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ΘΕΜΑ: «Γνωμοδόηηζη επί ηηρ ηπαηηγικήρ Μελέηηρ Πεπιβαλλονηικών Επιπηώζεων 

(ΜΠΕ) ηος Β1 ζηαδίος ηηρ μελέηηρ: ‘’Αξιολόγηζη, αναθεώπηζη & εξειδίκεςζη ηος 

Πεπιθεπειακού Πλαιζίος Χωποηαξικού σεδιαζμού και Αειθόπος Ανάπηςξηρ (ΠΠΧΑΑ) 

Πεπιθέπειαρ ηεπεάρ Ελλάδαρ’’»   

 

 

 

σεη.: Σν αξ. πξση. νηθ. 145962/4-2-2015 έγγξαθό ζαο κε ζπλ. θάθειν ΜΠΔ ζε ςεθηαθή κνξθή  

 

 

ε απάληεζε ηνπ πην πάλσ ζρεηηθνύ εγγξάθνπ ζαο θαη κεηά ηελ εμέηαζε ηνπ θαθέινπ ηεο 

ΜΠΔ, ζα ζέιακε λα ζαο επηζεκάλνπκε ηα αθόινπζα:  

1. Γελ ζπκθσλνύκε κε ηελ θαηεύζπλζε ζρεδηαζκνύ, σο θαηεμνρήλ πεξηνρή εμνξπθηηθήο 

δξαζηεξηόηεηαο, πνπ δίλεηαη γηα ηελ ελόηεηα ηνπ νξεηλνύ ρώξνπ: Νόηηα Πίλδνο-ύκπιεγκα 

Οίηεο-Γθηώλαο-Βαξδνπζίσλ θαη ζπγθεθξηκέλα ζε όηη έρεη λα θάλεη κε ην όξνο Οίηε. H Οίηε 

πεξηιακβάλεη αξθεηέο πεξηνρέο νη νπνίεο δηέπνληαη από θαζεζηώο πξνζηαζίαο ζε εζληθό θαη 

θνηλνηηθό επίπεδν, ε πξνζηαζία ησλ νπνίσλ δελ πηζηεύνπκε όηη δηαζθαιίδεηαη επαξθώο κε ηνπο 

όξνπο πνπ ηίζεληαη ζηε ζπγθεθξηκέλε ΜΠΔ, αθόκε θη εάλ ε εμόξπμε ιακβάλεη ρώξα θαηόπηλ 

εηδηθνύ ζρεδηαζκνύ θαη ζε ζπγθεθξηκέλνπο νξγαλσκέλνπο ππνδνρείο-ζύιαθεο. Γηα ην ιόγν 

απηό, πξνηείλνπκε λα δνζεί πξνηεξαηόηεηα ζηελ θαηεύζπλζε αλάπηπμεο ηνπ νηθνηνπξηζκνύ θαη 

γεληθόηεξα ήπησλ θαη ελαιιαθηηθώλ κνξθώλ ηνπξηζκνύ.   

2. Ο Φνξέαο Γηαρείξηζεο Δζληθνύ Γξπκνύ Οίηεο, ζύκθσλα κε ην Ν. 2742/1999 (ΦΔΚ 207/Α΄) 

είλαη, κεηαμύ άιισλ, αξκόδηνο γηα ηελ θαηάξηηζε θαη εθαξκνγή ησλ ρεδίσλ Γηαρείξηζεο, όρη 

κόλν ησλ Εσλώλ Δηδηθήο Πξνζηαζίαο (ΕΔΠ), αιιά ηνπ ζπλόινπ ησλ πξνζηαηεπόκελσλ 
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πεξηνρώλ πνπ βξίζθνληαη εληόο ηεο πεξηνρήο επζύλεο ηνπ, πνπ νξίδνληαη από ην άξζξν 18 ηνπ 

Ν. 1650/1986 (ΦΔΚ 160/Α΄), όπσο απηό ηξνπνπνηήζεθε από ην άξζξν 4 ηνπ Ν. 3937/2011 

(ΦΔΚ 60/Α΄) (επηζπλαπηόκελνο ράξηεο).  

3. Δθηόο από ηελ εθπόλεζε θαη νινθιήξσζε ρεδίνπ Γηαρείξηζεο γηα ηηο πξνζηαηεπόκελεο 

πεξηνρέο πνπ πεξηθιείνληαη εληόο ησλ νξίσλ ηεο πεξηνρήο επζύλεο ηνπ Φνξέα Γηαρείξηζεο , 

απαηηείηαη επηπιένλ ε ζύληαμε θαη έγθξηζε Δηδηθήο Πεξηβαιινληηθήο Μειέηεο (Δ.Π.Μ.), θαζώο 

επίζεο ε έθδνζε ηνπ πξνβιεπόκελνπ, από ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3937/2011, Πξνεδξηθνύ 

Γηαηάγκαηνο ραξαθηεξηζκνύ ηνπ όξνπο Οίηε, σο Δζληθό Πάξθν.  

4. Σν θεθάιαην 6.1 Βηνπνηθηιόηεηα, Πξνζηαηεπόκελα νηθνζπζηήκαηα ηεο ΜΠΔ θαη 

ζπγθεθξηκέλα ηα ζηνηρεία πνπ αθνξνύλ ηα θπξηόηεξα είδε παλίδαο πνπ απαληώληαη ζην βνπλό 

ηεο Οίηεο, ρξήδνπλ δηόξζσζεο-επηθαηξνπνίεζεο, ιόγσ ιαζεκέλεο αλαθνξάο ζε είδε πνπ 

απνπζηάδνπλ από ηελ Οίηε, όπσο π.ρ. ηζαθάιηα, όξληα θ.α. Δπηθαηξνπνηεκέλα ζηνηρεία γηα ηα 

είδε ρισξίδαο θαη παλίδαο ηεο πεξηνρήο κπνξνύλ λα αληιεζνύλ θαη από ηελ ηζηνζειίδα ηνπ 

Φνξέα Γηαρείξηζεο (www.oiti.gr). Δπηπιένλ, δηόξζσζε ρξήδεη θαη ε ιαζεκέλε αλαθνξά γηα 

πςόκεηξν Οίηεο 2.325 κ. (ζει. 252), θαζώο ε ςειόηεξε θνξπθή ηεο Οίηεο, ν Πύξγνο, έρεη 2.152 

κ. πςόκεηξν. Σέινο, ζηνλ πίλαθα ηνπ θεθαιαίνπ Δ. εκαληηθέο πεξηνρέο γηα ηα πνπιηά (ζει. 

234) ηεο ΜΠΔ πξέπεη λα δηνξζσζεί ε έθηαζε ηεο εκαληηθήο Πεξηνρήο γηα ηα Πνπιηά (.Π.Π.) 

κε θσδηθό GR104 θαη νλνκαζία «Όξνο Οίηε» από 188.000 ζε 224.980 ζηξέκκαηα.     

 

ςν: Υάξηεο κε ηα όξηα ηεο πεξηνρήο επζύλεο ηνπ Φ.Γ. θαη ησλ πξνζηαηεπόκελσλ πεξηνρώλ ζην 

όξνο Οίηε   

 

 

      Ζ Πξόεδξνο ηνπ Φνξέα Γηαρείξηζεο 

                 Δζληθνύ Γξπκνύ Οίηεο 

 

 Αλησλία Γαιαλάθε 

 

                             Αθξηβέο Αληίγξαθν 

                                      Ζ ζπληνλίζηξηα 

            

         ηαπξνύια ηακέιινπ       
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