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ΠΔΡΗΛΖΦΖ 

 
Ζ παξνχζα κειέηε εζηηάδεη ζην δήηεκα πξνζηαζίαο ησλ Γαζψλ φπσο νξίδεηαη απφ ην 

δίθηπν NATURA 2000.  Ζ ζπνπδαηφηεηά ηνπ ζέκαηνο πεγάδεη απφ ηελ ζπνπδαηφηεηα 

δηαηήξεζεο ηεο βηνπνηθηιφηεηαο ζηνλ πιαλήηε, θαζψο ζε ζπλζήθεο πνπ πξνζθέξεη 

ελαο πδξνβηφηνπνο δχλαηαη λα αλαπηπρζεί θαη λα πνιιπαιαζηαζηεί έλαο λένο 

νξγαληζκφο.  

Ωο παξάδεηγκα κειέηεο επηιέρηεθε ην Δζληθφ Πάξθν Σδνπκέξθσλ Πεξηζηεξίνπ θαη 

Υαξάδξαο Αξάρζνπ. Βαζηθφο ζηφρνο ηεο εξγαζίαο είλαη ε αμηνιφγεζε ηεο 

θαηάζηαζεο πνπ επηθξαηεί εληφο ηνπ Πάξθνπ απν ηελ ίδξπζε ηνπ κέρξη ζήκεξα. 

Πξφθεηηαη γηα κηα αλνηρηή ρεξζαία πεξηνρή πεξίπνπ 900 ηεηξ. ρηι. πνπ γεσγξαθηθά 

απιψλεηαη ζηηο νξεηλέο πεξηνρέο ησλ πεξηθεξεηαθψλ ελνηήησλ Ησαλλίλσλ, Άξηαο θαη 

Σξηθάισλ. ην Δζληθφ Πάξθν έρνπλ νξηνζεηεζεί 4 δηαθνξεηηθέο δψλεο πξνζηαζίαο, 

κε ζθνπφ λα επηηεπρζεί ε πξνζηαζία θαη δηαηήξεζε ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο θαη 

λα γίλεη νξζή δηαρείξηζε ησλ αλζξσπίλσλ δξαζηεξηνηήησλ.   
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Abstract 

 
This study focuses on the issue of protection of forests as defined by the 

environmental program NATURA 2000. The importance of the issue stems from the 

importance of conservation of biodiversity on the planet, as well as in conditions 

offered by a wetland may be developed and a new poll palasiastei organization. 

As an example study was selected by the National Park and Tzoumerka Peristeri 

Arachthos gorge. The main objective of the study is to evaluate the situation in the 

Park from its establishment until today. This is a an open land area of approximately 

900 sq. th. geographical spread in mountainous areas of the county of Ioannina, Arta 

and Trikala. National Park have delineated four different protection zones, in order to 

achieve the protection and preservation of the natural environment and a proper 

management of human activities. 
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ΔΗΑΓΧΓΖ 

Ζ κειέηε πξαγκαηεχεηαη ηελ αλαγλψξηζε ηεο νηθνινγηθήο αμίαο ηεο επξχηεξεο 

πεξηνρήο ησλ Σδνπκέξθσλ ηφζν σο πξνο ηα ηνπηθά ελδεκηθά θαη ζπάληα είδε παλίδαο 

θαη ρισξίδαο, φζν θαη σο πξνο ηνπο ππάξρνληεο ηχπνπο νηθνηφπσλ θαη άιισλ 

ηδηαίηεξσλ ελνηήησλ βιάζηεζεο. Δπίζεο ε κειέηε νδεγεί ζηελ αλαγλψξηζε ηεο 

αηζζεηηθήο αμίαο αμηφινγσλ ηνπίσλ ηδηαίηεξνπ θπζηθνχ θάιινπο θαη κνλαδηθφηεηαο, 

εηδηθά ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ νηθνινγηθή ηνπο αμία. Δπηπιένλ ε κειέηε επηρεηξεί ηελ 

ηαπηφρξνλε αμηνιφγεζε φισλ ησλ παξαπάλσ, ζε ζπλδπαζκφ κε ηα ηδηαίηεξα 

πνιηηηζκηθά ζηνηρεία (κλεκεία, ιατθφο πνιηηηζκφο), ηηο πθηζηάκελεο αλζξψπηλεο 

δξαζηεξηφηεηεο θαη γεληθά ηα θνηλσληθφ-νηθνλνκηθά ραξαθηεξηζηηθά θαη ηηο ηάζεηο 

ηνπο, θαζψο θαη άιιεο, ζπλαθείο κε ηελ παξνχζα, κειέηεο πνπ έρνπλ ήδε εθπνλεζεί 

θαηά ην παξειζφλ. Σέινο, ε κειέηε θαηαιήγεη ζηε δηαηχπσζε ησλ απαξαίηεησλ 

κέηξσλ πξνζηαζίαο θαη νξζήο δηαρείξηζεο πνπ αθνξνχλ ηελ πεξηνρή.  

 

Οη θχξηνη ζηφρνη ηεο πξνζηαζίαο ηεο πεξηνρήο, ζηελ νπνία απνζθνπεί πξσηίζησο ε 

κειέηε απηή, είλαη:  

 ε δηαηήξεζε θαη ε νξζή δηαρείξηζε ηνπ θπζηθνχ θαη αλζξσπνγελνχο 

πεξηβάιινληνο, θαζψο θαη ε εμαζθάιηζε ηεο αξκνληθήο ζπλχπαξμεο 

αλζξψπνπ θαη θχζεο.  

 ε δηαηήξεζε ζηνηρείσλ ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο πνπ είλαη κνλαδηθά ζε 

δηεζλέο, εζληθφ θαη ηνπηθφ επίπεδν.  

 ε δηαηήξεζε ζηνηρείσλ θαη ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ αλζξσπνγελνχο 

πεξηβάιινληνο πνπ ραξαθηεξίδνπλ ηελ ηαπηφηεηα ηεο πεξηνρήο.  

 Ζ ππνζηήξημε ηεο ήπηαο αλάπηπμεο ζε ηνπηθφ επίπεδν.  

 ε αληαπφθξηζε ηεο Διιάδαο ζε δηεζλείο δεζκεχζεηο φζνλ αθνξά ηελ 

πξνζηαζία ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο.  

 

Ωο ζθνπφο ηδξχζεσο ηνπ Δζληθνχ Πάξθνπ ηέζεθε ε πξνζηαζία, δηαηήξεζε θαη 

δηαρείξηζε ηεο θχζεο θαη ηνπ ηνπίνπ, σο θπζηθήο θιεξνλνκηάο θαη πνιχηηκνπ εζληθνχ 

θπζηθνχ πφξνπ ζε ηκήκαηα ηεο πεξηνρήο ησλ νξεηλψλ φγθσλ ησλ Σδνπκέξθσλ 
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(Αζακαληθψλ Οξέσλ), ηνπ Πεξηζηεξίνπ (Όξνπο Λάθκνο), ηεο ραξάδξαο ηνπ πνηακνχ 

Αξάρζνπ θαη ηεο ελδηάκεζεο απηψλ πεξηνρήο, πνπ δηαθξίλνληαη γηα ηε κεγάιε 

βηνινγηθή, νηθνινγηθή, αηζζεηηθή, επηζηεκνληθή, γεσκνξθνινγηθή, γεσινγηθή θαη 

εθπαηδεπηηθή ηνπο αμία. Δηδηθφηεξα, επηδηψθεηαη ε δηαηήξεζε θαη νξζή δηαρείξηζε 

ησλ ζπάλησλ ηνπίσλ, νηθνηφπσλ θαη εηδψλ ρισξίδαο θαη παλίδαο πνπ απαληψληαη ζηε 

ζπγθεθξηκέλε πεξηνρή θαζψο θαη ε ζεζκνζέηεζε δηαδηθαζηψλ θαη κέηξσλ γηα ηελ 

εμαζθάιηζε ηεο αξκνληθήο ζπλχπαξμεο αλζξψπνπ θαη θχζεο. Ζ επξχηεξε πεξηνρή 

ηνπ Λάθκνπ θαη ησλ Σδνπκέξθσλ απνηεινχλ κηα ηδαληθή ελαιιαθηηθή πξφηαζε γηα 

ηνπξηζκφ, ε νπνία απεπζχλεηαη ζε φιεο ηηο ειηθίεο θαη ηα θνηλσληθά ζηξψκαηα. 

πλνπηηθά ηα παξαπάλσ ζεκειηψλνπλ θαη ηνλ θχξην ζθνπφ ηεο πξνζηαζίαο πνπ είλαη: 

«Ζ δηαηήξεζε θαη ε νξζή δηαρείξηζε ηνπ θπζηθνχ θαη αλζξσπνγελνχο πεξηβάιινληνο 

θαη ε εμαζθάιηζε ηεο αξκνληθήο ζπλχπαξμεο αλζξψπνπ θαη θχζεο». 

Δπηπξφζζεηα βαζηθφο ζηφρνο ηεο εξγαζίαο είλαη ε αμηνιφγεζε ηεο θαηάζηαζεο πνπ 

επηθξαηεί εληφο ηνπ Πάξθνπ απν ηελ ίδξπζε ηνπ κέρξη ζήκεξα. 
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1. ΔΤΡΧΠΑΗΚΟ ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΟ ΓΗΚΣΤΟ NATURA 2000 

 

 

1.1 Ηζηνξηθή Αλαδξνκή  

Ζ ζεκαζία ηεο επίηεπμεο κηαο αεηθφξνπ αλάπηπμεο, αξρηθά, αλαγλσξίζηεθε σο 

ζεκαληηθή πηπρή νπνηαζδήπνηε αλάπηπμεο ην 1983, ζηελ Γεληθή πλέιεπζε ησλ 

Ζλσκέλσλ Δζλψλ, φπνπ θαζηέξσζε ηελ Παγθφζκηα Δπηηξνπή γηα ηελ Οηθνλνκηθή 

Αλάπηπμε, αιιηψο γλσζηή θαη σο Δπηηξνπή Brundtland.
1
 

Ζ αξρή φκσο είρε δνζεί ήδε απφ ηε δεθαεηία ηνπ 60‟ φπνπ εθδειψζεθαλ 

πεξηβαιινληηθά πξνβιήκαηα εμαηηίαο ηεο αιφγηζηεο ρξήζεο πφξσλ πνπ έγηλε ζην 

βσκφ ηεο βηνκεραληθήο θαη νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο. Σν 1972 ε Λέζρε ηεο Ρψκεο 

(Club of Rome) δεκνζίεπζε κηα έθζεζε πνπ πξνέβιεπε φηη, αλ ε πθηζηάκελε ηφηε 

νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα ζπλερηδφηαλ κε ηνλ ίδην ξπζκφ, ζα ππήξρε ζχληνκα 

ππέξβαζε ησλ επηηξεπφκελσλ νξίσλ αλάπηπμεο, ελψ, ηελ ίδηα ρξνληά, 

πξαγκαηνπνηήζεθε ε χλνδνο ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ γηα ην Αλζξψπηλν Πεξηβάιινλ 

ζηε ηνθρφικε. 
2
 

Ζ πεηξειατθή θξίζε ηνπ 1973, έγηλε ζηελ αξρή αηζζεηή σο έλα πξφβιεκα έιιεηςεο 

πεηξειαίνπ. Αιιά θαζψο ν θφβνο έιιεηςεο ηνπ πεηξειαίνπ κεησλφηαλ, ην πξφβιεκα 

ησλ ηηκψλ, κε ηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο ηνπ ζπλέπεηεο, πεξλνχζε ζην πξψην πιάλν. 

Πξάγκαηη, ελψ νη δπζθνιίεο εθνδηαζκνχ κεηψλνληαλ, ηδίσο κεηά ηνλ Γεθέκβξην ηνπ 

1973, ε ηηκή ηνπ πεηξειαίνπ εμαθνινχζεζε λα αλέξρεηαη γηα λα θζάζεη, κεηά ην 

δεχηεξν πεηξειατθφ ζνθ πνπ πξνθάιεζε ν πφιεκνο ηνπ Ηξάλ κε ην Ηξάθ ην 1979, 

δψδεθα θνξέο ηα πξν ηεο θξίζεο επίπεδα (απφ 3 ζε 36 δνιάξηα ην βαξέιη).
3
 Απηή ε 

ηεξάζηηα αχμεζε ηεο ηηκήο ηνπ αξγνχ πεηξειαίνπ ζε δηάζηεκα έμη εηψλ ήηαλ έλα 

ηζρπξφ πιήγκα γηα ηηο νηθνλνκίεο πνιιψλ ρσξψλ ηνπ θφζκνπ, κεηαμχ ησλ νπνίσλ 

ήηαλ θαη εθείλεο ηεο Κνηλφηεηαο.
4
 

                                                 
1
 Anderson Μ. Human Approaches to Environmental Protection Oxford, Clarendon Press – 1996 ζει 

34-42. 
2
 Κεθαινγηάλλε Ε. Γηαγελεαθή Αιιειεγγχε θαη Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε. - Αλψγεηα Κξήηεο : 

ΚΠΔ Αλσγείσλ, , 2010. ζει. 55-57. 
3
 Μαληάιεο Γ. Γηεζλείο Οηθνλνκηθέο Κξίζεηο - Ζξάθιεην Κξήηεο  , 2010. 

4
 Φξαληδή Α. Φ Αλζξψπηλα δηθαηψκαηα θαη εθπαίδεπζε . - ΑΘΖΝΑ : Δπηζηεκνληθφ βήκα, 2006. 
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ε απηφ ην θιίκα δηαηππψζεθε ζηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ ‟70 απφ ηνλ Pirages (“The 

Sustainable Society”) θαη ηνλ Brown (“Building a Sustainable Society”)  ε πξφηαζε 

γηα ηελ νηθνδφκεζε κηαο «αεηθφξνπ θνηλσλίαο». Ζ ρξήζε ηνπ φξνπ απηνχ δηαδφζεθε 

κέζα απφ ηελ έθζεζε ηεο Παγθφζκηαο Δπηηξνπήο γηα ην Πεξηβάιινλ θαη ηελ 

Αλάπηπμε ηνπ ΟΖΔ δεκνζίεπζε ην 1987 ην πφξηζκα Brundtland ή αιιηψο ην βηβιίν 

«Our Common Future» (Σν θνηλφ καο κέιινλ).
5
 

Ζ Έθζεζε Brundtland εηζήγαγε ηνλ φξν ηεο «Αεηθφξνο Αλάπηπμε» σο κέηξνπ 

αμηνιφγεζεο θαη ζηφρνπ πνιηηηθήο ζηηο ζχγρξνλεο θνηλσλίεο θαη πξφβαιε ηηο 

ζπλέπεηεο πνπ ζα έρνπλ νη ζεκεξηλέο πξαθηηθέο παξαγσγήο θαη θαηαλάισζεο ζηνπο 

κειινληηθνχο θαηνίθνπο ηνπ πιαλήηε. Μηα ζεκαληηθή ηδενινγηθή ζηξνθή 

ζεκεηψλεηαη ζε απηή ηελ Έθζεζε, θαζψο ηα πεξηβαιινληηθά πξνβιήκαηα 

πξνθχπηνπλ σο απνηέιεζκα δπν ηάζεσλ, ην ηέινο ησλ θπζηθψλ πφξσλ απφ ηε κηα θαη 

ηελ αχμεζε ηνπ αλζξψπηλνπ πιεζπζκνχ θαη ηεο ππεξθαηαλάισζεο απφ ηελ άιιε. 

ην πφξηζκα Brundtland, θαζψο θαη ζηα πηεζηηθά πεξηβαιινληηθά πξνβιήκαηα πνπ 

είρ2αλ πξνεγεζεί, βαζίζηεθε ε χλνδνο ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ ηνπ Ρίν θαη 

δξνκνιφγεζε κεηαμχ άιισλ θαη ηελ Agenda 21, ζεκεία ζηαζκνί ζηελ αιιαγή 

πνιηηηθήο ηεο δηεζλνχο θνηλφηεηαο. 
6
  

Σν 1995 δηνξγαλψζεθε  ην πλέδξην Τπνπξγψλ Πεξηβάιινληνο ζηε φθηα, φπνπ 

πηνζεηήζεθαλ νξηζκέλεο Αξρέο ζρεηηθά κε ηελ Πξφζβαζε ζηελ Πεξηβαιινληηθή 

Πιεξνθφξεζε θαη ηε πκκεηνρή ηνπ Κνηλνχ ζηε Λήςε Απνθάζεσλ γηα ην 

Πεξηβάιινλ. Οη Αξρέο απηέο απνηέιεζαλ ην έλαπζκα γηα ηελ έλαξμε 

δηαπξαγκαηεχζεσλ ζην πιαίζην ηεο UNECE κε ζηφρν ηελ πηνζέηεζε ελφο 

δεζκεπηηθνχ ζπκβαηηθνχ θεηκέλνπ πνπ ζα θαηνρχξσλε ηα εθηεζέληα παξαπάλσ 

δηαδηθαζηηθά δηθαηψκαηα.
7
  

Γχν ρξφληα αξγφηεξα ηνλ Γεθέκβξην ηνπ 1997, πξαγκαηνπνηήζεθε ε Γηάζθεςε ηνπ 

Κηφην γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ θιίκαηνο θαη ηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ θαηλνκέλνπ ηνπ 

Θεξκνθεπίνπ. 
8
  

                                                 
5
 Κεθαινγηάλλε Ε. Γηαγελεαθή Αιιειεγγχε θαη Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε. - Αλψγεηα Κξήηεο : 

ΚΠΔ Αλσγείσλ, , 2010. ζει. 55-57. 
6
 θνπιάο Γ Σν δηθαίσκα ηνπ πνιίηε ζην πεξηβάιινλ: ε ζπληαγκαηηθή θαη λνκηθή ηνπ δηάζηαζε ζηελ 

παηδεία θαη ζηνλ πνιηηηζκφ . - ΑΘΖΝΑ : Σν βήκα ησλ θνηλσληθψλ επηζηεκψλ, , 2011. 
7
 ν.π. 

8
 (Ghandhi, , 2010). 
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Σν Πξσηφθνιιν ηνπ Κηφην απνηέιεζε έλαλ «νδηθφ ράξηε», ζηνλ νπνίν 

πεξηιακβάλνληαη ε κεζνδνινγία γηα ηε καθξνπξφζεζκε αληηκεηψπηζε ηεο αιιαγήο 

ηνπ θιίκαηνο πνπ πξνθαιείηαη ιφγσ ηεο αχμεζεο ησλ αλζξσπνγελψλ εθπνκπψλ 

αεξίσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ. χκθσλα κε απηφ, ηα θξάηε πνπ ην έρνπλ ζπλππνγξάςεη 

δεζκεχνληαη λα ειαηηψζνπλ ηηο εθπνκπέο αεξίσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ ηελ πξψηε 

πεξίνδν αλάιεςεο ππνρξεψζεσλ (2008-2012) θαηά έλα ζπγθεθξηκέλν ζηφρν ζε 

ζρέζε κε ηηο εθπνκπέο ηνπ 1990 (ή ηνπ 1995 γηα νξηζκέλα αέξηα). 

  

Δηθόλα 1 πκκεηνρή ρσξψλ ζην Πξσηφθνιιν ηνπ Κηφην: κε πξάζηλν ρξψκα δειψλνληαη νη 

ρψξεο πνπ ππέγξαςαλ θαη επηθχξσζαλ ην πξσηφθνιιν, κε θίηξηλν φζεο ην ππέγξαςαλ θαη 

αλακέλεηαη ε επηθχξσζή ηνπ, κε θφθθηλν νη ρψξεο πνπ ην ππέγξαςαλ αιιά δελ ην 

επηθχξσζαλ θαη κε γθξη ρξψκα νη ρψξεο πνπ δελ έρνπλ πάξεη ζέζε.
9
 

 

εκαληηθφο ζηαζκφο γηα ηελ θαηνρχξσζε ηεο αεηθνξίαο σο αλζξψπηλνπ δηθαηψκαηνο  

ππήξμε ε ύκβαζε ηνπ Aarhus, ζηελ νπνία αλαγλσξίζηεθε ην δηθαίσκα ζρεηηθά κε 

ηελ πξφζβαζε ζε πιεξνθνξίεο, ηε ζπκκεηνρή ηνπ θνηλνχ ζηε ιήςε απνθάζεσλ θαη 

ηελ πξφζβαζε ζηε δηθαηνζχλε γηα πεξηβαιινληηθά ζέκαηα. ην πξννίκην ηεο 

πξνβιέπεη επίζεο ην δηθαίσκα :  

« Αλαγλωξίδνληαο επίζεο όηη θάζε άηνκν έρεη ην δηθαίωκα λα δεη ζε πεξηβάιινλ 

θαηάιιειν γηα ηελ πγεία θαη ηελ επεκεξία ηνπ, θαζώο θαη ην θαζήθνλ, ηόζν 

                                                 
9
 By Kyoto_Protocol_participation_map_2009.png: Users Emturan on en.wikipediaderivative work: 

Emturan (talk) - Kyoto_Protocol_participation_map_2009.png, CC BY-SA 3.0, 

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=5884062  

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=5884062
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κεκνλωκέλα, όζν θαη ζε ζπλεξγαζία κε άιινπο, λα πξνζηαηεύεη θαη λα βειηηώλεη ην 

πεξηβάιινλ γηα λα ωθεινύληαη νη παξνύζεο θαη κέιινπζεο γελεέο . 

Ζ χκβαζε απνηειεί ην πξψην δηεζλψο δεζκεπηηθφ θείκελν, ην νπνίν επηβάιιεη 

ζπγθεθξηκέλεο ππνρξεψζεηο ζηα θξάηε-κέιε. Δπίζεο, θαζηεξψλεη έλαλ κεραληζκφ 

ειέγρνπ εθαξκνγήο αξθεηά απνηειεζκαηηθφ ελφςεη ηεο αλαγλψξηζεο ηεο 

δπλαηφηεηαο ππνβνιήο αηνκηθψλ πξνζθπγψλ (αξ. 15). Δληνχηνηο, ππνζηεξίδεηαη φηη 

ε χκβαζε δελ θαζηεξψλεη ην δηθαίσκα ζε έλα πγηέο πεξηβάιινλ απηφ θαζαπηφ, αιιά 

κφλν ηηο δηαδηθαζηηθέο ηνπ φςεηο. Ζ δηαηχπσζε πνπ ρξεζηκνπνηεί ν λνκνζέηεο 

απνδεηθλχεη φηη ε αλαγλψξηζε ελφο δηθαηψκαηνο ζην πεξηβάιινλ δελ απνηειεί παξά 

ην κέζν γηα ηελ χπαξμε δηαδηθαζηηθψλ δηθαησκάησλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ην 

πεξηβάιινλ, ελδεηθηηθά ηνπ δηθαηψκαηνο ζηελ πιεξνθφξεζε, ζηελ ζπκκεηνρή ζηε 

ιήςε απνθάζεσλ θαη ζηελ πξφζβαζε ζηε δηθαηνζχλε. 
10

 

Σν  2002, δέθα ρξφληα κεηά ην Ρίν θαη κεηά απφ έλαλ κεγάιν αξηζκφ πεξηθεξεηαθψλ, 

ππνπεξηθεξεηαθψλ θαη άιισλ δηαζθέςεσλ, φπνπ ε πξφνδνο είλαη ειάρηζηε, 

δηνξγαλψλεηαη ε Γηάζθεςε ηνπ Γηνράλεζκπνπξγθ. Μεηαμχ ησλ ζεηηθψλ 

απνηειεζκάησλ ηεο Γηάζθεςεο κπνξεί λα αλαθεξζεί ε ζπκθσλία ζε πεξίπνπ είθνζη 

πέληε ζηφρνπο, νη νπνίνη ζπκπεξηιακβάλνπλ ηελ δέζκεπζε γηα κείσζε έσο ην 2015 

θαηά 50% ηνπ πιεζπζκνχ πνπ δελ έρεη πξφζβαζε ζε βαζηθέο ππνδνκέο πγηεηλήο, ηελ 

δέζκεπζε γηα ην μεθίλεκα ηεο πινπνίεζεο Δζληθψλ Πξνγξακκάησλ Αεηθνξηθήο 

Αλάπηπμεο σο ην 2005, ηελ δέζκεπζε γηα πξφζβαζε ζε ελέξγεηα, ηελ δέζκεπζε γηα 

ρξήζε ρεκηθψλ κε ηξφπνπο νη νπνίνη λα κελ βιάπηνπλ ηελ πγεία θαη ην πεξηβάιινλ, 

ηελ δέζκεπζε γηα κείσζε ηνπ ξπζκνχ κείσζεο ηεο βηνπνηθηιφηεηαο έσο ην 2010, ηελ 

δέζκεπζε γηα ηνλ πεξηνξηζκφ ησλ αιηεπκάησλ ζηελ κέγηζηε αεηθφξν απφδνζή ηνπο 

σο ην 2015, ηελ δέζκεπζε γηα πξφζβαζε ησλ αλαπηπζζφκελσλ ρσξψλ ζε ρεκηθά ηα 

νπνία δελ βιάπηνπλ ην φδνλ σο ην 2010. Δπίζεο ζηα ζεηηθά κπνξεί λα ζπκπεξηιεθζεί 

ε απφξξηςε ηεο πξφηαζεο λα είλαη νη Πνιπκεξείο Πεξηβαιινληηθέο πλζήθεο 

ππνηειείο ηνπ Παγθφζκηνπ Οξγαληζκνχ Δκπνξίνπ θαη νη εμαγγειίεο ηνπ 

πξσζππνπξγνχ ηνπ Καλαδά θαη ησλ Πξνέδξσλ ηεο Ρσζίαο θαη ηεο Κίλαο γηα 

ζχληνκε επηθχξσζε ηνπ Πξσηνθφιινπ ηνπ Κηφην γηα ηνλ πεξηνξηζκφ ησλ εθπνκπψλ 

ησλ αεξίσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ. 

                                                 
10

 (Κνπηνχπα & Ρεγθάθνπ, , 2002). 
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ηε Γηάζθεςε ηνπ 2012,  είθνζη ρξφληα κεηά ηε Γηάζθεςε Κνξπθήο ηνπ Ρίν, 

ζπκκεηείραλ πεξηζζφηεξνη απν 10.000 εθπξφζσπνη κε θπβεξλεηηθψλ νξγαληζκψλ θαη 

άιισλ "κεηδφλσλ νκάδσλ", θαζψο θαη δηαπηζηεπκέλνη αληηπξφζσπνη απφ 191 θξάηε 

κέιε ηνπ ΟΖΔ θαη δηεζλείο νξγαληζκνχο. To Ρίν+20 ραξαθηεξίζηεθε σο ε πην 

ζπκκεηνρηθή Γηάζθεςε ζηελ ηζηνξία» θαζψο θαη φηη απνηέιεζε «κηα παγθφζκηα 

έθθξαζε ηεο δεκνθξαηίαο». Οη εθπξφζσπνη ησλ ΜΚΟ ζπκθψλεζαλ ζην γεγνλφο φηη 

«ε Γηάζθεςε απνηέιεζε επθαηξία θηλεηνπνίεζεο θαη ελεξγνχ δξάζεο ησλ πνιηηψλ. 
11

  

Οη πξναλαθεξζείζεο δηεζλείο ζπλαληήζεηο είλαη ελδεηθηηθέο ηεο εμέιημεο ηνπ 

πξνβιεκαηηζκνχ ελζσκάησζεο ηεο πεξηβαιινληηθήο αξρηθά θαη αξγφηεξα ηεο 

θνηλσληθήο δηάζηαζεο ζηελ δηαδηθαζία ηεο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο, δειαδή ηνπ 

πξνζδηνξηζκνχ ηεο έλλνηαο ηεο Αεηθνξηθήο Αλάπηπμεο.  

 

1.2 Ζ Έλλνηα ηεο Αεηθνξίαο 

Ζ έλλνηα ηεο Αεηθφξνπ Αλάπηπμεο πξνζδηνξίζηεθε πξψηε θνξά ην 1987 απφ ηελ 

έθζεζε Bruntland  σο  

«ην είδνο ηεο αλάπηπμεο πνπ ηθαλνπνηεί ηηο αλάγθεο ηνπ παξόληνο ρωξίο λα 

ζέηεη ζε θίλδπλν ηε δπλαηόηεηα ηωλ κειινληηθώλ γελεώλ λα ηθαλνπνηήζνπλ ηηο δηθέο 

ηνπο αλάγθεο». 
12

 

Όζνλ αθνξά ζην θπζηθφ πεξηβάιινλ θαη ηα θπζηθά νηθνζπζηήκαηα, ν αθφινπζνο 

νξηζκφο είλαη αθφκα πην δηεπθξηληζηηθφο, 

 «Αεηθόξν ζεωξείηαη ην είδνο εθείλν ηεο αλάπηπμεο πνπ δελ ππεξβαίλεη ηα όξηα 

ηεο θέξνπζαο ηθαλόηεηαο ηωλ νηθνζπζηεκάηωλ πνπ ζηεξίδνπλ ηε δωή ζηνλ πιαλήηε»  

Ο νξηζκφο πνπ δίλεηαη ζηελ έθζεζε Bruntland αθνξά ζηε δηαγελεαθή αιιειεγγχε 

ελψ ν δεχηεξνο νξηζκφο αθνξά ζηελ αιιειεγγχε κε ηα θπζηθά νηθνζπζηήκαηα θαη ην 

πεξηβάιινλ.
13

  

                                                 
11

 Γεξνληέιε Α.& Μηραειίδνπ, Δ. , Γηάζθεςε Κνξπθήο Rio+20 (UNCSD) «Σν κέιινλ πνπ 

ζέινπκε» (The future we want) Μεηά είθνζη έηε . - Αζήλα : Δ.Μ.ΠΜ, 2012. 
12

 θνπιάο Γ Σν δηθαίσκα ηνπ πνιίηε ζην πεξηβάιινλ: ε ζπληαγκαηηθή θαη λνκηθή ηνπ δηάζηαζε 

ζηελ παηδεία θαη ζηνλ πνιηηηζκφ . - ΑΘΖΝΑ : Σν βήκα ησλ θνηλσληθψλ επηζηεκψλ, , 2011. 
 
13

 (Φινγαΐηε Δ., 2006) 
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Δηθόλα 2 Οη ηξείο ζπληειεζηέο – άμνλεο ηεο αεηθνξίαο 

 

Πέξαλ ησλ δχν ζπληειεζηψλ (θνηλσληθφο – πεξηβαιινληηθφο) δηακφξθσζεο ηεο 

έλλνηαο ηεο αεηθνξίαο, ππάξρεη θαη έλαο ηξίηνο εμίζνπ ζεκαληηθφο, ε νηθνλνκία. Δάλ 

ζέινπκε λα έρνπκε ξεαιηζηηθή εηθφλα ηεο θαηάζηαζεο, δελ ζα πξέπεη λα αγλνήζνπκε 

φηη ιφγσ ηνπ θαπηηαιηζηηθνχ ζπζηήκαηνο ηνπ δπηηθνχ πνιηηηζκνχ, κέζα ζην νπνίν 

επηρεηξείηαη ε βηψζηκε αλάπηπμε, ν παξάγνληαο θέξδνο θαζνξίδεη ηελ θνηλσληθή θαη 

πεξηβαιινληηθή πνιηηηθή ηεο δηεζλνχο θνηλφηεηαο.
14

  

Θα πξέπεη σζηφζν λα απνζαθεληζηεί πσο νη νηθνλνκηθνί δείθηεο δελ 

αληηθαηνπηξίδνπλ ηηο ζρέζεηο κεηαμχ ησλ νηθνλνκηθψλ κεγεζψλ θαη ησλ 

πεξηβαιινληηθψλ, πνιηηηθψλ θαη θνηλσληθψλ αιιαγψλ. Οη πεξηβαιινληηθνί δείθηεο 

απφ ηελ άιιε ζπρλά πξνηείλνπλ δηαδηθαζίεο νη νπνίεο είηε δελ είλαη ξεαιηζηηθέο, είηε 

δελ επηηξέπνπλ ζηηο επηρεηξήζεηο ή ζηα θξάηε λα αμηνπνηήζνπλ ηηο δπλαηφηεηεο πνπ 

έρνπλ ζε θεθάιαην θαη ζε ηερλνγλσζία. 
15

 Γηα ηελ επίηεπμε κηαο ήπηαο αλάπηπμεο, 

πνπ ζα ραξαθηεξίδεηαη απφ ηζνξξνπία κεηαμχ ησλ αλαγθψλ ηεο νηθνλνκίαο θαη ησλ 

πεξηβαιινληηθψλ αιιαγψλ απαηηείηαη κηα κεζνδνινγηθή πξνζέγγηζε ηνπ δεηήκαηνο, 

ε νπνία ζα μεθηλάεη απφ ηελ εθπαίδεπζε ησλ πνιηηψλ.
16

  

 

                                                 
14

 Γεωξγόπνπινο Α. Γ Πεξηβαιινληηθή Ζζηθή. - Αζήλα  : Gutenberg, 2002. ζει. 23-34 
15

 Φξαληδή Α. Φ Αλζξψπηλα δηθαηψκαηα θαη εθπαίδεπζε . - ΑΘΖΝΑ : Δπηζηεκνληθφ βήκα, 2006. 
16

 ν.π. 
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1.3 Ζ Έλλνηα ηεο Βηνπνηθηιόηεηαο  

Ωο "Βηνπνηθηιφηεηα" λνείηαη ν πινχηνο ηνπ θπζηθνχ θφζκνπ, ε πνηθηιία δψσλ θαη 

θπηψλ, ηα ελδηαηηήκαηα θαη ηα γνλίδηά ηνπο. Ζ βηνπνηθηιφηεηα αιιειεπηδξά κε ην 

θπζηθφ πεξηβάιινλ γηα λα δεκηνπξγεί ηα νηθνζπζηήκαηα πνπ ζηεξίδνπλ ηνπο έκβηνπο 

νξγαληζκνχο. Υσξίο ηνλ θπζηθφ θφζκν δελ κπνξνχκε λα επηβηψζνπκε, θαη δπζηπρψο 

πνιχ ζπρλά ηνλ ζεσξνχκε δεδνκέλν.
17

 

Ζ βηνπνηθηιφηεηα είλαη ζηνηρείν δσηηθήο ζεκαζίαο γηα ακέηξεηεο αλζξψπηλεο 

δξαζηεξηφηεηεο. Ζ παξαγσγή ηξνθίκσλ είλαη ζε κεγάιν βαζκφ εθηθηή κφλν θαη κφλν 

επεηδή ππάξρνπλ θπζηθέο ζπλζήθεο, φπσο ην γφληκν έδαθνο, ην λεξφ θαη νη κέιηζζεο 

πνπ γνληκνπνηνχλ θπηά θαη δέληξα.
18

  

Ωζηφζν, ε βηνπνηθηιφηεηα απεηιείηαη παληνχ αλά ηελ πθήιην. Φπηά θαη δψα 

εμαθαλίδνληαη ζπλερψο, θπξίσο ιφγσ ηεο αλζξψπηλεο δξαζηεξηφηεηαο. Καη φηαλ 

ράλεηαη, ε βηνπνηθηιφηεηα δελ γπξίδεη πίζσ. 

Ζ απψιεηα ηεο βηνπνηθηιφηεηαο δελ ζεκαίλεη απιψο φηη εμαθαλίδνληαη ζπάληα θπηά 

θαη δψα. εκαίλεη φηη νιφθιεξα νηθνζπζηήκαηα παξάγνπλ ιηγφηεξν θαη γίλνληαη πην 

επάισηα ζε εμσηεξηθνχο θξαδαζκνχο. Σα απνζέκαηα ςαξηψλ, ηα γφληκα εδάθε θαη νη 

πιεζπζκνί κειηζζψλ απεηινχληαη κε αθαληζκφ. 

Οη νηθνλνκνιφγνη έρνπλ ππνινγίζεη ην θφζηνο ηεο εηήζηαο απψιεηαο ησλ πξαγκάησλ 

πνπ παίξλνπκε δσξεάλ απφ ηε θχζε ζηα 50 δηζεθαηνκκχξηα επξψ. Δάλ δελ 

αλαιάβνπκε δξάζε, ε απψιεηα ηεο βηνπνηθηιφηεηαο ζηελ μεξά ζα κπνξνχζε λα καο 

θνζηίζεη, κέρξη ην 2050, ην 7% ηνπ ΑΔΠ. 

Ζ Δπξψπε δηαζέηεη ηζρπξνχο λφκνπο γηα ηελ πξνζηαζία ηεο θχζεο, απηνί φκσο 

πξέπεη λα εθαξκφδνληαη θαη ζηελ πξάμε. Σέινο, πξέπεη λα δηαζθαιίζνπκε φηη 

δξαζηεξηφηεηεο φπσο ε αιηεία, ε γεσξγία θαη ε δαζνθνκία δελ βιάπηνπλ ην θπζηθφ 

πεξηβάιινλ.
19

 

 

 

                                                 
17

 Τπνπξγείν Γεσξγίαο (2000). Δζληθή ζηξαηεγηθή  γηα ηνπο αλζξψπηλνπο πφξνπο ππαίζξνπ .ει. 365-

454 ζηα: Πξαθηηθά πλεδξίνπ - πλάληεζεο Δξγαζίαο : Γεσξγία θαη Πεξηβάιινλ .Κέληξν Γαία-

Μνπζείν Γνπιαλδξή Φπζηθήο Ηζηνξίαο  
18

 Γεξάθεο Π.Α & . Νηάθεο(2003), Πεξί Αεηθνξίαο.ει 201-213 ζην: Υαηδεραξαιάκπνπο Δ. & Π.Α 

ΓΔΡΑΚΖ (ζπληνληζηέο έθδνζεο).Δθπαηδεπηηθφ Παθέην γηα ηε Γηαρείξηζε  Πξνζηαηεπφκελσλ 

Πεξηνρψλ . Σεχρνο Β: Βαζηθά Κείκελα.Τπνπξγείν Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ & 

Διιεληθφ Κέληξν Βηνηφπσλ-Τγξνηφπσλ . 
19

 Europe Direct E Ση είλαη ε Βηνπνηθηιφηεηα http://ec.europa.eu/environment/basics/natural-

capital/biodiversity/index_el.htm , 2016.  

http://ec.europa.eu/environment/basics/natural-capital/biodiversity/index_el.htm
http://ec.europa.eu/environment/basics/natural-capital/biodiversity/index_el.htm
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1.4 Γηαρείξηζε θαη Πξνζηαζία Οηθνζπζηεκάηωλ 

Σν νηθνζχζηεκα δελ είλαη κία απφιπηα νξηνζεηεκέλε πεξηνρή κε ζπγθεθξηκέλεο 

πξαθηηθέο εθαξκνγέο. Σα νηθνζπζηήκαηα δηαθέξνπλ ζεκαληηθά κεηαμχ ηνπο, 

αλάινγα κε ηε ζπγθεθξηκέλε πεξηνρή πνπ βξίζθνληαη,  ηελ πνηθηιία ηεο ρισξίδαο θαη 

ηεο παλίδαο, ην πιέγκα ησλ ηξνθηθψλ αιπζίδσλ θαη ηεο ξνήο ελέξγεηαο ηνπ 

ζπζηήκαηνο. Παξφια απηά, νη επηζηήκνλεο κε ηηο έξεπλέο ηνπο πξνζδηφξηζαλ ηα 

ζεκαληηθφηεξα ζέκαηα, ηηο πξνηεξαηφηεηεο θαη ην πιαίζην κέζα ζην νπνίν πξέπεη λα 

θηλεζεί ε δηαρείξηζε νηθνζπζηεκάησλ γηα λα είλαη απνηειεζκαηηθή θαη λα νδεγεί 

ζηελ θαιχηεξε πνηφηεηα δηαηήξεζεο. 
20

 

Απφ ηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1990 νη επηζηήκνλεο είραλ ζπκθσλήζεη ζην 

πνιχπινθν πιέγκα ησλ πξνηεξαηνηήησλ ηεο δηαρείξηζεο θαη πξνζδηφξηζαλ δέθα 

βαζηθά ζέκαηα γηα ηε δηαρείξηζε θαη πξνζηαζία νηθνζπζηεκάησλ. Σα βαζηθά ζέκαηα 

πεξηγξάθνληαη κε ζαθήλεηα απφ ην γλσζηφ νηθνιφγν Grumbine  (Sierra Institute) ζην 

θιαζηθφ ηνπ άξζξν «What is ecosystem management?”. 

