
 

ΣΧΕΔΙΟ Π.Δ/τος  Ε.Δ. ΟΛΥΜΠΟΥ 
 ζει. 1 

ΠΡΟΔΓΡΙΚΟ ΓΙΑΣΑΓΜΑ 

Υαξαθηεξηζκόο ηεο ρεξζαίαο πεξηνρήο ηνπ όξνπο Οιύκπνπ ωο Δζληθνύ Πάξθνπ, 
θαζνξηζκόο δωλώλ πξνζηαζίαο απηνύ, ρξήζεωλ, όξωλ θαη πεξηνξηζκώλ. 

 

Έρνληαο ππφςε:  

1. Σηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 3 παξ. 3, 18, 19 παξ. 3 , 21 (παξ. 1 θαη 2), 28, 29, 30 θαη 31 
(παξ. 9 θαη 10) ηνπ Ν. 1650/1986, φπσο ηα άξζξα 18 θαη 21 ηξνπνπνηήζεθαλ κε ηηο 
δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 16 ηνπ Ν. 2742/1999 (ΦΔΚ Α’ 207) θαη φπσο ην άξζξν 30 
ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξν 98 παξ. 12 ηνπ Ν. 1892/1990 (ΦΔΚ Α’ 101) θαη ην άξζξν 4 
ηνπ λ. 3010/02 (ΦΔΚ Α’ 91).  

2. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3937/20011 «Γηαηήξεζε ηεο βηνπνηθηιφηεηαο θαη άιιεο δηαηάμεηο» 
(ΦΔΚ Α’ 60/2011). 

3. Σηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 15, 16 θαη 17  ηνπ Ν. 2742/1999 « Υσξνηαμηθφο ζρεδηαζκφο θαη 
αεηθφξνο αλάπηπμε  θαη άιιεο δηαηάμεηο» (ΦΔΚ Α΄ 207), φπσο νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 15 
ηξνπνπνηήζεθαλ κε ην άξζξν 13 ηνπ Ν. 3044/2002. 

4. Σελ ΚΤΑ 33318/3028/1998 «Καζνξηζκφο κέηξσλ θαη δηαδηθαζηψλ γηα ηε δηαηήξεζε ησλ 
θπζηθψλ νηθνηφπσλ (ελδηαηηεκάησλ) θαζψο θαη ηεο άγξηαο παλίδαο θαη ρισξίδαο» θαη 
ηελ ΤΑ 414985/ 1985 «Μέηξα δηαρείξηζεο ηεο άγξηαο πηελνπαλίδαο» (ΦΔΚ Β΄ 757). 

5. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 29Α ηνπ Ν. 1558/1985 "Κπβέξλεζε θαη Κπβεξλεηηθά Όξγαλα" 
(ΦΔΚ Α' 137), πνπ πξνζηέζεθε κε ην άξζξν 27 ηνπ Ν. 2071/1992 (ΦΔΚ Α΄154) θαη 
αληηθαηαζηάζεθε κε ηελ παξ. 2 α ηνπ άξζξνπ1 ηνπ Ν. 2469/1997 (ΦΔΚ Α΄ 38). 

6. Σν απφ 09-06-1938 Β.Γ. «Πεξί ηδξχζεσο Δζληθνχ Γξπκνχ Οιχκπνπ» (ΦΔΚ Α’ 248). 

7. Σελ επηζηεκνληθή κειέηε "Δηδηθή Πεξηβαιινληηθή Μειέηε Δζληθνχ Γξπκνχ Οιχκπνπ" πνπ 
εγθξίζεθε γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο Απφθαζεο απηήο κε ηελ νηθ. 141874/3328/2010 
απφθαζε ηεο  Γεληθήο Γ/ληξηαο Πεξηβάιινληνο ηνπ ΤΠΔΚΑ.  

8. Σν άξζξν 6 παξ. 7 ηνπ Ν. 3937/20011 κε ην νπνίν ξπζκίδεηαη ην ζέκα αλαθνίλσζεο ησλ 
Πξνεδξηθψλ Γηαηαγκάησλ. 

9. Σα ππνβιεζέληα ζηε δηαδηθηπαθή ειεχζεξεο πξφζβαζεο ηνπ ΤΠΔΚΑ.  

10. Σηο γλσκνδνηήζεηο ησλ Γήκσλ Γίνπ-Οιχκπνπ θαη Γήκνπ Διαζζφλαο.  

11. Σν γεγνλφο φηη απφ ηηο θαλνληζηηθέο δηαηάμεηο ηεο Απφθαζεο απηήο δελ πξνθαιείηαη 
δαπάλε ζε βάξνο ηνπ θξαηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ θαη ησλ πξνυπνινγηζκψλ ησλ νηθείσλ 
Ννκαξρηαθψλ Απηνδηνηθήζεσλ θαη Ο.Σ.Α. 

 

Απν θα ζίδν πκ ε  



 

ΣΧΕΔΙΟ Π.Δ/τος  Ε.Δ. ΟΛΥΜΠΟΥ 
 ζει. 2 

Άξζξν 1 

ΚΟΠΟ 

θνπφο ηνπ παξφληνο Γηαηάγκαηνο είλαη ε πξνζηαζία, δηαηήξεζε θαη δηαρείξηζε ηεο θχζεο 
θαη ηνπ ηνπίνπ σο θπζηθήο θαη πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο θαη πνιχηηκνπ εζληθνχ θπζηθνχ 
πφξνπ ζε ρεξζαία ηκήκαηα ηεο πεξηνρήο ηνπ φξνπο Όιπκπνο, πνπ δηαθξίλνληαη γηα ηε κεγάιε 
βηνινγηθή, νηθνινγηθή, ηζηνξηθή, αηζζεηηθή, επηζηεκνληθή, γεσκνξθνινγηθή θαη παηδαγσγηθή 
ηνπο αμία, κε ην ραξαθηεξηζκφ ηεο σο Δζληθφ Πάξθν. 

Δηδηθφηεξα, επηδηψθεηαη ε δηαηήξεζε θαη δηαρείξηζε ησλ ζπαλίσλ νηθνηφπσλ θαη ησλ εηδψλ 
ρισξίδαο θαη παλίδαο πνπ απαληψληαη ζηε ζπγθεθξηκέλε πεξηνρή θαη ε ζεζκνζέηεζε 
δηαδηθαζηψλ θαη κέηξσλ γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο αξκνληθήο ζπλχπαξμεο αλζξψπνπ θαη θχζεο 
ζην πιαίζην ηεο αεηθφξνπ δηαρείξηζεο ηεο πεξηνρήο. 

Άξζξν 2 

ΥΑΡΑΚΣΖΡΙΜΟ ΚΑΙ ΟΡΙΟΘΔΣΖΖ ΠΔΡΙΟΥΖ ΚΑΙ ΕΩΝΩΝ ΠΡΟΣΑΙΑ 

1) Υαξαθηεξίδεηαη σο Δζληθό Πάξθν κε ηελ νλνκαζία «Δζληθφο Γξπκφο Οιχκπνπ», 
ζχκθσλα κε ηελ παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 18 θαη ηελ παξ. 3 ηνπ παξ. ηνπ άξζξνπ 19 ηνπ Ν. 
1650/86, ε ρεξζαία πεξηνρή ηνπ νξεηλνχ φγθνπ Οιχκπνπ, πνπ βξίζθεηαη ζηελ εθηφο 
ζρεδίνπ θαη εθηφο νξίσλ νηθηζκψλ πξν ηνπ 1923 ησλ Γήκσλ Ληηνρψξνπ, Γίνπ, Πέηξαο, 
Αλαηνιηθνχ Οιχκπνπ ηνπ Ννκνχ Πηεξίαο θαη ηνπ Γήκνπ Οιχκπνπ θαζψο θαη ηεο 
Κνηλφηεηαο Καξπάο ηνπ Ννκνχ Λάξηζαο, φπσο ηα φξηα ηεο θαίλνληαη κε ηελ ................... 
γξακκή ζην πξσηφηππν δηάγξακκα ζε θιίκαθα 1:50.000, πνπ ζεσξήζεθε απφ ηνλ 
πξντζηάκελν ηεο Γηεχζπλζεο Σνπνγξαθηθψλ Δθαξκνγψλ κε ηελ απφ …… πξάμε ηνπ θαη 
πνπ αληίηππφ ηνπο ζε θσηνζκίθξπλζε δεκνζηεχεηαη κε ην παξφλ Γηάηαγκα. Σα φξηα ηνπ 
Δζληθνχ Πάξθνπ ζπκπίπηνπλ κε ηα φξηα ηεο Εψλεο Γ θαη πεξηγξάθνληαη ζην ζπλεκκέλν 
Παξάξηεκα, ην νπνίν απνηειεί αλαπφζπαζην κέξνο ηνπ παξφληνο. 

2) Δληφο ηεο αλσηέξσ έθηαζεο ηνπ Δζληθνχ Πάξθνπ, φπσο νξηνζεηείηαη ζηελ παξ. 1 ηνπ 
παξφληνο άξζξνπ, νξηνζεηνχληαη θαη ραξαθηεξίδνληαη σο Πεξηνρέο Πξνζηαζίαο ηεο 
Φύζεο, ζχκθσλα κε ηελ παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 18 θαη ηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 19 ηνπ Ν. 
1650/86, νη θάησζη ρεξζαίεο πεξηνρέο, πνπ βξίζθνληαη ζηελ εθηφο ζρεδίνπ θαη εθηφο 
νξίσλ νηθηζκψλ πξν ηνπ 1923 θαη θάησ ησλ 2000 θαηνίθσλ ησλ Γήκσλ Ληηνρψξνπ θαη 
Γίνπ ηνπ Ν. Πηεξίαο θαη ηνπ Γήκνπ Οιχκπνπ ηνπ Ν. Λάξηζαο, φπσο ηα φξηα ηνπο 
θαίλνληαη κε ηελ .............. γξακκή ζην πξσηφηππν δηάγξακκα ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ 
παξφληνο άξζξνπ. 

α) Πεξηνρή Πξνζηαζίαο ηεο Φχζεο -  Ππξήλαο ηνπ Δζληθνχ Γξπκνχ Οιχκπνπ (Εψλε Α΄)          

β) Πεξηνρή Πξνζηαζίαο ηεο Φχζεο ηνπ Δζληθνχ Γξπκνχ Οιχκπνπ (Εψλε Β΄) 

γ) Ζ Πεξηνρή ηνπ Δζληθνχ Πάξθνπ, εθηόο ηωλ ωο άλω  Εωλώλ Α΄ θαη Β΄ αλαθέξεηαη σο 
Εψλε Γ΄ 

Σα φξηα ησλ αλσηέξσ πεξηνρψλ Πξνζηαζίαο  πεξηγξάθνληαη ζην ζπλεκκέλν Παξάξηεκα, 
ην νπνίν απνηειεί αλαπφζπαζην κέξνο ηνπ παξφληνο Γηαηάγκαηνο.   

 



 

ΣΧΕΔΙΟ Π.Δ/τος  Ε.Δ. ΟΛΥΜΠΟΥ 
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Άξζξν 3 

ΥΡΖΔΙ, ΓΡΑΣΖΡΙΟΣΖΣΔ, ΜΔΣΡΑ, ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΔΡΙΟΡΙΜΟΙ ΠΡΟΣΑΙΑ ΚΑΙ 
ΓΙΑΥΔΙΡΙΖ 

Α.   α) ζηελ Πεξηνρή Πξνζηαζίαο Α΄ (Εώλε Α΄ – ΠΤΡΖΝΑ)  φπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 2 
παξ. 2 ηνπ παξφληνο, δηαρεηξηζηηθφο ζηφρνο είλαη ε δηαηήξεζε ηεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο 
ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο θαη ε απνηειεζκαηηθή πξνζηαζία ηνπ, ψζηε λα αθνινπζήζεη ηε 
θπζηθή ηνπ εμέιημε ρσξίο αλζξψπηλεο επεκβάζεηο.  

       β) Δηδηθφηεξα εληφο ησλ νξίσλ ηεο Πεξηνρήο Πξνζηαζίαο Α΄ επηηξέπεηαη: 

1. Ζ επηζηεκνληθή έξεπλα κφλν ησλ θπζηθψλ νηθνζπζηεκάησλ θαη ησλ εηδψλ ρισξίδαο θαη 
παλίδαο, ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη δελ δεκηνπξγνχληαη 
πξνβιήκαηα ππνβάζκηζεο ζην νηθνζχζηεκα θαη ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 5 
ηνπ παξφληνο. 

2. Ζ ζπζηεκαηηθή παξαθνινχζεζε νηθνινγηθψλ παξακέηξσλ θαη ε εθηέιεζε εηδηθψλ 
δηαρεηξηζηηθψλ έξγσλ θαη ε εθαξκνγή κέηξσλ πνπ απνζθνπνχλ ζηελ απνθαηάζηαζε, 
πξνζηαζία, δηαηήξεζε, βειηίσζε θαη αλάδεημε ησλ εηδψλ θαη ησλ ελδηαηηεκάησλ ηεο 
πεξηνρήο, εθφζνλ ηεθκεξηψλεηαη επαξθψο ε ζθνπηκφηεηα/αλαγθαηφηεηα θαη ε 
απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπο θαη κεηά απφ ζρεηηθή έγγξαθε γλσκνδφηεζε ηνπ Φνξέα 
Γηαρείξηζεο. 

3. Ζ εθηέιεζε έξγσλ πξνζηαζίαο, ζπληήξεζεο, αλάδεημεο θαη αλαζθαθψλ ζηνπο ηζηνξηθνχο 
θαη αξραηνινγηθνχο ρψξνπο θαη κλεκεία, ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο θαη κεηά 
απφ ελεκέξσζε ηνπ Φνξέα Γηαρείξηζεο. 

