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ΛΙΜΝΙΟ 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 5ο ενημερωτικό δελτίο.  

Στο δελτίο παρουσιάζονται τα νέα 

του Φορέα για το διάστημα Ιούνιος 

– Ιούλιος 2020 και πιο 

συγκεκριμένα εκδηλώσεις τοπικής 

διαβούλευσης και συναντήσεις 

εργασίας που συμμετείχε ο ΦΔΕΔΣ-

ΔΚ καθώς και έργα που 

υλοποιούνται στην περιοχή 

αρμοδιότητάς του. 

 

  Μεσογειακά Εποχικά Λιμνία 

Μεσογειακά Εποχιακά Λιμνία & η σημασία τους                                                              

…                                                         …   σελ. 2 

Βιώσιμη Κινητικότητας Δ. Πλατανιά 

Συνάντηση για το στρατηγικό σχέδιο βιώσιμης 

κινητικότητας Δ. Πλατανιά                     σελ.6 

 

 

Αναβίωση ιστορικού τυροκομείου 

Συνάντηση για την αναβίωση τυροκομείου στο 
Κουστογέρακο                                      σελ. 4 

Επίσκεψη εμπειρογνωμόνων TAIEX 

Αποδεκτό έγινε το αίτημα του ΦΔΕΔΣ-ΔΚ για 

αυτοψία στο Δ. Κισσάμου                        σελ.6 

  Καταγραφή ενδιαιτημάτων  

Καταγραφές  πεδίου για λιβάδια  ποσειδωνίας & 

Caretta caretta                                           σελ.5 

Εργαστήρια κατάρτισης ΒΙΟ2CARE 

Διαδικτυακά εργαστήρια κατάρτισης BIO2CARE                                                 

.                                                               σελ.7 

  Γενετική ταυτοποίηση αιγάγρου 

Συλλογή δειγμάτων από οικόσιτα ζώα 

                                                         σελ.5 

Αντιπυρική προστασία  
Σύσκεψη για την αντιπυρική προστασία  Δ. 

Καντάνου - Σελίνου                               σελ.7 
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Μεσογειακά Εποχικά 
Λιμνία 

 

Τα Μεσογειακά Εποχικά Λιμνία ή 

Τέλματα, (ΜΕΛ ή ΜΕΤ) 

αποτελούν οικότοπους προτε-

ραιότητας (κωδικός: 3170*) και 

εξαιρετικής οικολογικής σημασίας 

βάσει της Ευρωπαϊκής 

νομοθεσίας (Οδηγία 92/43/EE). 

Οι οικότοποι των ΜΕΛ, είναι 

συνήθως μικροί σε έκταση 

υγρότοποι οι οποίοι ωστόσο 

φιλοξενούν σημαντικό αριθμό 

ειδών χλωρίδας και πανίδας.  

Τα ΜΕΛ είναι φυσικά έγκοιλα του 

εδάφους τα οποία συγκε-

ντρώνουν νερό κατά τη χειμερινή 

περίοδο και αποξηραίνονται, 

κυρίως λόγω εξάτμισης κατά τη 

θερινή περίοδο.  

Τα εν λόγω λιμνία υποστηρίζουν 

μια πλούσια βιοποικιλότητα που 

περιλαμβάνει υψηλή βλάστηση, 

αμφίβια και γυρίνους, έντομα, 

πολλούς μικροοργανισμούς και 

μακροασπόνδυλα, με ορισμένα 

είδη να είναι ενδημικά. Παρά το 

μικρό μέγεθός τους είναι πιθανόν 

σε αρκετές περιπτώσεις να 

διαφυλάσσουν πολλά σπάνια και 

υπό εξαφάνιση είδη.  

Τα ΜΕΛ είναι συνήθως 

απομονωμένα ενδιαιτήματα, που 

αποτελούν σημαντικό περιβάλλον 

και για αρκετά μεταναστευτικά 

πουλιά. 

