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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ

Αρ. Φύλλου 480
2 Αυγούστου 2012

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Τροποποίηση ορίων μονίμου καταφυγίου άγριας
ζωής «Παλιός Πλάτανος» στη θέση «Άγιος Αντώ−
νιος» Τοπικών Κοινοτήτων Πλατάνου − Κωφών −
Κοκκωτών, Δημοτικής Ενότητας Αλμυρού, Δήμου
Αλμυρού, Περιφερειακής Ενότητας Μαγνησίας. .
1
Μερική ανάκληση της υπ’ αριθμ. 546/10−4−2001 απόφα−
σης Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Πελοποννήσου,
σύμφωνα με την οποία στη θέση «Γαλότα» περιφέ−
ρειας Δ.Δ. Ισθμίας του Δήμου Λουτρακίου − Περα−
χώρας Νομού Κορινθίας, κηρύχθηκε ως «αναδασω−
τέα» έκταση συνολικού εμβαδού 31,00 στρεμμάτων,
ως προς τμήμα επιφάνειας στη θέση «Ρουμάνια» Γα−
λότας εμβαδού 1.448,00 τετρ. μέτρων. ................................ 2
Μερική ανάκληση της υπ’ αριθμ. 546/10−4−2001 απόφα−
σης Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Πελοποννήσου,
σύμφωνα με την οποία στη θέση «Γαλότα» περιφέρει−
ας Δ.Δ. Ισθμίας του Δήμου Λουτρακίου − Περαχώρας
Νομού Κορινθίας, κηρύχθηκε ως «αναδασωτέα» έκτα−
ση συνολικού εμβαδού 31,00 στρεμμάτων, ως προς
τμήμα επιφάνειας εμβαδού 14.779,00 τετρ. μέτρων.. 3

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 1699/130042
(1)
Τροποποίηση ορίων μονίμου καταφυγίου άγριας ζωής
«Παλιός Πλάτανος» στη θέση «Άγιος Αντώνιος» Το−
πικών Κοινοτήτων Πλατάνου − Κωφών − Κοκκωτών,
Δημοτικής Ενότητας Αλμυρού, Δήμου Αλμυρού, Πε−
ριφερειακής Ενότητας Μαγνησίας.
Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ −
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν.Δ. 86/69 «Περί Δασικού κώδικος».
2. Τις διατάξεις του Ν.Δ. 996/71 «Περί αντικαταστάσεως
και συμπληρώσεως διατάξεων τινών του Νομοθετικού
Διατάγματος 86/69 «Περί Δασικού κώδικος και κωδικο−
ποιήσεως».
3. Τις διατάξεις του Ν. 177/75 «Περί αντικαταστάσεως
και συμπληρώσεως διατάξεων τινών του Ν.Δ. 86/69».
4. Το άρθρο 57 του Ν. 2637/1998 (ΦΕΚ 200/Α/1998)
«Σύσταση Οργανισμού Πιστοποίησης κ.λ.π.), με το οποίο

τροποποιήθηκαν τα άρθρα 253 και 254 του Ν.Δ. 86/69.
5. Την οδηγία 92/43/Ε.Ο.Κ. «για τη διατήρηση των φυ−
σικών οικοτόπων καθώς και της άγριας πανίδας και
χλωρίδας», με την οποία η περιοχή της Κάρλας έχει
ενταχθεί στις περιοχές ειδικής προστασίας (SPΑ), (κω−
δικός NATURA GR 1420004).
6. Τις διατάξεις της Διεθνούς Σύμβασης της Βέρ−
νης, όπως κυρώθηκε με τον Ν. 1335/83, «Κύρωση Δι−
εθνούς Σύμβασης για διατήρηση της άγριας ζωής και
του φυσικού περιβάλλοντος της Ευρώπης» (ΦΕΚ 32 Α/
14−3−1983).
7. Τις διατάξεις της Σύμβασης για τη βιολογική ποικι−
λότητα, όπως κυρώθηκε με τον Ν. 2204/1994, «Κύρωση
Σύμβασης για τη βιολογική ποικιλότητα και ιδίως τις
διατάξεις του άρθρου 8 αυτής (ΦΕΚ 59 Α/15−4−1994).
8. Τις διατάξεις της Διεθνούς Σύμβασης της Βόννης
όπως κυρώθηκε με το Ν. 2719/99 «Κύρωση της Διεθνούς
Σύμβασης για τη διατήρηση των αποδημητικών της
άγριας πανίδας» (ΦΕΚ 106 Α/26−5−1999).
9. Το Π.Δ. 67/1981 (ΦΕΚ 23Α/30−1−1981) «Περί προστα−
σίας της αυτοφυούς χλωρίδος και άγριας πανίδος και
καθορισμού διαδικασίας συντονισμού και ελέγχου της
ερεύνης επ’ αυτών», όπως διορθώθηκε στο ΦΕΚ 43/Α/
18−2−81.
