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ΦΑΡΑΓΓΙ ΣΑΜΑΡΙΑΣ  ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΤΕΥΧΟΣ 

Ολοκληρωμένη Διαχείριση 

Τοπίου Εθνικού Δρυμού 

Σαμαριάς (Λευκών Ορέων) 

 

Ο Φορέας Διαχείρισης Εθνικού 

Δρυμού Σαμαριάς - Δ. Κρήτης 

(ΦΔΕΔΣ-ΔΚ μέσα από την Πράξη 

"Ολοκληρωμένη Διαχείριση Τοπίου 

Εθνικού Δρυμού Σαμαριάς (Λευκών 

Ορέων)”, η οποία εντάσσεται στο 

πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 

2 / Δράση 6.d.1 «Ενίσχυση και 

ανάδειξη οικοτόπων και της 

βιοποικιλότητας της Κρήτης», του 

ΕΠ Κρήτη 2014-2020 στοχεύει να 

καταστήσει τον Εθνικό Δρυμό 

Σαμαριάς μια σύγχρονη κοιτίδα 

πρότυπων πρακτικών 

περιβαλλοντικής διαχείρισης, που 

θα συνδυάζει την προστασία της 

βιοποικιλότητας με την αξιοποίηση 

των τοπικών κοινωνιών και της 

οικονομίας ως ενεργό κεφάλαιο. Η 

Πράξη, περιλαμβάνει ένα σύνολο 

δράσεων που στοχεύουν  

  στην απόκτηση σημαντικών 

περιβαλλοντικών δεδομένων για 

τα είδη και τους οικοτόπους, 

  στην πραγματοποίηση δράσεων 

διαχείρισης στο πεδίο που θα 

συμβάλλουν στη διατήρηση και  

ανάδειξη σημαντικών οικοτόπων 

και ειδών αλλά και στη 

βελτίωση των όρων 

επισκεψιμότητας της περιοχής, 

  στην παραγωγή σύγχρονου 

πληροφοριακού υλικού για το 

ευρύ κοινό, μαθητές και ΑΜΕΑ,  

  στην αξιολόγηση της 

κατάστασης των επιμέρους 

χαρακτηριστικών του τοπίου 

(περιβάλλον, κοινωνία, 

οικονομία, τομείς παραγωγής), 

και στην ανάδειξη και 

προώθηση της σημαντικότητας 

της περιοχής σε διεθνές 

επίπεδο. 

Με στόχο την ενημέρωση και 

ευαισθητοποίηση κατοίκων και 

επισκεπτών των 

προστατευόμενων περιοχών ο 

Φορέας σκοπεύει να εκδίδει 

ηλεκτρονικά ενημερωτικά δελτία 

γενικής θεματολογίας αλλά και 

εξειδικευμένης σε τομείς όπως οι 

βιολογικές καλλιέργειες, ο 

αγροτουρισμός, οι σύγχρονες 

τάσεις στην κτηνοτροφία κ.λπ. Η 

έκδοση των δελτίων υλοποιείται 

μέσω του ΕΠ Κρήτη 2014-2020 και 

συγχρηματοδοτείται από την 

Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω του 

ΕΤΠΑ και εθνικούς πόρους. 

 

 
Ανανέωση Ευρωπαϊκού Διπλώματος 
Στην ανανέωση του Ευρωπαϊκού Διπλώματος 
Προστατευόμενων Περιοχών για τα Λευκά Oρη 
και τη Σαμαριά προχώρησε το Συμβούλιο της 

Ευρώπης. 
σελ.2 

 
Επιπτώσεις δράσεων οικοτουρισμού 
σε προστατευόμενες περιοχές 
Νέος οδηγός για την το σχεδιασμό και την 
προώθηση δράσεων οικοτουρισμού και των 
επιπτώσεών τους. 

σελ. 3

 

Δράσεις ενημέρωσης 
Εκδηλώσεις ενημέρωσης και ευαισθητο-
ποίησης σε θέματα προστασίας περιβάλλοντος 
& αειφόρου ανάπτυξης.  

