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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
31 Δεκεμβρίου 2020

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 18896
Νομιμοποίηση Ορειβατικού Καταφυγίου «Αγριόλευκες» στο όρος Πήλιο, στη θέση «Αγριόλευκες»,
της Περιφερειακής Ενότητας Μαγνησίας.
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος:
οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης,
των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας
διοίκησης» (Α’ 133).
2. Το υπ’ αρ. 59/07-02-2020 Υπουργείου Επικρατείας
«Οδηγίες εφαρμογής του άρθρου 109 του ν. 4622/2019
(Α’ 133), την περ. (δ) της παρ. (Γ) του σχετικού εγγράφου
με την αρμοδιότητα των Προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων των Υπουργείων για την τελική υπογραφή ατομικών διοικητικών πράξεων» (ΑΔΑ: Ω5Α146ΜΓΨ7-Δ1Ε).
3. Τις διατάξεις της παρ. 12 του άρθρου 52 του ν. 4280/
2014 «Περιβαλλοντική αναβάθμιση και ιδιωτική πολεοδόμηση - Βιώσιμη ανάπτυξη οικισμών Ρυθμίσεις δασικής
νομοθεσίας και άλλες διατάξεις» (Α’ 159), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 23 του ν. 4519/2018 «Φορείς
Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών και άλλες
διατάξεις» (Α’ 25).
4. Τις διατάξεις του άρθρου 56 του ν. 998/1979, όπως
αντικαταστάθηκε με το άρθρο 36 του ν. 4280/2014 «Περιβαλλοντική αναβάθμιση και ιδιωτική πολεοδόμηση Βιώσιμη ανάπτυξη οικισμών - Ρυθμίσεις δασικής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις» (Α’ 159) και τροποποιήθηκε
με το άρθρο 35 του ν. 4315/2014 «Πράξεις εισφοράς σε
γη και σε χρήμα - Ρυμοτομικές απαλλοτριώσεις και άλλες
διατάξεις» (Α’ 269) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 17
του ν. 4519/2018 «Φορείς Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών και άλλες διατάξεις» (Α’ 25).
5. Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 16 του α.ν. 864/
1937 «Περί συστάσεως και λειτουργίας Τουριστικών ή
Ταξιδιωτικών Γραφείων και περί Τουριστικών και Εκ-
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δρομικών Σωματείων» (Α’ 377), όπως αντικαταστάθηκε
με την παρ. 4 του άρθρου 26 του ν.δ. 3430/1955 «Περί
τροποποιήσεως, συμπληρώσεως και καταργήσεως
διατάξεων περί Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού και
άλλων τινών διατάξεων» (Α’ 307).
6. Τις διατάξεις του άρθρου 3 του α.ν 771/1945 (Α’ 321)
περί παραχώρησης κτισμάτων στον Ορειβατικό Σύνδεσμο.
7. Τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν. 4002/2011 (Α’ 180)
περί σύστασης Ειδικής Υπηρεσίας Προώθησης και Αδειοδότησης Τουριστικών Επενδύσεων στον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού, όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 148
του ν. 4070/2012 (Α’ 82), περί Ειδικής Υπηρεσίας Προώθησης και Αδειοδότησης Τουριστικών Επενδύσεων στον
ΕΟΤ και με το άρθρο 14 του ν. 4179/2013 (Α’ 175) περί
μεταφοράς της Ειδικής Υπηρεσίας του ΕΟΤ του άρθρου
12 του ν. 4002/2011 στο Υπουργείο Τουρισμού.
8. Τις διατάξεις της περ. ηη της παρ. 3 του άρθρου 1
