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  ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ
Χαρακτηρισμός της περιοχής των ορεινών όγκων των 

Τζουμέρκων (Αθαμανικών Ορέων), του Περιστερίου 
(Όρους Λάκμου), της χαράδρας του ποταμού Αρά−
χθου και της ενδιάμεσης αυτών έκτασης της Κέ−
ντρο−δυτικής Πίνδου ως Εθνικού Πάρκου, καθορι−
σμός ζωνών προστασίας, καθορισμός χρήσεων, όρων 
και περιορισμών δόμησης και ίδρυση Φορέα Διαχεί−
ρισής της. 

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 6 (παρ.4) , 18, 19 (παρ. 

3), 21 (παρ. 1 και 2), 28, 29, 30 και 31 (παρ. 9 και 10) του 
ν. 1650/1986, «Για την προστασία του Περιβάλλοντος» 
(Α΄ 160) όπως τα άρθρα 18 και 21 τροποποιήθηκαν με 
τις διατάξεις του άρθρου 16 του ν. 2742/1999 (Α΄ 207) 
και όπως το άρθρο 30 τροποποιήθηκε με το άρθρο 
98 παρ. 12 του ν. 1892/1990 (Α΄ 101) και το άρθρο 4 του 
ν. 3010/2002 (Α’91).

2. Τη διάταξη του άρθρου 15 του ν. 2742/1999 «Χωρο−
ταξικός σχεδιασμός και αειφόρος ανάπτυξη και άλλες 
διατάξεις» (Α΄ 207), που συμπληρώθηκε με την παρ. 1 
του άρθρου 13 του ν. 3044/2002 (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. 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).

5. Την Υ300/14.11.2007 απόφαση του Πρωθυπουργού 
και του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δη−
μοσίων Έργων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων του Υπουργού 
Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων στους 
Υφυπουργούς Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσί−
ων Έργων» (Β΄2210).

6. Tην υπ’ αριθμ 32/2007 απόφαση του Νομαρχιακού 
Συμβουλίου Ν.Α. Άρτας.

7. Την υπ’ αριθμ 4/43/2007 απόφαση του Νομαρχιακού 
Συμβουλίου Ν.Α. Ιωαννίνων.

8. Την υπ’ αριθμ. 33/2007 απόφαση του Νομαρχιακού 
Συμβουλίου Ν.Α. Τρικάλων.

9. Τα υπ’ αριθμ.  85055/36/15.1.2007 και 88048/892/ 
19.4.2007 έγγραφα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυ−
ξης και Τροφίμων−Διεύθυνση Αισθητικών Δασών, Δρυ−
μών και Θήρας.

10. Το υπ’ αριθμ. 127005/1177/22.3.2007 έγγραφο της 
Ειδικής Υπηρεσίας Περιβάλλοντος (ΕΥΠΕ).

11. Το υπ’ αριθμ. ΓΔΦΠ 5940/4988/2.3.2007 έγγραφο του 
Υπουργείου Ανάπτυξης−Διεύθυνση Πολιτικής Ορυκτών 
Πρώτων Υλών.

12. Το υπ’ αριθμ. 1298/2189/28.2.2007 έγγραφο του Δα−
σαρχείου Καλαμπάκας.

13. Την από Ιανουάριο του 2007 Ειδική Περιβαλλοντι−
κή Μελέτη της ευρύτερης περιοχής Τζουμέρκων, σε 
εφαρμογή της οποίας εκδίδεται το παρόν διάταγμα, η 
οποία εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. οικ. 157211/371/2.2.2007 
Απόφαση του Γενικού Διευθυντή Περιβάλλοντος του 
ΥΠΕΧΩΔΕ.

14. Το γεγονός ότι από τις κανονιστικές διατάξεις 
του παρόντος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του 
κρατικού προϋπολογισμού και των προϋπολογισμών των 
οικείων Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων και Ο.Τ.Α.

15. Την υπ’ αριθμ. 249/2008 γvωμoδότηση τoυ Συμ−
βoυλίoυ της Επικρατείας, με πρόταση των Υπουργών 
Ανάπτυξης, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και του 
Υφυπoυργού Περιβάλλovτoς, Χωρoταξίας και Δημoσίωv 
’Εργωv, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Σκοπός

Σκοπός του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος εί−
ναι η προστασία, διατήρηση και διαχείριση της φύσης 
και του τοπίου, ως φυσικής κληρονομιάς και πολύτιμου 
εθνικού φυσικού πόρου σε τμήματα της περιοχής των 
ορεινών όγκων των Τζουμέρκων (Αθαμανικών Ορέων), 
του Περιστερίου (Όρους Λάκμος), της χαράδρας του 
ποταμού Αράχθου και της ενδιάμεσης αυτών περιοχής, 
που διακρίνονται για τη μεγάλη βιολογική, οικολογική, 
αισθητική, επιστημονική, γεωμορφολογική, γεωλογική 
και εκπαιδευτική τους αξία, με το χαρακτηρισμό τους 
ως Εθνικό Πάρκο. Ειδικότερα, επιδιώκεται η διατήρηση 
και ορθή διαχείριση των σπάνιων τοπίων, οικοτόπων 
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και ειδών χλωρίδας και πανίδας που απαντώνται στη 
συγκεκριμένη περιοχή καθώς και η θεσμοθέτηση δια−
δικασιών και μέτρων για την εξασφάλιση της αρμονι−
κής συνύπαρξης ανθρώπου και φύσης στο πλαίσιο της 
αειφόρου ανάπτυξης.

Άρθρο 2

Χαρακτηρισμός και οριοθέτηση της συνολικής περι−
οχής και των επιμέρους ζωνών

1. Χαρακτηρίζεται ως Εθνικό Πάρκο με την ονομασία 
«Εθνικό Πάρκο Τζουμέρκων − Περιστερίου και χαράδρας 
Αράχθου», η χερσαία περιοχή των ορεινών όγκων της 
κεντροδυτικής Πίνδου, που βρίσκεται στην εκτός σχεδί−
ου και εκτός ορίων οικισμών προ του 1923 και κάτω των 
2000 κατοίκων των ακόλουθων δήμων και κοινοτήτων: 
Δ. Αγνάντων, Δ. Αθαμανίας, Δ. Ξηροβουνίου, Κ. Μελισ−
σουργών, Κ. Θεοδωριάνων (ν. Άρτας), Δ. Εγνατίας, Δ. Κα−
τσανοχωρίων, Δ. Μετσόβου, Δ. Παμβώτιδας, Δ. Πραμά−
ντων, Δ. Τζουμέρκων, Κ. Βαθυπέδου, Κ. Καλαρρυτών, Κ. 
Ματσουκίου, Κ. Συρράκου (ν. Ιωαννίνων) και Δ. Αιθήκων, 
Κ. Ασπροποτάμου, Κ. Νεράιδας (ν. Τρικάλων), όπως τα 
όρια της φαίνονται στο σχετικό πρωτότυπο διάγραμμα 
κλίμακας 1:50.000, που θεωρήθηκε από τον προϊστάμενο 
της Διεύθυνσης Τοπογραφικών Εφαρμογών του ΥΠΕ−
ΧΩΔΕ με την υπ’ αριθμ. 4584/2009 πράξη του και που 
αντίτυπό του σε φωτοσμίκρυνση δημοσιεύεται με το 
παρόν διάταγμα. Τα όρια της περιοχής αναφέρονται στο 
συνημμένο παράρτημα, το οποίο αποτελεί αναπόσπα−
στο μέρος του παρόντος προεδρικού διατάγματος.

2. Εντός του Εθνικού Πάρκου Τζουμέρκων − Περιστε−
ρίου και χαράδρας Αράχθου, όπως οριοθετείται με την 
παρ. 1 του παρόντος άρθρου, χαρακτηρίζονται ως Πε−
ριοχές Προστασίας της Φύσης (Ζώνη Ι), οι χερσαίες 
περιοχές, οι οποίες βρίσκονται στην εκτός σχεδίου και 
εκτός ορίων οικισμών προ του 1923 και κάτω των 2000 
κατοίκων των ακόλουθων δήμων και κοινοτήτων: Δ. Κα−
τσανοχωρίων, Δ. Τζουμέρκων, Δ. Παμβώτιδας, Δ. Πρα−
μάντων, Κ. Συρράκου, Κ. Καλαρρυτών, Κ. Ματσουκίου (ν. 
Ιωαννίνων), Κ. Μελισσουργών (ν. Άρτας) και Δ. Αιθήκων, 
Κ. Νεράιδας και Κ. Ασπροποτάμου (ν.Τρικάλων), όπως 
τα όριά τους φαίνονται στο πρωτότυπο διάγραμμα της 
παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου. Ειδικότερα οι 
περιοχές αυτές είναι οι εξής:

α) Η χαράδρα του ποταμού Αράχθου, με την ονομασία 
«Περιοχή Προστασίας της Φύσης χαράδρας Αράχθου 
(Ζώνη Ια)».

β) Το άνω τμήμα του ποταμού Καλαρρύτικου με τα 
φαράγγια και τις διακλαδώσεις του, με την ονομασία 
«Περιοχή Προστασίας της Φύσης Άνω τμήματος Καλαρ−
ρύτικου (Ζώνη Ιβ)».

γ) Οι ορεινές εξάρσεις των ανατολικών Τζουμέρκων, 
με την ονομασία: «Περιοχή Προστασίας της Φύσης Πα−
χτουρίου− Αθαμανίας (Ζώνη Ιγ)».

δ) Οι ορεινές εξάρσεις στην ανατολική ζώνη σύνδεσης 
Περιστερίου και Τζουμέρκων, με την ονομασία: «Περιοχή 
Προστασίας της Φύσης Τσούμα− Πλαστάρι− Κούτσουρο 
(Ζώνη Ιδ)».

Τα όρια των Περιοχών Προστασίας της Φύσης (Ζώνη 
Ι) αναφέρονται στο συνημμένο παράρτημα, της παρα−
γράφου 1 του παρόντος.

3. Εντός του Εθνικού Πάρκου Τζουμέρκων − Περιστε−
ρίου και χαράδρας Αράχθου, όπως οριοθετείται με την 
παρ. 1 του παρόντος άρθρου, χαρακτηρίζονται ως Πε−

ριοχές Διατήρησης Τοπίου, Οικοτόπων και Ειδών (Ζώνη 
ΙΙ), κατ’ εφαρμογή της παρ. 4, άρθρο 18 του ν. 1650/1986, 
οι χερσαίες περιοχές, οι οποίες βρίσκονται στην εκτός 
σχεδίου και εκτός ορίων οικισμών προ του 1923 και κάτω 
των 2000 κατοίκων των ακόλουθων δήμων και κοινοτή−
των: Δ. Αγνάντων, Δ. Αθαμανίας, Κ. Μελισσουργών και Κ. 
Θεοδωριάνων (ν. Άρτας) , Δ. Μετσόβου, Δ. Πραμάντων, 
Κ. Συρράκου, Κ. Βαθυπέδου και Κ. Ματσουκίου (ν. Ιω−
αννίνων) και Δ. Αιθήκων, Κ. Νεράιδας και Κ. Ασπροπο−
τάμου (ν. Τρικάλων), όπως τα όριά τους φαίνονται στο 
διάγραμμα της παραγράφου 1 του παρόντος.

Ειδικότερα οι περιοχές αυτές είναι οι εξής:
α) Ο κύριος ορεινός όγκος των Τζουμέρκων και της 

Κακαρδίτσας με την ονομασία: «Περιοχή Διατήρησης 
Τοπίου, Οικοτόπων και Ειδών Τζουμέρκων− Κακαρδίτσας 
(Ζώνη ΙΙα)».

β) Ο κύριος ορεινός όγκος του Περιστερίου με την 
ονομασία: «Περιοχή Διατήρησης Τοπίου, Οικοτόπων και 
Ειδών Περιστερίου (Ζώνη ΙΙβ)».

Τα όρια των Περιοχών Διατήρησης Τοπίου, Οικοτόπων 
και Ειδών (Ζώνης ΙΙ), αναφέρονται στο παράρτημα της 
παραγράφου 1 του παρόντος.

4. Εντός του Εθνικού Πάρκου Τζουμέρκων − Περιστε−
ρίου και χαράδρας Αράχθου, όπως οριοθετείται με την 
παρ. 1 του παρόντος άρθρου, χαρακτηρίζονται ως Πε−
ριοχή Εθνικού Πάρκου (Ζώνη ΙΙΙ), οι χερσαίες περιοχές, 
οι οποίες βρίσκονται στην εκτός σχεδίου και εκτός 
ορίων οικισμών προ του 1923 και κάτω των 2000 κα−
τοίκων των ακόλουθων δήμων και κοινοτήτων: Δ. Αγνά−
ντων, Δ. Αθαμανίας, Κ. Μελισσουργών, Κ. Θεοδωριάνων 
(Ν. Άρτας), Δ. Εγνατίας, Δ. Κατσανοχωρίων, Δ. Μετσό−
βου, Δ. Παμβώτιδας, Δ. Πραμάντων, Δ. Τζουμέρκων, Κ. 
Βαθυπέδου, Κ. Καλαρρυτών, Κ. Ματσουκίου, Κ. Συρρά−
κου (ν. Ιωαννίνων) και Δ. Αιθήκων, Κ. Ασπροποτάμου, Κ. 
Νεράιδας (Ν. Τρικάλων), όπως τα όριά τους φαίνονται 
στο πρωτότυπο διάγραμμα της παραγράφου 1 του πα−
ρόντος άρθρου.

Τα όρια της Περιοχής του Εθνικού Πάρκου (Ζώνη ΙΙΙ) 
αναφέρονται στο συνημμένο παράρτημα, της παραγρά−
φου 1 του παρόντος.

5. Εντός του Εθνικού Πάρκου Τζουμέρκων – Περιστε−
ρίου και χαράδρας Αράχθου, όπως οριοθετείται με την 
παρ. 1 του παρόντος άρθρου, χαρακτηρίζονται ως Περι−
φερειακή Ζώνη (Ζώνη ΙV) οι ακόλουθες χερσαίες περιο−
χές που βρίσκονται στην εκτός σχεδίου και εκτός ορίων 
οικισμών προ του 1923 και κάτω των 2000 κατοίκων των 
κάτωθι δήμων και κοινοτήτων: Δ. Ξηροβουνίου, Δ. Αγνά−
ντων και Δ. Αθαμανίας (ν. Άρτας) και Δ. Κατσανοχωρίων, 
Δ. Παμβώτιδας και Δ. Εγνατίας (ν. Ιωαννίνων), όπως τα 
όριά τους φαίνονται στο διάγραμμα της παραγράφου 
1 του παρόντος άρθρου:

α) Τμήμα στα νοτιοδυτικά της οροσειράς των Τζου−
μέρκων, συμπεριλαμβανομένου τμήματος των ανατολι−
κών παρυφών του όρους Ξηροβουνίου με την ονομασία 
«Περιοχή Περιφερειακής Ζώνης Νοτιοδυτικών Τζουμέρ−
κων (Ζώνη ΙVα)»

β) Τμήμα στα δυτικά της χαράδρας του ποταμού Αρά−
χθου με την ονομασία «Περιοχή Περιφερειακής Ζώνης 
Κατσανοχωρίων (Ζώνη ΙVβ)».

γ) Τμήμα στα δυτικά του όρους Περιστέρι, με την 
ονομασία «Περιοχή Περιφερειακής Ζώνης Δυτικού Πε−
ριστερίου (Ζώνη ΙVγ)».
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δ) Τμήμα στα νοτιοανατολικά της οροσειράς των 
Τζουμέρκων με την ονομασία «Περιοχή Περιφερειακής 
Ζώνης Νοτιοανατολικών Τζουμέρκων (Ζώνη ΙVδ)»

Τα όρια των περιοχών της Περιφερειακής Ζώνης 
αναφέρονται στο παράρτημα της παραγράφου 1 του 
παρόντος.

Άρθρο 3

Χρήσεις, δραστηριότητες, μέτρα, όροι και περιορισμοί 
προστασίας και διαχείρισης

Α. α) Στις Περιοχές Προστασίας της Φύσης (Ζώνη 
Ι), όπως ορίζονται στο άρθρο 2 παρ. 2 του παρόντος, 
σκοπός είναι η διατήρηση της υφιστάμενης κατάστασης 
του φυσικού περιβάλλοντος ή η αποκατάστασή του, 
καθώς και η αποτελεσματική προστασία του, ώστε να 
ακολουθήσει τη φυσική του εξέλι¬ξη με τις ελάχιστες 
αναγκαίες ανθρώπινες επεμβάσεις.

β) Εντός των ορίων των Περιοχών Προστα¬σίας της 
Φύσης (Ζώνη Ι) επιτρέπεται μόνο:

1. Η επιστημονική έρευνα των φυσικών οικοσυστη−
μάτων και των ειδών χλωρίδας και πανίδας, σύμφωνα 
με τις κείμενες διατάξεις, με την προϋπόθεση ότι δεν 
δημιουργούνται προβλήματα υποβάθμισης στα οικο−
συστήματα και στους πληθυσμούς των ειδών άγριας 
πανίδας και χλωρίδας και εξασφαλίζεται ο μέγιστος 
βαθμός προστασίας της φύσης και του τοπίου. Η επι−
στημονική έρευνα γίνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα 
στο άρθρο 6 του παρόντος.

2. Η συστηματική παρακολούθηση οικολογικών παρα−
μέτρων, η εκτέλεση ειδικών διαχειριστικών έργων και 
η εφαρμογή μέτρων που αποσκοπούν στην αποκατά−
σταση, προστασία, διατήρηση, βελτίωση και ανάδειξη 
των ειδών και των ενδιαιτημάτων της περιοχής, εφόσον 
τεκμηριώνεται επαρκώς η σκοπιμότητα, η αναγκαιότητα 
και η αποτελεσματικότητά τους και περιλαμβάνονται 
στο εγκεκριμένο Σχέδιο Διαχείρισης.

3. Η εκτέλεση έργων προστασίας, συντήρησης, ανά−
δειξης και ανασκαφών στους ιστορικούς και αρχαιο−
λογικούς χώρους και μνημεία, σύμφωνα με τις ισχύ−
ουσες διατάξεις και μετά από ενημέρωση του Φορέα 
Διαχείρισης.

4. Η ημερήσια επίσκεψη και ξενάγηση επισκεπτών, με 
σκοπό την περιβαλλοντική εκπαίδευση, την παρατήρη−
ση της φύσης και την ήπια αναψυχή, σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στο άρθρο 6 του παρόντος. Η κίνηση των 
επισκεπτών για την άσκηση των ως άνω δραστηριο−
τήτων πραγματοποιείται σε συγκεκριμένες χρονικές 
περιόδους, σε καθορισμένες διαδρομές και χώρους και 
με καθορισμένο τρόπο, κατόπιν αδείας που χορηγείται 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 6 του παρόντος 
και με τους ειδικότερους όρους που περιλαμβάνονται 
στον Κανονισμό Διοίκησης και Λειτουργίας του άρθρου 
4 παρ. Ε του παρόντος. Μελέτη εναλλακτικών μορφών 
τουρισμού και διαχείρισης επισκεπτών, η οποία εκπονεί−
ται εντός τριών ετών από τη δημοσίευση του παρόντος 
και εγκρίνεται από τις αρμόδιες υπηρεσίες μετά από 
σύμφωνη γνώμη του Φορέα Διαχείρισης, καθορίζει χω−
ρικά τις διαδρομές, καθώς επίσης και το χρόνο και τον 
τρόπο με τον οποίο γίνονται οι επισκέψεις. Μέχρι την 
έγκριση της μελέτης δεν απαγορεύονται οι παραπάνω 
δραστηριότητες στην περιοχή, υπό την προϋπόθεση της 
χορήγησης άδειας από τον Φορέα Διαχείρισης κατά 
περίπτωση, σύμφωνα με το άρθρο 6 του παρόντος.

5. Ο διάπλους των ποταμών με πλωτά σκάφη τύπου 
καγιάκ και ράφτινγκ γίνεται με βάση ειδικούς όρους που 
καθορίζονται σε ειδικό κεφάλαιο της προαναφερόμενης 
μελέτης εναλλακτικών μορφών τουρισμού και διαχείρι−
σης επισκεπτών, ώστε να περιορίζονται στο ελάχιστο 
τυχόν οχλήσεις σε στοιχεία του φυσικού περιβάλλο−
ντος από τις δραστηριότητες αυτές. Οι ειδικοί αυτοί 
όροι, ενσωματώνονται στον Κανονισμό Διοίκησης και 
Λειτουργίας του άρθρου 4 παρ. Ε του παρόντος. Μέχρι 
τότε ο διάπλους των ποταμών επιτρέπεται σύμφωνα με 
τις ισχύουσες διατάξεις. Δεν επιτρέπεται ο διάπλους 
των ποταμών με μηχανοκίνητα ή άλλα μέσα που δεν 
αναφέρονται στην παρούσα παράγραφο.

6. Η κατασκευή υποδομών, η λήψη μέτρων και η εκτέ−
λεση έργων, με αποκλειστικό σκοπό τη διαχείριση και 
φύλαξη της περιοχής σύμφωνα με τους ειδικότερους 
όρους του Κανονισμού Διοίκησης και Λειτουργίας του 
άρθρου 4 παρ. Ε του παρόντος και εφ’ όσον περιλαμ−
βάνονται στο Σχέδιο Διαχείρισης.