4. Ζ εκεξήζηα επίζθεςε πεδή, ζε κηθξέο νκάδεο, κε ζθνπφ ηελ πεξηβαιινληηθή εθπαίδεπζε, 
ηελ παξαηήξεζε ηεο θχζεο θαη ηελ ήπηα αλαςπρή, ε νπνία πξαγκαηνπνηείηαη ζε 
ζπγθεθξηκέλεο δηαδξνκέο θαη ρψξνπο, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ 
θαζνξίδνληαη απφ ην ζρεηηθφ Καλνληζκφ Γηνίθεζεο θαη Λεηηνπξγίαο ηνπ Φνξέα 
Γηαρείξηζεο Δζληθνχ Γξπκνχ Οιχκπνπ. Ο αλψηαηνο αξηζκφο επηζθεπηψλ πνπ κπνξνχλ 
λα παξακείλνπλ ηαπηφρξνλα ζηε Εψλε Α΄, ζα θαζνξίδεηαη κε απφθαζε ηνπ Γ., ηνπ 
Φνξέα Γηαρείξηζεο Δζληθνχ Γξπκνχ Οιχκπνπ βάζεη ησλ απνηειεζκάησλ θαη πξνηάζεσλ 
ησλ ζρεηηθψλ κε ην ζέκα κειεηψλ (π.ρ. κειέηε δηαθίλεζεο επηζθεπηψλ – θέξνπζαο 
ηθαλφηεηαο θιπ.) Δηδηθφηεξα ζέκαηα γηα ηελ ελ ιφγσ δξαζηεξηφηεηα ζα ζπκπεξηιεθζνχλ 
ζηνλ Καλνληζκφ Γηνίθεζεο θαη Λεηηνπξγίαο ηεο πεξηνρήο (άξζξν 4, παξ. Δ ηνπ παξφληνο). 

5. Ζ θαηαζθεπή θαη εγθαηάζηαζε κφλν ειαθξψλ ππνδνκψλ (παξαηεξεηήξηα, πηλαθίδεο θαη 
νξηνζήκαηα, επηζηεκνληθφο εμνπιηζκφο θαη ππνδνκέο θχιαμεο θαη πξνζηαζίαο απφ 
θπζηθέο ή αλζξσπνγελείο θαηαζηξνθέο,  ε ζπληήξεζε θαη ζήκαλζε ησλ πθηζηάκελσλ 
κνλνπαηηψλ, γηα ηελ νξγάλσζε ησλ αλαθεξφκελσλ, ζην πξνεγνχκελν εδάθην 4, 
δξαζηεξηνηήησλ θαη εθφζνλ πεξηιακβάλνληαη ζε εγθεθξηκέλα, απ’ ηηο θαζ’ χιελ αξκφδηεο 
ππεξεζίεο ρέδηα Γηαρείξηζεο θαη Γηαθίλεζεο Δπηζθεπηψλ ή ζχκθσλα κε ηηο εηδηθφηεξεο 
ξπζκίζεηο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηνλ νηθείν Καλνληζκφ Γηνίθεζεο θαη Λεηηνπξγίαο.    

6. Ζ εθηέιεζε έξγσλ ζπληήξεζεο ησλ ππνδνκψλ εξκελείαο πεξηβάιινληνο, ηζηνξηθψλ, 
αξραηνινγηθψλ θαη ζξεζθεπηηθψλ κλεκείσλ θαη ρψξσλ, ππνδνκψλ θχιαμεο θαη 
πξνζηαζίαο, νη νπνίεο δχλαληαη λα εθηεινχληαη κε βάζε εγθεθξηκέλεο απ’ ηηο θαζ’ χιελ 
αξκφδηεο ππεξεζίεο κειέηεο ή ζχκθσλα κε ηηο εηδηθφηεξεο ξπζκίζεηο πνπ πεξηιακβάλνληαη 
ζηνλ νηθείν Καλνληζκφ Γηνίθεζεο θαη Λεηηνπξγίαο. 
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7.  Ζ πξφζβαζε θαη κεηαθίλεζε ηνπ εμνπζηνδνηεκέλνπ πξνζσπηθνχ γηα ηελ πξνζηαζία, 
θχιαμε θαη δηαρείξηζε ηεο πεξηνρήο ζε φιε ηελ έθηαζε ηεο Εψλεο Α΄ θαη ε κεηαθίλεζε κε 
κεραλνθίλεηα κέζα ζε πεξηπηψζεηο έθηαθηεο αλάγθεο (ππξθαγηά, κεηαθνξά ηξαπκαηηψλ ή 
αζζελψλ) κε ηαπηφρξνλε ελεκέξσζε ηνπ Φνξέα Γηαρείξηζεο Δζληθνχ Γξπκνχ Οιχκπνπ. 
Ζ ρξήζε, δηεκέξεπζε-δηαλπθηέξεπζε ηνπ πθηζηάκελνπ θηηξίνπ (θπιάθην πξνζηαζίαο ηνπ 
Δζληθνχ Γξπκνχ) ζηε ζέζε «Ληβαδάθη», απφ ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο, ηνλ Φνξέα 
Γηαρείξηζεο θαη ηνπο ζπλεξγαδφκελνπο κε απηνχο θνξείο, ηδηψηεο, εζεινληέο, θιπ. γηα ηηο 
αλάγθεο πξνζηαζίαο ηνπ Δζληθνχ Γξπκνχ ζχκθσλα κε ηηο εηδηθέο ξπζκίζεηο πνπ 
πξνβιέπνληαη ζηνλ Καλνληζκφ Γηνίθεζεο θαη Λεηηνπξγίαο.  

8 Ζ θίλεζε θαη ε δηαλπθηέξεπζε ηνπ πξνζσπηθνχ ησλ Γαζηθψλ Τπεξεζηψλ θαη ηνπ Φνξέα 
Γηαρείξηζεο, πνπ εθηειεί θαζήθνληα ζε φιε ηελ έθηαζε ηεο Εψλεο Α΄  

Β.  α) ζηελ Πεξηνρή Πξνζηαζίαο Β΄ (Εώλε Β΄) φπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 2 παξ. 2 ηεο 
παξνχζαο, δηαρεηξηζηηθφο ζηφρνο είλαη ε δηαηήξεζε ηεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο ηνπ 
θπζηθνχ πεξηβάιινληνο θαη ε απνηειεζκαηηθή πξνζηαζία  θαη δηαρείξηζή ηνπ. ηηο πεξηνρέο 
απηέο επηηξέπεηαη λα εθηεινχληαη νξηζκέλα έξγα θαη εξγαζίεο κηθξήο θιίκαθαο, λα γίλνληαη 
έξεπλεο θαη λα αζθνχληαη ήπηεο δξαζηεξηφηεηεο, θπξίσο παξαδνζηαθνχ ραξαθηήξα, κε ηνπο 
φξνπο θαη πεξηνξηζκνχο ηεο παξνχζαο, φπσο απηνί ζα εμεηδηθεπζνχλ απφ ηνλ νηθείν 
Καλνληζκφ Γηνίθεζεο θαη Λεηηνπξγίαο ηεο πεξηνρήο θαη εθφζνλ δελ έξρνληαη ζε αληίζεζε κε 
ηνπο ζθνπνχο πξνζηαζίαο.  

       β) Δηδηθφηεξα εληφο ησλ νξίσλ ηεο Πεξηνρήο Πξνζηαζίαο Β΄ επηηξέπεηαη: 

1. Ζ επηζηεκνληθή έξεπλα κφλν ησλ θπζηθψλ νηθνζπζηεκάησλ θαη ησλ εηδψλ ρισξίδαο θαη 
παλίδαο, ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη δελ δεκηνπξγνχληαη 
πξνβιήκαηα ππνβάζκηζεο ζην νηθνζχζηεκα θαη ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 5 
ηνπ παξφληνο. 

2. Ζ ζπζηεκαηηθή παξαθνινχζεζε νηθνινγηθψλ παξακέηξσλ θαη ε εθηέιεζε εηδηθψλ 
δηαρεηξηζηηθψλ έξγσλ θαη ε εθαξκνγή κέηξσλ πνπ απνζθνπνχλ ζηελ απνθαηάζηαζε, 
πξνζηαζία, δηαηήξεζε, βειηίσζε θαη αλάδεημε ησλ εηδψλ θαη ησλ ελδηαηηεκάησλ ηεο 
πεξηνρήο, εθφζνλ ηεθκεξηψλεηαη επαξθψο ε ζθνπηκφηεηα/αλαγθαηφηεηα θαη ε 
απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπο θαη κεηά απφ ζρεηηθή έγγξαθε γλσκνδφηεζε ηνπ Φνξέα 
Γηαρείξηζεο. 

3. Ζ εθηέιεζε έξγσλ πξνζηαζίαο, ζπληήξεζεο, αλάδεημεο θαη αλαζθαθψλ ζηνπο ηζηνξηθνχο 
θαη αξραηνινγηθνχο ρψξνπο θαη κλεκεία, ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο  δηαηάμεηο θαη κεηά 
απφ ελεκέξσζε ηνπ Φνξέα Γηαρείξηζεο.                                                                                                     

4. Ζ ειεγρφκελε επίζθεςε θαη μελάγεζε επηζθεπηψλ θαζψο θαη ε δηνξγάλσζε 
νηθνηνπξηζηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο νξγαλσκέλεο (νκαδηθήο) 
επίζθεςεο, κε ζθνπφ ηελ πεξηβαιινληηθή εθπαίδεπζε θαη ηελ παξαηήξεζε ηεο θχζεο. Ζ 
θίλεζε ησλ επηζθεπηψλ γηα ηελ άζθεζε ησλ σο άλσ δξαζηεξηνηήησλ πξαγκαηνπνηείηαη 
ζε ζπγθεθξηκέλεο ρξνληθέο πεξηφδνπο, ζε θαζνξηζκέλεο δηαδξνκέο θαη ρψξνπο, έπεηηα 
απφ άδεηα ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 5 ηνπ παξφληνο θαη ζχκθσλα κε ηνπο 
εηδηθφηεξνπο φξνπο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηνλ Καλνληζκφ Γηνίθεζεο θαη Λεηηνπξγίαο.  

5. Ζ θαηαζθεπή, εγθαηάζηαζε θαη ιεηηνπξγία ππνδνκψλ (νξεηβαηηθά θαηαθχγηα, 
παξαηεξεηήξηα, πηλαθίδεο θαη νξηνζήκαηα, επηζηεκνληθφο εμνπιηζκφο θαη ππνδνκέο 
θχιαμεο θαη πξνζηαζίαο απφ θπζηθέο θαηαζηξνθέο, ππνδνκέο μεθνχξαζεο επηζθεπηψλ , 
μχιηλα ή πέηξηλα θαζίζκαηα, ζηέγαζηξα, βξχζεο) θαη ε ράξαμε, βειηίσζε θαη ζήκαλζε 
κνλνπαηηψλ, γηα ηελ νξγάλσζε ησλ επηηξεπνκέλσλ ζην παξφλ Γηάηαγκα δξαζηεξηνηήησλ 
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εθφζνλ εμαζθαιίδεηαη πςειφο βαζκφο πξνζηαζίαο θαη πεξηιακβάλνληαη ζε εγθεθξηκέλα, 
απ’ ηηο θαζ’ χιελ αξκφδηεο ππεξεζίεο, ρέδηα Γηαρείξηζεο θαη Γηαθίλεζεο Δπηζθεπηψλ θαη 
ζχκθσλα κε ηηο εηδηθφηεξεο ξπζκίζεηο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηνλ νηθείν Καλνληζκφ 
Γηνίθεζεο θαη Λεηηνπξγίαο ηεο πεξηνρήο.  

6. Ζ θπθινθνξία θαη ζηάζκεπζε ηξνρνθφξσλ γηα ηελ πξνζηαζία θαη θχιαμε ηεο πεξηνρήο 
θαη ηελ εμππεξέηεζε ησλ λφκηκα πθηζηάκελσλ εγθαηαζηάζεσλ θαη αζθνχκελσλ 
δξαζηεξηνηήησλ κφλν ζηηο πθηζηάκελεο νδνχο πξνζπέιαζεο ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ 
δαζηθψλ δξφκσλ. Δίλαη δπλαηή ε απαγφξεπζε θπθινθνξίαο νρεκάησλ θαη αηφκσλ, ζε 
ηκήκαηα ηνπ νδηθνχ δηθηχνπ γηα ιφγνπο πξνζηαζίαο ηεο άγξηαο παλίδαο, ηεο απηνθπνχο 
ρισξίδαο θαη ησλ βηνηφπσλ ηνπο θαη ηε δηεπθφιπλζε ηεο θχιαμεο ηεο πεξηνρήο 
(ηνπνζέηεζε κπαξψλ, πηλαθίδσλ θ.α.). Ζ απαγφξεπζε ηεο θπθινθνξίαο επηβάιιεηαη 
θαηφπηλ ζρεηηθήο γλσκνδφηεζεο ηνπ Φνξέα Γηαρείξηζεο Δζληθνχ Γξπκνχ Οιχκπνπ, κε 
απφθαζε ησλ αξκνδίσλ αξρψλ φπνπ  ζα θαζνξίδνληαη ν ρξφλνο θαη ν ρψξνο ηεο 
απαγφξεπζεο, νη ηπρφλ εμαηξέζεηο (αγξφηεο γηα θαιιηέξγεηα, βνζθνί θιπ.), θαζψο θαη φια 
ηα ηερληθά έξγα θαη κέζα πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ πινπνίεζε ηεο. Ζ θίλεζε ηξνρνθφξσλ 
εθηφο ηνπ πθηζηάκελνπ νδηθνχ δηθηχνπ επηηξέπεηαη κφλν ζε πεξηπηψζεηο έθηαθηεο αλάγθεο 
(π.ρ. ππξθαγηά, κεηαθνξά ηξαπκαηηψλ ή αζζελψλ) θαη γηα ηηο αλάγθεο θχιαμεο ηεο 
πεξηνρήο κε ηελ ελεκέξσζε ηνπ Φνξέα Γηαρείξηζεο Δζληθνχ Γξπκνχ Οιχκπνπ. 

7. Ζ πξφζβαζε θαη κεηαθίλεζε ηνπ εμνπζηνδνηεκέλνπ πξνζσπηθνχ γηα ηελ πξνζηαζία, 
θχιαμε θαη δηαρείξηζε ηεο πεξηνρήο ζε φιε ηελ έθηαζε ηεο Εψλεο Β΄ θαη ε κεηαθίλεζε κε 
κεραλνθίλεηα κέζα ζε πεξηπηψζεηο έθηαθηεο αλάγθεο (ππξθαγηά, κεηαθνξά ηξαπκαηηψλ ή 
αζζελψλ) κεηά απφ ελεκέξσζε ηνπ Φνξέα Γηαρείξηζεο Δζληθνχ Γξπκνχ Οιχκπνπ. 

