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3.   Η εκτέλεση έργων που αποσκοπούν στη διατήρηση, προστασία και αποκατάσταση των στοιχείων 
του οικοσυστήματος, μετά από γνωμοδότηση του Φορέα Διαχείρισης.
4.   Η ελεύθερη βόσκηση σε εκτατική μορφή. Οι περιοχές, η βοσκοϊκανότητα κατά είδος, ο αριθμός και 
το είδος των ζώων, η περίοδος βόσκησης και κάθε άλλη λεπτομέρεια για την άσκηση της δραστηριότητας 
ρυθμίζονται και εξειδικεύονται από το Σχέδιο Διαχείρισης και τον Κανονισμό Διοίκησης και Λειτουργίας 
της περιοχής μετά από την εκπόνηση ειδικής διαχειριστικής μελέτης η οποία θα εγκριθεί από τις αρμόδιες 
Υπηρεσίες μετά από γνωμοδότηση του Φορέα Διαχείρισης.
5. Η λειτουργία και ο εκσυγχρονισμός των νόμιμα υφιστάμενων πτηνοκτηνοτροφικών μονάδων. Η 
λειτουργία και ο εκσυγχρονισμός των  νόμιμα υφιστάμενων πτηνοκτηνοτροφικών  μονάδων.  Επίσης είναι  
δυνατή  η εγκατάσταση  νέων  μικρών  βιώσιμων πτηνοκτηνοτροφικών μονάδων εφόσον:
- ευρίσκονται σε  απόσταση  μεγαλύτερη των  500m από το  πλησιέστερο όριο της  Περιοχής  Α΄. Για 
τη μέτρηση   των  αποστάσεων των  πτηνοκτηνοτροφικών εγκαταστάσεων  από  οικισμούς,  δρόμους,  
κλπ. έχουν εφαρμογή οι διατάξεις της  κοινή υπουργική απόφαση Υ1β/2000/26.3/4.5.1995 (Β΄ 343), όπως  
εκάστοτε  ισχύουν.
- δεν  καταναλώνουν νερό  περισσότερο από  10m3/ημέρα.
- οι  εγκαταστάσεις  επεξεργασίας των  αποβλήτων τους  διαθέτουν εφεδρικές  δεξαμενές  αποθήκευσης 
του συνόλου των εκροών τους για τεκμηριωμένα ικανό αριθμό ημερών.
- υπάρχουν υφιστάμενα δικαιώματα χρήσης νερού.
- η επεξεργασία των  αποβλήτων τους  τα  καθιστά κατάλληλα τουλάχιστον για αρδευτική χρήση.
6. Η εγκατάσταση και λειτουργία νέων μικρών μονάδων υδατοκαλλιεργειών εφόσον υπάρχουν υφιστάμενα 
δικαιώματα χρήσης νερού και με κλειστό κύκλωμα διαχείρισης νερού και υγρών αποβλήτων.
7. Η γεωργία και η δενδροκαλλιέργεια στις νόμιμα καλλιεργούμενες εκτάσεις, απαγορευμένου κάθε 
νέου έργου εκχέρσωσης αποψίλωσης άρδευσης αποστράγγισης καθώς και η με οποιονδήποτε τρόπο 
καταστροφή ή αλλοίωση των φυτοφρακτών. Επεμβάσεις στους φυτοφράκτες είναι επιτρεπτές μόνο 
εφόσον είναι τεκμηριωμένα αναπόφευκτες κατά την εφαρμογή του επόμενου εδαφίου.
Η προώθηση και ενίσχυση της αναδιάρθρωσης των καλλιεργειών και η εφαρμογή βελτιωμένων 
καλλιεργητικών πρακτικών καθώς 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.
8. Η λειτουργία των νόμιμα υφιστάμενων αρδευτικών και στραγγιστικών δικτύων, των νόμιμα 
υφιστάμενων γεωτρήσεων για υδρευτική, αρδευτική και παραγωγική χρήση, καθώς και η συντήρηση 
και εκσυγχρονισμός τους μετά από περιβαλλοντική αδειοδότηση σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και 
γνωμοδότηση του Φορέα Διαχείρισης. Για τη λειτουργία όλων των υφισταμένων νομίμως αρδευτικών 
δικτύων και γεωτρήσεων επιβάλλεται ορθολογογική άρδευση και η εφαρμογή νέων βελτιωμένων 
μεθόδων που τεκμηριωμένα διασφαλίζουν καλύτερη εξοικονόμηση νερού, όπου οι συνθήκες (εδάφους, 
καλλιέργειας) το επιτρέπουν, με έγκριση των αρμοδίων Υπηρεσιών και γνωμοδότηση Φορέα Διαχείρισης, 
σε συνεργασία με τις αντίστοιχες Υπηρεσίες Δ.Υ.Π. και Ε.Β. της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Θεσ/νίκης και 
του Οργανισμού Εγγείων Βελτιώσεων.
9.   Η θήρα σε καθοριζόμενους χώρους, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και τις υποδείξεις των καθ’ 
ύλη αρμόδιων υπηρεσιών του Υπ. Γεωργίας και του Φορέα Διαχείρισης, με την προϋπόθεση ότι ασκείται 
σε απόσταση μεγαλύτερη των 300m από το όριο της Περιοχής Α’.
10.    Η δημιουργία εποχιακών θερμοκηπίων χαμηλής κάλυψης και θερμοκηπίων μονίμων εγκαταστάσεων 
(π.χ. υαλόφρακτα) σε ήδη υφιστάμενη γεωργική γη, τα οποία καλύπτουν μέχρι το 60% της επιφάνειας του 
γηπέδου, μετά από εισήγηση της αρμόδιας Υπηρεσίας και εφόσον υπάρχουν υφιστάμενα δικαιώματα 
χρήσης νερού. Για την εξυπηρέτηση των ενεργειακών αναγκών των παραπάνω θερμοκηπίων ή άλλων 
γεωργικών καλλιεργειών, είναι δυνατόν να επιτραπεί η χρήση γεωθερμικής ενέργειας χαμηλής ενθαλπίας, 
σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και υπό την προϋπόθεση της επανέκχυσης του γεωθερμικού ρευστού 
στο γεωθερμικό πεδίο.
11. α) Οι δασοκομικές εργασίες (καλλιέργεια του δάσους, αντιδιαβρωτικά έργα, αναδασώσεις με φυτεύσεις 
αυτοφυών ειδών κ.λπ.), τα έργα δασοπροστασίας και η διαχείριση των δασών και δασικών εκτάσεων 
γενικά, με σκοπό την προστασία, διατήρηση και αποκατάσταση του οικοσυστήματος, αποκλειομένων των 
πρακτικών, όπως αποψιλωτικές υλοτομίες, χρησιμοποίηση ξενικών και μη αυτοφυών φυτικών ειδών στις 
αναδασώσεις, χρησιμοποίηση ταχυαυξών ειδών και γενικά πρακτικών που έχουν δυσμενείς επιπτώσεις 
στα κατάντη ευαίσθητα οικοσυστήματα. Τα παραπάνω έργα εκτελούνται μετά από σχετική διαχειριστική 
μελέτη, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, κατόπιν εγκρίσεως από την καθ’ ύλη αρμόδια Υπηρεσία μετά 
από γνωμοδότηση του Φορέα Διαχείρισης.
12.  Η εγκατάσταση και λειτουργία μικρών μεταποιητικών μονάδων αγροτικών προϊόντων ισχύος <15 HP, 
με την προϋπόθεση ότι:

