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Από το πρακτικό της αριθµ.   12/2016 συνεδρίασης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της 

ΠΕ∆ ΑΜΘ 

Αριθµ. Απόφασης:       39/2016    

Θέµα: «Παρατηρήσεις επί του Σχεδίου του Προεδρικού ∆ιατάγµατος 
Χαρακτηρισµός χερσαίων και υδάτινων περιοχών της Οροσειράς Ροδόπης 
ως Εθνικό Πάρκο» 

Στην Θάσο σήµερα,  29 Αυγούστου 2016, ηµέρα  ∆ευτέρα  και ώρα 19.00΄, 

συνήλθε σε συνεδρίαση το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Περιφερειακής  Ένωσης  ∆ήµων 

Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης (ΠΕ∆/ΑΜΘ), στο ∆ηµοτικό Κτίριο «Καλογερικό», 

στον Λιµένα Θάσου, ∆/νση: Παλαιό Λιµάνι Θάσου, κατόπιν της  µε Α.Π 477/23-8-

2016 πρόσκλησης-ηµερήσιας διάταξης, του Προέδρου του ∆ιοικητικού 

Συµβουλίου κ .Ευάγγελου Λαµπάκη , ∆ηµάρχου Αλεξανδρούπολης, που επιδόθηκε 

νόµιµα σε κάθε µέλος της, σύµφωνα µε τους ορισµούς του άρθρου 16 παρ. 1 του 

Π.∆ 75/2011 (ΦΕΚ 182 Α /22-8-2011)«ΠΕ∆ & ΚΕ∆Ε».  Με την ίδια πρόσκληση 

κλήθηκαν και οι ∆ήµαρχοι-µέλη της Γενικής Συνέλευσης της ΠΕ∆/ΑΘΜ, οι οποίοι δεν 

συµµετέχουν στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο αυτής.  

Ύστερα από διαπίστωση της νόµιµης απαρτίας, αφού σε σύνολο 21 µελών του 

∆ιοικητικού Συµβουλίου βρέθηκαν παρόντα 11 συγκεκριµένα : 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

1. Λαµπάκης Ευάγγελος, ∆ήµαρχος Αλεξανδρούπολης, Πρόεδρος ∆.Σ 
2. Αθανασιάδης Θεόδωρος, ∆ηµοτικ. Σύµβουλος Προσοτσάνης Γραµµατέας ∆.Σ 
3. Μαµσάκος Χριστόδουλος, ∆ήµαρχος ∆ράµας , Μέλος ∆.Σ 
4. Μαυρίδης Βασίλειος: ∆ήµαρχος Ορεστιάδας  Μέλος ∆.Σ  
5. Τσοµπανόπουλος Ευάγγελος: ∆ήµαρχος Νέστου Μέλος ∆.Σ 
6. Σωτηριάδου Αλεξάνδρα: ∆ήµαρχος Παρανεστίου  Μέλος ∆. Σ   
7. Χατζηεµµανουήλ Κωνσταντίνος:  ∆ήµαρχος Θάσου Μέλος ∆.Σ  
8. Καζάκου Φελίνα:  ∆ηµοτική Σύµβουλος  Κοµοτηνής Μέλος ∆.Σ 
9. Γραβάνης Αντώνιος:   ∆ηµοτικός Σύµβουλος Κοµοτηνής Μέλος ∆.Σ  
10. Τσολακίδης Βασίλειος: ∆ηµοτικός Σύµβουλος Αβδήρων Μέλος ∆.Σ 
11. Μιχαηλίδης Παύλος:  ∆ηµοτικός Σύµβουλος  Αλεξανδρούπολης Μέλος ∆Σ  

 
 

ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. Τσανάκα ∆ήµητρα, ∆ήµαρχος Καβάλας Αντιπρόεδρος ∆.Σ 
2. Αναστασιάδης Φίλιππος, ∆ήµαρχος Παγγαίου, Μέλος ∆.Σ 
3. Τσιτιρίδης Γεώργιος:  ∆ήµαρχος Αβδήρων Μέλος ∆.Σ  
4. ∆αλακάκης ∆ηµήτριος:∆ήµαρχος ∆οξάτου Μέλος ∆.Σ 
5. Γιαννόπουλος Βασίλειος: ∆ήµαρχος Κάτω Νευροκοπίου Μέλος ∆.Σ 
6. Καδή Ισµέτ: ∆ήµαρχος Ιάσµου, Μέλος ∆.Σ 
7. Φιλόσογλου Γεώργιος, ∆ηµοτικός Σύµβουλος Καβάλας Μέλος ∆.Σ 
8. Γκαράνης Ιωάννης:    ∆ηµοτικός Σύµβουλος  Κοµοτηνής Μέλος ∆.Σ  
9. Σιµιτσής Κωνσταντίνος: ∆ηµοτικός Σύµβουλος  Καβάλας Μέλος ∆.Σ 
10. Τσέπελης Εµµανουήλ:  ∆ηµοτικός Σύµβουλος  Ξάνθης Μέλος ∆.Σ   
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Στη συνεδρίαση ήταν παρόντες οι ∆ήµαρχοι –Μέλη της Γ.Σ της ΠΕ∆ κ.κ. 1) Πουλιλιός 
Ευάγγελος ∆ήµαρχος Σουφλίου. 2)Σταυρίδης Ιωάννης ∆ήµαρχος Μαρωνείας Σαπών 
3)Βίτσας Αθανάσιος ∆ήµαρχος Σαµοθράκης και οι Πεταµίδης Χαράλαµπος, 
Αντιδήµαρχος Θάσου, Πλαφαδέλης Ιωάννης Αντιδήµαρχος Θάσου και ο  Γαλατούµος 
Νικόλαος, Αντιδήµαρχος Σαµοθράκης  
………………………………………………………………………………………………………………………… 

Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης  στα θέµατα της 
ηµερήσιας διάταξης που έχει ως εξής: 

