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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. ΥΠΠΟΤ/ΓΔΑΠΚ/ΑΡΧ/Β1/Φ43/33769/1053 (1)
  Έγκριση επανακαθορισμού Ζωνών προστασίας Α’ και Β΄ 

του αρχαιολογικού χώρου του Κάστρου Αγίου Γεωρ−
γίου, Δήμου Κάστρου, νήσου Κεφαλονιάς. 

 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α΄/22−4−2005) 

«Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και 
τα Κυβερνητικά Όργανα».

2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 186/2009 (ΦΕΚ 213/Α΄/7−10−
2009) «Συγχώνευση των Υπουργείων Πολιτισμού και 
Τουριστικής Ανάπτυξης».

3. Τις διατάξεις του Π.Δ. 110/2011 (ΦΕΚ 243/Α΄/11−11−2011) 
«Διορισμός Αντιπροέδρων Κυβέρνησης, Υπουργών, Ανα−
πληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών»

4. Την απόφαση 121482/14−12−2011 (ΦΕΚ 2820/Β΄/14−12−
2011) «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Πολιτι−
σμού και Τουρισμού Πέτρο Αλιβιζάτο».

5. Τις διατάξεις του Ν 3028/2002 (ΦΕΚ 153/Α΄/28.6.2002) 
«Για την προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της 
Πολιτιστικής Κληρονομιάς».

6. Τις διατάξεις του Π.Δ. 191/2003 (ΦΕΚ 146/Α΄/13−6−
2003) «Οργανισμός Υπουργείου Πολιτισμού».

8. Την ομόφωνη γνωμοδότηση του Κεντρικού Αρχαιο−
λογικού Συμβουλίου, όπως διατυπώθηκε στην με αριθμό 
5η /28−2−2012 Συνεδρία του.

9. Το με αρ. πρωτ. ΥΠΠΟΤ/ΔΤΦΚ/25145/175−5.4.2012 έγ−
γραφο της Διεύθυνσης Τοπογραφήσεων, Φωτογραμμε−
τρίας και Κτηματολογίου, αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε, τον επανακαθορισμό Ζωνών προστασίας 
Α’ και Β΄ του αρχαιολογικού χώρου του Κάστρου Αγίου 
Γεωργίου, Δήμου Κάστρου, νήσου Κεφαλονιάς όπως 
σημειώνονται στο τοπογραφικό διάγραμμα κλίμακας 
1/5.000 που συνοδεύει την παρούσα, με τους αντίστοι−
χους πίνακες συντεταγμένων των κορυφών των πολυ−
γωνικών γραμμών, που τις οριοθετούν. Οι Ζώνες Α’ και 
Β ’ ορίζονται ως εξής:

Ζώνη Α’
Η Ζώνη Α’ απολύτου προστασίας οριοθετείται από 

την πολυγωνική γραμμή: 1,2,3, 80,81,82 και 1 εξαιρουμένης 
της ζώνης Β1.

Εντός της Ζώνης Α’ επιτρέπονται οι εξής χρήσεις:
1) Οι δασικές εκτάσεις να διατηρήσουν τον χαρακτήρα 

τους. Σε περίπτωση αναδασώσεως ή εκτέλεσης έργου 
προστασίας του δάσους απαιτείται η σύμφωνη γνώμη 
της 20ής ΕΒΑ.

2) Επιτρέπονται γεωργικές χρήσεις (ανοικτή καλλιέρ−
γεια) και υπόγεια δίκτυα υποδομής (ύδρευσης − απο−
χέτευσης − ηλεκτροδότησης − τηλεπικοινωνίας κ.α.). Η 
άρδευση να γίνεται με απλά επιφανειακά μέσα.

3) Επιτρέπεται η βελτίωση και συντήρηση των υφιστα−
μένων οδών. Δεν επιτρέπεται η διάνοιξη νέων οδών.

4) Επιτρέπεται η επισκευή των υφισταμένων νομίμως 
κτισμάτων. Δεν επιτρέπεται η προσθήκη καθ’ ύψος και 
κατ’ επέκταση.

5) Επιτρέπεται η περίφραξη των γηπέδων με απλό 
συρματόπλεγμα ύστερα από έγκριση της 20ής ΕΒΑ. 

6) Για όλες τις παραπάνω χρήσεις απαιτείται η προ−
ηγούμενη έγκριση της 20ής ΕΒΑ.