•  ευρίσκονται σε απόσταση μεγαλύτερη των 500m από το πλησιέστερο όριο της Περιοχής Α’
• δεν καταναλώνουν νερό περισσότερο από 5m3/ημέρα ή και μέχρι 20m3 /ημέρα υπό την προϋπόθεση 

ότι τουλάχιστον τα 10m3 /ημέρα επαναχρησιμοποιούνται.
• δεν παράγουν επικίνδυνα, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις, υγρά απόβλητα, τα 
οποία θα επιβαρύνουν το κατάντη ευαίσθητο οικοσύστημα και οι εγκαταστάσεις επεξεργασίας των 
αποβλήτων τους διαθέτουν εφεδρικές δεξαμενές αποθήκευσης του συνόλου των εκροών τους για 
τεκμηριωμένα ικανό αριθμό ημερών.
•  υπάρχουν υφιστάμενα δικαιώματα χρήσης νερού.
•  η επεξεργασία των αποβλήτων τους τα καθιστά κατάλληλα τουλάχιστον για αρδευτική χρήση.
•  τα κτίσματα ελέγχονται από τη αρμόδια Επιτροπή Πολεοδομικού και Αρχιτεκτονικού Ελέγχου και 
διαθέτουν εγκεκριμένη κηποτεχνική μελέτη διαμόρφωσης αύλειου χώρου.

13.  Η χρήση των νόμιμα υφιστάμενων γεωργικών αποθηκών και η ανέγερση νέων αποθηκών, μεγίστου 
εμβαδού 80m2 και ύψους 4,5m. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις και μετά από αιτιολογημένη γνώμη της καθ’ 
ύλη αρμόδιας Υπηρεσίας, είναι δυνατή η ανέγερση μεγαλύτερου μεγέθους γεωργικών αποθηκών ή 
στεγάστρων, για τη φύλαξη μεγαλύτερου μεγέθους γεωργικών μηχανημάτων και εργαλείων, μετά από 
γνωμοδότηση του Φορέα Διαχείρισης και εφόσον επιτρέπεται από τις κείμενες διατάξεις.

Στην Περιοχή Γ΄ επιτρέπονται όλα τα έργα και οι δραστηριότητες σύμφωνα με την ισχύουσα 
νομοθεσία  και τις κείμενες διατάξεις, εξαιρουμένων  των κάτωθι:
1. Των Ομάδων έργων και δραστηριοτήτων που περιλαμβάνονται στην υποκατηγορία 1 της Πρώτης 
κατηγορίας της κοινή υπουργική απόφαση 15393/2332/5.8.2002.
Της απαγόρευσης  αυτής εξαιρούνται, δηλαδή επιτρέπονται, τα  έργα  και οι δραστηριότητες  των  
περιπτώσεων:
α)  12 της 2ης Ομάδας (έργα επαναπλημμύρισης εδαφών).
β)  22, 23 και 24 της  6ης Ομάδας  (ιδιωτική  πολεοδόμηση, πολεοδομικός – χωροταξικός σχεδιασμός)  με την 
προϋπόθεση ότι  καλύπτονται  αποκλειστικά διαπιστωμένες  ανάγκες  πρώτης κατοικίας απαγορευμένης 
της ίδρυσης παραθεριστικών οικισμών (β΄ κατοικίας).
Η ίδρυση  νέων οικισμών  ή επεκτάσεις  υφισταμένων πραγματοποιείται σύμφωνα με την κείμενη  
Νομοθεσία  (ν. 2508/1997, κατευθύνσεις  του  Περιφερειακού Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου 
Ανάπτυξης της οικείας Περιφέρειας, κ.λπ.). Των σχετικών  εγκρίσεων (Γ.Π.Σ., ΣΧΟΟΑΠ, κ.λπ.) πρέπει 
να προηγείται  η εκπόνηση ειδικής μελέτης για την τεκμηρίωση της αναγκαιότητας και της δυνατότητας 
αύξησης του πληθυσμού και των χρήσεων και λειτουργιών που την ακολουθούν  και, στο  πλαίσιο της 
περιβαλλοντικής προστασίας (οικοσυστήματα, φυσικοί πόροι, τοπίο, κ.λπ.), να τίθενται συγκεκριμένοι 
όροι και  προϋποθέσεις.  Η ως άνω  μελέτη γνωστοποιείται στις  αρμόδιες Υπηρεσίες του Υ.Π.Α.Π.ΕΝ., 
η σύμφωνη γνώμη  των οποίων είναι  απαραίτητη προϋπόθεση για την ολοκλήρωση  της διαδικασίας 
έγκρισης.
Ειδικότερα,  για τη δημιουργία νέων οικισμών και προκειμένου να διασφαλίζεται η προστασία του 
περιβάλλοντος και του τοπίου τίθενται αυστηροί περιβαλλοντικοί όροι, χαμηλή πυκνότητα οίκησης, 
ύδρευση από δίκτυο, μονάδες επεξεργασίας με επαναχρησιμοποίηση νερού για  πότισμα  καθώς και 
ειδικοί  περιορισμοί  για  τη  δόμηση.

Ειδικότερα:
- Οι νέοι οικισμοί  θα πρέπει κατά το δυνατόν να αναπτυχθούν πλησίον υφιστάμενων οικισμών ή σε 
επέκτασή τους προκειμένου να διασφαλισθεί η από κοινού αντιμετώπιση ειδικών αυξημένων δαπανών 
και καταλήψεις γης (π.χ. ύδρευση, βιολογικός καθαρισμός, απορρίμματα, νεκροταφεία, διάνοιξη νέων 
δικτύων μεταφορών κ.λπ.).
- Η θέση των νέων οικισμών θα αναζητείται προς τα εξωτερικά όρια της ως άνω λεκάνης απορροής εντός 
της ζώνης Γ΄ και πάντως  όχι σε  απόσταση  μικρότερη των 1500 m από το όριο του Εθνικού Πάρκου 
(Περιοχή Α΄).
- Ο αριθμός των κατοίκων  που πρόκειται να εγκατασταθούν  στους  ως άνω νέους  οικισμούς  (με ιδιωτική 
πολεοδόμηση  ή συνεταιριστική δόμηση) εντός Μυγδονίας λεκάνης  δεν πρέπει να υπερβαίνει  συνολικά  
τους 2.000 κατοίκους.

