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ΠΣΔΓΗΝ ΡΖΠ Θ..Α.
ΡΝ ΔΗΓΗΘΝ ΞΙΑΗΠΗΝ
ΣΩΟΝΡΑΜΗΘΝ ΠΣΔΓΗΑΠΚΝ ΘΑΗ ΑΔΗΦΝΟΝ ΑΛΑΞΡΜΖΠ
ΓΗΑ ΡΝΛ ΡΝΟΗΠΚΝ
Ζ Δπζηνμπή Ποκημκζζιμφ ηδξ Θοαενκδηζηήξ Ξμθζηζηήξ ζημκ ημιέα ημο
Σςνμηαλζημφ Ππεδζαζιμφ ηαζ ηδξ Αεζθυνμο Ακάπηολδξ
Α. Έπμκηαξ οπ’ υρζκ:
1.

Ρζξ δζαηάλεζξ ημο κ. 2742/1999 «Σςνμηαλζηυξ ζπεδζαζιυξ ηαζ
αεζθυνμξ ακάπηολδ ηαζ άθθεξ δζαηάλεζξ» (ΦΔΘ 207 Α΄).

2.

Ρζξ δζαηάλεζξ ηδξ οπ’ αν. ΞΔΣΥΓΔ/ΔΞΔ/μζη.107017/28.08.2006
ημζκήξ απυθαζδξ ηςκ πμονβχκ Νζημκμιίαξ ηαζ Νζημκμιζηχκ,
Ξενζαάθθμκημξ Σςνμηαλίαξ ηαζ Γδιμζίςκ Ένβςκ ηαζ ημο
θοπμονβμφ Δζςηενζηχκ, Γδιυζζαξ Γζμίηδζδξ ηαζ Απμηέκηνςζδξ
«Δηηίιδζδ ηςκ πενζααθθμκηζηχκ επζπηχζεςκ μνζζιέκςκ ζπεδίςκ
ηαζ πνμβναιιάηςκ, ζε ζοιιυνθςζδ ιε ηζξ δζαηάλεζξ ηδξ μδδβίαξ
2001/42/ΔΘ «ζπεηζηά ιε ηδκ εηηίιδζδ ηςκ πενζααθθμκηζηχκ
επζπηχζεςκ μνζζιέκςκ ζπεδίςκ ηαζ πνμβναιιάηςκ» ημο
Δονςπασημφ Θμζκμαμοθίμο ηαζ ημο Ποιαμοθίμο ηδξ 27δξ Ημοκίμο
2001» (ΦΔΘ 1225 Β΄/5.9.2006).

3.

Ρδ ιεθέηδ ημο Δζδζημφ Ξθαζζίμο Σςνμηαλζημφ Ππεδζαζιμφ ηαζ
Αεζθυνμο Ακάπηολδξ βζα ημκ Ρμονζζιυ, πμο εβηνίεδηε ιε ……….

4.

Ρδκ απυ …. Πηναηδβζηή Κεθέηδ Ξενζααθθμκηζηχκ Δπζπηχζεςκ
(ΠΚΞΔ) βζα ημ Δζδζηυ Ξθαίζζμ Σςνμηαλζημφ ηαζ Αεζθυνμο
Ακάπηολδξ βζα ημκ Ρμονζζιυ.

5.

Ρδκ απυ … ακαημίκςζδ πμο δδιμζζεφεδηε ζηζξ εθδιενίδεξ … ηαζ ….
, ιε ηδκ μπμία βκςζημπμζήεδηε ζημ ημζκυ δ έκανλδ ηδξ δζαδζηαζίαξ
δζααμφθεοζδξ επί ηδξ μζηείαξ ΠΞΚΔ.

6.

Ρζξ οπ’ αν. …. βκςιμδμηήζεζξ ηςκ Ξενζθενεζαηχκ Ποιαμοθίςκ
Ακαημθζηήξ Καηεδμκίαξ ηαζ Θνάηδξ, Αηηζηήξ, Βμνείμο Αζβαίμο,
Γοηζηήξ Δθθάδαξ, Γοηζηήξ Καηεδμκίαξ, Ζπείνμο, Θεζζαθίαξ, Ημκίςκ
Λήζςκ,
Θεκηνζηήξ
Καηεδμκίαξ,
Θνήηδξ,
Λμηίμο
Αζβαίμο,
Ξεθμπμκκήζμο ηαζ Πηενεάξ Δθθάδαξ, ακηζζημίπςξ .

7.

Ρζξ οπ’ αν. … βκςιμδμηήζεζξ ηςκ Δηηεθεζηζηχκ Δπζηνμπχκ ηςκ
Ννβακζζιχκ Αεήκαξ ηαζ Θεζζαθμκίηδξ ακηζζημίπςξ.

8.

Ρα οπ’ αν. …..έββναθα ηςκ Γζεοεφκζεςκ Ξενζααθθμκηζημφ
Ππεδζαζιμφ, Ξμθεμδμιζημφ Ππεδζαζιμφ ηαζ Δθέβπμο Αηιμζθαζνζηήξ
Οφπακζδξ ηαζ Θμνφαμο (ΔΑΟΘ) ημο ΞΔΣΥΓΔ.
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9.

Ρα οπ’ αν. … έββναθα ηςκ Γζεοεφκζεςκ … ημο πμονβείμο
Ξμθζηζζιμφ, ηα οπ’ αν…. έββναθα ηςκ Γζεοεφκζεςκ … ημο
πμονβείμο Αβνμηζηήξ Ακάπηολδξ ηαζ Ρνμθίιςκ, ηα οπ’ αν. …
έββναθα ηςκ Γζεοεφκζεςκ … ημο πμονβείμο Διπμνζηήξ Λαοηζθίαξ,
ηα οπ’ αν. … έββναθα ηςκ Γζεοεφκζεςκ …… ημο πμονβείμο
Ακάπηολδξ, ηα οπ’ αν. … έββναθα ηςκ Γζεοεφκζεςκ … ημο
πμονβείμο Ρμονζζηζηήξ Ακάπηολδξ ηαζ ηα οπ’ αν. …. έββναθα ηςκ
Γζεοεφκζεςκ … ημο πμονβείμο Κεηαθμνχκ ηαζ Δπζημζκςκζχκ.

10. Ρδκ απυ .... εζζήβδζδ ηδξ Γζεφεοκζδξ Σςνμηαλίαξ ημο ΞΔΣΥΓΔ
πνμξ ημ Δεκζηυ Ποιαμφθζμ Σςνμηαλζημφ Ππεδζαζιμφ ηαζ Αεζθυνμο
Ακάπηολδξ.
11.

Ρδ βκςιμδυηδζδ ........ ημο Δεκζημφ Ποιαμοθίμο Σςνμηαλζημφ
Ππεδζαζιμφ ηαζ Αεζθυνμο Ακάπηολδξ.

12.

Ρδκ απυ .... εζζήβδζδ ηδξ Γζεφεοκζδξ Σςνμηαλίαξ ημο ΞΔΣΥΓΔ
πνμξ ηδκ Δπζηνμπή Ποκημκζζιμφ ηδξ Θοαενκδηζηήξ Ξμθζηζηήξ ζημκ
ημιέα ημο Σςνμηαλζημφ Ππεδζαζιμφ ηαζ ηδξ Αεζθυνμο Ακάπηολδξ.

13.

Ρμ βεβμκυξ υηζ απυ ηζξ ηακμκζζηζηέξ δζαηάλεζξ ηδξ απυθαζδξ αοηήξ
δεκ πνμηαθείηαζ δαπάκδ ζε αάνμξ ημο ηναηζημφ πνμτπμθμβζζιμφ,

Β. Δηηζιχκηαξ ζδίςξ ηα αηυθμοεα:
1. H ημονζζηζηή δναζηδνζυηδηα δζμβηχκεηαζ ναβδαία ςξ μζημκμιζηυ,
ημζκςκζηυ ηαζ πμθζηζζιζηυ θαζκυιεκμ ζε παβηυζιζμ επίπεδμ ηαζ
απμηηά κέα πμζμηζηά παναηηδνζζηζηά, οπυ ημ ηαεεζηχξ εκυξ δζανηχξ
εκηεζκυιεκμο δζεεκμφξ ακηαβςκζζιμφ. Δζδζηυηενα, ακαιέκεηαζ κα
ζοκεπίζεζ κα αολάκεηαζ παβηυζιζα ιεζμπνυεεζια ιε εηήζζμ νοειυ
άκς ημο 6%. Ζ εηηίιδζδ αοηή, ακ ζοκδοαζηεί ιε ημ βεβμκυξ υηζ ημ
1/3 πενίπμο ηδξ ημονζζηζηήξ δναζηδνζυηδηαξ έπεζ ςξ πνμμνζζιυ ηδκ
Δονχπδ, ακαδεζηκφεζ ιζα ζοκεπζγυιεκδ ακμδζηή πμνεία ζηδκ
εονφηενδ πενζμπή ιαξ. Άθθςζηε μζ ιαηνμπνυκζεξ πνμαθέρεζξ (ηαζ
βζα ηδ Κεζυβεζμ) είκαζ εεηζηέξ.
2. Νζ αθθαβέξ πμο ζοκηεθμφκηαζ ζηδκ παβηυζιζα ημονζζηζηή αβμνά
έπμοκ άιεζα απμηεθέζιαηα ζηα παναηηδνζζηζηά, ημκ ηνυπμ δζάεεζδξ
ηαζ ηζξ απαζηήζεζξ βζα ηδ δζαιυνθςζδ ημο εθθδκζημφ ημονζζηζημφ
πνμσυκημξ. Ηδζαίηενα επζζδιαίκεηαζ δ αολδιέκδ γήηδζδ ηαημζηίαξ ζε
μνβακςιέκα ζοβηνμηήιαηα ημονζζιμφ ηαεχξ ηαζ ιμνθχκ
δζαπείνζζδξ ημονζζηζηχκ ηαηαθοιάηςκ (π.π. condo hotels) ζηδ
θμβζηή ηδξ πχθδζδξ ή ηαζ ηδξ ιαηνμπνυκζαξ ιίζεςζδξ ζε ηνίημοξ,
εκυξ πμζμζημφ ηδξ ημονζζηζημφ ζοβηνμηήιαημξ οπυ ηδ ιμνθή
ακελάνηδηςκ δζαιενζζιάηςκ ή ηαημζηζχκ πμο πνδζζιμπμζμφκηαζ απυ
ημκ θμνέα ηδξ ημονζζηζηήξ επζπείνδζδξ ςξ ηιήια ημο λεκμδμπείμο
δοκάιεζ ιζζεςηζηχκ ζοιαάζεςκ πμο ζοκάπημκηαζ ιεηαλφ αοημφ ηαζ
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ηςκ ηονίςκ ηςκ δδιζμονβμφιεκςκ αοημηεθχκ ζδζμηηδζζχκ,
3. Ζ έθθεζρδ ημζκήξ ημονζζηζηήξ πμθζηζηήξ ζημ πθαίζζμ ηδξ ΔΔ,
δοζπεναίκεζ ηδ ζπεδζαζιέκδ ημονζζηζηή ακάπηολδ ηδξ πχναξ, ιεζχκεζ
ηζξ δοκαηυηδηεξ πνμβναιιαηζζιμφ ηαζ εθέβπμο επί ηδξ ημονζζηζηήξ
πμθζηζηήξ, πενζμνίγεζ ηδ δοκαηυηδηα ηδξ πχναξ κα οπμζηδνίλεζ ιε
οπμδμιέξ ηδ πςνζηή δζάποζδ ηαζ ηδκ πμζμηζηή ακααάειζζδ ηδξ
ημονζζηζηήξ δναζηδνζυηδηαξ, εκχ ηαοηυπνμκα μλφκεζ ημοξ ηζκδφκμοξ
πμο πνμένπμκηαζ απυ ηζξ απαζηήζεζξ πμο δζαιμνθχκεζ μ δζεεκήξ
ακηαβςκζζιυξ,
4. Ρμ ζφκμθμ ηςκ ζοβηνζηζηχκ πθεμκεηηδιάηςκ ηδξ πχναξ
(πμθζηζζιζηυ ηεθάθαζμ, ηθίια, πμθοκδζζαηυξ παναηηήναξ, ιήημξ ηαζ
πμζυηδηα ηςκ αηηχκ, πμζηζθία ηαζ έκημκδ εκαθθαβή ηδξ ιμνθήξ ηαζ
ημο είδμοξ ηςκ πυνςκ, ποηκυηδηα ηαζ πμζηζθία ηςκ πενζμπχκ
ζδζαίηενμο θοζζημφ ηάθθμοξ), ηδκ ηαεζζημφκ ιμκαδζηή ζημκ
παβηυζιζμ ημονζζηζηυ πάνηδ ςξ πνμξ ηζξ δοκαηυηδηεξ ακάπηολδξ
ηςκ πενζζζμηένςκ απυ ηζξ ζφβπνμκεξ ιμνθέξ ημονζζιμφ ηαζ ιάθζζηα
ορδθχκ απαζηήζεςκ,
5. Ρα ηφνζα παναηηδνζζηζηά ημο εθθδκζημφ ημονζζιμφ ηαζ εζδζηυηενα:
 Ζ απήπδζδ ηδξ πχναξ ηονίςξ ζηζξ αβμνέξ ηδξ Γοηζηήξ Δονχπδξ.
 Ζ επζηνάηδζδ ημο ιαγζημφ ημονζζιμφ
ακάπηολδ άθθςκ ιμνθχκ ημονζζιμφ.

ηαζ

δ

πενζμνζζιέκδ

 Ζ πενζααθθμκηζηή οπμαάειζζδ ζε ιενζημφξ πνμμνζζιμφξ.
 Ζ έκημκδ επμπζηυηδηα πμο ηαεζζηά ακαβηαίμ ημκ ειπθμοηζζιυ ημο
ημονζζηζημφ πνμσυκημξ ιε δναζηδνζυηδηεξ πμο επζιδηφκμοκ ηδκ
ημονζζηζηή πενίμδμ (πνμχεδζδ αζηζημφ ημονζζιμφ, ζοκεδνζαημφ
ημονζζιμφ, ημονζζιμφ βηυθθ).
 Ζ ιεζςιέκδ πνμζααζζιυηδηα ηςκ πνμμνζζιχκ.
 Ζ ηονζανπία ημο αενμπθάκμο ςξ ιέζμο άθζλδξ αθθμδαπχκ
επζζηεπηχκ.
 Ρμ ιδ ζηακμπμζδηζηυ επίπεδμ οπδνεζζχκ, δ απαλίςζδ ζδιακηζημφ
πμζμζημφ ηςκ ημονζζηζηχκ ηαηαθοιάηςκ πανά ηδκ επζπεζνμφιεκδ
ανβή αθθά ζηαεενή πμζμηζηή ακααάειζζδ ημο λεκμδμπεζαημφ
δοκαιζημφ αάζεζ κέςκ πνυηοπςκ, μζ εθθείρεζξ ζε εζδζηέξ
ημονζζηζηέξ
οπμδμιέξ
ηαεχξ
ηαζ
μζ
δοζθεζημονβίεξ
(ηοηθμθμνζαηή ζοιθυνδζδ, έθθεζρδ πχνςκ ζηάειεοζδξ η.θπ.)
πμο πανμοζζάγμοκ πμθθμί ημονζζηζημί πνμμνζζιμί ιε ηδκ
πανεπυιεκδ οπμαάειζζδ ημο πενζαάθθμκημξ.
 Ζ νζγζηή ακαζοβηνυηδζδ ηδξ πνμαμθήξ ηδξ ζηζξ δζεεκείξ αβμνέξ
ηαζ δ ακάδεζλδ κέςκ ιμνθχκ ημονζζιμφ.
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6. Κε ημκ ηαηάθθδθμ πςνζηυ ζπεδζαζιυ δ ημονζζηζηή ακάπηολδ ιπμνεί
κα επδνεάζεζ εεηζηά έκα ζδιακηζηυ ηιήια ηςκ θμζπχκ παναβςβζηχκ
δναζηδνζμηήηςκ ιζαξ πενζμπήξ.
7. Ζ οζμεέηδζδ εκυξ επζζηδιμκζηά μθμηθδνςιέκμο πςνμηαλζημφ
ζπεδζαζιμφ απμηεθεί πνμτπυεεζδ βζα ηδκ μνεμθμβζηή ακάπηολδ ηςκ
ακενχπζκςκ δναζηδνζμηήηςκ (ιεηαλφ ηςκ μπμίςκ μ ημονζζιυξ ζημ
πχνμ). Ν πςνμηαλζηυξ ζπεδζαζιυξ πνμζθένεζ έκα επζπεζνδζζαηυ
πθαίζζμ ακαθμνάξ βζα ηδκ ακαγήηδζδ ζοιπθδνςιαηζηυηδηαξ ηαζ
ζοκένβεζαξ ζηζξ επζιένμοξ ημιεαηέξ πμθζηζηέξ ηαεχξ ηαζ βζα ηδ
δζεοεέηδζδ ηςκ εκδεπυιεκςκ ζοβηνμφζεςκ ςξ πνμξ ηδ πνήζδ ηςκ
θοζζηχκ ηαζ πμθζηζζηζηχκ πυνςκ ηαζ ζδίςξ ςξ πνμξ ηζξ πνήζεζξ βδξ.
8. Ζ μνβάκςζδ ηδξ ημονζζηζηήξ ακάπηολδξ ιέζς ημο πςνμηαλζημφ
ζπεδζαζιμφ πμο ααζίγεηαζ ζηζξ ανπέξ ηδξ αεζθυνμο ηαζ ζζυννμπδξ
ακάπηολδξ, ζοιαάθθεζ ζηδ δδιζμονβία ηθίιαημξ ειπζζημζφκδξ ηςκ
επεκδοηχκ ηαζ ακαδεζηκφεζ ηδ πχνα ζε χνζιμ ημονζζηζηυ πνμμνζζιυ.
Δβηνίκμοιε:
Ρμ Δζδζηυ Ξθαίζζμ Σςνμηαλζημφ Ππεδζαζιμφ ηαζ Αεζθυνμο Ακάπηολδξ βζα
ημκ Ρμονζζιυ (Δ.Ξ.Σ.Π.Α.Α), ημ μπμίμ έπεζ ςξ ελήξ:
Άξζξν 1
ΠΘΝΞΝΠ
Πημπυξ ημο Δζδζημφ Ξθαζζίμο Σςνμηαλζημφ Ππεδζαζιμφ ηαζ Αεζθυνμο
Ακάπηολδξ βζα ημκ Ρμονζζιυ είκαζ δ πανμπή ηαηεοεφκζεςκ, ηακυκςκ ηαζ
ηνζηδνίςκ βζα ηδ πςνζηή δζάνενςζδ, μνβάκςζδ ηαζ ακάπηολδ ημο
ημονζζιμφ ζημκ εθθδκζηυ πχνμ ηαζ ηςκ ακαβηαίςκ πνμξ ημφημ οπμδμιχκ
ηαεχξ ηαζ δ δζαηφπςζδ εκυξ νεαθζζηζημφ πνμβνάιιαημξ δνάζδξ βζα ηδκ
επυιεκδ δεηαπεκηαεηία (2007 – 2021).
Κε ημ εκ θυβς Δζδζηυ Ξθαίζζμ επζδζχηεηαζ επίζδξ δ αεθηίςζδ ηδξ
ακηαβςκζζηζηυηδηαξ ημο ημονζζηζημφ πνμσυκημξ, δ ελαζθάθζζδ ηδξ
πνμζηαζίαξ ηαζ ηδξ αζςζζιυηδηαξ ηςκ πυνςκ, δ εκίζποζδ ηςκ πμθζηζηχκ
πενζθενεζαηήξ ακάπηολδξ ηαεχξ ηαζ δ δζαιυνθςζδ εκυξ ζαθέζηενμο
πθαζζίμο ηαηεοεφκζεςκ πνμξ ημκ οπμηείιεκμ ζπεδζαζιυ, ηζξ αδεζμδμημφζεξ
ανπέξ ηαζ ηζξ εκδζαθενυιεκεξ επζπεζνήζεζξ.

