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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
30 Δεκεμβρίου 2016

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 82340
Κήρυξη αιωνόβιου πλατάνου Σεβαστειανών ως
«Διατηρητέου Μνημείου της Φύσης».
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 3469/2006 «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις»
(ΦΕΚ 131 Α΄).
2. Τις διατάξεις του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική
της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87Α΄).
3. Τις διατάξεις του ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων
των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο - Πρόγραμμα Διαύγεια και άλλες
διατάξεις» (ΦΕΚ 112Α΄).
4. Τις διατάξεις του π.δ. 142/2010 «Οργανισμός της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης»
(ΦΕΚ 235Α΄).
5. Τις διατάξεις του ν. 3937/2011 «Διατήρηση της Βιοποικιλότητας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 60Α΄) και συγκεκριμένα του άρθρου 4 (αντικατάσταση του άρθρου
18 του ν. 1650/1986), παράγραφος 3.
6. Τις διατάξεις του ν. 1650/1986 «Διατάξεις για την
προστασία του περιβάλλοντος» (ΦΕΚ 160Α΄) και συγκεκριμένα του άρθρου 19, παράγραφος 5, περίπτωση Β
όπου προβλέπεται ότι «Ως προστατευόμενοι φυσικοί
σχηματισμοί (Protected natural formations) χαρακτηρίζονται λειτουργικά τμήματα της φύσης ή μεμονωμένα
δημιουργήματα της, που έχουν ιδιαίτερη επιστημονική,
οικολογική, γεωλογική, γεωμορφολογική, ή αισθητική
αξία ή συμβάλλουν στη διατήρηση των φυσικών διεργασιών και στην προστασία φυσικών πόρων, όπως
δέντρα, συστάδες δέντρων και θάμνων, θαλάσσια, προστατευτική Βλάστηση, παρόχθια και παράκτια Βλάστηση, φυσικοί φράχτες, καταρράκτες, πηγές, φαράγγια,
θίνες, ύφαλοι, σπηλιές, βράχοι, απολιθωμένα δάση,
δέντρα ή τμήματα τους, παλαιοντολογικά ευρήματα,
κοραλλιογενείς, γεωμορφολογικοί σχηματισμοί, γεώ-
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τοποι και οικότοποι προτεραιότητας κοινοτικού ενδιαφέροντος. Προστατευόμενοι φυσικοί σχηματισμοί
που έχουν μνημειακό χαρακτήρα, χαρακτηρίζονται ειδικότερα ως διατηρητέα μνημεία της φύσης (Protected
natural monuments). Ενέργειες ή δραστηριότητες που
μπορούν να επιφέρουν καταστροφή, φθορά ή αλλοίωση των προστατευόμενων φυσικών σχηματισμών,
όπως και των προστατευόμενων τοπίων ή των επί
μέρους στοιχείων τους, απαγορεύονται, σύμφωνα με
τις ειδικότερες ρυθμίσεις προστασίας της απόφασης
χαρακτηρισμού.
7. Τις διατάξεις του ν. 1650/1986 «Διατάξεις για
την προστασία του περιβάλλοντος» (ΦΕΚ 160 Α΄) και
συγκεκριμένα του άρθρου 21, παράγραφος 3, όπου
προβλέπεται ότι «Για το χαρακτηρισμό μιας περιοχής
ως προστατευόμενου τοπίου ή ως προστατευόμενου φυσικού σχηματισμού εκδίδεται απόφαση του
Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης με
Βάση ειδική έκθεση που τεκμηριώνει την οικολογική
ή άλλη φυσική αξία του προστατευτέου αντικειμένου και γνώμη του αιρετού Περιφερειάρχη, η οποία
δεν ζητήθηκε από την υπηρεσία μας, διότι δεν είναι
δεσμευτική.
8. Το από 10-08-2016 αίτημα της Περιβαλλοντικής
Ομάδας Σεβαστειανών προς το Δήμο Σκύδρας, με θέμα
την κήρυξη του αιωνόβιου πλατάνου Σεβαστειανών ως
«Μνημείο της Φύσης».
9. Το αριθμ. 16070/14-10-2016 αίτημα του Δήμου Σκύδρας προς το Δασαρχείο Έδεσσας, με θέμα τον χαρακτηρισμό του αιωνόβιου πλατάνου της Τ.Κ. Σεβαστειανών
ως μνημείο της φύσης και τα συνημμένα αυτού (Ειδική
έκθεση πλατάνου Σεβαστειανών Δήμου Σκύδρας, απόσπασμα πρακτικού τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Σκύδρας στις 23 Σεπτεμβρίου 2016 απόφαση 229).
10. Την αριθμ. 16308/20-10-2016 θετική εισήγηση του
Δασαρχείου Έδεσσας.
11. Την αριθμ. 205/06-10-2016 υποστηρικτική επιστολή του Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης ΈδεσσαςΓιαννιτσών.
