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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
  Αριθμ. 36427
Χαρακτηρισμός των χερσαίων, υδάτινων και θαλάσσι−

ων περιοχών των Στενών και εκβολών των ποταμών 
Αχέροντα και Καλαμά, του Έλους Καλοδικίου και της 
ευρύτερης περιοχής τους, ως Περιοχών Προστασίας 
της Φύσης και Περιφερειακών ζωνών.

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ − ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ

ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ − ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ − ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ,

ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τα άρθρα 18, 19, 21 (παρ. 1 και 2), 28, 29, 30 και 31 

(παρ. 9 και 10) του ν. 1650/1986 (ΦΕΚ 160 Α), όπως τα 
άρθρα 18 και 21 τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του 
άρθρου 16 του ν. 2742/1999 (ΦΕΚ 207Α) και όπως το 
άρθρο 30 τροποποιήθηκε με το άρθρο 98 (παρ. 12) του 
ν. 1892/1990 (ΦΕΚ 101 Α).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 15 του ν. 2742/1999 (Α΄207) 
Χωροταξικός Σχεδιασμός και αειφόρος ανάπτυξη και 
άλλες διατάξεις» (Α΄207), όπως συμπληρώθηκε με το 
άρθρο 13 παρ.1 του ν. 3044 «Μεταφορά Συντελεστή 
Δόμησης και ρυθμίσεις άλλων θεμάτων αρμοδιότητας 
Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων 
΄Εργων» (Α΄197).

3. Τις διατάξεις τoυ άρθρoυ 90 του Κώδικα Νομοθε−
σίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, 
που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ/τος 63/2005 
(Α΄98).

4. Τις Επιστημονικές Μελέτες «Ειδική Περιβαλλοντική 
Μελέτη περιοχής Εκβολών και Στενών Αχέροντα» και 
«Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη περιοχής Δέλτα και Στε−
νών Καλαμά και Έλους Καλοδικίου», η οποίες εγκρίθηκαν 
με την υπ’ αριθμ. οικ. 155397/621/6.2.2004 απόφαση του 
Γενικού Διευθυντή Περιβάλλοντος του ΥΠΕΧΩΔΕ.

5. Την υπ’ αριθμ. 71961/3670/1.7.1991 απόφαση του 
Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων 
Έργων «Καθορισμός τρόπου ενημέρωσης του κοινού 
για το περιεχόμενο των σχεδίων Προεδρικών Διαταγ−
μάτων του άρθρου 21 παρ. 1 και 2 του ν. 1650/1986» 
(ΦΕΚ Β΄ 541).

6. Την υπ’ αριθμ. 25301/25.6.2003 (ΦΕΚ 1451/Β) «Έγκριση 
Περιφερειακού πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και 
Αειφόρου Ανάπτυξης Περιφέρειας Ηπείρου» (Β΄1451). 

7. Την από 30.11.2005 γνωμοδότηση του Νομαρχιακού 
Συμβουλίου νομού Θεσπρωτίας, η οποία διαβιβάστηκε 
με το υπ’ αριθμ. 943/2.12.2005 έγγραφο του Ν.Σ. Θε−
σπρωτίας.

8. Την από 21.11.2005 γνωμοδότηση του Νομαρχιακού 
Συμβουλίου Νομού Πρεβέζης η οποία διαβιβάστηκε με. 
το υπ’ αριθμ. 928/28.11.2005 έγγραφο του Ν.Σ. Πρεβέ−
ζης.

9. Το γεγονός ότι από τις κανονιστικές διατάξεις της 
απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του 
κρατικού προϋπολογισμού και τoυ προϋπολογισμού των 
oικείων Ο.Τ.Α., αποφασίζουμε:

Άρθρο 1 
Σκοπός

Σκοπός της παρούσας απόφασης είναι η προστασία, 
διατήρηση, και διαχείριση της φύσης και του τοπίου, 
ως φυσικής κληρονομιάς και πολύτιμου εθνικού φυσικού 
πόρου σε χερσαίες, υδάτινες και θαλάσσιες περιοχές 
των Στενών και Εκβολών των ποταμών Αχέροντα και 
Καλαμά, του Έλους Καλοδικίου και της ευρύτερης περι−
οχής τους που διακρίνονται για την μεγάλη βιολογική, 
οικολογική, αισθητική, επιστημονική, γεωμορφολογική, 
αναπτυξιακή και παιδαγωγική τους αξία, με το χαρακτη−
ρισμό τους ως «ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ».

Ειδικότερα επιδιώκεται η προστασία, διατήρηση και 
διαχείριση των σπανίων οικοτόπων και των ειδών χλω−
ρίδας και πανίδας και κυρίως της ορνιθοπανίδας που 
συντίθεται από αρκετά είδη που ενδημούν και αναπα−
ράγονται στην περιοχή, η οποία περιλαμβάνεται στις 
Ειδικές Ζώνες Προστασίας (SPA) και ζώνες περιοχών 
κοινοτικού ενδιαφέροντος (SCI), του Ευρωπαϊκού Οικο−
λογικού Δικτύου «Natura 2000».

Άρθρο 2
Χαρακτηρισμός και οριοθέτηση περιοχής και ζωνών

Χαρακτηρίζεται ως περιοχή «Προστασίας της Φύσης» 
με την ονομασία «Προστατευόμενη Περιοχή εκβολών και 
Στενών των Ποταμών Αχέροντα, Καλαμά, του Έλους Κα−
λοδικίου, καθώς και η χερσαία, η υδάτινη και θαλάσσια 
περιοχή τους», που μεταφράζεται για τις σχέσεις με το 
εξωτερικό ως «Protected Areas of Acheron and Kalamas 
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Rivers and Marshland of Kalodikio» συνολικής εκτάσε−
ως 155 432 στρεμμάτων. Η εν λόγω περιοχή βρίσκεται 
εκτός των ορίων των οικισμών προ του 1923, εκτός των 
ορίων των οριοθετημένων οικισμών κάτω των 2.000 
κατοίκων, των Δήμων Φαναριού, Λούρου (Ν.Πρεβέζης), 
και των Δήμων Αχέροντα, Σαγιάδας, Φιλιατών, Ηγου−
μενίτσας, Παραμυθιάς, Παραποτάμου, Μαργαριτίου, και 
της κοινότητας Σουλίου (Ν.Θεσπρωτίας) όπως τα όρια 
της φαίνονται στα πρωτότυπα διαγράμματα σε κλίμακα 
1:10.000 (Δέλτα Αχέροντα), 1:10.000 (Στενά Αχέροντα), 
1:20.000 (Δέλτα Καλαμά), 1:50.000 (Στενά Καλαμά), και 
1:10.000 (Έλος Καλοδικίου), που θεωρήθηκαν από τον 
προϊστάμενο της Διεύθυνσης Τοπογραφικών Εφαρμο−
γών με την 36427/2009 πράξη του και που αντίτυπα 
τους σε φωτοσμίκρυνση δημοσιεύονται με την παρούσα 
απόφαση. Τα όρια των ζωνών της Προστατευόμενης 
Περιοχής, αναφέρονται στα συνημμένα παραρτήματα 
Ι & ΙΙ, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της 
παρούσας απόφασης. 

Εντός της προστατευόμενης περιοχής, όπως οριοθε−
τείται παραπάνω, χαρακτηρίζονται:

Α. Ευρύτερη περιοχή ποταμού Αχέροντα 
Ως Περιοχή «Προστασίας της Φύσης» χαρακτηρίζεται 

η χερσαία και η υδάτινη περιοχή που βρίσκεται στις 
εκτός σχεδίου και εκτός ορίων οικισμών προ του 1923 
και εκτός των ορίων των οριοθετημένων οικισμών κάτω 
των 2.000 κατοίκων, των Δήμων Φαναριού, Αχέροντα, 
Λούρου, και της Κοινότητας Σουλίου.

Η Περιοχή Προστασίας της Φύσης περιλαμβάνει τα 
τμήματα Α1 Δέλτα Αχέροντα, Α2 Στενά Αχέροντα, Α2.1 
Κοίτη Αχέροντα και Λασπότοπος και Θ Θύλακας, τα 
όρια των οποίων φαίνονται στα πρωτότυπα διαγράμμα−
τα της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου και όπως 
αυτά αναφέρονται στο συνημμένο παράρτημα 1.

Ως Περιφερειακή Ζώνη χαρακτηρίζονται οι χερσαίες 
περιοχές που βρίσκονται στις εκτός σχεδίου και εκτός 
ορίων οικισμών προ του 1923 και εκτός των ορίων των 
οριοθετημένων οικισμών κάτω των 2.000 κατοίκων, των 
Δήμων Φαναριού, Μαργαριτίου και Αχέροντα.

Η Περιφερειακή Ζώνη περιλαμβάνει τα τμήματα Β1 
Δέλτα Αχέροντα, Β2 Ζώνη Καλλιεργειών, Β3 Κοίτη Αχέ−
ροντα και Β4 Στενά Αχέροντα, τα όρια των οποίων φαί−
νονται στα πρωτότυπα διαγράμματα της παραγράφου 1 
του παρόντος άρθρου και όπως αυτά αναφέρονται στο 
συνημμένο παράρτημα 1.

Β. Ευρύτερη περιοχή ποταμού Καλαμά – Έλους Κα−
λοδικίου

Ως Περιοχή Προστασίας της Φύσης χαρακτηρίζεται η 
χερσαία και υδάτινη περιοχή που βρίσκεται στις εκτός 
σχεδίου και εκτός ορίων οικισμών προ του 1923 και 
εκτός των ορίων των οριοθετημένων οικισμών κάτω 
των 2.000 κατοίκων, των Δήμων Σαγιάδας, Φιλιατών, 
Ηγουμενίτσας, Παραμυθιάς και Μαργαριτίου. 

Η Περιοχή Προστασίας της Φύσης περιλαμβάνει τα 
τμήματα Α3 Έλος Καλοδικίου, Α4 Δέλτα Καλαμά, Α5 
Στενά Καλαμά, τα όρια των οποίων φαίνονται στα δια−
γράμματα της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου και 
όπως αυτά αναφέρονται στο συνημμένο παράρτημα 1. 

Ως Περιφερειακή Ζώνη χαρακτηρίζονται οι χερσαίες 
περιοχές που βρίσκονται στις εκτός σχεδίου και εκτός 
ορίων οικισμών προ του 1923 και εκτός των ορίων των 
οριοθετημένων οικισμών κάτω των 2.000 κατοίκων, των 
Δήμων Σαγιάδας, Φιλιατών, Ηγουμενίτσας, Παραμυθιάς, 
Παραποτάμου και Μαργαριτίου.

Η Περιφερειακή Ζώνη περιλαμβάνει τα τμήματα Β5 
Έλους Καλοδικίου, Β6 Δέλτα Καλαμά, Β7 Δρέπανου, Β8 
Λυγιάς και Κορυφούλες, Β9 Αγιονάζι, Β10 Λιουμπέτσι, 
Β11 Κοίτης Καλαμά, Β12 Στενά Καλαμά, τα όρια των 
οποίων φαίνονται στα διαγράμματα της παραγράφου 
1 του παρόντος άρθρου και όπως αυτά αναφέρονται 
στο συνημμένο παράρτημα 1. 

Άρθρο 3

Ι. Ζώνη Α − Περιοχή Προστασίας της Φύσης
Στις Περιοχές Προστασίας της Φύσης, της Προστα−

τευόμενης Περιοχής όπως αυτές περιγράφονται και 
οριοθετούνται στο άρθρο 2 της παρούσας ισχύουν οι 
παρακάτω γενικοί όροι. 

Επιτρεπόμενες χρήσεις και δραστηριότητες, για το 
σύνολο της Ζώνης Α. 

Γενικοί Όροι: 
Επιτρέπονται: 
1. Η επιστημονική έρευνα που σχετίζεται με την πα−

ρακολούθηση και τη προστασία και διαχείριση των 
προστατευόμενων στοιχείων της περιοχής, καθώς και 
των στοιχείων της πολιτιστικής κληρονομιάς, μετά από 
σύμφωνη γνώμη του Φορέα Διαχείρισης.

2. H κατασκευή υποδομών και οι διαχειριστικές δρά−
σεις (έργα – ενέργειες), για την προστασία, φύλαξη 
και αναβάθμιση των προστατευόμενων στοιχείων της 
περιοχής, οι οποίες θα εξειδικευθoύν στο εκάστοτε 
εγκεκριμένο Σχέδιο Διαχείρισης. 

3. Η επίσκεψη με σκοπό την περιβαλλοντική εκπαί−
δευση, την παρατήρηση της φύσης, την αναψυχή, τα 
θαλάσσια λουτρά και ο διάπλους των ποταμών με 
πλωτά σκάφη τύπου καγιάκ και ράφτινγκ, καθώς και 
η εγκατάσταση της απαραίτητης υποδομής, (όπως 
βελτίωση μονοπατιών, στέγαστρα − παρατηρητήρια, 
πινακίδες πληροφόρησης, υπαίθριοι χώροι περιβαλλο−
ντικής εκπαίδευσης, υποδομές εστίασης σε συγκεκριμέ−
να σημεία, ποδηλατοδρόμοι, μικροί χώροι ελεγχόμενης 
στάθμευσης, κ.λπ.), καθώς και η συντήρηση − βελτίωση 
της, για την οργάνωση και εξυπηρέτηση των προανα−
φερθέντων δράσεων, βάσει της κείμενης νομοθεσίας. 
Στον κανονισμό διοίκησης και λειτουργίας της περιο−
χής θα εξειδικεύονται οι όροι και περιορισμοί για την 
άσκηση των δραστηριοτήτων, με βάση το εγκεκριμένο 
Σχέδιο Διαχείρισης της. Μέχρι την εκπόνηση και έγκρι−
ση του εκάστοτε Σχεδίου Διαχείρισης και την έκδοση 
του Κανονισμού Διοίκησης και Λειτουργίας του Φορέα 
Διαχείρισης, οι προαναφερθείσες δραστηριότητες και 
υποδομές μπορούν να υλοποιούνται, από οποιονδήποτε 
φορέα κατόπιν εκπόνησης Μελέτης Εφαρμογής. Στην 
Μελέτη αυτή αναφέρονται οι απαραίτητες υποδομές, 
καθώς και οι προτεινόμενες δράσεις και με την προϋ−
πόθεση θεώρησή της από τον Φορέα Διαχείρισης της 
περιοχής, όπου θα εξειδικεύονται οι όροι και οι περιο−
ρισμοί για την άσκηση της δραστηριότητας. 

4. Ο εναλλακτικός τουρισμός, μετά από άδεια του 
Φορέα Διαχείρισης. Το περιεχόμενο των αδειών, οι 
ειδικότεροι όροι, οι προϋποθέσεις και οι διαδικασίες, 
ορίζονται στον αντίστοιχο Κανονισμό Διοίκησης και 
Λειτουργίας. 

5. Η συντήρηση, επισκευή και αναστύλωση ιστορικών, 
θρησκευτικών και πολιτιστικών μνημείων και χώρων και 
οι αρχαιολογικές ανασκαφές − έρευνες, σύμφωνα με 
τις ισχύουσες διατάξεις και μετά από ενημέρωση του 
Φορέα Διαχείρισης.
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6. Η δόμηση στη ζώνη των 500 μέτρων περιμετρικά, 
των εκάστοτε εγκεκριμένων ορίων του οικισμού. 

7. Τα συνοδά έργα για τις εγκαταστάσεις επεξεργα−
σίας λυμάτων, (κεντρικοί αποχετευτικοί αγωγοί, αγωγοί 
διάθεσης επεξεργασμένων λυμάτων κ. τ. λ.), βάσει της 
κείμενης νομοθεσίας και μετά από σύμφωνη γνώμη του 
Φορέα Διαχείρισης. 

8. Η συντήρηση – εκσυγχρονισμός των υφιστάμενων 
οδών και δικτύων υποδομών (π.χ. ΔΕΗ, ΟΤΕ Ύδρευσης– 
Αποχέτευσης, κ.λπ.).

9. Στις θαλάσσιες ζώνες, τις Λίμνες και στις κοίτες των 
ποταμών, η συντήρηση – εκσυγχρονισμός και επέκταση 
των υφιστάμενων δικτύων και υποδομών, καθώς και η 
κίνηση σκαφών, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. 

10. Η συντήρηση, ο εκσυγχρονισμός και η επέκταση 
των υφιστάμενων δικτύων και υποδομών αντιπλημμυ−
ρικής προστασίας, βάσει της κείμενης νομοθεσίας και 
μετά από σύμφωνη γνώμη του Φορέα Διαχείρισης. 

11. Τα έργα πρόληψης ή αντιμετώπισης της υφαλ−
μύρωσης των υπογείων υδάτων ή εδαφών, βάσει της 
κείμενης νομοθεσίας και μετά από σύμφωνη γνώμη του 
Φορέα Διαχείρισης. 

12. Η εκτέλεση έργων διαχείρισης υδατικών πόρων 
(υδρομαστεύσεις, υδροδότησης κ.λπ.), καθώς και τα 
έργα βελτίωσης της παροχετευτικότητας, με την προ−
ϋπόθεση ότι διασφαλίζονται οι βασικές οικολογικές 
διεργασίες και η απαιτούμενη οικολογική παροχή στο 
υδάτινο οικοσύστημα.

13. Η άσκηση της γεωργικής δραστηριότητας και η 
αναδιάρθρωσή της στις νόμιμα υφιστάμενες γεωργι−
κές εκτάσεις, η συντήρηση και ο εκσυγχρονισμός των 
υφιστάμενων έργων υποδομής της (π.χ. αγροτικοί οδοί, 
άρδευση, αποστράγγιση, κ.λπ.), υπό τις ακόλουθες προ−
ϋποθέσεις: 

α. Η φυτοπροστασία να γίνεται με υποχρεωτική τήρη−
ση των Κανόνων Ορθής Γεωργικής Πρακτικής (Κ.Ο.Γ.Π) 
και με μεθόδους που επιτρέπονται στα πλαίσια των 
εκάστοτε σχετικών κανονισμών της Ε.Ε.

β. Να εξασφαλίζεται η διατήρηση και ενίσχυση των 
φυτοφραχτών όπου υφίστανται στα όρια των αγροτε−
μαχίων.

γ. Να προωθείται και να ενισχύεται η αναδιάρθρωση 
των καλλιεργειών και να εφαρμόζονται βελτιωμένες 
καλλιεργητικές πρακτικές με κατεύθυνση την βιολογική 
– περιβαλλοντική γεωργία.

14. Η μελισσοκομία βάσει της κείμενης νομοθεσίας.
15. Νομίμως υφιστάμενα κτίσματα ή κατασκευές 

επιτρέπεται να διατηρήσουν τη χρήση για την οποία 
κατασκευάσθηκαν. Η αλλαγή της χρήσης τους επιτρέ−
πεται μόνον για τις επιτρεπόμενες χρήσεις.

Επιτρέπονται προσθήκες και εκσυγχρονισμός τους, 
σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, για λόγους υγιεινής, 
ασφάλειας, εξοικονόμησης ενέργειας, αποθήκευσης νε−
ρού και της περιβαλλοντικής ένταξης του έργου. 

16. Οι εγκαταστάσεις ηλεκτροπαραγωγής και θερμό−
τητας, με χρήση φωτοβολταϊκών πεδίων και γεωθερμί−
ας, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, για την κάλυψη 
των αναγκών των επιτρεπόμενων χρήσεων και με την 
προϋπόθεση ότι, οι όποιες απαιτούμενες υποδομές και 
εγκαταστάσεις να βρίσκονται στο γήπεδο της εξυπηρε−
τούμενης δραστηριότητας, μετά από γνώμη του Φορέα 
Διαχείρισης. 

17. Ο εμπλουτισμός και η επανεισαγωγή τοπικού και 
όμοιου γενετικά υλικού της άγριας πανίδας και της 
αυτοφυούς χλωρίδας, σύμφωνα με την κοινή υπουργική 
απόφαση 294283/1997 (ΦΕΚ 688/Β/1997), τον ν. 2719/1999 
(ΦΕΚ 106/Α/1999) και τον ν. 2204/1994 (ΦΕΚ 59/Α/1994).

18. Η συλλογή βοτάνων, ασπόνδυλων και μυκήτων 
(μανιταριών), για την κάλυψη ατομικών αναγκών των 
κατοίκων των Περιοχών Προστασίας της Φύσης και Πε−
ριφερειακών ζωνών σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις 
της δασικής νομοθεσίας. Η συλλογή των παραπάνω για 
περιορισμένη εμπορική χρήση, δύναται να επιτρέπεται 
μετά την κατάρτιση και έγκριση από τον Φορέα Δια−
χείρισης σχετικού καταλόγου με τα επιτρεπόμενα προς 
συλλογή είδη. Μέτρα και όροι, εφόσον απαιτούνται, 
λαμβάνονται στο πλαίσιο του Κανονισμού Διοίκησης 
και Λειτουργίας, ύστερα από συνεργασία του Φορέα 
Διαχείρισης, της Δασικής Υπηρεσίας και των ΟΤΑ.

Ι.1. ΖΩΝΗ Α1. Περιοχή Δέλτα Αχέροντα 
Στη Ζώνη Α1 ισχύουν όλα τα αναφερόμενα, στις πα−

ραγράφους των γενικών όρων, της ζώνης Α, εκτός των 
9 & 12 και επιπλέον: 

Επιτρέπονται:
1. Η άσκηση της δασοπονίας μετά από εκπόνηση Δα−

σοπονικών Μελετών και εκθέσεων ή πινάκων υλοτομίας 
και έγκρισής τους σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, 
μετά από γνώμη του Φορέα Διαχείρισης. 

2. Η βόσκηση μόνο ως μέσο διαχείρισης των ενδιαι−
τημάτων, υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

α. Η βοσκοϊκανότητα κατά είδος, ο χρόνος, η διάρκεια 
και οι χώροι βόσκησης, ο αριθμός και το είδος ζώων που 
θα επιτρέπονται εκάστοτε, να καθορίζονται από ειδική 
διαχειριστική μελέτη που θα λαμβάνει υπόψη της και 
τις ιδιαίτερες οικολογικές απαιτήσεις της περιοχής. Η 
ειδική διαχειριστική μελέτη θα εκπονείται με μέριμνα 
του Φορέα Διαχείρισης και θα εγκρίνεται από τις αρ−
μόδιες υπηρεσίες εντός δύο ετών από τη δημοσίευση 
της παρούσας.

β. Μέχρι την οριστική έγκριση της ειδικής διαχειρι−
στικής μελέτης η δραστηριότητα να ασκείται σύμφωνα 
με τις κείμενες διατάξεις, μετά από γνώμη του Φορέα 
Διαχείρισης. 

3. Η χρήση − συντήρηση των υφιστάμενων γεωργι−
κών, κτηνοτροφικών και πτηνοτροφικών αποθηκών, κα−
θώς και η ανέγερση νέων σύμφωνα με τα οριζόμενα, 
στην υπ’ αριθ. οικ. 4256/14.9.2007 απόφαση του Γενικού 
Γραμματέα Περιφέρειας Ηπείρου, Έγκρισης Γενικού 
Πολεοδομικού Σχεδίου (ΓΠΣ) Δήμου Φαναρίου, Νομού 
Πρέβεζας, ως εκάστοτε ισχύει μετά από γνώμη του 
Φορέα Διαχείρισης.

4. Η απόληψη φερτών υλικών (π.χ. άμμος, άργιλος 
κ.λπ.), με την προϋπόθεση ότι, η δραστηριότητα και 
οι όποιες απαιτούμενες υποδομές και εγκαταστάσεις 
βρίσκονται σε γεωργική γη και σύμφωνα με την σχετική 
κείμενη νομοθεσία περί γεωργικής γης. 