7. Έργα συντήρησης και βελτίωσης των υφιστάμενων 
μονοπατιών με τις αντίστοιχες υποδομές ξεκούρασης 
και ενημέρωσης των επισκεπτών, που εκτελούνται χωρίς 
τη χρήση μηχανοκίνητων μέσων με βάση τα συμπερά−
σματα της προαναφερόμενης μελέτης εναλλακτικών 
μορφών τουρισμού και διαχείρισης επισκεπτών της ανω−
τέρω υποπερίπτωσης 4 και με την προϋπόθεση ότι εξα−
σφαλίζεται υψηλός βαθμός προστασίας, και σύμφωνα με 
τις ειδικότερες ρυθμίσεις του Κανονισμού Διοίκησης και 
Λειτουργίας του άρθρου 4 παρ. Ε του παρόντος.

8. Η εγκατάσταση πινακίδων για την οριοσήμανση 
των προστατευόμενων ζωνών και την ενημέρωση επι−
σκεπτών, σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους που 
περιλαμβάνονται στον Κανονισμό Διοίκησης και Λει−
τουργίας του άρθρου 4 παρ. Ε του παρόντος.

9. Η συντήρηση των υφιστάμενων οδών με αποκλει−
στικό σκοπό την άσκηση των επιτρεπομένων δραστη−
ριοτήτων, σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους του 
Κανονισμού Διοίκησης και Λειτουργίας του άρθρου 4 
παρ. Ε του παρόντος και εφόσον συγκεκριμενοποιού−
νται στο εγκεκριμένο Σχέδιο Διαχείρισης του Εθνικού 
Πάρκου Τζουμέρκων, Περιστερίου και χαράδρας Αρά−
χθου. Nέες διανοίξεις και ασφαλτόστρωση επιτρέπονται 
μόνο για το επαρχιακό δίκτυο. Η κίνηση οχημάτων σε 
τμήματα του υφιστάμενου οδικού δικτύου –πλην του 
επαρχιακού− δύναται να απαγορεύεται από τον Φορέα 
Διαχείρισης με απόφασή του, κατόπιν συνεργασίας με 
τους οικείους ΟΤΑ, μετά από σχετική τεκμηρίωση και 
με κάθε πρόσφορο μέσο, με σκοπό την αποτελεσματι−
κότερη προστασία της περιοχής.

10. Η ελεύθερη βόσκηση σε εκτατική μορφή, κυρίως 
για διαχειριστικούς σκοπούς, ως μέσο αειφορικής δια−
χείρισης των ενδιαιτημάτων. Οι περιοχές, η βοσκοϊκα−
νότητα κατά είδος, ο αριθμός και το είδος των ζώων, 
η περίοδος βόσκησης και κάθε άλλη λεπτομέρεια για 
την άσκηση της δραστηριότητας ρυθμίζονται και εξειδι−
κεύονται από το Σχέδιο Διαχείρισης και τον Κανονισμό 
Διοίκησης και Λειτουργίας του άρθρου 4 παρ. Ε του 
παρόντος μετά από την εκπόνηση, εντός τριών ετών 
από τη δημοσίευση του παρόντος, μελέτης διαχείρισης 
του κτηνοτροφικού κεφαλαίου εκτατικής μορφής, σε 
συνεργασία με τους Τοπικούς ΟΤΑ. Η μελέτη εγκρίνεται 
από τις αρμόδιες υπηρεσίες μετά από σύμφωνη γνώμη 
του Φορέα Διαχείρισης. Μέχρι τότε η ελεύθερη βόσκηση 
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σε εκτατική μορφή εξακολουθεί να ασκείται σύμφωνα 
με τις ισχύουσες διατάξεις.

11. Η γεωργία και η δενδροκαλλιέργεια με βιολογικές 
μεθόδους στις υφιστάμενες καλλιεργούμενες εκτάσεις 
καθώς και σε εκείνες που αποδεδειγμένα καλλιεργού−
νταν στο παρελθόν και οι οποίες σήμερα για διάφορους 
λόγους βρίσκονται σε αγρανάπαυση, εφόσον δεν έχουν 
καταστεί δάση ή δασικές εκτάσεις. Επίσης, απαγορεύε−
ται κάθε περαιτέρω εκχέρσωση και η με οποιονδήποτε 
τρόπο καταστροφή ή αλλοίωση των φυτοφρακτών.

12. Η άσκηση της δραστηριότητας της μελισσοκομίας 
σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

13. Η διαχείριση των δασών και δασικών εκτάσεων με 
σκοπό την προστασία, διατήρηση, αποκατάσταση και 
ανάδειξη των οικοσυστημάτων και της βιοποικιλότητας 
σύμφωνα με τη δασική νομοθεσία και μετά από γνώμη 
του Φορέα Διαχείρισης, αποκλειομένων των πρακτικών 
που επιφέρουν αλλοιώσεις στα φυσικά οικοσυστήματα 
(όπως αποψιλωτικές υλοτομίες, χρησιμοποίηση ξενικών 
ή μη αυτοφυών ειδών, αναδασώσεις, υλοτόμηση ώριμων 
και υπερώριμων δασικών συστάδων).

14. Η συλλογή και μεταφορά καυσόξυλων από τα δάση 
και δασικές εκτάσεις για την κάλυψη ατομικών αναγκών 
σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις της νομοθεσίας. Μέ−
τρα και όροι λαμβάνονται στο πλαίσιο του Κανονισμού 
Διοίκησης και Λειτουργίας του άρθρου 4 παρ. Ε του 
παρόντος, ύστερα από συνεργασία του Φορέα Διαχεί−
ρισης, της Δασικής Υπηρεσίας και των ΟΤΑ.

15. Η ελεγχόμενη ερασιτεχνική αλιεία σε περιορισμέ−
νες χρονικές περιόδους και σε επιλεγμένες θέσεις, σύμ−
φωνα με τα πορίσματα μελέτης πολύ−λειτουργικότητας 
και διαχείρισης της άγριας πανίδας και ιχθυοπανίδας, η 
οποία εκπονείται εντός τριών ετών από τη δημοσίευση 
του παρόντος, με μέριμνα του Φορέα Διαχείρισης. Έως 
την εκπόνηση της μελέτης η ερασιτεχνική αλιεία θα 
επιτρέπεται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

16. Η δημιουργία Καταφυγίων Άγριας Ζωής σύμφωνα 
με τις ισχύουσες διατάξεις περί θήρας, μετά από σύμ−
φωνη γνώμη του Φορέα.

17. Η επισκευή και η αναστήλωση και αποκατάσταση 
με παραδοσιακά υλικά και τεχνικές, υφιστάμενων ή ερει−
πωμένων κτισμάτων, τα οποία μπορούν να διατηρούν 
την προηγούμενη χρήση τους ή η νέα χρήση τους να 
είναι πολιτιστική ή συμβατή με τις επιτρεπόμενες από 
το παρόν π.δ/γμα δραστηριότητες για τη ζώνη αυτή.

Β. α) Στις Περιοχές Διατήρησης Τοπίου, Οικοτόπων και 
Ειδών (Ζώνη II), όπως ορίζονται στο άρθρο 2 παρ. 3 του 
παρόντος, διαχειριστικός στόχος είναι η διατήρηση της 
υφιστάμενης κατάστασης του φυσικού περιβάλλοντος 
και η αποτελεσματική προστασία και διαχείριση του. 
Στις περιοχές αυτές επιτρέπεται η εκτέλεση έργων και 
εργασιών, η διενέργεια ερευνών και να ασκούνται δρα−
στηριότητες, κυρίως παραδοσιακού χαρακτήρα, με τους 
όρους και περιορισμούς του παρόντος, όπως αυτοί θα 
εξειδικευθούν από τον οικείο Κανονισμό Διοίκησης και 
Λειτουργίας (άρθρ. 4 παρ. Ε του παρόντος) και εφόσον 
δεν έρχονται σε αντίθεση με τους σκοπούς προστα−
σίας.

β) Εντός των ορίων των Περιοχών Διατήρησης Τοπίου, 
Οικοτόπων και Ειδών (Ζώνη II) επιτρέπεται μόνο:

1. Η επιστημονική έρευνα των φυσικών οικοσυστημά−
των και των ειδών χλωρίδας και πανίδας, σύμφωνα με 
τις κείμενες διατάξεις, με την προϋπόθεση ότι α) δεν 

δημιουργούνται προβλήματα υποβάθμισης στα οικο−
συστήματα και στους πληθυσμούς των ειδών άγριας 
πανίδας και χλωρίδας, β) εξασφαλίζεται ο μέγιστος 
βαθμός προστασίας της φύσης και του τοπίου και γ) 
λαμβάνει χώρα σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 
6 του παρόντος.

2. Η συστηματική παρακολούθηση οικολογικών παρα−
μέτρων, η εκτέλεση ειδικών διαχειριστικών έργων και 
η εφαρμογή μέτρων που αποσκοπούν στην αποκατά−
σταση, προστασία, διατήρηση, βελτίωση και ανάδειξη 
των ειδών και των ενδιαιτημάτων της περιοχής, εφόσον 
τεκμηριώνεται επαρκώς η σκοπιμότητα, η αναγκαιότητα 
και η αποτελεσματικότητα τους και περιλαμβάνονται 
στο εγκεκριμένο Σχέδιο Διαχείρισης.

3. Η εκτέλεση έργων προστασίας, συντήρησης, ανά−
δειξης και ανασκαφών στους ιστορικούς και αρχαιο−
λογικούς χώρους και μνημεία, σύμφωνα με τις ισχύ−
ουσες διατάξεις και μετά από ενημέρωση του Φορέα 
Διαχείρισης.

4. Η επίσκεψη και ξενάγηση επισκεπτών, με σκοπό 
την περιβαλλοντική εκπαίδευση, την παρατήρηση της 
φύσης και την ήπια αναψυχή, σύμφωνα με τα οριζόμενα 
στο άρθρο 6 του παρόντος. Η κίνηση των επισκεπτών 
για την άσκηση των ως άνω δραστηριοτήτων πραγμα−
τοποιείται σε συγκεκριμένες χρονικές περιόδους, σε 
καθορισμένες διαδρομές και χώρους και με καθορισμέ−
νο τρόπο έπειτα από άδεια σύμφωνα με τα οριζόμενα 
στο άρθρο 6 του παρόντος και με τους ειδικότερους 
όρους που περιλαμβάνονται στον Κανονισμό Διοίκησης 
και Λειτουργίας του άρθρου 4 παρ. Ε του παρόντος. 
Μελέτη εναλλακτικών μορφών τουρισμού και διαχείρι−
σης επισκεπτών, η οποία εκπονείται εντός τριών ετών 
από τη δημοσίευση του παρόντος και εγκρίνεται από 
τις αρμόδιες υπηρεσίες μετά από σύμφωνη γνώμη του 
Φορέα Διαχείρισης, καθορίζει χωρικά τις διαδρομές, τις 
διάφορες δραστηριότητες καθώς επίσης και το χρόνο 
και τον τρόπο με τον οποίο θα γίνονται οι επισκέψεις. 
Μέχρι τη σύνταξη και έγκριση της μελέτης δεν απαγο−
ρεύονται οι παραπάνω δραστηριότητες στην περιοχή, 
υπό την προϋπόθεση της χορήγησης άδειας από τον 
Φορέα Διαχείρισης κατά περίπτωση, σύμφωνα με το 
άρθρο 6 του παρόντος.

5. Ο διάπλους των ποταμών με πλωτά σκάφη τύπου 
καγιάκ και ράφτινγκ θα 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 
όροι που θα ισχύσουν ενσωματώνονται στον Κανονι−
σμό Διοίκησης και Λειτουργίας του άρθρου 4 παρ. Ε 
του παρόντος. Μέχρι τότε ο διάπλους των ποταμών 
επιτρέπεται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Δεν 
επιτρέπεται ο διάπλους των ποταμών με μηχανοκίνη−
τα ή άλλα μέσα που δεν αναφέρονται στην παρούσα 
παράγραφο.

6. Η διανυκτέρευση των επισκεπτών σε καθορισμέ−
νες θέσεις. Η διανυκτέρευση για την εξυπηρέτηση των 
νόμιμα υφιστάμενων παραγωγικών δραστηριοτήτων 
επιτρέπεται.

7. Η κατασκευή υποδομών, η λήψη μέτρων και η εκτέ−
λεση έργων, με αποκλειστικό σκοπό τη διαχείριση και 
φύλαξη της περιοχής, σύμφωνα με τους ειδικότερους 
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όρους του Κανονισμού Διοίκησης και Λειτουργίας του 
άρθρου 4 παρ. Ε του παρόντος και εφ’ όσον η πραγμα−
τοποίησή τους δεν θίγει τα οικολογικά χαρακτηριστι−
κά της περιοχής, με αιτιολογημένη γνώμη του Φορέα 
Διαχείρισης.

8. Έργα συντήρησης και βελτίωσης των υφιστάμενων 
μονοπατιών με τις αντίστοιχες υποδομές ενημέρωσης 
ή ανάπαυσης, με βάση τα συμπεράσματα της μελέτης 
εναλλακτικών μορφών τουρισμού και διαχείρισης επι−
σκεπτών της ανωτέρω υποπερίπτωσης 4, εφόσον εξα−
σφαλίζεται υψηλός βαθμός προστασίας και σύμφωνα με 
τις ειδικότερες ρυθμίσεις του Κανονισμού Διοίκησης και 
Λειτουργίας του άρθρου 4 παρ. Ε του παρόντος.

9. Η εγκατάσταση πινακίδων για την οριοσήμανση 
των προστατευόμενων ζωνών και την ενημέρωση επι−
σκεπτών σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους που 
περιλαμβάνονται στον Κανονισμό Διοίκησης και Λει−
τουργίας. Επίσης επιτρέπεται η τοποθέτηση πινακίδων 
οδοσήμανσης του αρμόδιου Υπουργείου.

10. Η συντήρηση και χρήση των υφιστάμενων οδών 
με αποκλειστικό σκοπό την άσκηση των επιτρεπομένων 
δραστηριοτήτων, σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους 
του Κανονισμού Διοίκησης και Λειτουργίας του άρθρου 
4, παρ. Ε του παρόντος και εφόσον συγκεκριμενοποιού−
νται στο εγκεκριμένο Σχέδιο Διαχείρισης του Εθνικού 
Πάρκου Τζουμέρκων, Περιστερίου και χαράδρας Αρά−
χθου. Nέες διανοίξεις και ασφαλτόστρωση επιτρέπο−
νται μόνο για το επαρχιακό και εθνικό δίκτυο. Η κίνηση 
οχημάτων σε τμήματα του υφιστάμενου οδικού δικτύ−
ου – πλην του επαρχιακού − δύναται να απαγορεύεται 
από τον Φορέα Διαχείρισης με απόφασή του, κατόπιν 
συνεργασίας με τους οικείους ΟΤΑ, μετά από σχετική 
τεκμηρίωση και με κάθε πρόσφορο μέσο, με σκοπό την 
αποτελεσματικότερη προστασία της περιοχής. Από τις 
παραπάνω ρυθμίσεις ως προς τους περιορισμούς εξαι−
ρούνται οι δρόμοι: Ματσούκι− Μπάρος− Ασπροπόταμος, 
Καλαρρύτες− Μπάρος, Χαλίκι− Ανήλιο, Συρράκο−Μεγάλο 
Περιστέρι−Χαλίκι.

11. Η ελεύθερη βόσκηση σε εκτατική μορφή, καθώς 
και η παραδοσιακή επεξεργασία γάλακτος και η τυ−
ροκόμηση, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Τρο−
ποποιήσεις όσον αφορά τις περιοχές, τον αριθμό και 
το είδος των ζώων, την περίοδο βόσκησης και κάθε 
άλλη λεπτομέρεια για την άσκηση της παραπάνω δρα−
στηριότητας, μπορεί να προβλέπονται, να ρυθμίζονται 
και να εξειδικεύονται από το Σχέδιο Διαχείρισης και 
τον Κανονισμό Διοίκησης και Λειτουργίας του άρθρου 
4 παρ. Ε του παρόντος, μετά την εκπόνηση μελέτης 
διαχείρισης του κτηνοτροφικού κεφαλαίου εκτατικής 
μορφής, λαμβάνοντας υπόψη τη βοσκοϊκανότητα κατά 
είδος ζώου, η οποία θα εγκριθεί από τις αρμόδιες υπη−
ρεσίες, μετά από γνώμη του Φορέα Διαχείρισης. Η με−
λέτη εκπονείται εντός τριών ετών από τη δημοσίευση 
του παρόντος, με μέριμνα του Φορέα Διαχείρισης. Για 
την εξυπηρέτηση των παραπάνω δραστηριοτήτων επι−
τρέπεται η κατασκευή και χρήση ανάλογης υποδομής 
(μικρά στέγαστρα, ποτίστρες, στάνες, μικρά οικήματα 
διανυκτέρευσης κτηνοτρόφων και άλλων σχετικών με 
την κτηνοτροφία χρήσεων κλπ.) κατόπιν έγκρισης της 
καθ’ ύλην αρμόδιας υπηρεσίας και μετά από σύμφωνη 
γνώμη του Φορέα Διαχείρισης.

12. Η παραδοσιακή γεωργία και η δενδροκαλλιέργεια 
στις υφιστάμενες καλλιεργούμενες εκτάσεις καθώς και 

σε εκείνες που αποδεδειγμένα καλλιεργούνταν στο πα−
ρελθόν και οι οποίες σήμερα για διάφορους λόγους βρί−
σκονται σε αγρανάπαυση, εφόσον δεν έχουν καταστεί 
δάση ή δασικές εκτάσεις. Απαγορεύεται κάθε παραπέρα 
εκχέρσωση και η με οποιονδήποτε τρόπο καταστροφή 
ή αλλοίωση των φυτοφρακτών.

13. Οι δασοκομικές εργασίες, τα έργα δασοπροστα−
σίας και η διαχείριση των δασών και δασικών εκτάσε−
ων γενικά, με σκοπό την προστασία, διατήρηση, απο−
κατάσταση των οικοσυστημάτων και την παραγωγή 
δασικών προϊόντων, εξαιρουμένων των πρακτικών που 
επιφέρουν αλλοιώσεις στα φυσικά οικοσυστήματα όπως 
αποψιλωτικές υλοτομίες, χρησιμοποίηση ξενικών ή μη 
αυτοφυών ειδών κατά τις αναδασώσεις κ.ά. Τα ως άνω 
έργα και εργασίες, καθώς και η μεταφορά και διακίνηση 
των δασικών προϊόντων, εκτελούνται σύμφωνα με τις 
εγκεκριμένες σχετικές μελέτες και αδειοδοτήσεις των 
αρμοδίων δασικών αρχών για την υλοτόμηση δασών και 
παραγωγή δασικών προϊόντων, σύμφωνα με τις κείμενες 
διατάξεις και μετά από γνώμη του Φορέα Διαχείρισης. 
Κατά την εκτέλεση σχετικών έργων λαμβάνονται υπό−
ψη οι οικολογικές απαιτήσεις δασόβιων ειδών πανίδας 
καθώς επίσης εξασφαλίζεται η διατήρηση επιλεγμένων 
ώριμων και υπερώριμων δασικών συστάδων ή μεμονω−
μένων χαρακτηριστικά διακριτών δέντρων.

14. Η άσκηση της δραστηριότητας της μελισσοκομίας 
σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

15. Η ελεγχόμενη ερασιτεχνική αλιεία με τους ειδικό−
τερους όρους που περιλαμβάνονται στον Κανονισμό 
Διοίκησης και Λειτουργίας (αρθρ. 4 παρ. Ε). και σύμφωνα 
με τα πορίσματα μελέτης πολύ−λειτουργικότητας και 
διαχείρισης της άγριας πανίδας και ιχθυοπανίδας, η 
οποία εκπονείται εντός τριών ετών από τη δημοσίευ−
ση του παρόντος, με μέριμνα του Φορέα Διαχείρισης. 
Μέχρι την εκπόνηση της μελέτης η ερασιτεχνική αλιεία 
επιτρέπεται, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

16. Η συλλογή και μεταφορά καυσόξυλων από τα δάση 
και τις δασικές εκτάσεις γενικότερα, καθώς και των 
βοτάνων, των ασπόνδυλων και μυκήτων (μανιταριών) για 
την κάλυψη ατομικών αναγκών των κατοίκων σύμφωνα 
με τις κείμενες διατάξεις της νομοθεσίας. Μέτρα και 
όροι λαμβάνονται στο πλαίσιο του Κανονισμού Διοίκη−
σης και Λειτουργίας του άρθρου 4 παρ. Ε του παρόντος, 
ύστερα από συνεργασία του Φορέα Διαχείρισης, της 
Δασικής Υπηρεσίας και άλλων αρμόδιων υπηρεσιών.

