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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 παρουσιάζει το 

2ο ενημερωτικό δελτίο.  

Στο δελτίο παρουσιάζονται τα νέα 

του Φορέα για το διάστημα 

Φεβρουάριος - Μάρτιος 2020 και πιο 

συγκεκριμένα δράσεις ενημέρωσης 

/ευαισθητοποίησης, εκδηλώσεις 

τοπικής διαβούλευσης που 

συμμετείχε ο ΦΔΕΔΣ-ΔΚ, νέα έργα 

που πρόκειται άμεσα να ξεκινήσουν 

στην περιοχή αρμοδιότητάς του, 

καθώς και πρωτοβουλίες για την 

ανάδειξη και προστασία της 

περιοχής του Ελαφονησίου. 

 

 
Δράσεις Προστασίας Ελαφονησίου 

Συνεργασία και κινητοποίηση εμπλεκόμενων 
φορέων για την προστασία ενός ιδιαίτερου 
οικοσυστήματος. 

σελ.2 

 

Διαβούλευση με τους τοπικούς φορείς 

Συμμετοχή ΦΔΕΔΣ-ΔΚ σε εκδηλώσεις 
διαβούλευσης στο πλαίσιο του προγράμματος 
LIFE-IP 4 NATURA 

σελ. 4 

 

Ευαισθητοποίηση τοπικής κοινωνίας 

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

σελ. 5 

 

 

Πρόγραμμα «Κρήτη 2014-2020» 

Δύο νέες δράσεις συμβασιοποιήθηκαν στο 
πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος 
«Κρήτη 2014-2020» 

σελ.5,6 

 

Δράση προστασίαςCaretta -caretta 

Χαρτογράφηση παράκτιων οικοτόπων για την 
προστασία της Caretta caretta στο πλαίσιο 
του προγράμματος MedPAN-Small Projects. 

σελ. 7 

 

Αντιπυρική προστασία 

Σύσκεψη για την παρουσίαση του τεχνικού 
πορίσματος για την αντιπυρική προστασία του 
Εθνικού Δρυμού Σαμαριάς. 

σελ. 7 
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Προστασία & Διαχείριση  

Ελαφονησίου  

 

Το Ελαφονήσι απέχει 70 περίπου 

χιλιόμετρα από την πόλη των 

Χανίων. Η περιοχή, έχει λάβει την 

ονομασία της από το ομώνυμο 

νησάκι και είναι ιδιαίτερα γνωστή 

για την παραλία με τα 

γαλαζοπράσινα νερά και το ροζ 

χρώμα της άμμου ενώ αποτελεί 

πόλο έλξης πολλών τουριστών 

κάθε χρόνο. 

Η αμμώδης έκταση που 

σκεπάζεται μόνιμα από ρηχό 

θαλάσσιο νερό επιτρέπει την 

πρόσβαση με τα πόδια στο νησί 

και αναδεικνύει ένα τοπίο 

ιδιαίτερης ομορφιάς στην Κρήτη, 

υψηλής οικολογικής αξίας για 

πλήθος οργανισμών και κυρίως 

για τα πουλιά. 

Τα σημαντικά τοπιακά και 

ιστορικά - αρχαιολογικά στοιχεία, 

έχουν οδηγήσει στην κήρυξη του 

νησιού και της απέναντι ακτής σε 

Τοπίο Ιδιαίτερου Φυσικού Κάλλους 

και Αρχαιολογικό Χώρο (ΦΕΚ 

1242/Β/73), ενώ με παλαιότερη 

Υπουργική Απόφαση το νησί είχε 

χαρακτηριστεί ιστορικός τόπος 

(ΦΕΚ 519/Β/72). 

Η ευρύτερη περιοχή, είναι 

πλούσια σε σπάνια είδη χλωρίδας 

και πανίδας και γι’ αυτό 

συγκαταλέγεται στις προστα-

τευόμενες περιοχές του Δικτύου 

Natura 2000. Αποτελεί φυσικό 

καταφύγιο για πολλά είδη 

θαλάσσιων πουλιών και την 

τελευταία στάση στην Ευρώπη για 

πολλά είδη αποδημητικών 

πουλιών στο ταξίδι τους από την 

Ευρώπη στην Αφρική και 

αντίστροφα.  

