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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 1302
(1)
Κήρυξη ως αναδασωτέας έκτασης εμβαδού 3,047 στρ.
στη θέση «Τσουκαλιά» περιφέρειας Δήμου Αλοννή−
σου, Ν. Μαγνησίας.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 5 του ν. 3200/1955 περί διοικη−
τικής αποκέντρωσης όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώ−
θηκαν μεταγενέστερα με τις διατάξεις του ν.δ. 532/1970.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 117 παρ. 3 του Συντάγ−
ματος.
3. Τις διατάξεις του ν. 998/1979 «Περί προστασίας Δα−
σών κ.λπ.» και ειδικότερα:
α) Του άρθρου 38 παρ. 1.
β) Του άρθρου 41 παρ. 1 και 3.
4. Τις υπ’ αριθμ. α) 160417/1180/8.7.1980 και β) 182447/
3049/24.9.1980 διαταγές του Υπουργείου Γεωργίας, σχε−
τικές με την κήρυξη εκτάσεων ως αναδασωτέων.
5. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 2503/30.5.1997
«Περί διοίκησης, αποκέντρωσης, στελέχωσης της Πε−
ριφέρειας κ.α. διατάξεις».

6. Την υπ’ αριθμ. 5851/10.7.2007 (ΦΕΚ 1157/τ.Β΄/2007 από−
φαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Θεσσαλίας
«περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων του Γ. Γ. Περιφέρειας
Θεσσαλίας στο Γενικό Διευθυντή της Περιφέρειας και
στους Προϊσταμένους των Διευθύνσεων και των Τμη−
μάτων της Περιφέρειας», όπως τροποποιήθηκε με την
υπ’ αριθμ. 8756/67345/19.8.2008 (ΦΕΚ 1907/τ.Β΄/18.9.2008)
απόφασή του.
7. Την υπ’ αριθμ 734/15.4.2009 πρόταση του Δασαρ−
χείου Σκοπέλου, με την οποία προτείνεται η κήρυξη ως
αναδασωτέας της αναφερόμενης στο θέμα έκτασης,
αποφασίζουμε:
Κηρύσσουμε ως αναδασωτέα διακατεχόμενη δασική
έκταση, εμβαδού τριών στρεμμάτων και σαράντα επτά
χιλιοστών του στρέμματος (3,047 στρ.), που βρίσκεται
στη θέση «Τσουκαλιά» περιφέρειας Δήμου Αλοννήσου,
Νομού Μαγνησίας, με στοιχεία Α,Β,Γ,Δ,Ε,ΣΤ,Ζ,Η,Θ,Ι,Α όπως
απεικονίζεται στο συνημμένο τοπογραφικό διάγραμμα,
κλίμακας 1:1500, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος
αυτής και έχει όρια:
Ανατολικά: Παραλία.
Δυτικά: Δασική έκταση αειφύλλων πλατύφυλλων.
Βόρεια: Δασική έκταση αειφύλλων πλατύφυλλων.
Νότια: Δασική έκταση αειφύλλων πλατύφυλλων και
περιφραγμένη αρχαιολογική έκταση.
Σκοποί της κήρυξης της ανωτέρω έκτασης ως ανα−
δασωτέας είναι, η διατήρηση του δασικού χαρακτήρα
αυτής, ο αποκλεισμός διάθεσης της για άλλη χρήση
και η αποκατάσταση της καταστραφείσης, την 4η Φε−
βρουαρίου 2009 από πυρκαγιά, χαμηλής δασικής βλά−
στησης, αποτελούμενης από αείφυλλα πλατύφυλλα
(ερείκη, σχίνος).