8. Έξγα ζπληήξεζεο ηνπ πθηζηάκελνπ νδηθνχ δηθηχνπ ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ δαζηθψλ 
δξφκσλ, εθφζνλ πξνεγνπκέλσο ηεθκεξησζεί ε αλαγθαηφηεηα εθηέιεζήο ηνπο, κεηά θαη ηε 
γλσκνδφηεζε ηνπ Φνξέα Γηαρείξηζεο Δζληθνχ Γξπκνχ Οιχκπνπ. 

      
Γ. α) ζηελ Πεξηνρή Πξνζηαζίαο Γ΄ (Εώλε Γ΄) φπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 2 παξ. 2 ηνπ 
παξφληνο, δηαρεηξηζηηθφο ζηφρνο είλαη ε δηαθχιαμε ηεο θπζηθήο θιεξνλνκηάο θαη ε δηαηήξεζε 
ηεο νηθνινγηθήο ηζνξξνπίαο ζε ζπλάξηεζε κε ηηο αζθνχκελεο παξαδνζηαθνχ ραξαθηήξα 
δξαζηεξηφηεηεο ησλ θαηνίθσλ, κε παξάιιειε παξνρή δπλαηνηήησλ νηθνηνπξηζηηθψλ θαη 
εθπαηδεπηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ.  

ηελ πεξηνρή απηή επηηξέπεηαη λα εθηεινχληαη έξγα θαη εξγαζίεο, λα γίλνληαη έξεπλεο θαη λα 
αζθνχληαη δξαζηεξηφηεηεο, θπξίσο παξαδνζηαθνχ ραξαθηήξα, κε ηνπο φξνπο θαη 
πεξηνξηζκνχο ηεο παξνχζαο, φπσο απηνί ζα εμεηδηθεπζνχλ απφ ηνλ νηθείν Καλνληζκφ 
Γηνίθεζεο θαη Λεηηνπξγίαο ηεο πεξηνρήο  

      β) Δηδηθφηεξα εληφο ησλ νξίσλ ηεο Πεξηνρήο Πξνζηαζίαο Γ΄ επηηξέπεηαη: 

1. Ζ επηζηεκνληθή έξεπλα κφλν ησλ θπζηθψλ νηθνζπζηεκάησλ θαη ησλ εηδψλ ρισξίδαο θαη 
παλίδαο, ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη δελ δεκηνπξγνχληαη 
πξνβιήκαηα ππνβάζκηζεο ζην νηθνζχζηεκα θαη ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 5 
ηνπ παξφληνο. 

2. Ζ ζπζηεκαηηθή παξαθνινχζεζε νηθνινγηθψλ παξακέηξσλ θαη ε εθηέιεζε εηδηθψλ 
δηαρεηξηζηηθψλ έξγσλ θαη ε εθαξκνγή κέηξσλ πνπ απνζθνπνχλ ζηελ απνθαηάζηαζε, 
πξνζηαζία, δηαηήξεζε, βειηίσζε θαη αλάδεημε ησλ εηδψλ θαη ησλ ελδηαηηεκάησλ ηεο 
πεξηνρήο, εθφζνλ ηεθκεξηψλεηαη επαξθψο ε ζθνπηκφηεηα/αλαγθαηφηεηα θαη ε 
απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπο θαη κεηά απφ γλσκνδφηεζε ηνπ Φνξέα Γηαρείξηζεο. 
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3. Ζ εθηέιεζε έξγσλ πξνζηαζίαο, ζπληήξεζεο, αλάδεημεο θαη αλαζθαθψλ ζηνπο ηζηνξηθνχο 
θαη αξραηνινγηθνχο ρψξνπο θαη κλεκεία, ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο θαη κεηά 
απφ ελεκέξσζε ηνπ Φνξέα Γηαρείξηζεο. 

4. Ζ επίζθεςε θαη μελάγεζε επηζθεπηψλ θαζψο θαη ε δηνξγάλσζε νηθνηνπξηζηηθψλ 
δξαζηεξηνηήησλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο νξγαλσκέλεο (νκαδηθήο) επίζθεςεο, κε 
ζθνπφ ηελ πεξηβαιινληηθή εθπαίδεπζε θαη ηελ παξαηήξεζε ηεο θχζεο. Ζ θίλεζε ησλ 
επηζθεπηψλ γηα ηελ άζθεζε ησλ σο άλσ δξαζηεξηνηήησλ πξαγκαηνπνηείηαη ζε 
ζπγθεθξηκέλεο ρξνληθέο πεξηφδνπο, ζε θαζνξηζκέλεο δηαδξνκέο θαη ρψξνπο θαη ζχκθσλα 
κε ηνπο εηδηθφηεξνπο φξνπο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηνλ Καλνληζκφ Γηνίθεζεο θαη 
Λεηηνπξγίαο ηεο πεξηνρήο.  

5. Ζ θαηαζθεπή, εγθαηάζηαζε θαη ιεηηνπξγία ππνδνκψλ (νξεηβαηηθά θαηαθχγηα, 
παξαηεξεηήξηα, πηλαθίδεο θαη νξηνζήκαηα, επηζηεκνληθφο εμνπιηζκφο θαη ππνδνκέο 
θχιαμεο θαη πξνζηαζίαο απφ θπζηθέο θαηαζηξνθέο, ππνδνκέο μεθνχξαζεο επηζθεπηψλ , 
μχιηλα ή πέηξηλα θαζίζκαηα, ζηέγαζηξα, βξχζεο) θαη ε ράξαμε, βειηίσζε θαη ζήκαλζε 
κνλνπαηηψλ, γηα ηελ νξγάλσζε ησλ επηηξεπνκέλσλ ζην παξφλ δηάηαγκα δξαζηεξηνηήησλ 
εθφζνλ εμαζθαιίδεηαη πςειφο βαζκφο πξνζηαζίαο θαη πεξηιακβάλνληαη ζε εγθεθξηκέλα 
απφ ηηο θαζ’ χιελ αξκφδηεο ππεξεζίεο ρέδηα Γηαρείξηζεο θαη Γηαθίλεζεο Δπηζθεπηψλ 
θαη ζχκθσλα κε ηηο εηδηθφηεξεο ξπζκίζεηο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηνλ νηθείν Καλνληζκφ 
Γηνίθεζεο θαη Λεηηνπξγίαο ηεο πεξηνρήο.  

6. Ζ θπθινθνξία θαη ζηάζκεπζε νρεκάησλ γηα ηελ πξνζηαζία θαη θχιαμε ηεο πεξηνρήο θαη 
ηελ εμππεξέηεζε ησλ λφκηκα πθηζηάκελσλ εγθαηαζηάζεσλ θαη αζθνχκελσλ 
δξαζηεξηνηήησλ κφλν ζηηο πθηζηάκελεο νδνχο πξνζπέιαζεο ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ 
δαζηθψλ δξφκσλ. Δίλαη δπλαηή ε απαγφξεπζε θπθινθνξίαο νρεκάησλ θαη αηφκσλ, ζε 
ηκήκαηα ηνπ νδηθνχ δηθηχνπ γηα ιφγνπο πξνζηαζίαο ηεο άγξηαο παλίδαο, ηεο απηνθπνχο 
ρισξίδαο θαη ησλ βηνηφπσλ ηνπο θαη ηε δηεπθφιπλζε ηεο θχιαμεο ηεο πεξηνρήο 
(ηνπνζέηεζε κπαξψλ, πηλαθίδσλ θ.α.). Ζ απαγφξεπζε ηεο θπθινθνξίαο επηβάιιεηαη 
θαηφπηλ  ζρεηηθήο  γλσκνδφηεζεο  ηνπ Φνξέα Γηαρείξηζεο  Δζληθνχ Γξπκνχ Οιχκπνπ, κε 
απφθαζε ησλ αξκνδίσλ αξρψλ φπνπ ζα θαζνξίδνληαη ν ρξφλνο θαη ν ρψξνο ηεο 
απαγφξεπζεο, νη ηπρφλ εμαηξέζεηο θαζψο θαη φια ηα ηερληθά έξγα θαη κέζα πνπ 
απαηηνχληαη γηα ηελ πινπνίεζε ηεο.  Ζ θίλεζε ηξνρνθφξσλ εθηφο ηνπ πθηζηάκελνπ νδηθνχ 
δηθηχνπ επηηξέπεηαη κφλν ζε πεξηπηψζεηο έθηαθηεο αλάγθεο (π.ρ. ππξθαγηά, κεηαθνξά 
ηξαπκαηηψλ ή αζζελψλ) θαη γηα ηηο αλάγθεο θχιαμεο ηεο πεξηνρήο κε ηελ ελεκέξσζε ηνπ 
Φνξέα Γηαρείξηζεο Δζληθνχ Γξπκνχ Οιχκπνπ. 

7. Ζ πξφζβαζε θαη κεηαθίλεζε ηνπ εμνπζηνδνηεκέλνπ πξνζσπηθνχ γηα ηελ πξνζηαζία, 
θχιαμε θαη δηαρείξηζε ηεο πεξηνρήο ζε φιε ηελ έθηαζε ηεο παξνχζαο δψλεο κε 
ελεκέξσζε ηνπ Φνξέα Γηαρείξηζεο Δζληθνχ Γξπκνχ Οιχκπνπ. 

8. Έξγα ζπληήξεζεο ηνπ πθηζηάκελνπ νδηθνχ δηθηχνπ ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ δαζηθψλ 
θαη αγξνηηθψλ δξφκσλ, εθφζνλ πξνεγνπκέλσο ηεθκεξησζεί ε αλαγθαηφηεηα εθηέιεζεο 
ηνπο, κεηά απφ γλσκνδφηεζε ηνπ Φνξέα Γηαρείξηζεο Δζληθνχ Γξπκνχ Οιχκπνπ. 

9. Ζ ππαίζξηα άζιεζε, εθηφο ησλ νρινπζψλ δξαζηεξηνηήησλ, φπσο αζιεηηζκνχ κε 
ηξνρνθφξα, ηππνδξνκηψλ, αεξαζιεκάησλ, heliski θαζψο θαη φζσλ εηδηθέο έξεπλεο ή 
κειέηεο δείμνπλ φηη ιφγσ καδηθφηεηαο έρνπλ αξλεηηθέο επηπηψζεηο ζην θπζηθφ πεξηβάιινλ 
ηνπ Δζληθνχ Γξπκνχ θ.ι.π. θαη ζχκθσλα κε ηηο εηδηθφηεξεο ξπζκίζεηο πνπ 
πεξηιακβάλνληαη ζηνλ νηθείν Καλνληζκφ Γηνίθεζεο θαη Λεηηνπξγίαο.  

10. Σα έξγα δαζνπξνζηαζίαο θαη ε δηαρείξηζε ησλ δαζψλ θαη δαζηθψλ εθηάζεσλ γεληθά. Σα 
παξαπάλσ έξγα εθηεινχληαη κεηά απφ ζρεηηθή δηαρεηξηζηηθή κειέηε, ζχκθσλα κε ηηο 
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θείκελεο δηαηάμεηο, θαηφπηλ εγθξίζεσο απφ ηελ θαζ’ χιε αξκφδηα ππεξεζία θαη κεηά απφ  
γλσκνδφηεζε ηνπ Φνξέα Γηαρείξηζεο Δζληθνχ Γξπκνχ Οιχκπνπ. 

11. Ζ ειεχζεξε βφζθεζε ζε εθηαηηθή κνξθή. Οη πεξηνρέο, ε βνζθντθαλφηεηα θαηά είδνο, ν 
αξηζκφο θαη ην είδνο ησλ δψσλ, ε πεξίνδνο βφζθεζεο θαη θάζε άιιε ιεπηνκέξεηα γηα ηελ 
άζθεζε ηεο δξαζηεξηφηεηαο ξπζκίδνληαη θαη εμεηδηθεχνληαη απφ ηνλ Καλνληζκφ Γηνίθεζεο 
θαη Λεηηνπξγίαο ηεο πεξηνρήο κεηά απφ ηελ εθπφλεζε εηδηθήο δηαρεηξηζηηθήο κειέηεο ε 
νπνία ζα εγθξηζεί απφ ηηο αξκφδηεο Τπεξεζίεο κεηά απφ γλσκνδφηεζε ηνπ Φνξέα 
Γηαρείξηζεο Δζληθνχ Γξπκνχ Οιχκπνπ. Γηα ηελ εμππεξέηεζε ηεο δξαζηεξηφηεηαο 
επηηξέπεηαη ε θαηαζθεπή θαη ρξήζε ζρεηηθψλ κε ηελ ζπγθεθξηκέλε ρξήζε ππνδνκψλ 
εμππεξέηεζεο, ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο  (κηθξά ζηέγαζηξα, πνηίζηξεο θ.ι.π.) θαη 
κε έγθξηζε ηεο θαζ’ χιε αξκφδηαο ππεξεζίαο, κεηά θαη απφ γλσκνδφηεζε ηνπ Φνξέα 
Γηαρείξηζεο Δζληθνχ Γξπκνχ Οιχκπνπ. 

12. Ζ γεσξγία θαη ε δελδξνθαιιηέξγεηα ζηηο λφκηκα θαιιηεξγνχκελεο εθηάζεηο, 
απαγνξεπκέλνπ θάζε λένπ έξγνπ εθρέξζσζεο δαζηθήο βιάζηεζεο θαζψο θαη ηεο κε 
νπνηνλδήπνηε ηξφπν θαηαζηξνθήο ή αιινίσζεο ησλ θπηνθξαθηψλ. Γηα ηελ εμππεξέηεζε 
απνθιεηζηηθά ηεο γεσξγηθήο δξαζηεξηφηεηαο, επηηξέπεηαη ε αλέγεξζε γεσξγηθψλ 
απνζεθψλ ή ζηεγάζηξσλ, ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο γηα ηελ εθηφο ζρεδίνπ δφκεζε 
πνιενδνκηθέο δηαηάμεηο φπσο απηέο νξίδνληαη ζην άξζξν 4 παξ. δ ηνπ παξφληνο θαη ηηο 
ξπζκίζεηο ησλ αληίζηνηρσλ ΕΟΔ, κεηά θαη απφ ζρεηηθή γλσκνδφηεζε ηνπ Φνξέα 
Γηαρείξηζεο Δζληθνχ Γξπκνχ Οιχκπνπ.  