Έπειτα ο κ. Πρόεδρος αναφερόµενος στο  4ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης, ανέφερε ότι 
µε την µε αριθµ.πρωτ. 3985/ 9-8-2016 επιστολή της η ∆ήµαρχος Παρανεστίου µας 
απέστειλε τις «Παρατηρήσεις επί του Σχεδίου του Προεδρικού ∆ιατάγµατος 
«Χαρακτηρισµός χερσαίων και υδάτινων περιοχών της Οροσειράς Ροδόπης ως 
Εθνικό Πάρκο»» όπως διαµορφώθηκαν από τους φορείς του Νοµού ∆ράµας, ύστερα 
από τρεις συσκέψεις που έγιναν στο ∆ήµο Παρανεστίου (21 & 26/7/2016) και στην 
Περιφερειακή Ενότητα ∆ράµας (29/7/2016). 
Στη συνέχεια έδωσε το λόγο στην κ. Σωτηριάδου Αλεξάνδρα Μαρίνα, ∆ήµαρχο 
Παρανεστίου η οποία εισηγούµενη το θέµα ανέφερε τα παρακάτω: 
«Το τελικό κείµενο παρατηρήσεων επί του Σχεδίου του Προεδρικού ∆ιατάγµατος 
«Χαρακτηρισµός χερσαίων και υδάτινων περιοχών της Οροσειράς Ροδόπης ως Εθνικό 
Πάρκο», όπως διαµορφώθηκε µε  αφορµή την διαβούλευση επί αυτού, από τους φορείς 
του Νοµού ∆ράµας, και ειδικότερα την Περιφερειακή Ενότητα ∆ράµας, υµάς,  τον ∆ήµο 
Παρανεστίου, τον ∆ήµο ∆ράµας, τον   ∆ήµο Κάτω Νευροκοπίου, την Κυνηγετική 
Οµοσπονδία Μακεδονίας Θράκης, τον Κυνηγετικό Σύλλογος ∆ράµας, την Αναπτυξιακή 
Εταιρία ∆ράµας, τον Σύλλογο Κτηνοτρόφων Κάτω Νευροκοπίου, τον Σύλλογο 
Κτηνοτρόφων ∆ράµας, το ΤΕΕ Ανατολικής Μακεδονίας , το ΓΕΩ-ΤΕΕ Ανατολικής 
Μακεδονίας, το Σωµατείο Υλοτόµων Κάτω Νευροκοπίου,  µε την παρουσία και τη συµβολή 
του Φορέα ∆ιαχείρισης Οροσειράς Ροδόπης, ύστερα από τρεις συσκέψεις που έγιναν στο 
∆ήµο Παρανεστίου (21 & 26/7/2016) και στην Περιφερειακή Ενότητα ∆ράµας (29/7/2016) 
έχει ως εξής: 
Γενική τεκµηρίωση 
Tο 43% του Νοµού ∆ράµας αποτελείται από προστατευµένες περιοχές. Οι κάτοικοι 
δραστηριοποιούνται κυρίως στον πρωτογενή τοµέα, κτηνοτροφία, υλοτοµία και λιγότερο 
στον τριτογενή. Η ανάπτυξη του δευτερογενούς τοµέα είναι αναγκαίο ζητούµενο ενώ η 
γενικότερη οικονοµική δυσπραγία λειτουργεί ανασταλτικά στις επενδύσεις. Η δηµιουργία 
υποδοµών για την ανάπτυξη δραστηριοτήτων από τους φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης 
µε χρηµατοδοτήσεις από το ΕΣΠΑ συµβάλει στη συνέχεια καθοριστικά και στην ανάπτυξη 
γύρω από αυτές ιδιωτικών πρωτοβουλιών. Στην περιοχή του ΕΠΟΡ και αναφορικά µε το 
τρίπτυχο κτηνοτροφία, υλοτοµία και οικοτουρισµός τα «µελανά σηµεία» που 
εµπεριέχονται στο υπό διαβούλευση πδ είναι βέβαιο ότι πρέπει να αµβλυνθούν, διότι η 
έννοια της αειφορίας δεν έχει απολύτως καµία αξία απεξαρτηµένη από τον άνθρωπο. 
Η διατύπωση που ακολουθείται ορίζοντας ποιες είναι οι επιτρεπόµενες χρήσεις στις ζώνες 
του Εθνικού Πάρκου δηµιουργεί έντονα και πιθανόν δυσεπίλυτα στο µέλλον προβλήµατα, 
καθώς βάσιµα µπορεί να υποστηριχθεί, ότι, ό,τι δεν αναφέρεται ρητά ως επιτρεπόµενο θα 
απαγορεύεται στο µέλλον. Σε κάθε περίπτωση θα ήταν σωστότερο να αναφέρεται τι 
απαγορεύεται και όχι τι επιτρέπεται σε κάθε ζώνη. Η γενική απαγόρευση στο άρθρο 1α 
λογικά σηµαίνει ότι κάθε έργο - δράση της Α2 και κατώτερης κατηγορίας, εν δυνάµει 
επιτρέπεται. Η αναφορά όµως στην συνέχεια των επιτρεπόµενων έργων - δράσεων 
«αντιστρέφει» πιθανά το προηγούµενο λογικό συλλογισµό!  
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Η εύλογη αυτή ανησυχία ενισχύεται έτι περαιτέρω από το γεγονός ότι δεν υπάρχουν αυτή 
τη στιγµή σχέδια διαχείρισης. 
Παρατηρείται έντονα, ότι σε πεδία που αναφέρονται ποιες χρήσεις επιτρέπονται, 
εισάγονται παράλληλα και απαγορεύσεις. Έτσι όµως δηµιουργούνται ασάφειες. Επίσης, 
αναφέρονται επιτρεπόµενες χρήσεις όπως στο άρθρο 3 παρ. 2.5.15 όπου αναφέρεται ότι 
στη ζώνη Γ6Β «επιτρέπεται ο ιαµατικός τουρισµός στην περιοχή Πηγών Θερµιών και σε 
ακτίνα έως 1.000 µέτρα από τις πηγές όπου επιτρέπεται: α) η κατασκευή έργων 
µάστευσης του ιαµατικού νερού β) η κατασκευή ξενοδοχειακού καταλύµατος – 
θεραπευτηρίου µε τα απαραίτητα συνοδά έργα. Τα ως άνω έργα κατασκευάζονται βάσει 
της ισχύουσας νοµοθεσίας µε τις προϋποθέσεις της παραγράφου 1 του παρόντος και µετά 
από τη σύµφωνη γνώµη του Φορέα ∆ιαχείρισης και για την περιβαλλοντική τους 
αδειοδότηση αντιµετωπίζονται ως έργα της Α2 κατηγορίας της υπ’ αριθµόν 15393/2332 
Κ.Υ.Α. όπως ισχύει». Τα αναφερόµενα στο τελευταίο αυτό εδάφιο ουσιαστικά αποκλείουν 
τον ιαµατικό τουρισµό στην περιοχή αφού τα υδροθεραπευτήρια σύµφωνα µε την ΥΑ 
1958/2012 (και όχι την 153939/2332 ΚΥΑ που έχει σχεδόν στο σύνολό της καταργηθεί) 
χαρακτηρίζονται ως έργα της υποκατηγορίας 1 της Α΄ κατηγορίας και συνεπώς δεν 
επιτρέπεται να δηµιουργηθούν στο Εθνικό Πάρκο. Μετά από προσπάθεια δεκαετιών η 
αναγνώριση του συγκεκριµένου Ιαµατικού Φυσικού Πόρου έγινε µε την αρ. 10795/8-6-
2016 ΥΑ ΦΕΚ 1860 Β΄/24-06-2016. Ο ∆ήµος Παρανεστίου έχει εδώ και δεκαετίες 
δαπανήσει χρήµατα για τη σύνταξη µελετών προκειµένου για την αξιοποίηση του 
συγκεκριµένου φυσικού πόρου, που αναµένεται να συνδράµει τα µέγιστα στην οικονοµία 
όχι µόνο αυτού αλλά ολόκληρου του Νοµού ∆ράµας.  
Είναι λοιπόν απαραίτητο να γίνουν οι αναγκαίες διορθώσεις όπως αυτές αναφέρονται 
παρακάτω διότι άλλως δεν θα επιτρέπεται η κατασκευή υδροθεραπευτηρίου και των 
συνοδών και παράλληλων αυτού έργων στην περιοχή των Θερµιών. Σε κάθε περίπτωση οι 
λέξεις «µε τις προϋποθέσεις της παραγράφου 1 του παρόντος και µετά από τη σύµφωνη 
γνώµη του Φορέα ∆ιαχείρισης και για την Περιβαλλοντική τους αδειοδότηση 
αντιµετωπίζονται ως έργα της Α2 κατηγορίας της υπ’ αρ. 15393/2332 ΚΥΑ όπως ισχύει» 
πρέπει να διαγραφούν. 
Παράλληλα εντός της έκτασης του ΕΠΟΡ, βρίσκεται το ΒΑ τµήµα της έκτασης που 
αναπτύσσεται και λειτουργεί το Χιονοδροµικό Κέντρο Φαλακρού (το οποίο σύµφωνα µε 
την ΥΑ 1958/2012, αποτελεί έργο κατηγορίας Α1), το οποίο λόγω φύσης της 
δραστηριότητας και λόγω της “αυστηρής” εποχικότητάς της κρίνεται συµβατή µε τη Ζώνη 
Γ3 του ΕΠΟΡ στην οποία βρίσκεται και µπορεί να αναπτυχθεί. 
Η άρδην απαγόρευση δραστηριοτήτων ήπιας ανάπτυξης του ορεινού όγκου όπως και των 
