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1. ΔΗΑΓΩΓΖ 

 

Ζ έλλνηα ηεο βηψζηκεο αλάπηπμεο πξσηνεκθαλίζηεθε ην 1981 ζην θείκελν 

ηεο Γηεζλνχο Έλσζεο γηα ηελ Πξνζηαζία ηεο Φχζεο (International Union for the 

Conservation of Nature) „Παγθφζκηα ηξαηεγηθή Πξνζηαζίαο‟, ην νπνίν εζηίαδε 

θπξίσο ζηελ νηθνινγηθή δηάζηαζε ηεο έλλνηαο, θαη πηνζεηήζεθε αξγφηεξα απφ ηελ 

Παγθφζκηα Δπηηξνπή γηα ην Πεξηβάιινλ θαη ηελ Αλάπηπμε κέζσ ηεο Έθζεζεο ηνπ 

1987 κε ηίηιν „Σν Κνηλφ καο Μέιινλ‟. χκθσλα κε ηελ έθζεζε απηή «βηώζηκε 

αλάπηπμε είλαη απηή πνπ ηθαλνπνηεί ηηο αλάγθεο ηνπ παξόληνο, ρσξίο λα θάλεη 

ζπκβηβαζκνύο σο πξνο ηελ ηθαλόηεηα ησλ κειινληηθώλ γελεώλ λα ηθαλνπνηήζνπλ ηηο 

δηθέο ηνπο». Ζ έλλνηα ηεο βηψζηκεο αλάπηπμεο πξνζπαζεί λα μεπεξάζεη ηελ παιηά 

δηρνγλσκία αλάκεζα ζηνπο ππνζηεξηθηέο ηεο αλάπηπμεο θαη ζηνπο ππνζηεξηθηέο ηεο 

πεξηβαιινληηθήο πξνζηαζίαο. Παξέρεη έλα πιαίζην γηα ηελ ελζσκάησζε ησλ 

πεξηβαιινληηθψλ πνιηηηθψλ ζηηο αλαπηπμηαθέο ζηξαηεγηθέο μεπεξλψληαο κε απηφ ηνλ 

ηξφπν ηελ αληίιεςε πσο ε πεξηβαιινληηθή δηαηήξεζε κπνξεί λα επηηεπρζεί κφλν ζε 

βάξνο ηεο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο. ε γεληθέο γξακκέο ε έλλνηα ηεο βηψζηκεο 

αλάπηπμεο ππνλνεί κία αλάπηπμε ε νπνία βαζίδεηαη ζε ηξεηο ππιψλεο: (α) νηθνλνκηθή 

απνηειεζκαηηθφηεηα, (β) θνηλσληθή ηζφηεηα (γ) πεξηβαιινληηθή δηαηήξεζε.  

 ε εχζξαπζηα πεξηβάιινληα, φπσο είλαη ηα λεζηά, νη ζηξαηεγηθέο αλάπηπμεο 

νη νπνίεο ιακβάλνπλ ππφςε ηελ βηψζηκε αλάπηπμε επηδηψθνπλ ηελ αλάδεημε ησλ 

ηνπηθψλ ηδηαηηεξνηήησλ/ζπγθξηηηθψλ πιενλεθηεκάησλ (π.ρ. ηνπηθά κλεκεία, ηνπηθά 

πξντφληα, ηνπηθέο γηνξηέο θαη εθδειψζεηο) θαη ηηο ήπηεο δξάζεηο αλάπηπμεο (π.ρ. 

ζηξνθή πξνο ηα ελαιιαθηηθά ηνπξηζηηθά πξντφληα ελ αληηζέζεη κε ηνλ καδηθφ 

ηνπξηζκφ).  

Όια ηα θπζηθά δεκηνπξγήκαηα θαη νη γεσκνξθέο φπσο είλαη ηα εθαίζηεηα, ηα 

ζπήιαηα, νη βξαρνκνξθέο, νη ζηελέο θνηιάδεο θαη ηα θαξάγγηα, νη ζεξκέο θαη ςπρξέο 

πεγέο, νη ζέζεηο νξπθηψλ θαη κεηαιιεπκάησλ, ηα κεγάια γεσινγηθά ξήγκαηα, νη 

ζεκαληηθέο απνιηζσκαηνθφξεο ζέζεηο, θαη νη βξαρψδεηο αθηέο απνηεινχλ ηνπο 

γεσηφπνπο, νη νπνίνη ζπλήζσο έρνπλ βηνινγηθφ ελδηαθέξνλ γηαηί απνηεινχλ 

ηδηαίηεξεο αμίαο βηφηνπνπο νη νπνίνη κπνξνχλ λα απνηειέζνπλ πεξηνρέο κε αμηφινγν 

ηνπξηζηηθφ ελδηαθέξνλ. ηα πιαίζηα ηεο βηψζηκεο αλάπηπμεο πεξηνρέο κε πινχζηα 

γεσινγηθή θιεξνλνκηά έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα αλαπηχμνπλ ηνπξηζηηθή 

δξαζηεξηφηεηα βαζηζκέλε ζηα θπζηθά κλεκεία, ηνλ θπζηθφ θαη πνιηηηζηηθφ ηνπο 

πινχην, αλαπηχζζνληαο έηζη ηελ ηνπηθή νηθνλνκία. Ο γεσηνπξηζκφο, απνηειεί κία 

λέα ηάζε ζηελ αλάπηπμε πεξηβαιινληηθνχ – ελαιιαθηηθνχ ηνπξηζκνχ ζε παγθφζκην 

επίπεδν θαη ζηεξίδεηαη ζηε καγεία ηεο αλαθάιπςεο θαη ζηε δχλακε ηεο 

απζεληηθφηεηαο πνπ απνπλέεη ε επαθή κε ηελ θπζηθή θιεξνλνκηά ηνπ ηφπνπ καο. ηα 

πιαίζηα απηήο ηεο ινγηθήο ε παξνχζα εξγαζία ζα εζηηάζεη ζηηο δπλαηφηεηεο 

αμηνπνίεζεο ησλ Θεξκψλ Πεγψλ ηεο Λέζβνπ, ελφο πφξνπ ν νπνίνο κπνξεί λα 

απνηειέζεη κνριφ αλάπηπμεο ζηα πιαίζηα ηεο βησζηκφηεηαο.  
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2. ΠΡΟΣΑΣΔΤΟΜΔΝΔ ΠΔΡΗΟΥΔ  

 

- Ηζηνξηθφ ησλ Φνξέσλ Γηαρείξηζεο ησλ πξνζηαηεπφκελσλ πεξηνρψλ θαη ησλ 

πξνβιεκάησλ πνπ απηνί αληηκεησπίδνπλ (π.ρ. πξνβιήκαηα ρξεκαηνδφηεζεο).  

- Γηά ηαχηα: Λεηηνπξγνχλ νη θνξείο; Τπάξρεη πξαγκαηηθή πξνζηαζία ησλ πεξηνρψλ 

απηψλ; Πσο γίλνληαη αληηιεπηέο απφ ηηο ηνπηθέο θνηλσλίεο; (εδψ αο πνχκε κπνξνχλε 

λα πνχλε δχν ιφγηα γηα ηηο καχξεο ζεκαίεο πνπ ζήθσζαλ θάπνηε ζηελ Καιινλή νη 

ληφπηνη). 

 

ε απηφ ην θεθάιαην ζα παξνπζηαζηνχλ νη πξνζηαηεπφκελεο πεξηνρέο ζε 

εζληθφ επίπεδν, ζε επίπεδν Δπξσπατθήο Έλσζεο αιιά θαη ζε Γηεζλέο επίπεδν θαζψο 

θαη νη δηάθνξνη ζρεηηθνί κε ηελ ζεκαηνινγία νξηζκνί (π.ρ. πξνζηαηεπφκελε πεξηνρή, 

εζληθφ πάξθν, θηι.). 

 

2.1 Οξηζκόο ηεο πξνζηαηεπόκελεο πεξηνρήο 

 

Ζ Γηεζλήο Έλσζε γηα ηε Πξνζηαζία ηεο Φχζεο (International Union for the 

Conservation of Nature (IUCN)) νξίδεη κηα πξνζηαηεπφκελε πεξηνρή σο: «Έλα 

θνκκάηη γεο θαη/ή ζάιαζζαο, εηδηθά αθηεξσκέλν ζηε δηαηήξεζε ηεο βηνινγηθήο 

πνηθηιφηεηαο, θαη ησλ θπζηθψλ πφξσλ θαη ησλ άκεζα ζπλδεδεκέλσλ πνιηηηζηηθψλ 

πφξσλ, θαη ην νπνίν δηαρεηξίδεηαη κέζσ λνκηθψλ ή άιισλ απνηειεζκαηηθψλ κέζσλ», 

(IUCN, 1994). 

Ζ πξψηε θνξά πνπ κία νιφθιεξε πεξηνρή νξίζζεθε σο πξνζηαηεπφκελε κε ηε 

κνξθή Δζληθνχ Πάξθνπ ήηαλ ην 1872 ζηηο ΖΠΑ. Πξφθεηηαη γηα ην Πάξθν ηνπ 

Γέιννπζηννπλ (Yellowstone Park) ζηελ Πνιηηεία ηνπ Γνπατφκηλγθ (Wyoming) 

(Δηθφλεο 1 θαη 2) . Απηή ε εκεξνκελία ζεσξείηαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθή δηφηη γηα 

πξψηε θνξά απνθαζίζηεθε κε θπβεξλεηηθφ δηάηαγκα ε πξνζηαζία νιφθιεξεο 

πεξηνρήο. Σν παξάδεηγκα ηνπ Γέιννπζηφνπλ αθνινπζήζεθε θαη απφ άιιεο ρψξεο 

θπξίσο κεηά ην ηέινο ηνπ δεπηέξνπ παγθνζκίνπ πνιέκνπ.  

 

 
 

Δηθόλα 1: Τν κεγάιν θαξάγγη ζην Δζληθό Πάξθν ηνπ Γέιννπζηόνπλ (Grand Canyon of 

Yellowstone) (http://en.wikipedia.org/wiki/Yellowstone_National_Park) 

http://en.wikipedia.org/wiki/Yellowstone_National_Park
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Δηθόλα 2: Η πξηζκαηηθή ιίκλε ζην Δζληθό Πάξθν ηνπ Γέιννπζηόνπλ 

(http://en.wikipedia.org/wiki/Yellowstone_National_Park) 

 

 

2.2.Προζηαηεσόμενες περιοτές ζε εθνικό επίπεδο 

 

ε φ,ηη αθνξά ηελ εζληθή λνκνζεζία, ε θήξπμε ησλ πξνζηαηεπφκελσλ 

πεξηνρψλ ζηηο δηάθνξεο θαηεγνξίεο πξνζηαζίαο βαζίζηεθε, έσο ην 1986, ζε δηαηάμεηο 

θπξίσο ηνπ Γαζηθνχ Κψδηθα. Οη Δζληθνί Γξπκνί, ηα Αηζζεηηθά Γάζε θαη ηα 

Γηαηεξεηέα Μλεκεία ηεο Φχζεο πξνβιέπνληαη απφ ηνλ Ν. 996/1971 πνπ απνηειεί 

κέξνο ηνπ Ν. 86/1969 «Πεξί Γαζηθνχ Κψδηθνο». Σα Καηαθχγηα Άγξηαο Εσήο, νη 

Διεγρφκελεο Κπλεγεηηθέο Πεξηνρέο θαη ηα Δθηξνθεία ζεξακάησλ πξνβιέπνληαη απφ 

ηνλ Ν. 177/75, φπσο απηφο ηξνπνπνηήζεθε απφ ηνλ Ν. 2637/1998. Με ηνλ Νφκν 

Πιαίζην γηα ην Πεξηβάιινλ (Ν. 1650/86), νξίδνληαη πέληε θαηεγνξίεο 

πξνζηαηεπφκελσλ πεξηνρψλ: πεξηνρή απφιπηεο πξνζηαζίαο ηεο θχζεο, πεξηνρή 

πξνζηαζίαο ηεο θχζεο, εζληθφ πάξθν, πξνζηαηεπφκελνο θπζηθφο ζρεκαηηζκφο θαη 

πξνζηαηεπφκελν ηνπίν, πεξηνρή νηθναλάπηπμεο. Οη θαηεγνξίεο πξνζηαηεπφκελσλ 

πεξηνρψλ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο, ζχκθσλα κε ηελ πθηζηάκελε εζληθή λνκνζεζία, 

είλαη νη αθφινπζεο: 

 

2.2.1 Δζληθνί Γξπκνί 

 

Οη Δζληθνί Γξπκνί απνηεινχλ ηελ θχξηα θαηεγνξία ησλ εζληθά 

πξνζηαηεπφκελσλ πεξηνρψλ, νη νπνίεο έρνπλ αλαθεξπρζεί θαη πθίζηαληαη δηαρείξηζε 

ζηα πιαίζηα ηεο Γαζηθήο Ννκνζεζίαο. Πεξηιακβάλνπλ δαζηθέο πεξηνρέο νη νπνίεο 

παξνπζηάδνπλ ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ απφ άπνςε δηαηήξεζεο ηεο απηνθπνχο ρισξίδαο 

θαη ηεο άγξηαο παλίδαο, ησλ γεσκνξθνινγηθψλ ζρεκαηηζκψλ, ηνπ ππεδάθνπο, ηεο 

αηκφζθαηξαο, ησλ λεξψλ θαη γεληθά ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο. Απνηεινχληαη, 

ζπλήζσο, απφ κία πεξηνρή απφιπηεο πξνζηαζίαο, ηνλ ππξήλα, θαη απφ κία 

πξνζηαηεπηηθή πεξηθεξεηαθή δψλε. Οξηζκέλεο απφ ηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ 

απαγνξεχνληαη ζηνπο ππξήλεο Δζληθψλ Γξπκψλ είλαη ε βηνκεραλία, ε εγθαηάζηαζε 

νηθηζκψλ, νηθηψλ, αγξνηθηψλ θαη παξαπεγκάησλ, ε βφζθεζε, ε πινηνκία, ε ζήξα, ε 

θνπή, ην μεξίδσκα, ε ζπιινγή θπηψλ θ.ιπ. Τπάξρνπλ δέθα Δζληθνί Γξπκνί φπνπ 

είλαη νη αθφινπζνη: 

1. νχλην 

2. Πάξλεζα 

3. Παξλαζζφο 

http://en.wikipedia.org/wiki/Yellowstone_National_Park
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4. Όηηε 

5. Αίλνο (Κεθαινληά) 

6. Πίλδνο ( Βάιηα Κάιληα) 

7. Όιπκπνο (Ζπεηξσηηθήο Διιάδαο) 

8. Υαξάδξα ηνπ Βίθνπ (Αψνο) 

9. Πξέζπεο  

10. Φαξάγγη ηεο ακαξίαο (Κξήηε) 

 

2.2.2 Δζληθά Πάξθα 

 

χκθσλα κε ηε δηεζλή εξκελεία, ηα εζληθά πάξθα είλαη κεγάια, θπζηθά ηνπία 

εζληθνχ ελδηαθέξνληνο. Πξνζηαηεχνπλ ηα νηθνζπζηήκαηα, ηα νπνία δελ έρνπλ 

κεηαβιεζεί πιηθά απφ νπνηαδήπνηε αλζξψπηλε εθκεηάιιεπζε. ηα εζληθά πάξθα, ε 

θχζε αλαπηχζζεηαη ειεχζεξα, ρσξίο ηελ νπνηαδήπνηε αλζξψπηλε παξέκβαζε. Απηά 

ηα πάξθα ρξεζηκνπνηνχληαη γηα εθπαηδεπηηθνχο θαη ςπραγσγηθνχο ζθνπνχο, 

βνεζψληαο ηνπο επηζθέπηεο λα βηψζνπλ ηελ εκπεηξία ηεο θχζεο θαη λα εξεκίζνπλ 

ζηε καγεία ηεο. Ζ νηθνλνκηθή εθκεηάιιεπζε ησλ θπζηθψλ πφξσλ φπσο ηα 

κεηαιιεχκαηα, ε πδξνειεθηξηθή ελέξγεηα, ε δαζνθνκία, ε γεσξγία θαη ην θπλήγη 

ζεσξνχληαη απαξάδεθηα ζηα εζληθά πάξθα. Δθεί, ηα θπηά θαη ηα δψα κπνξνχλ λα 

δήζνπλ ζχκθσλα κε ηνπο δηθνχο ηνπο θαλφλεο, αθφκα θαη ηα δέληξα αθήλνληαη λα 

πεζάλνπλ απφ θπζηθφ ζάλαην – ελ νιίγνηο ε θχζε αθήλεηαη λα είλαη θχζε. 

 

2.2.3 Αηζζεηηθά Γάζε 

  

Χο Αηζζεηηθά Γάζε θεξχζζνληαη δάζε ή θπζηθά ηνπία πνπ έρνπλ ηδηαίηεξε 

αηζζεηηθή, πγηεηλή θαη ηνπξηζηηθή ζεκαζία, νχησο ψζηε λα πξνζηαηεχεηαη ε παλίδα, 

ε ρισξίδα θαη ε ηδηαίηεξε θπζηθή νκνξθηά ηνπο. Γέθα ελληά πεξηνρέο πεξηέρνπλ ή 

απνηεινχλ εμνινθιήξνπ Αηζζεηηθά Γάζε. 

1. Φνηληθφδαζνο ηνπ Βάη 

2. Γάζνο ηεο Καηζαξηαλήο 

3. Κνηιάδα Σεκπψλ 

4. Γάζνο Καξατζθάθε Καξδίηζαο 

5. Γάζνο Πεπθηάο Ξπινθάζηξνπ 

6. Γάζνο Παλεπηζηεκηνχπνιεο Παηξψλ 

7. Γάζνο Ησαλλίλσλ 

8. Γάζνο Φαξζάισλ 

9. Γάζνο ηελήο 

10. Γάζνο Κηζζάβνπ 

11. Γάζνο Μνγγνζηνχ 

12. Γάζνο Μχηηθα-Νηθφπνιεο 

13. ηελά Νέζηνπ 

14. Πεπθνδάζε ηεο θηάζνπ 

15. Γάζνο Καιαβξχησλ 

16. Γάζνο Ακπγδαιεψλα 

17. Γάζνο Αειηά 

18. Γάζνο Σηζνξέαο 

http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9A%CE%BF%CE%B9%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1_%CE%A4%CE%B5%CE%BC%CF%80%CF%8E%CE%BD&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%94%CE%AC%CF%83%CE%BF%CF%82_%CE%9A%CE%B1%CF%81%CE%B1%CF%8A%CF%83%CE%BA%CE%AC%CE%BA%CE%B7_%CE%9A%CE%B1%CF%81%CE%B4%CE%AF%CF%84%CF%83%CE%B1%CF%82&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%94%CE%AC%CF%83%CE%BF%CF%82_%CE%A0%CE%B5%CF%85%CE%BA%CE%B9%CE%AC%CF%82_%CE%9E%CF%85%CE%BB%CE%BF%CE%BA%CE%AC%CF%83%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%85&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%94%CE%AC%CF%83%CE%BF%CF%82_%CE%A0%CE%B1%CE%BD%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B9%CE%BF%CF%8D%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%B7%CF%82_%CE%A0%CE%B1%CF%84%CF%81%CF%8E%CE%BD&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%94%CE%AC%CF%83%CE%BF%CF%82_%CE%99%CF%89%CE%B1%CE%BD%CE%BD%CE%AF%CE%BD%CF%89%CE%BD&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%94%CE%AC%CF%83%CE%BF%CF%82_%CE%A6%CE%B1%CF%81%CF%83%CE%AC%CE%BB%CF%89%CE%BD&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%94%CE%AC%CF%83%CE%BF%CF%82_%CE%A3%CF%84%CE%B5%CE%BD%CE%AE%CF%82&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%94%CE%AC%CF%83%CE%BF%CF%82_%CE%9A%CE%B9%CF%83%CF%83%CE%AC%CE%B2%CE%BF%CF%85&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%94%CE%AC%CF%83%CE%BF%CF%82_%CE%9C%CE%BF%CE%B3%CE%B3%CE%BF%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%8D&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%94%CE%AC%CF%83%CE%BF%CF%82_%CE%9C%CF%8D%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%B1-%CE%9D%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%B7%CF%82&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A3%CF%84%CE%B5%CE%BD%CE%AC_%CE%9D%CE%AD%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%85&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A0%CE%B5%CF%85%CE%BA%CE%BF%CE%B4%CE%AC%CF%83%CE%B7_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%A3%CE%BA%CE%B9%CE%AC%CE%B8%CE%BF%CF%85&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%94%CE%AC%CF%83%CE%BF%CF%82_%CE%9A%CE%B1%CE%BB%CE%B1%CE%B2%CF%81%CF%8D%CF%84%CF%89%CE%BD&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%94%CE%AC%CF%83%CE%BF%CF%82_%CE%91%CE%BC%CF%85%CE%B3%CE%B4%CE%B1%CE%BB%CE%B5%CF%8E%CE%BD%CE%B1&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%94%CE%AC%CF%83%CE%BF%CF%82_%CE%91%CE%B7%CE%BB%CE%B9%CE%AC&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%94%CE%AC%CF%83%CE%BF%CF%82_%CE%A4%CE%B9%CE%B8%CE%BF%CF%81%CE%AD%CE%B1%CF%82&action=edit&redlink=1
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19. Γάζνο Κνπξί Αικπξνχ 

2.2.4 Γηαηεξεηέα Μλεκεία ηεο Φύζεο 

 

Χο Γηαηεξεηέα Μλεκεία ηεο Φχζεο (Π/Γ 1985) θεξχζζνληαη εθηάζεηο, 

δεκφζηεο ή κε, πνπ παξνπζηάδνπλ παιαηνληνινγηθφ, γεσκνξθνινγηθφ θαη ηζηνξηθφ 

ελδηαθέξνλ, θαζψο θαη ζπζηάδεο δέλδξσλ ή δέλδξα ή θαη ζπάληα είδε θπηψλ πνπ 

έρνπλ ηδηαίηεξε βνηαληθή, θπηνγεσγξαθηθή, αηζζεηηθή θαη ηζηνξηθή ζεκαζία. ηηο 

πεξηνρέο απηέο ηζρχνπλ νη ίδηεο απαγνξεχζεηο φπσο θαη ζηνπο ππξήλεο Δζληθψλ 

Γξπκψλ. Απφ ηηο πεξηνρέο πνπ κειεηήζεθαλ, 14 πεξηιακβάλνπλ εθηάζεηο πνπ 

πξνζηαηεχνληαη σο Γηαηεξεηέα Μλεκεία ηεο Φχζεο. Χζηφζν, ζε νξηζκέλεο κεγάιεο 

πεξηνρέο, νη πξνζηαηεπφκελεο εθηάζεηο θαιχπηνπλ πνιχ κηθξφ πνζνζηφ ηεο 

ζπλνιηθήο επηθάλεηαο, κε απνηέιεζκα ε επί ηνηο εθαηφ ηνπο θάιπςε λα εκθαλίδεηαη 

σο κεδεληθή. 

