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Δμίρυσρη και 
αμάδεινη ξικξςόπχμ 

και ςηπ 
βιξπξικιλόςηςαπ ςηπ 

Κοήςηπ  
 

No #7  Απο.- Λάηπ 2021 
   

Η ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΑ ΤΟΥ ΜΠΑΛΟΥ  ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΤΕΥΧΟΣ 

 

Ολξκληοωμέμη Διαυείοιρη 

Σξπίξσ Εθμικξύ Δοσμξύ 

αμαοιάπ (Λεσκώμ Οοέωμ) 

 

Ο Υξοέαπ Διαυείοιρηπ Δθμικξύ 

Δοσμξύ αμαοιάπ - Δ. Ιοήςηπ 

(ΥΔΔΔ-ΔΙ) μέρα από ςημ Ποάνη 

"Ολξκληοχμέμη Διαυείοιρη Σξπίξσ 

Δθμικξύ Δοσμξύ αμαοιάπ (Κεσκώμ 

Οοέχμ)”, η ξπξία εμςάρρεςαι ρςξ 

πλαίριξ ςξσ Άνξμα Ποξςεοαιόςηςαπ 

2 / Δοάρη 6.d.1 «Δμίρυσρη και 

αμάδεινη ξικξςόπχμ και ςηπ 

βιξπξικιλόςηςαπ ςηπ Κοήςηπ», ςξσ 

ΔΠ Ιοήςη 2014-2020 παοξσριάζει 

ςξ 7ξ εμημεοχςικό δελςίξ.  

ςξ δελςίξ παοξσριάζξμςαι ςα μέα 

ςξσ Υξοέα για ςξ διάρςημα 

Αποίλιξπ – Λάιξπ 2021 και πιξ 

ρσγκεκοιμέμα δοάρειπ ποξρςαρίαπ 

ςξσ ΥΔΔΔ-ΔΙ καθώπ και έογα πξσ 

σλξπξιξύμςαι ρςημ πεοιξυή 

αομξδιόςηςάπ ςξσ. 

 

  
Ζ Κιμμξθάλαρρα ςξσ Λπάλξσ      ρελ. 2                       Φαμιώςικα Μέα : Ο μξμαδικόπ  

Αίγαγοξπ ςηπ Ιοήςηπ             ρελ.6 
   

 

 

Φαμιώςικα Μέα : Αρπίδα ποξρςαρίαπ 
για Λπάλξ – Δλατξμήρι και 
Υαλάραομα                                   ρελ. 3 

Παοακξλξύθηρη ςξσ θαλάρριξσ 
πεοιβάλλξμςξπ Δθμικξύ Δοσμξύ 
αμαοιάπ                               ρελ.7 

 

 
Ιςημξςοξτεία ρςιπ πεοιξυέπ Μatura 

                                                                  ρελ.4 

Δπικξιμχμιακή ςοαςηγική 
Δθμικξύ Δοσμξύ αμαοιάπ και 
Υξοέα Διαυείοιρηπ               ρελ.8 

 

 

Δακςσλιώρειπ μεςαμαρςεσςικώμ 
πςημώμ ρςη Γαύδξ                       

                                                     ρελ.5 

σμμεςξυή ςξσ  ΥΔΔΔ-ΔΙ ρε 

θεμαςικό εογαρςήοι ςξσ έογξσ 

LIFE-IP 4 NATURA                 ρελ.8 
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Λιμμξθάλαρρα ςξσ 
Μπάλξσ 

 

Οι λιμμοθάλασσες αποτελούμ 

οικότοπο προτεραιότητας ςηπ 

Οδηγίαπ 92/43/ΔΔ με κχδικό 

*1150. ςημ Ιοήςη η πεοιξυή 

Natura ΔΕΔ 4340001: Ήμεοη και 

Άγοια Γοαμβξύρα - Σηγάμι και  

Υαλάρραομα - Πξμςικξμήρι,  

Όομξπ Λιβάδι - Βίγλα  

πεοιλαμβάμει ςη μξμαδική 

λιμμξθάλαρρα ςξσ Λπάλξσ.  

Οι λιμμξθάλαρρεπ απξςελξύμ 

ασςόμξμα δσμαμικά ρσρςήμαςα με 

σφηλή παοαγχγική ικαμόςηςα και 

παοξσριάζξσμ μια ρειοά από 

μξοτξλξγικά και ξικξλξγικά 

υαοακςηοιρςικά. Σα κύοια  

υαοακςηοιρςικά ασςώμ ςχμ 

ρσρςημάςχμ είμαι ξι ρσμευείπ 

διακσμάμρειπ ςχμ αβιξςικώμ 

παοαμέςοχμ όπχπ η θεομξκοαρία 

και η αλαςόςηςα πξσ μεςαβάλλξσμ 

ρςημ ατθξμία και ςημ καςαμξμή 

ςχμ ζχικώμ και τσςικώμ 

ξογαμιρμώμ (Barnes, 1980). Οι 

λιμμξθάλαρρεπ απξςελξύμ 

εμδιαιςήμαςα μεγάληπ 

ξικξλξγικήπ ρημαρίαπ για ςα 

απξδημηςικά και διαυειμάζξμςα 

πςημά, καθώπ και για ςη υλχοίδα 

και ςημ παμίδα ςξσπ (Barnes, 

1991). Ποξχθξύμ ρημαμςικά ςιπ 

ςοξτικέπ αλσρίδεπ και απξςελξύμ 

ςημ παλαιόςεοη μέθξδξ εκςοξτήπ 

αλιεσμάςχμ και εκμεςάλλεσρηπ 

ςχμ παοάκςιχμ πεοιξυώμ 

(Ardizzone κ.α., 1988 ,  Διδακςξοική 

Διαςοιβή ςηπ Φοηρςίαπ Φοσρξύλαπ- 

Σμήμα Βιξλξγίαπ Πάςοα 2013) 

Λιμμοθάλασσα του Μπάλου:   

Ζ Λιμμξθάλαρρα ςξσ Μπάλξσ 

είμαι νευχοιρςή, εναιςίαπ:   

 ςξσ μικοξύ μεγέθξσπ ςηπ,  

 ςηπ ρσμευξύπ αμάμινηπ 

γλσκξύ & αλμσοξύ μεοξύ  

 ςηπ μξμαδικήπ , ρε  

επίπεδξ Ιοήςηπ, βιξκξιμόςηςαπ 

πξσ ρσμςηοεί, με είδη όπχπ ξι  

γσαλιρςεοέπ Callista chione, ξι 

ςοξγγσλέπ Dosinia exoleta  & ςα 

Ισδώμια Venus verrucosa  

 ςξσ  οόλξσ ςηπ χπ 

ρςαθμόπ αμάπασρηπ ρςιπ 

μεςαμαρςεσςικέπ διαδοξμέπ ςχμ 

πξσλιώμ. 