5

Άξζξν 2
ΠΡΝΣΝΗ
Ρμ Δζδζηυ Ξθαίζζμ Σςνμηαλζημφ Ππεδζαζιμφ ηαζ Αεζθυνμο Ακάπηολδξ βζα
ημκ Ρμονζζιυ ζημπεφεζ ζηδ δζαιυνθςζδ ζοκεδηχκ βζα:
 Ρδκ πμζμηζηή πενζααθθμκηζηή ακααάειζζδ, εειαηζηή, πνμκζηή ηαζ
πςνζηή δζεφνοκζδ ηδξ ημονζζηζηήξ δναζηδνζυηδηαξ ηαζ εκίζποζδ ηδξ
ακηαβςκζζηζηυηδηαξ ημο Δθθδκζημφ ημονζζηζημφ πνμσυκημξ, ιε εζδζηή
ιένζικα βζα ηδκ ακάδεζλδ ηαζ πνμαμθή ηδξ ηαοηυηδηαξ ημο,
 Ρδκ πνμζανιμβή ημο ζπεδζαζιμφ ζηζξ κέεξ πνμηθήζεζξ ηαζ πμθζηζηέξ,
βζα ηδ αεθηίςζδ ηδξ απυδμζδξ ζημκ ημιέα ημο ημονζζιμφ.
 Ρδ πνμχεδζδ ηδξ οβζμφξ επζπεζνδιαηζηυηδηαξ, ιέζα απυ ηδ
δδιζμονβία ζηαεενμφ πθαζζίμο ηακυκςκ πμο αθμνμφκ ζηδ
πςνμεέηδζδ, επζπεζνήζεςκ πμο ζπεηίγμκηαζ ιε ημκ ημονζζιυ ηαζ ηδ
δδιζμονβία ζοκεδηχκ βζα ηδκ πνμζέθηοζδ ζδιακηζηχκ, βζα ηδκ
εεκζηή μζημκμιία, ημονζζηζηχκ επεκδφζεςκ.
 Ρδκ ελεζδίηεοζδ ηαζ ζοιπθήνςζδ ηςκ ααζζηχκ ηαηεοεφκζεςκ,
πνμηεναζμηήηςκ ηαζ επζθμβχκ ημο οπυ ηαηάνηζζδ Γεκζημφ Ξθαζζίμο
Σςνμηαλζημφ Ππεδζαζιμφ ηαζ Αεζθυνμο Ακάπηολδξ, ζημκ ημιέα ημο
ημονζζιμφ.
 Ρδκ πνμχεδζδ ηδξ αεζθυνμο ηαζ ζζυννμπδξ ακάπηολδξ ηδξ πχναξ,
ζφιθςκα ιε ηζξ θοζζηέξ, πμθζηζζηζηέξ, μζημκμιζηέξ ηαζ ημζκςκζηέξ
ζδζαζηενυηδηεξ ηάεε πενζμπήξ.
 Ρδ δζάποζδ ηδξ ακάπηολδξ ημο ημονζζιμφ ζε πενζζζυηενεξ
βεςβναθζηέξ πενζμπέξ ιε πμθζηζηέξ πμο εα εκεαννφκμοκ ή εα
απμεαννφκμοκ ηδ ζοβηέκηνςζδ ηςκ επεκδφζεςκ ζημκ ημονζζιυ.
 Ρδ δζάποζδ ηςκ απμηεθεζιάηςκ ημο ημονζζιμφ ζημοξ οπμθμίπμοξ
ημιείξ ηδξ μζημκμιίαξ, ιε πμθζηζηέξ μζ μπμίεξ εκζζπφμοκ ηδ δζαζφκδεζή
ημοξ
 Ρδ αεθηίςζδ ημο ζοκμθζημφ (άιεζμο ηαζ έιιεζμο) μζημκμιζημφ
απμηεθέζιαημξ ηδξ ημονζζηζηήξ δναζηδνζυηδηαξ ηαζ ημο ααειμφ
απυδμζήξ ηδξ
 Ρδκ εκζςιάηςζδ ζημ πανυκ εζδζηυ πθαίζζμ ηςκ ζπεηζηχκ ιε ημκ
ημονζζιυ ηαηεοεφκζεςκ, πανειαάζεςκ ηαζ ένβςκ ηςκ πνμβναιιάηςκ
δδιμζίςκ επεκδφζεςκ, ηςκ πνμβναιιάηςκ πενζθενεζαηήξ ακάπηολδξ,
ηαεχξ ηαζ άθθςκ βεκζηχκ ή εζδζηχκ ακαπηολζαηχκ πνμβναιιάηςκ
πμο έπμοκ αλζυθμβεξ επζπηχζεζξ ζηδ δζάνενςζδ ηαζ ακάπηολδ ημο
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εεκζημφ πχνμο, ηαεχξ ηαζ ηδ δζαηφπςζδ πνμηάζεςκ βζα κέεξ
πανειαάζεζξ, ένβα η.θπ.
 Ρδκ πανμπή ηςκ ακαβηαίςκ ηαηεοεφκζεςκ πνμξ ηα οπμηείιεκα
επίπεδα πςνζημφ ζπεδζαζιμφ βζα ηδκ πνμχεδζδ ηδξ ημονζζηζηήξ
ακάπηολδξ ζημ πθαίζζμ ηδξ αεζθυνμο, ζζυννμπδξ, ζοκεηηζηήξ ηαζ
μθμηθδνςιέκδξ δζαπείνζζδξ ημο πχνμο.
 Ρδκ ελεζδίηεοζδ ηαζ ακαπνμζανιμβή ηςκ ζηυπςκ, ηαηεοεφκζεςκ ηαζ
πνμηεναζμηήηςκ ηδξ ακαπηολζαηήξ κμιμεεζίαξ, υζμκ αθμνά ζηδκ
ημονζζηζηή ακάπηολδ ηαζ ηδκ πανμπή εζδζηυηενςκ ηαηεοεφκζεςκ ςξ
πνμξ ηδκ αλζμπμίδζδ ηςκ ακαπηολζαηχκ ηζκήηνςκ.
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Άξζξν 3
ΝΟΗΠΚΝΗ
1. Κζα πενζμπή δζαεέηεζ «αλαγλσξίζηκε ηνπξηζηηθή ηαπηόηεηα» υηακ:
- Απμηεθεί δδιμθζθή ηυπμ (ημονζζηζηυ πνμμνζζιυ) ιε ζζπονή θήιδ.
- Σαναηηδνίγεηαζ απυ δζαιμνθςιέκδ ορδθή ηαζ ζοκεπή γήηδζδ
ακελανηήηςξ παναηηδνζζηζηχκ δθζηίαξ ηαζ εζζμδδιαηζηήξ ηάλδξ ηςκ
επζζηεπηχκ.
2. Υξ «καδηθόο» μνίγεηαζ μ ημονζζιυξ, μ μπμίμξ, δζαιμνθχκεηαζ ηαζ
δζεηπεναζχκεηαζ ιε μνβακςιέκμ ηνυπμ απυ ημονζζηζημφξ θμνείξ ηαζ
επζπεζνήζεζξ ηαζ ζοκδέεηαζ ιε ηζξ εηάζημηε ηονίανπεξ ιμνθέξ ημο.
3. Υξ «ελαιιαθηηθέο κνξθέο ηνπξηζκνύ» μνίγμκηαζ αοηέξ πμο
αημθμοεμφκ δζαθμνεηζηυ ηνυπμ μνβάκςζδξ απυ αοηυ ημο ιαγζημφ
ημονζζιμφ ηαζ ζηδνίγμκηαζ ηαηά ηακυκα ζηδκ αλζμπμίδζδ δζαθμνεηζηχκ
πυνςκ απυ ημ ηονίανπμ ιμκηέθμ ημονζζιμφ (ήθζμξ – εάθαζζα) ιε ήπζμ
ηνυπμ.
4. Υξ «πςειή ζπγθέληξσζε ηνπξηζκνύ» κμείηαζ δ ζοβηέκηνςζδ
επζζηεπηχκ ζε πενζμπέξ εββφξ ηςκ μνίςκ ηδξ θένμοζαξ ζηακυηδηαξ ηςκ
πυνςκ ημο πενζαάθθμκημξ ηαζ ηςκ οπμδμιχκ. Κπμνεί κα αθμνά ιαγζηυ
ημονζζιυ ή εκαθθαηηζηέξ ιμνθέξ ημονζζιμφ.
5. Υξ «αμηόινγε αλάπηπμε ηνπξηζηηθώλ δξαζηεξηνηήησλ» ιζαξ
πενζμπήξ, κμείηαζ δ ακάπηολδ εκηυξ ηςκ μνίςκ ηςκ δοκαημηήηςκ ημο
πενζαάθθμκημξ ηαζ ηςκ οπμδμιχκ ηδξ.
6. Υξ «απνδεθηό επίπεδν ππνδνκώλ» ιζαξ πενζμπήξ, μνίγεηαζ αοηυ πμο
ελαζθαθίγεζ ηδκ ζηακμπμίδζδ ηςκ ααζζηχκ ακαβηχκ βζα ημ πενζαάθθμκ,
ημοξ ιυκζιμοξ ηαημίημοξ ηαζ ημοξ επζζηέπηεξ.
7. Υξ
«ζύλζεηε θαη νινθιεξσκέλε αλάπηπμε
ηνπξηζηηθώλ
ππνδνκώλ ζηαζεξνύ παξαζεξηζκνύ» κμείηαζ δ ζοκδοαζιέκδ
ακάπηολδ λεκμδμπείςκ δζαθυνςκ θεζημονβζηχκ ιμνθχκ / ηφπςκ
ορδθχκ
πνμδζαβναθχκ,
ημονζζηζηχκ
επζπθςιέκςκ
επαφθεςκ,
εβηαηαζηάζεςκ εζδζηήξ ημονζζηζηήξ οπμδμιήξ (ζοκεδνζαηά ηέκηνα,
βημθθ, ηέκηνα εαθαζζμεεναπείαξ η.ά) ηαεχξ ηαζ ηαημζηζχκ πνμξ
πχθδζδ ζηζξ μπμίεξ εα πνμαθέπεηαζ δ δοκαηυηδηα πανμπήξ
λεκμδμπεζαηχκ οπδνεζζχκ ορδθμφ επζπέδμο.
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Άξζξν 4
ΘΑΡΖΓΝΟΗΝΞΝΗΖΠΖ ΡΝ ΔΘΛΗΘΝ ΣΩΟΝ
Γζα ηζξ ακάβηεξ ημο πανυκημξ Δζδζημφ Ξθαζζίμο, μ εεκζηυξ πχνμξ, πμο
πνμζεββίγεηαζ αάζεζ ηδξ έκηαζδξ ηαζ ημο είδμοξ ηδξ ημονζζηζηήξ
δναζηδνζυηδηαξ, ηδξ βεςιμνθμθμβίαξ ηαζ ηδξ εοαζζεδζίαξ ηςκ πυνςκ ημο,
ηαηαηάζζεηαζ ζηζξ αηυθμοεεξ ηαηδβμνίεξ πενζμπχκ πμο απεζημκίγμκηαζ
δζαβναιιαηζηά ζημ πάνηδ πμο αημθμοεεί ζε ζιίηνοκζδ.
(Α) Αλαπηπγκέλεο
παναηηδνζζηζηά:

ηνπξηζηηθά

πεξηνρέο.

Γζαεέημοκ

ηα

ελήξ

- Ακαβκςνίζζιδ ημονζζηζηή ηαοηυηδηα ιε ζζπονή θήιδ.
- ρδθή ζοβηέκηνςζδ ιαγζημφ ημονζζιμφ.
- Αολδιέκδ πζεακυηδηα βζα θείκμοζα μζημκμιζηή απυδμζδ ημο
ημονζζηζημφ πυνμο.
ρδθυ ααειυ ελάνηδζδξ
ημονζζηζηή δναζηδνζυηδηα.

ηδξ

ημπζηήξ

μζημκμιίαξ

απυ

ηδκ

(Β) Αλαπηπζζόκελεο ηνπξηζηηθά πεξηνρέο. Σαναηηδνίγμκηαζ απυ ηα
ελήξ ζημζπεία:
- Ποβηέκηνςζδ
ζδζαίηενςκ
πμθζηζζιζημφ πενζαάθθμκημξ.

παναηηδνζζηζηχκ

θοζζημφ

ηαζ

- Αλζυθμβδ ακάπηολδ ημονζζηζηχκ δναζηδνζμηήηςκ.
- Γοκαηυηδηα βζα πεναζηένς αζχζζιδ αλζμπμίδζδ ηςκ πυνςκ.
- Γοκαηυηδηα δζαθμνμπμίδζδξ ηαζ ειπθμοηζζιμφ ημο ημονζζηζημφ
πνμσυκημξ ηαεχξ ηαζ δζάποζδξ ηδξ γήηδζδξ.
- Ύπανλδ απμδεηημφ επζπέδμο οπμδμιχκ.
Ξεναζηένς, ζε αοηήκ ηδκ ηαηδβμνία πενζμπχκ δζαιμνθχκμκηαζ ηνεζξ
οπμηαηδβμνίεξ, ςξ ελήξ:
(Β1) Ξενζμπέξ ιε πενζεχνζα ακάπηολδξ ιαγζημφ ημονζζιμφ ηαζ
(Β2) Ξενζμπέξ
ημονζζιμφ.

ιε

πενζεχνζα

ακάπηολδξ

εκαθθαηηζηχκ

ιμνθχκ

Πηδκ ηαηδβμνία αοηή εκηάζζεηαζ ιεβάθμξ ανζειυξ κδζζχκ ηαεχξ ηαζ
μζ οπυ ηα ζημζπεία Β2.1 – Β2.11 πενζμπέξ ηδξ δπεζνςηζηήξ πχναξ.
B2.1 Γαδζά – Πμοθθί
B2.2 Θενηίκδ
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Γζάβναιια 1

10

B2.3 Βένιζμ – Θασιαηηζαθάκ – Έδεζζα – Βένμζα – Λάμοζα
2.4 Θαζημνζά – Φθχνζκα – Ξνέζπεξ
B2.5 Ξενζμπή Β. Ξίκδμο, Εαβμνίμο, Ργμοιένηςκ ηαζ μνεζκυξ πχνμξ
Γοηζηήξ Θεζζαθίαξ
B2.6 Όθοιπμξ – Θίζζααμξ – Καονμαμφκζ
B2.7 Ννεζκυξ πχνμξ Πηενεάξ Δθθάδαξ (Νίηδ, Ξανκαζζυξ, Γηζχκα,
Βανδμφζζα, Ροιθνδζηυξ, Σεθζδυκα, Θαθζαημφδα, Ξακαζηςθζηυ, Όνδ
Λαοπαηηίαξ)
B2.8 Γίνθοξ
B2.9 Ννεζκυξ πχνμξ Ξεθμπμκκήζμο (Ξακαπασηυ, Σεθιυξ, Εήνεζα,
Δνφιακεμξ, Καίκαθμ, Ξάνκςκαξ ηαζ Ραΰβεημξ)
B2.10 Ννεζκυξ πχνμξ Θεκηνμ-Γοηζηήξ Θνήηδξ (Ιεοηά Όνδ – Ίδδ)
B2.11 Ννεζκυξ πχνμξ Θεκηνζηήξ Θνήηδξ (Γίηηδ)
(Β.3) Ακαπηοβιέκμζ πονήκεξ ιαγζημφ ημονζζιμφ εκηυξ εονφηενςκ
ακαπηοζζυιεκςκ πενζμπχκ ιε πενζεχνζα ακάπηολδξ εκαθθαηηζημφ
ημονζζιμφ.
Πηδκ ηαηδβμνία αοηή πενζθαιαάκμκηαζ μζ πενζμπέξ εβηαηαζηάζεςκ
ηςκ οθζζηάιεκςκ πζμκμδνμιζηχκ ηέκηνςκ Σεθιμφ, Ξανκαζζμφ
Ροιθνδζημφ ηαζ Βενιίμο ηαεχξ ηαζ ηςκ μζηζζιχκ πμο ηα
πενζαάθθμοκ.
(Γ) Ξεξηνρέο ηνπξηζηηθνύ ελδηαθέξνληνο κε θπξίαξρεο ρξήζεηο
άιιεο από ηνλ ηνπξηζκό, θαη δπλαηόηεηα αλάπηπμεο
ελαιιαθηηθώλ κνξθώλ ηνπξηζκνύ.
Σαναηηδνίγμκηαζ απυ ηα ελήξ ζημζπεία:
- Θονίανπδ άθθδ πνήζδ πθδκ ημονζζιμφ.
- Νζ πενζμπέξ αοηέξ δζαεέημοκ μνζζιέκα παναηηδνζζηζηά ημονζζηζηήξ
έθλδξ (θοζζηά ηαζ ακενςπμβεκή ζημζπεία ζδζαίηενδξ αλίαξ, η.α.),
αθθά βζα πμζηίθμοξ θυβμοξ δ ιέπνζ ζήιενα ακάπηολή ημοξ
οπμζηδνίπεδηε απυ άθθμοξ ημιείξ, ζδίςξ ημκ πνςημβεκή, ηαζ δεκ
αλζμπμίδζε αοηά ηα παναηηδνζζηζηά.
- Γοκαηυηδηα ζοιπθδνςιαηζηήξ θεζημονβίαξ ηδξ ημονζζηζηήξ
δναζηδνζυηδηαξ βζα ηδκ «εκίζποζδ» άθθςκ - ηονίανπςκ – πνήζεςκ
ηαζ δναζηδνζμηήηςκ.
- Σαιδθυ επίπεδμ ή έθθεζρδ ημονζζηζηχκ οπμδμιχκ.
Πηδκ ηαηδβμνία αοηή εκηάζζμκηαζ μζ οπυ ηα ζημζπεία Γ1- Γ3
πενζμπέξ ηδξ δπεζνςηζηήξ πχναξ:
Γ1 Ξμιαημπχνζα (Βυνεζα Μάκεδξ – Θμιμηδκήξ)
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Γ2 Ομδυπδ (Δθαηζά)
Γ3 Άβναθα – Αζπνμπυηαιμξ
(Γ) Κεηξνπνιηηηθέο
πεξηνρέο:
Ραοηίγμκηαζ
ιε
ηα
υνζα
ιδηνμπμθζηζηχκ ζοβηνμηδιάηςκ Αεήκαξ ηαζ Θεζζαθμκίηδξ.
(Δ) Λεζηά θαη παξάθηηεο πεξηνρέο:
εδαθζηήξ πενζθένεζαξ ηςκ κήζςκ
επζθάκεζα ηςκ πανάηηζςκ δδιμηζηχκ
Δθθάδαξ (ζοιπενζθαιαακμιέκδξ ηδξ
ηςκ 200 ι. ηαζ αάεμοξ ιέπνζ 5 πθι.

ηςκ

Ακαθένεηαζ ζημ ζφκμθμ ηδξ
πθδκ ηδξ Δφαμζαξ ηαζ ζηδκ
δζαιενζζιάηςκ ηδξ δπεζνςηζηήξ
Δφαμζαξ) ιέπνζ ημο ορμιέηνμο

(ΠΡ) Νξεηλέο πεξηνρέο. Ξνυηεζηαζ βζα ηζξ πενζμπέξ ηδξ δπεζνςηζηήξ
Δθθάδαξ ζοιπενζθαιαακμιέκδξ ηδξ Δφαμζαξ ηαεχξ ηαζ ηδξ κήζμο
Θνήηδξ πμο εηηείκμκηαζ ζε ορυιεηνμ άκς ηςκ 600 ι.
(Ε) Ξεδηλέο θαη εκηνξεηλέο πεξηνρέο. Ξνυηεζηαζ βζα ηζξ πενζμπέξ, πμο
δεκ ηαηαηάζζμκηαζ ζημκ πανάηηζμ ή μνεζκυ πχνμ. Ποιπενζθαιαάκεζ
ημκ πεδζκυ ή διζμνεζκυ πχνμ ηδξ Δφαμζαξ ηαζ ηδξ Θνήηδξ.
(Ζ) Ξεξηνρέο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηνλ Θαηάινγν Ρόπσλ
Θνηλνηηθήο Πεκαζίαο (πενζμπέξ ημο Γζηηφμο Φφζδ (NATURA) 2000)
ηαζ θμζπέξ πενζμπέξ πενζααθθμκηζηήξ εοαζζεδζίαξ, υπςξ ηδνοβιέκμζ
ζζημνζημί ηυπμζ, ηαηαθφβζα άβνζαξ γςήξ η.θπ., υπςξ έπμοκ
μνζμεεηδεεί ζφιθςκα ιε ηζξ ηείιεκεξ δζαηάλεζξ.
(Θ) Ξαξαδνζηαθνί νηθηζκνί υπςξ έπμοκ παναηηδνζζηεί ζφιθςκα ιε ηζξ
ηείιεκεξ δζαηάλεζξ.
(Η) Αξραηνινγηθνί ρώξνη θαη κλεκεία,
ζφιθςκα ιε ηζξ ηείιεκεξ δζαηάλεζξ.

υπςξ

έπμοκ

μνζμεεηδεεί

Όπμο απυ ηδκ δζαβναιιαηζηή απεζηυκζζδ ημο ζοκδιιέκμο πάνηδ «Βαζζηχκ
ηαηεοεφκζεςκ πςνζηήξ μνβάκςζδξ ημο ημονζζιμφ» δεκ πνμηφπημοκ ιε
ζαθήκεζα ηα υνζα ηςκ οπυ ηα ζημζπεία Α – Γ πενζμπχκ ημο άνενμο αοημφ δ
αηνζαήξ μνζμεέηδζή ημοξ εα βίκεζ ζημ πθαίζζμ ημο οπμηείιεκμο ζπεδζαζιμφ
ήημζ ιε Γ.Ξ.Π. ή Π.Σ.Ν.Ν.Α.Ξ. ή άθθα ζπέδζα πνήζεςκ βδξ.
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Άξζξν 5
ΘΑΡΔΘΛΠΔΗΠ ΣΩΟΗΘΖΠ ΝΟΓΑΛΩΠΖΠ
Θαηςηένς ηαηαβνάθμκηαζ εκένβεζεξ ηαζ δνάζεζξ πμο ζοκδέμκηαζ άιεζα ή
έιιεζα ιε ηδκ ελοπδνέηδζδ ημο ημονζζιμφ ακά ηαηδβμνία πενζμπχκ ημο
άνενμο 4.
Πηζξ πενζπηχζεζξ πενζμπχκ πμο ειπίπημοκ ζε πενζζζυηενεξ, ηδξ ιζαξ,
ηαηδβμνίαξ αημθμοεμφκηαζ ζςνεοηζηά μζ ζπεηζηέξ ηαηεοεφκζεζξ πςνζηήξ
μνβάκςζδξ ηαζ ακάπηολδξ ημο ημονζζιμφ πμο δίδμκηαζ ακά ηαηδβμνία
πενζμπχκ.
(Α) Αλαπηπγκέλεο ηνπξηζηηθά πεξηνρέο
α

Ακάδεζλδ ζημζπείςκ ηαοηυηδηαξ ηαζ ακαβκςνζζζιυηδηαξ ηδξ πενζμπήξ.

α

Κέηνα αεθηίςζδξ ηςκ εζζυδςκ ηςκ πυθεςκ.

β

Κέηνα αεθηίςζδξ ηδξ ζήιακζδξ ηςκ πυθεςκ.

δ

Έκηαλδ ηςκ ακαλζμπμίδηςκ ημονζζηζηά πυνςκ ηδξ εκδμπχναξ ζημ
πνμζθενυιεκμ πνμσυκ, ιε πανάθθδθδ πνμζηαζία ηαζ δζαθφθαλδ ηςκ
ζδζαίηενςκ παναηηδνζζηζηχκ ημοξ.

ε

Κέηνα ελοβίακζδξ ηαζ αεθηίςζδξ ηςκ πενζμπχκ πμο ζοβηεκηνχκμοκ
ζδιακηζηυ ανζειυ ζδιείςκ ημονζζηζημφ εκδζαθένμκημξ ηαεχξ ηαζ ηςκ
ημονζζηζηχκ δζαδνμιχκ.

ζη Ακάθδρδ δνάζεςκ αφλδζδξ ηδξ πςνδηζηυηδηαξ ιε πανάθθδθδ
πνμζηαζία ηαζ απμηαηάζηαζδ ημο πενζαάθθμκημξ ηαζ ημο ημπίμο ιέζς
ηδξ αεθηίςζδξ ηςκ παναιέηνςκ πμο ημ ζοκεέημοκ.
γ

Ακάθδρδ δνάζεςκ ακααάειζζδξ ημο δμιδιέκμο πχνμο, ιε
πμθεμδμιζηέξ πανειαάζεζξ, υπςξ ακαπθάζεζξ ημζκυπνδζηςκ ηαζ
ζδζςηζηχκ πχνςκ ιε αφλδζδ ηςκ εθεφεενςκ πχνςκ ηαζ ημο πναζίκμο

δ

Ακάθδρδ δνάζεςκ μνβάκςζδξ ημο άηοπα μζηζζηζηά δζαιμνθςιέκμο
ελςαζηζημφ πχνμο.

ε

Ξνμζηαζία, ακάδεζλδ ηαζ απμηαηάζηαζδ ημο θοζζημφ πενζαάθθμκημξ

ζα

Θαηαζηεοή κέςκ, ζοιπθήνςζδ ηαζ ακααάειζζδ οθζζηάιεκςκ
ηεπκζηχκ, ημζκςκζηχκ (πενίεαθρδξ ηαζ αεθδηζζιμφ), πενζααθθμκηζηχκ
ηαζ πμθζηζζηζηχκ οπμδμιχκ (ιμοζεία η.θπ.).

ζα

Θαηαζηεοή κέςκ ηαηαθοιάηςκ 4 ηαζ 5 αζηένςκ.

ζβ

Ξανμπή ηζκήηνςκ βζα μθμηθδνςιέκμ εηζοβπνμκζζιυ ημονζζηζηχκ
οπμδμιχκ.

ζδ

Θαηαζηεοή κέςκ οπμδμιχκ θζθμλεκίαξ ηαζ εζηίαζδξ,
πνμηεναζυηδηα, εκηυξ μζηζζιχκ ηαζ μνβακςιέκςκ οπμδμπέςκ.
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ηαηά

ζε

Δπακάπνδζδ αλζυθμβςκ ηηζνίςκ ή ζοκυθςκ.