Ορισμένα είδη εξαρτώνται και 

από τις υδρολογικές αλλαγές των 

λιμνίων. Η διακύμανση των 

πλημμυρικών περιόδων παίζει 

καθοριστικό ρόλο στη 

διαμόρφωση όχι μόνο της 

ποικιλομορφίας των φυτικών 

ειδών, αλλά και στο να επιτρέψει 

σε αυτά τα είδη την 

αναπαραγωγή τους. Η αλλαγή 

του υδρολογικού καθεστώτος 

επομένως θα μπορούσε να 

προκαλέσει καταστροφικές 

συνέπειες στην βιοποικιλότητα.  

(Πηγή: Φ. Σταμάτη, Υδρολογία και Γεωχημεία 

των ΜΕΛ της Δυτικής Κρήτης, Πολυτεχνείο 

Κρήτης, 2006) 

 

Παρακολούθηση λιμνίου Ομαλού 

Το λιμνίο του Ομαλού, βρίσκεται 

στη Ν/Δ πλευρά του ορο ̟πεδίου, 

πλησίον των ̟πρανών παρακεί-

μενης κορυφής με έκταση 5.900 

m3, δί̟πλα στο δρόμο ̟που συνδέει 

το Ξυλόσκαλο με το Σελινιώτικο 

Γύρο και ̟περίπου 2,5 km νότια 

από τον οικισμό του Ομαλού. 

Το υψόμετρό του είναι στα 

1.060m, έχει σχεδόν κυκλικό 

σχήμα, έκταση ̟κοντά στα 1.600 

m² ενώ η υδρολεκάνη απορροής 

του είναι περίπου 3.000 m².  
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Το λιμνίο αυτό έχει χαρακτηριστεί 

ως οικότοπος προτεραιότητας και 

παρακολουθείται συστηματικά 

την τελευταία τριετία από το 

προσωπικό του Φορέα. 

 Σε μηνιαία βάση λαμβάνονται 

φωτογραφίες με χρήση drone οι 

οποίες στη συνέχεια επεξεργά-

ζονται ώστε να προκύψει 

τρισδιάστατη απεικόνιση του 

λιμνίου και να εξαχθούν 

συμπεράσματα ως προς την 

εποχική διακύμανση της στάθμης 

του και των επιπτώσεων αυτής 

στη πανίδα και χλωρίδα που 

φιλοξενεί.  

 

Πετρόλιμνη στα Χαιρεθιανά  

Στις 12 Ιουνίου στελέχη του 

ΦΔΕΔΣ-ΔΚ, πραγματοποίησαν 

επίσκεψη στην Πετρόλιμνη στα 

Χαιρεθιανά Κισσάμου, έπειτα 

από πρόσκληση δημοτών, για 

την εκτίμηση της υφιστάμενης 

κατάστασης και παρόλο που η 

συγκεκριμένη τοποθεσία 

βρίσκεται εκτός του δικτύου 

Natura 2000 και επομένως δεν 

εμπίπτει στην αρμοδιότητα του 

Φορέα. Ωστόσο, η επιτόπια 

αυτοψία, υλοποιήθηκε έχοντας 

υπόψη την οικολογική σημασία 

των εποχικών τελμάτων για την 

περιοχή.  

Η Πετρόλιμνη αποτελεί μια 

ιδιαίτερη περίπτωση εποχικού 

λιμνίου αφού αναπτύσσεται 

απευθείας πάνω στο πέτρωμα, 

κάτι που είναι σχετικά 

ασυνήθιστο. Πρόκειται για έναν 

υγρότοπο εποχιακής φύσης ο 

οποίος το χειμώνα γεμίζει με το 

νερό της βροχής (το οποίο 

διατηρεί ένα σημαντικό διάστημα 

του έτους) ενώ το καλοκαίρι 

ξηραίνεται φυσικά, προσδίδοντάς 

του την εποχικότητα που 

χαρακτηρίζει τα ΜΕΛ. Αυτό 

επιβεβαιώνεται και από το 

σχετικό αρχείο δορυφορικών 

φωτογραφιών όπου κατά τους 

χειμερινούς μήνες η Πετρόλιμνη 

έχει νερό, ενώ το καλοκαίρι 

εμφανίζεται ξερή.  

