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Εμίρχσρη και 
αμάδεινη ξικξςόπωμ 

και ςηπ 
βιξπξικιλόςηςαπ ςηπ 

Κοήςηπ  
 

No #9  Ασγ.- επς. 2021 
   

ANTHEMIS SAMARIENSIS  ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΤΕΥΧΟΣ 

 

Ολοκληρωμέμη 

Διαχείριση Τοπίου 

Δθμικού Δρυμού Σαμαριάς 

(Λευκώμ Ορέωμ) 

Ο Υξοέαπ Διαυείοιρηπ Δθμικξύ 

Δοσμξύ αμαοιάπ - Δ. Κοήςηπ 

(ΥΔΔΔ-ΔΚ) μέρα από ςημ Ποάνη 

"Ολξκληοχμέμη Διαυείοιρη Σξπίξσ 

Δθμικξύ Δοσμξύ αμαοιάπ 

(Λεσκώμ Οοέχμ)”, η ξπξία 

εμςάρρεςαι ρςξ πλαίριξ ςξσ Άνξμα 

Ποξςεοαιόςηςαπ 2 / Δοάρη 6.d.1 

«Εμίρχσρη και αμάδεινη 

ξικξςξπωμ και ςηπ 

βιξπξικιλόςηςαπ ςηπ Κοήςηπ», ςξσ 

ΔΠ Κοήςη 2014-2020 παοξσριάζει 

ςξ 9ξ εμημεοχςικό δελςίξ.  

ςξ δελςίξ παοξσριάζξμςαι ςα μέα 

ςξσ Υξοέα για ςξ διάρςημα 

Ιξύμιξπ – Ιξύλιξπ 2021 και πιξ 

ρσγκεκοιμέμα δοάρειπ 

ποξρςαρίαπ ςξσ ΥΔΔΔ-ΔΚ καθώπ 

και έογα πξσ σλξπξιξύμςαι ρςημ 

πεοιξυή αομξδιόςηςάπ ςξσ.  

 

 

 

 

  

  

Anthemis Samariensis            σελ. 2                       Δακςσλιώρειπ πςημώμ                                                               
σελ.5 

 

 

 

 

Δλαιώμεπ σελ. 3 

σμμεςξυή ςξσ ΥΔΔΔ-ΔΚ ρε 
διαδικςσακό ρεμιμάοιξ ςξσ ΔΚΒΤσελ 

σελ.6 

 

 

 σμέδοιξ ρςξ ΜΑΙΦ για ςη Διαςήοηρη 
Μερξγειακώμ Υσςώμ             σελ.4 
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Anthemis Samariensis            
Έμα σπάμιο εμδημικό φυτό της 

Κρήτης που αμακαλύφθηκε 

πρόσφατα  

Η Αμθεμίδα ςηπ αμαοιάπ 

Anthemis samariensis είμαι έμα 

πξλσεςέπ υαρμότσςξ πξσ αμήκει 

ρςξ μεγάλξ ρύμπλεγμα Anthemis 

cretica. Αμακαλύτθηκε μόλιπ ςξμ 

Ιξύμιξ ςξσ 2007 ρε γκοεμξύπ 

μεγάλξσ σφξμέςοξσ ρςη μεγάλη 

πλαψμή κξιλάδα ςξσ ταοαγγιξύ 

ςηπ αμαοιάπ ρε σφόμεςοξ 1775 

μ. Αμαγμχοίρςηκε χπ μέξ είδξπ 

από ςξμ  Nick Turland λίγεπ 

εβδξμάδεπ αογόςεοα.  

 Υύεςαι ρε απόκοημμα και 

δύρβαςα βοάυια ρςημ εσούςεοη 

πεοιξυή ςξσ Δοσμξύ ςηπ 

αμαοιάπ, γεγξμόπ πξσ καθιρςά 

ιδιαίςεοα δύρκξλη ςημ 

παοαςήοηρή ςξσ ρε όλη ςημ 

έκςαρη πξσ ασςό εσδξκιμεί. Βάρει 

ςξσ ποξγοάμμαςξπ 

παοακξλξύθηρηπ πξσ 

σλξπξιήθηκε ςημ πεοίξδξ 2013-

2015 ςξ εκςιμώμεμξ μέγεθξπ ςξσ 

πληθσρμξύ ςξσ είδξσπ ρςα Λεσκά 

Όοη εκςιμάςαι ρε  650-800 άςξμα. 

