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ΟΡΟΠΕΔΙΟ ΟΜΑΛΟΥ  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 3ο ενημερωτικό δελτίο.  

Στο δελτίο παρουσιάζονται τα νέα 

του Φορέα για το διάστημα 

Απρίλιος - Μάιος 2020 και πιο 

συγκεκριμένα ερευνητικές δράσεις 

στην περιοχή των Λευκών Ορέων, 

έργα που εξελίσσονται ή πρόκειται 

άμεσα να ξεκινήσουν με τη 

συμμετοχή του ΦΔΕΔΣ-ΔΚ στην 

περιοχή, αρμοδιότητάς του, καθώς 

και πρωτοβουλίες για την ανάδειξη 

και προστασία της περιοχής. 

 

 

 

Νέος περιβαλλοντικός νόμος 

Aδειοδοτήσεις έργων, προστατευόμενες 
περιοχές & λοιπές διατάξεις 

σελ.2 

 

Ερευνητικές δράσεις στα Λευκά Όρη 

Ερευνητικά έργα για μέτρηση δονήσεων στο 
φαράγγι της Σαμαριάς, παρακολούθηση 
νυχτερίδων & διατήρηση σπιζαετού 

σελ. 4 

 

Ταυτοποίηση κρητικού αιγάγρου 

Γενετική ταυτοποίηση Κρητικού Αιγάγρου,  

στο πλαίσιο της Πράξης «Ολοκληρωμένη 
Διαχείριση τοπίου Εθνικού Δρυμού Σαμαριάς   

σελ.3 

 
 

Συνάντηση για απειλούμενο κρινάκι 

Συνάντηση για την προστασία του 
Androcymbium rechingeri στο ΜΑΙΧ  

σελ. 7 

 

Ανάδειξη πολιτισμικού τοπίου 

Ανάπτυξη δικτύων επίσκεψης & ανάδειξης 
πολιτισμικού τοπίου στο Δ. Σφακίων  

σελ. 8 

 

Προσκλήσεις στο «Κρήτη 2014-2020» 

Προσκλήσεις για την επικοινωνιακή 

Στρατηγική του Φορέα & για την 
παρακολούθηση της ποσειδωνίας  

 σελ. 9 
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Εκσυγχρονισμός 
περιβαλλοντικής 
νομοθεσίας –  

Νόμος 4685/2020 

 

Δημοσιεύθηκε πρόσφατα ο 

Νόμος 4685/2020 (ΦΕΚ 92/Α/7-
5-2020) ο οποίος αφορά 

ζητήματα αρμοδιότητας του 

Υπουργείου Περιβάλλοντος και 

Ενέργειας.  

Με το νέο νόμο, τροποποιείται το 
θεσμικό πλαίσιο περιβαλλοντικής 

αδειοδότησης έργων και 

δραστηριοτήτων.  

Μεταξύ άλλων:  

 παρατείνεται από δέκα σε 

δέκα πέντε έτη, η διάρκεια 

ισχύος της Απόφασης 

Έγκρισης Περιβαλλοντικών 

Όρων (ΑΕΠΟ)  

 παρατείνεται, κατά δύο έτη, η 

διάρκεια ισχύος της ΑΕΠΟ για 

έργα ή δραστηριότητες που 

διαθέτουν Σύστημα 
Περιβαλλοντικής Διαχείρισης 

την Οικολογική Διαχείριση και 

Οικολογικό Έλεγχο (EMAS) & η 

διάρκεια ισχύος της ΑΕΠΟ για 
έργα ή δραστηριότητες που 

διαθέτουν Σύστημα Περιβαλ-

λοντικής Διαχείρισης ISO 14001 

ή άλλο αντίστοιχο σε ισχύ. 

Ο Νόμος στοχεύει να ρυθμίσει, 
θέματα που αφορούν την 

πιστοποίηση αξιολογητών ΜΠΕ 

και την τήρηση του σχετικού 

Μητρώου.  

