αθνινύζσο:
Ζ νξηνγξακκή μεθηλά από ην ζεκείν 1 επί ηεο νδνύ Ληηόρσξν – Πξηόληα θαη ζπγθεθξηκέλα ζηε
γέθπξα ηνπ Δληπέα. ηε ζπλέρεηα αθνινπζεί ηελ νδό απηή κέρξη ηε δηαζηαύξσζε κε ηελ
επαξρηαθή νδό γηα Γίν (ζεκείν 2).
Από εθεί ε νξηνγξακκή αθνινπζεί ην δξόκν Ληηόρσξν – Πξηόληα κέρξη ηε δηαζηαύξσζε ηνπ κε
ην Δπξσπατθό Οξεηβαηηθό κνλνπάηη Δ4 (ζεκείν 3). Από εθεί ε νξηνγξακκή αθνινπζεί ην
εμσηεξηθό (δπηηθό) όξην ηνπ θηηξηαθνύ ζπγθξνηήκαηνο ηεο Ηεξάο Μνλήο Αγ. Γηνλπζίνπ (δπηηθά
όξηα ησλ αγξνηεκαρίσλ κε αξ. 115, 116 θαη 117 ηεο δηαλνκήο Ληηνρώξνπ 1963) κέρξη ην ξέκα
Γθαιληξηκάο ην νπνίν ζηε ζπλέρεηα αθνινπζεί θαηάληε κέρξη ηε ζπκβνιή ηνπ κε ην κνλνπάηη
Δ4 (ζεκείν 4).
Από ην ζεκείν απηό ε νξηνγξακκή αθνινπζεί κε θαηεύζπλζε ΒΓ επζεία λνεηή γξακκή
πεξλώληαο δηαδνρηθά από ην παξεθθιήζη ηνπ Αγ. Βαζηιείνπ (ζεκείν 5) θαη ην παξεθθιήζη ηεο
Αγ. Κόξεο (ζεκείν 6).
Από ην παξεθθιήζη ηεο Αγ. Κόξεο ε νξηνγξακκή αθνινπζεί αζθαιηνζηξσκέλε νδό
πξνο Βξνληνύ κέρξη ην παξεθθιήζη Άγηνη Απόζηνινη (ζεκείν 7). Από εθεί ε
νξηνγξακκή αθνινπζεί ηε δαζηθή νδό Αγ. Απόζηνινη– Μαλόιαθθα Πεγάδη –
Ξεινγέθπξν - Παιαηνρώξαθα – Πέηξα κέρξη ηε δηαζηαύξσζή ηνπ κε ην ξέκα
Χάξκαιε θαη ηνλ δαζηθό δξόκν Πέηξα – Κνθθηλνπειόο (ζεκείν 8). Σηε ζπλέρεηα ε
νξηνγξακκή αθνινπζεί ηνλ δαζηθό απηό δξόκν (πξνο Κνθθηλνπειό) κέρξη ηε ξάρε
«Σαιαηνύξα» (ζεκείν 9, κε ππεξζαιιάζην πςόκεηξν 900 κ.). Καηόπηλ αλέξρεηαη ηε
ξάρε «Σαιαηνύξα» πεξλώληαο θαη’ αξρήλ από ηξηγσλνκεηξηθό ζεκείν κε πςόκεηξν
1.438 κ. (ζεκείν 10) θαη ζηε ζπλέρεηα από ηελ θνξπθή «Ππμάξη» (ζεκείν 11).
Από ην ζεκείν απηό ε νξηνγξακκή αθνινπζεί κε θαηεύζπλζε ΝΓ ηελ ίδηα
θνξπθνγξακκή, πεξλώληαο δηαδνρηθά από ηηο ξάρεο «Σηελή Σαιαηνύξα», «Νάλα»
«Κίηξνο» (ηξηγσλνκεηξηθό ζεκείν κε πςόκεηξν 2.422 κ., ζεκείν 12). Σηε ζπλέρεηα ε
νξηνγξακκή αιιάδεη θαηεύζπλζε πξνο ΝΑ αθνινπζώληαο ηε ξάρε «Φιάκπνπξν»
κέρξη λα ζπλαληήζεη ην Δπξσπατθό νξεηβαηηθό κνλνπάηη Δ4 (ζεκείν 13). Από ην
ζεκείν απηό ε νξηνγξακκή αλέξρεηαη ηε ξάρε κέρξη ηελ θνξπθή «Τεξςηζέα»
(ηξηγσλνκεηξηθό ζεκείν κε πςόκεηξν 2.592 κ. ζεκείν 14), από εθεί θαηέξρεηαη ηε
ξάρε κε θαηεύζπλζε ΝΑ, πεξλά από ηελ θνξπθή «Νηξηζηέιια» (ζεκείν 15)
ζπλερίδνληαο θαη’ αξρήλ κε θαηεύζπλζε Α αθνινπζώληαο ηε ξάρε «Πύξγνο» θαη ζηε
ζπλέρεηα κε θαηεύζπλζε ΝΑ κέρξη λα ζπλαληήζεη ην κνλνπάηη Βξπζνπνύιεο –
Κνξπθέο Οιύκπνπ (ζεκείν 16).