 

Πίλαθαο 1 Βαζηθέο αξρέο ηεο δηαρείξηζεο θαη πξνζηαζίαο νηθνζπζηεκάησλ 

Ηεξαξρηθφ Πιαίζην  Οη δηαρεηξηζηέο νηθνζπζηεκάησλ πξέπεη λα εζηηάζνπλ ηελ πξνζνρή 

ηνπο, φρη κφλν ζε έλα επίπεδν ηεο βηνπνηθηιφηεηαο (γνλίδηα, είδε , 

πιεζπζκνχο, νηθνζπζηήκαηα, ηνπεία) γηαηί ζα ηνπο δψζεη έλα ζηελφ 

πιαίζην γλψζεσλ, πνπ δελ είλαη ηθαλφ γηα λα αληηκεησπίζεη ηα 

πξνβιήκαηα ησλ νηθνζπζηεκάησλ.  

Σα νηθνινγηθά φξηα  Σα φξηα ελφο νηθνζπζηήκαηνο, είλαη ζπλήζσο γεσγξαθηθά θαη 

νξηζκέλεο θνξέο απζαίξεηα,  αιιά πξέπεη λα ιεθζνχλ ππφςε θαη νη 

κεηαβνιέο, ρξνληθέο θαη ρσξηθέο, πνπ κπνξεί λα ζπκβνχλ. Ζ αλάγθε 

νηθνινγηθψλ νξίσλ πξνθχπηεη, γηαηί νη δηαρεηξηζηέο 

νηθνζπζηεκάησλ κπνξεί λα εξγάδνληαη θαηά κήθνο 

δηνηθεηηθψλ/πνιηηηθψλ νξίσλ (γηα παξάδεηγκα εζληθά πάξθα, εζληθά 

δάζε)  θαη ηα νηθνινγηθά φξηα πξέπεη λα έρνπλ θαζνξηζκέλεο 

θιίκαθεο.  

Οηθνινγηθή 

αθεξαηφηεηα  

Με ηελ έλλνηα απηή νη επηζηήκνλεο ζεσξνχλ φηη ε δηαρείξηζε πξέπεη 

λα πξνζηαηεχζεη ην ζχλνιν ησλ εηδψλ, ησλ πιεζπζκψλ θαη ησλ 

                                                 
20

 Europe Direct E Ση είλαη ε Βηνπνηθηιφηεηα http://ec.europa.eu/environment/basics/natural-

capital/biodiversity/index_el.htm , 2016. 
 

http://ec.europa.eu/environment/basics/natural-capital/biodiversity/index_el.htm
http://ec.europa.eu/environment/basics/natural-capital/biodiversity/index_el.htm
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 επηκέξνπο νηθνζπζηεκάησλ, ψζηε λα δηαηεξεζνχλ ηα πνηθίια είδε 

ρισξίδαο θαη παλίδαο. 

Οξηζκέλνη επηζηήκνλεο εθθξάδνπλ ηελ έλλνηα απηή σο δηαηήξεζε 

ησλ βηψζηκσλ πιεζπζκψλ ησλ απηφρζνλσλ εηδψλ, ζπληήξεζε ησλ 

θπζηθψλ αλαηαξαρψλ ζε κηθξή θιίκαθα, επαλεηζαγσγή 

απηφρζνλσλ, θαη δηαηήξζε ηνπ νηθνζπζηήκαηνο κέζα ζηα θπζηθά 

πιαίζηα ηεο πνηθηινκνξθίαο.  

πιινγή δεδνκέλσλ  Ζ δηαρείξηζε νηθνζπζηεκάησλ,  απαηηεί ζπζηεκαηηθή ζπιινγή 

δεδνκέλσλ γηα ηα ελδηαηηήκαηα (νηθφηνπνη,  habitats), ηα είδε 

παλίδαο θαη ρισξίδαο, ηνπο πιεζπζκνχο ησλ εηδψλ θαη νη ρξνληθέο 

κεηαβνιέο ηνπο, ην γεσινγηθφ ππφβαζξν, ηε δπλακηθή ησλ 

κεηαβνιψλ πνπ παίδνπλ ξφιν ζηελ ηζνξξνπία ρεκηθψλ θαη 

βηνινγηθψλ παξαγφλησλ, θ.ιπ.  

Έιεγρνο  Ο ζπζηεκαηηθφο έιεγρνο δεκηνπξγεί ηηο πξνυπνζέζεηο, γηα ιήςε 

ζπκπιεξσκαηηθψλ κέηξσλ,  απνθπγή ιαζψλ θαη αλαζθφπεζεο ηεο 

πνξείαο ηνπ νηθνζπζηήκαηνο.  

Πξνζαξκνζηηθή 

δηαρείξηζε  

Πξνζαξκνζηηθή δηαρείξηζε ζεκαίλεη, φηη κε βάζε ηα απνηειέζκαηα 

ησλ κεηξήζεσλ θαη ηεο πνξείαο ηνπ νηθνζπζηήκαηνο δηαηεξείηαη κία 

επιπγηζία ζηε ιήςε απνθάζεσλ θαη πξνζαξκφδεηαη ζηηο 

αβεβαηφηεηεο πνπ δεκηνπξγνχλ νη πνιχπινθεο αιιειεπηδξάζεηο ησλ 

παξαγφλησλ ηνπ νηθνζπζηήκαηνο.  

πλεξγαζία θνξέσλ  πλεξγαζία θνξέσλ (θξαηηθψλ ππεξεζηψλ, δήκσλ, δηεπζχλζεηο 

δηαρείξηζεο θπζηθψλ πφξσλ, γεσξγηθέο θαιιηέξγεηεο, θ.ιπ), ψζηε λα 

επηηπγράλεηαη απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε.  

Οξγαλσηηθή Αιιαγή  Ζ εθαξκνγή δηαρεηξηζηηθνχ ειέγρνπ νηθνζπζηεκάησλ απαηηεί 

επίζεο αιιαγέο ζηηο δνκέο δηαρείξηζεο γαηψλ θαη ησλ θνξέσλ πνπ 

ηα ρξεζηκνπνηνχλ. Οη αιιαγέοκπνξεί λα είλαη απιέο (π.ρ. 

ζρεκαηηζκφο ελφο κηθηνχ δηαρεηξηζηηθνχ θνξέα), αιιά θαη πην 

ζχλζεηεο, φπσο κεηαβνιέο επαγγεικαηηθψλ πξαθηηθψλ 

θαηκεηαβνιέο ησλ ζπζρεηηζκψλ εμνπζίαο.  

Άλζξσπνη θαη θχζε  

 

Οη δηαρεηξηζηέο,  πξέπεη λα ιάβνπλ ππφςε ηνπο φηη ηα 

νηθνζπζηήκαηα δελ κπνξνχλ λα δηαρσξηζηνχλ απφ ηνπο αλζξψπνπο 

θαη ηηο επεκβάζεηο ηνπο. Αλάινγα κε ηηο ζρέζεηο θαη ηηο επηξξνέο 

ησλ αλζξψπσλ κε ηα νηθνζπζηήκαηα, ε αιιειεπηδξάζεηο είλαη 

ακθίδξνκεο, νξηζκέλεο θνξέο πξνθαινχλ θζνξέο αιιά θαη ζεηηθά 

απνηειέζκαηα.   
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Με βάζε ηηο δέθα βαζηθέο πξνυπνζέζεηο ηεο δηαρείξηζεο ησλ νηθνζπζηεκάησλ έρεη 

δηακνξθσζεί έλαο θιαζηθφο νξηζκφο ηεο δηαρείξηζεο νηθνζπζηήκαηνο: Γηαρείξηζε 

νηθνζπζηήκαηνο είλαη ε νινθιεξσκέλε επηζηεκνληθή γλψζε ησλ νηθνινγηθψλ 

ζρέζεσλ κέζα ζε έλα πνιχπινθν θνηλσληθνπνιηηηθφ πιαίζην αμηψλ κε γεληθφ ζηφρν 

ηελ πξνζηαζία ηεο αθεξαηφηεηαο ηνπ θπζηθνχ νηθνζπζηήκαηνο γηα κεγάιν ρξνληθφ 

δηάζηεκα . 

 

1.5 Γίθηπν Natura 2000 

Σν δίθηπν Natura 2000 εγθαηληάζηεθε ην 1979, φηαλ ε ΔΔ εμέδσζε ην πξψην βαζηθφ 

λνκνζέηεκά ηεο γηα ηελ πξνζηαζία ηεο θχζεο, ηελ νδεγία γηα ηα πηελά. Ζ 

ζπγθεθξηκέλε νδεγία πξνζηαηεχεη ην ζχλνιν ησλ άγξησλ πηελψλ ζηελ ΔΔ, 

θαιχπηνληαο πεξίπνπ 500 είδε. Οη ρψξεο ηεο ΔΔ αλαγλσξίδνπλ θαη πξνζηαηεχνπλ 

πεξηνρέο πνπ είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθέο γηα ηα άγξηα πηελά. Μέρξη ζήκεξα έρνπλ 

δεκηνπξγεζεί πεξίπνπ 5.300 "δψλεο εηδηθήο πξνζηαζίαο". 

Έλα δεχηεξν λνκνζέηεκα, ε νδεγία πεξί νηθνηφπσλ ηνπ 1992, ππνρξεψλεη ηηο ρψξεο 

ηεο ΔΔ λα πξνζηαηεχνπλ ηνπο νηθνηφπνπο ησλ απεηινχκελσλ εηδψλ θπηψλ θαη δψσλ. 

Οη πξνζηαηεπφκελεο πεξηνρέο είλαη γλσζηέο σο "εηδηθέο δψλεο δηαηήξεζεο". Ζ νδεγία 

πεξί νηθνηφπσλ θαιχπηεη γχξσ ζηα 1.500 ζπάληα θαη απεηινχκελα θπηά θαη δψα θαη 

πεξίπνπ 230 ηχπνπο νηθνηφπσλ, κεηαμχ ησλ νπνίσλ ζεξηδφκελνπο ιεηκψλεο, 

ξεηθφηνπνπο θαη αιίπεδα. 

Οη πεξηνρέο πνπ πξνζηαηεχνληαη δπλάκεη ησλ δχν απηψλ νδεγηψλ ζπγθξνηνχλ ην 

δίθηπν Natura 2000. ηφρνο ηνπ δηθηχνπ είλαη λα πξνζηαηεπζνχλ φινη νη βαζηθνί 

ηχπνη ησλ επξσπατθψλ νηθνηφπσλ θαη ηα απεηινχκελα είδε.
21

 

Σν δίθηπν Natura 2000 είλαη πιένλ ζρεδφλ πιήξεο. Πεξηζζφηεξνη απφ 26.000 ηφπνη 

έρνπλ ήδε πεξηιεθζεί ζε απηφ, θαζηζηψληαο ην ην κεγαιχηεξν ζπληνληζκέλν δίθηπν 

πξνζηαηεπφκελσλ πεξηνρψλ ζηνλ θφζκν. Σν Natura 2000 θαιχπηεη ην 18 % ηεο 

μεξάο επηθάλεηαο ηεο ΔΔ θαη ζεκαληηθά ηκήκαηα ησλ ζαιαζζψλ πνπ ηελ 

πεξηβάιινπλ.
22
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Δηθόλα 3 Ο Δπξσπατθφο ράξηεο  κε επηζεκαζκέλα ηα ζεκεία, φπνπ ππάξρνπλ 

πξνζηαηεπκέλεο δψλεο
23

 

 

Σν δίθηπν έρεη ζεκαληηθφ νηθνλνκηθφ αληίθηππνθαζψο ηα νθέιε πνπ πξνθχπηνπλ απφ 

ην δίθηπν εθηηκψληαη κεηαμχ 200 θαη 300 δηζεθαηνκκπξίσλ επξψ θαη' έηνο, ή 2 έσο 3 

% ηνπ αθαζάξηζηνπ εγρψξηνπ πξντφληνο ηεο ΔΔ. 

 

1.6 ηόρνη ηνπ Γηθηύνπ Natura 2000 

Σν Natura 2000 δελ είλαη απιψο έλα δίθηπν θπζηθψλ πξνζηαηεπφκελσλ πεξηνρψλ. 

Αλαγλσξίδεη φηη νη άλζξσπνη θαη ε θχζε απνδίδνπλ θαιχηεξα φηαλ ζπλεξγάδνληαη. 

ηφρνο ηνπ δελ είλαη ν απνθιεηζκφο νηθνλνκηθψλ δξαζηεξηνηήησλ, αιιά ε 

δηαζθάιηζε ηεο ζπκβαηφηεηαο ησλ δξαζηεξηνηήησλ κε ηελ πξνζηαζία πνιχηηκσλ 

εηδψλ θαη νηθνηφπσλ. Οη θχξηνη ζηφρνη ζην πιαίζην ησλ πεξηνρψλ Natura 2000 είλαη: 
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 λα απνθεχγνληαη δξαζηεξηφηεηεο πνπ ζα κπνξνχζαλ λα ελνριήζνπλ ζνβαξά 

θάπνηα είδε ή λα θαηαζηξέςνπλ ηνπο νηθνηφπνπο γηα ηνπο νπνίνπο 

ραξαθηεξίδεηαη κηα πεξηνρή 

 λα ιακβάλνληαη ζεηηθά κέηξα, φπνπ ρξεηάδεηαη, γηα ηε δηαηήξεζε θαη ηελ 

απνθαηάζηαζε ησλ ζπγθεθξηκέλσλ νηθνηφπσλ θαη εηδψλ κε ζθνπφ ηελ 

θαιχηεξε δηαηήξεζή ηνπο. 

Ζ πξνζέγγηζε απηή έρεη πνιιά πιενλεθηήκαηα, ελζαξξχλνληαο ηηο βηψζηκεο κνξθέο 

δαζνθνκίαο, αιηείαο, γεσξγίαο θαη ηνπξηζκνχ, ην δίθηπν δηαζθαιίδεη έλα καθξφπλνν 

κέιινλ γηα ηνπο αλζξψπνπο πνπ δνπλ ζηηο ελ ιφγσ πεξηνρέο θαη βαζίδνληαη ζηηο 

ζπγθεθξηκέλεο δξαζηεξηφηεηεο.
24

 

 

1.7 Εώλεο  Δηδηθήο Πξνζηαζίαο Natura 2000 

Σν δίθηπν δεκηνπξγήζεθε ην 1992 κε ηελ πηνζέηεζε ηεο Οδεγίαο ησλ Οηθνηφπσλ  

(Οηθνινγηθψλ Δλδηαηηεκάησλ), ε νπνία, καδί κε ηελ Οδεγία γηα ηα Πηελά, απνηειεί 

ηνλ  αθξνγσληαίν ιίζν ηεο επξσπατθήο πνιηηηθήο γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ 

πεξηβάιινληνο. 

Ζ Οδεγία γηα ηελ πξνζηαζία ησλ άγξησλ πηελψλ απαηηνχζε ηελ δεκηνπξγία Δηδηθψλ 

Εσλψλ Πξνζηαζίαο ηεο νξληζνπαλίδαο. Ζ Οδεγία ησλ Οηθνηφπσλ παξνκνίσο 

απαηηνχζε ηε δεκηνπξγία Δηδηθψλ Εσλψλ Πξνζηαζίαο (Special Areas of 

Conservation - SAC) γηα ηα ππφινηπα είδε θαη ην πεξηβάιινλ. Απφ θνηλνχ απηέο νη 

δψλεο δεκηνπξγνχλ ηηο πεξηνρέο ηνπ δηθηχνπ Natura 2000. 

Κάζε ρψξα κέινο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο νθείιεη λα θαηαξηίζεη κία ιίζηα κε ηηο 

θαιχηεξεο πεξηνρέο νη νπνίεο πεξηέρνπλ είδε πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηηο δχν νδεγίεο. 

Έπεηηα ε ιίζηα πξέπεη λα ππνβιεζεί ζηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή θαη ε νπνία, κεηά 

απφ ηνλ έιεγρν θαη ηελ δηαδηθαζία επηινγήο ζε επξσπατθφ επίπεδν, ζα εληαρζεί ζην 

δίθηπν. 

Οη πεξηνρέο πνπ έρνπλ ραξαθηεξηζηεί Ε.Δ.Π. απνηεινχλ κέξνο ηνπ δηθηχνπ 

πξνζηαηεπφκελσλ πεξηνρψλ Natura 2000. Με Κ.Τ.Α. ηνπ ΤΠΔΝ
25

 θαη ησλ εθάζηνηε 

ζπλαξκφδησλ ππνπξγψλ, ν θαηάινγνο απηφο κπνξεί λα ζπκπιεξψλεηαη κε λέεο 

Ε.Δ.Π.. Αλαιπηηθνί θαη ςεθηνπνηεκέλνη ράξηεο ησλ Ε.Δ.Π. ηεξνχληαη ζε αξρείν θαη 
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είλαη δηαζέζηκνη ζην θνηλφ απφ ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο ηνπ ΤΠΔΝ. Οη ράξηεο απηνί 

αλαξηψληαη θαη ζην δηαδίθηπν. Οη Ε.Δ.Π. κπνξνχλ επηπιένλ λα εληαρζνχλ ζε 

νπνηαδήπνηε άιιε θαηεγνξία πξνζηαζίαο. ηελ πεξίπησζε απηή, δηαζθαιίδεηαη φηη ε 

νξηνζέηεζε, ε δψλσζε θαη νη ζεζκνζεηνχκελεο ξπζκίζεηο, απαγνξεχζεηο, φξνη θαη 

πεξηνξηζκνί ησλ πξνζηαηεπφκελσλ πεξηνρψλ ζπλάδνπλ κε ην ζηφρν πξνζηαζίαο ηνπο. 

Δίλαη δπλαηφο ν θαζνξηζκφο εηδηθφηεξσλ φξσλ θαη πεξηνξηζκψλ δφκεζεο, ρξήζεσλ 

γεο, θαζψο θαη θάζε άιινπ δεηήκαηνο πνπ αθνξά ζηελ πξνζηαζία θαη νηθνινγηθή 

δηαρείξηζε ησλ ΕΔΠ κε πξνεδξηθά δηαηάγκαηα πνπ εθδίδνληαη κε πξφηαζε ηνπ 

ΤΠΔΚΑ, ζε εθαξκνγή εηδηθήο έθζεζεο 

 

1.8 Ζ Γαζηθή Δθκεηάιιεπζε ζην Πιαίζην ηωλ Πεξηνρώλ Natura 

2000 

Σν δίθηπν πεξηιακβάλεη ηφζν ηα θπζηθά δάζε φζν θαη δηαρεηξηδφκελα εκηθπζηθά 

δάζε. Όπσο θαη ζηελ πεξίπησζε ηεο γεσξγίαο, ν ραξαθηεξηζκφο κηαο πεξηνρήο ζην 

Natura  2000 δε ζεκαίλεη φηη φια ηα δάζε πξέπεη λα απνθιεηζηνχλ ζπζηεκαηηθά απφ 

ηελ εκπνξηθή παξαγσγή. Οη ππάξρνπζεο δηαρεηξηζηηθέο πξαθηηθέο ζα πξέπεη ελ 

ηνχηνηο λα ιακβάλνπλ ππφςε ηηο ππάξρνπζεο νηθνινγηθέο αμίεο, θαη ζπγθεθξηκέλα 

φζνλ αθνξάηα είδε θαη ηνπο νηθνηφπνπο γηα ηνπο νπνίνπο έρεη ραξαθηεξηζηεί ε 

πεξηνρή.
26

 

Οη πξνζαξκνγέο κπνξεί λα είλαη ζρεηηθά απιέο, φπσο ε εγθαηάιεηςε λεθξψλ μχισλ 

ζην έδαθνο ή ε πξνζηαζία θάπνησλ δέλδξσλ πνπ θηινμελνχλ θσιηέο ζπάλησλ 

πνπιηψλ, ή κπνξεί λα είλαη πην πνιχπινθεο, φπσο ε εηζαγσγή επηιεθηηθήο πινηνκίαο 

εθ πεξηηξνπήο ζε καθξά ρξνληθά δηαζηήκαηα ή ε αθαίξεζε εμσηηθψλ εηδψλ θαη ε 

θχηεπζε ηζαγελψλ θπιινβφισλ δέλδξσλ ζηε ζέζε ηνπο.  

Πνιιά εμαξηψληαη απφ ηηο ηνπηθέο ζπλζήθεο ηνπ δάζνπο, θαζψο θαη ησλ εηδψλ θαη  

νηθνηφπσλ πνπ απαληψληαη. Πάιη, νη απνθάζεηο γηα ηε καθξνπξφζεζκε δηαρείξηζε  

είλαη θαιχηεξα λα ιακβάλνληαη αλά πεξίπησζε, ζε ζηελή δηαβνχιεπζε κε ηνπο  

ηνπηθνχο ελδηαθεξφκελνπο θνξείο θαη ηνπο εκπιεθφκελνπο γαηνθηήκνλεο.  

Γηα λα βνεζήζεη απηή ηε δηαδηθαζία, ε Δ.Δ.  δηαζέηεη ρξεκαηνδφηεζε θάησ απφ ηνλ  

θαηλνχξγην Καλνληζκφ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο  (2007-2013) γηα ηδησηηθά δάζε κέζα 
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ζην  Natura 2000. Καηλνχξγηα κέηξα γηα ηα δάζε θαη ην πεξηβάιινλ έρνπλ επίζεο 

εηζαρζεί.
27

  

Παξφκνηα κε ηα γεσξγνπεξηβαιινληηθά κέηξα, παξέρνπλ ζπκπιεξσκαηηθή  

νηθνλνκηθή ππνζηήξημε γηα εζεινληηθέο δαζνθνκηθέο πξαθηηθέο θηιηθέο πξνο ην  

πεξηβάιινλ.
28

 

 

 

1.9 Ζ Τθηζηάκελε Καηάζηαζε ζηελ Διιεληθή Δπηθξάηεηα 

Απφ ην 1937, ε Διιάδα άξρηζε λα αλαγλσξίδεη πεξηνρέο κε εηδηθφ νηθνινγηθφ 

ελδηαθέξνλ (δάζε, πγξνηφπνπο θηι.) θαη λα ηηο ζέηεη ππφ θαζεζηψο πξνζηαζίαο.    

 Ζ πξνζέγγηζε πνπ αθνινπζήζεθε ζηα πξψηα ζηάδηα ηνπ ζεζκνχ ησλ 

πξνζηαηεπφκελσλ πεξηνρψλ ήηαλ ε απφιπηε πξνζηαζία θπζηθψλ πεξηνρψλ θαη ν 

απνθιεηζκφο ησλ αλζξψπηλσλ δξαζηεξηνηήησλ. ηελ πνξεία, ε πξνζέγγηζε απηή 

εγθαηαιείπεηαη θαη δίλεη ηε ζέζε ηεο ζηελ αληίιεςε ηεο ελζσκάησζεο ηεο 

πξνζηαηεπφκελεο πεξηνρήο ζηνλ πεξηβάιινληα ρψξν θαη ηεο ζηελήο ζχλδεζεο ηεο 

πξνζηαζίαο κε ηελ αεηθνξηθή ρξήζε ησλ θπζηθψλ πφξσλ.
29

 

ηελ Διιάδα θπζηθέο πεξηνρέο αλαγλσξίδνληαη σο πξνζηαηεπφκελεο είηε κέζσ ηνπ 

ραξαθηεξηζκνχ ηνπο κε βάζε ηελ ηζρχνπζα εζληθή λνκνζεζία, είηε κε ηελ 

θαηνρχξσζή ηνπο ζην πιαίζην δηεζλψλ ζπκβάζεσλ ηηο νπνίεο έρεη θπξψζεη ε ρψξα 

θαη δηεζλψλ ή Δπξσπατθψλ πξσηνβνπιηψλ. Πεξαηηέξσ, νη πεξηνρέο ηνπ Γηθηχνπ 

Natura 2000, απνηεινχλ πεξηνρέο δηαηήξεζεο ηχπσλ νηθνηφπσλ θαη εηδψλ Κνηλνηηθνχ 

ελδηαθέξνληνο. ε πνιιέο πεξηπηψζεηο παξαηεξείηαη αιιειεπηθάιπςε κεηαμχ ησλ 

πξνζηαηεπφκελσλ πεξηνρψλ ζε εζληθφ, επξσπατθφ θαη δηεζλέο επίπεδν.
30

,
31

 

Ζ θαηαγξαθή ησλ ηφπσλ πνπ πιεξνχλ ηα θξηηήξηα ηεο παξνπζίαο ηχπσλ νηθνηφπσλ 

θαη νηθνηφπσλ εηδψλ ηεο Οδεγίαο 92/43/ΔΚ ζηε ρψξα καο (296 πεξηνρέο – 
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«Δπηζηεκνληθφο Καηάινγνο»), έγηλε απφ νκάδα πεξίπνπ 100 επηζηεκφλσλ πνπ 

ζπζηήζεθε εηδηθά γηα ην ζθνπφ απηφ ζην πιαίζην ηνπ επξσπατθνχ πξνγξάκκαηνο 

LIFE (1994-1996) κε ηίηιν «Καηαγξαθή, Αλαγλψξηζε, Δθηίκεζε θαη Υαξηνγξάθεζε 

ησλ Σχπσλ Οηθνηφπσλ θαη ησλ Δηδψλ Υισξίδαο θαη Παλίδαο ηεο Διιάδαο (Οδεγία 

92/43/ΔΟΚ)». ηνλ «Δπηζηεκνληθφ Καηάινγν» εληάρζεθε ην ζχλνιν ζρεδφλ ησλ 

κέρξη ηφηε πξνζηαηεπφκελσλ πεξηνρψλ ζε εζληθφ θαη δηεζλέο επίπεδν. 

 

 Ζ επηινγή ησλ ηφπσλ πνπ πξνηάζεθαλ απφ ηε ρψξα ζηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή έγηλε 

απφ θνηλή νκάδα εξγαζίαο ησλ πξψελ Τπνπξγείσλ ΠΔΥΩΓΔ θαη  Γεσξγίαο θαηφπηλ 

γλσκνδνηήζεσλ φισλ ησλ ζπλαξκφδησλ Τπνπξγείσλ. Οη ζπκπιεξψζεηο – 

ηξνπνπνηήζεηο ηνπ θαηαιφγνπ βαζίζηεθαλ ζηα ζπκπεξάζκαηα ησλ βηνγεσγξαθηθψλ 

ζεκηλαξίσλ γηα ηε Μεζνγεηαθή δψλε θαη ζηνλ ραξαθηεξηζκφ απφ ην BirdLife 

International εκαληηθψλ Πεξηνρψλ γηα ηα Πνπιηά ζηελ Διιάδα. 

 Ζ Διιάδα έρεη ραξαθηεξίζεη ζήκεξα 202 Εψλεο Δηδηθήο Πξνζηαζίαο (ΕΔΠ) θαη 241 

Σφπνπο Κνηλνηηθήο εκαζίαο (ΣΚ). Οη δχν θαηάινγνη πεξηνρψλ παξνπζηάδνπλ 

κεηαμχ ηνπο επηθαιχςεηο φζνλ αθνξά ηηο εθηάζεηο ηνπο.
32

 

 Ο θαηάινγνο ησλ Διιεληθψλ Εσλψλ Δηδηθήο Πξνζηαζίαο δεκνζηεχηεθε ζην ΦΕΚ 

1495/Β/06.09.2010 σο παξάξηεκα ζηε λέα ελζσκάησζε ηεο Οδεγίαο 79/4009/ΔΟΚ (ε 

νπνία θσδηθνπνηήζεθε κε ηελ Οδεγία 2009/147/ΔΚ). 

 239 Διιεληθνί Σφπνη Κνηλνηηθήο εκαζίαο εθ ησλ 241 ραξαθηεξίζηεθαλ σο Δηδηθέο 

Εψλεο Γηαηήξεζεο κε ην Ν3937/2011 (ΦΕΚ60/Α/31-3-2011). 

Ο Ν. 3937/2011 έρεη θαζνξίζεη ην ζχλνιν ησλ πεξηνρψλ πξνζηαζίαο,. 

θπζηθά πάξθα, πεξηθεξεηαθά πάξθα, εζληθά πάξθα πεξηνρέο πξνζηαζίαο νηθνηφπσλ 

Παξαθάησ δίλνληαη νη νξηζκνί γηα ηελ θάζε κηα θαηεγνξίαο πεξηνρήο πξνζηαζίαο 

 

Χο θπζηθά πάξθα (Natural parks) ραξαθηεξίδνληαη  ρεξζαίεο, πδάηηλεο ή κεηθηνχ 

ραξαθηήξα πεξηνρέο, εθφζνλ παξνπζηάδνπλ ηδηαίηεξε αμία θαη ελδηαθέξνλ ιφγσ  ηεο 

πνηφηεηαο θαη πνηθηιίαο ησλ θπζηθψλ θαη πνιηηηζηηθψλ ηνπο ραξαθηεξηζηηθψλ, ηδίσο 

βηνινγηθψλ, νηθνινγηθψλ, γεσινγηθψλ, γεσκνξθνινγηθψλ θαη αηζζεηηθψλ θαη 

παξάιιεια πξνζθέξνπλ ζεκαληηθέο δπλαηφηεηεογηα αλάπηπμε δξαζηεξηνηήησλ πνπ 

                                                 
32

 Δπξσπαηθφ ΟηθνινγηθφΓίθηπν Natura – Πξφζθιεζε ηγα ηελ ππνβνιή ππνςεθηνηήησλ γηα ηα 

βξαβεία EU Natura 2000 Award – 2015 - http://www.ypeka.gr/Default.aspx?tabid=432&language=el-

GR&SkinSrc=%5BG%5DSkins%2F_default%2FNo+Skin&ContainerSrc=%5BG%5DContainers%2F

_default%2FNo+Container&dnnprintmode=true   

http://www.ypeka.gr/LinkClick.aspx?fileticket=yjTKf5DklpM%3d&tabid=432&language=el-GR
http://www.ypeka.gr/LinkClick.aspx?fileticket=yjTKf5DklpM%3d&tabid=432&language=el-GR
http://www.ypeka.gr/LinkClick.aspx?fileticket=O3eM9Eal8Ik%3d&tabid=432&language=el-GR
http://www.ypeka.gr/Default.aspx?tabid=432&language=el-GR&SkinSrc=%5BG%5DSkins%2F_default%2FNo+Skin&ContainerSrc=%5BG%5DContainers%2F_default%2FNo+Container&dnnprintmode=true
http://www.ypeka.gr/Default.aspx?tabid=432&language=el-GR&SkinSrc=%5BG%5DSkins%2F_default%2FNo+Skin&ContainerSrc=%5BG%5DContainers%2F_default%2FNo+Container&dnnprintmode=true
http://www.ypeka.gr/Default.aspx?tabid=432&language=el-GR&SkinSrc=%5BG%5DSkins%2F_default%2FNo+Skin&ContainerSrc=%5BG%5DContainers%2F_default%2FNo+Container&dnnprintmode=true
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ελαξκνλίδνληαη κεηελ πξνζηαζία ηεο θχζεο θαη ηνπ ηνπίνπ. Σα θπζηθάπάξθα 

δηαθξίλνληαη ζε εζληθά θαη πεξηθεξεηαθά 

 

Δζληθά πάξθα (National parks) 

Ωο εζληθά πάξθα ραξαθηεξίδνληαη πεξηνρέο κεγάιεο  έθηαζεο πνπ είηε ιφγσ ηεο 

ζέζεο ηνπο, φπσο δηαζπλνξηαθέο, είηε ιφγσ ηεο εμέρνπζαο νηθνινγηθήο ή άιιεο  

θπζηθήο ζπνπδαηφηεηάο ηνπο ζεσξνχληαη σο ζεκαληηθέο ζε εζληθφ επίπεδν.  

 

Πεξηθεξεηαθά πάξθα (Regional parks) 

Ωο πεξηθεξεηαθά πάξθα ραξαθηεξίδνληαη πεξηνρέο πνπ είηε ιφγσ ηεο ζέζεο ηνπο είηε 

ιφγσ ηεο νηθνινγηθήο ζπνπδαηφηεηάο ηνπο ζεσξνχληαη ζεκαληηθέο ζε πεξηθεξεηαθφ 

επίπεδν. 

 

ηηο αγξνηηθέο πεξηνρέο πςειήο θπζηθήο αμίαο πνπ ραξαθηεξίδνληαη σο πεξηθεξεηαθά 

πάξθα, σο θχξηα πξνζηαηεπηέα αμία κπνξεί λα νξίδεηαη ε δηαηήξεζε ησλ ηνπηθψλ 

πνηθηιηψλ θαη ησλ απηφρζνλσλ θπιψλ αγξνηηθψλ δψσλ, θαζψο θαη ησλ δνκηθψλ 

ζηνηρείσλ ηνπ αγξνηηθνχ ηνπίνπ, φπσο θπηνθξάρηεο, αθαιιηέξγεηεο ισξίδεο ζηα φξηα 

αγξψλ θαη λεζίδεο θπζηθήο βιάζηεζεο. 

 

Χο πεξηνρέο πξνζηαζίαο νηθνηόπωλ θαη εηδώλ (Habitat / species management 

areas) ραξαθηεξίδνληαη εθηάζεηο ρεξζαίεο, πγξνηνπηθέο ή ζαιάζζηεο πνπ ππφθεηληαη 

ζε δηαρείξηζε γηα ηε δηαζθάιηζε ηθαλνπνηεηηθήο θαηάζηαζεο δηαηήξεζεο ησλ 

πξνζηαηεπηέσλ νηθνηφπσλ θαη εηδψλ. 

 

Χο πξνζηαηεπόκελα ηνπία (Protected landscapes / seascapes) ραξαθηεξίδνληαη 

πεξηνρέο κεγάιεο νηθνινγηθήο, γεσινγηθήο, αηζζεηηθήο ή πνιηηηζκηθήο αμίαο θαη 

εθηάζεηο πνπ είλαη ηδηαίηεξα πξφζθνξεο γηα αλαςπρή ηνπ θνηλνχ ή ζπκβάιινπλ ζηελ 

πξνζηαζία θπζηθψλ πφξσλ ιφγσ ησλ ηδηαίηεξσλ θπζηθψλ ή αλζξσπνγελψλ  

ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπο. ηα πξνζηαηεπφκελα ηνπία  κπνξεί λα δίλνληαη κε βάζε ηα 

θχξηα ραξαθηεξηζηηθά  ηνπο, εηδηθφηεξεο νλνκαζίεο, φπσο αηζζεηηθφ δάζνο,  

γεσπάξθν, ηνπίν άγξηαο θχζεο, ηνπίν αγξνηηθφ, αζηηθφ.  

Ωο πξνζηαηεπφκελα ζηνηρεία ηνπ ηνπίνπ ραξαθηεξίδνληαη ηκήκαηα ή ζπζηαηηθά 

ζηνηρεία ηνπ ηνπίνπ πνπ έρνπλ ηδηαίηεξε νηθνινγηθή, αηζζεηηθή ή πνιηηηζκηθή αμία  ή 

ζπκβάιινπλ ζηελ πξνζηαζία θπζηθψλ πφξσλ ιφγσ ησλ ηδηαίηεξσλ θπζηθψλ ή 
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αλζξσπνγελψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπο, φπσο αιζχιηα, παξαδνζηαθέο θαιιηέξγεηεο,  

αγξνηθίεο, κνλνπάηηα, πέηξηλνη θξάρηεο, μεξνιηζηέο θαη  αλαβαζκίδεο, θξήλεο. 

 

β) Χο πξνζηαηεπόκελνη θπζηθνί ζρεκαηηζκνί (Protected  natural formations) 

ραξαθηεξίδνληαη ιεηηνπξγηθά ηκήκαηα ηεο θχζεο ή κεκνλσκέλα δεκηνπξγήκαηά ηεο, 

πνπ έρνπλ ηδηαίηεξε επηζηεκνληθή, νηθνινγηθή, γεσινγηθή, γεσκνξθνινγηθή, ή 

αηζζεηηθή αμία ή ζπκβάιινπλ ζηε δηαηήξεζε ησλ θπζηθψλ δηεξγαζηψλ θαη ζηελ 

πξνζηαζία θπζηθψλ πφξσλ, φπσο δέληξα, ζπζηάδεο δέληξσλ θαη ζάκλσλ, ζαιάζζηα, 

πξνζηαηεπηηθή βιάζηεζε, παξφρζηα θαη παξάθηηα βιάζηεζε, θπζηθνί θξάρηεο, 

θαηαξξάθηεο, πεγέο, θαξάγγηα, ζίλεο, χθαινη, ζπειηέο, βξάρνη, απνιηζσκέλα δάζε, 

δέληξα ή ηκήκαηά ηνπο, παιαηνληνινγηθά επξήκαηα, θνξαιιηνγελείο, 

γεσκνξθνινγηθνί ζρεκαηηζκνί, γεψηνπνη θαη νηθφηνπνη πξνηεξαηφηεηαο θνηλνηηθνχ 

ελδηαθέξνληνο. Πξνζηαηεπφκελνη θπζηθνί ζρεκαηηζκνί πνπ έρνπλ κλεκεηαθφ 

ραξαθηήξα, ραξαθηεξίδνληαη εηδηθφηεξα σο δηαηεξεηέα κλεκεία ηεο θχζεο  

(Protected natural monuments). Δλέξγεηεο ή δξαζηεξηφηεηεο πνπ κπνξνχλ λα 

επηθέξνπλ θαηαζηξνθή, θζνξά  ή αιινίσζε ησλ πξνζηαηεπφκελσλ θπζηθψλ 

ζρεκαηηζκψλ, φπσο θαη ησλ πξνζηαηεπφκελσλ ηνπίσλ ή ησλ επί κέξνπο ζηνηρείσλ 

ηνπο, απαγνξεχνληαη, ζχκθσλα  κε ηηο εηδηθφηεξεο ξπζκίζεηο πξνζηαζίαο ηεο 

απφθαζεο ραξαθηεξηζκνχ. 
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Δηθόλα 4 Πξνζηαηεπφκελεο πεξηνρέο δηθηχνπ Natura 2000 ζηνλ Διιαδηθφ ρψξν
33

 

 

Δηθόλα 5 Οη πεξηνρέο Natura ζηνλ Διιαδηθφ ρψξν
34

 

                                                 
33

 (Geodata.gov.gr, 2014) 
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2. ΝΟΜΟΘΔΣΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΤΡΧΠΑΗΚΖ 

ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ 

 

2.1 Δπξωπαϊθή Έλωζε θαη Πεξηβαιινληηθή Πνιηηηθή 

Όζνλ αθνξά ζηελ πηνζέηεζε ηεο αεηθνξηθήο αλάπηπμεο απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε, 

ππήξμε επίζεο κία «εμειηθηηθή» πνξεία ηεο έλλνηαο. Σν πεξηβάιινλ απέθηεζε 

απηνηειή λνκηθή θαηνρχξσζε ην 1987 κε ηελ Δληαία Δπξσπατθή Πξάμε θαη 

ζπγθεθξηκέλα κε ηελ πξνζζήθε ησλ Άξζξσλ 130Π, 130Ρ θαη 130.
35

  

Όπσο έρεη ήδε ιερζεί, ε αεηθφξνο αλάπηπμε είλαη κία δηαδηθαζία πνπ ζηνρεχεη ζην 

ζπγθεξαζκφ ηεο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο θαη ηεο πξνζηαζίαο ησλ θνηλσληθψλ θαη 

πεξηβαιινληηθψλ ηζνξξνπηψλ. Ζ ελζσκάησζε ησλ πεξηβαιινληηθψλ δεηεκάησλ ζηνλ 

νξηζκφ θαη ηελ εθαξκνγή ησλ άιισλ επξσπατθψλ πνιηηηθψλ (ηεο ελεξγεηαθήο, 

εξεπλεηηθήο, βηνκεραληθήο, γεσξγηθήο, θιπ πνιηηηθήο) έρεη νπζηαζηηθή ζεκαζία γηα 

ηελ επίηεπμε ηνπ ζηφρνπ ηεο αεηθφξνπ αλάπηπμεο. Ζ αξρή απηή ζεζπίζηεθε κε ηε 

ζπλζήθε ηνπ Μάαζηξηρη θαη ηε χλνδν Κνξπθήο ηνπ Κάξληηθ, ην 1998, θαη έζεζε ηηο 

βάζεηο γηα κία ζπληνληζκέλε δξάζε ζε επξσπατθφ επίπεδν. ην Άξζξν 2 ηεο 

πλζήθεο ηνπ Μάαζηξηρη (1992) πεξηγξάθεηαη σο θχξηα απνζηνιή ηεο Δπξσπατθήο 

Κνηλφηεηαο ε πξναγσγή ηεο «αξκνληθήο» θαη «ηζφξξνπεο» αλάπηπμεο ησλ 

νηθνλνκηθψλ δξαζηεξηνηήησλ. Μπνξεί ε αξρή ηεο αεηθνξηθήο αλάπηπμεο λα κελ 

αλαθέξεηαη ξεηά, αιιά πεξηγξάθεηαη ζαθψο. Ωζηφζν πξέπεη λα αλαθεξζεί πσο δελ 

ππήξμε ζπζρέηηζε ηεο έλλνηαο ηεο αεηθνξηθήο αλάπηπμεο κε ηελ θνηλσληθή δηάζηαζε. 

