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  ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
 Αριθμ. 28651
Χαρακτηρισμός των λιμνών Μικρής και Μεγάλης Πρέ−

σπας και της λεκάνης απορροής αυτών ως Εθνι−
κού Πάρκου.

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ − 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ

ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ  − 
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 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» (ΦΕΚ 160/τ.Α΄), όπως το 
άρθρο 30 τροποποιήθηκε με το άρθρο 98 (παρ. 12) του ν. 
1892/1990 «Για τον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη και 
άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 101/τ.Α΄), καθώς και του άρθρου 
15 και 16 του ν. 2742/1999 «Χωροταξικός σχεδιασμός και 
αειφόρος ανάπτυξη και άλλες» (ΦΕΚ 207/τ.Α΄).

2. Τις διατάξεις των άρθρων 15 και 16 «Διοίκηση και Δι−
αχείριση Προστατευόμενων Περιοχών» του ν. 2742/1999 
«Χωροταξικός σχεδιασμός και αειφόρος ανάπτυξη και 
άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 207/τ.Α΄).

3. Τις διατάξεις του άρθρου 13 του ν. 3044/2002 «Με−
ταφορά Συντελεστή Δόμησης και ρυθμίσεις άλλων θε−
μάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος Χω−
ροταξίας και Δημοσίων Έργων» (ΦΕΚ 197/τ.Α΄). 

4. 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. 63/2005 
(ΦΕΚ 98/τ.Α΄).

5. Τις διατάξεις της απόφασης του Υπουργού Περιβάλ−
λοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων «Καθορισμός 
τρόπου ενημέρωσης του κοινού για το περιεχόμενο των 
σχεδίων Προεδρικών Διαταγμάτων του άρθρου 21, παρ. 
1 και 2 του ν. 1650/1986» (ΦΕΚ 541/τ.Β΄). 

6. Την «Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη» περιοχής 
Πρεσπών που εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. Οικ.155398/ 
622/6.2.2009 απόφαση του Γενικού Διευθυντή Περιβάλ−
λοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας 
και Δημοσίων Έργων.

7. Το γεγονός ότι από κανονιστικές διατάξεις της πα−
ρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος 

του κρατικού προϋπολογισμού και του προϋπολογισμού 
του οικείου Ο.Τ.Α., αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Σκοπός και στόχοι

1. Σκοπός της παρούσας απόφασης είναι η προστα−
σία, διατήρηση, διαχείριση και ανάδειξη του φυσικού 
περιβάλλοντος της περιοχής των Πρεσπών, καθώς 
επίσης και των ιδιαίτερων αρχαιολογικών, ιστορικών, 
πολιτιστικών και αισθητικών στοιχείων της περιοχής. Ο 
σκοπός αυτός υπηρετείται με την παράλληλη προώθηση 
και ανάπτυξη των πρόσφορων δραστηριοτήτων που 
εναρμονίζονται με την προστασία της φύσης και του 
τοπίου, τη συνεχή παρακολούθηση της κατάστασης και 
εξέλιξης του φυσικού περιβάλλοντος, σε συνδυασμό με 
τη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου των κατοίκων. 

2. Ειδικότεροι στόχοι είναι:
2.1 Η διατήρηση και προστασία των πολύτιμων και 

σημαντικών φυσικών και πολιτιστικών χαρακτηριστικών 
της Πρέσπας. Τα χαρακτηριστικά αυτά, που αποτελούν 
και τις αξίες της περιοχής, είναι:

α) Η ομορφιά του τοπίου.
β) Οι αξίες των λιμνών ως υγροτόπων και συγκεκρι−

μένα: η βιοποικιλότητα, η αποθήκευση αρδευτικού νε−
ρού, η παραγωγή αλιευμάτων, η βόσκηση αγροτικών 
ζώων, η επιστημονική έρευνα και εκπαίδευση, η καλή 
ποιότητα και επαρκής ποσότητα των υδάτινων πόρων 
(λιμνών, ποταμών, υδροφόρου ορίζοντα κλπ) του νερού, 
η αναψυχή.

γ) Τα σπάνια οικοσυστήματα / βιότοποι – οικότοποι.
δ) Η συνολική βιοποικιλότητα (το γενετικό υλικό, οι 

πληθυσμοί φυτών και ζώων, οι βιότοποι και οι λειτουρ−
γίες τους), με ιδιαίτερη έμφαση, στην τοπική φυλή της 
αγελάδας των Πρεσπών, στις ντόπιες ποικιλίες καλλι−
εργούμενων φυτών, στα είδη σπανίων και ενδημικών 
φυτών και ζώων (κυρίως των ιχθύων), στα είδη σπανίων 
οικοτόπων. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στους πληθυσμούς 
σπανίων υδρόβιων πουλιών (οι οποίοι πρέπει να διατη−
ρηθούν βιώσιμοι και να φτάσουν στα μέγιστα δυνατά 
επίπεδα που επιτρέπει η αρμονική λειτουργία όλου του 
συστήματος ώστε να ικανοποιείται ο γενικός στόχος). 
Ιδιαίτερη έμφαση επίσης δίνεται στους πληθυσμούς 
σπανίων θηλαστικών.

ε) Το σύνολο του φυσικού – πολιτιστικού τοπίου, και 
ειδικότερα το σύνολο των φυσικών και πολιτιστικών 
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παραμέτρων που επιτρέπουν στην περιοχή να διατηρεί 
τον ιδιαίτερο χαρακτήρα της.

2.2 Η βελτίωση του βιοτικού επιπέδου και της ποιότη−
τας ζωής των κατοίκων της περιοχής των Πρεσπών.

2.3 Η δημιουργία των προϋποθέσεων για την ολοκληρω−
μένη διαχείριση του συνόλου της λεκάνης απορροής των 
Πρεσπών, σε διασυνοριακό και διακρατικό επίπεδο.

Άρθρο 2
Χαρακτηρισμός και οριοθέτηση της περιοχής

1. Χαρακτηρίζεται ως Εθνικό Πάρκο με την επωνυμία 
«ΕΘΝΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΠΡΕΣΠΩΝ» (Ε.ΠΑ.Π.), που μεταφράζεται 
για τις σχέσεις με το εξωτερικό ως «PRESPA NATIONAL 
PARK» (N.P.P.), το ελληνικό τμήμα της χερσαίας και λι−
μναίας περιοχής του συμπλέγματος των λιμνών Μικρής 
και Μεγάλης Πρέσπας, συνολικής εκτάσεως περί τα 
327.000 στρέματα, που βρίσκεται εκτός των ορίων οι−
κισμών προ του 1923 και των οριοθετημένων οικισμών 
κάτω των 2000 κατοίκων και της ζώνης 500 μέτρων 
περιμετρικά των οικισμών αυτών εφόσον δεν εμπίπτουν 
στις Ζώνες Απολύτου Προστασίας της Φύσης, του δήμου 
Πρεσπών του Νομού Φλωρίνης όπως τα όρια της περιο−
χής αυτής φαίvονται στo σχετικό πρωτότυπo διάγραμμα 
σε κλίμακα 1: 50.000, πoυ θεωρήθηκε απo τov Πρoϊστά−
μεvo της Διεύθυvσης Τoπoγραφικώv Εφαρμoγώv του 
Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. με τηv υπ’ αριθμ. 28651/2009 πράξη τoυ 
και πoυ αvτίτυπό τoυ σε φωτoσμίκρυvση δημoσιεύεται 
με τηv παρoύσα απόφαση. Στην παραπάνω οριοθετού−
μενη περιοχή του Εθνικού Πάρκου περιλαμβάνονται οι 
περιοχές του Εθνικού Δρυμού Πρεσπών, οι εκτάσεις 
που έχουν ενταχθεί στο Ευρωπαϊκό Οικολογικό Δίκτυο 
Natura 2000 καθώς και η λεκάνη απορροής του ρύακα 
του Αγίου Γερμανού.

Πιο συγκεκριμένα πρόκειται για εκτεταμένη, μικτού 
χαρακτήρα έκταση (χέρσος και λίμνες), που αποτελεί 
ενιαίο οικοσύστημα και είναι ελάχιστα επηρεασμένη 
από ανθρώπινες δραστηριότητες και στην οποία δια−
τηρείται μεγάλος αριθμός και ποικιλία πολύ αξιόλογων 
οικολογικών, γεωμορφολογικών, πολιτιστικών και αι−
σθητικών στοιχείων.

2. Εντός των ορίων του Εθνικού Πάρκου καθορίζονται 
Ζώνες Προστασίας, Ζώνη Οικοανάπυξης και περιοχές 
φυσικών σχηματισμών,τα όρια των οποίων αναφέρονται 
στο παράρτημα Ι που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της 
παρούσας απόφασης.

Ζώνες Απόλυτης Προστασίας της Φύσης (Α1 έως Α3)
Στις ζώνες αυτές περιλαμβάνονται περιοχές αναπα−

ραγωγής καθώς επίσης και βιότοποι σπάνιων ειδών της 
ορνιθοπανίδας.

Ειδικότερα πρόκειται για τις παρακάτω περιοχές:
1. Σλάτινας Λαιμού – Οπάγιας (Α1),
2. Κρίνας − Κούλας (Α2) και
3. Κεραμίτσας (Α3), βορείως της Μικρολίμνης.
Ζώνες Προστασίας της Φύσης (Β1 έως Β7)
Στις ζώνες αυτές περιλαμβάνονται χερσαίες και λι−

μναίες εκτάσεις που έχουν μεγάλη οικολογική αξία για 
τα είδη της χλωρίδας και της πανίδας της περιοχής των 
Πρεσπών, ιδιαίτερα για σπάνια και ενδημικά είδη. 

Ειδικότερα πρόκειται για τις παρακάτω περιοχές:
1. Την περιβάλλουσα τη Ζώνη Α1 λωρίδα (Β1).
2. Τη λίμνη Μικρή Πρέσπα που περιλαμβάνει, εκτός 

της υδάτινης μάζας της λίμνης και τα υγρά λιβάδια και 
τους καλαμιώνες (Β2).

3. Την παραλιακή ζώνη της λίμνης Μεγάλη Πρέσπα 
(Β3).

4. Τα μικτά δάση, νότια της νοητής ευθείας Μικρολί−
μνης–Δασερής, μέσα στη λεκάνη απορροής της λίμνης 
Μικρή Πρέσπα (Β4).

5. Τον ρύακα του Αγίου Γερμανού (Β5).
6. Τις υπόλοιπες δασικές εκτάσεις (δημόσια και κοι−

νοτικά δάση ή βοσκοτόπια) (Β6).
7. Τη λίμνη Μεγάλη Πρέσπα (Β7).
Ζώνες Οικοανάπτυξης (ΟΙΚ1 έως ΟΙΚ6)
Στις ζώνες αυτές συμπεριλαμβάνονται οι εκτός ορί−

ων των οικισμών και των επεκτάσεών τους αγροτικές 
περιοχές, και πιο συγκεκριμένα:

1. Το χωριό Ψαράδες, καθώς και όλη η περιοχή του 
ομώνυμου μυχού (ΟΙΚ1).

2. Το χωριό Πύλη και οι γύρω αγροτικές περιοχές 
(ΟΙΚ2).

3. Το χωριό Βροντερό και τα εγκαταλειμένα χωριά 
Πυξός και Αγκαθωτό, και οι αγροτικές περιοχές γύρω 
από αυτά (ΟΙΚ3).

4. Ο οικισμός του Αγίου Αχιλλείου (ΟΙΚ4).
5. Η περιοχή Κούλας, το στρατιωτικό φυλάκιο, η τουρι−

στική πλαζ, ο ναυτικός όμιλος και η γέφυρα της Κούλας 
(ΟΙΚ5).

6. Ολη η αγροτική περιοχή στα ανατολικά των λιμνών, 
με τα χωριά Μικρολίμνη, Οξυά, Καρυές, Λευκώνα, Καλλι−
θέα, Πλατύ, Μηλιώνα, Λαιμός και Άγιος Γερμανός και η 
περιοχή των εγκαταστάσεων του φυλακίου προκάλυψης 
στα σύνορα με ΠΓΔΜ, βορείως του Λαιμού (ΟΙΚ6).

Θέσεις με Προστατευόμενους Φυσικούς Σχηματισμούς 
και Τοπία ή στοιχεία τοπίων. (Σ1 εως Σ10).

Οι προστατευόμενοι φυσικοί Σχηματισμοί και στοιχεία 
του τοπίου κατά θέση είναι:

1. Οι συστάδες των αιωνόβιων κέδρων στον Αγιο Γε−
ώργιο του χωριού Ψαράδες (Σ1) και στον Αγιο Αθανάσιο 
του χωριού Βροντερό (Σ2).

2. Το λιβάδι με νάρκισσους στην Οξυά (Σ3), που απο−
τελεί το τελευταίο υπόλειμμα μεγάλων συστάδων με 
νάρκισσους που αφθονούσαν άλλοτε υπό εκτατικές 
συνθήκες διαχείρισης.

3. Το υγρό λιβάδι με ορχιδέες (σαλέπια) στη Σέλτσα 
(Σ4). Ένα από τα ελάχιστα πλέον δείγματα κορεσμένων 
με νερό εδαφών, εντός της αγροτικής ζώνης, μακριά από 
τη λίμνη, με υδρόβια βλάστηση και ορχιδέες.

4. Η νήσος ́ Αγιος Αχίλλειος (Σ5), που αποτελεί σπανι−
ότατο δείγμα αγροτικού τοπίου υπό εκτατική εκμετάλ−
λευση, μόνο με βόσκηση από μεγάλα ζώα, υπόδειγμα 
διαχείρισης των καλαμιώνων με βόσκηση, τελευταίο 
υπόλειμμα αγροτικού τοπίου όπως ήταν στο παρελ−
θόν, χωρίς δρόμους. Στη νήσο αυτή υπάρχουν θέσεις 
ιστορικής σημασίας με πέντε σημαντικά βυζαντινά και 
μεταβυζαντινά μνημεία και εκκλησιές.

5. Η νήσος Βιδρινέτσι (Σ6), που αποτελεί τόπο αναπα−
ραγωγής κορμοράνων και γλάρων (η μοναδική αποικία 
σε εσωτερικά ύδατα στην Ελλάδα).

6. Η συστάδα παρόχθιου δάσους στη Σλάτινας Πλα−
τέος και στην εκβολή του χειμάρρου της Καλλιθέας 
(Σ7), που αποτελεί υπόλειμμα παρόχθιου δάσους με 
υψηλότατη βιοποικιλότητα.