Προκειμένου να διασφαλιστεί η 

προστασία του λιμνίου, δεν θα 

πρέπει να λαμβάνει χώρα 

υδροληψία, ούτε αυθαίρετη 

προσθήκη νερού με τεχνητό 

τρόπο. Σε κάθε περίπτωση η 

Πετρόλιμνη αξίζει προστασίας, 

κάτι που, σε σημαντικό βαθμό, 

αποτελεί ευθύνη των ίδιων των 

κατοίκων της περιοχής οι οποίοι 

θα πρέπει να προφυλάξουν το 

φυσικό πλούτο που καθιστά τον 

τόπο τους μοναδικό. 

Εκ νέου επίσκεψη θα 

πραγματοποιηθεί κατά τους 

χειμερινούς μήνες οπότε και το 

λιμνίο αναμένεται να έχει 

συγκεντρώσει νερό. 
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Αναβίωση ιστορικού 

τυροκομείου στα Λευκά 

Όρη  

Στις 29 Μάιου πραγματοποιήθηκε 

συνάντηση με τη συμμετοχή και 

του Προέδρου του ΦΔΕΔΣ-ΔΚ δρ. 

Π. Λυμπεράκη στα γραφεία του  

Κέντρου Στήριξης Κοινωνικής και 

Αλληλέγγυας Οικονομίας Νομού 

Χανίων. Στόχος της συνάντησης 

ήταν η αναζήτηση και ανάδειξη 

λύσεων προκειμένου να 

λειτουργήσει το ιστορικό 

τυροκομείο της Αχλάδας κοντά 

στο χωριό Κουστογέρακο δήμου 

Καντάνου Σελίνου.  

H αιγοπροβατοτροφία, είναι 

συνυφασμένη με την παράδοση 

και χάνεται μέσα στους μύθους 

της Κρήτης. 

Η κτηνοτροφία ακόμα και σήμερα 

στηρίζεται στην ελεύθερη βοσκή 

μικρών ζώων (αίγες, πρόβατα) τα 

οποία τρέφονται με άγρια χόρτα 

των ορέων. 

 

(Πηγή: Α. Πλυμάκης, Κούμοι - Μιτάτα και 

βοσκοί στα Λευκά Όρη και Ψηλορείτη, 2008) 

Οι κούμοι και τα μιτάτα, που σε 

αρκετές περιπτώσεις, διασώ-

ζονται και λειτουργούν ακόμα 

στη Δυτική Κρήτη,  καταδει-

κνύουν τη σημαντική θέση που 

καταλάμβανε και καταλαμβάνει η 

τυροκομία στην κρητική 

γαστρονομία, αλλά και στη ζωή, 

κυρίως των κατοίκων των 

ορεινών περιοχών.  

Το τυροκομείο της Αχλάδας, 

φέρεται να οικοδομήθηκε στις 

αρχές της δεκαετίας του 1930. 

 

(Πηγή: Α. Πλυμάκης, Οι πρωτοπόροι της 

ορειβασίας στα Χανιά, 2008) 

Το κτίριο ήταν δομημένο σε 3 

χώρους: 

i. στην αίθουσα όπου διέμεναν ο 

τυροκόμος και ο βοηθός και 

παρασκευάζονταν τα 

τυροκομικά προϊόντα  

ii. στην αίθουσα όπου διέμεναν οι 

βοσκοί και  

iii. στο χώρο αποθήκευσης και 

ωρίμανσης των τυριών. Η 

αίθουσα αυτή ήταν θαφτή 

ώστε να διατηρείται σταθερή η 

θερμοκρασία των προϊόντων. 