 

ΓΗΑΣΖΡΖΣΔΑ ΜΝΖΜΔΗΑ ΣΖ ΦΤΔΩ 

πλνιηθφο αξηζκφο: 

51Μλεκεία 

πλνιηθή Δθηαζε: 16.700 Δθηάξηα (εκείσζε: Πνιιά θπζηθά 

κλεκεία είλαη κεκνλσκέλα δέλδξα ή κηθξνζπζηάδεο δέλδξσλ θαη 

ζπλεπψο δελ ππάξρεη αλαθνξά ζε έθηαζε) 

Φπζηθφ 

Μλεκείν 

Έηνο 

Κήξπμ

εο 

Δθηαζε 

(ζε 

εθηάξηα) 

χληνκε Πεξηγξαθή 
Γεσγξαθηθή 

Θέζε 

Απφθαζε ή 

Γ/γκα(ΦΔΚ) 

1. Οη δχν 

πιάηαλνη 

ρνιαξίνπ 

-Λαγθαδά 

1975 192 

Γχν δέληξα πιαηάλνπ 

πνπ ηα θάλνπλ 

ζεκαληηθά ε ειηθία ηνπο 

, νη δηαζηάζεηο ηνπο θαη 

ην γεγνλφο φηη ζηελ 

θνξθή ηνπο θηηάρλνπλ 

ηηο θσιηέο ηνπο θάζε 

ρξφλν πνιιά δεπγάξηα 

παλέκνξθσλ εξσδηψλ. 

Κνληά ζην ρσξηφ 

ρνιάξην 

αλάκεζα ζηηο 

ιίκλεο Βφιβε θαη 

Κνξψλεηα, ζηελ 

πεξηνρή Λαγθαδά 

Θεζζαινλίθεο. 

Απ. 5212/1975 

(281/ΣΒ/1975) 

2. Ο 

Πιάηαλνο 

ηνπ 

Παπζαλία , 

ζην Αίγην 

1976   

Σεξάζηηνο πιάηαλνο 

ίζσο ν κεγαιχηεξνο ζε 

ειηθία θαη δηαζηάζεηο 

ζηελ Διιάδα ,κε κεγάιν 

θελφ ζην εζσηεξηθφ ηνπ 

θνξκνχ ηνπ θαη κε 

κεγάιε ηζηνξηθή αμία. 

ηελ πφιε ηνπ 

Αηγίνπ θνληά 

ζηελ παξαιία 

Ννκφο Αραίαο. 

Απ.33864/1976 

1976 

(738/ΣΒ/1976) 

3. Οη  

Γψδεθα 

βξχζεο ηνπ 

Αηγίνπ 

1976   

Παιηά πεγή , γλσζηή σο 

�νη δψδεθα βξχζεο� 

πνπ ζήκεξα έρεη ζρεδφλ 

ζηεξέςεη. ηελ ίδηα ζέζε 

θαη ζηελά ζπλδεδεκέλε 

κε ηελ ηζηνξία ηνπ 

Πιαηάλνπ ηνπ 

Παπζαλία, ζην Αίγην. 

Κνληά ζηνλ 

Πιάηαλν ηνπ 

Παπζαλία 

απέλαληη ζε κηα 

παιηά εθθιεζία 

ζην Αίγην θνληά 

ζηελ παξαιία. 

� 

4. Σν 

Κιήκα ησλ 

Καιαβξχη

σλ 

1976   

Δληππσζηαθφ άγξην 

θιήκα πνπ ζπκθχεηαη κε 

νκάδα απφ πνπξλάξηα. 

Απνηειεί αμηφινγν 

επηζηεκνληθφ θαη 

αηζζεηηθφ κλεκείν ηεο 

θχζεο θαη παξάιιεια 

ηελ απιή ηεο 

εθθιεζίαο ηνπ 

Αγ. Νηθνιάνπ , 

θνληά ζην ρσξηφ 

Παγθξάηη ηεο 

πεξηνρήο 

Καιαβξχησλ 

Απ.44040/ 

2526/1976 

(738/ΣΒ/1976) 

http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%94%CE%AC%CF%83%CE%BF%CF%82_%CE%9A%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%AF_%CE%91%CE%BB%CE%BC%CF%85%CF%81%CE%BF%CF%8D&action=edit&redlink=1
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είλαη ηνπξηζηηθφο πφινο 

έιμεο ζηελ πεξηνρή. 

Ννκνχ Αραίαο. 

5. Σν 

Πεχθν ηεο 

Νηθήηεο 

Υαιθηδηθήο 

1976   

Πεχθν δίπια ζηε 

ζάιαζζα , εληππσζηαθνχ 

κεγέζνπο θαη κνλαδηθνχ 

αηζζεηηθνχ θάιινπο. 

Κνληά ζην ρσξηφ 

Νηθήηε ζηελ 

πεξηνρή 

Πνιχγπξνπ 

Υαιθηδηθήο. 

Απ. 

44039/ 2525/1975 

(738/ΣΒ/1976) 

6. Ο 

Πιάηαλνο 

ζηνλ 

Γεξνπιάηα

λν 

Υαιθηδηθήο 

1976   

Πνιχ γέξηθνο πιάηαλνο 

κε ηεξάζηηνπο θιψλνπο 

θαη πεγή ζηηο ξίδεο ηνπ. 

ηελ θεληξηθή 

πιαηεία ηνπ 

ρσξηνχ 

Γεξνπιάηαλνπ 

ζηελ πεξηνρή 

Πνιχγπξνπ 

Υαιθηδηθήο. 

� 

7. Ο 

Πιάηαλνο 

Βάβδνπ 

Υαιθηδηθήο 

1976   

Γέξηθνο πιάηαλνο κε 

εηδηθά κνξθνινγηθά θαη 

βνηαληθά 

ραξαθηεξηζηηθά θαζψο 

θαη κε ηζηνξηθή αμία. 

ηελ θεληξηθή 

πιαηεία ηνπ 

ρσξηνχ Βάβδνο, 

ζηελ πεξηνρή 

Πνιχγπξνπ 

Υαιθηδηθήο. 

� 

8. Οη 

Πιάηαλνη 

ησλ 

Κνκπνηάδ

σλ 

Φζηψηηδαο 

1976   

Οκάδα πέληε γέξηθσλ 

πιαηάλσλ πνπ 

ζπλδένληαη κε 

ζεκαληηθά ηζηνξηθά 

γεγνλφηα. 

ηελ πιαηεία ηνπ 

ρσξηνχ 

Κνκπνηάδεο ζηνλ 

Ννκφ Φζηψηηδαο. 

Απ. 72906/ 

4096/1976) 

(1113/ΣΒ/1975) 

9. Ο 

Πιάηαλνο 

ηεο ‟ξηαο 

1976   

Πιαηάλη αησλφβην θαη κε 

παλέκνξθν ζρήκα 

θπιισζηάο , θνληά ζην 

γλσζηφ „γεθχξη ηεο 

Άξηαο‟ πάλσ ζηνλ 

πνηακφ Άξαρζν , 

ζπλδεδεκέλν κε πνιινχο 

απφ ηνπο ζξχινπο ηεο 

πεξηνρήο. 

ηελ είζνδν ηεο 

πφιεο ηεο ‟ξηαο 

ζηε Β.Γ. Διιάδα. 

Απ. 72907/ 

4097/1976 

(1113/ΣΒ/1976) 

10. Ο 

αεηζαιήο 

Πιάηαλνο 

ηεο 

Φαηζηνχ 

ζηελ 

Κξήηε 

1977   

Πνηθηιία πιαηάλνπ πνπ 

δηαηεξεί ην θχιισκά ηνπ 

φιν ην ρξφλν 

παξνπζηάδεη ηδηαίηεξν 

επηζηεκνληθφ θαη 

αηζζεηηθφ ελδηαθέξνλ 

γηα πνιινχο ιφγνπο. Σν 

ζπγθεθξηκέλν απηφ 

δέληξν έρεη θαη 

μερσξηζηή ηζηνξηθή 

αμία. 

Κνληά ζηελ 

αξραία πφιε ηεο 

Φαηζηνχ ηνπ 

Ννκνχ 

Ζξαθιείνπ , ζηελ 

Κξήηε. 

Απ. 202306/ 

3584/1977 

(590/ΣΒ/1977) 

11. Σν 

Κππαξίζζη 

ηεο 

Πξαζηάο 

Δπξπηαλίαο 

1977   

Τπεξαησνλφβην 

θππαξίζζη εληππσζηαθνχ 

κεγέζνπο πνπ ζπλδέεηαη 

κε ζνβαξά ηζηνξηθά 

γεγνλφηα. 

Κνληά ζην ρσξηφ 

Πξαζηά ηνπ 

Ννκνχ 

Δπξπηαλίαο. 

� 

12. Οη 

Πιάηαλνη 

ηεο 

Βέξνηαο 

1977   

Γχν γέξηθα πιαηάληα 

κέζα ζηε Βέξνηα 

ηεξάζηηνπ κεγέζνπο πνπ 

ζπλδένληαη κε ηελ 

ηζηνξία ηεο πεξηνρήο. 

ην θέληξν ηεο 

πφιεο ηεο 

Βέξνηαο ζηνλ 

Ννκφ Ζκαζίαο Β. 

Διιάδα. 

� 
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13. Ο 

Πιάηαλνο 

ηνπ 

Ναππιίνπ 

1977   

Γέξηθν , εληππσζηαθφ 

πιαηάλη πνπ ζπλδέεηαη 

κε ηνλ ήξσα ηνπ 1821 

Θεφδσξν Κνινθνηξψλε. 

ην θέληξν ηεο 

πφιεο ηνπ 

Ναππιίνπ, ζηνλ 

Ννκφ Αξγνιίδαο. 

� 

14. Ζ Διηά 

ηνπ 

Ναππιίνπ 

1977   

Διηά κεγάιεο ειηθίαο κε 

αμηφινγα κνξθνινγηθά 

θαη αηζζεηηθά 

ραξαθηεξηζηηθά θαη 

ηζηνξηθή αμία. 

ηελ πιαηεία 

Παλαγηάο ηεο 

πφιεο ηνπ 

Ναππιίνπ, ζηνλ 

Ννκφ Αξγνιίδαο. 

� 

15. Ο 

Φνίληθαο 

ηνπ 

Ναππιίνπ 

1977   

Φνίληθαο πνπ ηνλ θχηεπε 

ν πξψηνο Κπβεξλήηεο 

ηεο Διιάδαο Ησάλλεο 

Καπνδίζηξηαο φηαλ ην 

Ναχπιην ήηαλ ε 

πξσηεχνπζα ηεο ρψξαο. 

ηελ πιαηεία 

�Πέληε 

αδέιθηα� ηεο 

πφιεο ηνπ 

Ναππιίνπ , ζηνλ 

Ννκφ Αξγνιίδαο. 

� 

16. Οη 

Ίηακνη 

Κξπνλεξίν

π 

Αξγνιίδαο 

1977   

Παλέκνξθε νκάδα 

δέληξσλ ππφιεηκκα 

παιηνχ εθηεηακέλνπ 

δάζνπο αθηεξσκέλνπ 

ζηε ζεά ‟ξηεκε. 

Κνληά ζην ρσξηφ 

Κξπνλέξη , ζην 

βνπλφ Αξηεκίζην, 

ζηνλ Ννκφ 

Αξγνιίδαο. 

� 

17. Οη 

Διηέο ηεο 

Γεκαίλεο 

Αξγνιίδαο 

1977   

Οκάδα απφ νθηψ ειηέο 

κε ηδηάδνπζα 

ζξεζθεπηηθή αμία. 

Αλήθνπλ ζην παιηφ 

κνλαζηήξη ησλ 

Σαμηαξρψλ θαη 

ζπλδένληαη κε ηζηνξηθά 

γεγνλφηα ηεο πεξηνρήο. 

Κνληά ζην ρσξηφ 

Γεκαίλε , ζηνλ 

Ννκφ Αξγνιίδαο. 

� 

18. Οη 

Διηέο ηνπ 

Αικπξνπνη

άκνπ 

Δπβνίαο 

1977   

Σξεηο αησλφβηεο ειηέο , 

κε ζεκαληηθά 

κνξθνινγηθά 

ραξαθηεξηζηηθά θαη 

αμηφινγε αηζζεηηθή 

παξνπζία δίπια ζε παιηά 

εθθιεζία ηνπ 

παξαζαιάζζηνπ ρσξηνχ. 

ην ρσξηφ 

Αικπξνπφηακνο 

ηεο επαξρίαο 

Καξπζηίαο ζηελ 

Δχβνηα. 

� 

19. Ο 

Πιάηαλνο 

ηεο 

Γεκεηζάλα

ο Αξθαδίαο 

1980   

Δληππσζηαθφ γέξηθν 

πιαηάλη , κεγάισλ 

δηαζηάζεσλ , πνπ 

ζπλδέεηαη κε ζεκαληηθά 

ηζηνξηθά γεγνλφηα ηεο 

πεξηνρήο. 

Κνληά ζηε 

Γεκεηζάλα ζηνλ 

Ννκφ Αξθαδίαο. 

Απ. 

200995/7950/1979 

(121/ΣΓ/1980) 

20. Ο 

θέλδακνο 

ηνπ 

ηδεξνθάζ

ηξνπ 

Μεζζελίαο 

1980   

Όκνξθν γέξηθν δέληξν 

ζθελδάκνπ, θνληά ζε κηα 

ηδηαίηεξνπ 

ελδηαθέξνληνο πεγή , 

κνλαδηθφ ζηελ πεξηνρή 

γηα ηελ βνηαληθή θαη 

αηζζεηηθή ηνπ αμία. 

Κνληά ζην ρσξηφ 

ηδεξφθαζηξν 

Μεζζελίαο. 

� 

21. Ζ Διηά 

ηεο 

Καιακάηαο 

1980   

Αησλφβηα ειηά , 

αληηπξνζσπεπηηθή ηεο 

γλσζηήο πνηθηιίαο 

„Διαηψλ Καιακάηαο‟. 

Μέζα ζηελ πφιε 

ηεο Καιακάηαο 

ζηνλ Ννκφ 

Μεζζελίαο. 

Απ. 

200995/7950/1979 

(121/ΣΓ/1980) 

22 Σν 

Γάζνο 

δελδξφθεδξ

1980   

Ακηγέο δάζνο 740 

ζηξεκκάησλ ζπάληνπ 

είδνπο δελδξφθεδξσλ 

Κνληά ζην ρσξηφ 

‟γ. Πέηξνο ζηελ 

επαξρία 

� 
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σλ ζηελ 

Κπλνπξία 

Αξθαδίαο 

κνλαδηθφ γηα ηελ 

βνηαληθή θαη νηθνινγηθή 

αμία ηνπ. 

Κπλνπξίαο ηνπ 

Ννκνχ Αξθαδίαο. 

23. Ζ Γξπο 

ηνπ 

Πεξηζσξίν

π Αξθαδίαο 

1980   

Αησλφβην δέληξν 

βειαληδηάο (ππθλαλζήο) 

κε ηδηάδνπζα ηζηνξηθή 

ζεκαζία , ζηελ απιή ηεο 

Παιηάο εθθιεζίαο ηνπ 

Αγ. Γεσξγίνπ. 

ηε ζέζε 

�Κάκπνο ηνπ 

ρσξηνχ 

Πεξηζψξη� ,ζηνλ 

Ννκφ Αξθαδίαο. 

� 

24. 

πζηάδα 

Γξπφο θαη 

Φξάμνπ 

ζηηο 

Μνπξηέο, 

Κηιθίο 

1980 92 

Όκνξθν θπζηθφ δάζνο 

κεηθηήο ζχλζεζεο δξπφο 

θαη θξάμνπ, αμηφινγν 

επίζεο γηα ηελ 

νηθνινγηθή ζεκαζία ηνπ 

θαη ηελ αμία ηνπ σο 

ρψξνπ αλαςπρήο. 

ηε ζέζε Κνπξί 

ηνπ ρσξηνχ 

Μνπξηέο ζηνλ 

Ννκφ Κηιθίο. 

� 

25. Ζ Γξπο 

ζηηο 

Κνξνέο, 

Ζξαθιείνπ 

1980   

Αησλφβηα δξπο κε 

ηδηάδνπζα βνηαληθή αμία 

πνπ ζπλδέεηαη κε 

ηζηνξηθά γεγνλφηα ηεο 

πεξηνρήο. 

Κνληά ζην ρσξηφ 

Κνξνέο ηεο 

επαξρίαο 

Μαιεβίζε ζηνλ 

Ννκφ Ζξαθιείνπ. 

� 

26.Οη 

Βειαληδηέο 

ζηελ 

Καιακηά 

Αηγίνπ 

1980   

Γχν πνιχ γέξηθεο 

βειαληδηέο 

ραξαθηεξηζηηθέο ηεο 

πεξηνρήο θαη 

ζπλδεφκελεο κε πνιιά 

ηνπηθά γεγνλφηα. 

ηε ζέζε �Πέληε 

δέληξα� ηνπ 

ρσξηνχ Καιακηά, 

ζηελ πεξηνρή 

Αηγίνπ. 

� 

27. Ζ Γξπο 

ηεο 

Γφξηδαο 

Αξθαδίαο 

1980   

Πνπξλάξη εληππσζηαθνχ 

κεγέζνπο ζηελ απιή κηαο 

εθθιεζίαο , αμηφινγν 

ππφιεηκκα απφ 

ζεκαληηθφ δάζνο δξπφο, 

πνπ θάεθε ην 1826. 

ην ρσξηφ Γφξηδα 

ζηνλ Ννκφ 

Αξθαδίαο. 

� 

28. Ο 

Πιάηαλνο 

Βιάηνπο 

Υαλίσλ 

1980   

Πειψξηνο αησλφβηνο 

πιάηαλνο κε ηεξάζηηα 

θνπθάια ,κέζα ζηελ 

νπνία θξχβνληαλ 

άλζξσπνη θαη 

ππξνκαρηθά θαηά ηελ 

Σνπξθνθξαηία θαη ηε 

γεξκαληθή θαηνρή. 

ηε ζέζε 

Μηραιηαλά ηνπ 

ρσξηνχ Βιάηνπο 

ζηνλ Ννκφ 

Υαλίσλ. 

� 

29. Ο 

Πιάηαλνο 

‟γ. 

Μαξίλαο 

Φζηψηηδαο 

1980   

Γέξηθνο πιάηαλνο 

εληππσζηαθνχ κεγέζνπο 

, ζηελ απιή ηεο 

εθθιεζίαοηεο Αγ. 

Μαξίλαο , πνπ ζπλδέεηαη 

ζηελά κε ηα ηζηνξηθά 

γεγνλφηα ηεο πεξηνρήο. 

ην ρσξηφ Αγ. 

Μαξίλα ηεο 

Λνθξίδαο ζηνλ 

Ννκφ Φζηψηηδαο. 

� 

30. Οη 

Πιάηαλνη 

ηεο Λακίαο 

1980   

Σέζζεξηο αησλφβηνη θαη 

Παλέκνξθνη πιάηαλνη 

γλσζηνί ζηελ Πεξηνρή 

γηα ην κέγεζνο θαη ην 

αηζζεηηθφ θάιινο ηνπο. 

ηελ �Πιαηεία 

ηνπ ιανχ� ζηελ 

πφιε ηεο Λακίαο 

, ζηνλ Ννκφ 

Φζηψηηδαο. 

