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Δ Α Σ Ι Κ Η
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ Αρ. 1/86
Έχοντας υπόψη:
Το Π.Δ. 443/85 (ΦΕΚ 160/τ.Α΄/19-9-85) «περί κηρύξεως
τμημάτων
του
απολιθωμένου
δάσους
της
Ν.Λέσβου
ως
«Διατηρητέων Μνημείων της Φύσεως»
2. Τις διαταξ. του άρθ.80 του Ν.Δ 86/69 «περί Δασικού Κώδικα
όπως αντικαταστάθηκαν από τις διατάξεις του αρθ.6 Ν.Δ
996/71 (ΦΕΚ 198/τ.Α/6-10-71).
3. Το γεγονός ότι, τα τμήματα και οι μεμονωμένοι κορμοί
απολιθωμένων
δένδρων
που
κηρύσσονται
ως
«Διατηρητέα
Μνημεία της Φύσης» αποτελούν ανεπανάληπτο δημιούργημα της
φύσης και φυσική κληρονομιά της χώρας μας, με σπάνια
παλαιοντολογική αξία κινδυνεύουν κάθε μέρα από την
καταστροφική μανία του Έλληνα και ξένου επισκέπτη.
Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε
Εκδίδουμε Δασική Αστυνομική Διάταξη «περί ρυθμίσεως
θεμάτων
προστασίας
και
αξιοποίησης
των
τμημάτων
του
απολιθωμένου δάσους που κηρύχθηκαν «Διατηρητέα μνημεία της
Φύσης»
Ά ρ θ ρ ο 1ο
Περιγραφή Τμημάτων
Τμήμα Ι. Βρίσκεται στη θέση «Παλή Αλώνια», έχει έκταση 289,5
στρεμ. και έχει απαλλοτριωθεί υπέρ του Δημοσίου με την
Γ.2755/5205/26-11-64 απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και
Γεωργίας. Το τμήμα αυτό συνορεύει βόρεια με βοσκότοπο Ανδρέα
Χ. Ψωμά και Ιεράς Μονής Υψηλού, νότια με βοσκότοπο Μιχάλη
Ασμάνη,
ρέμα
και
βοσκότοπο
κληρονόμων
Νικ.
Πασαδέλλη,
ανατολικά με βοσκότοπο κληρονόμων Νικ. Πασαδέλλη και Ιεράς
Μονής Υψηλού και δυτικά με βοσκότοπο Σταύρου παλόγλου και
Μιχάλη Ασμάνη.
Τμήμα ΙΙ. Βρίσκεται στη θέση «Χαμανδρούλα» έχει έκταση 40,0
στρεμ. και έχει απαλλοτριωθεί υπέρ του Δημοσίου με την αριθμ.Γ
2755/5305/26-11-64
απόφαση
των
Υπουργών
Οικονομικών
και
Γεωργίας. Το τμήμα αυτό συνορεύει από παντού με βοσκότοπο
κληρονόμων Νικολάου και Φωτίου Λ.Κατέλου.
Τμήμα ΙΙΙ. Βρίσκεται στη θέση «Ακρωτήρι Σίγρι» έχει έκταση
50,0 στρεμ. και φέρεται ως ιδιοκτησία Ιωακείμ Νταλάκα. Το
τμήμα αυτό συνορεύει από παντού με βοσκότοπο του ιδίου.
Τμήμα IV. Βρίσκεται στη Βόρεια πλευρά της ερημονησίδας «Νησίς»
ή «Μεγαλονήσι» έχει έκταση 40 στρεμ. και φέρεται ως ιδιοκτησία
της κοινότητας Σιγρίου. Το τμήμα αυτό συνορεύει βόρεια, δυτικά
και νότια με βοσκότοπο της κοινότητας Σιγρίου και ανατολικά με
την θάλασσα.
Τμήμα V. βρίσκεται στη θέση «Λάφη» δεξιά του δρόμου ΣιγρίουΕρεσού και σε απόσταση 1.000 μέτρων από το Σίγρι. Έχει έκταση
1.

100 στρεμ. και περιλαμβάνονται οι απολιθωμένοι
βρίσκονται στον αιγιαλό και μέσα στη θάλασσα.