Στην ακτή εμφανίζονται συστάδες 

Juniperus oxycedrus macrocarpa 

που αποτελεί οικότοπο 

προτεραιότητας της Οδηγίας 

92/43 της ΕΕ. Η περιοχή 

περιλαμβάνει τους τόπους του 

δικτύου Natura2000, «Νήσος 

Ελαφόνησος και παράκτια 

θαλάσσια ζώνη» GR 4340002 και 

«Παραλία από Χρυσοσκαλίτισσα 

μέχρι ακρωτήριο Κριός» GR 

4340015, ενώ έχουν καταγραφεί 

21 διαφορετικοί τύποι οικοτόπων 

(Πηγή: Ειδική Περιβαλλοντική 

Μελέτη περιοχής Ελαφονησίου GR 

4340002 &GR 4340015, 2009). 

Στο Ελαφονήσι συναντάται μια 

ιδιαίτερη περίπτωση θινών με 

Ephedra distachya (2220). Επίσης 

στην περιοχή της Ελαφονήσου σε 

αμμοθίνες φύεται ένα από τα 

σημαντικά δάση με αρκεύθους 

(Juniperus macrocarpa -2250*-) 

της Κρήτης. Στα όρια του προς τη 

θάλασσα αναπτύσσονται συστάδες 

σχίνων (Pistacia lentiscus -2260-) 

και προς την ενδοχώρα δενδρώδη 

μακί θαμνοκυπάρισσων (Juniperus 

phoenicea). 

Την τελευταία κυρίως δεκαετία οι 

επισκέπτες στην περιοχή έχουν 

αυξηθεί σημαντικά, καθώς και τα 

οχήματα τα οποία πλέον 

σταθμεύουν πολύ κοντά στην 

ακτή, με αποτέλεσμα να 

ασκούνται σημαντικές πιέσεις στο 

οικοσύστημα.  

Οι εντονότερες πιέσεις 

εντοπίζονται στην περιοχή της 

ακτής, στις αμμοθίνες και τις 

συστάδες κέδρων και προκύπτουν 

από τους επισκέπτες που είτε με 

οχήματα, είτε πεζοί προκαλούν 

συμπίεση του εδάφους. 

 

Η μη λήψη δραστικών μέτρων 

μπορεί να οδηγήσει σε σημαντικές 

και μη αναστρέψιμες επιπτώσεις 

για τα φυσικά οικοσυστήματα του 

νησιού και κυρίως για ένα σπάνιο 

τύπο οικοτόπου, τους κέδρους 

(Λόχμες παραλίων με αρκεύθους 

Juniperus spp, 2250*) και τις 

αμμοθίνες που απειλείται με 

υποβάθμιση και συρρίκνωση. 
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 Με στόχο την προστασία του 

ιδιαίτερου αυτού οικοσυστήματος 

πραγματοποιήθηκε, στις 20 

Ιανουαρίου, στο Ελαφονήσι, 

συνάντηση του Πρόεδρου του 

Φορέα Διαχείρισης Εθνικού 

Δρυμού Σαμαριάς Δυτικής Κρήτης 

κ. Λυμπεράκη, των Δημάρχων 

Καντάνου-Σελίνου κ. Α. Περράκη, 

και Κισσάμου κ. Γ. Μυλωνάκη και 

στελεχών των φορέων. 

Οι Δήμαρχοι από την πλευρά 

τους, αφού δεσμεύτηκαν και 

επισφράγισαν την επικείμενη 

καλή τους συνεργασία σε θέματα 

που σχετίζονται με τη διαχείριση 

της περιοχής δήλωσαν πως 

συμφωνούν με τη σταδιακή 

εφαρμογή της Ειδικής Περιβαλ-

λοντικής Μελέτης (ΕΠΜ) και 

εξέφρασαν την επιθυμία τους για 

συνεργασία με το ΦΔΕΔΣ-ΔΚ, ως 

θεσμικό όργανο που εμπλέκεται 

στη διαχείριση της περιοχής. 

