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Δηζεγεηηθή Έθζεζε ηνπ ρέδηνπ Πξνεδξηθνύ Γηαηάγκαηνο «Υαξαθηεξηζκόο ηεο ρεξζαίαο
πεξηνρήο ηνπ δάζνπο Γαδηάο – Λεπθίκκεο –νπθιίνπ ωο Δζληθνύ Πάξθνπ Γάζνπο Γαδηάο –
Λεπθίκεο –νπθιίνπ, θαζνξηζκόο δωλώλ πξνζηαζίαο απηνύ, ρξήζεωλ, όξωλ θαη
πεξηνξηζκώλ»
ΤΝΟΠΣΙΚΗ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΗ ΠΔΡΙΟΥΗ
Σν Δζληθό Πάξθν Γάζνπο Γαδηάο-Λεπθίκεο-νπθιίνπ βξίζθεηαη ζην κέζν ηνπ λνκνύ Έβξνπ ζε
έθηαζε 428.000 ζηξ, από ηα νπνία ηα 72.900 ζηξ. είλαη απζηεξά πξνζηαηεπόκελε δώλε. Καηέρεη
μερσξηζηή γεσγξαθηθή ζέζε ζε δηεζλέο επίπεδν, θαζώο βξίζθεηαη ζην ζηαπξνδξόκη κεηαμύ Αζίαο,
Δπξώπεο θαη Αθξηθήο θαη θνληά ζηνλ αλαηνιηθόηεξν κεηαλαζηεπηηθό δηάδξνκν πνιιώλ εηδώλ
πνπιηώλ. Ζ εθηαηηθή ρξήζε ηεο γεο από ηνλ άλζξσπν ζην βάζνο ησλ αηώλσλ έρεη νδεγήζεη ζηε
δηακόξθσζε ελόο πινύζηνπ κσζατθνύ ηνπίσλ κε πνιιέο ελαιιαγέο. Σα δηάθελα πνπ
δεκηνπξγήζεθαλ από δηαηαξάμεηο, όπσο βόζθεζε, πινηνκίεο αιιά θαη κηθξήο έθηαζεο θαη έληαζεο
ππξθαγηέο θαηά ην παξειζόλ, θαζνξίδνπλ ηελ ύπαξμε θαη επηβίσζε ησλ πεξηζζόηεξσλ αξπαθηηθώλ
πνπιηώλ, παξέρνληαο επθνιόηεξε πξόζβαζε ζηελ ηξνθή ηνπο. ηελ πεξηνρή έρνπλ θαηαγξαθεί
ζπλνιηθά 360-400 είδε θπηώλ, από ηα νπνία 25 είδε είλαη νξρηδέεο, 104 είδε πεηαινύδσλ, 12-13
είδε ακθηβίσλ, 29 είδε εξπεηώλ θαη 60-65 είδε ζειαζηηθώλ, εθ ησλ νπνίσλ 24 είλαη λπρηεξίδεο.
Δπηπιένλ, ηα ηδηαίηεξεο αηζζεηηθήο ηνπία κε βξαρώδεηο ζρεκαηηζκνύο, ξπάθηα θαη πνηάκηα, ηα
ελδεκηθά θπηά θαη ηα ζεκεία γεσινγηθνύ ελδηαθέξνληνο ηεο πεξηνρήο είλαη πςειήο νηθνινγηθήο
αμίαο. Ζ νηθνινγηθή αμία ηνπ Γάζνπο Γαδηάο επηζεκάλζεθε ην 1970 από Δπξσπαίνπο επηζηήκνλεο,
ην 1980 ε πεξηνρή αλαθεξύρηεθε πξνζηαηεπόκελε θαη από ην 2006 έρεη ραξαθηεξηζηεί σο Δζληθό
Πάξθν. Πιένλ απνηειεί έλα από ηα ιίγα θαηαθύγηα ζπάλησλ αξπαθηηθώλ πνπιηώλ ζε όιε ηελ
Δπξώπε, ελώ εδώ ζπλαληάηαη ν κνλαδηθόο αλαπαξαγόκελνο πιεζπζκόο Μαπξόγππα ζηα
Βαιθάληα.