13. Ζ αλαδηάξζξσζε ησλ θαιιηεξγεηψλ, ε εθαξκνγή βειηησκέλσλ γεσξγηθψλ πξαθηηθψλ, ε 
δηελέξγεηα ειέγρσλ θαη γεληθά ε εθαξκνγή θάζε κέηξνπ πνπ ζθνπφ έρεη ηνλ πεξηνξηζκφ 
ζηε ρξήζε ιηπαζκάησλ θαη θπηνθαξκάθσλ, ζηελ εμνηθνλφκεζε πδαηηθψλ πφξσλ θαη 
γεληθά ζηε κείσζε ηεο γεσξγηθήο ξχπαλζεο ε νπνία νξίδεηαη ζε γελεηηθά ηξνπνπνηεκέλεο 
θαιιηέξγεηεο. 

14. Ζ άζθεζε ηεο κειηζζνθνκίαο ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο θαη κε ηνπο εηδηθφηεξνπο 
φξνπο πνπ πεξηγξάθνληαη ζηνλ Καλνληζκφ Γηνίθεζεο θαη Λεηηνπξγίαο.   

15.  Ζ πινηνκία, ζπγθέληξσζε θαη κεηαθνξά ηερληθήο μπιείαο, θαπζφμπισλ θαη ε ζπιινγή 
βνηάλσλ απφ δεκφζηα θαη κε δάζε θαη δαζηθέο εθηάζεηο, ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα 
ζηηο ζρεηηθέο θαη αξκνδίσο εγθεθξηκέλεο δαζηθέο δηαρεηξηζηηθέο κειέηεο κε ηελ επηθχιαμε 
εηδηθφηεξσλ φξσλ πνπ αλαθέξνληαη ζηνλ Καλνληζκφ Γηνίθεζεο θαη Λεηηνπξγίαο (άξζξν 4 
Δ ηνπ παξφληνο) θαη πάληνηε θαηφπηλ εηδηθήο άδεηαο πνπ εθδίδεηαη, ζχκθσλα κε ηηο 
θείκελεο δηαηάμεηο.   

16. Ζ θαηαζθεπή, βειηίσζε θαη ζπληήξεζε έξγσλ θαη ππνδνκψλ πνπ εμππεξεηνχλ 
επηηξεπφκελεο απφ ην παξφλ Γηάηαγκα δξαζηεξηφηεηεο, κεηά απφ έγθξηζε ησλ αξκνδίσλ 
ππεξεζηψλ θαη κεηά απφ γλψκε ηνπ Φνξέα Γηαρείξηζεο Δζληθνχ Γξπκνχ Οιχκπνπ. 

17. Ζ πψιεζε ηνπηθψλ πξντφλησλ θαη ελεκεξσηηθνχ πιηθνχ ζε ππαίζξηνπο ρψξνπο θαη θηίξηα , 
ησλ νπνίσλ ην είδνο θαη ε κνξθή, θαζψο θαη ηα πσινχκελα είδε θαη ν ηξφπνο έθζεζεο 
απηψλ ζα νξίδνληαη ζηνλ Καλνληζκφ Γηνίθεζεο θαη Λεηηνπξγίαο. Απαγνξεχεηαη θάζε άιιε 
πψιεζε ηξνθίκσλ θαη άιισλ αληηθεηκέλσλ, θαζψο θαη ε θαζ’ νηνλδήπνηε ηξφπν έθζεζε 
θαη δηαλνκή απηψλ. 

18. Ζ θαηαζθεπή έξγσλ βειηίσζεο, απνθαηάζηαζεο, ζπληήξεζεο θαη εθζπγρξνληζκνχ 
ιεηηνπξγηθψλ ππνδνκψλ θαη δηθηχσλ, πιελ ηνπ νδηθνχ δηθηχνπ (απνρέηεπζε, χδξεπζε, 
θ.ι.π.), ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο σο πξνο ηηο ηερληθέο κειέηεο θαη ηελ έγθξηζε ησλ 
πεξηβαιινληηθψλ φξσλ, κεηά απφ γλσκνδφηεζε ηνπ Φνξέα Γηαρείξηζε Δζληθνχ Γξπκνχ 
Οιχκπνπ. ην πιαίζην ηεο πξνζηαζίαο θαη απνθαηάζηαζεο ησλ νηθνηφπσλ θαη εηδψλ, κε 



 

ΣΧΕΔΙΟ Π.Δ/τος  Ε.Δ. ΟΛΥΜΠΟΥ 
 ζει. 8 

κέξηκλα ησλ θαηά πεξίπησζε αξκνδίσλ ππεξεζηψλ θαη θνξέσλ θαηαξηίδνληαη 
πξνγξάκκαηα αληηθαηάζηαζεο ησλ ππαξρφλησλ ελαέξησλ δηθηχσλ κε ππφγεηα.   

 

Άξζξν 4 

ΓΔΝΙΚΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ – ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΔΡΙΟΡΙΜΟΙ ΓΟΜΖΖ 

 

Α.  Έξγα θαη δξαζηεξηφηεηεο πνπ δελ αλαθέξνληαη ζηηο παξαγξάθνπο Α, Β  Γ ηνπ άξζξνπ 3 
ηνπ παξφληνο, δελ επηηξέπνληαη.  

Β. Γηα φια ηα επηηξεπφκελα απφ ην παξφλ Γηάηαγκα έξγα θαη δξαζηεξηφηεηεο αθνινπζείηαη ε 
δηαδηθαζία ηεο πεξηβαιινληηθήο αδεηνδφηεζεο, ζχκθσλα κε ηηο εθάζηνηε ηζρχνπζεο δηαηάμεηο. 
Καηά ηε δηαδηθαζία απηή απαηηείηαη ε γλσκνδφηεζε ηνπ Φνξέα Γηαρείξηζεο, ζχκθσλα κε ηηο 
θείκελεο δηαηάμεηο.  

Με ηνλ Καλνληζκφ Γηνίθεζεο θαη Λεηηνπξγίαο θαη ην ρέδην Γηαρείξηζεο ηεο πεξηνρήο κπνξεί 
λα επηβάιινληαη πξφζζεηνη φξνη γηα φια ηα επηηξεπφκελα έξγα θαη δξαζηεξηφηεηεο ηνπ 
άξζξνπ 3 ηνπ παξφληνο γηα ιφγνπο πξνζηαζίαο ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο. 

Δληφο δχν εηψλ, απφ ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ παξφληνο πξέπεη λα απνκαθξπλζνχλ απφ ηελ 
πεξηνρή ηα πθηζηάκελα παξάλνκα έξγα, ρξήζεηο θαη δξαζηεξηφηεηεο, πνπ έξρνληαη ζε 
αληίζεζε κε ηα νξηδφκελα ζην παξφλ θαη λα επηβιεζεί ε απνθαηάζηαζε ηνπ πεξηβάιινληνο 
ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο θαη ηηο ππνδείμεηο ηνπ Φνξέα Γηαρείξηζεο. ε πεξίπησζε 
πνπ δελ απνκαθξπλζνχλ ζα επηβιεζνχλ απφ ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο άκεζα νη 
πξνβιεπφκελεο θπξψζεηο. 

Θα πξέπεη ζε δηάζηεκα 2 εηψλ λα δηαθνπεί ε πξαγκαηνπνίεζε εθπαηδεπηηθψλ βνιψλ ζηελ 
έθηαζε ηνπ Πεδίνπ Βνιήο Ληηνρψξνπ, ην νπνίν ζα πξέπεη λα θαηαξγεζεί κε ηελ ππνρξέσζε 
απφ ηε ζηξαηησηηθή δηνίθεζε, απνθαηάζηαζεο ηνπ πεξηβάιινληνο (απνκάθξπλζε νβίδσλ πνπ 
δελ έρνπλ εθξαγεί ή γεληθά θάζε επηθίλδπλν ζηξαηησηηθφ πιηθφ) ε νπνία φηαλ νινθιεξσζεί λα 
γλσζηνπνηεζεί εγγξάθσο ζηνλ Φνξέα Γηαρείξηζεο Δζληθνχ Γξπκνχ Οιχκπνπ.  

Γ. ε φιε ηελ έθηαζε ηνπ Δζληθνχ Πάξθνπ (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ Εσλψλ Α, Β θαη Γ)  
ηζρχνπλ επί πιένλ ηα θάησζη: 

1.       Απαγνξεύεηαη: 

i. Ζ θαηαζθεπή έξγσλ θαη ε εγθαηάζηαζε δξαζηεξηνηήησλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ 
πξψηε (Α) θαηεγνξία ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ Ν. 1650/86 φπσο αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξζξν 1 
ηνπ Ν. 3010/2002 θαη εθαξκφδεηαη κε ηελ ΚΤΑ 15393/2332/5-8-2002, εθηφο αλ άιισο 
νξίδεηαη απφ ην παξφλ. Σεο απαγφξεπζεο απηήο εμαηξνχληαη ηα έξγα πνπ απνδεδεηγκέλα 
απνζθνπνχλ ζηελ απνθαηάζηαζε, βειηίσζε θαη δηαηήξεζε ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο  ηεο 
πεξηνρήο απηήο θαη πξνβιέπνληαη απφ νινθιεξσκέλα ζρέδηα δηαρείξηζεο,  

ii. Ζ άζθεζε ηεο δξαζηεξηφηεηαο ηεο ζήξαο 

iii. Ζ ηνπνζέηεζε πάζεο θχζεσο ελεκεξσηηθψλ πηλαθίδσλ, εθηφο ησλ επηηξεπνκέλσλ 
απφ ην παξφλ Γηάηαγκα γηα ηε ζήκαλζε ησλ νξίσλ ησλ δσλψλ πξνζηαζίαο θαη ηελ 
εμππεξέηεζε ησλ ιεηηνπξγηψλ ζχκθσλα κε ηνλ Καλνληζκφ Γηνίθεζεο θαη Λεηηνπξγίαο,  
θαζψο θαη ησλ πηλαθίδσλ ζήκαλζεο ηνπ Τπνπξγείνπ Τπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ. 
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iv. Ζ εηζαγσγή νηνπδήπνηε είδνπο αγξίνπ πηελνχ πνπ δελ αλήθεη ζηελ ειιεληθή 
νξληζνπαλίδα, κε ζθνπφ ηελ απειεπζέξσζή ηνπ ζην θπζηθφ πεξηβάιινλ, ηνπ Δζληθνχ 
Γξπκνχ Οιχκπνπ θαζψο θαη ε απειεπζέξσζε εηδψλ πηελψλ εθ’ φζνλ απηή (ε 
απειεπζέξσζε) βξίζθεηαη εθηφο ησλ νξίσλ ηεο θπζηθήο θαηαλνκήο ησλ ζπγθεθξηκέλσλ 
εηδψλ, έηζη φπσο απηή έρεη θαηά πεξίπησζε θαη κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ δηακνξθσζεί. 

v. Ζ ελ γέλεη εηζαγσγή κε ηζαγελψλ (ηνπηθψλ) εηδψλ ηεο άγξηαο παλίδαο θαη ηεο 
απηνθπνχο ρισξίδαο. 

vi. Κάζε κνξθήο αιινίσζε ζε γεσινγηθνχο ζρεκαηηζκνχο. 

vii. Ζ απνκάθξπλζε ησλ θπηνθξαθηψλ θαη θάζε λέν έξγν εθρέξζσζεο δαζηθήο 
βιάζηεζεο. Ζ ζχιιεςε ή ζαλάησζε, απφ πξφζεζε θαζψο επίζεο θαη ε αηρκαισζία 
δεηγκάησλ εηδψλ ηεο άγξηαο παλίδαο, ζε φια ηα ζηάδηα ηεο δσήο ησλ δψσλ, ε απφ πξφζεζε 
θαηαζηξνθή θσιεψλ θαη ε θαηαζηξνθή θαη ζπιινγή ησλ απγψλ ζην θπζηθφ πεξηβάιινλ 
θαζψο επίζεο θαη θάζε ελέξγεηα κε δπζκελείο επηπηψζεηο ζηελ άγξηα παλίδα. Καη’ εμαίξεζε, 
είλαη δπλαηφλ γηα επηζηεκνληθνχο – εξεπλεηηθνχο ιφγνπο λα επηηξαπεί ε ζπιινγή απγψλ 
ε/θαη λενγλψλ, ε δαθηπιίσζε, ή θαη κε άιιν απνδεθηφ απφ ηελ θνηλή επηζηεκνληθή 
πξαθηηθή, ηξφπν παξαθνινχζεζε εηδψλ ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο θαη ηε 
ζχκθσλε γλψκε ηνπ Φνξέα Γηαρείξηζεο Δζληθνχ Γξπκνχ Οιχκπνπ, ν νπνίνο ρνξεγεί θαη ηε 
ζρεηηθή άδεηα. 

viii. Γηα ηελ πξνζηαζία ησλ ελδεκηθψλ εηδψλ ρισξίδαο θαη παλίδαο θαη ησλ 
κηθξννξγαληζκψλ απαγνξεχεηαη ε απνθνκηδή, ζπιινγή, θνπή, εθξίδσζε, θαηνρή, κεηαθνξά 
δεηγκάησλ θάζε είδνπο, εκπνξία, βιάβε, θαηαζηξνθή, θαη ε απεπζείαο ή έκκεζε ζαλάησζή 
ηνπο. Δμαηξνχληαη είδε ηεο ρισξίδαο θαη ηζαγελείο θπιέο δψσλ πνπ είλαη ζεκαληηθά γηα ηελ 
ηνπηθή παξαγσγή θαη θαηαλάισζε, εθηφο αλ ην ζρέδην δξάζεο γηα ηα είδε απηά πξνβιέπεη 
δηαθνξεηηθά. 

ix. Κάζε θζνξά ηεο απηνθπνχο βιάζηεζεο θαη ηνπ εδάθνπο ζηα δάζε θαη ζηηο δαζηθέο 
εθηάζεηο (πινηνκία ή μεξίδσκα δέλδξσλ ή ζάκλσλ, ζπιινγή θπηψλ θαη ζπφξσλ, ζπιινγή 
θαη κεηαθνξά θπηνρψκαηνο θ.α.) εμαηξνπκέλσλ ησλ απφ ηελ παξνχζα απφθαζε 
επηηξεπνκέλσλ. Δπίζεο απαγνξεχεηαη θαη ε ζπιινγή αζπνλδχισλ εθηφο απηψλ πνπ 
εμππεξεηνχλ απνθιεηζηηθά ηελ θάιπςε ησλ αηνκηθψλ αλαγθψλ ησλ κφληκσλ θαηνίθσλ ηνπ 
Δζληθνχ Πάξθνπ. Ζ  εμαίξεζε απηή ηζρχεη κφλν γηα ηε Εψλε Γ΄ ηεο ελ ιφγσ πεξηνρήο.    