Σξ είδξπ αματέοθηκε ςξ 2013 και 

ρε έμα βξσμό ςξσ Ρεθύμμξσ από 

ςξ ρσγγοατέα βιβλίχμ για ςημ 

ελλημική υλχοίδα Βαγγέλη 

Παπιξμύςξγλξσ. Αμθίζει ςξ μήμα 

Ιξύμιξ αμ και λίγξι έυξσμ ςη 

δσμαςόςηςα μα ςξ θασμάρξσμ ρςιπ 

καςακόοστεπ απόκοημμεπ 

αρβερςξλιθικέπ οχγμέπ. Σα 

ρςελέυη ςηπ Αμθεμίδαπ είμαι 

ρυεςικά σφηλά, τςάμξσμ έχπ 25 

εκ. εμώ πεοιλαμβάμεςαι ρςξ 

βιβλίξ εοσθοώμ δεδξμέμχμ ςχμ 

ρπάμιχμ & απειλξύμεμχμ τσςώμ 

ςηπ Δλλάδαπ (2009) και έυει 

υαοακςηοιρςεί χπ ςοχςό (vu). 

Πεοιρρόςεοεπ πληοξτξοίεπ 

μπξοεί κάπξιξπ μα βοει ρςη 

ρυεςική δημξρίεσρη ςξσ Nick 

Turland «Anthemis samariensis 

(Asteraceae, Anthemideae), a 

new species from the mountains 

of W Kriti (Greece)» 

   

  

Φωτογραφία: Η Ανθεμίδα ςτην κορυφή Αυλιμανάκου, ςτα Λευκά Όρη. Πηγή ΕΚΠΑ – ΦΔΕΔΣ-ΔΚ  

https://www.west-crete.com/flowers/anthemis_samariensis.htm
https://www.west-crete.com/flowers/anthemis_samariensis.htm
https://www.west-crete.com/flowers/anthemis_samariensis.htm
https://www.west-crete.com/flowers/anthemis_samariensis.htm
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Τα Αιωμόβια 

ελαιόδεμτρα της  

Σαμαριάς 
Δγκοίθηκε η  παοαλαβή ςηπ Β΄ 

τάρηπ για ςημ σλξπξίηρη ςξσ 

«σμβξσλεσςική σπξρςήοινη για 

ςη βελςίχρη ςηπ καςαλληλόςηςαπ 

ςξσ εμδιαιςήμαςξπ ειδώμ παμίδαπ 

ρςξμ Δθμικό Δοσμό αμαοιάπ» ςξσ 

Τπξέογξσ 1 «Αμάπςσνη και 

ποξρςαρία πεοιξυώμ δικςύξσ 

Natura 2000 Δσςικήπ Κοήςηπ» 

ςηπ Ποάνηπ «Δπιυξοήγηρη ςξσ 

Υξοέα Διαυείοιρηπ Δθμικξύ 

Δοσμξύ αμαοιάπ για δοάρειπ 

διαυείοιρηπ ποξρςαςεσόμεμχμ 

Ποξςάθηκαμ ξι ποόςσπεπ 

επιτάμειεπ καθώπ και ςα 

επιμέοξσπ άςξμα και ξμάδεπ 

αςόμχμ πξσ θα απξςελέρξσμ ςξ 

τσρικό αμςικείμεμξ με ρςόυξ ςημ 

ενειδίκεσρη ςχμ ποξςειμόμεμχμ 

διαυειοιρςικώμ μέςοχμ.  Κοιςήοια 

για ςημ επιλξγή ςχμ επιταμειώμ 

απξςελξύμ ςα ενήπ:  

α. γεμικξί πεοιξοιρμξί 

ποαγμαςξπξίηρηπ 

καλλιεογηςικώμ επεμβάρεχμ,  

β. εγγύςηςα ρςξ στιρςάμεμξ 

μξμξπάςι,  

γ. πεοιξοιρμξί εναιςίαπ ςηπ 

τσρικήπ γεχγοατίαπ ςηπ 

πεοιξυήπ,  

δ. ρυέρη κόρςξσπ – 

απξςελέρμαςξπ εμ δσμάμει 

ποξςειμόμεμχμ καλλιεογηςικώμ 

επεμβάρεχμ,  

ε. αμαγκαιόςηςα – επιςακςικόςηςα 

ποαγμαςξπξίηρηπ επεμβάρεχμ. 