Οι βαρικόςεοεπ απειλέπ πξσ 

επιβαούμξσμ ςξμ ξικόςξπξ είμαι: 

 η ρσλλξγή ξρςοακξειδώμ  

& άμμξσ 

 η απόπλσρη αμςηλιακώμ &  

η ρσμπίερη ςηπ άμμξσ 

 ςα απξοοίμμαςα από ςξσπ 

υιλιάδεπ επιρκέπςεπ εςηρίχπ. 
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Φαμιώςικα Νέα : Αρπίδα 
ποξρςαρίαπ για Μπάλξ – 
Ελατξμήρι και 
Υαλάραομα 

 

Ζ πεοιξυή ςξσ Λπάλξσ, μαζί με 

ςα Υαλάραομα και ςξ Δλατξμήρι 

απξςελξύμ πεοιβαλλξμςικά 

εσαίρθηςεπ και ποξρςαςεσόμεμεπ 

πεοιξυέπ, είμαι όμχπ και ξι 

δημξτιλέρςεοξι ποξξοιρμξί ςχμ 

επιρκεπςώμ κάθε υοόμξ, με 

απξςέλερμα ςξ ιδιαίςεοξ  

ξικξρύρςημα ςχμ πεοιξυώμ μα  

πιέζεςαι αρτσκςικά. 

Για ασςό ςξ λόγξ ξ ΥΔΔΔ-ΔΙ πξσ 

ρύμτχμα με ςη μξμξθερία είμαι ξ 

αομόδιξπ για ςημ πεοιβαλλξμςική 

διαυείοιρή ασςώμ ςχμ πεοιξυώμ,  

ποξραμαςξλίζεςαι ρε μια ρειοά 

μέςοχμ ποξρςαρίαπ και 

αμαγκαίξσπ πεοιξοιρμξύπ από 

κξιμξύ με ςξσπ Δήμξσπ και ςιπ 

αομόδιεπ σπηοερίεπ. 

υεςικά με ασςό μίληρε ρςα 

Φαμιώςικα Μέα ξ ποόεδοξπ ςξσ 

ΥΔΔΔ-ΔΙ κ. Πέςοξπ  

Κσμπεοάκηπ, ρε ρυεςικό  

δημξρίεσμα ρςιπ 6.05.2021. 

ΜΠΑΛΟ 
«Καθξλική απαγόοεσρη για ςη 
λιμμξθάλαρρα» 
Σημ καθξλική απαγόοεσρη ςηπ 

υοήρηπ ςηπ λιμμξθάλαρραπ ςξσ 

Λπάλξσ από τέςξπ έυει ζηςήρει ξ 

ΥΔΔΔ-ΔΙ  καθώπ διαπιρςώμεςαι 

μεγάλη επιβάοσμρη ςηπ από ςημ 

πξλύ μεγάλη παοξσρία κόρμξσ, 

ςα αμςηλιακά, ςη ρσλλξγή 

ξρςοακξειδώμ, ςα απξοοίμμαςα 

και ςη ρσμπίερη ςηπ άμμξσ. Για 

ασςό ςξ λόγξ έυει έοθει ρε 

επικξιμχμία με ςξ Δήμξ Ιιρράμξσ 

για ςημ ςξπξθέςηρη  

εμημεοχςικώμ πιμακίδχμ, όςι 

απαγξοεύεςαι ςξ μπάμιξ ρςη 

λιμμξθάλαρρα. Οι επιρκέπςεπ θα 

επιςοέπεςαι μα κάμξσμ ςξ μπάμιξ 

ςξσπ ρςξ ενχςεοικό μέοξπ ςηπ 

λιμμξθάλαρραπ, ρςη βόοεια 

παοαλία πξσ είμαι μεγάλη και 

αμξικςή όυι όμχπ μέρα ρςη 

λιμμξθάλαρρα. Δίμαι αμάγκη μα 

ποξρςαςεσςεί η λιμμξθάλαρρα  

και για κάπξιξ υοξμικό διάρςημα 

μα μημ ειρέουξμςαι ξι επιρκέπςεπ 

ρε ασςή, ώρςε μα δξθεί η 

δσμαςόςηςα ρςη τύρη μα 

επαμακάμφει με ςη βξήθεια όλχμ 

μαπ.  

ΥΑΛΑΑΡΝΑ 
«ςόυξπ μα τύγξσμ ςα ΙΦ από 
ςημ παοαλία» 
Σημ ςελεσςαία 15εςία ρςξ 

αμαςξλικό ςμήμα ςηπ παοαλίαπ 

ςχμ Υαλαράομχμ έυξσμ 

δημιξσογηθεί μεγάλξι υώοξι 

ρςάθμεσρηπ για ςημ ενσπηοέςηρη 

ςχμ επιρκεπςώμ. Δπιθσμία ςξσ 

ΥΔΔΔ-ΔΙ  είμαι ασςξί ξι υώοξι 

ρςάθμεσρηπ κάπξια ρςιγμή μα 

κλείρξσμ και ςα ασςξκίμηςα όπχπ 

γίμξμςαμ άλλχρςε ρςξ παοελθόμ 

μα παοκάοξσμ εκςόπ ςηπ 

παοαλίαπ. Για ςξ ρκξπό ασςό 

Φωτογραφύα: ΦΔΕΔΣ-ΔΚ. Το Androcymbium 
rechingeri φύεται ςε μικρϋσ περιοχϋσ ςτισ παραλύεσ 
τησ Δυτικόσ Κρότησ (Νηςύδα Ήμερη Γραμβούςα, 
Φαλϊςαρνα, Ελαφονόςι) και πουθενϊ αλλού ςτον 
πλανότη. Προςτατεύεται από το Π.Δ.67/81, από τη 
Συνθόκη τησ Βϋρνησ, περιλαμβϊνεται ςτα 
παραρτόματα ΙΙ* και IV τησ Οδηγύασ των 
Οικοτόπων. Κινδυνεύει με ϊμεςη εξαφϊνιςη 
ςύμφωνα με το Κόκκινο Βιβλύο των Σπϊνιων και 
Απειλούμενων Φυτών τησ Ελλϊδασ, διότι οι 
πληθυςμού του δϋχονται μεγϊλεσ πιϋςεισ κυρύωσ 
από την τουριςτικό ανϊπτυξη.  

Φωτογραφύα : ΦΔΕΔΣ-ΔΚ. Παραλύα με κοχύλια ςτο Ελαφονόςι. 
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γίμεςαι ποξρπάθεια ρσμεμμόηρηπ 

με ςξσπ επαγγελμαςίεπ ςηπ 

πεοιξυήπ με ςξσπ ξπξίξσπ 

σπάουει καλή επικξιμχμία καθώπ 

και ασςξί διαιρθάμξμςαι πχπ η 

παοξσρία ςχμ ΘΦ ρςημ παοαλία 

αλλξιώμει και υαλάει ςημ 

ιδιαιςεοόςηςα ςηπ παοαλίαπ. 