17. Η άσκηση της θηρευτικής δραστηριότητας στo 
πλαίσιo της εκάστοτε ισχύουσας απόφασης του Υπουρ−
γού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με θέμα «Ρυθμί−
σεις θήρας για την κυνηγετική περίοδο». Πρόσθετοι όροι 
και περιορισμοί, σε συγκεκριμένες περιοχές, μπορούν να 
επιβληθούν μετά από εισήγηση του Φορέα Διαχείρισης 
και απόφαση της οικείας Περιφέρειας. Για τον λόγο 
αυτό λαμβάνονται υπόψη τα συμπεράσματα επιστημο−
νικής μελέτης πολύ−λειτουργικότητας και διαχείρισης 
της άγριας πανίδας και ιχθυοπανίδας, συμπεριλαμβα−
νομένων των θηραματικών ειδών. Η μελέτη εκπονείται 
εντός τριών ετών από τη δημοσίευση του παρόντος, με 
μέριμνα του Φορέα Διαχείρισης. Η ως άνω διαδικασία 
ισχύει ομοίως και για την περίπτωση άρσης υφιστάμε−
νων ή μελλοντικών απαγορεύσεων θήρας.

18. Η κατασκευή και λειτουργία μικρών ορειβατικών 
καταφυγίων, εφόσον: α) τεκμηριώνεται η αναγκαιότητα 
τους από μελέτη εναλλακτικών μορφών τουρισμού και 
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διαχείρισης επισκεπτών, η οποία εκπονείται εντός τριών 
ετών από τη δημοσίευση του παρόντος, με μέριμνα του 
Φορέα Διαχείρισης, β) δεν δημιουργούνται προβλήματα 
στο φυσικό περιβάλλον και γ) δεν τίθενται υπό περι−
ορισμό παραγωγικές δραστηριότητες που λαμβάνουν 
χώρα εκεί. Οι θέσεις, το μέγεθος και οι προϋποθέσεις 
λειτουργίας τους καθορίζονται με την προαναφερόμενη 
μελέτη και συμπεριλαμβάνονται στον Κανονισμό Διοί−
κησης και Λειτουργίας της περιοχής.

19. Η κατασκευή και λειτουργία των απαραίτητων 
υποδομών στήριξης του Φορέα Διαχείρισης (όπως πε−
ρίπτερα ενημέρωσης).

20. Επεκτάσεις οικισμών περιορισμένης κλίμακας και 
σε περιπτώσεις διαπιστωμένων στεγαστικών αναγκών 
που προκύπτουν από μελέτη στο πλαίσιο της ισχύου−
σας νομοθεσίας (ΓΠΣ, ΣΧΟΟΑΠ, κ.λ.π.) υπό την προϋ−
πόθεση ότι δεν θίγονται τα οικολογικά και πολιτιστικά 
χαρακτηριστικά της περιοχής, σύμφωνα με τις κείμενες 
διατάξεις και μετά από τη σύμφωνη γνώμη του Φορέα 
Διαχείρισης.

21. Η επισκευή και η πιστή αναστήλωση και αποκατά−
σταση, με παραδοσιακά υλικά και τεχνικές, υφιστάμενων 
ή ερειπωμέvων κτισμάτων, τα οποία όμως πρέπει να 
διατηρήσουν την προηγούμενη χρήση τους ή η νέα τους 
χρήση να είναι συμβατή με τις επιτρεπόμενες από το 
Π.Δ. δραστηριότητες για τη ζώνη αυτή.

Γ. α) Στην Περιοχή Εθνικού Πάρκου (Ζώνη ΙΙΙ) όπως 
ορίζεται στο άρθρο 2 παρ.4 του παρόντος, επιβάλλεται 
η διαφύλαξη της φυσικής κληρονομιάς και η διατήρη−
ση της οικολογικής ισορροπίας σε συνάρτηση με τις 
ασκούμενες δραστηριότητες των κατοίκων, οι οποίες 
πρέπει να βελτιώνονται με κατεύθυνση τον παραδοσιακό 
χαρακτήρα τους, με παράλληλη παροχή δυνατοτήτων 
οικοτουριστικών, αγροτουριστικών και εκπαιδευτικών 
δραστηριοτήτων.

Στην περιοχή αυτή επιτρέπεται η εκτέλεση έργων και 
εργασιών, η διενέργεια ερευνών και η άσκηση δραστη−
ριοτήτων, κυρίως παραδοσιακού χαρακτήρα, με τους 
όρους και περιορισμούς του παρόντος και όπως αυτοί 
θα εξειδικευθούν από τον οικείο Κανονισμό Διοίκησης 
και Λειτουργίας του Φορέα Διαχείρισης της προστα−
τευόμενης περιοχής.

β) Εντός των ορίων της Περιοχής Εθνικού Πάρκου 
(Ζώνη ΙΙΙ), επιτρέπεται μόνο:

1. Η επιστημονική έρευνα των φυσικών οικοσυστη−
μάτων και των ειδών χλωρίδας και πανίδας, σύμφωνα 
με τις κείμενες διατάξεις, με την προϋπόθεση ότι δεν 
δημιουργούνται προβλήματα υποβάθμισης στα οικο−
συστήματα και στους πληθυσμούς των ειδών ζώων και 
φυτών και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 6 του 
παρόντος.

2. Η συστηματική παρακολούθηση οικολογικών παρα−
μέτρων, η εκτέλεση ειδικών διαχειριστικών έργων και 
η εφαρμογή μέτρων που αποσκοπούν στην αποκατά−
σταση, προστασία, διατήρηση, βελτίωση και ανάδειξη 
των ειδών και των ενδιαιτημάτων της περιοχής, εφόσον 
τεκμηριώνεται επαρκώς η σκοπιμότητα, η αναγκαιότητα 
και η αποτελεσματικότητα τους και μετά από τη σύμ−
φωνη γνώμη του Φορέα Διαχείρισης.

3. Η εκτέλεση έργων προστασίας, συντήρησης, ανά−
δειξης και ανασκαφών στους ιστορικούς και αρχαιο−
λογικούς χώρους και μνημεία, σύμφωνα με τις ισχύ−

ουσες διατάξεις και μετά από ενημέρωση του Φορέα 
Διαχείρισης.

4. Η επίσκεψη και ξενάγηση επισκεπτών, καθώς και η 
οργάνωση οικοτουριστικών προγραμμάτων με σκοπό 
την περιβαλλοντική εκπαίδευση, την παρατήρηση της 
φύσης και την ήπια αναψυχή σύμφωνα με τα οριζόμενα 
στο άρθρο 6 του παρόντος.

5. Η κατασκήνωση και η υπαίθρια οργανωμένη άθληση, 
εκτός των οχλουσών, σε οργανωμένους για τη χρήση 
αυτή χώρους, όπως οι επί μέρους προϋποθέσεις θα εξει−
δικευθούν από τον Κανονισμό Διοίκησης και Λειτουργί−
ας του άρθρου 4 παρ. Ε του παρόντος, σε συνεργασία 
με τους κατά περίπτωση οικείους ΟΤΑ.

6. Η ανέγερση και χρήση εγκαταστάσεων προσωρινού 
ή μόνιμου χαρακτήρα για την οργάνωση και εξυπηρέτη−
ση όλων των προαναφερόμενων δραστηριοτήτων στις 
υποπαραγράφους 1 έως 5, καθώς και η εγκατάσταση και 
χρήση λοιπής σχετικής υποδομής για την εξυπηρέτηση 
των σκοπών ίδρυσης του Εθνικού Πάρκου Τζουμέρκων, 
Περιστερίου και χαράδρας Αράχθου και την κάλυψη 
των αναγκών του Φορέα Διαχείρισής του (συντονισμός, 
διαχείριση, έρευνα, φύλαξη, περιβαλλοντική ευαισθη−
τοποίηση και εκπαίδευση κ.α), όπως γραφεία, κέντρα 
ενημέρωσης−πληροφόρησης, φυλάκια, πινακίδες, επι−
στημονικός εξοπλισμός, ξύλινα καθίσματα, στέγαστρα, 
παρατηρητήρια κ.α, υπό τον όρο ότι δεν προκαλούνται 
αλλοιώσεις στο φυσικό περιβάλλον και στα χαρακτη−
ριστικά του τοπίου και σύμφωνα με την ισχύουσα νο−
μοθεσία, τα οριζόμενα στο παρόν Π.Δ. και μετά από τη 
σύμφωνη γνώμη του Φορέα Διαχείρισης.

7. Η κυκλοφορία των οχημάτων. Η κίνηση οχημάτων 
σε τμήματα του υφιστάμενου οδικού δικτύου – πλην 
του επαρχιακού− δύναται να απαγορεύεται κατά την 
περίοδο που δεν λαμβάνουν χώρα εκεί παραγωγικές 
δραστηριότητες, ύστερα από συνεργασία του Φορέα 
Διαχείρισης με τους οικείους ΟΤΑ.

8. Έργα βελτίωσης, επέκτασης και συντήρησης του 
υφιστάμενου οδικού δικτύου (επαρχιακοί, δημοτικοί και 
κοινοτικοί δρόμοι) στα τμήματα που συνδέουν οικισμούς 
ή εξυπηρετούν νόμιμα υφιστάμενα και επιτρεπόμενα 
από το παρόν Π.Δ. έργα και δραστηριότητες, εφόσον 
τεκμηριώνεται η αναγκαιότητά τους μετά από γνωμο−
δότηση του Φορέα Διαχείρισης και την περιβαλλοντική 
αδειοδότησή τους σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

9. Οι δασοκομικές εργασίες, τα έργα δασοπροστασίας 
και η διαχείριση των δασών και δασικών εκτάσεων γενι−
κά, με σκοπό την προστασία, διατήρηση, αποκατάσταση, 
ανάδειξη των οικοσυστημάτων καθώς και την παραγω−
γή δασικών προϊόντων, εξαιρουμένων των πρακτικών 
που επιφέρουν αλλοιώσεις στα φυσικά οικοσυστήματα 
όπως αποψιλωτικές υλοτομίες, χρησιμοποίηση ξενικών 
ή μη αυτοφυών ειδών κατά τις αναδασώσεις, κ.α. Όλα 
τα ως άνω έργα και εργασίες, καθώς και η μεταφορά 
και διακίνηση των δασικών προϊόντων, θα εκτελούνται 
σύμφωνα με τις εγκεκριμένες σχετικές μελέτες και 
αδειοδοτήσεις των αρμοδίων δασικών αρχών για την 
υλοτόμηση δασών και παραγωγή δασικών προϊόντων, 
σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και μετά από γνώμη 
του Φορέα Διαχείρισης.

10. Η ελεύθερη βόσκηση σε εκτατική μορφή, σύμφωνα 
με τις ισχύουσες διατάξεις και τα εγκεκριμένα σχέδια. 
Τροποποιήσεις όσον αφορά τις επιμέρους περιοχές, 
τον αριθμό και το είδος των ζώων, την περίοδο βό−
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σκησης και κάθε άλλη λεπτομέρεια για την άσκηση 
της παραπάνω δραστηριότητας, μπορεί να προβλέ−
πονται, να ρυθμίζονται και να εξειδικεύονται από το 
Σχέδιο Διαχείρισης και τον Κανονισμό Διοίκησης και 
Λειτουργίας του άρθρου 4 παρ. Ε του παρόντος μετά 
την εκπόνηση μελέτης διαχείρισης του κτηνοτροφικού 
κεφαλαίου εκτατικής μορφής, λαμβάνοντας υπόψη τη 
βοσκοϊκανότητα κατά είδος ζώου και λοιπά σχετικά 
θέματα, η οποία εγκρίνεται από τις αρμόδιες υπηρεσίες 
κατόπιν γνωμοδότησης του Φορέα Διαχείρισης. Η με−
λέτη εκπονείται εντός τριών ετών από τη δημοσίευση 
του παρόντος, με μέριμνα του Φορέα Διαχείρισης. Για 
την εξυπηρέτηση της δραστηριότητας επιτρέπεται η 
κατασκευή και χρήση υποδομής (στέγαστρα, ποτίστρες, 
στάνες, μικρά οικήματα διανυκτέρευσης κτηνοτρόφων 
κ.λ.π.) με έγκριση της καθ’ ύλη αρμόδιας υπηρεσίας και 
μετά από τη σύμφωνη γνώμη του Φορέα Διαχείρισης.

11. Η λειτουργία και ο εκσυγχρονισμός των νόμιμα υφι−
σταμένων πτηνοτροφικών και κτηνοτροφικών μονάδων 
και όσων δύνανται να νομιμοποιηθούν σύμφωνα με τις 
κείμενες διατάξεις. Είναι επίσης δυνατή η εγκατάσταση 
νέων πτηνοτροφικών και κτηνοτροφικών μονάδων που 
υπάγονται στη Δεύτερη Κατηγορία (Υποκατηγορίες 3η 
και 4η) της 7ης Ομάδας της ΚΥΑ 15393/2332/5.8.2002 
όπως ισχύει) ή η επέκταση των υφιστάμενων, μετά από 
σύμφωνη γνώμη του Φορέα Διαχείρισης. Οι κτιριακές 
εγκαταστάσεις που απαιτούνται για τις ανωτέρω μο−
νάδες θα είναι οι ελάχιστες επιτρεπτές από τις εθνικές 
διατάξεις ή Κανονισμούς και Οδηγίες της Ε.Ε για κάθε 
τύπο εκτροφής. Ο Φορέας Διαχείρισης δύναται να καθο−
ρίσει συγκεκριμένες περιοχές εγκατάστασης των πτη−
νοτροφικών και κτηνοτροφικών μονάδων σύμφωνα με 
τα πορίσματα μελέτης διαχείρισης του κτηνοτροφικού 
κεφαλαίου εντατικής μορφής που θα εκπονήσει εντός 
τριετίας από την έκδοση του παρόντος. Η λειτουργία 
των υφιστάμενων και τυχόν νέων πτηνοτροφικών και 
κτηνοτροφικών μονάδων ή μονάδων υδατοκαλλιέργειας, 
συμπεριλαμβανομένης της διαχείρισης των παραγόμε−
νων από αυτές αποβλήτων, διέπεται από τις διατάξεις 
του ν. 1650/1986 και τις τροποποιήσεις του, όπως αυτός 
ισχύει.

12. H ίδρυση και λειτουργία μονάδας επεξεργασίας 
στρωμνών πτηνοτροφείων, χαμηλής όχλησης, κατά την 
έννοια των 15393/2332/5.8.2002 και 13727/724/24.7.2003 
κοινών υπουργικών αποφάσεων, όπως ισχύουν, που πα−
ράγονται εντός της περιοχής του Εθνικού Πάρκου.

13. Η γεωργία και η δενδροκαλλιέργεια στις νόμιμα 
καλλιεργούμενες εκτάσεις, συμπεριλαμβανομένων και 
εκείνων που βρίσκονται σε αγρανάπαυση, καθώς και 
εκείνων που εγκαταλείφθηκαν και δεν έχουν καταστεί 
δάση ή δασικές εκτάσεις κατά την οικεία νομοθεσία, 
απαγορευόμενης της με οποιονδήποτε τρόπο κατα−
στροφής ή αλλοίωσης των φυτοφρακτών και της κα−
ταστροφής των παραδοσιακών γεωργικών κατασκευών 
από πέτρα. Επίσης, η προώθηση και η ενίσχυση της 
αναδιάρθρωσης των καλλιεργειών και η εφαρμογή βελ−
τιωμένων καλλιεργητικών πρακτικών καθώς και η λήψη 
μέτρων και η διενέργεια ελέγχων για τον ποσοτικό 
περιορισμό στη χρήση λιπασμάτων και φυτοφαρμάκων, 
με σκοπό την εξοικονόμηση των υδατικών πόρων και τη 
μείωση της γεωργικής ρύπανσης. Για την εξυπηρέτηση 
της γεωργικής δραστηριότητας επιτρέπεται η ανέγερση 

κτισμάτων αποθήκευσης εξοπλισμού, μηχανημάτων ή 
προϊόντων, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

14. Η άσκηση της θηρευτικής δραστηριότητας στo 
πλαίσιο της εκάστοτε ισχύουσας απόφασης του Υπουρ−
γού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με θέμα «Ρυθμί−
σεις θήρας για την κυνηγετική περίοδο». Πρόσθετοι όροι 
και περιορισμοί, σε συγκεκριμένες περιοχές, μπορούν να 
επιβληθούν μετά από εισήγηση του Φορέα Διαχείρισης 
και απόφαση της οικείας Περιφέρειας. Για τον λόγο 
αυτό λαμβάνονται υπόψη τα συμπεράσματα επιστημο−
νικής μελέτης πολύ−λειτουργικότητας και διαχείρισης 
της άγριας πανίδας και ιχθυοπανίδας, συμπεριλαμβα−
νομένων των θηραματικών ειδών. Η μελέτη εκπονείται 
εντός τριών ετών από τη δημοσίευση του παρόντος, με 
μέριμνα του Φορέα Διαχείρισης. Η ως άνω διαδικασία 
ισχύει ομοίως και για την περίπτωση άρσης υφιστάμε−
νων ή μελλοντικών απαγορεύσεων θήρας.

15. Η άσκηση της δραστηριότητας της μελισσοκομίας 
σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

16. Η ερασιτεχνική αλιεία με τους ειδικότερους όρους 
που περιλαμβάνονται στον Κανονισμό Διοίκησης και 
Λειτουργίας του άρθρου 4 παρ. Ε του παρόντος και 
με βάση τα πορίσματα της προαναφερόμενης μελέτης 
πολύ−λειτουργικότητας και διαχείρισης της άγριας πα−
νίδας και ιχθυοπανίδας.

17. Η συλλογή και μεταφορά καυσόξυλων από τα δάση 
και τις δασικές εκτάσεις γενικότερα, για την κάλυψη των 
ατομικών αναγκών των κατοίκων του Εθνικού Πάρκου 
Τζουμέρκων, Περιστερίου και χαράδρας Αράχθου σύμ−
φωνα με τις κείμενες διατάξεις της δασικής νομοθεσίας. 
Μέτρα και όροι, εφόσον απαιτούνται, λαμβάνονται στο 
πλαίσιο του Κανονισμού Διοίκησης και Λειτουργίας του 
άρθρου 4 παρ. Ε του παρόντος, ύστερα από συνεργα−
σία του Φορέα Διαχείρισης, της Δασικής Υπηρεσίας 
και των ΟΤΑ.

18. Η συλλογή βοτάνων, ασπόνδυλων και μυκήτων (μα−
νιταριών), για την κάλυψη ατομικών αναγκών των κατοί−
κων του Εθνικού Πάρκου Τζουμέρκων, Περιστερίου και 
χαράδρας Αράχθου 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 το Φορέα Διαχεί−
ρισης σχετικού καταλόγου με τα επιτρεπόμενα προς 
συλλογή είδη. Μέτρα και όροι, εφόσον απαιτούνται, 
λαμβάνονται στο πλαίσιο του Κανονισμού Διοίκησης 
και Λειτουργίας του άρθρου 4 παρ. Ε του παρόντος, 
ύστερα από συνεργασία του Φορέα Διαχείρισης, της 
Δασικής Υπηρεσίας και των ΟΤΑ.

19. Η επισκευή και η αναστήλωση−αποκατάσταση κτι−
σμάτων και η αποκατάσταση στοιχείων του αγροτικού 
τοπίου (κρήνες, λιθόστρωτα, αλώνια, γέφυρες, κλπ.), 
αντιπροσωπευτικών της παραδοσιακής αρχιτεκτονι−
κής, ύστερα από σύμφωνη γνώμη της ΕΠΑΕ, όπου αυτό 
προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία.

20. Η διατήρηση, αποκατάσταση και επανακατασκευή 
των παραδοσιακών αναβαθμίδων.

21. Η εγκατάσταση και λειτουργία λατομείων εξόρυξης 
παραδοσιακών λατομικών προϊόντων αποκλειστικά για 
τοπική χρήση με την προϋπόθεση ότι τεκμηριώνεται 
η λειτουργία αυτών, για κάλυψη τοπικών αναγκών και 
μόνο. Οι κατάλληλοι χώροι για τα παραπάνω λατομεία 
επιλέγονται και οριοθετούνται με σαφήνεια και έτσι 
ώστε να μην αλλοιώνονται σημαντικοί γεωλογικοί και 
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γεωμορφολογικοί σχηματισμοί και το τοπίο εν γένει, 
τίθενται δε όροι και περιορισμοί για τη λειτουργία τους 
στον Κανονισμό Διοίκησης και Λειτουργίας του άρθρου 
4 παρ. Ε του παρόντος μετά από σχετική μελέτη. Η 
μελέτη εκπονείται εντός τριών ετών από τη δημοσίευ−
ση του παρόντος, με μέριμνα του Φορέα Διαχείρισης. 
Η εξόρυξη αδρανών υλικών για την εξυπηρέτηση των 
αναγκών της περιοχής επιτρέπεται μόνο σε λατομικές 
περιοχές που έχουν χωροθετηθεί νομίμως.

22. Η κατασκευή, επέκταση, βελτίωση, αποκατάστα−
ση, συντήρηση και εκσυγχρονισμός έργων λειτουργι−
κών υποδομών και μεταφορών (οδοποιία, αποχέτευση, 
ύδρευση, δίκτυα ΔΕΗ, ΟΤΕ, κ.λπ.), που εξυπηρετούν επι−
τρεπόμενες από το παρόν Π.Δ δραστηριότητες, σύμφω−
να με τις κείμενες διατάξεις. Ειδικότερα, η εγκατάσταση 
πάσης φύσεως κεραιών (όπως λήψεως τηλεοπτικού σή−
ματος, κινητής τηλεφωνίας) επιτρέπεται, για την εξυπη−
ρέτηση των αναγκών των κατοίκων σε συγκεκριμένους 
επιλεγμένους χώρους, που θα υποδειχθούν από τους 
οικείους ΟΤΑ μετά από γνώμη του Φορέα Διαχείρισης, 
και μετά από έγκριση περιβαλλοντικών όρων, σύμφωνα 
με τις κείμενες διατάξεις.