Από ην ζεκείν απηό ε νξηνγξακκή αθνινπζεί λνεηά επζύγξακκα ηκήκαηα ηα νπνία
δηέξρνληαη δηαδνρηθά από ηελ θνξπθή «Καθαβξάθαο» (ηξηγσλνκεηξηθό ζεκείν κε
πςόκεηξν 2.618 κ., ζεκείν 17) θαη ην ύςσκα «Γξίβαο» (ζεκείν 18). Σηε ζπλέρεηα ε
νξηνγξακκή αθνινπζώληαο ηνλ πδξνθξίηε θηάλεη ζην ύςσκα «Γξαγαζηά» ή
«Σακάξη» (ηξηγσλνκεηξηθό ζεκείν κε πςόκεηξν 2.253 κ., ζεκείν 19).
Από ην ζεκείν απηό ε νξηνγξακκή κε θαηεύζπλζε ΝΑ θαηέξρεηαη ηε ξάρε
«Καιακαξάο» κέρξη λα ζπλαληήζεη ηελ θνίηε ηνπ ξέκαηνο Βιάραο ζηε ζέζε
«Τξππεκέλε» (ζεκείν 20). Από εθεί αλέξρεηαη ην «Αλήιην Βιάραο» θαηά ηελ
θαηεύζπλζε ηεο κέγηζηεο θιίζεο κέρξη ην ύςσκα «1418» (ζεκείν 21), ην νπνίν
επξίζθεηαη κεηαμύ ηνπ πςώκαηνο «Ππξνθπιάθην» ή «Καιηζέα» θαη ηνπ πςώκαηνο
«1398», όπνπ ππάξρεη ρηηζηό ηξηγσλνκεηξηθό ζεκείν.
Σηε ζπλέρεηα ε νξηνγξακκή θαηέξρεηαη ηε ξάρε «Γνπξνύλα» δηα ηεο ζέζεσο
«Γθνξηζηά» κέρξη ηελ θνίηε ηνπ ξέκαηνο Εειηάλα, ζηε ζέζε «Σηαπξόο» (ζεκείν 22) ην
νπνίν θαη αθνινπζεί πξνο ηα θαηάληη κέρξη ηε ζπκβνιή ηνπ θαη’ αξρήλ κε ην ξέκα
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Βαζύξεκκα ζηε ζέζε «Σεληνύθηα» (ζεκείν 23) θαη αθνινύζσο κε ην ξέκα Γξίβα
(ζεκείν 24). Από ην ζεκείν απηό, ε νξηνγξακκή αλέξρεηαη ην Βόξεην πξαλέο ηνπ
ξέκαηνο Γξίβαο κέρξη ηελ νθξύ ηνπ όπνπ ζπλαληά αγξνηηθή νδό ηελ νπνία θαη
αθνινπζεί πξνο αλαηνιάο γηα 130 πεξίπνπ κέηξα κέρξη ηε δηαζηαύξσζε κε ηελ
αζθαιηνζηξσκέλε νδό (ζεκείν 25) πνπ νδεγεί ζηελ Παιηά Λεπηνθαξπά. Σηε
ζπλέρεηα αθνινπζεί ηελ αζθαιηνζηξσκέλε νδό κέρξη ηε ζέζε «Χαιίθηα» ζηε
δηαζηαύξσζε ηεο επαξρηαθήο νδνύ Λεπηνθαξπά – Καξπά θαη απηήο πξνο «Παιηά
Λεπηνθαξπά» (ζεκείν 26). Από ην ζεκείν απηό ε νξηνγξακκή αθνινπζεί ηνλ
αζθαιηνζηξσκέλν δξόκν κέρξη ηελ «Παιηά Λεπηνθαξπά» (ζεκείν 27) θαη ζηε
ζπλέρεηα ηνλ αληηππξηθό δαζηθό δξόκν πνπ ελώλεη ηελ «Παιηά Λεπηνθξπά» κε ην
Ληηόρσξν δηα ησλ ζέζεσλ «Ακπέιηα», «Κιαδεξή» κέρξη ην ξέκα Μάιηαο. Από εθεί ε
νξηνγξακκή αθνινπζεί ην όξην ησλ δηαλνκώλ «Τνπόιηαλε-ο-ΛηηνρώξνπΛεπηνθαξπάο» έηνπο 1936 κέρξη ην ξέκα Τνπόιηαλε (ζεκείν 28).