 σελ. 4 
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Ο Εθνικός Δρυμός Σαμαριάς 

αποτελεί τη μοναδική περιοχή της 

Ελλάδας που έχει λάβει, από το 

1979, την τιμητική διάκριση του 

Συμβουλίου της Ευρώπης με την 

απονομή του European Diploma 

of Protected Areas (Ευρωπαϊκό 

Δίπλωμα Προστατευόμενων 

Περιοχών του Συμβουλίου της 

Ευρώπης). Η τελευταία αξιολό-

γηση είχε πραγματοποιηθεί το 

2009 και το σχετικό δίπλωμα είχε 

ανανεωθεί για δέκα έτη. 

Το Μάιο του 2019 πραγματο-

ποιήθηκε, από τον απεσταλμένο 

του Συμβουλίου της Ευρώπης, Dr 

Olivier Biber, επίσκεψη στο 

δρυμό, με στόχο την αξιολόγησή 

για την ανανέωση του 

Διπλώματος. 

 

 

 

 

 

 

Η επίσκεψη οργανώθηκε από την 

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης, 

το Φορέα Διαχείρισης Εθνικού 

Δρυμού Σαμαριάς-Δυτικής Κρήτης 

και τη Διεύθυνση Δασών Χανίων. 

Ο Δρ. Biber, πραγματοποίησε 

συναντήσεις με φορείς και 

αντιπροσώπους των τοπικών 

κοινοτήτων καταγράφοντας 

απόψεις και εμπειρίες, ενώ 

μετέφερε με τη σειρά του ιδέες 

και καλές πρακτικές από την 

αξιολόγηση προστατευόμενων 

περιοχών της Ευρώπης. 

Μετά την εισήγηση του Δρ. 

Bieber, το Δεκέμβριο του 2019 

ελήφθη απόφαση ανανέωσης του 

διπλώματος με δεκαετή ισχύ. 

Στην απόφαση του, το Συμβούλιο 

διατυπώνει και 5 προτάσεις, οι 

οποίες είχαν συζητηθεί με τον Δρ. 

Bieber, στις συναντήσεις του με 

τους φορείς, οι οποίες θα πρέπει 

να υλοποιηθούν το επόμενο 

διάστημα και αφορούν τα 

ακόλουθα. 

 να προχωρήσει το 

συντομότερο δυνατό η 

υπογραφή του προεδρικού 

διατάγματος που εκκρεμεί, 

σχετικά με τα νέα όρια του 

Εθνικού Δρυμού της Σαμαριάς, 

να προσαρμοστεί ανάλογα η 

χρηματοδότηση του φορέα και 

η εφαρμογή του διαχειριστικού 

σχεδίου, ενώ θα πρέπει να 

εξακολουθήσει η 

παρακολούθηση των ειδών και 

των οικοσυστημάτων, δίνοντας 

προτεραιότητα στο φαινόμενο 

ξήρανσης των πεύκων. 

 να ανοιχτούν πλευρικές 

διαδρομές, κατά μήκος της 

κύριας για την εξυπηρέτηση 

σκοπών όπως: α. η ορειβασία, 

β. η επιστημονική έρευνα, γ. η 

προσβασιμότητα για αποκα-

τάσταση ιστορικών κτηρίων  

 η εύκολη πρόσβαση σε 

περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης 

διάσωσης ανθρώπων ή 

πυρκαγιάς. Η πρόσβαση στα 

εν λόγω μονοπάτια θα πρέπει 

να απαγορεύεται αυστηρά για 

τους επισκέπτες. 

 να σχεδιαστούν και να 

εφαρμοστούν μέτρα για την 

αντιστροφή της 

παρατηρούμενης εισβολής 

πεύκων εις βάρος παλαιών 

ελαιόδεντρων στην περιοχή 

πλησίον του οικισμού της 

Σαμαριάς. 

