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ΤΠΟΤΡΓΔIΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ & ΔΝΔΡΓΔΙΑ.
ΓΔΝIΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ
ΓIΔΤΘΤΝΗ ΠΡΟΣΑΙΑ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΣΗΣΑ,
ΔΓΑΦΟΤ & ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΠΟΒΛΗΣΩΝ
ΣΜΗΜΑ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΣΗΣΑ & ΠΡΟΣΑΣΔΤΟΜΔΝΩΝ ΠΔΡΙΟΥΩΝ

ΠΡΟΔΓΡΙΚΟ ΓΙΑΣΑΓΜΑ
«Υαπακηηπιζμόρ ηηρ σεπζαίαρ πεπιοσήρ ηος δάζοςρ Γαδιάρ – Λεςκίμηρ –
οςθλίος ωρ Δθνικού Πάπκος Γάζοςρ Γαδιάρ - Λεςκίμηρ - οςθλίος, καθοπιζμόρ ζωνών πποζηαζίαρ
αςηού, σπήζεων, όπων και πεπιοπιζμών»
Έρνληαο ππφςε,
1. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 21 ηνπ Ν. 1650/1986 «Γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο» (Α΄ 160) φπσο απηφο
ηξνπνπνηήζεθε κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Ν. 3937/2011 (Α΄ 60).
2. Tηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 8 ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ Ν. 3937/2011 (Α΄ 60).
3. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 90 ηνπ Κψδηθα Ννκνζεζίαο γηα ηελ Κπβέξλεζε θαη ηα Κπβεξλεηηθά Όξγαλα πνπ
θπξψζεθε κε ην άξζξν πξψην ηνπ Π.δ/ηνο 63/2005 (Α΄ 98).
4. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Π.δ/ηνο 70/2015 «Αλαζχζηαζε ησλ Τπνπξγείσλ Πνιηηηζκνχ θαη Αζιεηηζκνχ, Τπνδνκψλ,
Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ, Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαηΣξνθίκσλ. Αλαζχζηαζε ηνπ Τπνπξγείνπ Ναπηηιίαο θαη
Αηγαίνπ θαη κεηνλνκαζία ηνπ ζε Τπνπξγείν Ναπηηιίαο θαη Νεζησηηθήο Πνιηηηθήο. Μεηνλνκαζία ηνπ Τπνπξγείνπ
Πνιηηηζκνχ, Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ ζε Τπνπξγείν Παηδείαο, Έξεπλαο θαη Θξεζθεπκάησλ, ηνπ Τπνπξγείνπ
Οηθνλνκίαο, Τπνδνκψλ, Ναπηηιίαο θαη Σνπξηζκνχ ζε Τπνπξγείν Οηθνλνκίαο, Αλάπηπμεο θαη Σνπξηζκνχ θαη ηνπ
Τπνπξγείνπ Παξαγσγηθήο Αλαζπγθξφηεζεο, Πεξηβάιινληνο θαη Δλέξγεηαο ζε Τπνπξγείν Πεξηβάιινληνο θαη
Δλέξγεηαο. Μεηαθνξά Γεληθήο Γξακκαηείαο Βηνκεραλίαο ζην Τπνπξγείν Οηθνλνκίαο, Αλάπηπμεο θαη Σνπξηζκνχ»
(Α΄114).
5. Σελ ππ' αξηζκ. Τ31/12.10.2015 Απφθαζε Πξσζππνπξγνχ «Αλάζεζε αξκνδηνηήησλ ζηνλ Τπνπξγφ
Πεξηβάιινληνο θαη Δλέξγεηαο, Παλαγηψηε θνπξιέηε θαη ζηνλ Αλαπιεξσηή Τπνπξγφ Πεξηβάιινληνο θαη
Δλέξγεηαο, Ησάλλε Σζηξψλε» (Β΄ 2183).
6. Σελ επηζηεκνληθή κειέηε "Δηδηθή Πεξηβαιινληηθή Μειέηε Γάζνπο Γαδηάο – Λεπθίκεο - νπθιίνπ " πνπ
εγθξίζεθε γηα ηνπο ζθνπνχο ηνπ Πξνεδξηθνχ Γηαηάγκαηνο απηνχ κε ηελ νηθ. 56089/3364/1998 απφθαζε ηεο
Γεληθήο Γ/λζεο Πεξηβάιινληνο ηνπ ΤΠΔΥΩΓΔ.
7. Σελ............ ζχκθσλε γλψκε ηνπ ΤΔΘΑ.
8. Σελ…...... γλσκνδφηεζε ηεο Δπηηξνπήο Φχζεο 2000.
9. Σελ .………..γλσκνδφηεζε ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπηθξαηείαο.
10. Σελ........... γλσκνδφηεζε ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Μαθεδνλίαο – Θξάθεο.
11. Σελ......... εηζήγεζε ηεο Γηεχζπλζεο Πξνζηαζίαο Βηνπνηθηιφηεηαο. Δδάθνπο θαη Γηαρείξηζεο Απνβιήησλ ηνπ
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ΤΠΔΝ κε ζπλεκκέλν ζρέδην Π.δ/ηνο.
12. Σν γεγνλφο φηη απφ ηηο θαλνληζηηθέο δηαηάμεηο ηεο Απφθαζεο απηήο δελ πξνθαιείηαη δαπάλε ζε βάξνο ηνπ
θξαηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ θαη ησλ πξνυπνινγηζκψλ ησλ νηθείσλ Πεξηθεξεηαθψλ Δλνηήησλ θαη ησλ Γήκσλ
απνθαζίδνπκε:

Άπθπο 1
κοπόρ

θνπφο ηεο παξφληνο Πξνεδξηθνχ Γηαηάγκαηνο είλαη ε πξνζηαζία, δηαηήξεζε θαη δηαρείξηζε ηεο θχζεο θαη ηνπ
ηνπίνπ, σο θπζηθήο θιεξνλνκηάο θαη ησλ πνιχηηκσλ εζληθψλ θπζηθψλ πφξσλ, ζην δαζηθφ ζχκπιεγκα Γαδηάο Λεπθίκεο - νπθιίνπ, πνπ δηαθξίλεηαη γηα ηελ κεγάιε βηνινγηθή, νηθνινγηθή, αηζζεηηθή, επηζηεκνληθή,
γεσκνξθνινγηθή θαη επηκνξθσηηθή/εθπαηδεπηηθή ηνπ αμία, κε ην ραξαθηεξηζκφ ηνπ σο Δζληθφ Πάξθν.