10. Τις διατάξεις της Σύμβασης Ραμσάρ (1971) όπως
κυρώθηκε με το Ν.Δ. 191/1974 «Περί κυρώσεως της εν
Ραμσάρ του Ιράν κατά την 2α Φεβρουαρίου 1971 υπο−
γραφείσης Διεθνούς Συμφωνίας περί προστασίας των
διεθνούς ενδιαφέροντος υγροτόπων, ιδία ως υγροβιό−
τοπων» (ΦΕΚ 350/Α/1974 και τις μεταγενέστερες τρο−
ποποιήσεις που κυρώθηκαν με το Ν. 1751/1988 «Κύρωση
Πρωτοκόλλου τροποποιητικού της Σύμβασης Ραμσάρ
1971 για την προστασία των διεθνούς ενδιαφέροντος
υγροτόπων ιδία ως υγροβιότοπων» (ΦΕΚ 84/Α/1991).
11. Τις διατάξεις των άρθρων 5 παρ. 4.3 και 6 παρ. 2
του Ν. 3937/11 (ΦΕΚ 60/Α/2011) «Διατήρηση της βιοποι−
κιλότητας και άλλες διατάξεις»
12. Την υπ’ αριθμ. 414985/29−1185 (ΦΕΚ 757/Β/18−2−1985)
κοινή απόφαση των Υφυπουργού Εθνικής Οικονομίας και
Αναπληρωτή Υπουργού Γεωργίας» Μέτρα διαχείρισης
της άγριας πτηνοπανίδας», όπως αυτή τροποποιήθηκε
με τις υπ’ αριθμ. 366599/16−2−96 (ΦΕΚ 1188/Β/31−12−90)
και 294283/23−12−97 (ΦΕΚ 68/Β/4−2−98), κοινές αποφάσεις
των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Γεωργίας.
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13. Τις διατάξεις του Π.Δ. 94/1993 (ΦΕΚ 40/Α΄/22−3−1993)
περί καθορισμού αρμοδιοτήτων που διατηρούνται από
τον Υπουργό και τις περιφερειακές αρχές ή όργανα
διανομαρχιακού επιπέδου του Υπουργείου Γεωργίας.
14. Την υπ’ αριθμ. 89880 /1506/31−3−2000 εγκύκλιο του
Γενικού Διευθυντή Δασών και Φ.Π.Α. «Περί καταφυγίου
άγριας ζωής».
15. Τις δ/ξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/7−6−2010)
«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκε−
ντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης».
16. Τις διατάξεις του Π.Δ. 138/2010 (ΦΕΚ 231/Α΄/
27−12−2010) «Οργανισμός Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Θεσσαλίας − Στερεάς Ελλάδας».
17. Την υπ’ αριθμ. 1669/33104/31−3−2011 (ΦΕΚ 648/τ.Β΄/
19−4−2011) απόφαση της Γενικής Γραμματέως Αποκε−
ντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας−Στερεάς Ελλάδας
περί μεταβίβασης δικαιώματος υπογραφής στους Προ−
ϊσταμένους Διευθύνσεων
18. Την υπ’ αριθμ. 84064/1898/12−5−1987 απόφαση του
Υπουργού Γεωργίας «Ίδρυση μονίμου καταφυγίου θη−
ραμάτων στην περιοχή Κοινοτήτων Πλατάνου κ.λ.π.
Δασαρχείου Αλμυρού».
19. Την από 25−6−2012 ΕΚΘΕΣΗ−ΕΙΣΗΓΗΣΗ του Δασο−
λόγου Σπύρου Ανδριανού και την υπ’ αριθμ. 1799/107316/
2011/25−6−2012 τελική πρόταση του Δασάρχη Αλμυρού
για την ανάγκη τροποποίησης των ορίων του μονίμου
καταφυγίου άγριας ζωής «Παλιός Πλάτανος» στη Δασική
Θέση «Άγιος Αντώνιος» Τοπικών Κοινοτήτων Πλατάνου
− Κωφών − Κοκκωτών, Δημοτικής Ενότητας Αλμυρού, Δή−
μου Αλμυρού, Περιφερειακής Ενότητας Μαγνησίας επει−
δή α) στο όριο της βόρειας πλευράς του υπάρχοντος
καταφυγίου υπάρχει αγροτικός δρόμος εκατέρωθεν και
πλησίον του αγροτικού αυτού δρόμου, υπάρχουν ποιμνι−
οστάσια και αποθήκες και εγκυμονεί μεγάλος κίνδυνος
ατυχημάτων και β) πλησίον του υπάρχοντος καταφυγίου
υπάρχει πέρασμα πουλιών, σε σημείο όπου βρίσκεται
εγκατεστημένο ποιμνιοστάσιο, όπου συγκεντρώνεται
μεγάλος αριθμός κυνηγών και ως εκ τούτου, αφενός
σκοτώνεται μεγάλος αριθμός πουλιών και αφετέρου
υπάρχει κίνδυνος ατυχημάτων.
20. Τη σύμφωνη γνώμη της Διεύθυνσης Δασών Ν. Μα−
γνησίας.