Σα ςελικά κοιςήοια επιλξγήπ ςχμ 

επιταμειώμ ρσμεκςιμήθηκαμ με ςξ 

Υξοέα Διαυείοιρηπ. 

Ο Αμάδξυξπ, ατξύ εκςίμηρε ςα 

ρςξιυεία πξσ έυξσμ ρσγκεμςοχθεί 

καςά ςημ διάοκεια ςηπ Υάρηπ Α’, 

και πάμςα ρε ρςεμή ρσμεογαρία 

με ςξμ Υξοέα Διαυείοιρηπ 

Δ.Δ..Δ.Κ., ποόςειμε ςα 

καςάλληλα μέςοα – εμέογειεπ – 

επεμβάρειπ για ςη βελςίχρη ςηπ 

καςάρςαρηπ ςχμ ελαιώμχμ και 

ξπχοώμχμ ςξσ ταοαγγιξύ ςηπ 

αμαοιάπ. Οι ποξςάρειπ είμαι 

ρατείπ και αμαλσςικέπ και 

επιμεοίζξμςαι αμά ποόςσπη 

επιτάμεια και άςξμξ ή/και ξμάδα 

Φωτογραφία: Χαρτογραφηθείςεσ επιφάνειεσ, ελαιοδέντρων και οπωροφόρων δέντρων.  
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αςόμχμ/ποόςσπη επιτάμεια. 

Δπιρημαίμεςαι δε όςι, ξι 

ποξςάρειπ  έλαβαμ σπόφη ςξσπ, 

ςα κάςχθι: 

Α. Σξ μξμικό καθερςώπ 

ποξρςαρίαπ ςξσ Δθμικξύ Δοσμξύ 

αμαοιάπ. 

Β. Ιδιαίςεοα ρε ρυέρη με ςιπ 

εδατξλξγικέπ ρσμθήκεπ, όπξσ 

απαιςείςαι βελςίχρη ασςώμ, 

καςόπιμ ςχμ απξςελερμάςχμ ςχμ 

εδατξλξγικώμ αμαλύρεχμ, ασςή 

θα ρςηοιυθεί ρε βιξλξγικέπ 

μεθόδξσπ βελςίχρηπ. ε κάθε 

πεοίπςχρη απξκλείεςαι η 

ξιαδήπξςε ποόςαρη υοήρηπ 

υημικώμ εδατξβελςιχςικώμ όπχπ 

και κάθε υοήρη υημικώμ ξσριώμ ή 

βελςιχςικώμ ρε όλεπ ςιπ 

παοεμβάρειπ. Σέςξιξσ είδξσπ 

βελςιώρειπ θα γίμξσμ μόμξ ρε 

απξλύςχπ απαοαίςηςεπ 

πεοιπςώρειπ εμώ η βαρική 

επιλξγή είμαι η λύρη 0 (= μη 

παοέμβαρη) 

Γ. Οι ποξςάρειπ έλαβαμ σπόφη 

ςξσπ ςη τσρική γεχγοατία ςηπ 

πεοιξυήπ και ςιπ δσρκξλίεπ 

μεςατξοάπ μέρχμ και σλικώμ και 

ποαγμαςξπξίηρηπ εογαριώμ ρε 

ρυέρη με ρσμβαςικά 

ξικξρσρςήμαςα ελαιώμχμ – 

ξπχοώμχμ. 

Δ. Οι ελαιώμεπ και ξπχοώμεπ 

αμςιμεςχπίρςηκαμ χπ κλειρςά 

ρσρςήμαςα με ςιπ ελάυιρςεπ ή και 

μηδεμικέπ ειροξέπ και εκοξέπ 

εμέογειαπ. 