5. Η δόμηση για το σύνολο της ζώνης Α1, σύμφωνα με 
τα οριζόμενα, στην υπ’ αριθ. οικ. 4256/14.9.2007 απόφαση 
του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Ηπείρου, Έγκρισης 
Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (ΓΠΣ) Δήμου Φαναρίου, 
Νομού Πρέβεζας, ως εκάστοτε ισχύει.

Ι.2. ΖΩΝΗ Α2. Στενά Αχέροντα
Στη Ζώνη Α2 ισχύουν, όλα τα αναφερόμενα στις πα−

ραγράφους των γενικών όρων της ζώνης Α, εκτός της 
παρ. 11 και επιπλέον: 



4180 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ) 

Επιτρέπονται:
1. Η επέκταση των οικισμών σύμφωνα με την κείμενη 

νομοθεσία. 
2. Η δόμηση για το σύνολο της ζώνης Α2, σύμφωνα με 

τα οριζόμενα στην υπ’ αριθ. οικ. 4256/14.9.2007 απόφαση 
του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Ηπείρου, Έγκρισης 
Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (ΓΠΣ) Δήμου Φαναρίου, 
Νομού Πρέβεζας, ως εκάστοτε ισχύει.

3. Η εκτέλεση έργων ορεινής υδρονομίας συμβατών 
με το χαρακτήρα της περιοχής και που περιλαμβάνουν 
μικρούς αναβαθμούς. 

4. Η άσκηση της δασοπονίας μετά από εκπόνηση Δα−
σοπονικών Μελετών και εκθέσεων ή πινάκων υλοτομίας 
και έγκρισής τους σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, 
μετά από γνώμη του Φορέα Διαχείρισης. 

5. Η βόσκηση μόνο ως μέσο διαχείρισης των ενδιαι−
τημάτων, υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

α. Η βοσκοϊκανότητα κατά είδος, ο χρόνος, η διάρκεια 
και οι χώροι βόσκησης, ο αριθμός και το είδος ζώων 
που θα επιτρέπονται εκάστοτε, καθώς και οι χώροι και 
οι υποδομές ενσταβλισμού, να καθορίζονται από ειδική 
διαχειριστική μελέτη που θα λαμβάνει υπόψη της και 
τις ιδιαίτερες οικολογικές απαιτήσεις της περιοχής. Η 
ειδική διαχειριστική μελέτη θα εκπονείται με μέριμνα 
του Φορέα Διαχείρισης και θα εγκρίνεται από τις αρ−
μόδιες υπηρεσίες εντός δύο ετών από την δημοσίευση 
της παρούσας.

β. Μέχρι την οριστική έγκριση της ειδικής διαχειριστι−
κής μελέτης η δραστηριότητα να ασκείται σύμφωνα με 
τις κείμενες διατάξεις. 

6. Η ερασιτεχνική αλιεία, σύμφωνα με την ισχύουσα 
νομοθεσία.

7. Η αμμοληψία μόνον εντός συγκεκριμένων χώρων, οι 
οποίοι υποδεικνύονται από σχετική διαχειριστική μελέτη 
αμμοληψίας, των αρμοδίων υπηρεσιών ή των ενδιαφε−
ρομένων, η οποία θεωρείται από την καθ΄ ύλη αρμόδια 
περιφερειακή Υπηρεσία (Δ.Ε.Κ.Ε), μετά από γνώμη του 
Φορέα Διαχείρισης. Η περιβαλλοντική αδειοδότηση, της 
κάθε μεμονωμένης μονάδας εκδίδεται σύμφωνα με την 
κείμενη νομοθεσία. Μέχρι την θεώρηση της σχετικής 
διαχειριστικής μελέτης και για χρονικό διάστημα έως 
τριών ετών, από την δημοσίευση της παρούσας απόφα−
σης, η δραστηριότητα ασκείται σύμφωνα με τις κείμενες 
διατάξεις. 

8. Εγκαταστάσεις υδροηλεκτρικών έργων ομάδας 2ης, 
έως και υποκατηγορίας 3, της δεύτερης κατηγορίας της 
υπ’ αριθμ. 15393/2332/2002 (ΦΕΚ 1022/Β/5.8.2002) κοινής 
υπουργικής απόφασης, μετά από Έγκριση Περιβαλλο−
ντικών Όρων, σύμφωνα με τα άρθρα 6 και 7 της υπ’ 
αριθμ. 11014/703/Φ104/2003 (ΦΕΚ 332/Β/20.3.2003) κοινής 
υπουργικής απόφασης.

9. Η χρήση − συντήρηση των υφιστάμενων γεωργι−
κών, κτηνοτροφικών και πτηνοτροφικών αποθηκών, κα−
θώς και η ανέγερση νέων σύμφωνα με τα οριζόμενα, 
στην υπ’ αριθ. οικ. 4256/14.9.2007 απόφαση του Γενικού 
Γραμματέα Περιφέρειας Ηπείρου, Έγκρισης Γενικού 
Πολεοδομικού Σχεδίου (ΓΠΣ) Δήμου Φαναρίου, Νομού 
Πρέβεζας, ως εκάστοτε ισχύει μετά από γνώμη του 
Φορέα Διαχείρισης.

Ι.2.1 Α2.1 Κοίτη Αχέροντα και Λασπότοπος
Στη Ζώνη Α2.1 ισχύουν, όλα τα αναφερόμενα στις πα−

ραγράφους των γενικών όρων της ζώνης Α εκτός των 
παρ. 6, 7 και 12 και επιπλέον.

Επιτρέπονται:
1. Η εκτέλεση εργασιών που αποσκοπούν στη διατή−

ρηση των χαρακτηριστικών του φυσικού περιβάλλοντος 
εφόσον εξασφαλίζεται υψηλός βαθμός προστασίας.

2. Η επαγγελματική και η ερασιτεχνική αλιεία, σύμφω−
να με την ισχύουσα νομοθεσία.

3. Η βόσκηση μόνο ως μέσο διαχείρισης των ενδιαι−
τημάτων, υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

α. Η βοσκοϊκανότητα κατά είδος, ο χρόνος, η διάρκεια 
και οι χώροι βόσκησης, ο αριθμός και το είδος ζώων που 
θα επιτρέπονται εκάστοτε, να καθορίζονται από ειδική 
διαχειριστική μελέτη που θα λαμβάνει υπόψη της και 
τις ιδιαίτερες οικολογικές απαιτήσεις της περιοχής. Η 
ειδική διαχειριστική μελέτη θα εκπονείται με μέριμνα 
του Φορέα Διαχείρισης και θα εγκρίνεται από τις αρ−
μόδιες υπηρεσίες εντός δύο ετών από την δημοσίευση 
της παρούσας.

β. Μέχρι την οριστική έγκριση της ειδικής διαχειρι−
στικής μελέτης η δραστηριότητα ασκείται σύμφωνα με 
τις κείμενες διατάξεις. 

4. Η αμμοληψία μόνον εντός συγκεκριμένων χώρων, οι 
οποίοι υποδεικνύονται από σχετική διαχειριστική μελέτη 
αμμοληψίας, των αρμοδίων υπηρεσιών ή των ενδιαφε−
ρομένων, η οποία θεωρείται από την καθ΄ ύλη αρμόδια 
περιφερειακή Υπηρεσία (Δ.Ε.Κ.Ε), μετά από γνώμη του 
Φορέα Διαχείρισης. Η περιβαλλοντική αδειοδότηση, της 
κάθε μεμονωμένης μονάδας εκδίδεται σύμφωνα με την 
κείμενη νομοθεσία. Μέχρι την θεώρηση της σχετικής 
διαχειριστικής μελέτης και για χρονικό διάστημα έως 
τριών ετών, από την δημοσίευση της παρούσας απόφα−
σης, η δραστηριότητα ασκείται σύμφωνα με τις κείμενες 
διατάξεις. 

5. Η χρήση − συντήρηση των υφιστάμενων γεωργι−
κών, κτηνοτροφικών και πτηνοτροφικών αποθηκών, κα−
θώς και η ανέγερση νέων σύμφωνα με τα οριζόμενα, 
στην υπ’ αριθ. οικ. 4256/14.9.2007 απόφαση του Γενικού 
Γραμματέα Περιφέρειας Ηπείρου, Έγκρισης Γενικού 
Πολεοδομικού Σχεδίου (ΓΠΣ) Δήμου Φαναρίου, Νομού 
Πρέβεζας, ως εκάστοτε ισχύει μετά από γνώμη του 
Φορέα Διαχείρισης.

6. Η δόμηση για το σύνολο της ζώνης Α2.1, σύμφωνα με 
τα οριζόμενα, στην υπ’ αριθ. οικ. 4256/14.9.2007 απόφαση 
του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Ηπείρου, Έγκρισης 
Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (ΓΠΣ) Δήμου Φαναρίου, 
Νομού Πρέβεζας, ως εκάστοτε ισχύει.

Ι.3. Θ. Θύλακας.
Στο τμήμα Θ Θύλακας ισχύουν μόνον οι προαναφερ−

θείσες δραστηριότητες των παραγράφων 1, 2, 5, 8, 11, 14, 
15, 17 και 18, της Ζώνης Α, (Γενικοί Όροι), και επιπλέον, 
επιτρέπονται:

1. Η εκτέλεση εργασιών που αποσκοπούν στη διατή−
ρηση των χαρακτηριστικών του φυσικού περιβάλλοντος 
εφόσον εξασφαλίζεται υψηλός βαθμός προστασίας. 

2. Η διέλευση δικτύου άρδευσης από τον θύλακα αυτό 
με τις μικρότερες δυνατές παρεμβάσεις στη φυσική 
βλάστηση.

3. Η άσκηση της γεωργικής δραστηριότητας μόνο στις 
νόμιμα υφιστάμενες γεωργικές εκτάσεις. 

4. Η βόσκηση μόνο ως μέσο διαχείρισης των ενδιαι−
τημάτων, υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

α. Η βοσκοϊκανότητα κατά είδος, ο χρόνος, η διάρκεια 
και οι χώροι βόσκησης, ο αριθμός και το είδος ζώων που 
θα επιτρέπονται εκάστοτε, να καθορίζονται από ειδική 
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διαχειριστική μελέτη που θα λαμβάνει υπόψη της και 
τις ιδιαίτερες οικολογικές απαιτήσεις της περιοχής. Η 
ειδική διαχειριστική μελέτη θα εκπονείται με μέριμνα 
του Φορέα Διαχείρισης και θα εγκρίνεται από τις αρ−
μόδιες υπηρεσίες εντός δύο ετών από την δημοσίευση 
της παρούσας.

β. Μέχρι την οριστική έγκριση της ειδικής διαχειριστι−
κής μελέτης η δραστηριότητα να ασκείται σύμφωνα με 
τις κείμενες διατάξεις.

Ι.3. ΖΩΝΗ Α3. Έλος Καλοδικίου
Στη Ζώνη Α3 ισχύουν όλα τα αναφερόμενα, στις πα−

ραγράφους των γενικών όρων, της ζώνης Α, εκτός των 
παρ. 7 και 11 και επιπλέον:

Επιτρέπονται:
1. Η εκτέλεση εργασιών που αποσκοπούν στη διατήρη−

ση των χαρακτηριστικών του φυσικού περιβάλλοντος.
2. Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση έργων που αφο−

ρούν στην αποκατάσταση και βελτίωση των ιχθυοα−
ποθεμάτων καθώς και έργα βελτίωσης της αλιευτικής 
δραστηριότητας, μετά από εκπόνηση ειδικών για τον 
σκοπό αυτό διαχειριστικών μελετών. 

3. Η επαγγελματική και η ερασιτεχνική αλιεία, σύμφω−
να με την ισχύουσα νομοθεσία.

4. Η βόσκηση μόνο ως μέσο διαχείρισης των ενδιαι−
τημάτων, υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

α. Η βοσκοϊκανότητα κατά είδος, ο χρόνος, η διάρκεια 
και οι χώροι βόσκησης, ο αριθμός και το είδος ζώων 
που θα επιτρέπονται εκάστοτε, καθώς και οι χώροι και 
οι υποδομές ενσταβλισμού, να καθορίζονται από ειδική 
διαχειριστική μελέτη που θα λαμβάνει υπόψη της και 
τις ιδιαίτερες οικολογικές απαιτήσεις της περιοχής. Η 
ειδική διαχειριστική μελέτη θα εκπονείται με μέριμνα 
του Φορέα Διαχείρισης και θα εγκρίνεται από τις αρ−
μόδιες υπηρεσίες εντός δύο ετών από την δημοσίευση 
της παρούσας.

β. Μέχρι την οριστική έγκριση της ειδικής διαχειριστι−
κής μελέτης η δραστηριότητα να ασκείται σύμφωνα με 
τις κείμενες διατάξεις.

5. Τα έργα και υποδομές για την εξυπηρέτηση των 
υδρευτικών αναγκών των οικισμών.

6. Η χρήση και συντήρηση των υφιστάμενων γεωρ−
γικών, κτηνοτροφικών και πτηνοτροφικών αποθηκών, 
σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Ι.4. ΖΩΝΗ Α4. Δέλτα Καλαμά
Στη Ζώνη Α4 ισχύουν όλα τα αναφερόμενα, στις πα−

ραγράφους των γενικών όρων, της ζώνης Α, εκτός των 
παρ.7, 12 και 13 και επιπλέον:

Επιτρέπονται:
1. Η εκτέλεση εργασιών που αποσκοπούν στη διατήρη−

ση των χαρακτηριστικών του φυσικού περιβάλλοντος.
2. Η άσκηση της δασοπονίας μόνο ως μέσο διαχεί−

ρισης των ενδιαιτημάτων και εφόσον εξασφαλίζεται 
υψηλός βαθμός προστασίας, μετά από εκπόνηση Δα−
σοπονικών Μελετών και εκθέσεων ή πινάκων υλοτομίας 
και έγκρισής τους σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις 
και μετά από γνώμη του Φορέα Διαχείρισης.

3. Η ελεύθερη χρήση των παραλιών και οι οργανω−
μένες πλαζ για κολύμβηση, με μη μόνιμες υποδομές, 
βάσει της κείμενης νομοθεσίας (περί αιγιαλού και πα−
ραλίας). 

4. Η επαγγελματική και η ερασιτεχνική αλιεία, σύμ−
φωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

5. Η χρήση των λιμνοθαλάσσιων οικοσυστημάτων ως 
εκτατικών – ημιεντατικών ιχθυοτροφείων ως μέσο δια−
χείρισης τoυς, εφόσον εξασφαλίζεται η διατήρηση και 
η ενίσχυση των χαρακτηριστικών του φυσικού περιβάλ−
λοντος και διασφαλίζεται υψηλός βαθμός προστασίας 
τους. 

Στα προαναφερθέντα περιλαμβάνονται:
• Ο εκσυγχρονισμός – συντήρηση και κατασκευή 

κτισμάτων που εξυπηρετούν την υδατοκαλλιεργειτική 
δραστηριότητα.

• Οι μόνιμες ιχθυοσυλληπτικές εγκαταστάσεις από 
οποιοδήποτε υλικό εφόσον αυτές προσαρμόζονται αι−
σθητικά στο τοπίο της περιοχής.

• Όλα τα έργα διατήρησης − διαχείρισης του φυ−
σικού περιβάλλοντος των λιμνοθαλασσών καθώς και 
της ενίσχυσης της ιχθυοπαραγωγής όπως εκβαθύνσεις, 
διαπλατύνσεις στομίων, δίαυλοι κυκλοφορίας νερού, 
δημιουργία τάφρων διαχείμασης, υποδομές αλίευσης, 
δημιουργία χώρων υποδοχής γόνου για εμπλουτισμό, 
υποδομές διαμονής και υγιεινής προσωπικού, καθώς 
και κάθε έργο εξασφάλισης της καλής λειτουργίας της 
λιμνοθάλασσας. 

• Ο εμπλουτισμός των λιμνοθαλασσών με γόνο ει−
δών που ενδημούν σε αυτές με στόχο την τόνωση των 
φυσικών πληθυσμών, μετά από έγκριση των αρμόδιων 
υπηρεσιών. Ο γόνος για τον εμπλουτισμό μπορεί να 
προέρχεται είτε από αλίευση του στην άμεση θαλάσσια 
περιοχή Θεσπρωτίας, είτε από ιχθυογεννητικούς σταθ−
μούς εφόσον χρησιμοποιούνται γεννήτορες οι οποίοι 
έχουν αλιευθεί στις λιμνοθάλασσες. 

Για την χορήγηση άδειας εκμετάλλευσης των λιμνοθα−
λάσσιων οικοσυστημάτων ως εκτατικών – ημιεντατικών 
ιχθυοτροφείων απαιτείται η έγκριση περιβαλλοντικών 
όρων, μετά από γνώμη του Φορέα Διαχείρισης, σύμφωνα 
με την κείμενη νομοθεσία. 

6. Η υδατοκαλλιέργεια (πχ. Ιχθυοκαλλιέργεια, οστρα−
κοκαλλιέργεια κ.λπ), σε κλωβούς στο θαλάσσιο τμήμα 
της ζώνης, έως και υποκατηγορία 2, πρώτης κατηγορίας, 
ομάδας 8 [κοινή υπουργική απόφαση 15393/2332/2002 
(ΦΕΚ 1022/Β/5.8.2002) ως εκάστοτε ισχύει. 

7. Η λειτουργία των νομίμως υφιστάμενων γεωτρήσε−
ων (γλυκού ή θαλασσινού νερού) και η ανόρυξη νέων, 
σύμφωνα με τα οριζόμενα και τις κατευθύνσεις της 
εκάστοτε κείμενης νομοθεσίας.

8. Η βόσκηση εφόσον εξασφαλίζεται υψηλός βαθμός 
προστασίας μόνο ως μέσο διαχείρισης των ενδιαιτη−
μάτων, υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

α. Η βοσκοϊκανότητα κατά είδος, ο χρόνος, η διάρκεια 
και οι χώροι βόσκησης, ο αριθμός και το είδος ζώων 
που θα επιτρέπονται εκάστοτε, καθώς και οι χώροι και 
οι υποδομές ενσταβλισμού, να καθορίζονται από ειδική 
διαχειριστική μελέτη που θα λαμβάνει υπόψη της και 
τις ιδιαίτερες οικολογικές απαιτήσεις της περιοχής. Η 
ειδική διαχειριστική μελέτη θα εκπονείται με μέριμνα 
του Φορέα Διαχείρισης και θα εγκρίνεται από τις αρ−
μόδιες υπηρεσίες εντός δύο ετών από την δημοσίευση 
της παρούσας.

β. Μέχρι την οριστική έγκριση της ειδικής διαχειρι−
στικής μελέτης η δραστηριότητα ασκείται σύμφωνα με 
τις κείμενες διατάξεις. 

9. Η άσκηση της γεωργικής δραστηριότητας μόνο στις 
νόμιμα υφιστάμενες γεωργικές εκτάσεις. 
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10. Η χρήση και συντήρηση των υφιστάμενων γεωρ−
γικών, κτηνοτροφικών, πτηνοτροφικών και υδατοκαλ−
λιεργειτικών αποθηκών και σύμφωνα με την κείμενη 
νομοθεσία.

11. Η απόληψη φερτών υλών (αμμοληψία κ.λπ.) μόνο 
στα τμήματα της κοίτης του ποταμού καθώς και πα−
ραποτάμιων αυτού διαπλάσεων, για την περίπτωση 
αντιμετώπισης κινδύνων πλημμυρών, κατόπιν εκπόνη−
σης Μελέτης Εφαρμογής, από την καθ΄ ύλη αρμόδια 
Υπηρεσία (ΔΕΚΕ) και η οποία θεωρείται από την Δ/νση 
ΠΕΧΩ της οικείας Περιφέρειας, μετά από γνώμη του 
Φορέα Διαχείρισης.

Ι.5. ΖΩΝΗ Α5. Στενά Καλαμά
Στη Ζώνη Α5 ισχύουν όλα τα αναφερόμενα, στις πα−

ραγράφους των γενικών όρων, της ζώνης Α, εκτός των 
παρ,6 και 11 και επιπλέον:

Επιτρέπονται: 
1. Η εκτέλεση εργασιών που αποσκοπούν στη διατήρη−

ση των χαρακτηριστικών του φυσικού περιβάλλοντος.
2. Η εκτέλεση έργων υδρονομίας συμβατών με το χα−

ρακτήρα της περιοχής και που περιλαμβάνουν μικρούς 
αναβαθμούς, εφόσον εξασφαλίζεται υψηλός βαθμός 
προστασίας. 

3. Η άσκηση της δασοπονίας, μόνο ως μέσο διαχεί−
ρισης, μετά από εκπόνηση Δασοπονικών Μελετών και 
εκθέσεων ή πινάκων υλοτομίας και έγκρισής τους σύμ−
φωνα με τις κείμενες διατάξεις και γνώμη του Φορέα 
Διαχείρισης.

4. Η βόσκηση μόνο ως μέσο διαχείρισης των ενδιαι−
τημάτων, υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

α. Η βοσκοϊκανότητα κατά είδος, ο χρόνος, η διάρκεια 
και οι χώροι βόσκησης, ο αριθμός και το είδος ζώων 
που θα επιτρέπονται εκάστοτε, καθώς και οι χώροι και 
οι υποδομές ενσταβλισμού, να καθορίζονται από ειδική 
διαχειριστική μελέτη που θα λαμβάνει υπόψη της και 
τις ιδιαίτερες οικολογικές απαιτήσεις της περιοχής. Η 
ειδική διαχειριστική μελέτη θα εκπονείται με μέριμνα 
του Φορέα Διαχείρισης και θα εγκρίνεται από τις αρ−
μόδιες υπηρεσίες εντός δύο ετών από την δημοσίευση 
της παρούσας.

β. Μέχρι την οριστική έγκριση της ειδικής διαχειριστι−
κής μελέτης η δραστηριότητα να ασκείται σύμφωνα με 
τις κείμενες διατάξεις. 

5. Η υδατοκαλλιέργεια γλυκού νερού και οι αναγκαίες 
εγκαταστάσεις τους, έως και υποκατηγορία 3, δεύτε−
ρης κατηγορίας, ομάδας 6 [κοινή υπουργική απόφα−
ση 15393/2332/2002 (ΦΕΚ 1022/Β/5.8.2002) ως εκάστοτε 
ισχύει. 

6. Η αμμοληψία μόνον εντός συγκεκριμένων χώρων, οι 
οποίοι υποδεικνύονται από σχετική διαχειριστική μελέτη 
αμμοληψίας, των αρμοδίων υπηρεσιών ή των ενδιαφε−
ρομένων, η οποία θεωρείται από την καθ΄ ύλη αρμόδια 
περιφερειακή Υπηρεσία (Δ.Ε.Κ.Ε), μετά από γνώμη του 
Φορέα Διαχείρισης. Η περιβαλλοντική αδειοδότηση της 
κάθε μεμονωμένης μονάδας εκδίδεται σύμφωνα με την 
κείμενη νομοθεσία. Μέχρι την θεώρηση της σχετικής 
διαχειριστικής μελέτης και για χρονικό διάστημα έως 
τριών ετών, από τη δημοσίευση της παρούσας απόφα−
σης, η δραστηριότητα ασκείται σύμφωνα με τις κείμενες 
διατάξεις. 

7. Η απόληψη φερτών υλικών (π.χ. άμμος, άργιλος 
κ.λπ.), με την προϋπόθεση ότι, η δραστηριότητα και 
οι όποιες απαιτούμενες υποδομές και εγκαταστάσεις 

βρίσκονται σε γεωργική γη και σύμφωνα με την κείμενη 
νομοθεσία περί γεωργικής γης.