παραδοσιακών επαγγελµάτων του πρωτογενούς τοµέα, που συµβάλλουν καθοριστικά όχι 
µόνο στην τοπική αλλά στην εθνική οικονοµία, κινδυνεύει να γίνει αιτία περαιτέρω 
ερήµωσης της περιοχής, µε κίνδυνο για το ίδιο το προστατευταίο αντικείµενο δηλαδή για 
το περιβάλλον. Η άσκηση κτηνοτροφίας στις προτεινόµενες νέες ζώνες Β1-Β18, από καµία 
µελέτη δεν προκύπτει ότι έχει βλάψει το περιβάλλον ενώ αντίθετα η µη βόσκηση είναι 
βέβαιο ότι θα επιφέρει την εξαφάνιση των λιβαδιών µε δυσµενείς συνέπειες και για τους 
τυρφώνες. 
Η διαχείριση των βοσκοτόπων είναι πλέον αρµοδιότητα των Περιφερειών και η σύνταξη 
του ∆ιαχειριστικού Σχεδίου Βοσκοτόπων έχει προθεσµία έως το 2021. Είναι λοιπόν 
προφανές ότι θα πρέπει να προβλεφθεί ένα µεταβατικό στάδιο όσον αφορά την άσκηση 
της βόσκησης µέχρι την εκπόνηση των εγκεκριµένων µελετών βοσκοϊκανότητας και 
διαχείρισης βοσκοτόπων και τη σύνταξη του ∆ιαχειριστικού Σχεδίου του Φ∆ΟΡ. Οµοίως, 
ισχύει και για την υλοτοµία. 
Οι παρατηρήσεις µας έχουν ως εξής: 
Στο άρθρο 1 παρ. 2 στοιχ. β΄ ii µετά τις λέξεις «των τοπικών εθίµων» να 
προστεθούν οι λέξεις «και του πολιτισµού» διότι άλλως αποκλείονται δράσεις για την 
αναβίωση ενδεικτικά παραδοσιακών επαγγελµάτων. 
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Στο  Άρθρο 2 παρ. 1, παρ’ ότι αναφέρεται, δεν επισυνάπτεται το πρωτότυπο διάγραµµα 
σε κλίµακα 1:50.000 που θεωρήθηκε από τον προϊστάµενο της ∆/νσης Τοπογραφικών 
Εφαρµογών ούτε η πράξη του. ∆ηµιουργείται έτσι ασάφεια και ανησυχία ότι κάποιοι 
οικισµοί δεν θα συµπεριλαµβάνονται στο εν λόγω διάγραµµα µε πιθανό χαρακτηρισµό 
τους µεταγενέστερα ως δασικών εκτάσεων. 
Επί του άρθρου  3 
Στην παράγραφο 1 «Γενικοί ΄Οροι» στοιχ. α΄ η αναφερόµενη ΚΥΑ έχει ήδη 
αντικατασταθεί από την υπ’ αρ. 1958/13.01.2012 ΥΑ ΦΕΚ 21 Β΄/13-01-2012. Μετά 
το τέλος αυτού του στοιχείου να προστεθεί η φράση «µε εξαίρεση τα έργα -
δραστηριότητες µε Α/Α 7 και 10, της οµάδας 6 του παραρτήµατος 6 της ανωτέρω 
ΥΑ». 
Στην παράγραφο 1.1. Επιστηµονική έρευνα: να προστεθούν οι λέξεις «και 
εκπαίδευση» Ο αποκλεισµός της εκπαίδευσης, ως µη αναφερόµενης ως 
επιτρεπόµενης δράσης, δεν βρίσκει έρεισµα σε ένα νοµοθέτηµα που στόχο έχει την 
προστασία του περιβάλλοντος. Οι εκπαιδευόµενοι είναι βέβαιο ότι δεν θα έχουν 
τάσεις καταστροφής ή βλάβης του. Συνακόλουθα, στην ίδια παράγραφο και στο 
πρώτο εδάφιο στίχος α΄ µετά τις λέξεις «Η επιστηµονική έρευνα» να προστεθεί «και 
εκπαίδευση».  
΄Αρθρο 3, παρ. 2.2.2: Να εξειδικευτούν οι διαχειριστικές δράσεις άλλως να 
αναγραφεί «ενδεικτικά υλοτοµίας, κτηνοτροφίας» προς αποφυγή περιορισµού 
εφαρµογής της διάταξης. 
΄Αρθρο 3, παρ. 2.2.4 εδάφιο α΄ µετά τη λέξη «περιήγηση» να προστεθεί η φράση 
«τη συµµετοχή σε αθλητικές εκδηλώσεις». 
΄Αρθρο 3, παρ. 2.2.4 εδάφιο δ΄ να αντικατασταθεί ως εξής: “Στους επισκέπτες 
απαγορεύεται η κατασκήνωση στις παραπάνω ζώνες του Εθνικού Πάρκου πλην των 
χώρων που διαµορφώνονται από τη ∆ασική Υπηρεσία ή άλλο φορέα του ∆ηµοσίου 
εντός των χώρων των διάσπαρτων µόνιµων δασικών εργοταξίων”. 
΄Αρθρο 3, παρ. 2.2.4 εδάφιο ε΄ να αντικατασταθεί ως εξής: «Η συµµετοχή σε 
παραδοσιακές-λαογραφικές, αθλητικές εκδηλώσεις σε καθιερωµένους ή ελεγχόµενους 
από τις δασικές υπηρεσίες χώρους» Προτείνεται το διαζευκτικό «ή» αντί του 
συνδέσµου «και» διότι γίνεται αναφορά σε ήδη καθιερωµένους από τη δασική 
υπηρεσία χώρους και τέτοιος υπάρχουν µόνο δύο στην περιοχή Καλύβια Κούτρα και 
στην περιοχή Λειβαδίτη ενώ υπάρχουν αθλητικές δραστηριότητες που 
διοργανώνονται από το ∆ήµο Παρανεστίου και την Π.Ε. ∆ράµας µε τη συµµετοχή του 
Φορέα ∆ιαχείρισης Οροσειράς Ροδόπης ανελλιπώς από το 2007 στην περιοχή του 
Εθνικού Πάρκου µε άδεια της ∆ασικής Υπηρεσίας πλην όµως όχι σε καθιερωµένους 
χώρους αλλά στα µονοπάτια που έχουν συντηρηθεί όλα αυτά τα χρόνια. 
Συνακόλουθα µε τα ανωτέρω στο άρθρο 3, παρ. 2.2.4 εδάφιο στ΄ µετά τη λέξη «των 
απασχολούµενων» να προστεθεί «και των συµµετεχόντων». Επίσης, στο τέλος αυτού 
του εδαφίου θα πρέπει να προβλεφθεί «µε δυνατότητα διανυκτέρευσης» δεδοµένου 
ότι τόσο οι παραδοσιακές – λαογραφικές εκδηλώσεις που πραγµατοποιούνται κάθε 
χρόνο στις περιοχές Καλύβια Κούτρα και στην περιοχή Λειβαδίτη όσο και οι Αγώνες 
Βουνού Παρθένου ∆άσους Παρανεστίου διεξάγονται µε διάρκεια 40 ωρών. 
΄Αρθρο 3 αρ. 2.2.5 να αντικατασταθεί το εδάφιο β΄ «Νέα έργα αντιµετωπίζονται για 
την Περιβαλλοντική Αδειοδότηση ως έργα της Α2 κατηγορίας της υπ’ αρ. 
153939/2332 ΚΥΑ όπως ισχύει”. 
΄Αρθρο 3 αρ. 2.2.9 εδάφιο α΄ Να αντικατασταθεί η λέξη «οικόσιτα» µε τη λέξη 
«παραγωγικά» διότι άλλως επέρχεται αποκλεισµός όλων των κτηνοτρόφων της 
περιοχής. 
΄Αρθρο 3 αρ. 2.2.9 εδάφιο γ΄ µετά τη λέξη «στάνες» να προστεθούν οι λέξεις 
«υποδοµές διαχείρισης αποβλήτων» διότι οι υποδοµές αυτές είναι επιβαλλόµενες 
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προκειµένου να εκδοθούν άδειες ίδρυσης και λειτουργίας των σταυλικών 
εγκαταστάσεων. 
΄Αρθρο 3 αρ. 2.2. Να προστεθεί εδάφιο µε αρ. 2.2.10 «Η µελισσοκοµία βάσει της 
ισχύουσας νοµοθεσίας» και 
το εδάφιο 2.2.10 του σχεδίου Π∆ να αριθµηθεί ως εδάφιο 2.2.11 και να προστεθεί 
στο τέλος αυτού «καθώς και στους συµµετέχοντες στις επιτρεπόµενες 
δραστηριότητες» για τους προαναφερόµενους λόγους. 
Επί του άρθρου 3, παρ. 2.3.2: Να εξειδικευτούν οι διαχειριστικές δράσεις άλλως να 
αναγραφεί «ενδεικτικά υλοτοµίας, κτηνοτροφίας» προς αποφυγή περιορισµού 
εφαρµογής της διάταξης. 
΄Αρθρο 3 παρ. 2.3.4 εδάφιο α΄ µετά τη λέξη «περιήγηση» να προστεθεί η φράση 
«τη συµµετοχή σε αθλητικές εκδηλώσεις» για τους προαναφερθέντες υπό 2.2.4 
λόγους. 
΄Αρθρο 3 παρ. 2.3.4 εδάφιο γ΄ να αντικατασταθεί ως εξής: “Για την περιβαλλοντική 
αδειοδότηση η προαναφερόµενη υποδοµή σε περίπτωση που κατατάσσονται στην Β΄ 
κατηγορία της ΥΠ 1958/2012 αντιµετωπίζονται ως έργα της Α2 κατηγορίας της ΥΠ 
1958/2012”. 