Κατόπιν ανταλλαγής απόψεων 

αποφασίστηκαν από κοινού: 

 Οι Δήμαρχοι Καντάνου-Σελίνου 

και Κισσάμου να θέσουν από 

κοινού στις αρμόδιες αρχές το 

θέμα απαλλοτρίωσης της 

έκτασης εντός του πυρήνα της 

προστατευόμενης περιοχής του 

Ελαφονησίου από την 

Βουλισμένη έως το 

Κεδρόδασος, έκτασης 1.000 

στρεμμάτων, με σκοπό να 

ληφθούν τα απαιτούμενα 

μέτρα για τη δημιουργία ενός 

«Πρότυπου Φυσικού Πάρκου».   

 Να συμβάλλουν με όλα τα 

νόμιμα μέσα στην προώθηση 

δημιουργίας ιδιωτικών χώρων 

στάθμευσης με στόχο την 

αποφυγή λειτουργίας της εν 

λόγω περιοχής ως χώρου 

ανεξέλεγκτης στάθμευσης 

οχημάτων & στην προστασία 

αυτής κατά τα προβλεπόμενα 

στην ΕΠΜ που έχει εγκριθεί. Σε 

περίπτωση μη ανταπόκρισης 

ιδιωτών οι Δήμοι θα 

αναλάβουν τη δημιουργία και 

εκμετάλλευση χώρων 

στάθμευσης. 

 Την εξαίρεση της παραλίας 

Ελαφονησίου από το Διεθνές 

Πρόγραμμα «Γαλάζια Σημαία» 

καθώς ήδη υπάγεται στο 

Δίκτυο Natura 2000, έχει 

ανακηρυχθεί από το 2002 ως 

καταφύγιο άγριας ζωής, 

ισχύουν περιορισμοί για τη 

διατήρηση της βιοποικιλότητας 

της περιοχή, αναδεικνύοντας 

με όλα τα παραπάνω και 

μοναδικότητα του φυσικού 

κάλους της περιοχής. 

 

Στις 28 Φεβρουαρίου, πραγμα-

τοποιήθηκε, εκ νέου, συνάντηση 

εργασίας στα γραφεία του 

Φορέα με τη συμμετοχή 

επιπλέον των επικεφαλής του 

Τμήματος Περιβάλλοντος και 

Υδροοικονομίας της ΠΕ Χανίων 

κ. Ε. Βεγλιρή και της Δ/νσης 

Δασών Χανίων κ. Π. Σκλαβάκη, 

καθώς και στελέχη όλων των 

φορέων.  

 

Αφού ενημερώθηκαν οι υπηρεσίες 
για την πρόταση του ΦΔ και των 
Δήμων για την τοποθέτηση 
μπάρας απαγόρευσης εισόδου 
των οχημάτων στον πυρήνα της 
προστατευόμενης περιοχής, σε 
συμφωνία  με τις προβλέψεις της  
ΕΠΜ, οι εκπρόσωποι των 
υπηρεσιών δήλωσαν πως 
συμφωνούν με τη σχετική 
πρόταση και από την πλευρά 
τους προτίθενται να στηρίξουν 
άμεσα την προσπάθεια αυτή.  
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Τα Σχέδια Δράσης είναι βασικά 
εργαλεία προστασίας και 
διατήρησης της βιοποικιλότητας, 
και αποτελούν κατευθυντήρια 
έγγραφα για δράσεις που 
απαιτούνται για την προστασία, τη 
διατήρηση ή και την αποκατάσταση 
ενός είδους ή ενός οικοτόπου.  

 

Στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας 

«LIFE-IP 4 NATURA», πραγματο-

ποιούνται τοπικές διαβουλεύσεις 

στοχεύοντας στην ουσιαστική 

ενίσχυση της προστασίας της 

φύσης στην Ελλάδα, με τη 

συνεργασία όλων των 

εμπλεκόμενων φορέων. 

Στην τοπική διαβούλευση για το 

υπό εκπόνηση Σχέδιο Δράσης για 

τον τύπο οικοτόπου 2250* (Θίνες 

των παραλιών με Juniperus spp.) 