Απ. 200995/ 

7950/1979 

(121/ΣΓ/1980) 

31. Σν 

Παξζέλν 

δάζνο ηεο 

1980 550 

Πεξηνρή κε κνλαδηθή 

νηθνινγηθή αμία φπνπ 

θαη ην παξζέλν δαζηθφ 

ηα 

Διιελνβνπιγαξη

θά ζχλνξα , ζηελ 

� 
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Κεληξηθήο 

Ρνδφπεο 

νηθνζχζηεκα ζην νπνίν 

ε παλίδα θαη ε ρισξίδα 

έρνπλ παξακείλεη 

αλέπαθεο σο ηηο κέξεο 

καο. ηελ πεξηνρή 

ππάξρεη ηδηαίηεξα πςειφ 

πνζνζηφ παιηψλ 

δαζηθψλ ζρεκαηηζκψλ , 

θπξίσο εξπζξειάηεο , 

δαζηθήο νμηάο δαζηθήο 

πεχθεο θ.η.ι. Γλσζηνί 

βηνιφγνη έρνπλ δειψζεη 

«φηη ζηελ Δπξψπε δελ 

έρεη επηδήζεη άιιν 

παξζέλν δάζνο κε ηέηνην 

κέγεζνο θαη ηέηνηα 

ζχλζεζε θπηηθψλ θαη 

δσηθψλ εηδψλ». Γεληθά ε 

πεξηνρή είλαη επξχηαηα 

γλσζηή γηα ηελ 

ζεκαληηθή επηζηεκνληθή 

αμία ηεο. 

νξνζεηξά ηεο 

Ρνδφπεο, θνληά 

ζην Παξαλέζηη, 

ζηνλ Ννκφ 

Γξάκαο. 

32. Σν 

Γάζνο ηεο 

νμηάο ζηελ 

Σζίρια 

Υατληνχ 

Ξάλζεο 

1980 18 

Πεξηνρή κε εθηεηακέλα 

δάζε νμηάο , πνπ 

πεξηιακβάλεη επίζεο 

ιηβάδηα θαη πγξφηνπνπο. 

ε θπζηθή θαηάζηαζε , 

ρσξίο έληνλε 

εθκεηάιιεπζε απφ ηνλ 

άλζξσπν σο ζήκεξα. 

Παξνπζηάδεη ηδηαίηεξε 

επηζηεκνληθή θαη 

νηθνινγηθή αμία. 

ηελ νξνζεηξά 

ηεο Ρνδφπεο ζηα 

ειιελνβνπιγαξηθ

ά ζχλνξα ,θνληά 

ζηε ζέζε 

Υατληνχ, ζηνλ 

Ννκφ Ξάλζεο. 

� 

33.Σν 

Γάζνο 

νμηάο ζην 

Πεπθσηφ 

Πέιιαο 

1980 33 

Σκήκα ηνπ θπζηθνχ 

δάζνπο νμηάο κε 

ζεκαληηθά νηθνινγηθά 

ραξαθηεξηζηηθά πνπ έρεη 

θεξπρζεί πξνζηαηεπηέν 

γηα ιφγνπο θαζαξά 

επηζηεκνληθνχο. 

Μέζα ζην κεγάιν 

δαζηθφ 

ζχκπιεγκα πνπ 

νξίδεηαη απφ ηα 

ρσξηά Πεπθσηφ 

θαη Κάησ 

Κνξπθή, ζηνλ 

Ννκφ Πέιιαο. 

� 

34. Σν λεζί 

Πηπέξη ζηηο 

βφξεηεο 

πνξάδεο 

1980 458 

Απνκνλσκέλν λεζί κε 

ζεκαληηθή νηθνινγηθή 

θαη επηζηεκνληθή αμία, 

πνπ θαιχπηεηαη κε 

ραιέπηα πεχθε θαη 

ζάκλνπο θαη 

πεξηβάιιεηαη απφ άγξηεο 

βξαρψδεηο αθηέο, φπνπ 

βξίζθνπλ θαηαθχγην 

αξπαθηηθά πηελά. Οη 

απφηνκεο βξαρψδεηο 

αθηέο κε ηηο πνιιέο 

ζπειηέο θαη ηα βαζηά 

λεξά απνηεινχλ 

ζεκαληηθφ βηφηνπν γηα 

ην ζπάλην θαη 

απεηινχκελν είδνο ηεο 

ηηο Β. πνξάδεο, 

ζηνλ Ννκφ 

Μαγλεζίαο. 

Απ.200995/ 

7950/1979 

(121/ΣΓ/1980) 
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κεζνγεηαθήο θψθηαο. Σν 

λεζάθη απηφ, καδί κε 

κεξηθά άιια αθαηνίθεηα 

λεζάθηα ηεο πεξηνρήο 

θαη ηνλ ζαιάζζην ρψξν 

πνπ ηα πεξηβάιιεη έρεη 

ραξαθηεξηζηηθά σο 

„Θαιάζζην Πάξθν‟. 

35. Ο 

Πιάηαλνο 

ζην Λεηά 

Θεζπξσηία

ο 

1981   

Τπεξαησλφβηνο θαη 

εληππσζηαθνχ κεγέζνπο 

πιάηαλνο, θνληά ζε 

γξαθηθή πεγή, δίπια ζηε 

ιηζφθηηζηε γέθπξα (ηνπ 

1853). πλδέεηαη ζηελά 

κε αμηφινγνπο ηνπηθνχο 

ζξεζθεπηηθνχο θαη 

ηνπηθνχο ζξχινπο. 

Κνληά ζην ρσξηφ 

Λεηά ζηνπο 

Φηιηάηεο, ζηνλ 

Ννκφ 

Θεζπξσηίαο. 

Απ. 

142397/1294/1981 

(173/ΣΒ/1981) 

36. Ζ 

Φηειηά ηεο 

Αεδφλαο 

Καιακπάθ

αο 

1981   

Σεξάζηηα παλέκνξθε 

θηειηά (Καξαγάηζη), 

κεγάιεο ειηθίαο 

ζεκαληηθή γηα ηελ 

βνηαληθή θαη αηζζεηηθή 

αμία ηεο. 

ηελ πιαηεία ηνπ 

ρσξηνχ ηεο 

Καιακπάθαο , 

ζηνλ Ννκφ 

Σξηθάισλ. 

Απ. 

142397/1294/1981 

(173/ΣΒ/1981) 

37. Ο 

αεηζαιήο 

Πιάηαλνο 

ησλ 

Αδσγπξψλ 

Υαλίσλ 

1981   

Μεγάιεο ειηθίαο 

εληππσζηαθφο πιάηαλνο 

πνπ δηαηεξεί ηα πξάζηλα 

θχιια ηνπ φιν ην ρξφλν 

κε αμηφινγε βνηαληθή 

θαη αηζζεηηθή αμία. Σν 

γέξηθν πιαηάλη έρεη θαη 

ηζηνξηθή αμία θαη 

πεξηβάιιεηαη απφ 

ηζηνξηθά θαη 

ζξεζθεπηηθά κλεκεία, 

φπσο ε παιηά εθθιεζία , 

ε ζπειηά θαη ε πεγή πνπ 

απνηεινχλ ζνβαξφ πφιν 

έιμεο ηνπξηζηψλ. 

Κνληά ζην ρσξηφ 

Αδσγπξέο ηεο 

Παιαηνρψξαο 

ζηνλ Ννκφ 

Υαλίσλ. 

� 

38. Σν 

απνιηζσκέ

λν δάζνο 

ηεο 

Λέζβνπ 

1985 15000 

Μνλαδηθή πεξηνρή κε 

απνιηζσκέλνπο θνξκνχο 

δέλδξσλ απφ δηάθνξα 

είδε, κεξηθά απφ ηα 

νπνία δελ ππάξρνπλ 

ζήκεξα ζην λεζί. Σν 

θπζηθφ απηφ κλεκείν 

πνπ είλαη ειηθίαο 10 

πεξίπνπ εθαηνκκπξίσλ 

εηψλ θαη ραξαθηεξίδεηαη 

απφ ηνπο θαηάζπαξηνπο 

απνιηζσκέλνπο θνξκνχο 

δέληξσλ ζε έθηαζε 

15.000 ζηξεκκάησλ, έρεη 

θεξπρζεί πξνζηαηεπηέα 

πεξηνρή γηα ηε κνλαδηθή 

θαη ζπάληα 

παιαηνβνηαληθή θαη 

γεληθφηεξε επηζηεκνληθή 

ζεκαζία ηεο. Σν 

ην Β.Γ ηκήκα 

ηνπ λεζηνχ ηεο 

Λέζβνπ. Κνληά 

ζην ρσξηφ ίγξη, 

ζηνλ Ννκφ 

Λέζβνπ. 

ΠΓ 443/1985 

(160/ΣΑ/1985) 
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απνιηζσκέλν δάζνο ηεο 

Λέζβνπ ζεσξείηαη σο 

έλα απφ ηα ζπαληφηεξα 

θπζηθά κλεκεία ζηνλ 

θφζκν. 

39. Ο 

Πιάηαλνο 

ηνπ 

Ηππνθξάηε 

ζηελ Κσ 

1985   

Τπεξαησλφβηνο 

πιάηαλνο , ππεξκεγέζεο 

θαη ζπλδεδεκέλνο ζηελ 

θαληαζία ηνπ ηνπηθνχ 

πιεζπζκνχ κε ηνλ 

Ηππνθξάηε (460π.Υ), ηνλ 

κεγάιν δάζθαιν ηεο 

ηαηξηθήο ζηνπο αξραίνπο 

ρξφλνπο. 

ηελ πφιε ηεο 

Κψ, θνληά ζην 

κεζαησληθφ 

θάζηξν ζην λεζί 

ηεο Κψ, ζην 

αλαηνιηθφ 

Αηγαίν. 

Απ. 

180324/6701/1985 

(589/ΣΒ/1985) 

40. Σν 

Κξεηηθφ 

Κεθαιάλζε

ξν ζηηο 

Κακάξεο 

Ζξαθιείνπ 

1985 22 

Ζ πξνζηαηεπφκελε 

πεξηνρή είλαη ν βηφηνπνο 

ηνπ ζπάληνπ θαη 

απεηινχκελνπ είδνπο 

νξρηδέαο πνπ νλνκάδεηαη 

Κξεηηθφ Κεθαιάλζεξν. 

Δίλαη έλα απφ ηα πέληε 

είδε απηνχ ηνπ γέλνπο 

πνπ θχνληαη ζηελ 

Διιάδα θαη είλαη 

ελδεκηθφ ζην βνπλφ Ίδε 

ηεο Κξήηεο. 

ηε ζέζε �Μάλα 

λεξνχ� ζε 

πςφκεηξν 1.400 

κ. θνληά ζηα 

ρσξηά Κακάξεο 

θαη Βφξηδα, ζηνλ 

Ννκφ Ζξαθιείνπ. 

� 

41.Ο 

Πιάηαλνο 

Αγ. 

Φιψξνπ 

Μεζζελίαο 

1985   

Ηζηνξηθφο γέξηθνο 

πιάηαλνο , 

εληππσζηαθνχ κεγέζνπο 

θαη ζεκαληηθήο 

αηζζεηηθήο αμίαοπνπ 

ζπλδέεηαη κε ζνβαξά 

ηζηνξηθά γεγνλφηα ηεο 

πεξηνρήο θαηά ηνλ 

17ν θαη 18ν αηψλα. 

ην θέληξν ηνπ 

ρσξηνχ Αγ. 

Φιψξνο ζηνλ 

Ννκφ 

Μεζζελίαο. 

  

42. Ο 

Πιάηαλνο 

ηεο 

Απνιισλία

ο ηαπξνχ 

Θεζζαινλί

θεο 

1985   

Δληππσζηαθφο 

ππεξαησλφβηνο πιάηαλνο 

κε ηδηάδνπζα ηζηνξηθή 

θαη ζξεζθεπηηθή αμία, 

δίπια ζε επηβιεηηθφ 

βξάρν, απφ ηνλ νπνίν 

θαηά ηελ παξάδνζε, 

θήξπμε ν Απφζηνινο 

Παχινο. 

Αλάκεζα ζην 

ρσξηφ Απνιισλία 

θαη ζηε ιίκλε 

Βφιβε, ζηελ 

πεξηνρή ηαπξνχ, 

ζηνλ Ννκφ 

Θεζζαινλίθεο. 

� 

43.Ο 

Πιάηαλνο 

ηεο 

Πιαηαληψηη

ζζαο 

Καιαβξχη

σλ 

1985   

πζηάδα ηξηψλ 

ηεξάζηησλ πιαηάλσλ πνπ 

ζπκθχνληαη ζαλ έλα 

δέλδξν κε ηεξάζηην 

εζσηεξηθφ θνίισκα , ζην 

νπνίν έρεη δηακνξθσζεί 

κηθξφο λαφο κε πνιχηηκε 

εηθφλα ηεο Παλαγίαο. Ο 

πιάηαλνο απηφο 

ζπλδέεηαη κε δηάθνξεο 

ζξεζθεπηηθέο 

παξαδφζεηο ηεο 

πεξηνρήο. 

Κνληά ζην ρσξηφ 

Πιαηαληψηηζζα 

Καιαβξχησλ, 

ζηνλ Ννκφ 

Αραίαο. 

Απ. 

189614/9691/1985 

(773/ΣΒ/1985) 

http://users.otenet.gr/~theonik/peribal/pipokr.htm
http://users.otenet.gr/~theonik/peribal/pipokr.htm
http://users.otenet.gr/~theonik/peribal/pipokr.htm
http://users.otenet.gr/~theonik/peribal/pipokr.htm
http://users.otenet.gr/~theonik/peribal/pipokr.htm
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44. Σν 

δάζνο ηνπ 

Λεζηλίνπ 

Αηησιναθα

ξλαλίαο 

1985 459 

Σκήκα ππφιεηκκα 

κεγάινπ θπζηθνχ 

πδξνραξνχο δάζνπο κε 

θχξην δαζνπνληθφ είδνο 

ηνλ φξνμν (λεξφθξαμν) 

αιιά θαη είδε φπσο ε 

θηειηά ,ηηηά ,δάθλε θηι. 

Πνπ ζπγθεληξψλεη 

επηζηεκνληθά 

ελδηαθέξνπζα ρισξίδα 

θαη παλίδα. Δίλαη 

ραξαθηεξηζηηθφο 

βηφηνπνο κε κεγάιε 

νηθνινγηθή θαη 

αηζζεηηθή αμία. 

Κνληά ζην ρσξηφ 

Λεζίλη, ζην 

δξφκν 

Μεζνιφγγη 

Αζηαθφο, ζηελ 

πεξηνρή 

Μεζνινγγίνπ. 

� 

45. Ο 

Πιάηαλνο 

ηεο Αγ. 

Λαχξαο 

Καιαβξχη

σλ 

1985   

Ο ηζηνξηθφο πιάηαλνο 

πνπ ζπλδέεηαη ζηελά κε 

ηα γεγνλφηα ηεο θήξπμεο 

ηεο επαλάζηαζεο ηνπ 

1821. Σν δέλδξν είλαη 

εληππσζηαθφ θαη γηα ην 

κεγεζφο ηνπ (35 κ. χςνο) 

αιιά θαη γηα ηελ γεληθή 

εηθφλα ηνπ. 

Πεξίπνπ 4 ρικ. 

απφ ηα 

Καιάβξπηα, ζην 

ςψξν ηεο Μνλήο 

Αγ. Λαχξαο, ζηνλ 

Ννκφ Αραίαο. 

Απ. 

105497/6459/1986 

(656/ΣΒ/1986) 

46. Ο 

θαγλψλαο 

ζην δάζνο 

Λατιηά 

εξξψλ 

1985 39 

Σπξθψδεο έθηαζε 

ζεκαληηθή γηα ηελ 

επηζηεκνληθή θαη 

εθπαηδεπηηθή αμία ηεο, 

πνπ ζπγθεληξψλεη 

κεξηθά απφ ηα πην 

ζπάληα είδε ηεο 

ειιεληθήο ρισξίδαο. 

Κνληά ζην ρσξηφ 

Λατιηά ζηε ζέζε 

�Μπαιηά 

Σζαίξη�, κέζα ζε 

επξχηεξν δαζηθφ 

ζπγθξφηεκα, 

ζηνλ Ννκφ 

εξξψλ. 

� 

47. 

Τπφιεηκκα 

πδξνραξνχ

ο δάζνπο 

ζηελ 

Ηζηηαία 

Δχβνηαο 

1985 0.5 

πζηάδα αησλφβησλ 

δέλδξσλ θπξίσο θηειηψλ 

θαη δξπψλ ζε πεδηλή 

πεξηνρή, φπνπ ππάξρνπλ 

θαη πγξφηνπνη θαη 

γεσξγηθέο γαίεο. Ζ 

ζπζηάδα είλαη 

ππφιεηκκα εθηεηακέλνπ 

πδξνραξνχο δάζνπο, 

γεγνλφο πνπ πξνζδίδεη 

ηδηαίηεξε βνηαληθή θαη 

νηθνινγηθή αμία ζηελ 

πεξηνρή. 

Κνληά ζηελ 

Ηζηηαία (3 ρικ. 

αλαηνιηθά) ζηελ 

Δχβνηα. 

� 

48. Σν 

Γάζνο 

αείθπιισλ 

πιαηχθπιι

σλ ζην 

λεζί 

απηέληδα 

Μεζζελίαο 

1985 24 

Έθηαζε κε ηππηθή 

κεζνγεηαθή δαζηθή 

βιάζηεζε 

ζθιεξφθπιισλ, 

αείθπιισλ 

πιαηαλφθπιισλ κε ηε 

κνξθή δέλδξνπ χςνπο 8-

10 κ. ζην αθαηνίθεην 

λεζί απηέληδα ηεο 

Μεζζελίαο. Σα είδε πνπ 

θαιχπηνπλ ην λεζί είλαη 

θπξίσο ζρίλνο , θηιιίθη, 

αγξηειηά , θνπκαξηά , 

Σν θεληξηθφ 

ηκήκα ηνπ λεζηνχ 

απηέληδα ζηνλ 

θφιπν ηεο 

Μεζψλεο , ζηνλ 

Ννκφ 

Μεζζελίαο. 

� 
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πνπξλάξη, θηι 

49. Σν 

κηθηφ 

δάζνο 

Πξνκάρσλ-

Λπθνζηφκν

π Αξηδαίαο 

1985 192 

Μέζα ζηελ 

πξνζηαηεπφκελε πεξηνρή 

θχεηαη , ζε ζπνξαδηθή 

κνξθή , ην ζπαληφηαην 

είδνο γηα ηε ρψξα καο, ε 

πεληαβειφλε πεχθε. ην 

κηθηφ απηφ δάζνο 

ππάξρνπλ επίζεο δέλδξα 

φπσο νμηά , δαζηθή 

πεχθε θαη καχξε πεχθε 

πνπ έρνπλ ηδαίηεξε 

νηθνινγηθή αμία. 

Κνληά ζηα ρσξηά 

Πξνκάρνη θαη 

Ληθφζηνκν ζηελ 

πεξηνρή 

Αικσπηάο 

Αξηδαίαο ζηνλ 

Ννκφ Πέιιεο. 

� 

50. Φπζηθφ 

δάζνο 

θππαξηζζην

χ ζηελ 

Έκπσλα 

Ρφδνπ 

1985 135 

εκαληηθή δαζηθή 

ζπζηάδα κεζνγεηαθνχ 

θππαξηζζηνχ, κε 

ηδηαίηεξε επηζηεκνληθή 

αμία σο βηνγελεηηθφ 

θαηαθχγην. Σν δάζνο 

απαξηίδεηαη θπξίσο απφ 

αησλφβηα δέλδξα θαη έλα 

κηθξφ πνζνζηφ (5%) 

θαιχπηεηαη απφ ηξαρεία 

πεχθε πνπ θαη απηή έρεη 

κεγάιε αηζζεηηθή αμία. 

ηε ζέζε 

Καηάξηη ζην Β.Α 

ηκήκα ηεο Ρφδνπ, 

θνληά ζην ρσξηφ 

Έκπσλα ζηνλ 

Ννκφ 

Γσδεθαλήζνπ. 

Απ. 

105497/6459/1986 

(656/ΣΒ/1986) 

51. Σν 

κηθηφ 

δάζνο ηνπ 

Γξάκκνπ 

1985 135 

Μηθηφ δάζνο νμπάο , 

ειάηεο θαη καχξεο 

πεχθεο , κε αλνηρηνχο 

βνζθφηνπνπο , πεξηνρή 

πνπ δηαηεξείηαη ζε 

θπζηθή θαηάζηαζε, 

ρσξίο αλζξψπηλε 

εθκεηάιιεπζε σο ηηο 

κέξεο καο θαη κε 

ηδηαίηεξε επηζηεκνληθή 

θαη νηθνινγηθή αμία. 

ηε ζέζε 

�Μπαξνχγθα�, 

κέζα ζε επξχηεξν 

δαζηθφ 

ζρεκαηηζκφ, ζην 

βνπλφ Γξάκκνο 

ηνλ Ννκφ 

Καζηνξηάο. 

� 

 

2.2.5 Καηαθύγηα Άγξηαο Εωήο 

Χο κφληκα Καηαθχγηα Θεξακάησλ, ηδξχνληαη νη πεξηνρέο πνπ πιεξνχλ ηηο 

πξνυπνζέζεηο ψζηε λα θαιχπηνληαη νη βαζηθέο αλάγθεο ησλ ζεξακάησλ ζε εζπρία, 

ηξνθή θαη λεξφ. Ο κεγαιχηεξνο αξηζκφο ησλ πξνζηαηεπφκελσλ πεξηνρψλ αλήθεη 

ζηελ θαηεγνξία απηή. Με ηελ έθδνζε ηνπ Ν. 2637/1998 ηα Καηαθχγηα Θεξακάησλ 

ραξαθηεξίδνληαη πιένλ σο Καηαθχγηα Άγξηαο Εσήο. Έσο θαη ηνλ Αχγνπζην ηνπ 

2009, νη πεξηνρέο πνπ έρνπλ θεξπρζεί σο Καηαθχγηα Άγξηαο Εσήο αξηζκνχλ 610.  

