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Το Ε.Π.Α.ΜΑ.Θ ορίστηκε το 2008 στο πλαίσιο Εθνικής Νομοθεσίας (Κ.Υ.Α. 

44549/17-10-2008) και περιλαμβάνει: 

 

•Δέλτα Νέστου.  

•Λίμνη Βιστωνίδα. 

•Λίμνης Ισμαρίδας. 

•Ευρύτερη περιοχή. 

 

Τμήμα του εμπίπτει εντός του Ευρωπαϊκού Οικολογικού Δικτύου Natura 

2000. 

 

Ζωνοποίηση :  

 

•Ζώνη Α – Περιοχή Προστασίας της Φύσης 

 

•Ζώνη Β - Περιοχή Προστατευόμενων Φυσικών Σχηματισμών, 

Προστατευόμενων Τοπίων και Στοιχείων Τοπίου Προστασίας της Φύσης  

 

•Ζώνη Γ -  Περιοχή Οικοανάπτυξης 





 

Φορέας Διαχείρισης Δέλτα Νέστου – Βιστωνίδας – Ισμαρίδας   

 

Ν.Π.Ι.Δ. εποπτευόμενο από το Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας. 

 

 

Επιτρεπόμενες χρήσεις: 

 

Γνωμοδότηση του Φ.Δ. με Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου κατόπιν 

εισήγησης από το Επιστημονικό Προσωπικό του ΦΔ.  

 

 

Παράνομες Δραστηριότητες: 

 

Πρόγραμμα Επόπτευσης – Φύλαξης από ΦΔ: 

 

•Καταγραφή παράνομων δραστηριότητων & ενεργειών.  

 

•Έγγραφη ενημέρωση αρμόδιων υπηρεσιών από ΦΔ. 

 

•Κοινές Αυτοψίες μεταξύ ΦΔ & Υπηρεσιών. 



ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ 

ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ (ΕΠΑΜΑΘ) ΣΤΗΝ 

ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΔΕΛΤΑ ΝΕΣΤΟΥ 



Επιτρεπόμενες Χρήσεις εντός της Ζώνης Α ΕΠΑΜΑΘ 

 

•Επιστημονική έρευνα για την διαχείριση των προστατευόμενων 

οικοσυστημάτων & στοιχείων πολιτιστικής κληρονομιάς. 

 

• Ημερήσια επίσκεψη για περιβαλλοντική εκπαίδευση, παρατήρηση φύσης, 

αναψυχή, δημιουργία μη μόνιμων υποδομών, π.χ. βελτίωση μονοπατιών, 

στέγαστρα − παρατηρητήρια, πινακίδες πληροφόρησης, υπαίθριοι χώροι 

περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, ποδηλατοδρόμοι, κλπ..  

 

• Διοργάνωση εναλλακτικών τουριστικών προγραμμάτων. 

 

• Υδατοκαλλιέργεια ημιεντατική –– εκτατική σε χερσαίες ή υδάτινες 

εγκαταστάσεις και οι αναγκαίες υποδομές τους. 

 

•Η χρήση των λιμνοθαλάσσιων οικοσυστημάτων ως ιχθυοτροφείων. 

 

• Αλιεία σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

•Η γεωργία στις νομίμως υφιστάμενες καλλιεργούμενες εκτάσεις & τα αναγκαία 

έργα υποδομής (άρδευση, οδοποιία κ.λ.π.). 

 

• Η βόσκηση κατόπιν σχετικής διαχειριστικής μελέτης.  

 

• Η απόληψη φερτών υλών, από κοίτες & εκβολές ποταμών, εντός 

συγκεκριμένων χώρων, μετά από διαχειριστική μελέτη. 

 

•Ελεύθερη χρήση παραλιών & οργανωμένες πλαζ για κολύμβηση, με μη 

μόνιμες υποδομές. 

 

•Λειτουργία νομίμως υφιστάμενων γεωτρήσεων & ανόρυξη νέων μόνο για 

την εξυπηρέτηση των υδατοκαλλιεργειών. 