όπου συμμετείχαν 35 εκπρόσωποι 

υπηρεσιών και τοπικών φορέων και 

πραγματοποιήθηκε στις 4 

Φεβρουαρίου 2020, στο Μουσείο 

Φυσικής Ιστορίας του Πανεπιστη-

μίου Κρήτης συμμετείχε ο ΦΔΕΔΣ-

ΔΚ. Το Σχέδιο Δράσης και η ανάγκη 

εφαρμογής του παρουσιάστηκε από 

τον καθ. Π. Δημόπουλο και 

ακολούθησε παρουσίαση του 

οικοτόπου των θινών των 

παραλιών με Juniperus spp. στα 

νησιά του Αιγαίου και την Κρήτη με 

παραδείγματα δράσεων και μέτρων 

ανά περιοχή, από τον Δρ. Ι. 

Κόκκορη. 

Από τη συζήτηση προέκυψε πως 

σημαντική αρνητική επίδραση 

στον οικότοπο έχουν οι 

παράνομες δραστηριότητες, η 

αυξημένη επισκεψιμότητα κατά 

την τουριστική περίοδο και η 

υπερβόσκηση. Για τη διαχείριση 

και διατήρηση του οικότοπου και 

για την επιτυχή εφαρμογή του 

Σχεδίου Δράσης στην Κρήτη και το 

Αιγαίο, προτάθηκε σειρά μέτρων 

όπως η φύλαξη και επόπτευση 

των περιοχών εξάπλωσης του 

οικότοπου, η εφαρμογή ορθών 

πρακτικών δασικής διαχείρισης, η 

επιλογή της φυσικής αναγέννησης 

αντί των φυτεύσεων, η εξέταση 

ένταξης σε καθεστώς προστασίας 

και άλλων περιοχών για την 

προστασία και διατήρηση ειδών 

και οικοτόπων που απαντώνται 

εκτός περιοχών Natura 2000, η 

υλοποίηση δράσεων κατάρτισης 

για την ορθή εφαρμογή του 

θεσμικού πλαισίου και των 

οδηγιών για τη φύση (Πηγή: LIFE-

IP 4 NATURA). 

Ο ΦΔΕΔΣ-ΔΚ συμμετείχε στην 

τοπική διαβούλευση που 

πραγματοποιήθηκε στις 4 

Φεβρουαρίου στην Περιφερειακή 

ενότητα Ρεθύμνου, όπου 

συμμετείχαν 25 εκπρόσωποι 

υπηρεσιών, τοπικών φορέων και 

περιβαλλοντικών Οργανώσεων.

 

Στην εκδήλωση παρουσιάστηκε το 

Σχέδιο Δράσης για τις θαλάσσιες 

χελώνες από την κα. Π. 

Θεοδώρου, Συντονίστρια Θεμάτων 

Προστασίας και Διατήρησης 

Περιβάλλοντος του ΑΡΧΕΛΩΝ ενώ 

η συζήτηση επικεντρώθηκε στα 

προτεινόμενα μέτρα για την 

αντιμετώπιση της τυχαίας 

σύλληψης των θαλάσσιων 

χελωνών σε αλιευτικά εργαλεία 

και στον τουρισμό με έμφαση στα 

θαλάσσια σπορ με ταχύπλοα 

σκάφη κοντά στις παραλίες 

ωοτοκίας, που εγκυμονούν 

σοβαρούς κινδύνους για τις 

θαλάσσιες χελώνες.  

Σχέδια δράσης σε 
διαβούλευση  
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Το Πανεπιστήμιο Κρήτης-Μουσείο 

Φυσικής Ιστορίας Κρήτης στο 

πλαίσιο του έργου LIFE Natura 

Themis υλοποιεί εκστρατεία 

ενημέρωσης/ευαισθητοποίησης 

των φορέων και των πολιτών της 

Κρήτης με τίτλο «Δικαίωμα και 

Ευθύνη για το Περιβάλλον», η 

οποία αφορά στην ανάδειξη των 

επιπτώσεων της περιβαλλοντικής 

αυθαιρεσίας και παραβατικότητας 

στην τοπική ανάπτυξη, την 

οικονομική πρόοδο και την 

κοινωνική ευημερία του νησιού. 