7. Οι πηγές Κεφαλοβρυσίων στο χωριό Πύλη και η 
παρόχθια συστάδα ιτιών (Σ8), που αποτελεί περιοχή με 
αιωνόβιες ιτιές, υγρά εδάφη, υγρά λιβάδια, και πηγές με 
υψηλή παροχή όλο το χρόνο.
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8. Τα υγρά λιβάδια και οι πηγές Μουτσάρας στο όρος 
Βαρνούντα (Σ9).

9. Ο χείμαρρος της Μικρολίμνης (Σ10).

Άρθρο 3

Επιτρεπόμενες χρήσεις – δραστηριότητες – όροι, πε−
ριορισμοί και μέτρα προστασίας και διαχείρισης ανά 
ζώνη

Ζώνη Α. Περιοχές Απόλυτης Προστασίας της Φύσης
Σε όλες τις περιοχές απόλυτης προστασίας της φύ−

σης, σύμφωνα και με την παρ. 1 του άρθρου 19 του 
ν. 1650/1986, απαγορεύεται οποιαδήποτε ανθρώπινη δρα−
στηριότητα πλην της επιστημονικής έρευνας, η οποία 
διενεργείται μετά από ειδική άδεια και υπό όρους. Την 
έκδοση της άδειας και τους όρους που την συνοδεύουν, 
χορηγεί ο Φορέας Διαχείρισης μετά από αίτηση του 
ενδιαφερομένου φορέα ή ατόμου.

Κατ’ εξαίρεση και μετά από εκπόνηση ειδικής έκθε−
σης περιβαλλοντικών επιπτώσεων και την έκδοση ει−
δικής άδειας στην οποία συμπεριλαμβάνονται όροι και 
προϋποθέσεις, επιτρέπονται δράσεις, επεμβάσεις και 
έργα μικρής κλίμακας που υπαγορεύονται ως αναγκαία, 
για τη διαχείριση, την προστασία και βελτίωση των 
οικοτόπων των ειδών της χλωρίδας και της πανίδας. Η 
αναγκαιότητα υλοποίησης αυτών των δράσεων, επεμ−
βάσεων ή έργων, τεκμηριώνεται από ειδική μελέτη για 
τη διαχείριση, την προστασία και τη βελτίωση των οι−
κοτόπων των σπάνιων ειδών χλωρίδας και πανίδας της 
περιοχής, που έχει την έγκριση του Φορέα Διαχείρισης, 
ο οποίος χορηγεί τη σχετική ειδική άδεια και επιβλέπει 
την υλοποίηση των δράσεων και των έργων αυτών. 

Κατ’ εξαίρεση, είναι δυνατόν να επιτρέπονται μετά 
από ειδική μελέτη και άδεια από το Φορέα Διαχείρισης, 
η τοποθέτηση τεχνητών σχεδιών από φυσικά υλικά για 
το φωλεασμό των πουλιών, καθώς και παρατηρητηρίων 
ελαφριάς μορφής που είναι απαραίτητα για την επιστη−
μονική έρευνα, (τα οποία θα απομακρύνονται από την 
περιοχή μετά το πέρας κάθε ερευνητικής δραστηριό−
τητας), η κατασκευή βοηθητικών μικρών έργων ώστε να 
διευκολύνεται η φωτογράφηση ή η κινηματογράφηση 
για λόγους έρευνας ή προβολής, με την προϋπόθεση ότι 
αυτά δεν ενοχλούν ή δεν θέτουν σε κίνδυνο τις αποικίες 
των σπάνιων υδρόβιων πουλιών.

Ο Φορέας Διαχείρισης κάθε έτος σηματοδοτεί ευκρι−
νώς και σε ικανή απόσταση, τις αποικίες φωλεασμού 
των ειδών της ορνιθοπανίδας, ούτως ώστε να είναι 
σαφής η περιοχή απόλυτης προστασίας στην οποία 
θα απαγορεύεται η πρόσβαση. Σε περίπτωση που οι 
αποικίες φωλεασμού μετακινηθούν σε θέσεις εκτός 
των οριοθετημένων με τη παρούσα απόφαση περιο−
χών απόλυτης προστασίας (Α1 έως Α3), αυτές αφού 
οριοθετηθούν από τον Φορέα Διαχείρισης εντάσσονται 
στις περιοχές απόλυτης προστασίας.

Ζώνη Β. Περιοχές Προστασίας της φύσης
Σε όλη την έκταση της ζώνης ισχύουν οι εξής γενικοί 

όροι:
Απαγορεύεται, εκτός των εξαιρέσεων που κατά περί−

πτωση παρακάτω αναφέρονται: 
• Η οποιαδήποτε δόμηση, η κατασκευή κάθε νέου 

τεχνικού έργου (αποστράγγισης, άρδευσης κ.λπ.) και η 
διάνοιξη νέων δρόμων.

• Η συλλογή φυτών, καρπών, βολβών, η συλλογή αυ−
γών νεοσσών, φωλιών κ.λπ. Κατ’ εξαίρεση μπορεί να 

επιτραπεί η συλλογή φυτών, βολβών ή καρπών για ατο−
μική και μόνο χρήση και μόνο μετά από ειδική άδεια για 
κάθε ενδιαφερόμενο, που εκδίδεται για κάθε έτος από 
το Φορέα Διαχείρισης. Η εξαίρεση αυτή δεν ισχύει για 
σπάνια ή προστατευόμενα ή απειλούμενα είδη.

• Το κυνήγι.
• Οι φυτεύσεις ξενικών ειδών. Οι αναδασώσεις, όπου 

κρίνονται αναγκαίες, γίνονται με τρόπο ώστε να εξασφα−
λίζεται η επαναφορά των ειδών που φύονταν στις απο−
γυμνωμένες εκτάσεις πριν από την αποψίλωσή τους.

Κατά περίπτωση ισχύουν οι ακόλουθοι ειδικοί όροι:
Β1. Περιμετρική λωρίδα γύρω από τη ζώνη Α1.
Επιτρέπονται:
• Η βόσκηση και η κοπή χόρτων σε απόσταση όμως 

μεγαλύτερη από 100 μ. από τις αποικίες/φωλιές των 
σπάνιων υδρόβιων πουλιών, οι οποίες οριοθετούνται 
κάθε χρόνο με ειδικές πλωτές σημαδούρες από το Φο−
ρέα Διαχείρισης.

• Η διέλευση απλώς των βαρκών με χαμηλή ταχύτητα 
και μόνο στο δίαυλο της Κούλας, όπου επιτρέπεται 
επίσης η αλιεία με πελαϊζια.

Β2. Λίμνη Μικρή Πρέσπα
Επιτρέπονται:
• Η συντήρηση των υφιστάμενων έργων, όπως είναι 

η γέφυρα και το θυρόφραγμα της Κούλας, μετά από 
έγκριση των αρμόδιων υπηρεσιών και του Φορέα Δια−
χείρισης.

Την ευθύνη λειτουργίας του θυροφράγματος έχει ο 
Φορέας Διαχείρισης, ο οποίος συνεργάζεται γι’ αυτό 
το σκοπό με την αρμόδια Διεύθυνση Υδάτων της Περι−
φέρειας Δυτικής Μακεδονίας. Η λειτουργία αυτού του 
έργου γίνεται σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη δι−
αχείρισης του θυροφράγματος, η οποία προσδιορίζει 
την επιθυμητή διακύμανση στάθμης μεταξύ 854,40 μ. 
και 854,80 μ., ούτως ώστε να εξασφαλίζεται η περιβαλ−
λοντική διαχείριση των νερών της λίμνης. 

• Η αλιεία μόνο από αλιείς με ειδική άδεια.
• Η επίσκεψη στη λίμνη με βάρκες τοπικών λεμβού−

χων, που έχουν ειδική άδεια για το σκοπό αυτό, μόνο 
σε ορισμένες θέσεις οι οποίες ορίζονται με ευθύνη του 
Φορέα Διαχείρισης.

• Η ημερήσια επίσκεψη στην παρόχθια ζώνη με σκοπό 
την παρατήρηση της φύσης.

• Η επιστημονική έρευνα μετά από ειδική άδεια, σύμ−
φωνα με τα αναφερόμενα στην παρ. 1 του παρόντος 
άρθρου.

• Η διαχείριση καλαμιών μόνο με ειδική άδεια και σε 
ορισμένες μόνο περιοχές που καθορίζονται από τον 
Φορέα Διαχείρισης. 

• Η βόσκηση καθώς επίσης ο προσωρινός ενσταβλι−
σμός ζώων για προκαθορισμένο χρονικό διάστημα σε 
κατασκευές από φυσικά υλικά (ξύλο και καλάμι), μετά 
από ειδική άδεια που χορηγεί ο Φορέας Διαχείρισης και 
σύμφωνα με ολοκληρωμένο σχέδιο βόσκησης /διαχείρι−
σης που εκπονείται ανά διετία με ευθύνη του Φορέα.

• Η καλλιέργεια σιτηρών και λοιπών φυτικών ειδών 
με βιολογικό τρόπο.

Απαγορεύεται:
• Η χρήση μηχανοκίνητων τροχοφόρων, πέραν αυ−

τών που απαιτούνται για την εκτέλεση των παραπάνω 
εργασιών.

• Η προσέγγιση και οποιαδήποτε όχληση στις αποι−
κίες φωλεασμού, οπουδήποτε αυτές βρίσκονται στην 
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περιοχή Β.2. Ο Φορέας Διαχείρισης κάθε έτος σηματο−
δοτεί εγκαίρως (μέχρι τα μέσα Απριλίου), ευκρινώς και 
σε ικανή απόσταση, περιμετρικά, τις προαναφερθείσες 
αποικίες.

Β3. Παραλίμνια ζώνη Μεγάλης Πρέσπας
Επιτρέπονται:
• Η αλιεία μόνο με αλιείς με ειδική άδεια.
• Η βόσκηση.
• Η επίσκεψη, η κολύμβηση και η ημερήσια παραμονή 

για αναψυχή.
• Η συντήρηση των υφισταμένων μονοπατιών και η 

διάνοιξη νέων, με σκοπό την επίσκεψη των μνημείων, 
όπως οι εκκλησίες, τα προσκυνητάρια κ.λπ.

• Η συντήρηση των υφισταμένων δικτύων υποδομής.
Απαγορεύονται:
• Οποιαδήποτε μόνιμη ή ημιμόνιμη κατασκευή, όπως 

τα τροχόσπιτα, τα αντίσκηνα κ.λπ.
• Κάθε ανθρώπινη δραστηριότητα στις περιοχές ανά−

παυσης υδρόβιων πουλιών που προσδιορίζονται και ορι−
οθετούνται από το Φορέα Διαχείρισης κάθε έτος.

• Η εγκατάσταση ιχθυοτροφείων.
Β4. Δημόσια δάση εκατέρωθεν της λίμνης Μικρή Πρέ−

σπα, νοτίως των οικισμών Μικρολίμνης και Δασερής
Επιτρέπονται:
• Η βόσκηση.
• Η βιολογική καλλιέργεια σιτηρών.
• Η ημερήσια επίσκεψη.
• Η συντήρηση των υφισταμένων δικτύων υποδομής.
• Οι καλλιεργητικές υλοτομίες επιτρέπονται μόνο 

στην περιοχή της Δασερής. Απαγορεύεται κάθε άλλη 
υλοτομική δραστηριότητα.

Β5. Ρύακας Αγίου Γερμανού
Για την περιοχή αυτή και μέχρι την εκπόνηση και έγκρι−

ση υδραυλικής μελέτης με σκοπό την προστασία των 
οικισμών Αγίου Γερμανού και Λαιμού από πλημμύρα.

Επιτρέπονται:
• Το ψάρεμα μπρανών με τα χέρια και μόνο η νόμιμη 

ψαριά, για 14 ημέρες ανά έτος. Οι ημέρες αυτές θα 
ορίζονται κάθε έτος από το Φορέα Διαχείρισης.

• Κατ’ εξαίρεση και μετά από ειδική άδεια, η κοπή 
δέντρων ή άλλη επέμβαση μέσα στην κοίτη του ρύακα 
κατάντη του Λαιμού.

• Παρεμβάσεις στην κοίτη του ρύακα Α. Γερμανού 
εντός των ορίων των οικισμών Λαιμού και Α. Γερμανού 
μόνο για λόγους περιβαλλοντικούς (όπως αισθητική, 
καθαρισμός) ή ασφάλειας (πλημμύρες) μετά από άδεια 
από το Δήμο και την απαραίτητη θεώρηση από το Φο−
ρέα Διαχείρισης.

• Η βόσκηση. 
• Η εφαρμογή διαχειριστικών μέτρων και έργων που 

έχουν ως στόχο τη βελτίωση των ενδιαιτημάτων της 
άγριας πανίδας και χλωρίδας και ιδιαίτερα της ενδη−
μικής πέστροφας, μετά από έγκριση του Φορέα Δια−
χείρισης.

Απαγορεύονται:
• Η απόρριψη κάθε μορφής στερεών αποβλήτων, απορ−

ριμμάτων και ανεπεξέργαστων υγρών αποβλήτων.
• Το ερασιτεχνικό ή επαγγελματικό ψάρεμα της πέ−

στροφας.
• Οποιαδήποτε κοπή δέντρων ή άλλη επέμβαση μέσα 

στην κοίτη του ρύακα.
• Η επαναλαμβανόμενη στην ίδια θέση συγκέντρωση 

ζώων και ο ενσταβλισμός τους.

• Η αμμοληψία.
• Η ελεύθερη κατασκήνωση.
• Η εγκατάσταση ιχθυοτροφείων.
• Η εγκατάσταση σταθμών η μικρών μονάδων παρα−

γωγής υδροηλεκτρικής ενέργειας.
• Η εγκατάσταση μονάδων επεξεργασίας αγροκτηνο−

τροφικών προϊόντων που παράγουν απόβλητα.
Β6. Λοιπές δασικές εκτάσεις.
Οι εκτάσεις αυτές που είναι δημόσια, κοινοτικά δάση 

και βοσκότοποι διέπονται από τις διατάξεις της δασικής 
νομοθεσίας.

Σε αυτές επιτρέπονται επίσης:
• Η κτηνοτροφία (βόσκηση), ο προσωρινός ενστα−

βλισμός ζώων σε μαντριά και οι καλύβες των νομάδων 
κτηνοτρόφων από ξύλο, πέτρα και καλάμι.

