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ΤΟ ΦΑΡΑΓΓΙ ΤΗΣ ΣΑΜΑΡΙΑΣ – ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2022  ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΤΕΥΧΟΣ 

 

Ολοκληρωμένη Διαχείριση 

Τοπίου Εθνικού Δρυμού 

Σαμαριάς (Λευκών Ορέων) 

Ο Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού 

Σαμαριάς - Δ. Κρήτης (ΦΔΕΔΣ-ΔΚ) 

καταργήθηκε και ενσωματώθηκε ως 

Μονάδα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου 

Σαμαριάς και Προστατευόμενων 

Περιοχών Δυτικής Κρήτης στον 

Ο.ΦΥ.ΠΕ.ΚΑ. σύμφωνα με την Αριθμ. 

ΥΠΕΝ/ΔΝΕΠ/9964/419 (ΦΕΚ 965/Β/3-3-

2022).  

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 11ο 

ενημερωτικό δελτίο.  

Στο δελτίο παρουσιάζονται τα νέα της 

Μονάδας για το διάστημα Γενάρης – 

Μάρτης 2022 και πιο συγκεκριμένα 

δράσεις προστασίας της καθώς και 

έργα που υλοποιούνται στην περιοχή 

αρμοδιότητάς της. 

  

  
Η περιβαλλοντική παρακολούθηση των 
χερσαίων σπηλαίων και ειδών πανίδας                                
σελ. 2 

Συμπόσιο για την εφαρμογή της 
Σύμβασης Τοπίου του Συμβουλίου 
της Ευρώπης                         σελ.7 

  

Παρουσίαση του Ε.Π Λευκών Ορέων- στο 

MediterRE3                                                                                           σελ.4 

Ημερίδα ΤΑΙΕΧ για τη διαχείριση των 
υδάτων στις προστατευόμενες 
περιοχές                                 σελ.7   
                             

                              

 

 Εκδήλωση για τα αρπακτικά πουλιά  σελ5 Κατάργηση του Φορέα Διαχείρισης Ε.Δ. 
Σαμαριάς και Δυτικής Κρήτης και 
ενσωμάτωσή του στον ΟΦΥΠΕΚΑ   σελ. 9 

 
 

Προβολή περιοχών OXE UNESCO     σελ6 Επίσκεψη του προϊσταμένου Β Τομέα 
Π.Π. – Σεμινάριο Life – adapt    σελ. 10 
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Η περιβαλλοντική 

παρακολούθηση των 

χερσαίων σπηλαίων και 

ειδών πανίδας στα Λευκά 

Όρη 

Ολοκληρώθηκε η Δ’ Φάση του 

Υποέργου 3: Παρακολούθηση 

χερσαίων σπηλαίων (Τ.Ο. 8310) και 

χερσαίων  ειδών πανίδας πλην 

πτηνών της Πράξης 

«ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 

ΤΟΠΙΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΡΥΜΟΥ 

ΣΑΜΑΡΙΑΣ», Επιχειρησιακό 

πρόγραμμα «Κρήτη 2014-2020». 

Αντικείμενο του συνολικού έργου 

είναι η καταγραφή, εποπτεία, και 

αξιολόγηση της κατάστασης 

διατήρησης και η εφαρμογή 

συστήματος παρακολούθησης για 

τα είδη Πανίδας των  

Παραρτημάτων ΙΙ, IV, και V και τον 

Οικότοπο 8310 της Οδηγίας των 

Οικοτόπων (92/43/ΕΟΚ) εντός  της 

ΕΖΔ του δικτύου Natura 2000 

«ΛΕΥΚΑ ΟΡΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΖΩΝΗ», 

με κωδικό GR4340008 που  εμπίπτει 

στα όρια του Φορέα Διαχείρισης 

Εθνικού Δρυμού Σαμαριάς – Δυτικής 

Κρήτης. Το έργο αφορά στο 

χερσαίο Τύπο Οικοτόπου 8310 

(σπήλαια), καθώς και στις 

παρακάτω ομάδες ειδών: 

 

1. Ερπετά - Αμφίβια 

2. Κρητική μυγαλή (Crocidura 

zimmermanni) 

3. Χερσαία αρθρόποδα με έμφαση 

στο λεπιδόπτερο Euplagia 

quadripunctaria (Poda, 1761)  

και στο κολεόπτερο Bolbelasmus 

keithi (Miessen & Trichas, 2011) 

4. Χερσαία μαλάκια με έμφαση στο 

είδος Helix borealis Mousson, 1859 

5. Χειρόπτερα 

 

Συγκεκριμένα η Δ’ Φάση του έργου 

περιλάμβανε : 

 την επικαιροποίηση της βάσης 

δεδομένων με τις  βιβλιογραφικές 

αναφορές (βρέθηκαν και 

παρίχθησαν νέες δημοσιεύσεις για 

τα αρθρόποδα – μαλάκια και τα 

χειρόπτερα). 