23. Η εγκατάσταση και λειτουργία μικρών υδροηλε−
κτρικών μονάδων, δυναμικότητας έως 10 ΜW, με την 
προϋπόθεση εκπόνησης και έγκρισης μελέτης περιβαλ−
λοντικών επιπτώσεων και σύμφωνα με τις κατευθύνσεις 
του Χωροταξικού Σχεδιασμού (Γενικό Πλαίσιο Χωροτα−
ξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης, Περιφερει−
ακό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου 
Ανάπτυξης Ηπείρου, Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο για ΑΠΕ, 
Ειδικές Χωροταξικές Μελέτες, κλπ.) και μετά από γνώμη 
του Φορέα Διαχείρισης.

24. Η εγκατάσταση και λειτουργία αιολικών σταθμών 
και φωτοβολταϊκών συστημάτων παραγωγής ηλεκτρι−
κής ενέργειας σύμφωνα με τις κατευθύνσεις του Χω−
ροταξικού Σχεδιασμού (Γενικό Πλαίσιο Χωροταξικού 
Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης, Περιφερειακό 
Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανά−
πτυξης Ηπείρου, Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο για ΑΠΕ, 
Ειδικές Χωροταξικές Μελέτες, κλπ.) και μετά από γνώμη 
του Φορέα Διαχείρισης.

25. Η ανέγερση και χρήση κατοικίας, σύμφωνα με την 
ισχύουσα νομοθεσία, καθώς και τα οριζόμενα στην παρ. 
Α του άρθρου 4 του παρόντος.

26. Επεκτάσεις οικισμών, περιορισμένης κλίμακας και 
σε περιπτώσεις διαπιστωμένων στεγαστικών αναγκών 
που προκύπτουν από μελέτη στο πλαίσιο της ισχύου−
σας νομοθεσίας (ΓΠΣ, ΣΧΟΟΑΠ, κ.λ.π.), υπό την προϋ−
πόθεση ότι δεν θίγονται τα οικολογικά και πολιτιστικά 
χαρακτηριστικά της περιοχής, σύμφωνα με τις κείμενες 
διατάξεις και μετά από τη σύμφωνη γνώμη του Φορέα 
Διαχείρισης.

27. Η κατασκευή και λειτουργία ορειβατικών κατα−
φυγίων, και μικρής κλίμακας υποδομή δραστηριοτή−
των εναλλακτικού τουρισμού, εφόσον τεκμηριώνεται 
η αναγκαιότητα τους από ειδική μελέτη εναλλακτικών 
μορφών τουρισμού και διαχείρισης επισκεπτών που θα 
εκπονηθεί από τον Φορέα Διαχείρισης εντός τριών ετών 
από τη δημοσίευση του παρόντος. Οι θέσεις, το μέγεθος 
και οι προϋποθέσεις λειτουργίας τους καθορίζονται 
στην προαναφερόμενη μελέτη και συμπεριλαμβάνο−
νται στον Κανονισμό Διοίκησης και Λειτουργίας της 
περιοχής.

28. Η ίδρυση και λειτουργία μικρών εργαστηρίων ή 
μεταποιητικών μονάδων (ξυλουργείων, τυροκομείων, 
σφαγείων, κλπ.), που υπάγονται στη Δεύτερη κατηγορία 
(Υποκατηγορίες 3η και 4η) της 9ης ομάδας σύμφωνα με 
την ΚΥΑ 15393/2332/5.8.2002, όπως ισχύει), εφόσον εξα−
σφαλισθεί η διαχείριση των στερεών και υγρών αποβλή−
των τους όπως προβλέπεται από τη σχετική νομοθεσία 
και μετά από γνώμη του Φορέα Διαχείρισης.

29. Η ανέγερση και χρήση μικρών τουριστικών κατα−
λυμάτων (ξενοδοχεία, ξενώνες, επιπλωμένες κατοικίες 
κλπ.) δυναμικότητας έως πενήντα (50) κλινών, χώρων 
εστίασης και κτιρίων δημοσίων ή δημοτικών−κοινοτικών 
σκοπών και εν γένει μικρών κτιρίων κοινής ωφέλειας 
(άρθρο 26 του ν. 1337/1983), σύμφωνα με τα οριζόμενα 
στην παρ. Α του άρθρου 4 του παρόντος και σε περιο−
χές εγγύς των οικισμών και μετά από γνώμη του Φορέα 
Διαχείρισης.

30. Η ίδρυση και λειτουργία ιχθυογεννητικών σταθμών 
αυτοχθόνων ειδών ιχθύων και μονάδων υδατοκαλλιέρ−
γειας που υπάγονται στη Δεύτερη κατηγορία της ΚΥΑ 
15393/2332/5.8.2002 όπως ισχύει, υπό την προϋπόθεση 
ότι λαμβάνονται μέτρα διαχείρισης των αποβλήτων σύμ−
φωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και μετά από γνώμη 
του Φορέα Διαχείρισης.

Δ. α) Στις περιοχές της Περιφερειακής Ζώνης (Ζώνη 
IV), όπως ορίζονται στο άρθρο 2 παρ.5 του παρόντος, 
σκοπός είναι ο έλεγχος των χρήσεων γης, των δρα−
στηριοτήτων και των έργων που ενδέχεται να έχουν 
αρνητικές επιπτώσεις στο φυσικό περιβάλλον (τοπίο, 
οικοσυστήματα, είδη). Παράλληλα, στην Περιφερειακή 
Ζώνη υποστηρίζονται δραστηριότητες με σκοπό την 
ήπια ανάπτυξη της περιοχής καθώς και την ανάπτυξη 
ήπιων μορφών αναψυχής. Στις περιοχές αυτές επιτρέ−
πεται να εκτελούνται έργα, να γίνονται έρευνες και να 
ασκούνται δραστηριότητες, με τους όρους και περιο−
ρισμούς που καθορίζονται ειδικότερα από τον οικείο 
Κανονισμό Διοίκησης και Λειτουργίας του άρθρου 4 
παρ. Ε του παρόντος.

β) Ειδικότερα εντός των ορίων της Περιφερειακής 
Ζώνης (Ζώνη IV), δεν επιτρέπεται:

1. Η χωροθέτηση και λειτουργία Βιομηχανικών Περι−
οχών καθώς και η εγκατάσταση βιομηχανιών υψηλής 
όχλησης.

2. Η εγκατάσταση πτηνοτροφικών και κτηνοτροφικών 
μονάδων εντατικής εκτροφής δυναμικότητας μεγαλύ−
τερης των 100 ισοδύναμων ζώων, σύμφωνα με την 7η 
Ομάδα της 15393/2332/5.8.2002 κοινής υπουργικής από−
φασης, όπως ισχύει.

3. Η κατασκευή Υδροηλεκτρικών Έργων δυναμικότητας 
μεγαλύτερης από 10 MW.

4. Η κατασκευή μεγάλων τουριστικών εγκαταστάσεων 
και ξενοδοχειακών μονάδων που υπάγονται στην Πρώτη 
Κατηγορία της 15393/2332/5.8.2002 κοινής υπουργικής 
απόφασης, όπως ισχύει.

5. Η εγκατάσταση ΧΥΤΑ.
6. Οι νέες επιφανειακές μεταλλευτικές εκμεταλλεύ−

σεις. Επιτρέπονται οι υπόγειες μεταλλευτικές εκμε−
ταλλεύσεις, τα λατομεία μαρμάρου και βιομηχανικών 
ορυκτών καθώς και οι εργασίες εντοπισμού μεταλλευ−
τικών και βιομηχανικών ορυκτών και μαρμάρων, μεγά−
λης οικονομικής σημασίας, έπειτα από κοινή Απόφαση 
των Υπουργών ΠΕΧΩΔΕ και Ανάπτυξης. Επιτρέπεται 
επίσης η εγκατάσταση και λειτουργία λατομείων εξόρυ−
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ξης παραδοσιακών λατομικών προϊόντων και η εξόρυξη 
αδρανών υλικών, για κάλυψη τοπικών αναγκών, από υφι−
στάμενες λατομικές ζώνες ή λειτουργούντα λατομεία. 
Παρατάσεις των αδειών εκμεταλλεύσεως των νομίμως 
λειτουργούντων λατομείων και μεταλλείων είναι δυνα−
τόν να δίδονται μόνο υπό όρους και περιορισμούς, που 
να διασφαλίζουν τον στόχο της ανωτέρω παραγράφου 
α’ και μετά από γνώμη του Φορέα Διαχείρισης. Οι χώ−
ροι για την εγκατάσταση των ως άνω επιτρεπόμενων 
νέων εκμεταλλεύσεων επιλέγονται και οριοθετούνται 
με σαφήνεια και έτσι ώστε, να μην αλλοιώνονται ση−
μαντικοί γεωλογικοί και γεωμορφολογικοί σχηματισμοί 
και το τοπίο εν γένει, τίθενται δε όροι και περιορισμοί 
για τη λειτουργία τους στον Κανονισμό Διοίκησης και 
Λειτουργίας του άρθρου 4 παρ. Ε του παρόντος μετά 
από σχετική μελέτη, η οποία εκπονείται εντός τριών 
ετών από τη δημοσίευση του παρόντος, με μέριμνα του 
Φορέα Διαχείρισης.

Άρθρο 4
Όροι και περιορισμοί δόμησης και λοιπές γενικές δι−

ατάξεις

Α. Στις Ζώνες I, II, III και IV ισχύουν τα κάτωθι:
− Επιτρέπεται:
α) Η αλλαγή χρήσης των νομίμως υφιστάμενων κτι−

σμάτων και κατασκευών. Η αλλαγή της χρήσης κτισμά−
των και κατασκευών που βρίσκονται στις Ζώνες I και II 
επιτρέπεται μόνο εφόσον γίνεται για λόγους προστα−
σίας και διαχείρισης της προστατευόμενης περιοχής ή 
για άλλη επιτρεπόμενη χρήση από το παρόν π.δ/γμα. 
Επιτρέπεται η διατήρηση των υφιστάμενων πρόχειρων 
εγκαταστάσεων εποχικού σταβλισμού ζώων.

β) Η συνέχιση της άσκησης των νόμιμα υφισταμένων 
χρήσεων εφ’ όσον αυτές δεν έρχονται σε αντίθεση με 
το σκοπό προστασίας της περιοχής. Ειδικότεροι όροι 
για αυτές δύναται να περιλαμβάνονται στον Κανονισμό 
Διοίκησης και Λειτουργίας του άρθρου 4 παρ. Ε του πα−
ρόντος, μετά από συνεργασία του Φορέα Διαχείρισης, 
των τοπικών ΟΤΑ και των αντίστοιχων φορέων κατά 
δραστηριότητα.

γ) Η βελτίωση και ο εκσυγχρονισμός όλων των νόμιμα 
υφιστάμενων μονάδων για λόγους υγιεινής, ασφάλειας, 
εξοικονόμησης ενέργειας και αποθήκευσης νερού μετά 
από γνώμη του Φορέα Διαχείρισης και έγκριση περιβαλ−
λοντικών όρων, εφόσον απαιτείται από τη νομοθεσία.

− Δεν επιτρέπεται:
α) 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 15393/2332/5.8.2002 κοινή υπουργική 
απόφαση όπως ισχύει, εκτός αν άλλως ορίζεται από το 
παρόν Π.Δ. Της απαγόρευσης αυτής εξαιρούνται τα έργα 
που αποδεδειγμένα αποσκοπούν στην αποκατάσταση, 
βελτίωση και διατήρηση του φυσικού περιβάλλοντος 
της περιοχής αυτής και προβλέπονται από ολοκληρω−
μένα σχέδια διαχείρισης.

β) Η τοποθέτηση πινακίδων, εκτός των επιτρεπομέ−
νων από το παρόν π.δ/γμα για τη σήμανση των ορίων 
των ζωνών προστασίας και την εξυπηρέτηση των λει−
τουργιών σύμφωνα με τον Κανονισμό Διοίκησης και 
Λειτουργίας, καθώς και οι πινακίδες οδοσήμανσης του 
αρμόδιου Υπουργείου.

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

Β. Όροι και περιορισμοί δόμησης.
Στις Ζώνες ΙΙΙ και IV καθορίζονται τα εξής:
αα. Κατώτατο όριο αρτιότητας ορίζονται τα 6 στρέμ−

ματα. Κατά παρέκκλιση θεωρούνται άρτια και οικοδο−
μήσιμα τα γήπεδα εμβαδού 4 στρ. τα υφιστάμενα κατά 
την ημέρα δημοσίευσης του παρόντος.

ββ. Η συνολική επιφάνεια για χρήση κατοικίας δεν 
επιτρέπεται να υπερβαίνει τα 150 τ.μ και το μέγιστο 
επιτρεπόμενο ύψος κτιρίων τα 7,5μ.

γγ. Για τα εργαστήρια και τις μεταποιητικές μονάδες 
δεν επιτρέπεται συνολική επιφάνεια ορόφων μεγαλύ−
τερη των 600 τ.μ.

δδ. Για την μονάδα επεξεργασίας στρωμνών πτηνο−
τροφείου δεν επιτρέπεται επιφάνεια μεγαλύτερη των 
800 τμ.

εε. H κατασκευή στέγης είναι υποχρεωτική σε όλα 
τα νέα κτίρια, εκτός της μονάδας της παρ. Γ. β.12 του 
άρθρου 3.

ζζ. Όλες οι ισχύουσες αυστηρότερες του παρόντος 
διατάγματος διατάξεις, για τις επιτρεπόμενες χρήσεις, 
εξακολουθούν να ισχύουν.

ηη. Για κάθε έκδοση οικοδομικής αδείας απαιτείται 
έλεγχος και έγκριση της αρμόδιας Επιτροπής Πολεοδο−
μικού και Αρχιτεκτονικού Ελέγχου, ώστε να διαπιστώ−
νεται η συμβατότητα της κατασκευής σύμφωνα με την 
τυπολογία και τα χαρακτηριστικά της περιοχής.

θθ. 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 
ισχύουν.

Γ. Έργα και δραστηριότητες που δεν αναφέρονται στις 
παραγράφους Α, Β, Γ και Δ του άρθρου 3 του παρόντος, 
δεν επιτρέπονται. Για ζητήματα που αναφύονται ως 
προς την υπαγωγή ή μη έργων και δραστηριοτήτων 
στις ως άνω διατάξεις, θα αποφαίνεται ο Φορέας Δια−
χείρισης με Απόφασή του, μετά από συνεργασία με τις 
καθ’ ύλη αρμόδιες υπηρεσίες.

Δ. Για όλα τα επιτρεπόμενα από το παρόν π.δ/γμα 
έργα και δραστηριότητες ακολουθείται η διαδικασία 
της περιβαλλοντικής αδειοδότησης, σύμφωνα με τις 
εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις. Κατά τη διαδικασία 
αυτή απαιτείται η γνωμοδότηση του Φορέα Διαχείρι−
σης, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Για θέματα και 
προβλήματα που θα ανακύψουν κατά την εφαρμογή 
του π.δ/τος (όροι, περιορισμοί κ.λ.π.) θα αποφαίνεται ο 
Φορέας Διαχείρισης μετά από συνεργασία με τις καθ’ 
ύλη αρμόδιες υπηρεσίες.

Ε. Κανονισμός Διοίκησης και Λειτουργίας − Σχέδιο 
Διαχείρισης.

Στον Κανονισμό Διοίκησης και Λειτουργίας της προ−
στατευόμενης περιοχής και στο Σχέδιο Διαχείρισης 
εξειδικεύονται θεματικά ή χωρικά οι παραπάνω γενικοί 
όροι και περιορισμοί στις χρήσεις γης, στην εγκατάστα−
ση 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, κλπ. (άρθρο 16, ν. 2742/1999).
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Άρθρο 5
Φορέας Διαχείρισης

1. Συνιστάται, σύμφωνα με την παρ. 1α του άρθρου 
15 του ν. 2742/1999, νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, 
κοινωφελούς χαρακτήρα, με την επωνυμία «Φορέας Δι−
αχείρισης Εθνικού Πάρκου Τζουμέρκων, Περιστερίου 
και χαράδρας Αράχθου», ως φορέας διαχείρισης της 
χερσαίας περιοχής των ορεινών όγκων Τζουμέρκων 
(Αθαμανικών Ορέων), Περιστερίου (Όρους Λάκμου), χα−
ράδρας Αράχθου και της ενδιάμεσης αυτών περιοχής, 
όπως οριοθετείται με το άρθρο 2 παρ. 1, 2, 3 και 4 του 
παρόντος. Ο φορέας τελεί υπό την εποπτεία του Υπουρ−
γού Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων.

2. Ο Φορέας Διαχείρισης έχει έδρα του τα Ιωάννινα.
3. Οι αρμοδιότητες του Φορέα Διαχείρισης ορίζονται 

στην παρ. 2 του άρθρου 15 του ν. 2742/1999.
4. α) Ο Φορέας Διαχείρισης διοικείται από εννεαμελές 

Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.), το οποίο απαρτίζεται από 
τους εξής:

αα. Έναν εκπρόσωπο του Υπουργείου Περιβάλλοντος, 
Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, με τον αναπληρωτή 
του, που ορίζονται από τον Υπουργό Περιβάλλοντος, 
Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων.

ββ. Έναν εκπρόσωπο της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης 
Ιωαννίνων, με τον αναπληρωτή του, οι οποίοι προτείνο−
νται από τον οικείο Νομάρχη.

γγ. Έναν εκπρόσωπο της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης 
Άρτας, με τον αναπληρωτή του, ο οποίοι προτείνονται 
από τον οικείο Νομάρχη.

δδ. Έναν εκπρόσωπο της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης 
Τρικάλων, με τον αναπληρωτή του, οι οποίοι προτείνο−
νται από τον οικείο Νομάρχη.

εε. Έναν εκπρόσωπο προερχόμενο από έναν από τους 
Δήμους ή Κοινότητες Νομού Ιωαννίνων: Εγνατίας, Κα−
τσανοχωρίων, Παμβώτιδας, Πραμάντων, Τζουμέρκων, 
Βαθυπέδου, Καλαρρυτών, Ματσουκίου και Συρράκου, 
ο οποίος θα υποδεικνύεται με τον αναπληρωτή του, 
με απόφαση της οικείας Τοπικής Ένωσης Δήμων και 
Κοινοτήτων (ΤΕΔΚ).

ζζ. Έναν εκπρόσωπο προερχόμενο από έναν από τους 
Δήμους ή Κοινότητες Νομού Άρτας: Αγνάντων, Αθα−
μανίας, Θεοδωριάνων και Μελισσουργών, ο οποίος θα 
υποδεικνύεται με τον αναπληρωτή του, με απόφαση 
της οικείας Τοπικής Ένωσης Δήμων και Κοινοτήτων 
(ΤΕΔΚ).

ηη. Έναν εκπρόσωπο προερχόμενο από έναν από τους 
Δήμους ή Κοινότητες Νομού Τρικάλων Αιθήκων, Ασπρο−
ποτάμου και Νεράιδας, ο οποίος θα υποδεικνύεται με 
τον αναπληρωτή του, με απόφαση της οικείας Τοπικής 
Ένωσης Δήμων και Κοινοτήτων (ΤΕΔΚ).

θθ. Έναν ειδικό επιστήμονα, με τον αναπληρωτή του, 
οι οποίοι ορίζονται με απόφαση του Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.
Δ.Ε.

ιι. Έναν εκπρόσωπο μη κυβερνητικής οργάνωσης 
(Μ.Κ.Ο.), με τον αναπληρωτή του, που το καταστατικό 
της αναφέρει μεταξύ των σκοπών της την προστασία 
του περιβάλλοντος και ορίζεται με απόφαση του Υπουρ−
γού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., μετά από πρόταση δύο τουλάχιστον 
Μ.Κ.Ο. με δράση στην περιοχή.

β) Η θητεία των μελών του Δ.Σ είναι τριετής (άρθρο 
15 παρ.4β του ν. 2742/1999).

5.  Η διαδικασία ορισμού του Προέδρου και των μελών 

του Δ.Σ. γίνεται σύμφωνα με το άρθρο 15 παρ. 4α και 
4γ του ν. 2742/1999.

6. Αρμοδιότητες του Δ.Σ. είναι όσες ορίζονται στο 
άρθρο 15 παρ. 4δ του ν. 2742/1999. Το Δ.Σ. καταρτίζει 
επίσης τους κανονισμούς που ορίζονται στο άρθρο 15 
παρ. 8 του ν. 2742/1999.

7. Πόροι του Φορέα Διαχείρισης είναι όσοι ορίζονται 
στην παρ. 5 του άρθρου 15 του ν. 2742/1999.

8. Ο οικονομικός και διαχειριστικός έλεγχος του Φο−
ρέα Διαχείρισης ενεργείται με τη διαδικασία που ορί−
ζεται στο άρθρο 15 παρ. 7 του ν. 2742/1999.

9. Τα πορίσματα των μελετών που εκπονούνται με 
ευθύνη του Φορέα Διαχείρισης έχουν ισχύ εφόσον έχει 
προηγηθεί έγκριση από τον Φορέα Διαχείρισης.