Ζ πεξηνρή ηνπ Δζληθνύ Πάξθνπ παξνπζηάδεη πινύζηα θαη πνιύκνξθε ρισξίδα κε είδε
ραξαθηεξηζηηθά ηεο επκεζνγεηαθήο θαη παξακεζνγεηαθήο δώλεο βιάζηεζεο. ην κεγαιύηεξν ηκήκα
ηεο θαιύπηεηαη από δαζηθή βιάζηεζε, ε ζύλζεζε ηεο νπνίαο είλαη απνηέιεζκα ηεο επίδξαζεο ηνπ
θιίκαηνο, ηεο γεσκνξθνινγίαο, ησλ εδαθηθώλ ζπλζεθώλ θαη ηεο γεηηλίαζεο κε ηνλ πνηακό Έβξν. Ζ
βιάζηεζε ζπγθξνηείηαη θπξίσο από καύξε πεύθε (Pinus nigra) θαη ηξαρεία πεύθε (Pinus brutia) ζε
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κίμε κε δξύεο (Quercus spp.) θαη άιια θπιινβόια είδε, θαζώο θαη από ζακλώλεο καθθίαο
βιάζηεζεο.
ην θέληξν θαη ζηα αλαηνιηθά ηνπ Δζληθνύ Πάξθνπ ζπλαληώληαη δάζε θσλνθόξσλ, ζηα νπνία
θπξηαξρεί ε ηξαρεία Πέπθε (Pinus brutia) θαη δεπηεξεπόλησο ε Μαύξε Πεύθε (Pinus nigra), ελώ ηα
θπιινβόια, ηα κηθηά δάζε θαη ε καθία βιάζηεζε θαιύπηνπλ κηθξή κόλν έθηαζε. Αληηζέησο, ζηα
βόξεηα θαη ζηα λνηηνδπηηθά θπξηαξρνύλ ηα ακηγή δάζε δξπόο, κε είδε όπσο ε Πιαηύθπιιε δξπο
(Quercus frainetto), ην Σζέξν (Q. cerris) θαη ή Υλνώδεο δξπο (Q. pubescens), ηα νπνία έρνπλ
ππνζηεί έληνλε πινηνκία ζην παξειζόλ. ηηο ελδηάκεζεο δώλεο ππάξρνπλ κηθηά δάζε ΠεύθεοΓξπόο. θιεξόθπιινη ζάκλνη όπσο ε Αγξηνθνπκαξηά (Arbutus andrachne), ην Φπιιίθη (Phillyrea
latifolia), ην Ρείθη (Erica arborea) θαη ε Λαδαληά (Cistus incanus) ζπλαληώληαη θπξίσο ζηα
λνηηνδπηηθά ηνπ Δζληθνύ Πάξθνπ.
Όζνλ αθνξά ηελ παξαπνηάκηα βιάζηεζε, θπξηαξρεί ην θνηλό ζθιήζξν (Alnus glutinosa), ελώ αιινύ
θπξηαξρνύλ ε Ηηηά (Salix spp.), ε Λεύθα (Populus nigra) θαη ηα Αικπξίθηα (Tamarix spp.).
ην Δζληθό Πάξθν κέρξη ζήκεξα έρνπλ θαηαγξαθεί 360-400 είδε θπηώλ. Αλάκεζά ηνπο βξίζθνληαη
δύν είδε ελδεκηθά ηεο Διιάδαο (Minuartia greuteriana θαη Onosma kittanae), θαζώο θαη ηξία ζπάληα
είδε (Cephalanthera epipactoides, Salix xanthicola θαη Zygophyllum album). Δίθνζηελλέα είδε θπηώλ
ηεινύλ ππό θαζεζηώο πξνζηαζίαο, ελώ αμηνζεκείσηε είλαη ε παξνπζία 25 εηδώλ νξρηδέαο θαζώο
θαη ηνπ Eriolobus trilobatus, ελόο ζπάληνπ είδνπο Αγξηνκειηάο κε πνιύ πεξηνξηζκέλε εμάπισζε.