21. Το γεγονός ότι η τροποποίηση των ορίων του καταφυ−
γίου κρίνεται απαραίτητη τόσο στη διατροφή, διαχείμανση,
αναπαραγωγή ή τη διάσωση των ειδών της άγριας πανίδας
ή αυτοφυούς χλωρίδας, αποφασίζουμε:
1. Τροποποιούμε τα όρια του μονίμου καταφυγίου
άγριας ζωής «Παλιός Πλάτανος» στη Δασική Θέση «Άγι−
ος Αντώνιος» Τοπικών Κοινοτήτων Πλατάνου − Κωφών
− Κοκκωτών, Δημοτικής Ενότητας Αλμυρού, Δήμου Αλμυ−
ρού, Περιφερειακής Ενότητας Μαγνησίας και αυξάνουμε
την έκταση του, κατά 520 στρέμματα (από 14.700 στρεμ.
σε 15.220 στρεμ.).
2. Η έκταση του καταφυγίου άγριας ζωής, όπως αυτή απει−
κονίζεται στο θεωρημένο από το Δασαρχείο σχεδιάγραμμα
που επισυνάπτεται στην παρούσα, ορίζεται ως εξής:
Μεταφέρονται τα όρια στην πλευρά του αγροτικού
δρόμου που αρχίζει από το σημείο του επαρχιακού δρό−
μου Αλμυρού − Κοκκωτών (δεξαμενή έξω από τον παλιό
οικισμό Παλαιού Πλατάνου) μέχρι συνάντησης του, με
τον επαρχιακό δρόμο Αλμυρού − Κωφών (διασταύρωση
Μπακλαλί). Αρχίζει από το σημείο του επαρχιακού δρόμου
Αλμυρού − Κοκκωτών, ιδιοκτησία Αντ. Αγελάρη (τσιμεντέ−
νια κολώνα), ακολουθεί τον αγροτικό δρόμο, συναντά την

ιδιοκτησία Χρ. Λιλή και διασταύρωση αγροτικών δρόμων
(Παλιός Πλάτανος−μαντρί Κατσούλη) ακολουθεί τον αγρο−
τικό δρόμο, συναντά το περιβόλι του Α. Γκόβαρη και την
ιδιοκτησία του Ηλ. Τιμπλαλέξη (διασταύρωση αγροτικού
δρόμου), ακολουθεί ιδιοκτησία Εκκλησίας Πλατάνου και
περιβόλι Α. Γκόβαρη (διασταύρωση αγροτικού δρόμου),
ακολουθεί τον αγροτικό δρόμο και συναντά ιδιοκτησία
Δ. Τιμπλαλέξη (διασταύρωση επαρχιακού δρόμου Αλμυ−
ρού−Κωφών), ακολουθεί τον επαρχιακό δρόμο Αλμυρού
− Κωφών μέχρι το εκκλησάκι του Αγίου Κωνσταντίνου,
ακολουθεί το δασικό δρόμο προς Λυσιάρα (συνάντηση
Τρανορέματος), ακολουθεί το Τρανόρεμα (συνάντηση
γέφυρας − Δ.Θ. «Ματάζι»), ακολουθεί τον επαρχιακό δρόμο
Αλμυρού− Κοκκωτών και συναντά ιδιοκτησία Αντ. Αγελάρη
(τσιμεντένια κολώνα), όπου και αρχίζει.
3. Εντός του καταφυγίου άγριας ζωής απαγορεύεται
επ’ αόριστον η θήρα κάθε θηράματος και κάθε είδους
άγριας πανίδας, η σύλληψη κάθε είδους της άγριας
πανίδας για μη ερευνητικούς σκοπούς, η καταστροφή
κάθε είδους ζώνης με φυσική βλάστηση, η καταστροφή
των ζωντανών φυτοφρακτών, η αμμοληψία, η αποστράγ−
γιση και η αποξήρανση ελωδών εκτάσεων, η ρύπανση
των υδατικών πόρων και η ένταξη έκτασης καταφυγί−
ου άγριας ζωής σε πολεοδομικό ή ρυμοτομικό σχεδια−
σμό. Η εκτέλεση έργων ή εργασιών και ιδίως αλιευτικά
έργα, έργα αναδασμού, τουριστικές και βιομηχανικές
εγκαταστάσεις, κατασκηνώσεις, λατομεία, μεταλλεία
και δρόμοι, εκτελούνται αφού προηγουμένως έχει υπο−
βληθεί μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων τύπου Α΄
και έχει χορηγηθεί έγκριση περιβαλλοντικών όρων. Κατ’
εξαίρεση επιτρέπεται η σύλληψη ειδών της άγριας πα−
νίδας και η μεταφορά τους προς εμπλουτισμό άλλων
καταλλήλων περιοχών μόνο από τη Δασική Υπηρεσία.
Με απόφαση μας που θα δημοσιευθεί στην Εφημερίδα
της Κυβερνήσεως, μπορεί να απαγορευτεί ή να τεθούν
όροι ή περιορισμοί στην άσκηση της αλιείας, γεωργίας,
βοσκής, υλοτομίας, χρήσης των φυτοπροστατευτικών
προϊόντων και της συλλογής και κοπής αρωματικών,
βαφικών, αρτυματικών, μελισσοκομικών και ανθοκομικών
− διακοσμητικών φυτών για εμπορικούς σκοπούς.