 να διατηρηθεί η σημερινή 

έκταση και ποιότητα της 

άγριας φύσης, να μην 

πραγματοποιηθεί οποιαδήποτε 

διάνοιξη νέων δρόμων εντός 

των ορίων του Εθνικού Δρυμού 

και να διατηρηθεί κατά το 

δυνατόν αντίστοιχη κατάσταση 

στις γύρω περιοχές.  

 να ληφθούν τα κατάλληλα 

μέτρα προκειμένου να 

διευκολυνθεί η πρόσβαση του 

εθνικού πάρκου για άτομα με 

αναπηρία μέχρι 2,5 χιλιόμετρα 

από τη νότια είσοδο του 

δρυμού. 

Ανανέωση Ευρωπαϊκού 
Διπλώματος 

Προστατευόμενων 
Περιοχών  
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Ένας νέος οδηγός δημιουργήθηκε 

στο πλαίσιο του έργου DestiMED, 

στο οποίο συμμετέχει και ο 

ΦΔΕΔΣ-ΔΚ, και χρηματοδοτείται 

από το Πρόγραμμα  Interreg-MED 

με συντονιστή το MedPAN 

Association και τη συνεργασία 

του Δικτύου MEET (Mediterranean 

Experience of Ecotourism/ 

Μεσογειακή Εμπειρία 

Οικοτουρισμού)- 

https://www.meetnetwork.org/ 

Βασικό μέλημα του οδηγού είναι 

η παροχή, στους φορείς 

διαχείρισης προστατευόμενων 

περιοχών και στον τοπικό 

οικοτουριστικό τομέα, κατευ-

θύνσεων για το σχεδιασμό 

οικοτουριστικών προϊόντων στις 

περιοχές τους. 

 

Ο οδηγός πιο συγκεκριμένα, 

στοχεύει να ενθαρρύνει και να 

ενισχύσει τη συνεργασία τοπικών 

φορέων και επιχειρήσεων σε 

κοινές πρωτοβουλίες που θα 

συμβάλλουν στη διατήρηση των 

προστατευόμενων περιοχών, 

επιτρέποντας τη δημιουργία 

προϊόντων οικοτουρισμού με 

βάση την προσέγγιση και 

μεθοδολογία που αναπτύχθηκε 

στη διάρκεια έργου MEET 

(Μεθοδολογία MEET) και 

δοκιμάστηκε σε πιλοτικές 

δράσεις, μέσα από το έργο 

DestiMED. Η προσέγγιση αυτή 

αποσκοπεί στην ανάπτυξη 

οικοτουριστικών προϊόντων σε 

Προστατευόμενες Περιοχές μέσω 

της δημιουργίας μίας Τοπικής 

Οικοτουριστικής Σύμπραξης, 

ιδιωτικού - δημοσίου χαρακτήρα, 

εντός των Προστατευόμενων 

Περιοχών, στην οποία θα 

μετέχουν φορείς από διαφο-

ρετικούς τομείς. 

Η Μεθοδολογία, παράλληλα, 

υποστηρίζει τους εμπλεκόμενους 

φορείς στην κατανόηση των 

επιπτώσεων των οικοτουριστικών 

προϊόντων και στην προληπτική 

διαχείρισή τους μέσω μιας σειράς 

κριτηρίων και εργαλείων. 

Παρόλο που o οδηγός 

απευθύνεται συγκεκριμένα σε 

οικοτουριστικά  προϊόντα που 

πληρούν τα κριτήρια προκειμένου 

να προωθηθούν, μέσα από το 

δίκτυο MEET, εντούτοις οι 

περισσότερες από τις έννοιες, 

κατευθύνσεις  και εργαλεία που 

παρουσιάζονται μπορούν να 

εφαρμοστούν από οποιαδήποτε 

προστατευόμενη περιοχή θέλει να 

προωθήσει δράσεις οικο-

τουρισμού στην περιοχή της 

υιοθετώντας μια συμμετοχική 

προσέγγιση 

Για περισσότερες πληροφορίες: 