ζζη Ξανμπή ηζκήηνςκ βζα ιενζηή ή μθζηή απυζονζδ ιδ αλζυθμβςκ ηαζ
απαλζςιέκςκ ηηζνίςκ πνήζδξ ημονζζιμφ ζοκδοαγυιεκδ ιε ηδ
δζενεφκδζδ ηδξ ζημπζιυηδηαξ πμνήβδζδξ κέςκ αδεζχκ.
ζγ

Ξανμπή ηζκήηνςκ βζα ηαηεδάθζζδ ηηζνίςκ πνήζδξ ημονζζιμφ πμο
πνμζαάθθμοκ ημ ημπίμ.

ζδ

Ξνμζακαημθζζιυξ ηςκ ζδζςηζηχκ επεκδφζεςκ πνμξ ηδ ζοιπθήνςζδ
εθθείρεςκ ζε ηφπμοξ ηαζ ηάλεζξ ηαηαθοιάηςκ ηαζ ζε οπμδμιέξ πμο
ειπθμοηίγμοκ ηαζ ακαααειίγμοκ ημ πνμζθενυιεκμ ημονζζηζηυ πνμσυκ.

ζε

Ξνμχεδζδ ιέηνςκ βζα ηδ αεθηίςζδ ηδξ ηοηθμθμνίαξ ηαζ ηδκ αζθάθεζα
ηςκ πεγχκ.

η

Ακάπηολδ ημπζηχκ πνμβναιιάηςκ ιε ζηυπμ ηδ αεθηίςζδ
πανεπυιεκςκ οπδνεζζχκ ιε πανάθθδθδ παναημθμφεδζδ
αλζμθυβδζδ ηδξ εθανιμβήξ ημοξ.

ηςκ
ηαζ

Γζα ηζξ πενζμπέξ ηδξ ηαηδβμνίαξ αοηήξ (ακαπηοβιέκεξ ημονζζηζηά πενζμπέξ)
ημ υνζμ ανηζυηδηαξ βζα ηδ δυιδζδ ημονζζηζηχκ ηαηαθοιάηςκ, εηηυξ
ζπεδίμο ηαζ εηηυξ μνίςκ μζηζζιχκ, μνίγεηαζ ζε δέηα πέκηε (15) ζηνέιιαηα
ιε ιέβζζηδ ποηκυηδηα 6 ηθίκεξ / ζηνέιια. Νζ νοειίζεζξ αοηέξ δεκ έπμοκ
εθανιμβή βζα ημκ εηζοβπνμκζζιυ οθζζηαιέκςκ ηαηά ηδκ διενμιδκία
δδιμζίεοζδξ ημο πανυκημξ ημονζζηζηχκ ηαηαθοιάηςκ.
Οοειίζεζξ ζπεδζαζιμφ ημο πχνμο πμο πνμαθέπμοκ ιεβαθφηενα υνζα
ανηζυηδηαξ ηαηζζπφμοκ ηςκ ακςηένς μνίςκ.
(Β) Αλαπηπζζόκελεο ηνπξηζηηθά πεξηνρέο
(Β1)

Ξενζμπέξ ιε πενζεχνζα ακάπηολδξ ιαγζημφ ημονζζιμφ

Ηζπφμοκ μζ ηαηεοεφκζεζξ βζα ηζξ πενζμπέξ (Α) πθδκ ηςκ πενζπηχζεςκ ζη, ζα
ηαζ ζζη ηαεχξ ηαζ μζ αηυθμοεεξ:
- Ιήρδ ιέηνςκ βζα ηδκ έβηαζνδ πνυθδρδ θαζκμιέκςκ οπμαάειζζδξ ηδξ
πμζυηδηαξ ηςκ θοζζηχκ ηαζ ακενςπμβεκχκ πυνςκ ηαζ ζοκδοαζιέκδ
πνμαμθή ημοξ
- Βεθηίςζδ ηδξ πνμζααζζιυηδηαξ ηςκ δοζπνυζζηςκ ημονζζηζηχκ πυνςκ.
- Δκεάννοκζδ πςνμεεηήζεςκ πμο αλζμπμζμφκ ημοξ εκαθθαηηζημφξ πυνμοξ
(εηηυξ ήθζμο – εάθαζζαξ) ηάεε πνμμνζζιμφ.
- Θαηαζηεοή κέςκ ηαηαθοιάηςκ 3, 4 ηαζ 5 αζηένςκ.
- Ξανμπή ηζκήηνςκ βζα ακααάειζζδ παθαζυηενςκ ηαηαθοιάηςκ.
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(Β2)

Ξενζμπέξ ιε πενζεχνζα ακάπηολδξ εκαθθαηηζημφ ημονζζιμφ

- Γζαηήνδζδ, πνμζηαζία ηαζ ακάδεζλδ ημο παναηηήνα, ηδξ ηθίιαηαξ ηαζ ηςκ
παναηηδνζζηζηχκ ηςκ μζηζζιχκ.
- Ιήρδ ιέηνςκ βζα ηδκ έβηαζνδ πνυθδρδ θαζκμιέκςκ οπμαάειζζδξ ηδξ
πμζυηδηαξ ηςκ θοζζηχκ ηαζ ακενςπμβεκχκ πυνςκ ηαζ ζοκδοαζιέκδ
πνμαμθή ημοξ.
- Ποβηνυηδζδ ημπζηχκ πμθοεειαηζηχκ δζηηφςκ ηαζ αεθηίςζδ ηδξ
πνμζααζζιυηδηαξ ιεηαλφ ηςκ πυθςκ ηαζ πυνςκ πμο ηα ζοβηνμημφκ ιε
πενζααθθμκηζηά ήπζεξ πανειαάζεζξ ζηζξ μδζηέξ ζοκδέζεζξ.
- Θαηαζηεοή κέςκ, ζοιπθήνςζδ ηαζ ακααάειζζδ οθζζηάιεκςκ ηεπκζηχκ,
ημζκςκζηχκ (πενίεαθρδξ ηαζ αεθδηζζιμφ), πενζααθθμκηζηχκ ηαζ
πμθζηζζηζηχκ οπμδμιχκ (ιμοζεία η.θπ.).
- Ξενζμνζζιυξ ηδξ δυιδζδξ κέςκ οπμδμιχκ θζθμλεκίαξ, εζηίαζδξ ηαζ
θμζπχκ ζπεηζηχκ ιε ημκ ημονζζιυ οπμδμιχκ, ζημκ Ζπεζνςηζηυ πχνμ,
εκηυξ μζηζζιχκ ηαεχξ ηαζ ζε ιζα γχκδ πθάημοξ 500 ιέηνςκ απυ ηα υνζα
ημοξ ζηζξ πενζπηχζεζξ πμο δζαπζζηχκεηαζ ζπεηζηυξ ημνεζιυξ (πμζμζηυ
αδυιδηςκ βδπέδςκ <40%).
- Ξνμζανιμβή ηδξ ηοπμθμβίαξ
ηςκ ηαηαθοιάηςκ (ιμνθμθμβζημί
πενζμνζζιμί, δοκαιζηυηδηα, ηάλεζξ) ηαζ άθθςκ ζπεηζηχκ ιε ημκ ημονζζιυ
οπμδμιχκ ζφιθςκα ιε ηα ζδζαίηενα παναηηδνζζηζηά ηδξ πενζμπήξ ηαζ ηςκ
εζδζηχκ ιμνθχκ πμο οπμζηδνίγμοκ.
- Ξνμζηαζία ηαζ ακάδεζλδ πενζαάθθμκημξ ηαζ ημπίμο.
- Δπακάπνδζδ αλζυθμβςκ ηηζνίςκ ή ζοκυθςκ
- Αλζμπμίδζδ ηςκ πυνςκ ιε ηδκ ακάπηολδ ήπζςκ ιμνθχκ ημονζζιμφ
(αβνμημονζζιμφ, πενζδβδηζημφ, πεγμπμνζημφ, πμθζηζζηζημφ ημονζζιμφ
η.α.).
- Πηήνζλδ δναζηδνζμηήηςκ πμο ζοιαάθθμοκ ζηδκ ακααάειζζδ ηδξ εζηυκαξ
ηαζ βεκζηυηενα ζηδκ ακάδεζλδ ηαζ πνμαμθή ηςκ παναηηδνζζηζηχκ ηαζ ηδξ
θοζζμβκςιίαξ ημο αβνμηζημφ πχνμο.
- Γδιζμονβία δζηηφςκ ιμκμπαηζχκ (εεκζηχκ, εονςπασηχκ) ηαζ δζαδνμιχκ
(«δνυιμζ» ηαπκμφ, αιπέθμο, εθζάξ η.α.).
- Ξνμχεδζδ πνμβναιιάηςκ ζηήνζλδξ αβνμηζηχκ δναζηδνζμηήηςκ θζθζηχκ
πνμξ ημ πενζαάθθμκ (ζηήνζλδ μθμηθδνςιέκδξ ή αζμθμβζηήξ βεςνβίαξ,
πνμσυκηςκ μκμιαζίαξ πνμέθεοζδξ, παναδμζζαηχκ ηεπκζηχκ).
- Δκίζποζδ ημο πνμζακαημθζζιμφ ηςκ ζοκεπζγυιεκςκ εονςπασηχκ
πνμβναιιάηςκ βζα ημκ αβνμηζηυ πχνμ (Leader+, ΝΞΑΑΣ), πνμξ ιζα
μθμηθδνςιέκδ
αβνμηζηή
ακάπηολδ
πένακ
ηδξ
απμηθεζζηζηήξ
πνδιαημδυηδζδξ ηαηαθοιάηςκ.
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(Β.3) Ακαπηοβιέκμζ πονήκεξ ιαγζημφ ημονζζιμφ εκηυξ εονφηενςκ
ακαπηοζζυιεκςκ πενζμπχκ ιε πενζεχνζα ακάπηολδξ εκαθθαηηζημφ
ημονζζιμφ.
Δθανιυγμκηαζ μζ ηαηεοεφκζεζξ ηςκ οπυ ζημζπείμ Β2 πενζμπχκ ημο
πανυκημξ άνενμο ιε ελαίνεζδ ημοξ ακαπηοβιέκμοξ πονήκεξ ημοξ πμο
αημθμοεμφκ ηζξ ηαηεοεφκζεζξ ηςκ οπυ ζημζπείμ Α πενζμπχκ ημο πανυκημξ
άνενμο.
Γζα υθεξ ηζξ οπυ ημ ζημζπείμ Β πενζμπέξ ημο άνενμο 4 (ακαπηοζζυιεκεξ
ημονζζηζηά πενζμπέξ) ημ υνζμ ανηζυηδηαξ βζα ηδ δυιδζδ ημονζζηζηχκ
ηαηαθοιάηςκ, εηηυξ ζπεδίμο ηαζ εηηυξ μνίςκ μζηζζιχκ, μνίγεηαζ ζε μηηχ
(8) ζηνέιιαηα ιε ιέβζζηδ ποηκυηδηα 6 ηθίκεξ / ζηνέιια. Νζ νοειίζεζξ
αοηέξ δεκ έπμοκ εθανιμβή βζα ημκ εηζοβπνμκζζιυ οθζζηαιέκςκ ηαηά ηδκ
διενμιδκία δδιμζίεοζδξ ημο πανυκημξ ημονζζηζηχκ ηαηαθοιάηςκ.
Οοειίζεζξ ζπεδζαζιμφ ημο πχνμο πμο πνμαθέπμοκ ιεβαθφηενα υνζα
ανηζυηδηαξ ηαηζζπφμοκ ηςκ ακςηένς μνίςκ.
(Γ) Ξεξηνρέο κε θπξίαξρεο ρξήζεηο άιιεο από ηνλ ηνπξηζκό θαη
δπλαηόηεηα αλάπηπμεο ελαιιαθηηθώλ κνξθώλ ηνπξηζκνύ
- Γζαθφθαλδ θοζζηχκ, ζζημνζηχκ, ανπζηεηημκζηχκ η.α. ζδιείςκ ημο
πχνμο ιε «ιμκαδζηά» παναηηδνζζηζηά.
- Γδιζμονβία εειαηζηχκ δζαδνμιχκ ιε ακάδεζλδ ζημζπείςκ ηςκ ηονίανπςκ
πνήζεςκ («δνυιμζ» εθζάξ, αιπέθμο, ηαπκμφ, η.α.).
- Απμηαηάζηαζδ ηαζ αλζμπμίδζδ παθαζχκ ηεθοθχκ.
- Γδιζμονβία ιμοζείςκ, ηέκηνςκ ενιδκείαξ ημο πχνμο ή άθθςκ
εβηαηαζηάζεςκ απαναίηδηςκ βζα ηδκ ακάδεζλδ ηδξ ηονίανπδξ πνήζδξ δναζηδνζυηδηαξ, εκηυξ μζηζζιχκ.
- Θαηαζηεοή κέςκ, ζοιπθήνςζδ ηαζ ακααάειζζδ οθζζηάιεκςκ ηεπκζηχκ,
ημζκςκζηχκ (πενίεαθρδξ ηαζ αεθδηζζιμφ) ηαζ πενζααθθμκηζηχκ.
- Αλζμπμίδζδ ηςκ πυνςκ ιε ηδκ ακάπηολδ ήπζςκ ιμνθχκ ημονζζιμφ
(αβνμημονζζιμφ, πενζδβδηζημφ, πεγμπμνζημφ, πμθζηζζηζημφ ημονζζιμφ
η.α.).
- Ακάδεζλδ ηαζ πνμζηαζία πενζαάθθμκημξ ηαζ ημπίμο (πνμζηαζία θοζζημφ
πενζαάθθμκημξ, ανπζηεηημκζηήξ ηθδνμκμιζάξ, άτθδξ πμθζηζζηζηήξ
ηθδνμκμιζάξ, δδιζμονβία ιμοζείςκ η.α.).
- Ξνμχεδζδ πνμβναιιάηςκ ζηήνζλδξ αβνμηζηχκ δναζηδνζμηήηςκ θζθζηχκ
πνμξ ημ πενζαάθθμκ (ζηήνζλδ μθμηθδνςιέκδξ ή αζμθμβζηήξ βεςνβίαξ,
πνμσυκηςκ μκμιαζίαξ πνμέθεοζδξ, παναδμζζαηχκ ηεπκζηχκ).

16

- Γδιζμονβία οπμδμιχκ ζηήνζλδξ, πνμχεδζδ πνμβναιιάηςκ εηπαίδεοζδξ
ηαζ πζζημπμίδζδξ (Eco-Management and Audit Scheme- EMAS).
Γζα ηζξ πενζμπέξ ηδξ ηαηδβμνίαξ αοηήξ (πενζμπέξ ιε ηονίανπεξ πνήζεζξ
άθθεξ απυ ημκ ημονζζιυ ηαζ δοκαηυηδηα ακάπηολδξ εκαθθαηηζηχκ ιμνθχκ
ημονζζιμφ) ημ υνζμ ανηζυηδηαξ βζα ηδ δυιδζδ ημονζζηζηχκ ηαηαθοιάηςκ,
εηηυξ ζπεδίμο ηαζ εηηυξ μνίςκ μζηζζιχκ, μνίγεηαζ ζε ηέζζενα (4)
ζηνέιιαηα ιε ιέβζζηδ ποηκυηδηα 6 ηθίκεξ / ζηνέιια. Νζ νοειίζεζξ αοηέξ
δεκ έπμοκ εθανιμβή βζα ημκ εηζοβπνμκζζιυ οθζζηαιέκςκ ηαηά ηδκ
διενμιδκία δδιμζίεοζδξ ημο πανυκημξ ημονζζηζηχκ ηαηαθοιάηςκ.
Οοειίζεζξ ζπεδζαζιμφ ημο πχνμο πμο πνμαθέπμοκ ιεβαθφηενα υνζα
ανηζυηδηαξ ηαηζζπφμοκ ηςκ ακςηένς μνίςκ.
(Γ)

Κεηξνπνιηηηθέο πεξηνρέο

Ηζπφμοκ μζ ηαηεοεφκζεζξ βζα ηζξ οπυ ζημζπείμ (Α) πενζμπέξ ημο πανυκημξ
άνενμο πθδκ ηςκ πενζπηχζεςκ δ, δ, ε, ζζη, ζγ ηαζ η ηαεχξ ηαζ μζ
αηυθμοεεξ:
- Δπζηάποκζδ ηςκ νοειχκ ακάπθαζδξ ημο ζζημνζημφ ηέκηνμο ηαζ ημο
εαθαζζίμο ιεηχπμο ηδξ Αεήκαξ ηαζ Θεζ/κίηδξ.
- Ξνμζηαζία, ακάδεζλδ ηαζ ζοκδοαζιέκδ πνμαμθή ηςκ πυνςκ ημο
εονφηενμο πενζαζηζημφ ημοξ πχνμο (μνεζκμί υβημζ, η.α.).
- Ξανμπή ηζκήηνςκ βζα απυζονζδ παθαζχκ ηηζνίςκ, πμο πνμζαάθμοκ
οπένιεηνα ηδκ αζζεδηζηή ηδξ πυθδξ.
- Ακααάειζζδ ημο νυθμο ηςκ Κέζςκ Καγζηήξ Κεηαθμνάξ
- Δκίζποζδ ηδξ πμθζηζζηζηήξ δναζηδνζυηδηαξ ιε δζμνβάκςζδ εηδδθχζεςκ
δζεεκμφξ εκδζαθένμκημξ.
Δζδζηυηενα βζα ηδκ ιδηνμπμθζηζηή πενζμπή ηδξ Αεήκαξ:
- Ποκέπζζδ ηαζ εκηαηζημπμίδζδ
ανπαζμθμβζηχκ πχνςκ