Άρθρο 6
Έκδοση αδειών ξενάγησης, διεξαγωγής οικοτουριστι−

κών προγραμμάτων και επιστημονικής έρευνας

1. Ο Φορέας Διαχείρισης χορηγεί, υπό τις προϋποθέ−
σεις του άρθρου 3, τις προβλεπόμενες σε αυτό άδειες 
για:

α) Επιστημονική έρευνα.
β) Ξενάγηση επισκεπτών και διεξαγωγή οικοτουριστι−

κών προγραμμάτων.
γ) Κίνηση οχημάτων.
2. Το περιεχόμενο των αδειών της προηγούμενης πα−

ραγράφου, οι ειδικότεροι όροι, οι προϋποθέσεις και οι δι−
αδικασίες, ορίζονται στον αντίστοιχο Κανονισμό Διοίκη−
σης και Λειτουργίας. Άδειες ξενάγησης και έρευνας που 
προβλέπονται από άλλες διατάξεις και χορηγούνται από 
τις καθ’ ύλην αρμόδιες αρχές, συνεχίζουν να εκδίδονται 
σύμφωνα με τις διατάξεις αυτές, υπό την προϋπόθεση 
ότι είναι σύμφωνες με τις διατάξεις του παρόντος.

Άρθρο 7

Μεταβατικές διατάξεις

1. Καταργείται κάθε διάταξη που αντίκειται στις δι−
ατάξεις του παρόντος π.δ/τος ή που ανάγεται σε θέ−
ματα που ρυθμίζονται από αυτό. Εξαιρούνται και εξα−
κολουθούν να ισχύουν οι αυστηρότερες διατάξεις για 
την επιβολή όρων και περιορισμών σε χρήσεις και σε 
δόμηση.

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 του παρόντος:
α) Τα έργα και οι δραστηριότητες που την ημέρα 

δημοσίευσης του παρόντος:
− 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
− έχουν οικοδομική άδεια, ή
− έχουν περιβαλλοντικά αδειοδοτηθεί με τη δυνατό−

τητα −εάν απαιτείται− επιβολής με απόφαση του Φορέα 
Διαχείρισης πρόσθετων περιβαλλοντικών όρων.
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Υφιστάμενες, υπό κατασκευή ή νέες μονάδες που θα 
εγκατασταθούν στην περιοχή και για τις οποίες έχουν 
εγκριθεί οι περιβαλλοντικοί όροι πριν τη δημοσίευση 
του παρόντος, δύνανται να ανανεώνουν την έγκριση των 
περιβαλλοντικών όρων τους στο πλαίσιο της σχετικής 
ισχύουσας νομοθεσίας.

Για όσες εκ των ανωτέρω δραστηριοτήτων κριθεί με 
απόφαση του Φορέα Διαχείρισης ότι οι χρήσεις τους 
έρχονται σε αντίθεση με τον σκοπό προστασίας της 
οικείας Ζώνης, επιβάλλεται χρονικό όριο απομάκρυνσής 
τους που δεν δύναται να υπερβαίνει τη δεκαετία.

β) Έργα εθνικής σημασίας, ύστερα από έγκριση του 
Υπουργικού Συμβουλίου, καθώς επίσης έργα και επεμ−
βάσεις λόγω εκτάκτου ανάγκης (σεισμών, πλημμύρων, 
θεομηνιών, πυρκαγιών, κ.λπ.).

Τα έργα για τα οποία έχει εκδοθεί Απόφαση Προέ−
γκρισης Χωροθέτησης ή θετική γνωμοδότηση για Προ−
καταρκτική Περιβαλλοντική Εκτίμηση και Αξιολόγηση 
(ΠΠΕΑ) και εκείνα για τα οποία έχει προηγηθεί, βάσει 
της κείμενης νομοθεσίας, παραχώρηση κοινοχρήστων ή 
δημοτικών γηπέδων και αντίκεινται στις διατάξεις του 
παρόντος π.δ/τος, επανεξετάζονται κατά προτεραιότη−
τα στο πλαίσιο των σχετικών διατάξεων και προωθείται 
η διαδικασία αδειοδότησής τους μετά από σύμφωνη 
γνώμη της αρμόδιας Διεύθυνσης του Υπουργείου Περι−
βάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων.

4. Μέχρι την έγκριση του Κανονισμού Διοίκησης και 
Λειτουργίας η φύλαξη και επόπτευση της περιοχής γίνε−

ται από τα καθ’ ύλη αρμόδια όργανα των Περιφερειακών 
και Νομαρχιακών Υπηρεσιών.

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

Άρθρο 8

Όλες οι δράσεις που συμβάλλουν στην ενίσχυση της 
βιώσιμης ανάπτυξης της περιοχής μέσω οικοτουριστι−
κών, αγροτουριστικών και άλλων δραστηριοτήτων, στην 
αποκατάσταση διατηρητέων κτισμάτων και στοιχείων 
πολεοδομικού (αστικού ή αγροτικού) εξοπλισμού ή δι−
κτύων, στην ανάδειξη των στοιχείων της αρχιτεκτονικής 
κληρονομιάς, των ζωνών και τοπίων ιδιαίτερου κάλλους, 
καθώς και στην ενίσχυση παραδοσιακών οικισμών που 
βρίσκονται εντός των ορίων του Εθνικού Πάρκου Τζου−
μέρκων, Περιστερίου και Χαράδρας Αράχθου προωθού−
νται κατά προτεραιότητα από τις αρμόδιες αρχές μετά 
από αίτημα του Φορέα Διαχείρισης.

Άρθρο 9
Κυρώσεις

Στους παραβάτες των διατάξεων του παρόντος Π.Δ. 
επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται από τα 
άρθρα 28, 29 και 30 του ν. 1650/1986, όπως το τελευταίο 
τροποποιήθηκε με το άρθρο 4 του ν. 3010/2002, καθώς 
και από άλλες ειδικές διατάξεις.



420 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ) 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Όρια του Εθνικού Πάρκου Τζουμέρκων – Περιστερί−
ου και χαράδρας Αράχθου

1. ΠΠΦ ΧΑΡΑΔΡΑΣ ΑΡΑΧΘΟΥ (ΖΩΝΗ ΙΑ)

Τα εξωτερικά όρια της Περιοχής Προστασίας της 
Φύσης χαράδρας Αράχθου (Ζώνη Ια) καθορίζονται από 
οριογραμμή, η οποία περιγράφεται ως εξής:

150−151: Διακόσια μέτρα κατάντη της γέφυρας της 
Πλάκας και επί της ανατολικής όχθης του ποταμού 
Αράχθου, ακολουθεί την ισοϋψή των 300 μ. με κατεύθυν−
ση βορειοδυτική έως ότου συναντήσει αγροτικό δρόμο 
που από την Ι.Μ. Μουχουστίου κατευθύνεται προς τη 
χαράδρα του Αράχθου, τον οποίο και ακολουθεί έως 
το ρέμα της Βουνόρειας.

151−152: Ακολουθεί προς τα πάνω το ρέμα της Βουνό−
ρειας, έως τα όρια του οικισμού αυτού.

152−153: Παρακάμπτει τα όρια του οικισμού από τα 
δυτικά και συναντά την κοινοτική οδό Βουνόρειας− Ρα−
φταναίων.

153−154: Ακολουθεί την παραπάνω οδό για 500 μ.
154−155: Εγκαταλείπει την παραπάνω οδό, και ανηφο−

ρίζει με κατεύθυνση βόρεια ακολουθώντας την κορυ−
φογραμμή του υψώματος Κορυφή (1003 μ), την οποία 
διασχίζει και συνεχίζει προς την ίδια κατεύθυνση έως 
την ισοϋψή των 1100μ.

155−156: Στη συνέχεια στρέφεται βορειοδυτικά και κι−
νείται επί της ισοϋψούς των 1100 μ. έως το σημείο που 
εφάπτεται με τη ράχη της κορυφής Φυλάκιον.

156−157: Κατηφορίζει στην ισοϋψή των 1000 μ, την 
οποία και ακολουθεί με κατεύθυνση βορειοδυτική έως 
το δρόμο Ιωαννίνων− Αμπελοχωρίου.

157−158: Ακολουθεί την παραπάνω οδό προς τον πο−
ταμό Άραχθο έως την ισοϋψή των 900 μ., όπου και 
μονοπάτι προς το Αμπελοχώρι.

158−159: Στρέφεται βορειοανατολικά και ακολουθεί 
το μονοπάτι προς το Αμπελοχώρι έως τα όρια του 
οικισμού, τον οποίο παρακάμπτει από τα βόρεια και 
καταλήγει στο ύψωμα 919 στα βορειοανατολικά του 
οικισμού.

159−160: Κατηφορίζει με κατεύθυνση ανατολική στην 
ισοϋψή των 700μ.

160−161: Ακολουθεί την ισοϋψή των 700μ με γενική κα−
τεύθυνση ανατολική έως ότου συναντήσει τον αγροτικό 
δρόμο Κτιστάδων − γέφυρας Γκόγκου.

161−162: Ακολουθεί με κατεύθυνση βόρεια τον παρα−
πάνω δρόμο έως τη γέφυρα Γκόγκου στον ποταμό Κα−
λαρρύτικο.

162−163: Διασχίζει τον ποταμό Καλαρρύτικο επί της 
γέφυρας Γκόγκου και κινείται δυτικά για 300μ επί αγρο−
τικού αμαξιτού δρόμου έως τη θέση Μνήματα.

163−164: Ανηφορίζει επί χαρακτηριστικής βραχώδους 
έξαρσης, με κατεύθυνση βόρεια, έως την ισοϋψή των 
800 μ.

164−165: Ακολουθεί την ισοϋψή των 800 μ. προς τα δυ−
τικά έως το νοτιοδυτικό όριο του οικισμού Βαπτιστής.

165−166: Στη συνέχεια ανηφορίζει με κατεύθυνση νο−
τιοδυτική έως το ύψωμα Κορούνα.

166−167: Κατηφορίζει με δυτική κατεύθυνση στην ισοϋ−
ψή των 1000μ, την οποία και ακολουθεί προς τα δυτικά 
έως χαρακτηριστική ρεματιά στα βορειοανατολικά του 
υψώματος 1045, πλησίον του οικισμού Κέδρου.

167−168: Κατηφορίζει στην κοίτη του ρέματος Ορνι−
ολάγκαδο.

168−169: Ακολουθεί κατάντη την κοίτη του ρέματος 
Ορνιολάγκαδο με κατεύθυνση δυτική και καταλήγει 
στην ισοϋψή των 800μ.

169−170: Ακολουθεί με γενική κατεύθυνση αρχικά βό−
ρεια και κατόπιν ανατολικά την ισοϋψή των 800μ έως 
ότου συναντήσει την κοίτη του ρέματος Καζάνια, στα 
βόρεια όρια του οικισμού του Πετροβουνίου.

170−171: Ακολουθώντας την κοίτη του ρέματος Καζάνια, 
ανηφορίζει στην ισοϋψή των 1000μ.

171−172: Ακολουθεί την ισοϋψή των 1000μ με κατεύ−
θυνση αρχικά βορειοδυτική και κατόπιν ανατολική έως 
ότου συναντήσει αγροτικό δρόμο στην τοποθεσία Πλά−
κα Ποτιστικών.

172−173: Ακολουθεί τον παραπάνω αγροτικό δρόμο με 
βόρεια κατεύθυνση έως την ισοϋψή των 900μ.

173−174: Στη συνέχεια κατηφορίζει προς τον ποταμό 
Άραχθο ακολουθώντας χαρακτηριστική ρεματιά στα 
ανατολικά της βραχώδους έξαρσης Πλάκα.

174−175: Διασχίζει τον ποταμό Άραχθο και ανηφορί−
ζει με κατεύθυνση νοτιοδυτική επί χαρακτηριστικής 
βραχώδους έξαρσης προς το ύψωμα Προφήτης Ηλίας 
Δαφνούλας, έως την ισοϋψή των 900μ.

175−176: Ακολουθεί προς τα δυτικά την ισοϋψή των 
900μ έως τη θέση Αετός.

176−177: Κατηφορίζει στην ισοϋψή των 800μ.
177−178: Στη συνέχεια κινείται με γενική κατεύθυνση 

δυτική επί της ισοϋψούς των 800μ έως το ρέμα που 
οριοθετεί τα όρια των ΔΔ Δαφνούλας− Πλατανιάς.

178−179: Κατηφορίζει, ακολουθώντας την κοίτη του 
παραπάνω ρέματος, έως την ισοϋψή των 600μ.

179−180: Ακολουθεί την ισοϋψή των 600μ προς τα δυ−
τικά έως το ρέμα που διασχίζει τον οικισμό των Κο−
ντινών.

180−181: Κατηφορίζει με κατεύθυνση νότια έως την 
ισοϋψή των 500μ, όπου και ο επαρχιακός δρόμος Ιωαν−
νίνων− Κέδρου− Χουλιαράδων.

181−182: Στη συνέχεια και με κατεύθυνση αρχικά δυτική, 
κατόπιν νότια και τέλος ανατολική ακολουθεί την ισο−
ϋψή των 500μ έως τα όρια του Δήμου Κατσανοχωρίων 
με το Δήμο Παμβώτιδας (Μεγάλο ρέμα).

182−183: Ανηφορίζει στην ισοϋψή των 600μ. ακολου−
θώντας τα διοικητικά όρια των Δήμων Κατσανοχωρίων 
και Παμβώτιδας (Μεγάλο ρέμα).

183−184: Εγκαταλείπει το Μεγάλο ρέμα και κατευθύ−
νεται ανατολικά επί της ισοϋψούς των 600μ έως τη 
διακριτή κόψη που ξεχωρίζει τη λεκάνη απορροής του 
παραπάνω ρέματος με τον κυρίως ποταμό (Άραχθο).

184−185: Στρέφεται νότια, ακολουθώντας την κορυφο−
γραμμή, περνά από την Ι.Μ. Τσούκας Ελληνικού και με 
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νότια πάντα κατεύθυνση καταλήγει στην ισοϋψή των 
800μ.

185−186: Ακολουθεί την ισοϋψή των 800 μ με κατεύθυν−
ση δυτική έως παρακείμενη μικρή ρεματιά που ξεκινά 
από την Ι.Μ. Τσούκας.

186−187: Κατηφορίζει, ακολουθώντας την κοίτη της 
παραπάνω ρεματιάς, έως το σημείο ένωσης της με το 
ρέμα Κλειστό μελίσσι.

187−188: Κατηφορίζει ακολουθώντας την κοίτη του 
ρέματος Κλειστό μελίσσι έως το σημείο ένωσής του 
με το ρέμα Κοροβέση.

188−189: Ανηφορίζει από χαρακτηριστική ράχη, ακο−
λουθώντας τα διοικητικά όρια των ΔΔ Φορτοσίου και 
Αετοράχης, έως την ισοϋψή των 700μ.

189−190: Στρέφεται ανατολικά ακολουθώντας την ισο−
ϋψή των 700μ έως την κόψη που ξεχωρίζει τη λεκάνη 
απορροής του ρέματος Κοροβεσίου με εκείνη του κυ−
ρίως ποταμού Άραχθου.

190−191: Ανηφορίζει επί της κορυφογραμμής, που ορι−
οθετεί την κυρίως χαράδρα του Άραχθου, έως την κο−
ρυφή Πρ. Ηλίας (956μ).

191−192: Κατηφορίζει με δυτική κατεύθυνση στην ισο−
ϋψή των 800μ, την οποία και ακολουθεί έως ότου συ−
ναντήσει το ρέμα Βούτι (Δελησιά).

192−193: Στρέφεται νοτιοανατολικά και καταλήγει στην 
κορυφή Αηδονοκούκουλο (912μ).

193−194: Από την παραπάνω κορυφή συνεχίζει στην 
ίδια κατεύθυνση και επί της κορυφογραμμής έως την 
ισοϋψή των 700μ. στο χείλος των γκρεμών πάνω από 
τη θέση Κλίφκη, ΔΔ Καλεντζίου.

194−195: Επί της ισοϋψούς των 700μ στρέφεται δυτικά 
έως ότου συναντήσει το δρόμο Πάτερο− Καλέντζι.

195−195α: Συνεχίζει επί της ισοϋψούς των 700μ, αρ−
χικά ανατολικά και κατόπιν νοτιοδυτικά, έως τη θέση 
Χαρακώματα.

195α−196: Από τη θέση Χαρακώματα, ακολουθώντας 
διακριτή ράχη με κατεύθυνση νότια, κατηφορίζει στην 
κοίτη της κοιλάδας που οδηγεί προς την τοποθεσία 
Κλίφκη, ΔΔ Μονολιθίου.

196−197: Με κατεύθυνση νοτιοανατολική, ακολουθεί 
αγροτικό δρόμο για 300μ έως χαρακτηριστική κλειστή 
στροφή.

197−198: Εγκαταλείπει τον παραπάνω δρόμο και ανη−
φορίζει με νότια κατεύθυνση έως την κόψη που χωρίζει 
την παραπάνω κοιλάδα με τη λεκάνη απορροής του 
κυρίως Αράχθου.

198−199: Ακολουθεί προς τα νότια την κορυφογραμμή 
μέχρι το ύψωμα Κότσικο (911μ).

199−200: Κατηφορίζει με νότια κατεύθυνση έως ότου 
συναντήσει την επαρχιακή οδό Ιωαννίνων− Αγνάντων.

200−201: Ακολουθεί την επαρχιακή οδό Ιωαννίνων− 
Αγνάντων προς τα νοτιοανατολικά μέχρι τη θέση Πλα−
κανίθρα.

201−202: Εγκαταλείπει την επαρχιακή οδό Ιωαννίνων− 
Αγνάντων και κατηφορίζει με ανατολική κατεύθυνση 
στην ισοϋψή των 300μ.

202−203: Ακολουθεί προς τα νότια (κατάντη του πο−
ταμού Αράχθου) την ισοϋψή των 300μ έως και διακόσια 
μέτρα κατάντη της γέφυρας της Πλάκας.

203−150: Διασχίζει τον ποταμό Άραχθο προς τα ανα−
τολικά και ενώνεται με το σημείο 150.

2. ΠΠΦ ΧΑΡΑΔΡΑΣ ΑΝΩ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΑΛΛΑΡΥΤΙΚΟΥ 
(ΖΩΝΗ ΙΒ)

Τα εξωτερικά όρια της Περιοχής Προστασίας της Φύ−
σης Άνω τμήματος Καλαρρύτικου (Ζώνη Ιβ) καθορίζονται 
από οριογραμμή, η οποία περιγράφεται ως εξής:

250−251: Με αφετηρία το βορειοδυτικό όριο του οικι−
σμού των Καλλαρυτών και με κατεύθυνση αρχικά βορει−
οδυτική και κατόπιν βόρεια, ακολουθεί αγροτικό δρόμο 
στα 1300μ υψόμετρο, έως τη θέση Πλαγιά.

251−252: Κατηφορίζει με κατεύθυνση δυτική στο ρέμα 
Χρούσια, όπου και χαρακτηριστικό σημείο ένωσης δύο 
μεγάλων διακλαδώσεων του ρέματος αυτού.

252−253: Με κατεύθυνση δυτική ανηφορίζει έως την 
ισοϋψή των 1300.

253−254: Ακολουθεί την ισοϋψή των 1300μ με κατεύ−
θυνση νοτιοδυτική έως χαρακτηριστική ρεματιά 1000μ. 
περίπου πριν από τα όρια του οικισμού.

254−255: Κατηφορίζει με νότια κατεύθυνση στην ισο−
ϋψή των 1200μ.

255−256: Ακολουθεί προς τα νότια την ισοϋψή των 
1200μ έως ότου συναντήσει αγροτικό δρόμο.

256−256α: Ακολουθεί τον παραπάνω δρόμο, προς τα 
κάτω, με κατεύθυνση τον οικισμό του Συρράκου έως τα 
όρια του οικισμού αυτού.

256α−256β: Παρακάμπτει τα όρια του οκισμού, αρχικά 
από την ανατολική και κατόπιν από τη νότια πλευρά 
του και καταλήγει στην ισοϋψή των 1100μ.

256β−257: Ακολουθεί την ισοϋψή των 1100μ, με γενική 
κατεύθυνση νότια και ελαφρώς νοτιοανατολική, έως το 
σημείο που η ισοϋψής αυτή τέμνει την κορυφογραμμή 
που κατέρχεται από τον παρακείμενο ναό του Αγ. Γε−
ωργίου.

257−258: Ακολουθεί την κορυφογραμμή αυτή προς τα 
κάτω, με κατεύθυνση νοτιοανατολική, έως την ισοϋψή 
των 1000μ.

258−259: Ακολουθεί δευτερεύοντα βραχίονα στα νό−
τια της κυρίως κορυφογραμμής με κατεύθυνση νότια, 
περνά από την Ι.Μ. Κηπίνας και καταλήγει στον ποταμό 
Καλλαρύτικο.

259−260: Διασχίζει κάθετα την κοίτη του ποταμού 
Καλλαρύτικου και ακολουθώντας μικρή ρεματιά ανη−
φορίζει έως τον κεντρικό δρόμο Χριστών−Ματσουκίου, 
τον οποίο αφού διασχίσει κάθετα συνεχίζει προς τα 
πάνω έως την κορυφογραμμή που έρχεται από το όρος 
Καταφύγι− Σκάρφι στην τοποθεσία Εληούλα (υψ.1250μ), 
όπου και τα διοικητικά όρια της Κ. Ματσουκίου με το 
Δ. Πραμάντων.