ηε ζπλέρεηα, ην Μάην ηνπ 2001, ε ΔΔ ελέθξηλε κία ζηξαηεγηθή ππέξ ηεο αεηθφξνπ 

αλάπηπμεο. Ζ ζηξαηεγηθή απηή αλαζεσξήζεθε ην 2006, ψζηε λα θαιχςεη ηα θελά πνπ 

είραλ δηαπηζησζεί θαη λα δνζεί λέα ψζεζε. Δμάιινπ, ε παγθφζκηα ζχκπξαμε γηα ηελ 

αεηθφξν αλάπηπμε, ε νπνία εγθξίζεθε απφ ηελ Δπηηξνπή ην 2002, ηεο πξνζέδσζε κηα 

εμσηεξηθή δηάζηαζε. 
36

 

                                                                                                                                            
34

 Natura 2000 Network Viewer http://natura2000.eea.europa.eu/# Ζκεξνκελία Πξφζβαζεο : 10/9/2016 
35

 Κνξθόβεινο Υ. Ζ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε µε αλαθνξέο ζηα 

ειιεληθά δεδνµέλα . - Αζήλα : άθθνπια, , 1997. 
36

 Παπαϊωάλλνπ & Μαπξνεηδήο Π Βηψζηκε Αλάπηπμε, Γηεζλείο θαη Δπξσπατθέο Δμειίμεηο θαη 

Πξννπηηθέο  - Αζήλα : ΤΠΔΥΩΓΔ, 2010. 

http://natura2000.eea.europa.eu/
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Δλ ζπλερεία ζην Άξζξν 2 ηεο πλζήθεο ηνπ Άκζηεξληακ (1997) γίλεηαη ιφγνο γηα 

«αξκνληθή ηζφξξνπν θαη αεηθφξν αλάπηπμε ησλ νηθνλνκηθψλ δξαζηεξηνηήησλ» 

(European Communities, 1999) . Έηζη ε βηψζηκε αλάπηπμε έπαςε λα ζεσξείηαη 

απνθιεηζηηθά πεξηβαιινληηθή έλλνηα θαη αλαγλσξίζηεθε πσο πξέπεη λα ππάξμεη 

ζηελή ζπζρέηηζε αλάκεζα ζηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε, ζηελ θνηλσληθή ζπλνρή θαη 

ζηελ πεξηβαιινληηθή πξνζηαζία ζηα πιαίζηα ηεο ζηξαηεγηθήο ηεο ΔΔ γηα ηε βηψζηκε 

αλάπηπμε (Commission of the European Communities, 2001). Απφ ηελ πιεπξά ησλ 

νηθνλνκηθψλ ηνπ πεξηβάιινληνο, ην πεξηβάιινλ θαη νη θπζηθνί πφξνη ηνπο νπνίνπο 

απηφ πεξηιακβάλεη κπνξεί λα ζεσξεζνχλ σο απφζεκα θπζηθνχ θεθαιαίνπ. Σν 

απφζεκα απηφ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί θαη λα απνζπαζζεί (Γειιήο, , 1998) 

Ζ ζπλζήθε ηεο Ληζαβφλαο ελζσκαηψλεη ηελ αεηθφξν αλάπηπμε κεηαμχ ησλ ζηφρσλ 

ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (άξζξν 3 § 3 ηεο πλζήθεο γηα ηελ Δπξσπατθή Έλσζε). 

πγθεθξηκέλα ην άξζξν 3 παξ. 3 απηήο νξίδεη φηη: 

«Ζ Έλσζε εγθαζηδξχεη εζσηεξηθή αγνξά. Δξγάδεηαη γηα ηελ αεηθφξν αλάπηπμε ηεο 

Δπξψπεο κε γλψκνλα ηελ ηζφξξνπε νηθνλνκηθή αλάπηπμε θαη ηε ζηαζεξφηεηα ησλ 

ηηκψλ, ηελ θνηλσληθή νηθνλνκία ηεο αγνξάο κε πςειφ βαζκφ αληαγσληζηηθφηεηαο, κε 

ζηφρν ηελ πιήξε απαζρφιεζε θαη ηελ θνηλσληθή πξφνδν, θαη ην πςειφ επίπεδν 

πξνζηαζίαο θαη βειηίσζεο ηεο πνηφηεηαο ηνπ πεξηβάιινληνο. Πξνάγεη ηελ 

επηζηεκνληθή θαη ηερλνινγηθή πξφνδν». 

Δπηπιένλ ζηελ παξάγξαθν 5 ηνπ ήδε άξζξνπ νξίδεηαη φηη:  

«ηηο ζρέζεηο ηεο κε ηνλ ππφινηπν θφζκν, ε Έλσζε πξνβάιιεη θαη πξνσζεί ηηο αμίεο 

ηεο θαη ηα ζπκθέξνληά ηεο θαη ζπκβάιιεη ζηελ πξνζηαζία ησλ πνιηηψλ ηεο. 

πκβάιιεη ζηελ εηξήλε, ηελ αζθάιεηα, ηελ αεηθφξν αλάπηπμε ηνπ πιαλήηε, ηελ 

αιιειεγγχε θαη ηνλ ακνηβαίν ζεβαζκφ κεηαμχ ησλ ιαψλ, ην ειεχζεξν θαη δίθαην 

εκπφξην, ηελ εμάιεηςε ηεο θηψρεηαο θαη ηελ πξνζηαζία ησλ αλζξψπηλσλ 

δηθαησκάησλ, ηδίσο ησλ δηθαησκάησλ ηνπ παηδηνχ, θαζψο θαη ζηελ απζηεξή ηήξεζε 

θαη αλάπηπμε ηνπ δηεζλνχο δηθαίνπ θαη, ηδίσο, ζηνλ ζεβαζκφ ησλ αξρψλ ηνπ 

Καηαζηαηηθνχ Υάξηε ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ.». 

Πεξαηηέξσ ζηα πιαίζηα ηεο εμσηεξηθήο δξάζεο ηεο ε ΔΔ θαζνξίδεη θαη εθαξκφδεη 

θνηλέο πνιηηηθέο θαη δξάζεηο θαη εξγάδεηαη γηα ηελ επίηεπμε πςεινχ βαζκνχ 

ζπλεξγαζίαο ζε φινπο ηνπο ηνκείο ησλ δηεζλψλ ζρέζεσλ, κε ζηφρν, κεηαμχ άιισλ, 

ηελ πξνψζεζε, ζηηο αλαπηπζζφκελεο ρψξεο, ηεο αεηθφξνπ αλάπηπμεο απφ 
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νηθνλνκηθή, θνηλσληθή θαη πεξηβαιινληηθή άπνςε, κε πξσηαξρηθφ ζηφρν ηελ 

εμάιεηςε ηεο θηψρεηαο
37

 θαη ηε ζπκβνιή ζηελ αλάπηπμε δηεζλψλ κέηξσλ γηα ηε 

δηαθχιαμε θαη ηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ηελ αεηθφξν 

δηαρείξηζε ησλ παγθφζκησλ θπζηθψλ πφξσλ, κε ζηφρν ηε δηαζθάιηζε ηεο αεηθφξνπ 

αλάπηπμεο
38

. (McLaren P., 2011) 

Δπίζεο ζην άξζξν 11 ηεο πλζήθεο γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 

(ΛΔΔ) πξνβιέπεηαη φηη νη απαηηήζεηο ηεο πεξηβαιινληηθήο πξνζηαζίαο πξέπεη λα 

εληαρζνχλ ζηνλ θαζνξηζκφ θαη ηελ εθαξκνγή ησλ πνιηηηθψλ θαη δξάζεσλ ηεο 

Έλσζεο, ηδίσο πξνθεηκέλνπ λα πξνσζεζεί ε αεηθφξνο αλάπηπμε.
39

 

 

 

 

2.2 Δζληθή Πεξηβαιινληηθή Ννκνζεζία 

ε φ,ηη αθνξά ηελ εζληθή λνκνζεζία, ε θήξπμε ησλ πξνζηαηεπφκελσλ πεξηνρψλ ζηηο 

δηάθνξεο θαηεγνξίεο πξνζηαζίαο βαζίζηεθε, έσο ην 1986, ζε δηαηάμεηο θπξίσο ηνπ 

Γαζηθνχ Κψδηθα. Οη Δζληθνί Γξπκνί, ηα Αηζζεηηθά Γάζε θαη ηα Γηαηεξεηέα 

Μλεκεία ηεο Φχζεο πξνβιέπνληαη απφ ηνλ Ν. 996/1971 πνπ απνηειεί κέξνο ηνπ Ν. 

86/1969 «Πεξί Γαζηθνχ Κψδηθνο». Σα Καηαθχγηα Άγξηαο Εσήο, νη Διεγρφκελεο 

Κπλεγεηηθέο Πεξηνρέο θαη ηα Δθηξνθεία ζεξακάησλ πξνβιέπνληαη απφ ηνλ Ν. 

177/75, φπσο απηφο ηξνπνπνηήζεθε απφ ηνλ Ν. 2637/1998. Με ηνλ Νφκν Πιαίζην γηα 

ην Πεξηβάιινλ (Ν. 1650/86), νξίδνληαη πέληε θαηεγνξίεο πξνζηαηεπφκελσλ 

πεξηνρψλ: πεξηνρή απφιπηεο πξνζηαζίαο ηεο θχζεο, πεξηνρή πξνζηαζίαο ηεο θχζεο, 

εζληθφ πάξθν, πξνζηαηεπφκελνο θπζηθφο ζρεκαηηζκφο θαη πξνζηαηεπφκελν ηνπίν, 

πεξηνρή νηθναλάπηπμεο. Οη θαηεγνξίεο πξνζηαηεπφκελσλ πεξηνρψλ θπζηθνχ 

πεξηβάιινληνο, ζχκθσλα κε ηελ πθηζηάκελε εζληθή λνκνζεζία, είλαη νη αθφινπζεο: 

  

 Δζληθνί Γξπκνί (Ν. 996/71) 

Δζληθά Πάξθα (Ν. 1650/86) 

Αηζζεηηθά Γάζε (Ν. 996/71) 

Γηαηεξεηέα Μλεκεία Natura (Ν. 996/71) 

                                                 
37

 Αξ. 21 παξ. 2δ ηεο ΔΔ (ΔΔ C 326/29 ηεο 26.10.2012). 
38

 Αξ. 21 παξ. 2ζη ηεο ΔΔ (ΔΔ C 326/29 ηεο 26.10.2012). 
39

 Αξ. 11 ηεο ΛΔΔ (ΔΔ C 326/53 ηεο 26.10.2012). 



33 

 

 

Καηαθχγηα Άγξηαο Εσήο (Ν. 177/75, φπσο απηφο ηξνπνπνηήζεθε απφ ηνλ Ν. 2637/98) 

Διεγρφκελεο θπλεγεηηθέο πεξηνρέο (Ν. 177/75, φπσο απηφο ηξνπνπνηήζεθε απφ ηνλ Ν. 

2637/98) 

Δθηξνθεία ζεξακάησλ (Ν. 177/75, φπσο απηφο ηξνπνπνηήζεθε απφ ηνλ Ν. 2637/98) 

Πεξηνρέο Πξνζηαζίαο Natura (Ν. 1650/86) 

Πεξηνρέο Απφιπηεο Πξνζηαζίαο Natura (Ν. 1650/86) 

Πξνζηαηεπηηθά Γάζε (Ν. Γ 86/1969, φπσο ηζρχεη) 

Πξνζηαηεπφκελνη Φπζηθνί ρεκαηηζκνί θαη Σνπία (Ν. 1650/86) 

Πεξηνρέο Οηθναλάπηπμεο (Ν. 1650/86) 

Γηαηήξεζε ηεο Βηνπνηθηιφηεηαο (Ν. 3937/2011) 

 

 
Δπξσπαηθέο Οδεγίεο 

 
Οδεγία 2009/147/ΔΟΚ (πξώελ 79/409/ΔΟΚ) πεξί ηεο δηαηεξήζεωο ηωλ αγξίωλ 

πηελώλ Ζ Οδεγία 2009/147/ΔΟΚ ζεζκνζεηήζεθε κε ζθνπφ ηελ πξνζηαζία, ηε 

δηαηήξεζε θαη ηε ξχζκηζε ηεο εθκεηάιιεπζεο φισλ ησλ εηδψλ πηελψλ πνπ δνπλ εθ 

θχζεσο ζε άγξηα θαηάζηαζε ζην επξσπατθφ έδαθνο ησλ θξαηψλ κειψλ. 

 

Ζ Οδεγία 92/43/ΔΟΚ ελζωκαηώζεθε ζηελ εζληθή λνκνζεζία κε ηηο αθόινπζεο 

ΚΤΑ: 

- ΚΤΑ 33318/3028/11-12-1998 (ΦΔΚ 1289/Β/28-12-98) «Καζνξηζκφο κέηξσλ θαη 

δηαδηθαζηψλ γηα ηε δηαηήξεζε ησλ θπζηθψλ νηθνηφπσλ (ελδηαηηεκάησλ) θαζψο θαη 

ηεο άγξηαο παλίδαο θαη ρισξίδαο» 

- ΚΤΑ Ζ.Π. 14849/853/Δ103/4-4-2008 (ΦΔΚ 645/Β/11-4-08) «Σξνπνπνίεζε ησλ ππ' 

αξηζκ. 33318/3028/1998 θνηλψλ ππνπξγηθψλ απνθάζεσλ (Β΄1289) θαη ππ' αξηζκ. 

29459/1510/2005 θνηλψλ ππνπξγηθψλ απνθάζεσλ (Β΄992), ζε ζπκκφξθσζε κε 

δηαηάμεηο ηεο νδεγίαο 2006/105 ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 20εο Ννεκβξίνπ 2006 ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο. 

Ζ Οδεγία 79/409/ΔΟΚ (όπωο θωδηθνπνηήζεθε κε ηελ Οδεγία 2009/147/ΔΚ) 

ελζωκαηώζεθε ζηελ εζληθή λνκνζεζία κε ηηο αθόινπζεο ΤΑ θαη ΚΤΑ: 

- ΤΑ 414985/29-11-85 (ΦΔΚ Β΄757) «Μέηξα δηαρείξηζεο ηεο άγξηαο πηελνπαλίδαο» 

- KYA H.Π. 37338/1807/E.103/1-9-10 (ΦΔΚ 1495/B/6-9-10) «Καζνξηζκφο κέηξσλ 

http://www.ypeka.gr/LinkClick.aspx?fileticket=381f1BmEtj0%3d&tabid=236&language=el-GR
http://www.ypeka.gr/LinkClick.aspx?fileticket=U%2bLLPDOBRhU%3d&tabid=236&language=el-GR
http://www.ypeka.gr/LinkClick.aspx?fileticket=DQTOKYI13aM%3d&tabid=236&language=el-GR
http://www.ypeka.gr/LinkClick.aspx?fileticket=yjTKf5DklpM%3d&tabid=236&language=el-GR
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θαη δηαδηθαζηψλ γηα ηε δηαηήξεζε ηεο άγξηαο νξληζνπαλίδαο θαη ησλ 

νηθνηφπσλ/ελδηαηηεκάησλ ηεο, ζε ζπκκφξθσζε κε ηηο δηαηάμεηο ηεο Οδεγίαο 

79/409/ΔΟΚ, «Πεξί δηαηεξήζεσο ησλ άγξησλ πηελψλ», ηνπ Δπξσπατθνχ πκβνπιίνπ 

ηεο 2αο Απξηιίνπ 1979, φπσο θσδηθνπνηήζεθε κε ηελ νδεγία 2009/147/ΔΚ.» 

- ΚΤΑ Ζ.Π. 8353/276/Δ103/17-2-2012 (ΦΔΚ 415/Β/23-2-2012) «Σξνπνπνίεζε θαη 

ζπκπιήξσζε ηεο ππ‟ αξηζ. 37338/1807/2010 θνηλήο ππνπξγηθήο απφθαζεο 

«Καζνξηζκφο κέηξσλ θαη δηαδηθαζηψλ γηα ηε δηαηήξεζε ηεο άγξηαο νξληζνπαλίδαο 

θαη ησλ νηθνηφπσλ/ελδηαηηεκάησλ ηεο, ζε ζπκκφξθσζε κε ηελ Οδεγία 

79/409/ΔΟΚ....» (Β΄ 1495), ζε ζπκκφξθσζε κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ πξψηνπ εδαθίνπ ηεο 

παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 4 ηεο Οδεγίαο 79/409/ΔΟΚ «Γηα ηε δηαηήξεζε ησλ 

άγξησλ πηελψλ» ηνπ Δπξσπατθνχ πκβνπιίνπ ηεο 2αο Απξηιίνπ 1979, φπσο 

θσδηθνπνηήζεθε κε ηελ νδεγία 2009/147/ΔΚ» 

 

2.3 Τθηζηάκελν Θεζκηθό Πιαίζην Πεξηνρήο Μειέηεο 

Ζ πεξηνρή ζπλδπάδεη κε κνλαδηθή αξκνλία ραξαθηεξηζηηθά ηφζν ηνπ θπζηθνχ 

πεξηβάιινληνο (βιάζηεζε, ρισξίδα, παλίδα, θπζηθφ ηνπίν), φζν θαη ηνπ 

αλζξσπνγελνχο πεξηβάιινληνο (πνιηηηζκηθά κλεκεία, ηζηνξηθά ζηνηρεία, 

παξαδνζηαθνί νηθηζκνί θαη νηθηζκνί κε παξαδνζηαθά ραξαθηεξηζηηθά). Πην 

ζπγθεθξηκέλα, ζηελ πεξηνρή κειέηεο πξνζηαηεχεηαη ζεκαληηθή έθηαζε κε βάζε ηελ 

πθηζηάκελε εζληθή θαη δηεζλή λνκνζεζία, αθνχ πεξηιακβάλνληαη:  

 

 χζηαζε ηνπ Πάξθνπ Σδνπκέξθσλ κε ην Π.Γ.  49Γ/12.02.2009. 

 

 Μία (1) Εψλε Δηδηθήο Πξνζηαζίαο (ΕΔΠ)-(SPA) γηα ηελ νξληζνπαλίδα, βάζεη 

ηεο Κνηλνηηθήο Οδεγίαο 79/409. Πξφθεηηαη γηα ην «Όξνο Λάθκνο 

(Πεξηζηέξη)»,  

 

 Γχν (2) Σφπνη Κνηλνηηθήο εκαζίαο (ΣΚ)-(SCI), βάζεη ηεο Κνηλνηηθήο 

Οδεγίαο 92/43. Πξφθεηηαη γηα ηηο εμήο πεξηνρέο: «Όξνο Λάθκνο (Πεξηζηέξη)» 

& « Όξε Αζακάλωλ (Νεξάϊδα)».  

 

http://www.ypeka.gr/LinkClick.aspx?fileticket=1zUfPc63nnE%3d&tabid=236&language=el-GR


35 

 

Οη δχν παξαπάλσ πεξηνρέο (SPA & SCI) πεξηιακβάλνληαη ζην Δπξσπατθφ 

Οηθνινγηθφ Γίθηπν «Natura 2000» κε ηηο εμήο νλνκαζίεο θαη θσδηθνχο: «Όξνο 

Λάθκνο (Πεξηζηέξη) (GR 2130007)» & «Όξε Αζακάλωλ (Νεξάϊδα) (GR 2110002)»,  

 

• Γχν (2) εκαληηθέο γηα ηα Πνπιηά Πεξηνρέο (IBA)-(ΠΠΔ). Πξφθεηηαη γηα ηηο 

πεξηνρέο κε ηηο εμήο νλνκαζίεο θαη θσδηθνχο: «Όξε Αζακαληθά (Κωδ. 079)» & «Όξνο 

Πεξηζηέξη (Κωδ. 069)»,  

 

• Πέληε (5) Καηαθχγηα Άγξηαο Εσήο (ΚΑΕ) πνπ πεξηιακβάλνπλ εθηάζεηο ησλ 

παξαθάησ ΟΣΑ: Γ. Πακβψηηδαο, Γ. Καηζαλνρσξίσλ, Γ. Σδνπκέξθσλ & Γ. 

Πξακάλησλ Ν. Ησαλλίλσλ, Γ. Αζακαλίαο, Γ. Αγλάλησλ & Κ. Θενδσξηάλσλ Ν. Άξηαο 

θαζψο θαη Κ. Αζπξνπνηάκνπ Ννκνχ Σξηθάισλ  

 

• Μία (1) πεξηνρή πξνζσξηλήο απαγφξεπζεο ηνπ θπλεγίνπ ζηελ Κνηλφηεηα 

Μαηζνπθίνπ Ν. Ησαλλίλσλ.  

 

• Πέληε (5) ζπλνιηθά παξαδνζηαθνί νηθηζκνί, νη νπνίνη είλαη νη εμήο: πξξάθν, 

Καιαξξχηεο, Ραθηαλαίνη, Υαιίθη θαη Αλζνχζα (594/Γ/13.11.78),  

 

• Γχν (2) Οηθηζκνί Δηδηθήο Κξαηηθήο Πξνζηαζίαο θαη Σφπνη Ηδηαίηεξνπ Φπζηθνχ 

Κάιινπο, νη νπνίνη είλαη νη Καιαξξχηεο θαη ην πξξάθν (ΦΔΚ: 929Β/ 5.9.75),  

 

• Πιήζνο θεξπγκέλσλ κλεκείσλ (ζπλνιηθά 139): Κιαζζηθά, Βπδαληηλά θαη Νεφηεξα,  

 

• Γχν Σνπία Ηδηαίηεξνπ Φπζηθνχ Κάιινπο (ΣΗΦΚ), ηα νπνία είλαη ηα εμήο: «ηελά 

Αξάρζνπ» θαη «Φαξάγγη πνηακνχ Υξνχζηα- πξξάθν- Καιαξξχηεο)».  

Δπίζεο ζε εγγχηεηα κε ηελ πεξηνρή κειέηεο ππάξρνπλ νη αθφινπζεο πξνηεηλφκελεο 

πξνο έληαμε πεξηνρέο ζην Δπξσπατθφ Οηθνινγηθφ Γίθηπν «Natura 2000», βάζεη ηεο 

Κνηλνηηθήο Οδεγίαο 92/43 (πεξηιακβάλνληαη θαη νη SCI θαη νη SPA): 

 «Πεξηνρή Μεηζφβνπ (Αλήιην – Καηάξα) (GR 2130006)», 

 «Αζπξνπφηακνο (GR 2130008)» θαη 

 «Κνηιάδα Αρειψνπ (GR2110003)» 40
 

                                                 
40

 Φνξέαο Γηαρεηξίζεο Πάξθνπ Σδνπκέξθσλ, Πεξηζηεξίνπ θαη ... www.tzoumerka-park.gr 

http://www.tzoumerka-park.gr/
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3. ΔΘΝΗΚΟ ΠΑΡΚΟ ΣΕΟΤΜΔΡΚΧΝ 

 

3.1 Ζ Δπξύηεξε Πεξηνρή 

Ζ πεξηνρή κειέηεο αλήθεη ζην ηκήκα ηεο Κεληξηθήο Πίλδνπ. Βξίζθεηαη ζηε δπηηθή 

πιεπξά ηνπ Κεληξηθνχ ηκήκαηνο ηεο νξνζεηξάο ηεο Πίλδνπ θαη πεξηιακβάλεη δχν 

κεγάια νξεηλά ζπγθξνηήκαηα: ην Λάθκν (ή Πεξηζηέξη) κε κεγαιχηεξε θνξπθή ηελ 

Σζνπθαξέιια (πςφκεηξν 2.221 κ.) θαη ηα Αζακαληθά φξε (ή Σδνπκέξθα) κε 

κεγαιχηεξεο θνξπθέο ηελ Καθαξδίηζα (2429κ.) θαη ην Καηαθίδη (2393κ.).  

 

Υάξηεο 1 Δπξχηεξε πεξηνρή κειέηεο
41

 

                                                 
41

 Φνξέαο Γηαρεηξίζεο Πάξθνπ Σδνπκέξθσλ, Πεξηζηεξίνπ θαη ... www.tzoumerka-park.gr 

http://www.tzoumerka-park.gr/
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Σν Πάξθν Σδνπκέξθσλ αλήθεη ζηε ιεθάλε απνξξνήο ηνπ Αξάρζνπ. ε γεληθέο 

γξακκέο νξηνζεηείηαη απφ ηελ αθφινπζε νξηνγξακκή: θνηιάδα πνηακνχ 

Μεηζνβίηηθνπ ζηα βφξεηα, ραξάδξα πνηακνχ Αξάρζνπ ζηα δπηηθά, λφηηεο απνιήμεηο 

Σδνπκέξθσλ ζηα Νφηηα θαη θνηιάδα πνηακνχ Αρειψνπ (Αζπξνπφηακνο) ζηα 

αλαηνιηθά. Μνηξάδεηαη ζηα γεσγξαθηθά δηακεξίζκαηα ηεο Ζπείξνπ θαη ηεο 

Θεζζαιίαο θαη αλήθεη δηνηθεηηθά ζηνπο Ννκνχο Ησαλλίλσλ, Άξηαο θαη Σξηθάισλ. 

Καηαιακβάλεη έθηαζε 892,4 ηεηξαγσληθψλ ρηιηνκέηξσλ θαη δηακνηξάδεηαη ζην 

αλαηνιηθφ ηκήκα ηνπ Ννκνχ Ησαλλίλσλ, ζην βνξεηναλαηνιηθφ ηκήκα ηνπ Ννκνχ 

Άξηαο θαη ζην δπηηθφ ηκήκα ηνπ Ννκνχ Σξηθάισλ. 
42

 

 

 

Υάξηεο 2 Σα φξηα ησλ Καιιηθξαηηθψλ δήκσλ ζε ζρέζε κε ηα φξηα ηνπ Πάξθνπ 

 

 

                                                 
42

 Καζηνχκεο Κ. (1993). Δζληθνί δξπκνί θαη πξνζηαηεπφκελεο πεξηνρέο.Οξηζκφο ,ζεκαζία θαη 

δηαρείξηζε.Γεσηερληθά Δπηζηεκνληθά Θέκαηα 4(1) :101-108 
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Σν Πάξθν εθηείλεηαη ζε δχν Πεξηθέξεηεο (Ζπείξνπ θαη Θεζζαιίαο) θαη ζε ηξεηο Π.Δ: 

Ησαλλίλσλ, Άξηαο θαη Σξηθάισλ. 

 

Όζνλ αθνξά ηε Πεξηθεξεηαθή ελφηεηα Ησαλλίλσλ, ζηελ πεξηνρή κειέηεο 

πεξηιακβάλνληαη ηκήκαηα ή νιφθιεξεο νη εθηάζεηο ησλ αθφινπζσλ Γήκσλ: Γήκνο 

Μεηζφβνπ , Γήκνο Βφξεησλ Σδνπκέξθσλ.  

 

Υάξηεο 3 Σα φξηα ηνπ Δζληθνχ Πάξθνπ (λφηην θαη βφξεην ηκήκα) ζε ζρέζε κε ηελ 

πεξηθεξεηαθή ελφηεηα Ησαλλίλσλ 

 

Όζνλ αθνξά ηελ Πεξηθεξεηαθή ελφηεηα Άξηαο, ζηελ πεξηνρή κειέηεο 

πεξηιακβάλνληαη ηκήκαηα ή νιφθιεξεο νη εθηάζεηο ησλ Κεληξηθψλ Σδνπκέξθσλ 

Όζνλ αθνξά ηε Πεξηθεξεηαθή ελφηεηα Σξηθάισλ, ζηελ πεξηνρή κειέηεο 

πεξηιακβάλνληαη ηκήκαηα ηνπ Γήκνπ Καιακπάθαο,  
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3.2 Υξήζεηο Γεο 

Οη πθηζηάκελεο ρξήζεηο γεο ζηελ πεξηνρή ζρεηίδνληαη θπξίσο κε ηελ θηελνηξνθία. 

Τπάξρνπλ κηθξέο γεσξγνθηελνηξνθηθέο εθκεηαιιεχζεηο κηθηνχ ηχπνπ, κεγάιεο 

κφληκεο θαη κεηαθηλνχκελεο κνλάδεο εθηαηηθήο κνξθήο, θαζψο θαη κνλάδεο εληαηηθήο 

εθηξνθήο (θπξίσο πνπιεξηθψλ θαη ιηγφηεξν ρνίξσλ). Σν κεγαιχηεξν πνζνζηφ ηεο 

άιινηε θαιιηεξγήζηκεο γεσξγηθήο γεο βξίζθεηαη ζε θάζε εγθαηάιεηςεο. Ζ κφλε 

ζεκαληηθή ζε κέγεζνο επηθάλεηα θαιιηεξγνχκελεο έθηαζεο είλαη ν θάκπνο ησλ 

ρσξηψλ Καιεληδίνπ- Πιαηζίσλ- Πεγαδηψλ ζηε Πεξηθεξεηαθή ελφηεηα Ησαλλίλσλ. Ζ 

δαζνπνλία είλαη πεξηνξηζκέλε θαη ιακβάλεη ρψξα ζην αλαηνιηθφ θπξίσο ηκήκα ηεο 

πεξηνρήο κειέηεο.  

 

 

 

Ζ ηνπξηζηηθή ππνδνκή ζην ζχλνιν ηεο πεξηνρήο κειέηεο βξίζθεηαη ζε πξψτκν ζηάδην 

αλάπηπμεο. Ληγνζηέο κνλάδεο ππάξρνπλ ζε ζπγθεθξηκέλα θαη ιίγα ζε αξηζκφ ρσξηά 

ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο (πξξάθν, Καιαξξχηεο, Καηαξξάθηεο, Πξάκαληα, Αεηνξάρε 

(Λάδαηλα), Καιέληδη, Άγλαληα, Βνπξγαξέιη, Αζακάλην, Θενδψξηαλα, Υαιίθη). Απφ 

ηηο ππαίζξηεο δξαζηεξηφηεηεο ε νξεηβαζία θαη ν δηάπινπο ησλ πνηακψλ, θχξηα κε 

ξάθηηλγθ θαη ιηγφηεξν κε θαγηάθ, ιακβάλνπλ ρψξα ζε επηιεγκέλεο δηαδξνκέο ζηελ 

πεξηνρή κειέηεο. ηελ πεξηνρή κειέηεο δελ ππάξρνπλ ρσξνζεηεκέλεο ρξήζεο γεο, 

ελψ έλα απφ ηα πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδεη ε φιε πεξηνρή είλαη ε δηάζεζε ησλ 

ζηεξεψλ απνβιήησλ. Ζ απζαίξεηε απφξξηςε κηθξψλ πνζνηήησλ ζηεξεψλ απνβιήησλ 

Δηθόλα 6 Σν ρσξηφ Θενδψξηαλα βξίζθεηαη ζε χςνο 950 

κ. θαη είλαη απφ ηα πην απφκεξα ηνπ λνκνχ Αξηαο, κε 

ειάρηζηνπο θαηνίθνπο ηνλ ρεηκψλα. Πίζσ μερσξίδνπλ νη 

ρηνληζκέλεο επάιμεηο ησλ Σδνπκέξθσλ. Θνδσξήο 

Αζαλαζηάδεο / www.viewsofgreece.gr  

http://www.viewsofgreece.gr/
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νπνπδήπνηε -ζπλήζσο ζε ξέκαηα θαη ζε πξαλή δξφκσλ- απνηειεί ζχλεζεο θαηλφκελν, 

κε ηειηθφ απνηέιεζκα ηε ξχπαλζε θαη ηε κφληκε αηζζεηηθή ππνβάζκηζε ηνπ ηνπίνπ.
43

 

 

 

3.3 Τδαηηθό Πεξηβάιινλ ηεο Πεξηνρήο 

 

 

Σν Τδαηηθφ Γηακέξηζκα ηεο Ζπείξνπ ραξαθηεξίδεηαη απφ ηελ παξνπζία πνιιψλ εθ 

ησλ ζεκαληηθφηεξσλ πνηακψλ ηεο ρψξαο, εθ ησλ νπνίσλ ν πνηακφο Άξαρζνο 

δηέξρεηαη κέζα απν ην πάξθν Σδνπκέξθσλ. Οη θπξηφηεξεο πδξνινγηθέο ιεθάλεο 

αλήθνπλ ζηνπο πνηακνχο Αψν (GR 11) (2.141 km2), Άξαρζν (GR 14) (2.005 km2), 

Καιακά GR 12), (1.899 km2), Λνχξν (GR 13), (963 km2) θαη Αρέξνληα (GR 13), 

(719 km2), νη νπνίεο καδί κε ηελ θιεηζηή ιεθάλε Ησαλλίλσλ (529 km2), θαιχπηνπλ 

ηελ ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ηεο επεηξσηηθήο έθηαζεο ηνπ. Ζ ιεθάλε ηνπ πνηακνχ 

Αψνπ, απνηειεί δηαζπλνξηαθή ιεθάλε (κε ηελ Αιβαλία). Σν αλάληε ηκήκα ηεο 

βξίζθεηαη επί ειιεληθνχ εδάθνπο. 

 Ζ ζπλνιηθή επηθάλεηα ηνπ είλαη ίζε κε 

9.384,2 km2 (επεηξσηηθή ρψξα) θαη 592 

km2 (Νήζνο Κέξθπξα) θαη πεξηιακβάλεη ην 

ζχλνιν ησλ λνκψλ Θεζπξσηίαο, Πξεβέδεο 

θαη Κεξθχξαο θαη ηε ζπληξηπηηθή 

πιεηνςεθία ηεο έθηαζεο ησλ λνκψλ 

Ησαλλίλσλ θαη Άξηαο. Μηθξά ηκήκαηα ηνπ 

Γηακεξίζκαηνο αλήθνπλ ζηνπο λνκνχο 

Φιψξηλαο θαη Γξεβελψλ ζηα 

βνξεηναλαηνιηθά, θαη ζηελ πεξηθεξεηαθή 

ελφηεηα Αηησιναθαξλαλίαο ζηα λφηηα, 

ελψ ηκήκαηα ησλ λνκψλ Ησαλλίλσλ θαη 

Άξηαο πεξηιακβάλνπλ κηθξά ηκήκαηα 

γεηηνληθψλ Τδαηηθψλ Γηακεξηζκάησλ (Γπηηθήο Μαθεδνλίαο θαη Γπηηθήο ηεξεάο 

Διιάδαο). 
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 ΤΠΔΥΩΓΔ : Δζληθή ηξαηεγηθή γηα ηελ Αεηθφξν Αλάπηπμε, 2007 

Δηθόλα 7 Οη ιεθάλεο απνξξνήο γηα ην 

πδαηηθφ δηακέξηζκα ηεο Ζπείξνπ 
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Γεσκνξθνινγηθά ραξαθηεξίδεηαη απφ ηελ παξνπζία ηεο νξνζεηξάο ηεο Πίλδνπ ζηελ 

αλαηνιηθή πιεπξά, ε νπνία πεξηιακβάλεη νξηζκέλνπο απφ ηνπο κεγαιχηεξνπο θαη 

πςειφηεξνπο νξεηλνχο φγθνπο ηεο ρψξαο. Σα πςφκεηξα ησλ θνξπθψλ θζάλνπλ πάλσ 

απφ ηα 2.600-2.700 m. Ζ παξνπζία ησλ νξεηλψλ φγθσλ δεκηνπξγεί επλντθέο 

ζπλζήθεο νξνγξαθηθήο βξνρφπησζεο, νη νπνίεο ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ επηθξαηνχζα 

θχξηα δηεχζπλζε ησλ αλέκσλ θαηά ην ρεηκψλα (απφ ηα βνξεηνδπηηθά πξνο ηα 

λνηηναλαηνιηθά) έρνπλ σο απνηέιεζκα ηελ παξνπζία ησλ πςειφηεξσλ πνζψλ 

θαηαθξήκληζεο ζηελ ρψξα θαηά κέζν φξν. Ζ κέζε εηήζηα θαηαθξήκληζε ζε φιε ηελ 

έθηαζε ηνπ Τδαηηθνχ Γηακεξίζκαηνο γηα ηελ πεξίνδν 1980-2001 ππεξβαίλεη ηα 1.300 

mm.
44

 

Πξνο ηα δπηηθά, ε κνξθνινγία γίλεηαη ζηαδηαθά επηφηεξε θαη ραξαθηεξηζηηθή ηεο 

παξάθηηαο κνξθνινγίαο, κε εθηεηακέλεο θνηιάδεο πνπ αλνίγνληαη πξνο ηε ζάιαζζα 

(π. Καιακάο, π. Αρέξνληαο) θαη πεδηλέο, επίπεδεο εθηάζεηο ζηα λφηηα (πεδηάδα Άξηαο, 

ρακειά ηκήκαηα ηεο ιεθάλεο ηνπ π. Λνχξνπ). 

 

Πίλαθαο 2 Τδάηηλα ζψκαηα πνπ έρνπλ έζησ κία δξαζηεξηφηεηα κε κέζε ή πςειή έληαζε 

πίεζεο απφ ζεκεηαθέο πεγέο ξχπαλζεο ζηε Λεθάλε Αξάρζνπ (GR14) 
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 Δηδηθή Γξακκαηεία Τδάησλ - πλνπηηθή Πεξηγξαθή ηνπ Τδαηηθνχ Γηακεξίζκαηνο ηεο Ζπείξνπ 

http://wfd.ypeka.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=11&Itemid=12  

http://wfd.ypeka.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=11&Itemid=12
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3.4 Πεξηνρέο Πξνζηαζίαο 

Οη εθηάζεηο ηνπ Δζληθνχ Πάξθνπ Σδνπκέξθσλ- Πεξηζηεξίνπ & ραξάδξαο Αξάρζνπ, 

ησλ Πεξηνρψλ Πξνζηαζίαο Natura, ησλ Πεξηνρψλ Γηαηήξεζεο Σνπίνπ, Οηθνηφπσλ 

θαη Δηδψλ, θαζψο θαη ηεο Πεξηθεξεηαθήο Εψλεο ηνπ Δζληθνχ Πάξθνπ αλαθέξνληαη 

ζηνλ παξαθάησ πίλαθα.
45 

 

 
Πίλαθαο 3 Οη εθηάζεηο ησλ πεξηνρψλ πξνζηαζίαο 

Καηεγνξία πεξηνρήο 

πξνζηαζίαο 

Ολνκαζία πεξηνρήο πξνζηαζίαο Έθηαζε (km2) 

χλνιν Πξνζηαηεπφκελεο 

Πεξηνρήο Δζληθφ Πάξθν 

(Εψλε ΗΗΗ) 

Δζληθφ Πάξθν Σδνπκέξθσλ- Πεξηζηεξίνπ- 

ραξάδξαο Αξάρζνπ 

817 

 

393 

Πεξηνρή Πξνζηαζίαο ηεο 

Φχζεο (Εψλε Η) 

Εψλε Ηα: «Πεξηνρή Πξνζηαζίαο ηεο Φχζεο  

ραξάδξαο Αξάρζνπ 
44 

Εψλε Ηβ: «Πεξηνρή Πξνζηαζίαο ηεο Φχζεο  

Άλσ ηκήκα Καιαξξχηηθνπ» 
21 

Εψλε Ηγ: «Πεξηνρή Πξνζηαζίαο ηεο Φχζεο 

Παρηνπξίνπ- Αζακαλίαο» 
26 

Εψλε Ηδ: «Πεξηνρή Πξνζηαζίαο ηεο Φχζεο  

Σζνχκα- Πιαζηάξη- Κνχηζνπξν» 
12 

Εψλε Γηαηήξεζεο Σνπίνπ, 

Οηθνηφπσλ θαη Δηδψλ (Εψλε 

ΗΗ) 

Εψλε ΗΗα: «Πεξηνρή Γηαηήξεζεο Σνπίνπ, 

Οηθνηφπσλ & Δηδψλ Καθαξδίηζαο- 

Σδνπκέξθσλ» 

107 

Εψλε ΗΗβ: «Πεξηνρή Γηαηήξεζεο Σνπίνπ, 

Οηθνηφπσλ & Δηδψλ Πεξηζηεξίνπ» 
120 

Πεξηθεξεηαθή Εψλε (Εψλε IV 

Εψλε ΗVα: «Πεξηνρή Πεξηθεξεηαθήο Εψλεο 

Ννηηνδπηηθψλ Σδνπκέξθσλ» 
51 

Εψλε ΗVβ: «Πεξηνρή Πεξηθεξεηαθήο Εψλεο 17 
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 Καζηνχκεο Κ. (1993). Δζληθνί δξπκνί θαη πξνζηαηεπφκελεο πεξηνρέο.Οξηζκφο ,ζεκαζία θαη 

δηαρείξηζε.Γεσηερληθά Δπηζηεκνληθά Θέκαηα 4(1) :101-108 
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Καηζαλνρσξίσλ» 

Εψλε ΗVγ: «Πεξηνρή Πεξηθεξεηαθήο Εψλεο 

Γπηηθνχ Πεξηζηεξίνπ» 
14 

Εψλε ΗVδ: «Πεξηνρή Πεξηθεξεηαθήο Εψλεο 

Ννηηναλαηνιηθψλ Σδνπκέξθσλ» 
12 

 

 

Υάξηεο 4 Οη πξνζηαηεπφκελεο δψλεο ζηα φξηα ηνπ Πάξθνπ
46
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 Φνξέαο Γηαρεηξίζεο Πάξθνπ Σδνπκέξθσλ, www.tzoumerka-park.gr 

Εψλε Ηα: 

«Πεξηνρή 

Πξνζηαζίαο ηεο 

Φχζεο ραξάδξαο 

Αξάρζνπ 

Εψλε Ηβ: «Πεξηνρή 

Πξνζηαζίαο ηεο 

Φχζεο Άλσ ηκήκα 

Καιαξξχηηθνπ» 

Εψλε Ηγ: «Πεξηνρή 

Πξνζηαζίαο ηεο 

Φχζεο Παρηνπξίνπ- 

Αζακαλίαο» 

Εψλε Ηδ: «Πεξηνρή 

Πξνζηαζίαο ηεο Φχζεο 

Σζνχκα- Πιαζηάξη- 

Κνχηζνπξν» 

«Πεξηνρή Γηαηήξεζεο 

Σνπίνπ, Οηθνηφπσλ & 

Δηδψλ Πεξηζηεξίνπ 

(Εψλε ΗΗβ)». 