ηδξ

πνμζπάεεζαξ

εκμπμίδζδξ

ηςκ

- Ζ δδιζμονβία γςκχκ εκαθθαηηζηχκ δναζηδνζμηήηςκ ηαζ οπαζενίςκ
πάνηςκ ακαροπήξ ηαζ αεθδηζζιμφ, ζηδκ Αηηζηή ηαζ ηδ Θεζζαθμκίηδ.
- Ζ δνμιμθυβδζδ ακαπθάζεςκ ζε πενζμπέξ ιε αζμιδπακζηυ εκδζαθένμκ,
πμο έπμοκ πςνζηή ζοκέπεζα ιε άθθεξ πενζμπέξ αζηζημφ ημονζζιμφ.
Γζα ηζξ πενζμπέξ ηδξ ηαηδβμνίαξ αοηήξ (ιδηνμπμθζηζηέξ πενζμπέξ) ημ υνζμ
ανηζυηδηαξ βζα ηδ δυιδζδ ημονζζηζηχκ ηαηαθοιάηςκ, εηηυξ ζπεδίμο ηαζ
εηηυξ μνίςκ μζηζζιχκ, μνίγεηαζ ζε δέηα (10) ζηνέιιαηα ιε ιέβζζηδ
ποηκυηδηα 6 ηθίκεξ / ζηνέιια. Νζ νοειίζεζξ αοηέξ δεκ έπμοκ εθανιμβή βζα
ημκ εηζοβπνμκζζιυ οθζζηαιέκςκ ηαηά ηδκ διενμιδκία δδιμζίεοζδξ ημο
πανυκημξ ημονζζηζηχκ ηαηαθοιάηςκ.
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Οοειίζεζξ ζπεδζαζιμφ ημο πχνμο πμο πνμαθέπμοκ ιεβαθφηενα υνζα
ανηζυηδηαξ ηαηζζπφμοκ ηςκ ακςηένς μνίςκ.
(Δ) Λεζηά θαη παξάθηηεο πεξηνρέο
1. Γζα ηδκ μνεμθμβζηή ακάπηολδ ημο ημονζζιμφ ζηα κδζζά δζαηνίκμκηαζ
ηέζζενζξ ηαηδβμνίεξ / μιάδεξ κδζζχκ πμο απεζημκίγμκηαζ ζημ πάνηδ πμο
αημθμοεεί, βζα ηζξ μπμίεξ δίδμκηαζ ακηίζημζπεξ ηαηεοεφκζεζξ.
Νκάδα Η: Λδζζά ιε ζπεηζηά ιζηνή βεςβναθζηή έηηαζδ, ηα μπμία
ακηζιεηςπίγμοκ ηαηά ηακυκα ζμαανά πνμαθήιαηα ακάπηολδξ, πμθθά εη
ηςκ μπμίςκ παναηηδνίγμκηαζ απυ ζοκεπή ιείςζδ πθδεοζιμφ, ζμαανέξ
εθθείρεζξ ζε οπμδμιέξ, εθάπζζημ ααειυ αλζμπμίδζδξ ηςκ πυνςκ ημο ή
πενζμνζζιέκμοξ (πμζμηζηά ηαζ πμζμηζηά) πυνμοξ ηαζ αζζεδηή βεςβναθζηή
απμιυκςζδ.
Ρα κδζζά πμο πενζθαιαάκμκηαζ ζηδκ ηαηδβμνία αοηή είκαζ ηα παναηάης:
Αβαεμκήζζ, Άβζμξ Δοζηνάηζμξ, Αιιμοθζακή, Ακάθδ, Ακηζηφεδνα, Ακηίπαλμξ,
Ακηίπανμξ, Ανημί, Γαφδμξ, Γαοδμπμφθα, Γεζπμηζηυ, Γμκμφζα, Ζναηθεζά,
Θδναζζά, Θένμξ, Θίιςθμξ, Θίκανμξ, Θμοθμκήζζ (ιζηνυ ηαζ ιεβάθμ), Ιεαίεα,
Ιεζρμί, Κάναεμξ, Ιεαίδζ, Λίζονμξ, Νεςκμί, Νζκμφζζεξ, Θαθυθζικμξ, Θάης
Ακηίηενζ, Ξαλμί, Ξθαηή, Ος, Παιζμπμφθα, Πανία, Πίηζκμξ, Πηνμββοθή,
Ππμζκμφζα, Ρέθεκδμξ, Ρήθμξ, Φανιαημκήζζ, Φμθέβακδνμξ, Φμφνκμζ,
Σάθηδ, Τένζιμξ.
Πηδκ μιάδα αοηή επζηνέπμκηαζ ιζηνέξ λεκμδμπεζαηέξ ιμκάδεξ (ιέπνζ 100
ηθζκχκ) εκηυξ μνίςκ μζηζζιχκ. Ν ανζειυξ ηςκ κέςκ ηθζκχκ δεκ ιπμνεί κα
οπενααίκεζ εηδζίςξ ημ 5% ημο ανζειμφ ηςκ οθζζηαιέκςκ ηθζκχκ ζηδκ
ανπή ημο έημοξ ιε εθάπζζημ υνζμ ηδξ 30 ηθίκεξ. Δηηυξ μνίςκ μζηζζιχκ
ιπμνμφκ κα ακαπηοπεμφκ μνβακςιέκεξ ηαηαζηδκχζεζξ (camping).
Νκάδα ΗΗ:
Λδζζά πμο ακαπηφζζμκηαζ ημονζζηζηά εκχ πανάθθδθα
δζαεέημοκ ηαζ άθθεξ παναβςβζηέξ δναζηδνζυηδηεξ ηαζ εηιεηαθθεφζζιμοξ
πυνμοξ. Πε αοηά δ έιθαζδ πνέπεζ κα δμεεί ζε δνάζεζξ πμο ζημπυ έπμοκ
ηδκ ακηζιεηχπζζδ ηςκ ζοβηνμφζεςκ ιεηαλφ ηςκ δναζηδνζμηήηςκ ηαζ ηδκ
απμηνμπή ηδξ ελάνηδζήξ ημοξ απυ ηδ ιμκυπθεονδ ημονζζηζηή ακάπηολδ.
Ρα κδζζά πμο πενζθαιαάκμκηαζ ζηδκ ηαηδβμνία αοηή είκαζ ηα παναηάης:
Αίβζκα, Αθυκδζμξ, Αιμνβυξ, Άκδνμξ, Αζηοπάθαζα, Εάηοκεμξ, Θάζμξ,
Ηεάηδ, Ηηανία, Ίμξ, Θάθοικμξ, Θάνπαεμξ, Θάζμξ, Θέα, Θεθαθθμκζά,
Θφεδνα, Θφεκμξ, Ιένμξ, Ιεοηάδα, Ιήικμξ, Κήθμξ, Λάλμξ, Ξάηιμξ,
Παιμενάηδ, Πάιμξ, Πένζθμξ, Πίθκμξ, Πηζάεμξ, Πηυπεθμξ, Πηφνμξ, Ππέηζεξ,
Πφιδ, Ρήκμξ, Ύδνα, Σίμξ.
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Πηδκ μιάδα αοηή μ ζπεδζαζιυξ ηςκ πνήζεςκ βδξ (ΓΞΠ / ΠΣΝΝΑΞ, ΔΣΚ)
πνέπεζ κα δζενεοκά ηδ ζημπζιυηδηα ηαεμνζζιμφ γςκχκ ημονζζηζηήξ
ακάπηολδξ ζηζξ εηηυξ ζπεδίμο ηαζ εηηυξ μνίςκ μζηζζιχκ πενζμπέξ ηαζ κα ηζξ
μνίγεζ ηαηά πενίπηςζδ.
Ακχηαημ υνζμ δοκαιζηυηδηαξ κέςκ ημονζζηζηχκ εβηαηαζηάζεςκ εκηυξ
μνίςκ μζηζζιχκ ηαζ ζπεδίςκ πυθεςξ 100 ηθίκεξ.
Νκάδα ΗΗΗ: Λδζζά ιε ζδιακηζηή ημονζζηζηή δναζηδνζυηδηα υπζ ιυκμ ζε
Ξενζθενεζαηυ αθθά ηαζ ζε Δεκζηυ ηαζ Θμζκμηζηυ Δπίπεδμ (ή/ηαζ ιε άθθδ
ζδζαίηενα δοκαιζηή παναβςβζηή δναζηδνζυηδηα), ιε αολακυιεκεξ
πενζααθθμκηζηέξ πζέζεζξ, πθδεοζιζαηή αφλδζδ ηαζ ζοβηέκηνςζδ, ιε άιεζδ
ακάβηδ εθέβπμο ημο είδμοξ ηδξ ακάπηολήξ ημοξ.
Ρα κδζζά πμο πενζθαιαάκμκηαζ ζηδκ ηαηδβμνία αοηή είκαζ ηα παναηάης:
Θήνα, Θένηονα, Θνήηδ, Ιέζαμξ, Πφνμξ, Κφημκμξ, Θςξ, Ξάνμξ, Ουδμξ.
Πηδκ μιάδα αοηή μ ζπεδζαζιυξ ηςκ πνήζεςκ βδξ (ΓΞΠ / ΠΣΝΝΑΞ, ΔΣΚ)
πνέπεζ κα δζενεοκά ηδ ζημπζιυηδηα ηαεμνζζιμφ γςκχκ ημονζζηζηήξ
ακάπηολδξ ζηζξ εηηυξ ζπεδίμο ηαζ εηηυξ μνίςκ μζηζζιχκ πενζμπέξ ηαζ κα ηζξ
μνίγεζ ηαηά πενίπηςζδ.
Ακχηαημ υνζμ δοκαιζηυηδηαξ κέςκ ημονζζηζηχκ εβηαηαζηάζεςκ εκηυξ
μνίςκ μζηζζιχκ ηαζ ζπεδίςκ πυθεςξ εηηυξ ηςκ κήζςκ Θνήηδξ, Θένηοναξ
ηαζ Ουδμο: 100 ηθίκεξ.
Νκάδα ΗV: Βναπμκδζίδεξ ηαζ αηαημίηδηα κδζζά
Θαηαηάζζμκηαζ ζε δφμ ηαηδβμνίεξ ιε αάζδ ηα ζδζαίηενα θοζζηά
παναηηδνζζηζηά ημοξ, ημ ιέβεεμξ ηαζ ηδκ εββφηδηά ημοξ ιε ηαημζηδιέκεξ
πενζμπέξ. Πηδκ πνχηδ ηαηδβμνία εα επζαάθθεηαζ δ απυθοηδ πνμζηαζία
ημοξ. Πηδ δεφηενδ ηαηδβμνία εα επζηνέπεηαζ δ ακάπηολδ ημονζζηζηχκ
εβηαηαζηάζεςκ ιε ημκ υνμ υηζ ηάθορή ημοξ δεκ εα οπενααίκεζ ημ 2% ημο
κδζζμφ, ηδνμοιέκδξ ηδξ θμζπήξ κμιμεεζίαξ.
2. Δπζπνυζεεηα ζηζξ πανάηηζεξ πενζμπέξ ηςκ οπυ ζημζπείςκ Α, Β, ηαζ Γ ημο
άνενμο 4 ηαηδβμνζχκ πχνμο (Ακαπηοβιέκεξ ημονζζηζηά πενζμπέξ,
Ακαπηοζζυιεκεξ ημονζζηζηά πενζμπέξ, ηαζ Κδηνμπμθζηζηέξ Ξενζμπέξ) ηαζ
ζηα κδζζά πμο ζφιθςκα ιε ηζξ νοειίζεζξ ηδξ εκυηδηαξ αοηήξ
ηαηαηάζζμκηαζ ζηζξ μιάδεξ ΗΗ ηαζ ΗΗΗ, δζαηνίκεηαζ γχκδ ορδθήξ
ακηαβςκζζηζηυηδηαξ δζαθυνςκ μζημκμιζηχκ δναζηδνζμηήηςκ, δ μπμία
εηηείκεηαζ ζε απυζηαζδ 200 ι. απυ ημκ αζβζαθυ ηαζ έπεζ ζδζαίηενδ ζδιαζία
βζα ηδκ ακάπηολδ ημο ημονζζιμφ. Πηδ γχκδ αοηή πμο παναηδνείηαζ ορδθυξ
ακηαβςκζζιυξ πνήζεςκ βδξ ηαζ δναζηδνζμηήηςκ υθςκ ηςκ εζδχκ, ιε
άιεζδ ή έιιεζδ επίπηςζδ ζημκ ημονζζιυ, δίδμκηαζ μζ παναηάης
ηαηεοεφκζεζξ:
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- Ν πενζμνζζιυξ ηδξ δδιζμονβίαξ κέςκ εβηαηαζηάζεςκ – πνήζεςκ ιδ
ζοιααηχκ ιε ηδκ ημονζζηζηή δναζηδνζυηδηα (ζδίςξ αζμιδπακζηέξ /
αζμηεπκζηέξ
εβηαηαζηάζεζξ,
εβηαηαζηάζεζξ
πμκδνζημφ
ειπμνίμο,
ειπμνζηχκ εηεέζεςκ, ηηίνζα ηαζ βήπεδα απμεήηεοζδξ, βναθεία, ηηίνζα
πενίεαθρδξ, πναηήνζα ηαοζίιςκ) ζδζαίηενα ζηζξ πενζμπέξ πμο
παναηηδνίγμκηαζ ςξ ακεπηοβιέκεξ ημονζζηζηά. Πηζξ οπυθμζπεξ πενζμπέξ
ημονζζηζημφ εκδζαθένμκημξ (πενζμπέξ οπυ ζημζπεία Β ηαζ Γ ημο άνενμο
4) δ πςνμεέηδζδ άθθςκ πνήζεςκ επζηνέπεηαζ ζε ηιήιαηα ημοξ πμο δεκ
πανμοζζάγμοκ ημονζζηζηυ εκδζαθένμκ είηε ιειμκςιέκα είηε ζε
μνβακςιέκμοξ οπμδμπείξ.
- Ζ ηαηά πνμηεναζυηδηα πνμχεδζδ δνάζεςκ απμηαηάζηαζδξ
αζζεδηζηήξ ημο ημπίμο ηαζ ακααάειζζδξ ηδξ θεζημονβίαξ ημο πχνμο
- Ζ δζαηήνδζδ ηςκ θοζζηχκ παναηηδνζζηζηχκ ηδξ γχκδξ
ακηαβςκζζηζηυηδηαξ ζε μνζζιέκα ηιήιαηα ηδξ αηημβναιιήξ.

ηδξ

ορδθήξ

3. Γζα ημ ζφκμθμ ημο πανάηηζμο πχνμο ηαζ ηα κδζζά μνίγεηαζ εθάπζζηδ
απυζηαζδ Δ ημπμεέηδζδξ ηςκ ηηζζιάηςκ απυ ηδ βναιιή αζβζαθμφ πεκήκηα
(50,00ι.) ιέηνα. Πε πενίπηςζδ πμο δ ορμιεηνζηή ζηάειδ ημο θοζζημφ
εδάθμοξ  ζημ πθδζζέζηενμ ζηδκ αηημβναιιή ζδιείμ ημπμεέηδζδξ ημο
ηηζνίμο είκαζ ιζηνυηενδ ηςκ δέηα (10,00) ιέηνςκ απυ ηδκ ζηάειδ ηδξ
εάθαζζαξ, δ εθάπζζηδ απυζηαζδ ημπμεέηδζδξ ηςκ ηηζζιάηςκ Δ απυ ηδ
βναιιή ημο αζβζαθμφ δίδεηαζ απυ ηδ ζπέζδ Δ=50+(10-)Σ5.
Οοειίζεζξ ζπεδζαζιμφ ημο πχνμο πμο πνμαθέπμοκ ιεβαθφηενεξ απμζηάζεζξ
ζηδκ ημπμεέηδζδ ηςκ ηηζζιάηςκ απυ ηδκ αηημβναιιή ηαηζζπφμοκ ηδξ
ακςηένς δζάηαλδξ.
(ΠΡ) Νξεηλέο πεξηνρέο
Ζ ααζζηή ηαηεφεοκζδ ημονζζηζηήξ αλζμπμίδζδξ ημο μνεζκμφ πχνμο
ζοκίζηαηαζ ζηδ ιένζικα βζα ηδκ πνμζηαζία ακααάειζζδ ηαζ ακάδεζλδ ηςκ
πυνςκ, ηδ αεθηίςζδ ηδξ πνμζααζζιυηδηαξ, ηδ ζοβηνυηδζδ ημπζηχκ
πμθοεειαηζηχκ δζηηφςκ, ηδκ αλζμπμίδζδ ημο μζηζζηζημφ πθεμκάζιαημξ ηςκ
θεζκυκηςκ ηαζ εβηαηαθεθεζιιέκςκ μζηζζιχκ ηαζ ηδκ πνμαμθή ηςκ
πνμμνζζιχκ.
Πημ πθαίζζμ αοηυ επζαάθθεηαζ, επζπνυζεεηα ηςκ υζςκ πνμαθέπμκηαζ εζδζηά
βζα ηάεε ηαηδβμνία πχνμο ηαζ ιμνθή ημονζζιμφ πμο ζοκακηάηαζ ζημκ
μνεζκυ πχνμ, ηα ελήξ:
- Ζ δζαηήνδζδ ηδξ πμζυηδηαξ ηςκ θοζζηχκ (ζημζπεία πθςνζδζηά, πακζδζηά,
βεςθμβζηά – οδνμβεςθμβζηά, ημπζαηά η.α.) ηαζ ακενςπμβεκχκ (μζηζζιμί,
ηαηαζηεοέξ, οπμδμιέξ, ικδιεία, παναδμζζαηέξ αζπμθίεξ, εηδδθχζεζξ
η.θπ.) πυνςκ ιε ιέηνα πνυθδρδξ ηςκ ηζκδφκςκ οπμαάειζζδξ ημοξ,
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- Ιήρδ εζδζηχκ ιέηνςκ εκζςιάηςζδξ ηνίηςκ δναζηδνζμηήηςκ ακαβηαίςκ
βζα ηδ θεζημονβία ημο πχνμο πμο πανμοζζάγμοκ αζοιααηυηδηεξ ιε ηδκ
ημονζζηζηή δναζηδνζυηδηα ηαζ εζδζηυηενα ιέηνςκ αζζεδηζηήξ ηαζ
θεζημονβζηήξ ακααάειζζδξ ηςκ οπμδμιχκ ημοξ (π.π. ζφκηαλδ εζδζηχκ
πνμδζαβναθχκ ηαηαζηεοήξ ηαζ θεζημονβίαξ).
- Γδιζμονβία ααζζηχκ πνμηφπςκ ηαεχξ ηαζ ελεζδζηεοιέκςκ ηαηά
πενίπηςζδ ηακυκςκ βζα ημ ζπεδζαζιυ ηαζ ηδ δυιδζδ θαιαάκμκηαξ
οπυρδ ηδκ παναδμζζαηή ανπζηεηημκζηή ηαζ ηζξ ημπζηέξ παναδυζεζξ,
πνήζδξ, οθζηχκ ηαζ ιμνθχκ δυιδζδξ,
- ζμεέηδζδ πναηηζηχκ πμο εα ελαζθαθίγμοκ ιεζςιέκδ ηαηακάθςζδ
εκένβεζαξ ηαζ πνήζδ θζθζηχκ πνμξ ημ πενζαάθθμκ οθζηχκ.
- Γδιζμονβία εζδζηχκ ηαηαζηεοαζηζηχκ πνμηφπςκ βζα ηδκ εηηέθεζδ ένβςκ
ζοιααηζηχκ οπμδμιχκ ζημκ μνεζκυ πχνμ (μδμπμζία, ηαηαζηεοέξ
δδιυζζςκ ηηζνίςκ, εββεζμαεθηζςηζηά, δζαιμνθχζεζξ πχνςκ η.θπ.).
(Ε) Ξεδηλέο θαη εκηνξεηλέο πεξηνρέο.
Απμηεθμφκ πενζμπέξ πνμηεναζυηδηαξ ημονζζιμφ ζημ ιέηνμ πμο
ειπίπημοκ ζηζξ οπυ ηα ζημζπεία Α, Β, ηαζ Γ πενζμπέξ ημο άνενμο 4. Πηζξ
πενζπηχζεζξ αοηέξ αημθμοεμφκ ηαηά πενίπηςζδ ηζξ ηαηεοεφκζεζξ ηςκ
οπυ ηα ζημζπεία Α, Β, Γ, Ζ, Θ ηαζ Η πενζμπχκ ημο πανυκημξ άνενμο.
Πε ακηίεεηδ πενίπηςζδ ηα παναηηδνζζηζηά ημο πχνμο ηαζ δ ακαιεκυιεκδ
ελ αοηχκ έκηαζδ ηςκ ημονζζηζηχκ δναζηδνζμηήηςκ δεκ δζηαζμθμβμφκ,
βζα ηδκ πνμβναιιαηζηή πενίμδμ ημο πανυκημξ Δζδζημφ Ξθαζζίμο, ηδ θήρδ
εζδζηχκ ιέηνςκ, πςνίξ ςζηυζμ κα απμηθείμοκ ηδ πςνμεέηδζδ
ημονζζηζηχκ δναζηδνζμηήηςκ εθυζμκ δεκ οπάνπεζ ζαθήξ ακηίεεζδ ιε
άθθεξ νοειίζεζξ ζπεδζαζιμφ ημο πχνμο.
Πε ηάεε πενίπηςζδ είκαζ δοκαηή δ πςνμεέηδζδ ζφκεεηςκ ηαζ
μθμηθδνςιέκςκ
ακαπηφλεςκ
ημονζζηζηχκ
οπμδμιχκ
ζηαεενμφ
παναεενζζιμφ ημο άνενμο 9 ημο πανυκημξ Δζδζημφ Ξθαζζίμο ιε ημοξ
υνμοξ ηαζ πνμτπμεέζεζξ πμο ηίεεκηαζ ζε αοηυ.
(H) Ξεξηνρέο ηνπ Γηθηύνπ Φύζε (NATURA) 2000
- Αλζμπμίδζδ ηςκ πυνςκ ιε ηδκ ακάπηολδ ήπζςκ ιμνθχκ ημονζζιμφ
(αβνμημονζζιμφ, πενζδβδηζημφ, πεγμπμνζημφ, πμθζηζζηζημφ ημονζζιμφ
η.α.).
- Ακάδεζλδ ηαζ πνμζηαζία πενζαάθθμκημξ ηαζ ημπίμο (πνμζηαζία θοζζημφ
πενζαάθθμκημξ, ανπζηεηημκζηήξ ηθδνμκμιζάξ, άτθδξ πμθζηζζηζηήξ
ηθδνμκμιζάξ, δδιζμονβία ιμοζείςκ η.α.).
- Γδιζμονβία δζηηφςκ ιμκμπαηζχκ (εεκζηχκ, εονςπασηχκ) ηαζ δζαδνμιχκ
(«δνυιμζ» ηαπκμφ, αιπέθμο, εθζάξ η.α.).
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- Ξνμχεδζδ πνμβναιιάηςκ ζηήνζλδξ αβνμηζηχκ δναζηδνζμηήηςκ θζθζηχκ
πνμξ ημ πενζαάθθμκ (ζηήνζλδ μθμηθδνςιέκδξ ή αζμθμβζηήξ βεςνβίαξ,
πνμσυκηςκ μκμιαζίαξ πνμέθεοζδξ, παναδμζζαηχκ ηεπκζηχκ).
- Γδιζμονβία οπμδμιχκ ζηήνζλδξ, πνμχεδζδ πνμβναιιάηςκ εηπαίδεοζδξ
ηαζ πζζημπμίδζδξ (Eco-Management and Audit Scheme- EMAS).
- Ννβακςηζηή ηαζ θεζημονβζηή οπμζηήνζλδ ηςκ Φμνέςκ Γζαπείνζζδξ.
- Θέζπζζδ εζδζημφ ηέθμοξ οπέν ηςκ Φμνέςκ Γζαπείνζζδξ, επί ηςκ
δναζηδνζμηήηςκ ημο ημονζζιμφ πμο ακαπηφζζμκηαζ ζηζξ πενζμπέξ αοηέξ,
ιε ζημπυ κα πνδζζιμπμζείηαζ βζα ηδκ πνμζηαζία, δζαπείνζζδ ηαζ ακάδεζλδ
ηςκ πυνςκ.
Κέπνζ ημκ ηαεμνζζιυ πνήζεςκ ηαζ δναζηδνζμηήηςκ ζηζξ πενζμπέξ αοηέξ
πνμηείκεηαζ:
Ν πενζμνζζιυξ ηδξ δυιδζδξ ιζηνχκ, ζφιθςκα ιε ηδκ ηείιεκδ ημονζζηζηή
κμιμεεζία, ημονζζηζηχκ ηαηαθοιάηςκ ζηζξ εκηυξ ζπεδίμο ηαζ εκηυξ μνίςκ
μζηζζιχκ πενζμπέξ, ηαεχξ ηαζ ζε ιζα γχκδ πθάημοξ 500 ιέηνςκ απυ ηα
υνζα ημοξ ζηζξ πενζπηχζεζξ πμο δζαπζζηχκεηαζ ζπεηζηυξ ημνεζιυξ (πμζμζηυ
αδυιδηςκ βδπέδςκ <40%).
Ν πενζμνζζιυξ αοηυξ δεκ ζζπφεζ βζα ηδκ ακάπηολδ ζφκεεηςκ ηαζ
μθμηθδνςιέκςκ
ακαπηφλεςκ
ημονζζηζηχκ
οπμδμιχκ
ζηαεενμφ
παναεενζζιμφ ιε ημοξ υνμοξ ηαζ ηζξ πνμτπμεέζεζξ πμο πνμαθέπμκηαζ ζημ
άνενμ 9 ημο πανυκημξ.
Πε ηάεε πενίπηςζδ ηαηά ηδκ αλζμθυβδζδ ηςκ επεκδοηζηχκ ζπεδίςκ πνέπεζ
κα δίδεηαζ δ δέμοζα αανφηδηα ζηδκ μζημθμβζηή ζοκζζηχζα.
(Θ) Αξραηνινγηθνί ρώξνη & Κλεκεία
- Δλαζθάθζζδ ηδξ πνμζααζζιυηδηαξ, ηδξ επζζηερζιυηδηαξ ηαζ ηδξ
μνβάκςζήξ ημοξ, ελςνασζιυξ ημο πενζαάθθμκημξ πχνμο, έθεβπμξ
πνήζεςκ ηαζ ηδξ εβηαηάζηαζδξ δζηηφςκ οπμδμιήξ, χζηε κα
δζαζθαθίγεηαζ δ αέθηζζηδ ακάδεζλδ ημοξ.
(Η) Ξαξαδνζηαθνί νηθηζκνί
- Γδιζμονβία ιδπακζζιμφ εθέβπμο ηςκ πνήζεςκ βδξ ηαζ ηδξ έκηαζδξ ηδξ
ημονζζηζηήξ δναζηδνζυηδηαξ αάζεζ ηςκ ελήξ ηνζηδνίςκ: επζθάκεζα
δμιδιέκμο πχνμο, ζοκμθζηυξ ανζειυξ ημονζζηζηχκ επζπεζνήζεςκ ιε
έδνα ή πναβιαηζηή θεζημονβία ζημκ μζηζζιυ, ανζειυξ οθζζηάιεκςκ
ηθζκχκ. Πηυπμξ είκαζ δ δζαθφθαλδ ηδξ αλίαξ ημο πυνμο ηαζ δ πνμζηαζία
ημο παναδμζζαημφ παναηηήνα.
- Γζαιυνθςζδ αοζηδνυηενςκ ηακυκςκ βζα ηδ ιμνθμθμβία ηςκ κέςκ
ηηζζιάηςκ, εκίζποζδ δνάζεςκ απμηαηάζηαζδξ ηεθοθχκ ηαζ εζδζηυηενα
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βζα ημοξ εβηαηαθεθεζιιέκμοξ ηαζ θείκμκηεξ πνμχεδζδ πνςημαμοθζχκ
ζηδκ ηαηεφεοκζδ ακαγςμβυκδζδξ ημοξ.
- Δθαπζζημπμίδζδ ηςκ επεηηάζεςκ ηςκ μζηζζιχκ.
- Άιεζμξ έθεβπμξ ηδξ δυιδζδξ εηηυξ ζπεδίμο πυθδξ ηαζ μνίςκ μζηζζιχκ.
- Αλζμπμίδζδ εβηαηαθεθεζιιέκςκ μνεζκχκ μζηζζιχκ πμο πανμοζζάγμοκ
ανπζηεηημκζηυ εκδζαθένμκ, ιε ηδ ιεηαηνμπή ηηζνίςκ ζε ηαηαθφιαηα ή
ηαζ ιε κέεξ ιεβαθφηενμο ιεβέεμοξ επεκδφζεζξ (αφλδζδ ιέπνζ ηαζ 40%
ηδξ οθζζηαιέκδξ δμιδιέκδξ επζθάκεζαξ), ιε ηίκδηνα είηε πνμξ ημοξ
ζδιενζκμφξ ζδζμηηήηεξ είηε πνμξ εκδζαθενυιεκμοξ επεκδοηέξ.
- Ζ ακάπηολδ δνάζεςκ ημπζηχκ ζοιθχκςκ πμζυηδηαξ (πένα απυ ημοξ
ηαηά πενίπηςζζκ ζζπφμκηεξ ηηζνζμθμβζημφξ ηακμκζζιμφξ), πμο αθμνμφκ
ζηδ δζαηήνδζδ ηαζ ακάδεζλδ αλζυθμβςκ ιμνθμθμβζηχκ ζημζπείςκ ηαζ ηδκ
ζδζαίηενδ ημπζηή ανπζηεηημκζηή παναδμζζαηχκ μζηζζιχκ.
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Άξζξν 6
ΔΗΓΗΘΔΠ ΚΝΟΦΔΠ ΡΝΟΗΠΚΝ
Θαηςηένς δίδμκηαζ ηαηεοεφκζεζξ βζα ηδ πςνζηή μνβάκςζδ ηαζ ακάπηολδ
εζδζηχκ ιμνθχκ ημονζζιμφ.
(Α) Ππλεδξηαθόο ηνπξηζκόο
Ξνμςεείηαζ δ ακάπηολδ ζοκεδνζαημφ ημονζζιμφ ζηα αζηζηά ηέκηνα ηδξ οπυ
ζημζπείμ B ημο πανυκημξ άνενμο εζδζηήξ ιμνθήξ ημονζζιμφ ηαζ ζηζξ
ακαπηοβιέκεξ ημονζζηζηά πενζμπέξ ηδξ πχναξ (πενζμπέξ οπυ ζημζπείμ Α ημο
άνενμο 4) ιε επανηή ζοβημζκςκζαηή ζφκδεζδ (ηονίςξ αενμπμνζηή) ηαζ
εοηαζνίεξ βζα απυθαοζδ εηδδθχζεςκ ζφβπνμκμο πμθζηζζιμφ (ιμοζεία,
θεζηζαάθ, εηεέζεζξ η.α.), βαζηνμκμιία, επίζηερδ αλζμεέαηςκ η.θπ.
Δπζπνυζεεηα, είκαζ δοκαηή δ δδιζμονβία εβηαηαζηάζεςκ ζοκεδνζαημφ
ημονζζιμφ ιζηνυηενδξ ηθίιαηαξ ζε ιζηνυηενα αζηζηά ηέκηνα ηαζ άθθμοξ
ημονζζηζημφξ πνμμνζζιμφξ, αάζεζ ηνζηδνίςκ, υπςξ: φπανλδ Α.Δ.Η. ή
ενεοκδηζηχκ ηέκηνςκ, πανμοζία ηάπμζμο ζζπονμφ / ηονίανπμο
παναβςβζημφ ημιέα ζηδκ πενζμπή, φπανλδ αλζυθμβςκ ζημζπείςκ ημο
θοζζημφ ή ακενςπμβεκμφξ πενζαάθθμκημξ, ζζημνίαξ, αεθδηζηχκ ή
πμθζηζζηζηχκ εηδδθχζεςκ η.α.
Γζα ηδκ εκίζποζδ ημο ζοκεδνζαημφ ημονζζιμφ απαζημφκηαζ:
- Κέηνα βζα ηδ αεθηίςζδ ηδξ εθηοζηζηυηδηάξ ηςκ πυθεςκ / ημονζζηζηχκ
πενζμπχκ, ημκ εηζοβπνμκζζιυ ηαζ ακααάειζζδ ηςκ οθζζηάιεκςκ
εβηαηαζηάζεςκ ηαζ ηδ δδιζμονβία κέςκ, είηε αιζβχκ είηε
ζοκδοαζιέκςκ ιε ηαηαθφιαηα ορδθχκ πνμδζαβναθχκ ιε ζοκεδνζαηά
ηέκηνα.
- Γνάζεζξ εκζςιάηςζδξ κέςκ
ζοκεδνζαημφ ημονζζιμφ.