 

2.2.6 Διεγρόκελεο Κπλεγεηηθέο Πεξηνρέο 

Οη Διεγρφκελεο Κπλεγεηηθέο Πεξηνρέο είλαη επηά. 

Διεγρόκελεο Κπλεγεηηθέο Πεξηνρέο  Δκβαδόλ 

ΦΔΚ(εθηάξηα)  

ΦΔΚ  

έξξεο 24.600  1587/Β/1975  

http://users.otenet.gr/~theonik/peribal/katartr.htm
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Γίαο Ζξαθιείνπ 1.250  474/Β/1977  

απηέληδα Καιακάηαο 850  1041/Β/1977  

Αηαιαληνλήζη Αηαιάληεο 185  1041/Β/1977  

Όζζα Λάξηζαο 26.337  88/Β/1985  

Γηνχξα 1.190  1474/Β/2001 

Κφδηαθαο Σξηθάισλ 48.360  527/Β/1992  

 

2.2.7 Δθηξνθεία Θεξακάηωλ 

Σα Κξαηηθά Δθηξνθεία Θεξακάησλ είλαη 21, κε ζπλνιηθή έθηαζε 3.603 

εθηάξηα. χκθσλα κε ηα ςεθηνπνηεκέλα φξηα, ε ζπλνιηθή έθηαζή ηνπο αληηζηνηρεί 

ζην 0,023% ηεο ζπλνιηθήο ρεξζαίαο έθηαζεο ηεο ρψξαο, ελψ ην ζαιάζζην ηκήκα 

ηνπο θαηαιακβάλεη έθηαζε ίζε κε 14,51 εθηάξηα.   

 

2.2.8 Πεξηνρέο Πξνζηαζίαο ηεο Φύζεο 

Οη πεξηνρέο Πξνζηαζίαο ηεο Φχζεο εηζήρζεζαλ σο θαηεγνξία 

πξνζηαηεπφκελσλ πεξηνρψλ κε ηνλ Ν. 1650/1986 (άξζξα 18 θαη 19). Έσο θαη ηνλ 

Γεθέκβξην ηνπ 2009, σο Πεξηνρέο Πξνζηαζίαο ηεο Φχζεο  έρνπλ θεξπρζεί 23 

πεξηνρέο. 

 
Πεξηνρέο Πξνζηαζίαο ηεο Φύζεο ΦΔΚ 

Τγξφηνπνο Γχζηνπ Δχβνηαο (Πεξηνρή 2) Γηάηαγκα, ΦΔΚ 60/Γ/08.02.1990 (ΕΟΔ) 

Όξνο Κέξθε θαη φξνο Καξβνχλη άκνπ (Πεξηνρή Β) Γηάηαγκα, ΦΔΚ 100/Γ/27.02.1995 (ΕΟΔ) 

Τγξφηνπνο Φαρλψλ ζηελ Δχβνηα (Πεξηνρή 1 - Ππξήλαο 

πγξνβηφηνπνπ)  

Γηάηαγκα, ΦΔΚ 642/Γ/09.10.1989 (ΕΟΔ) 

Πεξηνρή Γήκσλ Άξγνπο θαη Μήδεηαο (Πεξηνρέο 5 θαη 5α) Γηάηαγκα, ΦΔΚ 396/08.06.1999 (ΕΟΔ) 

Γήκνο ηαγείξνπ Αθάλζνπ (ΕΠΦΠ 1θαη ΕΠΦΠ 2) Γηάηαγκα, ΦΔΚ 326/Γ/26.04.2002 (ΕΟΔ) 

Τγξφηνπνο θαη αθηή Φαιηδίνπ Γήκνπ Κσ (Εψλεο ΠΠΦ1θαη 

ΠΠΦ2) 

Γηάηαγκα, ΦΔΚ 571/Γ/06.07.2006 

Εψλεο Ηα, Ηβ θαη Ηγ ηνπ Δζληθνχ Πάξθνπ Πίλδνπ Απφθαζε 23069, ΦΔΚ 639/Β/14.06.2005 

Εψλεο Α1, Α2, Α3, Α4 θαη Α5 Δζληθνχ Πάξθνπ ρηληά – 

Μαξαζψλα 

Γηάηαγκα, ΦΔΚ 395/Γ/03.07.2000 

Εψλεο ΠΦ1, ΠΦ2, ΠΦ3 θαη ΠΦ4 Δζληθνχ Πάξθνπ 

Ληκλνζαιαζζψλ Μεζνινγγίνπ 

Απφθαζε 22306, ΦΔΚ 477/Γ/31.03.2006 

Εψλε Α2 (Μαθεδνληθά Σέκπε) Δζληθνχ Πάξθνπ πγξνηφπσλ 

Ληκλψλ Κνξψλεηαο – Βφιβεο θαη Μαθεδνληθψλ Σεκπψλ 

Απφθαζε 6919, ΦΔΚ 248/Γ/05.03.2004 

Εψλεο Α, Β θαη Γ Δζληθνχ Πάξθνπ Γέιηα Έβξνπ Απφθαζε 4110, ΦΔΚ 102/Γ/16.03.2007 

Εψλεο Α1 θαη Α2 Δζληθνχ Πάξθνπ δάζνπο Γαδηάο - 

Λεπθίκκεο - νπθιίνπ 

Απφθαζε 35633, ΦΔΚ 911/Γ/13.10.2006 

Εψλεο Α1, Α2, Α3, Α4 θαη Α5 Δζληθνχ Πάξθνπ Γέιηα 

Νέζηνπ, Λίκλεο Βηζησλίδαο κε ιηκλνζαιάζζηα θαη ιηκλαία 

ραξαθηεξηζηηθά θαη Λίκλεο Ηζκαξίδαο 

Απφθαζε 44549, ΦΔΚ 497/Γ/17.10.2008 

Εψλε Α Δζληθνχ Πάξθνπ Ακβξαθηθνχ θφιπνπ Απφθαζε 11989, ΦΔΚ 123/Γ/21.03.2008 

Εψλεο ΗΑ, ΗΒ, ΗΓ θαη ΗΓ Δζληθνχ Πάξθνπ Σδνπκέξθσλ - 

Πεξηζηεξίνπ θαη ραξάδξαο Αξάρζνπ 

Γηάηαγκα, ΦΔΚ 49/Γ/12.02.2009 

Εψλεο Α2, Α3, Ηα, Ηβ, Π1, Π2, Π3, Τ θαη Τ‟ Δζληθνχ 

Θαιάζζηνπ Πάξθνπ Εαθχλζνπ 

ΠΓ, ΦΔΚ 906/22.12.1999 

Εψλεο Α1, Α2, Α3, Α4, Α5, Α6  θαη Α7 Πεξηνρήο Α Δζληθνχ Απφθαζε 23537, ΦΔΚ 621/Γ/19.06.2003 
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Θαιάζζηνπ Πάξθνπ Βφξεησλ πνξάδσλ 

Εψλε Α Δζληθνχ Πάξθνπ Τγξνηφπσλ Κνηπρίνπ –ηξνθηιηάο Απφθαζε 12365, ΦΔΚ 159/Γ/29.04.2009 

Εψλεο ΠΓ1, ΠΓ2, ΠΓ3, ΠΓ4, ΠΑ, Β1, Β2, Β3, Β4, Β5, Β6 

θαη Β7 Δζληθνχ Πάξθνπ Γέιηα Αμηνχ – Λνπδία – 

Αιηάθκνλα 

Απφθαζε 12966, ΦΔΚ 220/Γ/14.05.2009 

Εψλεο Β1, Β2, Β3, Β4, Β5, Β6 θαη Β7 Δζληθνχ Πάξθνπ 

Πξεζπψλ 

Απφθαζε 28651, 

ΦΔΚ 302/Γ/23.07.2009 

Υεξζαίεο, πδάηηλεο θαη ζαιάζζηεο πεξηνρέο ησλ ηελψλ θαη 

εθβνιψλ ησλ πνηακψλ Αρέξνληα θαη Καιακά, ηνπ Έινπο 

Καινδηθίνπ 

Απφθαζε 36427/09, 396/Γ/17-09-09 

Εψλεο Β1, Β2, Β3, Β4, Β5, Β6 θαη Β7 Δζληθνχ Πάξθνπ 

Οξνζεηξάο Ρνδφπεο 

Απφθαζε 40379/09, ΦΔΚ 445/Γ 

Εψλεο Α1, Α2 θαη Α3 Δζληθνχ Πάξθνπ νξεηλνχ φγθνπ 

Υεικνχ – Βνπξατθνχ 

Απφθαζε 40390/09, ΦΔΚ 446/Γ 

 

2.2.9 Πεξηνρέο Απόιπηεο Πξνζηαζίαο ηεο Φύζεο 

Οη πεξηνρέο Απφιπηεο Πξνζηαζίαο ηεο Φχζεο εηζήρζεζαλ σο θαηεγνξία 

πξνζηαηεπφκελσλ πεξηνρψλ κε ηνλ Ν. 1650/86. Έσο θαη ηνλ Γεθέκβξην ηνπ 2009, νη 

Πεξηνρέο Απφιπηεο Πξνζηαζίαο ηεο Φχζεο αξηζκνχλ 8. 

 
Πεξηνρέο Απόιπηεο Πξνζηαζίαο ηεο Φύζεο ΦΔΚ 

Τγξφηνπνο Γχζηνπ Δχβνηαο Πεξηνρή 1 Γηάηαγκα, ΦΔΚ 60/Γ/08.02.1990 (ΕΟΔ) 
Μηθξφ θαη Μεγάιν ετηάλη άκνπ Πεξηνρή Α1-Ππξήλαο 

θαη Α2 

Γηάηαγκα, ΦΔΚ 100/Γ/27.02.1995 (ΕΟΔ) 

Εψλεο ΑΠ1, ΑΠ2, ΑΠ3 θαη ΑΠ4 Δζληθνχ Πάξθνπ 

Ληκλνζάιαζζαο Μεζνινγγίνπ 

Απφθαζε 22306, ΦΔΚ 477/Γ/31.03.2006 

Εψλε Α1 (Γάζνο Απνιισλίαο) Δζληθνχ Πάξθνπ 

πγξνηφπσλ Ληκλψλ Κνξψλεηαο – Βφιβεο θαη 

Μαθεδνληθψλ Σεκπψλ 

Απφθαζε 6919, ΦΔΚ 248/Γ/05.03.2004 

Εψλε Α1 Δζληθνχ Θαιάζζηνπ Πάξθνπ Εαθχλζνπ ΠΓ, ΦΔΚ 906/22.12.1999 
Εψλεο ΑΠ1, ΑΠ2, ΑΠ3 θαη ΑΠ4 Δζληθνχ Πάξθνπ 

Γέιηα Αμηνχ – Λνπδία – Αιηάθκνλα 

Απφθαζε 12966, ΦΔΚ 220/Γ/14.05.2009 

Εψλεο Α1, Α2 θαη Α3 Δζληθνχ Πάξθνπ Πξεζπψλ Απφθαζε 28651, ΦΔΚ 302/Γ/23.07.2009 

Εψλεο Α1, A2 θαη Α3 Δζληθνχ Πάξθνπ Οξνζεηξάο 

Ρνδφπεο 

Απφθαζε 40379/09, ΦΔΚ 445/Γ 

 

2.2.10 Πεξηνρέο Απόιπηεο Πξνζηαζίαο ηεο Φύζεο 

Έσο θαη ηνλ Αχγνπζην ηνπ 2009 σο Πξνζηαηεπηηθφ Γάζνο έρνπλ θεξπρζεί 3 

πεξηνρέο. 
Πξνζηαηεπηηθά Γάζε ΦΔΚ 

Πξνζηαηεπηηθφ δάζνο νξεηλνχ φγθνπ Λεπθψλ Οξέσλ Ννκνχ 

Υαλίσλ 
Απφθαζε 8022 

ΦΔΚ 65/03.02.2006 
Πξνζηαηεπηηθφ δάζνο πεξηνρήο Κνξπθψλ Αζθέλδνπ Καιιηθξάηε 

Ννκνχ Υαλίσλ 

Απφθαζε 8022 

ΦΔΚ 65/03.02.2006 

Πξνζηαηεπηηθφ δάζνο νξεηλνχ φγθνπ Απνπεγάδη ειίλνπ Ννκνχ 

Υαλίσλ 

Απφθαζε 8022 

ΦΔΚ 65/03.02.2006 

 

2.2.11 Πξνζηαηεπόκελνη Φπζηθνί ρεκαηηζκνί θαη Σνπία 
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Οη Πξνζηαηεπφκελνη Φπζηθνί ρεκαηηζκνί θαη Σνπία εηζήρζεζαλ σο 

θαηεγνξία πξνζηαηεπφκελσλ πεξηνρψλ κε ηνλ Ν. 1650/1986. Έσο ζήκεξα έρνπλ 

θεξπρζεί 2 πεξηνρέο. 

 

Πξνζηαηεπόκελνη Φπζηθνί ρεκαηηζκνί θαη Σνπία ΦΔΚ 

Τγξφηνπνη άκνπ (Αιπθή, Γιπθάδα, Κάκπνο Υψξαο) Γηάηαγκα, ΦΔΚ 100/Γ/27.02.1995 (ΕΟΔ) 
Νήζνο Μχθνλνο (Πεξηνρέο κε ζηνηρεία 2.3α.6 θαη 2.3α.8) Γηάηαγκα, ΦΔΚ 243/Γ/08.03.2005 (ΕΟΔ) 

 

2.2.12 Πεξηνρέο Οηθναλάπηπμεο 

Οη πεξηνρέο Οηθναλάπηπμεο εηζήρζεζαλ σο θαηεγνξία πξνζηαηεπφκελσλ 

πεξηνρψλ κε ηνλ Ν. 1650/1986 (άξζξα 18 θαη 19). Έσο ζήκεξα, έρεη θεξπρζεί κία 

πεξηνρή σο Πεξηνρή Οηθναλάπηπμεο, ε νπνία είλαη ε ρεξζαία θαη ιηκλαία πεξηνρή ηεο 

ιίκλεο Πακβψηηδαο Ησαλλίλσλ θαη πεξηιακβάλεη θαη πεξηθεξεηαθή δψλε πξνζηαζίαο. 

 
Πεξηνρέο Οηθναλάπηπμεο ΦΔΚ 

Λίκλε Πακβψηηδα Ησαλλίλσλ Απφθαζε 22943/03 649/Γ/25-06-03 Σξνπνπνίεζε Απφθαζε 

46003/03 1250/Γ/26-11-03 

 

2.3.Προζηαηεσόμενες περιοτές ζηην Δσρωπαϊκή Ένωζη 

 

Ζ θπζηθή θιεξνλνκηά ηεο Δπξψπεο είλαη κνλαδηθή. ε παγθφζκην επίπεδν, 

απηή ε ζπγθξηηηθά κηθξή ήπεηξνο έρεη ην πην πνιχπινθν ζχζηεκα ηνπνζεζηψλ, 

αληαλαθιψληαο ηελ θιίκαθα θαη ηελ έληαζε ηεο αλάπηπμεο ησλ θπζηθψλ ηεο πφξσλ 

κέζα ζηνπο αηψλεο. 

Σα θαηάινηπα ησλ αξρηθψλ θπζηθψλ ηνπίσλ ηεο Δπξψπεο θαη ησλ 

δηαθνξεηηθψλ πνιηηηζηηθψλ ηνπνζεζηψλ θαηέρνπλ έλα βαζηθφ θνκκάηη ηεο πινχζηαο 

άγξηαο δσήο ηεο επείξνπ. Δίλαη γη‟ απηφ ην ιφγν πνπ έρεη εθαξκνζηεί ην ζχζηεκα ησλ 

πξνζηαηεπφκελσλ πεξηνρψλ ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο. 

ηα εζληθά πάξθα ηεο Δπξψπεο θαη ζηα κεγάια θπζηθά απνζέκαηα, ε θχζε 

αθήλεηαη λα αλαπηπρζεί ειεχζεξα, θαη ε θπζηθή εμέιημε κπνξεί λα ζπλερίζεη ρσξίο 

εκπφδηα. Ζ θπζηθή νκνξθηά απηψλ ησλ πεξηνρψλ δηαηεξείηε, επίζεο, γηα εκπινπηηζκφ 

ησλ δηθψλ καο δσψλ.Σα ηνπηθά εζληθά πάξθα θαζψο θαη ηα θπζηθά απνζέκαηα είλαη 

πνιηηηζηηθά ηνπία ηα νπνία έρνπλ δηακνξθσζεί εδψ θαη εθαηνληάδεο ρξφληα, θαηά ηηο 

πεξηφδνπο φπνπ νη άλζξσπνη δνχζαλ αξκνληθά κε ηε θχζε θαη ην πεξηβάιινλ. 

Πεξηνρέο ζαλ απηέο αληηκεησπίδνληαη σο πξφηππα γηα ην ηξφπν κε ηνλ νπνίν νη 

αγξνηηθέο πεξηνρέο ηεο Δπξψπεο ζα δηαρεηξίδνληαη ζην κέιινλ. 
 

2.3.1 Σν Γίθηπν NATURA 

 

Σν Γίθηπν Natura 2000 απνηειεί έλα Δπξσπατθφ Οηθνινγηθφ Γίθηπν 

πεξηνρψλ, νη νπνίεο θηινμελνχλ θπζηθνχο ηχπνπο νηθνηφπσλ θαη νηθνηφπνπο εηδψλ 

πνπ είλαη ζεκαληηθνί ζε επξσπατθν επίπεδν. Ζ Natura είλαη έλαο θνηλνηηθφο λφκνο 

γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο, ηνλ νπνίν απνδέρνληαη φια ηα θξάηε κέιε 

φηαλ γίλνληαη κέιε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. Θεσξείηαη ν αθξνγσληαίνο ιίζνο ηεο 
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Κνηλνηηθήο λνκνζεζίαο γηα ην πεξηβάιινλ. Ζ Διιάδα απνδέρζεθε ηελ Natura ην 

1986. Ζ Διιάδα ζπκθψλεζε λα πξνζηαηεχεη ηηο πεξηνρέο πνπ έρνπλ ηα θξηηήξηα πνπ 

θαζνξίδνπλ ε «νδεγία γηα ηα πνπιηά» θαη ε «νδεγία ησλ ηφπσλ δηαβίσζεο». Με 

απηέο ηηο νδεγίεο πξνζηαηεχνληαη πεξηζζφηεξα απφ 1000 είδε δψσλ θαη θπηψλ θαζψο 

θαη πεξηζζφηεξα απφ 200 είδε ηφπσλ δηαβίσζεο πνπ πεξηιακβάλνπλ δάζε, ιηβάδηα, 

πγξνηφπνπο θιπ. 

Σν πξφγξακκα Natura 2000 είλαη ε άκεζε αληαπφθξηζε ζην δεκφζην 

ελδηαθέξνλ ζρεηηθά κε ην γξήγνξν ξπζκφ πνπ θαηαζηξέθεηαη ε θχζε ζηελ Δπξψπε. 

Ο θφζκνο πξέπεη λα ελεκεξσζεί γηα ην ηη γίλεηαη αλαθνξηθά κε απηφ ην δήηεκα. 

χκθσλα κε δεκνζθφπεζε ηνπ επξσβαξνκέηξνπ, πάλσ απφ ην 1/3 ησλ επξσπαίσλ 

αλεζπρνχλ γηα ηελ εμάιεηςε ησλ εηδψλ ρισξίδαο θαη παλίδαο θαζψο θαη γηα ηελ 

θαηαζηξνθή ησλ θπζηθψλ πεξηνρψλ. χληνκα φκσο ζα γλσξίδνπλ πεξηζζφηεξα γηα 

ηελ άγξηα θχζε ηεο Αθξηθήο παξά γηα ηε θχζε ζηηο δηθέο ηνπο πεξηνρέο. Γη‟ απηφ ην 

ιφγν ην πξφγξακκα Natura 2000 δίλεη ζην θνηλφ ηελ επθαηξία λα απνιαχζεη ην 

πινχην ηεο θπζηθήο θιεξνλνκηάο ζηελ Δπξψπε. 

Γηα πξψηε θνξά φια καδί, ηα 27 Κξάηε Μέιε, ζπλεξγάδνληαη γηα δηαηήξεζε 

ηεο θχζεο κέζσ θνηλνχ λνκνζεηηθνχ πιαηζίνπ. Τπάξρεη κηα ζεκαληηθή δηαδηθαζία 

εθκάζεζεο ζηε ζπλεξγαζία, ζε επξσπατθφ επίπεδν, θαη πνιιά πιενλεθηήκαηα ζηηο 

δηνηθήζεηο, ηηο Με Κπβεξλεηηθέο Οξγαλψζεηο, ηηο ελδηαθεξφκελεο νκάδεο θαη ηνπο 

δηαρεηξηζηέο γηα αληαιιαγή εκπεηξηψλ θαη ηερλνγλσζίαο. 