260−261: Ακολουθεί με νοτιοανατολική κατεύθυνση την 
κορυφογραμμή έως την ισοϋψή των 1400μ.



422 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ) 

261−261α: Εγκαταλείπει την κορυφογραμμή και με νο−
τιοανατολική κατεύθυνση ακολουθεί την ισοϋψή των 
1400μ έως το ρέμα Ασπροχάλικο.

261α−262: Στρέφεται ανατολικά και ακολουθώντας το 
ρέμα Ασπροχάλικο προς τα πάνω, καταλήγει στο διά−
σελο μεταξύ των κορυφών Χίλια Εξήντα και Καταφύγι 
στα 2100μ υψόμετρο.

262−263: Κατηφορίζει έως παρακείμενο αμαξιτό ορεινό 
δρόμο στα ανατολικά.

263−263α: Ακολουθεί τον παραπάνω δρόμο, προς τα 
κάτω για 800μ έως την τοποθεσία Λαγκάδα, Κ. Μα−
τσουκίου.

263α−264: Ακολούθως κατηφορίζει, με κατεύθυνση 
βόρεια, στο ανώτερο τμήμα της κοίτης του ρέματος 
Κόκκινο ποτάμι έως την ισοϋψή των 1700μ.

264−265: Ακολουθεί προς τα βόρεια την ισοϋψή των 
1700μ έως τη θέση Μέγα πλάϊ, Κ. Ματσουκίου.

265−266: Κατηφορίζει ακολουθώντας χαρακτηριστική 
ρεματιά έως την ισοϋψή 1300μ.

266−267: Ακολουθεί με κατεύθυνση βόρεια την ισοϋψή 
των 1300μ έως την τοποθεσία Μακρυχώραφο.

267−268: Κατηφορίζει στην ισοϋψή των 1200μ.
268−269: Ακολουθεί την ισοϋψή των 1200μ με βόρεια 

κατεύθυνση έως ότου συναντήσει παρακείμενο παρεκ−
κλήσι.

269−270: Στρέφεται δυτικά και κατηφορίζει στην κοίτη 
του ρέματος Κόκκινο ποτάμι και αφού τη διασχίσει, 
ανηφορίζει στην απέναντι πλαγιά έως την ισοϋψή των 
1000μ.

270−271: Ακολουθεί την ισοϋψή των 1000μ με δυτική 
κατεύθυνση έως την τοποθεσία Τσαπκάλα βρύση.

271−272: Κατηφορίζει με βόρεια κατεύθυνση έως τον 
κεντρικό δρόμο Χριστών− Ματσουκίου.

272−273: Ακολουθεί με κατεύθυνση ανατολική τον 
κεντρικό δρόμο Χριστών− Ματσουκίου έως ότου συ−
ναντήσει αγροτικό δρόμο που κατευθύνεται προς το 
Ματσουκιώτικο ρέμα.

273−273α: Ακολουθεί, με γενική κατεύθυνση βόρεια, 
τον παραπάνω αγροτικό δρόμο έως το Ματσουκιώτικο 
ρέμα.

273α−273β: Στρέφεται ανατολικά και ακολουθεί το 
παραπάνω ρέμα έως ότου συναντήσει πέτρινο γεφύρι 
και παλιά πετρόχτιση ημιονική οδό που οδηγεί προς 
το Ματσούκι.

273β−273γ: Ακολουθεί την παλιά ημιονική οδό προς 
το Ματσούκι, με κατεύθυνση βόρεια, έως ότου αυτή 
συναντήσει σύγχρονο πεζόδρομο που κατευθύνεται από 
το Ματσούκι προς την Ι.Μ. Βύλιζας.

273γ−274: Ακολουθεί τον παραπάνω πεζόδρομο με 
κατεύθυνση προς το Ματσούκι, έως ότου αυτός συνα−
ντήσει ασφαλτοστρωμένο δρόμο που οδηγεί προς το 
παραπάνω χωριό.

274−275: Εγκαταλείπει τον παραπάνω δρόμο και με κα−
τεύθυνση βόρεια ανηφορίζει στην ισοϋψή των 1200μ.

275−276: Ακολουθεί την ισοϋψή των 1200μ αρχικά με 
δυτική κατεύθυνση και κατόπιν βόρεια έως ότου συνα−

ντήσει χαρακτηριστική ράχη που κατέρχεται από το 
παρεκκλήσι της Παναγίας.

276−277: Ανηφορίζει με κατεύθυνση ανατολική στην 
ισοϋψή των 1300μ, σε παρακείμενη ρεματιά, βόρεια από 
το παρεκκλήσι της Παναγίας.

277−278: Ακολουθεί την ισοϋψή των 1300μ με γενική 
κατεύθυνση βόρεια έως τη θέση Ζυγουροτόπι.

278−279: Συνεχίζει βόρεια και κατηφορίζει στο παρα−
κείμενο μεγάλο ρέμα.

279−280: Διασχίζει το κυρίως ρέμα με δυτική κατεύ−
θυνση και ανέρχεται στην ισοϋψή των 1100μ.

280−281: Ακολουθεί την ισοϋψή των 1100μ με νοτιο−
δυτική κατέυθυνση έως ότου συναντήσει τον κεντρικό 
δρόμο Ιωαννίνων− Καλλαρυτών.

281−250: Ακολουθεί τον παραπάνω κεντρικό δρόμο και 
επί της ισοϋψούς των 1100μ με κατεύθυνση βορειοδυτική 
έως τα όρια του οικισμού των Καλλαρυτών, τα οποία 
αφού παρακάμπτει από τα νότια του οικισμού ενώνεται 
με το σημείο 250.

3. ΠΠΦ ΠΑΧΤΟΥΡΙΟΥ− ΑΘΑΜΑΝΙΑΣ (ΖΩΝΗ ΙΓ)

Τα εξωτερικά όρια της Περιοχής Προστασίας της Φύ−
σης Παχτουρίου− Αθαμανίας (Ζώνη Ιγ) καθορίζονται από 
οριογραμμή, η οποία περιγράφεται ως εξής:

300−301: Με σημείο αφετηρίας την κορυφή Φούρκα 
(2092μ), (όρια Ν. Άρτας και Ν. Τρικάλων) ακολουθεί χα−
ρακτηριστική κορυφογραμμή με νοτιοανατολική κατεύ−
θυνση έως την ισοϋψή των 1400μ.

301−302: Στη συνέχεια και με γενική κατεύθυνση ανα−
τολική ακολουθεί την ισοϋψή των 1400μ έως τη θέση 
Σταυρός, ΚΔ Παχτουρίου.

302−303: Ανέρχεται στην ισοϋψή των 1500μ.
303−304: Ακολουθεί με γενική κατεύθυνση ανατολική 

την ισοϋψή των 1500μ έως τη θέση Αλώνι Ρουμουσιού, 
ΚΔ Αρματολικού.

304−305: Ανέρχεται στην ισοϋψή των 1600μ.
305−306: Ακολουθεί την ισοϋψή των 1600μ με γενική 

κατεύθυνση βόρεια έως ότου συναντήσει την κορυφο−
γραμμή της Μακρυάς ράχης, η οποία χωρίζει τη λεκάνη 
απορροής του Μουτσαρίτικου ποταμού από τον κυρίως 
Ασπροπόταμο.

306−307: Κατηφορίζει με κατεύθυνση βορειοανατολι−
κή έως ότου συναντήσει την κοίτη του Μουτσαρίτικου 
ποταμού.

307−308: Ακολουθεί την κοίτη του Μουτσαρίτικου πο−
ταμού προς τα ανάντη με κατεύθυνση νοτιοδυτική έως 
τον οικισμό της Αθαμανίας.

308−309: Ακολούθως, συνεχίζει προς τα ανάντη στον 
κυρίως (δυτικό) βραχίονα του ποταμού, με νοτιοδυτική 
κατεύθυνση, έως την τοποθεσία Αλογάρης.

309−300: Στρέφεται νότια και ανηφορίζει χαρακτη−
ριστική ράχη με την ονομασία Μακρυά ράχη, η οποία 
και καταλήγει στην κορυφή Φούρκα (2092μ) όπου και 
ενώνεται με το σημείο 300.

4. ΠΠΦ ΤΣΟΥΜΑ ΠΛΑΣΤΑΡΙ ΚΟΥΤΣΟΥΡΟ (ΖΩΝΗ ΙΔ)

Τα εξωτερικά όρια της Περιοχής Προστασίας της Φύ−
σης Τσούμα Πλαστάρι Κούτσουρο (Ζώνη Ιδ) καθορίζο−
νται από οριογραμμή, η οποία περιγράφεται ως εξής:



350−351: Από την Ι.Μ. Παναγίας της Γαλακτοτροφούσας 
επί της δυτικής όχθης του Ασπροποτάμου, ανηφορίζει, 
με δυτική γενικά κατεύθυνση, τον αγροτικό δρόμο προς 
το διάσελο Μπάρος, στα δυτικά της κορυφής Τσούμα 
Πλαστάρι (2191μ)

351−352: Από το διάσελο Μπάρος (2000μ υψόμετρο) 
ακολουθεί αγροτικό δρόμο με κατεύθυνση νότια (προς 
Ματσούκι) έως ότου προσεγγίσει το διάσελο μεταξύ 
των κορυφών Τσούμα Πλαστάρι (2191μ) και Καταραχιάς 
(2280μ).

352−049: Εγκαταλείπει τον αγροτικό δρόμο και με κα−
τεύθυνση ανατολική ανηφορίζει στο παραπάνω διάσελο, 
όπου και η οριογραμμή της ζώνης ΙΙΙ.

049−050: Κατηφορίζει με ανατολική και κατόπιν βο−
ρειοανατολική κατεύθυνση από το παραπάνω διάσελο 
ακολουθώντας την κοίτη του ρέματος Κούτσουρο έως 
την κοίτη του Ασπροποτάμου. (Συμπίπτει με την οριο−
γραμμή της ζώνης ΙΙΙ.

050−355: Στη συνέχεια στρέφεται βόρεια και ακολου−
θεί την ανατολική όχθη του Ασπροποτάμου έως το ύψος 
της Ι.Μ. Παναγίας Γαλακτοτροφούσας.

355−350: Διασχίζει με δυτική κατεύθυνση τον Ασπρο−
πόταμο και ενώνεται με το σημείο 350.

5. ΠΔΤΟΕ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ ΚΑΚΑΡΔΙΤΣΑΣ (ΖΩΝΗ ΙΙΑ)

Τα εξωτερικά όρια της Περιοχής Διατήρησης Τοπίου, 
Οικοτόπων και Ειδών Τζουμέρκων Κακαρδίτσας (Ζώνη 
ΙΙα) καθορίζονται από οριογραμμή, η οποία περιγράφε−
ται ως εξής:

400−401: Από το σημείο που ο δρόμος Στρανών Δ. 
Αγνάντων, ο οποίος οδηγεί στην τοποθεσία Ανάληψη 
(όπου και παρεκκλήσι), τέμνει την ισοϋψή των 1100μ. η 
οριογραμμή κατευθύνεται νότια και νοτιοανατολικά έως 
την τοποθεσία Φούσκες ΔΔ. Καταρράκτη.

401−402: Ανηφορίζει, με κατεύθυνση ανατολική στην 
ισοϋψή των 1200μ.

402−403: Ακολουθεί την ισοϋψή των 1200μ., με κατεύ−
θυνση νότια έως το ρέμα των Μπακαγιανναίικων ΔΔ 
Ράμιας.

403−404: Κατηφορίζει στην ισοϋψή των 1100μ. ακολου−
θώντας κατάντη το ρέμα των Μπακαγιανναίικων.

404−405: Ακολουθεί την ισοϋψή των 1100μ προς τα 
νότια και νοτιοανατολικά έως ότου συναντήσει το ρέμα 
της Σούδας στο ΔΔ Κυψέλης.

405−406: Ανηφορίζει με κατεύθυνση βορειοανατολική 
την κοίτη του ρέματος της Σούδας έως την ισοϋψή 
των 1500μ.

406−407: Στρέφεται ανατολικά και συνεχίζει πάνω 
στην ισοϋψή των 1500μ έως τη θέση Ξερολίβαδο όπου 
και τα όρια ΔΔ Βουργαρελίου και Αθαμανίου.

407−408: Στη συνέχεια ανηφορίζει, ακολουθώντας χα−
ρακτηριστική κόψη ανατολικά από τα διοικητικά όρια 
ΔΔ Βουργαρελίου− Αθαμανίου, έως την κορυφή Τρία 
Σύνορα (1932μ).

408−409: Από την κορυφή Τρία Σύνορα (1932μ) κατη−
φορίζει, με κατεύθυνση βόρεια, ακολουθώντας χαρακτη−
ριστική ράχη, προς το ρέμα Μουζάκι (Κ. Θεοδωριάνων), 

έως ότου συναντήσει αγροτικό δρόμο στην ισοϋψή των 
1400μ.

409−410: Στρέφεται δυτικά και ακολουθώντας τον 
παραπάνω αγροτικό δρόμο, στην ισοϋψή περίπου τον 
1400μ, καταλήγει στην κοίτη του ρέματος Μουζάκι.

410−411: Συνεχίζει επί του προαναφερθέντος δρόμου 
και με κατεύθυνση βορεινή, μεταξύ των ισουψών 1400μ 
και 1500μ έως την τοποθεσία Βλάχας ρέμα.

411−412: Από την τοποθεσία Βλάχας ρέμα, συνεχίζει 
σε αγροτικό δρόμο, με κατεύθυνση νοτιοανατολική έως 
ότου συναντήσει το ρέμα Άσπρη Γκούρα.

412−413: Ακολουθεί με κατεύθυνση ανατολική την κοί−
τη του ρέματος της Άσπρης Γκούρας έως το σημείο 
ένωσής της με τον χείμαρρο Χίστρα.

413−414: Κατηφορίζει, με κατεύθυνση νοτιοανατολική 
στην κοίτη του χειμάρρου Χίστρα έως τη θέση Αγ. 
Τριάδα Κ. Θεοδωριάνων.

414−415: Στη συνέχεια στρέφεται βορειοανατολικά και 
ακολουθεί ξανά την κοίτη του χειμάρρου Χίστρα για 
απόσταση 1000μ.

415−416: Εγκαταλείπει την κοίτη του παραπάνω χει−
μάρρου και με κατεύθυνση βόρεια ανηφορίζει στην κο−
ρυφογραμμή, όπου το παρεκλήσι του Προφήτη Ηλία 
(1190μ).

416−417: Συνεχίζει επί της κορυφογραμμής με κατεύ−
θυνση βορειοδυτική, έως την ισοϋψή των 1300μ.

417−418: Στρέφεται ελαφρώς βόρεια και ακολουθεί την 
ισοϋψή των 1300μ, έως το χείμαρρο Γρεβενίτη.

418−419: Διασχίζει το χείμαρρο Γρεβενίτη και συνεχίζει, 
με κατεύθυνση νοτιοανατολική, επί της ισοϋψούς των 
1300μ έως το ρέμα της Λαφίνας.

419−420: Συνεχίζει με κατεύθυνση ανατολική και κατα−
λήγει σε παρεκκλήσι στην κορυφογραμμή Ζυγός.

420−421: Συνεχίζει με βορειοανατολική κατεύθυνση 
και από χαρακτηριστική ρεματιά κατηφορίζει προς την 
κοιλάδα του Παχτουρίου έως την ισοϋψή των 1100μ, 
όπου και δασικός δρόμος.

421−422: Ακολουθεί τον παραπάνω δασικό δρόμο με 
κατεύθυνση βόρεια έως ότου συναντήσει την ισοϋψή 
των 1000μ.

422−423: Ακολουθεί, με γενική κατεύθυνση ανατολική, 
την ισοϋψή των 1000μ έως την τοποθεσία Σταυρός.

423−303: Στη συνέχεια ανηφορίζει με βόρεια κατεύ−
θυνση, έως ότου συναντήσει την οριογραμμή της ΠΠΦ 
Παχτουρίου Αθαμανίας (Ιγ) στο σημείο 302.

303……309: Ακολούθως στρέφεται δυτικά και συνεχίζει 
στην οριογραμμή της ΠΠΦ Παχτουρίου Αθαμανίας (Ιγ) 
έως το σημείο 309.

309−424: Ανηφορίζει τη ράχη Αλογάρης με κατεύθυνση 
βόρεια (προς την κορυφή Κακαρδίτσα) έως την ισοϋψή 
των 1800μ.

424−425: Στρέφεται ανατολικά και ακολουθώντας την 
ισοϋψή των 1800μ καταλήγει στη θέση Στρογγυλά ΚΔ. 
Αγ. Παρασκευής.

425−426: Στρέφεται δυτικά και ανηφορίζει στο διάσελο 
της μεγάλης κορυφογραμμής ανάμεσα από τις κορυφές 
Κακαρδίτσα (2429μ) και ανώνυμη (2298μ).
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426−427: Από το παραπάνω διάσελο κατηφορίζει με 
κατεύθυνση δυτική, περνά από την τοποθεσία Μεγάλο 
Πλάϊ και συναντά την οριογραμμή της ΠΠΦ Άνω τμήμα−
τος κοιλάδας Καλαρρύτικου στο σημείο 427.

427...260: Ακολουθεί την οριογραμμή από το σημείο 
427 προς τα νοτιοδυτικά και κατόπιν βορειοδυτικά, έως 
το σημείο 260.

260−428: Από το σημείο 260 ακολουθεί προς τα νότια 
την ισοϋψή των 1200μ έως παράρεμα του ρέματος της 
Κρανιάς, Κ. Μελισσουργών.

428−429: Ανηφορίζει, με ανατολική κατεύθυνση στην 
ισοϋψή των 1400μ.

429−430: Ακολουθεί την ισοϋψή των 1400μ, με γενική 
κατεύθυνση νότια, έως το Λυγκόρεμα.

430−431: Κατηφορίζει στην ισοϋψή των 1300μ.
431−431α: Από το Λυγκόρεμα με γενική κατεύθυνση 

δυτική και επί της ισοϋψούς των 1300μ. συνεχίζει έως 
την τοποθεσία Λιθάρι Δραγάτη, ΔΔ Πραμάντων.

431α−432: Κατηφορίζει, με κατεύθυνση βορειοδυτική, 
στην ισοϋψή των 1100μ.

432−400: Στρέφεται δυτικά και ακολουθεί την ισοϋψή 
των 1100μ έως ότου συναντήσει το σημείο 400.

6. ΠΔΤΟΕ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ (ΖΩΝΗ ΙΙΒ)

Τα εξωτερικά όρια της Περιοχής Διατήρησης Τοπίου, 
Οικοτόπων και Ειδών Περιστερίου (Ζώνη ΙΙβ) καθορίζο−
νται από οριογραμμή, η οποία περιγράφεται ως εξής:

450−451: Από το βορειοδυτικό όριο του οικισμού του 
Ματσουκίου και με κατεύθυνση βόρεια ανηφορίζει δι−
αμέσου ρεματιάς έως ότου συναντήσει τον αγροτικό 
δρόμο Ματσούκι− Μπάρος− Ασπροπόταμος σε χαρακτη−
ριστική κλειστή στροφή στην ισοϋψή των 1260μ.

451−352: Ακολουθεί τον παραπάνω δρόμο προς τα 
πάνω με γενική κατεύθυνση βορειοανατολική έως την 
ισοϋψή των 1900μ. πλησίον του διάσελου μεταξύ των κο−
ρυφών Τσούμα Πλαστάρι (2191μ) και Καταραχιάς (2280μ), 
όπου και συναντά την οριογραμμή της ΠΠΦ Τσούμα 
Πλαστάρι Κούτσουρο (ζώνη Ιδ) στο σημείο 352.

352−355: Ακολουθεί τα δυτικά όρια της ΠΠΦ Τσούμα 
Πλαστάρι Κούτσουρο (ζώνη Ιδ) από το σημείο 352 έως το 
σημείο 355, όπου συναντά την οριογραμμή της ζώνης ΙΙΙ.

355−051: Ακολουθεί την οριογραμμή του Εθνικού Πάρ−
κου από το σημείο 355 μέχρι το χωριό Χαλίκι (σημείο 
051).

051−452: Στρέφεται δυτικά και ανηφορίζει ακολουθώ−
ντας την κοίτη του ρέματος Καπραλίας έως την ισοϋψή 
των 1200μ.

452−453: Ακολούθως στρέφεται βόρεια και ανηφορίζει 
από χαρακτηριστική ρεματιά ανάμεσα από τις τοπο−
θεσίες Στήνια και Ιτιές έως την κορυφή Πολύκορφο 
(2013μ.)

453−454: Με γενική κατεύθυνση ανατολική, ακολουθεί 
τα διοικητικά όρια των Ν. Ιωαννίνων και Τρικάλων έως 
την κορυφή Μεγάλη Σπανούρα.

454−054: Από την κορυφή Μεγάλη Σπανούρα συνεχίζει 
ανατολικά και συναντά το δασικό δρόμο Χαλίκι− Ανήλιο 
στην ισοϋψή των 1650μ.