4. Η τήρηση της παρούσης ανατίθεται στα όργανα
της Δασικής Υπηρεσίας, της Ελληνικής Αστυνομίας, των
Δημοτικών υπαλλήλων (άρθρο 289 παρ. 1 Ν.Δ. 86/69) και
τις Κυνηγετικές Οργανώσεις, οι δε παραβάτες τιμωρού−
νται με τις ποινές που προβλέπονται από τις διατάξεις
της Δασικής Νομοθεσίας (παρ. 9 και 18 του άρθρου
287 Ν.Δ. 86/69) και της υπ’ αριθμ. 414985/29−11−85 (ΦΕΚ
757/Β΄/18−12−85) κοινής απόφασης των Υφυπουργού Εθνι−
κής Οικονομίας και Αναπληρωτή Υπουργού Γεωργίας
«Μέτρα διαχείρισης της άγριας πτηνοπανίδας», όπως
αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.
5. Από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπο−
λογισμού.
6. Η ισχύς της παρούσας άρχεται από της δημοσιεύ−
σεως της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Βόλος, 18 Ιουλίου 2012
Με εντολή Γενικής Γραμματέως
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης Δασών Μαγνησίας
ΕΛΕΝΗ ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ − ΜΠΙΛΛΙΟΥ
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Αριθμ. 3974έτ.2010
(2)
Μερική ανάκληση της υπ’ αριθμ. 546/10−4−2001 απόφασης Γε−
νικού Γραμματέα Περιφέρειας Πελοποννήσου, σύμφωνα
με την οποία στη θέση «Γαλότα» περιφέρειας Δ.Δ. Ισθμί−
ας του Δήμου Λουτρακίου − Περαχώρας Νομού Κορινθίας,
κηρύχθηκε ως «αναδασωτέα» έκταση συνολικού εμβαδού
31,00 στρεμμάτων, ως προς τμήμα επιφάνειας στη θέση
«Ρουμάνια» Γαλότας εμβαδού 1.448,00 τετρ. μέτρων.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ −
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ
Έχοντας υπόψη
Τις διατάξεις:
1. α) Του Ν. 2503/1997 «Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση
της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την Τοπική Αυτο−
διοίκηση και άλλες διατάξεις».
β) Του Ν. 3200/1955 «Περί διοικητικής αποκέντρωσης»
όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το Ν.Δ. 532/1970
και μεταγενέστερες διατάξεις.
γ) Του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/7−6−2010 τ.Α΄) «Νέα αρχιτε−
κτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοί−
κησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης».
δ) Του Π.Δ. 139/2010 (Φ.Ε.Κ. 232/27−12−2010 τ.Α΄) «Οργα−
νισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου,
Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου».
ε) Της υπ’ αριθμ. 40/29−12−2010 (Φ.Ε.Κ. 247/31−12−2010 τ.Α΄)
Πράξης του Υπουργικού Συμβουλίου περί παύσης εκ του
νόμου των Γενικών Γραμματέων των Περιφερειών και διορι−
σμού Γενικών Γραμματέων στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις
του Κράτους.
2. α) Του Ν. 998/1979 «Περί προστασίας των δασών και των
δασικών εν γένει εκτάσεων της χώρας», όπως έχει τροποποι−
ηθεί και ισχύει (παρ. 4 άρθρου 44 & παρ. 6α άρθρου 3).
β) Του Ν. 3698/2008 «Ρυθμίσεις θεμάτων κτηνοτροφίας
και άλλες διατάξεις» − παρ. 3 άρθρου 36.
3. Τις υπ’ αριθμ. 97870/2248/7−5−2009 «Οδηγίες για την εφαρ−
μογή του άρθρου 36 Ν. 3698/2008» του Υπουργείου Αγροτι−
κής Ανάπτυξης & Τροφίμων και συγκεκριμένα τη 2η παρ. του
Κεφ. Β1 −»Ανάκληση απόφασης αναδάσωσης λόγω νομικής ή
πραγματικής πλάνης» − σύμφωνα με την οποία η απόφαση
της Πρωτοβάθμιας Επιτροπής Επιλύσεως Δασικών Αμφισβη−
τήσεων που εκδίδεται κατά τις διατάξεις του άρθρου 44, είναι
υποχρεωτική για τη διοίκηση.
4. Την υπ’ αριθμ. 160417/1180/8−7−1980 Δ/γή Υπουργείου
Γεωργίας, με την οποία παρέχονται οδηγίες για τις ανα−
δασωτέες εκτάσεις.
5. Την υπ’ αριθμ. 546/10−4−2001 (Φ.Ε.Κ. 336/10−5−2001 τ.Δ΄) από−
φαση Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Πελοποννήσου, σύμφω−
να με την οποία στη θέση «Γαλότα» περιφέρειας Δ.Δ. Ισθμίας
του Δήμου Λουτρακίου − Περαχώρας Νομού Κορινθίας, κηρύ−
χθηκε ως «αναδασωτέα» λόγω πυρκαγιάς, έκταση εμβαδού
ενός (1,00) στρέμματος και λόγω προστασίας ευρύτερη αυτής
έκταση, εμβαδού τριάντα (30,00) στρεμμάτων, δηλαδή έκταση
συνολικού εμβαδού 31,00 στρεμμάτων, όπως προσδιορίζεται
με τα στοιχεία 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18,
19, 20, 1 στο από 29−8−2000 συνημμένο αυτής Τοπογραφικό
Διάγραμμα του Δασοπόνου Δασαρχείου Κορίνθου Γεωργίου
Κοσμά, με κλίμακα 1:5.000.