Οι διαυειοιρςικέπ ποξςάρειπ 

βελςίχρηπ ςηπ καςάρςαρηπ ςχμ 

ξικξρσρςημάςχμ διακοίθηκαμ ρε: 

i. Καλλιεογηςικέπ ποξςάρειπ 

βελςίχρηπ ςχμ αςόμχμ ςχμ 

ελαιώμχμ και ξπχοώμχμ.  

ii. Ποξςάρειπ διαυείοιρηπ ςχμ 

δαρικώμ ειδώμ (πεύκα, 

κσπαοίρρια, πξσομάοια) πξσ 

γειςμιάζξσμ και επηοεάζξσμ ςημ 

αμάπςσνη ςχμ αςόμχμ ςχμ 

ελαιώμχμ και ξπχοώμχμ 

πεοιλαμβαμόμεμηπ και ςηπ 

αταίοερηπ πεύκχμ 

Συμέδριο στο ΜΑΙΧ για 
τη Διατήρηση 
Μεσογειακώμ Φυτώμ              

Ολξκληοώθηκαμ με επιςσυία ςημ 

Παοαρκεσή 1 Οκςχβοίξσ 2021 

ρςξ σμεδοιακό Κέμςοξ ςξσ 

Μερξγειακξύ Αγοξμξμικξύ 

Ιμρςιςξύςξσ Φαμίχμ (CIHEAM 

ΜΑΙΦ) ξι εογαρίεπ ςηπ 3ηπ 

Δβδξμάδαπ για ςη διαςήοηρη 

Μερξγειακώμ Υσςώμ με θέμα 

«ςοαςηγικέπ διαςήοηρηπ τσςώμ: 

από ςημ Δπιρςήμη ρςημ Ποάνη». 

Σξ ρσμέδοιξ ποαγμαςξπξιήθηκε 

ρε σβοιδική μξοτή με ςη 

ρσμμεςξυή δια ζώρηπ 80 

επιρςημόμχμ, 40 επιπλέξμ εν’ 

απξρςάρεχπ, από 20 υώοεπ και 

με ςη ρσμμεςξυή ςξσ σπξσογξύ 

Γεχογίαπ, Αγοξςικήπ Αμάπςσνηπ 

και Πεοιβάλλξμςξπ κ. Κώρςα 

Καδή. 

Οι εογαρίεπ διήοκηραμ από ςη 

Δεσςέοα 27 επςεμβοίξσ έχπ και 

ςημ Παοαρκεσή 1 Οκςχβοίξσ 

2021. 

Καςά ςη διάοκεια ςξσ ρσμεδοίξσ 

ξι ρσμμεςέυξμςεπ επιρκέτθηκαμ 

ςξ ταοάγγι ςηπ Ίμβοξσ ρςξ ξπξίξ 

εμςξπίζξμςαι πξλλά ρπάμια και 

εμδημικά τσςά ςηπ Κοήςηπ. Ση 

νεμάγηρη ςχμ επιρκεπςώμ 

αμέλαβαμ ενειδικεσμέμξι 

επιρςήμξμεπ από ςη Διεύθσμρη 

Δαρώμ Φαμίχμ, Σξμ Υξοέα 

Δθμικξύ Δοσμξύ αμαοιάπ 

Δσςικήπ Κοήςηπ, ςξ Μξσρείξ 

Υσρικήπ Ιρςξοίαπ Κοήςηπ και ςη 

Μξμάδα Διαςήοηρηπ Μερξγειακώμ 

Φωτογραφία: ΜΑΙΧ. Συνεδριακό Κέντρο. 
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Υσςώμ ςξσ ΜΑΙΦ. 

Σξ ρσμέδοιξ ποαγμαςξπξιείςαι 

κάθε 2 υοόμια ρε διατξοεςική 

υώοα. 

Οι διξογαμχςέπ ςξσ ρσμεδοίξσ 

είμαι η Μξμάδα Διαςήοηρηπ 

Μερξγειακώμ Υσςώμ ςξσ CIHEAM 

ΜΑΙΦ, η IUCN (Διεθμήπ Έμχρη για 

ςη Διαςήοηρη ςηπ Υύρηπ), ςξ 

δίκςσξ ςοαπεζώμ ρπόοχμ ςηπ 

Μερξγείξσ GENMEDA και η 

διεθμήπ ξογάμχρη CEPF (Critical 

Ecosystem Partnership Fund). 

σμδιξογαμχςέπ ςξσ ρσμεδοίξσ 

είμαι η Πεοιτέοεια Κοήςηπ, ςξ 

Ποάριμξ Σαμείξ, η Δλλημική 

Βξςαμική Δςαιοεία, η 

Απξκεμςοχμέμη Διξίκηρη Κοήςηπ 

και άλλξι. 

