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Αρ. Φύλλου 234
16 Ιουνίου 2009

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Ίδρυση μόνιμου Καταφυγίου Άγριας Ζωής στη θέση
«Άσπρη Λίμνη» του Δήμου Ινναχωρίου της περιοχής
«Χρυσοσκαλίτισσα» του Νομού Χανίων της Περιφέ−
ρειας Κρήτης ......................................................................................
1
Τροποποίηση της απόφασης ίδρυσης μόνιμου Κα−
ταφυγίου Άγριας Ζωής στις περιοχές «Αγίου Δι−
καίου − Βιτσιλιάς και Αλμυρόκαμπου και Ελαφο−
νήσου Δήμων Ινναχωρίου και Πελεκάνου Νομού
Χανίων Περιφέρειας Κρήτης».............................................. 2

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 1816
(1)
Ίδρυση μόνιμου Καταφυγίου Άγριας Ζωής στη θέση
«Άσπρη Λίμνη» του Δήμου Ινναχωρίου της περιοχής
«Χρυσοσκαλίτισσα» του Νομού Χανίων της Περιφέ−
ρειας 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 τη 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 Κώδικος».
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 αντικαταστά−
σεως και συμπληρώσεως διατάξεων τινών του νομο−
θετικού διατάγματος 86/1969 «Περί Δασικού Κώδικος»
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 τινών του νομοθε−
τικού διατάγματος 86/1969».
7. Τις διατάξεις της Διεθνούς Σύμβασης της Βέρ−
νης, όπως κυρώθηκε με το ν. 1335/1983 «Κύρωση Δι−
εθνούς Σύμβασης για διατήρηση της άγριας ζωής και
του φυσικού περιβάλλοντος της Ευρώπης» (ΦΕΚ 32/Α΄/
14.3.1983).
8. Τις διατάξεις της Σύμβασης για την 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΄/4.2.1998) 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».
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, των Κ. Θά−
νου, Α. Νικολαΐδη, 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.
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ)

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 σημαντικό τμή−
μα του πληθυσμού στενοενδημικού φυτικού είδους και
είδους προτεραιότητας της οδηγίας 92/43 ΕΟΚ, 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 έκτα−
σης 78.752 τ.μ. που κείται ανατολικά της θέσης «Άσπρη
Λίμνη» του δημοτικού διαμερίσματος Χρυσοσκαλίτισσα
του Δήμου Ινναχωρίου του Νομού Χανίων της Περιφέ−
ρειας Κρήτης. Η συγκεκριμένη έκταση περιλαμβάνει
σημαντικό τμήμα του πληθυσμού του στενοενδημικού
φυτικού είδους και είδους προτεραιότητας της οδηγίας
92/43 ΕΟΚ, Phoenix theophrasti.
2. Η έκταση του θεσμοθετούμενου καταφυγίου άγριας
ζωής, όπως αυτή απεικονίζεται στα θεωρημένα από την
Διεύθυνση Δασών Χανίων: α) απόσπασμα χάρτη προσα−
νατολισμού κλίμακας 1:50.000 και β) απόσπασμα χάρτη
αποτύπωσης σε κλίμακα 1:5.000 που επισυνάπτεται στην
παρούσα, οριοθετείται ενδεικτικά με σταθερά, σιδηρά
ορόσημα επί του εδάφους σε περίμετρο 2.191 μ.
3. Τα δυτικά όρια της έκτασης ταυτίζονται με το
μυχό της λιμνοθάλασσας της Άσπρης Λίμνης και την
ανατολική ακτογραμμή του ευρύτερου κολπίσκου στην
ομώνυμη περιοχή σε απόσταση 405 περίπου μέτρων
βόρεια του μυχού. Από το βορειότερο αυτό σημείο, το
όριο κατευθύνεται νοτιοανατολικά τέμνοντας τις ισο−
ϋψείς των 4, 8, 12, 16, 20 και 24 μέτρων ως την κορυφή
του μικρο−υψώματος που βρίσκεται ανατολικά και σε
ελάχιστη απόσταση 80 περίπου μέτρων από την Άσπρη
Λίμνη. Από το σημείο αυτό, το όριο κατηφορίζει με την
ίδια κατεύθυνση ως την αγροτική οδό που συνδέει τη
Χρυσοσκαλίτισσα με την Άσπρη Λίμνη. Η απόσταση από
το βορειότερο άκρο με κατεύθυνση νοτιοανατολική ως
την αγροτική οδό είναι 653 περίπου μέτρα. Από εκεί
το όριο ταυτιζόμενο με τη συγκεκριμένη οδό κινείται
δυτικά − βορειοδυτικά ώσπου καταλήγει στο μυχό της
λιμνοθάλασσας της Άσπρης Λίμνης.
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
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 φυτοπροστατευτικών
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−
σεώς της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Χανιά, 11 Μαρτίου 2009
Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας
ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΤΣΟΚΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ)