Ζώνη Β΄
Η Ζώνη Β΄ προστασίας διακρίνεται σε ζώνες Β1, Β2, 

σύμφωνα με το συνημμένο διάγραμμα.
Η Ζώνη Β1 ταυτίζεται με το όριο του οικισμού του 

Κάστρου και οριοθετείται από την πολυγωνική γραμμή: 
83, 84, 85, 86, 87, 38, 88, 89, 95, 96 και 83.
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Η Ζώνη Β2 περιλαμβάνει τμήμα των οικισμών Τραυλια−
τών − Περατάτων και οριοθετείται από την πολυγωνική 
γραμμή: 97,98,99,.... 161,162,65,66,...81,82,1,2,.... 10,11,163,164 
και 97.

Από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκα−
λείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 6 Απριλίου 2012

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΠΕΤΡΟΣ−ΠΑΥΛΟΣ ΑΛΙΒΙΖΑΤΟΣ 
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   Αριθμ. 199 (2)
Χαρακτηρισμός του αιωνόβιου κράταιγου στον αρχαιο−

λογικό Χώρο Ζωμίνθου, Δ. Ανωγείων, Π.Ε. Ρεθύμνου, 
Περιφέρειας Κρήτης ως Διατηρητέο Μνημείο της 
Φύσης.

  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

   Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις των άρθρων 18 (παρ. 1−4), 19 παρ. 4, 21 

(παρ. 1−2) και 22 του Ν.1650/1986 (ΦΕΚ 160/Α) «Για την 
προστασία του περιβάλλοντος», όπως ισχύουν.

2. Τις διατάξεις του άρθρου 15 παρ. 1 περ. γ΄ Ν. 2742/99 
(ΦΕΚ 207/Α) «Χωροταξικός Σχεδιασμός και αειφόρος 
ανάπτυξη».

3. Τις διατάξεις των άρθρων 1, 2, 283, και 286 του 
Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και 
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικρά−
της» (ΦΕΚ 87/Α) και του άρθρου 1 της υπ’ αρ. 45892/11−8−
2010 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρω−
σης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης «Πρωτοβάθμιοι και 
Δευτεροβάθμιοι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης της 
Χώρας κ.πλ.» (ΦΕΚ Β/1292/2010, διόρθωση σφάλματος 
Β/1623/2010).

4. Τις διατάξεις του Ν. 3937/11 (ΦΕΚ 60 Α΄/2011) «Δια−
τήρηση της βιοποικιλότητας και άλλες διατάξεις» και 
ειδικότερα του άρθρου 6 παρ. 3.

5. Τις διατάξεις του Ν. 4014/2011 (ΦΕΚ 209/Α) «Περι−
βαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, 
ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία πε−
ριβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιό−
τητας Υπουργείου Περιβάλλοντος».

6. Τις διατάξεις των άρθρων 11, 12, 13, 14, 15, 16 και 17 
(πίνακας 4) της ΚΥΑ 69269/5387/24−10−1990 (ΦΕΚ 678/Β). 
«Κατάταξη έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες, 
περιεχόμενο μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων 
(ΜΠΕ), καθορισμός περιεχομένου Ειδικών Περιβαλλο−
ντικών Μελετών (ΕΠΜ), κλπ.». 

7. Τις εξειδικευμένες προδιαγραφές εκπόνησης ειδι−
κών περιβαλλοντικών μελετών για αιωνόβια δέντρα που 
εγκρίθηκαν από το ΥΠΕΧΩΔΕ με το αρ. 185577/1078/
30−3−2006 έγγραφο.

8. Την ειδική περιβαλλοντική μελέτη για τον κράταιγο 
του αρχαιολογικού χώρου της Ζωμίνθου Ψηλορείτη 
Δ. Ανωγείων, ΠΕ Ρεθύμνου, η οποία εγκρίθηκε με την 
αρ.πρωτ. οικ. 141771/3134/25−10−10 απόφαση της Γενικής 
Δ/ντριας Περιβάλλοντος του Υ.ΠΕ.Κ.Α. 

9. Το με αρ. πρωτ. οικ. 28958/12664/12−05−2011 διαβιβα−
στικό της Περιφέρειας Κρήτης – Δ/νση Διοίκησης − Τμή−
μα Συλλογικών Οργάνων που συνοδεύει το Πρακτικό Νο 
8/2011 (απόφαση 68/2011) του Περιφερειακού Συμβουλίου, 
με ομόφωνη θετική γνωμοδότηση επί της Ε.Π.Μ. 