Από ην ζεκείν απηό ε νξηνγξακκή αθνινπζεί αλάληη ην ξέκα Τνπόιηαλε θαη ην ξέκα
Σθαλδαιηάξα κέρξη ηε ζπκβνιή ξεκαηηδίνπ πνπ θαηέξρεηαη από ηε ζέζε «Μπέιηζνπ
– Πεξηβόιη» (ζεκείν 29). Σηε ζπλέρεηα ε νξηνγξακκή αλέξρεηαη ην ξεκαηίδην κέρξη ην
δπηηθό όξην ηεο ζέζεο «Μπέιηζνπ – Πεξηβόιη» όπνπ θαη ζπλαληά αγξνδαζηθό δξόκν
ηνλ νπνίν θαη αθνινπζεί πξνο Α κέρξη λα ζπλαληήζεη ηνλ αζθαιηνζηξσκέλν δξόκν
Ληηόρσξν - Αγ. Ησάλλεο ηνλ νπνίν αθνινπζεί πξνο Ληηόρσξν κέρξη ηε δηαζηαύξσζε
ηνπ δξόκνπ πνπ νδεγεί ζην εθθιεζάθη Πξνθήηε Ζιία (ζεκείν 30). Σηε ζπλέρεηα
θαηέξρεηαη επζεία λνεηή γξακκή κε θαηεύζπλζε ΒΑ κέρξη λα ζπλαληήζεη ηνλ
πεξηθεξεηαθό δξόκν Ληηνρώξνπ (ζεκείν 31) ηνλ νπνίν ζηε ζπλέρεηα αθνινπζεί κέρξη
ηε ζέζε «Μύινη» θαη ηελ αξρή ηνπ νξεηβαηηθνύ κνλνπαηηνύ Δ4 (ζεκείν 32).
Από ηε ζέζε απηή ε νξηνγξακκή θαηέξρεηαη ηε ξάρε κέρξη ηελ θνίηε ηνπ ξέκαηνο
Δληπέα (ζεκείν 33) ηελ νπνία θαη αθνινπζεί κέρξη ην ζεκείν 1, όπνπ θαη ε αθεηεξία.

2.

Προτεινόμενη οριοθέτηση Ζωνών Προστασίας

Εώνη Α – Περιοτή Προστασίας της Φύσης (Πσρήνας)
Χαξαθηεξίδεηαη ε ρεξζαία πεξηνρή, ε νξηνγξακκή ηεο νπνίαο πεξηγξάθεηαη σο αθνινύζσο:
Ζ νξηνγξακκή μεθηλά από ην ύςσκα «Γξαγαζηά» ή «ακάξη» θαη ην ηξηγσλνκεηξηθό ζεκείν
(ζεκείν 19, κε ππεξζαιάζζην πςόκεηξν 2.253 κ.), από εθεί κε θαηεύζπλζε Β θαηέξρεηαη ηε
ξάρε κέρξη λα ζπλαληήζεη ρείκαξξν (ζεκείν 34), ηνπ νπνίνπ ηελ θνίηε αθνινπζεί πξνο ηα
θαηάληη κέρξη ην ύςνο ηνπ απρέλα «Κσζηή» (ζεκείν 35).