του ν. 4276/2014 (Α’ 155) περί ορισμού των ορειβατικών καταφυγίων ως εγκαταστάσεις ειδικής τουριστικής
υποδομής.
9. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 26 του ν.δ. 3430/
1955 «Περί τροποποιήσεως, συμπληρώσεως και καταργήσεως διατάξεων περί Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού και άλλων τινών διατάξεων» (Α’ 307).
10. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και κυβερνητικά όργανα», που
κυρώθηκε με το άρθρο 1 του π.δ. 63/2005 (Α’ 98).
11. Τις διατάξεις του άρθρου 4 του π.δ. 70/2015 (A’ 114)
περί ανασύστασης και μετονομασίας Υπουργείων, με το
οποίο το Υπουργείο Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας μετονομάζεται σε Υπουργείο
Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
12. Τις διατάξεις του άρθρου 2 του π.δ. 123/2016 (Α’ 208)
περί ανασύστασης και μετονομασίας Υπουργείων, με το
οποίο ανασυνιστάται το Υπουργείο Τουρισμού.
13. Τις διατάξεις του π.δ. 127/2017 «Οργανισμός
Υπουργείου Τουρισμού» (Α’ 157).
14. Τις διατάξεις του π.δ. 132/2017 «Οργανισμός
Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας» (A’ 160).
15. Τις διατάξεις του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών
Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121).
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16. Την υπ’ αρ. 2868/18-02-2004 κοινή απόφαση των
Υπουργών Ανάπτυξης και Γεωργίας «Κανονισμός Ορειβατικών Καταφυγίων» (Β’ 398), όπως τροποποιήθηκε με
την περ. 5 της υποπαρ. ΣΤ15 της παρ. ΣΤ του άρθρου
πρώτου του ν. 4254/2014 (Α’ 85).
17. Την υπ’ αρ. 549/11-1-2019 κοινή απόφαση των
Υπουργών Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Τουρισμού
«Καθορισμός τεχνικών και λειτουργικών προδιαγραφών
ορειβατικών καταφυγίων και διαδικασία χορήγησης Ειδικού Σήματος Λειτουργίας» (Β’ 100), που αντικατέστησε την υπ’ αρ. 23948/20-11-2015 κοινή απόφαση των
Αναπληρωτών Υπουργών Οικονομίας, Ανάπτυξης και
Τουρισμού και Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Β’ 2570).
18. Τον ν. 4014/2011 «Περιβαλλοντική αδειοδότηση
έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε
συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου
και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος» (Α’ 209).
19. Το υπ’ αρ. 42346/06-09-1960 έγγραφο του ΕΟΤ με
θέμα «Έγκριση σχεδίων ανεγέρσεως καταφυγίων», με
το οποίο εγκρίνεται η ανέγερση καταφυγίου στο όρος
Πήλιον, σε υψόμετρο 1360μ, στη θέση Αγριόλευκες.
20. Την υπ’ αρ. 4672/08-03-2016 Υπ. Οικονομικής Ανάπτυξης και Τουρισμού αίτηση του Ελληνικού Ορειβατικού Συλλόγου Βόλου, με την οποία αιτείται τη νομιμοποίηση του ορειβατικού καταφυγίου, με την έκδοση της
προβλεπόμενης υπουργικής απόφασης, συνοδευόμενη
από Τοπογραφικό Διάγραμμα (εις πενταπλούν) της έκτασης και λοιπά δικαιολογητικά.
21. Τη δήλωση ένταξης στον ν. 4014/2011, με Α/Α δήλωσης 256273/10-1-2012.
22. Τις συμβολαιογραφικές πράξεις και αποφάσεις που
αφορούν στο ιδιοκτησιακό καθεστώς της έκτασης του
ορειβατικού καταφυγίου, ήτοι:
- Το υπ’ αρ. 9823/1959 συμβόλαιο δωρεάς έκτασης