Δηδηθφηεξα, επηδηψθεηαη ε πξνζηαζία θαη δηαηήξεζε ησλ θπζηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ ηνπίσλ, ησλ
πξνζηαηεπφκελσλ ηχπσλ νηθνηφπσλ θαη ησλ πξνζηαηεπφκελσλ εηδψλ ρισξίδαο θαη παλίδαο πνπ απαληψληαη
ζηε ζπγθεθξηκέλε πεξηνρή θαη ηδηαίηεξα ε δηαηήξεζε ηεο δνκήο ησλ ελδηαηηήκαησλ ησλ αξπαθηηθψλ πνπιηψλ θαη
ζπγθεθξηκέλα ησλ ψξηκσλ δέλδξσλ θαη ησλ δαζηθψλ αλνηγκάησλ.
Άπθπο 2
Υαπακηηπιζμόρ και καθοπιζμόρ οπίων ηηρ πποζηαηεςόμενηρ πεπιοσήρ και ηων ζωνών
1. Υαξαθηεξίδεηαη σο Δζληθφ Πάξθν κε ηελ επσλπκία «ΔΘΝΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΓΑΟΤ ΓΑΓΙΑ – ΛΔΤΚΙΜΗ ΟΤΦΛΙΟΤ», πνπ κεηαθξάδεηαη γηα ηηο ζρέζεηο κε ην εμσηεξηθφ σο «DADIA – LEFKIMI – SOUFLI - FOREST
NATIONAL PARK» ε εθηφο ζρεδίνπ πφιεσο θαη εθηφο νξίσλ νηθηζκψλ πξoυθηζηάκεvσv ηoπ έηoπο 1923 θαη
θάησ ησλ 2.000 θαηνίθσλ πεξηνρή ζπλνιηθήο έθηαζεο 428.000 ζηξεκκάησλ, ε νπνία απνηειεί ην δαζηθφ
ζχκπιεγκα Γαδηάο - Λεπθίκεο - νπθιίνπ θαη εκπίπηεη εληφο ησλ δηνηθεηηθψλ νξίσλ ηνπ Γήκνπ νπθιίνπ (Ν.
`Δβξνπ), φπσο ηα φξηα θαίλνληαη κε δηπιή πξάζηλε γξακκή ζηα δχν (2) ζρεηηθά πξσηφηππα δηαγξάκκαηα ζε
θιίκαθα 1:20.000, πoπ ζεσξήζεθαλ απφ ηov Πξoτζηάκεvo ηεο Γηεχζπvζεο Σoπoγξαθηθψv Δθαξκoγψv θαη
Γεσρσξηθψλ Πιεξνθνξηψλ ηνπ ΤΠΔΝ κε ηελ ππ' αξ. ................. πξάμε ηνπ θαη πνπ αληίηππν ζε θσηνζκίθξπλζε
δεκνζηεχεηαη κε ην παξφλ Π.Γ/γκα.
2. Δληφο ησλ νξίσλ ηνπ Δζληθνχ Πάξθνπ νξίδνληαη πεξηνρέο Α θαη Β, φπσο θαίλνληαη ζηα δηαγξάκκαηα ηεο
πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ. Δληφο ηεο πεξηνρήο Α, ζπλνιηθήο έθηαζεο 78.000 ζηξεκκάησλ πεξίπνπ, ε νπνία
ραξαθηεξίδεηαη σο Πεπιοσή Πποζηαζίαρ ηηρ Φύζηρ νξίδνληαη Εψλεο Α1 θαη Α2 θαη εληφο ηεο πεξηνρήο Β
ζπλνιηθήο έθηαζεο 350.000 ζηξεκκάησλ πεξίπνπ νξίδνληαη Εψλεο Β1, Β2α, Β2β, Β2γ θαη Β3, φπσο θαίλνληαη
ζηα παξαπάλσ δηαγξάκκαηα. Οη ζπληεηαγκέλεο ησλ νξίσλ ησλ Εσλψλ απηψλ αλαθέξνληαη ζην Παξάξηεκα Η.
Άπθπο 3
Υπήζειρ, δπαζηηπιόηηηερ, μέηπα, όποι και πεπιοπιζμοί πποζηαζίαρ και διασείπιζηρ
Α. ηηο Εψλεο Α1 θαη Α2 (Πεπιοσέρ Πποζηαζίαρ ηηρ Φύζηρ), 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.
Δληφο ησλ νξίσλ ησλ δσλψλ Α1 θαη Α2 επηηξέπνληαη:
1. Ζ επηζηεκνληθή έξεπλα ησλ θπζηθψλ νηθνζπζηεκάησλ θαη ησλ εηδψλ ρισξίδαο θαη παλίδαο, ε ζπζηεκαηηθή
παξαθνινχζεζε νηθνινγηθψλ παξακέηξσλ θαη ε αξραηνινγηθή έξεπλα, ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο, κε
ηελ πξνυπφζεζε φηη δελ δεκηνπξγνχληαη πξνβιήκαηα ππνβάζκηζεο ζην νηθνζχζηεκα θαη ζχκθσλα κε ηα
νξηδφκελα ζην ρέδην Γηαρείξηζεο ηεο πεξηνρήο.