κορμοί

που

Ά ρ θ ρ ο 2ο
Επιτρεπτέες και μη επεμβάσεις
Απαγορεύεται μέσα στα ανωτέρω τμήματα που κηρύχθηκαν
«Διατηρητέα Μνημεία της Φύσης»
α. Η ανόρυξη και εκμετάλλευση μεταλλείων και λατομείων, η
απόληψη οποιουδήποτε ορυκτού προϊόντος και γενικά η εκτέλεση
οποιασδήποτε εργασίας ή η κατασκευή σχετικών εγκαταστάσεων.
β. Η ανασκαφή, επιχωμάτωση, η δειγματοληψία και κάθε άλλη
ενέργεια που θα προκαλέσει την φθορά και αλλοίωση των
γεωμορφολογικών σχηματισμών.
γ. Η τοποθέτηση διαφημιστικών πινακίδων και αγγελιών
δ. Οι βιομηχανικές εγκαταστάσεις
ε. Η εγκατάσταση οικισμών, οικιών, αγροικιών, παραπηγμάτων και
η κατασκευή παντώς εν γένει έργου, με εξαίρεση, των
απαραίτητων για την προστασία αξιοποίηση και λειτουργία των
διατηρητέων μνημείων της φύσης έργων, όπως: η κατασκευή
καταλλήλων κτιρίων για επιστημονικές έρευνες, οδικό δίκτυο,
αντιπυρικές ζώνες, οργάνωση χώρων υπαίθριας αναψυχής του
κοινού και την τουριστική ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής.
στ. Η κοπή, η εκρίζωση, η καταστροφή, η συλλογή, η μεταφορά
απολιθωμένων τμημάτων φυτικής και ζωϊκής προέλευσης.
ζ. Το κυνήγι όλων των ζώων (θηλαστικών – πτηνών), πλην των
επιβλαβών θηραμάτων μετά από απόφαση του Νομάρχη και η προς
τον σκοπό αυτό διάβαση με κυνηγετικό όπλο, με η χωρίς σκύλο,
διά μέσου των τμημάτων.
Ά ρ θ ρ ο 3ο
Δίωξη και τιμωρία παραβατών
Οι παραβάτες αυτής της Δ.Α. διάταξης θα διώκονται και
τιμωρούνται σύμφωνα με το άρθρ. 286 του Ν.Δ 86/69 «περί
δασικού Κώδικα» όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 15 παρ.3
του Ν.Δ 996/71, σε συνδυασμό και από τα σχετικά άρθρα του
ποινικού κώδικα.
Ά ρ θ ρ ο 4ο
Διάρκεια ισχύος
Η ισχύς της παρούσης Δ.Α διάταξης αρχίζει από την
ημερομηνία
τοιχοκολήσεως
της
στο
Δημοτικό
ή
Κοινοτικό
κατάστημα των πόλεων και χωριών Νομού Λέσβου και από της
Δημοσιεύσεώς
της
στις
τοπικές
εφημερίδες,
ισχύει
δε
επ΄αόριστο.
Ά ρ θ ρ ο 5ο
Εκτέλεση παρούσης
Η εκτέλεση της παρούσης Δ.Α Διάταξης ανατίθεται στους
υπαλλήλους
της
Δασικής
υπηρεσίας,
Ελληνικής
Αστυνομίας,
Λιμενικού Σώματος, Τελωνείου, Πολιτικής Αεροπορίας, Δημοτικούς
και Κοινοτικούς υπαλλήλους και από τους φιλόνομους πολίτες.
Ά ρ θ ρ ο 6ο
Κατάργηση προηγούμενων Δ.Α Διατάξεων
Από της ισχύος της παρούσης καταργείται η αριθ.2583/14-770 Δ.Α Διάταξη
Ο Δ/ντής Δασών Λέσβου

Ευστρ. Πανσεληνάς
Δασολόγος με 4ο βαθ.
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
Α’ Αποδέκτες προς ενέργεια
1. Ιεράς Μητρόπολεις Μυτιλήνης-Μηθύμνης
και Λήμνου με την παράκληση ν΄ αναγνωσθεί η παρούσα από άμβωνος και μας
γνωστοποιήσουν αυτό εγγράφως.
2. Δήμους και Κοινότητες Νομού Λέσβου
Για την ανακοίνωση της παρούσης από τις μεγαφωνικές τους εγκαταστάσεις και ανάρτησή της στον
πίνακα ανακοινώσεων και στη συνέχεια αποστολή
σε μας των αποδεικτικών δημοσίευσης (τοιχοκόλλησης).
3. Τοπικές εφημερίδες, Δημοκράτη, Λεσβιακός Κήρυξ, Εμπρός,
Ευθύνη, Πολιτικά, προς δημοσίευση της παρούσης (διά του
Γραφείου Τύπου ΝΟ Λέσβου).
Β’
1.
2.
3.
4.

Αποδέκτες προς κοινοποίηση
Γραφείο κ. Υπουργού Αιγαίου –Ενταύθα
Γραφείο κ.Νομάρχη
-Ενταύθα
Γραφείο κ.Εισαγγελέα Πρωτοδικών Λέσβου –Ενταύθα
Υπουργείο Γεωργίας
Δ/νση Προστασίας Δασών & Δ.Π.
Τμήμα Εθνικών Δρυμών
Ιπποκράτους 3-5 Αθήνα
5. Επιθ/ση Δασών Αττικής & νήσων, θεάτρου 6 Αθήνα
6. Στρατιωτικές Διοικήσεις Λέσβου και Λήμνου, με
Την παράκληση να κοινοποιήσουν την παρούσα στις
απ΄αυτές εξαρτώμενες μονάδες (συν.30 και 20 αντ.).
7. Δ/νση Ελληνικής Αστυνομίας (συν.15) –Ενταύθα
8. Δ/νση Τελωνείου Λέσβου (συν.10) –Ενταύθα
9. Λιμεναρχείο Μυτιλήνης (συν.9) –Ενταύθα
10. Πολιτική Αεροπορία Μυτιλήνης και Λήμνου – Έδρες τους
11. Δ/νσεις Δασών και Δασαρχεία όλης της χώρας – Έδρες τους
12. Δασονομεία περιφέρειάς μας – Έδρες τους
13. Όλο το δασικό προσωπικό της υπηρεσίας μας –Έδρες τους.

