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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

19 Ιουνίου 2020

Αρ. Φύλλου 2437

(Το παρόν ΦΕΚ επανεκτυπώθηκε λόγω λάθους)

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 86670
Έγκριση έκδοσης Δασικής Απαγορευτικής Ρυθμιστικής Διάταξης τοποθέτησης μελισσοσμηνών
στο δασικό σύμπλεγμα Φάρμακα Δήμου ΆργουςΜυκηνών.
Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 280 του ν. 3852/2010 (A΄
87) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2. Τις διατάξεις του π.δ. 139/2010 (Α΄ 232) «Οργανισμός
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου - Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου».
3. Την υπ’ αρ. 20883/2671/26-2-2013 (Γ΄ 278) απόφαση
Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου - Δ. Ελλάδας και Ιονίου «Τοποθέτηση προϊσταμένου της Διεύθυνσης Δασών Αργολίδας».
4. Τα άρθρα 28 και 28Α του ν. 4325/2015 (Α΄ 47) «Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης-Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση
αδικιών και άλλες διατάξεις».
5. Την υπ’ αρ. 15870/15-5-2017 (Υ.Ο.Δ.Δ. 250) απόφαση
του Υπουργού Εσωτερικών «περί διορισμού του Νικολάου Παπαθεοδώρου του Αγγελάκη ως Συντονιστή της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελ/σου - Δ. Ελλάδας και
Ιονίου».
6. Τις διατάξεις του ν. 3208/2003 (Α΄ 303) «Προστασία
δασικών οικοσυστημάτων κ.λπ.» όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει.
7. Τις διατάξεις του άρθρου 66 του ν.δ. 86/1969 «περί
δασικού κώδικα».
8. Τις διατάξεις του ν. 4280/2014.
9. Το ν. 6238/1934 (Α΄ 265) «περί βελτιώσεως της Μελισσοκομίας».
10. Την αγρονομική διάταξη υπ’ αρ. 1, άρθρο 5 (Β΄ 1691/
2008) όπως αντικαταστάθηκε (Β΄ 933/2009) και ισχύει.

11. Την υπ’ αρ. 9/2000 Πυροσβεστική Διάταξη
(Β΄ 1459), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με
την 9Α/2005 Πυροσβεστική Διάταξη (Β΄ 1554) και ισχύει.
12. Την υπ’ αρ. 141194/23-6-2017 (Β΄ 2262) απόφαση
του Συντονιστή της. Α.Δ. Πελ/σου, Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου «Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής «Με εντολή
Συντονιστή στους προϊσταμένους των Υπηρεσιών της
Γενικής Διεύθυνσης Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελ/σου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου».
13. Την Δ.Υ./24-3-2020 αναφορά της δασοπόνου Κ.
Μπεξή σχετικά με την επικρατούσα κατάσταση στο δασικό σύμπλεγμα Φάρμακα με το συνημμένο απόσπασμα
ορθοφωτοχάρτη που την συνοδεύει.
14. Το γεγονός ότι η τοποθέτηση μελισσοσμηνών
σε δάση, δασικές εκτάσεις, χορτολιβαδικές εκτάσεις,
αγροτικές εκτάσεις δασικούς δρόμους και αντιπυρικές
λωρίδες, δημιουργεί προβλήματα στον έλεγχο τη διαπίστωση των παραβάσεων, στις εργασίες συντήρησης του
δασικού οδικού δικτύου και στην ελεύθερη διέλευση
πυροσβεστικών οχημάτων.
15. Το γεγονός ότι εντός του δασικού συμπλέγματος
τους θερινούς μήνες παραμένουν στην περιοχή αρκετοί
άνθρωποι και επίκειται η επαναλειτουργία των παιδικών
κατασκηνώσεων, αποφασίζουμε:
Εγκρίνουμε την έκδοση Δασικής Απαγορευτικής Ρυθμιστικής Διάταξης Τοποθέτησης Μελισσοσμηνών από
τη Δ/νση Δασών Αργολίδας για το δασικό σύμπλεγμα
Φάρμακα Δήμου Άργους Μυκηνών όπως παρακάτω:
Α) Απαγορεύουμε:
1. Την τοποθέτηση μελισσοσμηνών σε τμήμα του δασικού συμπλέγματος Φάρμακα Δήμου Άργους-Μυκηνών π.ε. Αργολίδας, όπως αποτυπώνεται στο συνημμένο απόσπασμα ορθοφωτοχάρτη κλίμακας 1:7.500, που
συνοδεύει αναπόσπαστα την παρούσα για τους μήνες
Ιούνιο-Ιούλιο και Αύγουστο και για χρονική διάρκεια
είκοσι ετών(20).
2. Την τοποθέτηση μελισσοσμηνών επί του καταστρώματος των δασικών δρόμων και σε απόσταση μικρότερη
των 50 μέτρων από τον άξονα του δρόμου, οποιασδήποτε κατηγορίας σε όλο το δασικό σύμπλεγμα του δάσους
Φάρμακα δήμου Άργους-Μυκηνών π.ε. Αργολίδας και
όλο το ανωτέρω χρονικό διάστημα.
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3. Την τοποθέτηση μελισσοσμηνών σε απόσταση μικρότερη των 30 μέτρων από κατοικημένες οικίες ποιμνιοστάσια και τόπους ποτίσματος ζώων.
4. Την τοποθέτηση μελισσοσμηνών σε καλλιεργημένες
ή ακαλλιέργητες εκτάσεις χωρίς γραπτή συγκατάθεση
των ιδιοκτητών.
5. Την τοποθέτηση μελισσοσμηνών σε απόσταση μικρότερη των 200 μέτρων από δασικές εγκαταστάσεις
που εξυπηρετούν την υλοτομία, Πυροφυλάκεια, Υδατοδεξαμενές, θέσεις στάθμευσης των πυροσβεστικών
οχημάτων, καθώς και σε εξωκλήσια και ιερές μονές.
6. Το κάπνισμα μελισσών με την επιφύλαξη των ρυθμίσεων του άρθρου 9 της 9/2000 Πυροσβεστικής Διάταξης
όπως ισχύει.
Β) Επιτρέπουμε:
1. Την τοποθέτηση των μελισσοσμηνών τους μήνες
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που αυτό επιτρέπεται και στο χώρο που επιτρέπουμε με
την αναγραφή σε ικανό αριθμό κυψελών το ονοματεπώνυμο, τη διεύθυνση και το τηλέφωνό τους.
2. Κατά την εγκατάσταση των κυψελών θα πρέπει να
τοποθετηθούν δεξαμενές νερού πλησίον αυτών για την
παροχή νερού στις μέλισσες.
Οι παραβάτες των ανωτέρω και εκείνοι κατόπιν εντολής των οποίων ενεργούν, θα τιμωρούνται σύμφωνα με
τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας.
Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευση της
και η τήρηση της ανατίθεται στα όργανα της Δασική Υπηρεσίας, την Ελληνική Αστυνομία τους αναγνωριζόμενους
Φύλακες Θήρας των Κυνηγετικών Οργανώσεων και σε
κάθε φιλόνομο πολίτη.
Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκύπτει
καμία δαπάνη σε βάρος του Κρατικού προϋπολογισμό.
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στη Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Ναύπλιο, 3 Ιουνίου 2020
Ο Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ
Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα
Τηλ. Κέντρο 210 5279000
Κείμενα προς δημοσίευση: webmaster.et@et.gr
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