6. Το υπ’ αριθμ. 4596/22−11−1982 Πληροφοριακό έγγραφο
του Δασαρχείου Κορίνθου, σύμφωνα με το οποίο έκταση
εμβαδού 15.760,00 τετρ. μέτρων, στη θέση «Ρουμάνια» Γα−
λότας περιφέρειας Λουτρακίου, όπως αποτυπώνεται με τα
στοιχεία (Α, Β, Γ,. .., Μ, Ν, Α) στο από Οκτώβριο έτους 1982
Τοπογραφικό Διάγραμμα του Πολιτικού Μηχανικού Χρήστου
Κωστήρη, δεν αποτελεί δάσος ή δασική έκταση κατά τις
διατάξεις άρθρου 3 του Ν. 998/1979 «Περί προστασίας των
δασών και των δασικών εν γένει εκτάσεων της χώρας» και
το υπ’ αριθμ. 4292/1−7−2008 Πιστοποιητικό τελεσιδικίας του
Δασαρχείου Κορίνθου, μετά την τήρηση των κανόνων δημο−

σιότητας του προαναφερόμενου Πληροφοριακού εγγράφου
κατά άρθρο 14 του Ν. 998/1979, ώστε να επέχει αυτό θέση
Πράξης Χαρακτηρισμού.
7. Το γεγονός ότι η αναφερόμενη στο θέμα έκταση, εμ−
βαδού 1.448,00 τετρ. μέτρων, έχει κριθεί τελεσίδικα με την
προαναφερόμενη Πράξη Χαρακτηρισμού ως «αγροτική»
έκταση (παρ.6α άρθρου 3 Ν. 998/1979).
8. Την υπ’ αριθμ. 2661/31−5−2006 Πρόταση του Δασαρχείου
Κορίνθου, την υπ’ αριθμ. 2660/31−5−2006 απόφαση Δασάρχη
Κορίνθου περί ανάκλησης της υπ’ αριθμ. 1266/15−3−2001 εισή−
γησης στην οποία στηρίχθηκε η έκδοση της εν λόγω απόφα−
σης κήρυξης αναδασωτέας έκτασης (αριθ. 546/10−4−2001), την
ΔΥ/31−5−2006 αναφορά του Δασολόγου Δασαρχείου Κορίνθου
Γεωργίου Μπλάνου, όπου συνοδεύει αυτή και το υπ’ αριθμ.
5673/19−8−2008 έγγραφο του ιδίου Δασαρχείου, με όλη τη σχε−
τική αλληλογραφία για τη Μερική ανάκληση της συγκεκριμένης
απόφασης Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Πελοποννήσου,
περί κήρυξης αναδασωτέας έκτασης, ως προς επιφάνεια στη
θέση «Ρουμάνια» Γαλότας πρώην Δ.Δ. Ισθμίας Δήμου Λουτρα−
κίου − Περαχώρας, εμβαδού 1.448,00 τετρ. μέτρων, όπως αυτή
αποτυπώνεται με τα στοιχεία Λ1, 01, Ι, Κ, Λ, Λ1 και οριοθετείται
με χρήση συντεταγμένων του Ε.Γ.Σ.Α. ’87, επί του από 31−5−2006
συνημμένου Τοπογραφικού Διαγράμματος με κλίμακα 1:5.000.
9. Το υπ’ αριθμ. 2598/16−12−2008 έγγραφο Διεύθυνσης Δα−
σών Κορινθίας, με το οποίο διαβιβάστηκε η υπ’ αριθμ. 2661/31−
5−2006 ανωτέρω πρόταση του Δασαρχείου Κορίνθου στην
Πρωτοβάθμια Επιτροπή Επιλύσεως Δασικών Αμφισβητήσεων
Κορινθίας (παρ. 3 άρθρου 10 Ν. 998/1979).
10. Το υπ’ αριθμ. 202 έτ. 2008/22−12−2010 έγγραφο της
Πρωτοβάθμιας Επιτροπής Επιλύσεως Δασικών Αμφισβητή−
σεων Κορινθίας και την αριθ. 51/2010 συνημμένη σε αυτό
απόφαση της, περί ομόφωνης αποδοχής του αιτήματος
για Μερική ανάκληση της υπ’ αριθμ. 546/10−4−2001 (Φ.Ε.Κ.
