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Προς : Εθνικό Τυπογραφείο

Θέμα Ίδρυση Θαλάσσιου Καταφυγίου Άγριας Ζωής (ΚΑΖ) στην θαλάσσια ζώνη πέριξ της
νήσου Γυάρου, Περιφερειακής Ενότητας Σύρου.

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο Γενικός Γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου
Έχοντας υπόψη :
1. Το Ν. 2503/97 «Διοίκηση, οργάνωση … της Περιφέρειας».
2. Των διατάξεων του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87Α΄/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης –Πρόγραμμα Καλλικράτης.
3. Το Π.Δ. 143/2010(ΦΕΚ219Α΄/2010) «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Αιγαίου.
4. Την υπ’αριθμ. οικ. 50524/5097/30-10-2012 απόφαση της Γεν. Γραμ. Α.Δ.Αι. «Παροχή
εξουσιοδότησης υπογραφής διοικητικών πράξεων …» (ΦΕΚ 3243Β΄/2012)
5. Την υπ’ αριθμόν 4 πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου με θέμα: «Αποδοχή
παραιτήσεων των Γενικών Γραμματέων των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της χώρας»
(ΦΕΚ 24Α΄/2015).
6. Τον με αριθμ. ν.4257/2014 (ΦΕΚ 93/Α/2014) – Άρθρο 56 και το Άρθρο 28, παρ.1 του
Ν.4325/15 (ΦΕΚ 47Α’/11.05.2015).
7. Το Ν.Δ. 420/70 «περί Αλιευτικού Κώδικα», όπως έχει συμπληρωθεί και αντικατασταθεί
από τον Ν.1740/87 και Ν.2040/92.
8. Το Ν. 1845/89, άρθ. 32, παρ. 7 με το οποίο ρυθμίζονται οι διαδικασίες μίσθωσης
υδάτινων εκτάσεων για δημιουργία μονάδων υδατοκαλλιεργειών εντατικής μορφής.
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9. Την υπ’ αριθμ. 37338/1807/2010 ΚΥΑ (ΦΕΚ1495Β ́/2010), όπως τροποποιήθηκε και
συμπληρώθηκε με την αριθμ. Η.Π. 8353/276/Ε103 (ΦΕΚ415Β΄/2012)
10. Το Ν. 743/77 «περί προστασίας θαλασσίου περιβάλλοντος», όπως τροποποιήθηκε με
τον Ν. 1147/81 «περί κυρώσεως συμβάσεως περί προλήψεως ρυπάνσεως της
θάλασσας».
11. Τις διατάξεις του Ν. 1650/86 «Για την προστασία του περιβάλλον», όπως
τροποποιήθηκαν με το Ν. 3937/2011 (ΦΕΚ 60Α΄/2011) και ισχύουν.
12. Το Ν. 3937/2011 (ΦΕΚ 60Α΄/2011) «Διατήρηση της βιοποικιλότητας και άλλες
διατάξεις» και ειδικότερα την παρ.2 του άρθρου 6.
13. Το Ν. 2971/2001 «περί αιγιαλού και παραλίας» και ειδικότερα το άρθρο 30 και το