Δπίζεο θαη’ εμαίξεζε είλαη δπλαηφ λα επηηξαπεί ε ιήςε δεηγκάησλ γηα επηζηεκνληθνχο – 
εξεπλεηηθνχο ιφγνπο, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ηεθκεξησκέλα δελ ηίζεηαη ζε θίλδπλν ε 
βησζηκφηεηα θαη ε γελεηηθή επάξθεηα ηνπ πιεζπζκνχ ηνπ είδνπο ή ησλ εηδψλ ρισξίδαο 
θαζψο επίζεο ε εθαξκνγή ησλ ελδεδεηγκέλσλ απφ ηελ επηζηεκνληθή κεζνδνινγία θαη 
πξαθηηθή, δαζνπνληθψλ ρεηξηζκψλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο πινηνκίαο δέλδξσλ, γηα 
ιφγνπο πξνζηαζίαο ηεο θπζηθήο βιάζηεζεο απφ αζζέλεηεο, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη 
ηεθκεξηψλνληαη επαξθψο ε αλαγθαηφηεηα, ε ζθνπηκφηεηα θαη ε κέζνδνο παξέκβαζεο θαη ην 
γεγνλφο φηη ε κε ιήςε απηψλ ησλ κέηξσλ ζα έζεηε ζε θίλδπλν ηε βησζηκφηεηα ή ηελ 
πθηζηάκελε ηθαλνπνηεηηθή θαηάζηαζε δηαηήξεζεο ηεο θπζηθήο βιάζηεζεο ηεο πεξηνρήο. Γηα 
ηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ αλσηέξσ επεκβάζεσλ απαηηνχληαη ηα αθφινπζα:  

Α) γηα ηε ιήςε δεηγκάησλ ηεο ρισξίδαο, ε έθδνζε ζρεηηθήο άδεηαο απφ ηνλ Φνξέα 
Γηαρείξηζεο ηνπ Δζληθνχ Γξπκνχ Οιχκπνπ αθνχ πξνεγεζεί ζρεηηθή αίηεζε ηνπ 
επηζηεκνληθνχ ή εξεπλεηηθνχ ελδηαθεξφκελνπ θνξέα ζηελ νπνία ζα πξέπεη λα 
αλαθέξνληαη ππνρξεσηηθά ν ζθνπφο ηεο έξεπλαο, ε ζέζε, ν αξηζκφο θαη ην είδνο 
ησλ δεηγκάησλ πνπ ζα ζπιιερζνχλ θαη ε κεζνδνινγία ζπιινγήο, έθζεζε 
ηεθκεξίσζεο φηη ε ζπιινγή απηή δελ ζέηεη ζε θίλδπλν ηε βησζηκφηεηα θαη ηε γελεηηθή 
επάξθεηα ηνπ είδνπο ή ησλ εηδψλ ηεο ρισξίδαο, θαζψο επίζεο θαη ππεχζπλε 
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δήισζε ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο φηη ηα ζπιιεγέληα δείγκαηα ζα 
ρξεζηκνπνηεζνχλ απνθιεηζηηθά γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο έξεπλαο,  

Β) γηα ηελ πεξίπησζε δαζνθνκηθψλ επεκβάζεσλ πνπ απνζθνπνχλ ζηελ 
πξνζηαζία ησλ εηδψλ ρισξίδαο απφ αζζέλεηεο, απηέο λννχληαη κφλνλ εθφζνλ νη 
αζζέλεηεο απηέο πάξνπλ ηεθκεξησκέλα ηέηνηα έθηαζε θαη έληαζε, ψζηε λα ζέηνπλ ζε 
θίλδπλν ηελ πθηζηάκελε θαηάζηαζε δηαηήξεζεο ζπλνιηθά ηνπ νηθνηφπνπ ησλ εηδψλ 
απηψλ, νπφηε γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ επεκβάζεσλ ρξεηάδεηαη ε εθπφλεζε 
Δηδηθνχ ρεδίνπ Γηαρείξηζεο ην νπνίν εγθξίλεηαη απφ ηηο θαζ’ χιε αξκφδηεο 
ππεξεζίεο θαηφπηλ ζρεηηθήο γλσκνδφηεζεο ηνπ Φνξέα Γηαρείξηζεο Δζληθνχ 
Γξπκνχ Οιχκπνπ. 

x. Ζ ρξήζε παληφο ρεκηθνχ ζθεπάζκαηνο γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ησλ αζζελεηψλ ζηε 
βιάζηεζε.  

xi. Ζ ξίςε θάζε είδνπο αδξαλψλ, αλφξγαλσλ ή νξγαληθψλ πιψλ, πιηθψλ θαη 
ζθεπαζκάησλ ζην θπζηθφ πεξηβάιινλ, κε εμαίξεζε ηελ απφξξηςε ή ηελ ηνπνζέηεζε ησλ 
ζηεξεψλ απνξξηκκάησλ ησλ επηζθεπηψλ ζηα εηδηθά γηα ην ζθνπφ απηφ δνρεία 
απνξξηκκάησλ πνπ ηνπνζεηνχληαη κε επζχλε ηνπ Φνξέα Γηαρείξηζεο Δζληθνχ Γξπκνχ 
Οιχκπνπ. 

xii. Οη αλαζθαθέο, γηα αξραηνινγηθή έξεπλα, ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ ιφγσ ηεο επηθαλείαο  
πνπ απηέο θαηαιακβάλνπλ, πξνθαινχληαη ηδηαίηεξα δπζκελείο επηπηψζεηο ζηα θπζηθά 
νηθνζπζηήκαηα. ηηο πεξηπηψζεηο απηέο κπνξνχλ θαη’ εμαίξεζε λα πξαγκαηνπνηεζνχλ ζε 
κηθξφηεξε έθηαζε, κε βάζε ηνπο εηδηθφηεξνπο φξνπο πνπ δηαηππψλνληαη ζηνλ Καλνληζκφ 
Γηνίθεζεο θαη Λεηηνπξγίαο 

xiii. Ζ εγθαηάζηαζε πάζεο θχζεσο θεξαηψλ (π.ρ. θηλεηήο ηειεθσλίαο ξαδηνθσληθψλ 
ζηαζκψλ). 

xiv. Ζ εθηφο ζρεδίνπ δφκεζε, εθηφο ησλ άιισο νξηδνκέλσλ  απφ ην παξφλ Γηάηαγκα.   

2. Δπηηξέπεηαη: 

α) Ζ ζπλέρηζε ηεο άζθεζεο ησλ λφκηκα πθηζηακέλσλ ρξήζεσλ θαη δξαζηεξηνηήησλ εθφζνλ 
απηέο δελ αληίθεηληαη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο. Δίλαη δπλαηή ε επηβνιή πξφζζεησλ φξσλ  
θαη πεξηνξηζκψλ ζηηο αλσηέξσ ρξήζεηο θαη δξαζηεξηφηεηεο, ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο 
δηαηάμεηο  εθφζνλ, παξά ηνπο ηζρχνληεο φξνπο θαη πεξηνξηζκνχο, δηαπηζησζεί φηη 
δεκηνπξγνχλ πξνβιήκαηα ππνβάζκηζεο ή θαη φριεζεο ηνπ ζπλφινπ ή ζηνηρείσλ ησλ 
πξνζηαηεπφκελσλ νηθνζπζηεκάησλ. ρεηηθή ηεθκεξησκέλε εηζήγεζε δχλαηαη λα ππνβάιινπλ  
νη θαζ’ χιε αξκφδηεο ππεξεζίεο, ν Φνξέαο Γηαρείξηζεο θαη θάζε λνκηθφ ή θπζηθφ πξφζσπν 
πξνο ηηο  αξκφδηεο δεκφζηεο αξρέο, νη νπνίεο απνθαίλνληαη γηα ηελ αλαγθαηφηεηα ηεο 
επηβνιήο ησλ πξφζζεησλ φξσλ θαη πξνσζνχλ ηε ζρεηηθή δηαδηθαζία. Δηδηθφηεξνη φξνη γηα ηελ 
άζθεζε ησλ λφκηκα πθηζηακέλσλ ρξήζεσλ θαη  δξαζηεξηνηήησλ θαζψο θαη ηελ σο άλσ 
δηαδηθαζία επαλαμηνιφγεζεο ησλ φξσλ ηνπο δχλαηαη λα πεξηιακβάλνληαη ζηνλ Καλνληζκφ 
Γηνίθεζεο θαη Λεηηνπξγίαο ηνπ άξζξνπ 4 παξ. Δ΄ ηνπ παξφληνο, κεηά απφ ζπλεξγαζία ηνπ 
Φνξέα Γηαρείξηζεο κε ηηο θαζ' χιελ αξκφδηεο ππεξεζίεο. 

β) Ζ αιιαγή ηεο ρξήζεο λφκηκσλ θηηζκάησλ θαη θαηαζθεπψλ,  κφλν εθφζνλ γίλεηαη γηα ιφγνπο 
πξνζηαζίαο θαη δηαρείξηζεο ηεο πξνζηαηεπφκελεο πεξηνρήο ή γηα άιιε επηηξεπφκελε ρξήζε 
απφ ην παξφλ Γηάηαγκα.  
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γ)  Ζ βειηίσζε θαη ν εθζπγρξνληζκφο ησλ λφκηκα πθηζηάκελσλ κνλάδσλ γηα ιφγνπο πγηεηλήο, 
αζθάιεηαο, εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο θαη απνζήθεπζεο λεξνχ Δπεθηάζεηο θηηξίσλ θαη αχμεζε 
δπλακηθφηεηαο ή ηζρχνο λφκηκα πθηζηάκελσλ κνλάδσλ είλαη επηηξεπηή κφλν εθφζνλ ηα 
ζπλνιηθά κεγέζε (εκβαδφλ δπλακηθφηεηα, ηζρχο), κεηά  ηηο ζρεηηθέο επεθηάζεηο θαη απμήζεηο,   
δελ ππεξβαίλνπλ ηνπο απφ ην παξφλ πξνβιεπφκελνπο φξνπο θαη πεξηνξηζκνχο. Γηα ηα 
αλσηέξσ απαηηείηαη γλψκε ηνπ Φνξέα Γηαρείξηζεο θαη  έγθξηζε πεξηβαιινληηθψλ φξσλ 
ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο. 

δ)  Ζ εθηέιεζε ησλ έξγσλ εμππεξέηεζεο ησλ ιεηηνπξγηθψλ αλαγθψλ ηεο Ηεξάο Μνλήο Αγ. 
Γηνλπζίνπ θαη ησλ πξνζθπλεηψλ, ζπληήξεζεο, βειηίσζεο θαη απνθαηάζηαζεο ηεο θηηξηαθήο 
ππνδνκήο ηεο, θαζψο θαη ε ζπλέρηζε ησλ παξαδνζηαθψλ/ηζηνξηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο 
ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο. Σα έξγα εθηεινχληαη εληφο ηνπ λφκηκα πθηζηάκελνπ 
πεξηβάιινληνο ρψξνπ, ζχκθσλα κε αξκνδίσο εγθεθξηκέλεο κειέηεο θαη κεηά απφ γλψκε ηνπ 
Φνξέα Γηαρείξηζεο.  

 

Γ. Όξνη θαη πεξηνξηζκνί δόκεζεο 

i. Ωο φξην θαηάηκεζεο θαη αξηηφηεηαο νξίδνληαη ηα 10 ζηξ. Καηά παξέθθιηζε ζεσξνχληαη 
άξηηα θαη νηθνδνκήζηκα ηα γήπεδα εκβαδνχ 4 ζηξ. ηα πθηζηάκελα έσο 31/3/2011.  

ii. Γελ ηζρχνπλ παξεθθιίζεηο αξηηφηεηαο γηα ηελ παξφδηα δφκεζε, φπσο απηέο νξίδνληαη ζην 
απφ 6.10.78 Π.Γ. (ΦΔΚ Γ’ 538) θαη ηα ηξνπνπνηεηηθά ηνπ δηαηάγκαηα. 

iii. Όιεο νη ηζρχνπζεο απζηεξφηεξεο ηνπ παξφληνο Γηαηάγκαηνο δηαηάμεηο (πρ. κεγαιχηεξα 
φξηα αξηηφηεηαο), γηα ηηο επηηξεπφκελεο ρξήζεηο, εμαθνινπζνχλ λα ηζρχνπλ.  

iv. Όπνπ θαηά ηελ εθαξκνγή ησλ αλσηέξσ πξνθχπηνπλ επηηξεπφκελα θηίζκαηα εκβαδνχ 
κεγαιχηεξνπ ησλ 150 m², επηβάιιεηαη ε δηάζπαζε ηνπ φγθνπ ηνπο ζε κηθξφηεξνπ εκβαδνχ 
θηίζκαηα, εθφζνλ δελ έξρεηαη ζε αληίζεζε κε Κνηλνηηθνχο Καλνληζκνχο θαη Οδεγίεο γηα εηδηθά 
θηίξηα. 

v. Γηα θάζε έθδνζε νηθνδνκηθήο αδείαο, απαηηείηαη έιεγρνο θαη έγθξηζε ηεο αξκφδηαο  
Δπηηξνπήο Πνιενδνκηθνχ θαη Αξρηηεθηνληθνχ Διέγρνπ, ζχκθσλα κε ηελ ηππνινγία θαη ηα 
ραξαθηεξηζηηθά ηεο πεξηνρήο. 

