
 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΔ ΦΠΒ/2525/101 
Πρόσθετοι όροι και περιορισμοί για την προστα-

σία της περιοχής άνευ δρόμων του όρους Μαί-

ναλου.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τον ν. 4685/2020 «Εκσυγχρονισμός περιβαλλοντι-

κής νομοθεσίας, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία 
των Οδηγιών 2018/844 και 2019/692 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και λοιπές διατάξεις» 
(Α΄ 92) και ιδίως το άρθρο 47 εκείνου.

2. Τον ν. 1650/1986 «Διατάξεις για την προστασία του 
περιβάλλοντος» (Α΄160).

3. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρ-
νηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, Α΄ 98) , 
όπως διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 
119 του ν. 4622/2019 (Α΄ 133).

4. Το π.δ. 70/2015 «Ανασύσταση των Υπουργείων Πο-
λιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών και Δι-
κτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ανασύσταση 
του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετονομασία 
του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.» 
(Α΄114), .

5. Το π.δ. 132/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Περιβάλ-
λοντος και Ενέργειας» (Α΄160).

6. Το π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών 
Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄2).

7. Την υπ’ αρ. 35/20.01.2021 απόφαση του Πρωθυ-
πουργού και του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας 
«Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Περιβάλλο-
ντος και Ενέργειας, Γεώργιο Αμυρά» (Β΄178).

8. Την κοινή υπουργική απόφαση υπ’ αρ. 50743/2017 
«Αναθεώρηση εθνικού καταλόγου περιοχών του Ευρω-
παϊκού Οικολογικού Δικτύου Natura 2000» (Β’ 4432).

9 Το γεγονός ότι έχει ανατεθεί και εκπονείται Ειδική 
Περιβαλλοντική Μελέτη (ΕΠΜ) για το σύνολο των πε-
ριοχών του δικτύου Natura 2000 της Περιφέρειας Πε-
λοποννήσου μεταξύ των οποίων και για την περιοχή με 
κωδ GR2520001 «Όρος Μαίναλο». Η ΕΠΜ θα καταλήξει 
σε πρόταση χαρακτηρισμού της περιοχής καθώς και κα-

θορισμού χρήσεων γης και δραστηριοτήτων μέσα στην 
ανωτέρω προστατευόμενη περιοχή που θα οδηγήσει 
στην έκδοση σχετικού Προεδρικού Διατάγματος.

10. Την μελέτη «NATLAND - Αδιατάρακτες Φυσικές 
Περιοχές στην Ελλάδα (SEBI 13)» με ανάδοχο το Εργα-
στήριο Διατήρησης της Βιοποικιλότητας του Τμήματος 
Βιολογικών Εφαρμογών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων,  
η οποία χρηματοδοτήθηκε από το Πράσινο Ταμείο (ΑΔΑ: 
ΨΥΟΚ46Ψ8440Ο7) στο πλαίσιο του Χρηματοδοτικού 
προγράμματος “Φυσικό Περιβάλλον και Καινοτόμες 
Δράσεις 2021” για την περίοδο 2021 - 2022.

11. Το υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΓΔΠΠ/127425/1955/2.12.2022 
αίτημα παροχής πληροφοριών της Γενικής Διεύθυνσης 
Περιβαλλοντικής Πολιτικής του Υπουργείου Περιβάλλο-
ντος και Ενέργειας προς την Αποκεντρωμένη Διοίκηση 
Πελοποννήσου - Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου.

12. Το με αρ. πρωτ. 175482/2.12.2022 έγγραφο απά-
ντησης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου - 
Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου (αρ. πρωτ. ΥΠΕΝ/ΓΔΠΠ/
127987/1975/5.12.2022).

13. Το υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΓΔΠΠ/82246/1251/5.8.2022 
αίτημα παροχής πληροφοριών της Γενικής Διεύθυνσης 
Περιβαλλοντικής Πολιτικής του Υπουργείου Περιβάλλο-
ντος και Ενέργειας προς την Περιφέρεια Πελοποννήσου.

14. Το υπ’ αρ. 288272/24.08.2022 έγγραφο απάντησης 
της Περιφέρειας Πελοποννήσου (υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/
ΓΔΠΠ/128064/1977/5.12.2022).

15. Την υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΠΔΑ/127723/2812/ 
Εισήγηση της ΓΔΟΥ του ΥΠΕΝ από την οποία προκύ-
πτει ότι από τις κανονιστικές διατάξεις της παρού-
σας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος 
του κρατικού προϋπολογισμού (υπό στοιχεία  ΥΠΕΝ/
ΓΔΠΠ/127724/1974/02.12.2022).

16. Την υπό στοιχεία  ΥΠΕΝ/ΓΔΠΠ/128099/1979/Εισή-
γηση της Γενικής Διεύθυνσης Περιβαλλοντικής Πολιτι-
κής, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Σκοπός

1. Σκοπός της παρούσας είναι η αποτελεσματική προ-
στασία των τύπων οικοτόπων και ειδών χλωρίδας, άγρι-
ας πανίδας και ορνιθοπανίδας και των ενδιαιτημάτων 
τους της περιοχής άνευ δρόμων του όρους Μαίναλου, 
μέσω της θεσμοθέτησης πρόσθετων ειδικών όρων και 
περιορισμών.
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2. Ειδικότερα, με την παρούσα επιδιώκεται:
α) ο έλεγχος των δραστηριοτήτων στην περιοχή, με 

στόχο την προστασία της βιοποικιλότητας,
β) η αναχαίτιση της αύξησης των τεχνητών επιφανειών 

και του κατακερματισμού των φυσικών οικοσυστημάτων 
από τους δρόμους και τις τεχνητές επιφάνειες, και των συ-
ναφών αρνητικών επιπτώσεων αυτών στη βιοποικιλότητα,