(http://greekforests.blogspot.com/2011/01/blog-post_9065.html) 

 
 

Δηθόλα 3: Τν θαξάγγη ηνπ Βίθνπ 

 

 

Σν Γίθηπν NATURA 2000 απνηειείηαη απφ δχν θαηεγνξίεο πεξηνρψλ: Σηο « 

Εψλεο Δηδηθήο Πξνζηαζίαο (ΕΔΠ) » θαη ηνπο « Σφπνπο Κνηλνηηθήο εκαζίαο (ΣΚ) 

» (ζηα αγγιηθά: Sites of Community Importance - SCI ) φπσο νξίδνληαη ζηελ Οδεγία 

92/43/ΔΚ. Οη ΕΔΠ, κεηά ηνλ ραξαθηεξηζκφ ηνπο απφ ηα Κξάηε Μέιε, εληάζζνληαη 

απηφκαηα ζην Γίθηπν Natura 2000, θαη ε δηαρείξηζή ηνπο αθνινπζεί ηηο δηαηάμεηο ηνπ 

άξζξνπ 6 ηεο Οδεγίαο 92/43/ΔΚ. Αληίζεηα, γηα ηελ έληαμε ησλ ΣΚ 

πξαγκαηνπνηείηαη επηζηεκνληθή αμηνιφγεζε θαη δηαπξαγκάηεπζε κεηαμχ ησλ Κξαηψλ 

Mειψλ θαη ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο, ζχκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα ησλ θαηά 

νηθνινγηθή ελφηεηα Βηνγεσγξαθηθψλ εκηλαξίσλ. Ζ νξηζηηθνπνίεζε ηνπ θαηαιφγνπ 

ησλ Σφπσλ Κνηλνηηθήο εκαζίαο ζε επξσπατθφ επίπεδν βαίλεη πξνο νινθιήξσζε 

φζνλ αθνξά ηελ Μεζνγεηαθή δψλε, ζηελ νπνία αλήθεη εμ νινθιήξνπ ε Διιάδα.  

http://greekforests.blogspot.com/2011/01/blog-post_9065.html
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2.3.2 Πεξηνρέο NATURA ηεο Διιάδνο 

Ζ θαηαγξαθή ηωλ ηόπωλ πνπ πιεξνχλ ηα θξηηήξηα ηεο παξνπζίαο ηχπσλ 

νηθνηφπσλ θαη νηθνηφπσλ εηδψλ ηεο Οδεγίαο 92/43/ΔΚ ζηε ρψξα καο (296 πεξηνρέο - 

«Δπηζηεκνληθφο Καηάινγνο»), έγηλε απφ νκάδα πεξίπνπ 100 επηζηεκφλσλ πνπ 

ζπζηήζεθε εηδηθά γηα ην ζθνπφ απηφ ζην πιαίζην ηνπ επξσπατθνχ πξνγξάκκαηνο 

LIFE (1994-1996) κε ηίηιν «Καηαγξαθή, Αλαγλψξηζε, Δθηίκεζε θαη Υαξηνγξάθεζε 

ησλ Σχπσλ Οηθνηφπσλ θαη ησλ Δηδψλ Υισξίδαο θαη Παλίδαο ηεο Διιάδαο (Οδεγία 

92/43/ΔΟΚ)». ηνλ «Δπηζηεκνληθφ Καηάινγν» εληάρζεθε ην ζχλνιν ζρεδφλ ησλ 

κέρξη ηφηε πξνζηαηεπφκελσλ πεξηνρψλ ζε εζληθφ θαη δηεζλέο επίπεδν.  

Ζ Διιάδα έρεη ραξαθηεξίζεη ζήκεξα 202 Εψλεο Δηδηθήο Πξνζηαζίαο (ΕΔΠ) θαη 

ππέβαιιε ηκεκαηηθά ζηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή (1996 - 2002) θαηάινγν 241 

πξνηεηλφκελσλ Σφπσλ Κνηλνηηθήο εκαζίαο (ΣΚ) («Δζληθφο Καηάινγνο»). Οη δχν 

θαηάινγνη παξνπζηάδνπλ κεηαμχ ηνπο επηθαιχςεηο φζνλ αθνξά ηηο εθηάζεηο ηνπο. 

Μάιηζηα, 31 ηφπνη έρνπλ νξηζηεί ηαπηφρξνλα σο ΕΔΠ θαη έρνπλ πξνηαζεί θαη σο 

ΣΚ.  

 

 
 

Δηθόλα 4: Φάξηεο ηόπσλ θνηλνηηθήο ζεκαζίαο (SCI) 
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Δηθόλα 5: Φάξηεο Γηθηύνπ Natura 2000 

2.3.3 Πεξηνρέο NATURA ηεο Πεξηθέξεηαο Βνξείνπ Αηγαίνπ θαη ηεο Λέζβνπ 

 

ηνλ Πίλαθα πνπ αθνινπζεί παξνπζηάδνληαη νη πεξηνρέο ηνπ Βνξείνπ Αηγαίνπ 

πνπ έρνπλ εληαρζεί ζην Γίθηπν NATURA – 2000. 

 

ΛΔΒΟ ΑΜΟ ΥΗΟ     

ΛΖΜΝΟ: ΥΟΡΣΑΡΟΛΗΜΝΖ- 

ΛΗΜΝΖ ΑΛΤΚΖ ΚΑΗ 

ΘΑΛΑΗΑ ΠΔΡΗΟΥΖ 

ΑΜΟ: ΠΑΡΑΛΗΑ ΑΛΤΚΖ ΒΟΡΔΗΑ ΥΗΟ & ΝΖΟΗ 

ΟΗΝΟΤΔ ΚΑΗ ΠΑΡΑΚΣΗΑ 

ΘΑΛΑΗΑ ΕΧΝΖ 

ΑΓΗΟ ΔΤΣΡΑΣΗΟ ΚΑΗ 

ΠΑΡΑΚΣΗΑ ΘΑΛΑΗΑ ΕΧΝΖ 

ΑΜΟ: ΟΡΟ ΑΜΠΔΛΟ 

(ΚΑΡΒΟΤΝΖ) 

ΝΖIΑ ΑΝΣIΦΑΡΑ & 

ΝΖIΓΔ ΓΑΚΑΛIΟ, 

ΜΑΣΡΟΓIΧΡΓΟ, ΠΡΑΟΝΖI, 

ΚΑΣΧΝΖI, ΜΔIΑΚΟ, 

ΚΟYΣΟYΛIΑ 

ΛΔΒΟ: ΓΤΣΗΚΖ 

ΥΔΡΟΝΖΟ- 

ΑΠΟΛΗΘΧΜΔΝΟ ΓΑΟ 

ΑΜΟ: ΟΡΟ ΚΔΡΚΔΣΔΤ - 

ΜΗΚΡΟ & ΜΔΓΑΛΟ ΔΗΣΑΝΗ - 

ΓΑΟ ΚΑΣΑΝΗΑ & 

ΛΔΚΚΑ, ΑΚΡ. ΚΑΣΑΒΑΖ - 

ΛΗΜΔΝΑ 

 

ΛΔΒΟ: ΚΟΛΠΟ 

ΚΑΛΛΟΝΖ ΚΑΗ ΥΔΡΑΗΑ 

ΠΑΡΑΚΣΗΑ ΕΧΝΖ 

ΗΚΑΡΗΑ - ΦΟΤΡΝΟΗ ΚΑΗ 

ΠΑΡΑΚΣΗΑ ΕΧΝΖ 

 

ΛΔΒΟ: ΚΟΛΠΟ ΓΔΡΑ, ΝΖΟ IΚΑΡIΑ  
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ΔΛΟ ΝΣΗΠΗ & ΟΡΟ 

ΟΛΤΜΠΟ 

(ΝΟΣIΟΓYΣIΚΟ ΣΜHΜΑ) 

YΓΡΟΣΟΠΟI 

ΥΟΡΣΑΡΟΛIΜΝΖ ΚΑI 

ΑΛYΚΖ ΛΖΜΝΟY 

ΝΖΟ ΦΟΤΡΝΟI ΚΑI 

ΝΖIΓΔ ΘΤΜΑIΝΑ, 

ΑΛΑΣΟΝII, ΘΤΜΑIΝΑΚI, 

ΣΡΟΓΓYΛΟ, ΠΛΑΚΑ, 

ΜΑΚΡΟΝΖI, ΜIΚΡΟ ΚΑI 

ΜΔΓΑΛΟ ΑΝΘΡΧΠΟΦΑΓΟ, 

ΑΓIΟ ΜΖΝΑ 

 

ΠΑΡΑΚΣIΟI YΓΡΟΣΟΠΟI 

ΚΟΛΠΟΤ ΚΑΛΛΟΝΖ 

ΑΜΟ: ΑΛΤΚΖ ΦIΛΖ 

ΑΜΜΟY 

 

ΝΖIΓΔ ΚΑI 

ΒΡΑΥΟΝΖIΓΔ ΛΖΜΝΟΤ: 

ΝHΟ ΔΡΓΚIΣI ΚΑI 

ΝΖIΓΔ ΓIΑΒΑΣΔ, 

ΚΟΜΠIΟ, ΚΑΣΡIΑ, ΣΖΓΑΝI, 

ΚΑΡΒΑΛΑ, ΠΡΑΟΝΖI 

  

ΝΖIΓΔ ΛΔΒΟΤ 

(YΜΠΛΔΓΜΑ 

ΣΟΜΑΡΟΝΖIΧΝ, ΚIΓΧΝΑ, 

ΑΓIΟ ΓΔΧΡΓIΟ, 

ΓΛΑΡΟΝΖI, ΚΛΠ.) 

 

 

 

 

Όζνλ αθνξά ζηελ λήζν Λέζβν, ηέζζεξηο πεξηνρέο ηεο αλήθνπλ ζηηο 

πξνζηαηεπφκελεο πεξηνρέο Natura 2000: 

 

1. Ο θφιπνο ηεο Καιινλήο είλαη κία απφ απηέο, θαη εθεί ζπλαληψληαη 68 είδε 

πνπιηψλ πνπ αλήθνπλ ζην Παξάξηεκα Η ηεο Οδεγίαο 79/409/ΔΔC. 

 

2. Ο θφιπνο ηεο Γέξαο. Δθεί ζπλαληψληαη 4 είδε πνπ αλήθνπλ ζην Παξάξηεκα Η 

ηεο Οδεγίαο 79/409/ΔΔC: ν Πνξθπξνηζηθληάο Ardea purpurea, ν Πειαξγφο 

Ciconia ciconia, ε Καζηαλφρελα Tadorna ferruginea θαη ν 

Μνπζηαθνηζηξνβάθνο Sylvia rueppelli. 

 

3. Σν έινο Νηίπη. ε απηή ηελ πεξηνρή ζπλαληψληαη 3 είδε πνπιηψλ πνπ αλήθνπλ 

ζην Παξάξηεκα Η ηεο Οδεγίαο 79/409/ΔΔC: ν Μνπζηαθνηζηξνβάθνο Sylvia 

rueppelli, ν Σνπξθνηζνπαλάθνο Sitta krueperi θαη ην κπξλνηζίρινλν 

Emberiza cineracea. 

 

4. Σν φξνο Όιπκπνο, ην δεχηεξν πςειφηεξν βνπλφ ζηε Λέζβν κε αξθεηά ζπάληα 

είδε θπηψλ θαη εληφκσλ. 

 

Σν 2009 ε Διιάδα επαλεμέηαζε ηεο πεξηνρέο Natura ηεο ρψξαο θαη 

επαλαπξνζδηφξηζε ηα φξηα ησλ πεξηνρψλ. Λφγσ απηνχ ηνχ επαλαπξνζδηνξηζκνχ 

πξνέθπςε ε λέα πεξηνρή Natura “Βφξεηα Λέζβνο” κε ηνλ ραξαθηεξηζκφ GR4110012. 

Απηή ε πεξηνρή πεξηιακβάλεη ην φξνο Λεπέηπκλνο, ζε γεληθέο γξακκέο δειαδή, ηελ 

πεξηνρέο απφ Μφιπβν έσο Μαληακάδν θαη Πέηξα ηχςε Τςεινκέησπν Νάπε 

Μαληακάδν, κε πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ νηθηζκψλ. Δπίζεο κηα πεξηνρή θνληά ζηνλ 

Αζπξνπφηακν έμσ απφ ηνλ Μαληακάδν (αθξηβέζηεξεο πιεξνθνξίεο θαζψο θαη ράξηε 

ησλ πεξηνρψλ ζα βξείηε ζην http://www.ypeka.gr/Default.aspx?tabid=572). 

 

http://www.ypeka.gr/Default.aspx?tabid=572
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Δηθόλα 6: Οη πεξηνρέο ηνπ δηθηύνπ Natura ζηε Λέζβν 

2.4.Προζηαηεσόμενες περιοτές ζε Γιεθνές επίπεδο 

 

Δδψ πεξηιακβάλνληαη ζρεδφλ φιεο νη πεξηνρέο πνπ έρνπλ ραξαθηεξηζζεί σο 

πξνζηαηεπφκελεο ζχκθσλα κε ηηο ζπκβάζεηο Ρακζάξ θαη Βαξθειψλεο, θαζψο θαη 

απηέο πνπ έρνπλ ραξαθηεξηζζεί σο Βηνγελλεηηθφ Απφζεκα απφ ην πκβνχιην ηεο 

Δπξψπεο, σο Απφζεκα Βηφζθαηξαο απφ ην πξφγξακκα Άλζξσπνο θαη Βηφζθαηξα ησλ 

Ζλσκέλσλ Δζλψλ, σο Γηεζλήο Κιεξνλνκηά απφ ηα Ζλσκέλα Έζλε, ηνπο έρεη 

απνλεκεζεί ην Δπξσπατθφ Γίπισκα ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπξψπεο, ή απνηεινχλ 

εκαληηθέο Πεξηνρέο γηα ηα Πνπιηά ηεο Διιάδαο. Οη δηεζλψο ραξαθηεξηζκέλεο 

πεξηνρέο κπνξεί λα απνηεινχλ ηκήκα, λα ηαπηίδνληαη ή αθφκε θαη λα έρνπλ επξχηεξα 

φξηα απφ ηηο πξνηεηλφκελεο πξνο έληαμε ζην δίθηπν NATURA 2000 πεξηνρέο. 

 

2.4.1 Τγξόηνπνη δηεζλνύο ζεκαζίαο ζύκθωλα κε ηε ύκβαζε Ρακζάξ 

 

Ζ Διιάδα ραξαθηήξηζε 10 πγξνηφπνπο σο Γηεζλνχο εκαζίαο ζχκθσλα κε ηε 

χκβαζε (πγξφηνπνη Ρακζάξ). Οη πγξφηνπνη Ρακζάξ έρνπλ ζπλνιηθή έθηαζε 

167.301 εθηάξηα. χκθσλα κε ηα ςεθηνπνηεκέλα φξηα, ε ζπλνιηθή έθηαζή ηνπο 

αληηζηνηρεί ζην 0,85% ηεο ζπλνιηθήο ρεξζαίαο έθηαζεο ηεο ρψξαο, ελψ ην ζαιάζζην 

ηκήκα ηνπο θαηαιακβάλεη έθηαζε ίζε κε 55.617 εθηάξηα. 

 

Κωδηθόο   Ολνκαζία Πεξηνρήο  

  3GR001   Γέιηα Έβξνπ  

  3GR002   Λίκλε Βηζηνλίδα, Πφξην-Λάγνο, Λίκλε Ηζκαξίδα θαη παξαθείκελεο ιηκλνζάιαζζεο  

  3GR004   Γέιηα Νέζηνπ θαη παξαθείκελεο ιηκλνζάιαζζεο  
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  3GR005   Λίκλεο Βφιβε θαη Κνξψλεηα  

  3GR006   Σερλεηή ιίκλε Κεξθίλε  

  3GR007   Γέιηα Αμηνχ, Λνπδία, Αιηάθκνλα  

  3GR008   Λίκλε Μηθξή Πξέζπα  

  3GR009   Κφιπνο Ακβξαθηθνχ  

  3GR010   Ληκλνζάιαζζεο Μεζνινγγίνπ  

  3GR011   Ληκλνζάιαζζεο Κνηπρίνπ  

 

 2.4.2 Μλεκεία Παγθόζκηαο Κιεξνλνκηάο 

 

Ζ ηδέα ησλ Μλεκείσλ Παγθφζκηαο Κιεξνλνκηάο (World Heritage Sites 

(WHS)) μεθίλεζε ην 1972 απφ ηε χκβαζε ηεο ΟΤΝΔΚΟ ε νπνία αθνξνχζε ηελ 

πξνζηαζία ηεο παγθφζκηαο πνιηηηζηηθήο θαη θπζηθήο θιεξνλνκηάο (χκβαζε 

Παγθφζκηαο Κιεξνλνκηάο). ήκεξα 172 ρψξεο επηθχξσζαλ ηε χκβαζε, 

κεηαβάιινληάο ηε ζε έλα απφ ηα πην νηθνπκεληθά δηεζλή λνκηθά φξγαλα γηα ηε 

πξνζηαζία ηεο πνιηηηζηηθήο θαη θπζηθήο θιεξνλνκηάο. Ζ αξρηθή επηδίσμε ηεο 

χκβαζεο είλαη ν θαζνξηζκφο θαη ε δηαηήξεζε ηεο παγθφζκηαο θιεξνλνκηάο κέζσ 

ηεο αλαγλψξηζεο ηνπνζεζηψλ πνπ ζεσξνχληαη φηη  έρνπλ εμέρνπζα νηθνπκεληθή αμία. 

Απηέο πξέπεη λα δηαηεξεζνχλ γηα φιε ηελ αλζξσπφηεηα κέζσ ζηελψλ ζπλεξγαζηψλ 

αλάκεζα ζηα έζλε. Αξθεηέο πξνζηαηεπφκελεο πεξηνρέο εμέρνπζαο νηθνπκεληθήο 

αμίαο έρνπλ αλαγλσξηζζεί θάησ απφ ηε χκβαζε. Πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο 

κπνξείηε λα αλαδεηήζεηε ζηελ ηζηνζειίδα www.unesco.org. ηελ Διιάδα έρνπλ 

θεξπρζεί σο Μλεκεία Παγθφζκηαο Κιεξνλνκηάο γηα ην θπζηθφ πεξηβάιινλ ηνπο 2 

πεξηνρέο, ηα Αληηράζηα Όξε- Μεηέσξα (έθηαζεο 387 εθηαξίσλ) θαη ην φξνο Άζσο. 

 

2.4.3 Απνζέκαηα Βηόζθαηξαο 

 

χκθσλα κε ην πξφγξακκα ηεο UNESCO «Άλζξσπνο θαη Βηφζθαηξα» έρνπλ 

εληαρζεί ζηα «Απνζέκαηα Βηφζθαηξαο» (Biosphere reserves) 2 πεξηνρέο, ν Δζληθφο 

Γξπκφο Οιχκπνπ (ππξήλαο έθηαζεο 3.988 εθηαξίσλ) θαη ν Δζληθφο Γξπκφο ακαξηάο 

(ππξήλαο έθηαζεο 4.850 εθηαξίσλ). Τπεχζπλνο θνξέαο γηα ηνλ ραξαθηεξηζκφ ησλ 

πεξηνρψλ είλαη ε Γεληθή Γξακκαηεία Γαζψλ θαη Φπζηθνχ Πεξηβάιινληνο ηνπ 

Τπνπξγείνπ Γεσξγίαο. χκθσλα κε ηα ςεθηνπνηεκέλα φξηα, ε ζπλνιηθή έθηαζή ηνπο 

αληηζηνηρεί ζην 0,07% ηεο ζπλνιηθήο ρεξζαίαο έθηαζεο ηεο ρψξαο. 

 

2.4.4 Δηδηθά Πξνζηαηεπόκελεο Πεξηνρέο ζύκθωλα κε ηε ύκβαζε ηεο 

Βαξθειώλεο 

 

ε εθαξκνγή ηνπ Πξσηνθφιινπ «Πεξί ησλ εηδηθά πξνζηαηεπφκελσλ πεξηνρψλ 

ηεο Μεζνγείνπ» έρνπλ ραξαθηεξηζηεί 9 πεξηνρέο σο Δηδηθά Πξνζηαηεπφκελεο 

Πεξηνρέο κε ζπλνιηθή έθηαζε 260.176 εθηάξηα. χκθσλα κε ηα ςεθηνπνηεκέλα φξηα 

ε ζπλνιηθή έθηαζή ηνπο αληηζηνηρεί ζην 0,32% ηεο ζπλνιηθήο ρεξζαίαο έθηαζεο ηεο 

ρψξαο, ελψ ην ζαιάζζην ηκήκα ηνπο θαηαιακβάλεη έθηαζε ίζε κε 214.790 εθηάξηα. 

http://www.unesco.org/
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Δηδηθά Πξνζηαηεύνκελεο Πεξηνρέο ζύκθωλα κε ην 

Πξωηόθνιιν 4 ηεο  ύκβαζεο ηεο Βαξθειώλεο  

Έκβαδόλ ΦΔΚ 

(εθηάξηα)  

Αηζζεηηθφ Γάζνο Νηθνπφιεσο – Μχηηθα  66  

Αηζζεηηθφ Γάζνο Πεπθηάο Ξπινθάζηξνπ  27,5  

Δζληθφο Γξπκφο ακαξηάο (ππξήλαο)  4.850  

Θαιάζζην Πάξθν Αινλλήζνπ θαη Βνξείσλ πνξάδσλ  208.713  

Απνιηζσκέλν Γάζνο ηεο Λέζβνπ  15.000  

Αηζζεηηθφ Γάζνο Νήζνπ θηάζνπ  3.000  

Δζληθφο Γξπκφο νπλίνπ  3.500  

Αηζζεηηθφ Γάζνο Βάη  20  

Ακβξαθηθφο Κφιπνο  25.000  

 

2.4.5 Βηνγελεηηθά Απνζέκαηα 

 

Σν Δπξσπατθφ Γίθηπν Βηνγελεηηθψλ Απνζεκάησλ ηδξχζεθε ην 1976 απφ ην 

πκβνχιην ηεο Δπξψπεο θαη απνζθνπεί ζηε δηαηήξεζε αληηπξνζσπεπηηθψλ 

δεηγκάησλ ρισξίδαο, παλίδαο θαη θπζηθψλ πεξηνρψλ ηεο Δπξψπεο. Τπεχζπλνο 

θνξέαο γηα ηνλ ραξαθηεξηζκφ ησλ Βηνγελεηηθψλ Απνζεκάησλ είλαη ε Γεληθή 

Γξακκαηεία Γαζψλ θαη Φπζηθνχ Πεξηβάιινληνο ηνπ Τπνπξγείνπ Γεσξγίαο.  