«Πεξηνρή Γηαηήξεζεο 

Σνπίνπ, Οηθνηφπσλ & 

Δηδψλ Πεξηζηεξίνπ 

(Εψλε ΗΗβ)» 

http://www.tzoumerka-park.gr/
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3.5 Πεξηνρέο Πξνζηαζίαο ηεο Φύζεο κέζα ζην Πάξθν (Εώλε Η) 

Δληφο ηνπ Δζληθνχ Πάξθνπ, ραξαθηεξίδνληαη σο Πεξηνρέο Πξνζηαζίαο ηεο Φχζεο 

(Εψλε Η),  ρεξζαίεο πεξηνρέο, νη νπνίεο βξίζθνληαη ζηελ εθηφο ζρεδίνπ θαη εθηφο 

νξίσλ νηθηζκψλ πξν ηνπ 1923 θαη θάησ ησλ 2000 θαηνίθσλ δήκσλ θαη Κνηλνηήησλ 

πνπ αλαθέξζεθαλ ζην θεθάιαην 3.1. Οη πεξηνρέο απηέο είλαη νη εμήο: 

 Ζ ραξάδξα ηνπ πνηακνχ Αξάρζνπ «Πεξηνρή Πξνζηαζίαο ηεο Φχζεο 

ραξάδξαο Αξάρζνπ (Εψλε Ηα)».  

 Σν άλσ ηκήκα ηνπ πνηακνχ Καιαξξχηηθνπ κε ηα θαξάγγηα θαη ηηο 

δηαθιαδψζεηο ηνπ  «Πεξηνρή Πξνζηαζίαο ηεο Φχζεο Άλσ ηκήκαηνο 

Καιαξξχηηθνπ (Εψλε Ηβ)».  

 Οη νξεηλέο εμάξζεηο ησλ αλαηνιηθψλ Σδνπκέξθσλ «Πεξηνρή Πξνζηαζίαο ηεο 

Φχζεο Παρηνπξίνπ- Αζακαλίαο (Εψλε Ηγ)». 

 Οη νξεηλέο εμάξζεηο ζηελ αλαηνιηθή δψλε ζχλδεζεο Πεξηζηεξίνπ θαη 

Σδνπκέξθσλ  «Πεξηνρή Πξνζηαζίαο ηεο Φχζεο Σζνχκα- Πιαζηάξη- 

Κνχηζνπξν (Εψλε Ηδ)».  

 

Υάξηεο 5 Οη πεξηνρέο πνπ αλήθνπλ ζηελ Εψλε Η  

 

 

 

Εψλε Ηδ: «Πεξηνρή 

Πξνζηαζίαο ηεο Φχζεο 

Σζνχκα- Πιαζηάξη- 

Κνχηζνπξν» 

Εψλε Ηα: 

«Πεξηνρή 

Πξνζηαζίαο ηεο 

Φχζεο ραξάδξαο 

Αξάρζνπ 

Εψλε Ηγ: «Πεξηνρή 

Πξνζηαζίαο ηεο 

Φχζεο Παρηνπξίνπ- 

Αζακαλίαο» 

Εψλε Ηβ: «Πεξηνρή 

Πξνζηαζίαο ηεο 

Φχζεο Άλσ ηκήκα 

Καιαξξχηηθνπ» 
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Πίλαθαο 4 Υαξαθηεξηζηηθά ηεο Εψλεο Η
47

 

Καηεγνξία 

πεξηνρήο 

πξνζηαζίαο 

Ολνκαζία 

δώλεο πξνζηαζίαο 

Έθηαζε 

(km2) 

 (Ζώνη Ι) 

Πξνζηαζίαο 

ηεο θχζεο 

Εψλε Ηα: «Πεξηνρή Πξνζηαζίαο ηεο Φχζεο ραξάδξαο Αξάρζνπ» 44 

Εψλε Ηβ: «Πεξηνρή Πξνζηαζίαο ηεο Φχζεο Άλσ ηκήκα 

Καιαξξχηηθνπ»  

21 

Εψλε Ηγ: «Πεξηνρή Πξνζηαζίαο ηεο Φχζεο  Παρηνπξίνπ- 

Αζακαλίαο» 

26 

Εψλε Ηδ: «Πεξηνρή Πξνζηαζίαο ηεο Φχζεο Σζνχκα- Πιαζηάξη- 

Κνχηζνπξν» 

12 

 

ηηο Πεξηνρέο Πξνζηαζίαο ηεο Φχζεο (Εψλε Η), δηαρεηξηζηηθφο ζηφρνο είλαη ε 

δηαηήξεζε ηεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο ή ε 

επαλφξζσζή ηνπ ζε κηα πεξηζζφηεξν θπζηθή θαηάζηαζε θαζψο θαη ε 

απνηειεζκαηηθή πξνζηαζία ηνπ, ψζηε λα αθνινπζήζεη ηε θπζηθή ηνπ εμέιημε κε ηηο 

πιένλ ειάρηζηεο αλζξψπηλεο επεκβάζεηο. Οη πεξηνρέο απηέο ραξαθηεξίδνληαη σο 

Πεξηνρέο Πξνζηαζίαο ηεο Φχζεο ηνπ Δζληθνχ Πάξθνπ Σδνπκέξθσλ- Πεξηζηεξίνπ θαη 

ραξάδξαο Αξάρζνπ.  

 

Πίλαθαο 5 Δπηηξεπφκελεο ρξήζεηο
48

 

1 
Ζ επηζηεκνληθή έξεπλα ησλ θπζηθψλ νηθνζπζηεκάησλ θαη ησλ εηδψλ ρισξίδαο θαη 

παλίδαο 

2 

Ζ ζπζηεκαηηθή παξαθνινχζεζε νηθνινγηθψλ παξακέηξσλ, 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. 

3 

Ζ εκεξήζηα επίζθεςε. Δπηπξφζζεηα, επηηξέπεηαη ε δηαλπθηέξεπζε ησλ πνιηηψλ πνπ 

ελδερνκέλσο θαηνηθνχλ ζηε δψλε απηή ή δηεμάγνπλ εθεί λφκηκεο παξαγσγηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο. 
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 Φνξέαο Γηαρεηξίζεο Πάξθνπ Σδνπκέξθσλ, Πεξηζηεξίνπ θαη ... www.tzoumerka-park.gr 
48

 ν.π. 

http://www.tzoumerka-park.gr/
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4 

Ζ νξγάλσζε πεξηεγεηηθψλ εθδξνκψλ, μελαγήζεσλ θαη νηθνηνπξηζηηθψλ πξνγξακκάησλ, 

κε ζθνπφ ηελ πεξηβαιινληηθή εθπαίδεπζε, ηελ παξαηήξεζε ηεο θχζεο θαη ηελ ήπηα 

αλαςπρή.  

5 

Ζ θαηαζθεπή ππνδνκψλ κε απνθιεηζηηθφ ζηφρν ηε δηαρείξηζε θαη θχιαμε ηεο πεξηνρήο 

θαζψο θαη ε ιήςε κέηξσλ θαη ε εθηέιεζε έξγσλ. 

Έξγα ζπληήξεζεο θαη βειηίσζεο ησλ πθηζηάκελσλ κνλνπαηηψλ κε ηηο αληίζηνηρεο 

ππνδνκέο μεθνχξαζεο θαη ελεκέξσζεο επηζθεπηψλ, πνπ ζα γίλνπλ ρσξίο ηε ρξήζε 

κεραλνθίλεησλ κέζσλ θαη κε βάζε ηα ζπκπεξάζκαηα ηεο κειέηεο ελαιιαθηηθψλ 

κνξθψλ ηνπξηζκνχ θαη δηαρείξηζεο επηζθεπηψλ. 

6 

Ζ εγθαηάζηαζε πηλαθίδσλ γηα ηελ νξηνζήκαλζε ησλ πξνζηαηεπφκελσλ δσλψλ θαη ηελ 

ελεκέξσζε επηζθεπηψλ, ζχκθσλα κε ηνπο εηδηθφηεξνπο φξνπο πνπ πεξηιακβάλνληαη 

ζηνλ Καλνληζκφ Γηνίθεζεο θαη Λεηηνπξγίαο ηνπ άξζξνπ 4 παξ. Δ ηνπ παξφληνο. 

7 

Ζ ζπληήξεζε ησλ πθηζηάκελσλ νδψλ κε ζθνπφ ηελ άζθεζε ησλ επηηξεπνκέλσλ 

δξαζηεξηνηήησλ, ζχκθσλα κε ηνπο εηδηθφηεξνπο φξνπο ηνπ Καλνληζκνχ Γηνίθεζεο θαη 

Λεηηνπξγίαο ηνπ άξζξνπ 4 παξ. Δ ηνπ παξφληνο θαη εθφζνλ ζπγθεθξηκελνπνηνχληαη ζην 

εγθεθξηκέλν ρέδην Γηαρείξηζεο ηνπ Δζληθνχ Πάξθνπ.  

8 

Ζ ειεχζεξε βφζθεζε θνπαδηψλ θηελνηξνθηθψλ δψσλ ζε εθηαηηθή κνξθή, ππφ ηελ 

επνπηεία βνζθνχ, θχξηα γηα δηαρεηξηζηηθνχο ζθνπνχο, σο κέζν αεηθνξηθήο δηαρείξηζεο 

ησλ ελδηαηηεκάησλ.  

9 

Ζ γεσξγία θαη ε δελδξνθαιιηέξγεηα κε βηνινγηθέο κεζφδνπο ζηηο πθηζηάκελεο 

θαιιηεξγνχκελεο εθηάζεηο θαζψο θαη ζε εθείλεο πνπ απνδεδεηγκέλα θαιιηεξγνχληαλ ζην 

παξειζφλ. 

10 

Ζ ιεηηνπξγία ησλ πθηζηάκελσλ κφληκσλ κειηζζνθνκηθψλ κνλάδσλ. Νέεο εγθαηαζηάζεηο 

θπςειψλ κειηζζνζκελψλ (κφληκσλ ή επνρηαθψλ) επηηξέπνληαη κεηά απφ άδεηα ησλ 

αξκφδησλ Τπεξεζηψλ θαη ζχκθσλε γλψκε ηνπ Φνξέα Γηαρείξηζεο. 

11 

Ζ δηαρείξηζε ησλ δαζψλ θαη δαζηθψλ εθηάζεσλ κε ζθνπφ ηελ πξνζηαζία, δηαηήξεζε, 

απνθαηάζηαζε θαη αλάδεημε ησλ νηθνζπζηεκάησλ θαη ηεο βηνπνηθηιφηεηαο ζχκθσλα κε 

ηε δαζηθή λνκνζεζία θαη κεηά απφ γλψκε ηνπ θνξέα Γηαρείξηζεο, απνθιεηνκέλσλ ησλ 

πξαθηηθψλ πνπ επηθέξνπλ αιινηψζεηο ζηα θπζηθά νηθνζπζηήκαηα. 

12 
Ζ ζπιινγή θαη κεηαθνξά θαπζφμπισλ απφ ηα ηδηφθηεηα δάζε θαη δαζηθέο εθηάζεηο γηα 

ηελ θάιπςε αηνκηθψλ αλαγθψλ ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο ηεο λνκνζεζίαο. 

13 
Ζ ειεγρφκελε εξαζηηερληθή αιηεία ζε πεξηνξηζκέλεο ρξνληθέο πεξηφδνπο θαη ζε 

επηιεγκέλεο ζέζεηο. 
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14 

Ζ επηζθεπή θαη ε πηζηή αλαζηήισζε θαη απνθαηάζηαζε, κε παξαδνζηαθά πιηθά θαη 

ηερληθέο, εξεηπσκέvσλ θηηζκάησλ ηα νπνία φκσο πξέπεη λα δηαηεξήζνπλ ηελ 

πξνεγνχκελε ρξήζε ηνπο ή ε λέα ηνπο ρξήζε λα είλαη ζπκβαηή κε ηηο επηηξεπφκελεο απφ 

ην Π.Γ. δξαζηεξηφηεηεο γηα ηε δψλε απηή. 

 

Ζ πεξηνρή ραξάδξαο Αξάρζνπ – Καιαξξχηηθνπ πξφθεηηαη γηα κεγάινπ κήθνπο 

ραξάδξα, πνπ πεξηιακβάλεη θαη ηε ζπκβνιή ησλ πνηακψλ Αξάρζνπ θαη 

Καιαξξχηηθνπ, ζηα δπηηθά ηεο δψλεο πξνζηαζίαο Ηα, ρσξίο λα αλήθεη ζε απηή έσο 

ζήκεξα. 

 

Δηθόλα 8 Ζ ζπκβνιή ησλ πνηακψλ Αξάρζνπ θαη Καιαξξχηηθνπ 

 

Σν ζπλνιηθφ κήθνο είλαη πεξίπνπ 25 ρικ θαη ην κέγηζην θάζεην χςνο πεξί ηα 700 

κέηξα. Οπζηαζηηθά πξφθεηηαη γηα δχν ραξάδξεο: ηνπ Αξάρζνπ κε θαηεχζπλζε βνξά- 

λφην θαη ηνπ Καιαξξχηηθνπ, πνπ ζπκβάιιεη ζηελ πξνεγνχκελε, κε θαηεχζπλζε 

αλαηνιή- δχζε.  
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Δηθόλα 9 Απφ ηελ επαξρηαθή νδφ Αγλαληψλ - Λάδαηλα Απφθξεκλεο αζβεζηνιηζηθέο 

βξαρψδεηο πιαγηέο. Αμηφινγεο αηζζεηηθήο ηνπία θαη γεσκνξθνινγηθνί ζρεκαηηζκνί 

Ζ πεξηνρή ραξαθηεξίδεηαη απφ  

 Ύπαξμε παξαδνζηαθψλ γεθπξηψλ θαη ελδηαθεξφλησλ κνλνπαηηψλ.  

 Αμηφινγα ελδηαηηήκαηα αξθνχδαο, δαξθαδηνχ, αγξηνγνχξνπλνπ.  

 Πεξηνρή θσιενπνίεζεο ηνπ ρξπζαεηνχ, ηνπ αζπξνπάξε θαη παιαηφηεξα ηνπ 

φξληνπ θαη ηνπ Γππαεηνχ.  

 Παξνπζηάδνληαη ζε θαινχο πιεζπζκνχο ν θηδαεηφο, ν πεηξίηεο θαη ε 

πεηξνπέξδηθα, ελψ θσιηάδεη θαη ν καπξνπειαξγφο.  

 

 

Δηθόλα 10 Γέθπξα Παπαζηάζε 
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ηελ πεξηνρή έρεη θαηαγξαθεί παξνπζία ζθεθηάξε θαζψο θαη θαζζνπεξίζηεξνπ, ελψ 

είλα ηδηαίηεξα ζεκαληηθφο βηφηνπνο βίδξαο.. Παξνπζία ζηξνπζηφκνξθσλ πνπιηψλ 

ηππηθψλ ηεο ζακλψδνπο πγξνθηιηθήο βιάζηεζεο θαη ησλ θάζεησλ βξαρσδψλ 

εμάξζεσλ. Τςειή θαηάζηαζε δηαηήξεζεο θπζηθήο νκνξθηάο θαη θπζηθφηεηαο 

ηνπίνπ, εμαηηίαο δπζρεξεηψλ ζηελ πξφζβαζε απφ ηνλ άλζξσπν ιφγσ γθξεκψλ θαη 

έληνλνπ αλάγιπθνπ.  

εκαληηθά πξνβιήκαηα ηεο ελ ιφγσ πεξηνρήο είλαη  

 Θνιεξφηεηα πδάησλ απφ δξαζηεξηφηεηεο αλάληε ηεο πεξηνρήο.  

 Απφξξηςε νξγαληθψλ απνβιήησλ θηελνηξνθηθψλ- πηελνηξνθηθψλ κνλάδσλ 

εληαηηθήο κνξθήο.  

 Αλεμέιεγθηε απφξξηςε απνξξηκκάησλ.  

 Τπνβάζκηζε ηεο αηζζεηηθήο ηνπ ηνπίνπ εμαηηίαο ηεο δηάλνημεο νδηθνχ δηθηχνπ 

ζε ηδηαίηεξα επηθιηλείο θαη βξαρψδεηο πιαγηέο.  

 Καηαζηξνθή παιαηψλ κνλνπαηηψλ εμαηηίαο ηεο δηάλνημεο λέσλ κε 

κεραλνθίλεηα κέζα. 
49

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.6 Πεξηνρέο Γηαηήξεζεο Σνπίνπ κέζα ζην Πάξθν (Εώλε ΗΗ) 

Δληφο ηνπ Δζληθνχ Πάξθνπ, σο Πεξηνρέο Γηαηήξεζεο Σνπίνπ, Οηθνηφπσλ & Δηδψλ 

(Εψλε ΗΗ), ραξαθηεξίδνληαη ρεξζαίεο πεξηνρέο, νη νπνίεο βξίζθνληαη ζηελ εθηφο 

ζρεδίνπ θαη εθηφο νξίσλ νηθηζκψλ πξν ηνπ 1923 θαη θάησ ησλ 2000 

θαηνίθσλ.πγθεθξηκέλα απηέο είλαη : 
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 Πεξηνδηθφ «Σν Κπλήγη ζηα Γηάλλελα» Σεχρνο 65 – Γηκεληαίν Πεξηνδηθφ ηνπ Κπλεγεηηθνχ πιιφγνπ 

Ησαλλίλσλ – Μαίνο Ηνχληνο 2015  



50 

 

 Ο θχξηνο νξεηλφο φγθνο ησλ Σδνπκέξθσλ θαη ηεο Καθαξδίηζαο κε ηελ 

νλνκαζία: «Πεξηνρή Γηαηήξεζεο Σνπίνπ, Οηθνηφπσλ & Δηδψλ Σδνπκέξθσλ- 

Καθαξδίηζαο (Εψλε ΗΗα)». 

 Ο θχξηνο νξεηλφο φγθνο ηνπ Πεξηζηεξίνπ κε ηελ νλνκαζία: «Πεξηνρή 

Γηαηήξεζεο Σνπίνπ, Οηθνηφπσλ & Δηδψλ Πεξηζηεξίνπ (Εψλε ΗΗβ)». 

 

 

Υάξηεο 6 Οη πεξηνρέο πνπ αλήθνπλ ζηελ Εψλε ΗΗ
50

 

 

 

 

Γηαρεηξηζηηθφο ζηφρνο είλαη ε δηαηήξεζε ηεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο ηνπ θπζηθνχ 

πεξηβάιινληνο θαη ε απνηειεζκαηηθή πξνζηαζία θαη δηαρείξηζε ηνπ. ηηο πεξηνρέο 

απηέο επηηξέπεηαη λα εθηεινχληαη έξγα θαη εξγαζίεο, λα γίλνληαη έξεπλεο θαη λα 

αζθνχληαη δξαζηεξηφηεηεο, θπξίσο παξαδνζηαθνχ ραξαθηήξα, κε ηνπο φξνπο θαη 

πεξηνξηζκνχο ηνπ παξφληνο, φπσο απηνί ζα εμεηδηθεπζνχλ απφ ηνλ νηθείν Καλνληζκφ 

Γηνίθεζεο θαη Λεηηνπξγίαο θαη εθφζνλ δελ έξρνληαη ζε αληίζεζε κε ηνπο ζθνπνχο 

πξνζηαζίαο. 
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 Φνξέαο Γηαρεηξίζεο Πάξθνπ Σδνπκέξθσλ, www.tzoumerka-park.gr 

«Πεξηνρή Γηαηήξεζεο 

Σνπίνπ, Οηθνηφπσλ & 

Δηδψλ Πεξηζηεξίνπ 

(Εψλε ΗΗβ)». 

«Πεξηνρή Γηαηήξεζεο 

Σνπίνπ, Οηθνηφπσλ & 

Δηδψλ Πεξηζηεξίνπ 

(Εψλε ΗΗβ)» 

http://www.tzoumerka-park.gr/
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Δληφο ησλ νξίσλ ησλ Πεξηνρψλ Γηαηήξεζεο Σνπίνπ, Οηθνηφπσλ θαη Δηδψλ (Εψλε II) 

πέξαλ ησλ φζσλ αλαθέξζεθαλ γηα ηελ δψλε Η επηηξέπνληαη θαη ηα αθφινπζα 

 

Πίλαθαο 6 Δπηπξφζζεηεο επηηξεπφκελεο ρξήζεηο γηα ηελ Εψλε ΗΗ 

Ο δηάπινπο ησλ πνηακψλ κε πισηά ζθάθε ηχπνπ θαγηάθ θαη ξάθηηλγθ  

Ζ εγθαηάζηαζε πηλαθίδσλ γηα ηελ νξηνζήκαλζε ησλ πξνζηαηεπφκελσλ δσλψλ θαη ηελ 

ελεκέξσζε επηζθεπηψλ ζχκθσλα κε ηνπο εηδηθφηεξνπο φξνπο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηνλ 

Καλνληζκφ Γηνίθεζεο θαη Λεηηνπξγίαο. 

Ζ ζπληήξεζε ησλ πθηζηάκελσλ νδψλ κε απνθιεηζηηθφ ζθνπφ ηελ άζθεζε ησλ 

επηηξεπνκέλσλ δξαζηεξηνηήησλ 

Ζ ειεχζεξε βφζθεζε ζε εθηαηηθή κνξθή, θαζψο θαη ε επεμεξγαζία γάιαθηνο-ηπξνθφκεζε, 

ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο θαη ηα εγθεθξηκέλα ζρέδηα.  

Οη δαζνθνκηθέο εξγαζίεο, ηα έξγα δαζνπξνζηαζίαο θαη ε δηαρείξηζε ησλ δαζψλ θαη δαζηθψλ 

εθηάζεσλ γεληθά, κε ζθνπφ ηελ πξνζηαζία, δηαηήξεζε, απνθαηάζηαζε ησλ νηθνζπζηεκάησλ 

θαη ηελ παξαγσγή δαζηθψλ πξντφλησλ, εμαηξνπκέλσλ ησλ πξαθηηθψλ πνπ επηθέξνπλ 

αιινηψζεηο ζηα θπζηθά νηθνζπζηήκαηα (π.ρ. απνςηισηηθέο πινηνκίεο, ρξεζηκνπνίεζε 

μεληθψλ ή κε απηνθπψλ εηδψλ θαηά ηηο αλαδαζψζεηο, θ.ά.).  

Ζ άζθεζε ηεο δξαζηεξηφηεηαο ηεο κειηζζνθνκίαο. Ζ εγθαηάζηαζε λνκαδηθψλ 

κειηζζνθνκείσλ λα είλαη ζχκθσλε κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία. 

Ζ ζήξα κε ζπγθεθξηκέλνπο φξνπο, ζε πεξηνξηζκέλεο ρξνληθέο πεξηφδνπο θαη ζε εηδηθέο 

πεξηνρέο εληφο ησλ Πεξηνρψλ ηεο Εψλεο II, κεηά απφ εηδηθή επηζηεκνληθή κειέηε πνιχ-

ιεηηνπξγηθφηεηαο & δηαρείξηζεο ηεο άγξηαο παλίδαο & ηρζπνπαλίδαο θαη ζχκθσλα κε ηα 

εηήζηα ζρέδηα ζήξαο, ζηα νπνία ζα ιακβάλνληαη ππφςε νη θαηά ηφπνπο ηδηαηηεξφηεηεο.  

Ζ θαηαζθεπή θαη ιεηηνπξγία νξεηβαηηθψλ θαηαθπγίσλ θαη κηθξήο θιίκαθαο ππνδνκή 

δξαζηεξηνηήησλ ελαιιαθηηθνχ ηνπξηζκνχ, εθφζνλ ηεθκεξηψλεηαη ε αλαγθαηφηεηα ηνπο απφ 

ηε κειέηε ελαιιαθηηθψλ κνξθψλ ηνπξηζκνχ θαη δηαρείξηζεο επηζθεπηψλ, δελ δεκηνπξγνχληαη 

πξνβιήκαηα ζην θπζηθφ πεξηβάιινλ, δελ ηίζεληαη ππφ πεξηνξηζκφ παξαγσγηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο πνπ ιακβάλνπλ ρψξα.  

Ζ θαηαζθεπή θαη ιεηηνπξγία ησλ απαξαίηεησλ ππνδνκψλ ζηήξημεο ηνπ Φνξέα Γηαρείξηζεο. 

Δπεθηάζεηο νηθηζκψλ πεξηνξηζκέλεο θιίκαθαο θαη ζε πεξηπηψζεηο δηαπηζησκέλσλ 

ζηεγαζηηθψλ αλαγθψλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ κειέηε ζην πιαίζην ηεο ηζρχνπζαο λνκνζεζίαο 

(ΓΠ, ΥΟΟΑΠ, θ.ι.π.)  

Ζ επηζθεπή θαη ε πηζηή αλαζηήισζε θαη απνθαηάζηαζε, κε παξαδνζηαθά πιηθά θαη ηερληθέο, 

εξεηπσκέvσλ θηηζκάησλ ηα νπνία φκσο πξέπεη λα δηαηεξήζνπλ ηελ πξνεγνχκελε ρξήζε ηνπο 

ή ε λέα ηνπο ρξήζε λα είλαη ζπκβαηή κε ηηο επηηξεπφκελεο απφ ην Π.Γ. δξαζηεξηφηεηεο γηα 
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ηε δψλε απηή. 

 

 

Οη θνξπθέο ησλ Σδνπκέξθσλ απνηεινχλ κηα έθηαζε (νξνπέδηα) πνπ βξίζθεηαη εληφο 

ηεο πεξηνρήο Natura 2000 «Όξε Αζακάλσλ (Νεξάτδα)». Ζ πεξηνρή δελ 

πεξηιακβαλφηαλ ζηελ ΔΠΜ αλάδεημεο ραξάδξαο Αξάρζνπ & επξχηεξεο πεξηνρήο 

(Σνκεαθή, Υσξνηαμηθή εηδηθή κειέηε) ηνπ 1996, φκσο έρεη πξνηαζεί λα εληαρζεί ζηε 

Εψλε Γηαηήξεζεο Σνπίνπ, Οηθφπσλ θαη Δηδψλ (Εψλε IΗα). 

 

 

Δηθόλα 11 Οη θνξπθέο ησλ Σδνπκέξθσλ 

 

 

 

Υαξαθηεξηζηηθφ ηεο πεξηνρήο είλαη ε παξνπζία νξνπεδίσλ ζε πςειά πςφκεηξα, 

ρσξίο δελδξψδε βιάζηεζε. Πεξηιακβάλεη πιαγηέο κε πνηθηιία θιίζεσλ θαη εθζέζεσλ, 

ραιηθψλεο θαη γεληθά νξεηλά, ππν-αιπηθά ιηβάδηα. Ζ πεξηνρή πεξηιακβάλεη 

ελδηαηηήκαηα ηεο νρηάο ησλ ιηβαδηψλ. Απνηειεί ζεκαληηθφ ρψξν θσιηάζκαηνο θαη 

ηξνθνιεςίαο ηνπ ρξπζαεηνχ, ηνπ θηδαεηνχ, ηνπ πεηξίηε, ηνπ βξαρνθηξθίλεδνπ, ηνπ 

θηξθηλεδηνχ θαη ηεο πεηξνπέξδηθαο. Απνηειεί ζήκεξα κία απφ ηηο δχν ζεκαληηθφηεξεο 
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πεξηνρέο γηα ην θνχξληαζκα θαη ηελ ηξνθνιεςία ηνπ φξληνπ ζηελ Ήπεηξν θαη 

ηζηνξηθά ηνλ ρψξν αλαδήηεζεο ηξνθήο ηνπ Γππαεηνχ. Πεξηιακβάλεη αμηνινγφηαηα 

ππναιπηθά ελδηαηηήκαηα γηα ηα ζηξνπζηφκνξθα πνπιηά θαη ηελ αζπφλδπιε παλίδα 

ησλ πςειψλ πςνκέηξσλ, ζπκπεξηιακβάλνληαο ελδεκηθά είδε. Δίλαη πηζαλή ε 

πεξηζηαζηαθή παξνπζία αγξηφγηδνπ ζε επηκέξνπο ζέζεηο ηεο πεξηνρήο. εκεηψλεηαη ε 

παξνπζία ηεο ζβαξλίζηξαο. Γελ ππάξρεη ζήκεξα νχηε ππήξμε ζην παξειζφλ θαλέλαο 

κφληκνο νηθηζκφο ζηελ πεξηνρή απηή. 
51

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.7 Δζληθό Πάξθν (Εώλε ΗΗΗ) 

"Δζληθφ Πάξθν Σδνπκέξθσλ- Πεξηζηεξίνπ & ραξάδξαο Αξάρζνπ", νξίδεηαη ε 

ρεξζαία πεξηνρή ησλ νξεηλψλ φγθσλ ηεο θεληξνδπηηθήο Πίλδνπ, φπσο θαίλεηαη 

νξηνζεηεκέλε ζηνλ αθφινπζν ράξηε 
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Υάξηεο 7 Οη πεξηνρέο πνπ αλήθνπλ ζηελ Εψλε ΗΗΗ 

 

 

 

 

 

 

 

Δληφο ησλ νξίσλ ηνπ «Δζληθνχ Πάξθνπ Σδνπκέξθσλ- Πεξηζηεξίνπ & ραξάδξαο 

Αξάρζνπ» θαη εθηφο ησλ πεξηνρψλ ησλ Εσλψλ Η θαη ΗΗ, δειαδή ζηε Εψλε ΗΗΗ, 

επηηξέπεηαη:
52

 

 

1 
Ζ επηζηεκνληθή έξεπλα ησλ θπζηθψλ νηθνζπζηεκάησλ θαη ησλ εηδψλ ρισξίδαο θαη 

παλίδαο. 

2 
Ζ ζπζηεκαηηθή παξαθνινχζεζε νηθνινγηθψλ παξακέηξσλ, ε εθηέιεζε εηδηθψλ 

δηαρεηξηζηηθψλ έξγσλ θαη ε εθαξκνγή κέηξσλ πνπ απνζθνπνχλ ζηελ απνθαηάζηαζε, 
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πξνζηαζία, δηαηήξεζε, βειηίσζε θαη αλάδεημε ησλ εηδψλ θαη ησλ ελδηαηηεκάησλ ηεο 

3 πεξηνρήο. 

4 

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. 

5 

Ζ επίζθεςε θαη μελάγεζε επηζθεπηψλ, θαζψο θαη ε νξγάλσζε νηθνηνπξηζηηθψλ 

πξνγξακκάησλ κε ζθνπφ ηελ πεξηβαιινληηθή εθπαίδεπζε, ηελ παξαηήξεζε ηεο θχζεο 

θαη ηελ ήπηα αλαςπρή. 

6 

Ζ θαηαζθήλσζε θαη ε ππαίζξηα νξγαλσκέλε άζιεζε, εθηφο ησλ νρινπζψλ, ζε 

νξγαλσκέλνπο γηα ηε ρξήζε απηή ρψξνπο, φπσο νη επί κέξνπο πξνυπνζέζεηο ζα 

εμεηδηθεπζνχλ απφ ηνλ Καλνληζκφ Γηνίθεζεο θαη Λεηηνπξγίαο ηνπ άξζξνπ 4 παξ. Δ ηνπ 

παξφληνο, ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο θαηά πεξίπησζε νηθείνπο ΟΣΑ. 

7 
Ζ αλέγεξζε θαη ρξήζε εγθαηαζηάζεσλ πξνζσξηλνχ ή κφληκνπ ραξαθηήξα γηα ηελ 

νξγάλσζε θαη εμππεξέηεζε φισλ ησλ πξναλαθεξφκελσλ δξαζηεξηνηήησλ  

8 

Ζ θπθινθνξία νρεκάησλ. Ζ θίλεζε νρεκάησλ ζε ηκήκαηα ηνπ πθηζηάκελνπ νδηθνχ 

δηθηχνπ –πιελ ηνπ επαξρηαθνχ- δχλαηαη λα απαγνξεχεηαη θαηά ηελ πεξίνδν πνπ δελ 

ιακβάλνπλ ρψξα εθεί παξαγσγηθέο δξαζηεξηφηεηεο, χζηεξα απφ ζπλεξγαζία ηνπ 

Φνξέα Γηαρείξηζεο κε ηνπο νηθείνπο ΟΣΑ. 

9 
Έξγα βειηίσζεο, επέθηαζεο θαη ζπληήξεζεο ηνπ πθηζηάκελνπ νδηθνχ δηθηχνπ 

(επαξρηαθνί, δεκνηηθνί θαη θνηλνηηθνί δξφκνη) ζηα ηκήκαηα πνπ ζπλδένπλ νηθηζκνχο  

10 

Οη δαζνθνκηθέο εξγαζίεο, ηα έξγα δαζνπξνζηαζίαο θαη ε δηαρείξηζε ησλ δαζψλ θαη 

δαζηθψλ εθηάζεσλ γεληθά, κε ζθνπφ ηελ πξνζηαζία, δηαηήξεζε, απνθαηάζηαζε, 

αλάδεημε ησλ νηθνζπζηεκάησλ θαζψο θαη ηελ παξαγσγή δαζηθψλ πξντφλησλ.  

11 
Ζ ειεχζεξε βφζθεζε θνπαδηψλ θηελνηξνθηθψλ δψσλ ζε εθηαηηθή κνξθή, ζχκθσλα κε 

ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο θαη ηα εγθεθξηκέλα ζρέδηα.  

12 
Ζ ιεηηνπξγία θαη ν εθζπγρξνληζκφο ησλ λφκηκα πθηζηακέλσλ πηελνηξνθηθψλ θαη 

θηελνηξνθηθψλ κνλάδσλ.  

13 

Ζ γεσξγία θαη ε δελδξνθαιιηέξγεηα ζηηο λφκηκα θαιιηεξγνχκελεο εθηάζεηο, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη εθείλσλ πνπ βξίζθνληαη ζε αγξαλάπαπζε, θαζψο θαη 

εθείλσλ πνπ εγθαηαιείθζεθαλ, δαζψζεθαλ, αιιά ε εθρέξζσζε ηνπο επηηξέπεηαη απφ 

ηε δαζηθή λνκνζεζία, απαγνξεπκέλεο ηεο κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν θαηαζηξνθήο ή 

αιινίσζεο ησλ θπηνθξαθηψλ θαη ηεο θαηαζηξνθήο ησλ παξαδνζηαθψλ γεσξγηθψλ 

θαηαζθεπψλ απφ πέηξα.  

14 

Ζ ζήξα, φπσο αζθείηαη ζήκεξα, πιελ ησλ πθηζηάκελσλ θαη λέσλ πεξηνρψλ 

απαγφξεπζεο ηεο ζήξαο θαη ησλ Καηαθπγίσλ Άγξηαο Εσήο, πνπ νξίδνληαη κε ζρεηηθέο 

απνθάζεηο ησλ αξκνδίσλ δαζηθψλ αξρψλ θαη κε ηελ πξνβιεπφκελε απφ ην Νφκν 



56 

 

δηαδηθαζία.  

15 Ζ άζθεζε ηεο δξαζηεξηφηεηαο ηεο κειηζζνθνκίαο. 

16 

Ζ εξαζηηερληθή αιηεία κε ηνπο εηδηθφηεξνπο φξνπο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηνλ 

Καλνληζκφ Γηνίθεζεο θαη Λεηηνπξγίαο ηνπ άξζξνπ 4 παξ. Δ ηνπ παξφληνο θαη κε βάζε 

ηα πνξίζκαηα ηεο κειέηεο πνιχ-ιεηηνπξγηθφηεηαο & δηαρείξηζεο ηεο άγξηαο παλίδαο & 

ηρζπνπαλίδαο. 

17 

Ζ ζπιινγή θαη κεηαθνξά θαπζφμπισλ απφ ηα δάζε θαη ηηο δαζηθέο εθηάζεηο 

γεληθφηεξα, γηα ηελ θάιπςε ησλ αηνκηθψλ αλαγθψλ ησλ θαηνίθσλ ηνπ Δζληθνχ 

Πάξθνπ ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο ηεο δαζηθήο λνκνζεζίαο.  

18 

Ζ ζπιινγή βνηάλσλ, αζπφλδπισλ θαη κπθήησλ (καληηαξηψλ), γηα ηελ θάιπςε 

αηνκηθψλ αλαγθψλ ησλ θαηνίθσλ ηνπ Δζληθνχ Πάξθνπ ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο 

δηαηάμεηο ηεο δαζηθήο λνκνζεζίαο.  

19 

Ζ θαηαζθεπή, βειηίσζε θαη ζπληήξεζε έξγσλ θαη ππνδνκψλ, πνπ εμππεξεηνχλ 

επηηξεπφκελεο απφ ην παξφλ Π.Γ. δξαζηεξηφηεηεο, κεηά απφ έγθξηζε ησλ αξκφδησλ 

ππεξεζηψλ θαη κεηά απφ ζχκθσλε γλψκε ηνπ Φνξέα Γηαρείξηζεο. 

20 

Ζ επηζθεπή θαη ε αλαζηήισζε-απνθαηάζηαζε εξεηπσκέλσλ θηηζκάησλ, θαζψο θαη ε 

απνθαηάζηαζε ζηνηρείσλ ηνπ αγξνηηθνχ ηνπίνπ (θξήλεο, ιηζφζηξσηα, γέθπξεο, θιπ.) 

αληηπξνζσπεπηηθψλ ηεο παξαδνζηαθήο αξρηηεθηνληθήο. 

21 
Ζ ακκνιεςία απφ ηηο θνίηεο ησλ πνηακψλ θαη ε εγθαηάζηαζε θαη ιεηηνπξγία 

ιαηνκείσλ εμφξπμεο παξαδνζηαθψλ ιαηνκηθψλ πξντφλησλ.  

22 

Ζ θαηαζθεπή έξγσλ δεκηνπξγίαο, επέθηαζεο, βειηίσζεο, απνθαηάζηαζεο, ζπληήξεζεο 

θαη εθζπγρξνληζκνχ ιεηηνπξγηθψλ ππνδνκψλ θαη κεηαθνξψλ (απνρέηεπζε, χδξεπζε, 

δίθηπα ΓΔΖ, ΟΣΔ, θ.ι.π.). 

23 
Ζ εγθαηάζηαζε θαη ιεηηνπξγία κηθξψλ πδξνειεθηξηθψλ κνλάδσλ δπλακηθφηεηαο έσο 5 

ΜW  

24 
Ζ εγθαηάζηαζε θαη ιεηηνπξγία κηθξψλ αηνιηθψλ κνλάδσλ παξαγσγήο ελέξγεηαο 

(αηνιηθά πάξθα)  

25 Ζ δηαηήξεζε, απνθαηάζηαζε θαη επαλαθαηαζθεπή ησλ παξαδνζηαθψλ αλαβαζκίδσλ. 

26 
Ζ αλέγεξζε θαη ρξήζε θαηνηθίαο, ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία, θαζψο θαη ηα 

νξηδφκελα ζηελ παξ. Α ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ παξφληνο. 