Σηε ζπλέρεηα, ε νξηνγξακκή αλέξρεηαη θαηά ηε γξακκή ηεο κέγηζηεο θιίζεο ζηνλ
απρέλα «Κσζηή» (ζεκείν 36) απ’ όπνπ ζηε ζπλέρεηα θαηέξρεηαη κε θαηεύζπλζε Β
ζπλαληά ηελ θνίηε ηνπ ξέκαηνο Κσζηή, ηελ νπνία θαη αθνινπζεί κέρξη ηε ζπκβνιή
ηεο κε ξέκα πνπ θαηέξρεηαη από ηε ζέζε «Τζεκπίιη» ζην ξέκα Σθαλδαιηάξα (ζεκείν
37).
Από ην ζεκείν απηό θαη κε θαηεύζπλζε ΒΓ ε νξηνγξακκή αλέξρεηαη ηε γξακκή
κέγηζηεο θιίζεο κέρξη ην ύςσκα «Άλσ Τζνπθλίδα» (ηξηγσλνκεηξηθό ζεκείν κε
ππεξζαιάζζην πςόκεηξν 1.498 κ.), απ’ όπνπ θαη κε θαηεύζπλζε ΒΑ θαηέξρεηαη ζηελ
αξρή ηε ξάρε πξνο Γθόιλα κέρξη ην ύςνο ηνπ ξέκαηνο ηνπ θαηαξξάθηε «Καζηάλαο»
(ζεκείν 38), ην νπνίν αθνινπζεί θαηάληη κέρξη ηε ζπκβνιή ηνπ κε ηελ θνίηε ηνπ
ξέκαηνο Δληπέαο, ζηε ζέζε «Φαξγθάλη» (ζεκείν 39). Από εθεί ε νξηνγξακκή
αθνινπζεί πξνο ηα αλάληη ηελ θνίηε ηνπ ξέκαηνο Δληπέαο κέρξη ηε ζπκβνιή ηεο κε
ηελ θνίηε ηνπ ξέκαηνο «Μαπξόινγγνο» (ζεκείν 40). Από ην ζεκείν απηό ε
νξηνγξακκή αθνινπζεί κε θαηεύζπλζε ΝΓ πξνο ηα αλάληη ην ξέκα «Μαπξόινγγνο»
κέρξη ηελ θνξπθή Αγ. Αληώληνο ή Κάζηξν (ζεκείν 41).
Σηε ζπλέρεηα ε νξηνγξακκή αθνινπζεί ηνλ πδξνθξίηε ηνπ ξέκαηνο Δληπέαο θαη ηα
όξηα ησλ Ννκώλ Πηεξίαο θαη Λάξηζαο πεξλώληαο δηαδνρηθά από ηηο θνξπθέο
«Μεηακόξθσζε» (ζεκείν 42) θαη «Γθόιηαο» (ζεκείν 43) γηα λα θαηέξζεη ζηε ζπλέρεηα
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ζην ύςσκα «Γξίβαο» (ζεκείν 18) θαη λα θιείζεη αθνινπζώληαο ηε ξάρε ζην ύςσκα
«Γξαγαζηά» ή «Σακάξη» (ζεκείν 19).

Εώνη Β – Περιοτή Προστασίας της Φύσης
Χαξαθηεξίδεηαη ε ρεξζαία πεξηνρή, ε νξηνγξακκή ηεο νπνίαο πεξηγξάθεηαη σο αθνινύζσο:
Ζ νξηνγξακκή μεθηλά ΒΑ ηεο θνξπθήο «Άλσ Σζνπθλίδα» (ηξηγσλνκεηξηθό ζεκείν κε
ππεξζαιάζζην πςόκεηξν 1.498 κ.) ζηε ξάρε πξνο Γθόιλα θαη από ην ύςνο ηνπ ξέκαηνο ηνπ
θαηαξξάθηε «Καζηάλαο» (ζεκείν 38) απ’ όπνπ θαηέξρεηαη κε θαηεύζπλζε ΒΑ ηε ξάρε πξνο
«Γθόιλα», κέρξη ην ηξηγσλνκεηξηθό ζεκείν ζηε ζέζε απηή κε ππεξζαιάζζην πςόκεηξν 1.078
κ., (ζεκείν 44) θαη ζηε ζπλέρεηα κέρξη ηε ζέζε «Ράρε» απ’ όπνπ κε θαηεύζπλζε ΒΑ–Β
θαηέξρεηαη ζηε ζπλέρεηα κέρξη ηελ θνίηε ηνπ ξέκαηνο Δληπέα ζηε ζέζε «Παπνύιη Καιύβη»
(ζεκείν 45). Από ην ζεκείν απηό ε νξηνγξακκή αλέξρεηαη ηε ξάρε «Καλδύιηα» κέρξη ηε ζέζε
ζέαο παξαπιεύξσο ηεο νδνύ Ληηόρσξν-Πξηόληα (ζεκείν 46). ηε ζπλέρεηα ε νξηνγξακκή κε
θαηεύζπλζε Γ –ΒΓ ζπλερίδεη λα αλέξρεηαη ηε ξάρε κέρξη λα μαλαζπλαληήζεη ηελ νδό
Ληηόρσξν – Πξηόληα (ζεκείν 47), ηελ νπνία αθνινπζεί κέρξη ηε ξάρε «Κπξηαθνύιαο» όπνπ θαη
δηαζηαύξσζε κε δαζηθή νδό (ζεκείν 48). ηε ζπλέρεηα ε νξηνγξακκή αλέξρεηαη ηε ξάρε
«Κπξηαθνύιαο» πξνο «θνύξηα» κέρξη ηε ζέζε «Πύξγνο» (ζεκείν 49).