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2. Ζ εθηέιεζε εηδηθψλ δηαρεηξηζηηθψλ έξγσλ θαη ε εθαξκνγή κέηξσλ θαη ηερληθψλ πνπ απνζθνπνχλ ζηελ
απνθαηάζηαζε, πξνζηαζία, δηαηήξεζε, βειηίσζε θαη αλάδεημε ησλ εηδψλ θαη ησλ ελδηαηηεκάησλ ηνπο ζηελ
πεξηνρή, εθφζνλ ηεθκεξηψλεηαη επαξθψο ε ζθνπηκφηεηα/αλαγθαηφηεηα θαη ε απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπο κεηά απφ
ζχκθσλε γλψκε ηνπ Φνξέα Γηαρείξηζεο θαη ζχκθσλα κε ηνπο εηδηθφηεξνπο φξνπο ηνπ ρεδίνπ Γηαρείξηζεο ηεο
πεξηνρήο.
3. Ζ θαηαζθεπή, εγθαηάζηαζε, ζπληήξεζε θαη ιεηηνπξγία ππνδνκψλ, (παξαηεξεηήξηα, πηλαθίδεο θαη
νξηνζήκαηα, επηζηεκνληθφο εμνπιηζκφο θαη ππνδνκέο θχιαμεο θαη πξνζηαζίαο απφ θπζηθέο θαηαζηξνθέο,
ππνδνκέο μεθνχξαζεο επηζθεπηψλ, μχιηλα ή πέηξηλα θαζίζκαηα, ζηέγαζηξα, βξχζεο) απφ θπζηθά πιηθά
ελαξκφληζκέλα κε ην θπζηθφ πεξηβάιινλ ηεο πεξηνρήο, θαζψο θαη ε ράξαμε, βειηίσζε θαη ζήκαλζε
κνλνπαηηψλ, γηα ηελ νξγάλσζε ησλ επηηξεπνκέλσλ ζην παξφλ Γηάηαγκα δξαζηεξηνηήησλ θαη ζχκθσλα κε ηηο
εηδηθφηεξεο ξπζκίζεηο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην εγθεθξηκέλν ρέδην Γηαρείξηζεο ηεο πεξηνρήο.
4. Ζ θπθινθνξία θαη ζηάζκεπζε ηξνρνθφξσλ κε ζθνπφ ηελ πξνζηαζία θαη θχιαμε ηεο πεξηνρήο θαη ηελ
εμππεξέηεζε ησλ λφκηκα πθηζηάκελσλ εγθαηαζηάζεσλ θαη αζθνχκελσλ δξαζηεξηνηήησλ κφλν ζηηο λφκηκα
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
θαη ησλ ελδηαηηεκάησλ ηνπο, γηα ηε δηεπθφιπλζε ηεο θχιαμεο ηεο πεξηνρήο (ηνπνζέηεζε κπαξψλ, πηλαθίδσλ
θ.α.) θαη γηα ιφγνπο ππξνπξνζηαζίαο ή πξνζηαζίαο απφ θπζηθέο θαηαζηξνθέο. Ζ απαγφξεπζε ηεο
θπθινθνξίαο ξπζκίδεηαη κε απφθαζε ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα ηεο νηθείαο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο, κεηά απφ
εηζήγεζε ησλ νηθείσλ Γαζηθψλ ππεξεζηψλ θαη θαηφπηλ ζρεηηθήο γλσκνδφηεζεο ηνπ Φνξέα Γηαρείξηζεο, 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.
5. Ζ εθαξκνγή ηεο πξνβιεπφκελεο απφ ηε δαζηθή λνκνζεζία δηαρεηξηζηηθήο κειέηεο (Δηδηθφ Γηαρεηξηζηηθφ
ρέδην ηεο πεξηνρήο Α΄ ηνπ Δζληθνχ Πάξθνπ Γάζνπο Γαδηάο-Λεπθίκεο-νπθιίνπ) κε ζθνπφ ηελ πξνζηαζία,
δηαηήξεζε, απνθαηάζηαζε θαη αλάδεημε ησλ νηθνζπζηεκάησλ, θαηφπηλ εγθξίζεσο ζρεηηθήο κειέηεο απφ ηελ
Γαζηθή Τπεξεζία κεηά απφ έθθξαζε γλψκεο ηνπ Φνξέα Γηαρείξηζεο θαη ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο.
6. Ζ εθηέιεζε εξγαζηψλ δηαρείξηζεο ηεο δαζηθήο βιάζηεζεο θαη ησλ ζεκαληηθψλ νηθνηφπσλ ησλ
πξνζηαηεπφκελσλ εηδψλ ηεο ρισξίδαο θαη παλίδαο, θαηά ηελ πεξίνδν 1 επηεκβξίνπ - 30 Απξηιίνπ θάζε έηνπο.
7. Ζ θσηνγξάθεζε θαη ε θηλεκαηνγξάθεζε πνπ είλαη ζρεηηθή κε ηα νηθνινγηθά ραξαθηεξηζηηθά θαη ηελ
εθαξκνδφκελε δηαρείξηζε ηνπ Δζληθνχ Πάξθνπ γηα επαγγεικαηηθνχο ζθνπνχο κεηά απφ έγθξηζε θαη ρνξήγεζε
ζρεηηθήο αδείαο ηνπ Φνξέα Γηαρείξηζεο.
8. Ζ εθηέιεζε εξγαζηψλ δηαρείξηζεο πξνζηαηεπφκελσλ εηδψλ ρισξίδαο θαη παλίδαο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο
εγθαηάζηαζεο ιεηηνπξγίαο θαη ζπληήξεζεο ηατζηξψλ γηα ηα πησκαηνθάγα είδε πηελψλ.
9. Ζ ζπληήξεζε θαη βειηίσζε ησλ δαζηθψλ δξφκσλ.