Χο Βηνγελεηηθά Απνζέκαηα έρνπλ ραξαθηεξηζηεί 16 πεξηνρέο, κε ζπλνιηθή έθηαζε 

22.261 εθηάξηα. χκθσλα κε ηα ςεθηνπνηεκέλα φξηα, ε ζπλνιηθή έθηαζή ηνπο 

αληηζηνηρεί ζην 0,16% ηεο ζπλνιηθήο ρεξζαίαο έθηαζεο ηεο ρψξαο, ελψ ην ζαιάζζην 

ηκήκα ηνπο θαηαιακβάλεη έθηαζε ίζε κε 4.434 εθηάξηα. 

 

Βηνγελεηηθά Απνζέκαηα Δκβαδόλ ΦΔΚ 

(εθηάξηα) 

Φπζηθφ Μλεκείν Γάζνπο Λεζηλίνπ  45,9  

Δζληθφο Γξπκφο Πίλδνπ (ππξήλαο)  3.393  

Παξζέλν Γάζνο Κεληξηθήο Ρνδφπεο  550  

Παξζέλν Γάζνο Παξαλεζηίνπ  500  

Φπζηθφ Μλεκείν Μηθηνχ Γάζνπο Κππαξηζζίνπ Έκπσλα Ρφδνπ  135  

Κφιπνο Λαγαλά  2.450  

Φπζηθφ Μλεκείν Μηθηνχ Γάζνπο Γξάκκνπ  130  

Δζληθφο Γξπκφο Αίλνπ (ππξήλαο)  2.862  

Αηζζεηηθφ Γάζνο Κνπξί - Αικπξνχ  100  

Φπζηθφ Μλεκείν Γάζνπο Αείθπιισλ  Πιαηάλσλ Νήζνπ απηέληδα  24  

Φπζηθφ Μλεκείν Γάζνπο Ομηάο ζηελ Σζίρια -Υατληνχ Ξάλζεο  18  
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Φπζηθφ Μλεκείν Μηθηνχ Γάζνπο Αικσπίαο Αξηδαίαο  192  

Δζληθφο Γξπκφο Οιχκπνπ (ππξήλαο)  3.988  

Δζληθφο Γξπκφο Οίηεο (ππξήλαο)  3.010  

Δζληθφο Γξπκφο Πξεζπψλ (Γάζνο Κέδξσλ)  13  

Δζληθφο Γξπκφο ακαξηάο  4.850  

 

2.4.6 Πεξηνρέο ζηηο νπνίεο έρεη απνλεκεζεί ην Δπξωδίπιωκα 

 

Σν Δπξσδίπισκα είλαη έλαο ζεζκφο ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπξψπεο πνπ 

μεθίλεζε ην 1965, πηνζεηήζεθε επίζεκα ην 1973, θαη νη αλαζεσξεκέλνη θαλνληζκνί 

ηνπ πηνζεηήζεθαλ ην 1991 θαη ην 1998. Σν Δπξσδίπισκα απνλέκεηαη ζε πεξηνρέο νη 

νπνίεο αλαγλσξίδνληαη σο πεξηνρέο θπζηθήο θιεξνλνκηάο επξσπατθνχ ελδηαθέξνληνο 

θαη πξνζηαηεχνληαη θαηάιιεια. ε πεξίπησζε ππνβάζκηζεο ηνπ θπζηθνχ 

πεξηβάιινληνο είλαη δπλαηή ε άξζε ηνπ Δπξσδηπιψκαηνο. Τπεχζπλνο θνξέαο γηα ηελ 

απνλνκή ηνπ Δπξσδηπιψκαηνο είλαη ε Γεληθή Γξακκαηεία Γαζψλ θαη Φπζηθνχ 

Πεξηβάιινληνο ηνπ Τπνπξγείνπ Γεσξγίαο.  

Σν Δπξσδίπισκα (Α΄ θαηεγνξία) έρεη απνλεκεζεί ζηνλ Δζληθφ Γξπκφ 

ακαξηάο (κε εκβαδφλ 4.850 εθηάξηα). χκθσλα κε ηα ςεθηνπνηεκέλα φξηα, ε 

ζπλνιηθή έθηαζή ηνπ αληηζηνηρεί ζην 0,04 % ηεο ζπλνιηθήο ρεξζαίαο έθηαζεο ηεο 

ρψξαο. Ζ πεξηνρή ηνπ Δζληθνχ Γξπκνχ ακαξηάο ζπγθεληξψλεη ηνπο πεξηζζφηεξνπο 

δηεζλείο ραξαθηεξηζκνχο. ε δεχηεξε ζέζε αθνινπζεί απηή ηνπ Δζληθνχ Γξπκνχ 

Οιχκπνπ. 

 

2.5. Ίδρσζη Δλληνικού Φόροσμ Γεωπάρκων 

 

Ζ ίδξπζε Διιεληθνχ Φφξνπκ Γεσπάξθσλ είλαη πιένλ γεγνλφο. Tα Διιεληθά 

Γεσπάξθα, κεηαμχ απηψλ θαη ην Γεσπάξθν ηνπ Φεινξείηε θαη ζπλεξγαδφκελνη κε 

απηά θνξείο, πξνρψξεζαλ ζηελ ίδξπζε ηνπ ζρεηηθνχ Δζληθνχ θφξνπκ, εθαξκφδνληαο 

ηνπο θαλνληζκνχο ιεηηνπξγίαο ηνπ Δπξσπατθνχ Γηθηχνπ Γεσπάξθσλ (European 

Geoparks Network) πνπ ηδξχζεθε ηνλ Ηνχλην ηνπ 2000 θαη ηνπ Παγθφζκηνπ Γηθηχνπ 

Γεσπάξθσλ (Global Geoparks Network) πνπ ππνζηεξίδεηαη απφ ηελ UNESCO. 

Χο Γεσπάξθα έρνπλ αλαγλσξηζηεί απφ ηελ UNESCO θαη είλαη κέιε ησλ Γηθηχσλ 

ησλ Δπξσπατθψλ θαη ησλ Παγθφζκησλ Γεσπάξθσλ, πξνζηαηεπφκελεο πεξηνρέο κε 

ηδηαίηεξε γεσινγηθή θιεξνλνκηά, ησλ νπνίσλ ε δηαρείξηζε εληζρχεη ηελ 

πεξηβαιινληηθή εθπαίδεπζε, ηελ ηνπηθή νηθνλνκία κέζσ ηεο αλάπηπμεο 

ελαιιαθηηθψλ κνξθψλ ηνπξηζκνχ θαη ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο. Μέρξη 

ζήκεξα ζηελ Διιάδα έρνπλ αλαγλσξηζζεί σο Γεσπάξθα ηέζζεξηο πεξηνρέο: ην 

Απνιηζσκέλν Γάζνο Λέζβνπ (2000), ην Φπζηθφ Πάξθν Φεινξείηε (2001), ην Δζληθφ 

Πάξθν Υεικνχ - Βνπξατθνχ (2009) θαη ε πεξηνρή ηνπ Δζληθνχ Γξπκνχ Βίθνπ - Αψνπ 

(2010). 

 

2.6. Πξνβιήκαηα δηαρείξηζεο ηωλ πξνζηαηεπόκελωλ πεξηνρώλ θαη πξννπηηθέο 
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Σν βαζηθφηεξν πξφβιεκα πνπ κέρξη ζηηγκήο έρεη πξνθχςεη ζε ζρέζε κε ηε 

δηαρείξηζε ησλ πξνζηαηεπνκέλσλ πεξηνρψλ, είλαη ε ειιηπήο πιεξνθφξεζε. 

Απνηέιεζκα απηνχ ηνπ επηθνηλσληαθνχ θελνχ είλαη λα δεκηνπξγνχληαη αληηιήςεηο 

ηνπ ζηπι «έξρνληαη νη νηθνιφγνη θαη ην ΤΠΔΥΧΓΔ λα καο πάξεη ηελ πεξηνπζία» 

αιιά θαη αληίζεηα λα θαιιηεξγνχληαη πξνζδνθίεο φηη νη θνξείο δηαρείξηζεο ζα ιχζνπλ 

φια ηα πξνβιήκαηα ησλ πεξηνρψλ απηψλ θαη θπξίσο ην ζέκα ηεο απαζρφιεζεο. Έλα 

ζεκαληηθφ ζέκα πνπ εληνπίδεηαη ζηα πξψηα βήκαηα ιεηηνπξγίαο ησλ δηαρεηξηζηηθψλ 

αξρψλ είλαη ε δπζθνιία ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ησλ δηαθφξσλ θνξέσλ πνπ ζπκκεηέρνπλ 

ζηελ πξνζπάζεηα.. Σνπηθή Απηνδηνίθεζε, ΑΔΗ, ΜΚΟ ζε πάξα πνιιέο πεξηπηψζεηο 

έρνπλ εθθξάζεη ηε δπζθνξία ηνπο γηα ην επίπεδν ζπλεξγαζίαο. Ζ Σνπηθή 

Απηνδηνίθεζε απνηειεί έλα απφ ηνπο βαζηθνχο κέηνρνπο ζηε δηαρείξηζε ησλ 

πξνζηαηεπνκέλσλ πεξηνρψλ. ηελ ρψξα καο δπζηπρψο κεγάιν πνζνζηφ ησλ αηξεηψλ 

δελ έρεη ζπλεηδεηνπνηήζεη πιήξσο ηηο δπλαηφηεηεο θαη ηηο πξννπηηθέο απηήο ηεο 

πνιηηηθήο. Όηαλ κηινχλ γηα πεξηβαιινληηθή πνιηηηθή ηελ πεξηνξίδνπλ ζηνπο ΥΤΣΑ 

θαη ηνπο βηνινγηθνχο θαζαξηζκνχο. Οη ΟΣΑ έρνπλ λα παίμνπλ ζεκαληηθφ ξφιν ζηε 

δηαρείξηζε ησλ πξνζηαηεπνκέλσλ πεξηνρψλ φρη κφλν κε ηε ζεζκηθή ηνπο ζέζε αιιά 

θαη κε ηελ εκπεηξία ηνπο απφ ηηο ηνπηθέο ηδηαηηεξφηεηεο θαη αλάγθεο. ην επίπεδν ηεο 

πινπνίεζεο ππάξρνπλ ζνβαξά πξνβιήκαηα. ην πξφγξακκα ηεο «βηψζηκεο 

αλάπηπμεο» νη κηζέο πεξίπνπ απφ ηηο εγθεθξηκέλεο πξνηάζεηο δελ ππέβαιαλ 

ελδηάκεζε έθζεζε γηα λα ηχρνπλ πεξαηηέξσ ρξεκαηνδφηεζεο. Σέινο, ην 

ζεκαληηθφηεξν πξφβιεκα πνπ ζα πξέπεη λα απαζρνιήζεη άκεζα φινπο ηνπο θνξείο 

είλαη ε «απεμάξηεζε» ησλ δηαρεηξηζηηθψλ αξρψλ απφ ηελ θεδεκνλία ηνπ ΤΠΔΥΧΓΔ. 

Απηφ δελ ζεκαίλεη φηη ην Τπνπξγείν δελ ζα πξέπεη λα εθπιεξεί ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ 

ζχκθσλα κε ην χληαγκα, ην Νφκν αιιά θαη ηηο δηεζλείο δεζκεχζεηο ηεο ρψξαο. Δίλαη 

φκσο κεγάιε αλάγθε νη δηαρεηξηζηηθέο αξρέο λα απνθηήζνπλ κία ζρεηηθή απηνλνκία 

γηα λα κπνξνχλ λα εθθξάζνπλ απνηειεζκαηηθφηεξα ηηο ηνπηθέο ηνπο ηδηαηηεξφηεηεο 

θαη ηδηνκνξθίεο αιιά θαη λα κπνξέζνπλ λα αλαπηχμνπλ πνιηηηθέο πξνζηαζίαο θαη 

αλάδεημεο πνπ ζα ζηεξίδνληαη φρη κφλν ζε ζεσξεηηθά θαη γεληθά ππνδείγκαηα αιιά 

θπξίσο ζηηο αλάγθεο ηεο πεξηνρήο ηνπο. 
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3. ΘΔΡΜΔ ΠΖΓΔ – ΓΔΝΗΚΔ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ 

 

Ηακαηηθέο πεγέο νλνκάδνληαη νη πεγέο ηα λεξά ησλ νπνίσλ έρνπλ 

ζεξαπεπηηθέο ηδηφηεηεο. Σα ηακαηηθά λεξά πεγάδνπλ κέζα απφ πεηξψκαηα θαη θαηά 

ηε δηαδξνκή ηνπο κέρξη ηελ επηθάλεηα ηεο Γεο, απνθηνχλ ηα κεηαιιηθά ζπζηαηηθά 

ηνπο ζηα νπνία νθείιεηαη θαη ε ζεξαπεπηηθή ηνπο δξάζε. 

Οη ζεξαπεπηηθέο ηδηφηεηεο ησλ λεξψλ απηψλ ήηαλ γλσζηέο απφ ηα ηζηνξηθά 

ρξφληα. Ο Ζξφδνηνο θέξεηαη λα είλαη ν πξψηνο πνπ παξαηήξεζε ηελ ζεξαπεπηηθή 

ηνπο επίδξαζε ζηνλ άλζξσπν, ελψ ν Ηππνθξάηεο ήηαλ ν πξψηνο πνπ αζρνιήζεθε 

ζπζηεκαηηθά κε ην αληηθείκελν, θαηεγνξηνπνίεζε ηηο πεγέο θαη θαηέγξαςε ηηο 

αζζέλεηεο ζηηο νπνίεο είραλ επεξγεηηθή επίδξαζε. 

Αλάινγα κε ηε ζχλζεζε ησλ κεηαιιηθψλ λεξψλ ηνπο, νη ηακαηηθέο πεγέο 

κπνξνχλ λα νξηζζνχλ σο αιθαιηθέο, ζηδεξνχρεο, ζεηνχρεο, ξαδηελεξγέο θιπ. Ζ 

ζεξαπεπηηθή ηνπο δξάζε είλαη ηξηπιήο θχζεσο: κεραληθή, ζεξκηθή θαη ρεκηθή. Ζ 

κεραληθή δξάζε νθείιεηαη θπξίσο ζηελ άλσζε θαη ζηελ πδξνζηαηηθή πίεζε. Ζ 

ζεξκηθή δξάζε νθείιεηαη ζηε δηαθνξά ζεξκνθξαζίαο κεηαμχ λεξνχ θαη αλζξψπηλνπ 

ζψκαηνο. Ζ ρεκηθή δξάζε νθείιεηαη ζηελ επαθή ηνπ δέξκαηνο κε ηα κεηαιιηθά 

ζηνηρεία ηνπ λεξνχ θαζψο θαη ζηελ δηείζδπζή ηνπο ζε απηφ. 

Αλάινγα κε ην είδνο ηεο πδξνζεξαπείαο, έρνπκε ηελ εζσηεξηθή πδξνζεξαπεία, 

φηαλ ηα ηακαηηθά λεξά ρξεζηκνπνηνχληαη γηα πφζε (πνζηζεξαπεία) θαη ηελ εμσηεξηθή 

πδξνζεξαπεία, φηαλ ηα ηακαηηθά λεξά ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ινπηξφ 

(ινπηξνζεξαπεία). 

Κάπνηεο απφ ηηο αζζέλεηεο ζηηο νπνίεο ππάξρεη ζεηηθή επίδξαζε ησλ 

ηακαηηθψλ πεγψλ είλαη δηάθνξεο δεξκαηηθέο παζήζεηο, αξηεξηαθή ππέξηαζε, 

αλαπλεπζηηθέο παζήζεηο, ξεπκαηηθέο παζήζεηο θιπ. Δπεηδή ππάξρνπλ θαη 

αληελδείμεηο ζηελ πδξνζεξαπεία, ε ρξήζε ησλ ηακαηηθψλ πεγψλ πξέπεη λα γίλεηαη 

χζηεξα απφ ηελ ζχκθσλε γλψκε γηαηξνχ θαη αθνινπζψληαο απζηεξά ηνπο θαλφλεο 

πνπ ζα ππνδείμεη. 

ηελ Διιάδα ππάξρνπλ πάλσ απφ 200 ηακαηηθέο πεγέο. ε ιεηηνπξγία 

βξίζθνληαη πεξίπνπ 70, 45 εθ ησλ νπνίσλ ιεηηνπξγνχλ ππφ ηελ αξκνδηφηεηα 

ηνπ ΔΟΣ. Οη πην θεκηζκέλεο απφ απηέο γηα ηηο ζεξαπεπηηθέο ηνπο ηδηφηεηεο είλαη νη 

ηακαηηθέο πεγέο ησλ Κακκέλσλ Βνχξισλ, ηεο Αηδεςνχ θαη ηεο Ηθαξίαο, ιφγσ 

ηεο ξαδηελεξγνχ ζχλζεζεο ησλ λεξψλ ηνπο. ηε Λέζβν ζπλαληάηαη, επίζεο, ε 

ζεξκφηεξε πεγή ζηνλ θφζκν (92,5° C). Πνιιέο ηακαηηθέο πεγέο ζηελ Διιάδα 

παξακέλνπλ αλαμηνπνίεηεο ή γίλεηαη πξνζπάζεηα αμηνπνίεζήο ηνπο, φπσο 

νη Ηακαηηθέο Πεγέο Ξάλζεο. 

Γηα ηε δεκηνπξγία κηαο ζεξκήο πεγήο πξέπεη λα ππάξρνπλ νη εμήο 

πξνυπνζέζεηο: 

1. Μία επηθάλεηα θαηείζδπζεο – ηξνθνδνζίαο ηεο πεγήο, απφ ηελ νπνία 

θαηεηζδχεη ην κεηεσξηθφ λεξφ (λεξφ ησλ αηκνζθαηξηθψλ θαηαθξεκληζκάησλ 

π.ρ. βξνρή, ρηφλη, θιπ.). 

2. Μία δψλε ξσγκάησζεο, κέζα ζηελ νπνία θπθινθνξεί θαη θαηέξρεηαη ην 

θαηεηζδχνλ λεξφ. 

3. Μηα πεξηνρή κε απμεκέλε ζεξκνθξαζία, ιφγσ γεσζεξκηθήο αλσκαιίαο. Δίλαη 

έλα είδνο γεσζεξκηθνχ πεδίνπ, ην νπνίν ιεηηνπξγεί θαη σο δεμακελή – 

απνζήθε (reservoir). 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%97%CF%81%CF%8C%CE%B4%CE%BF%CF%84%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CF%80%CF%80%CE%BF%CE%BA%CF%81%CE%AC%CF%84%CE%B7%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%86%CE%BD%CF%89%CF%83%CE%B7
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A5%CE%B4%CF%81%CE%BF%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CF%80%CE%AF%CE%B5%CF%83%CE%B7
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%95%CE%9F%CE%A4&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9A%CE%B1%CE%BC%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CE%B1_%CE%92%CE%BF%CF%8D%CF%81%CE%BB%CE%B1&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%91%CE%B9%CE%B4%CE%B7%CF%88%CF%8C%CF%82&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CE%BA%CE%B1%CF%81%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A1%CE%B1%CE%B4%CE%B9%CE%B5%CE%BD%CE%AD%CF%81%CE%B3%CE%B5%CE%B9%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CE%AD%CF%83%CE%B2%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CE%B1%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82_%CE%A0%CE%B7%CE%B3%CE%AD%CF%82_%CE%9E%CE%AC%CE%BD%CE%B8%CE%B7%CF%82


 32 

4. Μία δψλε, έλα άμνλαο, πνπ είλαη έλα ξήγκα ή κία ξσγκαησκέλε ζηήιε κε 

κεγάιε δηαπεξαηφηεηα, ε νπνία μεθηλά απφ ηελ επηθάλεηα θαη θηάλεη κέρξη 

ζρεδφλ ηε δεμακελή. 