- Η υδρευτική τους εξυπηρέτηση να γίνεται από υφιστάμενες νόμιμες  πηγές παροχής νερού ή ένταξη  
στο δίκτυο  πλησίον ευρισκομένου υφιστάμενου οικισμού.
- Επιβάλλεται  η εφαρμογή κατάλληλης μεθόδου επεξεργασίας  των λυμάτων ώστε τεκμηριωμένα να 
εξασφαλίζεται η διατήρηση των  φυσικοχημικών  παραμέτρων  των οικοσυστημάτων.
γ) 18, 19  και  20 της  8ης Ομάδας  (εκκολαπτήρια  άλλων υδροβίων οργανισμών – πειραματικές εκτροφές 
και πρωτοεμφανιζόμενες τεχνολογίες) εφόσον εξυπηρετούν τα επιτρεπόμενα έργα των υποκατηγοριών 3 
και 4 της ίδιας  Ομάδας.
δ) 292 της 9 ης Ομάδας (εργασίες διαρρύθμισης ΒΙΠΕ, ΒΙΠΑ, κ.λπ.).
ε) 7 της 10 ης Ομάδας (έργα σιδηροδρόμων κ.λπ.).
στ) όλων των περιπτώσεων της 5ης Ομάδας (εξορυκτικές δραστηριότητες) με τις ακόλουθες προϋποθέσεις: 
i) το εξορυκτικό μέτωπο δεν θα είναι  ορατό  από τη ζώνη Α΄.
ii) δε θα επηρεάζονται σημαντικά  τα επιφανειακά και υπόγεια νερά που τροφοδοτούν τις λίμνες.
iii) η εξορυκτική δραστηριότητα θα απέχει τουλάχιστον 10 km σε ευθεία απόσταση από το όριο της 
Περιοχής Α΄ και εφόσον  αυτό εμπίπτει  μέσα στα όρια της προστατευόμενης  περιοχής.  Ειδικότερα, και  για  
περιπτώσεις που η δραστηριότητα αυτή απέχει απόσταση μικρότερη των 10 km από το  όριο  της  Περιοχής  
Α΄,  επιτρέπεται, κατ’  εξαίρεση, η περιβαλλοντική  αδειοδότηση αυτής  εφόσον πρόκειται για έργο Εθνικής 
σημασίας, γεγονός που θα πιστοποιείται με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης  μετά  από σύμφωνη  
γνώμη  των  συναρμόδιων Υπουργείων  και  τηρουμένων  σε κάθε  περίπτωση  των προαναφερθεισών 
προϋποθέσεων (i) και (ii).
2. Των Ομάδων έργων και δραστηριοτήτων που περιλαμβάνονται στην υποκατηγορία 2 της Πρώτης 
κατηγορίας της κοινή υπουργική απόφαση 15393/2332/5.8.2002.

Της απαγόρευσης  αυτής εξαιρούνται, δηλαδή επιτρέπονται, τα  έργα  και οι δραστηριότητες  
των  περιπτώσεων:
α) όλων των περιπτώσεων της 1ης Ομάδας.
β) των περιπτώσεων 4, 5.1, 5.2, 6, 7.1, 8, 14 και 16.1 της 2ης Ομάδας (υδρομαστεύσεις πηγών – αγωγοί – 
αρδευτικά κ.λπ.  – αντιπλημμυρικά  έργα κ.λπ.  – έργα αγροτικού  αναδασμού – άρσεις προσχώσεων σε 
υδατορρεύματα).
Η κατασκευή και  λειτουργία των  νέων  αρδευτικών δικτύων  της  παρούσας  παραγράφου  επιτρέπεται 
υπό την  προϋπόθεση  εφαρμογής  μεθόδων  άρδευσης που τεκμηριωμένα διασφαλίζουν εξοικονόμηση 
νερού, όπου οι  συνθήκες (εδάφους,  καλλιεργειών) το  επιτρέπουν και μετά  από εκπόνηση σχετικών 
γεωργοτεχνικών μελετών.
γ) των περιπτώσεων 11 και 15 της 4ης Ομάδας (εγκαταστάσεις επεξεργασίας αστικών   και  βιομηχανικών 
υγρών αποβλήτων). Η ποιότητα  των  επεξεργασμένων αστικών λυμάτων και βιομηχανικών αποβλήτων 
απαιτείται να ικανοποιεί  κατ΄ ελάχιστο τα όρια της υπ’ αριθμ. 5673/400/14.3.1997 (Β΄ 192/14.3.1997) «Μέτρα 
και όροι για την επεξεργασία αστικών λυμάτων», Παράρτημα Ι, Πίνακες 1 και 2 και τους όρους διάθεσης  
που προβλέπονται από τη σχετική Νομαρχιακή  Απόφαση για τον  ορισμό χρήσης του αποδέκτη  και τα 
ποιοτικά  χαρακτηριστικά των διατιθέμενων αποβλήτων.
δ) όλων των περιπτώσεων  της  5ης Ομάδας  (εξορυκτικές  δραστηριότητες) με τις  ακόλουθες  προϋποθέσεις:
i)   το  εξορυκτικό μέτωπο δεν θα είναι  ορατό από τη ζώνη Α΄
ii)  δε θα επηρεάζονται σημαντικά  τα επιφανειακά και υπόγεια νερά που τροφοδοτούν τις λίμνες
iii) η εξορυκτική δραστηριότητα θα απέχει τουλάχιστον 10 km σε ευθεία  απόσταση  από το όριο της 
Περιοχής Α΄ και εφ’ όσον αυτό εμπίπτει  μέσα στα όρια της προστατευόμενης περιοχής. Ειδικότερα, και για 
περιπτώσεις που η δραστηριότητα αυτή απέχει απόσταση μικρότερη  των 10 km από το όριο της Περιοχής 
Α΄, επιτρέπεται, κατ’ εξαίρεση, η περιβαλλοντική αδειοδότηση αυτής εφόσον πρόκειται για έργο  Εθνικής 
σημασίας, γεγονός που θα πιστοποιείται με απόφαση  του  Υπουργού  Ανάπτυξης  μετά από σύμφωνη 
γνώμη των συναρμοδίων Υπουργών και τηρουμένων  σε κάθε  περίπτωση  των προαναφερθεισών 
προϋποθέσεων (i) και (ii).
Επιπλέον των ανωτέρω, για την εξόρυξη αδρανών υλικών τίθεται η προϋπόθεση να εξυπηρετούν 
εγκεκριμένα έργα  που υλοποιούνται στην περιοχή ή να καλύπτουν αποκλειστικά τοπικές ανάγκες.
Όσον  αφορά  την  αμμοληψία,  αυτή  θα  διενεργείται (εκτός  εάν  ορίζεται διαφορετική  διαδικασία από 
την κείμενη εθνική νομοθεσία) μετά την εκπόνηση διαχειριστικής μελέτης από την αρμόδια Υπηρεσία ή τον 
Φορέα Διαχείρισης ή τους  ενδιαφερόμενους και την  έγκρισή της από την αρμόδια Υπηρεσία της οικείας 
Περιφέρειας, και με τη σύμφωνη γνώμη του Φορέα Διαχείρισης
ε) όλων των  περιπτώσεων  της  7ης Ομάδας  (κτηνοπτηνοτροφικές εγκαταστάσεις) με την προϋπόθεση 
ότι οι μονάδες να διαθέτουν αξιόπιστο σύστημα  για  την επεξεργασία και  διάθεση  των  παραγόμενων 
λυμάτων της  μονάδας (ζωικών και  αστικών),  τουλάχιστον δευτεροβάθμιας επεξεργασίας, καθώς και 
Σχέδιο Διαχείρισης Θνησιμότητας των  Ζώων  εγκεκριμένο από την αρμόδια Υπηρεσία της Νομαρχίας. Η 
εγκατάσταση και λειτουργία των μονάδων αυτών γίνεται σύμφωνα με τις κείμενες  διατάξεις και μετά  από 
σύμφωνη γνώμη του Φορέα Διαχείρισης.