10. Ζ θαιιηέξγεηα ησλ πθηζηάκελσλ αγξψλ. ε πεξίπησζε εγθαηάιεηςεο θαη θπζηθήο δάζσζήο ηνπο, ζηηο
εθηάζεηο απηέο εληάζζνληαη, κε ην ρέδην Γηαρείξηζεο ή ην Δηδηθφ Γηαρεηξηζηηθφ ρέδην, αληίζηνηρεο δξάζεηο
δεκηνπξγίαο θαη δηαηήξεζεο δηαθέλσλ.
11. Ζ ειεχζεξε βφζθεζε θηελνηξνθηθψλ δψσλ, ε ιεηηνπξγία πθηζηάκελσλ καληξηψλ θαη ζηεγάζηξσλ θαη ε
ζπληήξεζε θαη θαηαζθεπή πδξνκαζηεχζεσλ θαη κφληκσλ πνηίζηξσλ.
12. Ζ κειηζζνθνκία, ζε απφζηαζε κεγαιχηεξε ησλ 100 κ. απφ ηηο νηθνηνπξηζηηθέο δηαδξνκέο θαη ηηο ζρεηηθέο
ππνδνκέο.
- Δπηπιένλ ησλ αλσηέξσ δξαζηεξηνηήησλ θαη κφλν ζηε δψλε Α2, επηηξέπνληαη:
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13. Έξγα δηαρείξηζεο θαη αμηνπνίεζεο πδαηηθψλ πφξσλ κε απνθιεηζηηθφ ζθνπφ ηε βειηίσζε ησλ ελδηαηηεκάησλ
ησλ αξπαθηηθψλ πνπιηψλ θαη άιισλ ζεκαληηθψλ εηδψλ παλίδαο θαη ηελ ππνζηήξημε ησλ θηελνηξνθηθψλ δψσλ.
14. Ζ εγθαηάζηαζε λέσλ καληξηψλ θαη ζηεγάζηξσλ ζίηηζεο θηελνηξνθηθψλ δψσλ κε επθφισο απνζπψκελα
πιηθά ζπκθσλα κε ην ΠΓ190/1981.
15. Ζ εκεξήζηα νξγαλσκέλε (νκαδηθή) θαη κεκνλσκέλε επίζθεςε, κε ζθνπφ ηελ πεξηβαιινληηθή εθπαίδεπζε,
ηελ παξαηήξεζε ηεο θχζεο θαη ηελ άζιεζε, εθηφο ησλ νρινπζψλ δξαζηεξηνηήησλ, φπσο αζιεηηζκνχ κε
ηξνρνθφξα θαη ηεο αλαξξίρεζεο. ην ρέδην Γηαρείξηζεο ηεο πεξηνρήο εμεηδηθεχνληαη νη φξνη γηα ηελ άζθεζε
ησλ σο άλσ δξαζηεξηνηήησλ.
Β. ηηο Εψλεο Β1, Β2α, Β2β, Β2γ θαη Β3 φπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 2 παξ. 2 ηνπ παξφληνο, ζθνπφο είλαη ε
πξνζηαζία επαξθνχο έθηαζεο, ψζηε λα θιηκαθψλνληαη νη φξνη θαη πεξηνξηζκνί γηα ηελ θαιχηεξε δηαζθάιηζε
ηνπ πξνζηαηεπηένπ αληηθεηκέλνπ. Οη δψλεο απηέο ζα ιεηηνπξγήζνπλ αθελφο σο ρψξνο ξχζκηζεο δξαζηεξηνηήησλ
γηα ηηο δψλεο πξνζηαζίαο Α1 θαη Α2, θαη αθεηέξνπ σο ρψξνο βηψζηκεο αλάπηπμεο κε ηελ άζθεζε θαη αλάδεημε
παξαδνζηαθψλ δξαζηεξηνηήησλ κε γλψκνλα ηελ αεηθνξία.
Δληφο ησλ νξίσλ ηεο Εσλψλ Β1, Β2α, Β2β, Β2γ θαη Β3 επηπιένλ ησλ αλαθεξνκέλσλ ζηηο Εψλεο Α1 θαη Α2 ηνπ
παξφληνο επηηξέπνληαη:
1. Ζ εθαξκνγή ηεο πξνβιεπφκελεο απφ ηε δαζηθή λνκνζεζία δηαρεηξηζηηθήο κειέηεο (Δηδηθφ Γηαρεηξηζηηθφ
ρέδην ηεο πεξηνρήο Β΄ ηνπ Δζληθνχ Πάξθνπ Γάζνπο Γαδηάο-Λεπθίκεο-νπθιίνπ) ε νπνία ζα πξέπεη λα
ιακβάλεη ππφςε φιεο ηηο ιεηηνπξγίεο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ δάζνπο θαη ηδηαίηεξα ηηο αλάγθεο δηαηήξεζεο ψξηκσλ
δέλδξσλ, δηεχξπλζεο πθηζηάκελσλ θαη δεκηνπξγία δαζηθψλ αλνηγκάησλ θαη θαιιηέξγεηαο ησλ λεαξψλ δαζψλ κε
ζθνπφ ηε δεκηνπξγία ζέζεσλ θαηάιιεισλ γηα ηε θσιεσπνίεζε θσιενπνίεζε ησλ αξπαθηηθψλ πηελψλ θαη ησλ
καπξνπειαξγψλ (Ciconia nigra).
2. Ζ πξαγκαηνπνίεζε ησλ δαζηθψλ πινηνκηθψλ εξγαζηψλ ζε ζέζεηο θσιενπνίεζεο ησλ αξπαθηηθψλ πνπιηψλ
ζε ζπγθεθξηκέλεο ρξνληθέο πεξηφδνπο θάζε έηνπο, εθηφο ηεο πεξηφδνπ αλαπαξαγσγήο ησλ ζπγθεθξηκέλσλ γηα
θάζε δψλε εηδψλ.