 

 

 

 
 

Δηθόλα 7: Σρεκαηηζκόο κηαο ζεξκνκεηαιιηθήο πεγήο (θαηά Blavoux B.-Berthier F., 1995, 

αλαζρεδηαζκέλν από ην ζπγγξαθέα) 

 
 

Δηθόλα 8: Πεξηπηώζεηο δεκηνπξγίαο ζεξκώλ πεγώλ [(α) θαηά Desio 1959 από ηνλ Καιιέξγε 

Γ., 2001, (β) θαηά Moret L., 1946, αλαζρεδηαζκέλν από ην ζπγγξαθέα] 
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Δηθόλα 9: Θεξκή πεγή κε κεηεσξηθό λεξό (α), κε κεηεσξηθό + «λεαξό» λεξό (β) θαη κε 

«λεαξό» λεξό (γ) (θαηά Castany G., 1968, αλαζρεδηαζκέλν από ην ζπγγξαθέα) 

 

 
Δηθόλα 10: Σηεξενδηαγξάκκαηα πνπ δείρλνπλ ηε δεκηνπξγία δύν δηαθνξεηηθώλ πεγώλ [(α) θαηά 

Lopoukhine M., 1995, (β) θαηά Blavoux Β.-Berthier F., 1985, αλαζρεδηαζκέλα από ην 

ζπγγξαθέα] 
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Δηθόλα 11: Θεξκνκεηαιιηθέο πεγέο ζηελ Διιάδα (θαηά Πνιύδνπ O.-Κνπκαληάθε I.-Σηακαηάθε 

Σ., 2002, αλαζρεδηαζκέλν από ην ζπγγξαθέα) 

 

3.1 Ζ πνιηηηζκηθή δηάζηαζε ηωλ Θεξκώλ Πεγώλ 

Απφ ηνπο πξντζηνξηθνχ ρξφλνπο νη άλζξσπνη ηαμίδεπαλ γηα λα επηζθεθζνχλ 

ινπηξά ηα νπνία πίζηεπαλ φηη ζα ηνπο ραξίζνπλ πγεία θαη επεμία θαζψο επίζεο 

θπζηθή θαη πλεπκαηηθή θάζαξζε. Σέηνηα κέξε ζπλαληάκε ζε φιε ηελ Δπξψπε απφ 

ηελ επνρή ηνπ ραιθνχ θαη έπεηηα. Μέρξη ζήκεξα ε θάζαξζε κέζσ λεξνχ ζπλεζίδεηαη 

ζε ηειεηέο δηάθνξσλ ζξεζθεηψλ, έζηκν πνπ έρεη ηηο ξίδεο ηνπ ζηελ αξραία Διιάδα θαη 

Ρψκε θαζψο επίζεο θαη ζηνπο κεζαησληθνχο ρξφλνπο.    

 Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ 18
νπ

 αηψλα, νη αλψηεξεο ηάμεηο ζηελ Αγγιία 

επηζθέθηνληαλ ηε πφιε Bath γηα λα θάλνπλ κπάλην ζηα ινπηξά ηεο, θάηη ηδηαίηεξα 

δηαδεδνκέλν θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 19
νπ

 αηψλα θαη ζηελ ππφινηπε Δπξψπε θάηη ην 

νπνίν βνεζήζεθε ηδηαίηεξα θαη απφ ην μέζπαζκα ηνπ ηνχ ηεο ρνιέξαο ε νπνία θαηά 
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ηνπο γηαηξνχο ρξεηάδνληαλ θαζαξηφηεηα γηα λα γηαηξεπηεί. Σα ηακαηηθά ινπηξά ήηαλ 

ιηγφηεξν δηαδεδνκέλε ζπλήζεηα αιιά ππαξθηή θαη ζηηο ΖΠΑ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 

19
νπ

 αηψλα. ηελ αξρή ηνπ 20
νπ

 αηψλα ε επίζθεςε ζηα ιεγφκελα spa ζπλνδεχνληαλ κε 

πγηεηλή δηαηξνθή θαζψο θαη θπζηθέο δξαζηεξηφηεηεο θάηη ην νπνίν ηζρχεη κέρξη θαη 

ζήκεξα πνπ ηα spa ζεσξνχληαη κία ηδηαίηεξα πγηεηλή αιιά θαη πνιπηειή 

δξαζηεξηφηεηα.          
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4.  ΘΔΡΜΔ ΠΖΓΔ ΣΖ ΛΔΒΟ 
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Δηθόλα 12: Φάξηεο κε ηηο ηακαηηθέο πεγέο ζηε Νήζν Λέζβν 

 

ΟΙ ΙΑΜΑΤΙΚΔΣ ΠΗΓΔΣ ΤΗΣ ΛΔΣΒΟΥ 

Οη ηακαηηθέο πεγέο βξίζθνληαη: 

ηελ Λνπηξόπνιε Θεξκήο:  

Βνξεηνδπηηθά ηεο Πφιεο ηεο Μπηηιήλεο ζε απφζηαζε 12 ρικ. ππάξρεη ε 

Λνπηξφπνιε Θεξκήο. Οη πεγέο απηέο είλαη νλνκαζηέο απφ ηα αξραηνξσκατθά ρξφληα, 

φηαλ θαη ήηαλ αθηεξσκέλεο ζηελ ζεά Άξηεκε. Δίλαη ζεξκνθξαζίαο 46,9 - 49,9
ν
 

Κειζίνπ, ξαδηελέξγεηαο 0,6 – 0,8 ζηδεξνχρνο αιηπεγή θαη ζπζηήλνληαη γηα ηελ 

ζεξαπεία ησλ ξεπκαηηζκψλ, αξζξίηηδσλ, γπλαηθνινγηθψλ παζήζεσλ, λεθξψλ, 

πεπηηθνχ ζπζηήκαηνο, λεπξνινγηθψλ, αξηεξηνζθιήξσζεο θαη παζήζεσλ 

θπθινθνξηθνχ, λνζεκάησλ ήπαηνο θ.ά. χλνιν δηαιπκέλσλ αιάησλ 35, 48 gr/kgr 

λεξνχ. Υισξηνχρν λάηξην 28, 18 gr/Kgr λεξνχ. Σν λεξφ ηεο πεγήο απηήο έρεη ηέιεηα 

δηαχγεηα, θακηά νζκή, αικπξή γεχζε θαη θαλέλα ρξψκα.  
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Δηθόλα 13: Άπνςε ησλ ηακαηηθώλ πεγώλ ηεο Λνπηξόπνιεο Θεξκήο 

 

ηνλ Κόιπν Γέξαο (Θέξκα)  

ηελ πεξηνρή ηνπ θφιπνπ Γέξαο, ιίγα κφιηο ρηιηφκεηξα απφ ηελ Μπηηιήλε 

βξίζθνληαη νη ζεξκέο πεγέο «Θέξκα», κέζα ζε λενγελή ηδήκαηα πνπ πεξηιακβάλνπλ 

ζηξψκαηα αξγίινπ θαη ςακκίηεο. Ζ πεγή απηή βξίζθεηαη ζε απφζηαζε 8 Κm απφ ηε 

Μπηηιήλε. Ζ ζεξκνθξαζία ηεο είλαη 39,7
ν
 Κειζίνπ, θαη ε ξαδηελέξγεηα 1,8 κνλάδεο. 

Σν ζχλνιν ησλ δηαιπκέλσλ αιάησλ πνπ πεξηιακβάλεη είλαη 1,68 gr/kgr λεξνχ, ελψ ην 

ρισξηνχρν λάηξην είλαη 0,97 gr/kgr λεξνχ. ην λεξφ πεξηέρνληαη, επίζεο: ρισξηνχρν 

ακκψλην, βξσκηνχρν λάηξην, ληηξηθφ θάιην, ρισξηνχρν αζβέζηην, ρισξηνχρν 

καγλήζην. Ζ δηαχγεηα ηνπ λεξνχ είλαη ηέιεηα, δελ έρεη θακία νζκή, γεχζε πθάικπξε, 

ρξψκα θαλέλα. Οη πεγέο απηέο ζπζηήλνληαη γηα ζεξαπείεο λεθξψλ, πεπηηθνχ 

ζπζηήκαηνο, ρξφληεο εθβάζεηο ηξαπκάησλ ξεπκαηηζκνχο, αξζξίηηδεο, ςακκηάζεηο, 

βξνγρίηηδεο, γπλαηθνινγηθέο παζήζεηο, βξνγρίηηδαο, δαραξνδηαβήηνπ θαη άιια. 

Τπάξρνπλ ινπηήξεο θνηλήο ρξήζεο, ρσξηζηνί γηα ηηο γπλαίθεο θαη ηνπο άληξεο. Ζ 

πεγή αλήθεη ζην Γήκν Μπηηιήλεο. Ννηθηάδεηαη θνληά, κηθξφο αξηζκφο δσκαηίσλ. 
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Δηθόλα 14: Άπνςε ηνπ αλδξηθνύ ηκήκαηνο ησλ ηακαηηθώλ πεγώλ ηνπ θόιπνπ ηεο Γέξαο  

 

 
 

Δηθόλα 15: Δμσηεξηθή άπνςε ησλ ηακαηηθώλ πεγώλ ηνπ θόιπνπ ηεο Γέξαο (Θέξκα) 

 

Θεξκνπεγέο Άη Γηάλλε Ληζβνξίνπ 

http://www.visitlesvos.gr/guide/gr/alternative/springs/detail.php?ID=1801
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Ζ ζεξκνπεγή ηνπ Ληζβνξίνπ αλαβιχδεη κέζα απφ εθαηζηεηαθά θξνθαινπαγή 

θαη εθαηζηεηαθνχο ηφθνπο. Βξίζθνληαη 5 πεξίπνπ ρηιηφκεηξα πξηλ απφ ηνλ Πνιηρλίην 

θαη 41,5 Κm απφ ηε Μπηηιήλε, θαη ζπληζηψληαη γηα ξεπκαηνπάζεηεο, δεξκαηνπάζεηεο, 

ηζρηαιγίεο, γπλαηθνινγηθέο παζήζεηο, παξαδνληνπάζεηεο θ.α. Ζ ζεξκνθξαζία ηνπο 

είλαη 69
ν
 Κειζίνπ, ελψ ε ξαδηελέξγεηα έρεη κεηξεζεί ζηηο 2,5 κνλάδεο. Σν ζχλνιν 

δηαιπκέλσλ αιάησλ είλαη 10,93 g/Kg λεξνχ, ελψ ην ρισξηνχρν λάηξην είλαη 8,20. Σν 

λεξφ ηεο πεγήο θαηά ηελ αλάβιπζε ηνπ είλαη ηειείσο δηαπγέο. Όηαλ φκσο 

εκθηαιψλεηαη ζνιψλεη ιφγσ απνβνιήο ηνπ ζηδήξνπ. Δπηπιένλ, δελ παξνπζηάδεη 

θακία νζκή, ελψ ε γεχζε ηνπ είλαη αικπξή. ηα θπζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο πεγήο 

αλήθεη θαη ην γεγνλφο πψο ην λεξφ δελ εκθαλίδεη θαλέλα ρξψκα. Σέινο, ππάξρνπλ 

ρσξηζηνί ινπηήξεο γηα γπλαίθεο θαη άλδξεο, ελψ λνηθηάδεηαη κηθξφο αξηζκφο 

δσκαηίσλ νη νπνίνη αλήθνπλ ζηελ Κνηλφηεηα. Πξφθεηηαη γηα ηελ ζεξκφηεξε πεγή ηεο 

Δπξψπεο.  

 

Δηθόλα 16: Ιακαηηθέο πεγέο ζην Ληζβόξη (θνληά ζηνλ Πνιηρλίην) 
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Δηθόλα 17: Ο ρξσκαηηζκόο ησλ λεξώλ νθείιεηαη ζηελ ύπαξμε ρεκηθώλ ζηνηρείσλ (θαη πην 

ζπγθεθξηκέλα νμεηδίσλ). 

 

 
 

Δηθόλα 18: Δμσηεξηθή άπνςε ησλ ηακαηηθώλ ινπηξώλ Ληζβνξίνπ 

Δθηαινύ 

Ζ ζεξκνπεγή ηεο Δθηαινχο βξίζθεηαη ζηε βφξεηα αθηή ηεο Λέζβνπ, 

αλαηνιηθά ηεο Μήζπκλαο. Αλαβιχδεη κέζα απφ αλδεζηηηθνχο ηφθνπο θαη 

θξνθαινπαγή. Ζ πεξηνρή απηή απέρεη 65,5 km απφ ηελ Μπηηιήλε θαη νη πεγέο ηεο 

έρνπλ ζεξκνθξαζία 43,6 - 46,5
ν
 Κειζίνπ. Οη πεγέο απηέο ραξαθηεξίδνληαη σο 

ξαδηνχρεο, ρισξηνχρεο. Σν ζχλνιν ησλ δηαιπκέλσλ αιάησλ είλαη 5,81, ην ρισξηνχρν 

λάηξην 4,08, ελψ ε ξαδηελέξγεηα ηνπο έρεη κεηξεζεί ζηηο 14,7 κνλάδεο (MACHE). 

Αλαθνξηθά κε ηα θπζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο πεγήο, απηά πεξηιακβάλνπλ: ηέιεηα 

δηαχγεηα, θακία νζκή, αικπξή γεχζε θαη θαλέλα ρξψκα. Οη πεγέο απηέο είλαη 

θαηάιιειεο γηα ξεπκαηηζκνχο, αξζξίηηδεο, ηζρηαιγίεο, λεπξαιγίεο, ςακκηάζεηο, 

ρνινιηζηάζεηο, γπλαηθνινγηθέο θαη δεξκαηηθέο παζήζεηο. ε απφζηαζε 150 κέηξσλ 

ππάξρνπλ δσκάηηα πνπ αλήθνπλ ζην Γήκν Μεζχκλεο. 
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Δηθόλα 19: Δμσηεξηθή άπνςε ησλ ηακαηηθώλ ινπηξώλ ηεο Δθηαινύο 

ηελ πεξηνρή Κνπξηδή 

Απέρεη 2km απφ ηελ Μπηηιήλε.  Ζ ζεξκνθξαζία ηεο είλαη 35,5
ν
 Κειζίνπ, ελψ 

νη κνλάδεο ηεο ξαδηελέξγεηαο είλαη 1,8. Σν ζχλνιν ησλ δηαιπκέλσλ αιάησλ είλαη 1,76 

gr/kgr λεξνχ, ελψ ην ρισξηνχρν λάηξην έρεη κεηξεζεί ζηα 0,89 gr/kgr λεξνχ. 

Δλδείθλπηαη γηα ζεξαπεία γπλαηθνινγηθψλ παζήζεσλ, ξεπκαηνπαζεηψλ, λεπξαιγηψλ 

θ.ιπ. ήκεξα δελ ιεηηνπξγεί. Οη εγθαηαζηάζεηο ησλ ηακαηηθψλ Λνπηξψλ Κνπξηδή 

βξίζθνληαη ζην βφξεην άθξν ηεο πφιεο ηεο Μπηηιήλεο, εθεί φπνπ βξίζθνληαλ νη 

ξσκατθέο πεγέο ηεο Αγξηπίλλαο θαη φπνπ ν επηρεηξεκαηίαο Πάλνο Μ. Κνπξηδήο 

νξακαηίζηεθε ηε δεκηνπξγία κηαο ινπηξφπνιεο, εθάκηιιεο ησλ αληίζηνηρσλ 

επξσπατθψλ. Γηα ην ζθνπφ απηφ, μεθίλεζε ην 1903 γεσηξήζεηο θαη αλαιχζεηο θαη 

αθνχ πηζηνπνίεζε ηελ χπαξμε απνζεκάησλ ξαδίνπ ζηα θηήκαηά ηνπ, ίδξπζε έλα 

πιήξεο ζπγθξφηεκα, απνηεινχκελν απφ ηα ηακαηηθά ινπηξά, αίζνπζεο αηνκηθψλ θαη 

νκαδηθψλ ινπηξψλ, ρψξνπο αλάγλσζεο θαη κνπζηθήο, εζηηαηφξην θαη ρψξνπο 

αλάπαπζεο, πδξνζεξαπεπηήξην, ην μελνδνρείν 35 δσκαηίσλ «Διέθηξηθ» θαη ην 

μελνδνρείν 100 δσκαηίσλ «Ράδηνλ Παιιάο». Σν ειεθηξνζεξαπεπηήξην, ζρεδηαζκέλν 

κε ηηο ηειεπηαίεο επηζηεκνληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο επνρήο, πεξηειάκβαλε αίζνπζεο 

ειεθηξνζεξαπείαο, θηλεζηνζεξαπείαο, πδξνζεξαπείαο θαη κεραληθήο ζεξαπείαο θαη 

εηδηθεχηεθε ζηελ αληηκεηψπηζε αξζξηηηθψλ θαη λεπξαιγηθψλ παζήζεσλ. Σν 

πδξνζεξαπεπηήξην θαη ην μελνδνρείν «Διέθηξηθ» επηηάρζεθαλ ζηε δηάξθεηα ηεο 

«ειιεληθήο θαηνρήο» ηεο Μπηηιήλεο πξνθεηκέλνπ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ σο 

ζηξαηησηηθφ λνζνθνκείν. Σν «Ράδηνλ Παιιάο» θάεθε, απφ άγλσζηε κέρξη ζηηγκήο 

αηηία, ην 1912, ζέηνληαο ηέινο ζε κηα θηιφδνμε πξνζπάζεηα εθζπγρξνληζκνχ θαη 

επηζηεκνληθήο εθκεηάιιεπζεο ησλ πεγψλ ησλ Λνπηξψλ. Ζ επηρείξεζε ησλ ηακαηηθψλ 

ινπηξψλ ιεηηνχξγεζε, κεηά ηελ ππξθαγηά, κε κεησκέλε εκβέιεηα εγθαηαζηάζεσλ θαη 

θπξίσο κε ην θηίξην ησλ ηακαηηθψλ ινπηξψλ έσο θαη ην 1958. (Πεγή: Ιζηορικό Αρτείο 

Αιγαίοσ "Δργάνη") 

http://www.ergani.org.gr/web/guest/collections/routes/panos
http://www.ergani.org.gr/web/guest/ergani
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Δηθόλα 20: Γηαθεκηζηηθή θάξηα Λνπηξώλ Κνπξηδή (Από ην Ιζηνξηθό Αξρείν Αηγαίνπ "Δξγάλε") 

 

 
Δηθόλα 21: Φπιιάδην κε ηηο ζεξαπεπηηθέο ελδείμεηο θαη αληελδείμεηο ησλ ινπηξώλ Κνπξηδή 

(Από ην Ιζηνξηθό Αξρείν Αηγαίνπ "Δξγάλε") 

 

 
Δηθόλα 22: Δμσηεξηθή άπνςε ινπηξώλ Κνπξηδή 
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Ηακαηηθέο πεγέο Πνιηρλίηνπ 

Οη ζεξκνπεγέο Πνιηρλίηνπ εκθαλίδνληαη πεξίπνπ 1ρικ. ΝΑ ηεο θσκφπνιεο 

Πνιηρλίηνπ κέζα ζε εθαηζηεηαθά πεηξψκαηα, πνπ αλήθνπλ ζηα λεφηεξα πεηξψκαηα 

ηεο Λέζβνπ. Σα πεηξψκαηα κέζα ζηα νπνία αλαβιχδνπλ νη πεγέο εκθαλίδνληαη κε 

ρξψκα θηηξηλσπφ θαη θφθθηλν, πνπ νθείιεηαη ζηελ θαζίδεζε νμεηδίσλ ηνπ ζηδήξνπ, 

φπσο ιεηκσλίηεο θαη αηκαηίηεο. Οη πεγέο απηέο απέρνπλ 45,8 km απφ ηελ Μπηηιήλε. 

ηελ πεξηνρή απηή θαη ζε πςφκεηξν 60 κέηξσλ απφ ηελ επηθάλεηα ηεο ζάιαζζαο 

αλαβιχδνπλ πέληε ρισξνλαηξηνχρεο πεγέο ζεξκνθξαζίαο 76,1 - 87, 6
ν
 Κειζίνπ. 

Πξφθεηηαη γηα ηηο πην ζεξκέο πήγεο ηεο Δπξψπεο. Απφ ηηο πεγέο απηέο ηξεηο κφλν 

είλαη εθκεηαιιεχζηκεο απφ ηηο νπνίεο νη δχν αλήθνπλ ζηνλ δήκν Πνιηρλίηνπ θαη ε 

άιιε ζηελ νηθνγέλεηα Υξηζηηαλνχ. Γηαζέηεη ινπηήξεο θνηλήο ρξήζεο ρσξηζηά γηα 

άληξεο θαη γηα γπλαίθεο. Δίλαη ζεξαπεπηηθέο γηα ξεπκαηηζκνχο, αξζξίηηδεο, 

γπλαηθνινγηθέο θαη δεξκαηηθέο παζήζεηο, ηζρηαιγίεο, θ.ά. Ραδηελέξγεηα: 1,6 - 6 

κνλάδεο. Σν ζχλνιν ησλ δηαιπκέλσλ αιάησλ είλαη 11,18 gr/Kgr λεξνχ, ελψ ην 

ρισξηνχρν λάηξην 8,49 gr/kgr λεξνχ. Ζ δηαχγεηα ηνπ λεξνχ είλαη ηέιεηα (ζε δείγκα 

πνπ ιήθζεθε κέζα ζε θηάιε, κεηά απφ νξηζκέλν ρξφλν απνβάιιεηαη εξπζξνθίηξηλν 

ίδεκα απφ πδξνμείδην ηνπ ζηδήξνπ). Σν λεξφ απηφ δελ έρεη θακία νζκή, ε γεχζε ηνπ 

είλαη αικπξή, ελψ δελ έρεη θαλέλα ρξψκα. Δλδείθλπηαη γηα ρξφληνπο ξεπκαηηζκνχο, 

αξζξίηηδεο, ηζρηαιγίεο, λεπξαιγίεο, γπλαηθνινγηθέο θαη δεξκαηηθέο παζήζεηο, θ.ά. Οη 

ζπγθεθξηκέλεο εγθαηαζηάζεηο πεξηιακβάλνπλ ινπηήξεο θνηλήο ινχζεσο. Πηζηεχεηαη 

φκσο φηη ππάξρεη θάπνηα αλάκημε ηνπ λεξνχ ησλ ζεξκνπεγψλ κε ην ζαιάζζην λεξφ 

έσο 30% πεξίπνπ. 