Σν Δζληθό Πάξθν είλαη παγθνζκίσο γλσζηό γηα ηελ πνηθηιόηεηα ησλ αξπαθηηθώλ πνπιηώλ ηνπ. Δδώ
έρνπλ παξαηεξεζεί 36 από ηα 39 είδε εκεξόβησλ αξπαθηηθώλ πνπιηώλ ηεο Δπξώπεο. Δίλαη
ηδηαίηεξα εληππσζηαθό ην γεγνλόο όηη ζηελ πεξηνρή απαληώληαη ηαπηόρξνλα 3 από ηα 4 είδε γύπα
ηεο Δπξώπεο: ν Μαπξόγππαο (Aegypius monachus), ν Αζπξνπάξεο (Neophron percnopterus) θαη
ην Όξλην (Gyps fulvus). Οη γύπεο, ζε αληίζεζε κε ηα ππόινηπα αξπαθηηθά πνπιηά πνπ θπλεγνύλ ηε
ιεία ηνπο, είλαη πησκαηνθάγνη. Δθηόο από ηνπο γύπεο, ζηα είδε ησλ εκεξόβησλ αξπαθηηθώλ
πνπιηώλ ηνπ Δζληθνύ Πάξθνπ ζπκπεξηιακβάλνληαη είδε ζεκαληηθά γηα ηελ ειιεληθή παλίδα αξθεηά
από ηα νπνία, ζύκθσλα κε ην Κόθθηλν Βηβιίν ηεο ειιεληθήο παλίδαο, έρνπλ ραξαθηεξηζηεί σο
“θξηζίκσο θηλδπλεύνληα” ή “θηλδπλεύνληα”.
Δθηόο από ηα αξπαθηηθά, ζηελ πεξηνρή έρνπλ παξαηεξεζεί πεξίπνπ 166 είδε πνπιηώλ, εθ ησλ
νπνίσλ 2 έρνπλ ραξαθηεξηζηεί σο θηλδπλεύνληα γηα ηελ Διιάδα, ν Μαπξνπειαξγόο (Ciconia nigra)
θαη ε Κακπίζηα Πέξδηθα (Perdix perdix), ελώ άιια 10 έρνπλ ραξαθηεξηζηεί σο “ζρεδόλ απεηινύκελα”
θαη 5 σο “ηξσηά”. Ηδηαίηεξα ε παξνπζία ηνπ Μαπξνπειαξγνύ ζεσξείηαη πνιύ ζεκαληηθή, θαζώο ηα
30-35 δεπγάξηα πνπ θσιηάδνπλ ζηελ πεξηνρή απνηεινύλ ζεκαληηθό πνζνζηό ηνπ αλαπαξαγόκελνπ
πιεζπζκνύ ηνπ είδνπο ζηε ρώξα καο.
ε γεληθέο γξακκέο ηα αξπαθηηθά πνπιηά (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ γππώλ), θαζώο θαη πνιιά
κηθξά πνπιηά πνπ ηξέθνληαη κε έληνκα επλννύληαη από πεξηνρέο κε ελαιιαγέο ζην ηνπίν, θαζώο
κπνξνύλ λα εληνπίδνπλ εύθνια ηελ ηξνθή ηνπο ζηηο αλνηρηέο εθηάζεηο θαη ηαπηόρξνλα λα βξίζθνπλ
πεξηνρέο κε δέληξα γηα θώιηαζκα θαη θάιπςε.