Προστατευόμενες περιοχές  

Όσον αφορά στα θέματα διαχεί-

ρισης των Προστατευόμενων 

Περιοχών τροποποιούνται οι 
διατάξεις της κείμενης  

 

νομοθεσίας σχετικά με τις χρήσεις 

γης (Π.Δ.59/2018) και την 

προστασία του περιβάλλοντος (Ν. 
1650/1986) και μεταξύ άλλων:  

i. Επανακαθορίζονται οι γενικές 

και οι ειδικές κατηγορίες 

χρήσεων γης εντός των 
προστατευόμενων περιοχών 

καθώς και ο χαρακτηρισμός 

ζωνών ως προστατευόμενες 

περιοχές. 

ii. Προβλέπεται η κατάρτιση 
σχεδίων διαχείρισης για τις 

περιοχές προστασίας της 

βιοποικιλότητας και τα εθνικά 

πάρκα. Με Π.Δ. πραγματο-
ποιείται ο χαρακτηρισμός και η 

οριοθέτηση των εν λόγω 

περιοχών και καθορίζονται οι 

χρήσεις γης εντός αυτών. 

iii. Επανακαθορίζεται η 

διαδικασία κατάρτισης των 

ειδικών περιβαλλοντικών 

μελετών στις προστατευόμενες 

περιοχές καθώς και η 
διαδικασία σύνταξης και 

έγκρισης των σχεδίων 

διαχείρισης για τις περιοχές 

αυτές. 

 

 
iv. Παρέχονται οι αναγκαίες 

εξουσιοδοτήσεις, για τον 

χαρακτηρισμό και την οριοθέ-

τηση των προστατευόμενων 

περιοχών καθώς και για τον 
καθορισμό των χρήσεων γης 

και δραστηριοτήτων εντός των 

περιοχών αυτών. 

ΟΦΥΠΕΚΑ 

Βάσει του νέου Νόμου 

καταργούνται οι 36 Φορείς Δια-

χείρισης των Προστατευόμενων 

Περιοχών και ιδρύεται ένας 
κεντρικός φορέας συντονισμού 

«Οργανισμός Φυσικού 

Περιβάλλοντος και Κλιματικής 

Αλλαγής» ο οποίος θα διαθέτει 24 

μονάδες σε όλη τη χώρα που 
αντιστοιχούν στα σχέδια 

διαχείρισης, που εκπονούνται για 

τις περιοχές αυτές.  

Καταργούνται παράλληλα, τα 
υφιστάμενα διοικητικά συμβούλια 

και αντικαθίστανται από τοπικές 

συμβουλευτικές επιτροπές 

διαχείρισης οι οποίες θα 
αποτελούνται από εκπροσώπους 

της επιστημονικής κοινότητας, 

των περιβαλλοντικών οργανώ-

σεων, της αυτοδιοίκησης και της 

κοινωνίας των πολιτών. 
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Στην Κρήτη, συμφώνα με το 
4685/2020, ιδρύονται 2 μονάδες, 

τα όρια των οποίων φαίνονται 

στο Χάρτη δίπλα. Η πρώτη 

αναφέρεται ως Μονάδα 
Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου 

Σαμαριάς και προστατευόμενων 

περιοχών Δυτικής Κρήτης και η 

δεύτερη ως Μονάδα Διαχείρισης 

προστατευόμενων περιοχών 
Ανατολικής Κρήτης. 

 

Ζωνοποίηση περιοχών 

Natura 

Θεσμοθετείται η ζωνοποίηση των 

περιοχών Natura, προκειμένου να 

υπάρξουν δραστηριότητες 

ανάλογα με τον χαρακτήρα τους.  

 Ζώνη απόλυτης προστασίας 

της φύσης 

 Ζώνη προστασίας της φύσης 

 Ζώνη διαχείρισης οικοτόπων 
και ειδών 

 Ζώνη βιώσιμης διαχείρισης 

φυσικών πόρων. 

Στόχος, σύμφωνα με το 

υπουργείο, είναι να μην 
καθυστερεί η διαδικασία των 

ειδικών περιβαλλοντικών 

μελετών, αλλά και άλλες 

περιβαλλοντικές δραστηριότητες, 
με κλιμάκωση ανάλογα με τον 

βαθμό προστασίας.  