2 στρεμμάτων (μεταγράφηκε στο βιβλίο μεταγραφών
Δήμου Νηλείας με αριθμό 322, τόμος 72) και την υπ’ αρ.
29776/03-09-1959 απόφαση του Νομάρχη Μαγνησίας
«περί δωρεάν παραχωρήσεως ακινήτου (2.000τ.μ.) προς
τον Ελληνικό Ορειβατικό Σύνδεσμο».
- Το υπ’ αρ. 12302/1966 συμβόλαιο αγοράς έκτασης
934,50τμ (μεταγράφηκε στο βιβλίο μεταγραφών Δήμου
Νηλείας με αριθμό 31, τόμος 86).
- Το υπ’ αρ. 15895/1968 συμβόλαιο αγοράς έκτασης
περίπου 5 στρεμμάτων (μεταγράφηκε στο βιβλίο μεταγραφών Δήμου Νηλείας με αριθμό 33, τόμος 93).
- Το υπ’ αρ. 39835/1977 συμβόλαιο δωρεάς έκτασης 4
στρεμμάτων της κοινότητας Αγ. Λαυρεντίου (μεταγράφηκε στο βιβλίο μεταγραφών του υποθηκοφυλακείου
Άνω Λεχωνίων με αριθμό 59, τόμος 142).
23. Το υπ’ αρ. 273/9584πε/9584/23-1-2017 έγγραφο
της Διεύθυνσης Συντ. και Επιθεώρησης Δασών.
24. Τα υπ’ αρ. 2873/110797/10-8-2018 και 103788/
8-7-2020 έγγραφα του Δασαρχείου Βόλου.
25. Την υπ’ αρ. 9047/17-6-2020 Υπ. Τουρισμού αίτηση
του ΕΟΣ Βόλου (σε συνέχεια της με υπ’ αρ. 4672/8-3-2016
Υπ. Τουρ. αρχικής αίτησης), με συνημμένο τοπογραφικό
διάγραμμα (εις πενταπλούν), κλίμακας 1:500, από Δεκέμ-
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βριος 2019, του Πολιτικού Μηχανικού Τ.Ε. Ηλία Κοντού,
με συντεταγμένες κορυφών βασιζόμενες στο Εθνικό
Γεωδαιτικό Σύστημα Αναφοράς ΕΓΣΑ 1987.
26. Το υπ’ αρ. 11551/21-7-2020 Υπ. Τουρισμού έγγραφο, με το οποίο διαβιβάσαμε το σχέδιο διαπιστωτικής
πράξης στο Τμήμα Επιτρεπτών Επεμβάσεων στα Δασικά
Εδάφη, Πάρκων και Αλσών της Διεύθυνσης Προστασίας
Δασών του ΥΠΕΝ, συνοδευόμενη από το συνημμένο στο
ως άνω (σχετ. 25) τοπογραφικό διάγραμμα (εις πενταπλούν).
27. α) Το υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΠΔ/80207/3709/
5-10-2020 (υπ’ αρ. Υπ. Τουρ. 15498/6-10-2020) έγγραφο του Τμήματος Επιτρεπτών Επεμβάσεων στα Δασικά
Εδάφη, Πάρκων και Αλσών της Διεύθυνσης Προστασίας Δασών του ΥΠΕΝ, με το οποίο γνωμοδότησε επί του
σχεδίου διαπιστωτικής πράξης του ορειβατικού καταφυγίου, παρέχοντας επίσης τους όρους της επέμβασης,
σύμφωνα με το υφιστάμενο νομοθετικό και κανονιστικό
πλαίσιο, ώστε να συμπεριληφθούν στην παρούσα κοινή
απόφαση.
β) Το συνημμένο στο ως άνω (σχ. 27α) τοπογραφικό
διάγραμμα (εις πενταπλούν), από Δεκέμβριος 2019,
κλίμακας 1:500, του Πολιτικού Μηχανικού Τ.Ε. Ηλία
Κοντού, με συντεταγμένες κορυφών βασιζόμενες στο
Εθνικό Γεωδαιτικό Σύστημα Αναφοράς ΕΓΣΑ 1987, το
οποίο ελέγχθηκε και θεωρήθηκε από τη δασάρχη Βόλου
με ημερομηνία 8-7-2020 και συμπληρώθηκε από τον
Προϊστάμενο του Τμήματος Επιτρεπτών Επεμβάσεων
στα Δασικά Εδάφη, Πάρκων και Αλσών, της Διεύθυνσης
Προστασίας Δασών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και
Ενέργειας.
28. Την υπ’ αρ. 15662/8-10-2020 Υπ. Τουρισμού (ΑΔΑ:
ΩΝΦ3465ΧΘΟ-72Γ) διαπιστωτική πράξη του ορειβατικού καταφυγίου, στη θέση «Αγριόλευκες» του όρους
Πήλιο, της Περιφερειακής Ενότητας Μαγνησίας, που
εκδόθηκε από την ΕΥΠΑΤΕ.
29. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Τη νομιμοποίηση του υφιστάμενου ορειβατικού καταφυγίου «Αγριόλευκες» του Ελληνικού Ορειβατικού Συλλόγου Βόλου, με σκοπό να εξυπηρετεί την πεζοπορία,