ην Δζληθό Πάξθν Γάζνπο Γαδηάο-Λεπθίκεο-νπθιίνπ έρνπλ παξαηεξεζεί ζπλνιηθά 60-65 είδε
ζειαζηηθώλ πεξίπνπ. Από ηα πην εληππσζηαθά είλαη ην Εαξθάδη (Capreolus capreolus), ε
απεηινύκελε Βίδξα (Lutra lutra) ε νπνία απαληάηαη θπξίσο θαηά κήθνο ησλ ξεκάησλ, θαζώο θαη ν
Λύθνο (Canis lupus), ε Αγξηόγαηα (Felis silvestris), ην Αγξηνγνύξνπλν (Sus scrofa), ην
Πεηξνθνύλαβν (Martes foina), ε Νπθίηζα (Mustela nivalis) θαη ν Αζβόο (Meles meles). Πέξα από ηα
κεγάια ζειαζηηθά όκσο πνιύ ζεκαληηθά είλαη θαη ηα κηθξά ηξσθηηθά, ηα νπνία βξίζθνληαη ζε
αθζνλία θαη απνηεινύλ βαζηθή πεγή ηξνθήο γηα ηα αξπαθηηθά πνπιηά. εκαληηθή είλαη επίζεο θαη ε
παξνπζία 24 εηδώλ λπρηεξίδσλ ζην Δζληθό Πάξθν. Έμη ηνπιάρηζηνλ από απηά ηα είδε απαληώληαη
κε ζεκαληηθνύο πιεζπζκνύο εδώ, ελώ όια πξνζηαηεύνληαη από ηελ εζληθή θαη ηε δηεζλή λνκνζεζία.
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Οη ζπειηέο, θαζώο θαη παιηά νξπρεία ηεο πεξηνρήο ρξεζηκνπνηνύληαη από ηηο λπρηεξίδεο ζρεδόλ
όιν ην ρξόλν σο θαηαθύγην, ελώ κεξηθά είδε γελλνύλ εθεί ηα κηθξά ηνπο θαηά ηα ηέιε ηεο άλνημεο κε
αξρή θαινθαηξηνύ. Όιεο νη επηθάλεηεο λεξνύ ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ κηθξώλ δεμακελώλ λεξνύ
πνπ έρνπλ ηνπνζεηεζεί από ηε Γαζηθή Τπεξεζία, δηάζπαξηεο ζην δάζνο, απνηεινύλ πνιύηηκε
πεγή λεξνύ αιιά θαη ηξνθήο, θαζώο ζε απηέο ζπγθεληξώλνληαη πνιιά έληνκα. Πνιιέο λπρηεξίδεο
ηξέθνληαη κε έληνκα επηβιαβή γηα ηηο θαιιηέξγεηεο, απαιιάζζνληάο ηεο από απηά θαη βνεζώληαο
έηζη κε έκκεζν ηξόπν ηε γεσξγία.
IΣΟΡΙΚΟ
Ο Φνξέαο Γηαρείξηζεο Δζληθνύ Πάξθνπ Γάζνπο Γαδηάο-Λεπθίκεο-νπθιίνπ ζεζκνζεηήζεθε ην 1999
κε ηνλ Ν. 2742/1999 θαη ηδξύζεθε ην 2002 κε ηνλ Ν. 3044/2002 (ΦΔΚ Α΄197). Δίλαη Ννκηθό
Πξόζσπν Ηδησηηθνύ Γηθαίνπ θνηλσθεινύο ραξαθηήξα, ηειεί ππό ηελ επνπηεία ηνπ Τπνπξγείνπ
Πεξηβάιινληνο θαη Δλέξγεηαο (πξώελ ΤΠΔΥΩΓΔ) θαη έρεη ζαλ έδξα ην Κέληξν Δλεκέξσζεο ζηελ
Γαδηά, Γήκνπ νπθιίνπ, Ννκνύ Έβξνπ. Γηνηθείηαη από 9κειέο Γηνηθεηηθό πκβνύιην ην νπνίν
νξίδεηαη από ην Τ.ΠΔ.Κ.Α. θαη έρεη 3εηή ζεηεία ε νπνία κπνξεί λα παξαηείλεηαη κε πνιηηηθή
απόθαζε ηνπ ΤΠΔΝ.