Δπίρηπ ρςα πλαίρια 

ποξγοάμμαςξπ ςξσ ΛΑΘΦ 

ποξβλέπεςαι η ςξπξθέςηρη 

πεοίτοανηπ ρε διάτξοα ρημεία 

για ςημ ποξρςαρία ςξσ 

Androcymbium rechingeri ςξσ 

τσςξύ πξσ τύεςαι ρε ςοειπ 

πεοιξυέπ ρςξμ κόρμξ Γοαμβξύρα, 

Υαλάραομα και Δλατξμήρι. 

ΕΛΑΥΟΝΗΙ 
«Σξ τθιμόπωοξ 2021  η 
απαγόοεσρη ρςάθμεσρηπ» 
Έμα από ςα αμξικςά ζηςήμαςα για 

ςξ Δλατξμήρι για ςξ ξπξίξ 

γίμεςαι ποξρπάθεια εδώ και 

υοόμια είμαι η απξμάκοσμρη ςχμ 

ΘΦ από ςη “Βξσλιρμέμη”, ςξσπ 

υώοξσπ δίπλα ρςξσπ κέδοξσπ ςηπ 

παοαλίαπ. 

Ο ΥΔΔΔ-ΔΙ ποξραμαςξλίζεςαι μα 

μπει μπάοα απαγόοεσρηπ ρςξ 

ςέλξπ ςηπ ςξσοιρςικήπ ρεζόμ ώρςε 

μα ποξλάβξσμ ρςξ υοόμξ πξσ 

ςοέυει μα γίμξσμ ξι υώοξι 

ρςάθμεσρηπ πεοιμεςοικά ςηπ 

ποξρςαςεσόμεμηπ πεοιξυήπ, έχπ 

ςημ επόμεμη ςξσοιρςική πεοίξδξ 

ςξσ 2022.   

Για ςα ξμποελξκαθίρμαςα ξ 

Υξοέαπ ποξςείμει ρςημ Ιςημαςική 

Τπηοερία πξσ έυει ςξσπ υώοξσπ 

και ρςξσπ Δήμξσπ Ιιρράμξσ και 

Ιαμςάμξσ- ελίμξσ πξσ  

μξικιάζξσμ μα έυξσμ μια 

παοαπάμχ θέρη για ςημ 

αμάπςσνη ςξσπ ώρςε μα είμαι πιξ 

αοαιά ξι άμθοχπξι. Δπίρηπ από 

ςα έρξδα ςξσπ ξι Δήμξι μα έυξσμ 

αμθοώπξσπ μα βλέπξσμ ρε όλη 

ςημ πεοιξυή μα μημ γίμεςαι 

κάμπιγκ, μα μημ γίμξμςαι ζημιέπ, 

ςόρξ ρςξ Δλατξμήρι όρξ ρςξ 

Ιεδοόδαρξπ. Δίμαι εμέογειεπ 

απαοαίςηςεπ για ςημ απξτσγή ςηπ 

ρσμευξύπ επιβάοσμρηπ ςχμ 

ποξρςαςεσόμεμχμ πεοιξυώμ ςξσ 

Δλατξμηρίξσ και ςξσ 

Ιεδοόδαρξσπ. Δπίρηπ ςξ ΛΑΘΦ θα 

πεοιτοάνει κάπξιξσπ υώοξσπ για 

μα ποξρςαςεύρει ρπάμια είδη ςηπ 

υλχοίδαπ». 

 

Κςημξςοξτεία ρςιπ 
πεοιξυέπ Νatura 

Μεγάλξ εμδιατέοξμ από 

κςημξςοότξσπ για ςα 

ποξγοάμμαςα επιδξςήρεωμ 

Φωτογραφύα : ΦΔΕΔΣ-ΔΚ . Παραλύα του Ελαφονηςύου 

Φωτογραφύα : ΦΔΕΔΣ-ΔΚ 
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Ο Υξοέαπ Διαυείοιρηπ ςξσ 

Δθμικξύ Δοσμξύ αμαοιάπ – 

Δσςικήπ Ιοήςηπ, γμχμξδόςηρε 

καςά ςξ διάρςημα Αποίλιξ – Λάιξ 

2021, για ςη λειςξσογία 60 

πεοίπξσ κςημξςοξτικώμ μξμάδχμ 

ρςιπ ποξρςαςεσόμεμεπ πεοιξυέπ 

ςξσ δικςύξσ Natura ςηπ Δσςικήπ 

Ιοήςηπ. Οι μελέςεπ ασςέπ 

αμςιρςξιυξύμ ρε πεοίπξσ 15.000 

αιγξποόβαςα υχοίπ μα έυξσμ 

ςελειώρει ξι αιςήρειπ. 

ημειώμξσμε όςι βάρει ςξσ Μ. 

4351/2015  «Βξρκήριμεπ γαίεπ 

Δλλάδαπ και άλλεπ διαςάνειπ. 

Ιςημξςοξτία», για ςιπ βξρκήριμεπ 

γαίεπ πξσ πεοιλαμβάμξμςαι εμςόπ 

ποξρςαςεσόμεμχμ πεοιξυώμ, 

ποέπει μα εκςιμάςαι η 

βξρκξψκαμόςηςα και ςα μέςοα 

βελςίχρηπ, διαυείοιρηπ και 

ξογάμχρηπ ςηπ άρκηρηπ ςηπ 

βόρκηρηπ απξταρίζξμςαι καςά 

ςοόπξ πξσ απξςοέπεςαι η 

σπξβάθμιρη ςχμ αμςικειμέμχμ 

ποξρςαρίαπ ςηπ πεοιξυήπ.  

Αμ και η κςημξςοξτία είμαι έμαπ 

ρημαμςικόπ ποχςξγεμήπ ςξμέαπ 

απαρυόληρηπ, ρσμσταρμέμη με 

ςημ Ιοηςική παοάδξρη, χρςόρξ 

δεμ έυξσμ εκπξμηθεί ςα 

διαυειοιρςικά ρυέδια βόρκηρηπ 

ρύμτχμα με ςξ αο. 3 ςξσ Μ. 

4351/2015 (ΥΔΙ Α’ 164).  Φχοίπ 

ςα διαυειοιρςικά ρυέδια βόρκηρηπ 

είμαι πξλύ δύρκξλη η εκςίμηρη 

ςχμ ρσρρχοεσςικώμ επιπςώρεχμ 

ςηπ κςημξςοξτίαπ ρςιπ 

ποξρςαςεσόμεμεπ πεοιξυέπ. Οι 
δοαρςηοιόςηςεπ ρυεδιάζξμςαι ή 

στίρςαμςαι ρε διάτξοξσπ ςύπξσπ 

ξικξςόπχμ (1068: Δλαιώμεπ αμιγείπ,  

5420: τούγαμα με αρςξιβίδα,  9320: 

Δάρη ελιάπ και υαοξσπιάπ,  9290: 

Δάρη κσπαοιρριξύ, 9540: Δάρη  

ςοαυείαπ πεύκηπ, κ.α.). ε 

ξοιρμέμξσπ ςύπξσπ ξικξςόπχμ, 

πυ ξ ς.ξ 5420 τούγαμα με 

αρςξιβίδα, η ήπια βόρκηρη 

ρσμβάλει ρςη διαςήοηρή ςξσπ, ρε 

άλλξσπ όμχπ όπχπ δαρικξί 

ξικόςξπξι, η βόρκηρη  εμπξδίζει 

ςημ διαςήοηρη και αμάπςσνη 

ασςώμ. Ιοίμεςαι απαοαίςηςη η  

άμερη εκπόμηρη ςχμ 

διαυειοιρςικώμ ρυεδίχμ βόρκηρηπ 

για ςη ρχρςή διαυείοιρη και 

διατύλανη ςχμ πξλύςιμχμ 

ξικξλξγικώμ  

εμδιαιςημάςχμ ςχμ βξσμώμ μαπ.      
   