Άλλες Διατάξεις 

Τροποποιούνται επιπλέον οι 
διατάξεις σχετικά με την 

κατάρτιση των δασικών χαρτών 

(Ν.998/1979 & Ν.889/2010) και 

επανακαθορίζεται το νομοθετικό 
πλαίσιο σχετικά με τις οικιστικές 

πυκνώσεις. Τροποποιείται επίσης 

η νομοθεσία σχετικά με την 

ενεργειακή απόδοση κτιρίων 

προκειμένου να εναρμονισθεί με 

 

 τις σχετικές Οδηγίες της ΕΕ 

(2018/844/ΕΕ, 2010/31/ΕΕ και 

2012/27/ΕΕ).  

Τροποποιούνται οι διατάξεις του 

Ν.4001/2011 με την ενσωμάτωση 

στο εθνικό δίκαιο της ενωσιακής 

νομοθεσίας σχετικά με τους 
κοινούς κανόνες για την 

εσωτερική αγορά φυσικού αερίου 

[Οδηγίες (ΕΕ) 2019/692, 

2009/73/ΕΚ]. 

Τροποποιούνται οι διατάξεις της 

κείμενης νομοθεσίας (κυρίως ο 

Ν.4512/2018), σχετικά με θέματα 

που αφορούν στο Ελληνικό 

Κτηματολόγιο (εφεξής Φορέας).  

Ρυθμίζονται θέματα σχετικά με τη 

διαχείριση αποβλήτων. 

Το νομοθέτημα του ΥΠΕΝ δέχτηκε 

σκληρή κριτική και προκάλεσε 
πληθώρα αντιδράσεων εξαιτίας, 

εκτός των άλλων, του μεγάλου 

εύρους του και του 

περιορισμένου χρονικού 
διαστήματος που τέθηκε στη 

διαδικασίας διαβούλευσης το 

νομοσχέδιο. 

Εντοπίζοντας μια σειρά 

προβλημάτων το Διοικητικό  

 

Συμβούλιο του Φορέα απέστειλε 

ανοιχτή επιστολή στον αρμόδιο 

Υπουργό και πρωθυπουργό 
ζητώντας την απόσυρση του 

Νομοσχεδίου εστιάζοντας κυρίως: 

 στην προβληματική διαδικασία 

που ακολουθήθηκε, κατά τη 
διαβούλευση, που δεν επέτρεψε 

την ουσιαστική συζήτηση της 

πληθώρας των προτεινόμενων, 

στο Σχέδιο Νόμου, ζητημάτων,  

 στην κατάργηση των Φορέων 

Διαχείρισης που στον πυρήνα 

της διαμόρφωσής τους, είναι 

φορείς «τοπικότητας», αποκέ-

ντρωσης και διαβούλευσης, 

 στη «μηχανιστική» θεώρηση του 

φυσικού περιβάλλοντος. Τα 

χωροταξικά εργαλεία που 

χρησιμοποιούνται για το δομη-
μένο περιβάλλον μεταφέρονται 

μηχανιστικά ως εργαλεία 

χωροταξίας του φυσικού περι-

βάλλοντος, 

 στη χαλάρωση των καθεστώτων 

προστασίας των προστατευό-

μενων περιοχών.  
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Ερευνητικές δράσεις 
σε προστατευόμενες 
περιοχές 

Φαινόμενα κατολίσθησης 

 

Η μελέτη των κατολισθητικών 

φαινομένων στο Φαράγγι της 

Σαμαριάς και η εκτίμηση της 

επικινδυνότητας για τους 

επισκέπτες αποτελεί πεδίο 

έρευνας για το Πανεπιστήμιο του 

Τwente.  

Οι εργασίες που υλοποιούνται 

αφορούν:  

 στην πτήση με μη επανδρωμένο 

ιπτάμενο όχημα με στόχο την 

κάλυψη τμήματος του 

φαραγγιού & γειτονικών 

πρανών, απ’ όπου πηγάζουν τα 

κατολισθητικά φαινόμενα που 

επιδρούν στο βασικό μονοπάτι. 

