Απόζπαζμα από ηα Πρακηικά ηης Σσνεδρίας ηοσ Υποσργικού
Σσμβοσλίοσ Ημερομηνίας 21/3/2016
Κήπςξη κπαηικών (σαλίηικων) ηεμασίων ενηόρ ηος Δικηύος Natura
2000, ζηην πεπιοσή ηηρ Χεπζονήζος ηος Ακάμα, ζε κπαηικό
δάζορ και Κήπςξη ηων Κπαηικών Δαζών «Ακάμαρ», «Πέγειαρ»
και «Μελέηηρ», και ηων νέων κπαηικών δαζών «Χάλαβπον»,
«Ανδπολύκος - Πεηπάηηρ», «Λαόνα» και «Άγιορ Γεώπγιορ» ζε
Εθνικό Δαζικό Πάπκο (ΕΔΠ).
Απ. Απόθαζηρ

(Απ. Ππόηαζηρ 395/2016).

80.462
Αναθοπικά με ηην Απόθαζη με απ. 80.041 και ημεπ. 11.1.2016,
ηο Σςμβούλιο:
α)

Αζκώνηαρ ηιρ εξοςζίερ πος παπέσονηαι ζ’ αςηό από ηο άπθπο
10(1) ηυν πεπί Δαζών Νόμυν ηος 2011 και 2012, αποθάζιζε:

i)

Nα κηπύξει υρ Κπαηικό Δάζορ, ηα κπαηικά σαλίηικα
ηεμάσια, πος θαίνονηαι με κίηπινο σπώμα ζηιρ ζςνημμένερ
ζηην Ππόηαζη, υρ Παπάπηημα ΙV, ζειπέρ ζσεδίυν με ηα
τηθία ΤΔ 100, ΤΔ 101, ΤΔ 102, ΤΔ 103, ΤΔ 104, ΤΔ 105
και ΤΔ 106, ζςνολικήρ έκηαζηρ 512 ha (5,12 Km2) και είηε
ενζυμάηυζή ηοςρ ζηα παπακείμενα κπαηικά δάζη ηος
«Ακάμα», ηηρ «Πέγειαρ» και ηος «Μελέηη» ή ηη δημιοςπγία
κπαηικών δαζών με νέα ονόμαηα, όπυρ πεπιγπάθεηαι
ζηοςρ

Πίνακερ

Α

έυρ

Ζ,

ανηίγπαθο

ηυν οποίυν

επιζςνάπηεηαι ζηην Ππόηαζη υρ Παπάπηημα

IV και

αναθέπεηαι ζηην ςποπαπάγπαθο 5 (α) ηηρ Ππόηαζηρ.

ii)

Να εξοςζιοδοηήζει ηον Υποςπγό Γευπγίαρ, Αγποηικήρ
Ανάπηςξηρ και Πεπιβάλλονηορ να πποβεί ζηη δημοζίεςζη
ζσεηικού Διαηάγμαηορ ζηην Επίζημη Εθημεπίδα ηηρ
Δημοκπαηίαρ.
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β)

Αζκώνηαρ ηιρ εξοςζίερ πος παπέσονηαι ζ’ αςηό από ηο άπθπο
15(β) ηυν πεπί Δαζών Νόμυν ηος 2011 και 2012, αποθάζιζε:

i)

Να κηπύξει υρ Εθνικό Δαζικό Πάπκο με ηην επυνςμία
«Εθνικό Δαζικό Πάπκο Ακάμα», ηα κπαηικά δάζη ηηρ
Φεπζονήζος ηος Ακάμα, όπυρ θαίνεηαι με ππάζινο και
κίηπινο σπώμα και μπλε εςθςγπάμμιζη ζηιρ ζςνημμένερ
ζηην Ππόηαζη, υρ Παπάπηημα ΙV, ζειπέρ ζσεδίυν με ηα
τηθία ΤΔ 100, ΤΔ 101, ΤΔ 102, ΤΔ 103, ΤΔ 104, ΤΔ 105,
ΤΔ 106 και ΤΔ 107, ζςνολικήρ έκηαζηρ 7662 ha (76,62
Km2).

ii)

Να εξοςζιοδοηήζει ηον Υποςπγό Γευπγίαρ, Αγποηικήρ
Ανάπηςξηρ και Πεπιβάλλονηορ να πποβεί ζηη δημοζίεςζη
ζσεηικού

Διαηάγμαηορ

ζηην

Επίζημη
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ηηρ

Δημοκπαηίαρ.
γ)

Να εξοςζιοδοηήζει ηον Διεςθςνηή Τμήμαηορ Δαζών να πποβεί
ζηιρ αναγκαίερ ενέπγειερ για εγγπαθή ηυν ςπό κήπςξη
σαλίηικυν ηεμασίυν υρ Κπαηικό Δάζορ.