Η περιοχή της Αχλάδας και οι 

γύρω από αυτήν περιοχές,  κατά 

τη Γερμανική κατοχή ήταν κέντρο 

αντίστασης κατά των κατοχικών 

δυνάμεων. 

Το τυροκομείο καταστράφηκε, 

σχεδόν ολοσχερώς ένα μήνα μετά 

την ιστορική μάχη της Αχλάδας, 

το 1943 συνέχισε ωστόσο,  τη 

λειτουργία του μέχρι το 1984, 

αφού η σκεπή δεν είχε ακόμη 

καταπέσει.  

Σήμερα, διατηρείται  η σκεπή της 

αποθήκης ενώ είναι εντελώς 

κατεδαφισμένες οι δύο άλλες 

αίθουσες. 

Τα τελευταία χρόνια γίνονται 

προσπάθειες εύρεσης χρηματοδό-

τησης αναστήλωσης και 

αναβιώσης του ιστορικού αυτού 

χώρου έχοντας υπόψη: 

  πως το τυροκομείο βρίσκεται 

σε μια ιστορική περιοχή με 

ιδιαίτερο φυσικό κάλλος και 

πως 

 καθώς στην περιοχή υπάρχει 

αρκετή κτηνοτροφία, η ύπαρξη 

ενός τυροκομείου θα βοηθούσε 

στην ανάπτυξη της περιοχής, 

αποτελώντας ένα χρήσιμο έργο 

για τους κτηνοτρόφους.  

(Πηγή: Σύλλογος Επιστημόνων Σελίνου) 

Τυροκομείο Αχλάδας, 05.06.1933 
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Καταγραφή 
ενδιαιτημάτων Caretta 
– caretta  
 

Στο πλαίσιο της δράσης "Coastal 

habitat mapping using low cost 

tools and satellite-based 

technology" ο ΦΔΕΔΣ-ΔΚ 

πραγματοποιεί αυτές τις ημέρες, 

εργασίες συλλογής δεδομένων 

πεδίου για την κατάσταση των 

λιβαδιών ποσειδωνίας και της 

χελώνας Caretta caretta για την 

περιοχή Natura 2000 με κωδικό 

GR4340003 «Χερσόνησος 

Ροδωπού – παραλία Μάλεμε – 

Κόλπος Χανίων».  

Οι εργασίες πεδίου 

περιλαμβάνουν, σάρωση της 

περιοχής από το σκάφος του 

Φορέα με ηχοβολιστικές 

συσκευές - αποτύπωση 

δεδομένων και καταδύσεις σε 

επιλεγμένα σημεία για 

αναγνώριση της οικολογικής 

κατάστασης της περιοχής.  

Το έργο πραγματοποιείται με τη 

συνεργασία της 

Τerrasolutions.m.e.r · Επιστήμη, 

τεχνολογία και μηχανική. 

 

 

 

 

 

Γενετική ταυτοποίηση 
Κρητικού Αιγάγρου 

 

 Στο πλαίσιο της δράσης «Γενετική 

ταυτοποίηση Κρητικού Αιγάγρου» 

του Επιχειρησιακού Προγράμ-

ματος «Κρήτη 2014-2020», της 

Πράξης «Ολοκληρωμένη Διαχείρ-

ιση τοπιού Εθνικού Δρυμού 

Σαμαριάς» με Ανάδοχο το 

Πανεπιστήμιο Κρήτης ξεκίνησε η 

υλοποίηση της πρώτης φάσης.  

Από την έναρξη του έργου, το 

Μάιο του 2020, πραγματο-

ποιήθηκε συλλογή υλικού, 

αξιοποιώντας δείγματα: 

  που ήδη υπάρχουν στο 

Μουσείο Φυσικής Ιστορίας 

Κρήτης (ΜΦΙΚ),  

  από άλλες συλλογές, 

 

 

 που συλλέχθηκαν στο πλαίσιο 

του έργου.  