3. H ζπληήξεζε θαη βειηίσζε ησλ δαζηθψλ δξφκσλ.
4. Ζ άζθεζε ηεο κειηζζνθνκίαο ζε θαηάιιειεο ζέζεηο, ζχκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία θαηφπηλ ζχκθσλεο
γλψκεο ηνπ Φνξέα Γηαρείξηζεο θαη έγθξηζεο ηεο Γαζηθήο Τπεξεζίαο
5. Ζ ρξήζε, ε ζπληήξεζε, ε επέθηαζε θαη ν εθζπγρξνληζκφο ησλ πθηζηάκελσλ νηθνηνπξηζηηθψλ ππνδνκψλ.
6. Ο εθζπγρξνληζκφο, ζπληήξεζε, απνθαηάζηαζε ησλ πθηζηάκελσλ εγθαηαζηάζεσλ ρψξσλ δαζηθήο αλαςπρήο.
7. Ζ ζπληήξεζε θαη ε βειηίσζε ηνπ πθηζηακέλνπ επαξρηαθνχ θαη αγξνηηθνχ νδηθνχ δηθηχνπ.
8. Ζ θαηαζθεπή θαη ιεηηνπξγία κηθξνθξαγκάησλ γηα αληηππξηθνχο ή αξδεπηηθνχο ζθνπνχο ή γηα ηελ
απνθαηάζηαζε/δεκηνπξγία πδάηηλσλ βηνηφπσλ, ε εγθαηάζηαζε κεκνλσκέλσλ πδαηνγεσηξήζεσλ θαη ε εθηέιεζε
έξγσλ δηαρείξηζεο θαη αμηνπνίεζεο ησλ πδαηηθψλ πφξσλ κφλν γηα ηε βειηίσζε ησλ ελδηαηεκάησλ ησλ
αξπαθηηθψλ πνπιηψλ θαη άιισλ ζεκαληηθψλ εηδψλ ηεο άγξηαο παλίδαο.
9. Ζ ζήξα κεηά απφ πξφηαζε ηνπ Φνξέα Γηαρείξηζεο θαη έθδνζεο απφθαζεο απφ ηελ αξκφδηα Τπεξεζία.
10. Ζ εξαζηηερληθή αιηεία ζηα ξέκαηα ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο.
11. Ζ εγθαηάζηαζε θαη ιεηηνπξγία νξγαλσκέλσλ ηνπξηζηηθψλ θαηαζθελψζεσλ κε δπλαηφηεηα ιεηηνπξγίαο
θαζ΄φιε ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο θαζψο θαη ππνδνκψλ ππνδνρήο θαη δηακνλήο θνηηεηψλ ΑΔΗ ζηα πιαίζηα ηεο
εθπαίδεπζήο ηνπο ζε ζέκαηα δαζνπξνζηαζίαο θαη θπζηθνχ πεξηβάιινληνο, ζε ρψξνπο εγθαηαιειεηκκέλσλ
ζηξαηησηηθψλ ππνδνκψλ ζηελ πεξηνρή.
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12. Ζ ακκνιεςία θαη εμφξπμε αδξαλψλ πιηθψλ απφ ηηο θνίηεο ησλ ξεκάησλ ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο
θαη κεηά απφ ζχκθσλε γλψκε ηνπ Φνξέα Γηαρείξηζεο.
13. Ζ πινπνίεζε, ζπληήξεζε θαη ν εθζπρξνληζκφο ησλ απαξαίηεησλ έξγσλ θαη εγθαηαζηάζεσλ ππνδνκψλ
(χδξεπζε, απνρεηεχζε, δηαρείξηζε αζηηθψλ ζηεξεψλ απνβιήησλ, αζηηθψλ ιπκκάησλ, παξνρήο ειεθηξηθήο
ελέξγεηαο, ηειεπηθνηλσληψλ θηι) γηα ηηο αλάγθεο ησλ θαηνίθσλ θαη επηζθεπηψλ ηεο πεξηνρήο κεηά ηελ εμέηαζε
ελαιιαθηηθψλ ιχζεσλ θαη ηελ πξνβιεπφκελε πεξηβαιινληηθή αδεηνδφηεζε ζε εθαξκνγή ησλ δηαηάμσλ ηνπ λ.
4014/2011 (ΦΔΚ Α 209).
- Δηδηθφηεξα, θαη κφλν ζηηο δψλεο Β1, Β2α θαη Β3 επηπιένλ ησλ πξναλαθεξνκέλσλ ζηελ ελφηεηα Β ηνπ
παξφληνο, επηηξέπεηαη:
14. Ζ εγθαηάζηαζε λέσλ καληξηψλ θαη ζηεγάζηξσλ θαζψο θαη θηλεηψλ ππνδνκψλ ζίηηζεο θηελνηξνθηθψλ δψσλ
κε επθφισο απνζπψκελα πιηθά ζχκθσλα κε ην ΠΓ190/1981.
- Δηδηθφηεξα, θαη κφλν ζηηο δψλεο Β2β θαη Β2γ επηπιένλ ησλ πξναλαθεξνκέλσλ ζηελ ελφηεηα Β ηνπ παξφληνο,
επηηξέπεηαη:
15. Ζ εγθαηάζηαζε επαγγεικαηηθψλ εξγαζηεξίσλ ρακειήο φριεζεο θαη κεηαπνηεηηθψλ κνλάδσλ αγξνηηθψλ θαη
άιισλ ηνπηθψλ πξντφλησλ ζχκθσλα κε ηελ ΤΑ 1958/2012 (ΦΔΚ Β 21) θαη ηνλ Ν. 4014/2011 (ΦΔΚ Α 209). Ζ
αλέγεξζε ησλ παξαπάλσ κνλάδσλ γίλεηαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο θαη ηνπο γεληθνχο
φξνπο πνπ ηζρχνπλ γηα ηελ εθηφο ζρεδίνπ δφκεζε (ΠΓ ηεο 24.05.1985 - ΦΔΚ Γ 270). Ωο πξνυπφζεζε γηα ηελ
έθδνζε νηθνδνκηθήο αδείαο ηζρχεη ε δηαηήξεζε ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ αγξνηηθνχ ηνπίνπ, ζχκθσλα κε ηηο
δηαηάμεηο ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο θαη κεηά απφ έγθξηζε ηεο κειέηεο απφ ηελ Δπηηξoπή Πoιεoδoκηθoχ θαη
Αξρηηεθηovηθoχ Διέγρoπ (Δ.Π.Α.Δ.).