• Η δασοπονία, σύμφωνα με διαχειριστικά σχέδια που 
εκπονούνται από τις αρμόδιες υπηρεσίες και εγκρίνο−
νται και από τον Φορέα Διαχείρισης.

• Η επιστημονική έρευνα, η επίσκεψη, η διάνοιξη μο−
νοπατιών και άλλες διευκολύνσεις ήπιου τουρισμού.

• Η συντήρηση των υφισταμένων δικτύων υποδομής 
και η κατόπιν μελέτης βελτίωση των γεωμετρικών τους 
χαρακτηριστικών.

• Η διάνοιξη νέας οδού προς την Αλβανία και οι απαι−
τούμενες εγκαταστάσεις και υποδομές για τη δημιουργία 
και λειτουργία νέου συνοριακού σταθμού, στη θέση Δα−
βάκη−Κρυονέρι, περί τα 5 χλμ. δυτικά του χωριού Πύλη.

• Η κίνηση και η στάθμευση οχημάτων σε επιλεγμένες 
περιοχές μετά από καθορισμό τους από τον Φορέα 
Διαχείρισης σε συνεργασία με τη Δασική Υπηρεσία και 
το Δήμο Πρεσπών.

• Η γεωργία στις περιορισμένες ιδιωτικές εκτάσεις 
που βρίσκονται μέσα στη ζώνη των δασών.

• Το κυνήγι στις περιοχές που μέχρι τη δημοσίευση 
της παρούσας επιτρέπεται, Εντός δύο ετών από τη δη−
μοσίευση της παρούσας ο Φορέας Διαχείρισης εκπονεί 
μελέτη διαχείρισης θηραμάτων η οποία επικαιροποιείται 
κάθε τρία χρόνια.

Β7. Λίμνη Μεγάλη Πρέσπα.
Επιτρέπονται: 
• Η αλιεία μόνο με αλιείς με ειδική άδεια με τον τρό−

πο και τους περιορισμούς που προτείνονται και για τη 
Μικρή Πρέσπα.

• Η κολύμβηση, η κωπηλασία και η ιστιοσανίδα.
• Η επίσκεψη με σκάφη αλιέων ή λεμβούχων εφοδια−

σμένων με ειδική άδεια για το σκοπό αυτό.
• Η προσέγγιση ιδιωτικών σκαφών των επισκεπτών μέ−

χρι 500 μ. από τις εκβολές του διαύλου της Κούλας.
• Η δημιουργία των εγκαταστάσεων που απαιτούνται 

για τη λειτουργία λιμενικού σταθμού, για την εξυπηρέ−
τηση των αναγκών που θα προκύψουν από τη δια της 
λίμνης σύνδεση με τις γειτονικές χώρες. Οι χερσαίες 
εγκαταστάσεις που απαιτούνται για τη λειτουργία του 
σταθμού αυτού γίνονται εντός των ορίων του χωριού 
Ψαράδες και στην περιοχή ΟΙΚ1.

Απαγορεύεται το κυνήγι σε όλη την έκταση της περι−
οχή αυτής και το ψάρεμα κατά την περίοδο αναπαρα−
γωγής των ψαριών, από 20 Απριλίου έως και 20 Ιουνίου 
κάθε έτους, σε μια ακτίνα 300 μ. γύρω από την εκβολή 
του ρύακα του Αγίου Γερμανού.

Ζώνη ΟΙΚ. Περιοχές οικοανάπτυξης.
Στις περιοχές της ζώνης αυτής όπου επιτρέπεται η 

κατοικία, η δόμηση επιβάλλεται να ακολουθεί την το−
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πική παραδοσιακή αρχιτεκτονική. Όλες οι οικοδομικες 
άδειες ελέγχονται από την Επιτροπή Αρχιτεκτονικού 
Ελέγχου (ΕΠΑΕ). 

Επίσης επιτρέπονται:
• Η συντήρηση και αξιοποίηση ιστορικών και αρχαι−

ολογικών χώρων και λοιπών μνημείων καθώς και αξιό−
λογων στοιχείων παραδοσιακών ή φυσικών.

• Η συντήρηση και βελτίωση των υφισταμένων έργων 
υποδομής και εγγειοβελτιωτικών έργων και ιδιαίτερα 
της υποδομής για στάγδην άρδευση. Η κατασκευή νέων 
δικτύων υποδομής, μετά την έγκριση περιβαλλοντικών 
όρων από τις αρμόδιες υπηρεσίες, σύμφωνα με την 
ισχύουσα νομοθεσία. Απαιτείται για τις περιβαλλοντικές 
μελέτες η σύμφωνη γνώμη του Φορέα Διαχείρισης.

• Η διάνοιξη νέας οδού προς την ΠΓΔΜ και οι απαιτού−
μενες εγκαταστάσεις και υποδομές για τη δημιουργία 
και λειτουργία νέου συνοριακού σταθμού, στη θέση των 
εγκαταστάσεων του φυλακίου προκάλυψης, περί τα 2,5 
χλμ. βορείως του Λαιμού.

• Η επίσκεψη και η παροχή διευκολύνσεων για την 
κίνηση και την αναψυχή των επισκεπτών, (όπως είναι 
οι χώροι πικ–νικ, στάθμευσης οχημάτων, φυλάκια, πα−
ρατηρητήρια της φύσης κ.λπ.), με βάση ειδικό σχέδιο 
ανάπτυξης και διαχείρισης επισκεπτών και σύμφωνα με 
τον κανονισμό λειτουργίας του Πάρκου, που εκπονείται 
από τον Φορέα Διαχείρισης.

• Η γεωργία.
• Η ελεύθερη βόσκηση καθώς και ο ενσταβλισμός 

ζώων σε στάβλους και μαντριά κατασκευασμένα από 
φυσικά υλικά (τοιχοποιία από πέτρα, ξύλο ή από τού−
βλα εφ όσον σοβατιστούν εξωτερικά και στέγες από 
καλάμια ή κόκκινα κεραμίδια) σε περιοχές που θα κα−
θοριστούν σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

• Η αμμοληψία σε συγκεκριμένα τμήματα των περιο−
χών Οικοανάπτυξης που θα καθοριστούν από το Σχέδιο 
Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης (ΣΧΟΟΑΠ) που 
εκπονείται για την περιοχή του Δήμου Πρεσπών.

• Η δόμηση ξενώνων σε επί μέρους όγκους έως 26 
κλινών και όχι μεγαλύτερη των 72 κλινών.

• Η εγκατάσταση βιοτεχνιών και άλλων δραστηριο−
τήτων ελαφράς μεταποίησης όπως αυτή θα καθοριστεί 
από το ΣΧΟΟΑΠ.

• Ως προς τους όρους δόμησης για τις παραπάνω 
επιτρεπόμενες χρήσεις και δραστηριότητες και μέχρι 
την έγκριση του ΣΧΟΟΑΠ, εφαρμόζονται οι διατάξεις 
της εκτός σχεδίου δόμησης.

• Το κυνήγι, στις περιοχές που μέχρι τη δημοσίευση 
της παρούσας επιτρέπεται. Επίσης εφαρμόζεται η διά−
ταξη της παραγράφου Β6 της παρούσας.

Ειδικά ορίζονται τα ακόλουθα:
Για την Περιοχή Κούλας
Ανατολικά του διαύλου και παράλληλα με τον υφι−

στάμενο δρόμο σε μήκος 300 μ. και βάθος 100 μ. προς 
Βορρά, επιτρέπονται οι εργασίες συντήρησης και βελ−
τίωσης των ήδη υφισταμένων εγκαταστάσεων τουρι−
σμού και αναψυχής, τα κτίρια των οποίων δεν μπορεί 
να υπερβαίνουν συνολικά τα 400 μ2 και τα 6μ. ύψος 
συν 1.5 μ. ξύλινη στέγη με κεραμίδια. Στην ίδια περιοχή 
επιτρέπονται υπαίθριες και ημιυπαίθριες κατασκευές 
από φυσικά υλικά για την εξυπηρέτηση των επισκεπτών 
και των λουομένων (σκιάδια, καθιστικά, παρατηρητήρια, 
χώροι στάθμευσης κ.λπ.). Στις εγκαταστάσεις αυτές 
επιτρέπεται η χρήση μουσικής, με μέτρια ένταση, ώστε 

να μην οχλούνται οι πληθυσμοί των πτηνών στις εκβο−
λές του διαύλου. Ο Φορέας Διαχείρισης σε συνεργασία 
με τις αρμόδιες για την περιβαλλοντική αδειοδότηση 
υπηρεσίες, μπορεί να καθορίσει μετά από ειδική μελέτη 
το ανώτατο επιτρεπτό επίπεδο θορύβου στα όρια των 
εγκαταστάσεων προς το δίαυλο και τις εκβολές του.

Για την περιοχή οργανωμένης κατασκήνωσης
Επιτρέπεται η δημιουργία οργανωμένης κατασκή−

νωσης και εγκαταστάσεων εξυπηρέτησης λουομένων, 
σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, μεταξύ των υφιστα−
μένων εγκαταστάσεων του Ναυτικού Ομίλου και του 
αναψυκτηρίου της περιοχής Οικοανάπτυξης 5, στην πλαζ 
της Κούλας, σε έκταση επιφάνειας 10 στρεμμάτων και 
μέγιστου βάθους 100 μ. από τον υφιστάμενο δρόμο.

Για τα τμήματα των περιοχών οικοανάπτυξης ανατολι−
κά των λιμνών όπου επιτρέπεται η κατοικία, εκτός αυτής 
επιτρέπονται, επιπλέον, και αθλητικές εγκαταστάσεις, 
βενζινάδικα, εργαστήρια υφαντικής–γούνας, βιοτεχνίες 
χαμηλής όχλησης, εγκαταστάσεις διαλογής, αποθήκευ−
σης, συσκευασίας και επεξεργασίας αγροτικών προϊό−
ντων, εφόσον προηγηθεί έγκριση περιβαλλοντικών όρων 
σύμφωνα με τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας 
και με τη σύμφωνη γνώμη του Φορέα Διαχείρισης.

Προστατευόμενοι φυσικοί σχηματισμοί, τοπία ή στοι−
χεία του τοπίου.

Για την προστασία των σχηματισμών αυτών ισχύουν 
οι παρακάτω όροι:

Σ1, Σ2: Συστάδες κέδρων Αγίου Γεωργίου Ψαράδων 
και Αγίου Αθανασίου Βροντερού (εκτάσεις περίπου 15 
στρεμμάτων κάθε μια).

Ουδεμία ανθρώπινη δραστηριότητα επιτρέπεται, πλην 
της επίσκεψης από ειδικά σημασμένα μονοπάτια και της 
επιστημονικής έρευνας χωρίς όμως μόνιμες κατασκευές. 
Ειδικά στον Αγ. Γεώργιο επιτρέπονται και μικρής κλί−
μακας διευκολύνσεις για επισκέπτες, δίπλα στον υφι−
στάμενο δρόμο προς Ψαράδες. Ο Φορέας Διαχείρισης 
μεριμνά για την εφαρμογή κατάλληλης περίφραξης των 
συστάδων για τον αποκλεισμό της βόσκησης. 

Σ3: Λιβάδι με νάρκισσους στην Οξυά (περίπου 1 στρέμ−
μα).

Απαγορεύεται η αλλαγή χρήσης γης. Ο Φορέας Δια−
χείρισης μεριμνά για την οριοθέτηση και σήμανση της 
περιοχής με τρόπο που να επιτρέπει τη βόσκηση και 
την κοπή χόρτου. 

Σ4: Υγρό λιβάδι με σαλέπια στη Σέλτσα (περίπου 0,5 
στρέμμα).

Ουδεμία παρέμβαση επιτρέπεται. Ο Φορέας Διαχεί−
ρισης μεριμνά για την οριοθέτηση και σήμανση της 
περιοχής, ώστε να είναι δυνατή μόνο η βόσκηση. 

Σ5: Νήσος Άγιος Αχίλλειος (εκτός του οικισμού και 
της ζώνης επέκτασής του). 

Επιτρέπονται:
• Η βόσκηση χωρίς μόνιμα καταλύματα ζώων.
• Η επίσκεψη από μονοπάτια με σήμανση.
• Η επιστημονική έρευνα.
• Η γεωργία στις ήδη καλλιεργούμενες εκτάσεις.
Απαγορεύονται:
• Οποιαδήποτε κοπή δέντρων ή φυτών.
• Η κυκλοφορία μηχανοκίνητων τροχοφόρων.
Σ6: Νήσος Βιδρινέτσι (περίπου 40 στρέμματα).
Δεν επιτρέπεται καμία ανθρώπινη δραστηριότητα 

πλην της επίσκεψης από ειδικά σημασμένο μονοπάτι 
και μόνον από 1/9 ως 1/2 κάθε έτους. Όλον τον υπόλοι−
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πο χρόνο επιτρέπεται η προσέγγιση με βάρκα και σε 
απόσταση μεγαλύτερη των 100 μ.

Η επιστημονική έρευνα επιτρέπεται μόνο κατόπιν ειδι−
κής άδειας από τον Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου 
Πρεσπών, όπως και τυχόν κατ εξαίρεση επίσκεψη για 
θρησκευτικούς λόγους.

Σ7: Παρόχθιο δάσος Σλάτινας Πλατέος (περίπου 5 
στρέμματα).

Δεν επιτρέπεται καμία ανθρώπινη δραστηριότητα. Ο 
Φορέας Διαχείρισης μεριμνά για την εφαρμογή κατάλ−
ληλης περίφραξης για τον αποκλεισμό της βόσκησης 
σε απόσταση τουλάχιστον 20 μ. από την περίμετρο του 
δάσους, ώστε να είναι δυνατή η επέκτασή του. 

Σ8: Κεφαλοβρύσια Πύλης και παρόχθια συστάδα ιτιών 
(περίπου 5 στρέμματα).

Επιτρέπεται να δημιουργηθούν μικρής κλίμακας διευ−
κολύνσεις για τους επισκέπτες. 

Απαγορεύεται η κοπή δέντρων και το κυνήγι. Ο Φο−
ρέας Διαχείρισης είναι υπεύθυνος για την ακριβή ορι−
οθέτηση και σήμανσή της.