 

• Θαλάσσια Ζώνη Α του ΕΠΑΜΑΘ, επιτρέπεται η θαλάσσια υδατοκαλλιέργεια 

και η αλιεία, το κολύμπι και οι μη μόνιμες πλωτές υποδομές και εγκαταστάσεις 

θαλάσσιας αναψυχής.   

 

 

 





Επιτρεπόμενες Χρήσεις εντός της Ζώνης Β1 ΕΠΑΜΑΘ – 

περιλαμβάνει την κοίτη του ποταμού Νέστου 

 

• Η γεωργία & η βόσκηση όπως αναφέρθηκαν για την ζώνη Α. 

 

• Η χρήση & συντήρηση υφιστάμενων γεωργικών αποθηκών & ανέγερση νέων. 

 

• Η λειτουργία των νομίμως υφιστάμενων γεωτρήσεων και η ανόρυξη νέων. 

 

• Βελτίωση & εκσυγχρονισμός των Νομίμως Υφιστάμενων κτηνοτροφικών 

μονάδων -  ΔΕΝ επιτρέπεται η ανέγερση νέων. 

 

• Βελτίωση, εκσυγχρονισμός & επέκταση Νομίμως Υφιστάμενων 

εγκαταστάσεων συλλογής, συσκευασίας & επεξεργασίας γεωργικών προϊόντων 

μόνον για τελική δυναμικότητα Β΄ κατηγορίας. 



Επιτρεπόμενες Χρήσεις εντός της Ζώνης Β3 ΕΠΑΜΑΘ – 

Υπόλοιπη Χερσαία Έκταση 

• Χερσαία υδατοκαλλιέργεια, κατόπιν ειδικών διαχειριστικών μελετών.  

 

• Η γεωργία & η βόσκηση όπως ήδη αναφέρθηκαν. 

 

• Χρήση & συντήρηση υφιστάμενων γεωργικών αποθηκών και ανέγερση νέων. 

 

• Λειτουργία των νομίμως υφιστάμενων γεωτρήσεων - ΔΕΝ επιτρέπεται η 

ανέγερση νέων γεωτρήσεων. 

 

• Βελτίωση & εκσυγχρονισμός των Νομίμως Υφιστάμενων κτηνοτροφικών 

μονάδων -  ΔΕΝ επιτρέπεται η ανέγερση νέων. 

 

•Οι εσταυλισμοί αιγοπροβάτων, ίππων και βοοειδών, έως Β΄ κατηγορίας. 

 

• Βελτίωση & εκσυγχρονισμός, των Νομίμως Υφιστάμενων εγκαταστάσεων 

συλλογής, συσκευασίας & επεξεργασίας γεωργικών προϊόντων μόνον για 

τελική δυναμικότητα Β΄ κατηγορίας – ΔΕΝ επιτρέπεται η επέκτασή τους. 

 

 



Επιτρεπόμενες Χρήσεις εντός της Ζώνης Β3 ΕΠΑΜΑΘ – 

Υπόλοιπη Χερσαία Έκταση 

 

 

• Ελεύθερη χρήση των παραλιών & οργανωμένες πλαζ για κολύμβηση, με μη 

μόνιμες υποδομές. 

 

• Χώροι οργανωμένης κατασκήνωσης (Camping) μέγιστης δυναμικότητας 300 

ατόμων, εντός ζώνης πλάτους 800,0 m. από την ακτογραμμή.  

 

• Χρήση των λιμνοθαλάσσιων οικοσυστημάτων ως ιχθυοτροφείων και η 

δημιουργία της αναγκαίας υποδομής. 

 

• Εγκαταστάσεις ναυπήγησης & επισκευής πλοίων & σκαφών, ΕΚΤΟΣ των 

σκαφών αναψυχής, αθλητικών σκαφών & διαλυτήρια πλοίων μέχρι Β΄ 

κατηγορία.  

 



Επιτρεπόμενες Χρήσεις εντός της Ζώνης Β4 ΕΠΑΜΑΘ – 

Θαλάσσια Έκταση 

•Θαλάσσια υδατοκαλλιέργεια και η αλιεία. 