Στην Περιοχή Α’ (εκτός των Ζωνών Α1, Α2 και των Πυρήνων Απόλυτης Προστασίας) επιτρέπονται:
1. Η επιστημονική έρευνα μόνο των στοιχείων του οικοσυστήματος, σύμφωνα με τις κείμενες 
διατάξεις, με την προϋπόθεση ότι δεν δημιουργούνται προβλήματα υποβάθμισης στο οικοσύστημα.
2.  Η ημερήσια επίσκεψη με σκοπό την περιβαλλοντική εκπαίδευση, την παρατήρηση της φύσης και την 
ήπια αναψυχή (πεζοπορία, περιήγηση της λίμνης με μη μηχανοκίνητα πλωτά μέσα κ.λπ.).
3. Η εγκατάσταση ελαφράς υποδομής (φυλάκια, πινακίδες, επιστημονικός εξοπλισμός, ξύλινα καθιστικά, 
στέγαστρα, παρατηρητήρια, χάραξη και σήμανση μονοπατιών κ.λπ.), για την οργάνωση και εξυπηρέτηση 
των προαναφερόμενων δραστηριοτήτων.
4. Η κυκλοφορία οχημάτων στις υπάρχουσες οδούς πρόσβασης, εφόσον εξυπηρετούν νόμιμα 
υφιστάμενες εγκαταστάσεις ή δραστηριότητες και δεν δημιουργούν προβλήματα φύλαξης του υγροτόπου 
από παράνομες δραστηριότητες. Στην περίπτωση αυτή είναι δυνατή η κατάργηση τμημάτων του οδικού 
δικτύου, η οποία πραγματοποιείται με κατάλληλη σήμανση και τοποθέτηση εμποδίων.
5.  Έργα συντήρησης του υφιστάμενου οδικού δικτύου μόνο στα τμήματα που εξυπηρετούν νόμιμα 
υφιστάμενα και επιτρεπόμενα από την παρούσα απόφαση έργα και δραστηριότητες και εφόσον 
προηγουμένως τεκμηριωθεί η αναγκαιότητα της εκτέλεσής τους, μετά από γνωμοδότηση του Φορέα 
Διαχείρισης και την περιβαλλοντική αδειοδότησή τους σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
6.  Η συστηματική παρακολούθηση οικολογικών παραμέτρων και η εκτέλεση ειδικών διαχειριστικών 
έργων και η εφαρμογή μέτρων που αποσκοπούν στην αποκατάσταση, προστασία, διατήρηση, βελτίωση και 
ανάδειξη των ειδών και των ενδιαιτημάτων της περιοχής, υποβοηθούν στην επέκταση των υγροτοπικών 
εκτάσεων και στην ποσοτική και ποιοτική βελτίωση του υδάτινου δυναμικού. Στο πλαίσιο αυτό επιτρέπεται 
ιδίως η διαχείριση των καλαμιώνων, η ολοκληρωμένη διαχείριση των χειμαρρικών οικοσυστημάτων 
με έργα σταθεροποίησης και καθαρισμού της κοίτης τους, έργα αντιδιαβρωτικά, αντιπλημμυρικά, κ.λπ., 
εφόσον τεκμηριώνεται επαρκώς η σκοπιμότητα/αναγκαιότητα και η αποτελεσματικότητα της και μετά από 
γνωμοδότηση του Φορέα Διαχείρισης.
7. Η εκτέλεση έργων προστασίας, συντήρησης, ανάδειξης και ανασκαφών στους ιστορικούς και 
αρχαιολογικούς χώρους και μνημεία, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και μετά από ενημέρωση του 
Φορέα Διαχείρισης.
8.  Η ελεύθερη βόσκηση σε εκτατική μορφή μόνο ως μέσο αειφορικής διαχείρισης των ενδιαιτημάτων. 
Οι περιοχές, η βοσκοϊκανότητα κατά είδος, ο αριθμός και το είδος των ζώων, η περίοδος βόσκησης και 
κάθε άλλη λεπτομέρεια για την άσκηση της δραστηριότητας ρυθμίζονται και εξειδικεύονται από το Σχέδιο 
Διαχείρισης και τον Κανονισμό Διοίκησης και Λειτουργίας της περιοχής μετά από την εκπόνηση ειδικής 
διαχειριστικής μελέτης η οποία θα εγκριθεί από τις αρμόδιες Υπηρεσίες μετά από γνωμοδότηση του Φορέα 
Διαχείρισης.
9.  Οι αλιευτικές δραστηριότητες και η αλιευτική διαχείριση σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Είναι 
δυνατή η επιβολή πρόσθετων όρων και περιορισμών, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, ως και επιπλέον 
έλεγχοι από τις αρμόδιες Υπηρεσίες μετά από εισήγησή τους ή πρόταση του Φορέα Διαχείρισης και 
σύμφωνα με τον Κανονισμό Διοίκησης και Λειτουργίας.
10.  Έργα αποκατάστασης ιχθυολογικού ισοζυγίου των λιμνών, εφόσον τεκμηριώνεται η αναγκαιότητά τους 
και η συμβατότητά τους με τους σκοπούς της διατήρησης και βελτίωσης του προστατευτέου αντικειμένου, 
μετά από εκπόνηση και έγκριση σχετικής μελέτης, και γνωμοδότηση του Φορέα Διαχείρισης.
11.  Έργα για τη βελτίωση των συνθηκών άσκησης του επαγγέλματος των ψαράδων και διάθεσης των 
αλιευτι¬κών προϊόντων τους, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, μετά από γνωμοδότηση του Φορέα 
Διαχείρισης και σύμφωνα με τους όρους και περιορισμούς που προβλέπονται από την παρούσα απόφαση.
12. Η χρήση των λιμναίων οικοσυστημάτων ως ιχθυο¬τροφείων, με την προϋπόθεση ότι δεν απαιτούνται 
χερσαίες εγκαταστάσεις και νέοι οδοί πρόσβασης στην παρόχθια ζώνη των βιοτόπων.
13. Ο ελλιμενισμός και η κίνηση μικρών αλιευτικών σκαφών, καθώς και μικρών σκαφών για την περιήγηση 
στις λίμνες και τη φύλαξή τους. Οι θέσεις ελλιμενισμού για όλα τα σκάφη, εκτός αυτών που εξυπηρετούν 
τη φύλαξη, και οι διαδρομές των μικρών σκαφών που εξυπηρετούν την περιήγηση αυστηρά καθορίζονται 
και υποδεικνύονται από τον Φορέα Διαχείρισης.
14.  Οι ήπιες ναυταθλητκές δραστηριότητες με μη μηχανοκίνητα μέσα (κωπηλασία, ιστιοσανίδα, κ.λπ.) με 