Σ9: Υγρά λιβάδια και πηγές Μουτσάρας στο όρος 
Βαρνούντας 

Επιτρέπεται μόνο η βόσκηση και η επίσκεψη. Ο Φο−
ρέας Διαχείρισης είναι υπεύθυνος για την ακριβή ορι−
οθέτηση και σήμανση της περιοχής.

Σ10: Χείμαρρος Μικρολίμνης 
Απαγορεύεται η κοπή της βλάστησης και η εκβάθυνσή 

του. Επιτρέπονται μόνο ήπια διαχειριστικά μέτρα για 
την αποφυγή πλημμυρών μετά από σύμφωνη γνώμη του 
Φορέα Διαχείρισης.

Σ11: Παραλίμνιο δάσος Μεγάλης Πρέσπας 
Απαγορεύονται οι υλοτομίες ή οποιαδήποτε άλλη 

κοπή της βλάστησης. Επιτρέπονται μόνο η βόσκηση και 
η επίσκεψη. Ο Φορέας Διαχείρισης είναι υπεύθυνος για 
την ακριβή οριοθέτηση και σήμανση της περιοχής. 

Άρθρο 4
Μεταβατικές διατάξεις

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

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

3. Εξαιρούνται από τις απαγορεύσεις − ρυθμίσεις της 
παρούσης. 

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

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

− βρίσκονται στο στάδιο της κατασκευής με βάση 
σύννομη άδεια ή 

− έχουν δημοπρατηθεί ή βρίσκονται στο στάδιο της 
δημοπράτησης ή

− έχουν άδεια εγκατάστασης ή λειτουργίας ή
− έχει εκδοθεί σχετική οικοδομική άδεια ή
− έχουν περιβαλλοντικά αδειοδοτηθεί με τη δυνατό−

τητα εάν απαιτείται επιβολής αρμοδίως πρόσθετων 
περιβαλλοντικών όρων ή

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Άρθρο 5 
Κυρώσεις

Οι παραβάτες των διατάξεων της παρούσης κοι−
νής υπουργικής απόφασης υπόκεινται στις κυρώσεις 
που προβλέπονται από τα άρθρα 28, 29 και 30 του 
ν. 1650/1986 και από τις ειδικές διατάξεις της υφιστά−
μενης νομοθεσίας.

Άρθρο 6
Ισχύς

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δη−
μοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Aθήνα, 9 Φεβρουαρίου 2009

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ
 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

 ΚΩΣΤΗΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΟΥΦΛΙΑΣ

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΧΑΤΖΗΓΑΚΗΣ

-
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
Καθορίζονται οι εξής περιοχές προστασίας, τα όρια 

των οποίων απεικονίζονται στα σχετικά πρωτότυπα 
διαγράμματα κλίμακας 1:50.000 σε υπόβαθρα της ΓΥΣ, 
αντίτυπα των οποίων σε σμίκρυνση δημοσιεύονται με 
την παρούσα κοινή υπουργική απόφαση στην Εφημερίδα 
της Κυβέρνησης.

Ζώνη Α: Περιοχές Απόλυτης Προστασίας της Φύσης
Ως περιοχή Α1 καθορίζεται η περιοχή Σλάτινας Λαιμού – 

Οπάγιας που περικλείεται από το πολύγωνο με κορυφές 
τα σημεία οριοθέτησης (σ.ο.): 28, 24, 25, 26, 27, 43 και 28.

Οι οριογραμμές που ορίζουν τα σημεία αυτά είναι:
• Από το σ.ο. 28 έως το σ.ο. 24, η παράλληλη ευθεία, προς 

την πλευρά της λίμνης Μικρής Πρέσπας, στον κοινοτικό 
δρόμο Λαιμού–Πύλης σε απόσταση 200 μ. από αυτόν.

• Από το σ.ο. 24 έως το σ.ο. 27, η τεθλασμένη που ορί−
ζεται από τις παράλληλες ευθείες, προς την πλευρά της 
λίμνης Μικρής Πρέσπας, του ορίου των χορτολιβαδικών 
διανομών, σε απόσταση 500 μ. από αυτό.

• Από το σ.ο. 27 έως το σ.ο. 43, η γραμμή που ορίζεται 
από τα σημεία μέχρι και το Σλόγκι και στη συνέχεια 
με γραμμή παράλληλη στο όριο του καλαμιώνα προς 
τη λίμνη σε βάθος 100 μ. Από το σ.ο. 43 έως το σ.ο. 28, 
ο δίαυλος της Κούλας.

Ως περιοχή Α2 καθορίζεται η περιοχή Κρίνας−Κούλας, 
που περικλείεται από το πολυγωνο με κορυφές τα σ.ο. 
29, 30, 31 και 29.

Οι οριογραμμές που ορίζουν τα σημεία αυτά είναι:
• Από το σ.ο. 29 έως το σ.ο. 30, η τεθλασμένη γραμμή 

παράλληλα στο όριο του καλαμιώνα σε βάθος 100 μ. 
από αυτόν.

• Από το σ.ο.30 έως το σ.ο. 31, ο δίαυλος της Κούλας.
• Από το σ.ο. 31 έως το σ.ο. 29, η τεθλασμένη γραμμή 

που αποτελείται από το όριο των αγροτικών εκτάσεων 
και την ακτογραμμή της λίμνης Μικρής Πρέσπας όταν 
η στάθμη της είναι 854,60 μ.

Ως περιοχή Α3 καθορίζεται η περιοχή Κεραμίτσας, 
δηλαδή, του καλαμιώνα που αναπτύσσεται βορείως της 
Μικρολίμνης και περικλείεται από το πολυγωνο με κο−
ρυφές τα σ.ο. 62, 63, 64, 65 και 62. 

Οι οριογραμμές που ορίζουν τα σημεία αυτά δημιουρ−
γούν ένα παραλληλόγραμμο διαστάσεων 450μ. Χ 250μ., 
περίπου, του οποίου η πλευρά 63−64 είναι σε απόσταση 
περί τα 50 μ. από την ακτογραμμή της λίμνης Μικρής 
Πρέσπας, όταν η στάθμη της είναι 854,60 μ.

Ζώνη Β: Περιοχές Προστασίας της Φύσης
Ως περιοχή Β1 καθορίζεται η περιβάλλουσα την περι−

οχή Α1 λωρίδα, που περικλείεται από το πολύγωνο με 
κορυφές τα σημεία οριοθέτησης (σ.ο.): 37, 38, 39, 40, 41, 
42, 43, 27, 26, 25, 24, 28 και 37.

Οι οριογραμμές που ορίζουν τα σημεία αυτά είναι:
• Από το σ.ο. 37 έως το σ.ο. 41, η παράλληλη σε από−

σταση 100 μ. από το όριο της Ζώνης Α1.
• Από το σ.ο. 41 έως το σ.ο. 42, το ευθύγραμμο τμήμα 

που τα συνδέει.
• Από το σ.ο. 42 έως το σ.ο. 43, το όριο του καλαμιώνα 

στη λίμνη Μικρή Πρέσπα μέχρι το δίαυλο της Κούλας.
• Από το σ.ο. 43 έως το σ.ο. 28 μέσω των σ.ο. 27, 26, 

25, 24, το όριο της Ζώνης Α1.
• Από το σ.ο. 28 έως το σ.ο. 37, το ευθύγραμμο τμήμα 

που τα συνδέει.
Ως περιοχή Β2 καθορίζεται η Λίμνη Μικρή Πρέσπα, 

τα περί αυτήν υγρά λιβάδια και οι καλαμιώνες, που 
περικλείεται από το πολύγωνο με κορυφές τα σημεία 
οριοθέτησης (σ.ο.): 23, 32, 33, 34, 35, 36, 98, 99, 60, 61, 66, 
72, 73, 89, 90, 77, 78, 79, 81, 84, 18 και 23. Από την περιοχή 
του πολυγώνου αυτού εξαιρούνται οι ζώνες Α1, Α2, Α3, 
Β1 και οι νήσοι Άγιος Αχίλλειος και Βιδρονήσι.

Οι οριογραμμές που ορίζουν τα σημεία αυτά είναι:
• Από το σ.ο. 23 έως το σ.ο. 32, ο κοινοτικός δρόμος 

Λαιμού−Πύλης.
• Από το σ.ο. 32 έως το σ.ο. 98, το όριο των αγροτικών 

εκτάσεων.
• Από το σ.ο. 98 έως το σ.ο. 99, ο χωματόδρομος 

ανατολικά του υψώματος Αμυγδαλιές.
• Από το σ.ο. 99 έως το σ.ο. 60, το όριο των αγροτι−

κών εκτάσεων.
• Από το σ.ο. 60 έως το σ.ο. 61, η ακτογραμμή της 

λίμνης Μικρής Πρέσπας, όταν η στάθμη της είναι 854,60 
μ. που συμπίπτει με το όριο της δασικής βλάστησης.

• Από το σ.ο. 61 έως το σ.ο. 66, αρχικώς το όριο των 
αγροτικών εκτάσεων και μετά το τέλος του ορίου του 
οικισμού της Μικρολίμνης, η ακτογραμμή της λίμνης 
Μικρής Πρέσπας όταν η στάθμη της είναι 854,60 μ.

• Από το σ.ο. 66 έως το σ.ο. 89, η ακτογραμμή της 
λίμνης Μικρής Πρέσπας όταν η στάθμη της είναι 854,60 
μ. και η Ελληνοαλβανική συνοριακή γραμμή.
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• Από το σ.ο. 89 έως το σ.ο. 90, το όριο των αγροτικών 
εκτάσεων Αγκαθωτού.

• Από το σ.ο. 90 έως το σ.ο. 78, το όριο της δασικής 
βλάστησης.

• Από το σ.ο. 78 έως το σ.ο. 84, η ακτογραμμή της λίμνης 
Μικρής Πρέσπας όταν η στάθμη της είναι 854,60 μ.

• Από το σ.ο. 84 έως το σ.ο. 23, αρχικώς η ακτο−
γραμμή της λίμνης Μικρής Πρέσπας όταν η στάθμη 
της είναι 854,60 μ. και κατόπιν ο κοινοτικός δρόμος 
Λαιμού−Πύλης. 

Ως περιοχή Β3 καθορίζεται η παραλιακή ζώνη της 
λίμνης Μεγάλης Πρέσπας που περικλείεται από τα πο−
λύγωνα με κορυφές τα σημεία οριοθέτησης (σ.ο.): 7, 6, 
8, 14, 9, 10 και 7 (δυτικό τμήμα της περιοχής) και 12, 11, 
5, 4, 47, 46, 45, 44, 32, 23, 22, 21, 20, 97 και 12 (ανατολικό 
τμήμα της περιοχής).

Οι οριογραμμές που ορίζουν τα σημεία αυτά, όσον 
αφορά στο δυτικό τμήμα της περιοχής, είναι:

• Από το σ.ο. 7 έως το σ.ο. 6, η Ελληνοαλβανική συ−
νοριακή γραμμή.

• Από το σ.ο. 6 έως το σ.ο. 8, η ακτογραμμή της λίμνης 
Μεγάλης Πρέσπας.

• Από το σ.ο. 8 έως το σ.ο. 9, το ευθύγραμμο τμήμα 
που τα συνδέει.

• Από το σ.ο. 9 έως το σ.ο. 10, ο δασικό δρόμος με 
κατεύθυνση την Ελληνοαλβανική μεθόριο.

• Από το σ.ο. 10 έως το σ.ο. 7, το μονοπάτι που οδηγεί 
στην Ελληνοαλβανική συνοριακή γραμμή.

Οι οριογραμμές που ορίζουν τα σημεία αυτά, όσον 
αφορά στο ανατολικό τμήμα της περιοχής, είναι:

• Από το σ.ο. 12 έως το σ.ο. 11, το ευθύγραμμο τμήμα 
που τα συνδέει.

• Από το σ.ο.11 έως το σ.ο. 5, η ακτογραμμή της λίμνης 
Μεγάλης Πρέσπας.

• Από το σ.ο. 5 έως το σ.ο. 4, η συνοριακή γραμμή 
μεταξύ Ελλάδας−ΠΓΔΜ.

• Από το σ.ο. 4 έως το σ.ο. 47, το όριο των αγροτικών 
εκτάσεων.

• Από το σ.ο. 47 έως το σ.ο. 45, τα ευθύγραμμα τμή−
ματα που τα συνδέουν.

• Από το σ.ο. 45 έως το σ.ο. 44, το όριο των αγροτικών 
εκτάσεων.

• Από το σ.ο. 44 έως το σ.ο. 23, ο κοινοτικός δρόμος 
Λαιμού−Πύλης.

• Από το σ.ο. 23 έως το σ.ο. 20, το περίγραμμα των 
γηπέδων του Ναυτικού Ομίλου και των τουριστικών 
εγκαταστάσεων στη θέση Κούλα.

• Από το σ.ο. 20 έως το σ.ο. 19, το ευθύγραμμο τμήμα 
που τα συνδέει.

• Από το σ.ο. 19 έως το σ.ο. 97, ο κοινοτικός δρόμος 
Πύλης−Ψαράδων.

• Από το σ.ο. 97 έως το σ.ο. 12, η παράλληλος της 
ακτογραμμής της λίμνης Μεγάλης Πρέσπας σε απόστα−
ση, επί του χάρτου, 150 μ. από αυτήν.

Ως περιοχή Β4 καθορίζονται τα μικτά δάση, νότια της 
νοητής ευθείας Μικρολίμνης−Δασερής, μέσα στη λεκάνη 
απορροής της λίμνης Μικρής Πρέσπας, που περικλείεται 
από τα πολύγωνα με κορυφές τα σημεία οριοθέτησης 
(σ.ο.): 73, 74, 106, 75, 76, 77, 90, 91, 89 και 73 (τμήμα 
Βροντερού) και 1, 72, 66, 67, 68, 69, 70, 71 και 1 (τμήμα 
Μικρολίμνης). Σημειώνεται ότι από το τμήμα Βροντερού 
εξαιρείται το πολύγωνο που ορίζει τις αγροτικές εκτά−
σεις του Αγκαθωτού (σ.ο. 89, 90, 91 και 89).

Οι οριογραμμές που ορίζουν τα σημεία αυτά, όσον 
αφορά στο Τμήμα Βροντερού, είναι:

• Από το σ.ο. 73 έως το σ.ο. 74, η Ελληνοαλβανική 
συνοριακή γραμμή.

• Από το σ.ο. 74 έως το σ.ο. 77, τα τμήματα του υδρο−
κρίτη από το ύψωμα «Ελάφι» έως το ύψωμα «Τσουτσου−
λί» και από εκεί στην ακτογραμμή της λίμνης Μικρής 
Πρέσπας όταν η στάθμη της είναι 854,60 μ.