16. Ζ εγθαηάζηαζε, ε ιεηηνπξγία, ν εθζπγρξνληζκφο θαη ε ζπληήξεζε πηελνθηελνηξνθηθψλ κνλάδσλ ηεο
Τπνθαηεγνξίαο Α2 ηεο 7εο Οκάδαο ηνπ Παξαξηήκαηνο VII ηεο ΤΑ 1958/2012 (ΦΔΚ Β 21) ζχκθσλα κε ηηο
θείκελεο δηαηάμεηο.
17. Ζ εγθαηάζηαζε κνλάδσλ βηνκάδαο ηζρχνο κηθξφηεξσλ ησλ 10ΜW ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία.
18. Ζ εγθαηάζηαζε κηθξψλ, κέρξη 10 kW, Αλαλεψζηκσλ Πεγψλ Δλέξγεηαο (θσηνβνιηατθά) ζηηο ππάξρνπζεο
θηεξηαθέο ππνδνκέο ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία.
19. Ζ εγθαηάζηαζε κνλάδσλ παξαγσγήο ελέξγεηαο απφ ΑΠΔ ηνπ παξαξηήκαηνο Υ, ηεο ππνθαηεγνξίαο Α2, ηεο
νκάδαο 10 ηεο ΤΑ 1958/2012 (ΦΔΚ Β 21), εθηφο ησλ έξγσλ ειεθηξνπαξαγσγήο απφ αηνιηθή ελέξγεηα. Πην
ζπγθεθξηκέλα, ε εγθαηάζηαζε θσηνβνιηατθψλ επηηξέπεηαη απνθιεηζηηθά θαη κφλν ζηηο ζηέγεο θηηξίσλ,
επαγγεικαηηθψλ ή ηδησηηθψλ επάλσ απφ ηελ θεξακνζθεπή ζηέγε.
20. Ζ θαηνηθία, ζχκθσλα κε ηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ ΠΓ ηεο 25/5/1985 (ΦΔΚ Γ 270) κε ην θαηψηαην φξηo
θαηάηκεζεο θαη αξηηφηεηαο ησλ γεπέδσλ λα oξίδεηαη ζε δεθα (10) ζηξέκκαηα.
21. ε πεξίπησζε πνπ έλα γήπεδν εκπίπηεη θαηά έλα κέξνο ζηε δψλε Β2β θαη θαηά ην ινηπφ κέξνο ζηε δψλε
Β2γ, ε αξηηφηεηα ππνινγίδεηαη επί ηνπ ζπλφινπ ηεο έθηαζεο ηνπ γεπέδνπ. Ζ ηνπνζέηεζε ηνπ θηηξίνπ εληφο ηνπ
γεπέδνπ γίλεηαη ζην ηκήκα πνπ εκπίπηεη ζε δψλε πνπ επηηξέπεηαη ε δφκεζε γηα ηελ αηηνχκελε ρξήζε κε ηνπο
φξνπο θαη πεξηνξηζκνχο ηεο αληίζηνηρεο δψλεο.
22. Ζ αλέγεξζε αγξνηνπξηζηηθψλ θαηαιπκάησλ κέρξη 3 θιεηδηψλ ή ηνπξηζηηθψλ επηπισκέλσλ επαχιεσλ ή
θαηνηθηψλ ζε κνλάδεο νηθίζθσλ κέρξη 4 δσκαηίσλ. Ζ αλέγεξζε ησλ αλσηέξσ ζα γίλεηαη ζχκθσλα κε ηελ θείκελε
λνκνζεζία πεξί ίδξπζεο αγξνηνπξηζηηθψλ θαηαιπκάησλ θαη ε θαηαζθεπή ηνπο ζα είλαη ελαξκνληζκέλε κε ην
θπζηθφ πεξηβάιινλ ηεο πεξηνρήο.
23. Ζ εγθαηάζηαζε θαηαθφξπθσλ απνζεθεπηηθψλ ρψξσλ (ζηιφ) ζχκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία κε
πεξηκεηξηθή θχηεπζε απηφρζνλσλ ή πξνζαξκνζκέλσλ ζην ζπγθεθξηκέλν πεξηβάιινλ δαζνπνληθψλ εηδψλ
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θπηψλ.
24. Ζ εζηαπιηζκέλε θηελνηξνθία ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο.
- Δηδηθφηεξα, θαη κφλν ζηε δψλε Β2γ επηπιένλ ησλ πξναλαθεξφκελσλ επηηξέπεηαη:
25. Ζ αμηνπνίεζε ηακαηηθψλ πεγψλ κε ηελ εγθαηάζηαζε ππνδνκψλ αγξνηνπξηζκνχ ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο
δηαηάμεηο θαη κεηά απφ γλσκνδφηεζε ηνπ Φνξέα Γηαρείξηζεο φηη δηαζθαιίδεηαη απνιχησο ε δηαηήξεζε ηεο
πεξηνρήο θαη ηνπ πξνζηαηεπηένπ αληηθεηκέλνπ ηεο.
- Δηδηθφηεξα, θαη κφλν ζηε Εψλε Β3 επηπιένλ ησλ πξναλαθεξφκελσλ ηεο ελφηεηαο Β ηνπ παξφληνο επηηξέπεηαη:
26. Ζ εγθαηάζηαζε θηλεηψλ αικεθηεξίσλ θαη ηπξνθνκίσλ ζε κνξθή θνληέηλεξ ηα νπνία λα ηεξνχλ πιήξσο φιεο
ηηο πξνδηαγξαθέο ζρεηηθά κε ηελ παξαγσγή θαη δηάζεζε ησλ παξαπξντφλησλ ηεο κεηαπνίεζεο.