8. Η δόμηση για το σύνολο της ζώνης Α5, σύμφωνα με 
τα οριζόμενα για την περιοχή Στενά Αχέροντα, στην υπ’ 
αριθ. οικ. 4256/14.9.2007 απόφαση του Γενικού Γραμμα−
τέα Περιφέρειας Ηπείρου, Έγκρισης Γενικού Πολεοδο−
μικού Σχεδίου (ΓΠΣ) Δήμου Φαναρίου, Νομού Πρέβεζας 
και ως εκάστοτε ισχύει.

9. Η εκτέλεση έργων υδρονομίας συμβατών με το 
χαρακτήρα της περιοχής μόνον εφόσον εξασφαλίζεται 
υψηλός βαθμός προστασίας και που περιλαμβάνουν 
μικρούς αναβαθμούς. 

10. Η οργανωμένη κατασκήνωση (Camping) τάξης 
Γ, μέγιστης δυναμικότητας 200 ατόμων, με οικίσκους 
και υποκατηγορίας 2, πρώτης κατηγορίας, ομάδας 6 
[κοινή υπουργική απόφαση 15393/2332/2002 (ΦΕΚ 1022/
Β/5.8.2002) ως εκάστοτε ισχύει], σύμφωνα με τις ισχύ−
ουσες διατάξεις.

11. Οι εγκαταστάσεις υδροηλεκτρικών έργων ομάδας 
2ης, υποκατηγορίας 1, της πρώτης κατηγορίας της υπ’ 
αριθμ. 15393/2332/2002 (ΦΕΚ 1022/Β/5.8.2002) κοινής 
υπουργικής απόφασης, μετά από έγκριση περιβαλλο−
ντικών όρων, σύμφωνα με τα άρθρα 6 και 7 της υπ’ 
αριθμ. 11014/703/Φ104/2003 (ΦΕΚ 332/Β/20.3.2003) κοινή 
υπουργική απόφαση. 

ΙΙ. Ζώνη Β − Περιοχή Περιφερειακών Ζωνών 
Στις Περιοχές των Περιφερειακών Ζωνών Β, της Προ−

στατευόμενης Περιοχής όπως αυτές περιγράφονται και 
οριοθετούνται στο άρθρο 2 της παρούσας ισχύουν οι 
παρακάτω γενικοί όροι. 

Επιτρεπόμενες χρήσεις και δραστηριότητες, για το 
σύνολο της Περιφερειακής Ζώνης Β.

Γενικοί Όροι, ισχύουν όλα τα αναφερόμενα στους γε−
νικούς όρους της ζώνης Α και επιπλέον:

Επιτρέπονται: 
1. Η βόσκηση μόνο ως μέσο διαχείρισης των ενδιαιτη−

μάτων, υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
α. Η βοσκοϊκανότητα κατά είδος, ο χρόνος, η διάρκεια 

και οι χώροι βόσκησης, ο αριθμός και το είδος ζώων 
που θα επιτρέπονται εκάστοτε, καθώς και οι χώροι και 
οι υποδομές ενσταβλισμού, να καθορίζονται από ειδική 
διαχειριστική μελέτη που θα λαμβάνει υπόψη της και 
τις ιδιαίτερες οικολογικές απαιτήσεις της περιοχής. Η 
ειδική διαχειριστική μελέτη θα εκπονείται με μέριμνα 
του Φορέα Διαχείρισης και θα εγκρίνεται από τις αρ−
μόδιες υπηρεσίες εντός δύο ετών από τη δημοσίευση 
της παρούσας.

β. Μέχρι την οριστική έγκριση της ειδικής διαχειριστι−
κής μελέτης η δραστηριότητα να ασκείται σύμφωνα με 
τις κείμενες διατάξεις. 

2. Η απόληψη φερτών υλικών (π.χ. άμμος, άργιλος 
κ.λπ.), με την προϋπόθεση ότι, η δραστηριότητα και 
οι όποιες απαιτούμενες υποδομές και εγκαταστάσεις 
βρίσκονται σε γεωργική γη και σύμφωνα με την σχετική 
κείμενη νομοθεσία περί γεωργικής γης. 

ΙΙ.1. Β1 Δέλτα Αχέροντα 
Στη Ζώνη Β1 ισχύουν όλα τα αναφερόμενα στους γε−

νικούς όρους των ζωνών Α & Β, εκτός των παραγράφων 
6,7,10,11,12, των γενικών όρων της ζώνης Α και επιπλέον  
επιτρέπονται: 

1. Η ελεύθερη χρήση των παραλιών και η οργανωμένη 
πλαζ για κολύμβηση, με μη μόνιμες υποδομές, βάσει της 
κείμενης νομοθεσίας (περί αιγιαλού και παραλίας). 
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2. Η επισκευή, η συντήρηση και η επέκταση των νομί−
μως υφιστάμενων κτηνοτροφικών και πτηνοτροφικών 
μονάδων και των υποδομών τους, για λόγους υγιεινής, 
ασφάλειας, εξοικονόμησης νερού, ενέργειας και εκσυγ−
χρονισμού των, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις και 
γνώμη του Φορέα Διαχείρισης. 

3. Η υδατοκαλλιέργεια γλυκού νερού και οι αναγκαίες 
εγκαταστάσεις τους, έως και υποκατηγορία 3, δεύτε−
ρης κατηγορίας, ομάδας 6 [κοινή υπουργική απόφα−
ση 15393/2332/2002 (ΦΕΚ 1022/Β/5.8.2002) ως εκάστοτε 
ισχύει. 

4. Η δόμηση για το σύνολο της ζώνης Β1, σύμφωνα με 
τα οριζόμενα στην υπ’ αριθ. οικ. 4256/14.9.2007 απόφαση 
του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Ηπείρου, Έγκρισης 
Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (ΓΠΣ) Δήμου Φαναρίου, 
Νομού Πρέβεζας ως εκάστοτε ισχύει.

ΙΙ.2 Β2 Ζώνη Καλλιεργειών Αχέροντα 
Στη Ζώνη Β2 ισχύουν όλα τα αναφερόμενα στους γε−

νικούς όρους των ζωνών Α & Β, εκτός των παραγράφων 
6,9,12, των γενικών όρων της ζώνης Α και επιπλέον 

Επιτρέπονται: 
1. Η άσκηση της δασοπονίας μόνο ως μέσο διαχείρισης 

των ενδιαιτημάτων και εφόσον εξασφαλίζεται υψηλός 
βαθμός προστασίας, μετά από εκπόνηση Δασοπονικών 
Μελετών και εκθέσεων ή πινάκων υλοτομίας και έγκρι−
σής τους σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και μετά 
από γνώμη του Φορέα Διαχείρισης.

2. Η δόμηση για το σύνολο της ζώνης Β2, σύμφωνα με 
τα οριζόμενα στην υπ’ αριθ. οικ. 4256/14.9.2007 απόφαση 
του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Ηπείρου, Έγκρισης 
Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (ΓΠΣ) Δήμου Φαναρίου, 
Νομού Πρέβεζας, ως εκάστοτε ισχύει.

3. Η οργανωμένη κατασκήνωση (Camping) τάξης Α, 
μέγιστης δυναμικότητας 200 ατόμων, χωρίς οικίσκους 
και υποκατηγορίας 2, πρώτης κατηγορίας, ομάδας 6 
[κοινή υπουργική απόφαση 15393/2332/2002 (ΦΕΚ 1022/
Β/5.8.2002) ως εκάστοτε ισχύει]. 

4. Οι Εγκαταστάσεις επεξεργασίας και διάθεσης λυ−
μάτων, καθώς και τα συνοδά αυτών έργα (κεντρικοί 
αποχετευτικοί αγωγοί, αγωγοί διάθεσης επεξεργασμέ−
νων λυμάτων κ.τ.λ.). 

5. Η χερσαία υδατοκαλλιέργεια και οι αναγκαίες 
εγκαταστάσεις τους, έως και υποκατηγορία 3, δεύτε−
ρης κατηγορίας, ομάδας 6 [κοινή υπουργική απόφα−
ση 15393/2332/2002 (ΦΕΚ 1022/Β/5.8.2002) ως εκάστοτε 
ισχύει

6. Η επισκευή, συντήρηση και επέκταση των υποδομών 
των νομίμως υφιστάμενων κτηνοτροφικών και πτηνο−
τροφικών μονάδων, για λόγους υγιεινής, ασφάλειας, 
εξοικονόμησης νερού, ενέργειας και εκσυγχρονισμού 
των. 

7. Η κατασκευή υποστηρικτικών χερσαίων εγκαταστά−
σεων και υποδομών για την γεωργική (καλλιέργειες), 
κτηνοτροφική και πτηνοτροφική δραστηριότητα της 
περιοχής. Το μέγεθος και το είδος των εγκαταστάσε−
ων καθορίζεται από τις αρμόδιες υπηρεσίες, σύμφωνα 
με την κείμενη νομοθεσία μετά από γνώμη του Φορέα 
Διαχείρισης.

8. Η θήρα σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Μετά 
από πάροδο τριετίας, επιτρέπεται η τροποποίηση της 
παρούσας διάταξης για τη θήρα, ανάλογα με τα συ−
μπεράσματα, σχετικής μελέτης και έκδοση σχετικού 
κανονισμού από τις αρμόδιες υπηρεσίες, ύστερα από 
γνώμη του Φορέα Διαχείρισης.

ΙΙ.3 Β3 Κοίτη Αχέροντα 
Στη Ζώνη Β3 ισχύουν όλα τα αναφερόμενα στους γενι−

κούς όρους των ζωνών Α και Β, εκτός των παραγράφων 
6 και 11, των γενικών όρων της ζώνης Α και επιπλέον:

Επιτρέπονται: 
1. Οι απομακρύνσεις φυσικής βλάστησης, κατ’ εξαί−

ρεση, μόνον για την κατασκευή έργων κοινωφελούς 
χαρακτήρα, μετά από γνώμη του Φορέα Διαχείρισης 
και τις απαραίτητες από την σχετική κείμενη νομοθε−
σία προβλεπόμενες άδειες και με την προϋπόθεση ότι, 
θα αποκαθίσταται η φυσική βλάστηση στο μέτρο του 
δυνατού παράλληλα με την εκτέλεση.

2. Η αμμοληψία μόνον εντός συγκεκριμένων χώρων, οι 
οποίοι υποδεικνύονται από σχετική διαχειριστική μελέτη 
αμμοληψίας, των αρμοδίων υπηρεσιών ή των ενδιαφε−
ρομένων, η οποία θεωρείται από την καθ΄ ύλη αρμόδια 
περιφερειακή Υπηρεσία (Δ.Ε.Κ.Ε), μετά από γνώμη του 
Φορέα Διαχείρισης. Η περιβαλλοντική αδειοδότηση της 
κάθε μεμονωμένης μονάδας εκδίδεται σύμφωνα με την 
κείμενη νομοθεσία. Μέχρι την θεώρηση της σχετικής 
διαχειριστικής μελέτης και για χρονικό διάστημα έως 
τριών ετών, από τη δημοσίευση της παρούσας απόφα−
σης, η δραστηριότητα ασκείται σύμφωνα με τις κείμενες 
διατάξεις. 

3. Οι εγκαταστάσεις υδροηλεκτρικών έργων ομάδας 
2ης, έως και υποκατηγορίας 3, της δεύτερης κατηγορί−
ας της υπ’ αριθμ. 15393/2332/2002 (ΦΕΚ 1022/Β/5.8.2002) 
κοινής υπουργικής απόφασης, μετά από έγκριση περι−
βαλλοντικών όρων, σύμφωνα με τα άρθρα 6 και 7 της υπ’ 
αριθμ. 11014/703/Φ104/2003 (ΦΕΚ 332/Β/20.3.2003) κοινής 
υπουργικής απόφασης. 

4. Η δόμηση για το σύνολο της ζώνης, σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στην υπ’ αριθ. οικ. 4256/14.9.2007 απόφαση 
του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Ηπείρου, Έγκρισης 
Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (ΓΠΣ) Δήμου Φαναρίου, 
Νομού Πρέβεζας, ως εκάστοτε ισχύει.

5. Η οργανωμένη κατασκήνωση (Camping) τάξης Β, 
μέγιστης δυναμικότητας 200 ατόμων, χωρίς οικίσκους 
και υποκατηγορίας 2, πρώτης κατηγορίας, ομάδας 6 
[κοινή υπουργική απόφαση 15393/2332/2002 (ΦΕΚ 1022/
Β/5.8.2002) ως εκάστοτε ισχύει]. 

6. Ο διάπλους του ποταμού με πλωτά σκάφη τύπου 
καγιάκ και ράφτινγκ γίνεται με βάση ειδικούς όρους που 
καθορίζονται σε ειδικό κεφάλαιο της σχετικής μελέτης 
εναλλακτικών μορφών τουρισμού και διαχείρισης επι−
σκεπτών, ώστε να περιορίζονται στο ελάχιστο τυχόν 
οχλήσεις σε στοιχεία του φυσικού περιβάλλοντος από 
τις δραστηριότητες αυτές. Οι ειδικοί αυτοί όροι, ενσω−
ματώνονται στον Κανονισμό Διοίκησης και Λειτουργί−
ας του άρθρου 4 παρ. 7 του παρόντος. Μέχρι τότε ο 
διάπλους των ποταμών επιτρέπεται σύμφωνα με τις 
ισχύουσες διατάξεις.

7. Η άσκηση της δασοπονίας μόνο ως μέσο διαχεί−
ρισης των ενδιαιτημάτων και εφόσον εξασφαλίζεται 
υψηλός βαθμός προστασίας, μετά από εκπόνηση Δα−
σοπονικών Μελετών και εκθέσεων ή πινάκων υλοτομίας 
και έγκρισής τους σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις 
μετά από γνώμη του Φορέα Διαχείρισης.

ΙΙ.4 Β4 Στενά Αχέροντα
Στη Ζώνη Β4 ισχύουν όλα τα αναφερόμενα στους γενι−

κούς όρους των ζωνών Α και Β εκτός των παραγράφων 
6 & 11 των γενικών όρων της ζώνης Α και επιπλέον:



4184 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ) 

Επιτρέπονται: 
1. Η άσκηση της δασοπονίας μόνο ως μέσο διαχείρισης 

των ενδιαιτημάτων και εφόσον εξασφαλίζεται υψηλός 
βαθμός προστασίας, μετά από εκπόνηση Δασοπονικών 
Μελετών και εκθέσεων ή πινάκων υλοτομίας και έγκρι−
σής τους σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις μετά από 
γνώμη του Φορέα Διαχείρισης.

2. Η δόμηση για το σύνολο της ζώνης Β4, σύμφωνα με 
τα οριζόμενα στην υπ’ αριθ. οικ. 4256/14.9.2007 απόφαση 
του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Ηπείρου, Έγκρισης 
Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (ΓΠΣ) Δήμου Φαναρίου, 
Νομού Πρέβεζας, ως εκάστοτε ισχύει.

3. Η οργανωμένη κατασκήνωση (Camping) τάξεις Β, 
μέγιστης δυναμικότητας 200 ατόμων, χωρίς οικίσκους 
και υποκατηγορίας 2, πρώτης κατηγορίας, ομάδας 6 
[κοινή υπουργική απόφαση 15393/2332/2002 (ΦΕΚ 1022/
Β/5.8.2002) ως εκάστοτε ισχύει]. 

4. Οι εγκαταστάσεις, επεξεργασίας και συσκευασί−
ας προϊόντων του πρωτογενή τομέα, τυροκομείων, 
βιοτεχνιών άλλων τοπικών προϊόντων, βιοτεχνιών γλυ−
κισμάτων και άλλων τοπικών εδεσμάτων, βιοτεχνιών 
παραδοσιακών χειροτεχνημάτων, εκθετηρίων τοπικών 
προϊόντων και άλλων εγκαταστάσεων που εξυπηρε−
τούν τις αναφερόμενες ως επιτρεπόμενες στη ζώνη 
αυτή δραστηριότητες (μόνον για τελική δυναμικότητα 
υποκατηγορίας 3 και 4, της δεύτερης κατηγορίας της 
υπ’ αριθμ. 15393/2332/2002 (ΦΕΚ 1022/Β 5.8.2002) κοινή 
υπουργική απόφαση, μετά από έγκριση περιβαλλοντι−
κών όρων, σύμφωνα με τα άρθρα 6 και 7 της υπ’ αριθμ. 
11014/703/Φ104/2003 (ΦΕΚ 332/Β/20.3.2003) κοινή υπουρ−
γική απόφαση, ως εκάστοτε ισχύει. Για όλα τα ανωτέρω 
ισχύει η προβλεπόμενη αρτιότητα των γηπέδων της 
εκτός σχεδίου δόμησης. 

5. Οι εγκαταστάσεις επεξεργασίας και διάθεσης λυ−
μάτων, καθώς και τα συνοδά αυτών έργα (κεντρικοί 
αποχετευτικοί αγωγοί, αγωγοί διάθεσης επεξεργασμέ−
νων λυμάτων κ.τ.λ.).

6. Η ίδρυση και λειτουργία ιχθυογεννητικών σταθμών 
αυτοχθόνων ειδών ιχθύων και μονάδων υδατοκαλλιέρ−
γειας, έως και υποκατηγορίας 3, δεύτερης κατηγορίας, 
ομάδας 6 [κοινή υπουργική απόφαση 15393/2332/2002 
(ΦΕΚ 1022/Β/5.8.2002) ως εκάστοτε ισχύει], υπό την προ−
ϋπόθεση ότι λαμβάνονται μέτρα διαχείρισης των απο−
βλήτων σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. 

7. Η επισκευή, συντήρηση και επέκταση των νομίμως 
υφιστάμενων κτηνοτροφικών και πτηνοτροφικών μονά−
δων (ελεύθερης βοσκής), για λόγους υγιεινής, ασφάλει−
ας, εξοικονόμησης νερού, ενέργειας και εκσυγχρονισμού 
των, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις, μετά από γνώ−
μη του Φορέα Διαχείρισης. 

8. Η αμμοληψία μόνον εντός συγκεκριμένων χώρων, οι 
οποίοι υποδεικνύονται από σχετική διαχειριστική μελέτη 
αμμοληψίας, των αρμοδίων υπηρεσιών ή των ενδιαφε−
ρομένων, η οποία θεωρείται από την καθ΄ ύλη αρμόδια 
περιφερειακή Υπηρεσία (Δ.Ε.Κ.Ε), μετά από γνώμη του 
Φορέα Διαχείρισης. Η περιβαλλοντική αδειοδότηση, της 
κάθε μεμονωμένης μονάδας εκδίδεται σύμφωνα με την 
κείμενη νομοθεσία. Μέχρι την θεώρηση της σχετικής 
διαχειριστικής μελέτης και για χρονικό διάστημα έως 
τριών ετών, από τη δημοσίευση της παρούσας απόφα−
σης, η δραστηριότητα ασκείται σύμφωνα με τις κείμενες 
διατάξεις. 

9. Η κατασκευή και λειτουργία μικρών ορειβατικών 
καταφυγίων, εφόσον τεκμηριώνεται η αναγκαιότητα 
τους από σχετική μελέτη εναλλακτικών μορφών του−
ρισμού και διαχείρισης επισκεπτών, δεν δημιουργού−
νται προβλήματα στο φυσικό περιβάλλον και δεν τί−
θενται υπό περιορισμό παραγωγικές δραστηριότητες 
που λαμβάνουν χώρα εκεί. Οι θέσεις, το μέγεθος και οι 
προϋποθέσεις λειτουργίας τους καθορίζονται με την 
προαναφερόμενη μελέτη και συμπεριλαμβάνονται στον 
Κανονισμό Διοίκησης και Λειτουργίας της περιοχής.

10. Ο διάπλους του ποταμού με πλωτά σκάφη τύπου 
καγιάκ και ράφτινγκ γίνεται με βάση ειδικούς όρους που 
καθορίζονται σε ειδικό κεφάλαιο της σχετικής μελέτης 
εναλλακτικών μορφών τουρισμού και διαχείρισης επι−
σκεπτών, ώστε να περιορίζονται στο ελάχιστο τυχόν 
οχλήσεις σε στοιχεία του φυσικού περιβάλλοντος από 
τις δραστηριότητες αυτές. Οι ειδικοί αυτοί όροι, ενσω−
ματώνονται στον Κανονισμό Διοίκησης και Λειτουργίας. 
Μέχρι τότε ο διάπλους των ποταμών επιτρέπεται σύμ−
φωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

11. Εγκαταστάσεις υδροηλεκτρικών έργων ομάδας 2ης, 
έως και υποκατηγορίας 3, της δεύτερης κατηγορίας της 
υπ’ αριθμ. 15393/2332/2002 (ΦΕΚ 1022/Β/5.8.2002) κοινής 
υπουργικής απόφασης, μετά από έγκριση περιβαλλο−
ντικών όρων, σύμφωνα με τα άρθρα 6 και 7 της υπ’ 
αριθμ. 11014/703/Φ104/2003 (ΦΕΚ 332/Β/20.3.2003) κοινής 
υπουργικής απόφασης. 

ΙΙ.5 Β5 Έλους Καλοδικίου
Στη Ζώνη Β5 ισχύουν όλα τα αναφερόμενα στους γενι−

κούς όρους των ζωνών Α και Β εκτός των παραγράφων 
6 και 11 των γενικών όρων της ζώνης Α και επιπλέον:

Επιτρέπονται: 
1. Η άσκηση της δασοπονίας μόνο ως μέσο διαχείρισης 

των ενδιαιτημάτων και εφόσον εξασφαλίζεται υψηλός 
βαθμός προστασίας, μετά από εκπόνηση Δασοπονικών 
Μελετών και εκθέσεων ή πινάκων υλοτομίας και έγκρι−
σής τους σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, μετά από 
γνώμη του Φορέα Διαχείρισης.

2. Η επέκταση των οικισμών σύμφωνα με την κείμενη 
νομοθεσία.

3. Η δόμηση σύμφωνα με τις διατάξεις τις εκτός σχε−
δίου δόμησης. 

4. Χώροι οργανωμένης κατασκήνωσης (Camping) 
τάξης Β, μέγιστης δυναμικότητας 200 ατόμων, χωρίς 
οικίσκους και υποκατηγορίας 2, πρώτης κατηγορίας, 
ομάδας 6 [κοινή υπουργική απόφαση 15393/2332/2002 
(ΦΕΚ 1022/Β/5.8.2002) ως ισχύει], σύμφωνα με τις ισχύ−
ουσες διατάξεις και με την προϋπόθεση ότι τα λύματα 
τους (επεξεργασμένα ή μη) δεν θα εκρέουν απευθείας 
και δεν θα αλλοιώνουν την ποιότητα των επιφανειακών 
νερών, καθώς και του υπόγειου υδροφορέα της προ−
στατευόμενης περιοχής.

5. Οι εγκαταστάσεις επεξεργασίας και διάθεσης λυ−
μάτων, καθώς και τα συνοδά αυτών έργα (κεντρικοί 
αποχετευτικοί αγωγοί, αγωγοί διάθεσης επεξεργασμέ−
νων λυμάτων κ.τ.λ.). 

6. Η επισκευή, συντήρηση και επέκταση των νομί−
μως υφιστάμενων κτηνοτροφικών μονάδων για λόγους 
υγιεινής, ασφάλειας, εξοικονόμησης νερού, ενέργειας 
και εκσυγχρονισμού των, σύμφωνα με τις σχετικές δι−
ατάξεις. 
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7. Η κατασκευή υποστηρικτικών χερσαίων εγκαταστά−
σεων και υποδομών για την γεωργική (καλλιέργειες), 
κτηνοτροφική, πτηνοτροφική (ελεύθερης βοσκής) και 
ιχθυοκαλλιεργητική δραστηριότητα της περιοχής, Το 
μέγεθος και το είδος των εγκαταστάσεων καθορίζεται 
από τις αρμόδιες υπηρεσίες και σύμφωνα με την κεί−
μενη νομοθεσία. 