 

• Το κολύμπι, οι μη μόνιμες πλωτές υποδομές και εγκαταστάσεις θαλάσσιας 

αναψυχής μέχρι Β΄ κατηγορίας. 

 

• Εγκαταστάσεις για ναυπήγηση & επισκευή πλοίων και σκαφών, όπως ήδη 

αναφέρθηκε. 

 



Επίσης, στις ζώνες Β2 & Β3 επιτρέπεται η θήρα όπως ορίζεται από την 

ισχύουσα νομοθεσία.  

 

Για ανόρυξη νέων γεωτρήσεων σε περιοχές όπου εντοπίζεται υφαλμύρωση 

του υπόγειου υδροφόρου ορίζοντα σύμφωνα με σχετική ειδική μελέτη, ο ΦΔ 

γνωμοδοτεί αρνητικά, ακόμη και αν προβλέπεται η εν λόγω δραστηριότητα στις 

επιτρεπόμενες χρήσεις.  

 

 

 

ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΔΟΜΗΣΗ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΖΩΝΗΣ Β 





Επιτρεπόμενες Χρήσεις εντός της Ζώνης Γ ΕΠΑΜΑΘ –  

•Η γεωργία στις νομίμως υφιστάμενες καλλιεργούμενες εκτάσεις.  

 

•Η χρήση & συντήρηση υφιστάμενων γεωργικών αποθηκών & ανέγερση νέων 

ισογείων.  

 

• Η βόσκηση. 

 

• Η θήρα, όπως ορίζεται από την ισχύουσα νομοθεσία.  

 

• Η ελεύθερη χρήση παραλιών & οργανωμένες πλαζ για κολύμβηση. 

 

• Ανόρυξη νέων γεωτρήσεων. 

 

•Αλιεία και υδατοκαλλιέργεια.  

 

•Θερμοκήπια.  

 

 

 



Επιτρεπόμενες Χρήσεις εντός της Ζώνης Γ ΕΠΑΜΑΘ –  
 

 

• Εγκατάσταση καθετοποιημένων πτηνοκτηνοτροφικών μονάδων έως 200 

ισοδυνάμων ζώων και με προϋπόθεση ότι το γήπεδο της δραστηριότητας, 

να απέχει κατ΄ ελάχιστο 1 χλμ. από τα όρια των ζωνών A και Β.  

 

•Οργανωμένοι χώροι διάθεσης αδρανών υλικών.  

 

• Μάντρες οικοδομικών υλικών. 

 

•Εγκαταστάσεις συλλογής, συσκευασίας και επεξεργασίας γεωργικών & 

αλιευτικών προϊόντων μέχρι Β΄ κατηγορία. 

 

• Διάφορες βιομηχανίες, βιοτεχνίες και εγκαταστάσεις κατασκευής διαφόρων 

προϊόντων μέχρι Β΄ κατηγορία. 



Επιτρεπόμενες Χρήσεις εντός της Ζώνης Γ ΕΠΑΜΑΘ –  

 

 

• Τουριστικές εγκαταστάσεις μέγιστης δυναμικότητας 500 ατόμων και 300 

κλίνες. 

 

• Ξενώνες & Κατασκηνώσεις μέγιστης δυναμικότητας 500 ατόμων. 

 

• Εγκαταστάσεις αναψυχής (εστιατόρια, ταβέρνες, αναψυκτήρια). 

 

• Αθλητικές εγκαταστάσεις (Β΄ κατηγορία). 

 

• Αίθουσες Θεάτρου, Κινηματογράφων, Συναυλιών (Β΄ κατηγορία).  

 

• Κέντρα Πολιτισμού, Θεματικά Πάρκα, Εκθεσιακά Κέντρα (Β΄ κατηγορία). 

 

• Υπεραγορές, Εμπορικά Κέντρα, Εγκαταστάσεις Χονδρικού Εμπορίου. 

 

• Δόμηση & Οικιστική επέκταση. 