ηελ πεξηνρή εθπνλήζεθε επηζηεκνληθή κειέηε "Δηδηθή Πεξηβαιινληηθή Μειέηε Γάζνπο Γαδηαο –
Λεπθίκκεο - νπθιίνπ " ε νπνία εγθξίζεθε γηα ηνπο ζθνπνύο ηνπ Πξνεδξηθνύ Γηαηάγκαηνο απηνύ κε
ηελ νηθ. 56089/3364/1998 απόθαζε ηεο Γεληθήο Γ/λζεο Πεξηβάιινληνο ηνπ ΤΠΔΥΩΓΔ. Ζ ΚΤΑ κε
αξ. 35633/30-8-2006 «Υαξαθηεξηζκόο ηνπ δάζνο Γαδηαο – Λεπθίκκεο – νπθιίνπ σο Δζληθό Πάξθν
κε ηελ νλνκαζία Δζληθό Πάξθν Γάζνπο Γαδηαο – Λεπθίκκεο – νπθιίνπ θαη θαζνξηζκόο ρξήζεσλ,
όξσλ θαη πεξηνξηζκώλ δόκεζεο» (ΦΔΚ Γ΄911) ξπζκίζεη θαη θαζνξίδεη ηηο ρξήζεηο, ηνπο όξνπο θαη
πεξηνξηζκνύο δόκεζεο έσο ζήκεξα.
KATAΡΣΙΗ ΚΑΙ ΣΔΛΙΚΗ ΓΙΑΜΟΡΦΩΗ ΣΟΤ ΥΔΓΙΟΤ Π.Γ.
Σν Σκήκα Βηνπνηθηιόηεηαο θαη Πξνζηαηεπόκελσλ Πεξηνρώλ ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ Φνξέα
Γηαρείξηζεο ηνπ Δζληθνύ Πάξθνπ Γαδηάο, θαηάξηηζε ην παξόλ ρέδην Πξνεδξηθνύ Γηαηάγκαηνο γηα
ηνλ ραξαθηεξηζκό ηνπ Δζληθνύ Πάξθνπ Γάζνπο Γαδηάο – Λεπθίκεο –νπθιίνπηνλ θαζνξηζκό δσλώλ
πξνζηαζίαο απηνύ, θαη ησλ ρξήζεσλ, όξσλ θαη πεξηνξηζκώλ αλά δώλε.
Σν ζρέδην ΠΓ πεξηιακβάλεη ζεκεηαθέο αιιαγέο, πξνζζήθεο ή δηνξζώζεηο, ε ζρέζε κε ηελ
ΚΤΑ,πνπ αθνξνύλ ζηελ άζθεζε ηεο πινηνκίαο πξνο όθεινο ηεο άγξηαο παλίδαο θαη εηδηθόηεξα ησλ
ζπάλησλ αξπαθηηθώλ, ηελ εθκεηάιιεπζε ησλ Α.Π.Δ. εληόο ηνπ Δζληθνύ Πάξθνπ θαη ζηελ ηνπξηζηηθή
αμηνπνίεζε ηνπ Δζληθνύ Πάξθνπ.
Αλαιπηηθόηεξα νη κεηαβνιέο απηέο έρνπλ σο εμήο :
Γεληθέο κεηαβνιέο
Πξνηείλεηαη ε αιιαγή ηεο αξίζκεζεο (όρη ησλ νξίσλ) ησλ αγξνηηθώλ δσλώλ κε ζθνπό ηελ θαιύηεξε
θαηαλόεζε αιιά θαη ηελ νξγάλσζε ησλ εηδηθώλ όξσλ κε θιηκάθσζε ησλ όξσλ θαη ησλ πεξηνξηζκώλ
αλάινγα κε ηελ νηθνινγηθή αμία θάζε δώλεο θαη΄εθαξκνγή ηνπ λ. 3937/2011, άξζξν 5, παξάγξαθνο
3, εδάθην δ.