ηεπκμθμβζχκ

ζηζξ

οπμδμιέξ

ημο

- Ξνυζεεηα ηίκδηνα βζα απμηαηάζηαζδ ηαζ επακάπνδζδ αλζυθμβςκ
παθαζχκ ηεθοθχκ.
- Ζ πνμχεδζδ δνάζεςκ ζφκδεζδξ ημο ζοκεδνζαημφ ιε ημκ εηεεζζαηυ
ημονζζιυ.
(Β) Αζηηθόο Ρνπξηζκόο
Ξνμςεείηαζ ηαηά πνμηεναζυηδηα ζηδκ Αεήκα, ηδ Θεζζαθμκίηδ, ηζξ
ιεβάθεξ πυθεζξ (Ξάηνα, Ιάνζζα, Ζνάηθεζμ) ηαζ ζε ημονζζηζηέξ πενζμπέξ
ιε αλζυθμβα αζηζηά ηέκηνα (Βυθμξ, Λαφπθζμ, Σχνα Θένηοναξ, Σχνα
Ουδμο, Ξυθδ Σακίςκ, Ηςάκκζκα, Θαζημνζά, Θααάθα, Μάκεδ, Δνιμφπμθδ,
Κοηζθήκδ, Θς, Θαθαιάηα, Θμιμηδκή, Οέεοικμ).
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Πε υθα ηα ακςηένς αζηζηά ηέκηνα πνμηείκεηαζ δ ηαηά πνμηεναζυηδηα
πνμχεδζδ δνάζεςκ, πμο αθμνμφκ ζηδκ ακάδεζλδ ηαζ ακααάειζζδ ηςκ
ζζημνζηχκ ηέκηνςκ, ικδιείςκ, ανπαζμθμβζηχκ πχνςκ ηαζ θμζπχκ
αλζυθμβςκ ζημζπείςκ ημο θοζζημφ ηαζ πμθζηζζηζημφ πενζαάθθμκηυξ ημοξ.
Ξεναζηένς βζα ηδκ ακάπηολδ ημο απαζηείηαζ δ πνμχεδζδ δνάζεςκ :
- Γζηηφςζδξ αάζεζ εειαηζηχκ εκμηήηςκ
ανπζηεηημκζηή, ημπζηή παναβςβή η.α.

π.π.

ημζκή

ζζημνία,

- Διπθμοηζζιμφ πανεπυιεκςκ οπδνεζζχκ ηαζ δναζηδνζμηήηςκ, υπςξ
ιμοζεία, εηεεηήνζα, ζφβπνμκεξ εβηαηαζηάζεζξ πθδνμθυνδζδξ,
θεζηζαάθ ηαζ άθθεξ εειαηζηέξ εηδδθχζεζξ.
- Δηζοβπνμκζζιμφ ηαζ αεθηίςζδξ ηδξ πμζυηδηαξ ημο λεκμδμπεζαημφ
δοκαιζημφ ηςκ παναπάκς αζηζηχκ πενζμπχκ.
- Δκδιένςζδξ ηςκ επζζηεπηχκ βζα ηδ εέζδ ηαζ ημ πενζεπυιεκμ ηςκ
ημονζζηζηχκ πυνςκ ηαζ δ ελαζθάθζζδ ηδξ εφημθδξ πνυζααζδξ ζε
αοημφξ.
- Βεθηίςζδξ ηδξ ηοηθμθμνίαξ ηαζ ηδξ αζθάθεζαξ ηςκ πεγχκ.
(Γ) Θαιάζζηνο Ρνπξηζκόο
Ν εαθάζζζμξ ημονζζιυξ πνμζδζμνίγεηαζ απυ ηδ δοκαηυηδηα πνήζδξ
ζδζυηηδηςκ ηαζ εηιζζεςιέκςκ ζηαθχκ ακαροπήξ δζαθμνεηζηχκ ιεβεεχκ
ηαζ ειαέθεζαξ ηαλζδίςκ, ιε ή άκεο πθδνχιαημξ ηαζ ιε πμζηίθμοξ ηνυπμοξ
ηίκδζδξ.
Γζα ηδκ ακάπηολή ημο επζαάθθεηαζ:
- Ζ δδιζμονβία έκηεηα (11) ηέκηνςκ, βζα ηδκ οπμζηήνζλδ εκκέα (9)
εκμηήηςκ εαθάζζζμο ημονζζιμφ, ηα μπμία εα δζαεέημοκ ζφβπνμκεξ
οπμδμιέξ εθθζιεκζζιμφ, ακεθμδζαζιμφ ηαζ επζζηεοχκ ηαζ οπδνεζίεξ
δζμζηδηζηήξ
οπμζηήνζλδξ
βζα
πναηημνεφζεζξ,
εκμζηζάζεζξ,
αβμναπςθδζίεξ η.θπ. Ρα ηέκηνα αοηά ελοπδνεημφκ ημ ιεβαθφηενμ
δοκαηυ ζοκδοαζιυ εαθάζζζςκ δναζηδνζμηήηςκ ημο ημονζζιμφ.
Βαζζηή πνμτπυεεζδ βζα ηδκ ακάπηολδ αοηχκ ηςκ ηέκηνςκ απμηεθεί δ
φπανλδ ζφβπνμκδξ οπμδμιήξ θζθμλεκίαξ, εζηίαζδξ ηαζ ροπαβςβίαξ
ηαζ δ βεζηκίαζδ ιε αενμδνυιζμ. Νζ εκκέα εκυηδηεξ ηαζ ηα ηέκηνα πμο
ηζξ οπμζηδνίγμοκ μνίγμκηαζ ςξ ελήξ :
- Ιαφνζμ ηαζ δ γχκδ ιε ημοξ οθζζηάιεκμοξ ημονζζηζημφξ θζιέκεξ απυ
ημκ Ξεζναζά ιέπνζ ηδ Βμοθζαβιέκδ, ιε αηηίκα επζννμήξ ηζξ Β-Β.Γ.
Θοηθάδεξ ηαζ ημκ Ανβμζανςκζηυ ακηζζημίπςξ,
- Θεζζαθμκίηδ ιε αηηίκα επζννμήξ ημ Θενιασηυ ηαζ ηδ Σαθηζδζηή,
- Λάλμξ, ιε αηηίκα επζννμήξ ηζξ Θεκηνζηέξ, Λυηζεξ ηαζ Ακαημθζηέξ
Θοηθάδεξ,
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- Ουδμξ ηαζ Θςξ, ιε αηηίκα επζννμήξ ηα Λυηζα Γςδεηάκδζα ηαζ ηα
Βυνεζα Γςδεηάκδζα ηαζ Πάιμ – Ηηανία ακηζζημίπςξ,
- Πηζάεμξ, ιε αηηίκα επζννμήξ ηζξ Βυνεζεξ Ππμνάδεξ, Καβκδζία,
Βυνεζα Δφαμζα ηαζ Πηφνμ,
- Θένηονα ηαζ Ιεοηάδα, ιε αηηίκα επζννμήξ ηζξ αηηέξ ηδξ Γοηζηήξ
Δθθάδαξ, ηδξ Β.Γ. Ξεθμπμκκήζμο ηαζ ηςκ κδζζχκ ημο Ημκίμο.
- Θαθαιάηα ιε αηηίκα επζννμήξ ηζξ αηηέξ ηδξ Λ. Γ. ηαζ Λ.Α.
Ξεθμπμκκήζμο,
- Ζνάηθεζμ ιε αηηίκα επζννμήξ ηονίςξ ηζξ αυνεζεξ αηηέξ ηδξ Θνήηδξ.
- Ζ πφηκςζδ ημο δζηηφμο ηςκ ημονζζηζηχκ θζιέκςκ ηαηά ηνυπμ χζηε
κα ελαζθαθίγεηαζ δ θεζημονβζηή ζοκμπή ημο δζηηφμο ηάεε επζιένμοξ
εκυηδηαξ εαθάζζζμο ημονζζιμφ.
- Ζ αεθηίςζδ ηςκ οπμδμιχκ ηςκ ζδιείςκ εθθζιεκζζιμφ (ιανίκεξ,
αβηονμαυθζα) ηαζ δ δοκαηυηδηα επμπζηήξ αφλδζδξ ηδξ πςνδηζηυηδηάξ
ημοξ (εζδζηά ζημ Ηυκζμ, ζηζξ Θοηθάδεξ ηαζ ζηζξ Ππμνάδεξ).
- Ζ
ακάπηολδ
«πνάζζκςκ
απμννζιιάηςκ η.θπ.).

οπμδμιχκ»

(εκένβεζα,

δζαπείνζζδ

- Ζ ακάπηολδ ηαζ θεζημονβία ζοζηδιάηςκ δθεηηνμκζηήξ εκδιένςζδξ βζα
δζαεεζζιυηδηα εέζδξ, ηυζημξ η.θπ.
(Γ) Ξνιηηηζκηθόο Ρνπξηζκόο
Γζα ηδκ ακάπηολδ ημο πμθζηζζιζημφ ημονζζιμφ απαζηείηαζ :
-

Ζ ζενανπδιέκδ ακααάειζζδ ημο ιμοζεζαημφ,
ανπαζμθμβζημφ ηεθαθαίμο ηδξ πχναξ.

-

Ζ ελαζθάθζζδ ηδξ πνμζααζζιυηδηαξ, ηδξ επζζηερζιυηδηαξ ηαζ
μνβάκςζδξ ηςκ ανπαζμθμβζηχκ πχνςκ ηαζ ικδιείςκ πμο εα
εκηαπεμφκ ζε ημονζζηζηά δίηηοα.

-

Ζ δδιζμονβία εειαηζηχκ πάνηςκ πμο αθμνμφκ ζημκ πμθζηζζηζηυ
πυνμ ηδξ εηάζημηε πενζμπήξ.

-

Ζ εκίζποζδ δνάζεςκ ηφπμο RI-SE (ιεηαλφ άθθςκ πνμςεείηαζ δ
ζφκδεζδ ηαζκμημιίαξ-πμθζηζζιμφ), βζα ηδ δδιζμονβία πμθοπχνςκ
ρδθζαηήξ ακαπανάζηαζδξ ζζημνζηχκ, ιοεμθμβζηχκ ηαζ άθθςκ
πμθζηζζηζηχκ ζεκανίςκ.

-

Ζ εκίζποζδ, πνμαμθή ηαζ ηαεζένςζδ θεζηζαάθ, πμθζηζζιζηχκ εεζιχκ
ηαζ άθθςκ ζπεηζηχκ εηδδθχζεςκ.

-

Ζ ακάπηολδ ημο βαζηνζιανβζημφ ημονζζιμφ ηαζ δ έκηαλή ημο ζημ
ημονζζηζηυ πνμσυκ (ακάπηολδ αζμθμβζηχκ πνμσυκηςκ, ζοζηδιάηςκ
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ικδιεζαημφ

ηαζ

δζαζθάθζζδξ ηδξ πμζυηδηαξ ημοξ ηαζ πζζημπμίδζδξ ηδξ αλίαξ ηαζ ηδξ
ιμκαδζηυηδηαξ ημοξ).
(Γ.1)

Θνδζηεοηζηυξ Ρμονζζιυξ

Γζα ηδκ ακάπηολδ ημο ενδζηεοηζημφ ημονζζιμφ απαζηείηαζ:
-

Ζ ζενανπδιέκδ ακάδεζλδ πυθςκ ακάπηολδξ ενδζηεοηζημφ ημονζζιμφ
(π.π. Κεηέςνα, Ξάηιμξ, Άβζμ Όνμξ).

-

Ποβηνυηδζδ, μνβάκςζδ ηαζ πνμαμθή ημοξ ζε δίηηοα.

-

Βεθηίςζδ ηδξ πνμζααζζιυηδηαξ ημοξ ηαεχξ ηαζ ηςκ ιεηαλφ ηςκ
ζοκδέζεςκ.

-

Ξνμχεδζδ ιέηνςκ ελςνασζιμφ / ακααάειζζδξ ηςκ θαηνεοηζηχκ
πχνςκ, ηςκ ζοκμδχκ ημοξ εβηαηαζηάζεςκ δζδιένεοζδξ ηαζ
δζαιμκήξ ηαεχξ ηαζ ημο πενζαάθθμκηα πχνμο ημοξ.

-

Πηήνζλδ δνάζεςκ
εηδδθχζεςκ.

-

Ξνμχεδζδ / ζηήνζλδ πνμβναιιάηςκ ακηαθθαβήξ επζζηέρεςκ ιεηαλφ
ενδζηεοηζηχκ ημζκμηήηςκ.

πμο

αθμνμφκ

ζηδκ

μνβάκςζδ

ζπεηζηχκ

(Δ) Αζιεηηθόο Ρνπξηζκόο
Γζα ηδκ ακάπηολδ ημο αεθδηζημφ ημονζζιμφ απαζηείηαζ:
- Ζ αλζμπμίδζδ ηςκ αεθδηζηχκ εβηαηαζηάζεςκ ηδξ Αεήκαξ, ηδξ
Θεζζαθμκίηδξ, ηδξ Ξάηναξ, ημο Ζνάηθεζμο ηαζ ημο Βυθμο, ζδίςξ βζα
ηδ δζμνβάκςζδ ηαηηζηχκ δζεεκχκ αεθδηζηχκ εηδδθχζεςκ.
- Ζ εκίζποζδ ηςκ οθζζηάιεκςκ ελεζδζηεφζεςκ (αβχκεξ ηαπφπθμςκ
ζηαθχκ ζηδκ Θένηονα, ηςπδθαηζημί αβχκεξ ζηα Ηςάκκζκα η.θπ.) ζε
πυθεζξ
πμο
δζαεέημοκ
ορδθχκ
πνμδζαβναθχκ
αεθδηζηέξ
εβηαηαζηάζεζξ ηαζ λεκμδμπεζαηή οπμδμιή ηαεχξ ηαζ αενμδνυιζα.
- Ζ ακάπηολδ πνμπμκδηζηχκ ηέκηνςκ ζε πενζμπέξ ημο μνεζκμφ ηαζ
διζμνεζκμφ πχνμο πμο δζαεέημοκ ήδδ ζηακμπμζδηζηή πνυζααζδ ηαζ
δεκ απαζημφκ πεναζηένς αεθηίςζή ηδξ, ηαεχξ ηαζ ζηακμπμζδηζηή
λεκμδμπεζαηή οπμζηήνζλδ ηαεχξ επίζδξ ζε παναεαθάζζζεξ ηαζ
παναθίικζεξ πενζμπέξ βζα ηα αεθήιαηα ημο εαθάζζζμο ζηζ,
ζζηζμδνμιίεξ η.θπ.
- Ρα πνμπμκδηήνζα ηαζ μζ θμζπέξ ζπεηζηέξ οπμδμιέξ πνέπεζ κα
εκανιμκίγμκηαζ ιε ηδκ ηθίιαηα ηαζ ηα ζδζαίηενα παναηηδνζζηζηά ηδξ
πενζμπήξ εβηαηάζηαζδξ.
- Ζ πνμχεδζδ ηδξ ζφκδεζδξ δνάζεςκ αεθδηζηχκ θμνέςκ (ζοθθυβςκ
ηαζ ζςιαηείςκ) ιε ηδκ ημονζζηζηή δναζηδνζυηδηα.
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(Δ.1)

Άθθεξ ιμνθέξ αεθδηζημφ ημονζζιμφ

(Δ.1.1) Γθνιθ

Δίκαζ ιζα ιμνθή ημονζζιμφ πμο δ γήηδζδ ηδξ αολάκεζ δζεεκχξ ηαζ επζπθέμκ
δεκ έπεζ επμπζηυ παναηηήνα. Γζα ηδκ ακάπηολή ημο δίδμκηαζ μζ παναηάης
ηαηεοεφκζεζξ:
- Γδιζμονβία εβηαηαζηάζεςκ βημθθ ζηζξ εονφηενεξ πενζμπέξ1 ηςκ
ιεβάθςκ αζηζηχκ ηέκηνςκ πμο απμηεθμφκ ημονζζηζημφξ πνμμνζζιμφξ
(Αεήκα, Θεζζαθμκίηδ, Ξάηνα, Βυθμξ, Ηςάκκζκα, ζηζξ κήζμοξ Θνήηδ,
Θένηονα, Ουδμ ηαζ Εάηοκεμ, ζημοξ κμιμφξ, Ζθείαξ, Κεζζδκίαξ ηαζ
Σαθηζδζηήξ ηαεχξ ηαζ ςξ ηιήια ζφκεεηςκ μθμηθδνςιέκςκ ημονζζηζηχκ
επεκδφζεςκ ιε ηδκ πνμτπυεεζδ ελαζθάθζζδξ ηςκ απαζημφιεκςκ
οδαηζηχκ πυνςκ ηδξ εβηαηάζηαζδξ φζηενα απυ ηδκ ζηακμπμίδζδ
οδνεοηζηχκ, ανδεοηζηχκ ηαζ μζημθμβζηχκ ακαβηχκ ηδξ πενζμπήξ πμο
επδνεάγεηαζ ή ηδ πνήζδ ακαηοηθςιέκμο κενμφ απυ αλζμπμίδζδ ηςκ
θοιάηςκ ιεηά απυ ηνζημαάειζα επελενβαζία (αθαθάηςζδ).
- Ακααάειζζδ ηςκ ήδδ οπανπυκηςκ βδπέδςκ golf
Πε ηάεε πενίπηςζδ επζαάθθεηαζ δ θήρδ ιέηνςκ μνεήξ πενζααθθμκηζηήξ
δζαπείνζζδξ ηαεχξ ηαζ δ δζαζθάθζζδ ηδξ πνμζηαζίαξ ημο πενζαάθθμκημξ ηαζ
ζδζαίηενα ηςκ οδάηζκςκ πυνςκ, απυ ηζκδφκμοξ ελάκηθδζδξ ηαζ νφπακζδξ.
Θεηζηή βζα ηδ πςνμεέηδζδ βδπέδςκ βημθθ εεςνείηαζ δ φπανλδ άθθςκ ή δ
ζοκδοαζιέκδ ακάπηολδ ζηδκ ίδζα πενζμπή δφμ ή πενζζζμηένςκ βδπέδςκ
βημθθ.
(Δ.1.2) Σηνλνδξνκηθόο ηνπξηζκόο

Γεκ πνμαθέπεηαζ δ ακάπηολδ κέςκ πζμκμδνμιζηχκ ηέκηνςκ.
Απαζηείηαζ μ εηζοβπνμκζζιυξ ηςκ εβηαηαζηάζεςκ, ζοιπενζθαιαακμιέκδξ
πζεακήξ ζοιπθήνςζδξ, επέηηαζδξ ηαζ ακααάειζζδ ηδξ πμζυηδηαξ ηςκ
πνμζθενυιεκςκ οπδνεζζχκ ζηα ζδιακηζηυηενα ημοθάπζζημκ πζμκμδνμιζηά
ηέκηνα ηαζ δ ηαοηυπνμκδ αεθηίςζδ ηδξ αζθάθεζαξ ηςκ οπμδμιχκ
πνυζααζδξ (μδζηυ δίηηομ).
Ξνμηείκεηαζ δ δδιζμονβία δζηηφςκ δζαδνμιχκ μνεζααηζημφ ζηζ ζε
οθζζηάιεκεξ δαζζηέξ μδμφξ ηαζ μνεζααηζηά ιμκμπάηζα, ηαηά πνμηεναζυηδηα
ζε μνεζκά ζοβηνμηήιαηα πμο δεκ δζαεέημοκ πζμκμδνμιζηά ηέκηνα ηαεχξ
ηαζ βφνς απυ μνεζκμφξ μζηζζιμφξ, μζ μπμίμζ δζαεέημοκ ζηακμπμζδηζηή
οπμδμιή θζθμλεκίαξ ηαζ εζηίαζδξ.
Όζμκ αθμνά ζηδ αεθηίςζδ ηδξ πνμζααζζιυηδηαξ, εα πνέπεζ κα
θαιαάκμκηαζ ιέηνα βζα ηδκ πνμζηαζία ημο πενζαάθθμκημξ ηαζ ημο ημπίμο.
1