Σε συνεννόηση με κτηνοτρόφους 

της περιοχής διασφαλίστηκε η 

συλλογή των δειγμάτων από ζώα 

ελεύθερης βοσκής με τη βοήθεια 

κτηνιάτρου. Στις διαδικασίες 

δειγματοληψίας εκ μέρους του 

Φορέα συμμετείχε η κυρία Α. 

Κουτσαυτάκη, Ειδικός Δασικής 

Προστασίας. 

 

https://www.facebook.com/hashtag/terrasolutions?__cft__%5b0%5d=AZVZ1B191Q-shq13LSBrdqf6rtN3telKT_wrVPXlXvnTuMBbeZEpOLCQLICvMSRb0QpdPnWwOCOmCl5OV3C0x74gaIhXis18KKkoLmsZobJsULdvc_QJOLMydez75lQkbg5UM7aYUh60OTB5GovV2R7cMa8zzuZDzE-kMe8PQtQcGQ&__tn__=*NK-R
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Τα δείγματα προβλέπεται να είναι 

δύο κατηγοριών: από οικόσιτα 

ζώα και από Αίγαγρο του 

κρητικού υποείδους Capra 

aegagrus cretica καθώς και 

δείγματα άλλων συγγενικών 

ειδών π.χ. Capra ibex τα οποία θα 

χρησιμοποιηθούν ως εξω-ομάδες. 

 

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. 

Διαβούλευση Σχεδίου 
Βιώσιμης Κινητικότητας 
Δήμου Πλατανιά 
 

Η 1η συνάντηση εργασίας, της 

Επιτροπής Διαβούλευσης για το 

στρατηγικό σχέδιο βιώσιμης 

κινητικότητας για κατοίκους και 

επισκέπτες στην ευρύτερη 

περιοχή του Δήμου Πλατανιά, 

πραγματοποιήθηκε από το Δ. 

Πλατανιά και το Εργαστήριο 

Ανανεώσιμων και Βιώσιμων 

Ενεργειακών Συστημάτων της 

Σχολής Μηχανικών Περιβάλλοντος 

Πολυτεχνείου Κρήτης.  

Μεταξύ των προσκεκλημένων 

συμμετεχόντων ήταν και ο  

ΦΔΕΔΣ-ΔΚ. Η συνάντηση 

οργανώθηκε στο πλαίσιο της 

ευρωπαϊκής δράσης «SUMP-PLUS, 

και υποστηρίζει τη μετάβαση προς 

πιο βιώσιμες πόλεις και 

οικονομίες χαμηλών εκπομπών 

άνθρακα στο οποίο ο Δ. Πλατανιά 

μετέχει, ως περιοχή εφαρμογής 

πρότυπης μεθοδολογίας. 

Πραγματοποιήθηκαν τρία 

θεματικά εργαστήρια:  

 ανάλυση της υφιστάμενης 

κατάστασης για την 

κινητικότητα στο Δήμο 

Πλατανιά,  

 συνδιαμόρφωση του οράματος 

του Δήμου Πλατανιά για την 

βιώσιμη κινητικότητα, αλλά και 

των στρατηγικών στόχων,  

 προτεραιότητες για μέτρα 

βιώσιμης κινητικότητας. 

 

 

Σκοπός της συνάντησης ήταν  να 

εξεταστούν νέες προσεγγίσεις και 

ευκαιρίες για περισσότερες 

βιώσιμες και πιο φιλικές προς το 

περιβάλλον μεταφορές και να 

βοηθήσουν τον Δήμο να 

αντιμετωπίσει τις προκλήσεις που 

σχετίζονται με την κινητικότητα, 

τις κατακόρυφα αυξημένες 

ανάγκες κατά την τουριστική 

περίοδο και τις περιορισμένες 

πηγές χρηματοδότησης, 

βελτιώνοντας συνολικά την 

εικόνα της περιοχής ως 

τουριστικό προορισμό αλλά και 

την καθημερινότητα της τοπικής 

κοινωνίας, συμβάλλοντας τόσο 

στην τοπική επιχειρηματικότητα 

και την οικονομική ανάπτυξη όσο 

και στην προστασία του 

περιβάλλοντος και της 

πολιτιστικής κληρονομιάς. 