336/10−5−2001 τ.Δ΄) απόφασης Γενικού Γραμματέα Περι−
φέρειας Πελοποννήσου, δεδομένου ότι, η συγκεκριμένη
έκταση εμβαδού 1.448,00 τετρ. μέτρων, σύμφωνα με την
προαναφερόμενη 4596/22−11−1982 τελεσίδικη Πράξη χαρα−
κτηρισμού του Δασαρχείου Κορίνθου, αποτελεί «μη δασική»
έκταση εμπίπτουσα στην παρ. 6α άρθρου 3 του Ν. 998/1979
(όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει) και συμπεριλήφθηκε
εκ πλάνης στην εν λόγω απόφαση κήρυξης αναδασωτέας
έκτασης, αποφασίζουμε:
Ανακαλούμε μερικώς την υπ’ αριθμ. 546/10−4−2001 από−
φαση Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Πελοποννήσου,
σύμφωνα με την οποία στη θέση «Γαλότα» περιφέρειας
Δ.Δ. Ισθμίας του Δήμου Λουτρακίου − Περαχώρας Νομού
Κορινθίας, κηρύχθηκε ως «αναδασωτέα» έκταση συνολικού
εμβαδού 31,00 στρεμμάτων, ως προς τμήμα επιφάνειας
εμβαδού 1.448,00 τετρ. μέτρων, όπως αποτυπώνεται με τα
στοιχεία Λ1, Θ1, Ι, Κ, Λ, Λ1 στο από 31−5−2006 συνημμένο
Τοπογραφικό Διάγραμμα κλίμακας 1:5.000 και οριοθετείται
με χρήση συντεταγμένων στο Ε.Γ.Σ.Α. ’87, ως εξής:
Σημείο
Λ1: Χ= 411088.6281
Ψ=4197475.2737
«
Θ1: Χ= 411129.2994
Ψ=4197516.8108
«
Ι: Χ= 411124.6189
Ψ=4197452.4341
«
Κ: Χ= 411117.1823
Ψ=4197442.5262
«
Λ: Χ= 411108.0516
Ψ=4197454.9411
όπου σύνταξε ο Δασολόγος του Δασαρχείου Κορίνθου
Γεώργιος Μπλάνος και θεώρησε ο Δασάρχης, δεδομένου
ότι, με την υπ’ αριθμ. 51/2010 απόφαση της Πρωτοβάθμιας
Επιτροπής Επιλύσεως Δασικών Αμφισβητήσεων Κορινθίας,
πρόκειται για έκταση μη υπαγόμενη στις διατάξεις της
Δασικής Νομοθεσίας και η οποία συμπεριλήφθηκε στην
κηρυγμένη αναδασωτέα επιφάνεια λόγω «πλάνης περί τα
πραγματικά δεδομένα».
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Πάτρα, 14 Ιουνίου 2012
Ο Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Ν. ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ
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Αριθμ. 3918έτ.2010
(3)
Μερική ανάκληση της υπ’ αριθμ. 546/10−4−2001 απόφα−
σης Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Πελοποννήσου,
σύμφωνα με την οποία στη θέση «Γαλότα» περιφέ−
ρειας Δ.Δ. Ισθμίας του Δήμου Λουτρακίου − Περα−
χώρας Νομού Κορινθίας, κηρύχθηκε ως «αναδασω−
τέα» έκταση συνολικού εμβαδού 31,00 στρεμμάτων,
ως προς τμήμα επιφάνειας εμβαδού 14.779,00 τετρ.
μέτρων.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ −
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ
Έχοντας υπόψη Τις διατάξεις:
1. α) Του Ν. 2503/1997 «Διοίκηση, οργάνωση, στελέχω−
ση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την Τοπική
Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις».
β) Του Ν. 3200/1955 «Περί διοικητικής αποκέντρωσης»,
όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το Ν.Δ.
532/1970 και μεταγενέστερες διατάξεις.
γ) Του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/7−6−2010 τ.Α΄) «Νέα αρχι−
τεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης».
δ) Του Π.Δ. 139/2010 (Φ.Ε.Κ. 232/27−12−2010 τ.Α΄) «Οργα−
νισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου,
Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου».
ε) Της υπ’ αριθμ. 40/29−12−2010 (Φ.Ε.Κ. 247/31−12−2010
τ.Α΄) Πράξης του Υπουργικού Συμβουλίου περί παύσης
εκ του νόμου των Γενικών Γραμματέων των Περιφερειών
και διορισμού Γενικών Γραμματέων στις Αποκεντρωμέ−
νες Διοικήσεις του Κράτους.
2. α) Του Ν. 998/1979 «Περί προστασίας των δασών
και των δασικών εν γένει εκτάσεων της χώρας», όπως
έχει τροποποιηθεί και ισχύει (παρ. 4 άρθρου 44 & παρ.
6α άρθρου 3).
β) Του Ν. 3698/2008 «Ρυθμίσεις θεμάτων κτηνοτροφίας
και άλλες διατάξεις» − παρ. 3 άρθρου 36.
3. Τις υπ’ αριθμ. 97870/2248/7−5−2009 «Οδηγίες για την
εφαρμογή του άρθρου 36 Ν. 3698/2008» του Υπουργείου
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και συγκεκριμένα
τη 2η παρ. του Κεφ. Β1 −»Ανάκληση απόφασης αναδά−
σωσης λόγω νομικής ή πραγματικής πλάνης» − σύμφωνα
με την οποία η απόφαση της Πρωτοβάθμιας Επιτροπής
Επιλύσεως Δασικών Αμφισβητήσεων που εκδίδεται κατά
τις διατάξεις του άρθρου 44 είναι υποχρεωτική για τη
διοίκηση.