• Από το σ.ο. 77 έως το σ.ο. 90, η ακτογραμμή της λίμνης 
Μικρής Πρέσπας όταν η στάθμη της είναι 854,60 μ.

• Από το σ.ο. 90 έως το σ.ο. 91 και από εκεί στο σ.ο. 
89, το όριο των αγροτικών εκτάσεων στην περιοχή του 
Αγκαθωτού.

• Από το σ.ο. 89 έως το σ.ο. 73, η ακτογραμμή της λίμνης 
Μικρής Πρέσπας όταν η στάθμη της είναι 854,60 μ.

Οι οριογραμμές που ορίζουν τα σημεία αυτά, όσον 
αφορά στο Τμήμα Μικρολίμνης, είναι:

• Από το σ.ο. 1 έως το σ.ο. 72, η Ελληνοαλβανική συ−
νοριακή γραμμή.

• Από το σ.ο. 72 έως το σ.ο. 66, η ακτογραμμή της λίμνης 
Μικρής Πρέσπας όταν η στάθμη της είναι 854,60 μ.

• Από το σ.ο. 66 έως το σ.ο. 67, το ευθύγραμμο τμήμα 
που τα συνδέει.

• Από το σ.ο. 67 έως το σ.ο. 68, η περιβάλουσα του 
οικισμού της Μικρολίμνης η διερχόμενη από το κορυ−
φαίο του αργούντος λατομείου. 

• Από το σ.ο. 68 έως το σ.ο. 69, ο κοινοτικός δρόμος 
Μικρολίμνης−Οξυάς.

• Από το σ.ο. 69 έως το σ.ο. 70, το όριο των αγροτικών 
εκτάσεων.

• Από το σ.ο. 70 έως το σ.ο. 71, το τμήμα του υδροκρίτη.
• Από το σ.ο. 71 έως το σ.ο. 1, το εξωτερικό όριο του 

Εθνικού Πάρκου Πρεσπών, που συμπίπτει με την υδρο−
κριτική γραμμή και τα διοικητικά όρια του Δήμου Πρε−
σπών με την Κοινότητα Κρυσταλλοπηγής.

Ως περιοχή Β5 καθορίζεται ο ρύακας του Αγίου Γερ−
μανού που περικλείεται από τα πολύγωνα με κορυφές 
τα σημεία οριοθέτησης (σ.ο.): 45, 46, 48, 49 και 45 (τμήμα 
της περιοχής κατάντη του Λαιμού) και 51, 50, 52, 102, 54, 
55, 53, 56, 57, 100, 59, 58, 101 και 51 (τμήμα της περιοχής 
ανάντη του Λαιμού).

Οι οριογραμμές που ορίζουν τα σημεία αυτά, όσον 
αφορά στο κατάντη του Λαιμού τμήμα της περιοχής, 
είναι:

• Από το σ.ο. 45 έως το σ.ο. 46, το ευθύγραμμο τμήμα 
που τα συνδέει.

• Από το σ.ο. 46 έως το σ.ο. 48, η εξωτερική πλευρά 
του βόρειου αναχώματος του ρύακα του Αγίου Γερ−
μανού.

• Από το σ.ο. 48 έως το σ.ο. 49, το ευθύγραμμο τμήμα 
που τα συνδέει.

• Από το σ.ο. 49 έως το σ.ο. 45, η εξωτερική πλευρά 
του νότιου αναχώματος του ρύακα του Αγίου Γερμα−
νού.

Οι οριογραμμές που ορίζουν τα σημεία αυτά, όσον 
αφορά στο ανάντη του Λαιμού τμήμα της περιοχής, 
είναι:

• Από το σ.ο. 51 έως το σ.ο. 50, το ευθύγραμμο τμήμα 
που τα συνδέει.

• Από το σ.ο. 50 έως το σ.ο. 52, η προς βορράν πα−
ράλληλος της βαθιάς γραμμής του κεντρικού κλάδου 
του ρύακα του Αγίου Γερμανού, σε απόσταση 30 μ. 
από αυτήν.
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• Από το σ.ο. 52 έως το σ.ο. 54, η προς βορράν πα−
ράλληλος της βαθιάς γραμμής του παραπόταμου, σε 
απόσταση 30 μ. από αυτήν.

• Από το σ.ο. 54 έως το σ.ο. 55, το ευθύγραμμο τμήμα 
που τα συνδέει.

• Από το σ.ο. 55 έως το σ.ο. 53, η προς νότον παράλ−
ληλος της βαθιάς γραμμής του κεντρικού κλάδου του 
ρύακα του Αγίου Γερμανού, σε απόσταση 30 μ. από 
αυτήν.

• Από το σ.ο. 53 έως το σ.ο. 56, η προς βορράν πα−
ράλληλος της βαθιάς γραμμής του παραπόταμου σε 
απόσταση 30 μ. από αυτήν.

• Από το σ.ο. 56 έως το σ.ο. 57, το ευθύγραμμο τμήμα 
που τα συνδέει.

• Από το σ.ο. 57 έως το σ.ο. 100, η προς νότον πα−
ράλληλος της βαθιάς γραμμής του παραπόταμου του 
ρύακα, σε απόσταση 30 μ. από αυτήν.

• Από το σ.ο. 100 έως το σ.ο. 59, η προς ανατολάς 
παράλληλος της βαθιάς γραμμής του παραπόταμου του 
ρύακα, σε απόσταση 30m από αυτήν.

• Από το σ.ο. 59 έως το σ.ο. 58, το ευθύγραμμο τμήμα 
που τα συνδέει.

• Από το σ.ο. 58 έως το σ.ο. 101, η προς νότον παράλ−
ληλος της βαθιάς γραμμής αρχικώς του παραπόταμου 
και κατόπιν του κεντρικού κλάδου του ρύακα του Αγίου 
Γερμανού, σε απόσταση 30 μ. από αυτήν.

• Από το σ.ο. 101 έως το σ.ο. 51, η προς νότον παράλ−
ληλος της βαθιάς γραμμής του κεντρικού κλάδου του 
ρύακα, σε απόσταση 30 μ. από αυτήν.

Ως περιοχή Β6 καθορίζονται οι υπόλοιπες δασικές 
εκτάσεις (δημόσια και κοινοτικά δάση ή βοσκοτόπια), πέ−
ραν των ανηκουσών στις περιοχές Β4, που περικλείονται 
από τα πολύγωνα με κορυφές τα σημεία οριοθέτησης 
(σ.ο.): 3, 2, 71, 70, 61, 60, 101, 58, 59, 100, 57, 56, 53, 55, 54, 
102 και 3, (τμήμα της περιοχής ανατολικώς των λιμνών), 
103,104,105,103 (τμήμα της περιοχής στον λόφο του Αγ. 
Ιωάννη) και 74, 75, 76, 77, 78, 80, 79, 81, 82, 83, 84, 18, 19, 97, 
12, 15, 16, 17, 9, 10, 7 και 74 (τμήμα της περιοχής δυτικώς 
της λίμνης μικρής Πρέσπας). Σημειώνεται ότι από το 
δυτικό τμήμα της περιοχής εξαιρούνται τα πολύγωνα 
που οριοθετούν τις αγροτικές εκτάσεις Πυξού (85, 86, 87 
και 85) και Βροντερού (88, 92, 93, 94, 95, 86 και 88).

Οι οριογραμμές που ορίζουν τα σημεία αυτά, όσον 
αφορά στο ανατολικώς των λιμνών τμήμα της περιο−
χής, είναι:

• Από το σ.ο. 3 έως το σ.ο. 2, η συνοριακή γραμμή 
μεταξύ Ελλάδας−ΠΓΔΜ.

• Από το σ.ο. 2 έως το σ.ο. 71, το εξωτερικό όριο του 
Εθνικού Πάρκου Πρεσπών, που συμπίπτει με την υδρο−
κριτική γραμμή.

• Από το σ.ο. 71 έως το σ.ο. 70, το τμήμα του υδρο−
κρίτη (το τμήμα αυτό της οριογραμμής αποτελεί και 
όριο της ζώνης Β4).

• Από το σ.ο. 70 έως το σ.ο. 61, το όριο των αγροτικών 
εκτάσεων.

• Από το σ.ο. 60 έως το σ.ο. 61, η ακτογραμμή της 
λίμνης Μικρής Πρέσπας, που συμπίπτει με το όριο της 
δασικής βλάστησης (το τμήμα αυτό της οριογραμμής 
αποτελεί και όριο της ζώνης Β4).

• Από το σ.ο. 61 έως το σ.ο. 101, το όριο των αγροτικών 
εκτάσεων.

• Από το σ.ο. 101 έως το σ.ο. 102, το αντίστοιχο όριο 
της Β5.

• Από το σ.ο. 102 έως το σ.ο. 3, το όριο των αγροτικών 
εκτάσεων.

Οι οριογραμμές που ορίζουν τα σημεία αυτά, όσον 
αφορά στο τμήμα της περιοχής στον λόφο του Αγίου 
Ιωάννη, είναι:

• Από το σ.ο. 103 έως το σ.ο. 105 και κατόπιν στο σ.ο. 
103, ο περιμετρικός του λόφου δρόμος.

Οι οριογραμμές που ορίζουν τα σημεία αυτά, όσον 
αφορά στο δυτικώς της λίμνης Μικρής Πρέσπας τμήμα 
της περιοχής, είναι:

• Από το σ.ο. 74 έως το σ.ο. 77, τα τμήματα του υδρο−
κρίτη από το ύψωμα «Ελάφι» έως το ύψωμα «Τσουτσουλί» 
και από εκεί στην ακτογραμμή της λίμνης Μικρής Πρέ−
σπας όταν η στάθμη της είναι 854,60 μ. (το τμήμα αυτό 
της οριογραμμής αποτελεί και όριο της ζώνης Β4).

• Από το σ.ο. 77 έως το σ.ο. 78, η ακτογραμμή της 
λίμνης Μικρής Πρέσπας όταν η στάθμη της είναι 854,60 
μ. (το τμήμα αυτό της οριογραμμής αποτελεί και όριο 
της ζώνης Β2).

• Από το σ.ο. 78 έως το σ.ο. 84, το όριο των αγροτικών 
εκτάσεων.

• Από το σ.ο. 84 έως το σ.ο. 18, αρχικώς η ακτογραμμή 
της λίμνης Μικρής Πρέσπας όταν η στάθμη της είναι 
854,60 μ. και κατόπιν ο κοινοτικός δρόμος Λαιμού−Πύλης 
(το τμήμα αυτό της οριογραμμής αποτελεί και όριο της 
ζώνης Β2).

• Από το σ.ο. 18 έως το σ.ο. 97, ο κοινοτικός δρόμος 
Πύλης Ψαράδων (το τμήμα από το σ.ο. 19 έως το σ.ο. 
97 αποτελεί και όριο της ζώνης Β3).

• Από το σ.ο. 97 έως το σ.ο. 12, η παράλληλος της 
ακτογραμμής της λίμνης Μεγάλης Πρέσπας σε απόστα−
ση, επί του χάρτου, 150 μ. από αυτήν (το τμήμα αυτό της 
οριογραμμής αποτελεί και όριο της ζώνης Β3).

• Από το σ.ο. 12 έως το σ.ο. 15, το όριο του οικισμού 
των Ψαράδων.

• Από το σ.ο. 15 έως το σ.ο. 17, ο κοινοτικός δρόμος 
Ψαράδων−Πύλης.

• Από το σ.ο. 17 έως το σ.ο. 9, αρχικώς το όριο των 
γεωργικών εκτάσεων και κατόπιν ο δρόμος που οδηγεί 
στο ξενοδοχείο.

• Από το σ.ο. 9 έως το σ.ο. 10, ο δασικός δρόμος με κα−
τεύθυνση την Ελληνοαλβανική μεθόριο (το τμήμα αυτό 
της οριογραμμής αποτελεί και όριο της ζώνης Β3).

• Από το σ.ο. 10 έως το σ.ο. 7, το μονοπάτι που οδηγεί 
στην Ελληνοαλβανική συνοριακή γραμμή (το τμήμα αυτό 
της οριογραμμής αποτελεί και όριο της ζώνης Β3).

• Από το σ.ο. 7 έως το σ.ο. 74, η Ελληνοαλβανική 
συνοριακή γραμμή.

Ως περιοχή Β7 καθορίζεται η λίμνη Μεγάλη Πρέσπα 
που περικλείεται από το πολύγωνο με κορυφές τα ση−
μεία οριοθέτησης (σ.ο.): 6, 14, 108, 11, 5, 107 και 6.

Οι οριογραμμές που ορίζουν τα σημεία αυτά είναι:
• Από το σ.ο. 6 έως το σ.ο. 14, η ακτογραμμή της 

λίμνης Μεγάλης Πρέσπας (το τμήμα αυτό της οριο−
γραμμής αποτελεί και όριο της ζώνης Β3).

• Από το σ.ο. 14 έως το σ.ο. 108 και κατόπιν έως το 
σ.ο. 5, η ακτογραμμή της λίμνης Μεγάλης Πρέσπας (το 
τμήμα της οριογραμμής από το σ.ο. 11 έως το σ.ο. 5 
αποτελεί και όριο της ζώνης Β3).

• Από το σ.ο. 5 έως το σ.ο. 107, η συνοριακή γραμμή 
μεταξύ Ελλάδας−ΠΓΔΜ.

• Από το σ.ο. 107 έως το σ.ο. 6, η Ελληνοαλβανική 
συνοριακή γραμμή.
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Ζώνη ΟΙΚ: Περιοχές Οικοανάπτυξης
Ως περιοχή ΟΙΚ1 καθορίζεται η περιοχή του οικισμού 

των Ψαράδων που περικλείεται από το πολύγωνο με 
κορυφές τα σημεία οριοθέτησης (σ.ο.): 14, 9, 17, 16, 15, 12, 
11, 108, και 14. Υπενθυμίζεται ότι ο οικισμός των Ψαράδων 
(το εγκεκριμένο του σχέδιο και το όριο των επεκτάσεών 
του), όπως άλλωστε και όλοι οι οικισμοί του Εθνικού 
Πάρκου Πρεσπών, εξαιρούνται των διατάξεων της πα−
ρούσης κοινής υπουργικής απόφασης.