 

Επίσκεψη 
εμπειρογνωμόνων της 
TAIEX 

Αποδεκτή έγινε η αίτηση του 

ΦΔΕΔΣ-ΔΚ για την επιτόπου 

αυτοψία εμπειρογνωμόνων της 

ΤΑΙΕΧ προκειμένου να προτείνουν  

ολοκληρωμένες δράσεις σχετικά 

με τη διαχείριση των υδάτων σε 

προστατευόμενες περιοχές στο 

δυτικό τμήμα του Νομού Χανίων. 



  ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΡΥΜΟΥ ΣΑΜΑΡΙΑΣ – Δ. ΚΡΗΤΗΣ Τεύχος # 5  7 

 

 

  

 
 

 

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

 

. 
 

Αφορμή για την πρόσκληση 

στάθηκαν τα ακραία καιρικά 

φαινόμενα που σημειώθηκαν στην 

Κρήτη τον Ιανουάριο και 

Φεβρουάριο του 2019, οπότε και 

καταγράφηκαν εκτεταμένες 

ζημιές σε υποδομές σε ολόκληρο 

το νομό Χανίων. 

Ειδικότερα, ζητήθηκε συνδρομή 

για περιοχή του Δήμου Κισσάμου 

η οποία επίσης αποτελεί και 

τμήμα του δικτύου Natura 2000 

(SCI GR4340004).  

Η  αίτηση αφορούσε στην παροχή 

συμβουλών από ειδικούς που θα 

εστιάζουν σε λύσεις που 

βασίζονται στη φύση (nature 

based solutions) για δύο 

χείμαρρους της περιοχής 

(«Τύφλος» και  «Ξηροπόταμος»). 

Η περιοχή είναι υψηλής φυσικής 

αξίας και αραιοκατοικημένη.  

 

Η κύρια ιδέα είναι να αναζητηθεί 

η  δυνατότητα ταυτόχρονης 

προστασίας από ακραία 

φαινόμενα, διαχείρισης και 

αξιοποίησης του νερού για 

διάφορες χρήσεις (άρδευση, 

ύδρευση, παραγωγή ενέργειας 

κ.λπ.) μέσα από λύσεις που δεν 

θα θίγουν το φυσικό περιβάλλον. 

Η υπηρεσία Τεχνικής Βοήθειας 

και Ανταλλαγής Πληροφοριών 

(TAIEX) αποτελεί  μέσο της ΕΕ για 

την ενίσχυση των θεσμών.  

Η TAIEX προσφέρει 3 βασικές 

μορφές στήριξης: 

 εργαστήρια 

 αποστολές εμπειρογνωμόνων 

 εκπαιδευτικές επισκέψεις. 

 

Εργαστήρια κατάρτισης 

ΒΙΟ2CARE 

 

 

Διαδικτυακά, πραγματοποιήθηκε 

το σεμινάριο, την Πέμπτη 9 

Ιουλίου, στο πλαίσιο του έργου 

«Reinforcing Protected Areas 

Capacity through an Innovative 

Methodology for Sustainability»  

(BIO2CARE), με τίτλο «Μία 

ολιστική ματιά στην βιώσιμη 

διαχείριση προστατευόμενων 

περιοχών (ΠΠ)», όπου αναπτύχ-

θηκαν θέματα σχετικά με την 

προστασία της βιοποικιλότητας,  

την εφαρμογή των αρχών της 

κυκλικής οικονομίας, την 

ανάπτυξη συμβιωτικών δράσεων 

και την εφαρμογή οικολογικής 

σήμανσης σε προστατευόμενες 

περιοχές.  