Ως εσρύηερη περιοτή Αθήνας κΘεζζαλονίκης ορίζεηαι ασηή ηοσ Ρσθμιζηικού τεδίοσ, ενώ για ηις σπόλοιπες
πόλεις (Πάηρα, Βόλος, Ιωάννινα), η άμεζη ζώνη επιρροής.
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Ρα βεςιεηνζηά παναηηδνζζηζηά ηςκ μδχκ κα είκαζ ζημ ακαβηαίμ ιέηνμ βζα
ηδκ ελοπδνέηδζδ ηςκ πενζμπχκ ηαζ βεκζηυηενα κα θαιαάκεηαζ ιένζικα βζα
ημκ πενζμνζζιυ ηςκ επζπηχζεςκ ζηα ζδζαίηενα παναηηδνζζηζηά ηςκ
πενζμπχκ.
(Δ.1.3)

Θαηαδπηηθόο Ρνπξηζκόο

Ν ηαηαδοηζηυξ ημονζζιυξ πνμηείκεηαζ κα πνμςεδεεί βζα ημκ ειπθμοηζζιυ
ημο ημονζζηζημφ πνμσυκημξ ζε πενζμπέξ υπμο μ ημονζζιυξ είκαζ ήδδ
ακαπηοβιέκμξ ηαζ δζαεέημοκ ημοξ απαζημφιεκμοξ πνμξ ημφημ πυνμοξ
(οπμεαθάζζζμζ βεςθμβζημί ζπδιαηζζιμί ηαζ μζημζοζηήιαηα, καοάβζα,
εκάθζεξ ανπαζυηδηεξ η.θπ). Υξ ηέημζεξ πενζμπέξ ηαηανπήκ πνμηείκμκηαζ:
- Θάθοικμξ
- Ιένμξ
- Ξαβαζδηζηυξ Θυθπμξ
- Λυηζμξ Δοαμσηυξ Θυθπμξ
Ξφθμξ η.θπ.
Ξνμςεείηαζ δ δδιζμονβία «εειαηζηχκ οπμεαθάζζζςκ πάνηςκ» οπυ ηδκ
πνμτπυεεζδ ηδξ δζαθφθαλδξ ηςκ ζημζπείςκ ημο πενζαάθθμκημξ2.
Ξνμςεείηαζ δ ηαηαζηεοή πενζαίςκ εβηαηαζηάζεςκ οπμζηήνζλδξ ηδξ
οπμανφπζαξ δναζηδνζυηδηαξ (ιμοζείςκ, εκοδνείςκ η.θπ.) ζε πενζμπέξ πμο
βεζηκζάγμοκ ιε αοηέξ υπμο ακαπηφζζμκηαζ μζ ηαηαδοηζηέξ δναζηδνζυηδηεξ.
Υξ ηέημζεξ πενζμπέξ πνμηείκμκηαζ ηαη’ ανπήκ δ Θάθοικμξ (ιμοζείμ
ζπμββαθζείαξ), δ Ιένμξ (ιμοζείμ ιάπδξ ηδξ Ιένμο).
(Δ.1.4)

Αζιεηηθέο δξαζηεξηόηεηεο ηνπ νξεηλνύ ρώξνπ

Ξνμχεδζδ
δνάζεςκ
πμο
αθμνμφκ
ζηδκ
ακάπηολδ
αεθδηζηχκ
δναζηδνζμηήηςκ (ζπμν) ημο μνεζκμφ πχνμο (π.π. μνεζααζία, ακαννίπδζδ,
ηακυε-ηαβζάη, rafting, αζςνμπηενζζιυξ, αθελίπηςημ πθαβζάξ).
Ζ εκίζποζδ ζςιαηείςκ ηαζ ηςκ ζοθθυβςκ ηςκ αεθδιάηςκ ημο μνεζκμφ
πχνμο.
(ΠΡ)

Ηακαηηθόο θαη ζεξαπεπηηθόο ηνπξηζκόο

α) Ξνμηείκεηαζ δ ακάπηολδ ηέκηνςκ εενιαθζζιμφ ζηζξ ελήξ ηαηανπήκ
πενζμπέξ:
- Αζδδρυξ – Θαιέκα Βμφνθα – Θενιμπφθεξ – πάηδ – Πιυημαμ
- Θοθθήκδ – Θασάθαξ
- Θφεκμξ
2

Βλ. άρθρο 11, ν. 3409/2005.
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- Κέεακα
- Ιμοηνάηζ
- Λζβνίηα
- Θςξ – Ουδμξ – Λίζονμξ
- Πάιμξ – Ηηανία
- Σίμξ – Κοηζθήκδ
- Ιμοηνάηζ Ξέθθαξ
- Πζδδνυηαζηνμ
ιε πνμηεναζυηδηα ζε υζεξ δζαεέημοκ ήδδ επανηή λεκμδμπεζαηή οπμδμιή
ηαζ εβηαηαζηάζεζξ άεθδζδξ.
Απαζηείηαζ δ θήρδ ιέηνςκ βζα ηδ δζαθφθαλδ ημο θοζζημφ πυνμο (πδβχκ)
απυ ηδ νφπακζδ ηαζ βεκζηυηενα ηάεε είδμοξ οπμαάειζζδ πνμενπυιεκδ απυ
ηαηαζηεοή ηεπκζηχκ ένβςκ η.θπ.
Απαζηείηαζ επίζδξ
εηπαίδεοζδξ.

δ

ακάπηολδ

ζπεηζηήξ

επζζηδιμκζηήξ

ένεοκαξ

ηαζ

α) Ξνμηείκεηαζ δ δδιζμονβία ηέκηνςκ εαθαζζμεεναπείαξ ηαζ εεναπεοηζημφ
ημονζζιμφ ιε έιθαζδ ζημκ ζοκδοαζιυ εεναπείαξ, ακαροπήξ ηαζ
παναεενζζιμφ ηαηά πνμηεναζυηδηα ζε ακεπηοβιέκεξ ή ακαπηοζζυιεκεξ
ημονζζηζηά πενζμπέξ ηδξ πχναξ ιε ηαθή ζοβημζκςκζαηή ζφκδεζδ.
(Ε)

Ρνπξηζκόο θύζεο

Ν ημονζζιυξ θφζδξ ακαπηφζζεηαζ ζημκ μνεζκυ πχνμ ηαζ ζε εκδζαθένμοζεξ
πενζααθθμκηζηά πενζμπέξ (π.π. πενζμπέξ ημο δζηηφμο Φφζδ (NATURA) 2000,
δάζδ).
Δπζπνυζεεηα ηςκ δνάζεςκ πμο ακαθένμκηαζ ζηζξ οπυ ηα ζημζπεία ΠΡ ηαζ Ζ
ημο άνενμο 5 πενζμπέξ επζαάθθεηαζ:
- Ζ ηαεζένςζδ εκυξ ζοζηήιαημξ ζενάνπδζδξ ηςκ πενζααθθμκηζηά
εοαίζεδηςκ πενζμπχκ πμο ιπμνμφκ κα αλζμπμζδεμφκ ημονζζηζηά ιε ηαηά
πενίπηςζδ ηνζηήνζα πμο εα αθμνμφκ ζηζξ επζηνεπυιεκεξ δναζηδνζυηδηεξ
ζε ηάεε πενζμπή.
- Γνάζεζξ ακάδεζλδξ πνμζηαηεουιεκςκ πενζμπχκ πμο δζαεέημοκ ζπεηζημφξ
πυνμοξ (θφζδ, ημπίμ), ςξ πυθςκ ακάπηολδξ ημονζζιμφ θφζδξ
εονφηενδξ αηηζκμαμθίαξ. Ρέημζεξ πενζμπέξ απμηεθμφκ ηαηανπήκ:
 μζ Δεκζημί Γνοιμί Νθφιπμο, Ξνεζπχκ, Βίημο – Αχμο ηαζ Παιανζάξ,
 μζ οβνυημπμζ πμο πενζθαιαάκμκηαζ ζημκ Θαηάθμβμ Οαιζάν,
 ηα Δεκζηά Θαθάζζζα Ξάνηα Εαηφκεμο ηαζ Βμνείςκ Ππμνάδςκ η.θπ.
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- Ζ αλζμπμίδζδ επζθεβιέκςκ πενζμπχκ πνμζηαζίαξ ηδξ θφζδξ ή ημο ημπίμο
(πενζμπέξ Γζηηφμο Φφζδ (NATURA) 2000 ηαζ αλζυθμβα ηαηαβεβναιιέκα
θοζζηά ημπία), ςξ πυθςκ ακάπηολδξ, ημπζηήξ ή εονφηενδξ ειαέθεζαξ,
εκυξ ήπζμο νεφιαημξ ημονζζιμφ θφζδξ.
- Ζ
ηαεζένςζδ
ημπζηχκ
δζηηφςκ,
δζαδνμιχκ
ιμκμπαηζχκ,
πμθοεειαηζημφ παναηηήνα ιε έιθαζδ ζηδ θοζζμθαηνζηή δζάζηαζδ.
- Ζ ζήιακζδ ηςκ δζαδνμιχκ ζφιθςκα ιε ηζξ πνμδζαβναθέξ πμο ζζπφμοκ
ζηδκ ΔΔ ηαζ δ έηδμζδ πανηχκ μνεζκήξ πενζήβδζδξ.
- Ν ειπθμοηζζιυξ ηςκ δζαδνμιχκ ιε εκαθθαηηζηέξ δναζηδνζυηδηεξ (πίζηεξ
mountain bike, ζππαζία) ηαζ δ έκηαλδ ζε αοηέξ, υπμο είκαζ δοκαηυκ,
παναδμζζαηχκ μζηζζιχκ ιε οπμδμιέξ εζηίαζδξ ηαζ ακαροπήξ.
- Ζ δζαηήνδζδ ηαζ ακάδεζλδ ηςκ ζημζπείςκ ημο παναδμζζαημφ ηνυπμο
γςήξ.
- Ζ δδιζμονβία οπμδμιχκ παναηήνδζδξ ηαζ ενιδκείαξ ηδξ θφζδξ (π.π.
παναηδνδηήνζα, ηέκηνα εκδιένςζδξ επζζηεπηχκ, ιμοζεία ηαζ μνεζααηζηά
ηαηαθφβζα).
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Άξζξν 7
ΔΗΓΗΘΔΠ ΘΑΗ ΡΔΣΛΗΘΔΠ ΞΝΓΝΚΔΠ
(Α)

Κεηαθνξηθέο ππνδνκέο

Ρα
υζα
πνμηείκμκηαζ
παναηάης
αθμνμφκ
ζηδ
αεθηίςζδ
ηδξ
πνμζααζζιυηδηαξ ηςκ πενζμπχκ ζηδκ ηαηεφεοκζδ ηδξ δζεφνοκζδξ ηςκ
ημονζζηζηχκ πνμμνζζιχκ
Γεκζηά ζε υηζ αθμνά ηζξ ιεηαθμνέξ πνμηείκεηαζ δ πνμχεδζδ ημο «εεζιμφ»
ηςκ ζοκδοαζιέκςκ ιεηαθμνχκ ιε έιθαζδ ζηδ αεθηίςζδ ηδξ
πνμζπεθαζζιυηδηαξ ηςκ πθέμκ δοζπνυζζηςκ βεςβναθζηχκ εκμηήηςκ ιε
ακαλζμπμίδημ ή ήδδ αλζμπμζδιέκμ δοκαιζηυ.
(Α.1)

Αεξνδξόκηα

Απαζηείηαζ:
- Ζ ακααάειζζδ, ζοιπθήνςζδ ηαζ αεθηίςζδ υθςκ ηςκ ακαβηαίςκ
οπμδμιχκ
ηςκ
δζεεκχκ
αενμδνμιίςκ
(αενμδνυιζα
δζεεκχκ
ζοβημζκςκζχκ) Αεήκαξ, Θεζζαθμκίηδξ, Ζναηθείμο, Ουδμο ηαζ Θένηοναξ
χζηε κα θεζημονβμφκ ςξ δζεεκείξ πφθεξ εζζυδμο ιε ζηυπμ ηδκ οπμδμπή
ηδξ ημονζζηζηήξ ηίκδζδξ αθθμδαπχκ ηαζ ηδ δζμπέηεοζή ηδξ πνμξ ημοξ
θμζπμφξ ημονζζηζημφξ πνμμνζζιμφξ.
- Ζ ηαηά πνμηεναζυηδηα ακααάειζζδ, αεθηίςζδ ηαζ ζοιπθήνςζδ ηςκ
οπμδμιχκ ηςκ αενμδνμιίςκ Κοηυκμο, Πακημνίκδξ, Εαηφκεμο ηαζ
Λάλμο, ηα μπμία απμηεθμφκ ζδιεία οπμδμπήξ ζδιακηζηήξ ηίκδζδξ
(ηονίςξ δζεεκμφξ),
- Ζ θεζημονβία ςξ ηυιαχκ ελοπδνέηδζδξ
πνμηεναζυηδηαξ ημονζζιμφ ηα αενμδνυιζα:

εονφηενςκ

πενζμπχκ

- Θααάθαξ ηαζ Αθελακδνμφπμθδξ
- Ηςακκίκςκ ηαζ Αηηίμο
- Θαθαιάηαξ
- Σακίςκ
- Πδηείαξ
- Πάιμο ηαζ Κοηζθήκδξ
- Λ. Αβπζάθμο
- Θς
- Ζ αλζμπμίδζδ ημο ζοκυθμο ηςκ πενζθενεζαηχκ αενμδνμιίςκ ηδξ πχναξ,
ιε ηδ ζοιιεημπή ημοξ ζηα εονφηενα δίηηοα οπμδμπέςκ πηήζεςκ low
cost ηαεχξ ηαζ δ εκενβμπμίδζδ υζμ ημ δοκαηυ πενζζζυηενςκ ακεκενβχκ
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αενμδνμιίςκ ηαζ δ θεζημονβία μνζζιέκςκ απυ αοηά ςξ έδνεξ εηαζνεζχκ
παιδθμφ ηυζημοξ.
- Ζ δζενεφκδζδ ηδξ δοκαηυηδηαξ μνζζιέκα απυ ηα ζηναηζςηζηά αενμδνυιζα
κα απμηηήζμοκ ηαζ πμθζηζηή πνήζδ ζε πενζμπέξ ημονζζηζημφ
εκδζαθένμκημξ πμο δεκ ελοπδνεημφκηαζ επανηχξ.
- Ζ δδιζμονβία ημπζηχκ δζηηφςκ ζφκδεζδξ ημονζζηζηχκ πνμμνζζιχκ ιέζς
ηδξ πνήζδξ οδνμπθάκςκ, ιε ζηυπμ ηδκ ζηακμπμίδζδ ακαιεκυιεκδξ
ιεβάθδξ ημονζζηζηήξ γήηδζδξ ζε πανάηηζεξ, παναθίικζεξ πενζμπέξ ηαζ
κδζζά, πμο οπμελοπδνεημφκηαζ ζήιενα .
(Α.2)

Ιηκάληα

Απαζηείηαζ:
- Ζ ακααάειζζδ ηςκ νυθςκ ηςκ θζιακζχκ δζεεκμφξ ζδιαζίαξ ηδξ Ξάηναξ
ηαζ ηδξ Ζβμοιεκίηζαξ, ςξ ηονίςκ ποθχκ εζζυδμο ζηδ πχνα ιε
πανάθθδθδ δζενεφκδζδ ηδξ δοκαηυηδηαξ δζάκμζλδξ ημο δζαφθμο πμο
ζοκδέεζ ημ θζιάκζ ηδξ Ζβμοιεκίηζαξ ιε ηδκ ακμζπηή εάθαζζα ημο Ημκίμο
ηαζ οπμθμβζζιυ ημο ιέβζζημο θυνημο ημο3.
- Ζ ακααάειζζδ ημο νυθμο ηςκ θζιέκςκ ημο Ξεζναζά, ημο Ζναηθείμο ηαζ
ηδξ Ουδμο, ςξ θζιέκςκ εεκζηήξ ζδιαζίαξ ηαζ δοκάιεζ δζεεκχκ ποθχκ.
- Ζ αεθηίςζδ ηδξ ζφκδεζδξ ιεηαλφ ηςκ κδζζχκ ηδξ Γςδεηακήζμο ηαζ ηςκ
Θοηθάδςκ, ιε ηδκ πφηκςζδ ηςκ δνμιμθμβίςκ, ηδκ ακααάειζζδ ηδξ
πμζυηδηαξ ηςκ πανεπυιεκςκ οπδνεζζχκ ηαεχξ ηαζ ηδ αεθηίςζδ ηςκ
οπανπμοζχκ θζιεκζηχκ οπμδμιχκ.
- Ζ ηαηά πνμηεναζυηδηα ακααάειζζδ, αεθηίςζδ, επέηηαζδ ηαζ
εηζοβπνμκζζιυξ υπμο, ηαηά πενίπηςζδ, απαζηείηαζ, ηςκ θζιέκςκ –
ηυιαςκ εεκζηήξ ηαζ (δζα)πενζθενεζαηήξ ειαέθεζαξ ηδξ πχναξ ιε ζηυπμ
ηδκ ηαθφηενδ ελοπδνέηδζδ ηδξ ημονζζηζηήξ ηίκδζδξ (διεδαπχκ ηαζ
αθθμδαπχκ). Υξ επζπθέμκ θζιάκζα εεκζηήξ ειαέθεζαξ πνμηείκμκηαζ ηα
αηυθμοεα:
- Θεζζαθμκίηδ
- Ιαφνζμ.
- Ζ ακααάειζζδ ημο νυθμο ηςκ θζιέκςκ Θααάθαξ – Αθελακδνμφπμθδξ,
Βυθμο, Λάλμο, Θς, Κοηζθήκδξ Σίμο ηαζ Σακίςκ ςξ θζιέκςκ
πενζθενεζαηήξ ειαέθεζαξ βζα ημκ ημονζζιυ.
Νζ ηαηά ηα παναπάκς ηυιαμζ – θζιάκζα ηυζμ εεκζηήξ υζμ ηαζ πενζθενεζαηήξ
ειαέθεζαξ πνέπεζ κα εκζζποεμφκ ιε ηνυπμ ζηακυ χζηε δ ηίκδζδ πνμξ ημοξ
3

Η λειηοςπγία ηος λιμένα θα αποηελέζει ανηικείμενο μελέηηρ, η οποία θα ελέγξει ηο βαθμό
ζςμβαηόηηηαρ ηων ππαγμαηικών γεωμοπθολογικών ζςνθηκών ηος διαύλος, με ηιρ απαιηήζειρ ηος
πόλος πος καλείηαι ζηο άμεζο μέλλον να παίξει.
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ημονζζηζημφξ πνμμνζζιμφξ ηδξ πχναξ κα ηαηακέιεηαζ ηαζ ελοπδνεηείηαζ ιε
ημ αέθηζζημ ηνυπμ.
(Α.3)

Νδηθό δίθηπν

Απαζηείηαζ:
- Ζ μθμηθήνςζδ ημο αοημηζκδημδνυιμο Ξ.Α.Θ.Δ. ηαζ ηδξ Δβκαηίαξ μδμφ.
- Ζ ηαπφηενδ ηαηαζηεοή:
o ηδξ Ηυκζαξ μδμφ ηαζ ημο αοημηζκδημδνυιμο Δ 65.
o ηςκ αοημηζκδημδνυιςκ Θμνίκεμο – Ρνίπμθδξ – Θαθαιάηαξ ηαζ
Ιεφηηνμο – Ππάνηδξ.
o ημο αοημηζκδημδνυιμο Δθεοζίκαξ – Θμνίκεμο - Ξάηναξ - Ξφνβμο –
Ρζαηχκαξ.
- Ζ μθμηθήνςζδ εζδζηχκ ζδιάκζεςκ ηςκ ημονζζηζηχκ πυνςκ.
(Α.4)

Πηδεξνδξνκηθό δίθηπν

Απαζηείηαζ:
- Ν εηζοβπνμκζζιυξ ηαζ δ μθμηθήνςζδ ημο ζζδδνμδνμιζημφ άλμκα
Ξ.Α.Θ.Δ.
- Ζ ακάπηολδ μθμηθδνςιέκςκ ζζδδνμδνμιζηχκ ημονζζηζηχκ δζαδνμιχκ
ζε πενζμπέξ ιε ζδζαίηενδ αζζεδηζηή αλία, ζηζξ μπμίεξ έπμοκ ήδδ
εβηαηαθεζθεεί
ή
πνμαθέπεηαζ
κα
εβηαηαθεζθεμφκ
ηιήιαηα
ζζδδνμδνμιζηχκ
βναιιχκ
(θεζημονβία
ημονζζηζηχκ
ηναίκςκ,
ακαζηήθςζδ, ακάδεζλδ ηαζ επακαθεζημονβία παθαζχκ ζηαειχκ, βεθονχκ
η.θπ., δδιζμονβία πεγμπμνζηχκ δζαδνμιχκ η.α.).
- Ζ πνμχεδζδ ηδξ έκηαλδξ ημο ζζδδνμδνυιμο ζηδ δζαηίκδζδ ημονζζηχκ –
επζζηεπηχκ.
(Β) Ύδξεπζε
Δίκαζ ακαβηαία δ ελαζθάθζζδ πμζμηζηήξ ηαζ πμζμηζηήξ επάνηεζαξ ηςκ
οδαηζηχκ πυνςκ πμο πνμμνίγμκηαζ βζα ηδκ φδνεοζδ ηςκ πενζμπχκ ιε
πνμηεναζυηδηα ημονζζιμφ. Ξνμξ ηδκ ηαηεφεοκζδ αοηή, απαζηείηαζ, ηαηά
πνμηεναζυηδηα, δ απμηεθεζιαηζηυηενδ δζαπείνζζδ ηςκ οδαηζηχκ πυνςκ, δ
δζαθφθαλδ ηςκ μζημζοζηδιάηςκ, δ πνμζηαζία ηδξ θοημηάθορδξ βζα ημκ
ειπθμοηζζιυ ηςκ οδνμθμνζχκ, μ έθεβπμξ ηδξ νφπακζδξ, δ αεθηίςζδ ηςκ
δζηηφςκ δζακμιήξ ηαζ δ πενζζημθή ηδξ ζπαηάθδξ.