Σξ σμεδοιακό Κέμςοξ CIHEAM 

MAICH δίμει ποξςεοαιόςηςα ρςημ 

σγεία και ςημ αρτάλεια ςχμ 

επιρκεπςώμ και ςχμ εογαζξμέμχμ 

ςξσ και έυει εμαομξμίρει πλήοχπ 

ςη λειςξσογία ςξσ με ςα ιρυύξμςα 

ειδικά ποχςόκξλλα σγείαπ πξσ 

έυξσμ εκπξμηθεί από ςξμ Δθμικό 

Οογαμιρμό Δημόριαπ Τγείαπ 

(ΔΟΔΤ) εγκεκοιμέμα και 

μξμξθεςημέμα από ςξ Δλλημικό 

Δημόριξ. 

Πεοιρρόςεοεπ πληοξτξοίεπ ρςημ 

ιρςξρελίδα 

3rd Mediterranean Plant 

Conservation Week.  

 

Δακτυλιώσεις 

μεταμαστευτικώμ 

πτημώμ στη Γαύδο 

Παοαδόθηκε η Α Υάρη ςηπ 

δοάρηπ “σρςημαςική 

Παοακξλξύθηρη ςηπ 

Μεςαμάρςεσρηπ δώμ 

Οομιθξπαμίδαπ  Με Ση Μέθξδξ 

ςχμ Δακςσλιώρεχμ ςξ Νηρί Σηπ 

Γαύδξσ” ρςα πλαίρια ςξσ 

Τπξέογξσ 5 ςηπ Ποάνηπ: 

«Δπιυξοήγηρη ςξσ Υξοέα 

Διαυείοιρηπ Δθμικξύ Δοσμξύ 

αμαοιάπ-Δσςικήπ Κοήςηπ για 

Δοάρειπ διαυείοιρηπ 

ποξρςαςεσόμεμχμ πεοιξυώμ, 

ειδώμ και ξικξςόπχμ», 

ΤΜΔΠΔΡΑΑ, ΔΠΑ 2014-2020» .  

Η ρσμξλική διάοκεια ςηπ 

ρύμβαρηπ ξοίζεςαι ρε  3 έςη με 2 

μεςαμαρςεσςικέπ πεοίξδξι αμά 

έςξπ.  

Η έοεσμα σπέδεινε ςημ παοξσρία 

13 ειδώμ αμαπαοαγχγήπ, μεοικά 

από ςα ξπξία δεμ είυαμ 

καςαγοατεί μχοίςεοα. 

Αμςιθέςχπ, ξοιρμέμα είδη πξσ 

καςαγοάτηκαμ ρε ποξηγξύμεμεπ 

μελέςεπ δεμ απξςσπώθηκαμ καςά 

ςημ ςοέυξσρα πεοίξδξ.  

Δόθηκαμ υοήριμεπ πληοξτξοίεπ 

ρυεςικά με ςα εμδιαιςήμαςα ςχμ 

ειδώμ εμδιατέοξμςξπ και ςχμ 

αλλαγώμ ςχμ υοήρεχμ γηπ από 

ςημ ςελεσςαία μελέςη 

δακςσλίχρηπ ςξ 2004, ποάγμα 

πξλύ ρημαμςικό για ςξμ 

εμςξπιρμό ςχμ καςάλληλχμ 

πεοιξυώμ έοεσμαπ (ςξπξθέςηρηπ 

διυςσώμ) για ςιπ επόμεμεπ 

πεοιόδξσπ δακςσλίχρηπ.  

• ςεκμηοιώθηκε η παοξσρία ςχμ 

ςελεσςαίχμ μεςαμαρςεσςικώμ 

πςημώμ ρςα ςέλη ςηπ άμξινηπ, 

σπξδεικμύξμςαπ όςι ςα ςελεσςαία 

είδη πεομξύμ από ςη Γαύδξ ρςα 

Είδη που δακτυλιώθηκαν Otus scops, Oenanthe hispanica, Oriolus oriolus, Monticola solitarius 

http://www.medplantsweek.uicnmed.org/public_html/medplantsweek/en/3rd-mpcw/
http://www.medplantsweek.uicnmed.org/public_html/medplantsweek/en/3rd-mpcw/
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ςέλη Ιξσμίξσ.  

• εμςξπίρςηκαμ πιθαμά 

ποξβλήμαςα για ςιπ επεουόμεμεπ 

πεοιόδξσπ δακςσλίχρηπ. Σξ 

ρημαμςικόςεοξ από ασςά 

απξςελεί ξ μεγάλξπ αοιθμόπ 

αδέρπξςχμ γαςώμ πξσ απξςελξύμ 

απειλή για ςημ αρτάλεια ςχμ 

πςημώμ πξσ παγιδεύξμςαι ρςα 

δίυςσα.  