Από ηε ζέζε απηή ε νξηνγξακκή κε θαηεύζπλζε Β –ΒΑ θαηέξρεηαη ηελ θνξπθνγξακκή πνπ
απνηειεί ην όξην κεηαμύ ηνπ δάζνπο ηεο Η.Μ. Αγ. Γηνλπζίνπ θαη ηνπ δεκόζηνπ δάζνπο Πύξγνο
Βξνληνύ κέρξη ην ύςνο ηνπ ξέκαηνο Αξάπε (ζεκείν 50) όπνπ αιιάδεη πνξεία θαη κε
θαηεύζπλζε ΒΓ θαηέξρεηαη ηε ξάρε «Παιηνθνπξηά» κέζσ ηεο ζέζεο «Παπά αιώλη» θαη ζηε
ζπλέρεηα κέρξη ηε ζέζε «Καηξακαξηά», ζηε ζπκβνιή κε ηελ θνίηε ηνπ ξέκαηνο Παπά (ζεκείν
51). Από θεη αλέξρεηαη ηε ξάρε κέρξη ην ύςσκα «Μπαξκπαιάο» (ηξηγσλνκεηξηθό ζεκείν κε
ππεξζαιάζζην πςόκεηξν 1.847 κ., ζεκείν 52), ελώ ζηε ζπλέρεηα κε θαηεύζπλζε πξνο Ν
αθνινπζεί ηελ θνξπθνγξακκή «Παπαξάρε – νθξά» κέρξη ην πςνκεηξηθό ζεκείν «1940»κ.,
(ζεκείν 53).
Από ην ζεκείν απηό ε νξηνγξακκή κε θαηεύζπλζε ΝΓ πεξλά ζε επζεία γξακκή θαη
ζηε ξάρε «Κόςε Νανύκ» ζε πςόκεηξν 2.060 κ. (ζεκείν 54) θαη ζπλερίδεη κε
θαηεύζπλζε Ν, επίζεο ζε επζεία λνεηή γξακκή, κέρξη ην Δπξσπατθό Οξεηβαηηθό
Μνλνπάηη Δ4 (ζεκείν 55), ην νπνίν θαη αθνινπζεί ΝΓ κέρξη ην νξεηβαηηθό θαηαθύγην
ζηε ζε΄ζε «Καιύβα Χξηζηάθε» (ζεκείν 56). Από εθεί ε νξηνγξακκή αθνινπζεί επζεία
λνεηή γξακκή κέρξη ην νξεηβαηηθό θαηαθύγην «Αλάγθεο» (ζεκείν 57) απ’ όπνπ
ζπλερίδεη κε θαηεύζπλζε ΝΓ θαη θιείλεη ζηελ θνξπθή «Καθαβξάθαο» (ζεκείν 17).
Ζώνη Γ
Χαξαθηεξίδεηαη ε ρεξζαία πεξηνρή, ε νπνία νξηνζεηείηαη από ηα εμσηεξηθά όξηα ησλ
Εσλώλ Α θαη Β θαη ηα όξηα ηνπ Δζληθνύ Πάξθνπ.
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