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Λάρισα, 24 Απριλίου 2009
Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας
ΦΩΤΙΟΣ ΓΚΟΥΠΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ)
Αριθμ. 1815
(2)
Απόφαση ίδρυσης μόνιμου Καταφυγίου Άγριας Ζωής
σε τμήμα της παραθαλάσσιας περιοχής της νησί−
δας «Άγρια Γραμβούσα» του Νομού Χανίων της Πε−
ριφέρειας Κρήτης.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ
Έχοντας υπόψη
1. Τις διατάξεις του άρθρου 3 του ν. 2218/1994 (ΦΕΚ
90Α΄) «Ίδρυση νομαρχιακής αυτοδιοίκησης, τροποποί−
ηση διατάξεων για την πρωτοβάθμια αυτοδιοίκηση
κ.λπ.», όπως αυτές συμπληρώθηκαν με τις διατάξεις
του άρθρου του ν. 2240/1994 (ΦΕΚ 153Α΄), «Συμπλήρωση
διατάξεων για τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση κ.λπ.».
2. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 2503/1997 (ΦΕΚ
107/Α΄) Διοίκηση, Οργάνωση, Στελέχωση της Περιφέ−
ρειας κ.λπ.
3. Τις διατάξεις του ν.δ. 86/1969 «Περί Δασικού κω−
δικός».
4. Το άρθρο 57, τροποποίηση και συμπλήρωση δι−
ατάξεων του ν.δ. 86/1969 «Δασικός Κώδιξ» (ΦΕΚ 7Α΄),
του ν. 2637/1998 «Σύσταση Οργανισμού Πιστοποίησης
κ.λπ.», (ΦΕΚ 200Α΄ 1996), με το οποίο τροποποιήθηκαν
τα άρθρα 253 και 254 του ν.δ. 86/1969, όπως αυτά αντι−
καταστάθηκαν από τα άρθρα 3 και 4 του ν. 177/1975
(ΦΕΚ 205Α΄).
5. Τις διατάξεις του ν.δ. 996/1971 «Περί αντικαταστά−
σεως και συμπληρώσεως διατάξεων τιμών του νομο−
θετικού διατάγματος 86/1969 «Περί Δασικού Κωδικός»
και κωδικοποιήσεως των ν.δ. 871/1971 και 919/1971 (ΦΕΚ
Α/192/1971)».
6. Τις διατάξεις του ν.δ. 117/1975 «Περί αντικαταστά−
σεως και συμπληρώσεως διατάξεων τιμών του Νομο−
θετικού Διατάγματος 86/1969»
7. Τις διατάξεις της Διεθνούς Σύμβασης της Βέρνης,
όπως κυρώθηκε με το ν. 1335/1983 «Κύρωση Διεθνούς Σύμ−
βασης για διατήρηση της άγριας ζωής και του φυσικού
περιβάλλοντος της Ευρώπης» (ΦΕΚ 32/Α΄/14.3.1983).
8. Τις διατάξεις της Σύμβασης για τη βιολογική ποι−
κιλότητα, όπως κυρώθηκε με το ν. 2204/1994, «Κύρωση
Σύμβασης για τη βιολογική ποικιλότητα» και ιδίως τις
διατάξεις του άρθρου 8 αυτής (ΦΕΚ 59/Α΄/15.4.1994).
9. Τις διατάξεις της κοινής υπουργικής απόφασης «Κα−
θορισμός μέτρων και διαδικασιών για τη διατήρηση των
φυσικών οικοτόπων» (ΦΕΚ 1289/28.12.1998), με την οποία
ενσωματώθηκε στο Εθνικό Δίκαιο η υπ’ αριθμ. 92/43/
Ε.Ο.Κ. οδηγία «για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων
καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας» και η υπ’
αριθμ. 97/62/Ε.Κ. οδηγία του Συμβουλίου της 27.10.1997
για την τεχνική και επιστημονική αναπροσαρμογή της
υπ’ αριθμ. 92/43/Ε.Ο.Κ. οδηγίας «για τη διατήρηση των
φυσικών οικοτόπων καθώς και της άγριας πανίδας και
χλωρίδας».
10. Την υπ’ αριθμ. 414985/29.11.1985 (ΦΕΚ 757/Β΄/18.12.1985)
κοινή απόφαση των Υφυπουργού Εθνικής Οικονομίας και
Αναπληρωτή Υπουργού Γεωργίας «Μέτρα Διαχείρισης
της άγριας πτηνοπανίδας» όπως αυτή τροποποιήθηκε
με τις υπ’ αριθμ. 366599/16.12.1996 (ΦΕΚ 1188/Β΄/31.12.1990)
και 294283/23.12.1997 (ΦΕΚ 68/Β΄/4.2.1998) κοινές αποφά−
σεις των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Γεωργίας.