 

Δ.  Καλνληζκόο Γηνίθεζεο θαη Λεηηνπξγίαο – ρέδην Γηαρείξηζεο 

ηνλ Καλνληζκφ Γηνίθεζεο θαη Λεηηνπξγίαο θαη ζην ρέδην Γηαρείξηζεο εμεηδηθεχνληαη 
ζεκαηηθά ή θαη ρσξηθά νη παξαπάλσ γεληθνί φξνη θαη πεξηνξηζκνί ζηηο ρξήζεηο γεο, ε 
εγθαηάζηαζε θαη άζθεζε δξαζηεξηνηήησλ, ε εθηέιεζε έξγσλ θαη  ε εθαξκνγή πξνγξακκάησλ 
φπσο ηεο γεσξγίαο, ηεο βφζθεζεο,  ηεο δαζνπνλίαο, ηνπ νηθνηνπξηζκνχ, ηεο αλαςπρήο, ηεο 
πεξηβαιινληηθήο εθπαίδεπζεο, θιπ. (άξζξν 16, Ν. 2742/1999). 
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Άξζξν 5 

Έθδνζε αδεηώλ μελάγεζεο, δηεμαγωγήο νηθνηνπξηζηηθώλ πξνγξακκάηωλ 
θαη επηζηεκνληθήο έξεπλαο 

1.  Ο Φνξέαο Γηαρείξηζεο ρνξεγεί ηηο πξνβιεπφκελεο ζην άξζξν 3 άδεηεο γηα: 

α)  επηζηεκνληθή έξεπλα, ηερληθέο δνθηκέο θαη αλαιχζεηο εληφο ησλ νξίσλ ηνπ Δζληθνχ 
Πάξθνπ θαη ηεο Πεξηνρήο Πξνζηαζίαο ηεο Φχζεο.  

β) μελάγεζε επηζθεπηψλ θαη δηεμαγσγή νηθνηνπξηζηηθψλ πξνγξακκάησλ εληφο ησλ νξίσλ 
ηνπ Δζληθνχ Πάξθνπ θαη ηεο Πεξηνρήο Πξνζηαζίαο ηεο Φχζεο.  

γ) ηελ θίλεζε νρεκάησλ εληφο ηεο Πεξηνρήο Πξνζηαζίαο ηεο Φχζεο. 

2. Σν πεξηερφκελν ησλ αδεηψλ ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ, νη εηδηθφηεξνη φξνη, νη 
πξνυπνζέζεηο θαη νη δηαδηθαζίεο, νξίδνληαη ζηνλ αληίζηνηρν Καλνληζκφ Γηνίθεζεο θαη 
Λεηηνπξγίαο. 

3. Άδεηεο μελάγεζεο θαη έξεπλαο πνπ ρνξεγνχληαη απφ ηηο θαζ' χιελ αξκφδηεο ππεξεζίεο 
θαη θνξείο ζπλερίδνπλ θαη εθδίδνληαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο πνπ ηηο δηέπνπλ, εθφζνλ 
δελ αληίθεηληαη ζηηο δηαηάμεηο. ηνπ παξφληνο 

 

Άξζξν 6 

Μεηαβαηηθέο δηαηάμεηο 

1. Κάζε δηάηαμε πνπ έξρεηαη ζπλνιηθά ή ελ κέξεη ζε αληίζεζε κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο 
Γηαηάγκαηνο ή πνπ αλάγεηαη ζε ζέκαηα πνπ ξπζκίδνληαη απφ απηφ, θαηαξγείηαη 
αληηζηνίρσο ζπλνιηθά ή θαηά ην κέξνο εθείλν ζην νπνίν έρεη επέιζεη κεηαβνιή ζχκθσλα 
κε ην παξφλ. 

 Σεο ξχζκηζεο απηήο εμαηξνχληαη νη ηζρχνπζεο απζηεξφηεξεο δηαηάμεηο γηα ηελ επηβνιή 
φξσλ θαη πεξηνξηζκψλ ζε ρξήζεηο θαη ζε δφκεζε. 

2. Ηδηνθηεζίεο πνπ βξίζθνληαη ζήκεξα ελ κέξεη ζε δχν δηαθνξεηηθέο θαηεγνξίεο πεξηνρψλ 
πξνζηαζίαο ινγίδνληαη εληαίεο γηα ζέκαηα αξηηφηεηαο θαη κέγηζηεο επηηξεπφκελεο 
δφκεζεο. ε θάζε ηκήκα ηνπο φκσο επηηξέπεηαη ε ρξήζε θαη ε δφκεζε πνπ επηηξέπεηαη 
ζηελ αληίζηνηρε θαηεγνξία πεξηνρήο πξνζηαζίαο ζηελ νπνία αλήθεη θάζε ηκήκα.   

3. i) Σα έξγα θαη νη δξαζηεξηφηεηεο, πνπ θαηά ηελ εκέξα δεκνζίεπζεο ηνπ παξφληνο    
Π.Γ/ηνο: 

 πθίζηαληαη θαη ιεηηνπξγνχλ λνκίκσο ή 

 βξίζθνληαη ζην ζηάδην ηεο θαηαζθεπήο κε βάζε ζχλλνκε άδεηα ή  

 έρνπλ άδεηα εγθαηάζηαζεο ή ιεηηνπξγίαο ή 

 έρεη εθδνζεί απφθαζε έγθξηζεο πεξηβαιινληηθψλ φξσλ,   

θαη αληίθεηληαη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο, επαλεμεηάδνληαη θαη δηαηεξνχληαη κφλν 
εθφζνλ δελ έξρνληαη ζε αληίζεζε κε ηνπο ζθνπνχο πξνζηαζίαο ηεο πεξηνρήο. Γηα ην 
ζθνπφ απηφ, ζπγθξνηείηαη, κε θνηλή απφθαζε ησλ Γελ. Γξακκαηέσλ Απνθεληξσκέλεο 
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Γηνίθεζεο Μαθεδνλίαο, - Θξάθεο θαη Θεζζαιίαο –ηεξεάο Διιάδαο, Δηδηθή Δπηηξνπή ε 
νπνία, ζπλεπηθνπξνχκελε απφ ηνλ Φνξέα Γηαρείξηζεο, εηζεγείηαη ηε δηαηήξεζε ή κε 
ησλ πξναλαθεξφκελσλ έξγσλ θαη δξαζηεξηνηήησλ κεηά απφ ζρεηηθή δηεξεχλεζε θαη 
ηεθκεξίσζε (αξηζκφο, είδνο, κέγεζνο, νριήζεηο, θιπ). Ζ ελ ιφγσ Δπηηξνπή 
ζπγθξνηείηαη εληφο ηξηκήλνπ απφ ηε δεκνζίεπζε ηεο παξνχζαο, νθείιεη λα 
νινθιεξψζεη ην έξγν ηεο εληφο ελφο έηνπο απφ ηε ζπγθξφηεζή ηεο θαη λα θνηλνπνηήζεη 
ζρεηηθή έθζεζε πεπξαγκέλσλ θαη πξνηάζεσλ ζηηα αξκφδηεο ππεξεζίεο ηνπ ΤΠΔΚΑ. 

ηηο πεξηπηψζεηο πνπ ε Δπηηξνπή εηζεγεζεί απνκάθξπλζε έξγσλ, δξαζηεξηνηήησλ ή 
ρξήζεσλ, απηή ζα πξέπεη λα πινπνηεζεί εληφο επιφγνπ ρξφλνπ ν νπνίνο δελ ζα πξέπεη 
λα ππεξβεί ηελ πεληαεηία. 

ii) Δίλαη δπλαηή ε δηαηήξεζε λφκηκα πθηζηάκελσλ έξγσλ θαη δξαζηεξηνηήησλ, πνπ 
αληίθεηληαη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο Γηαηάγκαηνο, κε ηελ επηβνιή πξφζζεησλ 
πεξηβαιινληηθψλ φξσλ θαη πεξηνξηζκψλ.  ηελ πεξίπησζε πνπ δηαπηζησζεί φηη, παξά ηελ 
εθαξκνγή ησλ πξφζζεησλ φξσλ θαη πεξηνξηζκψλ δεκηνπξγνχληαη πξνβιήκαηα 
ππνβάζκηζεο ή/θαη φριεζεο ηνπ ζπλφινπ ή ζηνηρείσλ ησλ πξνζηαηεπφκελσλ 
νηθνζπζηεκάησλ, νη αξκφδηεο ππεξεζίεο, είηε κε δηθή ηνπο πξσηνβνπιία είηε κεηά απφ 

πξφηαζε ηνπ Φνξέα Γηαρείξηζεο επηβάιινπλ ηελ αλαζηνιή ιεηηνπξγίαο ηνπο θαη ηελ 
απνκάθξπλζή ηνπο ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο.  

iii) Σα έξγα γηα ηα νπνία έρεη εθδνζεί ζεηηθή γλσκνδφηεζε θαηά ηελ Πξνθαηαξθηηθή 
Πεξηβαιινληηθή Δθηίκεζε θαη Αμηνιφγεζε θαη εθείλα γηα ηα νπνία έρεη πξνεγεζεί, βάζεη 
ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο, παξαρψξεζε θνηλνρξήζησλ ή δεκνηηθψλ γεπέδσλ θαη 
αληίθεηληαη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο Γηαηάγκαηνο  επαλεμεηάδνληαη θαηά πξνηεξαηφηεηα 

ζην πιαίζην ησλ δηαηάμεσλ απηήο θαη πξνσζείηαη ε δηαδηθαζία αδεηνδφηεζήο ηνπο κεηά 
απφ ζχκθσλε γλψκε ηεο αξκφδηαο Γηεχζπλζεο ηνπ ΤΠΔΚΑ.   

iv) ηηο πεξηπηψζεηο πνπ, κεηά ηελ εθαξκνγή ησλ πξναλαθεξνκέλσλ ζηηο αλσηέξσ 
παξαγξάθνπο i θαη ii, λφκηκα πθηζηάκελα θηίζκαηα θαη θαηαζθεπέο είλαη ζπκβαηά κε ην 
παξφλ Γηάηαγκα είλαη δπλαηή ε αιιαγή ηεο ρξήζεο ηνπο κφλν γηα ιφγνπο πξνζηαζίαο θαη 
δηαρείξηζεο ηεο πξνζηαηεπφκελεο πεξηνρήο ή γηα άιιε επηηξεπφκελε απφ ην παξφλ 
Γηάηαγκα ρξήζε. Δπίζεο, είλαη επηηξεπηά ε βειηίσζε θαη ν εθζπγρξνληζκφο ηνπο  γηα 

ιφγνπο πγηεηλήο, αζθάιεηαο, εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο θαη απνζήθεπζεο λεξνχ ζχκθσλα 
κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο θαη κεηά απφ γλψκε ηνπ Φνξέα Γηαρείξηζεο.  

v) Δπηβάιιεηαη ε εληφο δηεηίαο απνκάθξπλζε απφ ηελ πεξηνρή φζσλ παξάλνκσλ έξγσλ 
θαη δξαζηεξηνηήησλ αληίθεηληαη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο Γηαηάγκαηνο, κε ηελ 
ππνρξέσζε ηεο απνθαηάζηαζεο ηνπ πεξηβάιινληνο ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο θαη 
ηηο ππνδείμεηο ησλ θαζ’ χιε αξκνδίσλ ππεξεζηψλ θαη ηνπ Φνξέα Γηαρείξηζεο.  

4. Δμαηξνχληαη ησλ φξσλ θαη πεξηνξηζκψλ ηεο παξνχζαο ηα έξγα θαη νη επεκβάζεηο πνπ 
επηβάιινληαη ιφγσ εθηάθηνπ αλάγθεο (ζεηζκψλ, πιεκκπξψλ, ζενκεληψλ, ππξθαγηψλ, 
θ.ιπ.)., ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο. 

5. Με ηελ ηζρχ ηνπ παξφληνο Π.Γ. θαηαξγείηαη Σν Β.Γ. ηεο 09.06.1938 "Πεξί ηδξχζεσο 
Δζληθνχ Γξπκνχ Οιχκπνπ"   

 

Άξζξν 7 

Κπξώζεηο 
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ηνπο παξαβάηεο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ παξφληνο δηαηάγκαηνο επηβάιινληαη νη θπξψζεηο πνπ 
πξνβιέπνληαη απφ ηα άξζξα 28, 29 θαη 30 ηνπ Ν. 1650/1986, φπσο ηζρχνπλ, θαζψο θαη απφ 
άιιεο εηδηθέο δηαηάμεηο.  

 

Άξζξν 8 

Ιζρύο 

Ζ ηζρχο ηνπ παξφληνο Π.Γ. αξρίδεη απφ ηε δεκνζίεπζή ηνπ ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο. 

 

 

                                                        Οη Τπνπξγνί 

 

Δζληθήο   Άκπλαο     Αλάπηπμεο, Αληαγωληζηηθόηεηαο θαη 
λαπηηιίαο 

 

                                         

Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο 
Αιιαγήο   

Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο   θαη Σξνθίκωλ   

 

 

 

Πνιηηηζκνύ θαη Σνπξηζκνύ 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 

 

Σα όξηα ηνπ Δζληθνύ Πάξθνπ - Δζληθνύ Γξπκνύ Οιύκπνπ θαζνξίδνληαη απφ νξηνγξακκή, ε 
νπνία πεξηγξάθεηαη σο αθνινχζσο:  

Ζ νξηνγξακκή μεθηλά απφ ην ζεκείν 1 επί ηεο νδνχ Ληηφρσξν – Πξηφληα θαη ζπγθεθξηκέλα ζηε 
γέθπξα ηνπ Δληπέα. ηε ζπλέρεηα αθνινπζεί ηελ νδφ απηή κέρξη ηε δηαζηαχξσζε κε ηελ 
επαξρηαθή νδφ γηα Γίν (ζεκείν 2).  

Απφ εθεί ε νξηνγξακκή αθνινπζεί ην δξφκν Ληηφρσξν – Πξηφληα κέρξη ηε δηαζηαχξσζε ηνπ κε 
ην Δπξσπατθφ Οξεηβαηηθφ κνλνπάηη Δ4 (ζεκείν 3). Απφ εθεί ε νξηνγξακκή αθνινπζεί ην 
εμσηεξηθφ (δπηηθφ) φξην ηνπ θηηξηαθνχ ζπγθξνηήκαηνο ηεο Ηεξάο Μνλήο Αγ. Γηνλπζίνπ (δπηηθά 
φξηα ησλ αγξνηεκαρίσλ κε αξ. 115, 116 θαη 117 ηεο δηαλνκήο Ληηνρψξνπ 1963) κέρξη ην ξέκα  
Γθαιληξηκάο ην νπνίν ζηε ζπλέρεηα αθνινπζεί θαηάληε κέρξη ηε ζπκβνιή ηνπ κε ην κνλνπάηη 
Δ4 (ζεκείν 4). 