 στην παρακολούθηση των 

κατολισθήσεων με γεώφωνα και 

κάμερες, κατά μήκος του 

μονοπατιού, σε μήκος περίπου 

500 μέτρων, κοντά στη βόρεια 

είσοδο του φαραγγιού. Οι 

κάμερες καλύπτουν διαφορε-

τικούς τύπους κατολισθητικών 

φαινομένων, κατά μήκος του 

τμήματος του μονοπατιού, 

περιλαμβάνοντας πτώσεις 

βράχων και ροές κορημάτων. Η 

φωτογράφιση καλύπτει τμήματα 

του μονοπατιού και των 

πρανών. 

Βάσει των δεδομένων που θα 

συλλεχθούν θα δημιουργηθεί 

ψηφιακό μοντέλο εδάφους 

ευκρίνειας και θα γίνει ανίχνευση 

και χαρακτηρισμός των 

κατολισθητικών φαινομένων κατά 

μήκους τους φαραγγιού ενώ θα 

ανιχνευθούν και περιοδικές 

αλλαγές στο ανάγλυφο του 

εδάφους λόγω των παραπάνω 

φαινομένων. 

Παρακολούθηση 

νυχτερίδων 

 

Οι νυχτερίδες και η σχέση τους 

με τη διαθεσιμότητα και την 

ποιότητα νερού στη Μεσογειακή 

υπολεκάνη» αποτελεί ερευνητικό 

έργο του Αριστοτέλειου 

Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης 

Βασικός σκοπός του προγράμ-

ματος είναι η διερεύνηση της 

σχέσης μεταξύ νυχτερίδων και 

υγροτόπων σε Μεσογειακά 

συστήματα.  

 

Παράλληλα, πρόκειται να 

διερευνηθούν οι πιθανές 

επιπτώσεις που η παγκόσμια 

υπερθέρμανση έχει στις νυχτε-

ρίδες, συγκρίνοντας δεδομένα 

νυχτερίδων και υγροτόπων σε 

διαφορετικές περιοχές (Ελλάδα, 

Βόρεια Καρολίνα, ΗΠΑ) που 

διαθέτουν παρόμοιο κλίμα και 
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οικοσυστήματα αλλά διαφέρουν 

ως προς τη διαθεσιμότητα του 

νερού το καλοκαίρι.  

Κοντά στο εποχικό λιμνίο του 

Ομαλού και στη λίμνη Κουρνά 

εγκαθίστανται σε τακτά χρονικά 

διαστήματα συσκευές κατά-

γραφής νυχτερίδων με στόχο τη 

συλλογή πολύτιμων δεδομένων 

για το έργο. 

Στο πλαίσιο του έργου 

GrecaBAT πραγματοποιείται 

καταγραφή νυχτερίδων σε τρεις 

περιοχές αρμοδιότητας του 

ΦΔΕΔΣ-ΔΚ. 

 

Βασικός στόχος του έργου  

αποτελεί η βελτίωση της 

κατάσταση διατήρησης 10 ειδών 

χειρόπτερων (Παραρτήματα II-IV, 

της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ, και 

σημαντικών καταφυγίων τους) 

και 8 επιλεγμένων σπηλαίων 

(Τύπος οικότοπου 8310, 

Παράρτημα Ι της Οδηγίας 

92/43/ΕΟΚ), βοηθώντας παράλ-

ληλα την επιβίωση της μοναδικής 

σπηλαιόβιας ζωής.  

Οι περιοχές μελέτης στη Δυτική 

Κρήτη είναι:  

 το σπήλαιο Ψιμάκι στο Δ. 

Αποκορώνου του Ν. Χανίων 

(NATURA GR4340010), 

 

 

  το σπήλαιο του Τζανή  

(οικότοπος 8310 του 

Παραρτήματος Ι της Οδηγίας 

των Οικοτόπων) που βρίσκεται 

στο οροπέδιο του Ομαλού των 

Λευκών Ορέων στο Ν. Χανίων, 

 

 μία σειρά από κτήρια του 

οικισμού της Σαμαριάς στο 

μέσο του φαραγγιού. 