την νόμιμα υπάρχουσα υποδομή μετά από ειδική άδεια, η οποία θα χορηγείται από τον Φορέα 
Διαχείρισης και στην οποία θα αναφέρονται επακριβώς όλα τα στοιχεία (όνομα, μέσο, διαδρομή, 
ταχύτητα, χρόνος κ.λπ.) και με την προϋπόθεση ότι δεν δημιουργούνται προβλήματα στη διαβίωση των 
ειδών της ορνιθοπανίδας, των υδροβίων οργανισμών και στην άσκηση των αλιευτικών δραστηριοτήτων. 
Οι θέσεις πρόσβασης για τις ήπιες ναυταθλητικές δραστηριότητες καθορίζονται από τον Φορέα Διαχείρισης 
μετά από σύμφωνη γνώμη των καθ’ ύλη αρμόδιων υπηρεσιών. Δεν επιτρέπεται ο μόνιμος ελλιμενισμός 
των προαναφερόμενων σκαφών.
15.   Η γεωργία και η δενδροκαλλιέργεια στις νόμιμα, σύμφωνα με τις τελευταίες διανομές του Υπ. Γεωργίας, 
καλλιεργούμενες εκτάσεις, απαγορευμένου κάθε νέου έργου εκχέρσωσης αποψίλωσης άρδευσης 
αποστράγγισης καθώς και η με οποιονδήποτε τρόπο καταστροφή ή αλλοίωση των φυτοφρακτών.
Η προώθηση και ενίσχυση της αναδιάρθρωσης των καλλιεργειών και η εφαρμογή βελτιωμένων 
καλλιεργητικών πρακτικών καθώς η λήψη μέτρων και η διενέργεια ελέγχων για τον ποσοτικό περιορισμό 
στη χρήση λιπασμάτων και φυτοφαρμάκων και την ολοκληρωμένη καταπολέμηση εχθρών και ασθενειών, 
με σκοπό την εξοικονόμηση των υδατικών πόρων και τη μείωση της γεωργικής ρύπανσης.
16.  Οι δασοκομικές εργασίες (καλλιέργεια του δάσους, αντιδιαβρωτικά έργα, αναδασώσεις με φυτεύσεις 
αυτο¬φυών ειδών κ.λπ.), τα έργα δασοπροστασίας και η διαχείριση των δασών και δασικών εκτάσεων 
γενικά, με σκοπό την προστασία, διατήρηση και αποκατάσταση του οικοσυστήματος, αποκλειομένων των 
πρακτικών, όπως αποψιλωτικές υλοτομίες, χρησιμοποίηση ξενικών και μη αυ-τοφυών φυτικών ειδών 
στις αναδασώσεις, χρησιμοποίηση ταχυαυξών ειδών (π.χ. ευρωαμερικάνικη λεύκη) και γενικά πρακτικών 
που έχουν δυσμενείς επιπτώσεις στα κατάντη ευαίσθητα υγροτοπικά οικοσυστήματα. Τα παραπάνω έργα 
εκτελούνται μετά από σχετική διαχειριστική μελέτη, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, κατόπιν εγκρίσεως 
από την καθ’ ύλη αρμόδια Υπηρεσία μετά από γνωμοδότηση του Φορέα Διαχείρισης.

Στη Ζώνη Α1 (Δάσος της Απολλωνίας) επιτρέπονται:
1.  Η επιστημονική έρευνα μόνο των στοιχείων του οικοσυστήματος, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, με 
την προϋπόθεση ότι δεν δημιουργούνται προβλήματα υποβάθμισης στο οικοσύστημα.
2.  Η ημερήσια επίσκεψη μόνο με σκοπό την περιβαλλοντική εκπαίδευση, την παρατήρηση της φύσης 
(πεζοπορία σε σημασμένες διαδρομές, ορνιθολογικές παρατηρήσεις με μη μηχανοκίνητα μέσα κ.λπ.).
3.  Η συστηματική παρακολούθηση οικολογικών παραμέτρων και η εκτέλεση ειδικών διαχειριστικών 
έργων και η εφαρμογή μέτρων που αποσκοπούν στην αποκατάσταση, προστασία, διατήρηση, βελτίωση 
και ανάδειξη των ειδών και των ενδιαιτημάτων της περιοχής, υποβοηθούν στην επέκταση του υγρόφιλου 
παραλίμνιου δάσους και στην ποσοτική και ποιοτική βελτίωση της υδρολογικής ισορροπίας του. Στο 
πλαίσιο αυτό επιτρέπεται η εκτέλεση φυτοτεχνικών έργων, έργων για την αποκατάσταση και βελτίωση 
της ομαλής ροής των παρακείμενων χειμάρρων, έργων για την τροφοδοσία του δάσους με νερό, κ.λπ., 
εφόσον τεκμηριώνεται επαρκώς η σκοπιμότητα/αναγκαιότητα και η αποτελεσματικότητά τους και μετά από 
γνωμοδότηση του Φορέα Διαχείρισης.
4. Η εκτέλεση έργων που αποσκοπούν αποκλειστικά στην εξυπηρέτηση των επιτρεπόμενων δραστηριοτήτων 
των προηγουμένων παραγράφων, όπως καθαρισμοί και σήμανση μονοπατιών, κατασκευή έργων 
φύλαξης και παρατήρησης της φύσης, ειδικές περιφράξεις, έργα ερμηνείας περιβάλλοντος, κ.λπ. μετά την 
τεκμηρίωση της αναγκαιότητας και της σκοπιμότητάς τους, εκπόνησης ειδικής μελέτης και γνωμοδότησης 
του Φορέα Διαχείρισης.
5.  Η ελεγχόμενη προσπέλαση μόνον των πεζών για την άσκηση των παραπάνω επιτρεπομένων 
δραστηριοτήτων και των υπηρεσιακών τροχοφόρων για τη φύλαξη ή την εκτέλεση συγκεκριμένων 
επιτρεπόμενων έργων και εργασιών μετά από ειδική άδεια που θα χορηγείται από τον Φορέα Διαχείρισης.