γ) η διατήρηση των τύπων οικοτόπων και των ειδών 
χλωρίδας, άγριας πανίδας και ορνιθοπανίδας που απα-
ντώνται στη συγκεκριμένη περιοχή,

δ) η διαφύλαξη των φυσικών, πολιτιστικών, ιστορικών, 
αισθητικών και λοιπών αξιών του τοπίου, όπως ορίζονται 
στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση για το τοπίο,

ε) η διατήρηση των ήπιων παραδοσιακών ανθρωπογε-
νών δραστηριοτήτων που δεν διαταράσσουν τα φυσικά 
οικοσυστήματα και τη φυσική εξέλιξή τους,

στ) η ανάπτυξη του φυσιολατρικού, περιπατητικού, 
ορειβατικού και οικολογικού τουρισμού σε περιοχές 
υψηλής φυσικής και αισθητικής αξίας συμβατού με τους 
ως άνω επί μέρους στόχους και

ζ) η θεσμοθέτηση όρων και περιορισμών για την 
εξασφάλιση της αρμονικής συνύπαρξης ανθρώπου και 
φύσης στο πλαίσιο της ήπιας και βιώσιμης ανάπτυξης.

Άρθρο 2
Οριοθέτηση της περιοχής εφαρμογής

1. Η περιοχή εφαρμογής της παρούσας ορίζεται στον 
χάρτη άνευ κλίμακας του Παραρτήματος 1 με κόκκινη 
συνεχή γραμμή. Ο χάρτης θεωρήθηκε από τον Προϊ-
στάμενο της Διεύθυνσης Τοπογραφικών Εφαρμογών, 
αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας και συν-
δημοσιεύεται με αυτήν.

2. Τα όρια της περιοχής της παρ. 1 του παρόντος άρ-
θρου καθορίζονται από τις ακριβείς συντεταγμένες σε 
σύστημα αναφοράς ΕΓΣΑ 87 του Παραρτήματος 2 που 
αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας και συνδη-
μοσιεύεται με αυτήν.

3. Η έκταση της περιοχής της παρ. 1 του παρόντος 
είναι 44.98 τετραγωνικά χιλιόμετρα και εκτείνεται σε ένα 
υψομετρικό εύρος 1.837 μέτρων (730 - 1837 μέτρα).

4. Η περιοχή της παρ. 1 του παρόντος εμπίπτει σχε-
δόν στο σύνολο της εντός της προστατευόμενης πε-
ριοχής του δικτύου Natura 2000 με κωδική ονομασία 
GR2520001 «Όρος Μαίναλο», η οποία έχει χαρακτηριστεί 
ως Τόπος Κοινοτικής Σημασίας (ΤΚΣ) όπως ορίζεται στην 
Οδηγία 92/43/ΕΟΚ.

5. Βασικό χαρακτηριστικό της περιοχής της παρ. 1 του 
παρόντος είναι το αδιατάρακτο φυσικό περιβάλλον, στο 
οποίο δεν υφίστανται δρόμοι για την κίνηση μηχανοκί-
νητων οχημάτων και δεν έχουν κατασκευαστεί άλλου 
είδους τεχνητές επιφάνειες.

Άρθρο 3
Όροι και περιορισμοί

Στο σύνολο της περιοχής του άρθρου 2:
1. Απαγορεύεται η διάνοιξη δρόμων κίνησης μηχανο-

κίνητων οχημάτων, ανεξαρτήτως κατηγορίας και κάθε 
είδους τεχνική επέμβαση, μεταβολή ή αλλοίωση του 
φυσικού περιβάλλοντος.

2. Από την παρούσα δεν θίγονται νομίμως υφιστάμενα 
έργα και η συντήρησή τους, εφόσον τηρείται η διάταξη 
της παρ. 1 του παρόντος.

3. Ειδικότερα επιτρέπεται η σήμανση, επισκευή, συ-
ντήρηση και βελτίωση υφιστάμενων ορειβατικών και 
πεζοπορικών μονοπατιών, χωρίς τη χρήση μηχανοκί-
νητων μέσων πρόσβασης και με την προϋπόθεση ότι οι 
επεμβάσεις θα υλοποιούνται με φυσικά υλικά.

4. Εξαιρούνται από τους όρους και τους περιορισμούς 
της παρούσας έργα για σκοπούς Εθνικής Άμυνας, όπως 
καθορίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης 
νομοθεσίας.

5. Εξαιρούνται των ανωτέρω απαγορεύσεων έργα και 
επεμβάσεις:

α) που υλοποιούνται λόγω εκτάκτου ανάγκης (σει-
σμών, πλημμυρών, θεομηνιών, πυρκαγιάς κ.λπ.), εφόσον 
μετά λαμβάνεται μέριμνα για την αποκατάσταση του 
περιβάλλοντος.

β) έργα και επεμβάσεις που κρίνονται απαραίτητες για 
λόγους προστασίας ή/και αποκατάστασης του φυσικού 
και δασικού περιβάλλοντος.

Άρθρο 4
Έλεγχος - Κυρώσεις

1. Ο έλεγχος τήρησης των διατάξεων της παρούσης και 
η βεβαίωση τυχόν παραβάσεων για την επιβολή κυρώσε-
ων, γίνονται από τις αρμόδιες αρχές βάσει της εκάστοτε 
κείμενης νομοθεσίας.

2. Η φύλαξη και επόπτευση της περιοχής γίνεται από 
τα αρμόδια όργανα.

Άρθρο 5
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δη-

μοσίευσή της και διαρκεί δύο (2) έτη.
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 10 Ιανουαρίου 2023

Ο Υφυπουργός 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ

Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα 
Τηλ. Κέντρο 210 5279000
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