Επιμέρους στόχους αποτελούν: 

 η ενδυνάμωση του νομικού 

πλαισίου της προστασίας και 

της διαχείρισης,  

 η εγκατάσταση, προηγμένων 

συστημάτων παρακολούθησης  

 

και έγκαιρης προειδοποίησης 

για τα σπήλαια και τη 

σπηλαιόβια ζωή, 

 η κατασκευή αυτόνομης ψηφι-

ακής συσκευής καταγραφής 

περιβαλλοντικών  παραμέτρων 

για την παρακολούθηση των 

σπηλαίων, 

 η ενημέρωση - κατάρτιση των 

εμπλεκομένων κοινωνικών 

φορέων ώστε να υιοθετήσουν 

στάση πιο φιλική προς τα 

σπήλαια και νυχτερίδες, 

σύμφωνα με την κείμενη 

νομοθεσία. 

 Ο ΦΔΕΔΣ-ΔΚ διευκολύνει την 

υλοποίηση των δράσεων και 

συμβάλλει σε αυτά όποτε του 

ζητείται.  

 
 www.lifegrecabat.eu/ 

https://www.lifebonelli.eu/
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Διατήρηση Σπιζαετού 

 

Συνεχίζεται η υλοποίηση του 

έργου «Διατήρηση & Διαχείριση 

του Σπιζαετού στην Ανατολική 

Μεσόγειο» η συνολική διάρκεια 

του οποίου είναι 4,5 χρόνια και 

σε αυτό το διάστημα πραγματο-

ποιούνται δράσεις δικτύωσης και 

επαφών με όλους τους άμεσα 

εμπλεκόμενους φορείς μεταξύ 

των οποίων και ο ΦΔΕΔΣ-ΔΚ. 

Το έργο έχει ως βασικό μέλημα 

να αντιμετωπίσει τις πιο κρίσιμες 

απειλές για τον Σπιζαετό στην 

Ελλάδα και την Κύπρο, μέσω της 

εφαρμογής δράσεων διατήρησης 

σε περιοχές του Δικτύου NATURA 

2000.  

 

www.lifebonelli.eu 

  

Κύριες δράσεις περιλαμβάνουν: 

 εκτεταμένη επιστημονική 

έρευνα για την κατανομή του 

είδους, 

 εκπαίδευση και κατάρτιση του 

προσωπικού των εμπλεκόμε- 

νων υπηρεσιών και φορέων 

υλοποίησης, 

 

 δράσεις για τη μείωση της 

όχλησης στις περιοχές 

φωλεοποίησης του είδους, 

 αύξηση της διαθεσιμότητας της 

λείας στις επικράτειες 

αναπαραγωγής, 

 μείωση της θνησιμότητας σε 

επικράτειες αναπαραγωγής 

και περιοχές διασποράς. 

 

Απώτερος στόχος αποτελεί η 

βελτίωση της κατάστασης διατή-

ρησης του Σπιζαετού και η 

διασφάλιση της ευνοϊκής 

κατάστασης διατήρησης του 100% 

του πληθυσμού της Ανατολικής 

Μεσογείου του είδους, μέσω της 

λειτουργίας ενός Δικτύου 

Ανατολικής Μεσογείου για τον 

Σπιζαετό (EMBONET).  

Στη Δυτική Κρήτη το έργο 

επικεντρώνει στις περιοχές: 

Φαράγγι Ίμπρου, Φαράγγι 

Αράδαινας, Φαράγγι Μαλάθυρου, 

Φαράγγι Αγίου Γεωργίου & 

Ακρωτήρι Γραμβούσας.  

 

Γενετική ταυτοποίηση 
Κρητικού Αιγάγρου 

 

Υπογράφηκε η σύμβαση 

«Γενετική ταυτοποίηση 

Κρητικού Αιγάγρου» στο πλαίσιο 

της εγκεκριμένης από τη 

Διαχειριστική Αρχή του Επιχειρη-

σιακού Προγράμματος «Κρήτη 

2014-2020», Πράξης «Ολοκληρω-

μένη Διαχείριση τοπιού Εθνικού 

Δρυμού Σαμαριάς» με Ανάδοχο το 

Πανεπιστήμιο Κρήτης.  