8. Οι ενσταυλισμοί αιγοπροβάτων, ίππων, πτηνών και 
βοοειδών, έως και υποκατηγορίας 3, δεύτερης κατηγο−
ρίας [κοινή υπουργική απόφαση 15393/2332/2002 (ΦΕΚ 
1022/Β/5.8.2002) ως ισχύει], σύμφωνα με τις κείμενες 
διατάξεις, μετά από γνώμη του Φορέα Διαχείρισης και 
έγκριση περιβαλλοντικών όρων, σύμφωνα με τα άρθρα 
6 και 7 της υπ’ αριθμ. 11014/703/Φ104/2003 (ΦΕΚ 332/
Β/20.3.2003) κοινή υπουργική απόφαση.

ΙΙ.6 Β6 Δέλτα Καλαμά
Στη Ζώνη Β6 ισχύουν όλα τα αναφερόμενα στους γενι−

κούς όρους των ζωνών Α και Β, εκτός των παραγράφων 
6 και 16 των γενικών όρων της ζώνης Α και επιπλέον:

Επιτρέπονται: 
1. Η άσκηση της δασοπονίας μόνο ως μέσο διαχείρισης 

των ενδιαιτημάτων, μετά από εκπόνηση Δασοπονικών 
Μελετών και εκθέσεων ή πινάκων υλοτομίας και έγκρι−
σής τους σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και μετά 
από σύμφωνη γνώμη του Φορέα Διαχείρισης.

2. Η επέκταση των οικισμών σύμφωνα με την κείμενη 
νομοθεσία.

3. Η δόμηση σύμφωνα με τις διατάξεις τις εκτός σχε−
δίου δόμησης. 

4. Οι εγκαταστάσεις, επεξεργασίας και συσκευασί−
ας προϊόντων του πρωτογενή τομέα, τυροκομείων, 
βιοτεχνιών άλλων τοπικών προϊόντων, βιοτεχνιών γλυ−
κισμάτων και άλλων τοπικών εδεσμάτων, βιοτεχνιών 
παραδοσιακών χειροτεχνημάτων, εκθετηρίων τοπικών 
προϊόντων και άλλων εγκαταστάσεων που εξυπηρετούν 
τις αναφερόμενες ως επιτρεπόμενες στη ζώνη Β6 δρα−
στηριότητες. Η δυναμικότητα τους έως και υποκατη−
γορία 3 και 4, της δεύτερης κατηγορίας της υπ’ αριθμ. 
15393/2332/2002 (ΦΕΚ 1022/Β 5.8.2002 κοινής υπουργικής 
απόφασης, μετά από έγκριση περιβαλλοντικών όρων, 
σύμφωνα με τα άρθρα 6 και 7 της υπ’ αριθμ. 11014/703/
Φ104/2003 (ΦΕΚ 332/Β/20.3.2003) κοινής υπουργικής από−
φασης, ως εκάστοτε ισχύει. Για όλα τα ανωτέρω ισχύει 
η προβλεπόμενη αρτιότητα των γηπέδων της εκτός 
σχεδίου δόμησης. 

5. Η οργανωμένη κατασκήνωση (Camping) τάξης Β 
μέγιστης δυναμικότητας 200 ατόμων, χωρίς οικίσκους 
και υποκατηγορίας 2, πρώτης κατηγορίας, ομάδας 6 
[κοινή υπουργική απόφαση 15393/2332/2002 (ΦΕΚ 1022/
Β/5.8.2002) ως ισχύει] και με την προϋπόθεση ότι τα 
λύματα τους (επεξεργασμένα ή μη) δεν θα εκρέουν 
απευθείας και δεν θα αλλοιώνουν την ποιότητα των 
επιφανειακών νερών, καθώς και του υπόγειου υδροφο−
ρέα της προστατευόμενης περιοχής.

6. Οι εγκαταστάσεις επεξεργασίας και διάθεσης λυ−
μάτων, καθώς και τα συνοδά αυτών έργα (κεντρικοί 
αποχετευτικοί αγωγοί, αγωγοί διάθεσης επεξεργασμέ−
νων λυμάτων κ.τ.λ.). 

7. Η υδατοκαλλιέργεια γλυκού ή θαλασσινού νερού 
(πχ. Ιχθυοκαλλιέργεια, οστρακοκαλλιέργεια, σε χερσαίες 
δεξαμενές, θαλάσσιους κλωβούς κ.λπ.), καθώς και οι 

αναγκαίες υποστηρικτικές εγκαταστάσεις τους, έως 
και υποκατηγορίας 2, πρώτης κατηγορίας, ομάδας 6 
[κοινή υπουργική απόφαση 15393/2332/2002 (ΦΕΚ 1022/
Β/5.8.2002) ως εκάστοτε ισχύει], υπό την προϋπόθεση 
ότι λαμβάνονται μέτρα διαχείρισης των αποβλήτων 
σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

8. Η επισκευή, συντήρηση και επέκταση των νομίμως 
υφιστάμενων κτηνοτροφικών και πτηνοτροφικών μονά−
δων (ελεύθερης βοσκής) για λόγους υγιεινής, ασφάλειας, 
εξοικονόμησης νερού, ενέργειας και εκσυγχρονισμού 
των, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις, μετά από γνώ−
μη του Φορέα Διαχείρισης.

9. Οι εσταυλισμοί αιγοπροβάτων, ίππων, πτηνών και 
βοοειδών, έως και υποκατηγορίας 3, δεύτερης κατηγο−
ρίας [κοινή υπουργική απόφαση 15393/2332/2002 (ΦΕΚ 
1022/Β/5.8.2002) ως ισχύει], σύμφωνα με τις κείμενες 
διατάξεις, μετά από γνώμη του Φορέα Διαχείρισης και 
έγκριση περιβαλλοντικών όρων, σύμφωνα με τα άρθρα 
6 και 7 της κοινής υπουργικής απόφασης 11014/703/
Φ104/2003 (ΦΕΚ 332/Β/20.3.2003).

10. Η κατασκευή υποστηρικτικών χερσαίων εγκατα−
στάσεων και υποδομών για την γεωργική (καλλιέργειες), 
κτηνοτροφική, πτηνοτροφική (ελεύθερης βοσκής) και 
ιχθυοκαλλιεργητική δραστηριότητα της περιοχής. Το 
μέγεθος και το είδος των εγκαταστάσεων καθορίζεται 
από τις αρμόδιες υπηρεσίες και σύμφωνα με την κεί−
μενη νομοθεσία. 

11. Οι εγκαταστάσεις για την ναυπήγηση και επισκευή 
μόνο αλιευτικών σκαφών, σκαφών αναψυχής, αθλητικών 
σκαφών (εκτός ναυπήγηση και διαλυτήρια εμπορικών 
πλοίων κ.λπ.) υποκατηγορίας έως και 3, δεύτερης κατη−
γορίας, ομάδας 9, της υπ’ αριθμ. 15393/2332/2002 (ΦΕΚ 
1022/Β/5.8.2002) κοινής υπουργικής απόφασης, σύμφωνα 
με τις ισχύουσες διατάξεις, μετά από γνώμη του Φο−
ρέα Διαχείρισης και Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων 
σύμφωνα με τα άρθρα 6 και 7 της υπ’ αριθμ. 11014/703/
Φ104/2003 (ΦΕΚ 332/Β/20.3.2003) κοινής υπουργικής από−
φασης και με την προϋπόθεση ότι τα λύματα και τα 
απόβλητά τους (επεξεργασμένα ή μη) δεν θα εκρέουν 
απευθείας και δεν θα αλλοιώνουν την ποιότητα των 
επιφανειακών νερών, καθώς και του υπόγειου υδροφο−
ρέα της προστατευόμενης περιοχής.

12. Οι εγκαταστάσεις ηλεκτροπαραγωγής και θερμό−
τητας, με χρήση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας εκτός 
αιολικής (π.χ. φωτοβολταϊκών πεδίων, γεωθερμίας κ.λπ.), 
σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. 

13. Η αμμοληψία μόνον εντός συγκεκριμένων χώρων, οι 
οποίοι υποδεικνύονται από σχετική διαχειριστική μελέτη 
αμμοληψίας, των αρμοδίων υπηρεσιών ή των ενδιαφε−
ρομένων, η οποία θεωρείται από την καθ΄ ύλη αρμόδια 
περιφερειακή Υπηρεσία (Δ.Ε.Κ.Ε), μετά από γνώμη του 
Φορέα Διαχείρισης. Η περιβαλλοντική αδειοδότηση, της 
κάθε μεμονωμένης μονάδας εκδίδεται σύμφωνα με την 
κείμενη νομοθεσία. Μέχρι την θεώρηση της σχετικής 
διαχειριστικής μελέτης και για χρονικό διάστημα έως 
τριών ετών, από τη δημοσίευση της παρούσας απόφα−
σης, η δραστηριότητα ασκείται σύμφωνα με τις κείμενες 
διατάξεις. 

14. Η θήρα σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Μετά 
από πάροδο τριετίας, επιτρέπεται η τροποποίηση της 
παρούσας διάταξης για τη θήρα ανάλογα με τα συ−
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μπεράσματα σχετικής μελέτης και έκδοσης σχετικού 
κανονισμού από τις αρμόδιες υπηρεσίες ύστερα από 
γνώμη του Φορέα Διαχείρισης

ΙΙ.7 Β7 Δρέπανου
Στη Ζώνη Β7 ισχύουν όλα τα αναφερόμενα στους 

γενικούς όρους των ζωνών Α και Β, εκτός των παρα−
γράφων 6,7,11,12,13,14, των γενικών όρων της ζώνης Α 
και επιπλέον:

Επιτρέπονται: 
1)  Η δημιουργία υποδομών ενημέρωσης και αναφοράς 

για την προστατευόμενη περιοχή και την περιβαλλο−
ντική εκπαίδευση και ενημέρωση του κοινού, που θα 
προβλέπονται στο εκάστοτε εγκεκριμένο σχέδιο δια−
χείρισης.

2)  Η ελεύθερη χρήση των παραλιών και οι οργανω−
μένες πλαζ για κολύμβηση, με μη μόνιμες υποδομές, 
βάσει της κείμενης νομοθεσίας (περί αιγιαλού και πα−
ραλίας). 

3)  Η οργανωμένη κατασκήνωση (Camping), τάξης Α με 
οικίσκους, μέγιστης δυναμικότητας 300 ατόμων υποκα−
τηγορίας 2, πρώτης κατηγορίας, ομάδας 6 [κοινή υπουρ−
γική απόφαση 15393/2332/2002 (ΦΕΚ 1022/Β/5.8.2002) ως 
ισχύει], σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, και με την 
προϋπόθεση ότι τα λύματα τους (επεξεργασμένα ή μη) 
δεν θα εκρέουν απευθείας και δεν θα αλλοιώνουν την 
ποιότητα των επιφανειακών νερών, καθώς και του υπό−
γειου υδροφορέα της προστατευόμενης περιοχής.

4)  Οι μεμονωμένες προβλήτες έως και υποκατηγορία 
3, δεύτερης κατηγορίας, (περιπτώσεις Α/Α 8.1. και 8.3.) 
της υπ’ αριθμ. 15393/2332/2002 (ΦΕΚ 1022/Β/5.8.2002) 
κοινής υπουργικής απόφασης ως εκάστοτε ισχύει, με 
σκοπό τη δημιουργία υποδομών μόνον για διαχείμαση 
και φύλαξη σκαφών, μέγιστου αριθμού 100 σκαφών, και 
με την προϋπόθεση: 

• οι προβλήτες να έχουν μέγιστο μήκος τριάντα πέντε 
μέτρα (35 μ.) και να είναι πλωτές.

• οι εργασίες συντήρησης των σκαφών δεν θα αφο−
ρούν εργασίες που προκαλούν ρύπανση του θαλάσσιου 
και χερσαίου περιβάλλοντος, ( π.χ. αμμοβολές, εξωτε−
ρική βαφή σκάφους και υφάλων κ.λπ.). 

• Η έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων, μετά από γνώ−
μη του Φορέα Διαχείρισης και σύμφωνα με τα άρθρα 
6 και 7 της υπ’ αριθμ. 11014/703/Φ104/2003 (ΦΕΚ 332/
Β/20.3.2003) κοινής υπουργικής απόφασης. 

ΙΙ.8 Β8 Λυγιάς και Κορυφούλες
Στη Ζώνη Β8 ισχύουν όλα τα αναφερόμενα στους 

γενικούς όρους των ζωνών Α και Β, εκτός των παρα−
γράφων 6, 10, 11, 12, των γενικών όρων της ζώνης Α και 
επιπλέον:

Επιτρέπονται: 
1. Η ανέγερση κατοικιών, μικρών κύριων ξενοδοχεια−

κών καταλυμάτων (αγροτουριστικών, οικοτουριστικών 
κ.λπ.) καθώς και εγκαταστάσεων του πρωτογενή τομέα 
(γεωργικές αποθήκες, κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις 
κ.λπ.). 

Τα ανωτέρω υλοποιούνται με τις εξής προϋποθέ−
σεις: 

α) για την κατοικία σύμφωνα με τις διατάξεις της 
εκτός σχεδίου δόμησης, σε γήπεδα με αρτιότητα μεγα−
λύτερη από έξη (6) στρέμματα, με κεραμοσκεπή. 

β) για τις εγκαταστάσεις του πρωτογενή τομέα το 
ποσοστό κάλυψης καθορίζεται κατά περίπτωση από 

τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων και με μέγιστο ύψος τα πέ−
ντε (5) μέτρα (συμπεριλαμβανόμενης και της στέγης), 
κατά ενότητα ή ξεχωριστά, η προβλεπόμενη αρτιό−
τητα των γηπέδων, όχι μικρότερη των τεσσάρων (4) 
στρεμμάτων. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις της 
εκτός σχεδίου δόμησης. 

γ) για τις κύριες ξενοδοχειακές εγκαταστάσεις μόνο 
υποκατηγορίας 3, δεύτερης κατηγορίας, ομάδας 6 
[κοινή υπουργική απόφαση 15393/2392/2002 (ΦΕΚ 1022/
β/5.8.2002) ως ισχύει] μέγιστης δυναμικότητας 30 κλινών, 
σε γήπεδα με ελάχιστο όριο αρτιότητας τα οκτώ (8) 
στρέμματα και μετά από έγκριση περιβαλλοντικών όρων 
σύμφωνα με τα άρθρα 6 και 7 της υπ’ αριθμ. 11014/703/
Φ104/2003 (ΦΕΚ 332/Β/20.3.2003) κοινής υπουργικής από−
φασης. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις της εκτός 
σχεδίου δόμησης.

δ) Τα λύματα − απόβλητα τους (επεξεργασμένα ή μη), 
δεν θα εκρέουν απευθείας και δεν θα αλλοιώνουν την 
ποιότητα των επιφανειακών νερών, καθώς και του υπό−
γειου υδροφορέα της προστατευόμενης περιοχής. 

2. Η οργανωμένη κατασκήνωση (Camping) τάξης A, 
μέγιστης δυναμικότητας 200 ατόμων, με οικίσκους 
και υποκατηγορίας 2, πρώτης κατηγορίας, ομάδας 6 
[κοινή υπουργική απόφαση 15393/2332/2002 (ΦΕΚ 1022/
Β/5.8.2002) ως ισχύει], σύμφωνα με τις ισχύουσες δι−
ατάξεις και με την προϋπόθεση ότι τα λύματα τους 
(επεξεργασμένα ή μη) δεν θα εκρέουν απευθείας και 
δεν θα αλλοιώνουν την ποιότητα των επιφανειακών 
νερών, καθώς και του υπόγειου υδροφορέα της προ−
στατευόμενης περιοχής.

ΙΙ.9 Β9 Αγιονάζι
Στη Ζώνη Β9 ισχύουν όλα τα αναφερόμενα στους γενι−

κούς όρους των ζωνών Α και Β, εκτός των παραγράφων 
9 και 12, των γενικών όρων της ζώνης Α και επιπλέον:

Επιτρέπονται: 
1. Οι αθλητικές εγκαταστάσεις, υποκατηγορίας 4, δεύ−

τερης κατηγορίας, ομάδας 6 (α/α 11γ), της υπ’ αριθμ. 
15393/2332/2002 (ΦΕΚ 1022/Β/5.8.2002 κοινής υπουργικής 
απόφασης, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και με 
την προϋπόθεση ότι τα λύματα τους (επεξεργασμένα ή 
μη) δεν θα εκρέουν απευθείας και δεν θα αλλοιώνουν 
την ποιότητα των επιφανειακών νερών, καθώς και του 
υπόγειου υδροφορέα της προστατευόμενης περιοχής.

2. Η οργανωμένη κατασκήνωση (Camping) τάξης Β, 
μέγιστης δυναμικότητας 200 ατόμων, με οικίσκους 
και υποκατηγορίας 2, πρώτης κατηγορίας, ομάδας 6 
[κοινή υπουργική απόφαση 15393/2332/2002 (ΦΕΚ 1022/
Β/5.8.2002) ως ισχύει], σύμφωνα με τις ισχύουσες δια−
τάξεις και με προϋπόθεση ότι τα λύματα τους (επε−
ξεργασμένα ή μη) δεν θα εκρέουν απευθείας και δεν 
θα αλλοιώνουν την ποιότητα των επιφανειακών νερών, 
καθώς και του υπόγειου υδροφορέα της προστατευό−
μενης περιοχής.

3. Οι εγκαταστάσεις ειδικής τουριστικής υποδομής, 
υποκατηγορίας 3, δεύτερης κατηγορίας, ομάδας 6 (α/α 
6ε), της υπ’ αριθμ. 15393/2332/2002 (ΦΕΚ 1022/Β/5.8.2002) 
κοινής υπουργικής απόφασης, σύμφωνα με τις ισχύου−
σες διατάξεις και μετά από έγκριση περιβαλλοντικών 
όρων, σύμφωνα με τα άρθρα 6 και 7 της υπ’ αριθμ. 
11014/703/Φ104/2003 (ΦΕΚ 332/Β/20.3.2003) κοινής υπουρ−
γικής απόφασης και με την προϋπόθεση ότι τα λύματα 
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και τα απόβλητά τους (επεξεργασμένα ή μη) δεν θα 
εκρέουν απευθείας και δεν θα αλλοιώνουν την ποιότη−
τα των επιφανειακών νερών, καθώς και του υπόγειου 
υδροφορέα της προστατευόμενης περιοχής.

ΙΙ.10 Β10 Λιουμπέτσι
Στη Ζώνη Β10 ισχύουν όλα τα αναφερόμενα στους 

γενικούς όρους των ζωνών Α & Β, εκτός των παρα−
γράφων 6, 10, 11, 12, των γενικών όρων της ζώνης Α και 
επιπλέον:

Επιτρέπονται: 
1. Η ανέγερση κατοικιών, οι ξενοδοχειακές εγκαταστά−

σεις, καθώς και εγκαταστάσεις του πρωτογενή τομέα 
(γεωργικές αποθήκες, κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις 
κ.λπ.), 

Τα ανωτέρω υλοποιούνται με τις εξής προϋποθέ−
σεις: 

α) για την κατοικία, σύμφωνα με τις διατάξεις της 
εκτός σχεδίου δόμησης, σε γήπεδα με αρτιότητα μεγα−
λύτερη από έξη (6) στρέμματα, με κεραμοσκεπή.

β) για τις κύριες ξενοδοχειακές εγκαταστάσεις έως 
και υποκατηγορίας 3, δεύτερης κατηγορίας, ομάδας 6 
[κοινή υπουργική απόφαση 15393/2332/2002 (ΦΕΚ 1022/
Β/5.8.2002) ως ισχύει], μέγιστης δυναμικότητας 50 κλι−
νών, σε γήπεδα με ελάχιστο όριο αρτιότητας τα οκτώ 
(8) στρέμματα και μετά από έγκριση περιβαλλοντικών 
όρων, σύμφωνα με τα άρθρα 6 και 7 της υπ’ αριθμ. 
11014/703/Φ104/2003 (ΦΕΚ 332/Β/20.3.2003) κοινής υπουρ−
γικής απόφασης. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις 
της εκτός σχεδίου δόμησης. 

γ) για τις εγκαταστάσεις του πρωτογενή τομέα το 
ποσοστό κάλυψης που καθορίζεται κατά περίπτωση 
από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Αγροτι−
κής Ανάπτυξης και Τροφίμων και με μέγιστο ύψος τα 
πέντε (5) μέτρα (συμπεριλαμβανόμενης και της στέγης), 
η προβλεπόμενη αρτιότητα των γηπέδων, όχι μικρότερη 
των τεσσάρων (4) στρεμμάτων. Κατά τα λοιπά ισχύουν 
οι διατάξεις της εκτός σχεδίου δόμησης. 

δ) τα λύματα − απόβλητα τους (επεξεργασμένα ή μη) 
δεν θα εκρέουν απευθείας και δεν θα αλλοιώνουν την 
ποιότητα των επιφανειακών νερών, καθώς και του υπό−
γειου υδροφορέα της προστατευόμενης περιοχής. 

2. Η οργανωμένη κατασκήνωση (Camping) τάξης Β, 
μέγιστης δυναμικότητας 200 ατόμων, με ή χωρίς οικί−
σκους και υποκατηγορίας 2, πρώτης κατηγορίας, ομά−
δας 6 [κοινή υπουργική απόφαση 15393/2332/2002 (ΦΕΚ 
1022/Β/5.8.2002) ως ισχύει], σύμφωνα με τις ισχύουσες 
διατάξεις και με την προϋπόθεση ότι τα λύματα τους 
(επεξεργασμένα ή μη) δεν θα εκρέουν απευθείας και δεν 
θα αλλοιώνουν την ποιότητα των επιφανειακών νερών, 
καθώς και του υπόγειου υδροφορέα της προστατευό−
μενης περιοχής.

ΙΙ.11 Β11 Κοίτης Καλαμά
Στη Ζώνη Β11 ισχύουν όλα τα αναφερόμενα στους γε−

νικούς όρους των ζωνών Α & Β, εκτός των παραγράφων 
6 & 13 των γενικών όρων της ζώνης Α και επιπλέον:

Επιτρέπονται: 
1. Στη κοίτη του ποταμού, η συντήρηση – εκσυγχρο−

νισμός & επέκταση των υφιστάμενων δικτύων και υπο−
δομών, καθώς και η κίνηση σκαφών, σύμφωνα με τις 
κείμενες διατάξεις. 

2. Η άσκηση της γεωργικής δραστηριότητας μόνο στις 
νόμιμα υφιστάμενες γεωργικές εκτάσεις. 

3. Η δόμηση για το σύνολο της ζώνης Β11, σύμφωνα με 
τα οριζόμενα για την περιοχή Στενά Αχέροντα, στην υπ’ 
αριθ. οικ. 4256/14.9.2007 απόφαση του Γενικού Γραμμα−
τέα Περιφέρειας Ηπείρου, Έγκρισης Γενικού Πολεοδομι−
κού Σχεδίου (ΓΠΣ) Δήμου Φαναρίου, Νομού Πρέβεζας.