Απφ ην ζεκείν απηφ ε νξηνγξακκή αθνινπζεί κε θαηεχζπλζε ΒΓ επζεία λνεηή γξακκή 
πεξλψληαο δηαδνρηθά απφ ην παξεθθιήζη ηνπ Αγ. Βαζηιείνπ (ζεκείν 5) θαη ην παξεθθιήζη ηεο 
Αγ. Κφξεο (ζεκείν 6).   

Απφ ην παξεθθιήζη ηεο Αγ. Κφξεο ε νξηνγξακκή αθνινπζεί αζθαιηνζηξσκέλε νδφ πξνο 
Βξνληνχ κέρξη ην παξεθθιήζη Άγηνη Απφζηνινη (ζεκείν 7). Απφ εθεί ε νξηνγξακκή αθνινπζεί 
ηε δαζηθή νδφ Αγ. Απφζηνινη– Μαλψιαθα Πεγάδη – Ξεινγέθπξν - Παιαηνρψξαθα – Πέηξα 
κέρξη ηε δηαζηαχξσζή ηνπ κε ην ξέκα Υάξκαιε θαη ηνλ δαζηθφ δξφκν Πέηξα – Κνθθηλνπειφο 
(ζεκείν 8). ηε ζπλέρεηα ε νξηνγξακκή αθνινπζεί ηνλ δαζηθφ απηφ δξφκν (πξνο Κνθθηλνπειφ) 
κέρξη ηε ξάρε «αιαηνχξα» (ζεκείν 9, κε ππεξζαιιάζην πςφκεηξν 900 κ.). Καηφπηλ αλέξρεηαη 
ηε ξάρε «αιαηνχξα» πεξλψληαο θαη’ αξρήλ απφ ηξηγσλνκεηξηθφ ζεκείν κε πςφκεηξν 1.438 
κ. (ζεκείν 10) θαη ζηε ζπλέρεηα απφ ηελ θνξπθή «Ππμάξη» (ζεκείν 11). 

Απφ ην ζεκείν απηφ ε νξηνγξακκή αθνινπζεί κε θαηεχζπλζε ΝΓ ηελ ίδηα θνξπθνγξακκή, 
πεξλψληαο δηαδνρηθά απφ ηηο ξάρεο «ηελή αιαηνχξα», «Νάλα» «Κίηξνο» (ηξηγσλνκεηξηθφ 
ζεκείν κε πςφκεηξν 2.422 κ., ζεκείν 12). ηε ζπλέρεηα ε νξηνγξακκή αιιάδεη θαηεχζπλζε 
πξνο ΝΑ αθνινπζψληαο ηε ξάρε «Φιάκπνπξν» κέρξη λα ζπλαληήζεη ην Δπξσπατθφ 
νξεηβαηηθφ κνλνπάηη Δ4 (ζεκείν 13). Απφ ην ζεκείν απηφ ε νξηνγξακκή αλέξρεηαη ηε ξάρε 
κέρξη ηελ θνξπθή «Σεξςηζέα» (ηξηγσλνκεηξηθφ ζεκείν κε πςφκεηξν 2.592 κ. ζεκείν 14), απφ 
εθεί θαηέξρεηαη ηε ξάρε κε θαηεχζπλζε ΝΑ, πεξλά απφ ηελ θνξπθή «Νηξηζηέιια» (ζεκείν 15) 
ζπλερίδνληαο θαη’ αξρήλ κε θαηεχζπλζε Α αθνινπζψληαο ηε ξάρε «Πχξγνο» θαη ζηε ζπλέρεηα 
κε θαηεχζπλζε ΝΑ κέρξη λα ζπλαληήζεη ην κνλνπάηη Βξπζνπνχιεο – Κνξπθέο Οιχκπνπ 
(ζεκείν 16). 

Απφ ην ζεκείν απηφ ε νξηνγξακκή αθνινπζεί λνεηά επζχγξακκα ηκήκαηα ηα νπνία δηέξρνληαη 
δηαδνρηθά απφ ηελ θνξπθή «Καθαβξάθαο» (ηξηγσλνκεηξηθφ ζεκείν κε πςφκεηξν 2.618 κ., 
ζεκείν 17) θαη ην χςσκα «Γξίβαο» (ζεκείν 18). ηε ζπλέρεηα ε νξηνγξακκή αθνινπζψληαο 
ηνλ πδξνθξίηε θηάλεη ζην χςσκα «Γξαγαζηά» ή «ακάξη» (ηξηγσλνκεηξηθφ ζεκείν κε 
πςφκεηξν 2.253 κ., ζεκείν 19). 

Απφ ην ζεκείν απηφ ε νξηνγξακκή κε θαηεχζπλζε ΝΑ θαηέξρεηαη ηε ξάρε «Καιακαξάο» κέρξη 
λα ζπλαληήζεη ηελ θνίηε ηνπ ξέκαηνο Βιάραο ζηε ζέζε «Σξππεκέλε» (ζεκείν 20). Απφ εθεί 
αλέξρεηαη ην «Αλήιην Βιάραο» θαηά ηελ θαηεχζπλζε ηεο κέγηζηεο θιίζεο κέρξη ην χςσκα 
«1418» (ζεκείν 21), ην νπνίν επξίζθεηαη κεηαμχ ηνπ πςψκαηνο «Ππξνθπιάθην» ή «Καιηζέα» 
θαη ηνπ πςψκαηνο «1398», φπνπ ππάξρεη ρηηζηφ ηξηγσλνκεηξηθφ ζεκείν. 
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ηε ζπλέρεηα ε νξηνγξακκή θαηέξρεηαη ηε ξάρε «Γνπξνχλα» δηα ηεο ζέζεσο «Γθνξηζηά» κέρξη 
ηελ θνίηε ηνπ ξέκαηνο Εειηάλα, ζηε ζέζε «ηαπξφο» (ζεκείν 22) ην νπνίν θαη αθνινπζεί πξνο 
ηα θαηάληε κέρξη ηε ζπκβνιή ηνπ θαη’ αξρήλ κε ην ξέκα Βαζχξεκκα ζηε ζέζε «εληνχθηα» 
(ζεκείν 23) θαη αθνινχζσο κε ην ξέκα Γξίβα (ζεκείν 24). Απφ ην ζεκείν απηφ, ε νξηνγξακκή 
αλέξρεηαη ην Βφξεην πξαλέο ηνπ ξέκαηνο Γξίβαο κέρξη ηελ νθξχ ηνπ φπνπ ζπλαληά αγξνηηθή 
νδφ ηελ νπνία θαη αθνινπζεί πξνο αλαηνιάο γηα 130 πεξίπνπ κέηξα κέρξη ηε δηαζηαχξσζε κε 
ηελ αζθαιηνζηξσκέλε νδφ (ζεκείν 25) πνπ νδεγεί ζηελ Παιηά Λεπηνθαξπά. ηε ζπλέρεηα 
αθνινπζεί ηελ αζθαιηνζηξσκέλε νδφ κέρξη ηε ζέζε «Υαιίθηα» ζηε δηαζηαχξσζε ηεο 
επαξρηαθήο νδνχ Λεπηνθαξπά – Καξπά θαη απηήο πξνο «Παιηά Λεπηνθαξπά» (ζεκείν 26). 
Απφ ην ζεκείν απηφ ε νξηνγξακκή αθνινπζεί ηνλ αζθαιηνζηξσκέλν δξφκν κέρξη ηελ «Παιηά 
Λεπηνθαξπά» (ζεκείν 27) θαη ζηε ζπλέρεηα ηνλ αληηππξηθφ δαζηθφ δξφκν πνπ ελψλεη ηελ 
«Παιηά Λεπηνθξπά» κε ην Ληηφρσξν δηα ησλ ζέζεσλ «Ακπέιηα», «Κιαδεξή» κέρξη ην ξέκα 
Μάιηαο. Απφ εθεί ε νξηνγξακκή αθνινπζεί ην φξην ησλ δηαλνκψλ «Σνπφιηαλε-ο-Ληηνρψξνπ-
Λεπηνθαξπάο» έηνπο 1936 κέρξη ην ξέκα Σνπφιηαλε (ζεκείν 28). 

Απφ ην ζεκείν απηφ ε νξηνγξακκή αθνινπζεί αλάληε ην ξέκα Σνπφιηαλε θαη ην ξέκα 
θαλδαιηάξα κέρξη ηε ζπκβνιή ξεκαηηδίνπ πνπ θαηέξρεηαη απφ ηε ζέζε «Μπέιηζνπ – 
Πεξηβφιη» (ζεκείν 29). ηε ζπλέρεηα ε νξηνγξακκή αλέξρεηαη ην ξεκαηίδην κέρξη ην δπηηθφ φξην 
ηεο ζέζεο «Μπέιηζνπ – Πεξηβφιη» φπνπ θαη ζπλαληά αγξνδαζηθφ δξφκν ηνλ νπνίν θαη 
αθνινπζεί πξνο Α κέρξη λα ζπλαληήζεη ηνλ αζθαιηνζηξσκέλν δξφκν Ληηφρσξν - Αγ. Ησάλλεο 
ηνλ νπνίν αθνινπζεί πξνο Ληηφρσξν κέρξη ηε δηαζηαχξσζε ηνπ δξφκνπ πνπ νδεγεί ζην 
εθθιεζάθη Πξνθήηε Ζιία (ζεκείν 30). ηε ζπλέρεηα θαηέξρεηαη επζεία λνεηή γξακκή κε 
θαηεχζπλζε ΒΑ κέρξη λα ζπλαληήζεη ηνλ πεξηθεξεηαθφ δξφκν Ληηνρψξνπ (ζεκείν 31) ηνλ 
νπνίν ζηε ζπλέρεηα αθνινπζεί κέρξη ηε ζέζε «Μχινη» θαη ηελ αξρή ηνπ νξεηβαηηθνχ 
κνλνπαηηνχ Δ4 (ζεκείν 32). 

Απφ ηε ζέζε απηή ε νξηνγξακκή θαηέξρεηαη ηε ξάρε κέρξη ηελ θνίηε ηνπ ξέκαηνο Δληπέα 
(ζεκείν 33) ηελ νπνία θαη αθνινπζεί κέρξη ην ζεκείν 1, φπνπ θαη ε αθεηεξία. 

 

Εώλε Α – Πεξηνρή Πξνζηαζίαο ηεο Φύζεο (Ππξήλαο)  

Υαξαθηεξίδεηαη ε ρεξζαία πεξηνρή, ε νξηνγξακκή ηεο νπνίαο πεξηγξάθεηαη σο αθνινχζσο:    

Ζ νξηνγξακκή μεθηλά απφ ην χςσκα «Γξαγαζηά» ή «ακάξη» θαη ην ηξηγσλνκεηξηθφ ζεκείν 
(ζεκείν 19, κε ππεξζαιάζζην πςφκεηξν 2.253 κ.), απφ εθεί κε θαηεχζπλζε Β θαηέξρεηαη ηε 
ξάρε κέρξη λα ζπλαληήζεη ρείκαξξν (ζεκείν 34), ηνπ νπνίνπ ηελ θνίηε αθνινπζεί πξνο ηα 
θαηάληη κέρξη ην χςνο ηνπ απρέλα «Κσζηή» (ζεκείν 35). 

ηε ζπλέρεηα, ε νξηνγξακκή αλέξρεηαη θαηά ηε γξακκή ηεο κέγηζηεο θιίζεο ζηνλ απρέλα 
«Κσζηή» (ζεκείν 36) απ’ φπνπ ζηε ζπλέρεηα θαηέξρεηαη κε θαηεχζπλζε Β ζπλαληά ηελ θνίηε 
ηνπ ξέκαηνο Κσζηή, ηελ νπνία θαη αθνινπζεί κέρξη ηε ζπκβνιή ηεο κε ξέκα πνπ θαηέξρεηαη 
απφ ηε ζέζε «Σζεκπίιη» ζην ξέκα θαλδαιηάξα (ζεκείν 37). 

Απφ ην ζεκείν απηφ θαη κε θαηεχζπλζε ΒΓ ε νξηνγξακκή αλέξρεηαη ηε γξακκή κέγηζηεο θιίζεο 
κέρξη ην χςσκα «Άλσ Σζνπθλίδα» (ηξηγσλνκεηξηθφ ζεκείν κε ππεξζαιάζζην πςφκεηξν 1.498 
κ.), απ’ φπνπ θαη κε θαηεχζπλζε ΒΑ θαηέξρεηαη ζηελ αξρή ηε ξάρε πξνο Γθφιλα κέρξη ην χςνο 
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). Απφ εθεί ε 
νξηνγξακκή αθνινπζεί πξνο ηα αλάληε ηελ θνίηε ηνπ ξέκαηνο Δληπέαο κέρξη ηε ζπκβνιή ηεο κε 
ηελ θνίηε ηνπ ξέκαηνο «Μαπξφινγγνο» (ζεκείν 40). Απφ ην ζεκείν απηφ ε νξηνγξακκή 
αθνινπζεί κε θαηεχζπλζε ΝΓ πξνο ηα αλάληε ην ξέκα «Μαπξφινγγνο» κέρξη ηελ θνξπθή Αγ. 
Αληψληνο ή Κάζηξν (ζεκείν 41). 
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ηε ζπλέρεηα ε νξηνγξακκή αθνινπζεί ηνλ πδξνθξίηε ηνπ ξέκαηνο Δληπέαο θαη ηα φξηα ησλ 
Ννκψλ Πηεξίαο θαη Λάξηζαο πεξλψληαο δηαδνρηθά απφ ηηο θνξπθέο «Μεηακφξθσζε» (ζεκείν 
42) θαη «Γθφιηαο» (ζεκείν 43) γηα λα θαηέξζεη ζηε ζπλέρεηα ζην χςσκα «Γξίβαο» (ζεκείν 18) 
θαη λα θιείζεη αθνινπζψληαο ηε ξάρε ζην χςσκα «Γξαγαζηά» ή «ακάξη» (ζεκείν 19). 