27 

Δπεθηάζεηο νηθηζκψλ, πεξηνξηζκέλεο θιίκαθαο θαη ζε πεξηπηψζεηο δηαπηζησκέλσλ 

ζηεγαζηηθψλ αλαγθψλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ κειέηε ζην πιαίζην ηεο ηζρχνπζαο 

λνκνζεζίαο (ΓΠ, ΥΟΟΑΠ, θ.ι.π.),  

28 Ζ θαηαζθεπή θαη ιεηηνπξγία νξεηβαηηθψλ θαηαθπγίσλ 

29 
Ζ ίδξπζε θαη ιεηηνπξγία κηθξψλ εξγαζηεξίσλ ή κεηαπνηεηηθψλ κνλάδσλ ηνπηθψλ 

πξντφλησλ (π,ρ. μπινπξγείσλ, ηπξνθνκείσλ, θιπ.)  
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30 

Ζ αλέγεξζε θαη ρξήζε κηθξψλ μελψλσλ δπλακηθφηεηαο έσο ηξηάληα (30) θιηλψλ, 

ρψξσλ εζηίαζεο θαη θηηξίσλ δεκνζίσλ ή δεκνηηθψλ-θνηλνηηθψλ ζθνπψλ θαη ελ γέλεη 

κηθξψλ θηηξίσλ θνηλήο σθέιεηαο.  

31 

Ζ θαηαζθεπή, βειηίσζε θαη ζπληήξεζε έξγσλ θαη ππνδνκψλ, πνπ εμππεξεηνχλ 

επηηξεπφκελεο απφ ην παξφλ Π.Γ. δξαζηεξηφηεηεο, κεηά απφ έγθξηζε ησλ αξκφδησλ 

ππεξεζηψλ θαη κεηά απφ ζχκθσλε γλψκε ηνπ Φνξέα Γηαρείξηζεο. 

32 

Ζ επηζθεπή θαη ε αλαζηήισζε-απνθαηάζηαζε εξεηπσκέλσλ θηηζκάησλ, θαζψο θαη ε 

απνθαηάζηαζε ζηνηρείσλ ηνπ αγξνηηθνχ ηνπίνπ (θξήλεο, ιηζφζηξσηα, γέθπξεο, θιπ.) 

αληηπξνζσπεπηηθψλ ηεο παξαδνζηαθήο αξρηηεθηνληθήο. 

33 
Ζ ακκνιεςία απφ ηηο θνίηεο ησλ πνηακψλ θαη ε εγθαηάζηαζε θαη ιεηηνπξγία 

ιαηνκείσλ εμφξπμεο παξαδνζηαθψλ ιαηνκηθψλ πξντφλησλ.  

34 

Ζ θαηαζθεπή έξγσλ δεκηνπξγίαο, επέθηαζεο, βειηίσζεο, απνθαηάζηαζεο, ζπληήξεζεο 

θαη εθζπγρξνληζκνχ ιεηηνπξγηθψλ ππνδνκψλ θαη κεηαθνξψλ (απνρέηεπζε, χδξεπζε, 

δίθηπα ΓΔΖ, ΟΣΔ, θ.ι.π.). 

35 
Ζ εγθαηάζηαζε θαη ιεηηνπξγία κηθξψλ πδξνειεθηξηθψλ κνλάδσλ δπλακηθφηεηαο έσο 5 

ΜW  

36 
Ζ εγθαηάζηαζε θαη ιεηηνπξγία κηθξψλ αηνιηθψλ κνλάδσλ παξαγσγήο ελέξγεηαο 

(αηνιηθά πάξθα)  

37 Ζ δηαηήξεζε, απνθαηάζηαζε θαη επαλαθαηαζθεπή ησλ παξαδνζηαθψλ αλαβαζκίδσλ. 

38 
Ζ αλέγεξζε θαη ρξήζε θαηνηθίαο, ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία, θαζψο θαη ηα 

νξηδφκελα ζηελ παξ. Α ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ παξφληνο. 

39 

Δπεθηάζεηο νηθηζκψλ, πεξηνξηζκέλεο θιίκαθαο θαη ζε πεξηπηψζεηο δηαπηζησκέλσλ 

ζηεγαζηηθψλ αλαγθψλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ κειέηε ζην πιαίζην ηεο ηζρχνπζαο 

λνκνζεζίαο (ΓΠ, ΥΟΟΑΠ, θ.ι.π.),  

 

Ζ θνηιάδα Καιαξξχηηθνπ έρεη έθηαζε πεξίπνπ 25 km
2
 θαηαιακβάλεη θεληξηθή ζέζε 

ζην πάξθν θαη ραξαθηεξίδεηαη απφ νκαιέο θαη κέηξηαο θιίζεο πιαγηέο, θαιπκκέλεο 

κε δάζε θπιινβφισλ δέληξσλ λεαξψλ ειηθηαθψλ θιάζεσλ. Δπίζεο εκθαλίδνληαη 

αμηφινγα ακηγή δάζε ειάηεο θαη κηθηά δάζε ειάηεο- δξπφο. Καηά ζέζεηο ππάξρνπλ 

αλαδαζψζεηο κε καχξε Πεχθε. πρλή είλαη ε παξνπζία ζθιεξφθπιισλ αείθπιισλ 

ζακλψλσλ. Δλδηαθέξνπζα ζπζηάδα ψξηκσλ δξπψλ κεζαίαο ειηθηαθήο θιάζεο (κε 

θαλεξή εθκεηάιεπζε θιαδνλνκήο) ππάξρεη πιεζίνλ ηνπ νηθηζκνχ ησλ Υξηζηψλ.  
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Δηθόλα 12 Σν ρσξηφ ησλ Υξεζηψλ
53

 

 

Γεληθά, ζηελ πεξηνρή δηαθξίλνληαη αξθεηέο ζέζεηο κε δηαβξσκέλα εδάθε. Δπίζεο 

ππάξρνπλ αξθεηέο ραιηθψδεηο πνηάκηεο απνζέζεηο. Ο πνηακφο δηαθξίλεηαη απφ 

άθζνλε θαη κφληκε παξνρή λεξνχ. ηελ πεξηνρή ππάξρνπλ θαηάιιεια ελδηαηηήκαηα 

αξθνχδαο, αγξηνγνχξνπλνπ, ιχθνπ, θαζψο θαη αμηφινγα ελδηαηηήκαηα δαξθαδηνχ ζε 

νξηζκέλα ηκήκαηά ηεο. Δπίζεο ραξαθηεξηζηηθή είλαη ε παξνπζία ηεο βίδξαο.  
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Δηθόλα 13 Ο Γήκνο Βφξεησλ Σδνπκέξθσλ θαη πίζσ ηνπ δεζπφδεη ε θνξθή ηξνγγνχια
54

 

ηελ πεξηνρή ππάξρεη ζεκαληηθή αλζξψπηλε παξνπζία θαη θχξησο παξαγσγηθφο 

ηνκέαο είλαη ε θηελνηξνθία, (αηγψλ, πξνβάησλ, βννεηδψλ). εκαληηθά πξνβιήκαηα 

ηεο πεξηνρήο είλαη  

 

 Έληνλεο ακκκνιεςίεο ζηελ θνίηε ηνπ πνηακνχ. 

 Αλεμέιεγθηε απφξξηςε απνξξηκκάησλ. 
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3.8 Ζ Πεξηθεξεηαθή Εώλε (Εώλε ΗV) 

Οη θάησζη ρεξζαίεο πεξηνρέο πνπ βξίζθνληαη ζηελ πεξηθεξεηαθή Εψλε ΗV είλαη:  

 Σκήκα ζηα λνηηνδπηηθά ηεο νξνζεηξάο ησλ Σδνπκέξθσλ, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηκήκαηνο ησλ αλαηνιηθψλ παξπθψλ ηνπ φξνπο 

Ξεξνβνπλίνπ κε ηελ νλνκαζία «Πεξηνρή Πεξηθεξεηαθήο Εψλεο Ννηηνδπηηθψλ 

Σδνπκέξθσλ (Εψλε ΗVα)»  

 Σκήκα ζηα δπηηθά ηεο ραξάδξαο ηνπ πνηακνχ Αξάρζνπ κε ηελ νλνκαζία 

«Πεξηνρή Πεξηθεξεηαθήο Εψλεο Καηζαλνρσξίσλ (Εψλε ΗVβ)». 

 Σκήκα ζηα δπηηθά ηνπ φξνπο Πεξηζηέξη, κε ηελ νλνκαζία «Πεξηνρή 

Πεξηθεξεηαθήο Εψλεο Γπηηθνχ Πεξηζηεξίνπ (Εψλε ΗVγ)».  

 Σκήκα ζηα λνηηναλαηνιηθά ηεο νξνζεηξάο ησλ Σδνπκέξθσλ κε ηελ νλνκαζία 

«Πεξηνρή Πεξηθεξεηαθήο Εψλεο Ννηηναλαηνιηθψλ Σδνπκέξθσλ (Εψλε ΗVδ)» 

 

Υάξηεο 8 Οη πεξηνρέο πνπ αλήθνπλ ζηελ Εψλε ΗV 

Δληφο ησλ νξίσλ ηεο Πεξηθεξεηαθήο Εψλεο, δελ επηηξέπεηαη: 

 

 Ζ ρσξνζέηεζε θαη ιεηηνπξγία Βηνκεραληθψλ Πεξηνρψλ θαη Πάξθσλ θαζψο 

θαη ε εγθαηάζηαζε βηνκεραληψλ πςειήο φριεζεο. 

«Πεξηνρή 

Πεξηθεξεηαθήο Εψλεο 

Ννηηναλαηνιηθψλ 

Σδνπκέξθσλ (Εψλε 

ΗVδ)» 

 

Πεξηνρή Πεξηθεξεηαθήο 

Εψλεο Ννηηνδπηηθψλ 

Σδνπκέξθσλ (Εψλε ΗVα 

Πεξηνρή Πεξηθεξεηαθήο 

Εψλεο Καηζαλνρσξίσλ 

(Εψλε ΗVβ)». 

 

Πεξηνρή Πεξηθεξεηαθήο 

Εψλεο Γπηηθνχ 

Πεξηζηεξίνπ (Εψλε ΗVγ) 
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 Ζ εγθαηάζηαζε κεγάισλ πηελνηξνθηθψλ θαη θηελνηξνθηθψλ κνλάδσλ 

εληαηηθήο εθηξνθήο  

 Ζ θαηαζθεπή κεγάισλ Τδξνειεθηξηθψλ Έξγσλ  

 Ζ θαηαζθεπή κεγάισλ ηνπξηζηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ θαη μελνδνρεηαθψλ 

κνλάδσλ  

 Ζ εγθαηάζηαζε ΥΤΣΑ. 

 

 Δπηηξέπνληαη ηπρφλ ππφγεηεο κεηαιιεπηηθέο εθκεηαιιεχζεηο, ηα ιαηνκεία καξκάξνπ 

θαη νη παξαηάζεηο ησλ αδεηψλ εθκεηαιιεχζεσο ησλ λνκίκσο ιεηηνπξγνχλησλ 

ιαηνκείσλ αδξαλψλ πιηθψλ κε φξνπο θαη πεξηνξηζκνχο, πνπ λα δηαζθαιίδνπλ ηνλ 

ζηφρν ηεο αλσηέξσ παξαγξάθνπ α' θαη κεηά απφ γλψκε ηνπ Φνξέα Γηαρείξηζεο. Ζ 

εγθαηάζηαζε θαη ιεηηνπξγία ιαηνκείσλ εμφξπμεο παξαδνζηαθψλ ιαηνκηθψλ 

πξντφλησλ επηηξέπεηαη. Οη ρψξνη γηα ηελ εγθαηάζηαζε ησλ σο άλσ ιαηνκείσλ 

επηιέγνληαη θαη νξηνζεηνχληαη κε ζαθήλεηα θαη έηζη ψζηε, λα κελ αιινηψλνληαη 

ζεκαληηθνί γεσινγηθνί θαη γεσκνξθνινγηθνί ζρεκαηηζκνί θαη ην ηνπίν ελ γέλεη, 

ηίζεληαη δε φξνη θαη πεξηνξηζκνί γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπο ζηνλ Καλνληζκφ Γηνίθεζεο 

θαη Λεηηνπξγίαο ηνπ άξζξνπ 4 παξ. Δ ηνπ παξφληνο κεηά απφ ζρεηηθή κειέηε. Ζ 

εμφξπμε αδξαλψλ πιηθψλ γηα ηελ εμππεξέηεζε ηεο πεξηνρήο επηηξέπεηαη κφλν ζε 

ιαηνκηθέο πεξηνρέο πνπ έρνπλ ρσξνζεηεζεί ή κπνξνχλ λα ρσξνζεηεζνχλ σο 

ιαηνκηθέο δψλεο κεηά απφ εηδηθή κειέηε θαη ζχκθσλε γλψκε ηνπ θνξέα. Ζ 

ακκνιεςία απφ ηηο θνίηεο ησλ πνηακψλ επηηξέπεηαη κεηά απφ έγθξηζε 

πεξηβαιινληηθψλ φξσλ.
55

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
55

 Φνξέαο Γηαρεηξίζεο Πάξθνπ Σδνπκέξθσλ, Πεξηζηεξίνπ θαη ... www.tzoumerka-park.gr 

http://www.tzoumerka-park.gr/


62 

 

4. ΣΟ ΦΤΗΚΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΣΟΤ ΠΑΡΚΟΤ 

 

4.1 Οηθνζπζηήκαηα- Οηθόηνπνη  

Σν ηζρπξφ αλάγιπθν, νη κεγάιεο πςνκεηξηθέο δηαθνξέο (144κ- 2.429κ) θαη ν κεγάινο 

αξηζκφο ξεκάησλ ζπκβάιινπλ ζηε δεκηνπξγία πνηθηιίαο βηνηφπσλ, πνπ 

αληηθαηνπηξίδεη έλα πνιππνίθηιν κσζατθφ νηθνζπζηεκάησλ κε θχξην ραξαθηεξηζηηθφ 

ηνπο ηε κεγάιε πνηθηιία εηδψλ. πγθεθξηκέλα, ζηελ πεξηνρή κειέηεο ζπλαληψληαη 

δχν βαζηθέο θαηεγνξίεο νηθνζπζηεκάησλ ηα Τδάηηλα Οηθνζπζηήκαηα θαη ηα 

Υεξζαία Οηθνζπζηήκαηα. ηελ πεξηνρή κειέηεο ππάξρνπλ 16 θχξηνη ηχπνη πδάηηλωλ 

ελδηαηηεκάηωλ, νη νπνίνη καδί κε ηηο ππνδηαηξέζεηο ηνπο αξηζκνχλ ζπλνιηθά 30 

δηαθξηηέο ηαμηλνκηθέο κνλάδεο (ηχπνη θαη ππνηχπνη). Ζ θαηαγεγξακκέλε απηή 

πνηθηιφηεηα ησλ πδάηηλσλ ελδηαηηεκάησλ απνηειεί ραξαθηεξηζηηθφ γλψξηζκα ηεο 

πεξηνρήο κειέηεο θαη είλαη απφ ηηο πςειφηεξεο πνπ ζπλαληψληαη ζε άιιεο πεξηνρέο, 

παξφκνηαο πεξίπνπ έθηαζεο κε απηήλ ηεο πεξηνρήο κειέηεο. 
56

 

1) Αιπηθέο – ππαιπηθέο πεγέο / πεγαίνη ξχαθεο.  

2) Oξεηλέο- εκηνξεηλέο πεγέο / πεγαίνη ξχαθεο.  

3) Αιπηθνί-ππαιπηθνί ξχαθεο πεξηνδηθήο ξνήο ρσξίο ςάξηα.  

4) Αιπηθνί -ππαιπηθνί ξχαθεο δηαξθνχο ξνήο ρσξίο ςάξηα.  

5) Τςεινί θαηαξξάθηεο:  

i) Καηαξξάθηεο ξπάθσλ πεξηνδηθήο ξνήο 

ii) Καηαξξάθηεο ξπάθσλ δηαξθνχο ξνήο, 

iii) Καηαξξάθηεο κεγάισλ ξπάθσλ δηαξθνχο ξνήο,  

iv) Καηαξξάθηεο απφ πεγαίνπο ξχαθεο.  

6) Οξεηλνί ξχαθεο πεξηνδηθήο ξνήο ρσξίο ςάξηα:  

i) Οξεηλνί ξχαθεο πεξηνδηθήο ξνήο ηνπίνπ δηάβξσζεο, ρσξίο ςάξηα,  

ii) Σππηθνί νξεηλνί ξχαθεο πεξηνδηθήο ξνήο, ρσξίο ςάξηα.  

7) Οξεηλνί ξχαθεο δηαξθνχο ξνήο ρσξίο ςάξηα:  

i) Οξεηλνί ξχαθεο δηαξθνχο ξνήο ηνπίνπ δηάβξσζεο ρσξίο ςάξηα, 

ii) Σππηθνί νξεηλνί ξχαθεο δηαξθνχο ξνήο ρσξίο ςάξηα.  

8) Ζκηνξεηλνί ξχαθεο δηαξθνχο ξνήο θππξηληδψλ:  

9) Ζκηνξεηλνί ξχαθεο κε Barbus peloponnesius, 
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10) Ζκηνξεηλνί ξχαθεο κηθηψλ θππξηληδψλ.  

11) Ζκηνξεηλνί ξχαθεο πεξηνδηθήο ξνήο.  

12) Οξεηλνί κεγάινη ξχαθεο «Άλσ δψλε ηεο πέζηξνθαο»:  

i) Οξεηλνί κεγάινη ξχαθεο θαξαγγηψλ,

ii) Οξεηλνί ξχαθεο πέζηξνθαο. 

13) Οξεηλνί κεγάινη ςπρξνί ξχαθεο:  

i) Οξεηλνί κεγάινη ξχαθεο «δψλε πέζηξνθαο», 

ii) Οξεηλνί κεγάινη ξχαθεο «δψλε πέζηξνθαο- ρακνζνχξηε».  

14) Οξεηλνί πνηακνί κηθηήο πέζηξνθαο Αρειψνπ:  

i) Εψλε κηθηήο πέζηξνθαο Αρειψνπ, 

ii) Εψλε κηθηψλ θππξηληδψλ Αρειψνπ.  

15) Ζκηνξεηλνί πνηακνί κηθηψλ θππξηληδψλ Αξάρζνπ:  

i) Ζκηνξεηλνί καίαλδξνη Αξάρζνπ, 

ii) Υαξάδξα Αξάρζνπ, 

iii) Φαξάγγη Αξάρζνπ, 

iv) Εψλε ηξνζηδηνχ Barbus albanicus Αξάρζνπ, 

v) Γηαθιαδηδφκελνο πνηακφο Καιαξξχηηθνπ, 

vi) Φαξάγγη Καιαξξχηηθνπ.  

16) Σερλεηέο πνηίζηξεο-δεμακελέο.  

17) Ζκηθπζηθέο πνηίζηξεο-ιίκλεο.  

18) Μηθξέο αιπηθέο ιίκλεο/ έιε.  

Απφ ην ζχλνιν ησλ 30 ηχπσλ θαη ππνηχπσλ πδάηηλσλ ελδηαηηεκάησλ νη 11 (πνζνζηφ 

36.6%) θξίλεηαη φηη βξίζθνληαη ζε αζθαιή θαηάζηαζεο δηαηήξεζεο ζηελ πεξηνρή, 

ελψ νη ππφινηπνη ηχπνη αληηκεησπίδνπλ δηαθφξσλ εηδψλ θαη έληαζεο πξνβιήκαηα. 

Όζν αθνξά ηα ρεξζαία νηθνζπζηήκαηα ηεο πεξηνρήο εκθαλίδνληαη 15 ηχπνη 

νηθνηφπσλ ηνπ Παξαξηήκαηνο Η ηεο Οδεγίαο 92/43 θαη είλαη νη εμήο:  

• Οη ζακλψλεο θαη ηα δάζε αείθπιισλ ζθιεξφθπιισλ κε αξηά (Querus ilex) θαη κε 

δάθλε (Laurus nobilis)  

• Οη ππνβαζκηζκέλνη βνζθνχκελνη ζακλψλεο κε πνπξλάξη (Quercus coccifera) 

(πξηλψλεο), θηιιχθη (Phillyrea latifolia) θαη θέδξν ηνλ νμχθεδξν (Juniperus 

oxycedrus)   

• Οη κηθηνί ζακλψλεο αείθπιισλ ζθιεξφθπιισλ θαη θπιινβφισλ κε πνπξλάξη 

(Quercus coccifera), γαχξν (Carpinus orientalis) θαη άιια είδε θπιινβφισλ,  

• Σα δάζε θπιινβφισλ δξπψλ κε πιαηχθπιιε δξπ (Quercus frainetto)  
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Δηθόλα 14 Γξπνδάζνο
57

 

 

• Σα δάζε νμηάο (Fagus sylvatica) [ηχπνο νηθνηφπνπ NATURA 2000 code : 9130]. 

 

• Σα δάζε κε βνπλφθεδξν (Juniperus foetidissima) [ηχπνο νηθνηφπνπ NATURA 2000 

code : 9560].  

• Σα δάζε πβξηδνγελνχο ειάηε (Abies borisii-regis) [ηχπνο νηθνηφπνπ NATURA 

2000 code : 9270].  
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Δηθόλα 15 Διαηνδάζνο
58

 

 

• Σα δάζε καχξεο πεχθεο (Pinus nigra subsp. pallasiana)  

• Οη ρακεινί ζθιεξφθπιινη ζακλψλεο κε Juniperus oxycedrus  

• Σα πεηξψδε-βξαρψδε („ζηεππφκνξθα‟) ιηβάδηα, πνπ απαληνχλ πάλσ απφ ηα 

δαζνφξηα  

• Οη „μπξηζκέλνη‟ ή „ρηνλφθηινη‟ ιεηκψλεο πνπ απαληνχλ πάλσ απφ ηα δαζνφξηα  

• Οη θνηλφηεηεο ραζκνθπηηθήο βιάζηεζεο  

• Οη θνηλφηεηεο ησλ θηλνχκελσλ θαη ησλ ζρεηηθά ζηαζεξνπνηεκέλσλ αζβεζηνιηζηθψλ 

ζαξψλ  

• Ζ παξφρζηα πννιηβαδηθή βιάζηεζε ζε πνηακνχο θαη ξέκαηα πεξηνδηθήο ξνήο ηεο 

Paspalo-Agrostidion  

• Σα δάζε αλαηνιηθήο πιαηάλνπ (πιαηαλνδάζε) κε Platanus orientalis θαη νη κηθηέο 

ζπζηάδεο κε πιαηάλη θαη ζθιήζξν (Alnus glutinosa 

Σξεηο απφ ηνπο παξαπάλσ νηθνηφπνπο ζπκπεξηιακβάλνληαη ζε εθείλνπο πνπ είλαη 

πξνηεξαηφηεηαο ζχκθσλα κε ηελ Οδεγία 92/43 θαη θαηά ζπλέπεηα ε παξνπζία θαη ε 

δηαηήξεζή ηνπο απνθηνχλ ηδηαίηεξε ζεκαζία ζε επίπεδν θπξίσο Δπξσπατθφ. Οη 

νηθφηνπνη απηνί είλαη νη εμήο:  
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• Σα δάζε κε βνπλφθεδξν (Juniperus foetidissima)  

• Σα δάζε καχξεο πεχθεο (Pinus nigra subsp. pallasiana) [ηχπνο νηθνηφπνπ 

NATURA 2000 code : 9530], ηα νπνία ζηελ πιεηνλφηεηά ηνπο ζηελ πεξηνρή κειέηεο 

πξνέξρνληαη απφ αλαδαζψζεηο απνςηισκέλσλ/ γπκλψλ/ δηαβξσκέλσλ/ 

ππνβαζκηζκέλσλ εθηάζεσλ.  

• Οη „μπξηζκέλνη‟ ή „ρηνλφθηινη‟ ιεηκψλεο πνπ απαληνχλ πάλσ απφ ηα δαζνφξηα  

 

Οξηζκέλεο ελφηεηεο βιάζηεζεο ησλ ρεξζαίσλ νηθνζπζηεκάησλ ηεο πεξηνρήο κειέηεο 

παξνπζηάδνπλ ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ ιφγσ ηεο ζπαληφηεηάο ηνπο, ηεο αηζζεηηθήο ηνπο 

ή θαη ηεο απμεκέλεο βηνπηθνηιφηεηάο ηνπο. Δθείλεο νη νπνίεο έρνπλ θαηαγξαθεί ζηα 

πιαίζηα απηήο ηεο κειέηεο είλαη νη αθφινπζεο:  

• Οη εγθαηειεηκέλεο θαιιηέξγεηεο, νη νπνίεο είλαη -σο επί ην πιείζηνλ- 

εγθαηεζηεκέλεο ζε αλαβαζκίδεο ζε κεγάιν πςνκεηξηθφ εχξνο (π.ρ. ζηελ πεξηθέξεηα 

ησλ νηθηζκψλ: πξξάθν, Καιαξξχηεο, Μαηζνχθη, Θενδψξηαλα, Πιαηαλνχζα) θά.  

• Οη θαιιηεξγνχκελεο κε παξαδνζηαθφ ηξφπν εθηάζεηο, νη νπνίεο βξίζθνληαη ζπλήζσο 

γχξσ απφ νηθηζκνχο (π.ρ. Κάκπνο Καιεληδίνπ),  

• Σν ψξηκν δξπνδάζνο, ην νπνίν απνηειείηαη απφ δέληξα κε ραξαθηεξηζηηθά 

δηακνξθσκέλε θψκε εμαηηίαο ηεο παξαδνζηαθά αζθνχκελεο θιαδνλνκήο (Υξηζηνί),  

• Οη ψξηκεο ζπζηάδεο κε θπξίαξρν είδνο ην πνπξλάξη, ην νπνίν βξίζθεηαη ζε 

δελδξψδε κνξθή (Διιεληθφ, Μνλή Βχιηδαο Μαηζνπθίνπ),  

• Οη θπηνθνηλσλίεο δάθλεο θαη αξηάο {ραξάδξα Άξαρζνπ (αλαηνιηθά Μνλήο 

Σζνχθαο- Κνξνβέζη, γέθπξα Πνιηηζάο θά), Γαθλσηή θά},  

• Οη ζπζηάδεο κε ψξηκα άηνκα αξηάο ζε δελδξψδε κνξθή ή ηα δηάζπαξηα 

κεκνλσκέλα δέληξα επίζεο ζε δελδξψδε κνξθή (Πιαηαλνχζα, Γαθλσηή θά),  

• Σα δάζε ειάηεο (Πνηηζηηθά, Μαηζνχθη, Πξάκαληα, Άγλαληα- Καηαξξάθηεο, 

Αλζνρψξη- Αλήιην, Υαιίθη, Παρηνχξη, Αζακαλία, Βνπξγαξέιη θα), ηα νπνία ιφγσ ηνπ 

πξνζηαηεπηηθνχ ηνπο ραξαθηήξα θαη ζπλήζσο ηεο έιιεηςεο δηαρεηξηζηηθψλ κέηξσλ 

κε ζθνπφ ηελ απφιεςε μπιείαο, δηαηεξνχλ ζε κεγάιν βαζκφ ηα θπζηθά 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπο θαη ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο δελ έρνπλ ππνζηεί ηελ αθαίξεζε ησλ 

γέξηθσλ, ππεξψξηκσλ λεθξψλ ηζηάκελσλ ή θαηαθείκελσλ θαη θνπθαιεξψλ δέληξσλ 

πνπ ζπλήζσο απνκαθξχλνληαη απφ ηα εληαηηθά δηαρεηξηδφκελα δάζε.  

• Σν ψξηκν δάζνο νξεηλήο αξθεχζνπ ζηε ζέζε «Πχξγνο» Κπςέιεο θαζψο θαη νη 

κηθξέο ζπζηάδεο ή κεκνλσκέλα δέληξα ηνπ ίδηνπ είδνπο, πνπ είλαη δηάζπαξηεο ζηελ 

πεξηνρή κειέηεο.  
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Υάξηεο 9 Καηαθχγηα άγξησλ δψσλ

59 

 
 
 
 

4.2 Παλίδα  

Όζν αθνξά ηελ ηρζπνπαλίδα, ζηελ πεξηνρή κειέηεο ζπλαληψληαη 7 είδε ςαξηψλ. 

Δμαηξεηηθή ζεκαζία γηα ηελ αλάδεημε ηεο πξνζηαηεπκέλεο πεξηνρήο θαη ηελ 

πξνψζεζε ηεο πξνζηαζίαο ηεο βηνπνηθηιφηεηάο, έρνπλ ηξία είδε ςαξηψλ:  

• Ζ άγξηα πέζηξνθα (Salmo trutta), ηεο νπνίαο δηαηεξνχληαη γελεηηθά «θαζαξνί» 

πιεζπζκνί ζε πνιχ θαιή θαηάζηαζε ζε παξαπφηακνπο ζηνλ Άλσ Αρειψν θαη ζε 

νξηζκέλα ηκήκαηα ηνπ Καιαξξχηηθνπ θαη πηζαλφηαηα θαη ηνπ Αξάρζνπ. Τπάξρνπλ 

ελδείμεηο φηη ε θπιή ηεο ηνπηθήο πέζηξνθαο κπνξεί λα απνηειεί μερσξηζηή 

ηαμηλνκηθή κνλάδα, ε νπνία πεξηνξίδεηαη κφλν ζηνπο πνηακνχο ηεο Γπηηθήο Διιάδαο, 

γεγνλφο πνπ πξνζδίδεη αθφκα κεγαιχηεξε αμία ζηελ παξνπζία ησλ πιεζπζκψλ ηνπ 

είδνπο ζηελ πεξηνρή κειέηεο. 
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 Σν ηξνζίδη (Barbus albanicus), ην νπνίν είλαη ελδεκηθφ είδνο ηεο Γπηηθήο 

Διιάδαο θαη είλαη αξθεηά θνηλφ ζην θάησ ηκήκα ηνπ Αξάρζνπ.  

 Ζ Μηθξή Αζπξίηζα (Telestes pleurobipunctatus), ε νπνία είλαη ελδεκηθφ είδνο 

ηεο Γπηηθήο Διιάδαο θαη είλαη ζρεηηθά θνηλφ θαη δηαδεδνκέλν είδνο ζηελ 

πεξηνρή.  

 

Όζν αθνξά ηα εξπεηά θαη ηα ακθίβηα, έρνπλ θαηαγξαθεί 19 θαη 6 είδε αληίζηνηρα. 

ηα εξπεηά ηεο πεξηνρήο κειέηεο ζπκπεξηιακβάλεηαη ην ηδηαίηεξα ζπάλην θαη 

ελδεκηθφ ππνείδνο ηεο νξνζεηξάο ηεο Πίλδνπ, ε νρηά ησλ ιηβαδηψλ (Vipera ursinii 

graeca), ε νπνία θαη δεη κφλν ζε νξηζκέλεο απνκνλσκέλεο πεξηνρέο ηεο ππναιπηθήο/ 

αιπηθήο δψλεο. Καηάιιεια ελδηαηηήκαηα ηνπ ππνείδνπο απηνχ ζηελ πεξηνρή κειέηεο 

βξίζθνληαη ζηα κεγάια πςφκεηξα ηνπ Πεξηζηεξίνπ θαη ησλ Σδνπκέξθσλ.
60

 

εκεηψλεηαη φηη γηα πξψηε θνξά ζηελ Διιάδα ην είδνο θαηαγξάθεθε ζηα Σδνπκέξθα. 

Απφ ηα ακθίβηα, επηζεκαίλεηαη ε χπαξμε ζηελ πεξηνρή απνηθηψλ ηνπ ζπάληνπ 

αιπηθνχ ηξίησλα (Triturus alpestris). Ζ πεξηνρή κειέηεο απνηειεί κία απφ ηηο 

ζεκαληηθφηεξεο νξεηλέο πεξηνρέο ηεο ρψξαο γηα ηε δηαηήξεζε ησλ απεηινχκελσλ 

εηδψλ πνπιηψλ, ζχκθσλα κε ηα κέρξη ηψξα ζπγθεληξσκέλα ζηνηρεία θαη βάζε 

ηζηνξηθψλ πιεξνθνξηψλ. Αλ θαη είλαη αξθεηά λσξίο γηα λα αμηνινγεζεί κε αθξίβεηα 

ην ζχλνιν ηνπ νξεηλνχ ζπκπιέγκαηνο, ππάξρνπλ ηζρπξέο ελδείμεηο φηη απηφ δελ 

ζπκβαίλεη κφλν ιφγσ ηεο παξνπζίαο θάπνησλ απφ ηα ζπαληφηεξα είδε πνπιηψλ ηεο 

ρψξαο καο εδψ, αιιά θαη ιφγσ ηεο θπζηθφηεηαο, ηππηθφηεηαο, πνηθηιφηεηαο θαη 

αληηπξνζσπεπηηθφηεηαο ηεο νξληζνπαλίδαο ηεο πεξηνρήο, ζπγθξηηηθά κε άιιεο 

νξεηλέο πεξηνρέο ηεο Μεζνγείνπ θαη ζχκθσλα κε ζπγθεθξηκέλα δηεζλή θξηηήξηα. 

εκαληηθφ ξφιν παίδεη αθφκε ην κεγάιν κέγεζνο, ε γεσγξαθηθή ζέζε ζην θέληξν ηεο 

λφηηαο Βαιθαληθήο, αθνχ απνηειεί ππξήλα αιιά θαη ρψξν ζχλδεζεο εηδψλ πνπ 

βξίζθνληαη ζε θξίζηκε θαηάζηαζε ζηα βφξεηα θαη ζηα λφηηα ηεο ρεξζνλήζνπ. 

πλνιηθά έρνπλ θαηαγξαθεί 144 είδε πνπιηψλ απφ ηα νπνία ηα 95 αλήθνπλ ζηα 

ζηξνπζηφκνξθα είδε, ελψ ηα ππφινηπα 49 ζηα κε ζηξνπζηφκνξθα. ηα ηειεπηαία 

ζπγθαηαιέγνληαη 21 είδε αξπαθηηθψλ θαη 7 είδε δξπνθνιαπηψλ. Αλαιπηηθφηεξα θαη 

ζε ζρέζε θπξίσο κε ηα ζπάληα θαη απεηινχκελα είδε πνπιηψλ, ε κεγάιε ζεκαζία ηεο 

πεξηνρήο γηα ηε δηαηήξεζε ησλ εηδψλ πξνηεξαηφηεηαο έγθεηηαη θπξίσο ζηνπο 

παξαθάησ ιφγνπο:  
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 Απνηειεί πνιχ ζεκαληηθφ ρψξν παξνπζίαο ελφο απφ ηνπο ηειεπηαίνπο 

πιεζπζκνχο φξληνπ ηεο ρψξαο,  

 Βξίζθεηαη γεσγξαθηθά αλάκεζα ζηνπο 2 απφ ηνπο 4 θπξηφηεξνπο πιεζπζκνχο 

αζπξνπάξε ηεο λνηηναλαηνιηθήο Δπξψπεο θαη απνηειεί ηε δψλε ζχλδεζεο 

κεηαμχ ησλ δχν πιεζπζκψλ,  

 Γηαηεξεί ζε άξηζηε θαηάζηαζε ην ρψξν παξνπζίαο ηνπ Υξπζαεηνχ θαζψο θαη 

ησλ ελδηαηηεκάησλ ηνπ,  

 Αλαθνξηθά κε ηα ζηνπζηφκνξθα πνπιηά, ζηελ πεξηνρή κειέηεο ζπλνιηθά 

έρνπλ αλαθεξζεί 10 είδε ηεο θαηεγνξίαο SPEC 2
61

, δειαδή είδε ησλ νπνίσλ ν 

πιεζπζκφο ζπγθεληξψλεηαη ζηελ Δπξψπε θαη βξίζθνληαη ζε δπζκελέο 

θαζεζηψο δηαηήξεζεο. Δπηπιένλ ε ζεκαζία ηεο πεξηνρήο κειέηεο ζηελ 

πξνζηαζία ηεο νξληζνπαλίδαο ησλ ζηξνπζηφκνξθσλ πηελψλ ηεθκεξηψλεηαη 

απφ ηελ επηβεβαησκέλε παξνπζία 15 αθφκα εηδψλ ηα νπνία αλήθνπλ ζηελ 

θαηεγνξία SPEC 3.  

• Γηαηεξεί –αλ θαη ζε πεξηνξηζκέλε έθηαζε- ην παξαδνζηαθφ αγξνηηθφ ηνπίν (κηθξήο 

έθηαζεο αγξνί θαη ιηβάδηα – βνζθνηφπηα, ηα νπνία δηαρσξίδνληαη κε ππθλνχο 

θπηνθξάρηεο απφ ζάκλνπο ή δέληξα) ην νπνίν είλαη ηδηαίηεξα πινχζην ζε αξηζκφ 

εηδψλ ζηξνπζηφκνξθσλ πνπιηψλ αθνχ θηινμελεί 32 είδε.  

• Γηαηεξεί επίζεο ην νξεηλφ παξαδνζηαθφ γεσξγν-θηελνηξνθηθφ ηνπίν ζε πςφκεηξν 

1000-1300κ., ην νπνίν είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ γηα ηα ζηξνπζηφκνξθα πνπιηά αθνχ 

θηινμελνχληαη 23 ζπλνιηθά είδε.  

• Γηαζέηεη εθηεηακέλα αλσδαζηθά ιηβάδηα (άλσ ησλ 1200κ), ηα νπνία έρνπλ ηδηαίηεξε 

ζεκαζία ζηε δηαηήξεζε ηεο νξληζνπαλίδαο αθνχ θηινμελνχλ 15 είδε 

ζηξνπζηφκνξθσλ εηδψλ εθ ησλ νπνίσλ ηα 10 είλαη είδε πξνζηαηεπφκελα κε δπζκελέο 

θαζεζηψο δηαηήξεζεο ζηελ Δπξψπε.  

 

ηελ πεξηνρή κειέηεο δηαηεξνχλ πιεζπζκνχο ηνπιάρηζηνλ 30 είδε ζειαζηηθψλ. 

Πεξηζζφηεξν ζεκαληηθή είλαη ε παξνπζία ησλ κεγάισλ ζειαζηηθψλ θαη εηδηθά ησλ 

ζπάλησλ θαη πξνζηαηεπφκελσλ απφ ηελ εζληθή ή θαη ηελ επξσπατθή λνκνζεζία. Σα 

πην ζεκαληηθά είδε ζειαζηηθψλ ηεο πεξηνρήο κειέηεο είλαη ηα εμήο:  
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 Ζ αξθνχδα (Ursus arctos). εκεηψλεηαη φηη ε πεξηνρή κειέηεο απνηειεί ην 

λνηηνδπηηθφ φξην εμάπισζήο ηνπ είδνπο απηνχ ζηνλ ππξήλα θαηαλνκήο ηνπ 

ζηελ νξνζεηξά ηεο Πίλδνπ.  

 Ο ιχθνο (Canis lupus), ν νπνίνο εκθαλίδεη νξηζκέλα θέληξα επηθξαηεηψλ ηνπ 

είδνπο εληφο ηεο πεξηνρή κειέηεο.  

 Σν δαξθάδη (Capreolus capreolus), αμηφινγα ελδηαηηήκαηα ηνπ νπνίνπ 

ππάξρνπλ ζηελ πεξηνρή κειέηεο.  

 Σν αγξηφγηδν (Rupicapra rupicapra balcanica), πεξηνξηζκέλνο αξηζκφο 

αηφκσλ ηνπ νπνίνπ ππάξρεη ζε απνκνλσκέλα ηκήκαηα ηνπ πάξθνπ.  

 

 

Δηθόλα 16 Μνλαδηθή παγθνζκίσο ε θαηαγξαθή αγξηφγηδνπ ζην Δζλ. Πάξθν 

Σδνπκέξθσλ
62

 

ηελ πεξηνρή κειέηεο επίζεο έρεη θαηαγξαθεί ε παξνπζία 165 εηδψλ αζπνλδχισλ, 

αξηζκφο ν νπνίνο αθνξά ζρεδφλ απνθιεηζηηθά ηα Λεπηδφπηεξα θαη ηα Οξζφπηεξα. 