Στη Ζώνη Α2 (Μακεδονικά Τέμπη) επιτρέπεται:
1.  Η επιστημονική έρευνα μόνο των στοιχείων του οικοσυστήματος, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, με 
την προϋπόθεση ότι δεν δημιουργούνται προβλήματα υποβάθμισης στο οικοσύστημα.
2.  Η ημερήσια επίσκεψη με σκοπό την περιβαλλοντική εκπαίδευση, την παρατήρηση της φύσης και την 
ήπια αναψυχή (πεζοπορία, περιήγηση με μη μηχανοκίνητα μέσα κ.λπ.).
3.  Η εγκατάσταση ελαφράς υποδομής (φυλάκια, πινακίδες, επιστημονικός εξοπλισμός, ξύλινα καθιστικά, 
στέγαστρα, παρατηρητήρια, χάραξη και σήμανση μονοπατιών κ.λπ.), για την οργάνωση και εξυπηρέτηση 
των προαναφερόμενων δραστηριοτήτων.
4.  Η ελεγχόμενη προσπέλαση πεζών και τροχοφόρων, μόνο στα μονοπάτια και στις υφιστάμενες 
οδούς που θα καθοριστούν, θα σημανθούν και θα συντηρούνται μετά από σχετική μελέτη και έγκριση 
και εφόσον δεν δημιουργούν προβλήματα φύλαξης του βιοτόπου από παράνομες δραστηριότητες. Στην 
περίπτωση αυτή είναι δυνατή η κατάργηση τμημάτων του οδικού δικτύου, η οποία πραγματοποιείται με 
κατάλληλη σήμανση και τοποθέτηση εμποδίων. Στα παραπάνω επιτρεπόμενα έργα και δραστηριότητες 
δεν συμπεριλαμβάνονται έργα επέκτασης και ασφαλτόστρωσης του οδικού δικτύου, καθώς και η άσκηση 
κάθε δραστηριότητας μηχανοκίνητου αθλητισμού (π.χ. Moto cross).

5.  Η συστηματική παρακολούθηση οικολογικών παραμέτρων και η εκτέλεση ειδικών διαχειριστικών 
έργων και η εφαρμογή μέτρων που αποσκοπούν στην αποκατάσταση, προστασία, διατήρηση, βελτίωση 
και ανάδειξη των ειδών και των ενδιαιτημάτων της περιοχής, όπως αυτά που υποβοηθούν στην επέκταση 
του παραποτάμιου δάσους, στην ποσοτική και ποιοτική βελτίωση και αποκατάσταση της υδατοπαροχής 
του Ρήχιου ποταμού, κ.λπ., εφόσον τεκμηριώνεται επαρκώς η σκοπιμότητα/αναγκαιότητα και η 
αποτελεσματικότητα τους και μετά από γνωμοδότηση του Φορέα Διαχείρισης.
6.  Οι δασοκομικές εργασίες (αντιδιαβρωτικά έργα, επαναφορά της βλάστησης με φυτεύσεις αυτοφυών 
ειδών, κ.λπ.), τα έργα δασοπροστασίας και η διαχείριση των δασών και δασικών εκτάσεων εν γένει, με 
σκοπό την προστασία, διατήρηση και αποκατάσταση του οικοσυστήματος, αποκλειομένων των πρακτικών 
όπως πχ. αποψιλωτικές υλοτομίες, χρησιμοποίηση ξενικών και μη αυτοφυών φυτικών ειδών στις 
αναδασώσεις, κ.λπ. και γενικά αυτών που επηρεάζουν δυσμενώς τα κατάντη ευαίσθητα οικοσυστήματα Τα 
παραπάνω έργα εκτελούνται μετά από σχετική διαχειριστική μελέτη, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, 
κατόπιν εγκρίσεως από την καθ’ ύλη αρμόδια Υπηρεσία του μετά από γνωμοδότηση του Φορέα Διαχείρισης.
7.  Η γεωργία και η δενδροκαλλιέργεια στις νόμιμα καλλιεργούμενες εκτάσεις, απαγορευμένου κάθε 
νέου έργου εκχέρσωσης αποψίλωσης άρδευσης αποστράγγισης καθώς και η με οποιονδήποτε τρόπο 
καταστροφή ή αλλοίωση των φυτοφρακτών.
Η προώθηση και ενίσχυση της αναδιάρθρωσης των καλλιεργειών και η εφαρμογή βελτιωμένων 
καλλιεργητικών πρακτικών καθώς 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.
8.  Η εκτέλεση έργων συντήρησης και αποκατάστασης της ροής του Ρήχιου ποταμού λόγω των 
προσχώσεων, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, μετά από έγκριση της αρμόδιας Υπηρεσίας και 
γνωμοδότηση του Φορέα Διαχείρισης.

Στους Πυρήνες Απόλυτης Προστασίας επιτρέπονται μόνο:
1.    Η επιστημονική έρευνα μόνο των στοιχείων του οικοσυστήματος, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, 
με την προϋπόθεση ότι δεν δημιουργούνται προβλήματα υποβάθμισης στο οικοσύστημα και σύμφωνα με 
τα οριζόμενα στο άρθρο 5 της παρούσης.
2.  Στο πνεύμα της απόλυτης προστασίας των πυρήνων επιτρέπονται μόνο η παρακολούθηση 
των οικολογικών παραμέτρων και ορισμένες μόνον εργασίες, που αποσκοπούν στην προστασία, 
αποκατάσταση και βελτίωση των χαρακτηριστικών του οικοσυστήματος, κατόπιν επαρκούς τεκμηρίωσης 
για την αναγκαιότητα τη σκοπιμότητα και την αποτελεσματικότητά τους μετά από γνωμοδότηση του Φορέα 
Διαχείρισης.
3.   Λοιπές δραστηριότητες και επεμβάσεις, καθώς και η προσπέλαση στους συγκεκριμένους χώρους 
απαγορεύονται.

Στην Περιοχή Β’ επιτρέπονται:
1.  Η επιστημονική έρευνα των στοιχείων του οικοσυστή¬ματος, καθώς και των πολιτισμικών στοιχείων 
(αρχαιολογι¬κά κ.λπ.) της περιοχής, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
2.  α) Δραστηριότητες παρατήρησης της φύσης, περι¬βαλλοντικής εκπαίδευσης, υπαίθριας αναψυχής, 
κατα¬σκήνωσης και υπαίθριας άθλησης, εκτός των οχλουσών, όπως μηχανοκίνητου αθλητισμού, 
ιπποδρομιών, αερα¬θλημάτων κ.λπ.
   β) Οι υπαίθριες εγκαταστάσεις προσωρινού ή μόνιμου χαρακτήρα για τις δραστηριότητες αυτές, είναι 
επιτρεπτές, υπό τον όρο ότι δεν αλλοιώνουν το χαρακτήρα του τοπίου, δε θέτουν σε κίνδυνο τον ευρύτερο 
υγροτοπικό χαρακτήρα της περιοχής, βρίσκονται εκτός περιοχών γεωργικής γης υψηλής παραγωγικότητας 
και απέχουν τουλάχιστον 500m από τα όρια των Περιοχών Απόλυτης Προστασίας.γ) Η ανέγερση και 
χρήση βοηθητικών κτιριακών εγκαταστάσεων (αποδυτήρια, WC κ.λπ.) για την εξυπηρέτηση των ανωτέρω 
δραστηριοτήτων, με τους εξής όρους:
- Μέγιστη δομήσιμη επιφάνεια: 60 τ.μ.
- Μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος : 4,5 μ.