Αντικείμενο του έργου LIFE Natura 

Themis είναι η καταγραφή και η 

παρακολούθηση των δεδομένων 

που αφορούν στην περιβαλ-

λοντική παραβατικότητα και τα 

περιβαλλοντικά εγκλήματα που 

τελούνται διαχρονικά στην Κρήτη. 

Στο πλαίσιο του προγράμματος 

επιχειρείται η καλλιέργεια 

δεξιοτήτων σε υπαλλήλους, 

προκειμένου να προλαμβάνουν 

και να διώκουν αποτελεσματικά 

το περιβαλλοντικό έγκλημα, 

προβαίνοντας ταυτόχρονα στην 

κατά το δυνατόν καλύτερη 

αποκατάσταση της ζημίας στο 

περιβάλλον, αλλά και η 

ενημέρωση των κατοίκων των 

περιοχών NATURA 2000 για την 

παράνομη δραστηριότητα στις 

περιοχές τους, η οποία 

προσβάλλει την τοπική ανάπτυξη, 

την κοινωνική συνοχή και την 

οικονομική πρόοδο του τόπου 

(Πηγή: LIFE Natura Themis). 

Στην ημερίδα του έργου, τη 

Παρασκευή 6 Μαρτίου 2020, στο 

χωριό  Πεμόνια του  Δήμου 

Αποκόρωνα, σε συνεργασία με 

τον Εκπολιτιστικό Σύλλογο 

Πεμονίων Αποκορώνου συμμετείχε 

και ο ΦΔΕΔΣ-ΔΚ. 

Οι εισηγητές της εκδήλωσης (Σ. 

Χριστοδουλοπούλου και Κ. 

Μπαξεβάνη από το ΜΦΙΚ, Δ. 

Κοντάκος από το ΦΔΕΔΣ-ΔΚ  και 

Μ. Μανιαδάκη δικηγόρος), 

παρουσίασαν το έργο LIFE Natura 

Themis, τη σχετική περιβαλ-

λοντική νομοθεσία και την Οδηγία 

για την Περιβαλλοντική Ευθύνη, 

καθώς επίσης και τις περιοχές 

Natura 2000, το καθεστώς 

προστασίας τους και τις 

διαχειριστικές ενέργειες που 

προβλέπονται από τη νομοθεσία. 

Υπογράμμισαν παράλληλα, 

συγκεκριμένα περιβαλλοντικά 

θέματα που αφορούν ή 

ενδιαφέρουν με τον έναν ή τον 

άλλο τρόπο τους δημότες του 

Δήμου Αποκόρωνα. 

 

Παρακολούθηση ειδών 
χλωρίδας και χερσαίων 
Τύπων Οικοτόπων  

 

Στο πλαίσιο της Πράξης 

«Ολοκληρωμένη Διαχείριση 

Τοπίου Εθνικού Δρυμού 

Σαμαριάς» υπογράφηκε η 

σύμβαση με αντικείμενο την 

καταγραφή και παρακολούθηση 

χερσαίων ειδών χλωρίδας και 

χερσαίων Τύπων Οικοτόπων 

(πλην του Τ.Ο. 8310). 

 

Η δράση αφορά:  

 στην επικαιροποίηση της 

βάσης δεδομένων του ΦΔΕΔΣ-

ΔΚ με νέες βιβλιογραφικές 

αναφορές, 

Ενημέρωση τοπικής 
κοινωνίας για τις 
Προστατευόμενες Περιοχές 
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 στη δημιουργία γεωγραφικής 

βάσης δεδομένων με 

πρωτόκολλα παρακολούθησης 

για κάθε είδος και τύπο 

οικοτόπου, 

 στη δημιουργία αρχείων που 

απεικονίζουν την εξάπλωση των 

ειδών, 

 

 στην επικαιροποίηση της 

εξάπλωσης των Τύπων 

Οικοτόπων, 

 στη σύνταξη αναφοράς βάσει 

της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ (Άρθρο 

17) για τα είδη Bupleurum 

kakiskalae, Hypericum aciferum 

και Nepeta sphaciotica. 