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Γελ επηηξέπεηαη ε δεκηνπξγία κόληκσλ εγθαηαζηάζεσλ κεγάιεο θιίκαθαο ζηε δώλε Β2γ κε ζθνπό
ηελ πξνζηαζία ηεο αιινίσζεο ηνπ αγξνδαζηθνύ πεξηβάιινληνο θαη ηνπίνπ.
Δμεηδηθεύηεθαλ όξνη νη νπνίνη νδεγνύζαλ ζε εκπόδηα αλάπηπμεο επαγγεικαηηθώλ ππνδνκώλ
ρακειήο όριεζεο ζπκβαηώλ κε ην θαζεζηώο πξνζηαζίαο.
ρεηηθά κε ηελ πινηνκία θαη ηελ ελ γέλεη εθκεηάιιεπζε ηνπ δάζνπο:
ηηο δώλεο Α1 θαη Α2, ζα δηελεξγνύληαη νη πξνβιεπόκελεο από ηε δαζηθή λνκνζεζία δηαρεηξηζηηθέο
κειέηεο (Δηδηθό Γηαρεηξηζηηθό Α δώλεο) κε ζθνπό ηελ πξνζηαζία, δηαηήξεζε, απνθαηάζηαζε θαη
αλάδεημε ησλ νηθνζπζηεκάησλ, θαηόπηλ εγθξίζεσο ζρεηηθήο κειέηεο από ηελ Γαζηθή Τπεξεζία κεηά
από έθθξαζε γλώκεο ηνπ Φνξέα Γηαρείξηζεο θαη ζύκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο.
ηελ δώλε Β ζα δηελεξγνύληαη νη πξνβιεπόκελεο από ηε δαζηθή λνκνζεζία δηαρεηξηζηηθέο κειέηεο
(Δηδηθό Γηαρεηξηζηηθό Β Εώλεο) νη νπνίεο ζα πξέπεη λα ιακβάλνπλ ππόςε όιεο ηηο ιεηηνπξγίεο ηνπ
ζπγθεθξηκέλνπ δάζνπο θαη ηδηαίηεξα ηηο αλάγθεο δηαηήξεζεο ώξηκσλ δέλδξσλ θαη θαιιηέξγεηαο ησλ
λεαξώλ δαζώλ κε ζθνπό ηε δεκηνπξγία ζέζεσλ θαηάιιεισλ γηα ηε θσιεσπνίεζε ησλ αξπαθηηθώλ
θαη ησλ καπξνπειαξγώλ.
Ζ πξαγκαηνπνίεζε ησλ δαζηθώλ εξγαζηώλ μύιεπζεο θαη θαηαζθεπήο δαζηθήο ππνδνκήο ζε ζέζεηο
θσιενπνίεζεο ησλ αξπαθηηθώλ πνπιηώλ ζα δηελεξγνύληαη ζε ζπγθεθξηκέλεο ρξνληθέο πεξηόδνπο
θάζε έηνπο, εθηόο ηεο πεξηόδνπ αλαπαξαγσγήο ησλ ζπγθεθξηκέλσλ γηα θάζε δώλε εηδώλ.
ηηο δώλεο Α1 θαη Α2, ε άζθεζε ηεο κειηζζνθνκίαο ζα γίλεηαη ζε απόζηαζε κεγαιύηεξε ησλ 100 κ.
από ηηο νηθνηνπξηζηηθέο δηαδξνκέο θαη ηηο ζρεηηθέο ππνδνκέο, ζε ζέζεηο πνπ πξνηείλνληαη από ην
Φνξέα Γηαρέηξηζεο.