Άρθρο 11 του Ν.4281/2014.
14. Τις διατάξεις του Ν.Δ. 86/69 «περί Δασικού κώδικα» (ΦΕΚ 7Α΄/1969), όπως
αντικαταστάθηκαν από το Ν.Δ. 996/71 (ΦΕΚ 192Α΄/71), το Ν. 177/75(ΦΕΚ 205Α΄/75)
και ισχύουν.
15. Το άρθρο 57 του Ν. 2637/98 «Σύσταση Οργανισμού Πιστοποίησης κ.λπ.» (ΦΕΚ
200Α΄/1998), με το οποίο τροποποιήθηκαν τα άρθρα 253 και 254 του Ν.Δ.86/69, όπως
αυτά αντικαταστάθηκαν από τα άρθρα 3 και 4 του Ν. 177/75.
16. Τις διατάξεις της αριθμ. 414985/29-11-1985 (ΦΕΚ: 757Β΄/1985) κοινής απόφασης των
Υφυπουργού Εθνικής Οικονομίας και Αναπληρωτή Υπουργού Γεωργίας «Μέτρα
Διαχείρισης της άγριας πτηνοπανίδας», όπως αυτή τροποποιήθηκε με τις 366599/16-1296 (ΦΕΚ: 1188Β΄/1996), 294283/23-12-97 (ΦΕΚ: 68Β΄/1998) και 87578/703/06-03-07
(ΦΕΚ581Β΄/2007) κοινές αποφάσεις των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Γεωργίας.
17. Την αριθμ. 89880/1506/31-03-2000 εγκύκλιο διαταγή του Γενικού Διευθυντή Δασών
και Φ.Π. «περί καταφυγίων άγριας ζωής».
18. Τις διατάξεις του Άρθρου 59 του Ν.4315/2014 (ΦΕΚ269Α΄/2014).
19. Την με αριθμ. Φ514.22013 Σχ.:4817 (Β/3251/2013) Έγκριση του Ειδικού Κανονισμού
Λιμένα Σύρου με αριθμ. 32: Αντικατάσταση διάταξης του από 28.08.1978 Ειδικού
Λιμένα Σύρου (Β39/1979).
20. Το από 17-6-2014 Συμφωνητικό Συνεργασίας στο πλαίσιο του προγράμματος LIFE+
Nature «CYCLADES: IntegratedmonksealconservationinNorthernCyclades», βάσει της
Σύμβασης Επιδότησης με κωδικό LIFE12 NAT/GR/000688, της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Αιγαίου και της WWFHELLAS.
21. Την Μελέτη Τεκμηρίωσης για την θεσμοθέτηση Θαλάσσιου Καταφυγίου Άγριας
Ζώης(ΚΑΖ) στη θαλάσσια ζώνη πέριξ της Νήσου Γυάρου, Κυκλάδων.
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22. Την από 23-12-2015 ΕΚΘΕΣΗ – ΕΙΣΗΓΗΣΗ των Μιχάλη Καλίρη και Παναγιώτη
Παγώνη για την ανάγκη ίδρυσης του Θαλάσσιου καταφυγίου άγριας ζωής στην περιοχή,
για τους λόγους που αναλυτικά αναφέρονται σε αυτήν.
23. Το γεγονός ότι η ίδρυση του καταφυγίου κρίνεται απαραίτητη στη φωλεοποίηση,
διατροφή, διαχείμαση, αναπαραγωγή ή την διάσωση των ειδών της θαλάσσιας άγριας
πανίδας και βενθικής χλωρίδας