 Δακςσλιώρειπ 
μεςαμαρςεσςικώμ 
πςημώμ ρςη Γαύδξ 

Τπξγοάτηκε η ρύμβαρη για ςημ 

“σρςημαςική Παοακξλξύθηρη 

ςηπ Λεςαμάρςεσρηπ ειδώμ 

Οομιθξπαμίδαπ Λε Ση Λέθξδξ ςχμ 

Δακςσλιώρεχμ ςξ Μηρί Σηπ 

Γαύδξσ” ρςα πλαίρια ςξσ 

Τπξέογξσ 5 ςηπ Ποάνηπ: 

«Δπιυξοήγηρη ςξσ Υξοέα 

Διαυείοιρηπ Δθμικξύ Δοσμξύ 

αμαοιάπ-Δσςικήπ Ιοήςηπ για 

Δοάρειπ διαυείοιρηπ 

ποξρςαςεσόμεμχμ πεοιξυώμ, 

ειδώμ και ξικξςόπχμ», 

ΤΛΔΠΔΡΑΑ, ΔΠΑ 2014-2020» .  

Ζ ρσμξλική διάοκεια ςηπ 

ρύμβαρηπ ξοίζεςαι ρε  3 έςη με 2 

μεςαμαρςεσςικέπ πεοίξδξι αμά 

έςξπ.  

Ζ Γαύδξπ είμαι ςξ μξςιόςεοξ 

υεοραίξ ςμήμα ςηπ Δσοώπηπ και 

απξςελεί εμδιάμερξ ρςαθμό ρςημ 

κίμηρη ςχμ πξσλιώμ πξσ 

μεςαμαρςεύξσμ από ςημ Ατοική 

ποξπ ςημ Δσοώπη και 

αμςίρςοξτα. Λέυοι ρήμεοα δε 

ρσλλέγξμςαι ρσρςημαςικά 

δεδξμέμα για ςα είδη πξσ 

εμταμίζξμςαι ρςημ πεοιξυή. Ζ 

ξογάμχρη εμόπ ποξγοάμμαςξπ 

παοακξλξύθηρηπ ςηπ 

μεςαμάρςεσρηπ ςχμ ειδώμ θα 

βξηθήρει ρημαμςικά ρςημ 

εκςίμηρη ςηπ ρπξσδαιόςηςαπ ςξσ 

μηριξύ ρςξ ταιμόμεμξ, καθώπ και 

ρςημ καςαμόηρη ςχμ παοαμέςοχμ 

πξσ ςξ επηοεάζξσμ.  

Δπιπλέξμ, η επξπςεία και η 

ανιξλόγηρη ςηπ καςάρςαρηπ 

διαςήοηρηπ ςχμ ειδώμ 

ξομιθξπαμίδαπ κξιμξςικξύ 

εμδιατέοξμςξπ απξςελξύμ εθμική 

σπξυοέχρη πξσ απξοοέει από 

ςημ Οδηγία 2009/147/ΔΙ. ε 

ςξπική κλίμακα, και 

Φωτογραφύα: ΦΔΕΔΣ-ΔΚ 

 

Φωτογραφύα: ΦΔΕΔΣ-ΔΚ 
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ρσγκεκοιμέμα αμά Εώμη Διδικήπ 

Ποξρςαρίαπ (ΕΔΠ),  ποέπει μα 

ρσλλέγξμςαι ποχςξγεμή 

δεδξμέμα πξσ θα βξηθήρξσμ ρςημ 

επικαιοξπξίηρη ςχμ 

Σσπξπξιημέμχμ Έμςσπχμ 

Δεδξμέμχμ (ΣΔΔ)  ςχμ ειδώμ 

ξομιθξπαμίδαπ ςξσ Παοαοςήμαςξπ 

Θ ςηπ Oδηγίαπ 2009/147/ΔΙ. Από 

ςξ ΣΔΔ για ςημ ΕΔΠ GR4340023  

ποξκύπςει όςι δεμ σπάουξσμ 

αοκεςέπ καςαγοατέπ ρςξ μηρί για 

ςα είδη ξομιθξπαμίδαπ, παοόλη 

ςη ρπξσδαιόςηςα ςξσ μηριξύ χπ 

εμδιάμερξσ μεςαμαρςεσςικξύ 

ρςαθμξύ. σγκεκοιμέμα, ρςξ ΣΔΔ 

αματέοεςαι η παοξσρία μόλιπ 15 

ειδώμ ξομιθξπαμίδαπ.  

Δκςόπ, όμχπ, ςχμ ειδώμ πξσ 

πεοιλαμβάμξμςαι ρςημ Οδηγία 

2009/147/ΔΙ ρςημ πεοιξυή 

απαμςώμςαι και άλλα είδη ςα 

ξπξία υαοακςηοίζξμςαι ρημαμςικά 

βάρει ςξσ άοθοξσ 10 ςξσ μ. 

3937/2011 (π.υ. είδη ςχμ ξπξίχμ 

η ποξρςαρία και διαυείοιρη 

επιβάλλεςαι από ςιπ διεθμείπ 

ρσμβάρειπ πξσ έυει κσοώρει η 

Δλλάδα ή είδη πξσ 

πεοιλαμβάμξμςαι ρςιπ καςηγξοίεπ 

κιμδύμξσ ςξσ εθμικξύ και ςχμ 

διεθμώμ κόκκιμχμ καςαλόγχμ).  

 Σα ςελικά παοαδξςέα ςξσ 

παοόμςξπ έογξσ θα απξρςαλξύμ 

από ςξ Υξοέα Διαυείοιρηπ ρςξ 

ΤΠΔΜ, ώρςε ξ καςάλξγξπ ςχμ 

ειδώμ πξσ θα καςαγοατξύμ μέρχ 

ςχμ δακςσλιώρεχμ μα 

υοηριμξπξιηθεί για ςημ 

επικαιοξπξίηρη ςξσ ΣΔΔ ςηπ ΕΔΠ 

GR4340023, όρξμ  ατξοά ρςξ 

πεδίξ πξσ πεοιγοάτεςαι η 

ξικξλξγική πληοξτξοία για ςη 

ρσγκεκοιμέμη πεοιξυή. Ζ 

πληοξτξοία πξσ θα ρσλλευθεί, 

θα ρυεςίζεςαι μόμξ με ςημ 

παοξσρία ειδώμ ξομιθξπαμίδαπ 

ρςημ πεοιξυή και όυι με ςημ 

εκςίμηρη ςξσ βαθμξύ διαςήοηρηπ 

ασςώμ, καθώπ ασςό  δεμ απξςελεί 

αμςικείμεμξ ςξσ έογξσ.  