Οι οριογραμμές που ορίζουν τα σημεία αυτά, απότε−
λούν επί μέρους τμήματα οριογραμμών άλλων ζωνών 
προστασίας και είναι:

• Από το σ.ο. 14 έως το σ.ο. 9, το ευθύγραμμο τμήμα 
που τα ενώνει (το τμήμα αυτό της οριογραμμής απο−
τελεί και όριο της ζώνης Β3).

• Από το σ.ο. 9 έως το σ.ο. 17, αρχικώς, ο δρόμος 
που οδηγεί στο ξενοδοχείο και κατόπιν, το όριο των 
γεωργικών εκτάσεων (το τμήμα αυτό της οριογραμμής 
αποτελεί και όριο της ζώνης Β6).

• Από το σ.ο. 17 έως το σ.ο. 15, ο κοινοτικός δρόμος 
Ψαράδων−Πύλης (το τμήμα αυτό της οριογραμμής απο−
τελεί και όριο της ζώνης Β6).

• Από το σ.ο. 15 έως το σ.ο. 12, το όριο του οικισμού 
των Ψαράδων (το τμήμα αυτό της οριογραμμής απο−
τελεί και όριο της ζώνης Β6).

• Από το σ.ο. 12 έως το σ.ο. 11, το ευθύγραμμο τμήμα 
που τα ενώνει (το τμήμα αυτό της οριογραμμής απο−
τελεί και όριο της ζώνης Β3).

• Από το σ.ο. 11 έως το σ.ο. 108 και κατόπιν έως το 
σ.ο. 14, η ακτογραμμή της λίμνης Μεγάλης Πρέσπας 
(το τμήμα αυτό της οριογραμμής αποτελεί και όριο 
της ζώνης Β7).

Ως περιοχή ΟΙΚ2 καθορίζεται η περιοχή του οικισμού 
της Πύλης και των γύρω της αγροτικών περιοχών, που 
περικλείεται από τα πολύγωνα με κορυφές τα σημεία 
οριοθέτησης (σ.ο.): 81, 82, 83, 84 και 81 (τμήμα της περιο−
χής που ανήκει στην Πύλη), και 78, 79, 80 και 78 (περιοχή 
των γεωργικών εκτάσεων που ανήκουν στην Πύλη και 
τον εγκαταλειμένο οικισμό της Δασερής). 

Οι οριογραμμές που ορίζουν τα σημεία αυτά, απότελούν 
επί μέρους τμήματα οριογραμμών άλλων ζωνών προστα−
σίας και είναι, όσον αφορά στο τμήμα της Πύλης:

• Από το σ.ο. 81 έως το σ.ο. 84, το όριο της δασικής 
βλάστησης (το τμήμα αυτό της οριογραμμής αποτελεί 
και όριο της ζώνης Β6).

• Από το σ.ο. 84 έως το σ.ο. 81, η ακτογραμμή της λί−
μνης Μικρής Πρέσπας όταν η στάθμη της είναι 854,60m 
(το τμήμα αυτό της οριογραμμής αποτελεί και όριο της 
ζώνης Β2).

Οι οριογραμμές που ορίζουν τα σημεία αυτά, απότε−
λούν επί μέρους τμήματα οριογραμμών άλλων ζωνών 
προστασίας και είναι, όσον αφορά στο τμήμα της Δα−
σερής:

• Από το σ.ο. 78 έως το σ.ο. 79, η ακτογραμμή της 
λίμνης Μικρής Πρέσπας όταν η στάθμη της είναι 854,60 
μ. (το τμήμα αυτό της οριογραμμής αποτελεί και όριο 
της ζώνης Β2).

• Από το σ.ο. 79 έως το σ.ο. 78 το όριο της δασικής 
βλάστησης (το τμήμα αυτό της οριογραμμής αποτελεί 
και όριο της ζώνης Β6).

Ως περιοχή ΟΙΚ3 καθορίζεται η περιοχή του οικισμού 
του Βροντερού και των εγκαταλειμένων χωριών Πυξού 
και Αγκαθωτού και των γύρω τους αγροτικών περιοχών, 

που περικλείεται από τα πολύγωνα με κορυφές τα σημεία 
οριοθέτησης (σ.ο.): 88, 96, 95, 94, 93, 92 και 88 (τμήμα της 
περιοχής που ανήκει στο Βροντερό), 85, 86, 87 και 85 (τμή−
μα της περιοχής που ανήκουν οι γεωργικές εκτάσεις του 
εγκαταλειμένου οικισμού του Πυξού) και 89, 90, 91 και 89 
(τμήμα της περιοχής που ανήκουν οι γεωργικές εκτάσεις 
του εγκαταλειμένου οικισμού του Αγκαθωτού).

Σε όλες τις περιπτώσεις οι οριογραμμές των περιοχών 
αυτών είναι το όριο μεταξύ της δασικής βλάστισης και 
των αγροτικών εκτάσεων (το τμήμα αυτό της οριο−
γραμμής αποτελεί και όριο της ζώνης Β6), εκτός από 
την οριογραμμή που ορίζεται από το σ.ο. 89 έως το σ.ο. 
90 που είναι η ακτογραμμή της λίμνης Μικρής Πρέσπας 
όταν η στάθμη της είναι 854,60 μ. (το τμήμα αυτό της 
οριογραμμής αποτελεί και όριο της ζώνης Β2).

Ως περιοχή ΟΙΚ4 καθορίζεται η περιοχή του οικισμού 
του Αγίου Αχιλλείου και της αγροτικής έκτασης εκτός 
των ορίων του οικισμού, που περικλείεται από το πο−
λύγωνο με κορυφές τα σημεία οριοθέτησης (σ.ο.): 13, 
109, 110 και 13.

Οι οριογραμμές που ορίζουν τα σημεία αυτά είναι:
• Από το σ.ο. 13 έως το σ.ο. 109 και κατόπιν στο σ.ο. 

110, το όριο του οικισμού του Αγ.Αχιλλείου και κατόπιν 
το όριο των αγροτικών εκτάσεων.

• Από το σ.ο. 110 έως το σ.ο. 13, το όριο του οικισμού.
Ως περιοχή ΟΙΚ5 καθορίζεται η περιοχή με τα κτίρια 

τη θέσης Κούλα, το στρατιωτικό φυλάκιο, η τουριστική 
πλαζ, ο ναυτικός όμιλος και η γέφυρα της Κούλας, που 
περικλείεται από το πολύγωνο με κορυφές τα σημεία 
οριοθέτησης (σ.ο.): 18, 19, 20, 21, 22, 23 και 18.

Οι οριογραμμές που ορίζουν τα σημεία αυτά, απότε−
λούν επί μέρους τμήματα οριογραμμών άλλων ζωνών 
προστασίας και είναι:

• Από το σ.ο. 18 έως το σ.ο. 19, ο κοινοτικός δρόμος 
Λαιμού−Ψαράδων (το τμήμα αυτό της οριογραμμής απο−
τελεί και όριο της ζώνης Β6).

• Από το σ.ο. 19 έως το σ.ο. 20, το ευθύγραμμο τμήμα 
που τα συνδέει. (το τμήμα αυτό της οριογραμμής απο−
τελεί και όριο της ζώνης Β3).

• Από το σ.ο. 20 έως το σ.ο. 23, το περίγραμμα των 
γηπέδων εγκατάστασης των υπαρχουσών κτιριακών 
υποδομών, δηλαδή του τουριστικού περιπτέρου και του 
Ναυτικού Ομίλου (το τμήμα αυτό της οριογραμμής απο−
τελεί και όριο της ζώνης Β3).

• Από το σ.ο. 23 έως το σ.ο. 18, ο κοινοτικός δρόμος 
Λαιμού−Ψαράδων (το τμήμα αυτό της οριογραμμής απο−
τελεί και όριο της ζώνης Β2).

Ως περιοχή ΟΙΚ6 καθορίζεται η αγροτική περιοχή στα 
ανατολικά των λιμνών, με τα χωριά Μικρολίμνη, Οξυά, 
Καρυές, Λευκώνα, Καλλιθέα, Πλατύ, Μηλιώνα, Λαιμός και 
Άγιος Γερμανός και η περιοχή των εγκαταστάσεων του 
φυλακίου προκάλυψης στα σύνορα με ΠΓΔΜ, βορείως 
του Λαιμού, που περικλείεται από τα πολύγωνα με κο−
ρυφές τα σημεία οριοθέτησης (σ.ο.): 66, 67, 68, 69, 70, 
61 και 66 (νότιο τμήμα της περιοχής) και 60, 99, 98, 36, 
35, 34, 33, 32, 44, 45, 49, 48, 46, 47, 4, 3, 102, 52, 50, 51, 101 
και 60 (βόρειο τμήμα της περιοχής).

Οι οριογραμμές που ορίζουν τα σημεία αυτά, απότε−
λούν επί μέρους τμήματα οριογραμμών άλλων ζωνών 
προστασίας και είναι, όσον αφορά στο νότιο τμήμα:

• Από το σ.ο. 66 έως το σ.ο. 67, το ευθύγραμμο τμήμα 
που τα συνδέει (το τμήμα αυτό της οριογραμμής απο−
τελεί και όριο της ζώνης Β4).
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• Από το σ.ο. 67 έως το σ.ο. 68, η περιβάλουσα του 
οικισμού της Μικρολίμνης η διερχόμενη από το κορυ−
φαίο του αργούντος λατομείου (το τμήμα αυτό της 
οριογραμμής αποτελεί και όριο της ζώνης Β4). 

• Από το σ.ο. 68 έως το σ.ο. 69, ο κοινοτικός δρόμος 
Μικρολίμνης−Οξυάς (το τμήμα αυτό της οριογραμμής 
αποτελεί και όριο της ζώνης Β4).

• Από το σ.ο. 69 έως το σ.ο. 70, το όριο των αγροτικών 
εκτάσεων (το τμήμα αυτό της οριογραμμής αποτελεί 
και όριο της ζώνης Β4).

• Από το σ.ο. 70 έως το σ.ο. 61, το όριο των αγροτικών 
εκτάσεων (το τμήμα αυτό της οριογραμμής αποτελεί 
και όριο της ζώνης Β6).

• Από το σ.ο. 61 έως το σ.ο. 66, η ακτογραμμή της 
λίμνης Μικρής Πρέσπας όταν η στάθμη της είναι 854,60 
μ. (το τμήμα αυτό της οριογραμμής αποτελεί και όριο 
της ζώνης Β2).

Οι οριογραμμές που ορίζουν τα σημεία αυτά, απότε−
λούν επί μέρους τμήματα οριογραμμών άλλων ζωνών 
προστασίας και είναι, όσον αφορά στο βόρειο τμήμα:

• Από το σ.ο. 60 έως το σ.ο. 32, το όριο των αγροτικών 
εκτάσεων (το τμήμα αυτό της οριογραμμής αποτελεί 
και όριο της ζώνης Β2).

• Από το σ.ο. 32 έως το σ.ο. 45, το όριο των αγροτικών 
εκτάσεων (το τμήμα αυτό της οριογραμμής αποτελεί 
και όριο της ζώνης Β3).

• Από το σ.ο. 45 έως το σ.ο. 46, η εξωτερική πλευρά 
των αναχωμάτων του ρύακα του Αγίου Γερμανού (το 
τμήμα αυτό της οριογραμμής αποτελεί και όριο της 
ζώνης Β5).

• Από το σ.ο. 46 έως το σ.ο. 47, το ευθύγραμμο τμήμα 
που τα συνδέει (το τμήμα αυτό της οριογραμμής απο−
τελεί και όριο της ζώνης Β3).

• Από το σ.ο. 47 έως το σ.ο. 4, το όριο των αγροτικών 
εκτάσεων (το τμήμα αυτό της οριογραμμής αποτελεί 
και όριο της ζώνης Β3).

• Από το σ.ο. 4 έως το σ.ο. 3, η συνοριακή γραμμή 
μεταξύ Ελλάδας−ΠΓΔΜ.

• Από το σ.ο. 3 έως το σ.ο. 102, το όριο των αγροτικών 
εκτάσεων (το τμήμα αυτό της οριογραμμής αποτελεί 
και όριο της ζώνης Β6).

• Από το σ.ο. 102 έως το σ.ο. 51, η προς νότον πα−
ράλληλος της βαθιάς γραμμής του κεντρικού κλάδου 
του ρύακα του Αγ. Γερμανού, σε απόσταση 30 μ. από 
αυτήν (το τμήμα αυτό της οριογραμμής αποτελεί και 
όριο της ζώνης Β5).

• Από το σ.ο. 51 έως το σ.ο. 101, το όριο της ζώνης Β5.
• Από το σ.ο. 101 έως το σ.ο. 60, το όριο των αγροτικών 

εκτάσεων (το τμήμα αυτό της οριογραμμής αποτελεί 
και όριο της ζώνης Β6).

Σ. Μεμονωμένες Περιοχές με Προστατευόμενους Φυσι−
κούς Σχηματισμούς και Τοπία ή στοιχεία του τοπίου. 

Οι φυσικοί σχηματισμοί και τα στοιχεία του τοπί−
ου, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 19 του 
ν. 1650/1986, που εντοπίζονται στις ζώνες Β και Γ του 
Εθνικού Πάρκου Πρεσπών, θεωρούνται και αποδίδονται 
στον χάρτη, ακόμα και οι νησίδες του Αγίου Αχιλλείου 
και το Βιδρινέτσι (ή Βιδρονήσι), ως σημεία, αν και έχουν 
επιφανειακή εξάπλωση. Το γεγονός αυτό οφείλεται στην 
χρησιμοποιούμενη κλίμακα παρουσίασης (1:50.000), σε 
συνδυασμό με τις διαστάσεις των τόπων αυτών. Οι φυ−
σικοί σχηματισμοί και στοιχεία του τοπίου καθώς και 
οι κατά προσέγγιση συντεταγμένες (σε ΕΓΣΑ’ 87) της 
θέσης τους, είναι:

 ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ (ΣΕ ΕΓΣΑ ’87)
ΘΕΣΗ ΤΕΤΜΗΜΕΝΗ (Χ) ΤΕΤΑΓΜΕΝΗ (Υ) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΣΗΣ

Σ1 251312 4522870 Συστάδα αιωνόβιων κέδρων Αγίου Γεωργίου Ψαράδων.
Σ2 248465 4513900 Συστάδα αιωνόβιων κέδρων Αγίου Αθανασίου Βροντερού.
Σ3 257856 4513720 Λιβάδι Οξυάς με νάρκισσους.
Σ4 259364 4514940 Υγρό λιβάδι Σέλτσας με σαλέπια.
Σ5 253814 4518460 Νήσος Άγιος Αχίλλειος, (εκτός της περιοχής ΟΙΚ4).
Σ6 255375 4515370 Νήσος Βιδρινέτσι (ή Βιδρονήσι).
Σ7 256266 4520550 Συστάδα παρόχθιου δάσους Σλάτινας Πλατέος και εκβολών 

χειμάρρου Καλλιθέας.
Σ8 250726 4516370 Πηγές Κεφαλοβρυσίων Πύλης και παρόχθια συστάδα ιτιών.
Σ9 264036 4521700 Υγρά λιβάδια και πηγές Μουτσάρας στο όρος Βαρνούντα.
Σ10 257156 4514450 Χείμαρρος Μικρολίμνης.