ρεηηθά κε ηελ εθκεηάιιεπζε Α.Π.Δ. :
Καηά ηε ζύληαμε ηνπ ζρεδίνπ Π.Γ. ραξαθηεξηζκνύ ηνπ Δζληθνύ Πάξθνπ Γαδηαο, ζπλεθηηκήζεθε από
θνηλνύ κε ηνλ Φ.Γ. ε αλάγθε απαγόξεπζεο εγθαηάζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο ΑΠΔ (Αηνιηθά Πάξθα θαη
ΑΠΖΔ) θαη ζπλνδώλ έξγσλ ιόγσ ηεο αλάγθεο πξνζηαζίαο ησλ ζπάλησλ αξπαθηηθώλ ηεο
πεξηνρήο. Ζ αλάγθε απαγόξεπζεο εγθαηάζηαζεο αηνιηθώλ πάξθσλ εληόο ησλ νξίσλ ηνπ Δζληθνύ
Πάξθνπ ηεθκεξηώλεηαη επηζηεκνληθά από πξόζθαηεο κειέηεο1,2 νη νπνίεο αλαθέξνπλ ηηο απεηιέο
πνπ επηθέξεη ε ζπγθεθξηκέλε δξαζηεξηόηεηα ζηελ νξληζνπαλίδα ηεο πεξηνρήο.
ηε δώλε Β επηηξέπεηαη ε εγθαηάζηαζε κηθξώλ Αλαλεώζηκσλ Πεγώλ Δλέξγεηαο
(θσηνβνιηατθά) ζύκθσλα κε ηελ ηζρύνπζα λνκνζεζία θαζώο επίζεο θαη ε εγθαηάζηαζε κνλάδσλ
παξαγσγήο ελέξγεηαο από θσηνβνιηατθά κόλνλ ζηηο ζηέγεο θηηξίσλ, επαγγεικαηηθώλ ή ηδησηηθώλ
επάλσ από ηελ θεξακνζθεπή ζηέγε θαη ζε θακηά πεξίπησζε κέζα ζε ηδησηηθέο αγξνηηθέο γαίεο.
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ρεηηθά κε ηελ πεξαηηέξω ηνπξηζηηθή αμηνπνίεζε ηνπ Δζληθνύ Πάξθνπ:
Πξνβιέπεηαη ε δηνξγάλσζε νηθνηνπξηζηηθώλ δξαζηεξηνηήησλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο
νξγαλσκέλεο (νκαδηθήο) επίζθεςεο, κε ζθνπό ηελ πεξηβαιινληηθή εθπαίδεπζε, ηελ παξαηήξεζε
ηεο θύζεο θαη ηελ άζιεζε.
Πην ζπγθεθξηκέλα ζηε δώλε Β πξνβιέπεηαη:
- Ζ ρξήζε, ε ζπληήξεζε θαη ν εθζπγρξνληζκόο ησλ πθηζηάκελσλ νηθνηνπξηζηηθώλ
ππνδνκώλ.
- Ο εθζπγρξνληζκόο, ζπληήξεζε, απνθαηάζηαζε ησλ πθηζηάκελσλ εγθαηαζηάζεσλ
ρώξσλ δαζηθήο αλαςπρήο.
- Ζ εξαζηηερληθή αιηεία ζηα ξέκαηα ζύκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο.
- Ζ εγθαηάζηαζε θαη ιεηηνπξγία θαηαζθελσηηθνύ θέληξνπ ζηε Β δώλε κε δπλαηόηεηα
ιεηηνπξγίαο θαζ΄όιε ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο.
- Ζ αμηνπνίεζε ηακαηηθώλ πεγώλ κε ηελ εγθαηάζηαζε ππνδνκώλ αγξνηνπξηζκνύ
(δώλε Β2β)
- Ζ αλέγεξζε αγξνηνπξηζηηθώλ θαηαιπκάησλ κέρξη 3 θιεηδηώλ ή ηνπξηζηηθώλ
επηπισκέλσλ επαύιεσλ ή θαηνηθηώλ (δώλεο Β2β θαη Β2γ).
ΤΝΟΠΣΙΚΗ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΥΔΓΙΟΤ ΠΓ
Σν ζρέδην Π.Γ. βαζίδεηαη ζην θείκελν ηεο Κ.Τ.Α. 35633/30-08-2006, ζηε ζπλεξγαζία κε ηνλ Φ.Γ..