 

Φαμιώςικα Νέα : Ο 
μξμαδικόπ Αίγαγοξπ 
ςηπ Κοήςηπ 

ςξ πλαίριξ ςηπ δοάρηπ 

«Γεμεςική ςασςξπξίηρη 

Κοηςικξύ Αιγάγοξσ» ςξσ 

Δπιυειοηριακξύ 

Ποξγοάμμαςξπ «Ιοήςη 2014-

2020», ςηπ Ποάνηπ 

«Ολξκληοχμέμη Διαυείοιρη 

ςξπιξύ Δθμικξύ Δοσμξύ 

αμαοιάπ» με Αμάδξυξ ςξ 

Παμεπιρςήμιξ Ιοήςηπ, μεςά 

από έοεσμεπ εμόπ έςξσπ από 

ςξ Λξσρείξ Υσρικήπ Θρςξοίαπ 

Ιοήςηπ μίληρε ρςα 

Φαμιώςικα μέα ρςιπ 

22/04/2021 ξ ξ διεσθσμςήπ 

ςξσ Λξσρείξσ Υσρικήπ 

Θρςξοίαπ Ιοήςηπ κξπ Μίκξπ 

Πξσλακάκηπ. 

Ζ μελέςη η ξπξία έυει ρυεδόμ 

ξλξκληοχθεί αμαδεικμύει  ςα 

ρςξιυεία μξμαδικόςηςαπ ςξσ 

κοηςικξύ αιγάγοξσ χπ είδξπ αλλά 

και ςξσπ κιμδύμξσπ “σβοιδιρμξύ” 

με ςιπ κξιμέπ καςρίκεπ. 

«Με ςη βξήθεια ςξσ DNA 

καςατέοαμε και αμαλύραμε ςα 

γξμιδιώμαςα ςξσ αιγάγοξσ και ςα 

ρσγκοίμαμε με ςα αμςίρςξιυα 

γξμιδιώμαςα ςηπ κξιμήπ καςρίκαπ 

και άλλχμ ειδώμ καςρίκαπ και 

άγοιχμ καςρικιώμ πξσ βοίρκξμςαι 

ρςημ Σξσοκία, ρςημ Κύποξ, ρςημ 

Ιςαλία» είπε ρςα Φ.Μ. ξ κ. 

Πξσλακάκηπ. 

Διαπιρςώθηκε όςι διατξοξπξιείςαι 

αοκεςά από ςημ κξιμή καςρίκα και 

επίρηπ ξ κοηςικόπ αίγαγοξπ 

διατξοξπξιείςαι πξλύ και από 

αμςίρςξιυα είδη καςρικιώμ πξσ 

ρσμαμςάμε ρςιπ γειςξμικέπ υώοεπ. 

Ο ακοιβήπ βαθμόπ ςηπ 

διατξοξπξίηρηπ θα ενακοιβχθεί 

ςξ επόμεμξ διάρςημα. 

«Δπίρηπ εμςσπχριακό είμαι ςξ όςι 

μέρα ρςξσπ πληθσρμξύπ ςχμ 

αγοιμιώμ σπάουξσμ σβοίδια, 

δηλαδή διαπιρςώραμε 

διαρςασοώρειπ μεςανύ αγοιμιώμ 

και κξιμώμ καςρικιώμ. Με ςα 

εογαλεία πξσ έυξσμε ρςη διάθερη 

μαπ μπξοξύμε μα βοξύμε πξια 

είμαι ασςά ςα σβοιδικά άςξμα.» 

είπε ρςα Φ.Μ. ξ κ. Πξσλακάκηπ. 

σμξλικά λήτθηκαμ δείγμαςα από 

Ο κρητικόσ αύγαγροσ (αγρύμι) Φωτογραφύα: ΦΔΕΔΣ-ΔΚ 
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πάμχ από 100 ζώα. Πξλλά από 

ασςά είυαμ μαζεσςεί ρςξ παοελθόμ 

και βοίρκξμςαι ρςιπ πλξύριεπ 

ρσλλξγέπ ςξσ Λξσρείξσ Υσρικήπ 

Θρςξοίαπ, εμώ ξι επιρςήμξμεπ 

βγήκαμ ρςξ πεδίξ και ρσμέλεναμ 

και μέξ σλικό, εμώ έγιμε επατή 

και με κςημξςοότξσπ και βξρκξύπ 

για γεμεςικό σλικό από κξιμέπ 

καςρίκεπ. 

Ζ μελέςη ασςή θα ρσμβάλλει 

ρημαμςικά ρςημ ποξρςαρία ςξσ 

αιγάγοξσ καθώπ όλξι ξι αομόδιξι 

τξοείπ θα μπξοξύμ μα 

αμαπςύνξσμ ρχρςέπ διαυειοιρςικέπ 

ποακςικέπ. «Μξοτξλξγικά 

βλέπαμε όςι διατέοει ξ αίγαγοξπ 

από ςημ κξιμή καςρίκα, αλλά και 

ςώοα διαπιρςώμξσμε όςι είμαι 

διατξοεςικξί και γεμεςικά» είπε 

ρςα Φ.Μ. ξ κ. Πξσλακάκηπ, 

ρημειώμξμςαπ πχπ ανίζξσμ πξλλά 

ρσγυαοηςήοια ρςξμ “Υξοέα 

Διαυείοιρηπ ςηπ αμαοιάπ» καθώπ 

«μέρα από ςα έογα πξσ 

ποξκηούρρει και ςιπ μελέςεπ πξσ 

εκπξμεί ρσμβάλλει ρςη διαςήοηρη 

ςηπ βιξπξικιλόςηςαπ.» 