 την επικαιροποίηση 

προγραμματισμού εργασιών πεδίου 

και εργασίες δειγματοληψιών για 

τις επόμενες φάσεις του έργου. 

Φωτογραφία : Αφροδίτη Καρδαμάκη / ΙΝΣΠΕ – Σταλακτιτικός διάκοσμος του σπηλαίου Σκοτεινή 

Φωτογραφία : Χαρτης 6. Παραδοτέου Φάσης Δ. Θέσεις δειγματοληψίας αμφιβίων/ερπετών 



    ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΣΑΜΑΡΙΑΣ ΚΑΙ Π.Π. ΔΥΤΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ     Τεύχος # 11 3 

 

 

  

 
 

 

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

 

. 
 

 έκθεση πεπραγμένων της 

φάσης Δ, προβλήματα κατά την 

εκτέλεση των εργασιών πεδίου και 

τρόποι επίλυσης - φωτογραφικό 

υλικό, όπου ολοκληρώθηκαν οι 

δειγματοληψίες στα σπήλαια 

Σκοτεινή και Δαιμονόσπηλιος και οι 

εργασίες πεδίου για τα είδη 

αμφιβίων και ερπετών. Συνολικά, 

έγιναν 150 δειγματοληψίες 

αμφιβίων και ερπετών σε 104 

διαφορετικές θέσεις, σε όλο το 

εύρος της περιοχής μελέτης. Ως 

προς τα μικρά θυλαστικά, η 

κρητική μυγαλή Crocidura 

zimmermani βρέθηκε στα οροπέδια 

Νιάτο και Ταύρη και 

αναγνωρίστηκε με βάση τα 

χαρακτηριστικά και τις μετρήσεις 

που ελήφθισαν και που 

επιβεβαιώνει την παρουσία του 

είδους στην περιοχή (καθώς 

αντίστοιχο δείγμα υπάρχει και από 

τις παγιδεύσεις το 2013). Στην 

ευρύτερη περιοχή των ερευνών για 

αρθρόποδα–μαλάκια εντοπίστηκε σε 

σχετική αφθονία το κοινό 

λεπιδόπτερο Pieris sp. Ως προς τα 

χειρόπτερα συμπληρώθηκαν επίσης 

πρωτόκολλά παρακολούθησης εκ 

των οποίων τα 12 αφορούσαν 

επιθεωρήσεις σε καταφύγια, τα 14 

τις ηχογραφήσεις σε διαδρομές 

(transects) και τα 37 δεκάλεπτες 

ηχογραφήσεις.  

  

Φωτογραφία : Γιώργος Παπαμιχαήλ - Δείγμα κρητικής μυγαλής (Crocidura zimmermanni)από παγίδευση 
στο οροπέδιο της Ταύρης   

 

 

Φωτογραφία :  Άτομα του είδους Rhinolophus hipposideros στο ναό του Αγ. Πέτρου και Παύλου. 
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Παρουσίαση του Ε.Π 

Λευκών Ορέων- στο 

MediterRE3   

 
Πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 3 

Φεβρουαρίου η παρουσίαση του 

Εθνικού Πάρκου των Λευκών 

Ορέων στη διαδικτυακή συνάντηση 

του έργου MediterRE3 που 

πραγματεύεται    τη διαχείριση του 

τοπίου για τη μείωση της 

επικινδυνότητας από δασικές 

πυρκαγιές  και τη μείωση 

εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου 

(GHG). Η παρουσίαση περιλάμβανε 

την γενική περιγραφή της 

τοπογραφίας και φυσικού 

περιβάλλοντος των Λευκών Ορέων, 

ανάλυση SWOT ως προς το 

αντικείμενο του προγράμματος και 

εστίαση στο σκοπό του 

συγκεκριμένου έργου ως προς την 

εμφάνιση δασικών πυρκαγιών, την 

εδαφοκάλυψη και χρήσεις γης της 

περιοχής μελέτης, τις περιοχές 

συσσώρευσης εύφλεκτης βιομάζας  

και τυχόν υφιστάμενες  δράσεις ή 

διαχειριστικά σχέδια αντιμετώπισης 

πυρκαγιάς. 