• έγιμαμ ξι απαοαίςηςεπ 

ρσμαμςήρειπ με ςξσπ καςξίκξσπ 

ςηπ πεοιξυήπ, ςη δήμαουξ και 

ξλξκληοώθηκαμ όλεπ ξι 

διαδικαρίεπ ξι ξπξίεπ θα 

διεσκξλύμξσμ ςιπ επόμεμεπ 

πεοιόδξσπ δακςσλίχρηπ.  

 

Συμμετοχή του ΦΔΔΔΣ-ΔΚ 

σε διαδικτυακό σεμιμάριο 

του ΔΚΒΥ 

Ο ΥΔΔΔ-ΔΚ ρσμμεςείυε ρε 
διαδικςσακό ρεμιμάοιξ,  
 «Διαδίκςσξ και μέα μέρα για ςημ 

ποξβξλή και αμάδεινη ςχμ 

ποξρςαςεσόμεμχμ πεοιξυώμ» 

μεςά από ποόρκληρη ςξσ ΔΚΒΤ 

πξσ διξογαμώθηκε ρςξ πλαίριξ 

ςξσ έογξσ «Ποξβξλή και αμάδεινη 

ςχμ ποξρςαςεσόμεμχμ πεοιξυώμ 

ςηπ Δλλάδαπ»  Η δσμαμική ςξσ 

διαδικςύξσ και ςχμ μέχμ μέρχμ 

(μέρα κξιμχμικήπ δικςύχρηπ, 

φητιακέπ εταομξγέπ, εταομξγέπ 

εικξμικήπ και επασνημέμηπ 

ποαγμαςικόςηςαπ κ.ά.) για ςημ 

ποξβξλή και αμάδεινη πεοιξυώμ 

ιδιαίςεοξσ τσρικξύ και 

πξλιςιρςικξύ εμδιατέοξμςξπ, 

απξςέλερε ςξ αμςικείμεμξ ςηπ 

ημεοίδαπ «Διαδίκςσξ και μέα μέρα 

για ςημ ποξβξλή και αμάδεινη 

ποξρςαςεσόμεμχμ πεοιξυώμ» πξσ 

ποαγμαςξπξιήθηκε διαδικςσακά, 

ςη Δεσςέοα 27 επςεμβοίξσ 2021 

(10.00 - 13.30). Η ημεοίδα 

διξογαμώθηκε από ςξ Μξσρείξ 

Γξσλαμδοή Υσρικήπ 

Ιρςξοίαπ/Δλλημικό Κέμςοξ 

Βιξςόπχμ-Τγοξςόπχμ (ΜΓΥΙ-

ΔΚΒΤ), ρςξ πλαίριξ ςξσ έογξσ 

«Ποξβξλή και αμάδεινη ςχμ 

ποξρςαςεσόμεμχμ πεοιξυώμ ςηπ 

Δλλάδαπ» πξσ υοημαςξδξςείςαι 

από ςξ Ποάριμξ Σαμείξ 

(Φοημαςξδξςικό Ποόγοαμμα 

«ΥΤΙΚΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ 

ΚΑΙΝΟΣΟΜΔ ΔΡΑΔΙ 2020» - 

Άνξμαπ Ποξςεοαιόςηςαπ ΑΠ. 1: 

Δοάρειπ Διαςήοηρηπ ςηπ 

Βιξπξικιλόςηςαπ). 
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Φορέας διαχείρισης 
Δρυμού Σαμαριάς – Δ. 
Κρήτης 

 

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

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

Με ςξ Ν4519/2018 ξ ΥΔΔΔ 
μεςξμξμάρςηκε ρε Υξοέαπ 
Διαυείοιρηπ Δθμικξύ Δοσμξύ 
αμαοιάπ– Δσςικήπ Κοήςηπ 
(ΥΔΔΔ-ΔΚ) & η πεοιξυή εσθύμηπ 
ςξσ επεκςάθηκε ρε όλεπ ςιπ 
πεοιξυέπ ςξσ Δικςύξσ Natura 2000 
ςηπ Π.Δ. Φαμίχμ. Οι αομξδιόςηςεπ 
ςξσ ΥΔΔΔ-ΔΚ 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