 

Παοακξλξύθηρη ςωμ 
Ττάλωμ (1170), ςωμ 
Λιβαδιώμ Πξρειδωμίαπ 
(1120), ςωμ 
σπξθαλάρριωμ 
ρπηλαίωμ (8330) Και 
ςηπ Μερξγειακήπ 
Υώκιαπ 

Δγκοίθηκε η  παοαλαβή ςηπ Α΄ 

τάρηπ για ςημ σλξπξίηρη ςξσ 

Τπξέογξσ 4 -Παοακξλξύθηρη ςχμ 

στάλχμ (1170), ςχμ λιβαδιώμ 

πξρειδχμίαπ (1120), ςχμ 

σπξθαλάρριχμ ρπηλαίχμ (8330) 

και ςηπ μερξγειακήπ τώκιαπ / 

καςαγοατή άλλχμ ρςξιυείχμ και 

παοαμέςοχμ ςξσ θαλάρριξσ 

πεοιβάλλξμςξπ και όοχμ ασςξύ 

ςηπ Ποάνηπ: «Ολξκληοχμέμη 

Διαυείοιρη ςξπιξύ Δθμικξύ 

Δοσμξύ αμαοιάπ)» η ξπξία έυει 

εμςαυθεί ρςξ Δπιυειοηριακό 

Ποόγοαμμα «ΙΡΖΣΖ 2014-2020» 

Ζ ποώςη ασςή τάρη ςξσ έογξσ 

πεοιλάμβαμε  ςημ  ποξκαςαοκςική 

έκθερη ξογάμχρηπ και 

ποξγοαμμαςιρμξύ εογαριώμ 

πεδίξσ για ςιπ επόμεμεπ τάρειπ 

ςξσ έογξσ. Ηα ακξλξσθήρει η Β’ 

τάρη ςξσ έογξσ η ξπξία 

αμαμέμεςαι μα ξλξκληοχθεί μέρα 

ρςξ Ιαλξκαίοι ςξσ 2021 και θα 

πεοιλαμβάμει ςημ ποώςη 

επικαιοξπξίηρη ςηπ γεχγοατικήπ 

βάρηπ δεδξμέμχμ  για ςημ 

παοακξλξύθηρη για κάθε είδξπ 

και ςύπξ ξικξςόπξσ:  

 
Λιβάδια Πξρειδωμίαπ (1120):  
Σα λιβάδια πξρειδχμίαπ 
εμταμίζξμςαι ρε διάτξοεπ θέρειπ 
ςηπ θάλαρραπ ςχμ τακίχμ. 
Ποόκειςαι για ςιπ λεγόμεμεπ 
τσκιάδεπ ξι ξπξίεπ απξςελξύμ 
έμα από ςα ρημαμςικόςεοα 
εμδιαιςήμαςα για πάοα πξλλά 
είδη ςηπ θαλάρριαπ ζχήπ. 

 

(1120: Λιβϊδι Ποςειδωνύασ (Φωτογραφύα: 
Δημότρησ Πουρςανύδησ) 

Ύταλξι (1170): Οι ύταλξι είμαι 
έμαπ κξιμόπ θαλάρριξπ ςύπξπ 
ξικξςόπξσ ρςημ θαλάρρια ζώμηπ 
ςηπ ποξρςαςεσόμεμηπ πεοιξυήπ. 
Δμταμίζεςαι εκεί πξσ ξ βσθόπ έυει 
βοαυώδεπ σπόρςοχμα ςξ ξπξίξ 
καλύπςεςαι από διάτξοα είδη 
τσκώμ. 

 

(1170:Ύφαλοσ (Φωτογραφύα: Δημότρησ 

Πουρςανύδησ) 

 
Καςακλσζόμεμα ή εμ μέοει 
καςακλσζόμεμα θαλάρρια 
ρπήλαια (8330): ε μεοικά από 
ςα θαλάρρια ρπήλαια ςηπ 
ποξρςαςεσόμεμηπ πεοιξυήπ, 
έυξσμ αμαπςσυθεί κάπξιεπ 
ιδιαίςεοεπ βιξκξιμχμίεπ με 

Η ειδικόσ δαςικόσ προςταςύασ του ΦΔΕΔΣ-ΔΚ 
κατϊ τη διαδικαςύα δειγματοληψιών 
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υαοακςηοιρςική ςημ παοξσρία 
ςχμ οξδξτσκώμ και ςχμ 
ρπόγγχμ. 

 

(8330: Σπόγγοι ςε θαλϊςςιο ςπόλαιο 
(φωτογραφύα: ΒΙΟΤΟΠΙΑ) 

 

(8330: Θαλϊςςιο ςπόλαιο (φωτογραφύα: 
ΒΙΟΤΟΠΙΑ) 

 

Επικξιμωμιακή 
ςοαςηγική Εθμικξύ 
Δοσμξύ αμαοιάπ και 
Υξοέα Διαυείοιρηπ 

Τπξγοάτηκε η ρύμβαρη ρςξ 

πλαίριξ σλξπξίηρηπ ςξσ Yπξέογξσ 

12 «Δπικξιμχμιακή ςοαςηγική 

Δθμικξύ Δοσμξύ αμαοιάπ και 

Υξοέα Διαυείοιρηπ» ςηπ Ποάνηπ 

«Ολξκληοχμέμη Διαυείοιρη 

ςξπιξύ Δθμικξύ Δοσμξύ 

αμαοιάπ», ςξσ Δπιυειοηριακξύ 

Ποξγοάμμαςξπ «Ιοήςη 2014-

2020» ρυεςικά με ςημ 

επικξιμχμιακή ρςοαςηγική για ςημ 

αμάδεινη ςχμ Κεσκώμ Οοέχμ και 

ςξσ Δθμικξύ Δοσμξύ αμαοιάπ.  

Ιύοιξι ρςόυξι είμαι:  

α) η αμάδεινη ςηπ 

ποξρςαςεσόμεμηπ πεοιξυήπ 

β) η εμημέοχρη και 

εσαιρθηςξπξίηρη πξλιςώμ και 

τξοέχμ 

γ) η παοξυή πληοξτξοιώμ και 

αμάδεινη καλώμ ποακςικώμ 

ρυεςικά με ςιπ δσμαςόςηςεπ 

αμάπςσνηπ ρςημ πεοιξυή 

δ) η ποξρςαρία και αμάπςσνη ςηπ 

πεοιξυήπ 

ε) η αμάδεινη ςξσ οόλξσ ςξσ 

Υξοέα Διαυείοιρηπ Δθμικξύ 

Δοσμξύ αμαοιάπ –Δσςικήπ Ιοήςηπ 

ρς) η δικςύχρη ςχμ 

επιρςημξμικώμ και κξιμχμικώμ 

τξοέχμ.   