Άπθπο 4
Γενικέρ διαηαξειρ – όποι και πεπιοπιζμοί δόμηζηρ
A. Γηα φια ηα επηηξεπφκελα απφ ην παξφλ Γηάηαγκα έξγα θαη δξαζηεξηφηεηεο αθνινπζείηαη ε δηαδηθαζία ηεο
πεξηβαιινληηθήο αδεηνδφηεζεο, ζχκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία. Καηά ηε δηαδηθαζία απηή απαηηείηαη ε
ζχκθσλε γλψκε ηνπ Φνξέα Γηαρείξηζεο.
B. ηελ πεξίπησζε παξαρψξεζεο ή εμαγνξάο αθηλήηνπ, ηνπ νπνίνπ ε δηαρείξηζε αλήθεη ζην Τπνπξγείν
Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ, ζε εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 4 θαη 23 ηνπ λ. 4061/2012, φπσο
ηξνπνπνηήζεθαλ κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 37 ηνπ λ. 4235/2014, ην παξαρσξνχκελν ή εμαγνξαδφκελν αθίλεην
δελ κπνξεί λα ιάβεη άιιε ρξήζε πιελ ησλ πξνβιεπνκέλσλ ζηνλ παξφλ Πξ. Γ/γκα αλά δψλε, κεηά απφ
ζχκθσλε γλψκε ηνπ Φνξέα Γηαρείξηζεο.
Γ. ε φιε ηελ έθηαζε ηνπ Δζληθνχ Πάξθνπ (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ Εσλψλ Α θαη Β) ηζρχνπλ επί πιένλ ηα
θάησζη:
1. Γελ επηηξέπεηαη:
α) Ζ εγθαηάζηαζε κνλάδσλ ειεθηξνπαξαγσγήο απφ αηνιηθή ελέξγεηα (Αηνιηθά Πάξθα, ΑΠΖΔ) θαη ζπλνδψλ
έξγσλ ηνπ παξαξηήκαηνο Υ, ηεο νκάδαο 10 ηεο ΤΑ 1958/2012 (ΦΔΚ Β 21), εληφο ησλ νξίσλ ηνπ Δζληθνχ
Πάξθνπ.
β) Κάζε κνξθήο αιινίσζε ζε γεσινγηθνχο ζρεκαηηζκνχο.
γ) Κάζε λέν έξγν πιήξνπο εθρέξζσζεο δαζηθήο βιάζηεζεο.
δ) 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 επηηξέπεηαη ε ζπιινγή απγψλ ε/θαη
λενγλψλ, ε δαθηπιίσζε, ή θαη θάζε άιινο απνδεθηφο απφ ηελ θνηλή επηζηεκνληθή πξαθηηθή ηξφπνο
παξαθνινχζεζεο εηδψλ ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο, κεηά απφ ζχκθσλε γλψκε ηνπ Φνξέα
Γηαρείξηζεο, θαη ρνξήγεζε άδεηαο απφ ηηο θαζ' χιελ αξκφδηεο ππεξεζίεο.
ε) 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, πνπ είλαη ζεκαληηθά γηα ηελ ηνπηθή παξαγσγή θαη
θαηαλάισζε, εθηφο αλ ην ρέδην Γηαρείξηζεο γηα ηα είδε απηά πξνβιέπεη δηαθνξεηηθά. ε θάζε πεξίπησζε,
απαηηείηαη ε έθδνζε αληίζηνηρεο Ρπζκηζηηθήο Γηάηαμεο απφ ηε Γαζηθή Τπεξεζία.
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ζη) Ζ ρξήζε ρεκηθψλ ζθεπαζκάησλ γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ησλ αζζελεηψλ θαη εληνκνινγηθψλ επηδεκηψλ ζηε
δαζηθή βιάζηεζε.
δ) 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.
ε) Ζ θαχζε θαιακηψλ ζηηο γεσξγηθέο εθηάζεηο θαζ` φιν ην έηνο.
ζ) Ζ δεκηνπξγία νξγαλσκέλσλ ρψξσλ πγεηλνκηθήο ηαθήο απνξξηκάησλ.
η) Ο θαζνξηζκφο ιαηνκηθψλ δσλψλ θαη ε εγθαηάζηαζε εμνξπθηηθψλ θαη ζπλαθψλ δξαζηεξηνηήησλ.
θ) Οη επεκβάζεηο ζηε βιάζηεζε ζε αθηίλα ηνπιάρηζηνλ 50 κ. απφ ηηο θσιηέο ησλ αξπαθηηθψλ πνπιηψλ θαη ησλ
καπξνπειαξγψλ (Ciconia nigra) θαη νη επεκβάζεηο πνπ αιινηψλνπλ ηε δνκή θαη ηε ζπγθξφηεζε ησλ ζπζηάδσλ
θαη ην ηνπίν ηνπ πεξηβάιινληνο ρψξνπ ζε αθηίλα κηθξφηεξε ησλ 200 κ. απφ ηηο θσιηέο ησλ αλσηέξσ εηδψλ. ε
θάζε δαζηθή ζπζηάδα δηαηεξείηαη επηθάλεηα πνπ αληηζηνηρεί ηνπιάρηζηνλ ζην 5% ηεο ζπλνιηθήο έθηαζεο ηεο
ζπζηάδαο, αδηαηάξαθηε απφ επεκβάζεηο ζηε βιάζηεζε.
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.
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.
