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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ.   1818
Τροποποίηση της απόφασης ίδρυσης μόνιμου Καταφυ−

γίου Άγριας Ζωής στην περιοχή «Λευκών Ορέων των 
Δήμων Μουσούρων, Ανατολικού Σελίνου και Σφακί−
ων Περιφέρειας Κρήτης».

  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 3 του ν. 2218/1994 (ΦΕΚ 

90Α΄) «Ίδρυση νομαρχιακής αυτοδιοίκησης, τροποποίηση 
διατάξεων για την πρωτοβάθμια αυτοδιοίκηση κ.λ.π.», 
όπως αυτές συμπληρώθηκαν με τις διατάξεις του άρ−
θρου 5 του ν. 2240/1994 (ΦΕΚ 153Α΄) «Συμπλήρωση δια−
τάξεων για την Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση κ.λ.π.».

2. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 2503/1997 (ΦΕΚ 
107/Α΄) Διοίκηση, Οργάνωση, Στελέχωση της Περιφέ−
ρειας κ.λ.π.

3. Τις διατάξεις του ν.δ. 86/1969 «Περί Δασικού Κώ−
δικος».

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.λ.π.», (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 αντικαταστάσεως 
και συμπληρώσεως διατάξεων τιμών του ν.δ. 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 αντικαταστάσεως 
και συμπληρώσεως διατάξεων τιμών του ν.δ. 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 οδηγία 92/43/Ε.Ο.Κ. 
«για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων καθώς και 
της άγριας πανίδας και χλωρίδας» και η οδηγία 97/62/
Ε.Κ. του Συμβουλίου της 27.10.1997 για την τεχνική και 
επιστημονική αναπροσαρμογή της οδηγίας 92/43/Ε.Ο.Κ. 
«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΄/4.2.98) κοινές αποφάσεις 
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».

12. Την τελική έκθεση του προγράμματος CRETAPLANT 
(Πιλοτικό Δίκτυο «Μικρο−Αποθεμάτων Φυτών» στη Δυτι−
κή 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, του ανα−
πληρωτή καθηγητή του Τμήματος Βιολογίας του Πα−
νεπιστημίου Αθηνών Κ. Θάνου, περί τροποποίησης υφι−
στάμενων και δημιουργίας νέων Καταφυγίων Άγριας 
Ζωής στο Νομό Χανίων, σύμφωνα με τα πορίσματα 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. Την υπ’ αριθμ. 2612/17.5.2001 απόφαση του Γενικού 
Γραμματέα Περιφέρειας Κρήτης (ΦΕΚ 803Β΄/26.6.2001) 
για την «Ίδρυση μόνιμου καταφυγίου άγριας ζωής στην 
περιοχή Λευκών Ορέων των Δήμων Μουσούρων, Ανατο−
λικού Σελίνου και Σφακίων Περιφέρειας Κρήτης.
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15. Το γεγονός ότι εντός των ορίων του ανωτέρω 
θεσμοθετημένου Καταφυγίου Άγριας Ζωής φύονται 
σημαντικοί ή μοναδικοί πληθυσμοί προστατευμένων 
φυτικών ειδών και ειδών προτεραιότητας της οδηγίας 
92/43 ΕΟΚ, όπως αναφέρεται παρακάτω.

16. Τη σύμφωνη γνώμη και τη προφορική εισήγηση 
του αρμοδίου τμήματος και της Διευθύντριας Δασών, 
αποφασίζουμε:

1. Τροποποιούμε την απόφαση του Γενικού Γραμματέα 
Περιφέρειας Κρήτης με την οποία θεσπίστηκε η ίδρυ−
ση του καταφυγίου άγριας ζωής στην περιοχή Λευκών 
Ορέων των Δήμων Μουσούρων, Ανατολικού Σελίνου και 
Σφακιών Περιφέρειας Κρήτης έκτασης εμβαδού 70.400 
στρ., το οποίο είναι απαραίτητο για τη διατήρηση, δι−
ατροφή και αναπαραγωγή του Κρητικού Αιγάγρου και 
σπάνιων ειδών αρπακτικών πουλιών και ειδών της αυ−
τοφυούς χλωρίδας.

Επιπρόσθετα με τα αναφερόμενα στην υπ’ αριθμ. 
2612/17.5.2001 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περι−
φέρειας Κρήτης στην περιοχή του καταφυγίου άγριας 
ζωής φύονται σημαντικοί ή μοναδικοί πληθυσμοί των 
παρακάτω προστατευμένων φυτικών ειδών και ειδών 
προτεραιότητας της οδηγίας 92/43 ΕΟΚ:

Cephalantnera cuculata (θέση Κουκούλι, Κουστογέρα−
κο). Η συγκεκριμένη θέση οριοθετείται με περίφραξη σε 
περίμετρο 1.424 μ. και έχει εμβαδόν 121.193 τ.μ.

Hypericum aciferum (παραλία Φουρνωτής δυτικά Αγ. 
Ρούμελης). Η συγκεκριμένη θέση οριοθετείται με στα−
θερά σιδηρά ορόσημα επί του εδάφους σε περίμετρο 
1.336 μ. στη συγκεκριμένη παραλία και έχει εμβαδόν 
64.507,7 τ.μ.

