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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΠΑΡΚΩΝ (ΦΕΚ 248/Β/2021) 
 
1. Τα περιβαλλοντικά πάρκα του Περιφερειακού Φο.Δ.Σ.Α. Κεντρικής Μακεδονίας είναι 

κοινόχρηστοι, ελεύθεροι χώροι πρασίνου και ψυχαγωγίας, η χρήση των οποίων 
προσδιορίζεται από τον κανονισμό λειτουργίας τους.  

2. Η είσοδος στα πάρκα επιτρέπεται μόνο από τις υπάρχουσες εισόδους και μόνο τις ημέρες και 
ώρες λειτουργίας τους που ορίζονται: 
 α) για το περιβαλλοντικό πάρκο Θέρμης το διάστημα από την 1η Μαΐου έως 30 
Σεπτεμβρίου από τις επτά (07.00 π.μ.) το πρωί έως τις δέκα (22.00 μ.μ.) το βράδυ και από 
την 1η Οκτωβρίου έως την 30η Απριλίου από τις επτά και μισή (07.30 πμ) το πρωί έως 
τις εννέα το βράδυ (21.00 μμ).  
 β) για το περιβαλλοντικό πάρκο Δερβενίου το διάστημα από την 1η Μαΐου έως 30 
Σεπτεμβρίου από τις επτά (07.00 π.μ.) το πρωί έως τις οκτώ (20.00 μ.μ.) το βράδυ και 
από την 1η Οκτωβρίου έως την 30η Απριλίου από τις επτά και μισή (07.30 πμ) το πρωί 
έως τις έξι το βράδυ (18.00 μμ). 

3. Οι επισκέψεις σχολείων, εκπαιδευτικών και κοινωφελών ιδρυμάτων, αθλητικών συλλόγων ή 
άλλων φορέων μη κερδοσκοπικών δραστηριοτήτων είναι ελεύθερη στους χώρους των 
πάρκων κατά τις ημέρες και ώρες λειτουργίας τους. 

4. Παιδιά κάτω των 12 ετών πρέπει να συνοδεύονται από έναν ενήλικα τουλάχιστον, ο οποίος 
φέρει την αποκλειστική ευθύνη εποπτείας κατά τον χρόνο παραμονής τους.  

5. Ιδιαίτερα οι συνοδοί ανηλίκων μαθητών (δάσκαλοι, καθηγητές κ.α.) έχουν αποκλειστική 
ευθύνη εποπτείας των μαθητών τους καθ΄όλο το χρόνο παραμονής τους στα πάρκα. 
 

Κατά την παραμονή στα πάρκα απαγορεύεται: 
6. Η μετακίνηση των επισκεπτών σε χώρους που δεν επιτρέπεται η πρόσβαση.  

i.H κυκλοφορία και η στάθμευση κάθε είδους τροχοφόρων (ποδηλάτου, μοτοσικλέτας κλπ). 
Εξαιρούνται της απαγόρευσης τα ασθενοφόρα, τα πυροσβεστικά, τα αστυνομικά οχήματα 
καθώς και τα υπηρεσιακά οχήματα.  

ii.Η στάθμευση σε χώρους άλλους εκτός από τους ειδικούς χώρους στάθμευσης αυτοκινήτων. 
Ουδεμία ευθύνη υφίσταται του Περιφερειακού Φο.Δ.Σ.Α. Κεντρικής Μακεδονίας σε 
περίπτωση κλοπής (ολικής ή μερικής), πυρκαγιάς ή βανδαλισμού στο όχημα. 

iii.Η φθορά, καταστροφή, ρύπανση, απομάκρυνση εξοπλισμού και υλικών των πάρκων. 
iv. Η ελεύθερη κυκλοφορία σκύλων ή άλλων κατοικίδιων ζώων που συνοδεύουν επισκέπτες σε 

όλους τους χώρους, καθώς και η είσοδός τους σε παιδικές χαρές ή το μπάνιο τους σε 
νερό των πάρκων. Εξαιρούνται οι σκύλοι – συνοδοί ατόμων με ειδικές ανάγκες σε ότι 
αφορά στην κυκλοφορία στους χώρους των πάρκων. Οι επισκέπτες που συνοδεύουν 
σκύλους, υποχρεούνται να τους έχουν δεμένους με λουρί σε όλους τους χώρους. Σε κάθε 
περίπτωση οι επισκέπτες είναι υπεύθυνοι για τυχόν επιθετική ή ενοχλητική συμπεριφορά 
των κατοικίδιων τους έναντι άλλων επισκεπτών και κατοικίδιων. Επιπλέον, οι ιδιοκτήτες 
σκύλων οφείλουν να μεριμνούν ώστε οι σκύλοι τους να μην ρυπαίνουν τους δημόσιους 
χώρους με τα περιττώματα τους, τα οποία υποχρεούνται αμέσως να συλλέγουν και να 
τοποθετούν στα δοχεία απορριμμάτων. 

v. Το άναμμα και η διατήρηση φωτιάς για οποιονδήποτε λόγο καθώς και η ρίψη εύφλεκτων 
υλικών ακόμη και σε δοχεία αποκομιδής απορριμμάτων. 

vi. Η κατασκήνωση με οποιαδήποτε μορφή. 
vii. Η απόρριψη σκουπιδιών σε χώρους άλλους από τα δοχεία απορριμμάτων και η ρύπανση 

του χώρου γενικά. 
7. Αρμόδιες Υπηρεσίες για την διαχείριση των Πάρκων είναι οι οριζόμενες από τον Οργανισμό 

Εσωτερικής Υπηρεσίας του Περιφερειακού Φο.Δ.Σ.Α. Κεντρικής Μακεδονίας. 
  