Τα εργαστήρια, είχαν ως στόχο 

την ενημέρωση του ευρύτερου 

κοινού σε καινοτόμα θέματα και 

εργαλεία που αφορούν την 

αειφόρο προστασίας ΠΠ, καθώς 

και την ενίσχυση της διοικητικής 

και διαχειριστικής ικανότητας 

των Φορέων Διαχείρισης τους.  

Στο πλαίσιο του 2ου εργαστηρίου 

(Sustainable Tourism in Protected 

Areas -The BIO2CARE Labelling 

Scheme) πραγματοποίησε 

εισήγηση ο κος Α. Μπαρνιάς, 

δασολόγος και στέλεχος του 

ΦΔΕΔΣ-ΔΚ με τίτλο «Enhancing 

and promoting local products and 

services through simple methods 

of certification». 

Περισσότερες πληροφορίες είναι 

διαθέσιμες στον ιστότοπο του 

έργου: https://bio2care.eu/en  

 

Συνάντηση για 

αντιπυρική προστασία  

Την Παρασκευή 24 Ιουλίου 

πραγματοποιήθηκε συνεδρίαση  

στα γραφεία του Δήμου 

Καντάνου-Σελίνου στον Καμπανό 

με θέμα: Προστασία από δασικές 

πυρκαγιές των δασών στο 

Κουστογέρακο και στα Καμάρια 

με τη συμμετοχή της 

Πυροσβεστικής Υπηρεσίας 

Χανίων, της Πυροσβεστικής 

Υπηρεσίας Κισσάμου, της 

Διεύθυνσης Δασών και του 

Φορέα. Εκ μέρους του ΦΔΕΔΣ-ΔΚ 

συμμετείχαν οι κα Α. 

Κουτσαυτάκη, Ειδικός Δασικής 

Προστασίας και ο κος Α. 

Μπαρνιάς Δασολόγος.  

 

https://bio2care.eu/en
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Έναρξη λειτουργίας 
του Εθνικού Δρυμού 
Λευκών Ορέων - 
Σαμαριά 
 

Παρατίθεται  ακολούθως η 

Ανακοίνωση από την 

Αποκεντρωμένη Διοίκηση 

Κρήτης όπως εκδόθηκε στις 23-

06-2020 για την έναρξη 

λειτουργίας του Εθνικού Δρυμού 

Λευκών Ορέων-Σαμαριά, η οποία 

καθυστέρησε σημαντικά σε 

σχέση με άλλα χρόνια εξαιτίας 

των έκτακτων συνθηκών που 

προκάλεσε ο COVID 19. 

 

H Δ/νση Δασών Χανίων της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

Κρήτης, μετά την αριθ. 4336/23-

06-2020 απόφαση (ΑΔΑ: 

6ΗΨΖΟΡ1Θ-7ΒΚ) της 

Συντονίστριας κ. Μ. Κοζυράκη, 

ανακοινώνει την έναρξη 

λειτουργίας του Εθνικού Δρυμού 

Λευκών Ορέων-Σαμαριά το 

Σάββατο 27 Ιουνίου 2020 και ώρα 

7:00 π.μ. σε όλο το μήκος της 

διαδρομής του κεντρικού 

μονοπατιού (Ξυλόσκαλο-Αγία 

Ρουμέλη).  

Αν οι καιρικές συνθήκες 

μεταβληθούν σε βαθμό που να 

δημιουργούνται προβλήματα στην 

ομαλή διέλευση των επισκεπτών, 

η Διεύθυνση Δασών Χανίων θα 

προτείνει τη ρύθμιση της 

διέλευσης ή και την απαγόρευση 

της εισόδου των επισκεπτών στον 

Εθνικό Δρυμό. 

Το φαράγγι της Σαμαριάς είναι ένα 

μοναδικό φυσικό οικοσύστημα 

απαράμιλλης ομορφιάς. Η 

διάσχιση του είναι μια ιδιαίτερα 

επίπονη και πολύωρη διαδικασία. 