2587

2588

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ)

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ)
Αριθμ. 1817
(2)
Τροποποίηση της απόφασης ίδρυσης μόνιμου Κατα−
φυγίου Άγριας Ζωής στις περιοχές «Αγίου Δικαίου
− Βιτσιλιάς και Αλμυρόκαμπου και Ελαφονήσου Δή−
μων Ινναχωρίου και Πελεκάνου Νομού Χανίων Περι−
φέρειας Κρήτης».
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ
Έχοντας υπόψη
1. Τις διατάξεις 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 ν. 2240/1994 (ΦΕΚ
153Α), «Συμπλήρωση διατάξεων για τη Νομαρχιακή Αυ−
τοδιοίκηση κ.λ.π.».
2. Τις διατάξεις του ν. 2503/1997 (ΦΕΚ 107/Α) Διοίκηση,
Οργάνωση, Στελέχωση της Περιφέρειας 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 αντικαταστά−
σεως και συμπληρώσεως διατάξεων τινών του νομοθε−
τικού διατάγματος 86/1969 «Περί Δασικού Κώδικος» και
κωδικοποιήσεως».
6. Τις διατάξεις του ν.δ. 117/1975 «Περί αντικαταστά−
σεως και συμπληρώσεως διατάξεων τινών του νομοθε−
τικού διατάγματος 86/1969».
7. Τις διατάξεις της Διεθνούς Σύμβασης της Βέρ−
νης, όπως κυρώθηκε με το ν. 1335/1983 «Κύρωση Δι−
εθνούς Σύμβασης για διατήρηση της άγριας ζωής και
του φυσικού περιβάλλοντος της Ευρώπης» (ΦΕΚ 32/
A΄/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 366599/16.12.1996) (ΦΕΚ 1188/
Β’/31.12.1990) και 294283/23.12.1997 (ΦΕΚ 68/Β΄/4.2.1998) κοι−
νές 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».
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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. 2609/17.5.2001 απόφαση του Γενικού
Γραμματέα Περιφέρειας Κρήτης (ΦΕΚ 813Β΄/27.6.2001)
για την «Ίδρυση μόνιμου καταφυγίου άγριας ζωής στις
περιοχές Αγίου Δικαίου − Βιτσιλιάς και Αλμυρόκαμπου
και Ελαφονήσου Δήμων Ινναχωρίου και Πελεκάνου Νο−
μού Χανίων Περιφέρειας Κρήτης».
15. Το γεγονός ότι εντός των ορίων του ανωτέρω θε−
σμοθετημένου Καταφυγίου Άγριας Ζωής κείται σημαντι−
κός ή μοναδικός πληθυσμός προστατευόμενου φυτικού
είδους και είδους 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 στις περιοχές Αγίου
Δικαίου − Βιτσιλιάς και Αλμυρόκαμπου και Ελαφονή−
σου Δήμων Ινναχωρίου και Πελεκάνου Νομού Χανίων
Περιφέρειας Κρήτης έκτασης εμβαδού 39.350 στρ., το
οποίο είναι απαραίτητο για την αναπαραγωγή, διατρο−
φή, φωλεοποίηση και μετανάστευση σπάνιων ειδών της
άγριας πανίδας και είναι ταξινομημένο σαν περιοχή SPA,
η οποία πλέον διαμορφώνεται ως εξής:
Επιπρόσθετα με τα αναφερόμενα στην υπ’ αριθμ.
2609/17.5.2001 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περι−
φέρειας Κρήτης, στην περιοχή του καταφυγίου άγριας
ζωής φύεται σημαντικός ή μοναδικός πληθυσμός του
προστατευόμενου φυτικού είδους και είδους προτεραι−
ότητας της οδηγίας 92/43 ΕΟΚ Androcynbium rechingeri
(δυτικό άκρο Ν. Ελαφονήσου) σε έκταση 22.371,91 τ.μ. Η
συγκεκριμένη θέση οριοθετείται με σταθερά ορόσημα
επί του εδάφους σε περίμετρο 826 μ.