(Γ) Γηαρείξηζε πγξώλ θαη ζηεξεώλ απνβιήησλ
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Απαζηείηαζ:
- Λα επζηαποκεεί ηαζ εκζζποεεί δ πνμζπάεεζα βζα μνεμθμβζηυ ζπεδζαζιυ
ηαζ μνβάκςζδ ηδξ μθμηθδνςιέκδξ δζαπείνζζδξ ηςκ απμννζιιάηςκ.
- Λα θδθεμφκ ιέηνα βζα ημκ ηαεανζζιυ ηαζ απμηαηάζηαζδ ηςκ πχνςκ
ακελέθεβηηδξ δζάεεζδξ απμννζιιάηςκ ζηζξ πενζμπέξ ιε πνμηεναζυηδηα
ημονζζιμφ.
- Κε ζημπυ ηδ δζαηήνδζδ ηδξ αλίαξ ηαζ πμζυηδηαξ ηςκ ημονζζηζηχκ πυνςκ,
κα ιδκ εβηαείζηακηαζ πχνμζ οβεζμκμιζηήξ ηαθήξ ή άθθμο ηνυπμο
δζάεεζδξ / δζαπείνζζδξ απμννζιιάηςκ ζηζξ πενζμπέξ ημο Γζηηφμο Φφζδ
(NATURA) 2000 ηαζ ζηδκ άιεζδ πενίιεηνυ ημοξ ηαεχξ ηαζ ζηζξ πενζμπέξ
πμο πνμηείκμκηαζ βζα πνμζηαζία ςξ ημπία ζδζαίηενμο θοζζημφ ηάθμοξ.
- Ζ ηαηαζηεοή ζοβπνυκμο, θζθζημφ πνμξ ημ πενζαάθθμκ απμπεηεοηζημφ
ζοζηήιαημξ ιε επελενβαζία θοιάηςκ (αζμθμβζηυ ηαεανζζιυ) ζε υθεξ ηζξ
πενζμπέξ ιε πνμηεναζυηδηα ημονζζιμφ.
(Γ) Δλέξγεηα
Πε υθεξ ηζξ πενζμπέξ ιε πνμηεναζυηδηα ημονζζιμφ απαζηείηαζ:
- Λα ελαζθαθζζεεί δ εκενβεζαηή επάνηεζα.
- Λα εεζπζζεμφκ ηακμκζζιμί ηαζ κα δμεμφκ ηίκδηνα βζα ηδ αεθηίςζδ ηδξ
εκενβεζαηήξ απμδμηζηυηδηαξ οθζζηάιεκςκ ηαζ κέςκ ηηζνίςκ θζθμλεκίαξ,
εζηίαζδξ ηαζ ακαροπήξ.
(Δ) Ρειεπηθνηλσλίεο
Πε υθεξ ηζξ πενζμπέξ ιε πνμηεναζυηδηα ημονζζιμφ απαζηείηαζ:
- Λα ηαθοθεμφκ μζ εθθείρεζξ ηςκ ηδθεπζημζκςκζαηχκ οπμδμιχκ.
- Ζ θήρδ ιέηνςκ βζα ηδκ ελαζθάθζζδ ηδξ πνυζααζδξ ιε ορδθέξ
ηαπφηδηεξ ζημ δζαδίηηομ, ιε παιδθυ ηυζημξ.
- Κε ζημπυ ηδ δζαηήνδζδ ηδξ πμζυηδηαξ ηαζ ηδξ αλίαξ ηςκ ημονζζηζηχκ
πυνςκ ζηζξ πενζμπέξ ημο Γζηηφμο Φφζδ (NATURA) 2000 ηαζ ηα ημπία
ζδζαζηένμο θοζζημφ ηάθθμοξ ηαηά ηδκ εβηαηάζηαζδ ηεναζχκ πνέπεζ κα
θαιαάκεηαζ ζδζαίηενδ ιένζικα βζα ηδκ εθαπζζημπμίδζδ ηςκ επζπηχζεςκ
ημοξ ζημ πενζαάθθμκ ηαζ ημ ημπίμ.
- Ξνμηείκεηαζ δ ακάπηολδ ηέκηνςκ ηδθενβαζίαξ πμο κα δζαεέημοκ ηζξ
πθέμκ ζφβπνμκεξ ιεευδμοξ ηδθεπζημζκςκίαξ.

(ΠΡ)

γεία
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Πηζξ πενζμπέξ ιε πνμηεναζυηδηα ημονζζιμφ απαζηείηαζ:
-

Ζ πφηκςζδ ηαζ ακααάειζζδ ηςκ οπμδμιχκ οβείαξ ηαεχξ ηαζ μ
ζοζπεηζζιυξ ημοξ ιε ηζξ ηονίανπεξ ημονζζηζηέξ δναζηδνζυηδηεξ.

- Δζδζηά ζηζξ δοζπνυζζηεξ μνεζκέξ ή κδζζςηζηέξ πενζμπέξ απαζηείηαζ δ
άιεζδ, ημοθάπζζημκ, πνμχεδζδ ηςκ εθανιμβχκ ηδξ ηδθεσαηνζηήξ
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Άξζξν 8
ΘΑΡΔΘΛΠΔΗΠ ΓΗΑ ΘΑΡΖΓΝΟΗΔΠ ΣΩΟΝ ΚΔ ΔΗΓΗΘΝ ΘΑΘΔΠΡΩΠ &
ΔΞΗΙΠΖ ΠΓΘΟΝΠΔΩΛ ΚΔ ΑΙΙΔΠ ΣΟΖΠΔΗΠ
1. Θαηεπζύλζεηο γηα θαηεγνξίεο ρώξνπ κε εηδηθό θαζεζηώο
Α. Γάζε θαη δαζηθέο εθηάζεηο
Ρίεεηαζ ςξ βεκζηή ανπή υηζ εα πνέπεζ κα απμθεφβεηαζ δ δζάζπαζδ ηδξ
εκυηδηαξ ηςκ δαζχκ πμο πνμηφπηεζ απυ ηδκ πανμοζία ιζηνχκ ηαζ
δζάζπανηςκ εοθάηςκ.
Λα επζηνέπεηαζ δ εβηαηάζηαζδ εθαθνχκ, ιδ ιυκζιςκ, οπμδμιχκ
ελοπδνέηδζδξ εζδζηχκ ιμνθχκ ημονζζιμφ θφζδξ, απμηθεζζηζηά βζα ηδ
θφθαλδ ελμπθζζιμφ ηαζ ηδκ ακηζιεηχπζζδ έηηαηηςκ ακαβηχκ.
Β. Αγξνηηθή γε
Αβνμηζηή βδ ορδθήξ παναβςβζηυηδηαξ: Δπζαάθθεηαζ δ δζαηήνδζδ ημο
ορδθμφ ηαεεζηχημξ πνμζηαζίαξ πμο πνμαθέπεηαζ απυ ηδκ ζζπφμοζα
κμιμεεζία ιε ελαίνεζδ ηζξ πενζπηχζεζξ δδιζμονβίαξ ημονζζηζηχκ
οπμδμιχκ ιεβάθδξ ηθίιαηαξ ζημκ δπεζνςηζημφ πχνμ, πμο ζοιαάθθμοκ
ζηδκ ακααάειζζδ ή ηαζ ειπθμοηζζιυ ημο ημονζζηζημφ πνμσυκημξ φζηενα
απυ ζηάειζζδ παναβυκηςκ ηυζημοξ ςθέθεζαξ ζε ημζκςκζηυ, μζημκμιζηυ
ηαζ πενζααθθμκηζηυ επίπεδμ.
Ιμζπή βεςνβζηή βδ: Ρα ΓΞΠ / ΠΣΝΝΑΞ ηαζ θμζπά ζπέδζα πνήζεςκ βδξ
πνέπεζ κα πανέπμοκ ηαηεοεφκζεζξ βζα ημκ ηαεμνζζιυ γςκχκ ημονζζηζηήξ
ακάπηολδξ ηαζ βζα ηδκ πνμζηαζία ηδξ βεςνβζηήξ βδξ απυ ηδ δυιδζδ.
2. Δπίιπζε ζπγθξνύζεσλ κε άιιεο ρξήζεηο
Α. Ρμονζζιυξ – αζμιδπακία: Πε πενζμπέξ
είκαζ ηαηά ηακυκα επζεοιδηή δ
εβηαηαζηάζεςκ ιέζδξ ηαζ ορδθήξ
οπμδμπείξ. Ζ ηοπυκ επζηνεπυιεκδ
αζμιδπακίαξ δεκ πνέπεζ κα είβεζ ημ
ημονζζηζημφξ πυνμοξ.

ιε πνμηεναζυηδηα ημονζζιμφ,
ζοβηέκηνςζδ αζμιδπακζηχκ
υπθδζδξ ζε μνβακςιέκμοξ
ζδιεζαηή πςνμεέηδζδ ηδξ
πενζαάθθμκ ηαζ ημ ημπίμ ςξ

Ζ ζοκφπανλδ ηδξ παναδμζζαηήξ αζμηεπκίαξ – πεζνμηεπκίαξ ηαεχξ ηαζ
ιμκάδςκ ηοπμπμίδζδξ ημπζηχκ πνμσυκηςκ μκμιαζίαξ πνμέθεοζδξ ιε
ημκ ημονζζιυ ηνίκεηαζ επζεοιδηή.
Β. Ρμονζζιυξ – εκένβεζα: Δκηυξ ηςκ πενζμπχκ ιε πνμηεναζυηδηα
ημονζζιμφ, απαζηείηαζ δ εθεβπυιεκδ ζοβηέκηνςζδ ένβςκ ΑΞΔ
ζφιθςκα ιε ηζξ δζαηάλεζξ ημο Δζδζημφ Ξθαζζίμο βζα ηζξ ΑΞΔ.
Γ. Ρμονζζιυξ – οδαημηαθθζένβεζεξ: Ζ πςνμεέηδζδ κέςκ ιμκάδςκ
οδαημηαθθζενβεζχκ πνέπεζ κα απμθεφβεηαζ ζηζξ πενζμπέξ πμο
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παναηηδνίγμκηαζ ςξ ακεπηοβιέκεξ ημονζζηζηά. Πηζξ οπυθμζπεξ
πενζμπέξ ημονζζηζημφ εκδζαθένμκημξ δ πςνμεέηδζδ ιμκάδςκ
επζηνέπεηαζ ζε ηιήιαηα ημοξ πμο δεκ πανμοζζάγμοκ ημονζζηζηυ
εκδζαθένμκ είηε ιειμκςιέκα είηε ζε μνβακςιέκμοξ οπμδμπείξ.
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Άξζξν 9
ΠΛΘΔΡΔΠ ΘΑΗ ΝΙΝΘΙΖΟΩΚΔΛΔΠ ΑΛΑΞΡΜΔΗΠ ΡΝΟΗΠΡΗΘΩΛ
ΞΝΓΝΚΩΛ ΠΡΑΘΔΟΝ ΞΑΟΑΘΔΟΗΠΚΝ.
Α. Ζ ακάπηολδ ζφκεεηςκ ηαζ μθμηθδνςιέκςκ ημονζζηζηχκ οπμδμιχκ
ζηαεενμφ παναεενζζιμφ πνμςεείηαζ ηυζμ ζε ακαπηοζζυιεκεξ ηαζ ήδδ
ακεπηοβιέκεξ
ημονζζηζηά
πενζμπέξ
ζοιπενζθαιαακμιέκςκ
ηςκ
ιδηνμπμθζηζηχκ πενζμπχκ υζμ ηαζ ζημκ πεδζκυ ή διζμνεζκυ πχνμ
εθυζμκ:
- Ποιαάθθμοκ ζημκ ειπθμοηζζιυ ηαζ ηδκ ακααάειζζδ ημο ημονζζηζημφ
πνμσυκημξ, φζηενα απυ ζοκεηηίιδζδ ηαζ ηδξ ηαηάζηαζδξ /
δοκαημηήηςκ ημο πυνμο πμο ηίεεηαζ πνμξ εηιεηάθθεοζδ,
ζοιπενζθαιαακμιέκδξ ηαζ ηδξ ζηακυηδηαξ ηςκ δζηηφςκ ηαζ ηςκ
οπμδμιχκ κα οπμζηδνίλμοκ ορδθήξ πμζυηδηαξ ημονζζηζηέξ οπδνεζίεξ.
- Δκζζπφμοκ ηδκ ημζκςκζηή, μζημκμιζηή, ηαζ παναβςβζηή αάζδ ηδξ
εονφηενήξ ηςκ πενζμπήξ.
- Δλαζθαθίγμοκ ζηακμπμζδηζηή
επζιένμοξ οπμδμιχκ ηδξ.

γήηδζδ

βζα

ηδ

αζςζζιυηδηα

ηςκ

- Γζαεέημοκ ζηακμπμζδηζηή πνυζααζδ.
Β. Πε ηάεε πενίπηςζδ ηαηά ηδκ αλζμθυβδζδ ηςκ εκ θυβς επεκδοηζηχκ
ζπεδίςκ εηηζιάηαζ εεηζηά δ ηοπυκ :
- Ξανάθθδθδ πνμχεδζδ δνάζεςκ ακάδεζλδξ / πνμαμθήξ ζημζπείςκ ηδξ
θοζζηήξ ή ηαζ πμθζηζζηζηήξ ηθδνμκμιζάξ ηδξ πενζμπήξ (ηέκηνα
πθδνμθυνδζδξ, θαμβναθζηά η.ά. ιμοζεία, απμηαηάζηαζδ ηαζ
πνμαμθή
ηυζμ
πμθζηζζηζηχκ
ικδιείςκ
υζμ
ηαζ
κεχηενςκ
παναηηδνζζηζηχκ ηηζζιάηςκ ηδξ οπαίενμο, υπςξ παθζμί κενυιοθμζ ή
ακειυιοθμζ,
ανφζεξ)
ή
ηαζ
ακααίςζδξ
παναδμζζαηχκ
δναζηδνζμηήηςκ.
- Ζ εκζςιάηςζδ αλζυθμβςκ ζημζπείςκ ηδξ ημπζηήξ ανπζηεηημκζηήξ.
- Ζ οζμεέηδζδ ζφβπνμκςκ πνμηφπςκ πενζααθθμκηζηήξ δζαπείνζζδξ ηαζ
ελμζημκυιδζδξ εκένβεζαξ ηαζ οδάηζκςκ πυνςκ.
- Απμηαηάζηαζδ ηαζ αλζμπμίδζδ εβηαηαθεθεζιιέκςκ μζηζζιχκ ηαζ
βεκζηυηενα παθαζχκ ηεθοθχκ, ηαεχξ ηαζ αθθμζςιέκςκ θοζζηχκ /
ημονζζηζηχκ πυνςκ (π.π. παθζά θαημιεία)
Γ. Δζδζηά βζα ηζξ πενζμπέξ ημο δζηηφμο Φφζδ (NATURA) 2000:
Θεηζηή εα ιπμνμφζε κα εεςνδεεί δ ζοβηέκηνςζδ ηδξ δυιδζδξ ιε
ηαοηυπνμκμ πενζμνζζιυ ηδξ υζμ ηαζ ηδξ πνήζδξ ηςκ εβηαηαζηάζεςκ
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(π.π. ποηκυηδηα ηθζκχκ ακά ζηνέιια), ζε ζοκδοαζιυ ιε ηδκ πνμζηαζία
ηαζ ακααάειζζδ ηςκ μζημθμβζηχκ παναηηδνζζηζηχκ ημο πχνμο ζηδ αάζδ
ηςκ ακαβηχκ δζαπείνζζδξ ηδξ πνμζηαηεουιεκδξ πενζμπήξ.
Πε ηάεε πενίπηςζδ ζηζξ πενζμπέξ αοηέξ δ ηάθορδ ηςκ εβηαηαζηάζεςκ
δεκ ιπμνεί κα οπενααίκεζ ημ 2% ηδξ έηηαζδξ ημο βδπέδμο ηαζ πνέπεζ κα
απμδεζηκφεηαζ ιε ηδκ ηαηάθθδθδ επζζηδιμκζηή ιεθέηδ υηζ δ επέκδοζδ
δεκ εα επδνεάζεζ ηδκ μζημθμβζηή ζζμννμπία ηςκ μζημηυπςκ
πνμηεναζυηδηαξ.
Γ. Δζδζηά βζα ηζξ πενζμπέξ πμο πανμοζζάγμοκ ζημζπεία ημνεζιμφ:
Δηηζιάηαζ εεηζηά μ ηοπυκ ζοκδοαζιυξ ημοξ ιε δνάζεζξ απυζονζδξ
απαλζςιέκςκ ημονζζηζηχκ οπμδμιχκ.
Δ. Νζ νοειίζεζξ ημο πανυκημξ άνενμο δεκ εθανιυγμκηαζ ζημκ μνεζκυ πχνμ,
ζηα ιζηνά αηαημίηδηα κδζζά ηαζ αναπμκδζίδεξ.
Θαη’ ελαίνεζδ ιπμνεί κα ελεηάγεηαζ δ δοκαηυηδηα βζα πζθμηζηέξ
επεκδφζεζξ ζε πενζμνζζιέκμ ανζειυ (έςξ 5 ζημ ζφκμθμ ημο εεκζημφ
πχνμο) ιζηνχκ αηαημίηδηςκ κδζζχκ, οπυ ηδκ πνμτπυεεζδ υηζ εα
ηεηιδνζχκεηαζ πθήνςξ δ εεηζηή ζοιαμθή ηδξ επέκδοζδξ ζηδ αζχζζιδ
ακάπηολδ ημο εονφηενμο πχνμο ζημκ μπμίμ εκηάζζμκηαζ, φζηενα απυ
ζοκεηηίιδζδ
ημζκςκζηχκ,
μζημκμιζηχκ
ηαζ
πενζααθθμκηζηχκ
παναιέηνςκ.
ΠΡ. Υξ εκδεζηηζηέξ πενζμπέξ πνμηεναζυηδηαξ βζα ακάπηολδ ζφκεεηςκ ηζ
μθμηθδνςιέκςκ ιμνθχκ ημονζζιμφ πνμηείκμκηαζ μζ αηυθμοεεξ
πενζμπέξ:
- Ξανάηηζεξ πενζμπέξ Γοηζηήξ Ξεθμπμκκήζμο
- Ξανάηηζεξ πενζμπέξ Αζηςθμαηανκακίαξ
- Ξανάηηζεξ πενζμπέξ Ζπείνμο
- Ξανάηηζεξ πενζμπέξ Ακαημθζηήξ Καηεδμκίαξ – Θνάηδξ
- Ξανάηηζεξ πενζμπέξ Ακαημθζηήξ ηαζ ΛΑ Θνήηδξ
- Ξανάηηζεξ πενζμπέξ Λυηζαξ Ουδμο
-