΄Αρθρο 3 παρ. 2.3.4 εδάφιο δ΄ να αντικατασταθεί ως εξής «Στους επισκέπτες 
απαγορεύεται η κατασκήνωση στις παραπάνω ζώνες του Εθνικού Πάρκου πλην των 
χώρων που διαµορφώνονται από τη ∆ασική Υπηρεσία ή άλλο φορέα του ∆ηµοσίου 
εντός των χώρων των διάσπαρτων µόνιµων δασικών εργοταξίων”. 
΄Αρθρο 3 παρ. 2.3.5 µετά τη λέξη «απασχολούµενων» να προστεθεί η λέξη 
«συµµετεχόντων» για τους προαναφερόµενους ήδη λόγους που αφορούν και αυτή 
τη Ζώνη. 
΄Αρθρο 3 παρ. 2.3.6 να αντικατασταθεί το εδάφιο β΄ «Νέα έργα αντιµετωπίζονται για 
την Περιβαλλοντική Αδειοδότηση ως έργα της Α2 κατηγορίας της υπ’ αρ. 
153939/2332 ΚΥΑ όπως ισχύει”. 
΄Αρθρο 3 παρ. 2.3.7 Στο τέλος να προστεθεί «Για την εξυπηρέτηση της 
δραστηριότητας επιτρέπεται η κατασκευή και χρήση υποδοµής (στέγαστρα, 
ποτίστρες, στάνες, υποδοµές διαχείρισης αποβλήτων, µικρά οικήµατα διανυκτέρευσης 
κτηνοτρόφων) µε έγκριση της καθ’ ύλη αρµόδιας υπηρεσίας και µετά από σύµφωνη 
γνώµη του Φορέα ∆ιαχείρισης. Η πρόβλεψη αυτή υπάρχει στη Ζώνη Β3 και δεν 
υπάρχει λόγος µη εφαρµογής της στις Ζώνες Γ1 -Γ2 -Γ3- Γ5 -Γ6Α. 
΄Αρθρο 3 παρ. 2.3.9 Να διαγραφεί η φράση «εκτός και εάν διαφορετικά ορίζεται 
κατά περίπτωση ή συνολικά από το Σχέδιο ∆ιαχείρισης του Εθνικού Πάρκου» και να 
προστεθεί «Το Σχέδιο ∆ιαχείρισης του Εθνικού Πάρκου µπορεί να περιλάβει µέτρα µε 
σκοπό την προστασία και ανάπτυξη των θηραµατικών ειδών και της άγριας ζωής εν 
γένει». 
΄Αρθρο 3 παρ. 2.3.10 στοιχ. β΄ στο τέλος να προστεθεί σε παρένθεση (δασοκοµικής 
και βοσκήσιµης ύλης). Η βελτίωση των υπαρχόντων βοσκοτόπων είναι αναγκαία 
προϋπόθεση για την αειφορία, η οποία αποδεδειγµένα δεν µπορεί να υπάρξει σε 
περίπτωση περαιτέρω υποβόσκησης, η οποία θα επιφέρει διατάραξη της ισορροπίας 
των φυσικών οικοσυστηµάτων µε πρώτη συνέπεια την εξαφάνιση των λιβαδιών. 
΄Αρθρο 3 παρ. 2.3.15 η φράση «σε καθιερωµένους και ελεγχόµενους» να 
αντικατασταθεί «σε καθιερωµένους ή ελεγχόµενους» για τους λόγους που 
αναφέρονται ανωτέρω υπό 2.2.4. 
΄Αρθρο 3 παρ. 2.3.17 Να αντικατασταθεί ως εξής: «Η κατασκευή και λειτουργία 
οδικού άξονα Παρανεστίου-Βουλγαρίας και τα κατάλληλα τεχνικά και άλλα 
αντισταθµιστικά έργα σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία»  
΄Αρθρο 3 παρ. 2.3.18 Να αντικατασταθεί ως εξής: «Η δυνατότητα εκπαιδευτικής, 
ερευνητικής και ήπιας τουριστικής αξιοποίησης, ανάδειξης και προβολής της φύσης 
και του τοπίου και ειδικότερα λόγω της γειτνίασης του οικοτόπου προτεραιότητας 
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7130* «Επιφανειακοί ενεργοί τυρφώνες», ζώνες Β4 και Β5 του παρόντος, µε τη 
σύµφωνη γνώµη του Φορέα ∆ιαχείρισης του Εθνικού Πάρκου, στις εγκαταστάσεις 
του ∆ασικού Χωριού Ελατιάς, ούτως ώστε να είναι δυνατή η αειφορική διαχείριση και 
λειτουργία τους, ο εκσυγχρονισµός τους, όπως και η κατασκευή και λειτουργία νέων 
υποδοµών υποδοχής και υποστήριξης εκπαιδευτικών, αθλητικών, συνεδριακών, 
πολιτιστικών και συναφών δραστηριοτήτων. Άπασες οι ανωτέρω, υπό το παρόν 
στοιχείο χρήσεις και δραστηριότητες θα είναι ενταγµένες αρµονικά στο περιβάλλον 
της περιοχής, σύµφωνα µε το ισχύον Σχέδιο ∆ιαχείρισης του Εθνικού Πάρκου και την 
κείµενη νοµοθεσία.». 
΄Αρθρο 3.παρ. 2.3.19 Τα τρία πρώτα εδάφια αντικαθίστανται ως εξής: 
Εντός της Γ6-Α και στις περιοχές που οριοθετούνται από τις συντεταγµένες των 
κορυφών των πολυγώνων του παραρτήµατος Ι µε κωδικό Β8-1 έως Β8-18, το οποίο 
αποτελεί αναπόσπαστο µέρος του παρόντος π.δ., ισχύουν οι όροι, περιορισµοί, 
απαγορεύσεις και επιτρεπόµενες χρήσεις της παραγράφου 2.2 του άρθρου 3 του 
παρόντος. Οι περιοχές αυτές χαρακτηρίζονται όξινοι τυρφώνες Λεπίδα. 
Μετά το τέλος της παραγράφου αυτής να προστεθεί εδάφιο: 
«Επιπλέον στις ανωτέρω περιοχές και ειδικότερα στα υποτµήµατα του παραρτήµατος 1 
Β8-1 έως Β8-18, πλην του Β8-7, επιτρέπεται η κτηνοτροφία-βόσκηση µε παραγωγικά 
ζώα, πλην των χοίρων, σε εκτατική µορφή, σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις και 
βάσει εγκεκριµένης µελέτης βοσκοϊκανότητας και διαχείρισης βοσκοτόπων. Ειδικές 
ρυθµίσεις όσον αφορά τον τρόπο άσκησης της κτηνοτροφίας, τον αριθµό και το είδος 
των ζώων, την περίοδο βόσκησης και κάθε άλλη λεπτοµέρεια για την άσκηση της 
παραπάνω δραστηριότητας προβλέπονται στο Σχέδιο ∆ιαχείρισης του Εθνικού Πάρκου 
Οροσειράς Ροδόπης». Οι ανωτέρω τροποποιήσεις προτείνονται σε συνδυασµό µε τις 
προταθείσες τροποποιήσεις του άρθρου 3.2.2 και έχουν προταθεί ως ανωτέρω από τον 
Φορέα ∆ιαχείρισης Οροσειράς Ροδόπης. 
΄Αρθρο 3 παρ.2.3.20: Να προστεθεί εδάφιο ως εξής: «Η ανάπτυξη και λειτουργία του 
χιονοδροµικού κέντρου Φαλακρού και συνοδευτικών αυτού εγκαταστάσεων» σύµφωνα 
µε την πρόταση προσθήκης εδαφίου β΄ στο στοιχ. α της παρ. 1 «Γενικοί ΄Οροι» του 
άρθρου 3 «και µετά τη σύµφωνη γνώµη του Φορέα ∆ιαχείρισης». 
΄Αρθρο 3 παρ. 2.4.2: Να εξειδικευτούν οι διαχειριστικές δράσεις άλλως να αναγραφεί 
«ενδεικτικά υλοτοµίας, κτηνοτροφίας» προς αποφυγή περιορισµού εφαρµογής της 
διάταξης. 
΄Αρθρο 3 παρ. 2.4.4 να αντικατασταθεί το εδάφιο γ΄ ως εξής: “Για την 
περιβαλλοντική αδειοδότηση η προαναφερόµενη υποδοµή σε περίπτωση που 
κατατάσσονται στην Β΄ κατηγορία της ΥΠ 1958/2012 αντιµετωπίζονται ως έργα της 
Α2 κατηγορίας της ΥΠ 1958/2012”. 
΄Αρθρο 3 παρ. 2.4.4 εδάφιο δ΄ στο τέλος να προστεθεί «καθώς και η κατ' εξαίρεση 
διανυκτέρευση των απασχολούµενων και συµµετεχόντων σε επιτρεπόµενες δράσεις 
και δραστηριότητες ύστερα από έγκριση του Φορέα ∆ιαχείρισης».  
΄Αρθρο 3 παρ. 2.4.5 νααντικατασταθεί το εδάφιο β΄ «Νέα έργα αντιµετωπίζονται για 
την Περιβαλλοντική Αδειοδότηση ως έργα της Α2 κατηγορίας της υπ’ αρ. 
153939/2332 ΚΥΑ όπως ισχύει”. 
΄Αρθρο 3 παρ. 2.4.8 Να αντικατασταθεί ως εξής: «Η κατασκευή και η λειτουργία του 
φράγµατος Τεµένους και της σχετικής µε αυτό υποδοµής ανεξαρτήτως των 
προβλεποµένων στην παράγραφο 1 του άρθρου αυτού» διότι το φράγµα Τεµένους 