ΣΗΜΕΙΟ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΕΓΣΑ ’87 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ (σ.ο.) ΤΕΤΜΗΜΕΝΗ (X) ΤΕΤΑΓΜΕΝΗ (Ψ)

1 250117 4507248 Σημείο τομής Ελληνοαλβανικής συνοριακής γραμμής 
και διοικητικών ορίων Δήμου Πρεσπών

2 268901 4526546 Πυραμίδα 167 επί της συνοριακής γραμμής Ελλάδας−
ΠΓΔΜ

3 257165 4526248 Πυραμίδα 117 επί της συνοριακής γραμμής Ελλάδας−
ΠΓΔΜ

4 257090 4526245 Σημείο επί της συνοριακής γραμμής Ελλάδας−ΠΓΔΜ 
σε απόσταση περίπου 80 μ. δυτικά του σ.ο. 3
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5 256999 4526246 Σημείο τομής της συνοριακής γραμμής Ελλάδας−ΠΓΔΜ 
και της ακτής της λίμνης Μεγάλη Πρέσπα

6 245402 4520893 Σημείο τομής Ελληνοαλβανικής συνοριακής γραμμής 
και ακτογραμμής λίμνης Μεγάλης Πρέσπας

7 245383 4520735 Σημείο τομής Ελληνοαλβανικής συνοριακής γραμμής 
σε απόσταση περίπου 150 μ. νοτίως του σ.ο. 6

8 248921 4524065 Σημείο εντός της λίμνης Μεγάλη Πρέσπα, περί τα 60m 
από την ακτογραμμή της. Αδύνατη η σαφέστερη πε−
ριγραφή του (ΑΣΠ)

9 248818 4524001 Το τέλος της ευθείας του δρόμου που συνεχίζει προς 
βορράν από το ξενοδοχείο των Ψαράδων, σε απόστα−
ση περί τα 70 μ. από την ακτογραμμή της Μεγάλης 
Πρέσπας. (ΑΣΠ)

10 246982 4521393 Διακλάδωση χωματόδρομου και μονοπατιού που συ−
νεχίζει προς δυσμάς προς την Ελληνοαλβανική συνο−
ριακή γραμμή

11 249176 4524098 Σημείο τομής της ακτογραμμής της Μεγάλης Πρέσπας 
και του ορίου του οικισμού των Ψαράδων

12 249287 4524184 Σημείο επί της προέκτασης του βορείου ορίου του 
οικισμού των Ψαράδων, σε απόσταση 150 μ. περίπου 
από το σ.ο. 11

13 253451 4519163 Η τομή του ορίου του οικισμού του Αγ. Αχιλλείου με 
το όριο της δασικής βλάστησης (ΑΣΠ)

14 248883 4524034 Σημείο επί της ακτογραμμής της Μεγάλης Πρέσπας σε 
απόσταση 60m από το σ.ο. 8 και 70 μ. από το σ.ο. 9

15 249659 4523532 Η διασταύρωση του κοινοτικού δρόμου Ψαράδων−Λαι−
μού και του πρώτου προς ανατολάς που οδηγεί στην 
εκκλησία της Παναγίας

16 249736 4523516 Η τομή του ορίου του οικισμού των Ψαράδων με το 
όριο της δασικής βλάστησης (ΑΣΠ)

17 250269 4522923 Σημείο τομής του δεξιού αντερίσματος του κοινοτικού 
δρόμου με κατεύθυνση από Ψαράδες προς Λαιμό και 
του ορίου της δασικής βλάστησης (ΑΣΠ) 

18 252736 4521363 Η διασταύρωση των κοινοτικών δρόμων Λαιμού−Πύλης 
και Λαιμού−Ψαράδων 

19 252637 4521622 Σημείο επί του κοινοτικού δρόμου Λαιμού−Ψαράδων, 
420 μ. μετά το σ.ο. 18, προς Ψαράδες

20 252760 4521697 Η νοτιοδυτική κορυφή του γηπέδου των τουριστικών 
εγκαταστάσεων στη θέση Κούλα 

21 252699 4521810 Η βορειοδυτική κορυφή του γηπέδου των τουριστικών 
εγκαταστάσεων στη θέση Κούλα, σε απόσταση περί 
τα 140 μ. από το σ.ο. 20

22 253063 4521922 Η βορειοανατολική κορυφή του γηπέδου των εγκα−
ταστάσεων του Ναυτικού Ομίλου στη θέση Κούλα, σε 
απόσταση περί τα 400 μ. από το σ.ο. 21

23 253160 4521743 Η νοτιοδυτική κορυφή του γηπέδου των εγκαταστάσε−
ων του Ναυτικού Ομίλου στη θέση Κούλα, σε απόσταση 
περί τα 200 μ. από το σ.ο. 22

24 255276 4522592 Σημείο εντός της λίμνης Μικρής Πρέσπας επί της τομής 
της παραλλήλου του κοινοτικού δρόμου Λαιμού−Πύλης 
σε απόσταση 300 μ. από αυτόν και της παραλλήλου 
του πρώτου προς την πλευρά της λίμνης αγροτικού 
χωματόδρομου στη θέση Νούφαρα, σε απόσταση 400 
μ. (ΑΣΠ) 

25 255527 4521984 Σημείο εντός της λίμνης Μικρής Πρέσπας επί της πα−
ραλλήλου του πρώτου προς την πλευρά της λίμνης 
αγροτικού χωματόδρομου στη θέση Νούφαρα, σε από−
σταση περί τα 700 μ. από το σ.ο. 24. (ΑΣΠ) 
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26 255686 4522010 Σημείο εντός της λίμνης Μικρής Πρέσπας επί της κα−
θέτου στην παράλληλο του πρώτου προς την πλευρά 
της λίμνης αγροτικού χωματόδρομου στη θέση Νού−
φαρα στο σ.ο. 25 και σε απόσταση περί τα 180 μ. από 
αυτό. (ΑΣΠ) 

27 255752 4521375 Σημείο εντός της λίμνης Μικρής Πρέσπας επί της το−
μής της παραλλήλου των αρδευτικών διωρύγων στη 
θέση Οπαγια σε απόσταση περί τα 600 μ. από αυτές 
και σε απόσταση 700 από το σ.ο. 26. (ΑΣΠ) 

28 252915 4521364 Σημείο εντός της λίμνης Μικρής Πρέσπας σε απο−
στάσεις 300 μ. και 200 μ. από το θυρόφραγμα και τη 
διασταύρωση του κοινοτικού δρόμου Λαιμού−Ψαράδων 
αντιστοίχως. (ΑΣΠ) 

29 252789 4519827 Σημείο εντός της λίμνης Μικρής Πρέσπας σε από−
σταση 100 μ. από τον κοινοτικό δρόμο Λαιμού−Πύλης 
και 50 μ. βορείως του δρόμου που οδηγεί στον Άγιο 
Αχίλλειο. (ΑΣΠ) 

30 253675 4520608 Σημείο εντός της λίμνης Μικρής Πρέσπας σε απόσταση 
800 μ. από τον κοινοτικό δρόμο Λαιμού−Πύλης, επί του 
διαύλου διέλευσης των βαρκών προς το θυρόφραγμα. 
(ΑΣΠ) 

31 252825 4521310 Σημείο εντός της λίμνης Μικρής Πρέσπας σε απο−
στάσεις 100 μ. και 100 μ. από τη διασταύρωση του 
κοινοτικού δρόμου Λαιμού−Ψαράδων και το σ.ο. 28 
αντιστοίχως. (ΑΣΠ) 

32 255558 4523134 Η διασταύρωση του κοινοτικού δρόμου Λαιμού−Πύλης 
και του πρώτου προς την πλευρά της λίμνης Μικρής 
Πρέσπας χωματόδρομου στη θέση Νούφαρα.

33 255981 4522208 Σημείο επί του πρώτου προς την πλευρά της λίμνης 
Μικρής Πρέσπας χωματόδρομου στη θέση Νούφαρα, 
σε απόσταση 1000 μ. από το σ.ο. 32.

34 256325 4522314 Σημείο επί των εκβολών του ρέματος της Μηλιώνας, 
σε απόσταση 380 μ. από το σ.ο. 33.

35 256391 4521560 Σημείο επί της παραλλήλου των αρδευτικών διωρύ−
γων προς την πλευρά της λίμνης Μικρής Πρέσπας, σε 
απόσταση 100 μ. από το σ.ο. 34.

36 256232 4521520 Σημείο επί του ορίου των αγροτικών εκτάσεων σε 
απόσταση 170 μ. από το σ.ο. 35

37 252866 4521425 Σημείο εντός της λίμνης Μικρής Πρέσπας σε αποστάσεις 
220 μ. και 80 μ. από τη διασταύρωση του κοινοτικού δρό−
μου Λαιμού−Ψαράδων και το σ.ο. 28 αντιστοίχως. (ΑΣΠ) 

38 255324 4522739 Σημείο εντός της λίμνης Μικρής Πρέσπας επί της τομής 
της παραλλήλου του κοινοτικού δρόμου Λαιμού−Πύλης 
σε απόσταση 150 μ. από αυτόν και της παραλλήλου του 
πρώτου προς την πλευρά της λίμνης αγροτικού χωματό−
δρομου στη θέση Νούφαρα, σε απόσταση 300 μ. (ΑΣΠ) 

39 255588 4522103 Σημείο εντός της λίμνης Μικρής Πρέσπας επί της πα−
ραλλήλου του πρώτου προς την πλευρά της λίμνης 
αγροτικού χωματόδρομου στη θέση Νούφαρα, σε από−
σταση περί τα 700m από το σ.ο. 38. (ΑΣΠ) 

40 255768 4522141 Σημείο εντός της λίμνης Μικρής Πρέσπας επί της κα−
θέτου στην παράλληλο του πρώτου προς την πλευρά 
της λίμνης αγροτικού χωματόδρομου στη θέση Νού−
φαρα στο σ.ο. 39 και σε απόσταση περί τα 180m από 
αυτό. (ΑΣΠ) 

41 255843 4521191 Σημείο εντός της λίμνης Μικρής Πρέσπας επί της το−
μής της παραλλήλου των αρδευτικών διωρύγων στη 
θέση Οπαγια σε απόσταση περί τα 300 μ. από αυτές 
και σε απόσταση 1000 από το σ.ο. 40. (ΑΣΠ) 
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42 255542 4520990 Σημείο εντός της λίμνης Μικρής Πρέσπας σε αποστάσεις 
450 μ. και 380 μ. από τα σ.ο. 27 και 41 αντιστοίχως (ΑΣΠ) 

43 253476 4520630 Σημείο εντός της λίμνης Μικρής Πρέσπας σε απόσταση 
600 μ. από τον κοινοτικό δρόμο Λαιμού−Πύλης, επί του 
διαύλου διέλευσης των βαρκών προς το θυρόφραγμα. 
(ΑΣΠ) 

44 255615 4523156 Η διασταύρωση του κοινοτικού δρόμου Λαιμού−Πύλης 
και του χωματόδρομου που οδηγεί στην εκβολή του 
ρύακα του Αγίου Γερμανού.

45 255572 4523505 Σημείο τομής του χωματόδρομου που οδηγεί στην εκ−
βολή του ρύακα του Αγίου Γερμανού και η εξωτερική 
πλευρά της αρχής του νότιου αναχώματος του ρύακα.

46 255589 4523568 Η εξωτερική πλευρά της αρχής του βορείου αναχώ−
ματος του ρύακα του Αγίου Γερμανού

47 255676 4523643 Σημείο τομής του χωματόδρομου που κινείται παράλ−
ληλα με το βόρειο ανάχωμα του ρύακα του Αγίου 
Γερμανού και του ορίου των αγροτικών εκτάσεων. 

48 258427 4524091 Σημείο επί του δυτικού ορίου του οικισμού του Λαιμού 
κείμενο 30 μ. βορείως της βαθιάς γραμμής του ρύακα 
του Αγίου Γερμανού

49 258427 4524033 Σημείο επί του δυτικού ορίου του οικισμού του Λαιμού 
κείμενο 30 μ. νοτίως της βαθιάς γραμμής του ρύακα 
του Αγίου Γερμανού

50 259107 4524494 Σημείο επί του ανατολικού ορίου του οικισμού του 
Λαιμού κείμενο 30 μ. βορείως της βαθιάς γραμμής του 
ρύακα του Αγίου Γερμανού

51 259144 4524434 Σημείο επί του ανατολικού ορίου του οικισμού του 
Λαιμού κείμενο 30 μ. νοτίως της βαθιάς γραμμής του 
ρύακα του Αγίου Γερμανού

52 262272 4525752 Σημείο επί της βόρειας όχθης του κεντρικού κλάδου 
του ρύακα του Αγ. Γερμανού, σε απόσταση 30m από 
τη συμβολή των δύο παραπόταμων. (ΑΣΠ)

53 262342 4525752 Σημείο επί της ανατολικής όχθης του βόρειου παραπό−
ταμου του ρύακα του Αγίου Γερμανού, σε απόσταση 30 
μ. από τη συμβολή του με τον κεντρικό κλάδο. (ΑΣΠ).