10. Το με αρ. πρωτ.566/239/5−01−12 έγγραφο της ΠΕ.ΧΩ.
Σ. Περιφέρειας Κρήτης (αρ. πρωτ. 199/24−01−12 Δ/νσης 
ΠΕ.ΧΩ.Σ. Α.Δ.Κ.), με το οποίο διαβιβάστηκε στην υπηρε−
σία μας η σχετική αλληλογραφία, αποφασίζει:

Άρθρο 1 

Χαρακτηρίζεται ως Διατηρητέο Μνημείο της Φύσης 
(προστατευόμενος φυσικός σχηματισμός) ο αιωνόβιος 
κράταιγος που βρίσκεται στην είσοδο του αρχαιολο−
γικού χώρου της Ζωμίνθου, του Δήμου Ανωγείων, Π.Ε. 
Ρεθύμνου, Περιφέρειας Κρήτης.

Άρθρο 2 

1. Ορίζεται ως περιβάλλουσα ζώνη προστασίας έκτα−
ση 617,565 στρ. πέριξ του δένδρου, όπως ακριβέστερα 
ορίζεται στο τοπογραφικό διάγραμμα σε κλίμακα 1:7.000 
με τα στοιχεία 1−2−3−4−5−6−……..−46−47−1, που συνοδεύ−
ει την εγκεκριμένη Ε.Π.Μ. και συνοδεύει την παρούσα 
απόφαση. 

2. Ο σχεδιασμός ανάδειξης ενός εκ των δυο μνημείων, 
είτε του κράταιγου, είτε των αρχαιολογικών ευρημάτων 
λαμβάνει υπόψη την προστασία του άλλου μνημείου 
και συνολικά την περιβάλλουσα ζώνη προστασίας του 
κράταιγου θεωρώντας τα ως ένα σύστημα.

3. Βασικοί άξονες διαχείρισης του διατηρητέου μνη−
μείου της φύσης είναι: 

• η διατήρηση του αιωνόβιου δένδρου και η προστα−
σία του από επεμβάσεις στον κορμό, το ριζικό σύστημα 
και την κόμη, καθώς και από παρεμβάσεις στην υδρο−
λογική κατάσταση και την περιβάλλουσα ζώνη προ−
στασίας, που ενδέχεται να προκαλέσουν υποβάθμιση 
ή να θέσουν σε κίνδυνο την υπόσταση του μνημείου, 
αλλά και η ανάδειξή του και η βελτίωση των συνθηκών 
διαβίωσής του, όποτε αυτό κρίνεται απαραίτητο, από 
την αρμόδια υπηρεσία του άρθρου 5.

• η αξιοποίησή του για την αναψυχή των κατοίκων και 
επισκεπτών, αποκλειστικά μέσω της παρατήρησης του 
δέντρου, της φωτογράφησής του και της χρήσης του 
υπόσκιου χώρου, και όχι με οποιονδήποτε άλλον τρόπο 
ή μέσο αναψυχής που ενδέχεται να βλάψει το δέντρο 
και την περιβάλλουσα ζώνη προστασίας.

• το Μνημείο να αποτελεί σημείο αναφοράς δραστη−
ριοτήτων περιβαλλοντικής εκπαίδευσης.

Άρθρο 3

Για τη διατήρηση και προστασία του μνημείου επιβάλ−
λονται οι εξής όροι περιορισμοί και απαγορεύσεις:

1) Κανένα δημοτικό έργο ή γενικότερα, επέμβαση στην 
περιοχή δεν επιτρέπεται χωρίς την έγκριση της αρμό−
διας υπηρεσίας του άρθρου 5 και της Αρχαιολογικής 
Υπηρεσίας σε ό,τι αφορά τον αρχαιολογικό χώρο.

2) Δεν επιτρέπεται η εισαγωγή και εγκατάσταση φυ−
τευτικού υλικού χωρίς να έχει προηγηθεί ειδική δασο−
τεχνική μελέτη εγκεκριμένη από την αρμόδια υπηρεσία 
του άρθρου 5.