δεν έχει ακόµη αλλά πρόκειται κατασκευαστεί πρωτίστως ως απαραίτητο έργο για την 
εξασφάλιση της ελάχιστης οικολογικής παροχής στον ποταµό Νέστο και την 
γενικότερη τήρηση των εγκριθέντων περιβαλλοντικών όρων της κατασκευής των 
φραγµάτων Θησαυρού-Πλατανόβρυσης που ήδη λειτουργούν. 
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΄Αρθρο 3 παρ. 2.4.17 εδάφιο α΄ Η λέξη «οικόσιτα» να αντικατασταθεί µε τη λέξη 
«παραγωγικά» διότι άλλως επέρχεται αποκλεισµός όλων των κτηνοτρόφων της 
περιοχής. 
΄Αρθρο 3 παρ. 2.4.17 εδάφιο γ΄ µετά τη λέξη «στάνες» να προστεθούν οι λέξεις 
«υποδοµές διαχείρισης αποβλήτων» διότι οι υποδοµές αυτές είναι επιβαλλόµενες 
προκειµένου να εκδοθούν άδειες ίδρυσης και λειτουργίας των σταυλικών 
εγκαταστάσεων. 
΄Αρθρο 3 παρ. 2.5.2 Να εξειδικευτούν οι διαχειριστικές δράσεις άλλως να αναγραφεί 
«ενδεικτικά υλοτοµίας, κτηνοτροφίας» προς αποφυγή περιορισµού εφαρµογής της 
διάταξης. 
΄Αρθρο 3 παρ. 2.5.8 Το εδάφιο β΄ να διαγραφεί, διότι διαφορετικά είναι αδύνατη η 
αξιοποίηση του ιαµατικού φυσικού πόρου Θερµιών Παρανεστίου ∆ράµας που έχει 
αναγνωρισθεί µε την αρ. 10786/8-06-2016 ΦΕΚ 1860Β΄/24-06-2016. 
΄Αρθρο 3 παρ. 2.5.14 Να αντικατασταθεί ως εξής: «Η κατασκευή τουριστικών 
καταλυµάτων και λοιπών τουριστικών εγκαταστάσεων, λειτουργικών µορφών της 
κατηγορίας Α2 της Οµάδας 6 «Τουριστικές εγκαταστάσεις και έργα αστικής 
ανάπτυξης, κτιριακού τοµέα, αθλητισµού και αναψυχής» του Παραρτήµατος 6 της µε 
αριθµό 1958/2012 ΥΑ, όπως ισχύει. 
΄Αρθρο 3 παρ. 2.5.15 στοιχείο α΄ Να αντικατασταθεί ως εξής: «Η κατασκευή έργων 
µάστευσης και µεταφοράς του ιαµατικού νερού» 
Το στοιχ. β΄ να΄ αντικατασταθεί ως εξής: β) Η κατασκευή τουριστικών καταλυµάτων 
µε τα απαραίτητα συνοδευτικά έργα (ύδρευσης-µονάδας επεξεργασίας λυµάτων κλπ). 
Στο β΄ εδάφιο του στοιχ. β η αναφερόµενη ΚΥΑ να αντικατασταθεί από την ΥΑ 
1958/2012. 
Να προστεθεί στοιχείο γ' ως εξής: “Η κατασκευή θεραπευτηρίου (υδροθεραπείας-
ποσιθεραπείας) και των συνοδευτικών αυτού εγκαταστάσεων” σύµφωνα µε την 
πρόταση προσθήκης εδαφίου β΄ στο στοιχ. α της παρ. 1 «Γενικοί ΄Οροι» του άρθρου 
3 «και µετά τη σύµφωνη γνώµη του Φορέα ∆ιαχείρισης». 
Και τούτο σύµφωνα µε την αρ. 10786/8-6-2016 ΦΕΚ 1860Β’ /24-6-2016 απόφαση 
αναγνώρισης του ιαµατικού φυσικού πόρου Θερµιών όπως προβλέπεται ότι µπορεί να 
γίνει εκµετάλλευση του πόρου αυτού.  
Να προστεθεί στοιχ. δ΄ ως εξής «Η κατασκευή και λειτουργία εντός ή εκτός του 
χώρου του ξενοδοχειακού καταλύµατος συνεδριακού κέντρου, και η κατασκευή και 
λειτουργία αθλητικών εγκαταστάσεων». 
Οι τροποποιήσεις αυτές προτείνονται προκειµένου να µην αποκλειστεί η αξιοποίηση του 
ιαµατικού φυσικού πόρου που πρόσφατα αναγνωρίσθηκε όπως προαναφέρεται. 
΄Αρθρο 3 παρ. 2.5.16 το εδάφιο β΄ να καταργηθεί. 
΄Αρθρο 3 παρ. 2.5.20 η φράση «σε καθιερωµένους και ελεγχόµενους» να 
αντικατασταθεί «σε καθιερωµένους ή ελεγχόµενους». Προτείνεται το διαζευκτικό «ή» 
αντί του συνδέσµου «και» διότι γίνεται αναφορά σε ήδη καθιερωµένους από τη 
δασική υπηρεσία χώρους και τέτοιοι υπάρχουν µόνο δύο στην περιοχή Καλύβια 
Κούτρα και στην περιοχή Λειβαδίτη ενώ υπάρχουν αθλητικές δραστηριότητες που 
διοργανώνονται από το ∆ήµο Παρανεστίου και την Π.Ε. ∆ράµας µε τη συµµετοχή του 
Φορέα ∆ιαχείρισης Οροσειράς Ροδόπης ανελλιπώς από το 2007 στην περιοχή του 
Εθνικού Πάρκου µε άδεια της ∆ασικής Υπηρεσίας πλην όµως όχι σε καθιερωµένους 
χώρους αλλά στα µονοπάτια που έχουν συντηρηθεί όλα αυτά τα χρόνια. 
Στο άρθρο 3 παρ. 2.5.21 και στην αρχή αυτού να προστεθούν οι λέξεις “Η ερασιτεχνική 
αλιεία και”  
Στο άρθρο 3 παρ. 2.5.23 και στο τέλος αυτού να προστεθεί η φράση ως εξής: «καθώς 
και εκείνων που θα συµµετέχουν στις επιτρεπόµενες δραστηριότητες». 
Στο άρθρο 3 παρ. 2.5.26 Τα τρία πρώτα εδάφια να αντικατασταθούν ως εξής: 
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Εντός της Γ6-Β και στις περιοχές που οριοθετούνται από τις συντεταγµένες των 
κορυφών του πολυγώνου του παραρτήµατος Ι µε κωδικό Β9, το οποίο αποτελεί 
αναπόσπαστο µέρος του παρόντος π.δ., ισχύουν οι όροι, περιορισµοί, απαγορεύσεις και 
επιτρεπόµενες χρήσεις της παραγράφου 2.2 του άρθρου 3 του παρόντος. Η περιοχή 
αυτή χαρακτηρίζεται όξινοι τυρφώνες Λειβαδίτη. 
Μετά το τέλος της παραγράφου αυτής να προστεθεί εδάφιο: 
«Επιπλέον στην ανωτέρω περιοχή επιτρέπεται η κτηνοτροφία-βόσκηση µε παραγωγικά 
ζώα, πλην των χοίρων, σε εκτατική µορφή, σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις και 
βάσει εγκεκριµένης µελέτης βοσκοϊκανότητας και διαχείρισης βοσκοτόπων. Ειδικές 
ρυθµίσεις όσον αφορά  τον τρόπο άσκησης της κτηνοτροφίας, τον αριθµό και το είδος 
των ζώων, την περίοδο βόσκησης και κάθε άλλη λεπτοµέρεια για την άσκηση της 
παραπάνω δραστηριότητας προβλέπονται στο Σχέδιο ∆ιαχείρισης του Εθνικού Πάρκου 
Οροσειράς Ροδόπης». Οι ανωτέρω τροποποιήσεις προτείνονται σε συνδυασµό µε τις 
προταθείσες τροποποιήσεις του άρθρου 3 .2.2. 
΄Αρθρο 3 παρ. 2.5.27 Να προστεθεί εδάφιο ως εξής: “Η κατασκευή και λειτουργία έργων 
- δραστηριοτήτων της Οµάδας 6 “Τουριστικές εγκαταστάσεις και έργα αστικής 
ανάπτυξης, κτιριακού τοµέα, αθλητισµού και αναψυχής” του Παραρτήµατος 6 της ΥΑ 
1958/2012, όπως ισχύει. Τα παραπάνω έργα για την περιβαλλοντική αδειοδότησή τους 
σε περίπτωση που κατατάσσονται στην Β΄ κατηγορία της ΥΠ 1958/2012 
αντιµετωπίζονται ως έργα της Α2 κατηγορίας της ΥΠ 1958/2012”. 
Επί του  άρθρου 4 Μεταβατικές διατάξεις να προστεθεί παράγραφος 8 ως εξής:  
8. Επιτρεπόµενες - υφιστάµενες ή νέες- δραστηριότητες οι οποίες ασκούνται στην 
περιοχή του Εθνικού Πάρκου και για τις οποίες λαµβάνεται πρόνοια για ρύθµιση της 
άσκησής τους µε βάση το Σχέδιο ∆ιαχείρισης του Εθνικού Πάρκου ή εξειδικευµένες 
διαχειριστικές µελέτες συνεχίζουν να ασκούνται µέχρι την έναρξη ισχύος των 
προβλεπόµενων διαχειριστικών ρυθµίσεων σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις. 
 