12. Την αριθμ. 16764/15-11-2016 θετική εισήγηση της
Διεύθυνσης Δασών Πέλλας.
13. Το ν. 4257/2014 «Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών» και συγκεκριμένα το
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άρθρο 56 του Κεφαλαίου Γ ’ - Θέματα Αποκεντρωμένων
Διοικήσεων (ΦΕΚ 93Α΄).
14. Την αριθμ. 4/06-02-2015 πράξη του Υπουργικού
Συμβουλίου «Αποδοχή παραιτήσεων των Γενικών Γραμματέων των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της Χώρας»
(ΦΕΚ 24Α΄).
15. Τα αριθμ. 11237 και 11675 έγγραφα της Διεύθυνσης Διοίκησης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης, αποφασίζουμε:
Χαρακτηρίζουμε ως «Διατηρητέο Μνημείο της Φύσης»
τον αιωνόβιο πλάτανο, είδους Πλάτανος ο ανατολικός
(Platanus orientalis) που βρίσκεται στην κεντρική πλατεία της Τοπικής Κοινότητας Σεβαστειανών, Δημοτικής
Ενότητας Σκύδρας, Δήμου Σκύδρας.
Το υπερθαλάσσιο υψόμετρο της θέσης του είναι 40m
και οι γεωγραφικές συντεταγμένες αυτής είναι 39°53’16’’
Ν και 21°51’56’’ Ε.
Το υπό προστασία άτομο πλατάνου έχει ηλικία περίπου
1.638 έτη (με απόκλιση/τυπικό σφάλμα 30-50 έτη), ύψος
30 m, διάμετρο στο σημερινό ύψος του εδάφους 4,68 m,
περιφέρεια κορμού στο ύψος του υπάρχοντος εδάφους
14,70 m, εκτιμώμενο ύψος έναρξης κόμης 50 cm, μήκος
και πλάτος κόμης σε εδαφική κάτοψη 30,5 m και 28,0 m
αντίστοιχα.
Σε περίπου ένα μέτρο ύψος από το έδαφος διακλαδίζεται σε δύο μέρη: Κλάδος Α και Κλάδος Β και αμέσως
μετά λίγο πιο ψηλά διακλαδίζεται σε τέσσερις κύριους
κλάδους:
Κλάδος 1 (ΝΔ), Κλάδος 2 (ΒΔ), Κλάδος 3 (ΒΑ) και Κλάδος 4 (ΒΑ)
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Κλάδος 1
Κλάδος 2
Κλάδος 3
Κλάδος 4
Περιφέρεια: Περιφέρεια: Περιφέρεια: Περιφέρεια:
550 cm
610 cm
240 cm
530 cm
Διάμετρος: Διάμετρος: Διάμετρος: Διάμετρος:
176 cm
194 cm
76 cm
168 cm
Ηλικία:
Ηλικία:
Ηλικία:
Ηλικία:
580 έτη
732 έτη
281 έτη
588 έτη
Τόσο ο κύριος κορμός στη βάση ο οποίος έχει επιχωθεί
όσο και οι υφιστάμενοι κλάδοι είναι κουφαλεροί ενώ όλα
τα επικόρυφα κλαδιά είναι ζωντανά.
Το εν λόγω άτομο πλατάνου που κηρύσσεται «Διατηρητέο Μνημείο της Φύσης» έχει ιδιαίτερη βοτανική,
οικολογική, αισθητική, ιστορική και πολιτισμική αξίας
και μπορεί να αποτελέσει πολύτιμο παιδαγωγικό και
εκπαιδευτικό πόρο.
Η εφαρμογή της παρούσας απόφασης καθώς και η
διαχείριση του παρόντος «Διατηρητέου Μνημείου της
Φύσης» ανατίθεται στην Διεύθυνση Δασών Πέλλας.
Τα αναγκαία έργα για την προστασία και την διαχείριση
του θα εκτελούνται σύμφωνα με τις δασικές διατάξεις
και τις διατάξεις περί δημόσιων και δημοτικών έργων
αφού μελετηθούν, εγκριθούν και θεωρηθούν αρμοδίως.
Να ληφθεί μέριμνα για την έκδοση σχετικής Δασικής Απαγορευτικής Διάταξης (Δ.Α.Δ.) στην οποία θα αναφέρονται
οι απαγορεύσεις και οι κυρώσεις επί των παραβάσεων αναφορικά με το εν λόγω «Διατηρητέο Μνημείο της Φύσης».
Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται
δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Θεσσαλονίκη, 6 Δεκεμβρίου 2016
Ο Ασκών καθήκοντα Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
ΝΙΚΗΤΑΣ ΦΡΑΓΚΙΣΚΑΚΗΣ

Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα
Τηλ. Κέντρο 210 5279000
Κείμενα προς δημοσίευση: webmaster.et@et.gr
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