 

https://www.lifebonelli.eu/
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Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

 

. 

Στόχος του έργου είναι η 

ανάπτυξη ενός διαγνωστικού  

εργαλείου τόσο για την 

ταυτοποίηση όσο και για τη 

διάκριση του ενδημικού κρητικού 

αγριμιού από τους 

εξημερωμένους συγγενείς του, με 

τη χρήση μεθόδων Νέας Γενιάς 

Αλληλούχησης (Restriction site 

Associated DNA tags, RAD-tags). 

Τα αποτελέσματα του έργου θα 

αξιοποιηθούν από το Φορέα, στο 

πλαίσιο της προστασίας και της 

Διαχείρισης των φυσικών 

πληθυσμών του είδους εντός του 

Εθνικού Δρυμού.  

Πιο συγκεκριμένα, το έργο 

περιλαμβάνει τη χρήση μεθόδων 

Νέας Γενιάς Αλληλούχησης 

(ddRADseq) και γενετικών 

δεδομένων υψηλής κλίμακας για: 

 την ακριβή ταυτοποίηση και τη 

διάκριση μεταξύ των ατόμων 

που προέρχονται από τους 

φυσικούς πληθυσμούς του 

αγριμιού και εκείνων που 

ανήκουν στα εξημερωμένα 

κατσίκια, 

 τη διερεύνηση της ύπαρξης 

υβριδικών ατόμων και της 

συνεισφοράς κάθε είδους στα 

υβριδικά άτομα, 

 την εκτίμηση της εξελικτικής 

ιστορίας του αγριμιού στην 

Κρήτη, 

 την εκτίμηση της γενετικής 

δομής και ποικιλότητας και 

του βαθμού ομομιξίας των 

πληθυσμών των Λευκών 

Ορέων, 

 τον καθορισμό των ορίων του 

είδους, 

 την εκτίμηση και πιθανή 

πρόταση αναθεώρησης της 

ταξινομικής κατάστασης του 

αγριμιού.  

 

Συνάντηση για το 

απειλούμενο κρινάκι  

 

Συνάντηση εργασίας με στόχο 

την προστασία του είδους 

Androcymbium rechingeri πραγ-

ματοποιήθηκε στο Μεσογειακό 

Αγρονομικό Ινστιτούτο την 

Παρασκευή 8 Μαΐου 2020 με τη 

συμμετοχή των δήμων Κισσάμου, 

Καντάνου – Σελίνου, της 

Διεύθυνσης Δασών Χανίων, του 

ΜΑΙΧ και του ΦΔΕΔΣ-ΔΚ. 

Το Androcymbium rechingeri 

φύεται σε μικρές περιοχές σε 

παραλίες της Δυτικής Κρήτης και 

πουθενά αλλού στη γη. 

Πρόκειται για μικρό βολβώδες 

πολυετές φυτό, ύψους μερικών 

εκατοστών και ανθίζει από το 

Δεκέμβριο έως το Φεβρουάριο.  

Κάθε φυτό έχει περισσότερα από 

4 άνθη τα οποία είναι λευκά και 

συνήθως με επιμήκεις μωβ λεπτές 

ρίγες. Προστατεύεται από το 

Π.Δ.67/81, από τη Συνθήκη της 

Βέρνης και περιλαμβάνεται στα 

παραρτήματα ΙΙ* και IV της 

Οδηγίας των Οικοτόπων. 