 

Δηθόλα 23: Δμσηεξηθή άπνςε ησλ Ιακαηηθώλ Πεγώλ Πνιηρλίηνπ 
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Δηθόλα 24: Φσηνγξαθία από ηηο ππάξρνπζεο εγθαηαζηάζεηο ησλ Θεξκώλ Πεγώλ ηνπ 

Πνιπρλίηνπ. 

 

Δηθόλα 25: Φσηνγξαθία από ηηο ππάξρνπζεο εγθαηαζηάζεηο ησλ Θεξκώλ Πεγώλ ηνπ 

Πνιπρλίηνπ. 
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Δηθόλα 26: Φσηνγξαθία από ην δεκνηηθό ρακάκ ηνπ Πνιπρλίηνπ. 

 

 

 
 

Δηθόλα 27: Φσηνγξαθία από ηηο ππάξρνπζεο εγθαηαζηάζεηο ησλ Θεξκώλ Πεγώλ ηνπ 

Πνιπρλίηνπ. 
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Δηθόλα 28: Φσηνγξαθία από ηηο ππάξρνπζεο εγθαηαζηάζεηο ησλ Θεξκώλ Πεγώλ ηνπ 

Πνιπρλίηνπ. 

 

 
 

Δηθόλα 29: Φσηνγξαθία από ηηο ππάξρνπζεο εγθαηαζηάζεηο ησλ Θεξκώλ Πεγώλ ηνπ 

Πνιπρλίηνπ. 
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Δηθόλα 30: Φσηνγξαθία από ηηο ππάξρνπζεο εγθαηαζηάζεηο ησλ Θεξκώλ Πεγώλ ηνπ Πνιπρλίηνπ. 

 

 

 
 

Δηθόλα 31: Φσηνγξαθία από ηηο ππάξρνπζεο εγθαηαζηάζεηο ησλ Θεξκώλ Πεγώλ ηνπ 

Πνιπρλίηνπ. 
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Δηθόλα 32: Φσηνγξαθία από ηηο ππάξρνπζεο εγθαηαζηάζεηο ησλ Θεξκώλ Πεγώλ ηνπ Πνιπρλίηνπ. 
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Θεξκέο Πεγέο Αξγέλλνπ 

Ζ ζεξκνπεγή ησλ ζεξκψλ ηεο Αξγέλλνπ είλαη παξαιηαθή, ελψ αλαβιχζεηο 

ππάξρνπλ ηφζν ζηελ μεξά φζν θαη κέζα ζηε ζάιαζζα. Σν λεξφ πνπ αλαβιχδεη ζηελ 

παξαιία έρεη ζεξκνθξαζία 86 
ν
C. Πξφθεηηαη γηα κηα ρισξνλαηξηνχρν πεγή κε ζρεηηθά 

κεησκέλε πεξηεθηηθφηεηα ζε αλζξαθηθά θαη καγλήζην θαη απμεκέλε πεξηεθηηθφηεηα 

ζε αζβέζηην θαη ζεηηθά ζε ζχγθξηζε κε ην λεξφ ησλ ζεξκνπεγψλ Πνιηρλίηνπ. 

 

Δηθόλα 33: Άπνςε ησλ Θεξκώλ Πεγώλ ηεο Αξγέλνπ 

 

                   

πγθεληξωηηθόο πίλαθαο Θεξκνκεηαιιηθώλ πεγώλ: 

   Θερμομεηαλλικές Πηγές 

 

ΠΛΩΜΑΡΗΟΤ 

Πεξηνρή Ολνκαζία Θέζε 
Θεξκνθξα

ζία 

Υεκηθή 

ύζηαζε 

p

H 

Σξόπνο 

αμηνπνίεζεο 

ΠΑΛΑΗΟΥΧΡΗ

ΟΝ 

(ΟΗΚΗΜΟ) 

Παλαγία 

Κξπθηή 

Παιαηνρψ

ξη 

Μεζφζεξκε 

43.2 ν C 

Υισξηνλαηξηνχ

ρνο 

7.1 Αλεθκεηάιιε

πηε 

 Πεγή / Έηνο Δλεκέξσζεο: ΥΒΔΤ-1984,ΙΓΜΔ-1997 

www.thermalsprings.gr 

ΜΑΝΣΑΜΑΓΟΤ 

Πεξηνρή Ολνκαζία Θέζε 
Θεξκνθξα

ζία 

Υεκηθή 

ύζηαζε 

p

H 

Σξόπνο 

αμηνπνίεζεο 

ΣΟΝΗΑ 

(ΟΗΚΗΜΟ) 

Αγ. 

Ησάλλεο 

Σζφληα 

Ληζβνξίνπ 

Τπέξζεξκε 

69 ν C 

Υισξηνλαηξηνχ

ρνο κεηαιιηθφ - 

6.4 ΝΑΗ 
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ππνηνληθφ 

 Σρόιηα: Γήκνο Πνιηρλίηνπ ηει. 22520/41223 Λνπηξά ηει. 

22520/71159 

 Πεγή / Έηνο Δλεκέξσζεο: ΥΒΔΤ-1984,ΙΓΜΔ-1997 

www.thermalsprings.gr 

ΣΟΝΗΑ 

(ΟΗΚΗΜΟ) 

Αγ. 

Ησάλλεο 

Σζφληα 

Ληζβνξίνπ 

Τπέξζεξκε 

69 ν C 

Υισξηνλαηξηνχ

ρνο κεηαιιηθφ - 

ππνηνληθφ 

6.4 ΝΑΗ 

 Σρόιηα: Γήκνο Πνιηρλίηνπ ηει. 22520/41223 Λνπηξά ηει. 

22520/71159 

 Πεγή / Έηνο Δλεκέξσζεο: ΥΒΔΤ-1984,ΙΓΜΔ-1997 

www.thermalsprings.gr 

ΠΟΛΗΥΝΗΣΟ 

(ΟΗΚΗΜΟ) 

Θέξκεο 

Πνιπρλίην

π 

Πνιχρληηη

νο 

Τπέξζεξκε 

81.4 ν C 

Υισξηνλαηξηνχ

ρνο κεηαιιηθφ - 

ππνηνληθφ 

6.7 ΝΑΗ 

 Σρόιηα: Γήκνο Πνιηρλίηνπ ηει. 22520/41223 Λνπηξά ηει. 

22520/41229 

 Πεγή / Έηνο Δλεκέξσζεο: ΥΒΔΤ-1984,ΙΓΜΔ-1997 

www.thermalsprings.gr 

ΠΟΛΗΥΝΗΣΟ 

(ΟΗΚΗΜΟ) 

Θέξκεο 

Πνιπρλίην

π 

Πνιχρληηη

νο 

Τπέξζεξκε 

81.4 ν C 

Υισξηνλαηξηνχ

ρνο κεηαιιηθφ - 

ππνηνληθφ 

6.7 ΝΑΗ 

 Σρόιηα: Γήκνο Πνιηρλίηνπ ηει. 22520/41223 Λνπηξά ηει. 

22520/41229 

 Πεγή / Έηνο Δλεκέξσζεο: ΥΒΔΤ-1984,ΙΓΜΔ-1997 

www.thermalsprings.gr 

ΜΤΣΗΛΖΝΖ 

Πεξηνρή Ολνκαζία Θέζε 
Θεξκνθξα

ζία 

Υεκηθή 

ύζηαζε 

p

H 

Σξόπνο 

αμηνπνίεζεο 

ΛΟΤΣΡΟΠΟΛ

Η ΘΔΡΜΖ 

(ΟΗΚΗΜΟ) 

Ηακαηηθή 

πεγή 

Λνπηξφπνι

εο Θεξκήο 

Λνπηξφπν

ιε Θεξκή 

Μεζφζεξκε 

46.9 ν C 

ηδεξνχρνο 

Αιηπεγή 

6.8 Τθίζηαηαη 

εθκεηάιιεπζ

ε 

 Σρόιηα: Γήκνο Λνπηξ/ιεσο ζεξκήο ηει. 22510/71277 Λνπηξά ηει. 

22510/71242 

 Πεγή / Έηνο Δλεκέξσζεο: ΥΒΔΤ-1984,ΙΓΜΔ-1997 

www.thermalsprings.gr 

ΛΟΤΣΡΟΠΟΛ

Η ΘΔΡΜΖ 

(ΟΗΚΗΜΟ) 

Ηακαηηθή 

πεγή 

Λνπηξφπνι

εο Θεξκήο 

Λνπηξφπν

ιε Θεξκή 

Μεζφζεξκε 

46.9 ν C 

ηδεξνχρνο 

Αιηπεγή 

6.8 Τθίζηαηαη 

εθκεηάιιεπζ

ε 

 Σρόιηα: Γήκνο Λνπηξ/ιεσο ζεξκήο ηει. 22510/71277 Λνπηξά ηει. 

22510/71242 

 Πεγή / Έηνο Δλεκέξσζεο: ΥΒΔΤ-1984,ΙΓΜΔ-1997 

www.thermalsprings.gr 

ΜΟΡΗΑ 

(ΟΗΚΗΜΟ) 

Ηακαηηθή 

πεγή 

Μφξηα Μεζφζεξκε 

39.7 ν C 

Υισξηνλαηξηνχ

ρνο 

7.4 Δθκηζζσηήο ν 

Γήκνο 
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θφιπνπ 

Γέξαο 

Μπηηιήλεο 

 Σρόιηα: Γήκνο Μπηηιήλεο ηει.: 22510/41504 Αλαπηπμηαθή εηαηξία 

ηει: 22510/24575 Λνπηξά ηει: 22510/41503 

 Πεγή / Έηνο Δλεκέξσζεο: ΥΒΔΤ-1984,ΙΓΜΔ-1997 

www.thermalsprings.gr 

ΜΟΡΗΑ 

(ΟΗΚΗΜΟ) 

Ηακαηηθή 

πεγή 

θφιπνπ 

Γέξαο 

Μφξηα Μεζφζεξκε 

39.7 ν C 

Υισξηνλαηξηνχ

ρνο 

7.4 Δθκηζζσηήο ν 

Γήκνο 

Μπηηιήλεο 

 Σρόιηα: Γήκνο Μπηηιήλεο ηει.: 22510/41504 Αλαπηπμηαθή εηαηξία 

ηει: 22510/24575 Λνπηξά ηει: 22510/41503 

 Πεγή / Έηνο Δλεκέξσζεο: ΥΒΔΤ-1984,ΙΓΜΔ-1997 

www.thermalsprings.gr 

ΜΟΡΗΑ 

(ΟΗΚΗΜΟ) 

Ηακαηηθή 

πεγή 

θφιπνπ 

Γέξαο 

Μφξηα Μεζφζεξκε 

39.7 ν C 

Υισξηνλαηξηνχ

ρνο 

7.4 Δθκηζζσηήο ν 

Γήκνο 

Μπηηιήλεο 

 Σρόιηα: Γήκνο Μπηηιήλεο ηει.: 22510/41504 Αλαπηπμηαθή εηαηξία 

ηει: 22510/24575 Λνπηξά ηει: 22510/41503 

 Πεγή / Έηνο Δλεκέξσζεο: ΥΒΔΤ-1984,ΙΓΜΔ-1997 
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ΜΟΡΗΑ 

(ΟΗΚΗΜΟ) 

Ηακαηηθή 

πεγή 

θφιπνπ 

Γέξαο 

Μφξηα Μεζφζεξκε 

39.7 ν C 

Υισξηνλαηξηνχ

ρνο 

7.4 Δθκηζζσηήο ν 

Γήκνο 

Μπηηιήλεο 
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ΜΟΡΗΑ 

(ΟΗΚΗΜΟ) 

Ηακαηηθή 

πεγή 

θφιπνπ 

Γέξαο 

Μφξηα Μεζφζεξκε 

39.7 ν C 

Υισξηνλαηξηνχ

ρνο 

7.4 Δθκηζζσηήο ν 

Γήκνο 

Μπηηιήλεο 
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ΛΟΤΣΡΟΠΟΛ

Η ΘΔΡΜΖ 

(ΟΗΚΗΜΟ) 

Ηακαηηθή 

πεγή 

Λνπηξφπνι

εο Θεξκήο 

Λνπηξφπν

ιε Θεξκή 

Μεζφζεξκε 

46.9 ν C 

ηδεξνχρνο 

Αιηπεγή 

6.8 Τθίζηαηαη 

εθκεηάιιεπζ

ε 

 Σρόιηα: Γήκνο Λνπηξ/ιεσο ζεξκήο ηει. 22510/71277 Λνπηξά ηει. 
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ΛΟΤΣΡΟΠΟΛ

Η ΘΔΡΜΖ 

Ηακαηηθή 

πεγή 

Λνπηξφπν

ιε Θεξκή 

Μεζφζεξκε 

46.9 ν C 

ηδεξνχρνο 

Αιηπεγή 

6.8 Τθίζηαηαη 

εθκεηάιιεπζ
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(ΟΗΚΗΜΟ) Λνπηξφπνι

εο Θεξκήο 

ε 

 Σρόιηα: Γήκνο Λνπηξ/ιεσο ζεξκήο ηει. 22510/71277 Λνπηξά ηει. 

22510/71242 

 Πεγή / Έηνο Δλεκέξσζεο: ΥΒΔΤ-1984,ΙΓΜΔ-1997 

www.thermalsprings.gr 

ΛΟΤΣΡΟΠΟΛ

Η ΘΔΡΜΖ 

(ΟΗΚΗΜΟ) 

Ηακαηηθή 

πεγή 

Λνπηξφπνι

εο Θεξκήο 

Λνπηξφπν

ιε Θεξκή 

Μεζφζεξκε 

46.9 ν C 

ηδεξνχρνο 

Αιηπεγή 

6.8 Τθίζηαηαη 

εθκεηάιιεπζ

ε 
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ΜΖΘΤΜΝΑ 

Πεξηνρή Ολνκαζία Θέζε 
Θεξκνθξα

ζία 

Υεκηθή 

ύζηαζε 

p

H 

Σξόπνο 

αμηνπνίεζεο 

ΔΤΘΑΛΟΤ 

(ΟΗΚΗΜΟ) 

Ηακαηηθή 

πεγή 

Δπζαινχ 

Μεζχκλεο 

Δπζαινχ Μεζφζεξκε 

46.5 ν C 

Υισξηνλαηξηνχ

ρνο κεηαιιηθφ - 

ππνηνληθφ 

7.6  

 Σρόιηα: Γήκνο Μήζπκλαο ηει. 22530/71313 Λνπηξά ηει. 22530/71245 
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ΑΡΓΔΝΝΟ 

(ΟΗΚΗΜΟ) 

Μεγάια 

Θέξκα 

Άξγελνο Τπέξζεξκε 

72-81 ν C 

Αραξαθηήξηζηε  Αλεθκεηάιιε

πηε 
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ΑΡΓΔΝΝΟ 

(ΟΗΚΗΜΟ) 

Μεγάια 

Θέξκα 

Άξγελνο Τπέξζεξκε 

72-81 ν C 

Αραξαθηήξηζηε  Αλεθκεηάιιε

πηε 
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ΔΤΘΑΛΟΤ 

(ΟΗΚΗΜΟ) 

Ηακαηηθή 

πεγή 

Δπζαινχ 

Μεζχκλεο 

Δπζαινχ Μεζφζεξκε 

46.5 ν C 

Υισξηνλαηξηνχ

ρνο κεηαιιηθφ - 

ππνηνληθφ 

7.6  

 Σρόιηα: Γήκνο Μήζπκλαο ηει. 22530/71313 Λνπηξά ηει. 22530/71245 
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5. ΠΡΟΣΑΕΙ/ ΠΟΛΙΣΙΚΗ 
  

 

 
 

Δηθόλα 34: Πεξηνρέο ηεο λήζνπ Λέζβνπ πνπ ππόθεηληαη ζε θαζεζηώο πξνζηαζίαο. Με ην 

πνξηνθαιί ρξώκα θαίλνληαη νη πεξηνρέο κε ηηο Θεξκέο Πεγέο ηεο Λέζβνπ. 

 

ηνλ παξαπάλσ ράξηε παξαηεξνχκε αξθεηέο πεξηνρέο ηεο λήζνπ Λέζβνπ πνπ 

ππφθεηληαη ζε θαζεζηψο πξνζηαζίαο, είηε πξφθεηηαη γηα ην Natura 2000 (Κφιπνο 

Γέξαο, Έινο Νηίπη, Όξνο Όιπκπνο, Κφιπνο Καιινλήο, Γπηηθή Υεξζφλεζνο-

Απνιηζσκέλν Γάζνο)  είηε πξφθεηηαη γηα ην πξνεδξηθφ δηάηαγκα ηνπ 1985 γηα ηελ 

πξνζηαζία ηεο έθηαζεο ησλ 150.000 ζηξεκκάησλ πνπ αληηζηνηρνχλ ζην Γπηηθφ 

ηκήκα ηνπ λεζηνχ θαη πην ζπγθεθξηκέλα ζην Απνιηζσκέλν Γάζνο ηεο Λέζβνπ. 

πγρξφλσο, φκσο, παξαηεξνχκε ηελ χπαξμε δνκψλ ηνπ έλδνμνπ γεσινγηθνχ 

παξειζφληνο ηνπ λεζηνχ θαη ηεο Διιάδαο, γεληθφηεξα, πνπ έρνπλ ζεκεησζεί ζηνλ ελ 

ιφγσ ράξηε θαη ηα νπνία πεξηιακβάλνπλ ξήγκαηα, ζπήιαηα, πηπρέο, εθαηζηεηαθέο 

θαιδέξεο, εθαηζηεηαθνχο δφκνπο, ιαηκνχο θαη θιέβεο, νξπρεία, κεηαιιεία, κνξθέο 

δηάβξσζεο, ρεξζαίεο θαη ππνζαιάζζηεο ζέζεηο εχξεζεο απνιηζσκάησλ. 

 Οη πξνηάζεηο γηα ηελ αμηνπνίεζε ησλ Θεξκψλ Πεγψλ ηεο Λέζβνπ, πεξηιακβάλνπλ 

ηα αθφινπζα:  

- Δλίζρπζε αλάδεημεο ησλ Θεξκψλ Πεγψλ κέζσ ηνπ Μνπζείνπ Φπζηθήο 

Ηζηνξίαο Απνιηζσκέλνπ Γάζνπο Λέζβνπ θαη ηεο πιινγήο Φπζηθήο Ηζηνξίαο 

Βξίζαο – Κέληξνπ Πνιηηηζκνχ Έξεπλαο θαη Δθπαίδεπζεο, θαζψο επίζεο θαη 

ηνπ Κέληξνπ Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζεο Δπεξγέηνπια θαη Καιινλήο. 
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- Δλίζρπζε ηεο επηζηεκνληθήο αμηνπνίεζήο ηνπο κέζα απφ κειέηεο ησλ 

ζρεηηθψλ ηκεκάησλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ θαη ηνπ Παλεπηζηεκίνπ 

Αηγαίνπ. 

- πλεξγαζία κε ηηο ηνπηθέο νκάδεο πεξηβαιινληηθήο επαηζζεηνπνίεζεο – 

πεξηπαηεηηθήο δξαζηεξηφηεηαο θαη νξεηβαηηθνχο πεδνπνξηθνχο ζπιιφγνπο, 

ζπιιφγσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ παξαηήξεζε ησλ πνπιηψλ ζε αλάινγα 

πεξηβάιινληα (π.ρ. Οξεηάο, Λέζβνο θαη Οηθνινγίαο, Τδάηηλνο, bird watchers 

θιπ.) σο πεγή πξνψζεζεο ηνπ «ελαιιαθηηθνχ» αγξν – γεσ – ηνπξηζκνχ. 

- Γηεξεχλεζε αμηνπνίεζεο ησλ θνηλνηηθψλ πφξσλ γηα ηελ αλάδεημε ησλ 

Θεξκψλ Πεγψλ 

- Γηεξεχλεζε χπαξμεο ελδηαθέξνληνο απφ ηδηψηεο γηα ηελ αμηνπνίεζε ησλ 

Θεξκψλ Πεγψλ 

- Δλίζρπζε ησλ δηαθφξσλ πηινηηθψλ πξνγξακκάησλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο 

Θεξκέο Πεγέο (π.ρ. ην project γηα ηε ζέξκαλζε δεκνζίσλ θηηξίσλ ζηνλ 

Πνιπρλίην) 

- Καηαγξαθή ησλ ζεκείσλ ζηα νπνία αλαβιχδνπλ ζεξκά λεξά (π.ρ. Δθηαινχ 

πνπ είλαη κέζα ζηε ζάιαζζα) θαη αμηνπνίεζε απηψλ κέζσ ηνπ πεξηπαηεηηθνχ 

ηνπξηζκνχ (π.ρ. ζε θπιιάδηα πεξηπαηεηηθνχ ηνπξηζκνχ). 

- Γεκηνπξγία ελφο γεσπάξθνπ κε ζέκα ηελ εθαηζηεηαθή δξαζηεξηφηεηα θαη ηηο 

δνκέο πνπ εκθαλίδνληαη ζηε Λέζβν σο απνκεηλάξηα ηνπ έλδνμνπ γεσινγηθνχ 

παξειζφληνο ή έληαμε ησλ δνκψλ θαη ησλ πξηνρψλ απηψλ ζην ήδε ππάξρνλ 

γεσπάξθν ηεο Γπηηθήο Λέζβνπ. 
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