11. Την υπ’ αριθμ. 89880/1506/31.3.2000 εγκύκλιο του
Γενικού Διευθυντή Δασών και Φ.Π. περί «Καταφυγίων
Άγριας Ζωής».
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12. Την τελική έκθεση του προγράμματος CRETAPLANT
(Πιλοτικό Δίκτυο “Μικρο−Αποθεμάτων Φυτών” στη Δυτική
Κρήτη) του προγράμματος LIFE (04NAT_GR_000104) στο
οποίο μετείχε ως εταίρος η Περιφέρεια Κρήτης (Δ/νση
Δασών Χανίων).
13. Την από 12.11.2007 εισήγηση − αίτημα, των Κ. Θά−
νου, Α. Νικολαϊδη, Β. Κασιωτάκη και Ε. Μαριά, μελών
της Συμβουλευτικής Επιτροπής του προγράμματος
CRETAPLANT της πρωτοβουλίας LIFE, περί τροποποί−
ησης υφιστάμενων και δημιουργίας νέων Καταφυγίων
Άγριας Ζωής στο Νομό Χανίων, σύμφωνα με τα πορίσμα−
τα του προαναφερθέντος προγράμματος CRETAPLANT.
Η εν λόγω εισήγηση, διαβιβάστηκε στη Δ/νση Δασών
Χανίων με το υπ’ αριθμ. 1960/27.12.2007 έγγραφο της
Δ/νσης Δασών της Περιφέρειας Κρήτης.
14. Το γεγονός ότι εντός των ορίων του θεσμοθετού−
μενου Καταφυγίου Άγριας Ζωής κείται ένας από τους
δυο μοναδικούς πληθυσμούς στενοενδημικού φυτικού
είδους και είδους προτεραιότητας της υπ’ αριθμ. 92/43
ΕΟΚ οδηγίας, όπως αναφέρεται παρακάτω.
15. Τη σύμφωνη γνώμη και τη προφορική εισήγηση
του αρμοδίου τμήματος και της Διευθύντριας Δασών,
αποφασίζουμε:
1. Κηρύσσουμε μόνιμο καταφύγιο άγριας ζωής έκτασης
44.475,7 τ.μ. που κείται σε τμήμα της βόρειας − βορειοδυτι−
κής επιπαραλιακής ζώνης της νησίδας «Άγρια Γραμβούσα»
της επαρχίας Κισσάμου του Νομού Χανίων της Περιφέ−
ρειας Κρήτης. Η συγκεκριμένη έκταση περιλαμβάνει τον
ένα από τους δυο μοναδικούς πληθυσμούς του στενοεν−
δημικού φυτικού είδους και είδους προτεραιότητας της
υπ’ αριθμ. 92/43 ΕΟΚ οδηγίας, Anthemis glaberrima.
2. Η έκταση του θεσμοθετούμενου καταφυγίου άγριας
ζωής, όπως αυτή απεικονίζεται στα θεωρημένα από
την Διεύθυνση Δασών Χανίων: α) απόσπασμα χάρτη
προσανατολισμού κλίμακας 1:50.000 και β) απόσπασμα
χάρτη αποτύπωσης σε κλίμακα 1:5.000 που επισυνάπτο−
νται στην παρούσα, οριοθετείται ενδεικτικά με σταθερά,
σιδηρά ορόσημα επί του εδάφους σε περίμετρο 852 μ.