Δίλαη ζεκαληηθφ λα αλαθεξζεί πσο ε παλίδα ησλ Λεπηδνπηέξσλ αληηπξνζσπεχηαη 

ζηελ πεξηνρή κε έλα πνζνζηφ ηεο ηάμεσο ηνπ 32% ηεο ζπλνιηθήο παλίδαο ησλ 

ιεπηδνπηέξσλ ηεο Διιάδαο. Δπίζεο, φζνλ αθνξά ηα νξζφπηεξα, απφ ηα 83 είδε πνπ 

εκθαλίδνληαη ζηελ πεξηνρή κειέηεο ηα 13 είλαη ελδεκηθά ηεο ρψξαο καο. 
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4.3 Υιωξίδα  

Όζν αθνξά ηε ρισξίδα, ζηα φξε Σδνπκέξθα θαη Πεξηζηέξη απαληνχλ 698 θπηηθά 

taxa, απφ ηα νπνία ηα 16 είλαη Πηεξηδφθπηα θαη αλήθνπλ ζε 6 Οηθνγέλεηεο, ελψ ηα 

682 είλαη πεξκαηφθπηα. ηα ηειεπηαία πεξηιακβάλνληαη 6 taxa Γπκλφζπεξκσλ 

(αλήθνπλ ζε 2 Οηθνγέλεηεο) θαη 676 taxa Αγγεηφζπεξκσλ (580 Γηθφηπια θαη 96 

Μνλνθφηπια). Απφ ηα ελδεκηθά taxa ζεκεηψλνπκε ηελ παξνπζία:  

• 20 ελδεκηθψλ taxa, απφ ηα νπνία έλα (1) είλαη ελδεκηθφ ηεο Ν Πίλδνπ (Achillea 

absinthoides) θαη έλα (1) είλαη ελδεκηθφ ηεο Πίλδνπ σο ζχλνιν (Β θαη Ν Πίλδνο: 

Hieracium trikalense),  

• 3 ελδεκηθψλ taxa, πνπ πεξηνξίδνπλ ηε γεσγξαθηθή ηνπο εμάπισζε ζε δχν 

θπηνγεσγξαθηθέο πεξηνρέο ηεο Διιάδαο, ζηε ηεξεά Διιάδα θαη ηε Ν Πίλδν (StE / 

SPi),  

• 3 ελδεκηθψλ taxa, πνπ εμαπιψλνληαη ζηε ηεξεά Διιάδα, ηε Ν θαη ηε Β Πίλδν (StE 

/ SPi / Npi,  

• 4 ελδεκηθψλ taxa, πνπ ζεσξνχληαη ππφ ηελ επξεία έλλνηα Πξνζηαηεπφκελα (είλαη 

εληαγκέλα ζε λνκνζεηηθφ θαζεζηψο πξνζηαζίαο) θαη Απεηινχκελα.  

 

Ο ζπλνιηθφο αξηζκφο ελδεκηθψλ θαη ινηπψλ θπηηθψλ εηδψλ πνπ αμηνινγνχληαη σο 

εκαληηθά γηα ηελ πεξηνρή κειέηεο αλέξρνληαη ζε 79. Πξφθεηηαη γηα ηα 20 ελδεκηθά 

taxa ηεο Διιάδαο (Διιεληθά Δλδεκηθά), θαη ηα 59 taxa πνπ πεξηιακβάλνπλ εθείλα ηα 

θπηά πνπ κε βάζε ηελ ρσξνινγηθή ηνπο εμάπισζε θαηαηάζζνληαη ζηα Τπελδεκηθά ή 

Βαιθαληθά. ηελ πεξηνρή κειέηεο απαληνχλ 8 (νθηψ) „Απεηινχκελα‟ ππφ ηελ επξεία 

έλλνηα κε Δλδεκηθά taxa απφ ην ζχλνιν ησλ 79 taxa πνπ έρνπλ ραξαθηεξηζηεί σο 

εκαληηθά. Αλαθεξφκελνη αλαιπηηθά ζηνλ αξηζκφ ησλ taxa αλά Καηεγνξία 

Δπηθηλδπλφηεηαο θαη ηηο θαηαηάμεηο πνπ δίλεη ε WCMC 1997 ζε επίπεδν Διιάδαο 

αιιά θαη παγθφζκηα, ζεκεηψλνπκε ηα παξαθάησ:  

 8 taxa αλήθνπλ ζηα πάληα (R), ζχκθσλα κε WCMC 1997 (Διιάδα),  

 5 taxa αλήθνπλ ζηα πάληα (R), ζχκθσλα κε WCMC 1997 (Παγθφζκηα),  

 1 taxon αλήθεη ζηα Απεηινχκελα (V) ζχκθσλα κε WCMC 1997 (Διιάδα), 1 

taxon ζχκθσλα κε ηελ WCMC 1997 (Παγθφζκηα),  

 13 θαη 14 taxa αληίζηνηρα εληάζζνληαη ζηελ θαηεγνξία φπνπ δελ είλαη 

επαξθψο γλσζηή ε δπλακηθή θαηάζηαζε ησλ πιεζπζκψλ ηνπο, ζχκθσλα κε 

WCMC 1997 (Διιάδα) θαη WCMC 1997 (παγθφζκηα),  
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 5 θαη 7 taxa αληίζηνηρα έρνπλ ραξαθηεξηζηεί κε απεηινχκελα (nt) ζχκθσλα κε 

WCMC 1997 (Διιάδα) θαη WCMC 1997 (παγθφζκηα) (nt). 

 
 
 

4.4 Αλζξωπνγελλέο Πεξηβάιινλ 

ηελ πεξηνρή κειέηεο, έρνπλ ραξαθηεξηζηεί σο παξαδνζηαθνί, πέληε (5) νηθηζκνί, 

απφ ηνπο νπνίνπο νη ηξεηο βξίζθνληαη ζην Ν. Ησαλλίλσλ θαη νη δχν ζην Ν. Σξηθάισλ. 

Οη νηθηζκνί απηνί είλαη νη παξαθάησ:  

Πεξηθεξεηαθή ελόηεηα Θωαλλίλωλ  

• πξξάθν, Καιαξξχηεο θαη Ραθηαλαίνη,  

Πεξηθεξεηαθή ελόηεηα Σξηθάιωλ  

• Υαιίθη θαη Αλζνχζα  

Ζ επξχηεξε πεξηνρή ησλ Σδνπκέξθσλ ραξαθηεξίδεηαη απφ ηελ παξνπζία 

πνιπάξηζκσλ κλεκείσλ θάζε επνρήο (θιαζζηθά, βπδαληηλά λεψηεξα), ηα νπνία είλαη 

ελδηαθέξνληα φρη κφλν απφ ηζηνξηθή θαη αξραηνινγηθή άπνςε, αιιά θαη απφ ηνλ 

ηξφπν θαηαζθεπήο ηνπο θαη ηελ ηδηαίηεξε αξρηηεθηνληθήο ηνπο. Πνιιά απφ ηα 

κλεκεία απηά έρνπλ θεξπρζεί δηαηεξεηέα. Πξφθεηηαη ζπλνιηθά γηα 139 κλεκεία (22 

Πξντζηνξηθά & Κιαζζηθά, 91 Βπδαληηλά & 26 Νεφηεξα).  

 

 

Δηθόλα 17 Σν γεθχξη ηεο Πιάθαο πξηλ ηελ θαηάξξεπζε ηνπ. Ζ κνξθνινγία ηνπ εδάθνπο ζηελ 

αξηζηεξή (αλαηνιηθή) φρζε ηνπ πνηακνχ είλαη πνιχ ήπηα (πεδηλφ αλάγιπθν) θαη ν θιχζρεο 

εκθαλίδεηαη εληφλσο απνζαζξσκέλνο επηθαλεηαθψο, κε απνηέιεζκα νη ζπλζήθεο έδξαζεο ηεο 

γέθπξαο λα είλαη δπζκελείο.
63
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Σν νλνκαζηφ Γεθχξη ηεο Πιάθαο, ήηαλ ην κεγαιχηεξν κνλφηνμν γεθχξη ζηα 

Βαιθάληα, κε επηβιεηηθφ ηφμν αλνίγκαηνο 40 κέηξσλ. Ήηαλ έλα απφ ηα νκνξθφηεξα 

ζηνιίδηα ηεο Ζπείξνπ. Οη θάηνηθνη ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο ην απνθαινχζαλ 

«Αθξφπνιε» θαη ρηίζηεθε απφ κάζηνξεο ηεο πέηξαο ηνλ 19ν αηψλα. Θεσξνχηαλ 

κνλαδηθφ κλεκείν, αξηζηνχξγεκα ιατθήο αξρηηεθηνληθήο, έξγν Σδνπκεξθησηψλ 

καζηφξσλ κε εμαηξεηηθή ηερληθή άμηα ζαπκαζκνχ. Σν Γεθχξη, δξφκνο εκπνξίνπ, 

έλσλε ηα Σδνπκέξθα κε ηελ ππφινηπε Ήπεηξν θαη ηα Ησάλληλα. Ζ θακάξα ηνπ 

δέρηεθε ηηο βφκβεο ησλ γεξκαληθψλ αεξνπιάλσλ, φκσο άληεμε κε κηθξέο θζνξέο ζηε 

δεμηά ηνπ πιεπξά. Οη Ραθηαλίηεο ην επηζθεχαζαλ κε ηζηκέλην ην 1943 θαη ε γέθπξα 

έθηνηε ιεηηνπξγνχζε ρσξίο πξνβιήκαηα. Σα ηειεπηαία ρξφληα ε γέθπξα ιεηηνπξγνχζε 

σο αμηνζέαην ηεο πεξηνρήο. 

Ωζηφζν, ην ηζηνξηθφ Γεθχξη ηεο Πιάθαο δελ άληεμε ηα αθξαία θαηξηθά θαηλφκελα 

πνπ έπιεμαλ ηα Σδνπκέξθα θαη θαηέξξεπζε ηα μεκεξψκαηα ζηηο 2 Φεβξνπαξίνπ 

2015. Πξνθάιεζε ακέηξεηε ζιίςε, ζξήλν θαη ζπγθίλεζε ηφζν ζηελ πεξηνρή φζν θαη 

ζηελ ππφινηπε Διιάδα. ε έλα ηζηνξηθφ ηνπφζεκν ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο θαη 

ηαπηηζκέλν κε θαίξηεο ζηηγκέο πνπ αληαλαθινχλ ζε παλειιήλην επίπεδν, απέκεηλαλ 

κνλάρα νη δπν ηνπ άθξεο θαη κεγάινη πέηξηλνη φγθνη ζηνλ ξνπ ηνπ νξκεηηθνχ 

πνηακνχ.  

 

 

Δηθόλα 18 Δίλαη επηηαθηηθήο αλάγθεο νη εξγαζίεο αλαζηήισζεο ηνπ ηζηνξηθνχ Γεθπξηνχ 

 

Ζ αλαθαηαζθεπή ηνπ Γεθπξηνχ ηεο Πιάθαο ζα απνηειέζεη παλειιήλην ελδηαθέξνλ 

θαη ζπγθίλεζε, κφιηο νινθιεξσζεί. Παξφιν πνπ δελ ππάξρνπλ νη απαξαίηεηνη πφξνη 
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θαη ηα θνλδχιηα έρνπλ μεθηλήζεη εδψ θαη ιίγνπο κήλεο νη πξνθαηαξθηηθέο  εξγαζίεο 

γηα ηελ πξφζβαζε ζηελ θνίηε ηνπ πνηακνχ. Ηδηαίηεξα δχζθνιν ήηαλ λα θαηέβνπλ ηα 

κεγάια κεραλήκαηα πνπ αλαζχξνπλ απφ ην πνηάκη θνκκάηηα ηεο παιηάο γέθπξαο. 

Δίλαη αλαγθαίν λα επηζεκαλζεί φηη ν θνξέαο πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ είλαη ε εηαηξεία 

κε θεξδνζθνπηθνχ ραξαθηήξα πνπ ζπζηάζεθε εηδηθά γηα απηφλ ηνλ ζθνπφ, κε ηε 

ζπκκεηνρή ηεο Πεξηθέξεηαο Ζπείξνπ, ηνπ Γήκνπ Βνξείσλ Σδνπκέξθσλ, ηνπ Δζληθνχ 

Μεηζφβεηνπ Πνιπηερλείνπ, ηνπ Σερληθνχ Δπηκειεηεξίνπ Διιάδνο, ηνπ πιιφγνπ 

Πξνζηαζίαο Αξάρζνπ θαη ησλ δχν κεηξνπφιεσλ, Άξηεο θαη Ησαλλίλσλ, ζηηο «φρζεο» 

ησλ νπνίσλ έζηεθε ην Γεθχξη.  

Απψηεξνο ζηφρνο είλαη ζε πνιχ ζχληνκν ρξνληθφ δηάζηεκα λα αλαζηεισζεί ην 

Γεθχξη ηεο Πιάθαο θαη φρη έλα παξφκνηφ ηνπ. Δπηδηψθνπλ λα δεκηνπξγεζνχλ λέεο 

πξνζβάζεηο θαη δχν εξγνηάμηα, έλα ζε θάζε πιεπξά. Θα ζηεζεί έλαο κεηαιιφηππνο, 

ζην αθξηβέο πξφηππν ηνπ παιηνχ γεθπξηνχ, παλνκνηφηππνο κε ην «μπιφηππν» πάλσ 

ζην νπνίν ν παιηφο πξσηνκάζηνξαο είρε «ζηήζεη» ην παιηφ γεθχξη θαη κε ηεξάζηηνπο 

γεξαλνχο κεγάια, απηνχζηα θνκκάηηα ηνπ κεζφβαζξνπ, βάξνπο 200- 300 ηφλσλ, ζα 

ζεθσζνχλ θαη επαλαηνπνζεηεζνχλ ζηελ αιινηηλή ηνπο ζέζε
64

.  

 

 

Δηθόλα 19 Σν Γεθχξη ηεο Πιάθαο κεηά ηελ θαηάξξεπζε 

Βαζηθφ ζηνηρείν ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο είλαη ε χπαξμε ηνπ δεμηφζηξνθνπ ξήγκαηνο 

κεηαζρεκαηηζκνχ ζην βνξεηνδπηηθφ ηκήκα ηνπ Διιεληθνχ ηφμνπ. Μέζσ απηνχ ε 
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βνξεηνδπηηθή Διιάδα θηλείηαη ζε ζρέζε κε ην Αηγαίν θαη ηελ Πεινπφλλεζν. Σν 

ξήγκα απηφ δηαρσξίδεη ηα λεζηά πνπ βξίζθνληαη ζην λφηην Ηφλην θαη ηελ 

Πεινπφλλεζν απφ ηα λεζηά ηνπ βνξείνπ Ηνλίνπ θαη ηεο Βνξεηνδπηηθήο Διιάδαο ηα 

νπνία παξνπζηάδνπλ αζήκαληε θίλεζε ζε ζρέζε κε ηελ Δπξψπε. Σν ζπγθεθξηκέλν 

ξήγκα ην δεχηεξν κεγάιν φξην ηεο θηλεηηθφηεηαο ζηε πεξηνρή ηεο Διιάδαο. 
65

 

Μέξνο ησλ πιηθψλ αλακέλεηαη λα ρξεζηκνπνηεζεί ζηελ αλέγεξζή ηνπ. 

 

 

Δηθόλα 20 Απφζπαζκα ηνπ γεσινγηθνχ ράξηε ηνπ ΗΓΜΔ (Φχιιν Άγλαληα) κε ζεκεησκέλε 

ηε ζέζε ηεο γέθπξαο ζην αλψηεξν ηκήκα ηεο θνίηεο ηνπ Αξάρζνπ
66

 

 

4.5 Φνξέαο Γηαρεηξηζεο Πάξθνπ 

Ο Φνξέαο Γηαρείξηζεο είλαη επηθνξηηζκέλνο κε ην έξγν ηεο δηνίθεζεο ηνπ πάξθνπ 

Σδνπκέξθσλ, είλαη Ννκηθφ Πξφζσπν Ηδησηηθνχ Γηθαίνπ, κε θεξδνζθνπηθνχ 

ραξαθηήξα θαη ζπζηάζεθε ην 2009 κε ην Π.Γ.  49Γ/12.02.2009. 

Σν ελλεακειέο (9κειέο) Γηνηθεηηθφ  πκβνχιην (Γ..) είλαη αξκφδην γηα ηε δηνίθεζε 

θαη ιεηηνπξγία ηνπ Φνξέα, ηελ πξνζηαζία θαη δηα-ρείξηζε ησλ κνλαδηθψλ βηνηφπσλ 
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 Σζόγθαο Κ. – Καηαγξαθή θαη Μειέηε ησλ Παξαδνζηαθψλ Γεθπξηψλ ηνπ Ννκνχ Άξηαο θαη 
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θαη ησλ εηδψλ ρισξίδαο θαη παλίδαο πνπ ζπλαληψληαη ζην Δζληθφ Πάξθν 

Σδνπκέξθσλ, Πεξηζηεξίνπ θαη Υαξάδξαο Αξάρζνπ. Ο Φνξέαο Γηαρείξηζεο 

επνπηεχεηαη απφ ην Τπνπξγείν Πεξηβάιινληνο.
67

 

Ζ έδξα ηνπ Φνξέα βξίζθεηαη ζηα Ησάλληλα, ελψ ππφ ηελ επνπηεία ηνπ ιεηηνπξγνχλ 

θέληξα πιεξνθφξεζεο , ζηνπο Υνπιηαξάδεο ζηελ Άγλαληα, ζην Βνπξγαξέιη, ζηε 

Νεξάηδα θαη ζηελ Καιιηξξφε Αζπξνπνηάκνπ (ζέζε: Σξία Πνηάκηα). Σν πξφγξακκα 

δξάζεο πνπ εθαξκφδεη ν Φνξέαο Γηαρείξηζεο ζηνρεχεη: 

 ηελ πξνζηαζία, ηε δηαηήξεζε θαη ηε δηαρείξηζε ηεο άγξηαο ρισξίδαο θαη 

παλίδαο, ηνπ θπζηθνχ ηνπίνπ θαη ηεο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο, σο πνιχηηκσλ 

εζληθψλ θπζηθψλ πφξσλ. 

 ηελ παξνρή ελφο κεγάινπ θάζκαηνο επθαηξηψλ ρξήζεσλ κέζα ζην Πάξθν, 

γηα ηνπο θαηνίθνπο ηεο πεξηνρήο, κε βαζηθφ ζηφρν ηελ απνηειεζκαηηθή 

δηαρείξηζε θαη πξνζηαζία ηνπ θπζηθνχ θαη ηνπ αλζξσπνγελνχο 

πεξηβάιινληνο. 

 ηελ απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε ησλ επηπηψζεσλ απφ ηηο αλζξψπηλεο 

δξαζηεξηφηεηεο, κε ζηφρν ηελ νηθνινγηθή ηζνξξνπία, ηελ πνηφηεηα ηεο δσήο 

ησλ θαηνίθσλ, θαζψο θαη ηε δηαηήξεζε ηεο ηζηνξηθήο θαη πνιηηηζηηθήο 

παξάδνζεο θαη ησλ αηζζεηηθψλ αμηψλ ηεο πεξηνρήο. 

 

Βαζηθέο αξκνδηφηεηεο ηνπ Φνξέα Γηαρείξηζεο απνηεινχλ: 

 

 Ζ παξαθνινχζεζε, επηηήξεζε θαη θχιαμε ηνπ Δζληθνχ Πάξθνπ. 

 Ζ εθαξκνγή επηζηεκνληθνχ πξνγξάκκαηνο παξαθνινχζεζεο ηεο θαηάζηαζεο 

ηνπ πεξηβάιινληνο ζηελ πεξηνρή ηνπ Πάξθνπ. 

 Ζ πιεξνθφξεζε θαη επαηζζεηνπνίεζε ηνπ θνηλνχ θαη ε ελεκέξσζε ησλ 

επηζθεπηψλ θαη ησλ ρξεζηψλ ηνπ Δζληθνχ Πάξθνπ. 

 Ζ ελεκέξσζε θαη ζπλεξγαζία φισλ ησλ εκπιεθφκελσλ θνξέσλ ζηε 

ιεηηνπξγία θαη δηαρείξηζε ηνπ Δζληθνχ Πάξθνπ. 

 Ζ πξνζθνξά θνηλσληθνχ έξγνπ ζηελ ηνπηθή θνηλσλία. 

Ο Φνξέαο Γηαρείξηζεο έρεη δεζκεπηεί φηη ζα βξίζθεηαη θνληά ζηηο ηνπηθέο θνηλσλίεο 

θαη ηνπο ηνπηθνχο θνξείο θαη κε ηε ζηήξημε θαη ζπλεξγαζία ηνπο ζα αλαπηχμεη 
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δξαζηεξηφηεηεο θαη ζα εθαξκφζεη πξνγξάκκαηα πνπ ζα ζηνρεχνπλ ζηελ πξνζηαζία 

ηνπ θπζηθνχ πινχηνπ, ζηελ αλάδεημε ηεο πεξηνρήο ηνπ Δζληθνχ Πάξθνπ, 

ζπκβάιινληαο έηζη ελεξγά ζηε δεκηνπξγία πεξηβαιινληηθήο ζπλείδεζεο θαη ζηε 

ζεζκνζέηεζε δηαδηθαζηψλ θαη κέηξσλ γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο αξκνληθήο 

ζπλχπαξμεο αλζξψπνπ θαη θχζεο ζην πιαίζην ηεο βηψζηκεο αλάπηπμεο. 

 

 

 

Σν ζεζκηθφ πιαίζην πνπ δηέπεη ηε ιεηηνπξγία ηνπ Φνξέα Γηαρείξηζεο Δζληθνχ 

Πάξθνπ Σδνπκέξθσλ, Πεξηζηεξίνπ θαη ραξάδξαο Αξάρζνπ έρεη σο εμήο: 

 Νφκνο 1650/1986 (ΦΔΚ Α΄ 160/16.10.1986) φπσο ηζρχεη «Γηα ηελ πξνζηαζία 

ηνπ πεξηβάιινληνο». 

 Ν. 2742/ 1999 (ΦΔΚ Α΄207/7.10.1999) φπσο ηζρχεη «Υσξνηαμηθφο 

ζρεδηαζκφο θαη αεηθφξνο αλάπηπμε θαη άιιεο δηαηάμεηο», Κεθάιαην Δ‟: 

«Γηνίθεζε θαη δηαρείξηζε πξνζηαηεπφκελσλ πεξηνρψλ». 

 ΠΓ / ΦΔΚ 49 Γ‟/ 12.2.2009 φπσο ηζρχεη Υαξαθηεξηζκφο ηεο πεξηνρήο ησλ 

νξεηλψλ φγθσλ ησλ Σδνπκέξθσλ (Αζακαληθψλ Οξέσλ), ηνπ Πεξηζηεξίνπ 

(Όξνπο Λάθκνπ), ηεο ραξάδξαο ηνπ πνηακνχ Αξάρζνπ θαη ηεο ελδηάκεζεο 

απηψλ έθηαζεο ηεο Κέληξν−δπηηθήο Πίλδνπ σο Δζληθνχ Πάξθνπ, θαζνξηζκφο 

δσλψλ πξνζηαζίαο, θαζνξηζκφο ρξήζεσλ, φξσλ θαη πεξηνξηζκψλ δφκεζεο θαη 

ίδξπζε Φνξέα Γηαρείξηζήο ηεο. 

 ΤΑ 39798/ ΦΔΚ 2100Β΄/29.09.2009 φπσο ηζρχεη «Έγθξηζε θαλνληζκνχ 

Οηθνλνκηθήο δηαρείξηζεο ηνπ Φνξέα Γηαρείξηζεο». 

 ΤΑ 39808/ ΦΔΚ 2152Β΄/2.10.2009 φπσο ηζρχεη  «Έγθξηζε θαλνληζκνχ 

ιεηηνπξγίαο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Φνξέα Γηαρείξηζεο Δζληθνχ 

Πάξθνπ Σδνπκέξθσλ, Πεξηζηεξίνπ θαη Υαξάδξαο Αξάρζνπ  

 ΤΑ 39809 ΦΔΚ/2152Β΄/2.10.2009: φπσο ηζρχεη«Έγθξηζε θαλνληζκνχ γηα ηελ 

εθηέιεζε έξγσλ, γηα ηελ αλάζεζε, παξαθνινχζεζε θαη παξαιαβή κειεηψλ 

θαη ππεξεζηψλ, ηελ πξνκήζεηα, παξάδνζε θαη παξαιαβή αγαζψλ, πιηθψλ θαη 

πξντφλησλ θαη γηα ηε ζχλαςε θαη εθηέιεζε ζρεηηθψλ ζπκβάζεσλ». 

 ΤΑ 39803/ ΦΔΚ 2142Β΄/2.10.2009 φπσο ηζρχεη «Έγθξηζε θαλνληζκνχ 

ιεηηνπξγίαο Τπεξεζηψλ θαη Πξνζσπηθνχ ηνπ Φνξέα Γηαρείξηζεο». 
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 ΦΔΚ 415 ΤΟΓΓ΄/16.09.2009 (ΤΑ 20134/15−9−2009) φπσο ηζρχεη  

πγθξφηεζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Φ.Γ. 

 ΤΑ 52363/ΦΔΚ 546 ΤΟΓΓ΄/31.12.2009 (Σξνπνπνίεζε). 

 ΤΑ 22758/ΦΔΚ 194 ΤΟΓΓ‟ /16.06.2011 (Σξνπνπνίεζε). 

 Νφκνο 3937/2011 ν νπνίνο ηξνπνπνηεί ηνλ λφκν 1650/1986 

 

 

 

 

 ΤΑ 17998/ΦΔΚ 179 ΤΟΓΓ΄/24.04.2013 (Σξνπνπνίεζε). 

 Σν άξζξν 8 ηνπ Ν. 4109/2013 φπσο ηζρχεη Καηάξγεζε θαη ζπγρψλεπζε 

λνκηθψλ πξνζψπσλ ηνπ Γεκνζίνπ θαη επξχηεξνπ δεκνζίνπ ηνκέα – χζηαζε 

Γεληθήο Γξακκαηείαο γηα ην ζπληνληζκφ ηνπ θπβεξλεηηθνχ έξγνπ θαη άιιεο 

δηαηάμεηο (ΦΔΚ Α΄16/23.01.2013), φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξν 36 ηνπ 

Ν. 4342/2015 (ΦΔΚ 143Α΄/9-11-2015) (52MB). 

 Απφθαζε αξηζ. πξση. νηθ. 22479/ΦΔΚ 229 ΤΟΓΓ΄/5-5-2016 (Σξνπνπνίεζε 

απφθαζεο ζπγθξφηεζεο Γ..)
68
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5. ΑΝΑΛΤΖ ΓΑΗΚΧΝ ΠΔΡΗΟΥΧΝ ΜΔΑ ΣΟ ΠΑΡΚΟ 

Με ζθνπφ ηελ επηκέξνπο εθηίκεζε θαη αμηνιφγεζε ησλ ηδηαίηεξσλ ραξαθηεξηζηηθψλ 

ηεο ζε ηνπηθή θιίκαθα, ε πεξηνρή κειέηεο δηαηξέζεθε, κε βάζε γεσκνξθνινγηθά θαη 

νηθνινγηθά θξηηήξηα, ζε 20 δηαθξηηέο γεσγξαθηθέο ππν-ελφηεηεο:  

 

1. Πεξηνρή ραξάδξαο Αξάρζνπ- Καιαξξχηηθνπ  

2. Πεξηνρή θνηιάδαο Καιαξξχηηθνπ  

3. Λάπαηα Γήκνπ Σδνπκέξθσλ  

4. Πξνθήηεο Ζιίαο Ακπεινρσξίνπ- Ραθηαλαίσλ  

5. Ξεξνβνχλη  

6. Κάησ ηκήκα θνηιάδαο Αξάρζνπ  

7. Πεξηνρή δπηηθά ραξάδξαο Αξάρζνπ  

8. Γπηηθέο πιαγηέο Πεξηζηεξίνπ  

9. Βφξεηεο πιαγηέο Πεξηζηεξίνπ  

10. Οξνπέδηα- θνξπθέο Πεξηζηεξίνπ  

11. Ομπά- Πεξηνρή Ρφλαο  

12. Αλαηνιηθέο πιαγηέο Πεξηζηεξίνπ- Αζπξνπφηακνο  

13. Κνηιάδα Μνπηζαξίηηθνπ  

14. Αλαηνιηθέο- Νφηηεο πιαγηέο Παρηνπξίνπ  

15. Θενδψξηαλα- Πεξδηθφβξπζε  

16. Νφηηα- Ννηηνδπηηθά Σδνπκέξθα  

17. Κχξηνο φγθνο Οξζνπιαγηψλ Σδνπκέξθσλ  

18. Οξνπέδηα-θνξπθέο Σδνπκέξθσλ  

19. Υαξάδξεο Άλσ ηκήκαηνο Καιαξξχηηθνπ (πξξάθν, Καιαξξχηεο, Μαηζνχθη)  

20. Οξνπέδηα-θνξπθέο Καθαξδίηζαο
69
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θνπφο ηεο δηαίξεζεο ήηαλ ε πιεξέζηεξε θαηαλφεζε θαη αμηνιφγεζή ηεο πεξηνρήο 

κειέηεο ζε ζρέζε κε ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ησλ δηαθφξσλ ππν- ελνηήησλ, ην 

πθηζηάκελν θαζεζηψο πξνζηαζίαο, ηπρφλ πξνβιήκαηα, ηηο ελαζθνχκελεο αλζξψπηλεο 

δξαζηεξηφηεηεο θαη γεληθά ηελ αλζξψπηλε παξνπζία.  

 

 

 

 

5.1 Κάηω Σκήκα Κνηιάδαο Αξάρζνπ 

 Πξφθεηηαη γηα ηελ θνηιάδα ηνπ πνηακνχ Αξάρζνπ, θνληά ζηελ θνίηε ηνπ νκψλπκνπ 

πνηακνχ απφ ηε γέθπξα ηεο Πιάθαο θαη θάησ. Ζ πεξηνρή απηή ραξαθηεξίδεηαη απφ 

δαζσκέλεο πιαγηέο κε ζπλήζσο κέηξηα θιίζε. Τπάξρεη ππθλή βιάζηεζε ζακλψλσλ 

κε θνπκαξηέο- ξείθηα θαη θαηά ηφπνπο αξηέο θαη δάθλεο. πρλή είλαη ε παξνπζία 

ζπζηάδσλ πιαηάλνπ θαη γεληθά ππάξρεη ελδηαθέξνπζα θαη πνηθηιφκνξθε 

παξαπνηάκηα βιάζηεζε. πρλή επίζεο είλαη ε παξνπζία «ηνπίσλ δηάβξσζεο», κε 

ραξαθηεξηζηηθά ζεκεία θαηνιηζζήζεσλ φπσο ζηε ζέζε «Ρίπεο»- Αλάιεςε», φπνπ 

ππάξρεη κηα απφ ηεο κεγαιχηεξεο θαηνιηζζήζεηο ζηελ πεξηνρή, αθξηβψο δίπια απφ 

ηελ θνίηε ηνπ πνηακνχ. Σν άλσ ηκήκα απηήο ηεο πεξηνρήο, δειαδή απφ ηε γέθπξα 

ηεο Πιάθαο έσο ην ζεκείν «Ρίπεο-Αλάιεςε» (αλάληε ηνπ ρσξηνχ Γαθλσηή), έρεη 

ηδηαίηεξν αηζζεηηθφ ελδηαθέξνλ δηφηη πιαηζηψλεηαη απφ ηνλ φγθν ηνπ Ξεξνβνπλίνπ 

θαη έρεη πνιχ κεγάιε πνηθηιφηεηα ελδηαηηεκάησλ. Καηάληε ηεο ζέζεο «Αλάιεςε» 

θαη έσο ην ζεκείν ηεο γέθπξαο Σδαξή, ε πεξηνρή δηαηεξεί ην πςειφ ελδηαθέξνλ γηα 

ηε βην-πνηθηιφηεηα θαη έρεη ππάξμεη έληνλε αλάπηπμε ηεο παξαπνηάκηαο δαζηθήο 

βιάζηεζεο ιφγσ ηνπ πεξηνξηζκνχ ησλ γεσξγηθψλ θαη θηελνηξνθηθψλ 

δξαζηεξηνηήησλ. Άθζνλε θαη ζηαζεξή είλαη ε παξνρή ηνπ πνηακνχ. Ζ ηρζπνπαλίδα 

ηεο πεξηνρή είλαη ζαθψο δηαθνξεηηθή σο πξνο ηελ πνζνζηηαία ζχλζεζε εηδψλ, απφ ηα 

αλάληε ηκήκαηα ηνπ Αξάρζνπ ή ηνπο παξαπφηακνπο ηνπ, κε έληνλε ηελ παξνπζία 

κεγάισλ αηφκσλ ηνπ ηξσζηδηνχ (Barbus albanicus). Δλδηαθέξνλ παξνπζηάδεη ε 

παξνπζία ηεο βίδξαο, ηνπ καπξνπειαξγνχ, ηνπ ζθεθηάξε. πρλά ε πεξηνρή 

ρξεζηκνπνηείηαη απφ γιάξνπο θαη εξσδηνχο (ζηαρηνηζηθληάο). Οηθηζκνί: 

Υαξαθηεξηζηηθφ ηεο ππν-ελφηεηαο απηήο είλαη ε παξνπζία νηθηζκψλ θαη 

κεκνλσκέλσλ αγξνηθηψλ.  Τπάξρνπλ αξθεηέο εθηάζεηο κε εγθαηαιεηκκέλεο θαη 
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νξηζκέλεο ζχγρξνλεο θαιιηέξγεηεο. Ζ θηελνηξνθία είλαη εθηαηηθήο κνξθήο θαη 

κφληκε. Πνηάκηεο δξαζηεξηφηεηεο αλαςπρήο (ξάθηηλγθ) θαη εξαζηηερληθή αιηεία 

ιακβάλνπλ ρψξα ζηνλ πνηακφ. εκαληηθφ πξφβιεκα γηα ηελ πεξηνρή απνηειεί ε 

εγθαηάιεηςε ηεο παξαδνζηαθήο θαιιηέξγεηαο γεο. ηελ πεξηνρή έρεη ρσξνζεηεζεί ε 

θαηαζθεπή κεγάινπ θξάγκαηνο (θξάγκα Αγ. Νηθνιάνπ), ην νπνίν ζα νδεγήζεη ζηελ 

θαηάθιηζε κεγάιεο έθηαζεο απηήο ηεο ππν-ελφηεηαο.  

Σν ηζηνξηθφ ηνπ έξγνπ έρεη σο εμήο. Ο ζρεδηαζµφο ησλ ΤΖΔ ζην µέζν ξνπ ηνπ 

πνηαµνχ Αξάρζνπ απφ ηε ∆ΔΖ (1984-86), πξνέβιεπε µεηαμχ άιισλ θαη ην ΤΖΔ 

Αγίνπ Νηθνιάνπ, µε θξάγµα χςνπο 115 m πεξίπνπ (µε ζηέςε ζην πςφµεηξν 

+276.30), σθέιηµν φγθν ηαµηεπηήξα 100 m
3
 θαη θαηαθιπδφµελε έθηαζε 5000 

ζηξεµµάησλ. Με ηελ πξνβιεπφµελε µέγηζηε ζηάζµε ιεηηνπξγίαο ηνπ ηαµηεπηήξα ζην 

πςφµεηξν +270 ζα θαηαθιπδφηαλ ζην ζχλνιφ ηεο ε ηζηνξηθή γέθπξα ηεο Πιάθαο 

(θνίηε πνηαµνχ ζηε ζέζε ηεο γέθπξαο ζην +238, θιείδα γέθπξαο ζην +256 πεξίπνπ).  

Ζ εηήζηα παξαγσγή ηνπ έξγνπ, µε βάζε ηα µάιινλ αηζηφδνμα πδξνινγηθά ζηνηρεία 

ηεο επνρήο, πξνβιεπφηαλ ζηηο ~400 GWh θαη ε ηζρχο ησλ µνλάδσλ ηνπ 

πδξνειεθηξηθνχ ζηαζµνχ ζηα 140 MW. Σν έξγν πεξηιαµβαλφηαλ, µέρξη θαη ζην 

ηειεπηαίν, πξηλ απφ ην λφµν γηα ηελ απειεπζέξσζε ηεο αγνξάο ηεο ειεθηξηθήο 

ελέξγεηαο, εγθεθξηµέλν απφ ην ΤΠ.ΑΝ. πεληαεηέο πξφγξαµµα ηεο ∆ΔΖ (1998-2002), 

µε ηελ πξννπηηθή αλαζρεδηαζµνχ ηνπ ιφγσ θαη ηεο θαηάθιπζεο ηεο γέθπξαο ηεο 

Πιάθαο, αιιά πεξηιαµβάλεηαη επίζεο αθφµε θαη ζηα δηάθνξα θαηά θαηξνχο 

δηαρεηξηζηηθά ζρέδηα ησλ πδαηηθψλ πφξσλ ηεο Ζπείξνπ.  

Όηαλ ε ∆ΔΖ εγθαηέιεηςε ηελ ηδέα λα θαηαζθεπάζεη ην έξγν, ππεβιήζε πξφηαζε απφ 

ηδηψηε επελδπηή, ν νπνίνο θαη έιαβε, εδψ θαη µεξηθά ρξφληα, ηελ πξνβιεπφµελε 

άδεηα παξαγσγήο απφ ηε ΡΑΔ, γηα θαηαζθεπή ζηελ ίδηα πεξηνρή, µηθξφηεξνπ ζε χςνο 

θξάγµαηνο (~90 m), δειαδή µε µέγηζηε ζηάζµε ιεηηνπξγίαο θαηά 30 m ραµειφηεξε 

απφ ηελ αξρηθή (ζην +240), µε θαηαθιπδφµελε έθηαζε 2700 ζηξέµµαηα, µε ππφγεην 

αγσγφ πξνζαγσγήο (ζήξαγγα) πξνο ην ζηαζµφ παξαγσγήο µήθνπο 7.5 km, θαη 

πξφβιεςε γηα νηθνινγηθή παξνρή 6 m3/s, ζηνλ πφδα ηνπ θξάγµαηνο, ψζηε λα 

δηαηεξείηαη ζπλερήο ξνή ζην ελδηάµεζν ηµήµα ηεο θνίηεο µεηαμχ θξάγµαηνο θαη 

ζηαζµνχ παξαγσγήο. Ζ νηθνινγηθή παξνρή πξνβιέπεηαη λα παξέρεηαη µέζσ µηθξνχ 

πδξνειεθηξηθνχ ζηαζµνχ εγθαηεζηεµέλνπ ζηνλ πφδα ηνπ θξάγµαηνο. 

Ζ εγθαηεζηεµέλε ηζρχο ηνπ θπξίσο ζηαζµνχ παξαγσγήο ζα είλαη ~90 MW, µε 

εθηηµψµελε ζπλνιηθή παξαγσγή ελέξγεηαο ~320 GWh. Σν ζπλνιηθφ θφζηνο ηνπ 

έξγνπ εθηηµάηαη πεξί ηα 150 εθαη. €. Σέινο ζεµαληηθφ απφ πεξηβαιινληηθή άπνςε 
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είλαη λα επηζεµαλζεί φηη µε ην ππφςε ζρήµα αμηνπνίεζεο φηαλ ν ηαµηεπηήξαο ζα 

βξίζθεηαη ζηε ΜΛ, ζα θαηαθιχδεηαη µφλν έλα µηθξφ ηµήµα ηεο θνίηεο ηνπ 

πνηαµνχ, βάζνπο 2.0 m πεξίπνπ, ζηελ πεξηνρή ηεο ηζηνξηθήο γέθπξαο ηεο Πιάθαο.  

Παξά ηηο ξηδηθέο ηξνπνπνηήζεηο ζρεδηαζµνχ, ψζηε λα µε ζίγεηαη ην γεθχξη ηεο 

Πιάθαο, ην ηΔ έρεη απνξξίςεη ηνπο πεξηβαιινληηθνχο φξνπο ηνπ έξγνπ 
70

. 

Δπίζεο λα επηζεκαλζεί πσο ζην νδηθφ δίθηπν ηεο επξχηεξεο πεξηνρήοππάξρνπλ 

ζεκεία, φπνπ ηα έξγα νδνπνηίαο, πνπ έρνπλ γίλεη, έρνπλ πξνθαιέζεη δηάβξσζε θαη 

θαηνιηζζήζεηο. Γεληθφηεξα γηα ηελ δπηηθή Διιάδα θαηαγξάθεηαη πσο ε ιηζνινγηθή 

ζχζηαζε θαη δνκή δεκηνπξγνχλ ζπλζήθεο αξθεηά επηζθαιείο, ηδηαίηεξα ζηηο πεξηνρέο 

πνπ θαηαιακβάλνληαη απφ ηνπο ραιαξνχο ζρεκαηηζκνχο θαη αξγηινκηγή ηδήκαηα, 

φπσο π.ρ. ζε πνιινχο νηθηζκνχο ζηνπο λνκνχο Ησαλλίλσλ.
71
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5.2 Γπηηθέο Πιαγηέο Πεξηζηεξίνπ 

 Ζ πεξηνρή ραξαθηεξίδεηαη απφ ηελ παξνπζία πιαγηψλ κε απφηνκε θαη κέηξηα θιίζε. 