https://destimed.interreg-

med.eu/guide   

Οδηγός για τις επιπτώσεις 
δράσεων οικοτουρισμού  

https://www.meetnetwork.org/
https://destimed.interreg-med.eu/guide
https://destimed.interreg-med.eu/guide
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Ο ΦΔΕΔΣ - ΔΚ συμμετείχε στο 
Συμπόσιο με θέμα: «Το μέλλον 
της Νοτιοανατολικής Ευρώπης και 
της Μεσογείου στο πλαίσιο της 
κλιματικής αλλαγής: Η οπτική της 
UNESCO» (The future of South 
East Europe and the 
Mediterranean in the context of 
Climate Change: a UNESCO 
perspective) που διοργάνωσε το 
Ευρωπαϊκό Περιφερειακό 
Γραφείο της UNESCO στη Βενετία 
για την Επιστήμη και τον 
Πολιτισμό. Στόχος του συμποσίου 
ήταν να συμβάλλει στη 
διαμόρφωση μιας περισσότερο 
«ανθεκτικής» στην κλιματική 
αλλαγή Μεσόγειο. Στη συνάντηση 
εργασίας (6-8/11/2019) στα 
γραφεία της UNESCO στη Βενετία, 
συμμετείχαν επιστήμονες, 
πανεπιστήμια, ερευνητικά ιδρύ-
ματα, διαχειριστές προστα-
τευόμενων περιοχών, και τοπικοί 
φορείς προκειμένου να 
ανταλλάξουν ιδέες και να 
διερευνήσουν τους τρόπους που 
μπορεί η UNESCO, μέσω των 
προγραμμάτων και των 
προστατευόμενων περιοχών της, 
να συμβάλλει καθοριστικά στην 
αντιμετώπιση του φαινομένου στη 
Μεσόγειο. Στη συνάντηση, 
παρουσιάστηκαν από τους  

συμμετέχοντες τα προβλήματα-
ανάγκες που έχουν προκύψει από 
το φαινόμενο της κλιματικής 
αλλαγής σε κάθε περιοχή την 
οποία εκπροσωπούσαν, οι 
απαιτούμενες συνεργασίες, 
στρατηγικές και δράσεις που θα 
χρειαστεί να επιδιωχθούν-
υλοποιηθούν καθώς και τα 
βασικά μηνύματα που θα πρέπει 
να επικοινωνήσει η κάθε μια 
περιοχή σε σχέση με την 
κλιματική αλλαγή.  

Παράλληλα, εξετάστηκαν προ-
τάσεις για την συμμόρφωση των 
εμπλεκομένων με την Agenda 
2030 για την Αειφόρο Ανάπτυξη, 
την ενίσχυση της συνεργασίας 
μεταξύ των μελών του δικτύου 
των προστατευόμενων περιοχών 
της UNESCO, ενώ παράλληλα 
συζητήθηκαν καλές πρακτικές για 
την αντιμετώπιση των συνεπειών 
της κλιματικής αλλαγής. 

Το Φορέα Διαχείρισης 
εκπροσώπησε ο Πρόεδρος του 
Διοικητικού Συμβουλίου, Δρ. 
Πέτρος Λυμπεράκης, ο οποίος 
τοποθετήθηκε στο θέμα της 
επίδρασης της κλιματικής 
αλλαγής από την εμπειρία-οπτική 
του διαχειριστή του Αποθέματος 
της Βιόσφαιρας της Σαμαριάς.

“Η πεμπτουσία της 
Κρήτης” 

Η παρουσίαση του λευκώματος με 

τίτλο «Πλατανιάς, η Πεμπτουσία 

της Κρήτης» (Εκδόσεις Μίλατος) 

πραγματοποιήθηκε στις 09 

Δεκεμβρίου 2016, στον Πλατανιά 

παρουσία πλήθους κόσμου, 

τοπικών αρχών και φορέων. 

Το λεύκωμα περιλαμβάνει φωτο-

γραφικό υλικό από περιοχές του 

Δήμου Πλατανιά με στοιχεία 

περιβαλλοντικής ομορφιάς, 

πολιτισμικών αναφορών αλλά και 

τουριστικών αξιοθέατων. 