την ορειβασία, την αναρρίχηση και γενικά τις δραστηριότητες ορεινού τουρισμού.
Το ορειβατικό καταφύγιο βρίσκεται σε υψόμετρο 1360
μέτρων, στη θέση «Αγριόλευκες», του όρους Πηλίου, της
Περιφερειακής Ενότητας Μαγνησίας, εντός προστατευόμενης ζώνης Natura 2000.
Το ορειβατικό καταφύγιο καλύπτει έκταση με στοιχεία
περιμέτρου (1,2,3,4,5,…,45,46,47,1), εμβαδού έντεκα χιλιάδων διακοσίων τριάντα έξι τετραγωνικών μέτρων και
είκοσι πέντε εκατοστών (11.236,25τ.μ.) και αποτυπώνεται στο από Δεκεμβρίου 2019 τοπογραφικό διάγραμμα, κλίμακας 1:500, του Πολιτικού Μηχανικού Τ.Ε. Ηλία
Κοντού, με συντεταγμένες κορυφών βασιζόμενες στο
Εθνικό Γεωδαιτικό Σύστημα Αναφοράς ΕΓΣΑ 1987, το
οποίο ελέγχθηκε και θεωρήθηκε από τη Δασάρχη Βόλου
με ημερομηνία 8-7-2020 και συμπληρώθηκε από τον
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Προϊστάμενο του Τμήματος Επιτρεπτών Επεμβάσεων
στα Δασικά Εδάφη, Πάρκων και Αλσών, της Διεύθυνσης
Προστασίας Δασών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και
Ενέργειας. Σύμφωνα με τα στοιχεία του μερικά κυρωμένου δασικού χάρτη της ΠΕ Μαγνησίας το τμήμα με
στοιχεία (47, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,
16, 17, 18Α, 21Α, 27Α, 28Α, 29Α, 29, 30, 38Β, 38Α, 38,
39Α, 43Β, 43Α, 43, 44, 45, 46, 47) εμβαδού 9.982,33τ.μ.
χαρακτηρίζεται ως μη υπαγόμενο στις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας, ενώ τα τμήματα με στοιχεία (42, 41,
40, 39, 39A, 43B, 43A, 42), (Α, 36, 35, 34, 33, 32, Η, Θ, Α),
(29Β, 28, 27, 26, 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18, 18Α, 21A, 27Α,
28Α, 29Β), (29Α, 29Β, 28Α, 29Α) και (Α, Θ, Η, 31, 38Β, 38Α,
37, Α) εμβαδού 251,44τμ, 75,17τμ, 605,77τμ, 18,23τ.μ.
και 303,31τ.μ. αντίστοιχα υπάγονται στις διατάξεις της
δασικής νομοθεσίας και συγκεκριμένα στις παρ. 1, 2, 3,
4 και 5 του άρθρου 3 του ν. 998/1979 ως ισχύει.
Η ανωτέρω έκταση, όσον αφορά στο ιδιοκτησιακό
καθεστώς της έκτασης του ορειβατικού καταφυγίου,
δυνάμει των συμβολαιογραφικών πράξεων αγορών και
δωρεών καθώς και της απόφασης του Νομάρχη Μαγνησίας αποτελεί ιδιοκτησία του Ελληνικού Ορειβατικού
Συλλόγου Βόλου ήτοι: Το υπ’ αρ. 9823/1959 συμβόλαιο
για δωρεά έκτασης (μεταγράφηκε στο βιβλίο μεταγραφών Δήμου Νηλείας με αριθμό 322, τόμος 72), την υπ’ αρ.
29776/03-09-1959 απόφαση Νομάρχη Μαγνησίας «περί
δωρεάν παραχωρήσεως ακινήτου προς τον Ελληνικό
Ορειβατικό Σύνδεσμο», το υπ’ αρ. 12302/1966 συμβόλαιο αγοράς έκτασης (μεταγράφηκε στο βιβλίο μεταγραφών Δήμου Νηλείας με αριθμό 31, τόμος 86), το υπ’ αρ.
15895/1968 συμβόλαιο αγοράς έκτασης (μεταγράφηκε στο βιβλίο μεταγραφών Δήμου Νηλείας με αριθμό
2305, τόμος 2), το υπ’ αρ. 39835/1977 συμβόλαιο δωρεάς
έκτασης της κοινότητας Αγ. Λαυρεντίου (μεταγράφηκε
στο βιβλίο μεταγραφών του υποθηκοφυλακείου Άνω
Λεχωνίων με αριθμό 59, τόμος 142) και τέλος σύμφωνα
με το υπ’ αρ. 115249/12-6-2020 έγγραφο της Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Μαγνησίας και Σποράδων, το ορειβατικό