Το ∆Σ της ΠΕ∆ ΑΜΘ µετά από ανταλλαγή διαφόρων γνωµών, λαµβάνοντας υπόψη 
την εισήγηση του Προέδρου και της ∆ηµάρχου Παρανεστίου, βλέποντας και τις 
διατάξεις του Π.∆. 75/2011( ΦΕΚ Α΄182/22-08-2011) « ΠΕ∆ και ΚΕ∆Ε» 

 
Α π ο φ α σ ί ζ ε ι Ο µ ό φ ω ν α 

 
Να προωθήσει σε κάθε αρµόδιο Υπουργείο και φορέα το παρακάτω κείµενο 
Παρατηρήσεων επί του Σχεδίου του Προεδρικού ∆ιατάγµατος «Χαρακτηρισµός 
χερσαίων και υδάτινων περιοχών της Οροσειράς Ροδόπης ως Εθνικό Πάρκο»» όπως 
διαµορφώθηκεαπό τους φορείς του Νοµού ∆ράµας, ύστερα από τρεις συσκέψεις που 
έγιναν στο ∆ήµο Παρανεστίου (21 & 26/7/2016) και στην Περιφερειακή Ενότητα 
∆ράµας (29/7/2016) και µε το οποίο συµφωνεί οµόφωνα το ∆Σ της ΠΕ∆ ΑΜΘ: 
«Παρατηρήσεις επί του Σχεδίου του Προεδρικού ∆ιατάγµατος 
«Χαρακτηρισµός χερσαίων και υδάτινων περιοχών της Οροσειράς Ροδόπης ως 
Εθνικό Πάρκο»» 
Γενική τεκµηρίωση 
Tο 43% του Νοµού ∆ράµας αποτελείται από προστατευµένες περιοχές. Οι κάτοικοι 
δραστηριοποιούνται κυρίως στον πρωτογενή τοµέα, κτηνοτροφία, υλοτοµία και λιγότερο 
στον τριτογενή. Η ανάπτυξη του δευτερογενούς τοµέα είναι αναγκαίο ζητούµενο ενώ η 
γενικότερη οικονοµική δυσπραγία λειτουργεί ανασταλτικά στις επενδύσεις. Η δηµιουργία 
υποδοµών για την ανάπτυξη δραστηριοτήτων από τους φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης 
µε χρηµατοδοτήσεις από το ΕΣΠΑ συµβάλει στη συνέχεια καθοριστικά και στην ανάπτυξη 
γύρω από αυτές ιδιωτικών πρωτοβουλιών. Στην περιοχή του ΕΠΟΡ και αναφορικά µε το 
τρίπτυχο κτηνοτροφία, υλοτοµία και οικοτουρισµός τα «µελανά σηµεία» που 
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εµπεριέχονται στο υπό διαβούλευση πδ είναι βέβαιο ότι πρέπει να αµβλυνθούν, διότι η 
έννοια της αειφορίας δεν έχει απολύτως καµία αξία απεξαρτηµένη από τον άνθρωπο. 
Η διατύπωση που ακολουθείται ορίζοντας ποιες είναι οι επιτρεπόµενες χρήσεις στις ζώνες 
του Εθνικού Πάρκου δηµιουργεί έντονα και πιθανόν δυσεπίλυτα στο µέλλον προβλήµατα, 
καθώς βάσιµα µπορεί να υποστηριχθεί, ότι, ό,τι δεν αναφέρεται ρητά ως επιτρεπόµενο θα 
απαγορεύεται στο µέλλον. Σε κάθε περίπτωση θα ήταν σωστότερο να αναφέρεται τι 
απαγορεύεται και όχι τι επιτρέπεται σε κάθε ζώνη. Η γενική απαγόρευση στο άρθρο 1α 
λογικά σηµαίνει ότι κάθε έργο - δράση της Α2 και κατώτερης κατηγορίας, εν δυνάµει 
επιτρέπεται. Η αναφορά όµως στην συνέχεια των επιτρεπόµενων έργων - δράσεων 
«αντιστρέφει» πιθανά το προηγούµενο λογικό συλλογισµό!  
Η εύλογη αυτή ανησυχία ενισχύεται έτι περαιτέρω από το γεγονός ότι δεν υπάρχουν αυτή 
τη στιγµή σχέδια διαχείρισης. 
Παρατηρείται έντονα, ότι σε πεδία που αναφέρονται ποιες χρήσεις επιτρέπονται, 
εισάγονται παράλληλα και απαγορεύσεις. Έτσι όµως δηµιουργούνται ασάφειες. Επίσης, 
αναφέρονται επιτρεπόµενες χρήσεις όπως στο άρθρο 3 παρ. 2.5.15 όπου αναφέρεται ότι 
στη ζώνη Γ6Β «επιτρέπεται ο ιαµατικός τουρισµός στην περιοχή Πηγών Θερµιών και σε 
ακτίνα έως 1.000 µέτρα από τις πηγές όπου επιτρέπεται: α) η κατασκευή έργων 
µάστευσης του ιαµατικού νερού β) η κατασκευή ξενοδοχειακού καταλύµατος – 
θεραπευτηρίου µε τα απαραίτητα συνοδά έργα. Τα ως άνω έργα κατασκευάζονται βάσει 
της ισχύουσας νοµοθεσίας µε τις προϋποθέσεις της παραγράφου 1 του παρόντος και µετά 
από τη σύµφωνη γνώµη του Φορέα ∆ιαχείρισης και για την περιβαλλοντική τους 
αδειοδότηση αντιµετωπίζονται ως έργα της Α2 κατηγορίας της υπ’ αριθµόν 15393/2332 
Κ.Υ.Α. όπως ισχύει». Τα αναφερόµενα στο τελευταίο αυτό εδάφιο ουσιαστικά αποκλείουν 
τον ιαµατικό τουρισµό στην περιοχή αφού τα υδροθεραπευτήρια σύµφωνα µε την ΥΑ 
1958/2012 (και όχι την 153939/2332 ΚΥΑ που έχει σχεδόν στο σύνολό της καταργηθεί) 
χαρακτηρίζονται ως έργα της υποκατηγορίας 1 της Α΄ κατηγορίας και συνεπώς δεν 
επιτρέπεται να δηµιουργηθούν στο Εθνικό Πάρκο. Μετά από προσπάθεια δεκαετιών η 
αναγνώριση του συγκεκριµένου Ιαµατικού Φυσικού Πόρου έγινε µε την αρ. 10795/8-6-
2016 ΥΑ ΦΕΚ 1860 Β΄/24-06-2016. Ο ∆ήµος Παρανεστίου έχει εδώ και δεκαετίες 
δαπανήσει χρήµατα για τη σύνταξη µελετών προκειµένου για την αξιοποίηση του 
συγκεκριµένου φυσικού πόρου, που αναµένεται να συνδράµει τα µέγιστα στην οικονοµία 
όχι µόνο αυτού αλλά ολόκληρου του Νοµού ∆ράµας.  
Είναι λοιπόν απαραίτητο να γίνουν οι αναγκαίες διορθώσεις όπως αυτές αναφέρονται 
παρακάτω διότι άλλως δεν θα επιτρέπεται η κατασκευή υδροθεραπευτηρίου και των 
συνοδών και παράλληλων αυτού έργων στην περιοχή των Θερµιών. Σε κάθε περίπτωση οι 
λέξεις «µε τις προϋποθέσεις της παραγράφου 1 του παρόντος και µετά από τη σύµφωνη 
γνώµη του Φορέα ∆ιαχείρισης και για την Περιβαλλοντική τους αδειοδότηση 
αντιµετωπίζονται ως έργα της Α2 κατηγορίας της υπ’ αρ. 15393/2332 ΚΥΑ όπως ισχύει» 
πρέπει να διαγραφούν. 
Παράλληλα εντός της έκτασης του ΕΠΟΡ, βρίσκεται το ΒΑ τµήµα της έκτασης που 
αναπτύσσεται και λειτουργεί το Χιονοδροµικό Κέντρο Φαλακρού (το οποίο σύµφωνα µε 
την ΥΑ 1958/2012, αποτελεί έργο κατηγορίας Α1), το οποίο λόγω φύσης της 
δραστηριότητας και λόγω της “αυστηρής” εποχικότητάς της κρίνεται συµβατή µε τη Ζώνη 
Γ3 του ΕΠΟΡ στην οποία βρίσκεται και µπορεί να αναπτυχθεί. 
Η άρδην απαγόρευση δραστηριοτήτων ήπιας ανάπτυξης του ορεινού όγκου όπως και των 
παραδοσιακών επαγγελµάτων του πρωτογενούς τοµέα, που συµβάλλουν καθοριστικά όχι 
µόνο στην τοπική αλλά στην εθνική οικονοµία, κινδυνεύει να γίνει αιτία περαιτέρω 
ερήµωσης της περιοχής, µε κίνδυνο για το ίδιο το προστατευταίο αντικείµενο δηλαδή για 
το περιβάλλον. Η άσκηση κτηνοτροφίας στις προτεινόµενες νέες ζώνες Β1-Β18, από καµία 
µελέτη δεν προκύπτει ότι έχει βλάψει το περιβάλλον ενώ αντίθετα η µη βόσκηση είναι 
βέβαιο ότι θα επιφέρει την εξαφάνιση των λιβαδιών µε δυσµενείς συνέπειες και για τους 
τυρφώνες. 
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Η διαχείριση των βοσκοτόπων είναι πλέον αρµοδιότητα των Περιφερειών και η σύνταξη 
του ∆ιαχειριστικού Σχεδίου Βοσκοτόπων έχει προθεσµία έως το 2021. Είναι λοιπόν 
προφανές ότι θα πρέπει να προβλεφθεί ένα µεταβατικό στάδιο όσον αφορά την άσκηση 
της βόσκησης µέχρι την εκπόνηση των εγκεκριµένων µελετών βοσκοϊκανότητας και 
διαχείρισης βοσκοτόπων και τη σύνταξη του ∆ιαχειριστικού Σχεδίου του Φ∆ΟΡ. Οµοίως, 
ισχύει και για την υλοτοµία. 
Οι παρατηρήσεις µας έχουν ως εξής: 
Στο άρθρο 1 παρ. 2 στοιχ. β΄ ii µετά τις λέξεις «των τοπικών εθίµων» να 
προστεθούν οι λέξεις «και του πολιτισµού» διότι άλλως αποκλείονται δράσεις για την 
αναβίωση ενδεικτικά παραδοσιακών επαγγελµάτων. 
Στο  Άρθρο 2 παρ. 1, παρ’ ότι αναφέρεται, δεν επισυνάπτεται το πρωτότυπο διάγραµµα 
σε κλίµακα 1:50.000 που θεωρήθηκε από τον προϊστάµενο της ∆/νσης Τοπογραφικών 
Εφαρµογών ούτε η πράξη του. ∆ηµιουργείται έτσι ασάφεια και ανησυχία ότι κάποιοι 
οικισµοί δεν θα συµπεριλαµβάνονται στο εν λόγω διάγραµµα µε πιθανό χαρακτηρισµό 
τους µεταγενέστερα ως δασικών εκτάσεων. 
Επί του άρθρου  3 
Στην παράγραφο 1 «Γενικοί ΄Οροι» στοιχ. α΄ η αναφερόµενη ΚΥΑ έχει ήδη 
αντικατασταθεί από την υπ’ αρ. 1958/13.01.2012 ΥΑ ΦΕΚ 21 Β΄/13-01-2012. Μετά 
το τέλος αυτού του στοιχείου να προστεθεί η φράση «µε εξαίρεση τα έργα -
δραστηριότητες µε Α/Α 7 και 10, της οµάδας 6 του παραρτήµατος 6 της ανωτέρω 
ΥΑ». 
Στην παράγραφο 1.1. Επιστηµονική έρευνα: να προστεθούν οι λέξεις «και 
εκπαίδευση» Ο αποκλεισµός της εκπαίδευσης, ως µη αναφερόµενης ως 
επιτρεπόµενης δράσης, δεν βρίσκει έρεισµα σε ένα νοµοθέτηµα που στόχο έχει την 
προστασία του περιβάλλοντος. Οι εκπαιδευόµενοι είναι βέβαιο ότι δεν θα έχουν 
τάσεις καταστροφής ή βλάβης του. Συνακόλουθα, στην ίδια παράγραφο και στο 
πρώτο εδάφιο στίχος α΄ µετά τις λέξεις «Η επιστηµονική έρευνα» να προστεθεί «και 
εκπαίδευση».  
΄Αρθρο 3, παρ. 2.2.2: Να εξειδικευτούν οι διαχειριστικές δράσεις άλλως να 
αναγραφεί «ενδεικτικά υλοτοµίας, κτηνοτροφίας» προς αποφυγή περιορισµού 
εφαρµογής της διάταξης. 
΄Αρθρο 3, παρ. 2.2.4 εδάφιο α΄ µετά τη λέξη «περιήγηση» να προστεθεί η φράση 
«τη συµµετοχή σε αθλητικές εκδηλώσεις». 
΄Αρθρο 3, παρ. 2.2.4 εδάφιο δ΄ να αντικατασταθεί ως εξής: “Στους επισκέπτες 
απαγορεύεται η κατασκήνωση στις παραπάνω ζώνες του Εθνικού Πάρκου πλην των 
χώρων που διαµορφώνονται από τη ∆ασική Υπηρεσία ή άλλο φορέα του ∆ηµοσίου 
εντός των χώρων των διάσπαρτων µόνιµων δασικών εργοταξίων”. 