θαη ζηελ αμηνιόγεζε ησλ πξνηάζεσλ από ηνπηθνύο θνξείο πνπ, θαηά ηα αλσηέξσ αθνξνύλ :
-

ζηελ άζθεζε ηεο πινηνκίαο θαη ηελ εθκεηαιιεπζε ηνπ δάζνπο,
ζηε ξύζκηζε ηεο εθκεηάιιεπζεο ησλ ΑΠΔ εληόο ηνπ Δζληθνύ Πάξθνπ θαη
ζηελ ηνπξηζηηθή αμηνπνίεζε ηνπ Δζληθνύ Πάξθνπ.

ύκθσλα κε ην άξζξν 21 ηνπ 1650/1986, όπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξν 6 ηνπ λ. 3937/2011
(παξάγξαθνο 5α):
Κανονιζηικέρ ππάξειρ σαπακηηπιζμού πποζηαηεςομένυν πεπιοσών πος εγκπίθηκαν από αναπμόδιο
όπγανο, μποπούν να εγκπιθούν με πποεδπικά διαηάγμαηα υρ έσοςν, με ηην επιθύλαξη ηηρ ηήπηζηρ
ηυν πποβλέτευν ηηρ παπαγπάθος 2 ηος άπθπος 9, ύζηεπα από ππόηαζη ηος Υποςπγού
Πεπιβάλλονηορ, Ενέπγειαρ και Κλιμαηικήρ Αλλαγήρ και ηυν ζςναπμόδιυν Υποςπγών και μεηά από
ειζήγηζη ηηρ απμόδιαρ Γενικήρ Διεύθςνζηρ Πεπιβάλλονηορ όηι δεν έσοςν επέλθει ιδιαίηεπα
ζημανηικέρ αλλαγέρ ζηην καηάζηαζη διαηήπηζηρ ηος πποζηαηεςηέος ανηικειμένος. Η ιζσύρ ηυν
παπαπάνυ πποεδπικών διαηαγμάηυν, πλην ηηρ ηήπηζηρ ηυν πποβλέτευν ηηρ παπαγπάθος 2 ηος
άπθπος 9, αναηπέσει ζηην ημεπομηνία δημοζίεςζηρ ηυν ππώηυν διοικηηικών ππάξευν, οι οποίερ
καηαπγούνηαι πηηά με ηα ίδια πποεδπικά διαηάγμαηα.
Πξνθύπηεη, ινηπόλ όηη ε Κ.Τ.Α. ραξαθηεξηζκνύ ππ.αξ. 35633/30-08-2006 κπνξνύζε, θαη αξρήλ, λα
εγθξηζεί κε Πξνεδξηθό Γηάηαγκα σο έρεη, πιελ όκσο κε ηνλ ηξόπν απηό ζα δηαησληζηνύλ όια εθείλα
ηα πξνβιήκαηα πνπ πξνέθπςαλ από ηελ εθαξκνγή ηεο Κ.Τ.Α. απηήο πνπ ζρεηίδνληαη κε δηάθνξεο
πηπρέο ηεο δηαρείξηζεο θαη αλάπηπμεο ηεο πεξηνρήο ηνπ Δζληθνύ Πάξθνπ Γάζνπο Γαδηάο – Λεπθίκεο
–νπθιίνπ. Αληίζεηα, ε δηαδηθαζία πνπ αθνινπζήζεθε γηα ηε δηακόξθσζε ηνπ παξόληνο ζρεδίνπ
Π.Γ. είλαη, θαηά κεγάιν κέξνο ηνπ, απνηέιεζκα ηεο ζπλεξγαζίαο ηεο Τπεξεζίαο κε ηνλ Φνξέα
Γηαρείξηζεο.θαη απνηέιεζκα δηαδηθαζίαο δηαβνύιεπζεο ζε ηνπηθό επίπεδν.
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