4. Ο διάπλους του ποταμού με πλωτά σκάφη τύπου 
καγιάκ και ράφτινγκ γίνεται με βάση ειδικούς όρους 
που καθορίζονται σε ειδικό κεφάλαιο της προαναφε−
ρόμενης μελέτης εναλλακτικών μορφών τουρισμού και 
διαχείρισης επισκεπτών, ώστε να περιορίζονται στο 
ελάχιστο τυχόν οχλήσεις σε στοιχεία του φυσικού πε−
ριβάλλοντος από τις δραστηριότητες αυτές. Οι ειδικοί 
αυτοί όροι, ενσωματώνονται στον Κανονισμό Διοίκησης 
και Λειτουργίας. Μέχρι τότε ο διάπλους των ποταμών 
επιτρέπεται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

5. Οι απομακρύνσεις φυσικής βλάστησης, κατ’ εξαί−
ρεση, μόνον για την κατασκευή έργων κοινωφελούς 
χαρακτήρα, μετά από γνώμη του Φορέα Διαχείρισης 
και τις απαραίτητες από την σχετική κείμενη νομοθε−
σία προβλεπόμενες άδειες και με την προϋπόθεση ότι, 
θα αποκαθίσταται η φυσική βλάστηση στο μέτρο του 
δυνατού παράλληλα με την εκτέλεση. 

6. Η αμμοληψία μόνον εντός συγκεκριμένων χώρων, οι 
οποίοι υποδεικνύονται από σχετική διαχειριστική μελέτη 
αμμοληψίας, των αρμοδίων υπηρεσιών ή των ενδιαφε−
ρομένων, η οποία θεωρείται από την καθ΄ ύλη αρμόδια 
περιφερειακή Υπηρεσία (Δ.Ε.Κ.Ε), μετά από γνώμη του 
Φορέα Διαχείρισης. Η περιβαλλοντική αδειοδότηση, της 
κάθε μεμονωμένης μονάδας εκδίδεται σύμφωνα με την 
κείμενη νομοθεσία. Μέχρι την θεώρηση της σχετικής 
διαχειριστικής μελέτης και για χρονικό διάστημα έως 
τριών ετών, από τη δημοσίευση της παρούσας απόφα−
σης, η δραστηριότητα ασκείται σύμφωνα με τις κείμενες 
διατάξεις. 

7. Η οργανωμένη κατασκήνωση (Camping) τάξης Α, 
μέγιστης δυναμικότητας 200 ατόμων, χωρίς οικίσκους 
και υποκατηγορίας 3, πρώτης κατηγορίας, ομάδας 6 της 
υπ’ αριθμ. 15393/2332/2002 (ΦΕΚ 1022/Β/5.8.2002) κοινής 
υπουργικής απόφασης, σύμφωνα με τις ισχύουσες δι−
ατάξεις και μετά από έγκριση περιβαλλοντικών όρων, 
σύμφωνα με τα άρθρα 6 και 7 της υπ’ αριθμ. 11014/703/
Φ104/2003 (ΦΕΚ 332/Β/20.3.2003) κοινής υπουργικής 
απόφασης. 

8. Εγκαταστάσεις υδροηλεκτρικών έργων ομάδας 2ης, 
υποκατηγορίας 1, της πρώτης κατηγορίας της υπ’ αριθμ.  
15393/2332/2002 (ΦΕΚ 1022/Β/5.8.2002) κοινής υπουργικής 
απόφασης μετά από έγκριση περιβαλλοντικών όρων, 
σύμφωνα με τα άρθρα 6 και 7 της υπ’ αριθμ. 11014/703/
Φ104/2003 (ΦΕΚ 332/Β/20.3.2003) κοινής υπουργικής 
απόφασης.

ΙΙ.12 Β12 Στενά Καλαμά
Στη Ζώνη Β12 ισχύουν όλα τα αναφερόμενα στους 

γενικούς όρους των ζωνών Α και Β, εκτός των παρα−
γράφων 11 και 13 των γενικών όρων της ζώνης Α και 
επιπλέον: 

επιτρέπονται: 
1. Η άσκηση της γεωργικής δραστηριότητας μόνο στις 

νόμιμα υφιστάμενες γεωργικές εκτάσεις
2. Η άσκηση της δασοπονίας μόνο ως μέσο διαχείρι−

σης των ενδιαιτημάτων, μετά από εκπόνηση Δασοπο−
νικών Μελετών και εκθέσεων ή πινάκων υλοτομίας και 
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έγκρισής τους σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και 
μετά από γνώμη του Φορέα Διαχείρισης.

3. Η επέκταση των οικισμών, σύμφωνα με την κείμενη 
νομοθεσία. 

4. Η δόμηση για το σύνολο της ζώνης Β12, σύμφωνα με 
τα οριζόμενα για την περιοχή Στενά Αχέροντα, στην υπ’ 
αριθ. οικ. 4256/14.9.2007 απόφαση του Γενικού Γραμμα−
τέα Περιφέρειας Ηπείρου, Έγκρισης Γενικού Πολεοδο−
μικού Σχεδίου (ΓΠΣ) Δήμου Φαναρίου, Νομού Πρέβεζας, 
ως εκάστοτε ισχύει. 

5. Η οργανωμένη κατασκήνωση (Camping) τάξεις Γ, 
μέγιστης δυναμικότητας 200 ατόμων, με οικίσκους και 
υποκατηγορίας 2, πρώτης κατηγορίας, ομάδας 6 της 
15393/2332/2002 (ΦΕΚ 1022/Β/5.8.2002 κοινής υπουργικής 
απόφασης, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. 

6. Οι εγκαταστάσεις, επεξεργασίας και συσκευασίας 
προϊόντων του πρωτογενή τομέα, τυροκομείων, βιοτεχνι−
ών άλλων τοπικών προϊόντων, βιοτεχνιών γλυκισμάτων 
και άλλων τοπικών εδεσμάτων, βιοτεχνιών παραδοσια−
κών χειροτεχνημάτων, εκθετηρίων τοπικών προϊόντων 
και άλλων εγκαταστάσεων που εξυπηρετούν τις αναφε−
ρόμενες ως επιτρεπόμενες στη ζώνη αυτή δραστηριότη−
τες (μόνον για τελική δυναμικότητα υποκατηγορίας 3 & 
4, της δεύτερης κατηγορίας της 15393/2332/2002 (ΦΕΚ 
1022/Β 5.8.2002) κοινής υπουργικής απόφασης, μετά από 
έγκριση περιβαλλοντικών όρων, σύμφωνα με τα άρθρα 
6 και 7 της 11014/703/Φ104/2003 (ΦΕΚ 332/Β/20.3.2003) 
κοινής υπουργικής απόφασης, ως εκάστοτε ισχύει. Για 
όλα τα ανωτέρω ισχύει η προβλεπόμενη αρτιότητα των 
γηπέδων της εκτός σχεδίου δόμησης. 

7. Οι εγκαταστάσεις επεξεργασίας και διάθεσης λυ−
μάτων, καθώς και τα συνοδά αυτών έργα (κεντρικοί 
αποχετευτικοί αγωγοί, αγωγοί διάθεσης επεξεργασμέ−
νων λυμάτων κ.τ.λ.).

8. Η ίδρυση και λειτουργία ιχθυογεννητικών σταθμών 
αυτοχθόνων ειδών ιχθύων και μονάδων υδατοκαλλιέρ−
γειας, έως και υποκατηγορίας 3, δεύτερης κατηγορίας, 
ομάδας 6 [κοινή υπουργική απόφαση 15393/2332/2002 
(ΦΕΚ 1022/Β/5.8.2002) ως εκάστοτε ισχύει], υπό την προ−
ϋπόθεση ότι λαμβάνονται μέτρα διαχείρισης των απο−
βλήτων σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία

9. Η κατασκευή υποστηρικτικών χερσαίων εγκαταστά−
σεων και υποδομών για την γεωργική (καλλιέργειες), 
κτηνοτροφική, πτηνοτροφική (ελεύθερης βοσκής) και 
ιχθυοκαλλιεργητική δραστηριότητα της περιοχής. Το 
μέγεθος και το είδος των εγκαταστάσεων καθορίζεται 
από τις αρμόδιες υπηρεσίες και σύμφωνα με την κεί−
μενη νομοθεσία. 

10. Η αμμοληψία μόνον εντός συγκεκριμένων χώρων, οι 
οποίοι υποδεικνύονται από σχετική διαχειριστική μελέτη 
αμμοληψίας, των αρμοδίων υπηρεσιών ή των ενδιαφε−
ρομένων, η οποία θεωρείται από την καθ΄ ύλη αρμόδια 
περιφερειακή Υπηρεσία (Δ.Ε.Κ.Ε), μετά από γνώμη του 
Φορέα Διαχείρισης. Η περιβαλλοντική αδειοδότηση, της 
κάθε μεμονωμένης μονάδας εκδίδεται σύμφωνα με την 
κείμενη νομοθεσία. Μέχρι την θεώρηση της σχετικής 
διαχειριστικής μελέτης και για χρονικό διάστημα έως 
τριών ετών, από τη δημοσίευση της παρούσας απόφα−
σης, η δραστηριότητα ασκείται σύμφωνα με τις κείμενες 
διατάξεις. 

11. Ο διάπλους του ποταμού με πλωτά σκάφη τύπου 
καγιάκ και ράφτινγκ γίνεται με βάση ειδικούς όρους 

που καθορίζονται σε ειδικό κεφάλαιο της προαναφε−
ρόμενης μελέτης εναλλακτικών μορφών τουρισμού και 
διαχείρισης επισκεπτών, ώστε να περιορίζονται στο 
ελάχιστο τυχόν οχλήσεις σε στοιχεία του φυσικού πε−
ριβάλλοντος από τις δραστηριότητες αυτές. Οι ειδικοί 
αυτοί όροι, ενσωματώνονται στον Κανονισμό Διοίκησης 
και Λειτουργίας της περιοχής. Μέχρι τότε ο διάπλους 
των ποταμών επιτρέπεται σύμφωνα με τις ισχύουσες 
διατάξεις.

12. Η κατασκευή και λειτουργία μικρών ορειβατικών 
καταφυγίων, εφόσον τεκμηριώνεται η αναγκαιότητα 
τους από σχετική μελέτη εναλλακτικών μορφών του−
ρισμού και διαχείρισης επισκεπτών, δεν δημιουργού−
νται προβλήματα στο φυσικό περιβάλλον και δεν τί−
θενται υπό περιορισμό παραγωγικές δραστηριότητες 
που λαμβάνουν χώρα εκεί. Οι θέσεις, το μέγεθος και οι 
προϋποθέσεις λειτουργίας τους καθορίζονται με την 
προαναφερόμενη μελέτη και συμπεριλαμβάνονται στον 
Κανονισμό Διοίκησης και Λειτουργίας της περιοχής. 

13. Εγκαταστάσεις υδροηλεκτρικών έργων ομάδας 
2ης, υποκατηγορίας 1, της πρώτης κατηγορίας της ΚΥΑ 
15393/2332/2002 (ΦΕΚ 1022/Β/5.8.2002) μετά από έγκριση 
περιβαλλοντικών όρων, σύμφωνα με τα άρθρα 6 και 7 
της Κ.Υ.Α. 11014/703/Φ104/2003 (ΦΕΚ 332/Β/20.3.2003).

Άρθρο 4
Όροι, περιορισμοί και λοιπές γενικές διατάξεις 

Εντός του συνόλου των ζωνών της Περιοχής Προστα−
σίας της Φύσης και των Περιφερειακών ζωνών, καθορί−
ζονται και τα εξής: 

1. α) Για όλα τα επιτρεπόμενα από την παρούσα κοινή 
υπουργική απόφαση, έργα και δραστηριότητες, ακολου−
θείται η διαδικασία της Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης, 
σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις. Κατά τη 
διαδικασία αυτή απαιτείται η γνωμοδότηση του Φορέα 
Διαχείρισης, εκτός αν ρητά προβλέπεται διαφορετι−
κά στην παρούσα. Για θέματα και προβλήματα που θα 
ανακύψουν κατά την εφαρμογή της παρούσας κοινής 
υπουργικής απόφασης, (όροι, περιορισμοί κ.λπ.) θα απο−
φαίνεται ο Φορέας Διαχείρισης μετά από συνεργασία 
με τις καθ’ ύλη αρμόδιες υπηρεσίες. 

 β) Για την επέκταση των οικισμών σε περιοχές που 
εμπίπτουν εντός των ζωνών της Περιοχής Προστασίας 
της Φύσης και των Περιφερειακών ζωνών «Στενά και 
εκβολές Καλαμά, Αχέροντα, Έλος Καλοδικίου και της 
ευρύτερης περιοχής τους» να συνεκτιμάται υποχρεω−
τική η γνώμη του Φορέα Διαχείρισης, εκτός αν ρητά 
προβλέπεται διαφορετικά.

2. Όλες οι ισχύουσες αυστηρότερες της παρούσης 
κοινής υπουργικής απόφασης διατάξεις, για τις επιτρε−
πόμενες χρήσεις, εξακολουθούν να ισχύουν.

3. Για κάθε έκδοση οικοδομικής αδείας απαιτείται 
έλεγχος και έγκριση της αρμόδιας Επιτροπής Πολεοδο−
μικού και Αρχιτεκτονικού Ελέγχου (ΕΠΑΕ), ώστε να δια−
πιστώνεται η συμβατότητα της κατασκευής σύμφωνα με 
την τυπολογία και τα χαρακτηριστικά της περιοχής.

4. Για τις επιτρεπόμενες χρήσεις, εφαρμόζονται κατά 
τα λοιπά και οι διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας για 
την εκτός σχεδίου δόμηση του από (6.10.1978 π.δ. (ΦΕΚ 
538 Δ΄) και του από 24.5.1985 π.δ. (ΦΕΚ 270 Δ΄), όπως 
εκάστοτε ισχύουν, εκτός αν άλλως ορίζεται από την 
παρούσα κοινή υπουργική απόφαση.
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5. Για ζητήματα που απαιτούν διασάφηση ως προς 
την υπαγωγή ή μη έργων και δραστηριοτήτων στις ως 
άνω διατάξεις, θα αποφαίνεται ο Φορέας Διαχείρισης 
με απόφασή του, μετά από συνεργασία με τις καθ’ ύλη 
αρμόδιες υπηρεσίες.

6. Στον Κανονισμό Διοίκησης και Λειτουργίας της Πε−
ριοχής Προστασίας της Φύσης και στο Σχέδιο Διαχεί−
ρισης εξειδικεύονται θεματικά ή χωρικά οι γενικοί όροι 
και περιορισμοί στις χρήσεις γης, στην εγκατάσταση 
και άσκηση δραστηριοτήτων, στην εκτέλεση έργων και 
στην εφαρμογή προγραμμάτων όπως της γεωργίας, 
της βόσκησης, της αλιείας, της θήρας, της δασοπονίας, 
του οικοτουρισμού, της αναψυχής, της περιβαλλοντικής 
εκπαίδευσης, κ.λπ. (άρθρο 16, ν. 2742/1999) και ειδικότερα 
εξειδικεύονται τα αναγκαία μέτρα και προγράμματα, 
που αφορούν:

• στη βελτίωση των συνθηκών άρδευσης.
• στη βοσκοϊκανότητα κατά είδος, στο χρόνο, στη 

διάρκεια και στους χώρους βόσκησης, στον αριθμό και 
το είδος ζώων που θα επιτρέπονται εκάστοτε, καθώς 
και στους χώρους και στις υποδομές ενσταβλισμού. 

• στην ορθολογική χρήση, ποιοτική και ποσοτική, κα−
θώς και τον τρόπο και χρόνο εφαρμογής λιπασμάτων 
και φυτοφαρμάκων.

• στη διαχείριση των χρησιμοποιουμένων ποσοτήτων 
νερού και την παρακολούθηση των ποιοτικών και πο−
σοτικών παραμέτρων των επιφανειακών και υπόγειων 
υδάτων.

• στον καθορισμό σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, 
της απαιτούμενης οικολογικής παροχής, στο σύνολο 
του υδάτινου ποτάμιου και λιμναίου οικοσυστήματος 
της Περιοχής Προστασίας της Φύσης και των Περιφε−
ρειακών ζωνών. Μέχρι τη θέσπιση τυχόν απαιτούμενων 
νομοθετικών και κανονιστικών διατάξεων, ορίζεται ως 
απόλυτη ελάχιστη θερινή παροχή για το σύνολο της 
κοίτης των ποταμών Αχέροντα και Καλαμά, τιμή 5 m3/s 
μετρούμενη σε απόσταση 500μ από τις εκβολές τους.

7. Σε όλη την έκταση της Προστατευόμενης Περιοχής 
(συμπεριλαμβανομένων και των Περιφερειακών Ζωνών) 
ισχύουν επιπλέον τα κάτωθι:

Επιτρέπονται:
I. Η εγκατάσταση της απαραίτητης υποδομής (π.χ. 

μόνιμο τηλεμετρικό σύστημα παρακολούθησης, παρα−
τηρητήρια κ.λπ.), για την επόπτευση του χώρου, την 
περιβαλλοντική ενημέρωση, τη σήμανση και τις λοι−
πές λειτουργίες στο σύνολο των περιοχών των ζωνών 
Προστασίας της Φύσης καθώς και των Περιφερειακών 
Ζωνών της Προστατευόμενης Περιοχής σύμφωνα με τις 
εξειδικεύσεις που αναφέρονται ανά ζώνη και εκτελείται, 
με ευθύνη του Φορέα Διαχείρισης ή με την σύμφωνη 
γνώμη του.

II. Οι ψεκασμοί στο σύνολο της Προστατευόμενης Πε−
ριοχής και των Περιφερειακών Ζωνών της, μόνον για 
την καταπολέμηση των κουνουπιών με φιλικές προς το 
περιβάλλον μεθόδους, μετά από σύμφωνη γνώμη του 
Φορέα Διαχείρισης.

III. Η εκτέλεση έργων αξιοποίησης των υδατικών πό−
ρων για την εξυπηρέτηση των επιτρεπόμενων έργων και 
δράσεων στην παρούσα κοινή υπουργική απόφαση, την 
περιβαλλοντική αναβάθμιση της περιοχής, καθώς και η 
αντικατάσταση ή ο εκσυγχρονισμός των υφιστάμενων 
έργων αξιοποίησης των υδατικών πόρων, σύμφωνα με 

τις κείμενες διατάξεις, μετά από σύμφωνη γνώμη του 
Φορέα Διαχείρισης.

Δεν επιτρέπονται:
I. Η κατασκευή έργων και η εγκατάσταση δραστηριο−

τήτων που περιλαμβάνονται στην πρώτη (Α) κατηγορία, 
1η υποκατηγορία του άρθρου 3 του ν. 1650/1986 όπως 
αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του ν. 3010/2002 και 
εφαρμόζεται με την υπ’ αριθμ. 15393/2332/5.8.2002 κοι−
νή υπουργική απόφαση όπως ισχύει, εκτός αν άλλως 
ορίζεται από την παρούσα κοινή υπουργική απόφαση. 
Της απαγόρευσης αυτής εξαιρούνται τα έργα που απο−
δεδειγμένα αποσκοπούν στην αποκατάσταση, βελτί−
ωση και διατήρηση του φυσικού περιβάλλοντος της 
περιοχής αυτής και προβλέπονται από ολοκληρωμένα 
σχέδια διαχείρισης. 

II. Κάθε φθορά της αυτοφυούς βλάστησης και του 
εδάφους στα δάση και τις δασικές εκτάσεις όπως αυτά 
προσδιορίζονται από τις κείμενες διατάξεις της δασικής 
νομοθεσίας.

III. Όλες οι δραστηριότητες που υπάγονται στις δια−
τάξεις της Οδηγίας «SEVESO», στο σύνολο των περιο−
χών των ζωνών Προστασίας της Φύσης καθώς και των 
Περιφερειακών Ζωνών τους. 

IV. Η απομάκρυνση των φυτοφρακτών, με την εξαίρε−
ση των έργων αναδασμού. Στα έργα αναδασμού είναι 
υποχρεωτική η δημιουργία φυτοφρακτών. 

V. Η διάθεση ανεπεξέργαστων αστικών λυμάτων, βι−
ομηχανικών αποβλήτων, η απόθεση αδρανών υλικών, 
καθώς και οποιαδήποτε απόθεση τοξικού υλικού στο 
θαλάσσιο και χερσαίο περιβάλλον, στο σύνολο των πε−
ριοχών των ζωνών Προστασίας της Φύσης καθώς και 
των Περιφερειακών Ζωνών τους. 

Εάν απαιτείται αποκατάσταση του περιβάλλοντος από 
τυχόν παραπάνω δραστηριότητες που προηγήθηκαν της 
ισχύος της παρούσας, εφαρμόζονται τα τις κείμενης 
νομοθεσίας με μέριμνα των αρμόδιων υπηρεσιών σε 
συνεργασία με τον Φορέα Διαχείρισης.

Άρθρο 5
Φορέας Διαχείρισης

Η χωρική αρμοδιότητα του ιδρυθέντος με το άρθρο 15 
του ν. 2742/1999 (Α΄207), όπως συμπληρώθηκε με το άρ−
θρο 13 του ν. 3044/2002 (Α΄197) «Φορέα Διαχείρισης Στε−
νών και εκβολών Καλαμά και Αχέροντα», είναι τα όρια 
των χαρακτηρισμένων Περιοχών ως ζωνών Προστασί−
ας της Φύσης και Περιφερειακών Ζωνών, όπως αυτά 
αποτυπώνονται στα πρωτότυπα διαγράμματα κλίμακας 
1:10.000, 1:20.000 1:50.000, του άρθρου 2 της παρούσας 
καθώς και τα τμήματα των περιοχών του Ευρωπαϊκού 
Οικολογικού Δικτύου Natura 2000, με τις επωνυμίες «Εκ−
βολές Αχέροντα (από Γλώσσα έως Αλωνάκι) και Στενά 
Αχέροντα» GR 2140001(SCI), «Εκβολές (Δέλτα) Καλαμά» 
με κωδικό GR 2120001 (SCI), «Υγρότοπος Εκβολών Κα−
λαμά και Νήσος Πρασούδι», με κωδικό GR 2120005 και 
«Παράκτια Θαλάσσια Ζώνη από Πάργα έως Ακρωτήριο 
Άγιος Θωμάς (Πρέβεζα), Ακρ. Κελάδιο– Αγ. Θωμάς» με 
κωδικό GR 2140003 (SCI), που δεν περιλαμβάνονται στα 
ανωτέρω αναφερθέντα πρωτότυπα διαγράμματα.

Η Έδρα του Φορέα Διαχείρισης είναι η Ηγουμενίτσα 
και η σύνθεση του Διοικητικού του Συμβουλίου προβλέ−
πεται από την υπ’αρ.Οίκ.126885/3051 ΚΥΑ (Β΄ 1141/11.8.03), 
όπως εκάστοτε ισχύει. 
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Οι αρμοδιότητες του Φορέα Διαχείρισης είναι αυτές 
που ορίζονται στο άρθρο 15 παρ. 2 του ν. 2742/1999. 

Άρθρο 6
Έκδοση αδειών ξενάγησης, διεξαγωγής 

οικοτουριστικών και εναλακτικτικού τουρισμού 
προγραμμάτων και επιστημονικής έρευνας

Ο Φορέας Διαχείρισης χορηγεί τις προβλεπόμενες 
στο άρθρο 3 άδειες για:

α) Επιστημονική έρευνα εντός των ορίων των Περι−
οχών Προστασίας της Φύσης και των Περιφερειακών 
Ζωνών, της Προστατευόμενης Περιοχής. 

β) Ξενάγηση επισκεπτών και διεξαγωγή οικοτουρι−
στικών και εναλακτικτικού τουρισμού προγραμμάτων, 
εντός των ορίων των Περιοχών Προστασίας της Φύσης 
και των Περιφερειακών Ζωνών, της Προστατευόμενης 
Περιοχής, όπως και όπου προβλέπεται από το άρθρο 
3 της παρούσας.