 

 στη σύνταξη προτάσεων 

μελλοντικής παρακολούθησης 

όπου θα περιλαμβάνεται και 

επικαιροποιημένος κατάλογος 

ειδών και στη συνολική 

διαχειριστική πρόταση η οποία 

θα περιλαμβάνει τις Ικανοποι-

ητικές Τιμές Αναφοράς, τους 

Στόχους Διατήρησης, τα Μέτρα 

Διατήρησης και τις Προτεραι-

ότητες Διατήρησης. 

 

Οργάνωση του 

Συστήματος Ερμηνείας 

Περιβάλλοντος και 

Διαχείρισης Επισκεπτών 

 

Στο πλαίσιο της Πράξης 

«Ολοκληρωμένη Διαχείριση 

Τοπίου Εθνικού Δρυμού Σαμαριάς» 

υπογράφηκε και η σύμβαση με 

αντικείμενο τη σχεδίαση, 

οργάνωση και την υλοποίηση ενός 

πρότυπου συστήματος ερμηνείας 

περιβάλλοντος και διαχείρισης 

επισκεπτών, στο φαράγγι της 

Σαμαριάς καθώς και σε 

επιλεγμένες διαδρομές που 

βρίσκονται εκτός του φαραγγιού 

και εντός των ορίων της Ειδικής 

Ζώνης Διατήρησης με κωδικό 

GR4340008 “ΛΕΥΚΑ ΟΡΗ ΚΑΙ 

ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΖΩΝΗ”. 

Ειδικότερα, στόχοι της δράσης 

είναι: 

 η σχεδίαση ενός ολοκλη-

ρωμένου συστήματος παροχής 

πληροφοριών περιβαλλοντικής 

ερμηνείας στον ορεινό όγκο 

εκτός του φαραγγιού της 

Σαμαριάς, 

 η σχεδίαση και αναμόρφωση 

του υφιστάμενου συστήματος 

παροχής πληροφοριών και 

περιβαλλοντικής ερμηνείας που 

βρίσκεται στο φαράγγι της 

Σαμαριάς, 

 η κατασκευή και τοποθέτηση 

σύγχρονων ψηφιακών 

συστημάτων περιβαλλοντικής 

ερμηνείας σε επιμέρους 

τμήματα μονοπατιών, τόσο 

εντός όσο και εκτός του 

φαραγγιού της Σαμαριάς  

 Η σήμανση μονοπατιών 

σύμφωνα με σύμφωνα με την 

ΥΑ 151344/165 «Καθορισμός 

τεχνικών προδιαγραφών 

χάραξης, σήμανσης, διάνοιξης 

και συντήρησης των 

ορειβατικών - πεζοπορικών 

μονοπατιών». 
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Δράση προστασίας της 

θαλάσσιας χελώνας 

Caretta caretta 

 

Ο Οργανισμός MedPAN, μέλος του 

οποίου είναι ο ΦΔΕΔΣ-ΔΚ, 

αξιολόγησε θετικά και ενέκρινε 

την πρόταση που κατέθεσε ο 

Φορέας με τίτλο "Coastal habitat 

mapping in support of 

conservation activities for the 

loggerhead Caretta caretta".  

 

Η δράση που επικεντρώνεται 

στην περιοχή Natura της 

χερσονήσου Ροδωπού και 

παραλίας Μάλεμε (GR4340003), 

αναμένεται να ξεκινήσει άμεσα, 

ενώ θα έχει διάρκεια ένα έτος. 

Στόχος είναι η χαρτογράφηση 

των θαλάσσιων ενδιαιτημάτων 

της περιοχής (ύφαλοι, λιβάδια 

ποσειδωνίας) για πρώτη φορά 

και η συλλογή πληροφοριών 

σχετικά με τις πιέσεις που 

συνδέονται με τις ανθρώπινες 

δραστηριότητες, 

χρησιμοποιώντας διάφορες 

ποικίλες μεθοδολογίες συλλογής 

δεδομένων. 