γ) Ζ δηαηήξεζε ησλ πθηζηάκελσλ εγθαηαζηάζεσλ θαη ε εθηέιεζε έξγσλ γηα ηηο αλάγθεο ηνπ ΤΔΘΑ. Οη
ζηξαηησηηθέο ππεξεζίεο είλαη ππνρξεσκέλεο λα ιακβάλνπλ φια ηα απαξαίηεηα κέηξα γηα ηελ πξνζηαζία ησλ
νηθνινγηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ Δζληθνχ Πάξθνπ.
Άπθπο 5
Γιοίκηζη -Γιασείπιζη Πεπιοσήρ
Ζ δηνίθεζε θαη δηαρείξηζε ηνπ Δζληθνχ Πάξθνπ, φπσο νξηνζεηείηαη ζην άξζξν 2 ηνπ παξφληνο, αλήθεη ζην
Φνξέα Γηαρείξηζεο Δζληθνχ Πάξθνπ Γάζνπο Γαδηάο – Λεπθίκεο – νπθιίνπ φπσο ηδξχζεθε κε ην λ. 3044/2002
(ΦΔΚ Α 197).
Οη αξκνδηφηεηεο ηνπ Φνξέα Γηαρείξηζεο εληφο ησλ ρσξηθψλ νξίσλ ηνπ Δζληθνχ Πάξθνπ είλαη απηέο πνπ
νξίδνληαη ζην άξζξν 15 παξ. 2 ηνπ λ.2742/1999 σο εθάζηνηε ηζρχεη.
Άπθπο 6
Μεηαβαηικέρ διαηάξειρ
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. α) 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
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άδεηα εγθαηάζηαζεο ή ιεηηνπξγίαο ή έρεη εθδνζεί απφθαζε έγθξηζεο πεξηβαιινληηθψλ φξσλ, θαη αληίθεηληαη ζηηο
δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο, επαλεμεηάδνληαη, απφ ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο. Γηα ην ζθνπφ απηφ, ππνβάιιεηαη λέν
αίηεκα αδεηνδφηεζεο ζηελ αξκφδηα ππεξεζία. ηελ πεξίπησζε πνπ δηαπηζησζεί φηη, παξά ηελ εθαξκνγή
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 απνκάθξπλζε
ηνπο ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο. Δηδηθφηεξα γηα έξγα ππνδνκψλ εζληθήο ζεκαζίαο, είλαη επηηξεπηή ε
θαηαζθεπή ηνπο κεηά απφ δηεξεχλεζε ελαιιαθηηθψλ ιχζεσλ θαη έγθξηζε πεξηβαιινληηθψλ φξσλ ιακβάλνληαο
ππφςε ηελ ηδηαηηεξφηεηα ηεο πεξηνρήο.
2.β) Δπηβάιιεηαη ε εληφο δηεηίαο απνκάθξπλζε απφ ηελ πεξηνρή φζσλ κε λφκηκσλ 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.
3. Δμαηξνχληαη ησλ φξσλ θαη πεξηνξηζκψλ ηεο παξφληνο Πξνεδξηθνχ Γηαηάγκαηνο ηα έξγα θαη νη επεκβάζεηο
πνπ επηβάιινληαη ιφγσ εθηάθηνπ αλάγθεο (ζεηζκψλ, πιεκκπξψλ, ζενκεληψλ, ππξθαγηψλ, θ.ιπ.)., ζχκθσλα κε
ηηο θείκελεο δηαηάμεηο.
4. Μέρξη ηελ θαηάξηηζε θαη έγθξηζε ηνπ ρεδίνπ Γηαρείξηζεο, γηα ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ παξφληνο
δηαηάγκαηνο ιακβάλνληαη ππφςε νη θαηεπζχλζεηο ηεο Δηδηθήο Πεξηβαιινληηθήο Μειέηεο θαζψο θαη ηα πιένλ
επίθαηξα δηαζέζηκα θαη ηεθκεξησκέλα ζηνηρεία γηα ηελ πεξηνρή, φπσο απηά πξνθχπηνπλ απφ θνξείο,
παλεπηζηήκηα θαη πεξηβαιινληηθέο νξγαλψζεηο πνπ εθπνλνχλ πξνγξάκκαηα ζηελ πεξηνρή.
Άπθπο 7
Κςπώζειρ
ηνπο παξαβάηεο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ παξφληνο Γηαηάγκαηνο επηβάιινληαη νη θπξψζεηο πνπ πξνβιέπνληαη απφ
ηα άξζξα 28, 29 θαη 30 ηνπ Ν. 1650/1986 (ΦΔΚ Α 160), φπσο ην άξζξν 28 ηξνπνπνηείηαη απφ ην άξζξν 16 ηνπ
Ν. 3937/2011(ΦΔΚ Α 60) θαη ην άξζξν 7 ηνπ Ν. 4042/2012 (ΦΔΚ Α 24) θαη φπσο ε παξ.1 ηνπ άξζξνπ 30
αληηθαζίζηαηαη κε ην άξζξν 4 ηνπ Ν. 3010/02 (Α’ 91), θαη φπσο αληηθαζίζηαηαη κε ην άξζξν 21 ηνπ Ν. 4014/2011
(ΦΔΚ Α 209) θαζψο θαη απφ άιιεο ζρεηηθέο εηδηθέο δηαηάμεηο.
Άπθπο 8
Ιζσύρ
Ζ ηζρχο ηνπ παξφληνο Π.Γ. αξρίδεη απφ ηε δεκνζίεπζή ηνπ ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο.
Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ
ΠΡΟΚΟΠΖ ΠΑΤΛΟΠΟΤΛΟ
ΟΗ ΤΠΟΤΡΓΟΗ
Πεξηβάιινληνο θαη Δλέξγεηαο
ΠΑΝΑΓΗΩΣΖ ΚΟΤΡΛΔΣΖ

Αλαπιεξσηήο Τπνπξγφο
Πεξηβάιινληνο θαη Δλέξγεηαο
ΗΩΑΝΝΖ ΣΗΡΩΝΖ
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