Σξ έογξ πεοιλαμβάμει ςημ 

ξογάμχρη ημεοίδχμ, εμόπ 

ρσμεδοίξσ, μίαπ έκθερηπ 

τχςξγοατίαπ και ςοία θεμαςικά 

βίμςεξ για ςξ πξλιςιρμικό και 

τσρικό πεοιβάλλξμ ςξσ Δθμικξύ 

Δοσμξύ αμαοιάπ, ςα ξπξία θα 

αουίρξσμ μα σλξπξιξύμςαι μέρα 

ρςξ καλξκαίοι ςξσ 2021.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

σμμεςξυή ςξσ ΥΔ 

αμαοιάπ ρε θεμαςικό 

εογαρςήοι ςξσ έογξσ LIFE-

IP 4 NATURA 

Ο ΥΔΔΔ-ΔΙ ρσμμεςείυε μεςά από 

ποόρκληρη ςηπ  Πεοιτέοειαπ 

Ιοήςηπ, ρςξ πλαίριξ ςξσ έογξσ 

LIFE-IP 4 NATURA:  

 «Ολξκληοχμέμεπ δοάρειπ για ςη 

διαςήοηρη και διαυείοιρη ςχμ 

πεοιξυώμ ςξσ δικςύξσ Natura 

2000, ςχμ ειδώμ, ςχμ ξικξςόπχμ 

και ςχμ ξικξρσρςημάςχμ ρςημ 

Δλλάδα» (Δοάρη C.2), ρςξ 

Ηεμαςικό Δογαρςήοι, με ρκξπό 

ςημ επιλξγή πεοιξυώμ ςξσ 

Δικςύξσ Natura 2000 ςηπ Ιοήςηπ, 

όπξσ θα εταομξρςξύμ πιλξςικά 

υέδια Διαυείοιρηπ  

Ποξρςαςεσόμεμχμ Πεοιξυώμ.  

Ζ ρσμάμςηρη ποαγμαςξπξιήθηκε 

διαδικςσακά ςημ Σοίςη 25 Λαΐξσ 

2021.   

 

 

Φωτογραφύα: ΔΦΕΔΣ-ΔΚ 
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Έμαονη λειςξσογίαπ 
ςξσ Εθμικξύ Δοσμξύ 
Λεσκώμ Οοέωμ - 
αμαοιάπ 
 

Παοαςίθεςαι  η Αμακξίμωρη από ςημ 

Απξκεμςοωμέμη Διξίκηρη Κοήςηπ 

για ςημ έμαονη λειςξσογίαπ ςξσ 

Εθμικξύ Δοσμξύ Λεσκώμ Οοέωμ-

αμαοιά, η ξπξία καθσρςέοηρε 

ρημαμςικά ρε ρυέρη με άλλα υοόμια 

εναιςίαπ ςωμ έκςακςωμ ρσμθηκώμ 

πξσ ποξκάλερε ξ COVID 19. 

 

H Δ/μρη Δαρώμ Φαμίχμ ςηπ 

Απξκεμςοχμέμηπ Διξίκηρηπ Κοήςηπ, 

μεςά ςημ αοιθ. 3837/19-05-2020 

απόταρη ςηπ σμςξμίρςοιαπ κ. Μ. 

Κξζσοάκη, αμακξιμώμει ςημ έμαονη 

λειςξσογίαπ ςξσ Δθμικξύ Δοσμξύ 

Λεσκώμ Οοέχμ-αμαοιά ςξ άββαςξ 

22 Μαΐξσ 2021 και ώοα 7:30 π.μ. από 

ςη μόςια είρξδξ (Αγία Ρξσμέλη) και ρε 

μήκξπ δύξ υιλιξμέςοχμ (θέρη 

Φοιρςόπ) ςηπ διαδοξμήπ ςξσ κεμςοικξύ 

μξμξπαςιξύ. 

Η Δαρική Τπηοερία έυει ποξβεί ρε 

όλεπ ςιπ αμαγκαίεπ εμέογειεπ, ποξπ ςξ 

παοόμ με ίδια μέρα, ώρςε μα καςαρςεί 

δσμαςή και αρταλήπ η 

επιρκεφιμόςηςα ςξσ μόςιξσ ςμήμαςξπ 

ςξσ Δοσμξύ και μα διαρταλιρςεί η 

ποξρςαρία ςξσ δαρικξύ 

ξικξρσρςήμαςξπ. Η έμαονη 

λειςξσογίαπ ςξσ Δθμικξύ Δοσμξύ ρε 

όλη ςη διαδοξμή, από Ξσλόρκαλξ έχπ 

ςημ Αγία Ρξσμέλη, θα λάβει υώοα ςιπ 

επόμεμεπ εβδξμάδεπ, όςαμ θα έυει 

ξλξκληοχθεί η ρσμςήοηρη ςξσ 

κσοίχπ μξμξπαςιξύ και η άορη ςχμ 

διάρπαοςχμ καςαπςώρεχμ. 

Αμ ξι καιοικέπ ρσμθήκεπ μεςαβληθξύμ 

ρε βαθμό πξσ μα δημιξσογξύμςαι 

ποξβλήμαςα ρςημ ξμαλή διέλεσρη 

ςχμ επιρκεπςώμ, η Διεύθσμρη Δαρώμ 

Φαμίχμ θα ποξςείμει ςη ούθμιρη ςηπ 

διέλεσρηπ ή και ςημ απαγόοεσρη ςηπ 

ειρόδξσ ςχμ επιρκεπςώμ ρςξμ Δθμικό 

Δοσμό. 

Σξ ταοάγγι ςηπ αμαοιάπ είμαι έμα 

μξμαδικό τσρικό ξικξρύρςημα 

απαοάμιλληπ ξμξοτιάπ. Η διάρυιρη 

ςξσ είμαι μια ιδιαίςεοα επίπξμη και 

πξλύχοη διαδικαρία. Με ςημ εσκαιοία 

ςηπ έμαονηπ λειςξσογίαπ ςξσ Δοσμξύ 

αλλά και ςηπ ιδιαίςεοηπ ρσγκσοίαπ 

πξσ διαμύξσμε, κοίμεςαι απαοαίςηςη η 

δημξριξπξίηρη βαρικώμ ξδηγιώμ για 

ςημ αρτάλεια ςξσ κξιμξύ και ςηπ 

ποξρςαςεσόμεμηπ πεοιξυήπ. 

Σξ Τγειξμξμικό Ποχςόκξλλξ, για ςξ 

ρύμξλξ ςηπ διαδοξμήπ, ρςξ ταοάγγι 

ςηπ αμαοιάπ ιρυύει χπ ενήπ: 

Δμημέοχρη ςχμ επιρκεπςώμ με 

πληοξτξοιακέπ πιμακίδεπ ρςιπ 

ειρόδξσπ και ρςξσπ υώοξσπ ρςάρηπ 

και αμάπασρηπ, εμςόπ ςξσ Υαοαγγιξύ, 

για ςημ ςήοηρη ςχμ ποξβλεπόμεμχμ 

σγειξμξμικώμ μέςοχμ και ςχμ 

απαιςξύμεμχμ απξρςάρεχμ μεςανύ 

ςχμ επιρκεπςώμ. σρςήμεςαι η 

ςήοηρη ςχμ απξρςάρεχμ ρε όλξ ςξ 

μήκξπ ςξσ μξμξπαςιξύ. 

Απξτσγή ρσμχρςιρμξύ ρςιπ ειρόδξσπ 

και ρςα εκδξςήοια ειριςηοίχμ. 

Τπξυοεχςική η μάρκα από ςξ 

ποξρχπικό ρςξσπ υώοξσπ 

ρσγκέμςοχρηπ επιρκεπςώμ εμώ, 

ρσρςήμεςαι ρε όλξσπ ςξσπ υώοξσπ η 

υοήρη ποξρςαςεσςικήπ μάρκαπ από ςξ 

ποξρχπικό. 