καταφύγιο λειτουργεί για το σκοπό και τη χρήση που έχει
κατασκευαστεί εκπληρώνοντας τους όρους της δωρεάς.
Το ορειβατικό καταφύγιο έχει ανεγερθεί από το έτος
1966 και επεκτάθηκε το 1974, χωρίς τις κατά νόμο οικοδομικές άδειες, ενώ το έτος 2012 εντάχθηκε στις διατάξεις του ν. 4014/2011.
Είναι δυναμικότητας 71 κλινών, συμπεριλαμβανομένων των κλινών που αντιστοιχούν στο φύλακα και το
προσωπικό του καταφυγίου.
Οι κτιριακές εγκαταστάσεις αυτού συνιστούν τριώροφο κεραμοσκεπές κτίσμα, συνολικής δομημένης
επιφάνειας 725,95 τ.μ., ως εξής: Το Ισόγειο, επιφάνειας
339,76τμ, περιλαμβάνει είσοδο, σκάλα ανόδου στον Α’
όροφο με καθιστικό, οκτώ κοιτώνες διανυκτέρευσης
εκ των οποίων οι έξι έχουν ιδιαίτερους χώρους υγιεινής, κοινόχρηστους χώρους υγιεινής (WC και ντους),
λεβητοστάσιο και τέσσερεις αποθήκες όπου περιλαμβάνεται πλυντήριο. Ο Α’ όροφος, επιφάνειας 303,56τ.μ.,
περιλαμβάνει δύο εισόδους με ανεμοφράκτη, κουζίνα,
τραπεζαρία, καθιστικό, γραφείο, κοινόχρηστους χώρους
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υγιεινής (WC και ντους) και δύο κοιτώνες προσωπικού.
Ο Β’ όροφος-σοφίτα, επιφάνειας 82,63τμ, περιλαμβάνει
σκάλα καθόδου στον Α’ όροφο, χωλλ, τρεις κοιτώνες
διανυκτέρευσης, διάδρομο και κοινόχρηστους χώρους
υγιεινής (WC και ντους).
Η θέρμανση του καταφυγίου γίνεται με καυστήρα πετρελαίου και τζάκι.
Η πρόσβαση σ’ αυτό γίνεται από την αγροτική οδό
«Χάνια - Άγιος Λαυρέντιος» καθώς και από το ορειβατικό
μονοπάτι «Ο2: Βόλος - Κορυφή - Άγιος Ιωάννης».
Η νομιμοποίηση του εν λόγω ορειβατικού καταφυγίου
δίνεται με τους κάτωθι όρους και προϋποθέσεις:
Ο δικαιούχος φέρει την ευθύνη για κάθε πιθανή ζημία
από και σε τρίτους και θα αναλάβει την υποχρέωση λήψης όλων των απαραίτητων μέτρων αντιπυρικής προστασίας της περιβάλλουσας βλάστησης και των εγκαταστάσεων βάσει έγγραφων οδηγιών της Δασικής και
Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.
Απαγορεύεται οποιαδήποτε επέμβαση στη γύρω έκταση, πλην των καθορισμένων για την επέμβαση θέσεων.
Δεν επιτρέπεται περαιτέρω απώλεια της δασικής βλάστησης πέραν της μέχρι σήμερα πραγματοποιημένης.
Εάν κάτι τέτοιο απαιτηθεί πρέπει να εγκριθεί από τη
δασική υπηρεσία.
Για κάθε επιπλέον πρόσκαιρη ή μόνιμη κατασκευή
που πρόκειται να δημιουργηθεί απαιτείται προηγούμενη
έγκριση της δασικής υπηρεσίας για τις εκτάσεις που προστατεύονται από τις διατάξεις της Δασικής Νομοθεσίας.
Απαγορεύεται η μεταβολή ή διεύρυνση της χρήσης
της έκτασης πέραν του συγκεκριμένου σκοπού.
Η παρούσα απόφαση χορηγείται για όσο διάστημα
ισχύει η συγκεκριμένη δραστηριότητα.
Σε περίπτωση που δεν εκπληρωθεί ή εκλείψει ή οποτεδήποτε ήθελε μεταβληθεί ο σκοπός για τον οποίο δίνεται η έγκριση και δεν τηρηθούν οι προαναφερόμενοι
όροι, η έκταση θα επανέλθει χωρίς άλλες διατυπώσεις
ως δασικού χαρακτήρα έκταση στην εποπτεία της Δασικής Αρχής, για να τη διαχειριστεί κατά τις διατάξεις της
Δασικής Νομοθεσίας, και η απόφαση παύει να ισχύει.
Η παρούσα απόφαση χορηγείται υπέρ του προσώπου