Γοηζηέξ αηηέξ Εαηφκεμο

- Δονφηενδ πενζμπή πμθεμδμιζημφ ζοβηνμηήιαημξ Βυθμο
Ε. Ζ ακάπηολδ ζφκεεηςκ ηζ μθμηθδνςιέκςκ ιμνθχκ ημονζζιμφ είκαζ
δοκαηή είηε ζε μνβακςιέκμοξ οπμδμπείξ (Ξ.Ν.Ρ.Α., Ξ.Ν.Α.Ξ.Γ., Ξ.Δ.Ο.ΞΝ.)
είηε ζε εηηυξ ζπεδίμο ηαζ εηηυξ μνίςκ μζηζζιχκ πενζμπέξ ιε ηζξ δζαηάλεζξ
βζα ηδ δυιδζδ ημονζζηζηχκ εβηαηαζηάζεςκ ζηζξ πενζμπέξ αοηέξ. Ρα υνζμ
ανηζυηδηαξ ζηδ δεφηενδ πενίπηςζδ μνίγεηαζ ζε 150.000 ηι.
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Άξζξν 10
ΙΝΗΞΔΠ ΘΑΡΔΘΛΠΔΗΠ ΠΣΔΓΗΑΠΚΝ ΘΑΗ ΞΟΝΡΑΠΔΗΠ
ΡΟΝΞΝΞΝΗΖΠΖΠ ΡΖΠ ΛΝΚΝΘΔΠΗΑΠ
Πηζξ ζδζαίηενα ακαπηοβιέκεξ πενζμπέξ, κα ηαεμνίγμκηαζ γχκεξ ακααάειζζδξ
ημο αζηζημφ πχνμο ηαζ εκ βέκεζ ημο μζηζζηζημφ ηαζ ελςαζηζημφ, ιέζς
πμθεμδμιζηχκ πανειαάζεςκ, ακαπθάζεςκ ημζκυπνδζηςκ ηαζ ζδζςηζηχκ
πχνςκ η.θπ.
Πηζξ πενζμπέξ ιε πενζεχνζα ακάπηολδξ ιαγζημφ ημονζζιμφ κα ηαεμνίγμκηαζ
γχκεξ βζα ηδκ μνβάκςζδ ημο άηοπα δζαιμνθςιέκμο ελςαζηζημφ πχνμο.
Λα επζαθδεμφκ πνυηοπα ηαζ ελεζδζηεοιέκμζ ηακυκεξ βζα ημκ πμθεμδμιζηυ
ζπεδζαζιυ, ηδ δυιδζδ ηαζ ηδκ εηηέθεζδ ένβςκ ιε βκχιμκα ηδ δζαθφθαλδ
ηςκ παναηηδνζζηζηχκ ηαζ ηδξ ηθίιαηαξ ηαζ ηδκ ακάδεζλδ ημο θοζζημφ ηαζ
δμιδιέκμο πχνμο (ημπζηή ανπζηεηημκζηή, οθζηά ηαζ ιμνθέξ δυιδζδξ,
πενζμνζζιυξ ηςκ βεςιεηνζηχκ παναηηδνζζηζηχκ δνυιςκ ηαζ θμζπχκ ένβςκ
ζημ ακαβηαίμ, βζα ηδκ ελοπδνέηδζδ ηςκ πενζμπχκ, ιέηνμ η.α.).
Πηζξ πενζμπέξ πενζααθθμκηζηήξ εοαζζεδζίαξ, υθεξ μζ ηαηαζηεοέξ πνέπεζ κα
πνμζανιυγμκηαζ ζηδκ ηθίιαηα ηαζ ηδ θοζζμβκςιία ημο ηυπμο, κα
πνδζζιμπμζμφκηαζ οθζηά παναδμζζαηά ηαζ θζθζηά πνμξ ημ πενζαάθθμκ ηαζ
ηεπκμθμβίεξ θζθζηέξ πνμξ ημ πενζαάθθμκ.
Ρα δίηηοα εκένβεζαξ ηαζ ηδθεπζημζκςκζχκ κα οπμβεζμπμζδεμφκ εκηυξ ηςκ
παναδμζζαηχκ μζηζζιχκ ηαζ ανπαζμθμβζηχκ πχνςκ ηαζ κα ιδ δζένπμκηαζ,
ηαηά ημ δοκαηυκ, απυ ηζξ πενζμπέξ ημο Γζηηφμο Φφζδ (NATURA) 2000 ηαζ
ηα πνμηεζκυιεκα ημπία ζδζαζηένμο θοζζημφ ηάθθμοξ.
Απαζηείηαζ δ πνμζανιμβή ηδξ πμθεμδμιζηήξ κμιμεεζίαξ ηαηά ηνυπμ πμο κα
οπμζηδνίγμοκ ηδκ ελοβίακζδ, μνβάκςζδ ηαζ βεκζηυηενα ηδκ ακάπθαζδ
ημονζζηζηχκ πενζμπχκ ηαζ ζδζαίηενα ηςκ άηοπα δζαιμνθςιέκςκ, ιε ηζξ
δζαηάλεζξ ηδξ εηηυξ ζπεδίμο δυιδζδξ ημονζζηζηχκ πενζμπχκ.
Απαζηείηαζ δ εζζαβςβή ζηδ κμιμεεζία:
α) κέςκ ιμνθχκ δζαπείνζζδξ ημονζζηζηχκ ηαηαθοιάηςκ πμο εα
πενζθαιαάκμοκ ηδ δοκαηυηδηα αβμνάξ απυ ηνίημοξ, βζα πνήζδ ηαζ
εηιεηάθθεοζδ, ηιδιάηςκ ημονζζηζημφ ζοβηνμηήιαημξ οπυ ηδ ιμνθή
ακελάνηδηςκ δζαιενζζιάηςκ ή ηαημζηζχκ, ιε ηδκ οπμπνέςζδ κα ημ
παναπςνμφκ, ζημ θμνέα ηδξ ημονζζηζηήξ επζπείνδζδξ, εθεφεενμ βζα πνήζδ
ςξ ηιήια ημο λεκμδμπείμο, έκα ηιήια ημοθάπζζημκ ημο πνυκμο αάζεζ
ζδζςηζηχκ ζοιθςκζχκ. Ρμ πμζμζηυ ημο λεκμδμπεζαημφ ηαηαθφιαημξ πμο εα
ιπμνεί κα ιεηααζααζηεί δφκαηαζ κα δζαθμνμπμζείηαζ ακάθμβα ιε ηα
παναηηδνζζηζηά ηδξ εβηαηάζηαζδξ ηαζ δεκ ιπμνεί κα οπεναεί ημ 70% ηδξ
επζθακείαξ ηςκ δςιαηίςκ. Ακηίζημζπεξ νοειίζεζξ ιπμνεί κα πνμαθεθεμφκ
ιε ιαηνμπνυκζεξ ιζζεχζεζξ λεκμδμπεζαηχκ ηιδιάηςκ ή ιε ηδκ αβμνά ηάεε
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«αοημηεθμφξ ηιήιαημξ» απυ έκα ιζηνυ ανζειυ αβμναζηχκ. Ζ νφειζζδ αοηή
εα έπεζ εθανιμβή ηαζ ζε οθζζηάιεκεξ ημονζζηζηέξ εβηαηαζηάζεζξ.
α) κέμο ηφπμο ημονζζηζηήξ εβηαηάζηαζδξ πμο εα πνμαθέπεζ ηδ
ζοκδοαζιέκδ ακάπηολδ λεκμδμπείςκ δζαθυνςκ θεζημονβζηχκ ιμνθχκ ηαζ
ηφπςκ ορδθχκ πνμδζαβναθχκ, ημονζζηζηχκ επζπθςιέκςκ επαφθεςκ,
εβηαηαζηάζεςκ εζδζηήξ ημονζζηζηήξ οπμδμιήξ (ζοκεδνζαηά, βημθθ, ηέκηνα
εαθαζζμεεναπείαξ η.ά.) ηαεχξ ηαζ ηαημζηζχκ πνμξ πχθδζδ ζηζξ μπμίεξ εα
πνμαθέπεηαζ δ δοκαηυηδηα πανμπήξ λεκμδμπεζαηχκ οπδνεζζχκ ορδθμφ
επζπέδμο. Πηζξ πενζπηχζεζξ αοηέξ ημ πμζμζηυ ηςκ ηαημζηζχκ, πμο ιπμνεί
κα δζαθμνμπμζείηαζ ακάθμβα ιε ηα είδδ ηςκ εζδζηχκ ημονζζηζηχκ οπμδμιχκ
πμο πενζθαιαάκεζ, ιπμνεί κα θηάζεζ ημ 30% ηδξ ζοκμθζηήξ επζθακείαξ ηςκ
εβηαηαζηάζεςκ θζθμλεκίαξ (δςιάηζα λεκμδμπείμο ηαζ ηαημζηίεξ).
Νζ εβηαηαζηάζεζξ ηςκ εδαθίςκ (α) ηαζ (α) δμιμφκηαζ ζημ ζφκμθμ ημοξ ςξ
ηφνζα ημονζζηζηά ηαηαθφιαηα. Πε πενίπηςζδ ζοκδοαζιέκδξ πνήζδξ ηςκ
εδαθίςκ αοηχκ (α ηαζ α) ημ ζοκμθζηά ιεηααζααγυιεκμ πμζμζηυ δεκ ιπμνεί
κα οπενααίκεζ 70% ηδξ ζοκμθζηήξ επζθάκεζαξ ηςκ εβηαηαζηάζεςκ
θζθμλεκίαξ. Ζ νφειζζδ αοηή εα έπεζ εθανιμβή ηαζ ζε εηηάζεζξ πμο έπμοκ
εκενβμπμζδεεί πμθεμδμιζηά ιε πνμβεκέζηενα ηαεεζηχηα δυιδζδξ.
Απαζηείηαζ κα πενζθδθεμφκ ζηα ηίκδηνα ημο ακαπηολζαημφ κυιμο:
α)
Ζ ίδνοζδ, επέηηαζδ ηαζ μ εηζοβπνμκζζιυξ εβηαηαζηάζεςκ ηαζ
οπμδμιχκ πμο αθμνμφκ ζηδκ ακάπηολδ ηςκ εζδζηχκ ιμνθχκ ημονζζιμφ
πμο πενζθαιαάκμκηαζ ζημ Δ.Ξ.Σ.Π.Α.Α. βζα ημκ Ρμονζζιυ.
α)
Ζ πνμχεδζδ δνάζεςκ ακάδεζλδξ, πνμαμθή, οπμζηήνζλδξ, ηαηάνηζζδξ
– επζιυνθςζδξ, εθανιμβήξ ζοζηδιάηςκ αλζμθυβδζδξ, δεζηηχκ επίδμζδξ –
απυδμζδξ, εβηαηαζηάζεςκ, οπδνεζζχκ ηαζ πενζααθθμκηζηήξ πμζυηδηαξ
υθςκ ηςκ επζθεβιέκςκ εζδζηχκ ιμνθχκ ημονζζιμφ πμο πενζθαιαάκμκηα
ζημ Δζδζηυ Ξθαίζζμ Σ.Π.Α.Α. βζα ημκ Ρμονζζιυ.
β) δ ίδνοζδ, επέηηαζδ ηαζ μ εηζοβπνμκζζιυξ ημονζζηζηχκ θζιέκςκ ζηαθχκ
ακαροπήξ (ιανίκεξ) ηαζ αβηονμαμθίςκ…».
Απαζηείηαζ επίζδξ κα ελεηαζηεί
- δ πεναζηένς εκίζποζδ ηςκ ηζκήηνςκ βζα ηδκ επακάπνδζδ ηεθοθχκ
αλζυθμβςκ ηηζνίςκ ή ζοκυθςκ βζα πνήζδ ημονζζιμφ ηυζμ ζηα υνζα
παναδμζζαηχκ μζηζζιχκ υζμ ηαζ εηηυξ αοηχκ
- δ δοκαηυηδηα πανμπήξ πνυζεεηςκ ηζκήηνςκ, ζηζξ ακαπηοζζυιεκεξ
ημονζζηζηά πενζμπέξ ιε πενζεχνζα ακάπηολδξ εκαθθαηηζηχκ ιμνθχκ
ημονζζιμφ, βζα ηδκ ακάθδρδ ημο ηυζημοξ επζαμθήξ ιέηνςκ
εκζςιάηςζδξ ηνίηςκ δναζηδνζμηήηςκ ακαβηαίςκ βζα ηδ θεζημονβία ημο
πχνμο πμο πανμοζζάγμοκ αζοιααηυηδηεξ ιε ηδκ ημονζζηζηή
δναζηδνζυηδηα ηαζ εζδζηυηενα ιέηνςκ αζζεδηζηήξ ηαζ θεζημονβζηήξ
ακααάειζζδξ ηςκ οπμδμιχκ ημοξ.
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Άξζξν 11
ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΓΟΑΠΖΠ
Ρμ πνυβναιια δνάζδξ αθμνά ζηδκ δεηαπεκηαεηή (15εηδ) πνμβναιιαηζηή
πενίμδμ 2007 – 2022 ηαζ πενζθαιαάκεζ :
Α. ΚΔΡΟΑ ΘΑΗ ΓΟΑΠΔΗΠ ΘΔΠΚΗΘΝ ΣΑΟΑΘΡΖΟΑ
1. Ξξνζαξκνγή Ξξνγξακκάησλ, δξάζεσλ θαη ελεξγεηώλ ησλ πνπξγείσλ,
Ξεξηθεξεηώλ

θαη

Απηνδηνίθεζεο

ζηηο

θαηεπζύλζεηο

ηνπ

παξόληνο

Ξιαηζίνπ

α. Δκένβεζα: Ξνμζανιμβή ηςκ Ξνμβναιιάηςκ, δνάζεςκ ηαζ εκενβεζχκ
ηςκ πμονβείςκ, Ξενζθενεζχκ ηαζ Ννβακζζιχκ Ρμπζηήξ ηαζ Λμιανπζαηήξ
Αοημδζμίηδζδξ, μζ ανιμδζυηδηεξ ηαζ δναζηδνζυηδηεξ ηςκ μπμίςκ
ζοκδέμκηαζ ή επδνεάγμοκ, ηαηά μπμζμδήπμηε ηνυπμ, ημκ Ρμονζζιυ, ιε
ηζξ ηαηεοεφκζεζξ ηαζ επζθμβέξ ημο πανυκημξ Ξθαζζίμο.
β. Ανιυδζμζ θμνείξ: πμονβεία, Ξενζθένεζεξ, Ννβακζζιμί Ρμπζηήξ ηαζ
Λμιανπζαηήξ Αοημδζμίηδζδξ
γ. Ακαβηαία ιέηνα ηαζ δνάζεζξ: Θαηάνηζζδ εηεέζεςκ αλζμθυβδζδξ ηςκ
ζπεδίςκ, εκδζάιεζςκ ηαζ ηεθζηχκ Ακαπηολζαηχκ Ξνμβναιιάηςκ
(ημιεαηχκ, ΞΔΞ η.θπ.) ηαζ εκένβεζεξ πνμζανιμβήξ.
δ. Σνδιαημδυηδζδ: Ακά Ξνυβναιια.
2. Δλαξκόληζε ησλ Ξεξηθεξεηαθώλ Ξιαηζίσλ Σσξνηαμηθνύ Πρεδηαζκνύ θαη
Αεηθόξνπ Αλάπηπμεο

α. Δκένβεζα: Δκανιυκζζδ ηςκ εβηεηνζιέκςκ Ξενζθενεζαηχκ Ξθαζζίςκ
πνμξ ηζξ ηαηεοεφκζεζξ ημο πανυκημξ Δζδζημφ Ξθαζζίμο.
β. Ανιυδζμξ θμνέαξ:

ΞΔΣΥΓΔ

γ. Ακαβηαία ιέηνα ηαζ δνάζεζξ: Θαηάνηζζδ εηεέζεςκ αλζμθυβδζδξ ηςκ
Ξενζθενεζαηχκ Ξθαζζίςκ Σςνμηαλζημφ Ππεδζαζιμφ ηαζ εηπυκδζδ
ιεθεηχκ βζα ηδκ ηνμπμπμίδζδ / ακαεεχνδζή ημοξ ηαζ ηδκ εκανιυκζζή
ημοξ πνμξ ηζξ ηαηεοεφκζεζξ ημο πανυκημξ (άνενμ 8 παν. 6 ηαζ 5 κ.
2742/1999).
δ. Σνδιαημδυηδζδ: Δπζπεζνδζζαηυ Ξνυβναιια «Ξενζαάθθμκ & Αεζθυνμξ
Ακάπηολδ» - ΔΠΠΑ 2007-2013.
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3. Δλαξκόληζε ησλ Γεληθώλ Ξνιενδνκηθώλ Πρεδίσλ (ΓΞΠ) θαη ησλ Πρεδίσλ
Σσξηθήο θαη Νηθηζηηθήο Νξγάλσζεο Αλνηθηώλ Ξόιεσλ (ΠΣΝΝΑΞ)

α. Δκένβεζα: Δκανιυκζζδ ηςκ εβηεηνζιέκςκ ΓΞΠ ηαζ ΠΣΝΝΑΞ πνμξ ηζξ
ηαηεοεφκζεζξ ημο πανυκημξ Δζδζημφ Ξθαζζίμο.
β. Ανιυδζμζ θμνείξ:

ΞΔΣΥΓΔ – Ξενζθένεζεξ – ΝΡΑ.

γ. Ακαβηαία ιέηνα ηαζ δνάζεζξ: Δηπυκδζδ ιεθεηχκ βζα ηδκ ηνμπμπμίδζδ
/ ακαεεχνδζδ ηςκ ΓΞΠ ηαζ ΠΣΝΝΑΞ ηαζ ηδκ εκανιυκζζή ημοξ πνμξ ηζξ
ηαηεοεφκζεζξ ημο πανυκημξ Δζδζημφ Ξθαζζίμο (άνενμ 9 κ. 2742/1999,
άνενμ 4 παν. 7 κ. 2508/1997 υπςξ ζοιπθδνχεδηε ιε ηδκ παν. 3 ημο
άνενμο 19 ημο κ. 3212/2003)).
δ. Σνδιαημδυηδζδ: Δπζπεζνδζζαηυ Ξνυβναιια «Ξενζαάθθμκ & Αεζθυνμξ
Ακάπηολδ» ηαζ ΞΔΞ - ΔΠΠΑ 2007-2013.
4. Ρξνπνπνίεζε ησλ πξνδηαγξαθώλ εθπόλεζεο ησλ ΓΞΠ θαη ησλ ΠΣΝΝΑΞ

α. Δκένβεζα: Ξνμζανιμβή ηςκ πνμδζαβναθχκ εηπυκδζδξ ΓΞΠ ηαζ
ΠΣΝΝΑΞ, ιε ζημπυ ηδκ οπμζηήνζλδ ηδξ εθανιμβήξ ηςκ ηαηεοεφκζεςκ
ημο πανυκημξ Δζδζημφ Ξθαζζίμο (πμονβζηή Απυθαζδ 9572/1845/2000,
ΦΔΘ 209 Γ’/2000).
β. Ανιυδζμξ θμνέαξ:

ΞΔΣΥΓΔ .

γ. Ακαβηαία ιέηνα ηαζ δνάζεζξ: Δκζςιάηςζδ ζπεηζηήξ δνάζδξ
επζηαζνμπμίδζδξ – πνμζανιμβήξ ηςκ πνμδζαβναθχκ εηπυκδζδξ ηςκ ΓΞΠ
ηαζ ΠΣΝΝΑΞ πνμξ ηζξ ηαηεοεφκζεζξ ημο ζπεδζαζιμφ εεκζημφ επζπέδμο.
δ. Σνδιαημδυηδζδ: Δπζπεζνδζζαηυ Ξνυβναιια «Ξενζαάθθμκ & Αεζθυνμξ
Ακάπηολδ» - ΔΠΠΑ 2007-2013.
5. Ξξνζαξκνγή

ηεο

λνκνζεζίαο

πνπ

αθνξά

ζηηο

αλαπιάζεηο,

ζηηο

απαηηήζεηο ηνπ ηνκέα ηνπ ηνπξηζκνύ.

α. Δκένβεζα: Ξνμζανιμβή ηδξ κμιμεεζίαξ πενί ακαπθάζεςκ, χζηε κα
ελοπδνεηεί ηζξ ηαηεοεφκζεζξ ημο πανυκημξ ζπεδίμο.
β. Ανιυδζμζ θμνείξ:

ΞΔΣΥΓΔ –πμονβείμ Ρμονζζηζηήξ Ακάπηολδξ.

γ. Ακαβηαία ιέηνα ηαζ δνάζεζξ: Ακάεεζδ ζπεηζηήξ δνάζδξ πνμζανιμβήξ
ηαζ ηνμπμπμίδζδξ ηδξ κμιμεεζίαξ.
δ. Σνδιαημδυηδζδ: Δπζπεζνδζζαηυ Ξνυβναιια «Ξενζαάθθμκ & Αεζθυνμξ
Ακάπηολδ»- ΔΠΠΑ 2007-2013.
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6. Ξηινηηθέο κειέηεο νξγάλσζεο θαη αλάπιαζεο πεξηνρώλ ζύκθσλα κε ηηο
θαηεπζύλζεηο ηνπ παξόληνο.

α. Δκένβεζα: Δηπυκδζδ πζθμηζηχκ ιεθεηχκ ιε ακηζηείιεκμ ηδκ μνβάκςζδ
ηαζ ακάπθαζδ πενζμπχκ ελεζδζηεφμκηαξ ηζξ ηαηεοεφκζεζξ πμο πανέπεζ ημ
πανυκ.
β. Ανιυδζμξ θμνέαξ:

ΞΔΣΥΓΔ.

γ. Ακαβηαία ιέηνα ηαζ δνάζεζξ:
ιεθεηχκ.

Ξνμηήνολδ – ακάεεζδ ζπεηζηχκ

δ. Σνδιαημδυηδζδ: Δπζπεζνδζζαηυ Ξνυβναιια «Ξενζαάθθμκ & Αεζθυνμξ
Ακάπηολδ»- ΔΠΠΑ 2007-2013.

Β. ΚΔΡΟΑ ΘΑΗ ΓΟΑΠΔΗΠ ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΝ – ΝΟΓΑΛΩΡΗΘΝ ΣΑΟΑΘΡΖΟΑ
1. Γεκηνπξγία

κεραληζκνύ

παξαθνινύζεζεο

θαη

αμηνιόγεζεο

ηεο

εθαξκνγήο ηνπ Δηδηθνύ Ξιαηζίνπ

α. Δκένβεζα: Γδιζμονβία ιδπακζζιμφ παναημθμφεδζδξ ηαζ αλζμθυβδζδξ
ηδξ εθανιμβήξ ημο ζπεδζαζιμφ ηαηά ηνυπμ πμο κα οπμζηδνίγεζ ηαζ ηζξ
ακάβηεξ ημο Δζδζημφ Ξθαζζίμο βζα ημκ Ρμονζζιυ.
β. Ανιυδζμξ θμνέαξ:

ΞΔΣΥΓΔ .

γ. Ακαβηαία ιέηνα ηαζ δνάζεζξ: α) ζοθθμβή, ηαλζκυιδζδ ηαζ επελενβαζία
ζημζπείςκ ηαζ δεδμιέκςκ βζα ηδ πςνζηή δζάνενςζδ ηαζ μνβάκςζδ ημο
ημονζζιμφ, α) επελενβαζία δεζηηχκ παναημθμφεδζδξ ηαζ αλζμθυβδζδξ
ηδξ εθανιμβήξ ημο Δζδζημφ Ξθαζζίμο, β) παναημθμφεδζδ ηςκ
ζδιακηζηχκ επζπηχζεςκ ζημ πενζαάθθμκ απυ ηδκ εθανιμβή ημο Δζδζημφ
Ξθαζζίμο, εκημπζζιυξ απνυαθεπηςκ επζπηχζεςκ ηαζ πνυηαζδ βζα ηδ
θήρδ επακμνεςηζηχκ ιέηνςκ, δ) παναημθμφεδζδ ηαζ αλζμθυβδζδ ηδξ
ηήνδζδξ ηςκ ααζζηχκ επζθμβχκ, πνμηεναζμηήηςκ ηαζ ηαηεοεφκζεςκ ημο
Δζδζημφ Ξθαζζίμο (άνενα 7 παν. 6 ηαζ 14 κ. 2742/1999, άνενμ 9 ΘΑ
10701/28.08.2006, ΦΔΘ 1225Β’/5.9.2006).
δ. Σνδιαημδυηδζδ: Δπζπεζνδζζαηυ Ξνυβναιια «Ξενζαάθθμκ & Αεζθυνμξ
Ακάπηολδ» - ΔΠΠΑ 2007-2013.
2. Αμηνιόγεζε ηνπ ξόινπ ησλ παξαδνζηαθώλ νηθηζκώλ γηα ηνλ ηνπξηζκό

α. Δκένβεζα: Γδιζμονβία ιδπακζζιμφ εθέβπμο ηςκ πνήζεςκ βδξ ηαζ ηδξ
έκηαζδξ ηδξ ημονζζηζηήξ δναζηδνζυηδηαξ, ιε ζηυπμ ηδ δζαθφθαλδ ηδξ
αλίαξ ηςκ παναδμζζαηχκ μζηζζιχκ ςξ ημονζζηζημφ πυνμο ηαζ ηδκ
πνμζηαζία ημο παναδμζζαημφ παναηηήνα ημοξ.
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β. Ανιυδζμζ θμνείξ: πμονβεία ΞΔ.ΣΥ.Γ.Δ. – Ρμονζζηζηήξ Ακάπηολδξ –
Ξμθζηζζιμφ – Αζβαίμο ηαζ Λδζζςηζηήξ Ξμθζηζηήξ ηαζ Καηεδμκίαξ –
Θνάηδξ (Ποκημκζζιέκδ δνάζδ).
γ. Ακαβηαία ιέηνα ηαζ δνάζεζξ: α) δδιζμονβία εκυξ ηιήιαημξ ζε ηαεέκα
πμονβείμ, α) επελενβαζία ηνζηδνίςκ ηαζ δεζηηχκ (πνμηεζκυιεκα:
επζθάκεζα
δμιδιέκμο
πχνμο, ζοκμθζηυξ
ανζειυξ
ημονζζηζηχκ
επζπεζνήζεςκ ιε έδνα ή πναβιαηζηή θεζημονβία ζημκ μζηζζιυ, ανζειυξ
οθζζηάιεκςκ ηθζκχκ).
δ. Σνδιαημδυηδζδ: Δπζπεζνδζζαηά Ξνμβνάιιαηα
Αεζθυνμξ Ακάπηολδ» ηαζ «Ακηαβςκζζηζηυηδηα».

«Ξενζαάθθμκ

Άξζξν 12
ΘΑΡΑΟΓΝΚΔΛΔΠ ΓΗΑΡΑΜΔΗΠ
Θάεε δζάηαλδ πμο ακηίηεζηαζ ζηζξ δζαηάλεζξ ηδξ πανμφζαξ απυθαζδξ ή
ακάβεηαζ ζε εέιαηα πμο νοειίγμκηαζ απυ αοηήκ, παφεζ κα εθανιυγεηαζ.
Άξζξν 13
ΔΛΑΟΜΖ ΗΠΣΝΠ
Ζ ζζπφξ ηδξ πανμφζαξ απυθαζδξ ανπίγεζ απυ ηδ δδιμζίεοζή ηδξ ζηδκ
Δθδιενίδα ηδξ Θοαενκήζεςξ.
Ζ απυθαζδ αοηή κα δδιμζζεοεεί ζηδκ Δθδιενίδα ηδξ Θοαενκήζεςξ.

Αθήνα,

Ν ΞΝΟΓΝΠ ΞΔΣΩΓΔ

ΓΗΩΟΓΝΠ ΠΝΦΙΗΑΠ
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