Το περιεχόμενο των αδειών της προηγούμενης πα−
ραγράφου, οι ειδικότεροι όροι, οι προϋποθέσεις και οι 
διαδικασίες, ορίζονται στον αντίστοιχο Κανονισμό Δι−
οίκησης και Λειτουργίας. 

γ) Άδειες ξενάγησης και έρευνας που χορηγούνται 
από τις καθ’ ύλην αρμόδιες υπηρεσίες και φορείς συ−
νεχίζουν και εκδίδονται σύμφωνα με τις διατάξεις που 
τις διέπουν, εφόσον δεν αντίκεινται στις διατάξεις της 
παρούσας.

Άρθρο 7
Μεταβατικές διατάξεις

1. Κάθε διάταξη που έρχεται συνολικά ή εν μέρει σε 
αντίθεση με τις διατάξεις της παρούσας κοινής υπουρ−
γικής απόφασης ή που ανάγεται σε θέματα που ρυθμί−
ζονται από αυτήν, καταργείται αντιστοίχως συνολικά ή 
κατά το μέρος εκείνο στο οποίο έχει επέλθει μεταβολή 
σύμφωνα με την παρούσα.

2. Ιδιοκτησίες που εμπίπτουν σε δύο διαφορετικές 
ζώνες προστασίας θεωρούνται ενιαίες για θέματα αρ−
τιότητας και μέγιστης επιτρεπόμενης δόμησης. Σε κάθε 
τμήμα τους όμως επιτρέπεται η χρήση και η δόμηση 
που επιτρέπεται στην αντίστοιχη κατηγορία περιοχής 
προστασίας στην οποία ανήκει κάθε τμήμα.

3. Εξαιρούνται από τις απαγορεύσεις − ρυθμίσεις της 
παρούσης. 

α. Τα έργα και οι δραστηριότητες, εκτός αν ρητά 
προβλέπεται διαφορετικά στην παρούσα, που την ημέρα 
δημοσίευσης της:

• υφίστανται και λειτουργούν νομίμως, ή αποκτήσουν 
στη συνέχεια τις τυχόν προβλεπόμενες παρατάσεις που 
θα χορηγηθούν αρμοδίως ή,

• βρίσκονται στο στάδιο της κατασκευής με βάση 
σύννομη άδεια, ή 

• έχουν δημοπρατηθεί ή βρίσκονται στο στάδιο της 
δημοπράτησης, ή

• έχουν άδεια εγκατάστασης ή λειτουργίας, ή
• έχει εκδοθεί σχετική οικοδομική άδεια, ή
• έχουν περιβαλλοντικά αδειοδοτηθεί με τη δυνα−

τότητα εάν απαιτείται επιβολής αρμοδίως πρόσθετων 
περιβαλλοντικών όρων ή

• έχει προηγηθεί, με βάση την κείμενη νομοθεσία 
παραχώρηση κοινόχρηστων ή δημοτικών γηπέδων για 
συγκεκριμένη χρήση

α΄. Για όλα τα ανωτέρω έργα αυτής της παραγράφου, 

εντός δύο ετών από τη δημοσίευση της παρούσας, οι 
αρμόδιες Υπηρεσίες σε συνεργασία και με τον Φορέα 
Διαχείρισης της περιοχής, θα πρέπει να ζητήσουν την 
υποβολή των απαιτούμενων από την εκάστοτε ισχύουσα 
νομοθεσία, σχετικών δικαιολογητικών, για επανεξέταση 
της περιβαλλοντικής αδειοδότησης των έργων, ώστε, να 
κρίνουν, ποια έργα αντίκεινται στον σκοπό προστασίας 
της περιοχής και πρέπει να επιβληθεί διακοπή της λει−
τουργίας τους ή δεν αντίκεινται και διατηρούνται με ή 
χωρίς επιβολή πρόσθετων όρων και προϋποθέσεων. Στις 
περιπτώσεις που, μετά την εφαρμογή των προαναφερό−
μενων, κάποιες χρήσεις και δραστηριότητες κριθούν ότι 
αντίκεινται στους σκοπούς της παρούσας και διακοπεί 
η λειτουργία τους, τα νόμιμα υφιστάμενα κτίσματα − 
κτίρια και υποδομές τους, δύναται να αλλάξουν χρή−
ση, μόνο για λόγους προστασίας και διαχείρισης της 
προστατευόμενης περιοχής ή για άλλη επιτρεπόμενη 
χρήση. Επίσης στα προαναφερθέντα νόμιμα υφιστάμενα 
κτίσματα – κτίρια και υποδομές, που θα επέλθει αλλαγή 
χρήσης ή δεν θα επιβληθεί διακοπή λειτουργίας της 
δραστηριότητας που εξυπηρετούν, επιτρέπεται η βελ−
τίωση και ο εκσυγχρονισμός τους για λόγους υγιεινής, 
ασφάλειας, εξοικονόμησης ενέργειας και αποθήκευσης 
νερού σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και μετά από 
γνώμη του Φορέα Διαχείρισης, εκτός αν διαφορετικά 
προβλέπεται στην παρούσα.

β. Έργα εθνικής σημασίας, ύστερα από έγκριση του 
Υπουργικού Συμβουλίου.

Ο χαρακτηρισμός ενός έργου ως Εθνικής Σημασίας 
γίνεται με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, μετά 
από σύμφωνη γνώμη των εκάστοτε καθ’ύλην αρμοδίων 
Υπουργών.

γ. Επίσης έργα εκτάκτου ανάγκης (σεισμών, πλημ−
μυρών, πυρόσβεσης, θεομηνιών, παροχής βοήθειας σε 
κινδυνεύοντα πρόσωπα, σκάφη κ.λπ.), υπό την επιφύλαξη 
1) τυχόν ειδικοτέρων διατάξεων 2) υπό την προϋπόθεση 
ότι: Μετά την παρέλευση του κινδύνου, ο αρμόδιος φο−
ρέας επέμβασης, θα προβεί στις απαραίτητες ενέργειες 
αποκατάστασης του οικοσυστήματος. 

4. Οικισμοί που δεν έχουν οριοθετηθεί έως την ημέρα 
δημοσίευσης του παρόντος δύνανται να οριοθετηθούν 
βάσει της κείμενης νομοθεσίας. Οικισμοί προϋφιστά−
μενοι του 1923 που δεν έχουν οριοθετηθεί μπορούν να 
δομούνται βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας.

5. Επιβάλλεται εντός τριών ετών από τη δημοσίευσή 
της παρούσας η απομάκρυνση από την περιοχή των 
υφιστάμενων παράνομων έργων και δραστηριοτήτων, 
εκτός αν ρητά προβλέπεται διαφορετικά στην παρούσα, 
τα οποία έρχονται σε αντίθεση με τα οριζόμενα στη 
παρούσα απόφαση και επιβάλλεται η αποκατάσταση 
του περιβάλλοντος σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις 
και τις υποδείξεις του Φορέα Διαχείρισης. 

6. α) Για τις υφιστάμενες δραστηριότητες εντός των 
περιοχών των ζωνών Προστασίας της Φύσης καθώς 
και των Περιφερειακών Ζωνών της προστατευόμενης 
περιοχής τους, υποβάλλονται εντός τεσσάρων ετών 
από τη δημοσίευση της παρούσας, νέες Μελέτες Περι−
βαλλοντικών Επιπτώσεων στις αρμόδιες υπηρεσίες, για 
την έκδοση νέων αποφάσεων έγκρισης περιβαλλοντικών 
όρων λειτουργίας.

β) Από την υποχρέωση υποβολής νέων ΜΠΕ, σύμ−
φωνα με τα προβλεπόμενα στο προηγούμενο εδάφιο, 
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εξαιρούνται οι δραστηριότητες, για τις οποίες έχει εκ−
δοθεί απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων κατά 
την τελευταία πενταετία πριν από την δημοσίευση της 
παρούσας. 

Άρθρο 8
Κυρώσεις

Οι παραβάτες των διατάξεων της παρούσας απόφα−
σης υπόκεινται στις κυρώσεις που προβλέπονται από τα 
άρθρα 28, 29 και 30 του ν. 1650/1986, όπως το άρθρο 30 
τροποποιήθηκε με το άρθρο 4 του ν. 3010/2002, καθώς 
και από τις ειδικές διατάξεις της υφιστάμενης νομοθεσί−
ας όπως αυτή θα ισχύει με τις εκάστοτε τροποποιήσεις 
ή συμπληρώσεις. 

Άρθρο 9
Ισχύς 

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δη−

μοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως εκτός 
αν από τις επιμέρους διατάξεις της ορίζεται διαφορε−
τικά. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 23 Μαρτίου 2009

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ

  ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

 ΚΩΝ/ΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΟΥΦΛΙΑΣ

 ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ, ΑΙΓΑΙΟΥ

 ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

 ΣΩΤ. ΧΑΤΖΗΓΑΚΗΣ ΑΝ. ΠΑΠΑΛΗΓΟΥΡΑΣ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΖΩΝΩΝ 
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ 

ΠΟΤΑΜΟΥ ΑΧΕΡΟΝΤΑ 

Α. Ευρύτερη περιοχή ποταμού Αχέροντα (Βλ. Χάρτες 
4− 5)

1. ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ
Η Περιοχή Προστασίας της Φύσης περιλαμβάνει τέσ−

σερα τμήματα, τα εξής: 
Α1. Δέλτα Αχέροντα
Α2. Στενών Αχέροντα
Α2.1 Κοίτη Αχέροντα και Λασπότοπος
Θ. Θύλακας
Τα όρια της Περιοχή Προστασίας της Φύσης τμήμα Α1 

Δέλτα Αχέροντα φαίνονται στο πρωτότυπο διάγραμμα 
σε κλίμακα 1:10.000 με μαύρη γραμμή και μαύρη πλάγια 
διαγράμμιση.

Τα όρια της Περιοχή Προστασίας της Φύσης τμήμα Α2 
Στενών Αχέροντα φαίνονται στο πρωτότυπο διάγραμ−
μα σε κλίμακα 1:10.000 με μαύρη διακεκομμένη (με το 
γράμμα Α ανάμεσα στα διάκενα) γραμμή.

Τα όρια της Περιοχή Προστασίας της Φύσης τμήμα 
Α2.1 Κοίτη Αχέροντα και Λασπότοπος, φαίνονται στο 
πρωτότυπο διάγραμμα σε κλίμακα 1:10.000 με μαύρη 
συνεχή γραμμή και μαύρη πλάγια διαγράμμιση.

Τα όρια της Περιοχή Προστασίας της Φύσης τμήμα Θ 
Θύλακας όπως αυτός φαίνεται στον χάρτη 1:10.000 του 
Δέλτα Αχέροντα με μαύρη καρό διαγράμμιση.

Ζώνη Α1
Πρόκειται για το πολύγωνο που βρίσκεται νοτίως της 

Ζώνης Β1, ορίζεται ως Ζώνη Α1 Περιοχή Προστασίας 
της Φύσης «Έλος Αμμουδιάς» και προσδιορίζεται από 
τα παρακάτω σημεία.

Έχοντας σαν αφετηρία το σημείο 5 (κοινό με εκείνο 
της Ζώνης Β1), βόρεια του οικισμού Αμμουδιάς από όπου 
ακολουθώντας ανατολική−νοτιοανατολική πορεία κατά 
μήκος της τεχνητής τάφρου οδηγούμαστε στο σημείο 
16 και συνεχίζοντας στην ανατολική της παρειά φτά−
νουμε στο σημείο 15, το οποίο αποτελεί σημείο τομής 
τάφρων, τεχνητής και φυσικής. Κατόπιν ακολουθούμε 
βορειοανατολική πορεία κατά μήκος της τεχνητής τά−
φρου ως το σημείο 14. Στρέφουμε νότια−νοτιοανατολικά 
συνεχίζοντας κατά μήκος της τεχνητής τάφρου και συ−
ναντούμε το σημείο 13, από όπου και πάλι στρέφουμε και 
ακολουθούμε βορειοανατολική πορεία έως το σημείο 
12. Κατόπιν πορευόμαστε ανατολικά έως το σημείο 4. 
Τα προαναφερθέντα σημεία 15,14,13,12 και 4, τα οποία 
βρίσκονται όλα κατά μήκος της τεχνητής τάφρου ορί−
ζουν το νότιο άκρο της εν λόγω Ζώνης, καθώς και του 
βάλτου. Από το σημείο 4, ακολουθούμε τον αγροτικό 
δρόμο στα ριζά των λόφων όπως αυτά περιγράφονται 
από το φυσικό ανάγλυφο. Με αυτό τον τρόπο και αφού 
διατρέξουμε όλη την βόρεια πλευρά του υγροβιότοπου 
οδηγούμαστε στο σημείο 5, όπου βρισκόταν και η αφε−
τηρία μας.

Έτσι ορίζεται το πολύγωνο της Ζώνης Α1.
Ζώνη Α2 (βλ.Αριθ.Σχ.5)
Πρόκειται για το πολύγωνο που βρίσκεται στα διοι−

κητικά όρια των Ν. Θεσπρωτίας και Πρεβέζης. Ορίζεται 
από διακεκομμένη μαύρη γραμμή (φέρει αντί τελείας 

ή άλλου σημείου το γράμμα Α, ως σημείο στίξης) και 
ορίζεται από τους υδροκρίτες των λόφων Τουργάρι 
ανατολικά, Τσούκκα στα νότια−νοτιοδυτικά και Τσεκούρι 
στα δυτικά. Προς βορράν από τους λόφους Βραχάκι, 
Κούγκι, Ερ. Κιάφας & Φλάμπουρο.

Έτσι ορίζεται το πολύγωνο της Ζώνης Α2.
Ζώνη Α 2.1
Πρόκειται για το πολύγωνο που ευρίσκεται νοτίως της 

Ζώνης Β2, ορίζεται ως Ζώνη Α2.1 Περιοχή Προστασίας 
της Φύσης «Παράκτιοι Λόφοι και Έλη Βαλανιδοράχης 
– Παραποτάμια Οικοσυστήματα» και προσδιορίζεται από 
τα παρακάτω σημεία.

Από το σημείο 21, όπως τούτο αναφέρεται παραπάνω 
στην Ζώνη Β2, ακολουθούμε νότια πορεία παράλληλη 
με το δυτικό ρείθρο της Ε.Ο. έως το σημείο 22. Κατόπιν 
στρέφουμε προς δυσμάς και ακολουθούμε το βόρειο 
πρανές του δρόμου έως τα ριζά του παρακτίου λόφου, 
όπου βρίσκεται το σημείο 23. Από αυτό το σημείο στρε−
φόμαστε νότια και ακολουθώντας τον χωματόδρομο για 
640μ. έως το σημείο 24. Από εκεί στρέφουμε βορειοα−
νατολικά ακολουθώντας νοητή ευθεία για 590μ. έως το 
σημείο 25. Κατόπιν, νοτιοανατολικά και ακολουθώντας 
επίσης νοητή ευθεία για 400μ, όπου συναντούμε το 
σημείο 26. Εκ νέου κάνοντας χρήση της ίδιας τεχνικής 
ακολουθούμε νοητή ευθεία για 665μ, όπου βρίσκουμε 
το σημείο 27, που ορίζεται ως το σημείο τομής της νο−
ητής ευθείας, με το υφιστάμενο αρδευτικό κανάλι. Από 
εκεί ακολουθούμε το αρδευτικό κανάλι, προς νότο και 
αφού παρακολουθήσουμε τις καμπές του, στρέφουμε 
βόρεια−βορειοανατολικά έως την γέφυρα που ευρίσκε−
ται στα βόρεια ριζά του παράκτιου λόφου στον ορμίσκο 
του Οδυσσέα, όπου και υπάρχει το σημείο 28. Κατόπιν 
ακολουθούμε τον χωματόδρομο (μονοπάτι) που υπάρχει 
και περιγράφει τα ριζά του λόφου με κατεύθυνση νότια−
νοτιοανατολική ως το σημείο 29. Από εκεί με πορεία 
νότια−νοτιοανατολική ακολουθούμε τον χωματόδρομο 
δίπλα στο αρδευτικό κανάλι έως την συμβολή του με 
τον αγροτικό δρόμο, όπου ευρίσκεται το σημείο 30. Από 
εκεί με νοητή ευθεία και με κατεύθυνση νοτιοδυτική, 
διασχίζουμε τον υφιστάμενο χωματόδρομο και στα ριζά 
του λόφου συναντούμε το σημείο 31. Από εκεί και κατά 
μήκος του υφιστάμενου καναλιού ακολουθούμε δυτική 
πορεία έως το σημείο της εκβολής του (καναλιού), στον 
όρμο Οδυσσέα, όπου βρίσκεται το σημείο 8. Από αυτό 
το σημείο, ακολουθούμε την ακτογραμμή προς βορράν 
έως το σημείο των εκβολών του Αχέροντα που βρίσκε−
ται το σημείο 7. Από κει ακολουθούμε την νότια όχθη 
του ποταμού με κατεύθυνση προς ανατολάς έως το 
προαναφερόμενο στην προηγούμενη ζώνη, σημείο 19. 
Τα λοιπά σημεία του πολυγώνου που αποτελούν και το 
νότιο όριο της Ζώνης Β2, είναι τα 18,20,21 όπως τούτα 
αναφέρθησαν ανωτέρω. 

Έτσι ορίζεται το πολύγωνο της Ζώνης Α2.1
Ζώνη Θύλακας Βλάστησης
Πρόκειται για το πολύγωνο που ευρίσκεται εξ ολο−

κλήρου μέσα στην Ζώνη Β2, Περιφερειακή Ζώνη «Καλ−
λιέργειες» ορίζεται ως Ζώνη Θύλακας Βλάστησης και 
προσδιορίζεται από τα παρακάτω σημεία.

Το σημείο 33 που ευρίσκεται πάνω στον αγροτικό 
δρόμου (χωματόδρομο), ο οποίος ορίζει το νότιο όριο 
του θύλακα βλάστησης. Στην πορεία ακολουθούμε τα 
σημεία 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, και 43, όπου στο 
σημείο αυτό ξανασυναντούμε τον αγροτικό δρόμο. Από 
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εκεί, ακολουθούμε το νότιο ρείθρο του αγροτικού δρό−
μου και συναντούμε τα σημεία 44, 45, 46 και 47.

Έτσι ορίζεται το πολύγωνο της Ζώνης του Θύλακα 
Βλάστησης.

2. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΖΩΝΗ
Η Περιφερειακή Ζώνη περιλαμβάνει τέσσερα τμήματα, 

τα εξής:
Β1. Τμήμα Δέλτα Αχέροντα – Λόφος Γλώσσας Παρά−

κτιο τμήμα
Β1. Τμήμα Δέλτα Αχέροντα – Θαλάσσιο τμήμα
Β2. Τμήμα Δέλτα Αχέροντα – Ζώνη Καλλιεργειών
Β2 Τμήμα Δέλτα Αχέροντα – Ζώνη Καλλιεργειών (νο−

τίως της Ζώνης Α2.1)
Β3. Τμήμα κοίτης Αχέροντα
Β4. Τμήμα Στενών Αχέροντα
Τα όρια της Περιφερειακής Ζώνης τμήμα Β1 Δέλτα 

Αχέροντα – Λόφος Γλώσσας Παράκτιο τμήμα φαίνονται 
στο πρωτότυπο διάγραμμα σε κλίμακα 1:50.000 με μαύ−
ρη γραμμή και μαύρη οριζόντια διαγράμμιση.

Τα όρια της Περιφερειακής Ζώνης τμήμα Β1 Δέλτα 
Αχέροντα – Θαλάσσιο τμήμα φαίνονται στο πρωτότυπο 
διάγραμμα σε κλίμακα 1:50.000 με μαύρη γραμμή και 
μαύρη πλάγια διαγράμμιση.

Τα όρια της Περιφερειακής Ζώνης τμήμα Β2 Δέλτα 
Αχέροντα – Ζώνη Καλλιεργειών φαίνονται στο πρωτό−
τυπο διάγραμμα σε κλίμακα 1:50.000 με μαύρη γραμμή 
και μαύρη πλάγια διαγράμμιση.

Τα όρια της Περιφερειακής Ζώνης τμήμα Β2 Δέλ−
τα Αχέροντα – Ζώνη Καλλιεργειών (νοτίως της Ζώνης 
Α2.1) φαίνονται στο πρωτότυπο διάγραμμα σε κλίμακα 
1:50.000 με μαύρη γραμμή και μαύρη πλάγια διαγράμ−
μιση.

Τα όρια της Περιφερειακής Ζώνης τμήμα Β3. Παραπο−
τάμια οικοσυστήματα Αχέροντα περιλαμβάνει ολόκληρη 
την κοίτη του ποταμού Αχέροντα και την παραποτάμια 
ζώνη πλημμυρών μεταξύ των αναχωμάτων φαίνονται 
στο πρωτότυπο διάγραμμα σε κλίμακα 1:50.000 με μαύ−
ρη διακεκομμένη (με το γράμμα Β ανάμεσα στα διάκενα) 
γραμμή.

Τα όρια της Περιφερειακής Ζώνης τμήμα Β4 Στενά 
Αχέροντα, φαίνονται στο πρωτότυπο διάγραμμα σε κλί−
μακα 1:50.000 με μαύρη διακεκομμένη (με το γράμμα Β 
ανάμεσα στα διάκενα) γραμμή.

2. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΖΩΝΗ
Ζώνη Β1
Πρόκειται για το πολύγωνο που ορίζεται ως η Πε−

ριφερειακή Ζώνη «Λόφος Γλώσσας –Παράκτιο Τμήμα 
– Θαλάσσιο Τμήμα» και προσδιορίζεται από τα παρα−
κάτω σημεία.

Με αφετηρία το σημείο 1, ακολουθούμε νότια−νοτιο−
ανατολική πορεία ως το σημείο 2 που βρίσκεται στο 
δυτικό ρείθρο της Ε.Ο. Πρέβεζας – Ηγουμενίτσας. Στο 
σημείο αυτό στρίβουμε με δυτική – βορειοδυτική κα−
τεύθυνση προς το σημείο 3 και από εκεί με βορειοδυ−
τική κατεύθυνση φτάνουμε στο σημείο 4 που είναι το 
ανατολικότερο όριο του υγροβιότοπου. Παραμένοντας 
στο δυτικό ρείθρο του αγροτικού δρόμου ακολουθούμε 
βορειοδυτική πορεία και κατόπιν νότια − νοτιοδυτική 
περιγράφοντας τα ριζά των λόφων οπότε φτάνουμε στο 
σημείο 5, το δυτικότερο άκρο του υγροβιότοπου. Στην 
συνέχεια, ακολουθώντας το παλιό αρδευτικό κανάλι 

καταλήγουμε στο σημείο 6, που βρίσκεται στον όρμο 
Φανάρι, του οικισμού της Αμμουδιάς. Ακολουθώντας 
το περίγραμμα της ακτής καταλήγουμε στο σημείο 7 
και συνεχίζοντας περιγράφουμε όλη την ακτογραμμή 
στα δυτικά του λόφου Λασπότοπος και φτάνουμε στο 
νοτιότερο τμήμα του ορμίσκου Οδυσσέας, στο σημείο 
8. Από το σημείο αυτό με νοητή ευθεία και κατεύθυνση 
δυτική−νοτιοδυτική συναντούμε το σημείο 9 που απέχει 
250μ από την ακτή. Από το σημείο αυτό και πάλι με νο−
ητή ευθεία και κατεύθυνση βόρεια φτάνουμε στο σημείο 
10 που βρίσκεται 250μ από την ακτή. Από το σημείο 
αυτό, εκ νέου με νοητή ευθεία, φτάνουμε στο σημείο 
11 και από εκεί με κατεύθυνση νότια−νοτιοανατολική 
επιστρέφουμε στο σημείο 1. 