που εγκρίθηκε και ισχύει αυστηρά γι’ αυτόν. Τυχόν αλλαγή του δικαιούχου που θα απαιτηθεί, θα πραγματοποιηθεί με τροποποίηση της παρούσας μόνο ως προς το
πρόσωπο ή τον φορέα, χωρίς αλλαγή των λοιπών όρων
της επέμβασης. Η μίσθωση του ορειβατικού καταφυγίου
σε τρίτον από το δικαιούχο δε συνιστά αλλαγή του προσώπου στο οποίο απευθύνεται η απόφαση.
Η νομιμοποίηση αυτή δεν συνεπάγεται μεταβολή του
δασικού χαρακτήρα της έκτασης, διαρκεί όσο εκπληρώνεται ο σκοπός για τον οποίο δίνεται.
Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο παύσει η
δραστηριότητα, ο δικαιούχος οφείλει να απομακρύνει
τις εγκαταστάσεις που κατασκεύασε εντός της έκτασης και να αποκαταστήσει το χώρο επέμβασης, σύμφωνα με τις υποδείξεις της δασικής υπηρεσίας. Εάν
αυτό δεν τηρηθεί, θα εφαρμοστούν οι διατάξεις του
άρθρου 71 του ν. 998/1979 ως ισχύει, τηρουμένων του
λοιπού των προϋποθέσεων της παρ. 12 άρθρου 45 του
ν. 998/1979 ως ισχύει και η έκταση θα επανέλθει στο καθεστώς που ίσχυε πριν από την αλλαγή της χρήσης της.
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Η απόφαση αυτή δεν απαλλάσσει τον δικαιούχο από
την εξασφάλιση τυχόν άλλων προβλεπομένων εγκρίσεων ή αδειών.
Η παρούσα επέχει θέση οικοδομικής άδειας και έγκρισης επέμβασης του άρθρου 45 του ν. 998/1979 ως ισχύει.
Για την έκδοση της απόφασης, σύμφωνα με την παρ. 12
του άρθρου 52 του ν. 4280/2014 (Α’ 159), όπως ισχύει, δεν
απαιτούνται, υπαγωγή σε ΠΠΔ, υποχρέωση αναδάσωσης
ή δάσωσης και καταβολή ανταλλάγματος χρήσης.
Η εγκατάσταση στην έκταση θα γίνει με πρωτόκολλο εγκατάστασης, το οποίο θα συντάξει το Δασαρχείο Βόλου, ως αρμόδια δασική υπηρεσία της οικείας
Αποκεντρωμένης Διοίκησης, και αντίγραφό του πρέπει να αποσταλεί στη Διεύθυνση Προστασίας Δασών
του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και στο
Υπουργείο Τουρισμού (ΕΥΠΑΤΕ). Οι θέσεις επέμβασης
είναι συγκεκριμένες και αυστηρά προσδιορισμένες στο
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έδαφος διά του πρωτοκόλλου εγκατάστασης που θα συνταχθεί, δύναται δε να τροποποιηθούν μετά από εισήγηση της αρμόδιας δασικής αρχής, αν προκύψουν σοβαρά
ζητήματα προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος.
Με την έκδοση της παρούσας κοινής απόφασης, οι
διοικητικές πράξεις που εκδόθηκαν από τις αρμόδιες
δασικές υπηρεσίες για την προστασία της έκτασης ανακαλούνται.
Η παρακολούθηση και εφαρμογή των ανωτέρω, ανατίθεται στο Δασαρχείο Βόλου.
Ο δικαιούχος με την εγκατάστασή του στην έκταση,
αποδέχεται πλήρως τους σχετικούς όρους της απόφασης, ενώ η μη συμμόρφωσή του στους τεθέντες όρους
συνεπάγεται υποχρεωτικά την ανάκλησή της, με τις προκύπτουσες από την Δασική Νομοθεσία συνέπειες.
Το Δημόσιο δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν εκνίκηση οποιονδήποτε αξιώσεων εκ μέρους τρίτων επί της
έκτασης, επί της οποίας εγκρίθηκε η νομιμοποίηση.
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 8 Δεκεμβρίου 2020
Ο Προϊστάμενος Γενικής Διεύθυνσης
Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος
του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας

Ο Υπουργός Τουρισμού

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΚΟΥΝΤΟΥΦΑΣ

ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ
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Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στην Προεδρία της Κυβέρνησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και κυκλοφορία των
Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη των εκτυπωτικών εκδοτικών αναγκών του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα (ν. 3469/2006/Α΄ 131
και π.δ. 29/2018/Α΄58).
1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ)
• Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αίτησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον
ιστότοπο www.et.gr.
• Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμήμα Πωλήσεων και Συνδρομητών, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας
μέσω των ΚΕΠ, είτε με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Πωλήσεων και Συνδρομητών.
Tο κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,00 €, αλλά για κάθε επιπλέον
οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξάνεται κατά 0,30 €. To τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν.

• Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση:
Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του
δημοσίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση
προηγμένης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης.
Β. Κατ’ εξαίρεση, όσοι πολίτες δεν διαθέτουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή μπορούν
είτε να αποστέλλουν ταχυδρομικά, είτε να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς
δημοσίευση εκτυπωμένα σε χαρτί στο Τμήμα Παραλαβής και Καταχώρισης Δημοσιευμάτων.

• Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημερήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπηρεσίες μας, περιλαμβάνονται στoν ιστότοπο (www.et.gr). Επίσης μέσω
του ιστότοπου δίδονται πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με
βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνικό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης.
2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ - ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου
αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει έντυπα, φυλλάδια, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανογραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.
Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

Ιστότοπος: www.et.gr

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία
του ιστότοπου: helpdesk.et@et.gr

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ
Πωλήσεις - Συνδρομές: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Πληροφορίες: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000)
Παραλαβή Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139)

Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ:
webmaster.et@et.gr

Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr

Πείτε μας τη γνώμη σας,
για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας, συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

*02059223112200008*