054−455: Κατηφορίζει, ακολουθώντας τον παραπάνω 
δρόμο, με κατεύθυνση βόρεια στην ισοϋψή των 1600μ.

455−456: Στρέφεται νοτιοανατολικά και στη συνέχεια 
βόρεια, ακολουθώντας την ισοϋψή των 1600μ έως την 
τοποθεσία Ζυγουροτόπια, ΔΔ Ανηλίου.

456−457: Ανηφορίζει, με κατεύθυνση βόρεια, στην ισο−
ϋψή των 1700μ.

457−458: Ακολουθεί την ισοϋψή των 1700μ προς τα 
βόρεια έως χαρακτηριστική ρεματιά στα δυτικά της 
κορυφής Ψήλωμα, ανάμεσα από τις τοποθεσίες Στάλος 
και Ντάρη.

458−459: Κατηφορίζει στην κοίτη της παραπάνω ρε−
ματιάς, με κατεύθυνση δυτική, έως ότου συναντήσει το 
Μετσοβίτικο ποταμό.

459−460: Ακολουθεί την κοίτη του Μετσοβίτικου πο−
ταμού προς τα κάτω, έως ότου συναντήσει την ισοϋψή 
των 1200μ.

460−461: Εγκαταλείπει την κοίτη του Μετσοβίτικου 
ποταμού και ακολουθεί την ισοϋψή των 1200μ προς 
τα δυτικά, έως το ρέμα Γκουρτοβάκα πριν το χωριό 
Ανθοχώρι.

461−462: Διασχίζει το ρέμα Γκουρτοβάκα και συνεχίζει 
με βορειοδυτική κατεύθυνση στην ισοϋψή των 1200μ για 
500 περίπου μέτρα.

462−463: Εγκαταλείπει την ισοϋψή των 1200μ και με 
νοτιοδυτική κατεύθυνση ανέρχεται στην κορυφή Κα−
λόγηρος (2102μ.)

463−464: Από την κορυφή Καλόγερος (2102μ) κατη−
φορίζει με κατεύθυνση δυτική έως ότου συναντήσει 
αγροτικό δρόμο στην ισοϋψή των 1900μ.

464−465: Ακολουθεί τον παραπάνω αγροτικό δρόμο, 
με κατεύθυνση νοτιοδυτική, έως τη θέση Διαμάντη, ΔΔ 
Μεγ. Περιστερίου.

465−466: Στρέφεται νότια, ακολουθώντας χαρακτηρι−
στική ράχη και καταλήγει σε διάσελο ανάμεσα από τις 
κορυφές Τσουκαρέλα και Σπανά, στα 2100μ.

466…474: Ακολούθως κατευθύνεται αρχικά δυτικά και 
κατόπιν νότια, ακολουθώντας διακριτή κορυφογραμμή, 
που διέρχεται διαδοχικά από τις ακόλουθες κορυφές 
και τοποθεσίες: Σπανά (σημείο 467), Άσκημος (σημείο 
468), Λακκώματα (σημείο 469), Στρούγκα Γιάννη (σημείο 
470), Αγ. Απόστολοι (σημείο 471), Πρίζα (2017μ) (σημείο 
472), Πλάι Κούκι (σημείο 473), Αγ. Γεώργιος (σημείο 474) 
και η οποία κορυφογραμμή αποτελεί τα διοικητικά όρια 
της Κ. Συρράκου με τους εξής ΟΤΑ: Δ. Εγνατίας, Δ. 
Παμβώτιδας, Κ. Βαθυπέδου.

474−257: Από τη θέση Αγ. Γεώργιος, όπου και ομώ−
νυμος ναός, κατηφορίζει επί της κορυφογραμμής με 
κατεύθυνση νοτιοανατολική έως ότου συναντήσει τα 
όρια της ΠΠΦ Άνω Τμήματος Καλλαρύτικου στο σημείο 
257.

257……269: Στη συνέχεια ακολουθεί, με αρχική κατεύθυν−
ση βόρεια, τη δυτική οριογραμμή της ΠΠΦ Άνω Τμήματος 
Καλλαρύτικου από το σημείο 257 έως το σημείο 269.

269−475: Στη συνέχεια κατευθύνεται νοτιοανατολικά, 
έως ότου συναντήσει τα νότια όρια του οικισμού του 
Ματσουκίου.
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475−476: Παρακάμπτει τον οικισμό ακολουθώντας τα 
νότια και κατόπιν τα δυτικά όρια του για να συναντήσει 
τέλος το σημείο 450.

7. ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ (ΖΩΝΗ ΙΙΙ)

Τα εξωτερικά όρια της Περιοχής του Εθνικού Πάρκου 
(Ζώνη ΙΙΙ) καθορίζονται από οριογραμμή, η οποία περι−
γράφεται ως εξής:

001−002: Από το βόρειο όριο του οικισμού Καλέντζι η 
οριογραμμή ακολουθεί προς τα δυτικά την επαρχιακή 
οδό Ιωαννίνων−Καλέντζι έως τον οικισμό Πλαίσια, τον 
οποίο παρακάμπτει από τα βόρεια όριά του.

002−003: Στη συνέχεια ανηφορίζει ακολουθώντας χα−
ρακτηριστική ρεματιά έως την ισοϋψή των 700μ.

003−004: Ακολουθεί προς τα νότια την ισοϋψή των 
700μ έως ότου συναντήσει αγροτικό δρόμο, πάνω από 
τον οικισμό Πηγάδια, τον οποίο και ακολουθεί έως τον 
οικισμό αυτόν.

004−005: Αφού παρακάμψει τον παραπάνω οικισμό 
από τα δυτικό όριά του και με κατεύθυνση αρχικά νότια 
και κατόπιν νοτιοδυτική, δια μέσω ρεματιάς, φτάνει στη 
θέση Αγ. Γεώργιος.

005−006: Ακολουθεί την κορυφογραμμή προς τα νο−
τιοανατολικά έως ότου συναντήσει τη χαράδρα του 
ρέματος Γκούρα (Ζωοδόχος Πηγή).

006−007: Κατηφορίζει, ακολουθώντας την κοίτη του 
ρέματος της Γκούρας έως τις παρυφές του οικισμού 
της Πλατανούσας.

007−008: Στρέφεται βόρεια και ακολουθεί την επαρχι−
ακή οδό Πλατανούσας− Ιωαννίνων, έως τη διασταύρωση 
Μονολιθίου.

008−009: Κατηφορίζει, ακολουθώντας την οδό προς 
Μονολίθι και στη συνέχεια από τον οικισμό αυτόν κινείται 
βορειοανατολικά επί της ισοϋψούς των 350μ, έως ότου 
συναντήσει την επαρχιακή οδό Ιωαννίνων−Αγνάντων.

009−010: Ακολουθεί την επαρχιακή οδό Ιωαννίνων−
Αγνάντων προς τα βορειοανατολικά έως την ανατο−
λική βάση της γέφυρας Μπέλευ, πλησίον του οικισμού 
Φράστα.

010−011: Στρέφεται νότια, ακολουθώντας την κοίτη του 
ποταμού Αράχθου, έως το σημείο ένωσης του ποταμού 
με το κυρίως ρέμα που καταλήγει εκεί από τον οικισμό 
Καταρράκτη.

011−012: Με ανατολική κατεύθυνση, ανηφορίζει το ρέμα 
του Καταρράκτη έως την ισοϋψή των 700μ.

012−013: Εγκαταλείπει το ρέμα του Καταρράκτη και 
ακολουθεί την ισοϋψή των 700μ. προς τα νότια, έως πα−
ρακείμενη ρεματιά κοντά στον συνοικισμό Βλάγγαδα.

013−013α: Ανηφορίζει στο δεξιό (νότιο) βραχίονα της 
ρεματιάς έως ότου συναντήσει τον κεντρικό δρόμο Άρ−
τας− Καταρράκτη.

013α−013β: Ακολουθεί τον κεντρικό δρόμο Άρτας− Κα−
ταρράκτη με κατεύθυνση βορειοδυτική για 300 περίπου 
μέτρα, έως ότου συναντήσει χαρακτηριστική ράχη.

013β−013γ: Εγκαταλείπει τον προηγούμενο δρόμο και 
ανηφορίζει, ακολουθώντας χαρακτηριστική ράχη, με 
κατεύθυνση νότια έως την ισοϋψή των 900μ.

013γ−014: Ακολουθεί την ισοϋψή των 900μ με γενική κα−
τεύθυνση νότια, έως το σημείο που αυτή εφάπτεται με την 
επαρχιακή οδό Ιωαννίνων− Bουργαρελίου και συγκεκριμένα 
ανάμεσα από τους οικισμούς Κυψέλη και Βουργαρέλι.

014−015: Ακολουθεί την προαναφερόμενη οδό προς τα 
ανατολικά έως λίγο πριν τον οικισμό του Βουργαρελίου, 
όπου εφάπτεται με την ισοϋψή των 1000μ.

015−016: Εγκαταλείπει την επαρχιακή οδό προς Βουρ−
γαρέλι και παρακάμπτει τον οικισμό με κατεύθυνση 
ανατολική, επί της ισοϋψούς των 1000μ, βόρεια από 
τον προαναφερθέντα οικισμό και έως ότου συναντήσει 
χαρακτηριστικό ρέμα ανάμεσα από τους συνοικισμούς 
Κάμπος και Κορακάδα.

016−017: Στη συνέχεια κατηφορίζει με δυτική κατεύθυν−
ση έως την επαρχιακή οδό Βουργαρελίου− Αθαμανίου, 
ανάμεσα από τους δύο προαναφερόμενους οικισμούς

017−018: Ακολουθεί την επαρχιακή οδό προς Αθαμάνιο 
για μικρή απόσταση, έως το σημείο ένωσης της επαρ−
χιακής οδού με δρόμο που οδηγεί προς το συνοικισμό 
της Κορακάδας.

018−019: Ακολουθεί τον παραπάνω δρόμο, με βόρεια 
κατεύθυνση και αφού παρακάμψει τον παραπάνω συ−
νοικισμό συναντά την επαρχιακή οδό Αθαμανίου− Θε−
οδωριάνων.

019−020: Ακολουθεί την επαρχιακή οδό Αθαμανίου− 
Θεοδωριάνων, έως την ισοϋψή των 1100μ.

020−021: Στρέφεται ανατολικά, ακολουθώντας την 
ισοϋψή των 1100μ, έως ότου συναντήσει την κόψη του 
όρους Περδικόβρυση, ανάμεσα από τους οικισμούς Κά−
ψαλα και Σκραπάρι.

021−022: Κατηφορίζει, με ανατολική κατεύθυνση, την 
κορυφογραμμή προς τον Αχελώο, έως ότου συναντή−
σει την επαρχιακή οδό Καψάλων− Σκραπαρίου (πλησίον 
τοποθεσίας Σκάλα).

022−023: Κινείται βόρεια ακολουθώντας την οδό Καψά−
λων− Σκραπαρίου, έως ότου ο δρόμος συναντήσει τον 
παραπόταμο του Αχελώου, Γκούρα, ο οποίος κατέρχεται 
από τις κοιλάδες των χωριών Θεοδώριανα και Νεράιδα.

023−024: Ακολουθεί το παραπάνω ρέμα προς τα βο−
ρειοδυτικά έως το σημείο ένωσης των δύο παραπο−
τάμων του που έρχονται από τα Θεοδώριανα και τη 
Νεράιδα.

024−025: Ανηφορίζει ελαφρώς βόρεια έως την επαρ−
χιακή οδό Τρικάλων− Νεράιδας.

025−026: Ακολουθεί με βόρεια κατεύθυνση την επαρ−
χιακή οδό μέχρι τον οικισμό Νεράιδα.

026−027: Παρακάμπτει τον οικισμό στα βόρειά του και 
με ανατολική κατεύθυνση καταλήγει στο κυρίως ρέμα 
(Γρεβενίτης) στα ανατολικά του οικισμού, το οποίο και 
τέμνει στην ισοϋψή των 900μ.

027−028: Ακολουθεί με νοτιοανατολική κατεύθυνση 
την ισοϋψή των 900μ έως την τοποθεσία Παλιοκόπρι, 
ΚΔ Νεράιδας.

028−029: Ακολούθως ανηφορίζει με ανατολική κατεύ−
θυνση έως την ισοϋψή των 1100μ.

029−030: Ακολουθεί την ισοϋψή των 1100μ, με ανατολι−
κή γενικώς κατεύθυνση, έως τη ράχη ανάμεσα από την 
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τοποθεσία Ζυγός και Δροσερό στα διοικητικά όρια ΚΔ 
Νεράιδας και ΚΔ Παχτουρίου.

030−031: Κατηφορίζει με νοτιοανατολική κατεύθυνση 
έως την ισοϋψή των 800μ.

031−032: Ακολουθεί την ισοϋψή των 800μ, με βόρεια 
και κατόπιν ανατολική κατεύθυνση, έως το ρέμα της 
Καπριάτσας, ΚΔ Παχτουρίου.

032−033: Ανηφορίζει προς τα βόρεια το ρέμα της Κα−
πριάτσας έως την ισοϋψή των 1100μ.

033−034: Στρέφεται ανατολικά και ακολουθεί την ισο−
ϋψή των 1100μ έως το Δαβρόρεμα.

034−035: Ανηφορίζει με κατεύθυνση βόρεια το Δαβρό−
ρεμα έως την ισοϋψή των 1300μ.

035−036: Ακολουθεί την ισοϋψή των 1300μ ανατολι−
κά και κατόπιν βόρεια έως την τοποθεσία Πάδες, ΚΔ 
Γαρδικίου.

036−037: Κατηφορίζει με κατεύθυνση ανατολική έως 
ότου, στην ισοϋψή των 1000μ, συναντήσει δασικό δρόμο 
που οδηγεί στην Ι.Μ. Ανταποδόσεως.

037−038: Ακολουθεί με γενική κατεύθυνση βόρεια, τη 
δασική οδό έως την Ι.Μ. Ανταποδόσεως.

038−039: Συνεχίζει στην ίδια οδό έως ότου συναντήσει 
τον κεντρικό δρόμο Περτούλι− Παλιοχώρι− Αρματολικό.

039−040: Ακολουθεί το δρόμο αυτόν προς τα βόρεια 
έως τη γέφυρα του Αχελώου.

040−041: Ακολουθεί την επαρχιακή οδό Περτουλίου− 
Γαρδικίου με κατεύθυνση βορειοδυτική έως ότου συ−
ναντήσει την ισοϋψή των 800μ.

041−042: Εγκαταλείπει το δρόμο και στρέφεται δυτι−
κά ανηφορίζοντας σε μικρή ρεματιά έως την κορυφή 
Λάκκος (1988μ) στα όρια των ΚΔ Γαρδικίου και ΚΔ Αγ. 
Παρασκευής.

042−043: Στη συνέχεια ακολουθεί την κορυφογραμμή με νο−
τιοδυτική κατεύθυνση έως την κορυφή Κουρούνα (1895μ).

043−044: Εν συνεχεία στρέφεται βορειοδυτικά και, 
ακολουθώντας την κορυφογραμμή, συναντά την ισο−
ϋψή των 1800μ.

044−045: Επί της ισοϋψούς των 1800μ στρέφεται κα−
ταρχάς βόρεια, κατόπιν βορειοανατολικά, ανατολικά και 
τέλος νοτιοδυτικά περικλείοντας το ύψωμα Τρυγώνια, 
για να καταλήξει στη θέση Γκραίκου βρύση, ΚΔ Αγ. 
Παρασκευής.

045−046: Ανηφορίζει με νοτιοδυτική κατεύθυνση επί 
ορεινής οδού έως την ισοϋψή των 1900μ.

046−047: Κινείται βορειοδυτικά για 1 km επί της ισο−
ϋψούς των 1900μ.

047−048: Στρέφεται νότια και ανηφορίζει έως τα 2150μ, 
στην κορυφογραμμή ανάμεσα από τις κορυφές Κακαρ−
δίτσα (2429μ) και Καταραχιάς.(2280μ).

048−049: Κινείται με βόρεια πλέον κατεύθυνση επί της 
κορυφογραμμής, διέρχεται από την κορυφή Καταραχιάς 
(2280μ) και σταματά σε 1,5 km πριν η κορυφογραμμή ανη−
φορίσει για την κορυφή Τσούμα Πλαστάρι, όπου ανατο−
λικά βρίσκεται η περιοχή Κούτσουρο, ΚΔ Κατάφυτου.

049−050: Κατηφορίζει με ανατολική κατεύθυνση το ρέμα 
Κούτσουρο έως τον Αχελώο ποταμό (Ασπροπόταμος).

050−051: Ακολουθεί τον Αχελώο ποταμό (Ασπροπό−

ταμος) προς τα βόρεια έως ότου συναντήσει το χωριό 
Χαλίκι.

051−052: Παρακάμπτει τον οικισμό Χαλίκι από τα ανα−
τολικά και ακολουθεί το προς βορά ρέμα έως το σημείο 
ένωσης των δύο βραχιόνων του: Βαλασάμα ρέμα και 
Άσπρο ρέμα.

052−053: Ανηφορίζει με κατεύθυνση βόρεια στην κυρί−
ως κοίτη του ρέματος έως ότου συναντήσει την ορεινή 
οδό Χαλικίου− Ανηλίου στα 1300μ. υψόμετρο.

053−054: Ακολουθεί την παραπάνω οδό έως το δι−
άσελο μεταξύ των θέσεων Σκαφίδα και Θεοδόσι στα 
1600μ υψόμετρο, στα διοικητικά όρια των Ν. Τρικάλων 
και Ν. Ιωαννίνων.

054−055: Στη συνέχεια ακολουθεί ορεινή οδό που έρ−
χεται από τα ανατολικά, η οποία και περικλείει τις κο−
ρυφές Οξυά Δεσπότη και Ψήλωμα, έως τη θέση Γιόρκου 
βρύση στα 1700μ υψόμετρο, στα διοικητικά όρια των Ν. 
Τρικάλων και Ν. Ιωαννίνων.

055−056: Κατηφορίζει με νότια κατεύθυνση επί δασι−
κής οδού που κινείται προς το Ανήλιο, έως την ισοϋψή 
των 1550μ.

056−057: Εγκαταλείπει την ισοϋψή των 1550μ και με 
νοτιοδυτική κατεύθυνση διαμέσου χαρακτηριστικού ρέ−
ματος ανάμεσα από τις τοποθεσίες Ντούκα και Οξυές, 
καταλήγει στον Μετσοβίτικο ποταμό.

057−058: Ακολουθεί τον Μετσοβίτικο ποταμό κατάντη 
έως την ισοϋψή των 1000μ.

058−059: Με γενική κατεύθυνση δυτική και επί της ισο−
ϋψούς των 1000μ καταλήγει στις παρυφές του οικισμού 
του Ανθοχωρίου.

059−060: Ανηφορίζει στην ισοϋψή των 1100μ.
060−061: Διέρχεται τα όρια του οικισμού του Ανθοχω−

ρίου από τα νότια, στην ισοϋψή των 1100μ.
061−062: Από το νοτιοδυτικό όριο του οικισμού ανηφο−

ρίζει με κατεύθυνση νοτιοδυτική από απότομη πλαγιά 
έως την ισοϋψή των 1500μ.

062−063: Ακολουθεί, με γενική κατεύθυνση δυτική, την 
ισοϋψή των 1500μ έως ότου συναντήσει αγροτικό δρόμο, 
ο οποίος από το χωριό Μικρό Περιστέρι ανηφορίζει 
προς τις μεγάλες κορυφές του όρους Περιστέρι.

063−064: Ακολουθεί προς τα κάτω και με βορειοδυτική 
αρχικά και κατόπιν βορειοανατολική κατεύθυνση, τον 
αγροτικό δρόμο έως την ισοϋψή των 1200μ.

064−065: Επί της ισοϋψούς των 1200μ, στρέφεται νότια, 
διασχίζει το κυρίως ρέμα και κινείται για 500μ περίπου 
βόρεια.

065−066: Εγκαταλείπει την ισοϋψή των 1200μ και με 
κατεύθυνση νοτιοδυτική, ανηφορίζει στο ύψωμα Κορυ−
φούλα (1518μ).

066−067: Από το ύψωμα Κορυφούλα (1518μ) με δυτική 
κατεύθυνση κατηφορίζει στην ισοϋψή των 1200μ.

067−068: Ακολουθεί την ισοϋψή των 1200μ έως το ρέμα 
Προγόλη.

068−069: Κατηφορίζει με βόρεια κατεύθυνση ακολου−
θώντας την κοίτη του ρέματος Προγόλη έως την ισοϋψή 
των 1000μ

069−070: Με κατεύθυνση αρχικά βορειοδυτική και κα−
τόπιν νοτιοανατολική και επί της ισοϋψούς των 1000μ. 
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περιβάλλει το ύψωμα Χαλασμένα (1303μ) έως ότου συ−
ναντήσει το ρέμα της Μικρής Γότιστας.

070−071: Ανηφορίζει προς τα ανατολικά έως την ισο−
ϋψή των 1200μ.

071−072: Ακολουθεί, με γενική κατεύθυνση δυτική, την 
ισοϋψή των 1200μ έως τη θέση Κρύα Βρύση.

072−073: Κατηφορίζει, ακολουθώντας βραχώδη έξαρ−
ση, προς τα νότια, διασχίζει το δρόμο Ανατολικής− Βα−
θυπέδου και καταλήγει στο ρέμα Γκούρα, στην ισοϋψή 
των 650μ.