Εθνικό Πάρκο λιμνών Κορώνειας - Βόλβης 
και Μακεδονικών Τεμπών

www.foreaskv.gr
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Εθνικό Πάρκο λιμνών Κορώνειας – Βόλβης 
και Μακεδονικών Τεμπών

ΦΟΡΕΑΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΛΙΜΝΩΝ ΚΟΡΩΝΕΙΑΣ - ΒΟΛΒΗΣ
Σωκράτη Τσακάλη 21, Λαγκαδάς, Τ.Κ. 57200

Τηλ. 23940 24553, Fax. 23940 26160
       facebook.com/foreaskv | email: foreaskv@otenet.gr

Κέντρο Πληροφόρησης Απολλωνίας
Απολλωνία Δήμου Βόλβης, ΤΚ 570 14

Τηλ 23930 41004, Fax 23930 41050

Οι λίμνες Κορώνεια, Βόλβη και ο Ρήχειος ποταμός ανήκουν στο Ευρωπαϊκό οικολογικό 
δίκτυο Natura 2000 και προστατεύονται από σειρά διεθνών συμβάσεων (Ramsar, 

Βαρκελώνης, Βέρνης), καθώς και την εθνική νομοθεσία.

Στην περιοχή έχουν οριοθετηθεί τρεις ζώνες προστασίας βάσει της ΚΥΑ 6919/2004. 
Εντός των ζωνών έχουν καθοριστεί οι επιτρεπόμενες δραστηριότητες, χρήσεις και 
όροι δόμησης. Υπεύθυνος για την εφαρμογή των διατάξεων της ΚΥΑ είναι ο Φορέας 

Διαχείρισης λιμνών Κορώνειας – Βόλβης

Η περιοχή των λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών χαρακτηρίστηκε ΕΘΝΙΚΟ 
ΠΑΡΚΟ το 2004 με την Κοινή Υπουργική Απόφαση (Κ.Υ.Α.) 6919/11-2-2004 (ΦΕΚ248Δ/2004) 
«Χαρακτηρισμός των λιμναίων χερσαίων και υδάτινων περιοχών του υγροτοπικού συστήματος των 
λιμνών Βόλβης-Κορώνειας και Μακεδονικών Τεμπών ως «Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων των λιμνών 
Κορώνειας-Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών» και καθορισμός ζωνών προστασίας και καθορισμός 
χρήσεων, όρων και περιορισμών δόμησης» και το Παράρτημα 1 «Οριοθέτηση περιοχών προστασίας 
Εθνικού Πάρκου Υγροτόπου των Λιμνών Κορώνειας-Βόλβης και των Μακεδονικών Τεμπών» 
(ΦΕΚ416Δ/2004) όπως τροποποιήθηκε με την Κ.Υ.Α. 39542/12-08-2008 (ΦΕΚ441ΑΑΠ/2008). Για το 
Εθνικό Πάρκο έχει εγκριθεί σχέδιο διαχείρισης με την 58481/12 (ΦΕΚ3159Β/2012).

Το Εθνικό Πάρκο λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών θεσμοθετήθηκε με σκοπό την 
προστασία, διατήρηση και διαχείριση της φύσης και του τοπίο, ως φυσικής κληρονομίας και πολύτιμου 
εθνικού φυσικού πόρου στις λιμναίες, χερσαίες και υδάτινες περιοχές του υγροτοπικού συστήματος των 
λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών, που διακρίνονται για την μεγάλη βιολογική, 
οικολογική, αισθητική, επιστημονική, γεωμορφολογική και παιδαγωγική τους αξία. Η συνολική έκταση 
της προστατευόμενης περιοχής ανέρχεται σε 2.120.000 στρέμματα και βρίσκεται στην Π.Ε. Θεσσαλονίκης, 
και μικρό τμήμα της στην Π.Ε. Χαλκιδικής και Π.Ε. Κιλκίς της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. 

Ειδικότερα επιδιώκεται: 
➤ η αποκατάσταση, βελτίωση και η εις το διηνεκές προστασία και διατήρηση:

• του διεθνούς σημασίας υγροτοπικού οικοσυστήματος των λιμνών Κορώνειας - Βόλβης (υγρότοπος 
Ramsar).
• του Ρήχιου ποταμού, ο οποίος αποτελεί το φυσικό εκχυλιστή των λιμνών Κορώνειας - Βόλβης 
και εξασφαλίζει την επικοινωνία τους με τη θάλασσα, καθώς και της «Ειδικά Προστατευόμενης 
Μεσογειακής Περιοχής» και υψηλής αισθητικής αξίας παραποτάμιου δάσους (Μακεδονικά Τέμπη).
• του μοναδικής αξίας υπολείμματος παραλίμνιου δάσους της Απολλωνίας, το οποίο αποτελεί 
βιότοπο σπάνιων ειδών ορνιθοπανίδας (συνύπαρξη λευκοπελαργών και σταχτοτσικνιάδων).
• των διατηρητέων μνημείων της φύσης (αιωνόβιος πλάτανος στο «Βήμα του Απ. Παύλου» 
Απολλωνίας και υπεραιωνόβιοι πλάτανοι Σχολαρίου).
• των ενδιαιτημάτων των προστατευόμενων ειδών ορνιθοπανίδας και ιδίως της μεταναστευτικής.
• των βιοτόπων ενδημικής χλωρίδας.
• των παραλίμνιων και παραποτάμιων τύπων οικοτόπων, ευρωπαϊκού και διεθνούς ενδιαφέροντος 
και ιδιαίτερα των συστημάτων της υδρόβιας, ελόβιας και υγρόφιλης βλάστησης.
• του λιμναίου οικοσυστήματος, από δραστηριότητες εντός & εκτός των λιμνών (ρύπανση, αλόγιστη 
κατανάλωση νερού κ.λπ.)

 
➤  η ανάπτυξη συμβατών, με την ως άνω προστασία και διατήρηση, χρήσεων 
      και δραστηριοτήτων, που αφορούν:

• στην περιβαλλοντική εκπαίδευση - πληροφόρηση και ευαισθητοποίηση του κοινού.
• στη προώθηση των παραδοσιακών χρήσεων και δραστηριοτήτων του αγροτικού τομέα (αλιείας, 
βόσκησης, γεωργίας, δασοπονίας κ.λπ.) μέσα από τον αειφορικό τρόπο άσκησής τους.
• στην προστασία και διαφύλαξη των φυσικών και πολιτιστικών πόρων μέσα από την αειφορική 
διαχείρισή τους.
• στην ανάπτυξη ήπιας μορφής τουρισμού και αναψυχής συνδυασμένης με οικοφυσιογνωστικό, 
πολιτιστικό και εκπαιδευτικό ενδιαφέρον.