Πρόκειται για απειλούμενο με 

εξαφάνιση είδος σύμφωνα με το 

Κόκκινο Βιβλίο των Σπάνιων και 

Απειλούμενων Φυτών της 

Ελλάδας, καθώς οι πληθυσμοί του  

δέχονται σημαντικές πιέσεις οι 

οποίες οφείλονται κυρίως στην 

τουριστική ανάπτυξη. 

www.west-crete.com 

 

Στόχος του έργου «Διαχειριστικές 

δράσεις με σκοπό την επίτευξη 

της Ικανοποιητικής Κατάστασης 

Διατήρησης του φυτικού είδους, 

προτεραιότητας της Οδηγίας των 

Οικοτόπων, Androcymbium 

rechingeri Greuter (1842) στην 

Ελλάδα» είναι η προστασία και 

ανάδειξη του φυτού αυτού. 
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Φορέας υλοποίησης της δράσης 

είναι η Μονάδα Διατήρησης 

Μεσογειακών Φυτών του ΜΑΙΧ σε 

συνεργασία με τη Διεύθυνση 

Δασών Χανίων και τον ΦΔΕΔΣ-ΔΚ. 

Οι δράσεις περιλαμβάνουν: 

 Περιφράξεις για την άρση των 

πιέσεων και απειλών που 

έχουν σημαντικές επιπτώσεις 

στο είδος. 

 Εκτός τόπου διατήρηση του 

είδους στην Τράπεζα Σπόρων 

του ΜΑΙΧ. 

 Επί τόπου διατήρηση του 

είδους: επανεγκατάσταση ή 

ενίσχυση του πληθυσμού όπου 

απαιτείται.  

 Ενημερωτικές και εκπαιδευ-

τικές δράσεις. 

 

Ανάδειξη πολιτισμικού 

τοπίου στο Δ. Σφακίων 

 

Συνεχίζεται η υλοποίηση του 

έργου «Έρευνα και Ανάπτυξη 

Δικτύων και Ανάδειξης του 

Πολιτισμικού Τοπίου στο Δήμο  

Σφακίων». 

Παρουσιάστηκε στην αρμόδια 

Επιτροπή, τον Απρίλιο, τμήμα 

των παραδοτέων του έργου του 

οποίου το καλοκαίρι του 2019, 

υπεγράφη προγραμματική 

σύμβαση, μεταξύ του Υπουργείου 

Πολιτισμού και Αθλητισμού, της 

Περιφέρειας Κρήτης, του ΦΔΕΔΣ-

ΔΚ, του Δήμου Σφακίων και του 

Πολυτεχνείου Κρήτης.  

Σκοπός του έργου, είναι η 

διατύπωση προτάσεων για τη 

βελτίωση  των προσφερόμενων  

 

 

διαδρομών στα μνημεία της 

φύσης και του πολιτισμού, κατά 

μήκος και στα παρακλάδια του 

μονοπατιού Ε4 που από τα δυτικά 

όρια του Δήμου Σφακίων, 

προερχόμενο από Σούγια, 

καταλήγει στην Χώρα Σφακίων, 

με ενδιάμεσους σταθμούς στους 

οικισμούς Αγιά Ρουμέλη και 

Λουτρό. 

 

Βάσει της Προγραμματικής οι 

συμβαλλόμενοι μετέχουν στην 

προώθηση προτάσεων και στη 

συνέχεια σε συνέργειες στην 

υλοποίηση των σχετικών έργων 

που θα προκύψουν, για τη 

στήριξη και ασφαλή λειτουργία 

του παραθαλάσσιου τμήματος του 

μονοπατιού Ε4, από την περιοχή 

«Μασχάλη» δυτικά της Αγιάς 

Ρουμέλης έως την Χώρα Σφακίων  

και των σχετιζόμενων με αυτό 

μονοπατιών, προς τον οθωμανικό  

 

κουλέ Αγιάς Ρουμέλης, από τον 

ναό του Αγίου Παύλου έως τον 

«Καλό Πόρο» στον οικισμό Άγιο 

Ιωάννη, τέλος από το Λουτρό 

στην Ανώπολη. 