 

 

 





ΠΑΡΑΝΟΜΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΝΤΟΣ 

ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ (ΕΠΑΜΑΘ) ΣΤΗΝ 

ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΔΕΛΤΑ ΝΕΣΤΟΥ 



ΑΜΜΟΛΗΨΙΕΣ 

ΑΜΕΣΗ ενημέρωση της ΕΛ.ΑΣ.  

 

Η ΕΛ.ΑΣ. διατάσει ΑΜΕΣΗ παύση των εργασιών &  Αυτόφωρη 

Διαδικασία για τους παραβάτες. 

 

 

Έγγραφη ενημέρωση Αρμόδιων Υπηρεσιών από ΦΔ: 

  

1. Τμήμα Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας της ΠΕ Καβάλας. 

 

2. Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης. 

 

3. Δασαρχείο. 

 

Αυτοψία των Υπηρεσιών  Επιβολή Κυρώσεων 



ΑΜΜΟΛΗΨΙΕΣ 
 

Κυρώσεις: 

 

Φυλάκιση  3 μήνες έως 2 έτη.  

 

 

Διοικητικό Πρόστιμο  Αφορά Ιδιοκτήτη αγροτεμαχίου & Εργολάβο.  

 

Νομοθεσία (Ν.1650/1986 & Ν. 3010/2002) προβλέπει  όρια χρηματικής ποινής 

από 50.000 έως 500.000 ευρώ. 

 

 

Αστική ευθύνη του φυσικού ή νομικού προσώπου  Ευθύνεται σε 

αποζημίωση. 

 

 

 

 



Δυτικό Ανάχωμα 

Νέστου 

Ανατολικά Ν. 

Καρυάς 

Ξεριάς 23-05-2015 Δυτικό Ανάχωμα Νέστου 21-06-2013 





     ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 
      

     Καταγραφή των χωματερών από τον Φορέα Διαχείρισης.  

 

     Έγγραφη ενημέρωση από ΦΔ:  

 Δήμο Νέστου (αρμόδιος για την διαχείριση των απορριμμάτων). 

 Τμήμα Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας της ΠΕ Καβάλας  

  Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Αποκεντρωμένης  Διοίκησης,  

 Δασαρχείο 

 Πυροσβεστική Υπηρεσία  κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς από εστίες 

ανεξέλεγκτης διάθεσης απορριμμάτων 

 ΕΛ.ΑΣ. με σκοπό την αστυνόμευση του χώρου (ορισμένες περιπτώσεις). 

 

     Οι κυρώσεις που επιβάλλονται είναι οι ίδιες με εκείνες που προβλέπονται 

για τις αμμοληψίες.  

 



Περιοχή Ερατεινού (Νάιλον από 

καλλιέργειες σπαραγγιών) 

Αγροτική περιοχή Νέας Καρυάς 

Αγροτική Περιοχή Πετροπηγής 10-11-

2016 

Αγροτική Περιοχή Χρυσούπολης 10-11-

2015 





Διαδικασία Αποκατάστασης -   Επιχωμάτωση 

Στερεών Αποβλήτων 

Στην πλειονότητα των περιπτώσεων   

Επιχωμάτωση και ΌΧΙ Αποκατάσταση του χώρου   

Προσωρινή Λύση στο πρόβλημα   

Επανέρχεται στο μέλλον. 



     Στερεά Απόβλητα από αγροτικές καλλιέργειες (π.χ. σπαράγγια)  

επικοινωνία & συνεργασία με τον Συνεταιρισμό. 

 

     Ογκώδη Στερεά Απόβλητα & Απόβλητα Συσκευασιών Φυτοφαρμάκων 

 Επικοινωνία με την αρμόδια Υπηρεσία του Δήμου Νέστου(Δ/νση 

Περιβάλλοντος). 

 

     ΔΕΝ απορρίπτονται τα προαναφερόμενα είδη αποβλήτων στους μπλε 

κάδους, καθώς και στους κοινούς κάδους των αστικών απορριμμάτων. 



   Καταγραφή βαθμού υποβάθμισης του οικοσυστήματος. 

    Σε εξέλιξη  Ενημέρωση Πυροσβεστικής Υπηρεσίας. 