και ορίζεται ως εξής:
3. Η έκταση του καταφυγίου άγριας ζωής βρίσκεται
στο νότιο παραλιακό τμήμα του χαρακτηριστικού κολ−
πίσκου του βόρειου τμήματος της νησίδας «Άγρια Γραμ−
βούσα». Εκτείνεται κατά μήκος της ακτογραμμής, από
τα δυτικά προς τα ανατολικά, ξεκινώντας σε απόσταση
65 περίπου μέτρων από το μυχό του συγκεκριμένου
κολπίσκου και καταλήγοντας σε απόσταση 275 περί−
που μέτρων από αυτόν. Προς το εσωτερικό διαγράφει
μια ημικυκλική περίμετρο προς τα νοτιοανατολικά με
μέγιστη απόσταση από την ακτογραμμή τα 195 περί−
που μέτρα. Τα υψόμετρα στο συγκεκριμένο καταφύγιο
ξεκινούν από την επιφάνεια της θάλασσας και κυμαίνο−
νται μεταξύ των 28 περίπου μέτρων στα δυτικά, των 34
περίπου μέτρων στο σημείο της μέγιστης απόστασης
από την ακτογραμμή και των 41 περίπου μέτρων στα
ανατολικά − βορειοανατολικά.
4. Εντός του καταφυγίου άγριας ζωής απαγορεύε−
ται η θήρα κάθε θηράματος και κάθε είδους άγριας
πανίδας η σύλληψη κάθε είδους της άγριας πανίδας
για μη ερευνητικούς σκοπούς, η καταστροφή κάθε εί−
δους ζώνης με φυσική βλάστηση, η καταστροφή των
ζωντανών φυτοφρακτών, η αμμοληψία, η αποστράγ−
γιση και αποξήρανση ελωδών εκτάσεων, η ρύπανση
των υδατικών πόρων και η ένταξη έκτασης καταφυγίου
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άγριας ζωής σε πολεοδομικό ή ρυμοτομικό σχεδιασμό.
Η εκτέλεση έργων ή εργασιών και ιδίως, αλιευτικά
έργα, έργα αναδασμού, τουριστικές και βιομηχανικές
εγκαταστάσεις, κατασκηνώσεις λατομεία, μεταλλεία
και δρόμοι εκτελούνται αφού προηγουμένως έχει υπο−
βληθεί μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων τύπου Α΄
και έχει χορηγηθεί έγκριση περιβαλλοντικών όρων. Κατ’
εξαίρεση επιτρέπεται η σύλληψη ειδών της άγριας πα−
νίδας και, η μεταφορά τους προς εμπλουτισμό άλλων
καταλλήλων περιοχών μόνον από τη Δασική Υπηρεσία.
Με απόφασή μας, που θα δημοσιευθεί στην Εφημερίδα
της Κυβερνήσεως, μπορεί να απαγορευτεί ή να τεθούν
όροι ή περιορισμοί στην άσκηση της αλιείας, γεωργίας,
βοσκής, υλοτομίας χρήσης των φυτοπροοτατευτικών
προϊόντων και της συλλογής και κοπής αρωματικών,
βαφικών, αρωματικών, μελισσοκομικών και ανθοκομικών
− διακοσμητικών φυτών για εμπορικούς σκοπούς.
5. Η τήρηση της παρούσης ανατίθεται στα όργανα
της Δασικής Υπηρεσίας της Ελληνικής Αστυνομίας της
Αγροφυλακής τους δημοτικούς και κοινοτικούς υπαλλή−

λους (άρθρο 289 παρ.1 ν.δ. 86/1969) και τις Κυνηγετικές
Οργανώσεις οι δε παραβάτες τιμωρούνται με τις ποινές
που προβλέπονται από τις διατάξεις της βασικής Νομο−
θεσίας (παρ. 9 και 18 του αρθρ. 287 ν.δ. 86/1969 και της
υπ’ αριθμ. 414985/29.11.1985 (ΦΕΚ 757/Β΄/18.12.1985) κοινής
απόφασης των Υφυπουργού Εθνικής Οικονομίας και
Αναπληρωτή Υπουργού Γεωργίας «Μέτρα διαχείρισης
της άγριας πτηνοπανίδας», όπως αυτή τροποποιήθηκε
και ισχύει σήμερα.
6. Από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπο−
λογισμού.
7. Η ισχύς της παρούσας άρχεται από της δημοσιεύ−
σεως της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Χανιά, 11 Μαρτίου 2009
Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας
ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΤΣΟΚΑΣ
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