3) Καμία ανασκαφική δραστηριότητα ή εργασίες που 
απαιτούν βαθιά εκσκαφή για τη διέλευση υπόγειων αγω−
γών και δικτύων, που μπορεί να επηρεάσουν το ριζικό 
σύστημα του δένδρου ή την υδρολογική του κατάστα−
ση δεν επιτρέπονται χωρίς την έγκριση της αρμόδιας 
υπηρεσίας του άρθρου 5.

4) Τυχόν απαιτούμενες κλαδεύσεις ή καθαίρεση επικίν−
δυνων κλάδων θα καταγράφονται και θα πραγματοποι−
ούνται μόνο υπό την εποπτεία της αρμόδιας υπηρεσίας 
του άρθρου 5.

5) Απαγορεύεται η ελεύθερη καύση φυτικών υπολειμ−
μάτων και χορτολιβαδικής βλάστησης εντός της ζώνης 
προστασίας.

6) Δεν επιτρέπεται η αναρρίχηση στον κορμό και τους 
κλάδους.

7) Απαγορεύεται η κοπή και αφαίρεση ανθέων και 
καρπών.

8) Δεν επιτρέπεται η ανάρτηση πινακίδων, καλωδί−
ων και φωτιστικών στον κορμό και τους κλάδους του 
δένδρου.
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9) Δεν επιτρέπεται η στάθμευση οχημάτων στην είσο−
δο του αρχαιολογικού χώρου και κατά μήκος της διερ−
χόμενης οδού, ώστε να μην παρεμποδίζεται η ελεύθερη 
θέα προς τον κράταιγο.

10) Ο φωτισμός που προβλέπεται για τον αρχαιολο−
γικό χώρο και το μνημείο της φύσης πρέπει να είναι 
επαρκής, αλλά διακριτικός και δεν επιτρέπεται οι προ−
βολείς να στρέφονται προς την κόμη του δέντρου, ώστε 
να μην προκαλούν όχληση σε πτηνά που φωλιάζουν ή 
κουρνιάζουν στο δένδρο. 

Άρθρο 4

Επιβάλλεται η άμεση λήψη και υλοποίηση μέτρων 
προστασίας και ανάδειξης του προστατευόμενου κρά−
ταιγου τα οποία περιγράφονται αναλυτικά στην Ε.Π.Μ. 
Επιπροσθέτως, θα πρέπει να γίνεται τακτική παρακο−
λούθηση και φυτοϋγειονομικός έλεγχος του κράταιγου, 
από την αρμόδια υπηρεσία του άρθρου 5, εφόσον κριθεί 
απαραίτητο, μετά από ολοκληρωμένη φυτοπαθολογική 
μελέτη τεκμηρίωσης της υγείας του κράταιγου από Ει−
δικό Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο. Οι παρατηρήσεις από 
την παρακολούθηση και τον έλεγχο καθώς και οι κλα−
δεύσεις ή η καθαίρεση επικίνδυνων κλάδων να γίνονται 
όπως προβλέπονται στην Ε.Π.Μ. και να καταγράφονται 
από την αρμόδια υπηρεσία του άρθρου 5. 

Η προστασία του κράταιγου από ασθένειες και πα−
ράσιτα, αλλά και οι κλαδεύσεις γίνονται βάσει των συ−
μπερασμάτων της παρακολούθησης και του ελέγχου, 
και με τρόπο ώστε να μην τίθεται σε κίνδυνο το δέντρο 
ως οικοσύστημα και να μην υποβαθμίζεται η αισθητική 
του εικόνα.

Άρθρο 5

Η εφαρμογή της παρούσας απόφασης καθώς και η 
διαχείριση του Διατηρητέου Μνημείου της Φύσης ανα−
τίθενται στη Δ/νση Δασών Ρεθύμνης. Τα αναγκαία έργα 
προστασίας και ανάδειξης μπορούν να εκτελούνται από 
το Δ. Ανωγείων μετά από ειδικές μελέτες που θα εγκρί−
νονται από τη Δ/νση Δασών Ρεθύμνης. 

Οι επεμβάσεις εντός αρχαιολογικών χώρων και ζωνών 
προστασίας αυτών απαιτούν επίσης την έγκριση της 
αρμόδιας Αρχαιολογικής Υπηρεσίας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Ηράκλειο, 28 Φεβρουαρίου 2012 

Ο Γενικός Γραμματέας
Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΡΟΥΝΤΖΟΣ    
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