Σξπξθέςηρη αμςιρηπςικώμ 

ρκεσαρμάςχμ ρςα εκδξςήοια 

ειριςηοίχμ και ςξπξθέςηρη 

ποξρςαςεσςικξύ διαυχοιρςικξύ ρςα 

ςαμεία ςχμ εκδξςηοίχμ. 

Τπξυοεχςική η υοήρη μάρκαπ για 

ςξσπ ξδηγξύπ ςχμ ημιόμχμ, ρε κάθε 

πεοίπςχρη μεςατξοάπ επιρκεπςώμ. 

Φοήρη από ςξσπ επιρκέπςεπ αςξμικώμ 

ρσρκεσαριώμ αμςιρηπςικώμ 

διαλσμάςχμ και αρταλήπ υοήρη 

ασςώμ για ςημ απξτσγή κιμδύμξσ 

πσοκαγιάπ. 

σρςήμεςαι η επιμελήπ σγιειμή 

καθαοιόςηςαπ ςχμ υεοιώμ, εμώ η 

υοήρη ποξρςαςεσςικώμ γαμςιώμ από 

ςξ ποξρχπικό είμαι ποξαιοεςική. 

Γεμικέπ επιρημάμρειπ: 

Σξ κξιμό μπξοεί μα πεοπαςάει μόμξ 

καςά μήκξπ ςξσ κύοιξσ μξμξπαςιξύ 

και για καμέμα λόγξ μα μημ 

απξμακούμεςαι από ςξ κεμςοικό 

μξμξπάςι. 

Ποέπει μα ρσμμξοτώμεςαι με ςα 

διαλαμβαμόμεμα ρςξμ Καμξμιρμό 

λειςξσογίαπ ςξσ Δθμικξύ Δοσμξύ και 

ςξ πεοιευόμεμξ ςχμ εμημεοχςικώμ 

πιμακίδχμ, ιδιαίςεοα ασςώμ πξσ 

αματέοξμςαι ρε πςώρη λίθχμ. 

Πξλύ μεγάλη ποξρξυή ξτείλξσμ ξι 

επιρκέπςεπ μα επιδεικμύξσμ ρυεςικά 

με θέμαςα απξτσγήπ ςξσ κιμδύμξσ 

πεοιρςαςικώμ πσοκαγιάπ. Όρξι 

καπμίζξσμ, ποέπει μα πεοιξοίζξσμ ςξ 

κάπμιρμα ασρςηοά ρςξσπ υώοξσπ 

αμάπασρηπ. 

Σξ Υαοάγγι ςηπ αμαοιάπ απξςελεί 

έμα αμαγμχοιρμέμξ μμημείξ 

πεοιβαλλξμςικήπ και πξλιςιρςικήπ 

εθμικήπ κληοξμξμιάπ με παγκόρμια 

εμβέλεια και είμαι αμαγκαία η 

διατύλανη και ποξρςαρία ςξσ, ςόρξ 

ρε ρσλλξγικό όρξ και αςξμικό 

επίπεδξ, με σφηλό αίρθημα εσθύμηπ 

και ποξρήλχρηπ.» 
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Υξοέαπ διαυείοιρηπ 
Δοσμξύ αμαοιάπ – Δ. 
Κοήςηπ 

 

Ο Υξοέαπ Διαυείοιρηπ Δθμικξύ 
Δοσμξύ αμαοιάπ (ΥΔΔΔ) 
ρσρςάθηκε βάρει ςξσ Άοθοξσ 13 
ςξσ Μ. 3044/2002, με πεοιξυή 
αομξδιόςηςαπ ςξ Δθμικό Πάοκξ 
Κεσκώμ Οοέχμ. Ζ λειςξσογία ςξσ 
νεκίμηρε ςξμ Αποίλιξ ςξσ 2008 με 

ςημ ποόρληφη ςξσ ποώςξσ 
ποξρχπικξύ και ςημ έμαονη 
σλξπξίηρηπ ςξσ Έογξσ 
«Διαυείοιρη και Κειςξσογία 
Δθμικξύ Δοσμξύ αμαοιάπ». 

Λε ςξ Μ4519/2018 ξ ΥΔΔΔ 
μεςξμξμάρςηκε ρε Υξοέαπ 
Διαυείοιρηπ Δθμικξύ Δοσμξύ 
αμαοιάπ– Δσςικήπ Ιοήςηπ 
(ΥΔΔΔ-ΔΙ) & η πεοιξυή εσθύμηπ 
ςξσ επεκςάθηκε ρε όλεπ ςιπ 
πεοιξυέπ ςξσ Δικςύξσ Natura 2000 
ςηπ Π.Δ. Φαμίχμ. Οι αομξδιόςηςεπ 
ςξσ ΥΔΔΔ-ΔΙ μεςανύ άλλχμ 
πεοιλαμβάμξσμ: 

 ςη μέοιμμα για ςη ρσλλξγή, 
ςανιμόμηρη και επενεογαρία 
πεοιβαλλξμςικώμ ρςξιυείχμ 
και δεδξμέμχμ για ςιπ 
πεοιξυέπ εσθύμηπ ςξσ, καθώπ 
και ςη ρσγκοόςηρη και 
λειςξσογία ςχμ ρυεςικώμ 
βάρεχμ δεδξμέμχμ και 
ςεκμηοίχρηπ, 

 ςημ παοξυή γμχμξδξςήρεχμ 
ποιμ από ςημ ποξέγκοιρη 
υχοξθέςηρηπ και ςημ έγκοιρη 
ςχμ πεοιβαλλξμςικώμ όοχμ 
έογχμ και δοαρςηοιξςήςχμ 
πξσ εμπίπςξσμ ρςημ πεοιξυή 

εσθύμηπ ςξσ 

 ςημ αμάληφη εκπόμηρηπ ή 
εκςέλερηπ εθμικώμ ή 
εσοχπαψκώμ ποξγοαμμάςχμ 
και δοάρεχμ ρυεςικώμ με ςημ 
πεοιξυή εσθύμηπ ςξσ, ςα ξπξία 
ποξάγξσμ ή ποξβάλλξσμ ςξσπ 
ρκξπξύπ ςηπ διαυείοιρηπ ςξσ 
ποξρςαςεσόμεμξσ αμςικειμε-
μξσ. 

 ςημ εμημέοχρη, εκπαίδεσρη 
και καςάοςιρη ςξσ πληθσρμξύ 
ρε θέμαςα αμαγόμεμα ρςιπ 
αομξδιόςηςεπ και ρκξπξύπ ςξσ 
τξοέα διαυείοιρηπ, καθώπ και 
ρςημ ποξρςαρία ςηπ πεοιξυήπ 
εσθύμηπ ςξσ 

 ςημ ποξώθηρη και σπξρςήοινη 
ςξπικώμ ξικξςξσοιρςικώμ 
ποξγοαμμάςχμ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