Τα δεδομένα που θα συλλεχθούν 

θα αξιοποιηθούν για την 

ανάπτυξη διαχειριστικών σχεδίων 

και εφαρμογής δράσεων 

διατήρησης της θαλάσσιας 

χελώνας Caretta caretta. 

 

Αντιπυρική προστασία 

στο φαράγγι του Εθνικού 

Δρυμού Σαμαριάς 

 

Πραγματοποιήθηκε στα Χανιά 

στις   06 Φεβρουαρίου η παρου-

σίαση του τεχνικού πορίσματος, 

από την ομάδα εργασίας, που 

συγκροτήθηκε με απόφαση της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

Κρήτης, ώστε να υλοποιηθεί με 

τον καλύτερο δυνατό τρόπο η 

εφαρμογή του σχεδίου 

αντιπυρικής προστασίας του 

Εθνικού Δρυμού Σαμαριάς για τη 

νέα περίοδο λειτουργίας του, 

τους επόμενους μήνες. 

 

Η παρουσίαση πραγματοποιήθηκε 

σε Δήμους και φορείς ενώ 

συμμετείχαν στελέχη της Δ/νσης 

Πυροσβεστικών Υπηρεσιών, του 

Τμήματος Πολιτικής Προστασίας,  

 

του ΦΔΕΔΣ–ΔΚ και της Διεύθυνσης 

Δασών Χανίων. Το πόρισμα 

αφορούσε ενέργειες, έργα και 

συνεργασίες που απαιτούνται για 

τη βέλτιστη προετοιμασία των 

υπηρεσιών που συνεργάζονται 

στη διαχείριση και λειτουργία του 

Εθνικού Δρυμού, κατά τους μήνες 

που είναι επισκέψιμο το φαράγγι 

της Σαμαριάς. 

Σε συνάντηση που ακολούθησε, 

(20 Φεβρουάριου) συζητήθηκαν 

οι προτάσεις άμεσης εφαρμογής 

αντιπυρικής προστασίας οι οποίες 

μεταξύ άλλων περιλαμβάνουν τη 

δημιουργία ομάδας διάσωσης, 

την εφαρμογή ηλεκτρονικού 

εισιτηρίου για τον έλεγχο εισόδου 

- εξόδου στο Ξυλόσκαλο και στην 

Αγία Ρουμέλη  καθώς και έλεγχου 

στις θέσεις Άγιος Νικόλαος και 

Σαμαριά, τη δημιουργία ενημερω-

τικού φυλλαδίου κανονιστικού το 

οποίο θα παρέχεται από 

τουριστικά γραφεία, συνεργασία 

του ΦΔΕΔΣ-ΔΚ με την ΕΜΥ για τον 

σταθμό της Σαμαριάς και 

μεταφορά μετεωρολογικών 

δεδομένων προς όλους τους 

εμπλεκομένους σε καθημερινή 

βάση κ.λπ. 
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Φορέας διαχείρισης 
Δρυμού Σαμαριάς – Δ. 
Κρήτης 

 

Ο Φορέας Διαχείρισης Εθνικού 
Δρυμού Σαμαριάς (ΦΔΕΔΣ) 
συστάθηκε βάσει του Άρθρου 13 
του Ν. 3044/2002, με περιοχή 
αρμοδιότητας το Εθνικό Πάρκο 
Λευκών Ορέων. 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». 

Με το Ν4519/2018 ο ΦΔΕΔΣ 
μετονομάστηκε σε Φορέας 
Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού 
Σαμαριάς– Δυτικής Κρήτης 
(ΦΔΕΔΣ-ΔΚ) & η περιοχή ευθύνης 
του επεκτάθηκε σε όλες τις 
περιοχές του Δικτύου Natura 2000 
της Π.Ε. Χανίων.  Οι 
αρμοδιότητες του ΦΔΕΔΣ-ΔΚ 
μεταξύ άλλων περιλαμβάνουν: 

 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 και υποστήριξη 
τοπικών οικοτουριστικών 
προγραμμάτων. 

 

 

 

 

 

 

 