4. Την υπ’ αριθμ. 160417/1180/8−7−1980 Δ/γή Υπουργείου
Γεωργίας, με την οποία παρέχονται οδηγίες για τις
αναδασωτέες εκτάσεις.
5. Την υπ’ αριθμ. 546/10−4−2001 (Φ.Ε.Κ. 336/10−5−2001
τ.Δ΄) απόφαση Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Πελο−
ποννήσου, σύμφωνα με την οποία στη θέση «Γαλό−
τα» περιφέρειας Δ.Δ. Ισθμίας του Δήμου Λουτρακίου
− Περαχώρας Νομού Κορινθίας, κηρύχθηκε ως «αναδα−
σωτέα» λόγω πυρκαγιάς, έκταση εμβαδού ενός (1,00)
στρέμματος και λόγω προστασίας ευρύτερη αυτής
έκταση, εμβαδού τριάντα (30,00) στρεμμάτων, δηλαδή
έκταση συνολικού εμβαδού 31,00 στρεμμάτων, όπως
προσδιορίζεται με τα στοιχεία 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 1 στο από 29−8−2000
συνημμένο αυτής Τοπογραφικό Διάγραμμα του Δα−
σοπόνου Δασαρχείου Κορίνθου Γεωργίου Κοσμά, με
κλίμακα 1:5.000.

6. Το υπ’ αριθμ. 3342/20−9−1979 Πληροφοριακό έγγραφο
του Δασαρχείου Κορίνθου, σύμφωνα με το οποίο έκτα−
ση εμβαδού 46.000,00 τετρ. μέτρων, στη θέση «Γαλότα»
Ισθμού περιφέρειας Λουτρακίου, όπως αποτυπώνεται
στο συνημμένο αυτού Τοπογραφικό Διάγραμμα του
Μηχανικού Γεωργίου Παπαλέκα, δεν αποτελεί δάσος
ή δασική έκταση κατά τις διατάξεις άρθρου 3 του Ν.
998/1979 «Περί προστασίας των δασών και των δασικών
εν γένει εκτάσεων της χώρας» και τις αριθ. 1154/14−5−
2007 αντιρρήσεις του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας
Πελοποννήσου, μετά την τήρηση των κανόνων δημοσι−
ότητας του προαναφερόμενου Πληροφοριακού εγγρά−
φου, κατά άρθρο 14 του Ν. 998/1979, ώστε να επέχει αυτό
θέση Πράξης Χαρακτηρισμού, ως προς δύο τμήματα
επιφάνειας, το τμήμα Α με στοιχεία (Α1, Α2, A3, A4, Α5,
Λ, Κ, Α1) εμβαδού 1.388,30 τετρ. μέτρων & το τμήμα Β
με στοιχεία (Β1, Β2, Β3, Β4, Π, Β1) εμβαδού 343,20 τετρ.
μέτρων, τα οποία σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 28/2008
απόφαση της Πρωτοβάθμιας Επιτροπής Επιλύσεως Δα−
σικών Αμφισβητήσεων Κορινθίας, έχουν κηρυχθεί ως
αναδασωτέες εκτάσεις, με την υπ’ 546/10−4−2001 (Φ.Ε.Κ.
336/10−5−2001 τ.Δ΄) απόφαση του Γενικού Γραμματέα
Περιφέρειας Πελοποννήσου, με αποτέλεσμα να τρο−
ποποιηθεί το ανωτέρω (3342/20−9−1979) Πληροφοριακό
έγγραφο και να εκδοθεί το υπ’ αριθμ. 5337/1−8−2008
Πιστοποιητικό τελεσιδικίας του Δασαρχείου Κορίνθου,
σύμφωνα με το οποίο η έκταση της Πράξης Χαρακτη−
ρισμού, εξαιρουμένων των τμημάτων Α & Β που έχουν
κηρυχθεί ως «αναδασωτέα», έχει τελεσίδικα μη δασικό
− αγροτικό χαρακτήρα.
7. Το γεγονός ότι η αναφερόμενη στο θέμα έκταση,
εμβαδού 14.779,00 τετρ. μέτρων, έχει κριθεί τελεσίδι−
κα με την προαναφερόμενη Πράξη Χαρακτηρισμού ως
«αγροτική» έκταση (παρ.6α άρθρου 3 Ν. 998/1979).
8. Την υπ’ αριθμ. 400/6−2−2009 Πρόταση του Δασαρ−
χείου Κορίνθου και την από 6−2−2009 Αναφορά του Δα−
σολόγου Δασαρχείου Κορίνθου Ιωάννου Ηλιού, όπου
συνοδεύει αυτή, για τη Μερική ανάκληση της ανωτέ−
ρω απόφασης Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Πελο−
ποννήσου, περί κήρυξης αναδασωτέας έκτασης (αριθ.