Έτσι ορίζεται το πολύγωνο της Ζώνης Β1. 
Ζώνη Β 2 
Πρόκειται για το πολύγωνο που βρίσκεται νοτίως της 

Ζώνης Α1, ορίζεται ως Περιφερειακή «Ζώνη Καλλιέργει−
ες» και προσδιορίζεται από τα παρακάτω σημεία.

Από το σημείο 15, ακολουθούμε τη δυτική παρειά της 
τάφρου με νότια−νοτιοδυτική κατεύθυνση έως την συμ−
βολή της με τον επαρχιακό δρόμο Αμμουδιάς –Μεσοπό−
ταμου, όπου ορίζεται το σημείο 17. Κατόπιν στρέφουμε 
ανατολικά και ακολουθώντας το νότιο ανάχωμα της 
πλημμυρικής κοίτης του ποταμού και κατά μήκος της 
τάφρου οδηγούμαστε ως το σημείο 18, στα ριζά του 
λόφου αρχαιολογικού ενδιαφέροντος. Στην συνέχεια με 
νοητή ευθεία περνούμε στο νότιο ρείθρο του δρόμου 
όπου βρίσκεται το σημείο 19. Από εκεί ακολουθούμε 
ανατολική πορεία κατά μήκος της επαρχιακής οδού και 
της τεχνητής αντιπλημμυρικής τάφρου έως το σημείο 
με αριθμό 20 που βρίσκεται έξω από το νεκροταφείο 
του Μεσοπόταμου. Από αυτό το σημείο στρέφουμε νό−
τια−νοτιοανατολικά και φτάνουμε στο σημείο 21 που 
ορίζεται σαν το σημείο της συμβολής, του αγροτικού 
δρόμου με την Ε.Ο Πρέβεζας – Ηγουμενίτσας. Κατόπιν 
ακολουθώντας βόρεια−βορειοδυτική κατεύθυνση κατά 
μήκος του δυτικού ρείθρου της Ε.Ο, φτάνουμε στο ση−
μείο 2. Τα υπόλοιπα σημεία της Ζώνης Β2 3,4,12,13,14 και 
15, είναι αυτά που περιγράφηκαν και ορίστηκαν από την 
προηγούμενη Ζώνη Α1. 

Έτσι ορίζεται το πολύγωνο της Ζώνης Β2.
Ζώνη Β 2.1
Πρόκειται για το πολύγωνο που ευρίσκεται νοτίως της 

Ζώνης Α2.1, ορίζεται ως Ζώνη Β2.1 Περιφερειακή Ζώνη 
«Καλλιέργειες» και προσδιορίζεται από τα παρακάτω 
σημεία. 

Από το ήδη γνωστό σημείο 22 (της ανωτέρω αναφε−
ρομένης ζώνης), ακολουθούμε το δυτικό ρείθρο της 
Ε.Ο Πρέβεζας – Ηγουμενίτσας, με κατεύθυνση νότια, 
έως το σημείο με την συμβολή της με αγροτικό δρό−
μο στα βορειοανατολικά του οικισμού της Βαλανιδο−
ράχης. Ακολουθούμε την υφιστάμενη κατεύθυνση του 
χωματόδρομου περιγράφοντας τα ριζά ολόκληρου του 
λόφου, όπου ευρίσκεται ο συγκεκριμένος οικισμός με 
κατεύθυνση από ανατολή προς δύση, έως το σημείο 
της συμβολής δύο αγροτικών δρόμων, όπου ευρίσκεται 
το σημείο 32. Κατόπιν ακολουθούμε την τον χωματό−
δρομο με τις όποιες καμπές του ως το σημείο 31. Τα 
υπολειπόμενα δυτικά και βόρεια όρια της εν λόγω ζώνης 
αποτελούνται από τα ίδια σημεία που περιγράφηκαν 
από την προηγούμενη Ζώνη Α 2.1 και είναι τα ακόλουθα 
30, 29, 28, 27, 26, 25, 24, 23 έως το σημείο 22. 

Έτσι ορίζεται το πολύγωνο της Ζώνης Β2
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Ζώνη Β3 (βλ.Αριθ.Σχ.5)
Πρόκειται για το πολύγωνο που βρίσκεται εντός των 

διοικητικών ορίων του Δ.Δ. Γλυκή του Ν. Πρεβέζης. 
Ορίζεται ως Ζώνη Παραποτάμια οικοσυστήματα Πο−
ταμού Αχέροντα και περιλαμβάνει ολόκληρη την κοί−
τη του ποταμού Αχέροντα και την παραποτάμια ζώνη 
πλημμυρών. Ορίζεται από διακεκομμένη μαύρη γραμμή 
(φέρει αντί τελείας ή άλλου σημείου το γράμμα Β, ως 
σημείο στήξις) και βρίσκεται δυτικά της Ζώνης Α2, στα 
ριζά του λόφου Τσεκούρι. Νότια βρίσκεται η περιοχή 
Βουβοπόταμος. 

Έτσι, ορίζεται το πολύγωνο της Ζώνης Β3
Ζώνη Β4 (βλ.Αριθ.Σχ.5)
Πρόκειται για το πολύγωνο που βρίσκεται εντός των 

διοικητικών ορίων του Δ.Δ. Γλυκή του Δήμου Αχέρο−
ντα του Ν. Πρεβέζης, δυτικά της ζώνης Α2 και βορείως 
της Ζώνης Β3. Ορίζεται ως Ζώνη Παραποτάμια οικο−
συστήματα Ποταμού Αχέροντα και περιλαμβάνει τα 
στενά του ποταμού Αχέροντα και την παραποτάμια 
ζώνη πλημμυρών. Ορίζεται από διάστικτη γραμμή (φέρει 
αντί τελείας ή άλλου σημείου το γράμμα Β, ως σημείο 
στίξης) και εντοπίζεται μεταξύ των λόφων Τζαβέλλαινα 
προς τα ανατολικά, Περιχάτι στα νότια, Βραχάκι στα 
βόρεια κα του οικισμού Γλυκή προς τα δυτικά. 

Έτσι, ορίζεται το πολύγωνο της Ζώνης Β4

ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ ΔΕΛΤΑ ΑΧΕΡΟΝΤΑ

A/A X Ψ

1 196148 4351985.6

2 199852 4349255.6

3 199588.2 4349306.4

4 199156.5 4349684.5

5 196292.7 4349511.7

6 195846.1 4349197.1

7 195962.2 4348550

8 195455.3 4346173

9 195530 4346024

10 195162 4352123

11 195837 4352224.6

12 198849.1 434964.4

13 197167.8 4348994.1

14 197118.9 4349139

15 196698.9 4348967.5

16 196004.9 4349585.9

17 196420.2 4348564.8

18 196987.8 4348188.5

19 196982.8 4348180.1

20 199962.6 4348391.6

21 200049.7 4348325.6

22 200041.3 4348108.5

23 195911.1 4348092

24 195937 4347507.4

25 196504.9 4347670.3

26 196596.8 4347270.2

27 195961.3 4347129.9

28 196318.7 4346848.7

29 196509.2 4346688.2

30 196827.2 4346179.7

31 196771.7 4346187.2

32 198464 4346563

ΘΥΛΑΚΑΣ ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ

33 197730.5 4346395.2

34 197751.2 4346404.9

35 197774.2 4346466.2

36 197739.2 4346518.6

37 197605.8 4346585.1

38 197478.8 4346607.7

39 197453.3 4346599.6

40 197426.4 4346551.6

41 197410.5 4346467.4

42 197416.6 4346424.8

43 197438.9 4346403.1

44 197497.6 4346413.2

45 197553.5 4346428

46 197594.5 4346427.4

47 197659.3 4346428.6
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΖΩΝΩΝ 
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΟΤΑΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑ 

ΚΑΙ ΕΛΟΥΣ ΚΑΛΟΔΙΚΙΟΥ

Ευρύτερη περιοχή ποταμού Καλαμά (Βλ. Χάρτες 1−
2−3)

1. ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ
Η Περιοχή Προστασίας της Φύσης περιλαμβάνει τρία 

τμήματα, τα εξής: 
Α3. Έλους Καλοδικίου
Α4. Δέλτα Καλαμά
Α5. Στενά Καλαμά
Τα όρια της Περιοχή Προστασίας της Φύσης τμήμα 

Α3 Έλος Καλοδικίου φαίνονται στο πρωτότυπο διά−
γραμμα σε κλίμακα 1:10.000 με κυανέρυθρη συνεχόμενη 
γραμμή.

Τα όρια της Περιοχή Προστασίας της Φύσης τμήμα 
Α4 Δέλτα Καλαμά φαίνονται στο πρωτότυπο διάγραμμα 
σε κλίμακα 1:20.000 με κυανέρυθρη συνεχόμενη γραμμή 
και μαύρη πλάγια διαγράμμιση.

Τα όρια της Περιοχή Προστασίας της Φύσης τμήμα 
Α5 Στενά Καλαμά φαίνονται στο πρωτότυπο διάγραμμα 
σε κλίμακα 1:50.000 με μαύρη διάστικτη γραμμή (παύλα−
τελεία εναλλάξ).

Α3: Έλος Καλοδικίου: 
Το όριο ξεκινά από την διασταύρωση της Εθνικής οδού 

Ηγουμενίτσας−Πρέβεζας με επαρχιακή οδό προς Πυργί, 
στο σημείο Κ1. Στη συνέχεια ακολουθεί την Εθνική οδό 
μέχρι το σημείο Κ3 στο ύψος του οικισμού του Καλοδι−
κίου, το όριο στρέφεται νότια και ακολουθεί τη νοητή 
επέκταση υφιστάμενου αγροτικού δρόμου και τον ίδιο 
αγροτικό δρόμο, σε λωρίδα ξηράς εντός του έλους Κα−
λοδικίου μέχρι το σημείο Κ4 όπου ο δρόμος διασταυ−
ρώνεται με παλιό κανάλι. Στη συνέχεια το όριο κινείται 
ανατολικά μεταξύ των σημείων Κ4 και Κ5 κατά μήκος 
του καναλιού μέχρι το σημείο Κ6 όπου συναντά την 
Εθνική οδό. Στη συνέχεια το όριο ακολουθεί ξανά την 
Εθνική οδό μεταξύ των σημείων Κ6, Κ7; Κ8, Κ9 Κ10, Κ11, 
Κ12, Κ13. Στη συνέχεια στρέφει ΝΝΔ με νοητή ευθεία και 
συναντά το σημείο Κ14, στο νοτιοανατολικότερο άκρο 
του έλους. Το όριο κατόπιν ακολουθεί αρχικά την ακτο−
γραμμή της Έλους με κατεύθυνση ΝΝΔ για απόσταση 
περίπου 500 μ. στην συνέχεια κατευθύνεται προς την 
ισοϋψή των 160 μέτρων και στην συνέχεια ακολουθώ−
ντας αυτήν παράλληλα με την Δυτική ακτογραμμή του 
Έλους συναντά το σημείο Κ15 στην συνέχεια ταυτιζό−
μενη με την οριογραμμή της Ζώνης Β5 και διερχόμενη 
και από το σημείο Κ18, ενώνεται με το σημείο Κ1.

Έτσι, ορίζεται το πολύγωνο της Ζώνης Α3
Α4: Δέλτα Καλαμά:
Η οριογραμμή ξεκινά από το σημείο Δ1, αμμώδη χερ−

σόνησο του Δρέπανου και ακολουθεί πάντα το βόρειο 
ρείθρο της ασφάλτινης οδού Δρέπανου−Λόφος Λυγιά 
έως το σημείο Δ4 από όπου ξεκινά η χερσόνησος της 
Λυγιάς (Λυγαριάς). Από το σημείο Δ4, το όριο ακολου−
θεί την ισοβαθή των 6 μέτρων και κινείται νότιο δυτικά 
περιλαμβάνοντας εντός της ζώνης τη νήσο Πρασσούδι 
από την οποία διέρχεται σε απόσταση 200 μέτρων.

Στη συνέχεια, η οριογραμμή ακολουθεί ξανά την ισο−
βαθή των 6 μέτρων περιέρχεται την χερσόνησο της 

Λυγαριάς (Λυγιάς) και συνεχίζει κινούμενη πάνω στην 
ίδια ισοβαθή και τα σημεία Δ2−Δ19. Στο σημείο αυτό 
εφάπτεται στην ακτή νοτιοδυτικά των παλαιών εκβο−
λών του ποταμού. Κατόπιν στρέφει νοτιοδυτικά έως το 
σημείο Δ20, στην ισοβαθή των 6μ. Από το σημείο Δ20, 
ακολουθείται βόρεια – βορειοανατολική κατεύθυνση 
και διερχόμενοι από τα σημεία Δ22, Δ23, Δ24, Δ25, Δ26, 
Δ27, Δ28, οριοθετείται το δυτικό θαλάσσιο όριο της 
Ζώνης Α4. Φτάνοντας εκ νέου στην ακτή, η οριογραμ−
μή ακολουθεί υφιστάμενα στραγγιστικά κανάλια και 
κινείται μεταξύ των σημείων Δ29−Δ30−Δ31−Δ32. Από το 
σημείο Δ33, ακολουθεί υφιστάμενο αγροτικό δρόμο που 
κινείται στους πρόποδες του λόφου Μαστιλίτσα (Μα−
σκλινίτσα) και διέρχεται μεταξύ των σημείων Δ34−Δ35−
Δ36−Δ37−Δ38−Δ38−Δ39−Δ40 ως το σημείο Δ41. Από εκεί 
ξανά ακολουθείται, υφιστάμενο στραγγιστικό κανάλι με 
κατεύθυνση βορειοδυτική ως το σημείο Δ42. Από το 
σημείο Δ42, η οριογραμμή ακολουθεί τα όρια καλλιερ−
γούμενων εκτάσεων και χερσολιβαδικής έκτασης έως 
το Δ44, όπου συναντά χωμάτινο αγροτικό δρόμο έως 
την διασταύρωση προς την γέφυρα της νέας κοίτης 
του Καλαμά την οποία και την διέρχεται, έως το Δ45 
που βρίσκεται στην έξοδο της νότιας όχθης. Από το 
σημείο Δ45, η οριογραμμή ακολουθεί τη νότια όχθη 
προς δυσμάς ως το σημείο Δ46 και κατόπιν στρέφει 
νότια−νοτιοδυτικά ως το σημείο Δ47 και στην συνέχεια 
στρέφει ανατολικά σε ευθεία γραμμή ως το σημείο Δ48, 
στους πρόποδες του όρους Μαυροβούνι. Από το σημείο 
Δ48 ακολουθείται ο υδροκρίτης του όρους Μαυροβούνι 
με νότια κατεύθυνση έως το σημείο Δ49 σε επαφή με 
την κοίτη του ποταμού και στη συνέχεια ακολουθώντας 
χωμάτινο αγροτικό δρόμο με κατεύθυνση ΒΒΔ έως το 
σημείο Δ50. Από το Δ50 με κατεύθυνση ΝΝΔ έως το 
Δ51 και από εκεί ακολουθώντας ανενεργή αποστραγ−
γιστική τάφρο με κατεύθυνση νότια –νοτιοανατολικά 
και τέμνοντας με νοητή ευθεία γραμμή τέμνει κάθετα 
την παλαιά υφιστάμενη κοίτη μέχρι το σημείο Δ52 που 
βρίσκεται στην νότια όχθη του ποταμού. Από το σημείο 
Δ52 ακολουθεί την κοίτη του ποταμού έως το Δ53, 
όπου ακολουθεί τα όρια καλλιεργούμενων εκτάσεων 
και χερσολιβαδικής έκτασης έως το Δ54. Η οριογραμμή 
με κατεύθυνση νότια−νοτιοανατολική και επί αγροτικού 
χωμάτινου δρόμου ακολουθεί τα ριζά του λόφου ΒΒΑ, 
διερχόμενο από τα σημεία Δ55−Δ56−Δ57−Δ58−Δ59 και 
ακολουθεί τους πρόποδες του λόφου Αστράκι έως το 
Δ60. Κατόπιν κινείται ΒΒΑ, ακολουθεί την κοίτη φυσι−
κού καναλιού μέχρι το σημείο Δ61. Κατόπιν, ακολουθεί 
την κοίτη φυσικού καναλιού στρέφοντας ΝΝΑ διέρχεται 
από τα σημεία Δ62 ως το σημείο Δ63 και περιγράφει 
τους πρόποδες του μικρού λόφου ως το Δ64. Έπειτα 
ακολουθώντας την κοίτη της τεχνητής αποστραγιστκής 
τάφρου με κατεύθυνση ΒΒΑ, συναντούμε το σημείο Δ65, 
στα ριζά των λόφων Κορυφούλες. Από εκεί κινούμενο 
μεταξύ των σημείων Δ66, Δ67, Δ68, Δ69, Δ70, Δ71 περι−
γράφει τα ριζά των λόφων Κορυφούλες έως το σημείο 
Δ72 που βρίσκεται βόρειο ρείθρο της ασφάλτινης οδού. 
Ακολουθώντας το βόρειο ρείθρο φτάνει στο σημείο Δ73 
και από εκεί με κατεύθυνση Βόρεια−Βορειοανατολική, 
διέρχεται από τα σημεία Δ74−Δ75−Δ76 καταλήγει στο 
Δ77και πάλι στο βόρειο ρείθρο της ασφάλτινης οδού 
Ηγουμενίτσας−Δρέπανου. Στη συνέχεια ακολουθεί την 
οδό αυτή προς Δρέπανο, διερχόμενη από τα σημεία 
Δ77−Δ73−Δ72, πάντα στο βόρειο ρείθρο του δρόμου έως 
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το σημείο Δ1 όπου συναντά την αμμώδη χερσόνησο 
του Δρέπανου. 

Έτσι, ορίζεται το πολύγωνο της Ζώνης Α4.
Α5: Στενών Καλαμά:
Το όριο της Ζώνης, ξεκινά από τη γέφυρα της Μπο−

λιάνας και ανεβαίνει τη ράχη Παλούκια. Στη συνέχεια 
διέρχεται από τη θέση Γραβοπούλες και φτάνει στη 
ράχη Κοφτερή, στην ισοϋψή των 500 μέτρων. Στη συ−
νέχεια κινείται βόρεια, από τη θέση Μπουγάνια, νότια 
της κορυφής προφ. Ηλίας και κατέρχεται από τη ράχη 
Ρέβελα, όπου συναντά το ρέμα Δερβένι. Στη συνέχεια η 
οριογραμμή κινείται ανατολικά περικλείοντας το ρέμα 
Δερβένι, κινούμενη στη βόρεια όχθη του, απ’ όπου στρέ−
φει ανατολικά, νότια των ορίων οικισμού της Ραβενής 
έως τις όχθες του Καλαμά τις οποίες διέρχεται και 
ακολουθεί το μονοπάτι προς το Πολύδροσο κινούμενο 
νότια, διερχόμενο τη ράχη Σουμάκα και τη θέση Διά−
σελο.

Η οριογραμμή συναντά το ρέμα Μέγα Λάκκος και το 
ακολουθεί νότια κατεύθυνση, έως την κορυφή Σίδερη 
(816μ). Έπειτα κατέρχεται, διερχόμενη βορείως από τα 
εξωτερικά όρια του οικισμού Πέντε Εκκλησιές, όπου και 
καταλήγει στη γέφυρα Μπολιάνας.

Έτσι, ορίζεται το πολύγωνο της Ζώνης Α5
2. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΖΩΝΗ 
Η Περιφερειακή Ζώνη περιλαμβάνει οκτώ τμήματα, 

τα εξής:
Β5. Τμήμα Έλους Καλοδικίου
Β6. Τμήμα Δέλτα Καλαμά
Β7. Τμήμα Δρεπάνου
Β8. Τμήμα Λυγιάς και Κορυφούλες
Β9. Τμήμα Αγινάζι.
Β10. Τμήμα Λιουμπέτσι.
Β11. Τμήμα Κοίτης Καλαμά.
Β12. Τμήμα Στενά Καλαμά.
Τα όρια της Περιφερειακής Ζώνης τμήμα Β5 Περι−

φερειακή Ζώνη Έλους Καλοδικίου φαίνονται στο πρω−
τότυπο διάγραμμα σε κλίμακα 1:10.000 με συνεχόμενη 
γραμμή χρώματος βιολετί (μωβ).

Τα όρια της Περιφερειακής Ζώνης τμήμα Β6 Περιφε−
ρειακή Ζώνη Δέλτα Καλαμά – Ζώνη Καλλιεργειών φαί−
νονται στο πρωτότυπο διάγραμμα σε κλίμακα 1:20.000 
με συνεχόμενη γραμμή χρώματος βιολετί (μωβ).

Τα όρια της Περιφερειακής Ζώνης τμήμα Β7 Περιφε−
ρειακή Ζώνη Δρεπάνου – Ζώνη Καλλιεργειών φαίνο−
νται στο πρωτότυπο διάγραμμα σε κλίμακα 1:20.000 με 
συνεχόμενη γραμμή χρώματος βιολετί (μωβ) και καρό 
διαγράμμιση.

Τα όρια της Περιφερειακής Ζώνης τμήμα Β8 Περιφε−
ρειακή Ζώνη Λυγιάς και Κορυφούλες – Ζώνη Καλλιερ−
γειών φαίνονται στο πρωτότυπο διάγραμμα σε κλίμακα 
1:20.000 με συνεχόμενη γραμμή χρώματος βιολετί (μωβ) 
και ορθογωνισμένο κάνναβο, με ευθύγραμμη απότμιση 
των κορυφών του τετραγώνου.

Τα όρια της Περιφερειακής Ζώνης τμήμα Β9 Περιφε−
ρειακή Ζώνη Αγιονάζι – Ζώνη Καλλιεργειών φαίνονται 
στο πρωτότυπο διάγραμμα σε κλίμακα 1:20.000 με συ−
νεχόμενη γραμμή χρώματος βιολετί (μωβ) και διαγώνια 
πράσινη διαγράμμιση.

Τα όρια της Περιφερειακής Ζώνης τμήμα Β10 Περιφε−
ρειακή Ζώνη Λιουμπέτσι – Ζώνη Καλλιεργειών φαίνο−

νται στο πρωτότυπο διάγραμμα σε κλίμακα 1:20.000 με 
συνεχόμενη γραμμή χρώματος βιολετί (μωβ) και ορθο−
γωνισμένο κάνναβο με κυκλική απότμιση των κορυφών 
του τετραγώνου.

Τα όρια της Περιφερειακής Ζώνης τμήμα Β11 Περιφε−
ρειακή Ζώνη Κοίτη Καλαμά φαίνονται στο πρωτότυπο 
διάγραμμα σε κλίμακα 1:50.000 με διάστικτη γραμμή 
μαύρου χρώματος.

Τα όρια της Περιφερειακής Ζώνης τμήμα Β12 Περιφε−
ρειακή Ζώνη Στενά Καλαμά φαίνονται στο πρωτότυπο 
διάγραμμα σε κλίμακα 1:50.000 με διάστικτη γραμμή 
μαύρου χρώματος.