54 268031 4525991 Σημείο σε απόσταση 30 μ. από τη συμβολή των ρε−
μάτων που δημιουργούν τον βόρειο παραπόταμο του 
ρύακα του Αγίου Γερμανού και βορείως αυτής, σε υψό−
μετρο περί τα 1850 μ. (ΑΣΠ) 

55 268035 4525933 Σημείο σε απόσταση 30 μ. από τη συμβολή των ρε−
μάτων που δημιουργούν τον βόρειο παραπόταμο του 
ρύακα του Αγίου Γερμανού και νοτίως αυτής, σε υψό−
μετρο περί τα 1850 μ. και σε απόσταση 60 μ. από το 
σ.ο. 54. (ΑΣΠ) 

56 268227 4522483 Σημείο σε αποστάσεις 700m και 1450m από τα τριγω−
νομετρικά σημεία «Ορος Βαρνούς» και «Ελάτια» αντι−
στοίχως, σε υψόμετρο περί τα 1850m. (ΑΣΠ)

57 268184 4522440 Σημείο σε απόσταση 60m και νοτιοδυτικά του σ.ο. 56 
(ΑΣΠ)

58 265821 4520886 Σημείο σε αποστάσεις 1500 μ. και 1250 μ. από τα τριγωνο−
μετρικά σημεία «Ελάτια» και «Καλό Νερό (Μπέλα−Βόδα)» 
αντιστοίχως, σε υψόμετρο περί τα 1860 μ. (ΑΣΠ)

59 265884 4520883 Σημείο σε απόσταση 60m και ανατολικά του σ.ο. 58. 
(ΑΣΠ)

60 257127 4517922 Η διασταύρωση του πρώτου από την πλευρά της λί−
μνης Μικρής Πρέσπας χωματόδρομου που οδηγεί στο 
αντλιοστάσιο στη βάση του υψώματος «Ναλμπαντίδης» 
και του χωματόδρομου που από τη Λευκώνα οδηγεί 
στην ίδια θέση.
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61 257244 4517250 Το βορειότατο όριο του γηπέδου των εγκαταστάσεων 
του «ιχθυογενετικού σταθμού».

62 256769 4515361 Σημείο εντός της λίμνης Μικρής Πρέσπας σε αποστά−
σεις 320 μ. και 800 μ. από τις εκβολές των χειμάρρων 
Καρυών και Μικρολίμνης αντιστοίχως. (ΑΣΠ)

63 256930 4515283 Σημείο εντός της λίμνης Μικρής Πρέσπας σε απο−
στάσεις 220 μ., 850 μ. και 180 μ. από τις εκβολές των 
χειμάρρων Καρυών και Μικρολίμνης και του σ.ο. 62 
αντιστοίχως. (ΑΣΠ)

64 256657 4514881 Σημείο εντός της λίμνης Μικρής Πρέσπας σε απο−
στάσεις 700 μ., 350 μ. και 480 μ. από τις εκβολές των 
χειμάρρων Καρυών και Μικρολίμνης και του σ.ο. 63 
αντιστοίχως. (ΑΣΠ)

65 256512 4514993 Σημείο εντός της λίμνης Μικρής Πρέσπας σε απο−
στάσεις 730 μ., 450 μ. και 200 μ. από τις εκβολές των 
χειμάρρων Καρυών και Μικρολίμνης και του σ.ο. 64 
αντιστοίχως. (ΑΣΠ)

66 255546 4513916 Σημείο επί της ακτογραμμής της Μικρής Πρέσπας σε 
απόσταση 500m από το δυτικό όριο του οικισμού της 
Μικρολίμνης

67 255585 4513787 Σημείο σε απόσταση 120 μ. από το σ.ο. 66, επί του 
μονοπατιού που με κατεύθυνση προς δυσμάς αρχίζει 
από το κτίριο της «Εταιρείας Προστασίας της Φύσης» 
και διέρχεται από τη θέση Λάψιστα. (ΑΣΠ)

68 256797 4514345 Σημείο τομής του δεξιού αντερίσματος του κοινοτικού 
δρόμου με κατεύθυνση από Μικρολίμνη προς Λαιμό και 
του ορίου της δασικής βλάστησης (ΑΣΠ) 

69 257304 4513994 Σημείο τομής του δεξιού αντερίσματος του κοινοτικού 
δρόμου με κατεύθυνση από Μικρολίμνη προς Λαιμό και 
του ορίου της δασικής βλάστησης, σε απόσταση 620 
μ. από το σ.ο. 68 (ΑΣΠ) 

70 258253 4512626 Σημείο τομής του υδροκρίτη του δυτικότερου παρα−
πόταμου του χείμαρου της Οξυάς και του ορίου της 
δασικής βλάστησης (ΑΣΠ)

71 257907 4511114 Η κορυφή «Δίκορφον» υψομέτρου 1490 μ.
72 249600 4508356 Το νότιο σημείο τομής της Ελληνοαλβανικής συνορια−

κής γραμμής και της ακτογραμμής της λίμνης Μικρής 
Πρέσπας

73 249077 4509350 Το βόρειο σημείο τομής της Ελληνοαλβανικής συνορι−
ακής γραμμής και της ακτογραμμής της λίμνης Μικρής 
Πρέσπας

74 248533 4510322 Πυραμίδα 18 επί της συνοριακής γραμμής Ελλάδας−
Αλβανίας

75 250195 4512802 Η κορυφή υψομέτρου 1299 μ.
76 251192 4513918 Η κορυφή υψομέτρου 1446 μ.
77 253231 4512802 Σημείο τομής της ακτογραμμής της Μικρής Πρέσπας 

και του ορίου του κοινοτικού δάσους Βροντερού
78 253644 4514956 Σημείο τομής της ακτογραμμής της Μικρής Πρέσπας και 

του ανατολικότερου ορίου των αγροτικών εκτάσεων 
79 250748 4516348 Σημείο τομής της ακτογραμμής της Μικρής Πρέσπας 

και του ορίου των αγροτικών εκτάσεων 
80 251363 4516085 Σημείο τομής του αγροτικού χωματόδρομου με το όριο 

των αγροτικών εκτάσεων.
81 250500 4516719 Σημείο τομής του αγροτικού χωματόδρομου με το όριο 

των αγροτικών εκτάσεων.
82 249486 4517505 Διασταύρωση του κοινοτικού δρόμου Πύλης−Βροντε−

ρού με τον νοτιότερο χωματόδρομο που οδηγεί στις 
αγροτικές εκτάσεις του ρέματος Πύλης



3252 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ) 

83 248849 4518071 Το σημείο που ο βορειότερος χωματόδρομος που οδη−
γεί από τον κοινοτικό δρόμο Πύλης−Βροντερού στις 
αγροτικές εκτάσεις του ρέματος της Πύλης μετατρέ−
πεται σε μονοπάτι. (ΑΣΠ)

84 250645 4518209 Το σημείο που ο κοινοτικός δρόμος Πύλης−Λαιμού 
εγκαταλείπει τις αγροτικές εκτάσεις

85 246381 4517160 Το σημείο που ο κοινοτικός δρόμος Πύλης−Βροντερού 
εισέρχεται στην περιοχή των αγροτικών εκτάσεων 
Πυξού

86 246069 4516585 Το σημείο που ο χωματόδρομος προς Αλβανία εγκα−
ταλείπει τις αγροτικές εκτάσεις Πυξού

87 246482 4516334 Το σημείο που ο κοινοτικός δρόμος Πύλης−Βροντερού 
εγκαταλείπει την περιοχή των αγροτικών εκτάσεων 
Πυξού

88 247129 4515480 Το σημείο που ο κοινοτικός δρόμος Πύλης−Βροντερού 
εισέρχεται στην περιοχή των αγροτικών εκτάσεων 
Βροντερού

89 250075 4510551 Σημείο τομής της ακτογραμμής της λίμνης Μικρής 
Πρέσπας με το δυτικό όριο των αγροτικών εκτάσεων 
Αγκαθωτού

90 250710 4511050 Σημείο τομής της ακτογραμμής της λίμνης Μικρής 
Πρέσπας με το ανατολικό όριο των αγροτικών εκτά−
σεων Αγκαθωτού

91 249894 4511250 Το σημείο που ο χωματόδρομος Βροντερού−Αγκαθω−
τού εισέρχεται στην περιοχή των αγροτικών εκτάσεων 
Αγκαθωτού

92 249456 4511512 Το σημείο που ο χωματόδρομος Βροντερού−Αγκαθω−
τού εγκαταλείπει την περιοχή των αγροτικών εκτά−
σεων Βροντερού

93 248776 4511516 Σημείο επί του δυτικού χωματόδρομου των αγροτικών 
εκτάσεων Βροντερού, σε απόσταση περί τα 700m από 
το σ.ο. 92. (ΑΣΠ)

94 247900 4512799 Σημείο επί του δυτικού χωματόδρομου των αγροτικών 
εκτάσεων Βροντερού, σε απόσταση περί τα 1600m από 
το σ.ο. 93. (ΑΣΠ)

95 247649 4513943 Σημείο επί του δυτικού χωματόδρομου των αγροτικών 
εκτάσεων Βροντερού, σε απόσταση περί τα 1300m από 
το σ.ο. 94. (ΑΣΠ)

96 246886 4514914 Σημείο επί του δυτικού χωματόδρομου των αγροτικών 
εκτάσεων Βροντερού, σε απόσταση περί τα 1500m από 
το σ.ο. 95. (ΑΣΠ)

97 252488 4521845 Σημείο επί του κοινοτικού δρόμου Λαιμού−Ψαράδων, 
300m μετά το σ.ο.19, προς Ψαράδες

98 256363 4520225 Το βόρειο σημείο τομής του περιφερειακού του υψώ−
ματος «Αμυγδαλιές» δρόμου και της πρώτης από την 
πλευρά της λίμνης Μικρή Πρέσπα αρδευτικής διώρυ−
γας

99 256382 4519585 Το νότιο σημείο τομής του περιφερειακού του υψώ−
ματος «Αμυγδαλιές» δρόμου και της πρώτης από την 
πλευρά της λίμνης Μικρή Πρέσπα αρδευτικής διώρυ−
γας

100 264567 4524137 Σημείο σε απόσταση 30m από τη συμβολή των παρα−
πόταμων και επί της υδροκριτικής γραμμής που από 
από το ύψωμα «Ελάτια» με βορειοδυτική διεύθυνση 
διέρχεται από τη συμβολή. (ΑΣΠ).

101 261368 4525579 Σημείο επί της νότιας όχθης του ρύακα του Αγ. Γερ−
μανού σε απόσταση 1000m από το σ.ο. 53 και 15m από 
τη βαθιά γραμμή του. (ΑΣΠ)

*04003022307090020*



102 262395 4525972 Σημείο τομής του χωματόδρομου με την δυτική όχθη 
του ρύακα, σε απόσταση 270 μ. ανάντι του σ.ο. 52. 
(ΑΣΠ)

103 257603 4524536 Η πρώτη προς την πλευρά του Λαιμού διασταύρω−
ση του χωματόδρομου Λαιμού−Συνόρων ΠΓΔΜ με τον 
περιφερειακό χωματόδρομο του λόφου «Άγιος Ιωάν−
νης»

104 257143 4524145 Διασταύρωση του χωματόδρομου Λαιμού−Συνόρων 
ΠΓΔΜ με τον περιφερειακό χωματόδρομο του λόφου 
«Άγιος Ιωάννης»

105 257451 4524746 Η δεύτερη από την πλευρά του Λαιμού διασταύρωση 
του χωματόδρομου Λαιμού−Συνόρων ΠΓΔΜ με τον πε−
ριφερειακό χωματόδρομο του λόφου «Άγιος Ιωάννης», 
σε απόσταση 280 μ. από το σ.ο. 103

106 249730 4511426 Το σημείο τομής της βαθιάς γραμμής του ρέματος του 
Αγκαθωτού με την υδροκριτική γραμμή μεταξύ των 
υψωμάτων «Ελάφι» (σ.ο. 74) και 1299 (σ.ο. 75) 

107 245560 4526739 Το τριεθνές σημείο
108 249438 4523845 Η βάση της πλωτής αποβάθρας στον όρμο των Ψα−

ράδων
109 253356 4518838 Το νοτιότατο όριο των αγροτικών εκτάσεων στον οι−

κισμό του Αγίου Αχιλλείου
110 253403 4518897 Σημείο τομής του ανατολικού ορίου του οικισμού του 

Αγίου Αχιλλείου και του ορίου των αγροτικών εκτά−
σεων

Σημειώνεται ότι οι αναφερόμενες τιμές των συντε−
ταγμένων προέρχονται από χαρτογράφηση γεωγρα−
φικού υλικού (πινακίδων, διαγραμμάτων, χαρτών, αερο−
φωτογραφιών κ.λπ.), κυρίως κλίμακας 1:50.000 αλλά και 
άλλων κλιμάκων. Η αναφερόμενη ακρίβεια, πιθανόν να 
διαφέρει, στον πραγματικό χώρο, κατά μερικές δεκά−
δες μέτρων. Για το λόγο αυτόν θα πρέπει τα στίγματα 
που ορίζουν οι παραπάνω συντεταγμένες των σημεί−
ων οριοθέτησης των ζωνών, να μην εκλαμβάνονται 
στην απόλυτη τιμή τους, αλλά να συνεκτιμούνται με 

την περιγραφή των σημείων αυτών και την περιγρα−
φή της οριοθέτησης των ζωνών του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ 
ΙΙ. Θεωρείται προφανές ότι οι έχοντες εικόνα/γνώση 
της περιοχής των Πρεσπών μπορούν να κατανοήσουν 
καλύτερα τα αναφερόμενα στα παραρτήματα. 

Επίσης σημειώνεται ότι ο όρος «ακτογραμμή των λι−
μνών» αναφέρεται σε στάθμη 854,60 μ., όσον αφορά 
στη λίμνη Μικρή Πρέσπα και 850,00 μ., όσον αφορά στη 
Μεγάλη Πρέσπα.
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ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

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

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

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

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

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

 Β΄ 300 € 80 € 30 € Ε.Β.Ι. 100 € − −

 Γ΄ 50 € − −  Α.Ε.Δ. 5 € − −

Υ.Ο.Δ.Δ. 50 € − − Δ.Δ.Σ. 200 € − 20 €

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

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

ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ Φ.Ε.Κ.

Τεύχος Έντυπη μορφή Ψηφιακή Μορφή Τεύχος Έντυπη μορφή Ψηφιακή Μορφή

Α΄ 225 € 190 € Α.Ε.Δ. 10 € Δωρεάν

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

Γ΄ 65 € Δωρεάν Δ.Δ.Σ. 225 € 95 €

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

Δ΄ 160 € 80 € Ο.Π.Κ. − Δωρεάν

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

Ε.Β.Ι. 65 € 33 €

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * FAX 210 52 21 004
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: http://www.et.gr  –  e-mail: webmaster.et@et.gr*04003022307090020*
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