΄Αρθρο 3, παρ. 2.2.4 εδάφιο ε΄ να αντικατασταθεί ως εξής: «Η συµµετοχή σε 
παραδοσιακές-λαογραφικές, αθλητικές εκδηλώσεις σε καθιερωµένους ή ελεγχόµενους 
από τις δασικές υπηρεσίες χώρους» Προτείνεται το διαζευκτικό «ή» αντί του 
συνδέσµου «και» διότι γίνεται αναφορά σε ήδη καθιερωµένους από τη δασική 
υπηρεσία χώρους και τέτοιος υπάρχουν µόνο δύο στην περιοχή Καλύβια Κούτρα και 
στην περιοχή Λειβαδίτη ενώ υπάρχουν αθλητικές δραστηριότητες που 
διοργανώνονται από το ∆ήµο Παρανεστίου και την Π.Ε. ∆ράµας µε τη συµµετοχή του 
Φορέα ∆ιαχείρισης Οροσειράς Ροδόπης ανελλιπώς από το 2007 στην περιοχή του 
Εθνικού Πάρκου µε άδεια της ∆ασικής Υπηρεσίας πλην όµως όχι σε καθιερωµένους 
χώρους αλλά στα µονοπάτια που έχουν συντηρηθεί όλα αυτά τα χρόνια. 
Συνακόλουθα µε τα ανωτέρω στο άρθρο 3, παρ. 2.2.4 εδάφιο στ΄ µετά τη λέξη «των 
απασχολούµενων» να προστεθεί «και των συµµετεχόντων». Επίσης, στο τέλος αυτού 
του εδαφίου θα πρέπει να προβλεφθεί «µε δυνατότητα διανυκτέρευσης» δεδοµένου 
ότι τόσο οι παραδοσιακές – λαογραφικές εκδηλώσεις που πραγµατοποιούνται κάθε 
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χρόνο στις περιοχές Καλύβια Κούτρα και στην περιοχή Λειβαδίτη όσο και οι Αγώνες 
Βουνού Παρθένου ∆άσους Παρανεστίου διεξάγονται µε διάρκεια 40 ωρών. 
΄Αρθρο 3 αρ. 2.2.5 να αντικατασταθεί το εδάφιο β΄ «Νέα έργα αντιµετωπίζονται για 
την Περιβαλλοντική Αδειοδότηση ως έργα της Α2 κατηγορίας της υπ’ αρ. 
153939/2332 ΚΥΑ όπως ισχύει”. 
΄Αρθρο 3 αρ. 2.2.9 εδάφιο α΄ Να αντικατασταθεί η λέξη «οικόσιτα» µε τη λέξη 
«παραγωγικά» διότι άλλως επέρχεται αποκλεισµός όλων των κτηνοτρόφων της 
περιοχής. 
΄Αρθρο 3 αρ. 2.2.9 εδάφιο γ΄ µετά τη λέξη «στάνες» να προστεθούν οι λέξεις 
«υποδοµές διαχείρισης αποβλήτων» διότι οι υποδοµές αυτές είναι επιβαλλόµενες 
προκειµένου να εκδοθούν άδειες ίδρυσης και λειτουργίας των σταυλικών 
εγκαταστάσεων. 
΄Αρθρο 3 αρ. 2.2. Να προστεθεί εδάφιο µε αρ. 2.2.10 «Η µελισσοκοµία βάσει της 
ισχύουσας νοµοθεσίας» και 
το εδάφιο 2.2.10 του σχεδίου Π∆ να αριθµηθεί ως εδάφιο 2.2.11 και να προστεθεί 
στο τέλος αυτού «καθώς και στους συµµετέχοντες στις επιτρεπόµενες 
δραστηριότητες» για τους προαναφερόµενους λόγους. 
Επί του άρθρου 3, παρ. 2.3.2: Να εξειδικευτούν οι διαχειριστικές δράσεις άλλως να 
αναγραφεί «ενδεικτικά υλοτοµίας, κτηνοτροφίας» προς αποφυγή περιορισµού 
εφαρµογής της διάταξης. 
΄Αρθρο 3 παρ. 2.3.4 εδάφιο α΄ µετά τη λέξη «περιήγηση» να προστεθεί η φράση 
«τη συµµετοχή σε αθλητικές εκδηλώσεις» για τους προαναφερθέντες υπό 2.2.4 
λόγους. 
΄Αρθρο 3 παρ. 2.3.4 εδάφιο γ΄ να αντικατασταθεί ως εξής: “Για την περιβαλλοντική 
αδειοδότηση η προαναφερόµενη υποδοµή σε περίπτωση που κατατάσσονται στην Β΄ 
κατηγορία της ΥΠ 1958/2012 αντιµετωπίζονται ως έργα της Α2 κατηγορίας της ΥΠ 
1958/2012”. 
΄Αρθρο 3 παρ. 2.3.4 εδάφιο δ΄ να αντικατασταθεί ως εξής «Στους επισκέπτες 
απαγορεύεται η κατασκήνωση στις παραπάνω ζώνες του Εθνικού Πάρκου πλην των 
χώρων που διαµορφώνονται από τη ∆ασική Υπηρεσία ή άλλο φορέα του ∆ηµοσίου 
εντός των χώρων των διάσπαρτων µόνιµων δασικών εργοταξίων”. 
΄Αρθρο 3 παρ. 2.3.5 µετά τη λέξη «απασχολούµενων» να προστεθεί η λέξη 
«συµµετεχόντων» για τους προαναφερόµενους ήδη λόγους που αφορούν και αυτή 
τη Ζώνη. 
΄Αρθρο 3 παρ. 2.3.6 να αντικατασταθεί το εδάφιο β΄ «Νέα έργα αντιµετωπίζονται για 
την Περιβαλλοντική Αδειοδότηση ως έργα της Α2 κατηγορίας της υπ’ αρ. 
153939/2332 ΚΥΑ όπως ισχύει”. 
΄Αρθρο 3 παρ. 2.3.7 Στο τέλος να προστεθεί «Για την εξυπηρέτηση της 
δραστηριότητας επιτρέπεται η κατασκευή και χρήση υποδοµής (στέγαστρα, 
ποτίστρες, στάνες, υποδοµές διαχείρισης αποβλήτων, µικρά οικήµατα διανυκτέρευσης 
κτηνοτρόφων) µε έγκριση της καθ’ ύλη αρµόδιας υπηρεσίας και µετά από σύµφωνη 
γνώµη του Φορέα ∆ιαχείρισης. Η πρόβλεψη αυτή υπάρχει στη Ζώνη Β3 και δεν 
υπάρχει λόγος µη εφαρµογής της στις Ζώνες Γ1 -Γ2 -Γ3- Γ5 -Γ6Α. 
΄Αρθρο 3 παρ. 2.3.9 Να διαγραφεί η φράση «εκτός και εάν διαφορετικά ορίζεται 
κατά περίπτωση ή συνολικά από το Σχέδιο ∆ιαχείρισης του Εθνικού Πάρκου» και να 
προστεθεί «Το Σχέδιο ∆ιαχείρισης του Εθνικού Πάρκου µπορεί να περιλάβει µέτρα µε 
σκοπό την προστασία και ανάπτυξη των θηραµατικών ειδών και της άγριας ζωής εν 
γένει». 
΄Αρθρο 3 παρ. 2.3.10 στοιχ. β΄ στο τέλος να προστεθεί σε παρένθεση (δασοκοµικής 
και βοσκήσιµης ύλης). Η βελτίωση των υπαρχόντων βοσκοτόπων είναι αναγκαία 
προϋπόθεση για την αειφορία, η οποία αποδεδειγµένα δεν µπορεί να υπάρξει σε 
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περίπτωση περαιτέρω υποβόσκησης, η οποία θα επιφέρει διατάραξη της ισορροπίας 
των φυσικών οικοσυστηµάτων µε πρώτη συνέπεια την εξαφάνιση των λιβαδιών. 
΄Αρθρο 3 παρ. 2.3.15 η φράση «σε καθιερωµένους και ελεγχόµενους» να 
αντικατασταθεί «σε καθιερωµένους ή ελεγχόµενους» για τους λόγους που 
αναφέρονται ανωτέρω υπό 2.2.4. 
΄Αρθρο 3 παρ. 2.3.17 Να αντικατασταθεί ως εξής: «Η κατασκευή και λειτουργία 
οδικού άξονα Παρανεστίου-Βουλγαρίας και τα κατάλληλα τεχνικά και άλλα 
αντισταθµιστικά έργα σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία»  
΄Αρθρο 3 παρ. 2.3.18 Να αντικατασταθεί ως εξής: «Η δυνατότητα εκπαιδευτικής, 
ερευνητικής και ήπιας τουριστικής αξιοποίησης, ανάδειξης και προβολής της φύσης 
και του τοπίου και ειδικότερα λόγω της γειτνίασης του οικοτόπου προτεραιότητας 
7130* «Επιφανειακοί ενεργοί τυρφώνες», ζώνες Β4 και Β5 του παρόντος, µε τη 
σύµφωνη γνώµη του Φορέα ∆ιαχείρισης του Εθνικού Πάρκου, στις εγκαταστάσεις 
του ∆ασικού Χωριού Ελατιάς, ούτως ώστε να είναι δυνατή η αειφορική διαχείριση και 
λειτουργία τους, ο εκσυγχρονισµός τους, όπως και η κατασκευή και λειτουργία νέων 
υποδοµών υποδοχής και υποστήριξης εκπαιδευτικών, αθλητικών, συνεδριακών, 
πολιτιστικών και συναφών δραστηριοτήτων. Άπασες οι ανωτέρω, υπό το παρόν 
στοιχείο χρήσεις και δραστηριότητες θα είναι ενταγµένες αρµονικά στο περιβάλλον 
της περιοχής, σύµφωνα µε το ισχύον Σχέδιο ∆ιαχείρισης του Εθνικού Πάρκου και την 
κείµενη νοµοθεσία.». 
΄Αρθρο 3.παρ. 2.3.19 Τα τρία πρώτα εδάφια αντικαθίστανται ως εξής: 
Εντός της Γ6-Α και στις περιοχές που οριοθετούνται από τις συντεταγµένες των 
κορυφών των πολυγώνων του παραρτήµατος Ι µε κωδικό Β8-1 έως Β8-18, το οποίο 
αποτελεί αναπόσπαστο µέρος του παρόντος π.δ., ισχύουν οι όροι, περιορισµοί, 
απαγορεύσεις και επιτρεπόµενες χρήσεις της παραγράφου 2.2 του άρθρου 3 του 
παρόντος. Οι περιοχές αυτές χαρακτηρίζονται όξινοι τυρφώνες Λεπίδα. 
Μετά το τέλος της παραγράφου αυτής να προστεθεί εδάφιο: 
«Επιπλέον στις ανωτέρω περιοχές και ειδικότερα στα υποτµήµατα του παραρτήµατος 1 
Β8-1 έως Β8-18, πλην του Β8-7, επιτρέπεται η κτηνοτροφία-βόσκηση µε παραγωγικά 
ζώα, πλην των χοίρων, σε εκτατική µορφή, σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις και 
βάσει εγκεκριµένης µελέτης βοσκοϊκανότητας και διαχείρισης βοσκοτόπων. Ειδικές 
ρυθµίσεις όσον αφορά τον τρόπο άσκησης της κτηνοτροφίας, τον αριθµό και το είδος 
των ζώων, την περίοδο βόσκησης και κάθε άλλη λεπτοµέρεια για την άσκηση της 
παραπάνω δραστηριότητας προβλέπονται στο Σχέδιο ∆ιαχείρισης του Εθνικού Πάρκου 
Οροσειράς Ροδόπης». Οι ανωτέρω τροποποιήσεις προτείνονται σε συνδυασµό µε τις 
προταθείσες τροποποιήσεις του άρθρου 3.2.2 και έχουν προταθεί ως ανωτέρω από τον 
Φορέα ∆ιαχείρισης Οροσειράς Ροδόπης. 
΄Αρθρο 3 παρ.2.3.20: Να προστεθεί εδάφιο ως εξής: «Η ανάπτυξη και λειτουργία του 
χιονοδροµικού κέντρου Φαλακρού και συνοδευτικών αυτού εγκαταστάσεων» σύµφωνα 
µε την πρόταση προσθήκης εδαφίου β΄ στο στοιχ. α της παρ. 1 «Γενικοί ΄Οροι» του 
άρθρου 3 «και µετά τη σύµφωνη γνώµη του Φορέα ∆ιαχείρισης». 
΄Αρθρο 3 παρ. 2.4.2: Να εξειδικευτούν οι διαχειριστικές δράσεις άλλως να αναγραφεί 
«ενδεικτικά υλοτοµίας, κτηνοτροφίας» προς αποφυγή περιορισµού εφαρµογής της 
διάταξης. 
΄Αρθρο 3 παρ. 2.4.4 να αντικατασταθεί το εδάφιο γ΄ ως εξής: “Για την 
περιβαλλοντική αδειοδότηση η προαναφερόµενη υποδοµή σε περίπτωση που 
κατατάσσονται στην Β΄ κατηγορία της ΥΠ 1958/2012 αντιµετωπίζονται ως έργα της 
Α2 κατηγορίας της ΥΠ 1958/2012”. 
΄Αρθρο 3 παρ. 2.4.4 εδάφιο δ΄ στο τέλος να προστεθεί «καθώς και η κατ' εξαίρεση 
διανυκτέρευση των απασχολούµενων και συµµετεχόντων σε επιτρεπόµενες δράσεις 
και δραστηριότητες ύστερα από έγκριση του Φορέα ∆ιαχείρισης».  