2. Η έκταση του καταφυγίου άγριας ζωής, όπως αυτή
απεικονίζεται στο θεωρημένο από την Διεύθυνση Δα−
σών Χανίων απόσπασμα χάρτη κλίμακας 1:50.000, που
επισυνάπτεται στην παρούσα, ορίζεται ως εξής:
Αρχίζει από τη διασταύρωση του επαρχιακού δρόμου
«Έλους − Βάθης, με τον αγροτικό δρόμο «Έλους − Μου−
στάκου, περίπου 200 μέτρα μετά την διακλάδωση του
επαρχιακού δρόμου με τον δρόμο προς Λίμνη . Ακο−
λουθεί τον αγροτικό δρόμο προς Μουστάκο μέχρι το
σημείο που αρχίζει το νεραύλακο, βόρεια του οικισμού
του Μουστάκο. Εκεί εγκαταλείπει τον αγροτικό δρόμο
και με κατεύθυνση δυτική ανεβαίνει στην ράχη «Πλάκα»
και από εκεί κατεβαίνει στο «Θεργί Φαράγγι» στο σημείο
που υπάρχει ποιμνιοστάσιο. Ακολουθεί τον χωματό−
δρομο του ποιμνιοστασίου μέχρι το σημείο που αυτός
συναντά τον ασφαλτοστρωμένο δρόμο Μουστάκο − Μο−
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νάδα πολεμικής αεροπορίας τον οποίο και ακολουθεί
προς την στρατιωτική μονάδα μέχρι την διασταύρωση
αυτού με τον χωματόδρομο που οδηγεί στην γεώτρηση
της μονάδας.
Ακολουθεί τον χωματόδρομο αυτό μέχρι τον πρώτο
ελιγμό, όπου τον εγκαταλείπει και κατευθύνεται νό−
τια ακολουθώντας το ρέμα του «Πάνω νερού» μέχρι
τη διασταύρωση αυτού με τον δρόμο Σκλαβοπούλα −
Ελαφονήσι. Ακολουθεί τον δρόμο αυτό μέχρι τα όρια
του «Θρυπόκαμπου» στην περιοχή του Ελαφονησιού.
Εδώ εγκαταλείπει τον δρόμο και με κατεύθυνση βόρεια
περνάει από την εκκλησία του «Τίμιου Σταυρού» και
ακολουθώντας τους πρόποδες των υψωμάτων φτάνει
στον δρόμο που οδηγεί στην λιμνοδεξαμενή της «Χρυ−
σοσκαλίτισσας». Ακολουθεί τον δρόμο αυτό προς το
«Στόμιο» όπου συναντά τον επαρχιακό δρόμο προς Βάθη
τον οποίο και ακολουθεί μέχρι την διασταύρωση αυτού
με το ρέμα της «Τζιτζιφιάς». Από εδώ με ανατολική
κατεύθυνση ανεβαίνει στη ράχη του «Σκόρπιου» και ακο−
λουθώντας την φτάνει στη θέση «Μουρνίδια». Στρέφεται
βόρεια και περνώντας από τη θέση «Κιτρινάδα» φτάνει
στη θέση «Πλακιάς», όπου υπάρχει λατομείο σχιοτό−
πλακας. Ακολουθεί τον αγροτικό δρόμο του λατομείου
μέχρι που αυτός συναντά το ρέμα της «Κλιματσιάς». Από
εδώ με νοητή γραμμή ανεβαίνει στην ράχη «Τρουλί» και
αφού περάσει το ρέμα της «Απιδιάς» φτάνει στα «Κο−
ντοπυριανά» νότια του οικισμού των «Περιβολιών». Στη
συνέχεια ακολουθεί τον αγροτικό δρόμο που υπάρχει
και κατεβαίνει μέχρι την κοίτη του κεντρικού ρέματος
του «Ξηροπόταμου», την οποία και ακολουθεί μέχρι την
διασταύρωσή της με τον επαρχιακό δρόμο Έλος − Βάθη
όπου και η αφετηρία. Στο καταφύγιο υπάγεται και η
ερημονησίδα Ελαφονήσι.
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 καταφυγί−

ου άγριας ζωής σε πολεοδομικό ή ρυμοτομικό σχεδια−
σμό. 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.
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−
σεώς 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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