Ομιλητές στην εκδήλωση ήταν ο 

Δ. Φραγκάκης, γενικός γραμ-

ματέας Ελληνικού Οργανισμού 

Τουρισμού, ο Π. Λυμπεράκης, 

πρόεδρος του ΦΔΕΔΣ - ΔΚ και ο 

Κ. Ζορμπάς, γενικός διευθυντής 

Ορθοδόξου Ακαδημίας Κρήτης, με 

συντονιστή της εκδήλωσης, τον 

δημοσιογράφο Δ. Καμπουράκη.  

Ο Δρ. Λυμπεράκης αναφέρθηκε 

στην ιδιαιτερότητα του τοπίου 

του Δήμου και στα μέσα, 

προκειμένου να διασφαλιστεί η 

προστασία των περιοχών αυτών. 

Tο μέλλον της 
Νοτιοανατολικής Ευρώπης 
και της Μεσογείου στο 
πλαίσιο της κλιματικής 
αλλαγής: Η οπτική της 
UNESCO 
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Φορέας διαχείρισης 
Δρυμού Σαμαριάς – Δ. 
Κρήτης 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ο Φορέας Διαχείρισης Εθνικού 
Δρυμού Σαμαριάς – Δυτικής 
Κρήτης συστάθηκε βάσει του 
Άρθρου 13 του Ν. 3044/2002 Η 
λειτουργία του ξεκίνησε τον 

Απρίλιο του 2008 με την 
πρόσληψη του πρώτου 
προσωπικού και την έναρξη 
υλοποίησης του Έργου 
«Διαχείριση και Λειτουργία 
Εθνικού Δρυμού Σαμαριάς». 

Οι αρμοδιότητες του Φορέα 
Διαχείρισης μεταξύ άλλων 
περιλαμβάνουν: 

• την κατάρτιση και την ευθύνη 
της εφαρμογής των 
κανονισμών διοίκησης και 
λειτουργίας της προστα-
τευόμενης περιοχής 

• τη μέριμνα για τη συλλογή, 
ταξινόμηση και επεξεργασία 
περιβαλλοντικών στοιχείων 
και δεδομένων για τις 
περιοχές ευθύνης του, καθώς 
και τη συγκρότηση και 
λειτουργία των σχετικών 
βάσεων δεδομένων και 
τεκμηρίωσης, 

• την παροχή γνωμοδοτήσεων 
πριν από την προέγκριση 
χωροθέτησης και την έγκριση 
των περιβαλλοντικών όρων 
έργων και δραστηριοτήτων 
που εμπίπτουν στην περιοχή 

ευθύνης του 

• την ανάληψη εκπόνησης ή 
εκτέλεσης εθνικών ή 
ευρωπαϊκών προγραμμάτων 
και δράσεων σχετικών με την 
περιοχή ευθύνης του, τα οποία 
προάγουν ή προβάλλουν τους 
σκοπούς της διαχείρισης του 
προστατευόμενου αντικειμε-
νου. 

• την ενημέρωση, εκπαίδευση 
και κατάρτιση του πληθυσμού 
σε θέματα αναγόμενα στις 
αρμοδιότητες και σκοπούς του 
φορέα διαχείρισης, καθώς και 
στην προστασία της περιοχής 
ευθύνης του. 

• την προώθηση, υποστήριξη, 
οργάνωση και εφαρμογή 
οικοτουριστικών προγραμ-
μάτων. 

 

 

 

 

 

 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 

Γραφεία Φορέα Διαχείρισης 

Διεύθυνση: Παλαιά Εθνική 
Οδός Χανίων -

Κισσάμου,φανάρια Αγίων 
Αποστόλων, έναντι ΣΥΝ.ΚΑ, 

Χανιά Τ.Κ 73100 

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 
2821045570 

φαξ: 2821059777 

e-mail: info@samaria.gr 

  

 