    2016  Καταγραφή Υπερδιπλάσιου αριθμού πυρκαγιών συγκριτικά με τα 

προηγούμενα έτη  Λήψη προληπτικών μέτρων. 

    Αντιπυρική περιόδο (01/05 έως 31/10), ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η πρόκληση 

φωτιάς. 

 

Προβλέπεται: 

 Ποινικές κυρώσεις 

 Περικοπή, διακοπή ή επιστροφή επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. 

 Διοικητικό πρόστιμο από την Π/Υ σε περίπτωση πρόκλησης ζημιάς σε 

δάση & δασικές εκτάσεις. 

 





Αγίασμα 26-04-2017 Παραλία Μοναστηρακίου 07-02-2017 

Αγροτική Περιοχή Πηγών 28-09-2016 Αγροτική Περιοχή Αγιάσματος 30-08-

2016 



     Σε εξέλιξη λαθροϋλοτομία  ΑΜΕΣΗ ενημέρωση του Δασαρχείου & 

αρμόδιου Δασοφύλακα. 

 

Διοικητικές Κυρώσεις: 

    Διοικητικό Πρόστιμο 5πλάσιο της τιμής του όγκου της ξυλείας, το οποίο 

πληρώνεται στην Δ.Ο.Υ. 

 

Ποινικές Κυρώσεις: 

 Αφαίρεση πινακίδας & άδειας κυκλοφορίας του οχήματος  επιστρέφονται 

κατόπιν διεξαγωγής του δικαστηρίου. 

 Αφαίρεση διπλώματος οδήγησης  επιστρέφεται μετά την παρέλευση 3 

μηνών από την πληρωμή του Διοικητικού Προστίμου. 

 

ΛΑΘΡΟΥΛΟΤΟΜΙΕΣ 





ΛΑΘΡΟΥΛΟΤΟΜΙΕΣ 



  ΑΜΕΣΗ ενημέρωση  Δασαρχείου & αρμόδιου Δασοφύλακα. 

 

Κυρώσεις: 

     Επιβολή προστίμου από το Δασαρχείο το ύψος του ποσού εξαρτάται από 

την διαβάθμιση της παράβασης. 

     Επίσης, πραγματοποιείται δέσμευση του κυνηγετικού όπλου από τον 

αρμόδιο Δασοφύλακα. 





     Υψηλός αριθμός αυθαίρετων κατασκευών εποχιακής χρήσης στην 

παράκτια ζώνη των Λιμνοθαλασσών Νέστου.  

     

 Έγγραφη ενημέρωση:  

     Αυτοτελές Γραφείο Δημόσιας Περιουσίας (πρώην Κτηματική Υπηρεσία). 

Τμήμα Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας ΠΕ Καβάλας. 

     

 Κυρώσεις (Ν. 1337/1983): 

     Εκτέλεση εργασιών δόμησης χωρίς αδειοδότηση σε βιότοπους & 

παραλιακά δημόσια κτήματα, επιβάλλεται σε ιδιοκτήτες ή εντολείς 

κατασκευής αυθαίρετων & εργολάβους ποινή φυλάκισης τουλάχιστον 2 

ετών & πρόστιμο από 10.000 έως 100.000 ευρώ. 

     Μετατροπή ποινής φυλάκισης σε χρηματική & αναστολή της εκτέλεσης 

ΔΕΝ επιτρέπεται, ενώ η άσκηση της έφεσης ΔΕΝ αναστέλλει την εκτέλεση 

της απόφασης.  



Παραλία 

Ερατεινού 

Δυτική όχθη εκβολών 

Νέστου 

Παραλία 

Αγιάσματος 

Κτηνοτροφική μονάδα 

(Παραποτάμιο Δάσος 

Κεραμωτής) 





 

 

 

Άρθρο 24 του Συντάγματος: 

 

 

       «Η Προστασία του Φυσικού & Πολιτιστικού Περιβάλλοντος 

 αποτελεί Υποχρέωση του Κράτους & Δικαίωμα του καθενός» 

 

 

 

 

 

 



Σας ευχαριστώ 

για την προσοχή σας! 

Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας 