Ζ βιάζηεζε απνηειείηαη θχξηα απφ αείθπιινπο θαη θπιινβφινπο ζακλψλεο θαη 

ιηγφηεξν απφ δάζε κε θπιινβφια δέληξα λεαξψλ ειηθηαθψλ θιάζεσλ. Καηά ηφπνπο 

εκθαλίδνληαη αξαηέο ελδηαθέξνπζεο ζπζηάδεο θπιινβφισλ (νζηξπέο, ζθελδάκηα). 

Τπάξρνπλ ραξαθηεξηζηηθέο βξαρψδεηο πιαγηέο, ραιηθψλεο θαη νξεηλά θαη ππναιπηθά 

ιηβάδηα. Ζ παξαπνηάκηα βιάζηεζε πεξηιακβάλεη πιαηάληα θαη ζθιήζξα. 

Υαξαθηεξηζηηθή είλαη ε παξνπζία νηθηζκψλ, ζηα κεζαία πςφκεηξα (600- 800 κ), νη 

νπνίνη θαηνηθνχληαη φιν ην ρξφλν. Δπίζεο ππάξρνπλ δηάζπαξηεο αγξνηθίεο θαη κηθξνί 

νηθηζκνί, σο επί ην πιείζηνλ εγθαηαιεηκκέλνη. Αμηνζεκείσηε είλαη ε παξνπζία 

ζχγρξνλσλ, αιιά θαη πνιιψλ εγθαηαιεηκκέλσλ γεσξγηθψλ θαιιηεξγεηψλ. ε 

ζεκαληηθέο εθηάζεηο, δηαθξίλνληαη έληνλα θαηλφκελα δηάβξσζεο. Πξφθεηηαη γηα 

πεξηνρή ηξνθνιεςίαο θαη πηζαλά θσιενπνίεζεο αξπαθηηθψλ πνπιηψλ. ηα κεζαία 

πςφκεηξα ππάξρνπλ ελδηαηηήκαηα αξθνχδαο, δαξθαδηνχ, αγξηνγνχξνπλνπ. Ζ 

παξνπζία ηεο βίδξαο απνηειεί ραξαθηεξηζηηθφ ησλ πνηάκησλ νηθνζπζηεκάησλ. Ζ 

                                                 
70
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πεξηνρή απνηειεί ζεκαληηθφ ρψξο θσιηάζκαηνο θαη ηξνθνιεςίαο ηνπ ρξπζαεηνχ, ηνπ 

θηδαεηνχ, ηνπ πεηξίηε θαη ηεο πεηξνπέξδηθαο θαζψο θαη αλαδήηεζεο ηξνθήο ηνπ 

φξληνπ θαη ηνπ Κηξθηλεδηνχ, ελψ ζην παξειζφλ ηνπ αζπξνπάξε θαη ηνπ Γππαεηνχ. 

Δπίζεο ε πεξηνρή παξνπζηάδεη κεγάιν ελδηαθέξνλ ιφγσ ηεο πξνζέιθπζεο πνιχ 

κεγάισλ πιεζπζκψλ Κηξθηλεδηνχ γηα ηξνθνιεςία Οηθηζκνί: Τπάξρνπλ δηάζπαξηνη 

νηθηζκνί θαη αγξνηθίεο.  Πεξηνξηζκέλε γεσξγία. Μφληκε θαη πεξηνξηζκέλε επνρηαθή 

(θαινθαίξη) θηελνηξνθία εθηαηηθήο κνξθήο. 

 

5.3 Βόξεηεο Πιαγηέο Πεξηζηεξίνπ 

 Ζ πεξηνρή ραξαθηεξίδεηαη απφ πιαγηέο κε απφηνκε θαη κέηξηα θιίζε. Ζ βιάζηεζε 

απνηειείηαη απφ αείθπιινπο θαη θπιινβφινπο ζακλψλεο θαη ιηγφηεξν δάζε κε 

θπιινβφια δέληξα λεαξψλ ειηθηαθψλ θιάζεσλ. Δλδηαθέξνλ παξνπζηάδεη ζεκαληηθή 

ζπζηάδα αησλφβησλ αηφκσλ νξεηλήο αξθεχζνπ. ηελ ππν- ελφηεηα απηή δηαθξίλνληαη 

βξαρψδεηο -κέηξηαο θιίζεο- πιαγηέο, ραιηθψλεο θαη νξεηλά θαη ππναιπηθά ιηβάδηα. 

Υαξαθηεξηζηηθή είλαη ε παξνπζία νηθηζκψλ ζηα κεζαία πςφκεηξα (600- 800 κ). 

Δπίζεο ππάξρνπλ δηάζπαξηεο αγξνηθίεο θαη κηθξνί νηθηζκνί, πνπ θαηνηθνχληαη κφληκα 

ή επνρηαθά. Δπηπιένλ ππάξρνπλ πεξηνξηζκέλεο έθηαζεο ζχγρξνλεο θαιιηέξγεηεο. 

Πξφθεηηαη γηα πεξηνρή ηξνθνιεςίαο αξπαθηηθψλ πνπιηψλ. Απνηειεί επίζεο ηζηνξηθά 

ζεκαληηθή πεξηνρή γηα ηελ αλαδήηεζε ηεο ηξνθήο θαη ην θνχξληαζκα ηνπ φξληνπ θαη 

ηνπ Γππαεηνχ.  
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Δηθόλα 21 Σν φξνο Λάθκνο ζε ζρέζε κε ην Δζληθφ Πάξθν Σδνπκέξθσλ
73

 

 

Ζ πεξηνρή απηή πεξηιακβάλεη αμηφινγα ππναιπηθά ελδηαηηήκαηα γηα ηα 

ζηξνπζηφκνξθα πνπιηά θαη ηελ αζπφλδπιε παλίδα ησλ πςειψλ πςνκέηξσλ, 

ζπκπεξηιακβάλνληαο ελδεκηθά είδε. Δπνρηαθή επίζεο είλαη ε παξνπζία ηεο 

αξθνχδαο. Δλδηαθέξνλ παξνπζηάδεη ε παξνπζία βίδξαο, θαη άγξηαο πέζηξνθαο ζε 

νξηζκέλνπο κηθξνχο παξαπφηακνπο ηνπ Μεηζνβίηηθνπ πνηακνχ. Δπίζεο ε παξνπζία 

απνηθηψλ αιπηθνχ ηξίησλα ζε κηθξέο πδαηνζπιινγέο απνηειεί έλα αθφκα ελδηαθέξνλ 

ζηνηρείν ηεο ππν-ελφηεηαο απηήο. 

ηα ρακειφηεξα πςφκεηξα ηεο ππν-ελφηεηαο απηήο ππάξρνπλ νξηζκέλνη νηθηζκνί.  

ηελ πεξηνρή ππάξρνπλ ιηγνζηέο θαιιηέξγεηεο. Ζ θηελνηξνθία είλαη εθηαηηθή, κφληκε 

θαη επνρηαθή (θαινθαίξη). ηα ρακειά πςφκεηξα, εθηφο ηεο πεξηνρήο, ππάξρνπλ ιίγεο 

κνλάδεο εληαηηθήο θηελνηξνθίαο (ρνηξνζηάζηα). εκαληηθά πξνβιήκαηα: Γηάλνημε 

νξεηλψλ νδψλ. εκεξηλφ θαζεζηψο πξνζηαζίαο: Πεξηέρεηαη εμ νινθιήξνπ ζηελ 

πεξηνρή Natura 2000 «Όξνο Λάθκνο (Πεξηζηέξη)», GR2130007. Γελ ππάξρνπλ άιιεο 

ζεζκνζεηεκέλεο πξνζηαηεπφκελεο πεξηνρέο. Γελ πεξηιακβαλφηαλ ζηελ ΔΠΜ 

αλάδεημεο ραξάδξαο Αξάρζνπ & επξχηεξεο πεξηνρήο (Σνκεαθή, Υσξνηαμηθή εηδηθή 

κειέηε) (2006). 
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5.4 Οξνπέδηα Κνξπθέο Πεξηζηεξίνπ 

Ζ πεξηνρή ραξαθηεξίδεηαη απφ ηελ παξνπζία νξνπεδίσλ ζε πςειά πςφκεηξα, θαζψο 

θαη πιαγηψλ κε πνηθηιία θιίζεσλ θαη εθζέζεσλ. Υαιηθψλεο θαη νξεηλά, ππν-αιπηθά 

ιηβάδηα ππάξρνπλ επίζεο ζηελ πεξηνρή απηή. Δλδηαθέξνλ παξνπζηάδνπλ νη κηθξέο 

θπζηθέο ή εκηθπζηθέο ιίκλεο κε απνηθίεο αιπηθνχ ηξίησλα. Ζ πεξηνρή πεξηιακβάλεη 

ζεκαληηθά ελδηαηηήκαηα ηεο ζπάληαο νρηάο ησλ ιηβαδηψλ. Δίλαη ζεκαληηθή πεξηνρή 

ηξνθνιεςίαο αξπαθηηθψλ πνπιηψλ, φπσο ν θηδαεηφο θαη ν πεηξίηεο θαη ζπνξαδηθά 

ηνπ φξληνπ. Δπίζεο αμηφινγε είλαη ε παξνπζία ηνπ ρξπζαεηνχ. Ζ πεξηνρήαπηή 

πεξηιακβάλεη αμηνινγφηαηα ππναιπηθά ελδηαηηήκαηα γηα ηα ζηξνπζηφκνξθα πνπιηά 

θαη ηελ αζπφλδπιε παλίδα ησλ πςειψλ πςνκέηξσλ, ζπκπεξηιακβάλνληαο ελδεκηθά 

είδε. Δπίζεο πεξηζηαζηαθή είλαη ε παξνπζία ηνπ αγξηφγηδνπ ζηελ πεξηνρή απηή. Γελ 

ππάξρεη ζήκεξα νχηε ππήξμε ζην παξειζφλ θαλέλαο κφληκνο νηθηζκφο ζηελ 

πεξηνρήαπηή.  Ζ παξνπζία ηνπ αλζξψπνπ είλαη επνρηαθή (θαινθαίξη) ή πεξηζηαζηαθή. 

Τπάξρεη αμηφινγε εθηαηηθή επνρηαθή θηελνηξνθία (θαινθαίξη), πνπ πεξηιακβάλεη 

θχξηα θνπάδηα πξνβάησλ, ελψ ηα ηειεπηαία ρξφληα θαη αγέιεο αγειάδσλ. Άιιεο 

δξαζηεξηφηεηεο πνπ γίλνληαη ζηελ πεξηνρήαπηή είλαη ε νξεηβαζία θαη ην θπλήγη, 

θπξίσο πέξδηθαο. Δλδερφκελα ππεξζήξεπζε εηδψλ άγξηαο παλίδαο. εκεξηλφ 

θαζεζηψο πξνζηαζίαο: Πεξηέρεηαη εμ νινθιήξνπ ζηελ πεξηνρή Natura 2000 «Όξνο 

Λάθκνο (Πεξηζηέξη)», (GR2130007). ηελ ΔΠΜ αλάδεημεο ραξάδξαο Αξάρζνπ & 

επξχηεξεο πεξηνρήο (Σνκεαθή, Υσξνηαμηθή εηδηθή κειέηε) (2006), πεξηιακβαλφηαλ 

κεγάιν ηκήκα ηεο, ην νπνίν είρε πξνηαζεί λα ζπκπεξηιεθζεί ζε Εψλε Πξνζηαζίαο 

ηεο Φχζεο.  

 

5.5 Ομπά- Πεξηνρή Ρόλαο 

 Ζ πεξηνρή δηαθξίλεηαη απφ ηελ παξνπζία αμηφινγσλ δαζψλ ειάηεο θαη 

δεπηεξεπφλησο νμηάο, θαζψο θαη απφ ηηο επηβιεηηθέο νξεηλέο εμάξζεηο, ηηο κηθξέο 

νξεηλέο θνηιάδεο θαη ηα νξνπέδηα. Οη πιαγηέο ραξαθηεξίδνληαη απφ απφηνκεο θαη 

κέηξηεο -σο επί ην πιείζηνλ- θιίζεηο. Πξφθεηηαη γηα ζεκαληηθφ βηφηνπν ηεο νρηάο ησλ 

ιηβαδηψλ. Δίλαη ζεκαληηθή πεξηνρή ηξνθνιεςίαο θαη ελδερνκέλσο θσιενπνίεζεο 

αξπαθηηθψλ πνπιηψλ. Δλδηαθέξνλ παξνπζηάδεη ε παξνπζία ηνπ ρξπζαεηνχ θαη ην 

γεγνλφο φηη απνηειεί ζεκαληηθφ ρψξν γηα ηελ πεηξνπέξδηθα. Πεξηιακβάλεη 

ζεκαληηθέο, ζε εζληθφ επίπεδν, βηνθνηλφηεηεο πνπιηψλ κεγάισλ πςνκέηξσλ θαη 
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νξεηλψλ ιηβαδηψλ, θαζψο επίζεο θαη κηθηά δάζε κε αησλφβηα δέληξα δηαθφξσλ 

δαζηθψλ εηδψλ θαη κεγάιε ππθλφηεηα δξπνθνιαπηψλ, φπσο ηεο καπξνηζηθιηηάξαο. 

Πξφθεηηαη γηα πηζαλή πεξηνρήο θσιενπνίεζεο γππαεηνχ ζην πξφζθαην παξειζφλ. Ζ 

παξνπζία κηθξνχ αξηζκνχ αγξηφγηδνπ θαίλεηαη πσο είλαη ζηαζεξή. Πεξηιακβάλεη 

άξηζηα ελδηαηηήκαηα αξθνχδαο. Τπάξρνπλ ηδηαίηεξα αμηφινγνη πιεζπζκνί άγξηαο 

πέζηξνθαο ζην ξέκα ηεο Ρφλαο. Δπίζεο ππάξρνπλ αμηφινγα ελδηαηηήκαηα δαξθαδηνχ 

θαη ιηγφηεξν αγξηνγνχξνπλνπ. Απνηειεί ηε δψλε ζχλδεζεο ηνπ «Δζληθνχ Πάξθνπ 

Σδνπκέξθσλ- Πεξηζηεξίνπ- ραξάδξαο Αξάρζνπ», ηφζν κε ηε Βφξεηα Πίλδν (Δζληθφ 

Πάξθν Βφξεηαο Πίλδνπ) φζν θαη κε ηελ αλαηνιηθή Κεληξηθή Πίλδν θαη ηελ Πεξηνρή 

Οηθναλάπηπμεο Αζπξνπνηάκνπ- Κφδηαθα.  

Γελ ππάξρεη ζήκεξα νχηε ππήξμε ζην παξειζφλ θαλέλαο κφληκνο νηθηζκφο ζηελ 

πεξηνρή απηή.  ηα ρακειά πςφκεηξα ππάξρνπλ αγξνί, απφ ηνπο νπνίνπο ιηγνζηνί 

θαιιηεξγνχληαη αθφκα θαη ζήκεξα, θαζψο επίζεο θαη κηθξά, πξφρεηξεο θαηαζθεπήο 

θηίζκαηα, γηα γεσξγηθή θαη θηελνηξνθηθή ρξήζε. Λακβάλεη ρψξα δαζηθή 

εθκεηάιιεπζε.  

 

Δηθόλα 22 Αλέθαζελ νη νξεζίβηνη θάηνηθνη ηεο Κεληξηθήο Πίλδνπ ήηαλ θηελνηξφθνη θαη 

πινηφκνη.
74

 

 

Ζ θηελνηξνθία είλαη εθηαηηθήο κνξθήο, θχξηα κφληκε, αιιά θαη επνρηαθή 

(θαινθαίξη). Άιιεο δξαζηεξηφηεηεο πνπ ιακβάλνπλ ρψξα ζηελ πεξηνρήαπηή είλαη ε 

                                                 
74

 http://www.vlahoi.net/periigiseis/perasma-mparou.html  

http://www.vlahoi.net/periigiseis/perasma-mparou.html


87 

 

νξεηβαζία θαη ην θπλήγη. εκαληηθά πξνβιήκαηα: Γηάλνημε δαζηθψλ θαη νξεηλψλ 

νδψλ. Τπνβάζκηζε αηζζεηηθήο ηνπ ηνπίνπ απφ έξγα νδνπνηίαο θαη ηε δηάβξσζε ηνπ 

εδάθνπο. Γηεπθφιπλζε πξφζβαζεο θπλεγψλ θαη ιαζξνζεξψλ. Δλδερφκελα 

ππεξζήξεπζε εηδψλ άγξηαο παλίδαο. Λαζξνζεξία. εκεξηλφ θαζεζηψο πξνζηαζίαο: 

Σν δπηηθφ ηκήκα ηεο πεξηνρήο απηήο πεξηέρεηαη ζηελ πεξηνρή ηνπ δηθηχνπ Natura 

2000: «Όξνο Λάθκνο (Πεξηζηέξη)», GR2130007. Γελ ππάξρνπλ άιιεο 

ζεζκνζεηεκέλεο πξνζηαηεπφκελεο πεξηνρέο. Ζ πεξηνρή απηή ζπλνξεχεη κε ηελ 

πεξηνρή ηνπ δηθηχνπ Natura 2000 «Αλήιην- Καηάξα» GR 1440002), θαζψο θαη κε ηελ 

πεξηνρή ηνπ δηθηχνπ Natura 2000 «Αζπξνπφηακνο» (GR 1440001). Ζ πεξηνρή 

«Ομπά- Ρφλα» δελ πεξηιακβαλφηαλ ζηελ ΔΠΜ αλάδεημεο ραξάδξαο Αξάρζνπ & 

επξχηεξεο πεξηνρήο (Σνκεαθή, Υσξνηαμηθή εηδηθή κειέηε) (2006). 

 

5.6 Αλαηνιηθέο Πιαγηέο Πεξηζηεξίνπ- Αζπξνπόηακνο 

 Ζ πεξηνρή ραξαθηεξίδεηαη απφ ηελ παξνπζία αμηφινγσλ δαζψλ ειάηεο θαη νμηάο. 

Φπιινβφια δάζε κε δξπο θαη ινηπά ζπλνδεπηηθά είδε απιψλνληαη ζηα ρακειφηεξα 

πςφκεηξα. Δπηβιεηηθέο νξεηλέο εμάξζεηο, κηθξέο νξεηλέο θνηιάδεο θαη νξνπέδηα, 

πιαγηέο -σο επί ην πιείζηνλ- κε απφηνκεο θαη κέηξηεο θιίζεηο ραξαθηεξίδνπλ επίζεο 

ηελ ππν- ελφηεηα απηή. Ζ πεξηνρή πεξηιακβάλεη ζεκαληηθά ελδηαηηήκαηα ηεο ζπάληαο 

νρηάο ησλ ιηβαδηψλ. Πξφθεηηαη γηα ζεκαληηθή πεξηνρή ηξνθνιεςίαο θαη ελδερνκέλσο 

θσιενπνίεζεο αξπαθηηθψλ πνπιηψλ. Δπίζεο ραξαθηεξηζηηθή είλαη ε παξνπζία ηνπ 

ρξπζαεηνχ, ηνπ θηδαεηνχ θαη ηνπ πεηξίηε. Πξφθεηηαη γηα ζεκαληηθή πεξηνρή γηα ηελ 

πεηξνπέξδηθα ζήκεξα, θαζψο θαη γηα ηελ αλαδήηεζε ηεο ηξνθήο θαη ην θνχξληαζκα 

ηνπ φξληνπ θαη ηελ αλαπαξαγσγή ηνπ Γππαεηνχ ζην πξφζθαην παξειζφλ. 

Πεξηιακβάλεη δάζε κε αησλφβηα έιαηα θαη κεγάιε ππθλφηεηα δξπνθνιαπηψλ, φπσο 

ηεο καπξνηζηθιηηάξαο. Δπίζεο ππάξρνπλ αμηνινγφηαηα ππναιπηθά ελδηαηηήκαηα γηα 

ηα ζηξνπζηφκνξθα πνπιηά θαη ηελ αζπφλδπιε παλίδα ησλ πςειψλ πςνκέηξσλ, 

ζπκπεξηιακβάλνληαο ελδεκηθά είδε. Δίλαη κφληκε ε παξνπζία ηνπ αγξηφγηδνπ θαη ηεο 

αξθνχδαο. Πεξηιακβάλεη αμηφινγα έσο κέηξηα ελδηαηηήκαηα δαξθαδηνχ θαη 

αγξηνγνχξνπλνπ. Οπζηαζηηθά πξφθεηηαη γηα ηε δψλε ζχλδεζεο ηνπ «Δζληθνχ Πάξθνπ 

Σδνπκέξθσλ- Πεξηζηεξίνπ- ραξάδξαο Αξάρζνπ» κε ηελ αλαηνιηθή Κεληξηθή Πίλδν 

θαη ηελ Πεξηνρή Οηθναλάπηπμεο Αζπξνπνηάκνπ (ΔΠΜ Αζπξνπνηάκνπ, 1990). 

Οηθηζκνί: Τπάξρεη κφλν έλαο νηθηζκφο, ην Υαιίθη, ν νπνίνο έρεη ραξαθηεξηζζεί 

παξαδνζηαθφο, ζηα φξηα ηεο πεξηνρήο. Πξφθεηηαη γηα κφληκν νηθηζκφ, ν νπνίνο φκσο 



88 

 

ζρεδφλ εγθαηαιείπεηαη απφ ηνπο θαηνίθνπο ην ρεηκψλα.  Κχξηα δξαζηεξηφηεηα ησλ 

θαηνίθσλ είλαη ε εθηαηηθή επνρηαθή θηελνηξνθία ηνπο θαινθαηξηλνχο κήλεο, θαζψο 

θαη ε δαζηθή εθκεηάιιεπζε θαη ν ηνπξηζκφο ηα ηειεπηαία ρξφληα. Άιιεο 

δξαζηεξηφηεηεο ζρεηίδνληαη κε ηελ νξεηβαζία θαη ην θπλήγη.  

ρεδφλ φιε ε πεξηνρήπεξηιακβάλεηαη ζηελ πεξηνρή ηνπ δηθηχνπ Natura 2000: «Όξνο 

Λάθκνο (Πεξηζηέξη)», GR2130007. Δπηπιένλ ζπλνξεχεη κε ηελ πεξηνρή ηνπ δηθηχνπ 

Natura 2000 «Αζπξνπφηακνο» (GR1440001). Ζ ηειεπηαία έρεη πξνηαζεί λα εληαρζεί 

ζηελ Πεξηνρή Οηθναλάπηπμεο Αζπξνπνηάκνπ- Κφδηαθα, βάζε ηεο ΔΠΜ 

Αζπξνπνηάκνπ- Κφδηαθα (1999). Μηθξφ ηκήκα ησλ αλαηνιηθψλ πιαγηψλ ηνπ 

Πεξηζηεξίνπ, είλαη ζεζκνζεηεκέλν σο Καηαθχγην Άγξηαο Εσήο (ΚΑΕ Κνχηζνπξν). 

Οη αλαηνιηθέο πιαγηέο ηνπ Πεξηζηεξίνπ δελ πεξηιακβάλνληαλ ζηελ ΔΠΜ αλάδεημεο 

ραξάδξαο Αξάρζνπ & επξχηεξεο πεξηνρήο (Σνκεαθή, Υσξνηαμηθή εηδηθή κειέηε) 

(2006).
75

  

 

5.7 Αλαηνιηθέο- Νόηηεο πιαγηέο Παρηνπξίνπ 

 Ζ πεξηνρή ραξαθηεξίδεηαη απφ ηελ παξνπζία αμηφινγσλ ψξηκσλ δαζψλ ειάηεο 

θαζψο θαη δαζψλ ή ζπζηάδσλ νμηάο. Δπίζεο ππάξρνπλ θπιινβφια δάζε κε δξπο θαη 

ινηπά θπιινβφια ζπλνδεπηηθά είδε ζηα ρακειφηεξα πςφκεηξα. Ζ πεξηνρή 

δηαθξίλεηαη απφ ηηο νξεηλέο εμάξζεηο κε ραξαθηεξηζηηθέο νξζνπιαγηέο, ινχθηα, 

δηαδψκαηα (δσλάξηα) θαη ραιηθψλεο ζηα κεγάια πςνκεηξα. Οη πιαγηέο είλαη θπξίσο 

επηθιηλείο θαη απφηνκεο. Απνηειεί ζεκαληηθή πεξηνρή ηξνθνιεςίαο θαη ελδερνκέλσο 

θσιενπνίεζεο αξπαθηηθψλ πνπιηψλ. Πεξηιακβάλεη ηππηθά είδε δαζφβηαο 

νξληζνπαλίδαο, ζπκπεξηιακβάλνληαο ζπάληα είδε, φπσο δηάθνξα είδε δξπνθνιαπηψλ 

(καχξνο δξπνθνιάπηεο, ιεπθνλψηεο θα). εκαληηθή είλαη ε παξνπζία ηνπ ρξπζαεηνχ 

θαη ελδερνκέλσο ε πεξηνρή απνηειεί ρψξν θσιενπνίεζήο ηνπ. Υαξαθηεξηζηηθή είλαη 

ε ζεξηλή παξνπζία φξλησλ θαη ζην παξειζφλ ηνπ Γππαεηνχ. Πνιχ πηζαλή είλαη ε 

παξνπζία κηθξνχ αξηζκνχ αγξηφγηδνπ. Δλδηαθέξνλ παξνπζηάδεη ε εκθάληζε αξθνχδαο 

ζε ηθαλνπνηεηηθά ελδηαηηήκαηα. Ηθαλνπνηεηηθά ελδηαηηήκαηα δαξθαδηνχ θαη κέηξηα 

αγξηνγνχξνπλνπ ππάξρνπλ επίζεο ζηελ πεξηνρή. Οηθηζκνί: Δληφο ηεο ππν-ελφηεηαο 

ππάξρνπλ 5 νηθηζκνί (Παρηνχξη, Νεξάηδα, Αεηφο, Λαθίλα, Αξκαηνιηθφ).  Οη δχν απφ 

ηνπο παξαπάλσ νηθηζκνχο (Παρηνχξη, Νεξάηδα) εγθαηαιείπνληαη ζρεδφλ εμ 

νινθιήξνπ ην ρεηκψλα. Κχξηα δξαζηεξηφηεηεο ησλ θαηνίθσλ είλαη ε εθηαηηθή 
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επνρηαθή θηελνηξνθία (ην θαινθαίξη) απφ θνπάδηα πξνβάησλ θαη αγέιεο αγειάδσλ, 

θαζψο θαη ε πεξηνξηζκέλε κφληκε θηελνηξνθία (αίγεο, πξφβαηα) ζηα ρακειφηεξα 

πςφκεηξα. Άιιε παξαγσγηθή δξαζηεξηφηεηα ζρεηίδεηαη κε ηε δαζηθή εθκεηάιιεπζε. 

ηελ πεξηνρή ιακβάλεη ρψξα πεξηνξηζκέλεο έληαζεο νξεηβαζία θαζψο θαη δηεμαγσγή 

θπλεγηνχ. εκαληηθά πξνβιήκαηα: Γηάλνημε δαζηθψλ θαη νξεηλψλ νδψλ. Τπνβάζκηζε 

αηζζεηηθήο ηνπ ηνπίνπ. 

εκεξηλφ θαζεζηψο πξνζηαζίαο: εκαληηθφ ηκήκα ηεο πεξηνρήο βξίζθεηαη εληφο ηεο 

πεξηνρή Natura 2000 «Όξε Αζακάλσλ (Νεξάτδα)», GR2110002. Γελ ππάξρνπλ άιιεο 

ζεζκνζεηεκέλεο πξνζηαηεπφκελεο πεξηνρέο. Ζ πεξηνρή δελ πεξηιακβαλφηαλ ζηελ 

ΔΠΜ αλάδεημεο ραξάδξαο Αξάρζνπ & επξχηεξεο πεξηνρήο (Σνκεαθή, Υσξνηαμηθή 

εηδηθή κειέηε) (1996). Οη πεξηνρέο ησλ ρακειψλ πςνκέηξσλ εμαηξνχληαη απφ ηελ 

πξνζηαηεπφκελε πεξηνρή. Αλαθνξηθά κε ηνπο νηθηζκνχο, κφλν ην Παρηνχξη 

πεξηιακβάλεηαη ζηελ πξνζηαηεπφκελε πεξηνρή. 

 

 

5.8 Κύξηνο όγθνο Οξζνπιαγηώλ Σδνπκέξθωλ 

 Αλαθνξηθά κε ηε δελδξψδε βιάζηεζε ζηελ πεξηνρή απηή ππάξρνπλ αμηφινγα δάζε 

θαη ζπζηάδεο ειάηεο, θαζψο θαη ιηγνζηά κεκνλσκέλα δέληξα νξεηλήο αξθεχζνπ. 

Γεληθά ε πεξηνρή ραξαθηεξίδεηαη απφ επηβιεηηθέο νξεηλέο εμάξζεηο κε αμηφινγεο 

νξζνπιαγηέο, ηδηαίηεξα επηθιηλείο πιαγηέο, ινχθηα, δηαδψκαηα (δσλάξηα) κε πνψδε 

βιάζηεζε θαη ραιηθψλεο. ηελ πεξηνρή εληνπίδνληαη ζπάληνη γεσκνξθνινγηθνί 

ζρεκαηηζκνί. Πξφθεηηαη γηα ζεκαληηθή πεξηνρή ηξνθνιεςίαο θαη θσιενπνίεζεο 

αξπαθηηθψλ πνπιηψλ (ρξπζαεηνχ, θηδαεηνχ, πεηξίηε θαη βξαρνθηξθίλεδνπ) θαζψο θαη 

ηεο πεηξνπέξδηθαο. Πεξηιακβάλεη επίζεο ψξηκεο ζπζηάδεο ειάηεο κε ζεκαληηθή 

παξνπζία δξπνθνιαπηψλ. Ηζηνξηθά πξφθεηηαη γηα ηε ζεκαληηθφηεξε πεξηνρή γηα ηνλ 

Γππαεηφ θαη ηα Όξληα. ηαζεξή είλαη ε ζεξηλή παξνπζία ησλ φξλησλ. Ζ παξνπζία ηνπ 

αγξηφγηδνπ ζην πξφζθαην παξειζφλ ήηαλ ζηαζεξή. Οηθηζκνί: Γελ ππάξρνπλ νηθηζκνί 

νχηε αγξνηθίεο εληφο ηεο ππν-ελφηεηαο απηήο.  Δπνρηαθή (ζεξηλή) εθηαηηθή 

θηελνηξνθία, θχξηα απφ θνπάδηα πξνβάησλ (θαη αηγψλ), θαζψο θαη αγέιεο αγειάδσλ. 

Γελ ιακβάλεη ρψξα δαζηθή εθκεηάιιεπζε. Οξεηβαζία, δξαζηεξηφηεηεο ππαίζξηαο 

αλαςπρήο θαη ιηγφηεξν θπλήγη ιακβάλνπλ επίζεο ρψξα.  
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5.9 Υαξάδξεο Άλω ηκήκαηνο Καιαξξύηηθνπ (πξξάθν, 

Καιαξξύηεο, Μαηζνύθη) 

 Πξφθεηηαη γηα ηξεηο θχξηεο ζεκαληηθέο ραξάδξεο, κε δεπηεξεχνπζεο δηαθιαδψζεηο, 

αλάκεζα θαη γχξσ απφ ηα ρσξηά: πξξάθν, Καιαξξχηεο θαη Μαηζνχθη. Οη δχν 

πξψηνη νηθηζκνί είλαη ραξαθηεξηζκέλα σο παξαδνζηαθνί, θαζψο θαη σο Σφπνη 

Ηδηαίηεξνπ Φπζηθνχ θάιινπο θαη Δηδηθήο Κξαηηθήο Πξνζηαζίαο. Ζ πεξηνρήαπηή 

πεξηιακβάλεη ηνπία πςεινχ αηζζεηηθνχ θάιινπο πνπ ζρεκαηίδνληαη απφ πιεζψξα 

γεσκνξθνινγηθψλ ζρεκαηηζκψλ θαζψο θαη πνηθηιφκνξθσλ ζρεκαηηζκψλ νξεηλψλ 

πδάησλ, φπσο πεγαία ξέκαηα, θπζηθνί κφληκνη θαη επνρηαθνί θαηαξξάθηεο. Ζ 

βιάζηεζε απνηειείηαη απφ ζθιεξφθπιινπο αείθπιινπο ζακλψλεο θαη θπιινβφια 

είδε ηεο παξακεζνγεηαθήο δψλεο βιάζηεζεο, ελψ ηδηαίηεξα ζπρλή είλαη ε παξνπζία 

ηεο ηππνθαζηαληάο. Αμηνζεκείσηε είλαη ε παξνπζία κεκνλσκέλσλ δέληξσλ νξεηλήο 

αξθεχζνπ, ελψ αμηφινγε ζεσξείηαη ε χπαξμε ηνπ ψξηκνπ δάζνπο πνπξλαξηνχ ζε 

δελδξψδε κνξθή ζην βαθνχθηθν δάζνο ηεο Η. Μνλήο Βχιηδαο. Όζνλ αθνξά ζηα είδε 

παλίδαο, ε παξνπζία ηεο αξθνχδαο είλαη ζηαζεξή ηα ηειεπηαία ρξφληα, ππάξρνπλ 

αμηφινγα ελδηαηηήκαηα δαξθαδηνχ θαη ζηα ξέκαηα εληνπίδεηαη ε βίδξα. Δπίζεο ε 

πεξηνρή απνηειεί ρψξν θσιενπνίεζεο ζπάλησλ πνπιηψλ, φπσο ν πεηξίηεο θαη 

παιαηφηεξα ν καπξνπειαξγφο. Αθφκα, ππάξρνπλ ζεκαληηθά πεδία αλαπαξαγσγήο ηεο 

άγξηαο Πέζηξνθαο. Σέινο, ζηελ πεξηνρή απηή εληνπίδνληαη πνιιά ελδηαθέξνληα 

πνιηηηζκηθά κλεκεία –ραξαθηεξηζκέλα ή κε-, φπσο: παξαδνζηαθέο πέηξηλεο γέθπξεο, 

ιηζφθηηζηα κνλνπάηηα, κχινη, κνλαζηήξηα (Η.Μ. Κεπίλαο θαη Η.Μ. Βχιηδαο) θά. ηελ 

πεξηνρή, ππάξρνπλ ηξεηο νηθηζκνί (Μαηζνχθη, Καιαξξχηεο, πξξάθν), απφ ηνπο 

νπνίνπο νη δχν ηειεπηαίνη είλαη ραξαθηεξηζκέλνη σο παξαδνζηαθνί.  Ζ αλζξψπηλε 

παξνπζία είλαη πεξηζζφηεξν έληνλε ηνπο ζεξηλνχο κήλεο θαη αηζζεηά πεξηνξηζκέλε 

ην ρεηκψλα.  
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Δηθόλα 23 Καιαξξχηεο κε θφλην ηα ρηφληα ηεο Καθαξδίηζαο
76

 

 

5.10 Οξνπέδηα-θνξπθέο Καθαξδίηζαο 

 Ζ πεξηνρή ραξαθηεξίδεηαη απφ ηελ παξνπζία νξνπεδίσλ ζε πςειά πςφκεηξα, ηηο 

πιαγηέο κε πνηθηιία θιίζεσλ θαη εθζέζεσλ, ηνπο κεγάινπο ραιηθψλεο θαη ηα νξεηλά, 

ππν-αιπηθά ιηβάδηα κε αξθεηά κεγάιε πνηθηιφηεηα ελδηαηηεκάησλ. Πεξηιακβάλεη 

αμηφινγα ελδηαηηήκαηα ηεο νρηάο ησλ ιηβαδηψλ. Απνηειεί ζεκαληηθή πεξηνρή 

ηξνθνιεςίαο θαη θσιηάζκαηνο αξπαθηηθψλ πνπιηψλ, φπσο ηνπ ρξπζαεηνχ, ηνπ 

πεηξίηε θαη ηνπ βξαρνθηξθίλεδνπ, ελψ ε παξνπζία ηνπ φξληνπ είλαη ζηαζεξή ηνπο 

θαινθαηξηλνχο κήλεο. Δπίζεο πεξηιακβάλεη ζεκαληηθέο βηνθνηλφηεηεο πνπιηψλ ησλ 

κεγάισλ πςνκέηξσλ. Σέινο πεξηζηαζηαθή είλαη ε παξνπζία κηθξνχ αξηζκνχ 

αγξηφγηδνπ ζε επηκέξνπο ζέζεηο ηεο πεξηνρήο. ρεηηθά κε ην ζέκα ησλ νηθηζκψλ δελ 

έρεη ππάξμεη  θαλέλαο κφληκνο νηθηζκφο ζηελ πεξηνρή απηή. 

 Ζ παξνπζία ηνπ αλζξψπνπ ζηελ πεξηνρήαπηή είλαη επνρηαθή ή πεξηζηαζηαθή. 

Απνθιεηζηηθή παξαγσγηθή δξαζηεξηφηεηα ζηελ πεξηνρή είλαη επνρηαθή εθηαηηθή 

θηελνηξνθία θαηά ηνπο ζεξηλνχο κήλεο (θχξηα θνπάδηα πξνβάησλ θαη ηα ηειεπηαία 

ρξφληα θαη αγέιεο αγειάδσλ). Δλδηαθέξνλ παξνπζηάδνπλ ηα θνπάδηα πνπ 

απνηεινχληαη απφ δψα ηεο ηνπηθήο θπιήο πξνβάησλ. Άιιεο δξαζηεξηφηεηεο 

ζρεηίδνληαη κε ηελ νξεηβαζία θαη ην θπλήγη. εκαληηθά πξνβιήκαηα απνηεινχλ ε 

                                                 
76

 http://www.vlahoi.net/periigiseis/perasma-mparou.html  

http://www.vlahoi.net/periigiseis/perasma-mparou.html


92 

 

δηάλνημε πνιιψλ νξεηλψλ νδψλ είλαη έλα απφ ηα πξνβιήκαηα ηεο πεξηνρήο, πνπ 

νδεγεί ζηελ ππνβάζκηζε αηζζεηηθήο ηνπ ηνπίνπ, ζηε δηεπθφιπλζε ηεο πξφζβαζεο 

θπλεγψλ θαη ιαζξνθπλεγψλ θαη ελδερνκέλσο ζηελ ππεξζήξεπζε & ιαζξνζεξία. 

εκαληηθφ ηκήκα ηεο πεξηνρήο βξίζθεηαη εληφο ηεο πεξηνρή Natura 2000: «Όξε 

Αζακάλσλ (Νεξάτδα)» (GR2110002). Σκήκα ηεο πεξηνρήο έρεη ραξαθηεξηζζεί (2005) 

σο Καηαθχγην Άγξηαο Εσήο (ΚΑΕ Μαηζνπθίνπ).
77

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. ΠΡΟΒΛΖΜΑΣΑ  ΠΟΤ ΑΝΣΗΜΔΣΧΠΗΕΔΗ ΣΟ 

ΠΑΡΚΟ 

 

6.1 Πξνβιήκαηα ζηνλ Φπζηθό Πινύην ηνπ Πάξθνπ 

ρεηηθά κε ηελ παλίδα θαη ηελ ρισξίδα ηνπ πάξθνπ παξνπζηάδνληαη πξνβιήκαηα ζηα 

φξε Αζακαλψλ φπνπ θαηά ην παξειζφλ ππήξραλ ππθλά δάζε ηα νπνία ηηο πεξαζκέλεο 

δεθαεηίεο είραλ ππνζηεί έληνλε απνςίισζε, νθεηιφκελε ζηελ εθηεηακέλε πινηνκία 

θαη ζηε βφζθεζε. Γη‟ απηφ ην ιφγν ππήξραλ ζηελ πεξηνρή κεγάιεο γπκλέο εθηάζεηο, 

νη νπνίεο ζήκεξα κεηά απφ πξαθηηθέο αλάπιαζεο ηνπο έρνπλ απνθαηαζηαζεί. 

