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Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι)                                                                                                                                                Κ.Δ.Π. 25/2014 
Αρ. 4752, 24.1.2014    

Αριθμός 25 

Ο ΠΔΡΗ ΓΑΩΝ ΝΟΜΟ ΣΟΤ 2012 
________________ 

Καλφλεο δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 66 

25(Η) ηνπ 2012.   

     

Ο Γηεπζπληήο, δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 66 ηνπ Νφκνπ, αθνχ έιαβε ηελ έγθξηζε ηνπ Τπνπξγνχ, εθδίδεη 
ηνπο αθφινπζνπο Καλφλεο: 

πλνπηηθφο ηίηινο. 1. Οη παξφληεο Καλφλεο ζα αλαθέξνληαη σο νη πεξί Γαζψλ (Δζληθφ Γαζηθφ Πάξθν Αθαδεκίαο) 
Καλφλεο ηνπ 2013. 

Δξκελεία. 2. ηνπο παξφληεο Καλφλεο - 

 «Γηεπζπληήο» έρεη ηελ έλλνηα πνπ απνδίδεηαη ζηνλ φξν απηφ απφ ην Νφκν· 

 «Νφκνο» ζεκαίλεη ηνλ πεξί Γαζψλ Νφκν ηνπ 2012, φπσο εθάζηνηε ηξνπνπνηείηαη ή 
αληηθαζίζηαηαη· 

 «Πάξθν» ζεκαίλεη ην Δζληθφ Γαζηθφ Πάξθν Αθαδεκίαο. 

Αδηθήκαηα θαη 
πνηλέο γηα 
παξαβίαζε 
Καλφλσλ. 

3. Κάζε πξφζσπν, ην νπνίν ρσξίο ηελ άδεηα ηνπ Γηεπζπληή κέζα ζην Πάξθν - 

  (α) παξαβηάδεη ή αλνίγεη εηζφδνπο, ή πξνβαίλεη ζε κεηαθίλεζε ή θαηαζηξνθή θξάθηε, 
αλαρψκαηνο ή άιινπ θπζηθνχ ή ηερλεηνχ εκπνδίνπ, 

  (β) δηαλπθηεξεχεη, θαηαζθελψλεη ή παξαβηάδεη ην θαζνξηζκέλν σξάξην ιεηηνπξγίαο ηνπ 
Πάξθνπ, 

  (γ) ζπιιέγεη, εθξηδψλεη, ραξάζζεη, ή απνθφπηεη θπηά, ή κέξε απηψλ, (φπσο άλζε, 
θιάδνπο, θχιια, ζπφξνπο θιπ), 

  (δ) θνλεχεη, θαηαδηψθεη, ζπιιακβάλεη ή ελνριεί ηελ άγξηα δσή ηνπ Πάξθνπ, 
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ θσιηψλ απηήο,  

  (ε) ζπιιέγεη, αιινηψλεη, κεηαθηλεί ή θαηαζηξέθεη γεσινγηθά ζηνηρεία ή νπνηνδήπνηε άιιν 
θπζηθφ ζηνηρείν ηνπ Πάξθνπ, 

  (ζη) νριαγσγεί ή δηαηαξάζζεη ηελ θνηλή εζπρία ζην Πάξθν κε νπνηνδήπνηε ηξφπν, 

  (δ) θαηαζηξέθεη, κεηαθηλεί, αιινηψλεη πηλαθίδεο, θαζίζκαηα θαη άιιεο θαηαζθεπέο ηνπ 
Πάξθνπ, 

  (ε) αλάβεη θσηηά ή ρξεζηκνπνηεί καγθάιηα γηα ηελ εηνηκαζία θαγεηνχ ή γηα άιιν ζθνπφ,  

  (ζ) πξνβαίλεη ζε αλάξηεζε πηλαθίδσλ, αθηζψλ, παλφ, ή άιινπ δηαθεκηζηηθνχ πιηθνχ κέζα 
ζην Πάξθν,  

  (η) δηνξγαλψλεη καδηθέο εθδειψζεηο, 

  (θ) πσιεί ή εκπνξεχεηαη νπνηνδήπνηε πξντφλ ή αγαζφ κέζα ζην Πάξθν, 

  (ι) νδεγεί νρήκαηα εθηφο ησλ δξφκσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ πεδνδξφκσλ θαη 
πνδειαηνδξφκσλ ηνπ Πάξθνπ ή ρξεζηκνπνηεί βαξηά νρήκαηα θαη κεραλήκαηα 
νπνπδήπνηε εληφο απηνχ, 