Στις διαδρομές αυτές 

συναντώνται μνημεία του  πολιτι-

σμού, τα οποία μελετώνται, 

προκειμένου να αποδοθεί ένα 

ολοκληρωμένο δίκτυο επίσκεψης 

στον νότο του Δήμου Σφακίων, σε 

συνδυασμό με την λειτουργία 

μικρών κέντρων πληροφόρησης 

στην οικία Μπικουβαράκη στο 

Ασκύφου, στο Πρώτο Σχολείο 

Γεωργίου Ξενουδάκη στην Ίμπρο 

και στον οίκο Σεημένη στην 

Ανώπολη 

Η χρονική διάρκεια υλοποίησης 

του έργου είναι είκοσι μήνες. 
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Διαγωνισμοί & 

προσκλήσεις στο 

πλαίσιο του ΠΕΠ 

Κρήτης 

 

Διεθνή διαγωνισμό για την 

ανάθεση σύμβασης στο πλαίσιο 

της Πράξης «Ολοκληρωμένη 

Διαχείριση Τοπιού Εθνικού 

δρυμού Σαμαριάς" που 

εντάσσεται στο Επιχειρησιακό 

Πρόγραμμα «Κρήτη 2014-

2020», προκήρυξε ο ΦΔΕΔΣ – 

ΔΚ.  

Αντικείμενο του διαγωνισμού 

«Επικοινωνιακή Στρατηγική 

Εθνικού Δρυμού Σαμαριάς και 

Φορέα Διαχείρισης» αποτελεί η 

αποτελεσματική πληροφόρηση / 

ενημέρωση του κοινού, καθώς 

και ειδικών ομάδων σε θέματα 

που αφορούν την περιοχή. 

Επιμέρους στόχους αποτελούν:  

 η ανάδειξη της προστατευ-

όμενης περιοχής, 

  η ευαισθητοποίηση και 

ενημέρωση των πολιτών και 

φορέων,  

 η παροχή πληροφοριών και 

ανάδειξη καλών πρακτικών 

σχετικά με τις δυνατότητες 

ανάπτυξης στην περιοχή,  

 η προστασία και ανάπτυξη της 

περιοχής, 

 

 η ανάδειξη του ρόλου  του 

Φορέα Διαχείρισης Εθνικού 

Δρυμού Σαμαριάς – Δυτικής 

Κρήτης, η δικτύωση των 

επιστημονικών & κοινωνικών 

φορέων.  

Τα σχετικά της διακήρυξης 

έγγραφα είναι διαθέσιμα μέσω 

της διαδικτυακής πύλης 

www.promitheus.gov.gr και στην 

ιστοσελίδα www.samaria.gr.  

Η Παρακολούθηση των υφάλων, 

των λιβαδιών ποσειδωνίας, των 

υποθαλάσσιων σπηλαίων και της 

μεσογειακής φώκιας καθώς και 

καταγραφή άλλων στοιχείων και 

παραμέτρων του θαλάσσιου 

περιβάλλοντος αποτελεί 

αντικείμενο διακήρυξης που 

σύντομα θα δημοσιεύσει ο 

ΦΔΕΔΣ-ΔΚ. 

Επιμέρους δράσεις του έργου 

αποτελούν: 

 έκθεση και επικαιροποίηση της 

βάσης δεδομένων με 

βιβλιογραφικές αναφορές 

 

 δημιουργία γεωγραφική βάση 

δεδομένων με συμπληρωμένα 

πρωτόκολλα παρακολούθησης 

για κάθε είδος και τύπο 

οικοτόπου, 

 έκθεση πεπραγμένων, όπου 

πέραν της παρουσίασης των 

εργασιών που έλαβαν χώρα, 

θα αναγράφονται όλα τα 

προβλήματα που ανέκυψαν και 

ο τρόπος με τον οποίο 

επιλύθηκαν, 

 δημιουργία διανυσματικών 

αρχείων που θα απεικονίζουν 

την εξάπλωση των ειδών & την 

επικαιροποίηση της εξάπλω-

σης των Τύπων Οικοτόπων 

(Τ.Ο.)  

 δημιουργία τυποποιημένου 

εντύπου που θα συνοδεύεται 

από σχετική έκθεση  

τεκμηρίωσης για τη 

συμπλήρωση κάθε πεδίου στην 

οποία θα παρουσιάζεται ο 

τρόπος υπολογισμού του 

βαθμού διατήρησης κάθε 

είδους και τύπου οικοτόπου.   

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.samaria.gr/
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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 αντικειμέ-
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. 
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