Εώλε Β – Πεξηνρή Πξνζηαζίαο ηεο Φύζεο  

Υαξαθηεξίδεηαη ε ρεξζαία πεξηνρή, ε νξηνγξακκή ηεο νπνίαο πεξηγξάθεηαη σο αθνινχζσο: 

Ζ νξηνγξακκή μεθηλά ΒΑ ηεο θνξπθήο «Άλσ Σζνπθλίδα» (ηξηγσλνκεηξηθφ ζεκείν κε 
ππεξζαιάζζην πςφκεηξν 1.498 κ.) ζηε ξάρε πξνο Γθφιλα θαη απφ ην χςνο ηνπ ξέκαηνο ηνπ 
θαηαξξάθηε «Καζηάλαο» (ζεκείν 38) απ’ φπνπ θαηέξρεηαη κε θαηεχζπλζε ΒΑ ηε ξάρε πξνο 
«Γθφιλα», κέρξη ην ηξηγσλνκεηξηθφ ζεκείν ζηε ζέζε απηή κε ππεξζαιάζζην πςφκεηξν 1.078 
κ., (ζεκείν 44) θαη ζηε ζπλέρεηα κέρξη ηε ζέζε «Ράρε» απ’ φπνπ κε θαηεχζπλζε ΒΑ–Β 
θαηέξρεηαη ζηε ζπλέρεηα κέρξη ηελ θνίηε ηνπ ξέκαηνο Δληπέα ζηε ζέζε «Παπνχιη Καιχβη» 
(ζεκείν 45). Απφ ην ζεκείν απηφ ε νξηνγξακκή αλέξρεηαη ηε ξάρε «Καλδχιηα» κέρξη ηε ζέζε 
ζέαο «Εειληά» παξαπιεχξσο ηεο νδνχ Ληηφρσξν-Πξηφληα (ζεκείν 46). ηε ζπλέρεηα ε 
νξηνγξακκή κε θαηεχζπλζε Γ –ΒΓ ζπλερίδεη λα αλέξρεηαη ηε ξάρε κέρξη λα μαλαζπλαληήζεη 
ηελ νδφ Ληηφρσξν – Πξηφληα (ζεκείν 47), ηελ νπνία αθνινπζεί κέρξη ηε ξάρε «Κπξηαθνχιαο» 
φπνπ θαη δηαζηαχξσζε κε δαζηθή νδφ (ζεκείν 48). ηε ζπλέρεηα ε νξηνγξακκή αλέξρεηαη ηε 
ξάρε «Κπξηαθνχιαο» πξνο «θνχξηα» κέρξη ηε ζέζε «Πχξγνο» (ζεκείν 49).  

Απφ ηε ζέζε απηή ε νξηνγξακκή κε θαηεχζπλζε Β –ΒΑ θαηέξρεηαη ηελ θνξπθνγξακκή πνπ 
απνηειεί ην φξην κεηαμχ ηνπ δάζνπο ηεο Η.Μ. Αγ. Γηνλπζίνπ θαη ηνπ δεκφζηνπ δάζνπο Πχξγνο 
Βξνληνχ κέρξη ην χςνο ηνπ ξέκαηνο Αξάπε (ζεκείν 50) φπνπ αιιάδεη πνξεία θαη κε 
θαηεχζπλζε ΒΓ θαηέξρεηαη ηε ξάρε «Παιηνθνπξηά» κέζσ ηεο ζέζεο «Παπά αιψλη» θαη ζηε 
ζπλέρεηα κέρξη ηε ζέζε «Καηξακαξηά», ζηε ζπκβνιή κε ηελ θνίηε ηνπ ξέκαηνο Παπά (ζεκείν 
51). Απφ θεη αλέξρεηαη ηε ξάρε κέρξη ην χςσκα «Μπαξκπαιάο» (ηξηγσλνκεηξηθφ ζεκείν κε 
ππεξζαιάζζην πςφκεηξν 1.847 κ., ζεκείν 52), ελψ ζηε ζπλέρεηα κε θαηεχζπλζε πξνο Ν 
αθνινπζεί ηελ θνξπθνγξακκή «Παπαξάρε – νθξά» κέρξη ην πςνκεηξηθφ ζεκείν «1940»κ., 
(ζεκείν 53). 

Απφ ην ζεκείν απηφ ε νξηνγξακκή κε θαηεχζπλζε ΝΓ πεξλά ζε επζεία γξακκή θαη ζηε ξάρε 
«Κφςε Νανχκ» ζε πςφκεηξν 2.060 κ. (ζεκείν 54) θαη ζπλερίδεη κε θαηεχζπλζε Ν, επίζεο ζε 
επζεία λνεηή γξακκή, κέρξη ην Δπξσπατθφ Οξεηβαηηθφ Μνλνπάηη Δ4 (ζεκείν 55), ην νπνίν θαη 
αθνινπζεί ΝΓ κέρξη ην νξεηβαηηθφ θαηαθχγην ζηε ζε΄ζε «Καιχβα Υξηζηάθε» (ζεκείν 56). Απφ 
εθεί ε νξηνγξακκή αθνινπζεί επζεία λνεηή γξακκή κέρξη ην νξεηβαηηθφ θαηαθχγην «Αλάγθεο» 
(ζεκείν 57) απ’ φπνπ ζπλερίδεη κε θαηεχζπλζε ΝΓ θαη θιείλεη ζηελ θνξπθή «Καθαβξάθαο»  
(ζεκείν 17).  

                                   

Εώλε Γ  

Υαξαθηεξίδεηαη ε ρεξζαία πεξηνρή, ε νπνία νξηνζεηείηαη απφ ηα εμσηεξηθά φξηα ησλ Εσλψλ Α 
θαη Β θαη ηα φξηα ηνπ Δζληθνχ Πάξθνπ. 
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Οξηνζέηεζε Δζληθνύ Πάξθνπ "Δζληθόο Γξπκόο Οιύκπνπ" 

Πποτείνεται η εξήρ οπιοθέτηση τος Εθνικού Πάπκος και των ζωνών πποστασίαρ 

εντόρ αςτού: 

1. Προτεινόμενη οριοθέτηση Εθνικού Πάρκοσ  

Σα όξηα ηνπ Δζληθνχ Γξπκνχ Οιχκπνπ θαζνξίδνληαη απφ νξηνγξακκή, ε νπνία πεξηγξάθεηαη 
σο αθνινχζσο:  

Ζ νξηνγξακκή μεθηλά απφ ην ζεκείν 1 επί ηεο νδνχ Ληηφρσξν – Πξηφληα θαη ζπγθεθξηκέλα ζηε 
γέθπξα ηνπ Δληπέα. ηε ζπλέρεηα αθνινπζεί ηελ νδφ απηή κέρξη ηε δηαζηαχξσζε κε ηελ 
επαξρηαθή νδφ γηα Γίν (ζεκείν 2).  

Απφ εθεί ε νξηνγξακκή αθνινπζεί ην δξφκν Ληηφρσξν – Πξηφληα κέρξη ηε δηαζηαχξσζε ηνπ κε 
ην Δπξσπατθφ Οξεηβαηηθφ κνλνπάηη Δ4 (ζεκείν 3). Απφ εθεί ε νξηνγξακκή αθνινπζεί ην 
εμσηεξηθφ (δπηηθφ) φξην ηνπ θηηξηαθνχ ζπγθξνηήκαηνο ηεο Ηεξάο Μνλήο Αγ. Γηνλπζίνπ (δπηηθά 
φξηα ησλ αγξνηεκαρίσλ κε αξ. 115, 116 θαη 117 ηεο δηαλνκήο Ληηνρψξνπ 1963) κέρξη ην ξέκα  
Γθαιληξηκάο ην νπνίν ζηε ζπλέρεηα αθνινπζεί θαηάληε κέρξη ηε ζπκβνιή ηνπ κε ην κνλνπάηη 
Δ4 (ζεκείν 4). 

Απφ ην ζεκείν απηφ ε νξηνγξακκή αθνινπζεί κε θαηεχζπλζε ΒΓ επζεία λνεηή γξακκή 
πεξλψληαο δηαδνρηθά απφ ην παξεθθιήζη ηνπ Αγ. Βαζηιείνπ (ζεκείν 5) θαη ην παξεθθιήζη ηεο 
Αγ. Κφξεο (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 
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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 
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-Ληηνρώξνπ-
Λεπηνθαξπάο» 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 

Εώλε Α – Πεξηνρή Πξνζηαζίαο ηεο Φύζεο (Ππξήλαο)  

Υαξαθηεξίδεηαη ε ρεξζαία πεξηνρή, ε νξηνγξακκή ηεο νπνίαο πεξηγξάθεηαη σο αθνινχζσο:    

Ζ νξηνγξακκή μεθηλά απφ ην χςσκα «Γξαγαζηά» ή «ακάξη» θαη ην ηξηγσλνκεηξηθφ ζεκείν 
(ζεκείν 19, κε ππεξζαιάζζην πςφκεηξν 2.253 κ.), απφ εθεί κε θαηεχζπλζε Β θαηέξρεηαη ηε 
ξάρε κέρξη λα ζπλαληήζεη ρείκαξξν (ζεκείν 34), ηνπ νπνίνπ ηελ θνίηε αθνινπζεί πξνο ηα 
θαηάληη κέρξη ην χςνο 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). 
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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 
ζην ύςσκα «Γξίβαο» (ζεκείν 18) θαη λα θιείζεη αθνινπζώληαο ηε ξάρε ζην ύςσκα 
«Γξαγαζηά» ή «Σακάξη» (ζεκείν 19). 

 

 

Εώλε Β – Πεξηνρή Πξνζηαζίαο ηεο Φύζεο  

Υαξαθηεξίδεηαη ε ρεξζαία πεξηνρή, ε νξηνγξακκή ηεο νπνίαο πεξηγξάθεηαη σο αθνινχζσο: 

Ζ νξηνγξακκή μεθηλά ΒΑ ηεο θνξπθήο «Άλσ Σζνπθλίδα» (ηξηγσλνκεηξηθφ ζεκείν κε 
ππεξζαιάζζην πςφκεηξν 1.498 κ.) ζηε ξάρε πξνο Γθφιλα θαη απφ ην χςνο ηνπ ξέκαηνο ηνπ 
θαηαξξάθηε «Καζηάλαο» (ζεκείν 38) απ’ φπνπ θαηέξρεηαη κε θαηεχζπλζε ΒΑ ηε ξάρε πξνο 
«Γθφιλα», κέρξη ην ηξηγσλνκεηξηθφ ζεκείν ζηε ζέζε απηή κε ππεξζαιάζζην πςφκεηξν 1.078 
κ., (ζεκείν 44) θαη ζηε ζπλέρεηα κέρξη ηε ζέζε «Ράρε» απ’ φπνπ κε θαηεχζπλζε ΒΑ–Β 
θαηέξρεηαη ζηε ζπλέρεηα κέρξη ηελ θνίηε ηνπ ξέκαηνο Δληπέα ζηε ζέζε «Παπνχιη Καιχβη» 
(ζεκείν 45). Απφ ην ζεκείν απηφ ε νξηνγξακκή αλέξρεηαη ηε ξάρε «Καλδχιηα» κέρξη ηε ζέζε 
ζέαο παξαπιεχξσο ηεο νδνχ Ληηφρσξν-Πξηφληα (ζεκείν 46). ηε ζπλέρεηα ε νξηνγξακκή κε 
θαηεχζπλζε Γ –ΒΓ ζπλερίδεη λα αλέξρεηαη ηε ξάρε κέρξη λα μαλαζπλαληήζεη ηελ νδφ 
Ληηφρσξν – Πξηφληα (ζεκείν 47), ηελ νπνία αθνινπζεί κέρξη ηε ξάρε «Κπξηαθνχιαο» φπνπ θαη  
δηαζηαχξσζε κε δαζηθή νδφ (ζεκείν 48). ηε ζπλέρεηα ε νξηνγξακκή αλέξρεηαη ηε ξάρε 
«Κπξηαθνχιαο» πξνο «θνχξηα» κέρξη ηε ζέζε «Πχξγνο» (ζεκείν 49).  

Απφ ηε ζέζε απηή ε νξηνγξακκή κε θαηεχζπλζε Β –ΒΑ θαηέξρεηαη ηελ θνξπθνγξακκή πνπ 
απνηειεί ην φξην κεηαμχ ηνπ δάζνπο ηεο Η.Μ. Αγ. Γηνλπζίνπ θαη ηνπ δεκφζηνπ δάζνπο Πχξγνο 
Βξνληνχ κέρξη ην χςνο ηνπ ξέκαηνο Αξάπε (ζεκείν 50) φπνπ αιιάδεη πνξεία θαη κε 
θαηεχζπλζε ΒΓ θαηέξρεηαη ηε ξάρε «Παιηνθνπξηά» κέζσ ηεο ζέζεο «Παπά αιψλη» θαη ζηε 
ζπλέρεηα κέρξη ηε ζέζε «Καηξακαξηά», ζηε ζπκβνιή κε ηελ θνίηε ηνπ ξέκαηνο Παπά (ζεκείν 
51). Απφ θεη αλέξρεηαη ηε ξάρε κέρξη ην χςσκα «Μπαξκπαιάο» (ηξηγσλνκεηξηθφ ζεκείν κε 
ππεξζαιάζζην πςφκεηξν 1.847 κ., ζεκείν 52), ελψ ζηε ζπλέρεηα κε θαηεχζπλζε πξνο Ν 
αθνινπζεί ηελ θνξπθνγξακκή «Παπαξάρε – νθξά» κέρξη ην πςνκεηξηθφ 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).  

 



 

ΣΧΕΔΙΟ Π.Δ/τος  Ε.Δ. ΟΛΥΜΠΟΥ 
 ζει. 21 

Ζώνη Γ  

Χαξαθηεξίδεηαη ε ρεξζαία πεξηνρή, ε νπνία νξηνζεηείηαη από ηα εμσηεξηθά όξηα ησλ 
Εσλώλ Α θαη Β θαη ηα όξηα ηνπ Δζληθνύ Πάξθνπ. 

 

 

 