073−074: Ανηφορίζει στην απέναντι του ρέματος όχθη, 
ακολουθώντας μικρή ρεματιά έως ότου συναντήσει 
αγροτικό δρόμο στα 900μ.

074−075: Ακολουθεί τον παραπάνω αγροτικό δρόμο 
με κατεύθυνση νοτιοδυτική έως τον οικισμό Παλαιοχώρι 
Συρράκου.

075−076: Στη συνέχεια κατευθύνεται δυτικά, ακολου−
θώντας την επαρχιακή οδό Παλιοχωρίου Συρράκου−
Ιωαννίνων για 500 περίπου μ (κάτω από την Ι.Μ. Πρι−
οβόλου).

076−077: Κατηφορίζει σε ρεματιά με κατεύθυνση νο−
τιοδυτική έως την ισοϋψή των 600μ.

077−077α: Ακολουθεί την ισοϋψή των 600μ, με κα−
τεύθυνση βορειοδυτική έως χαρακτηριστική ράχη που 
αποτελεί και τα όρια των Δήμου Τζουμέρκων με το 
Δήμο Παμβώτιδας.

077α−078: Στη συνέχεια εγκαταλείπει την ισοϋψή των 
600μ και με βορειοδυτική κατεύθυνση, ακολουθεί πα−
ράρεμα που καταλήγει στο ρέμα Γκούρα.

078−079: Διέρχεται το ρέμα Γκούρα και ακολουθώντας 
προς τα πάνω και με βορειοδυτική κατεύθυνση βραχώδη 
έξαρση καταλήγει στο κυρίως ρέμα της Ανατολικής.

079−080: Ακολουθεί το κυρίως ρέμα της Ανατολικής 
κατάντη (νοτιοδυτικά), έως τον ποταμό Άραχθο.

080−081: Ανηφορίζει από τον ποταμό Άραχθο με κα−
τεύθυνση νοτιοδυτική από μικρή ρεματιά έως ότου 
φτάσει στην ισοϋψή των 1080μ, όπου και συναντά την 
οριογραμμή της Περιοχής Οικοανάπτυξης της λίμνης 
Παμβώτιδας Ιωαννίνων

081−082: Ακολουθεί την παραπάνω οριογραμμή προς 
τα νότια και έως την ισοϋψή των 900μ.

082−083: Στρέφεται δυτικά, ακολουθώντας την ισοϋψή 
των 900μ, έως τη θέση Αγκαθιά.

083−084: Ακολούθως κατέρχεται με νότια κατεύθυνση 
έως την ισοϋψή των 600μ.

084−085: Ακολουθεί την ισοϋψή των 600μ προς τα 
δυτικά για 700μ, έως την πρώτη ράχη.

085−086: Κατηφορίζει με κατεύθυνση δυτική σε παρά−
ρεμα του ρέματος Χαροκοπίου.

086−087: Ακολουθεί κατάντη την κοίτη του παραρέ−
ματος έως το σημείο ένωσής του με το κυρίως ρέμα 
Χαροκοπίου.

087−088: Από το παραπάνω σημείο κινείται νότια ακολου−
θώντας χαρακτηριστική ράχη έως την ισοϋψή των 600μ.

088−089: Ακολουθεί την ισοϋψή των 600μ προς τα 
νότια έως ότου συναντήσει το Μεγάλο Ρέμα στα διοικη−
τικά όρια των Δ. Κατσανοχωρίων και Δ. Παμβώτιδας.

089−090: Ακολουθεί προς τα ανάντη το Μεγάλο Ρέμα 
έως την ισοϋψή των 700μ

090−091: Στρέφεται νοτιοανατολικά και διαμέσου ρε−
ματιάς καταλήγει στο δρόμο Ελληνικού− Ι.Μ. Τσούκας 
στην ισοϋψή των 880μ.

091−092: Ακολουθεί την ισοϋψή των 880μ προς τα 
νότια για απόσταση 600μ.

092−093: Στρέφεται νοτιοδυτικά και ακολουθώντας 
την πλαγιά κατηφορίζει στην ισοϋψή των 800μ

093−094: Στρέφεται βορειοδυτικά για 300μ επί της 
ισοϋψούς των 800μ.

094−095: Ακολουθώντας ρεματιά κατηφορίζει στην 
ισοϋψή των 600μ.

095−096: Ακολουθεί την ισοϋψή των 600μ με κατεύθυν−
ση αρχικά δυτική, κατόπιν νότια και εν τέλει νοτιοανατο−
λική έως το ρέμα που κατέρχεται από την Αετοράχη.

096−097: Ανηφορίζει από διακριτή ράχη, με κατεύθυν−
ση νοτιοανατολική στην ισοϋψή των 800μ.

097−098: Ακολουθεί την ισοϋψή των 800μ προς τα 
ανατολικά έως τις παρυφές της χαράδρας Αράχθου

098−099: Στρέφεται νότια, ακολουθώντας διακριτή 
ράχη και περιβάλλει τα όρια του οικισμού Κωστήτσι 
από τα ανατολικά.

099−100: Ακολουθεί με αρχική κατεύθυνση δυτική, κα−
τόπιν νότια και τέλος νοτιοανατολική το δρόμο έως το 
χωριό Φορτόσι.

100−101: Παρακάμπτει τον οικισμό από τα ανατολικά 
και, με γενική κατεύθυνση νοτιοδυτική, ακολουθεί την 
ισοϋψή των 820μ. έως ότου συναντήσει χαρακτηριστική 
ρεματιά πάνω από το Καλέντζι.

101−102: Από το παραπάνω σημείο κατηφορίζει με νό−
τια κατεύθυνση έως ότου συναντήσει το δρόμο Πάτε−
ρο− Καλέντζι.

102−001: Ακολουθεί τον παραπάνω δρόμο έως τον οι−
κισμό του Καλεντζίου όπου και συναντά το σημείο με 
κωδικό 01 της παρούσας οριοθέτησης.

8. ΠΠΖ ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ (ΖΩΝΗ ΙVΑ)

Τα εξωτερικά όρια της Περιοχής Περιφερειακής Ζώνης 
Νοτιοδυτικών Τζουμέρκων (Ζώνη ΙVα) καθορίζονται από 
οριογραμμή, η οποία περιγράφεται ως εξής:

007−510: Από το σημείο ένωσης του ρέματος Γκούρα Πλα−
τανούσας με τον κεντρικό δρόμο Άρτας− Πλατανούσας, ακο−
λουθεί, με νοτιοανατολική κατεύθυνση τον κεντρικό δρόμο 
προς Δαφνωτή και στη συνέχεια κατευθύνεται επί του δρό−
μου προς τον ποταμό Άραχθος έως τη θέση Κακούρι.

510−511: Από την παραπάνω θέση στρέφεται ανατο−
λικά και κατηφορίζει στο σημείο ένωσης του Άραχθου 
ποταμού με το ρέμα του Μακρύκαμπου.

511−512: Ανηφορίζει, με κατεύθυνση βορειοανατολική, 
το ρέμα του Μακρύκαμπου έως το σημείο που αυτό συ−
ναντά τον κεντρικό δρόμο Αγνάντων− Βουργαρελίου.

512−014: Στρέφεται ανατολικά και ακολουθεί τον πα−
ραπάνω δρόμο έως την ισοϋψή των 900μ (σημείο 14).

014…..007: Στη συνέχεια στρέφεται βορειοδυτικά και 
ακολουθεί τα όρια της ζώνης ΙΙΙ από το σημείο 014 έως 
το σημείο 007.
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9. ΠΠΖ ΚΑΤΣΑΝΟΧΩΡΙΩΝ (ΖΩΝΗ ΙVΒ)

Τα εξωτερικά όρια της Περιοχής Περιφερειακής Ζώνης 
Κατσανοχωρίων (Ζώνη ΙVβ) καθορίζονται από οριογραμ−
μή, η οποία περιγράφεται ως εξής:

500−501: Από το σημείο που η ισοϋψής των 800μ τέμνει 
το δρόμο Ελληνικού− Ι.Μ. Τσούκας, κατευθύνεται δυτικά 
και κατόπιν νότια, ακολουθώντας αρχικά τον κεντρικό 
δρόμο Ι. Μ. Τσούκας− διασταύρωσης Ελληνικού και κα−
τόπιν τον κεντρικό δρόμο Ιωαννίνων− Καλεντζίου, έως 
ότου συναντήσει παλιό μονοπάτι που καταλήγει εκεί 
από την Αετοράχη, στην ισοϋψή των 760μ.

501−502: Εγκαταλείπει τον κεντρικό δρόμο και με κατεύ−
θυνση νότια, επί του προαναφερθέντος μονοπατιού, κα−
ταλήγει στα δυτικά όρια του οικισμού της Αετοράχης.

502−503: Συνεχίζει στο παραπάνω μονοπάτι, με κατεύ−
θυνση νότια, προς την Κορίτιανη, έως ότου συναντήσει 
αγροτικό δρόμο, πλησίον του ανωτέρω οικισμού, στην 
ισοϋψή των 900μ.

503−504: Ακολουθεί τον παραπάνω αγροτικό δρόμο 
με κατεύθυνση νότια έως τις νοτιοδυτικές παρυφές του 
οικισμού της Κορίτιανης.

504−505: Στη συνέχεια ακολουθεί αγροτικό δρόμο με 
αφετηρία τον οικισμό και με κατεύθυνση νότια, ο οποίος 
καταλήγει στην κοίτη του ρέματος Γλύνες.

505−506: Εγκαταλείπει τον παραπάνω αγροτικό δρόμο 
και κατηφορίζει με κατεύθυνση αρχικά νοτιοανατολική 
και κατόπιν νότια έως την ισοϋψή των 700μ, όπου συ−
ναντά το σημείο 006.

506…..500: Στη συνέχει στρέφεται βόρεια και ακολου−
θώντας τα δυτικά όρια της ζώνης ΙΙΙ (σημεία 003…….91) 
ενώνεται με το σημείο 500.

10. ΠΠΖ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ (ΖΩΝΗ ΙVΓ)

Τα εξωτερικά όρια της Περιοχής Περιφερειακής Ζώνης 
Περιστερίου (Ζώνη ΙVγ) καθορίζονται από οριογραμμή, 
η οποία περιγράφεται ως εξής;

065−520: Από το σημείο 065 κατευθύνεται αρχικά βόρεια 
και κατόπιν νότια, επί της ισοϋψούς των 1200μ., έως ότου 
συναντήσει αγροτικό δρόμο στο ρέμα του Καρυόφυτου.

520−521: Στρέφεται βόρεια και κατόπιν νότια, ακολου−
θώντας τον παραπάνω αγροτικό δρόμο, για να καταλή−
ξει στα όρια του οικισμού του Καρυοφύτου.

521−522: Παρακάμπτει τα όρια του οικισμού του Κα−
ρυοφύτου και ακολουθεί, με βορειοδυτική κατεύθυνση, 

τον κεντρικό δρόμο προς το Μεγ. Περιστέρι έως την 
ισοϋψή των 900μ.

522−523: Στρέφεται νότια και επί της ισοϋψούς των 
900μ, παρακάμπτει το ύψωμα Χαλασμένα, έως ότου 
συναντήσει το ρέμα της Μεγάλης Γότιστας.

523−070: Ανηφορίζει, με νοτιοανατολική κατεύθυνση 
επί της κοίτης του παραπάνω ρέματος έως την ισοϋψή 
των 1000μ, όπου και συναντά το σημείο 070.

070−524: Ακολουθεί την ισοϋψή των 1000μ με νότια 
κατεύθυνση, έως τη θέση Κρύα βρύση.

524−525: Κατηφορίζει, με δυτική κατεύθυνση, στην 
ισοϋψή των 900μ.

525−526: Ακολουθεί προς νότο την ισοϋψή των 900μ 
μέχρι τον οικισμό της Ανατολικής.

526−527: Παρακάμπτει από τα δυτικά τον οικισμό της 
Ανατολικής και ακολουθεί με κατεύθυνση νοτιοανατολι−
κή τον κεντρικό δρόμο προς Παλιοχώρι Συρράκου, έως 
ότου συναντήσει διακλάδωση (αγροτικός δρόμος) που 
οδηγεί προς το γεφύρι Παπαστάθη.

527−528: Κατηφορίζει στον αγροτικό δρόμο για το 
γεφύρι Παπαστάθη έως την ισοϋψή των 550μ επί χα−
ρακτηριστικής ράχης.

528−079: Κατηφορίζει διαμέσου ρεματιάς στα βόρεια 
της παραπάνω ράχης και καταλήγει στο σημείο 079.

079−065: Στρέφεται νοτιοδυτικά και κατόπιν βόρεια 
και ακολουθώντας διαδοχικά τα σημεία 078…..066 της 
ζώνης ΙΙΙ καταλήγει στο αρχικό σημείο εκκίνησης στο 
σημείο 065.

11. ΠΠΖ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ (ΖΩΝΗ ΙVΔ)

Τα εξωτερικά όρια της Περιοχής Περιφερειακής Ζώνης 
Νοτιοανατολικών Τζουμέρκων (Ζώνη ΙVδ) καθορίζονται 
από οριογραμμή, η οποία περιγράφεται ως εξής:

015−022: Από το σημείο 014 κατευθύνεται ανατολικά επί 
του κεντρικού δρόμου Κυψέλης− Βουργαρελίου− Αθαμα−
νίου− Σκραπαρίου έως το σημείο 022 της ζώνης ΙΙΙ.

022…015: Με γενική κατεύθυνση νότια ακολουθεί τα 
σημεία 021…016 της ζώνης ΙΙΙ έως ότου ενωθεί με το 
σημείο εκκίνησης (015).

Γεωγραφικές συντεταγμένες των Ορίων του Εθνικού 
Πάρκου Τζουμέρκων, Περιστερίου και χαράδρας Αρά−
χθου
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Σημείο X Y Σημείο X Y Σημείο X Y

001 240370 4375640 046 260120 4383770 093 239230 4381230

002 238700 4375450 047 259510 4384070 094 239020 4381440

003 238140 4375500 048 258950 4383890 095 238040 4381230

004 238930 4372190 049 258050 4387400 096 238070 4379580

005 239260 4369360 050 260890 4390720 097 238630 4379060

006 239490 4369020 051 259010 4396130 098 240660 4379390

007 242090 4366730 052 259070 4396880 099 240730 4378650

008 243130 4370100 053 259500 4398160 100 240470 4377520

009 244170 4370760 054 259270 4399530 101 240130 4376840

010 244570 4371160 055 262540 4403250 102 240420 4376060

011 244540 4370730 056 261050 4402930 150 244460 4371420

012 249800 4370480 057 259920 4402020 151 243950 4372820

013 249920 4369960 058 259270 4402160 152 244060 4373590

013α 250030 4369660 059 254300 4401930 153 243850 4374010

013β 249940 4369740 060 254290 4401590 154 244150 4374080

013γ 249770 4369130 061 253370 4402010 155 244760 4377340

014 252990 4362440 062 252990 4401740 156 243690 4378200

015 256090 4361620 063 251710 4401310 157 243420 4378820

016 257860 4362630 064 250490 4401320 158 243290 4379150

017 258370 4362100 065 250350 4399620 159 244820 4379920

018 258450 4362160 066 249720 4399130 160 245290 4379810

019 259070 4362850 067 249220 4399210 161 247100 4379080

020 259420 4363510 068 248610 4397250 162 246820 4380410

021 264310 4364010 069 247820 4398160 163 246923 4380639

022 264900 4363830 070 246930 4396430 164 245721 4380639

023 263710 4366790 071 247300 4396100 165 245224 4381597

024 262730 4367820 072 246570 4391060 166 244740 4381370

025 262630 4367980 073 246370 4389300 167 241750 4383290

026 261130 4369950 074 246420 4388500 168 241780 4383460

027 261580 4370170 075 246790 4385860 169 241510 4383640

028 262060 4369720 076 246400 4385840 170 242370 4384740

029 262440 4369730 077 245770 4386780 171 242770 4384970

030 264520 4370620 077α 245070 4388540 172 243720 4385840

031 265010 4370560 078 244880 4388840 173 243690 4386330

032 265330 4371620 079 244420 4389530 174 243770 4387360

033 265420 4371960 080 244280 4389390 175 243100 4387420

034 266000 4372450 081 242040 4388830 176 242180 4387110

035 265790 4372990 082 241910 4387430 177 242060 4387010

036 265970 4379190 083 239910 4387030 178 240150 4386850
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Σημείο X Y Σημείο X Y Σημείο X Y

037 267640 4379680 084 239800 4385980 179 240700 4386290

038 266830 4380470 085 239220 4385760 180 239850 4385870

039 267140 4380330 086 238990 4385610 181 239790 4385140

040 266270 4381000 087 239110 4385200 182 239800 4384640

041 265650 4381420 088 239000 4384700 183 239440 4384190

042 263390 4381400 089 239230 4384010 184 240070 4384050

043 262250 4380100 090 238780 4383230 185 240220 4380890

044 260320 4380960 091 239360 4382200 186 239410 4380990

045 260290 4384520 092 239540 4381470 187 238980 4380260

188 239060 4380100 273γ 255390 4383110 430 254640 4373500

189 239070 4379490 274 255410 4383170 431 254530 4373750

190 240870 4379910 275 255180 4383380 431α 250940 4376730

191 241320 4378860 276 255440 4385200 432 250370 4376830

192 240520 4378100 277 256070 4385390 450 255640 4383470

193 241390 4377790 278 255690 4386450 451 255660 4383700

194 242290 4376520 279 255790 4386590 452 257340 4395580

195 241370 4376230 280 255550 4386700 453 256110 4397980

195α 241530 4375870 281 253580 4384810 454 257020 4400060

196 241650 4375500 300 260580 4373030 455 259540 4400260

197 241940 4375480 301 262380 4371320 456 262540 4400290

198 241970 4375250 302 264540 4372840 457 262400 4400450

199 241640 4374300 303 264980 4373020 458 261920 4401970

200 241760 4374020 304 265920 4373300 459 260510 4401200

201 243200 4372700 305 266070 4373370 460 259630 4401700

202 243750 4372570 306 265150 4379040 461 255140 4399750

203 244290 4371550 307 265880 4380960 462 254970 4399990

250 252001 4385712 308 263700 4378470 463 253100 4399230

250α 252249 4385433 309 260390 4375760 464 252730 4399130

250β 252229 4385854 350 259950 4392320 465 251980 4397360

251 252863 4388263 351 257230 4388580 466 252380 4395960

252 252513 4388299 352 257890 4387510 467 251350 4396160

253 252209 4388420 355 260140 4392390 468 249570 4394470

253α 252112 4388020 400 250030 4374140 469 248930 4392410

253β 251991 4388070 401 250640 4372260 470 249640 4391720

254 251740 4387290 402 250850 4372300 471 249962 4390090

255 251790 4387100 403 252520 4365480 472 250124 4387385

256 251700 4386810 404 252080 4365280 473 250464 4387056

256α 251617 4386372 405 253190 4364250 473α 250652 4385514

256β 251674 4386327 406 254160 4364460 473β 251433 4384748
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Σημείο X Y Σημείο X Y Σημείο X Y

256γ 251416 4386171 407 258140 4364190 474 251768 4384895

256δ 251469 4385679 408 258280 4365150 475 255930 4383050

257 251260 4385654 409 258090 4366440 476 255510 4383380

258 253024 4383911 410 257090 4366530 500 239100 4381730

259 253360 4383110 411 256840 4369660 501 237080 4379290

260 253690 4381980 412 258410 4369370 502 236750 4378460

261 253910 4381800 413 258840 4369620 503 236810 4376420

261α 256200 4377810 414 261540 4367260 504 237340 4375750

262 257000 4377800 415 262010 4367720 505 237340 4374710

263 257110 4377860 416 261440 4368360 506 237620 4374240

263α 257450 4377820 417 261060 4368950 510 245010 4364580

264 257240 4378960 418 260320 4371930 511 245330 4364720

265 257940 4381000 419 262400 4371040 512 247790 4366740

266 256770 4381240 420 263220 4370660 520 249170 4399530

267 256670 4381980 421 263560 4371400 521 248850 4399690

268 256340 4382170 422 263250 4372190 522 247810 4399920

269 256090 4382860 423 264710 4372110 523 246600 4396860

270 255800 4382610 424 260020 4376840 524 245720 4390930

271 254740 4382510 425 260370 4379140 525 245510 4390950

272 254690 4382730 426 259390 4379450 526 245640 4390440

273 255410 4382740 427 257800 4379820 527 245840 4389870

273α 255460 4382790 428 256170 4375190 528 244920 4389480

273β 255490 4382780 429 256850 4374590

Άρθρο 10
Ισχύς

Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη 
δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Στον Υφυπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δη−
μοσίων Έργων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση 
του παρόντος διατάγματος. 

 Αθήνα, 9 Φεβρουαρίου 2009

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤIΑΣ

ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

  ΥΦΥΠ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ
 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

 ΚΩN. ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ  ΣΤΑΥΡΟΣ ΕΛ. ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ  

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΣΩΤΗΡΗΣ ΧΑΤΖΗΓΑΚΗΣ     
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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*04000491202090028*

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


		2009-02-17T10:23:56+0200
	Athens, Ethniko Typografio
	Theodoros Moumouris
	Signed PDF (embedded)