Με την ευκαιρία της έναρξης της 

επισκεψιμότητας του Δρυμού αλλά 

και της ιδιαίτερης συγκυρίας που 

διανύουμε, κρίνεται απαραίτητη η 

δημοσιοποίηση ορισμένων 

βασικών επισημάνσεων για την 

ασφάλεια του κοινού και της 

προστατευόμενης περιοχής.  

Το Υγειονομικό Πρωτόκολλο για 

το φαράγγι της Σαμαριάς ισχύει 

ως εξής: 

 Ενημέρωση των επισκεπτών με 

πληροφοριακές πινακίδες στις 

εισόδους (Ξυλόσκαλο και Αγία 

Ρουμέλη) και στους χώρους 

στάσης και ανάπαυσης, εντός 

του Φαραγγιού, για την τήρηση 

των προβλεπόμενων 

υγειονομικών μέτρων και των 

απαιτούμενων αποστάσεων 

μεταξύ των επισκεπτών. 

Συστήνεται η τήρηση των 

αποστάσεων σε όλο το μήκος 

του μονοπατιού. 

 Αποφυγή συνωστισμού στις 

εισόδους και στα εκδοτήρια 

εισιτηρίων. 

 Υποχρεωτική η μάσκα από το 

προσωπικό στους χώρους 

συγκέντρωσης επισκεπτών 

ενώ, συστήνεται σε όλους τους 

χώρους η χρήση 

προστατευτικής μάσκας από το 

προσωπικό.  

 Τοποθέτηση αντισηπτικών 

σκευασμάτων στα εκδοτήρια 

εισιτηρίων και τοποθέτηση 

προστατευτικού διαχωριστικού 

στα ταμεία των εκδοτηρίων.  

 Υποχρεωτική η χρήση μάσκας 

για τους οδηγούς των ημιόνων, 

σε κάθε περίπτωση μεταφοράς 

επισκεπτών. 

 Χρήση από τους επισκέπτες 

ατομικών συσκευασιών 

αντισηπτικών διαλυμάτων και 

ασφαλής χρήση αυτών για την 

αποφυγή κινδύνου πυρκαγιάς. 

 Συστήνεται η επιμελής υγιεινή 

καθαριότητας των χεριών, ενώ 

η χρήση προστατευτικών 

γαντιών από το προσωπικό 

είναι προαιρετικό. 

 Γενικές επισημάνσεις: 

 Το κοινό μπορεί να περπατάει 

μόνο κατά μήκος του κύριου 

μονοπατιού και για κανένα 

λόγο να μην απομακρύνεται 

από το κεντρικό μονοπάτι.  

 Πρέπει να συμμορφώνεται με 

τα διαλαμβανόμενα στον 

Κανονισμό λειτουργίας του 

Εθνικού Δρυμού και το 

περιεχόμενο των 

ενημερωτικών πινακίδων, 

ιδιαίτερα αυτών που 

αναφέρονται σε πτώση λίθων. 

 Πολύ μεγάλη προσοχή 

οφείλουν οι επισκέπτες να 

επιδεικνύουν σχετικά με 

θέματα αποφυγής του κινδύνου 

περιστατικών πυρκαγιάς. Όσοι 

καπνίζουν, πρέπει να 

περιορίζουν το κάπνισμα 

αυστηρά στους χώρους 

ανάπαυσης. 

Το Φαράγγι της Σαμαριάς αποτελεί 

ένα σπουδαίο μνημείο 

περιβαλλοντικής και πολιτιστικής 

κληρονομιάς του τόπου μας και, 

είναι αναγκαία η διαφύλαξη και 

προστασία του από όλους εμάς, 

συλλογικά αλλά και ατομικά, με 

υψηλό αίσθημα ευθύνης και 

καθήκοντος.  
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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. 
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