  (κ) παξαβηάδεη ην αλψηαην επηηξεπφκελν φξην ηαρχηεηαο ηξνρνθφξσλ πνπ θαζνξίδεηαη 
απφ ην Γηεπζπληή θαη αλαγξάθεηαη ζε πηλαθίδεο ζήκαλζεο ηνπ Πάξθνπ, 

  (λ) πνδειαηεί εθηφο ησλ θαζνξηζκέλσλ γηα ην ζθνπφ απηφ πεξηνρψλ, 

  (μ) δηαθηλεί, ζέξλεη, ζπλνδεχεη ή κε νπνηνδήπνηε ηξφπν ρξεζηκνπνηεί νπνηνδήπνηε δψν 
γηα νπνηνδήπνηε ζθνπφ, εμαηξνπκέλσλ ησλ πεξηπηψζεσλ φπνπ - 

  (i) ε δηαθίλεζε ζθχισλ γίλεηαη απφ ηπθινχο, θαη 

 
 
 

184(Η) ηνπ 2002 
137(Η) ηνπ 2005. 

 (ii) ε δηαθίλεζε ζθχισλ ζε πεξηνρή ηνπ Πάξθνπ, πνπ θαζνξίδεηαη ζηελ επηθχιαμε 
ηεο παξνχζαο ππνπαξαγξάθνπ γηα ην ζθνπφ απηφ θαη εθφζνλ ν ζθχινο είλαη 
δεκέλνο κε ινπξί θαη δελ αλήθεη ζηηο επηθίλδπλεο θπιέο ζθχισλ φπσο απηέο 
θαζνξίδνληαη ζηνλ Πέκπην Πίλαθα ησλ πεξί θχισλ Νφκσλ ηνπ 2002 θαη 
2005, φπσο εθάζηνηε ηξνπνπνηνχληαη ή αληηθαζίζηαληαη, 
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        Ννείηαη φηη, ε πεξηνρή ηνπ Πάξθνπ πνπ θαζνξίδεηαη γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο 
παξνχζαο ππνπαξαγξάθνπ είλαη έθηαζεο 11,9 εθηαξίσλ, νξηνζεηείηαη λφηηα απφ ην 
ξέκα πνπ δηαζρίδεη ην Πάξθν, δπηηθά απφ ην δξφκν Παηδαγσγηθήο Αθαδεκίαο – 
Γπκλάζην Αγιαληδηάο, αλαηνιηθά απφ ηνλ ρψξν ζηάζκεπζεο πνπ βξίζθεηαη 
παξαθείκελα ηεο Λεσθφξνπ Λάξλαθαο θαη βφξεηα απφ ηελ πεξίθξαμε ηνπ Πάξθνπ 
θαη ν ρψξνο απηφο θαζνξίδεηαη ζην έδαθνο κε εηδηθέο πηλαθίδεο ζήκαλζεο,  

  (ν) θαηά ηε ζπλνδεία ζθχισλ ζηηο θαζνξηζκέλεο γηα ην ζθνπφ απηφ δηαδξνκέο, ξππαίλεη ή 
εγθαηαιείπεη πεξηηηψκαηα ζθχινπ ή δελ πξνβαίλεη ζηε ζπιινγή θαη ηνπνζέηεζε 
απηψλ ζε θάδνπο απνξξηκκάησλ,  

 είλαη έλνρν αδηθήκαηνο θαη, ζε πεξίπησζε θαηαδίθεο ηνπ, ππφθεηηαη ζε πνηλή θπιάθηζεο γηα 
πεξίνδν πνπ δελ ππεξβαίλεη ηνπο ηξεηο (3) κήλεο ή ζε ρξεκαηηθή πνηλή πνπ δελ ππεξβαίλεη ηα 
ρίιηα πεληαθφζηα επξψ (€1500) ή θαη ηηο δχν απηέο πνηλέο. 

Αλαςπθηήξην 
Πάξθνπ. 

4.  Σν αλαςπθηήξην ηνπ Πάξθνπ ιεηηνπξγεί θαηφπηλ άδεηαο ηνπ Γηεπζπληή θαη θάησ απφ ηνπο 
φξνπο ηνπο νπνίνπο ν ίδηνο θαζνξίδεη. 

Ώξεο Λεηηνπξγίαο. 5.  Οη ψξεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Πάξθνπ φζν θαη ε ρξήζε ησλ δηαθφξσλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ θαη 
δηεπθνιχλζεσλ ηνπ αλαθέξνληαη ζηηο ζρεηηθέο πηλαθίδεο εηζφδνπ ηνπ Πάξθνπ ή θαη ζε άιιεο 
πηλαθίδεο εληφο ηνπ Πάξθνπ ή θαη ζε έληππα θαη θπιιάδηα πνπ εθδίδεη ην Σκήκα Γαζψλ. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