ΑΔΑ: ΩΩΞΖΟΚΜΗ-43Ι



13 

΄Αρθρο 3 παρ. 2.4.5 νααντικατασταθεί το εδάφιο β΄ «Νέα έργα αντιµετωπίζονται για 
την Περιβαλλοντική Αδειοδότηση ως έργα της Α2 κατηγορίας της υπ’ αρ. 
153939/2332 ΚΥΑ όπως ισχύει”. 
΄Αρθρο 3 παρ. 2.4.8 Να αντικατασταθεί ως εξής: «Η κατασκευή και η λειτουργία του 
φράγµατος Τεµένους και της σχετικής µε αυτό υποδοµής ανεξαρτήτως των 
προβλεποµένων στην παράγραφο 1 του άρθρου αυτού» διότι το φράγµα Τεµένους 
δεν έχει ακόµη αλλά πρόκειται κατασκευαστεί πρωτίστως ως απαραίτητο έργο για την 
εξασφάλιση της ελάχιστης οικολογικής παροχής στον ποταµό Νέστο και την 
γενικότερη τήρηση των εγκριθέντων περιβαλλοντικών όρων της κατασκευής των 
φραγµάτων Θησαυρού-Πλατανόβρυσης που ήδη λειτουργούν. 
΄Αρθρο 3 παρ. 2.4.17 εδάφιο α΄ Η λέξη «οικόσιτα» να αντικατασταθεί µε τη λέξη 
«παραγωγικά» διότι άλλως επέρχεται αποκλεισµός όλων των κτηνοτρόφων της 
περιοχής. 
΄Αρθρο 3 παρ. 2.4.17 εδάφιο γ΄ µετά τη λέξη «στάνες» να προστεθούν οι λέξεις 
«υποδοµές διαχείρισης αποβλήτων» διότι οι υποδοµές αυτές είναι επιβαλλόµενες 
προκειµένου να εκδοθούν άδειες ίδρυσης και λειτουργίας των σταυλικών 
εγκαταστάσεων. 
΄Αρθρο 3 παρ. 2.5.2 Να εξειδικευτούν οι διαχειριστικές δράσεις άλλως να αναγραφεί 
«ενδεικτικά υλοτοµίας, κτηνοτροφίας» προς αποφυγή περιορισµού εφαρµογής της 
διάταξης. 
΄Αρθρο 3 παρ. 2.5.8 Το εδάφιο β΄ να διαγραφεί, διότι διαφορετικά είναι αδύνατη η 
αξιοποίηση του ιαµατικού φυσικού πόρου Θερµιών Παρανεστίου ∆ράµας που έχει 
αναγνωρισθεί µε την αρ. 10786/8-06-2016 ΦΕΚ 1860Β΄/24-06-2016. 
΄Αρθρο 3 παρ. 2.5.14 Να αντικατασταθεί ως εξής: «Η κατασκευή τουριστικών 
καταλυµάτων και λοιπών τουριστικών εγκαταστάσεων, λειτουργικών µορφών της 
κατηγορίας Α2 της Οµάδας 6 «Τουριστικές εγκαταστάσεις και έργα αστικής 
ανάπτυξης, κτιριακού τοµέα, αθλητισµού και αναψυχής» του Παραρτήµατος 6 της µε 
αριθµό 1958/2012 ΥΑ, όπως ισχύει. 
΄Αρθρο 3 παρ. 2.5.15 στοιχείο α΄ Να αντικατασταθεί ως εξής: «Η κατασκευή έργων 
µάστευσης και µεταφοράς του ιαµατικού νερού» 
Το στοιχ. β΄ να΄ αντικατασταθεί ως εξής: β) Η κατασκευή τουριστικών καταλυµάτων 
µε τα απαραίτητα συνοδευτικά έργα (ύδρευσης-µονάδας επεξεργασίας λυµάτων κλπ). 
Στο β΄ εδάφιο του στοιχ. β η αναφερόµενη ΚΥΑ να αντικατασταθεί από την ΥΑ 
1958/2012. 
Να προστεθεί στοιχείο γ' ως εξής: “Η κατασκευή θεραπευτηρίου (υδροθεραπείας-
ποσιθεραπείας) και των συνοδευτικών αυτού εγκαταστάσεων” σύµφωνα µε την 
πρόταση προσθήκης εδαφίου β΄ στο στοιχ. α της παρ. 1 «Γενικοί ΄Οροι» του άρθρου 
3 «και µετά τη σύµφωνη γνώµη του Φορέα ∆ιαχείρισης». 
Και τούτο σύµφωνα µε την αρ. 10786/8-6-2016 ΦΕΚ 1860Β’ /24-6-2016 απόφαση 
αναγνώρισης του ιαµατικού φυσικού πόρου Θερµιών όπως προβλέπεται ότι µπορεί να 
γίνει εκµετάλλευση του πόρου αυτού.  
Να προστεθεί στοιχ. δ΄ ως εξής «Η κατασκευή και λειτουργία εντός ή εκτός του 
χώρου του ξενοδοχειακού καταλύµατος συνεδριακού κέντρου, και η κατασκευή και 
λειτουργία αθλητικών εγκαταστάσεων». 
Οι τροποποιήσεις αυτές προτείνονται προκειµένου να µην αποκλειστεί η αξιοποίηση του 
ιαµατικού φυσικού πόρου που πρόσφατα αναγνωρίσθηκε όπως προαναφέρεται. 
΄Αρθρο 3 παρ. 2.5.16 το εδάφιο β΄ να καταργηθεί. 
΄Αρθρο 3 παρ. 2.5.20 η φράση «σε καθιερωµένους και ελεγχόµενους» να 
αντικατασταθεί «σε καθιερωµένους ή ελεγχόµενους». Προτείνεται το διαζευκτικό «ή» 
αντί του συνδέσµου «και» διότι γίνεται αναφορά σε ήδη καθιερωµένους από τη 
δασική υπηρεσία χώρους και τέτοιοι υπάρχουν µόνο δύο στην περιοχή Καλύβια 
Κούτρα και στην περιοχή Λειβαδίτη ενώ υπάρχουν αθλητικές δραστηριότητες που 
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διοργανώνονται από το ∆ήµο Παρανεστίου και την Π.Ε. ∆ράµας µε τη συµµετοχή του 
Φορέα ∆ιαχείρισης Οροσειράς Ροδόπης ανελλιπώς από το 2007 στην περιοχή του 
Εθνικού Πάρκου µε άδεια της ∆ασικής Υπηρεσίας πλην όµως όχι σε καθιερωµένους 
χώρους αλλά στα µονοπάτια που έχουν συντηρηθεί όλα αυτά τα χρόνια. 
Στο άρθρο 3 παρ. 2.5.21 και στην αρχή αυτού να προστεθούν οι λέξεις “Η ερασιτεχνική 
αλιεία και”  
Στο άρθρο 3 παρ. 2.5.23 και στο τέλος αυτού να προστεθεί η φράση ως εξής: «καθώς 
και εκείνων που θα συµµετέχουν στις επιτρεπόµενες δραστηριότητες». 
Στο άρθρο 3 παρ. 2.5.26 Τα τρία πρώτα εδάφια να αντικατασταθούν ως εξής: 
Εντός της Γ6-Β και στις περιοχές που οριοθετούνται από τις συντεταγµένες των 
κορυφών του πολυγώνου του παραρτήµατος Ι µε κωδικό Β9, το οποίο αποτελεί 
αναπόσπαστο µέρος του παρόντος π.δ., ισχύουν οι όροι, περιορισµοί, απαγορεύσεις και 
επιτρεπόµενες χρήσεις της παραγράφου 2.2 του άρθρου 3 του παρόντος. Η περιοχή 
αυτή χαρακτηρίζεται όξινοι τυρφώνες Λειβαδίτη. 
Μετά το τέλος της παραγράφου αυτής να προστεθεί εδάφιο: 
«Επιπλέον στην ανωτέρω περιοχή επιτρέπεται η κτηνοτροφία-βόσκηση µε παραγωγικά 
ζώα, πλην των χοίρων, σε εκτατική µορφή, σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις και 
βάσει εγκεκριµένης µελέτης βοσκοϊκανότητας και διαχείρισης βοσκοτόπων. Ειδικές 
ρυθµίσεις όσον αφορά  τον τρόπο άσκησης της κτηνοτροφίας, τον αριθµό και το είδος 
των ζώων, την περίοδο βόσκησης και κάθε άλλη λεπτοµέρεια για την άσκηση της 
παραπάνω δραστηριότητας προβλέπονται στο Σχέδιο ∆ιαχείρισης του Εθνικού Πάρκου 
Οροσειράς Ροδόπης». Οι ανωτέρω τροποποιήσεις προτείνονται σε συνδυασµό µε τις 
προταθείσες τροποποιήσεις του άρθρου 3 .2.2. 
΄Αρθρο 3 παρ. 2.5.27 Να προστεθεί εδάφιο ως εξής: “Η κατασκευή και λειτουργία έργων 
- δραστηριοτήτων της Οµάδας 6 “Τουριστικές εγκαταστάσεις και έργα αστικής 
ανάπτυξης, κτιριακού τοµέα, αθλητισµού και αναψυχής” του Παραρτήµατος 6 της ΥΑ 
1958/2012, όπως ισχύει. Τα παραπάνω έργα για την περιβαλλοντική αδειοδότησή τους 
σε περίπτωση που κατατάσσονται στην Β΄ κατηγορία της ΥΠ 1958/2012 
αντιµετωπίζονται ως έργα της Α2 κατηγορίας της ΥΠ 1958/2012”. 
Επί του  άρθρου 4 Μεταβατικές διατάξεις να προστεθεί παράγραφος 8 ως εξής:  
8. Επιτρεπόµενες - υφιστάµενες ή νέες- δραστηριότητες οι οποίες ασκούνται στην 
περιοχή του Εθνικού Πάρκου και για τις οποίες λαµβάνεται πρόνοια για ρύθµιση της 
άσκησής τους µε βάση το Σχέδιο ∆ιαχείρισης του Εθνικού Πάρκου ή εξειδικευµένες 
διαχειριστικές µελέτες συνεχίζουν να ασκούνται µέχρι την έναρξη ισχύος των 
προβλεπόµενων διαχειριστικών ρυθµίσεων σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις. 
 
………………………………………………………………………………………………………………………… 

Η απόφαση αυτή έλαβε α/α  39/2016 

 Ακριβές Απόσπασµα 
που βγήκε για υπηρεσιακή χρήση 
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