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
1. Ιδρύουμε μόνιμο Θαλάσσιο Καταφύγιο Άγριας Ζωής ( ΚΑΖ) στην θαλάσσια ζώνη πέριξ
της Νήσου Γυάρου, Περιφερειακής Ενότητας Σύρου, σε έκταση εμβαδού 245Km2, που
είναι απαραίτητη για την φωλεοποίηση, αναπαραγωγή, ανάπτυξη και την επιβίωση ενός ή
περισσότερων ειδών της άγριας πανίδας και βενθικής χλωρίδας που είναι σπάνια και
αποτελεί αντιπροσωπευτικό δείγμα θαλάσσιου οικότοπου και συγκεκριμένα για:
α) τη διατήρηση των σημερινών ρυθμών αναπαραγωγής του τοπικού πληθυσμού της
μεσογειακή φώκιας (Monachus monachus) που είναι είδος απειλούμενο άμεσα με
εξαφάνιση.
β) τη διατήρηση και προστασία των κρίσιμων ενδιαιτημάτων και των περιοχών τροφοληψίας του Μύχου (Puffinus yelkouan)
γ) τη διατήρηση και προστασία του οικοτόπου προτεραιότητας των λειμώνων Ποσειδωνίας
(Posidonia oceanica).
δ) τη διατήρηση και προστασία των υφάλων (τραγάνας) (Coralligene formations)
ε) την προστασία των ιχθυαποθεμάτων της περιοχής.
2. Η έκταση του Θαλάσσιου καταφυγίου άγριας ζωής οριοθετείται από τη νοητή γραμμή που
ορίζεται σε απόσταση τριών (3) ναυτικών μιλίων περιμετρικά των ακτών της Γυάρου και
τη νοητή γραμμή που περικλείει χερσαία Ζώνη 50 μέτρα από την ακτή, πέριξ της νήσου
Γυάρου και των βραχονησίδων «Φούης» και «Γλαρονήσι». Περιλαμβάνει τον οικότοπο με
τα ενδιαιτήματα που χρησιμοποιούν, η μεσογειακή φώκια και ο μύχος, στην παράκτια
ζώνη εντός των θαλάσσιων σπηλαίων και παραλιών. Η εν λόγω έκταση απεικονίζεται στο
θεωρημένο σχεδιάγραμμα κλίμακας 1:90.000, που επισυνάπτεται στην παρούσα.
3. Εντός του θαλάσσιου καταφυγίου άγριας ζωής απαγορεύεται η θήρα, η σύλληψη της
άγριας πανίδας, η συλλογή και καταστροφή της βενθικής χλωρίδας, η από πρόθεση
διατάραξη της ησυχίας των ζώων της άγριας πανίδας, ιδιαίτερα κατά την περίοδο της
αναπαραγωγής ή εξάρτησης, η καταστροφή ή η αφαίρεση των φωλιών, η κατοχή ή η
αγοραπωλησία νεογνών, νεοσσών, αυγών και κελύφων η αμμοληψία, η ρύπανση των
υδατικών συστημάτων, η διάθεση ή απόρριψη αποβλήτων, η ανάπτυξη ιχθυοκαλλιεργειών,
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η διενέργεια στρατιωτικών ασκήσεων, καθώς και η υπαγωγή έκτασης του καταφυγίου σε
πολεοδομικό ή ρυμοτομικό σχεδιασμό.
4. Μέσα στα καταφύγια άγριας ζωής, οι αρμόδιες κατά περίπτωση υπηρεσίες μπορούν να
εγκρίνουν ή να προγραμματίζουν και να εκτελούν ειδικά έργα βελτίωσης του οικότοπου
και έργα ικανοποίησης των οικολογικών αναγκών του βιολογικού κύκλου των ειδών της
θαλάσσιας άγριας πανίδας και χλωρίδας Τα έργα αυτά περιγράφονται σε ειδικές μελέτες
διαχείρισης, οι οποίες εγκρίνονται από τον Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης. Οι προδιαγραφές για την σύνταξή τους καθορίζονται με απόφαση του
Υπουργού Περιβάλλοντος Ενεργείας και Κλιματικής Αλλαγής.
5. Η τήρηση της παρούσας ανατίθεται στα όργανα του Λιμενικού Σώματος και των λοιπών
Σωμάτων Ασφαλείας, τη Δασική Αρχή, στους υπαλλήλους των υπηρεσιών Περιβάλλοντος,
της Αλιείας, στους δημοτικούς υπαλλήλους, στους φύλακες θήρας των Κυνηγετικών
Οργανώσεων, στις Περιβαλλοντικές Οργανώσεις και σε κάθε φιλόνομο πολίτη (άρθρο 289
παρ. 1 και άρθρο 267 παρ. 1 του Ν. Δ. 86/69, άρθρο 38 του Ν. 1845/89).
6. Οι παραβάτες της παρούσας τιμωρούνται σύμφωνα με τον Ν.Δ. 86/69 «περί Δασικού
Κώδικα», την αρ. 414985/85 κοινή υπουργική απόφαση «περί μέτρων διαχείρισης της
Άγριας Πτηνοπανίδας» όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει, τις διατάξεις για τη
προστασία των ειδών CITES και λοιπών σχετικών διατάξεων.
7.

Η απόφαση δεν προκαλεί δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

8. Η ισχύς της παρούσας άρχεται από της δημοσιεύσεώς της στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ο ΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ
ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ
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