Το Εθνικό Πάρκο οριοθετείται με τρεις ζώνες (Α, Β, Γ), εκ των οποίων οι δυο (Β, Γ) είναι περιφερειακές. 
Η ζώνη Α περιλαμβάνει τις λίμνες Κορώνεια και Βόλβη με τις όχθες, τους καλαμιώνες, τα κανάλια, τις 
ελώδεις και περιοδικά κατακλυζόμενες εκτάσεις, τα ποτάμια, τα ρέματα, τη παραλίμνια και παραποτάμια 
βλάστηση καθώς και τις δασικές και γεωργικές εκτάσεις που περιλαμβάνονται ανάμεσα στις λίμνες και 
υποζώνες τη Ζώνη Α1, το Δάσος Απολλωνίας χαρακτηρισμένο ως περιοχή απολύτου προστασίας, και τη 
Ζώνη Α2, τα Μακεδονικά Τέμπη χαρακτηρισμένα ως περιοχή προστασίας της φύσης. 

στ)  των  περιπτώσεων  2, 10 και  14 της  10ης  Ομάδας (αγωγοί φυσικού αερίου – ελικοδρόμια – ραντάρ, 
κεντρικοί αναμεταδότες κ.λπ.).
3. Της ίδρυσης, εγκατάστασης και λειτουργίας κύριων ξενοδοχειακών καταλυμάτων εκτός  σχεδίων  
πόλεων και εκτός  ορίων οικισμών εφόσον η δυναμικότητά τους υπερβαίνει τις 150 κλίνες. Οι λοιπές 
μονάδες (μικρότερες  των 150 κλινών) επιτρέπονται εφόσον εντάσσονται στο τοπίο της περιοχής (ΕΠΑΕ 
Α΄ βαθμού) και διαθέτουν σύστημα βιολογικής  επεξεργασίας των υγρών αποβλήτων τους, σύμφωνα με 
τις ισχύουσες  διατάξεις.
4. Της ίδρυσης, εγκατάστασης και λειτουργίας νέων βιομηχανικών μονάδων με αντλούμενη παροχή 
μεγαλύτερη  των  50m3/ημέρα  οι  οποίες κατά  την  παραγωγική τους  διαδικασία αποστραγγίζουν σε 
ρέματα  ή στο έδαφος ποσότητα υγρών αποβλήτων  μεγαλύτερη των 50m3/ημέρα,  ανεξάρτητα από το  
βαθμό  επεξεργασίας  τους.  Οι λοιπές  μονάδες  που  δεν  εμπίπτουν  στην προαναφερόμενη περίπτωση 
χωροθετούνται σε οργανωμένες ζώνες, που προσδιορίζονται από εγκεκριμένα Γενικά Πολεοδομικά 
Σχέδια ή Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π. σε εφαρμογή του ν. 2508/1997. Τα όρια των ως άνω οργανωμένων ζωνών δεν 
επιτρέπεται να απέχουν απόσταση  μικρότερη των  200m  εκατέρωθεν της  κοίτης των  υφιστάμενων 
ρεμάτων. Η εγκατάσταση και λειτουργία των μονάδων αυτών  γίνεται σύμφωνα με τις  κείμενες  
διατάξεις και μετά από γνωμοδότηση του Φορέα Διαχείρισης. Μέχρι την  ολοκλήρωση  των  Γενικών 
Πολεοδομικών  Σχεδίων ή ΣΧΟΟΑΠ σε εφαρμογή του ν. 2508/1997, οι βιομηχανικές/βιοτεχνικές μονάδες  
που από τη λειτουργία τους (παραγωγική  διαδικασία) προκύπτει ότι έχουν ανάγκες  σε νερό  καθώς  
επίσης  και  παράγουν  υγρά  απόβλητα μέχρι  15m3/ημέρα - κατά  την  παραγωγική  διαδικασία - δύναται  
να χωροθετούνται εκτός  των  οργανωμένων  ζωνών, σύμφωνα με τους  όρους και περιορισμούς  της 
παρούσας κοινή υπουργική απόφαση καθώς και τη σύμφωνη γνώμη του αρμοδίου  Φορέα Διαχείρισης.
5. Της διαχείρισης των δασών με αποψιλωτικές υλοτομίες και η εισαγωγή  ξενικών ειδών κατά τις  
αναδασώσεις.

Των απαγορεύσεων εξαιρούνται:
α)  τα  έργα  που αποδεδειγμένα  αποσκοπούν  στην αποκατάσταση, βελτίωση  και  διατήρηση  του  φυσικού 
περιβάλλοντος της  περιοχής  αυτής  και  των  κατάντη χερσαίων και υγροτοπικών οικοσυστημάτων και 
προβλέπονται από ολοκληρωμένα σχέδια διαχείρισης σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και
β)  τα  έργα  υποδομής  της  4ης  Ομάδας  της  κοινή υπουργική  απόφαση  15393/2332/5.8.2002  που 
συμβάλλουν  στην  εκάστοτε  προσαρμογή  των  υφιστάμενων έργων  διαχείρισης στερεών  αποβλήτων  
στην  σχετική κοινοτική  και εθνική νομοθεσία.

Στο  σύνολο  της  περιοχής Γ΄ επιτρέπονται  οι  περιπτώσεις  3, 4, 5, 6 και 7 των έργων και δραστηριοτήτων 
της 4ης Ομάδας (Συστήματα Υποδομών) όλων των κατηγοριών του Παραρτήματος Ι της κοινή υπουργική 
απόφαση 15393/2332/5.8.2002.

Το Εθνικό Πάρκο περιλαμβάνει δυο Ειδικές Ζώνες Διατήρησης (Ε.Ζ.Δ.) και μια Ζώνη Ειδικής Προστασίας 
(Ζ.Ε.Π.) του Ευρωπαικού Οικολογικού Δικτύου NATURA 2000. 

Συγκεκριμένα: 
ΕΖΔ: Λίμνες Βόλβη και Λαγκαδά – ευρύτερη περιοχή με κωδικό GR1220001, έκτασης 269.478,10 
στρέμματα
ΕΖΔ: Στενά Ρεντίνας – ευρύτερη περιοχή με κωδικό GR1220003, έκτασης 29.051,60 στρέμματα
ΖΕΠ: Λίμνες Κορώνειας – Βόλβης, Στενά Ρεντίνας και ευρύτερη περιοχή με κωδικό GR1220009, 
έκτασης 1.616.313,30 στρέμματα

Ο Φορέας Διαχείρισης λιμνών Κορώνειας Βόλβης ιδρύθηκε το 2002 με το Ν.3044/02 (ΦΕΚ197Α/2002) 
με σκοπό τη διοίκηση και διαχείριση των προστατευόμενων περιοχών. Αποτελεί νομικό πρόσωπο 
ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, εποπτευόμενο από το Υπουργείο Π.Α.Π.ΕΝ. Η έδρα του 
Φορέα Διαχείρισης βρίσκεται στο Λαγκαδά, ενώ λειτουργεί και Κέντρο Πληροφόρησης στην Απολλωνία 
του Δήμου Βόλβης. 


