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EΘΝΙΚΟΣ ΔΡΥΜΟΣ ΑΙΝΟΥ – AINOS NATIONAL PARK
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ – VISITOR GUIDELINES
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ:

ALLOWED:

 Η είσοδος και παραμονή εντός του Δρυμού από την ανατολή
έως τη δύση του ηλίου.
 H είσοδος και η προσεκτική οδήγηση οχημάτων.
 Η είσοδος παιδιών κάτω των 12 ετών με συνοδεία ενηλίκων.
 Το ελεύθερο παιχνίδι στους διαμορφωμένους χώρους για
αυτόν τον σκοπό.
 H περιήγηση στον Δρυμό, αποφεύγοντας θέσεις (π.χ. ρέματα,
γκρεμοί, κ.λπ.), που μπορεί να κρύβουν κινδύνους για την
ασφάλεια των επισκεπτών.

ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΔΡΥΜΟΥ:

 Visitor entrance and stay from sunrise to sunset.
 Εntrance and careful driving of vehicles.
 Children under the age of 12, when accompanied by adults.
 Outdoor games in the areas, specifically designated for this
purpose.
 Touring the National Park, while avoiding the potentially
dangerous areas for visitor safety (e.g. steep areas, rock
edges etc).

FORBIDDEN ACTIVITIES IN THE PARK:

 Η βόσκηση κτηνοτροφικών ζώων.

 Αnimal grazing.

 Το κυνήγι σε όλη τη διάρκεια του έτους, η είσοδος επισκεπτών
με όπλο.

 Hunting throughout the year, carrying a hunting rifle in the

 Η μεταφορά κοπτικών εργαλείων και η κάθε μορφής φθορά της
βλάστησης (π.χ. κοπή δέντρων και θάμνων, ξερίζωμα και
συλλογή φυτών και σπερμάτων κ.λπ.).

 Carrying plant cutting equipment and exerting any type of

 Η κάθε μορφής βλαπτική ενέργεια για την πανίδα (π.χ.
αφαίρεση ή καταστροφή φωλεών, αυγών ή νεοσσών των
πτηνών, θανάτωση ζώων κ.λπ.).
 Η ρίψη σκουπιδιών εκτός των υπαρχόντων
απορριμμάτων και γενικά η ρύπανση του χώρου.

δοχείων

park.
damage on the vegetation (e.g. cutting trees and bushes,
uprooting plants, collecting seeds etc.)
 Exerting any type of pressure on the fauna (e.g. removing or
destroying bird nests, eggs or hatchlings, killing animals, etc).
 Garbage disposing outside existing trash cans and, in
general, polluting the area.

 Το άναμμα φωτιάς και το πέταμα αναμμένων τσιγάρων ή
σπίρτων.

 Starting fires and throwing away lit cigarettes and matches.

 Η κατασκήνωση (τροχόσπιτα, σκηνές κ.λπ.).

 Free movement of pets (i.e. without a leash).

 Η ελεύθερη κυκλοφορία ζώων.

 Vehicle movement outside the existing road network.

 H κίνηση των οχημάτων εκτός του υφισταμένου οδικού
δικτύου.

 Parking at places other than the road spots, specifically

 Η στάθμευση εκτός των ειδικά διαμορφωμένων θέσεων.
 Η πρόκληση ζημιών σε γεωλογικούς σχηματισμούς.
 Η ενόχληση άλλων επισκεπτών.
 Η εγκατάσταση μελισσοσμηνών χωρίς την αναγκαία άδεια.
 Η καταστροφή ή απομάκρυνση τεχνικών έργων και υλικών.

 Camping (e.g. camping trailers, tents etc.).

widened for this purpose.
 Damaging geological formations.
 Disturbing other visitors.
 Setting up beehives without proper authority permission.
 Destroying or removing technical works and other items.

 Η συλλογή και μεταφορά φυτοχώματος και καυσόξυλων.

 Collecting and transferring topsoil and firewood.

 Η πώληση προϊόντων.

 Product selling (e.g. consuming items etc).

 Η τοποθέτηση οποιονδήποτε πινακίδων ή σημάτων.

 Mounting any kind of sings.

 Η φωτογράφηση για εμπορική χρήση.

 Photography for commercial reasons.

Οι παραβάτες του Κανονισμού Λειτουργίας θα διώκονται, κατ’
εφαρμογή των σχετικών διατάξεων.

The violators of the above Regulations are subject to prosecution
under applicable legislation.

Περιφέρεια Ιονίων Νήσων
Περιφερειακή Ενότητα Κεφαλληνίας

Aποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου,
Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου
Δ/νση Δασών Κεφαλληνίας