Η οριοθέτηση των οκτώ αυτών τμημάτων της περι−
φερειακής ζώνης είναι η εξής:

Β5: Τμήμα Έλους Καλοδικίου:
Η οριογραμμή ξεκινά από το σημείο Κ1 και ακολουθεί 

το όριο της λεκάνης απορροής του Καλοδικίου ανεβαί−
νοντας τη ράχη του όρους Μεσοβούνι κινούμενο μεταξύ 
των σημείων Κ19, Κ20, Κ21, Κ22, Κ23, Κ24, Κ25, Κ26, Κ27, 
Κ28, Κ29, Κ30 κινούμενο βόρεια μεταξύ κορυφών. Στη 
συνέχεια στρέφει νότια −νοτιοανατολικά και κινείται 
στην κορυφογραμμή του όρους Σκούπες μεταξύ των 
σημείων Κ30 έως Κ41 όπου στρέφει και κινείται κατά 
μήκος της ισοϋψούς των 200 μέτρων (σημεία Κ42, Κ43). 
Στη συνέχεια το όριο κατέρχεται ακολουθώντας παλαιό 
μονοπάτι που κινείται παράλληλα με την κορυφή βρα−
χώδους σχηματισμού (σημεία Κ44−Κ45−Κ46−Κ47) τέμνει 
την επαρχιακή οδό προς Μορφή και από το σημείο 
Κ47 ακολουθεί την Ε.Ο Ηγουμενίτσας−Πρέβεζας διέρ−
χεται από το σημείο Κ13 και ακολουθεί την Ε.Ο έως 
την διασταύρωση της με την οδό Πρέβεζα −Πάργας. 
Από εκεί παρακολουθεί την Ε.Ο. με κατεύθυνση ΝΝΔ 
διερχόμενη από το βόρειο ρείθρο της οδού περνά από 
τα σημεία Κ48, Κ49 έως και το Κ50. Από το σημείο Κ50, 
με κατεύθυνση ΒΒΔ διερχόμενη από τις κορυφογραμμές 
των σημείων Κ51 έως Κ58. Από το σημείο Κ58 κατέρχε−
ται μέσω μισγάγγειας, διερχόμενο από το σημείο Κ59. 
Κατόπιν, στρέφει ΔΒΔ και ακολουθώντας την κορυφή 
του όρους Πεζούλες, διέρχεται από τα σημεία Κ60−
Κ61−Κ62−Κ63 έως το Κ15, το οποίο αποτελεί το όριο 
της Περιοχής Προστασίας της Φύσης. Από το σημείο 
Κ15 έως το σημείο Κ1, ταυτίζεται με το όριο της Ζώνης 
Προστασίας της Φύσης.

Έτσι, ορίζεται το πολύγωνο της Ζώνης Β5
Β6: Τμήμα Δέλτα Καλαμά:
Περιλαμβάνει την κυρίως περιοχή των καλλιεργειών. Το 

δυτικό όριο του τμήματος Β6 είναι η οριογραμμή της 
Περιοχής Προστασίας της Φύσης Α4 (σημεία Δ29−Δ62). 
Το ανατολικό όριο ξεκινά από το σημείο Δ29 και κινεί−
ται ανατολικά πάνω σε ανάχωμα μεταξύ των σημείων 
Δ162, Δ161, Δ160 και διέρχεται στα εξωτερικά όρια του 
οικισμού Ασπροκκλήσι και συναντά την οδό Σαγιάδας 
− Ασπροκκλησίου στο σημείο Δ158. Στη συνέχεια ακο−
λουθεί την οδό μέχρι το φράγμα του Καλαμά (φράγμα 
Ραγίου) (σημεία Δ147−Δ146). Η οριογραμμή στη συνέχεια 
ακολουθεί τον δρόμο Ασπροκκλήσι − Ηγουμενίτσα και 
διέρχεται πό τα σημεία Δ145….Δ136. Από το σημείο Δ136 
ακολουθεί τμήμα του δρόμο Ασπροκκλήσι – Ηγουμε−
νίτσα έως την διασταύρωση της, με αγροτική οδό με 
κατεύθυνση δυτική−νοτιοδυτική διέρχεται μεταξύ των 
σημείων Δ135 και Δ134 Στη συνέχεια η οριογραμμή στρέ−
φει νότια−νοτιοανατολικά (που οδηγεί στο Σφαγείο) και 
κινείται μεταξύ των σημείων Δ134, Δ138, έως το σημείο 
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Δ137. Από κει με κατεύθυνση ΝΝΔ, διέρχεται από τα 
σημεία Δ125, Δ124… επί των λόφων Κορυφούλες έως το 
Δ114, που βρίσκεται στα ριζά των λόφων Κορυφούλες. 
Από το σημείο αυτό, και με κατεύθυνση ΝΝΔ ακολουθώ−
ντας στραγγιστικό κανάλι και αγροτικό δρόμο, διέρχεται 
από τα σημεία Δ81… Δ62, σημείο που ταυτίζεται με το 
όριο της Ζώνης Προστασίας της Φύσης.

Έτσι, ορίζεται το πολύγωνο της Ζώνης Β6.
Β7: Τμήμα Δρέπανου:
Το τμήμα αυτό περιλαμβάνει την αμμώδη χερσόνησο 

του Δρέπανου. Η οριογραμμή, περιγράφεται από τα 
σημεία Δ1 (στο σημείο που η οδός Δρέπανου−Ηγουμε−
νίτσας φτάνει την αμμώδη χερσόνησο του Δρέπανου 
και έπειτα στρέφει νότια−νοτιοανατολικά ακολουθώντας 
την ανατολική άκρη της χερσονήσου έως το σημείο Δ82, 
από το οποίο στρέφει βόρεια−βορειοδυτικά ακολουθώ−
ντας την ακτή μέσω των σημείων Δ83−Δ84−Δ85 έως το 
σημείο Δ3. Προς τα βόρεια, οριοθετείται από τη νότια 
όχθη της λιμνοθάλασσας Ρηχό (σημεία Δ2−Δ1) και από 
την οδό προς Μακρυγιάλι έως το σημείο Δ1.

Έτσι, ορίζεται το πολύγωνο της Ζώνης Β7
Β8: Τμήμα Λυγιάς και Κορυφούλες:
Η ζώνη Β8 Κορυφούλες, εντοπίζεται μεταξύ των Ζω−

νών Β6 προς βορράν, Β10 προς ανατολάς, Α4 προς 
νότον και δυσμάς και Β9 προς τα δυτικά. Η οριοθέτηση 
της ζώνης αποτυπώνεται στον επισυναπτόμενο χάρτη 
και περιγράφεται από τα παρακάτω σημεία Δ81−Δ114−…, 
−Δ118, Δ68−Δ67−Δ66−Δ65 έως και Δ81.

Η ζώνη Β8 Λυγιάς, εντοπίζεται ολοκληρωτικά εντός 
της Ζώνης Α4. Η οριοθέτηση της ζώνης αποτυπώνεται 
στον επισυναπτόμενο χάρτη και περιγράφεται από τα 
παρακάτω σημεία Δ4−Δ5−Δ86−Δ87−Δ88−Δ89−Δ90−Δ91−
Δ92− Δ93− Δ94−Δ95 − Δ96−Δ97−Δ98−Δ99−Δ100−Δ101−Δ102−
Δ103−Δ104 −Δ105−Δ106−Δ107−Δ108−Δ109−Δ110−Δ111−Δ112−
Δ113 και Δ4. 

Έτσι, ορίζεται το πολύγωνο της Ζώνης Β8
Β9: Τμήμα Αγιονάζι:
Η ζώνη αυτή εντοπίζεται μεταξύ των Ζωνών Β6 & Β8 

προς βορράν και από την Α4 προς νότον και δυσμάς. Η 
οριοθέτηση της ζώνης αποτυπώνεται στον επισυναπτό−
μενο χάρτη και περιγράφεται από τα παρακάτω σημεία 
Δ81−Δ66−Δ164−Δ163−Δ162−Δ78−Δ79–Δ80 έως και Δ81.

Έτσι, ορίζεται το πολύγωνο της Ζώνης Β9
Β10: Τμήμα Λιουμπέτσι:
Η ζώνη αυτή εντοπίζεται μεταξύ των Ζωνών Β6 προς 

βορράν και από τα σημεία Δ125−Δ126−Δ127−Δ128−Δ129 
και Δ130−Δ131 έως το Δ77. Τα σημεία από Δ77−Δ76−
Δ75−Δ74−Δ73−Δ72−Δ71−Δ70−Δ69 έως και −Δ68, αποτελούν 
το νότιο−νοτιοανατολικό όριο της προστατευόμενης 
Περιοχής. Στην συνέχεια η οριογραμμή ακολουθεί τα 
σημεία Δ119−Δ118…έως και Δ125. 

Έτσι, ορίζεται το πολύγωνο της Ζώνης Β10
Β11: Τμήμα Κοίτης Καλαμά (βλ. Αρ. σχ.3):
Η ζώνη αυτή, περιλαμβάνει ολόκληρη την κοίτη του 

ποταμού Καλαμά και την παραποτάμια ζώνη πλημμυ−
ρών του. Με αφετηρία το φράγμα του Καλαμά (φράγμα 
Ραγίου) έως τα όρια της Ζώνης Β12 Στενά Καλαμά. 
Ορίζεται από διακεκομμένη μαύρη γραμμή με ενδιάμεσα 
στοιχεία στήξις. 

Έτσι, ορίζεται το πολύγωνο της Ζώνης Β11
Β12: Τμήμα Στενών Καλαμά: (βλ. Αρ. σχ.3)
Η περιφερειακή ζώνη των Στενών, αποτελείται από την 

σύνδεση των ορίων των δύο καταφυγίων θηραμάτων 
της περιοχής και συγκεκριμένα το όριο του μόνιμου 
καταφυγίου θηραμάτων Μαλουνίου, Ραβενής, Πολύ−
δροσου, Θεσπρωτίας (απόφαση 74993/2381/17.5.1988 
Υπ. Γεωργίας−Διεύθυνση Δασών Ηγουμενίτσας − ΦΕΚ 
Β΄ 314/25.8.1988) και του προσωρινού καταφυγίου θη−
ραμάτων (απόφαση 2453/9.8.1993 Διεύθυνση Δασών 
Ηγουμενίτσας). Τα όρια περιγράφονται στις σχετικές 
ανωτέρω αποφάσεις. 

Έτσι, ορίζεται το πολύγωνο της Ζώνης Β12.

Συντεταγμένες Οριοθέτησης 
Έλους Καλοδικίου

ΣΗΜΕΙΟ Χ Υ

Κ1 193299,82 4358029,96

Κ2 193672,88 4357913.13

Κ3 194098,79 4357957,00

Κ4 194240.99 4357758,73

Κ5 194104.28 4357791.28

Κ6 194513.63 4357851.41

Κ7 195079,38 4357378.97

Κ8 195598,10 4356880.92

Κ9 195447.77 4356398,70

Κ10 195617,85 4356239,38

Κ11 195631.85 4356060.99

Κ12 195916,01 4355792.63

Κ13 195984,15 4355573,25

Κ14 195867,94 4355357,12

Κ15 193401.04 4357343,05

Κ16 193342,85 4357403,56

Κ17 193532.95 4357495.79

Κ18 193243,70 4357965,62

Κ19 193304,06 4358132,79

Κ20 193478,94 4358338,33

Κ21 193644,69 4358533.14

Κ22 193705,79 4359094.66

Κ23 193625.76 4359233,15

Κ24 193640,11 4359333.20

Κ25 193664,65 4359389,95

Κ26 193661.74 4359535,66

Κ27 193709,17 4359654,20

Κ28 193837,10 4359761.80

Κ29 193865,20 4359799,58

Κ30 194050,30 4359799.16
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Κ31 194182.18 4359736.04

Κ32 194365.4 7 4359567,00

Κ33 194366,10 4359387.40

Κ34 194494.19 4358954.36

Κ35 194562,93 4358718,27

 Κ36 194643.13 4358355.90

Κ37 194882.92 4358188.72

Κ38 195048.16 4358072.55

Κ39 195161.49 4357949,66

Κ40 195339.45 4357662.80

Κ41 195721.29 4357256.45

Κ42 195796,39 4357099.42

Κ43 195901.93 4356968,71

Κ44 195879,28 4356828,37

Κ45 195932,27 4356766,72

Κ46 195994,73 4356647,18

Κ47 196063,07 4356615,52

Κ48 195751.99 4355093,52

Κ49 195729,96 4354808.37

Κ50 194975,21 4353997.87

Κ51 193948.18 4354488,28

Κ52 193785,94 4354615,79

Κ53 193647,93 4354756,68

Κ54 193555,56 4354988,31

Κ55 193510,53 4355155.45

Κ56 193495,18 4355267,99

Κ57 193466,50 4355473,70

Κ58 193363.87 4355768,84

Κ59 193893,18 4356046,07

Κ60 193729,35 4356110.98

Κ61 193476,56 4356444,89

Κ62 193319 63 4356766,13

Κ63 193351.37 4356990,67

Κ64 193299.82 4358029.96

Συντεταγμένες Οριοθέτησης

Δέλτα Καλαμά

ΣΗΜΕΙΟ Χ Υ

Δ1 175429.58 4379999.32

Δ2 174732.14 4380538.30

Δ3 173822.01 4380848.06

Δ4 172412.76 4381025.68

Δ5 172382.63 4380970.05

Δ6 171206.98 4380048.81

Δ7 170591.12 4379731.18

Δ8 169857.58 4379640.99

Δ9 169296.64 4380076.26

Δ10 169441.22 4380500.00

Δ11 169920.34 4380919.34

Δ12 169880. 73 4381642.75

Δ13 170825.84 4381576.32

Δ14 171559.59 4381301.32

Δ15 171797.26 4381768.44

Δ16 172361.21 4381546.96

Δ17 171249.18 4382615.41

Δ18 170159.47 4381981.90

Δ19 169006.36 4382202.90

Δ20 168136.27 4382019.51

Δ21 168171.48 4383139.02

Δ22 168713.72 4384422.18

Δ23 168929.07 4387751.13

Δ24 168737.09 4389334.21

Δ25 169209.78 4389703.76

Δ26 171467.09 4389851.22

Δ27 172202.80 4391200.18

Δ28 172553.99 4392159.25

Δ29 173359.44 4392042.36

Δ30 173332.16 4391710.12

Δ31 173542.12 4391279.48

Δ32 173754.00 4391314.13

Δ33 173671.43 4390771.84

Δ34 174923.04 4390562.76

Δ35 175157.52 4390405.00

Δ36 175070.18 4389719.98

Δ37 175375.53 4389098.11

Δ38 174968.41 4389240.92

Δ39 174285.02 4389059.08

Δ40 174194.32 4388705.80

Δ41 173436.29 4389647.66

Δ42 172819.04 4390058.70
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Δ43 172658.49 4389741.85

Δ44 172870.02 4389487.85

Δ45 172697.92 4388859.82

Δ46 172470.20’ 4388879.95

Δ47 172358.56 4388655.64

Δ48 172572.06 4388621.14

Δ49 172398.04 4383862.43

Δ50 171175.61 4384298.87

Δ51 170958.95 4384003.91

Δ52 171275.20 4383427.38

Δ53 171010.10 4383208.71

Δ54 171079.56 4382995.75

Δ55 171750.82 4382448.61

Δ56 172299.88 4382177.10

Δ57 172622.45 4382488.94

Δ58 173105.77 4382320.77

Δ59 173204.68 4382041.87

Δ60 173387.94 4381910.93

Δ61 173451.22 4381996.79

Δ62 173538.75 4381933.08

Δ63 174060.59 4381358.19

Δ64 174297.47 4381379.46

Δ65 174662.93 4381696.31

Δ66 174957.98 4381507.05

Δ67 174959.48 4381297.32

Δ68 175155.02 4381085.76

Δ69 175361.10 4380845.61

Δ70 175568.47 4380878.09

Δ71 175686.56 4380697.34

Δ72 175803.16 4380585.88

Δ73 175884.00 4380650.74

Δ74 175880.96 4380895.11

Δ75 176086.39 4381036.75

Δ76 176354.28 4381016.52

Δ77 176409.21 4380929.89

Δ78 173819.69 4382026.14

Δ79 173870.03 4382237.77

Δ80 174301.04 4382247.19

Δ81 174323.54 4382477.95

Δ82 175617.64 4379246.82

Δ83 175281.60 4379936.62

Δ84 174879.57 4380310.57

Δ85 174451.09 4380451.93

Δ86 172257.38 4380934.97

Δ87 172232.76 4380859.52

Δ88 171992.32 4380870.79

Δ89 171859.55 4380600.12

Δ90 171579.23 4380444.67

Δ91 171296.13 4380500.00

Δ92 171246.57 4380948.25

Δ93 171039.18 4381037.08

Δ94 170923.02 4380996.45

Δ95 170478.03 4381236.77

Δ96 170218.38 4381278.69

Δ97 169928.11 4381456.44

Δ98 170087.98 4381546.42

Δ99 170223.18 4381389.78

Δ100 170442.23 4381309.64

Δ101 170701.17 4381214.70

Δ102 170839.48 4381416.49

Δ103 171103.43 4381299.57

Δ104 171037.12 4381100.05

Δ105 171490.60 4380876.07

Δ106 171629.68 4380853.62

Δ107 171712.46 4380973.31

Δ108 171823.96 4381084.48

Δ109 171860.79 4381635.29

Δ110 172080.96 4381344.90

Δ111 172059.03 4381132.14

Δ112 172189.20 4381085.22

Δ113 172271.98 4381016.48

Δ114 174515.16 4382550.58

Δ115 174994.50 4382285.12

Δ116 174963.49 4382082.22

Δ117 175085.96 4381883.95

Δ118 175170.66 4381572.97

Δ119 175148.95 4381334.38

Δ120 175652.67 4381335.20

Δ121 175823.20 4381656.11

Δ122 176078.73 4381608.40



4200 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ) 

Δ123 176291.37 4381414.47

Δ124 176492.13 4381355.90

Δ125 176776.61 4381560.81

Δ126 176865.99 4:381269.35

Δ127 177122.51 4381392.90

Δ128 177223.95 4381057.22

Δ129 177476.97 4380812.44

Δ130 177 335.33 4380676.37

Δ131 176775.70 4380901.12

Δ132 176832.43 4381676.23

Δ133 175894.43 4382174.89

Δ134 175360.68 4383262.71

Δ135 176520.64 4383652.77

Δ136 177509.96 4384862.17

Δ137 177 322.72 4385945.98

Δ138 176925.09 4385716.12

Δ139 176783.07 4385824.27

Δ140 176753.52 4386357.79

Δ141 177120.68 4386525.50

Δ142 177 350.70 4386381.70

Δ143 177418.17 4387047.90

Δ144 177639.72 4387349.46

Δ145 178198.07 4387511.68

Δ146 178417.85 4387375.84

Δ147 178578.62 4387483.91

Δ148 178038.36 4388330.79

Δ149 177658.68 4388162.20

Δ150 177257.64 4388473.33

Δ151 177153.29 4388312.07

Δ152 177004.46 4388834.03

Δ153 176788.67 4389150.85

Δ154 176647.21 4388736.61

Δ155 176540.29 4389428.41

Δ156 176698.82 4389637.60

Δ157 176814.03 4390400.12

Δ158 176573.97 4390815.23

Δ159 175994.90 4391098.46

Δ160 175402.85 4391689.90

Δ161 174931.76 4391849.08

Δ162 174511.23 4391774.71

  



 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ) 4201



4202 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ) 



 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ) 4203



4204 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ) 



 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ) 4205



4206 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ) 



 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ) 4207



4208 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ) 



ΦΕΚ 396 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ) 4209



4210 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ) 



 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ) 4211



4212 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ) 

ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ Φ.Ε.Κ.
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ − Βασ. Όλγας 227 23104 23956 ΛΑΡΙΣΑ − Διοικητήριο 2410 597449
ΠΕΙΡΑΙΑΣ − Ευριπίδου 63 210 4135228 ΚΕΡΚΥΡΑ − Σαμαρά 13 26610 89122
ΠΑΤΡΑ − Κορίνθου 327 2610 638109 ΗΡΑΚΛΕΙΟ − Πεδιάδος 2 2810 300781
ΙΩΑΝΝΙΝΑ − Διοικητήριο 26510 87215 ΜΥΤΙΛΗΝΗ − Πλ. Κωνσταντινουπόλεως 1 22510 46654
ΚΟΜΟΤΗΝΗ − Δημοκρατίας 1 25310 22858

ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΦΥΛΛΩΝ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
Σε έντυπη μορφήη μ ρφή

• Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 μέχρι 16 σελίδες σε 1 €, προσαυξανόμενη κατά 0,20 € για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού.
• Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 € ανά σελίδα.
Σε μορφή DVD/CDμ ρφή

Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση

Α΄ 150 € 40 € 15 € Α.Α.Π. 110 € 30 € −

 Β΄ 300 € 80 € 30 € Ε.Β.Ι. 100 € − −

 Γ΄ 50 € − −  Α.Ε.Δ. 5 € − −

Υ.Ο.Δ.Δ. 50 € − − Δ.Δ.Σ. 200 € − 20 €

Δ΄ 110 € 30 € − Α.Ε. − Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ. − − 100 €

• Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd−rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 € προσαυξανόμενη κατά 1 € ανά 50 σελίδες.
•  Η τιμή πώλησης σε μορφή cd−rom/dvd, δημοσιευμάτων μιας εταιρείας στο τεύχος Α.Ε.−Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ. σε 5 € ανά έτος.
 ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ Φ.Ε.Κ.: Τηλεφωνικά: 210 4071010 − fax: 210 4071010 − internet: http://www.et.gr

ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ Φ.Ε.Κ.

Τεύχος Έντυπη μορφή Ψηφιακή Μορφή Τεύχος Έντυπη μορφή Ψηφιακή Μορφή

Α΄ 225 € 190 € Α.Ε.Δ. 10 € Δωρεάν

Β΄ 320 € 225 € Α.Ε. − Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ. 2.250 € 645 €

Γ΄ 65 € Δωρεάν Δ.Δ.Σ. 225 € 95 €

Υ.Ο.Δ.Δ. 65 € Δωρεάν Α.Σ.Ε.Π. 70€ Δωρεάν

Δ΄ 160 € 80 € Ο.Π.Κ. − Δωρεάν

Α.Α.Π. 160 € 80 € Α΄+ Β΄+ Δ΄ + Α.Α.Π. − 450 €

Ε.Β.Ι. 65 € 33 €

• Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70 €, ποσό το οποίο αφορά τα ταχυδρομικά έξοδα.
•  Για την παροχή πρόσβασης μέσω διαδικτύου σε Φ.Ε.Κ. προηγουμένων ετών και συγκεκριμένα στα τεύχη: α) Α, Β, Δ, Α.Α.Π., Ε.Β.Ι. και Δ.Δ.Σ., η τιμή προσαυξάνεται,

πέραν του ποσού της ετήσιας συνδρομής του 2007, κατά 40 € ανά έτος και ανά τεύχος και β) για το τεύχος Α.Ε.−Ε.Π.Ε. & Γ.Ε.ΜΗ., κατά 60 € ανά έτος παλαιότητας.

* Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/28.2.2005 2η Υπηρεσία
Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, 
Τ.Κ. 104 32 Αθήνα).

* Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά και θα επιστρέφονται.
* Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεο−

πτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α., τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά Όργανα και οι τριτοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα
τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής (τρέχον έτος + παλαιότητα).

* Το ποσό υπέρ Τ.Α.Π.Ε.Τ. [5% επί του ποσού συνδρομής (τρέχον έτος + παλαιότητα)], καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκπτωση.
* Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση.

Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρούνται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: 210 5279000.
Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: Μάρνη 8 τηλ.: 210 8220885, 210 8222924, 210 5279050.

Οι πολίτες έχουν τη δυνατότητα ελεύθερης ανάγνωσης των δημοσιευμάτων που καταχωρούνται σε όλα τα τεύχη της Εφημερίδας της 
Κυβερνήσεως πλην εκείνων που καταχωρούνται στο τεύχος Α.Ε.−Ε.Π.Ε και Γ.Ε.ΜΗ., από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr).

Οι υπηρεσίες εξυπηρέτησης πολιτών λειτουργούν καθημερινά από 08:00 μέχρι 13:00

ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * FAX 210 52 21 004
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: http://www.et.gr  –  e-mail: webmaster.et@et.gr*04003961709090036*
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