ε παξφκνηα θαηάζηαζε ππνβάζκηζεο βξίζθνληαη θαη ηα ρνξηνιίβαδα ηεο πεξηνρήο, 

ζην κεγαιχηεξν κέξνο ησλ νπνίσλ έρνπλ επηθξαηήζεη θπηά πνπ ζεσξνχληαη 

αλεπηζχκεηα γηα ηα δψα πνπ βνζθνχλ.
78

  

 Ζ ζνβαξφηεξε απεηιή γηα ηα ζπάληα θπηά ηεο πεξηνρήο είλαη ε έληνλε βφζθεζε. Ζ 

βφζθεζε πξνθαιεί ζνβαξή θαηαζηξνθή ζηνπο βηνηφπνπο ηεο ζπάληαο θαη 
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Αλάπηπμε» ηνπ Δ.Μ.Π. 
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πξνζηαηεπφκελεο νρηάο Vipera ursinii- ε νρηά ησλ ιηβαδηψλ- ηεο νπνίαο ν ηνπηθφο 

πιεζπζκφο είλαη έλαο απφ ηνπο ιίγνπο πνπ έρνπλ θαηαγξαθεί ζηελ Διιάδα. Οη 

απνκνλσκέλνη ειιεληθνί πιεζπζκνί ηεο Vipera ursinii είλαη νη λνηηφηεξνη ζηελ 

Δπξψπε. 

Δπίζεο, ε θαιιηέξγεηα εζπεξηδνεηδψλ θαη ειαηφδελδξσλ έρεη πεξηνξίζεη πάξα πνιχ ηε 

δψλε ησλ πιαηπθχιισλ θπιινβφισλ. Έρεη κεγάιε ζεκαζία λα γίλνληαη πνιχ 

πξνζεθηηθά δαζνθνκηθέο δξαζηεξηφηεηεο, έηζη ψζηε λα πεξηνξίδεηαη ζην ειάρηζην ε 

ελφριεζε ησλ δψσλ ηνπ δάζνπο, ηδηαίηεξα ηνπ ιχθνπ. Σν θπλήγη επίζεο αζθεί έκκεζε 

πίεζε ζην ιχθν, επεηδή εμνινζξεχεη κεγάιν κέξνο ηεο ιείαο ηνπ. 

Ζ ιαζξνζεξία ζε ζπλδπαζκφ κε ηνπο πνιινχο νξεηλνχο δξφκνπο πνπ αλνίρηεθαλ ζην 

βνπλφ ηα ηειεπηαία ρξφληα, έρνπλ σο απνηέιεζκα ηε κείσζε ή/θαη εμαθάληζε εηδψλ, 

φπσο γηα παξάδεηγκα ην αγξηφγηδν.
79

  

 πλνιηθά ζηελ πεξηνρή ησλ Σδνπκέξθσλ, ηεο Καξθαδίηζαο θαη ηνπ Πεξηζηεξίνπ 

έρνπλ θαηαγξαθεί πεξηζζφηεξα απφ 400 είδε θπηψλ, αξηζκφο πνπ δελ αληαπνθξίλεηαη 

ζηνλ πξαγκαηηθφ ρισξηδηθφ πινχην ηεο πεξηνρήο.
80

  Δίλαη αμηνζεκείσην ην γεγνλφο 

φηη ελψ ππάξρεη πιεζψξα κειεηψλ θαη θαηαγξαθψλ γηα ηε ρισξίδα ηελ παλίδα θαη 

γεληθφηεξα ηε βηνπνηθηιφηεηα ησλ πεξηνρψλ ηεο Β. Πίλδνπ – θαη εηδηθφηεξα ησλ 

πξνζηαηεπφκελσλ πεξηνρψλ Βίθνπ-Αψνπ θαη Βάιηαο-Κάιληα – παξαηεξείηαη  κεγάιν 

έιιεηκκα ζηελ θαηαγξαθή, απνηχπσζε θαη κειέηε ησλ ζηνηρείσλ βηνπνηθηιφηεηαο 

ηεο πεξηνρήο ησλ Σδνπκέξθσλ, παξφιν πνπ απνηεινχλ ηε θπζηθή ζπλέρεηα ηεο 

Πίλδνπ θαη  κε ηελ νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο ζεζκνζέηεζεο ηνπ Δζληθνχ πάξθνπ 

Σδνπκέξθσλ-Πεξηζηεξίνπ & Υαξάδξαο Αξάρζνπ ζπγθξνηνχλ ηελ πην εθηεηακέλε 

πεξηνρή πεξηβαιινληηθήο πξνζηαζίαο ζηελ Διιάδα.
81

 

 

6.2 Πξνβιήκαηα από ηελ Δμνξπθηηθή Γξαζηεξηόηεηα 

ηελ Ήπεηξν ε πθηζηάκελε εμνξπθηηθή δξαζηεξηφηεηα αθνξά απνθιεηζηηθά 

ιαηνκηθέο εγθαηαζηάζεηο πνπ ζην ζχλνιφ ηνπο παξάγνπλ αδξαλή πιηθά. Ζ 

ιαηνκεπηηθή δξαζηεξηφηεηα ζπγθεληξψλεηαη θαηά ην ήκηζπ ζηε ιεθάλε Καιακά θαη 
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 Παπατσάλλνπ Υ., 2005. Οδνηπνξηθφ ζηα Σδνπκέξθα. ΣΖΟΤΜΕΡΚΑ Βνπλά ζην ζρήκα ηνπ 
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 WWF Διιάο, 2004. Αμηνιφγεζε ηνπ ζπζηήκαηνο Πξνζηαηεπφκελσλ Πεξηνρψλ ηεο Διιάδαο: απφ ηε 

ζεσξία ζηελ πξάμε. WWF Διιάο, θείκελν πνιηηηθήο, επηέκβξηνο 2004 
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ε ππφινηπε θαηαλέκεηαη κεηαμχ ησλ ιεθαλψλ απνξξνήο Αξάρζνπ, Αρέξνληα θαη 

Λνχξνπ. 

 

Δηθόλα 24 Υάξηεο πθηζηάκελεο εμνξπθηηθήο δξαζηεξηφηεηαο
82
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 Καηάξηηζε ρεδίσλ Γηαρείξηζεο ησλ Λεθάλσλ Απνξξνήο Πνηακψλ ησλ Τδαηηθψλ Γηακεξηζκάησλ 

Θεζζαιίαο, Ζπείξνπ θαη Γπηηθήο ηεξεάο Διιάδαο, ζχκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο ηεο νδεγίαο 

2000/60/ΔΚ θαη‟ εθαξκνγή ηνπ Ν. 3199/2003 θαη ηνπ Π.Γ. 51/2007 – Διιεληθή Γεκνθξαηία 

Τπνπξγείν Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήο – Δηδηθή Γξακκαηεία Τδάησλ - 

http://www.teeepirus.gr/files/sxedio_diaxeirisis_ydatwn.pdf 

http://www.teeepirus.gr/files/sxedio_diaxeirisis_ydatwn.pdf


95 

 

 

 

6.3 Πξνβιήκαηα από ηελ Βηνκεραληθή Γξαζηεξηόηεηα ζηελ 

Δπξύηεξε Πεξηνρή 

Ζ βηνκεραληθή δξαζηεξηφηεηα ζηελ Ήπεηξν είλαη ζην κεγαιχηεξν κέξνο κνλάδεο 

ζπζθεπαζίαο - κεηαπνίεζεο αγξνηηθψλ πξντφλησλ (ζθαγεία, βηνκεραλία γάιαηνο, 

θνλζεξβνβηνκεραλίεο θξνχησλ θαη ιαραληθψλ, ζθαγεία, ειαηνηξηβεία). Ζ πιεηνςεθία 

ησλ κνλάδσλ ηνπ δεπηεξνγελνχο ηνκέα είλαη κηθξέο θαη απεπζχλνληαη θαηά θχξην 

ιφγν ζηηο ηνπηθέο αγνξέο ηεο πεξηθέξεηαο. Οξηζκέλεο απφ ηηο εγθαηαζηάζεηο απηέο 

δελ παξάγνπλ πγξά απφβιεηα, φπσο νη θεξακνπνηίεο. 
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Δηθόλα 25 Υάξηεο βηνκεραληθήο δξαζηεξηφηεηαο
83

 

Να ηνληζηεί πσο ζηα φξηα ηνπ Πάξθνπ δελ ιεηηνπξγεί θακία βηνκεραληθή κνλάδα. 
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Δηθόλα 26 Καηαλνκή ξππαληηθψλ θνξηίσλ  ζηηο ιεθάλεο απνξξνήο απφ ηηο 

θηελνηξνθηθέοκνλάδεο 

 

ηελ πίηα δίλεηαη ε ζπγθεληξσηηθή θαηάζηαζε ησλ εθηηκψκελσλ ξππαληηθψλ 

θνξηίσλ ησλ εζηαπιηζκέλσλ θηελνηξνθηθψλ κνλάδσλ. Δπηζεκαίλεηαη φηη ηα 

ππνινγηδφκελα θνξηία δελ ζρεηίδνληαη άκεζα κε ξχπαλζε πνπ θζάλεη ζηα 

επηθαλεηαθά πδάηηλα ζψκαηα, αιιά είλαη ελδεηθηηθά κφλν ηνπ απνξξηπηφκελνπ 

θνξηίνπ ζε θάζε ιεθάλε απνξξνήο. 
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6.4 Πξνβιήκαηα από ηελ Δζηαπιηζκέλε Κηελνηξνθία 

Ζ εζηαπιηζκέλε θηελνηξνθηθή δξαζηεξηφηεηα αθνξά ηελ εθηξνθή ρνίξσλ θαη 

πνπιεξηθψλ θαη θαηά πεξίπησζε βννεηδψλ. ην ΤΓ Γπηηθήο Ζπείξνπ ε ζπληξηπηηθή 

πιεηνςεθία είλαη κνλάδεο εθηξνθήο πνπιεξηθψλ. πκπεξηιακβάλνληαη αλάκεζά ηνπο 

2 ρνηξνηξνθηθέο θαη 2 πηελνηξνθηθέο κνλάδεο, νη νπνίεο ππάγνληαη ζηελ Οδεγία γηα 

ηνλ Οινθιεξσκέλν Έιεγρν θαη Πξφιεςε ηεο Ρχπαλζεο Ζ πιεηνλφηεηα ησλ κνλάδσλ 

ζπγθεληξψλνληαη ζηηο ιεθάλεο απνξξνήο Καιακά θαη Λνχξνπ πνπ θηάλεη ην 80%, κε 

έληνλε παξνπζία ζηηο εθβνιέο ηνπ πνηακνχ Λνχξνπ, ηε Λίκλε Πακβψηηδα θαη ηε 

Σάθξν Λαςίζηα, θαζψο θαη θαηά κήθνο ησλ πνηακψλ Λνχξνπ θαη Καιακά.  

εκεηψλεηαη φηη πθίζηαηαη ππεξζπγθέληξσζε ησλ κνλάδσλ ζηηο εθβνιέο Λνχξνπ, ζε 

πνζνζηφ 27% επί ηνπ ζπλφινπ ησλ απνγεγξακκέλσλ κνλάδσλ. Αθνινπζεί ε ιεθάλε 

Αξάρζνπ (GR14) ζε πνζνζηφ 17% 

 

 

Δηθόλα 27 Καηαλνκή εζηαπιηζκέλεο θηελνηξνθίαο ζηηο ιεθάλεο απνξξνήο 

ηελ πεξηνρή ηνπ Δζληθνχ Πάξθνπ νη εζηαπιηζκέλεο θηελνηξνθηθέο εγθαηαζηάζεηο 

είλαη πνιχ ιίγεο θαη γεληθά δελ δεκηνπξγνχλ πξνβιήκαηα 
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6.5 Γηνηθεηηθά θαη Υξεκαηνδνηηθά Πξνβιήκαηα 

Σα πξνβιήκαηα ρξεκαηνδφηεζεο ηνπ Φνξέα Γηαρείξηζεο (Φ.Γ.) ηνπ Δζληθνύ 

Πάξθνπ Σδνπκέξθωλ, Πεξηζηεξίνπ & ραξάδξαο Αξάρζνπ, θαηά θχξην ιφγν 

ηαπηίδνληαη κε ηα πξνβιήκαηα ιεηηνπξγηθήο θχζεσο πνπ ηαιαλίδνπλ φινπο ηνπο Φ.Γ. 

παλειιαδηθά. Δπηγξακκαηηθά, αλαθέξνπκε ηα εμήο: 

 Μέρξη ην ηέινο ηνπ 2015 ε απνθιεηζηηθή επηρνξήγεζε ηνπ Φ.Γ. γηα ηε ζπλνιηθή 

ιεηηνπξγία, ηηο δξάζεηο θαη γεληθφηεξα ηελ  θάιπςε ησλ αλαγθψλ ηνπ Φ.Γ., γίλνληαλ 

απφ ην Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα «Πεξηβάιινλ θαη Αεηθφξνο Αλάπηπμε» 

(ΔΠΠΔΡΑΑ) - ΔΠΑ 2007-2013. Πνιιέο θνξέο ιφγσ ηεο γξαθεηνθξαηίαο, ηεο 

αζπλέρεηαο ζηε ρξεκαηνδφηεζε θαη ηεο πνιππινθφηεηαο ησλ δηαδηθαζηψλ πνπ 

απαηηνχληαλ, ππήξραλ επηπηψζεηο θαη ζηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ηνπ Φ.Γ.  

 Γηα ην έηνο 2016 ε ρξεκαηνδφηεζε γηα ηηο δαπάλεο κηζζνδνζίαο ησλ εξγαδνκέλσλ 

θαη ηηο ιεηηνπξγηθέο δαπάλεο ηνπ Φ.Γ., θαιχθζεθαλ,  φπσο θαη γηα ην ηξέρνλ έηνο ζα 

θαιπθζνχλ απφ ην Πξάζηλν Σακείν. 

 Έιιεηςε ζηαζεξήο & καθξνπξφζεζκεο πνιηηηθήο φζνλ αθνξά ηνπο Φνξείο 

Γηαρείξηζεο. Μέρξη ζήκεξα (Φεβξνπάξηνο 2017) δελ ππάξρεη θακηά πξφβιεςε 

επηβάξπλζεο ηνπ θξαηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ γηα νηθνλνκηθή ππνζηήξημε ησλ Φνξέσλ 

Γηαρείξηζεο ψζηε λα αληηκεησπίζνπλ ηηο αλάγθεο δηνίθεζεο θαη δηαρείξηζεο ησλ 

πξνζηαηεπφκελσλ πεξηνρψλ ηεο ρψξαο.  

 Σν ππάξρνλ λνκηθφ πιαίζην δελ επηηξέπεη ζην Φνξέα Γηαρείξηζεο λα έρεη δηθά ηνπ 

έζνδα, πξνθεηκέλνπ λα ηα δηαρεηξηζηεί θαη λα ηα αμηνπνηήζεη φπνπ ππάξρεη αλάγθε. 

1. Έιιεηςε ππνδνκψλ 

Ζ έιιεηςε θηηξηαθήο ππνδνκήο θαηά ηα έηε (2012-2013), είρε πξνθαιέζεη αξθεηά 

πξνβιήκαηα ζηελ αξρηθή ζηειέρσζε ησλ Κέληξσλ Πιεξνθφξεζεο κε πξνζσπηθφ. 

Σελ πεξίνδν εθείλε δελ είραλ νινθιεξσζεί νη δηαδηθαζίεο παξαρψξεζεο απφ ηνπο 

Γήκνπο ησλ πεξηνρψλ φπνπ βξίζθνληαη νη έδξεο ησλ Κέληξσλ Πιεξνθφξεζεο ηνπ 

Φνξέα Γηαρείξηζεο. Μεηά ηελ πεληαεηή δσξεάλ παξαρψξεζε απφ ηνπο Γήκνπο, 

αθνινχζεζαλ εξγαζίεο ζπληήξεζεο θαη επηζθεπήο, αγνξάο πιηθνηερληθνχ 

εμνπιηζκνχ, επίπισλ θ.ιπ. ψζηε λα θαηαζηνχλ ηα Κέληξα Πιεξνθφξεζεο 

ιεηηνπξγηθά.  
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Έλα άιιν πξφβιεκα, ήηαλ φηη δελ ήηαλ δπλαηή ππφ ην παξφλ θαζεζηψο ε έληαμε ζε 

ρξεκαηνδνηηθά πξνγξάκκαηα εξγαζηψλ εθζπγρξνληζκνχ θαη απνθαηάζηαζήο ησλ 

Κέληξσλ Πιεξνθφξεζεο, κε απνηέιεζκα ε θάιπςε απηψλ ησλ αλαγθψλ λα γίλεηαη 

απνθιεηζηηθά απφ ην Πξάζηλν Σακείν. 

ήκεξα, είλαη ζε ηζρχ ή έρνπλ παξαηαζεί νη ζπκβάζεηο κε ηνπο ηξεηο απφ ηνπο 

ηέζζεξηο Γήκνπο πνπ παξαρσξνχλ ηνπο ρψξνπο γηα ηε ζηέγαζε ησλ Κέληξσλ 

Πιεξνθφξεζεο.  

ην Δζληθφ Πάξθν ιεηηνπξγνχλ πέληε (5) Κέληξα Πιεξνθφξεζεο.   

2. Πξνζσπηθφ 

Σν πξνζσπηθφ ηνπ Φνξέα αξηζκεί ζήκεξα δεθαηέζζεξα (14) άηνκα. πγθεθξηκέλα, ν 

Φνξέαο ζηειερψλεηαη κε πέληε (5) άηνκα επηζηεκνληθφ πξνζσπηθφ, θαηεγνξίαο ΠΔ, 

δηαθφξσλ εηδηθνηήησλ, ήηνη Βηνιφγνο, Γαζνιφγνο, Πεξηβαιινληνιφγνο, 

Οηθνλνκνιφγνο θαη Γηνηθεηηθφο. Πέληε (5) άηνκα εηδηθφηεηαο ΓΔ Πξνζσπηθφ 

Κέληξσλ Πιεξνθφξεζεο, είλαη νη ππεχζπλνη ιεηηνπξγίαο ησλ Κέληξσλ 

Πιεξνθφξεζεο ηνπ Φνξέα θαη ηέζζεξα (4) άηνκα εηδηθφηεηαο ΓΔ Φπιάθσλ είλαη 

αξκφδηνη γηα ηελ επνπηεία-θχιαμε ησλ πεξηνρψλ ηνπ Δζληθνχ Πάξθνπ. Δπίζεο, γηα ηα 

έηε 2013-2015, θαη γηα ην δηάζηεκα πνπ νη αλάγθεο θχιαμεο ηεο πεξηνρήο ήηαλ 

απμεκέλεο, δεθανθηψ (18) άηνκα δίκελεο απαζρφιεζεο αλά έηνο, ζπλέδξακαλ ζην 

έξγν ηνπ Φνξέα, επηθνπξηθά κε ην ηαθηηθφ πξνζσπηθφ. 

χκθσλα κε ηελ ππ‟ αξηζκ.  39803/2009 (ΦΔΚ 2142 Β‟/2-10-2009) απφθαζε 

έγθξηζεο ηνπ θαλνληζκνχ ιεηηνπξγίαο Τπεξεζηψλ θαη Πξνζσπηθνχ ηνπ Φ.Γ. ν 

πξνβιεπφκελνο αξρηθφο ζρεδηαζκφο πεξηειάκβαλε ζπλνιηθά είθνζη ηξία (23) άηνκα 

πξνζσπηθφ.   

Δπίζεο θξίλεηαη αλαγθαία ε ζπλερήο ελεκέξσζε θαη επαηζζεηνπνίεζε ηνπ ηνπηθνχ 

πιεζπζκνχ, δεδνκέλνπ φηη είλαη άκεζα εκπιεθφκελνο θαη άξα άκεζα 

ελδηαθεξφκελνο, αιιά θαη ζηελ ελεκέξσζε-επαηζζεηνπνίεζε-δξαζηεξηνπνίεζε ηφζν 

ησλ εθπαηδεπηηθψλ φζν θαη ηνπ καζεηηθνχ πιεζπζκνχ κέζσ ηεο ζπλερνχο θαη 

ζπζηεκαηηθήο εθαξκνγήο ζεκηλαξίσλ-πξνγξακκάησλ θαηάξηηζεο θαη πξνγξακκάησλ 

πεξηβαιινληηθήο αγσγήο θαη εθπαίδεπζεο, αληίζηνηρα, ζηελ πξσηνβάζκηα θαη 

δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε.
84

 

 

                                                 
84

 Δζληθφ Πάξθν Σδνπκέξθσλ θαη Υαξάδξαο Αξάρζνπ Φνξέαο Γηαρεηξίζεο Πάξθνπ Σδνπκέξθσλ, 

www.tzoumerka-park.gr ηειεπηαία επ΄ζηθεςε 20/12/2016 

http://www.tzoumerka-park.gr/
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7. ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 

Με ζθνπφ ηελ επηκέξνπο εθηίκεζε θαη αμηνιφγεζε ησλ ηδηαίηεξσλ ραξαθηεξηζηηθψλ 

ηεο ζε ηνπηθή θιίκαθα, ε πεξηνρή κειέηεο δηαηξέζεθε, κε βάζε γεσκνξθνινγηθά θαη 

νηθνινγηθά θξηηήξηα, ζε 20 δηαθξηηέο γεσγξαθηθέο ππν-ελφηεηεο. 

θνπφο ηεο δηαίξεζεο ήηαλ ε πιεξέζηεξε θαηαλφεζε θαη αμηνιφγεζή ηεο πεξηνρήο 

κειέηεο ζε ζρέζε κε ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ησλ δηαθφξσλ ππν- ελνηήησλ, ην 

πθηζηάκελν θαζεζηψο πξνζηαζίαο, ηπρφλ πξνβιήκαηα, ηηο ελαζθνχκελεο αλζξψπηλεο 

δξαζηεξηφηεηεο θαη γεληθά ηελ αλζξψπηλε παξνπζία.  

Ζ πεξηνρή κειέηεο ζεσξείηαη απφ ηηο ζεκαληηθφηεξεο νξεηλέο πεξηνρέο ηεο Διιάδαο, 

ηεο Βαιθαληθήο Υεξζνλήζνπ θαη ηεο Δπξψπεο φζνλ αθνξά ζηε δηαηήξεζε ηνπ 

θπζηθνχ πεξηβάιινληνο, δηφηη:  

1. Πεξηιακβάλεη δχν πεξηνρέο ηνπ δηθηχνπ Natura 2000. Οη πεξηνρέο απηέο είλαη νη 

εμήο: «Όξε Αζακάλσλ (GR 2110002)» & «Όξνο Λάθκνο ή Πεξηζηέξη (GR 

2130007)». Ζ πξψηε απφ απηέο ηηο πεξηνρέο έρεη ραξαθηεξηζηεί σο «Σφπνο 

Κνηλνηηθήο εκαζίαο» (SCI), έρεη έθηαζε 187 km2 θαη πεξηιακβάλεη ηκήκαηα ησλ 

Ννκψλ Άξηαο, Σξηθάισλ θαη Ησαλλίλσλ. Ζ δεχηεξε έρεη ραξαθηεξηζηεί σο «Εψλε 

Δηδηθήο Γηαηήξεζεο» (SPA) θαη «Σφπνο Κνηλνηηθήο εκαζίαο» (SCI), έρεη έθηαζε 

201 km2 θαη πεξηιακβάλεη ηκήκαηα ησλ Ννκψλ Ησαλλίλσλ θαη Σξηθάισλ.  

2. Πεξηιακβάλεη δχν νξεηλέο πεξηνρέο ηεο ρψξαο πνπ έρνπλ ραξαθηεξηζηεί σο 

εκαληηθέο Πεξηνρέο γηα ηα Πνπιηά ηεο Δπξψπεο (ΠΠΔ): Όξε Αζακαληθά (Κσδ. 

079) θαη Όξνο Πεξηζηέξη (Κσδ. 069)  

3. Απνηειεί ζεκαληηθή γέθπξα ζπλέρεηαο ησλ πιεζπζκψλ ηεο νξεηλήο νξληζνπαλίδαο 

θαη ηδηαίηεξα ησλ βαιθαληθψλ πιεζπζκψλ ηεο, θαζψο θαη ησλ πιεζπζκψλ ησλ 

κεγάισλ ζειαζηηθψλ, φπσο ηνπ ιχθνπ θαη ηνπ δαξθαδηνχ, αθνχ θαηέρεη θεληξηθή 

γεσγξαθηθή ζέζε ζηελ νξνζεηξά ηεο Πίλδνπ θαη θαη‟ επέθηαζε ζηε βαιθαληθή 

ρεξζφλεζν.  

4. Απνηειεί ην λνηηνδπηηθφ φξην εμάπισζεο ηεο αξθνχδαο,  

5. Πεξηιακβάλεη πιεζπζκνχο ζπαλίσλ θαη πξνζηαηεπφκελσλ εηδψλ δψσλ, φπσο ην 

αγξηφγηδν, ν ρξπζαεηφο θά.  

6. Ο βαζκφο δηαηήξεζεο ησλ ελδηαηηεκάησλ ησλ εηδψλ παλίδαο θαη γεληθφηεξα ησλ 

νηθνζπζηεκάησλ ηεο πεξηνρήο κειέηεο είλαη ζε κεγάιν βαζκφ πνιχ πςειφο, ή φπνπ 

απηά έρνπλ αιινησζεί ν βαζκφο αιινίσζεο είλαη ζρεηηθά κηθξφο θαη νη επηδξάζεηο 

αλαζηξέςηκεο.  
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7. Απνηειεί θπζηθή ζπλέρεηα ηνπ Δζληθνχ Πάξθνπ Βφξεηαο Πίλδνπ κε δπλαηφηεηα λα 

απνηειέζεη ζην κέιινλ κία αλαπφζπαζηε ελφηεηα ζηε δηαρείξηζε ησλ εηδψλ 

πξνηεξαηφηεηαο θαη ηδηαίηεξα ησλ κεγάισλ αξπαθηηθψλ θαη ζειαζηηθψλ. Δπηπιένλ 

απνηειεί θπζηθή ζπλέρεηα πξνο ηα δπηηθά ηεο πξνο ίδξπζε πεξηνρή Οηθναλάπηπμεο 

ηνπ Αζπξνπνηάκνπ.  

8. Λφγσ κεγέζνπο επηθαλείαο (πεξίπνπ 800 ηεη. ρηι) ζα απνηειέζεη καδί κε ηηο 

γεηηνληθέο ηεο ζην εγγχο κέιινλ κία απφ ηηο κεγαιχηεξεο εληαίεο πξνζηαηεπφκελεο 

νξεηλέο πεξηνρέο ησλ Βαιθαλίσλ θαη ηεο Δπξψπεο.  

9. Γηαηεξνχληαη ζε θάπνην βαζκφ νη παξαδνζηαθέο ρξήζεηο γεο, νη νπνίεο έρνπλ 

ζεηηθή επίδξαζε θχξηα ζηελ νξληζνπαλίδα, ηδηαίηεξα ε εθηαηηθή θαη ε λνκαδηθή 

θηελνηξνθία, θαζψο θαη ε κηθξήο θιίκαθαο παξαγσγή αγξνηηθψλ πξντφλησλ ζε 

αλαβαζκίδεο. 

10. εκαληηθφο είλαη θαη ν εληαίνο νξεηλφο ραξαθηήξαο ηεο πεξηνρήο, πνπ δίλεη 

δπλαηφηεηεο εληαίαο αληηκεηψπηζεο ησλ πξνβιεκάησλ θαη δηαρείξηζεο ησλ 

πιεζπζκψλ ησλ εηδψλ παλίδαο. 

 

 

χκθσλα κε ηνλ  Φνξέα Γηαρείξηζεο δελ ηίζεηαη θάπνην ζπγθεθξηκέλν ζέκα 

ηξνπνπνίεζεο ησλ νξίσλ ησλ Εσλψλ ηνπ Πάξθνπ.  

Απφ ηελ επηθνηλσλία πνπ είρακε κε ηε δηνίθεζε ηνπ θνξέα σο πξφβιεκα ηέζεθε ε 

έιιεηςε θηηξηαθήο ππνδνκήο, είλαη θάηη ην νπνίν είρε πξνθαιέζεη αξθεηά 

πξνβιήκαηα ζηελ αξρή ζηειέρσζεο ησλ Κέληξσλ Πιεξνθφξεζεο κε πξνζσπηθφ, 

έηε, δηφηη δελ είραλ νινθιεξσζεί νη δηαδηθαζίεο παξαρψξεζεο απφ ηνπο Γήκνπο ησλ 

πεξηνρψλ φπνπ βξίζθνληαη νη έδξεο ησλ ΚΠ ηνπ Φ.Γ.. Μεηά ηελ πεληαεηή δσξεάλ 

παξαρψξεζε απφ ηνπο Γήκνπο, αθνινχζεζαλ εξγαζίεο ζπληήξεζεο θαη επηζθεπήο, 

αγνξάο πιηθνηερληθνχ εμνπιηζκνχ, επίπισλ θ.ιπ. ψζηε λα θαηαζηνχλ ηα ΚΠ 

ιεηηνπξγηθά. Παξάιιεια ζα πξέπεη λα δηαζθαιηζηεί κε νξηζηηθφ ηξφπν ε ιεηηνπξγία 

ηνπ Φνξέα Γηαρείξηζεο ηνπ Πάξθνπ (φπσο άιισζηε θαη φισλ ησλ άιισλ 

πξνζηαηεπφκελσλ πεξηνρψλ ηεο ρψξαο). Σα ηειεπηαία δχν ρξφληα, δπζηπρψο, δίλεηαη 

απφ ηα ζπλαξκφδηα Τπνπξγεία εηήζηα παξάηαζε ζηε ιεηηνπξγία ηνπ. Ζ ηειεπηαία 

δφζεθε ζηα ηέιε Γεθεκβξίνπ 2016 θαη ηζρχεη κέρξη 31.12.2017. Γελ κπνξεί κε απηφλ 

ηνλ ηξφπν λα ιεηηνπξγνχλ επηηπρψο νη Φνξείο. 

ηα φξηα  ηνπ πάξθνπ ιεηηνπξγνχλ ήδε κνλάδεο εθκεηάιιεπζεο αλαλεψζηκψλ πεγψλ 

ελέξγεηαο. Απφ ην 2004 ιεηηνπξγεί πδξνειεθηξηθφο ζηαζκφο ζηα Θενδσξηαλά. Δπίζεο 
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πξφζθαηα αδεηνδνηήζεθε Αηνιηθφ Πάξθν ηζρχο 21,0 ΜW ζηα ζχλνξα Θενδσξηάλσλ 

θαη Αζακαλίνπ ζηελ θνξπθνγξακκή Ξέξαθαο-Πεξδηθφβξπζε. Ζ πξνψζεζε ησλ ΑΠΔ 

ζα απνηεινχζε ζεηηθφ ζεκείν γηα ην Πάξθν 

Ωζηφζν, θαη ζηα δχν πξναλαθεξφκελα έξγα ππάξρνπλ αληηδξάζεηο απφ ηνπο 

θαηνίθνπο ηεο πεξηνρήο θαζψο δελ ηεξνχληαη νη ζπκθσλεζέληεο φξνη, ηελ ίδηα ζηηγκή 

πνπ ζα έπξεπε νη δχν πιεπξέο λα ζπκπιένπλ γηα λα ιεηηνπξγήζνπλ κηθξά 

πδξνειεθηξηθά θαη αηνιηθά έξγα ΤΖΔ. Ζ αλάπηπμε ηνπ θιάδνπ ησλ αλαλεψζηκσλ 

πεγψλ ελέξγεηαο ζα απνηεινχζε ζεκείν ηφζν γηα ηελ πεξηνρή Σδνπκέξθσλ φζν θαη 

γηα ην Πάξθν. 

Όζνλ αθνξά ην δεχηεξν έξγν, ηελ θαηαζθεπή ηνπ αηνιηθνχ πάξθνπ, αληηδξνχλ 

έληνλα πνιινί θάηνηθνη θαη κεξηδηνχρνη ηνπ πλεηαηξηζκνχ Καςάισλ–Σεηξαθψκνπ, 

πξνβάιινληαο ζνβαξέο πεξηβαιινληηθέο ελζηάζεηο. Πξφζθαηα απεπζχλζεθαλ κε 

εμψδηθε δήισζε πξνο ηηο αξκφδηεο γηα ηελ αδεηνδφηεζε ππεξεζίεο θαη ηελ 

θαηαζθεπάζηξηα εηαηξεία, δεηψληαο ηελ αθχξσζε ηνπ έξγνπ. 

Θα πξέπεη λα βξεζεί έλα πιαίζην πνπ ζα πξνζηαηεχεη ηελ νκαιή εμέιημε ησλ ελ ιφγσ 

έξγσλ. Πξέπεη θαη κπνξεί λα αμηνπνηεζεί κε ήπην ηξφπν, ζην πιαίζην ηεο θείκελεο 

λνκνζεζίαο, πξνο φθεινο θαη ηνπ Φνξέα Γηαρείξηζεο (ππάξρεη ζεζκνζεηεκέλν 

αληαπνδνηηθφ ηέινο γηα ηηο πξνζηαηεπφκελεο πεξηνρέο απφ ηα έζνδα ησλ ΑΠΔ). 

Οη θηελνηξφθνη πνπ έρνπλ απνκείλεη ζηα Σδνπκέξθα έρνπλ λα αληηκεησπίζνπλ πνιιά 

πξνβιήκαηα. Γίλνπλ δσή ζηελ πεξηνρή θαη πξέπεη ε Πνιηηεία λα ηνπο ππνζηεξίμεη 

(π.ρ. ζε δσνηερληθά ζέκαηα), αιιά θαη νη ίδηνη πξέπεη λα εθζπγρξνληζηνχλ. Θα πξέπεη 

λα δνζεί πξνηεξαηφηεηα ζηνλ εθζπγρξνληζκφ ησλ πηελνηξνθηθψλ κνλάδσλ πνπ 

ιεηηνπξγνχλ εληφο ηνπ Πάξθνπ θαη απνηεινχλ ηνλ πην δπλακηθφ ηνκέα ηεο 

πξσηνγελνχο παξαγσγήο. 

Οη παξαγσγνί πξέπεη λα ειέγρνπλ ηε δηαηξνθή ησλ δψσλ, λα ρξεζηκνπνηνχλ 

ζπζηήκαηα ελέξγεηαο γηα ρακειή θαηαλάισζε, λα δεκηνπξγνχλ θηίξηα κε πιηθά 

θηιηθά πξνο ην πεξηβάιινλ, κε ζπζηήκαηα αεξηζκνχ θαη απηνκαηηζκνχ 

Δπηπιένλ πξέπεη λα κεησζεί ε ρξήζε ρεκηθψλ ιηπαζκάησλ ζηελ παξαγσγή 

δσνηξνθψλ, λα αληηθαηαζηαζνχλ ηα νξπθηά θαχζηκα απφ αλαλεψζηκεο πεγέο 

ελέξγεηαο θαη λα εμνηθνλνκεζνχλ θπζηθνί πφξνη θαη ελέξγεηα. Παξάιιεια πξέπεη 

νπσζδήπνηε λα θαηαζθεπαζηεί ε πξνβιεπφκελε ζην ΠΓ 49Γ‟/2009 κνλάδα 

επεμεξγαζίαο ησλ απνβιήησλ ησλ πηελνηξνθείσλ. Γελ κπνξεί λα λνεζεί πξνζηαζία 

ηεο πεξηνρήο κε ηαπηφρξνλε αλεμέιεγθηε δηάζεζε ησλ πηελνηξνθηθψλ απνβιήησλ. 
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Δπηπξφζζεηα ζα πξέπεη λα αλαδεηρζεί ε παξνπζία ηνπ κηθξνχ πιεζπζκνχ αγξηφγηδνπ 

πνπ ππάξρεη εληφο ησλ νξίσλ ηνπ Πάξθνπ, ν νπνίνο πξέπεη λα δηαθπιαρζεί σο πνιχ 

ζεκαληηθφ ζηνηρείν ηεο βηνπνηθηιφηεηαο ηεο πεξηνρήο. Απαηηείηαη ζπλεξγαζία γηα ηελ 

πξνζηαζία θαη αλάδεημε ηνπ σο κνλαδηθνχ είδνπο ηεο βηνπνηθηιφηεηαο ησλ 

Σδνπκέξθσλ κε εξεπλεηηθά Κέληξα ηεο Διιάδαο θαη ηνπ εμσηεξηθνχ, κε ΑΔΗ, θιπ.  

Όζνλ αθνξά ηελ πνιηηηζηηθή θιεξνλνκηά ηεο πεξηνρήο, μερσξίδνπκε ηνλ νηθηζκφ 

πξξάθν θαη ηνπο Καιαξξχηεο. Σν πξξάθν ζηέθεηαη πάλσ απφ ηελ ραξάδξα ηνπ 

πνηακνχ Υξνχζηα, παξαπφηακνπ ηνπ Καιαξξχηηθνπ θαη απέλαληη ηνπ αληηθξίδεη ηα 

Σδνπκέξθα. 

Σν πξξάθν είλαη αλαθεξπγκέλνο παξαδνζηαθφο νηθηζκφο. Γηαηεξεί αλαιινίσηε ηελ 

παξαδνζηαθή επεηξψηηθε αξρηηεθηνληθή κε ηα πεηξφρηηζηα ζπίηηα, κε ζηέγεο απφ 

ζρηζηφιηζν. Μαδί κε ηνπο γεηηνληθνχο Καιαξξχηεο είλαη ηα κφλα ρσξηά πνπ 

δηαηεξνχλ απηή ηελ αξρηηεθηνληθή ζηα λφηηα ηνπ λνκνχ Ησαλλίλσλ, θάηη πνπ είλαη πην 

ζπλεζηζκέλν ζηα βφξεηα ηνπ λνκνχ ζηελ πεξηνρή ησλ Εαγνξνρσξίσλ. Πνιιά 

νηθήκαηα είλαη κεγάια θαη πινχζηα, θάηη πνπ καξηπξά ηελ νηθνλνκηθή άλζεζε ηνπ 

πξξάθνπ ζην παξειζφλ. 

Δίλαη ηδηαηηέξσο ελδηαθέξνλ λα εμεηάζνπκε ηί είλαη απηφ πνπ πξνζειθχεη ην θνηλφ 

ζηα αξρηηεθηνληθά – πνιηηηζηηθά ζχλνια ηνπ παξειζφληνο. Γηφηη ην ελδηαθέξνλ ηνπ 

θνηλνχ είλαη απηφ πνπ ζέηεη ηηο βάζεηο γηα ηελ αλάπηπμε ηεο ζπληήξεζεο ηεο 

αξρηηεθηνληθήο - πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο θαη ζε απηφ απεπζχλεηαη ηειηθά. 

Ζ έιμε ηνπ θνηλνχ ζα είλαη δσηηθήο ζεκαζίαο, δεδνκέλνπ ηεο θεξδνθνξίαο πνπ 

κπνξεί λα πξνζθέξεη, γεγνλφο πνπ πξνθαιεί ην ελδηαθέξνλ ησλ θξαηηθψλ θαη 

ηνπηθψλ αξρψλ, θαζψο θαη επηρεηξήζεσλ. Με ηνλ ηξφπν απηφ ζα δηεπθνιπλζεί ε 

αλεχξεζε νηθνλνκηθψλ πφξσλ, έλα απφ ηα πην ζεκαληηθά πξνβιήκαηα ηεο 

δηαηήξεζεο ηεο θιεξνλνκηάο, ιφγσ ηνπ πνιχ πςεινχ ηεο θφζηνπο. 

ην δήηεκα ηνπ ηνπξηζκνχ, ηνκέαο πνπ εκπιέθεηαη άκεζα κε ηελ αμηνπνίεζε ηεο 

παξαδνζηαθήο αξρηηεθηνληθήο ην ζπκπέξαζκα είλαη πσο πξέπεη λα εληζρπζεί 

ζεκαληηθά ζηελ πεξηνρή ησλ Σδνπκέξθσλ. Γηα ηνπο ιάηξεηο ηεο θχζεο θαη ηεο 

πεξηπέηεηαο, ηα Σδνπκέξθα είλαη επίζεο κηα θαιή επηινγή θαζψο δηαζέηνπλ ηδηαίηεξα 

πινχζην νηθνζχζηεκα θαη πεδνπνξηθέο δηαδξνκέο, ελψ αξθεηά πξνζηαηεπφκελα είδε 

δψσλ, βξίζθνπλ θαηαθχγην ζηα δάζε ηεο πεξηνρήο πνπ πεξηιακβάλνπλ έιαηα, 

βειαληδηέο, νμηέο, πεχθα, θνπκαξηέο, ηηηέο θαη πιαηάληα. 
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Απαηηνχληαη επίζεο θαη πξσηνβνπιίεο γηα ηελ αλάδεημε ηεο πεξηνρήο κέζσ ηνπ 

εηδηθνχ ηνπξηζκνχ θαη ν Φνξέαο Γηαρείξηζεο ηνπ Πάξθνπ κπνξεί λα παίμεη 

νπζηαζηηθφ ξφιν. 
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