546/10−4−2001), ως προς επιφάνεια στη θέση «Γαλότα
− Ισθμός» πρώην Δ.Δ. Ισθμίας Δήμου Λουτρακίου − Πε−
ραχώρας, εμβαδού 14.779,00 τετρ. μέτρων, όπως αυτή
αποτυπώνεται με «γραμμοσκίαση» και οριοθετείται
με χρήση συντεταγμένων του Ε.Γ.Σ.Α. ’87, επί του από
6−2−2009 συνημμένου Τοπογραφικού Διαγράμματος με
κλίμακα 1:5.000.
9. Το υπ’ αριθμ. 515/3−3−2009 έγγραφο Διεύθυνσης
Δασών Κορινθίας, με το οποίο διαβιβάστηκε η υπ’
αριθμ. 400/6−2−2009 ανωτέρω πρόταση του Δασαρχεί−
ου Κορίνθου στην Πρωτοβάθμια Επιτροπή Επιλύσεως
Δασικών Αμφισβητήσεων Κορινθίας (παρ. 3 άρθρου 10
Ν. 998/1979).
10. Το υπ’ αριθμ. 31 π.ε./17−12−2010 έγγραφο της Πρω−
τοβάθμιας Επιτροπής Επιλύσεως Δασικών Αμφισβη−
τήσεων Κορινθίας και την αριθ. 50/2010 συνημμένη
σε αυτό απόφαση της, περί ομόφωνης αποδοχής του
αιτήματος για Μερική ανάκληση της υπ’ αριθμ. 546/10−
4−2001 (Φ.Ε.Κ. 336/10−5−2001 τ.Δ΄) απόφασης Γενικού
Γραμματέα Περιφέρειας Πελοποννήσου, δεδομένου ότι,
η συγκεκριμένη έκταση εμβαδού 14.779,00 μέτρων, σύμ−
φωνα με την προαναφερόμενη 3342/20−9−1979 τελεσί−
δικη Πράξη χαρακτηρισμού του Δασαρχείου Κορίνθου,
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αποτελεί «μη δασική» έκταση, εμπίπτουσα στην παρ.
6α άρθρου 3 του Ν. 998/1979 (όπως έχει τροποποιηθεί
και ισχύει) και συμπεριλήφθηκε εκ πλάνης στην εν
λόγω απόφαση κήρυξης αναδασωτέας έκτασης, απο−
φασίζουμε:
Ανακαλούμε μερικώς την υπ’ αριθμ. 546/10−4−2001 από−
φαση Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Πελοποννήσου,
σύμφωνα με την οποία στη θέση «Γαλότα» περιφέρει−
ας Δ.Δ. Ισθμίας του Δήμου Λουτρακίου − Περαχώρας
Νομού Κορινθίας, κηρύχθηκε ως «αναδασωτέα» έκταση
συνολικού εμβαδού 31,00 στρεμμάτων, ως προς τμή−
μα επιφάνειας εμβαδού 14.779,00 τετρ. μέτρων, όπως
αποτυπώνεται με «γραμμοσκίαση» στο από 6−2−2009
συνημμένο Τοπογραφικό Διάγραμμα κλίμακας 1:5.000,
συνορεύει:
Βόρεια: Με μη δασική έκταση.
Νότια: Με αναδασωτέα έκταση και μη δασική έκταση.
Ανατολικά: Με αναδασωτέα έκταση και μη δασική
έκταση.
Δυτικά: Με μη δασική έκταση και Ε.Ο. «Ισθμού − Επι−
δαύρου»
και οριοθετείται με χρήση συντεταγμένων στο Ε.Γ.Σ.Α.
’87, ως εξής:
Χ=411111.04
Ψ=4197439.57
Χ=411118.97
Ψ=4197449.63
Χ=411124.10
Ψ=4197511.50
Χ=411141.13
Ψ=4197528.89
Χ=411148.64
Ψ=4197548.92
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Χ=411145.51
Ψ=4197597.73
Χ=411209.37
Ψ=4197612.12
Χ=411246.94
Ψ=4197629.02
X=411261.34
Ψ=4197614.00
X=411283.87
Ψ=4197606.49
X=411291.39
Ψ=4197595.42
X=411268.24
Ψ=4197593.06
X=411196.70
Ψ=4197496.67
X=411191.07
Ψ=4197482.14
X=411145.20
Ψ=4197439.02
Χ=411144.69
Ψ=4197442.26
Χ=411124.26
Ψ=4197430.67
Χ=411119.79
Ψ=4197429.82
όπου σύνταξε ο Δασολόγος του Δασαρχείου Κορίνθου
Ιωάννης Ηλιού και θεώρησε ο Δασάρχης, δεδομένου ότι,
με την υπ’ αριθμ. 50/2010 απόφαση της Πρωτοβάθμιας
Επιτροπής Επιλύσεως Δασικών Αμφισβητήσεων Κοριν−
θίας, πρόκειται για έκταση μη υπαγόμενη στις διατάξεις
της Δασικής Νομοθεσίας και η οποία συμπεριλήφθηκε
στην κηρυγμένη αναδασωτέα επιφάνεια λόγω «πλάνης
περί τα πραγματικά δεδομένα».
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Πάτρα, 14 Ιουνίου 2012
Ο Γενικός Γραμματέας
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Ν. ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ
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