2. Η έκταση του καταφυγίου άγριας ζωής όπως αυτή 
απεικονίζεται στο θεωρημένο από τη Διεύθυνση Δασών 
Χανίων απόσπασμα χάρτη κλίμακας 1:50.000, που επι−
συνάπτεται στην παρούσα, ορίζεται ως εξής:

Αρχίζει από το φυλάκιο της δασικής υπηρεσίας στα 
«Ποριά», όπου και τα όρια του πυρήνα του Εθνικού Δρυ−
μού Λευκών Ορέων και με κατεύθυνση δυτική ακολου−
θεί τον δασικό δρόμο μέχρι την διασταύρωση με του 
επαρχιακού δρόμου προς Ξυλόσκαλο» στη Στενή Μοίρα 
Ομαλού».

Από εκεί με κατεύθυνση νότια ακολουθεί τον πρώτο 
υδροκρίτη που βρίσκεται δυτικά του δρόμου προς «Ξυ−
λόσκαλο», μέχρι το κοινό όριο των επαρχιών Κυδωνιάς, 
Σφακιών και Σελίνου στην κορυφή Γαλάτη» υψόμετρο 
1921 μ. Ακολουθώντας τα όρια των επαρχιών Κυδω−
νιάς και Σελίνου με δυτική κατεύθυνση φτάνει στην 
κορυφή «Ψηλάφι» υψόμετρο 1985 μ. Από το «Ψηλάφι» 
με κατεύθυνση βορειοδυτική περνάει μεταξύ των περι−
οχών «Κολώνα» και «Μονοχάρακας» και κατηφορίζει το 
ρέμα που οδηγεί στην «Όξω Στέρνα», όπου συναντάει 
τον δασικό δρόμο τον οποίο ακολουθεί με κατεύθυνση 
βόρεια μέχρι τον ασφαλτοστρωμένο επαρχιακό δρόμο 
«Σέμπρωνας» − «Ομαλός». Ακολουθεί το δρόμο αυτό με 
κατεύθυνση δυτική μέχρι το σημείο συνάντησης αυτού 
με το ρέμα που οδηγεί στην «Πυρού», αμέσως μετά την 
δεξιά στροφή αυτού, το οποίο και ακολουθεί μέχρι το 
σημείο που συναντά το μονοπάτι που οδηγεί στον οι−

κισμό «Πενταριανά». Ακολουθεί το μονοπάτι αυτό μέχρι 
τον επαρχιακό δρόμο προς «Σούγια» στο σημείο που 
υπάρχει η πινακίδα του φαραγγιού της «Αγ. Ειρήνης». 
Με κατεύθυνση νοτιοδυτική το όριο ακολουθεί τον 
επαρχιακό δρόμο μέχρι το σημείο σύνδεσης με τον 
δρόμο προς τον οικισμό «Παπαγρηγοριανά» τον οποίο 
και ακολουθεί. Προσπερνάει ανατολικά τον οικισμό και 
με κατεύθυνση νότια ακολουθεί τον αγροτικό δρόμο 
μέχρι το τριγωνομετρικό της Γ.Υ.Σ. στο ύψωμα «Κυλί−
ντρα» υψόμετρο 475 μ.. Από εκεί με την ίδια κατεύθυνση 
και αφού περιλάβει τα απότομα πρανή του ρέματος 
της «Λυγιάς» καταλήγει σ/ην κοίτη του φαραγγιού της 
Αγ. Ειρήνης στην θέση «Παπά ο Μύλος». Από εκεί με 
ανατολική κατεύθυνση ακολουθώντας το «Ρυάκι των 
Μερτιδιών» και στη συνέχεια το νότιο κλάδο του ρέμα−
τος της «Νεροσπηλιάς» φτάνει στη θέση «Όλισμα». Με 
κατεύθυνση νότια ακολουθεί το μονοπάτι «Όξω στέρ−
να» − «Κουστογέρακο» μέχρι το «Χασκόσπηλιο» που 
συναντάει τον δασικό δρόμο τον οποίο και ακολουθεί 
μέχρι την τρασέρα αυτού στον κλάδο προς «Ζούρβα». 
Εκεί εγκαταλείπει τον δασικό δρόμο και με κατεύθυνση 
νότια ακολουθεί το χείλος του ανατολικού πρανούς 
του ρέματος των «Δολόνων» μέχρι τη διασταύρωση 
αυτού με το ρέμα «Αρκαλέ». Με ανατολική κατεύθυνση 
ακολουθεί το χείλος των απότομων γκρεμνών νότια 
από τα «Αγριμοχώραφα» και αφού περάσει κάθετα το 
ρέμα του «Μπελεγκρίνο» φτάνει, γκρεμνό − γκρεμνό, στο 
ρέμα «Σφακιδόχωνο» την κοίτη του οποίου ακολουθεί 
μέχρι την βάΚαοσα στην περιοχή «Καλόγερος». Νότιο 
όριο είναι η θάλασσα μέχρι το δυτικό άκρο του όρμου 
της Αγ. Ρούμελης. Εκεί εγκαταλείπει τη θάλασσα και 
με κατεύθυνση βόρεια φτάνει την κορυφή «Παπούρες» 
όπου συναντά τα όρια του πυρήνα του Εθνικού Δρυμού 
τα οποία ακολουθεί βόρεια μέχρι τη θέση «Ποριά» όπου 
και κλείνει.

3. 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 
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 απόφαση 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, 



 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ) 2595

βαφικών, αρωματικών, μελισσοκομικών και ανθοκομικών 
− διακοσμητικών φυτών για εμπορικούς σκοπούς.

4. 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).

5. Από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπο−
λογισμού.

6. 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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