Όπως ειπώθηκε στη συνάντηση, ο 

στόχος του έργου είναι η 

κατανόηση των αιτιών και των 

επιπτώσεων των πυρκαγιών στις 

επιλεγμένες περιοχές μελέτης, 

μεταξύ των οποίων και τα Λευκά 

Όρη, υπό τωρινά και μελλοντικά 

κλιματικά σενάρια και υπό τις 

υπάρχουσες χρήσεις γης αλλά και 

μετά από νέες προτεινόμενες 

προτάσεις διαμόρφωσης των 

επιλεγμένων περιοχών μελέτης - 

τοπίων. Η προτεινόμενη διαχείριση 

του τοπίου ως προς τις δασικές 

πυρκαγιές (“fire-smart landscape 

Φωτογραφία : Μ.Δ.Ε.Π ΣΑΜΑΡΙΑΣ-Δ.Κ. – Χάρτης από την παρουσίαση της περιοχής των Λευκών Ορέων 

 

Φωτογραφία : MediterRE3 – Οι εταίροι του προγράμματος και οι τρεις επιλεγμένες περιοχές μελέτης 
Περιφεριακό Εθνικό Πάρκο Luberon NRP στη Γαλλία, Εθνικό Πάρκο Prokletije και Komovi NP στο 
Μαυροβούνιο και Εθνικό Δρυμό Σαμαριάς/Λευκά Όρη  στην Ελλάδα, με τοπικό συντονιστή το Μεσογειακό 
Αγρονομικό Ινστιτούτο Χανίων (MAICH). 
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management”), βασίζεται κυρίως 

στη διαχείριση της βιομάζας για τη 

μείωση της εξάπλωσης και της 

έντασης της πυρκαγιάς.  

Το έργο θα εξετάσει τα κλιματικά 

σενάρια με την υποστήριξη του 

Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών με 

έμφαση στη συσσώρευση 

εύφλεκτης  βιομάζας, προκειμένου 

να καταλήξει στις προβλεπόμενες 

«έξυπνες» πρακτικές  διαμόρφωσης 

με στόχο τη μείωση της καμένης 

έκτασης , των εκπομπών αερίων 

του θερμοκηπίου και των 

οικονομικών και 

κοινωνικοοικονομικών απωλειών. 

 

Το έργο θα παρέχει κατευθυντήριες 

γραμμές για τη διαχείριση περιοχών 

στη Μεσόγειο και Σχέδια Δράσης 

Τοπίου που στοχεύουν στην 

εφαρμογή των αρχών 

αποκατάστασης δασικών τοπίων 

(Forest Landscape Restoration FLR) 

σε κάθε επιλεγμένη περιοχή. 

 

Περισσότερες πληροφορίες για το 

πρόγραμμα μπορεί κάποιος να βρεί 

στην ιστοσελίδα www.istituto-

oikos.org/progetti/mediterre3. Το έργο 

χρηματοδοτείται από την 

Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία για το 

κλίμα (EUKI - European Climate 

Initiative).  

 

 

 

 

 

 

 

  

Εκδήλωση για τα 

αρπακτικά πτηνά 
 

Την Τετάρτη 23 Μαρτίου 

πραγματοποιήθηκε εκδήλωση σε 

συνεργασία του “Οργανισμού 

Φυσικού Περιβάλλοντος και 

Κλιματικής Αλλαγής”, της 

“Μονάδας Διαχείρισης Εθνικού 

Πάρκου Σαμαριάς και Δυτικής 

Κρήτης ”, του “Μουσείου Φυσικής 

Ιστορίας του Πανεπιστημίου 

Κρήτης” και του συλλόγου 

προστασίας και περίθαλψης άγριας 

ζωής ΑΝΙΜΑ . 

Το πρόγραμμα των εκδηλώσεων 

περιλάμβανε: 

-Απελευθέρωση όρνιων από την 

“ΑΝΙΜΑ”. 

-Συζήτηση με τον υφυπουργό 

Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Γ. 

Αμυρά για την πρωτοβουλία 

“Απάτητα βουνά”.  

-Παρουσίαση για τον σπιζαετό και 

τα αρπακτικά πουλιά της Κρήτης 

από το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας 

Κρήτης. 

Τα Λευκά Όρη είναι μια από τις 8 

περιοχές της χώρας που έχουν 

ενταχθεί στην πρωτοβουλία 

“Απάτητα Βουνά” Σε αυτές τις 

περιοχές απαγορεύεται η διάνοιξη 

νέων δρόμων και η δημιουργία 

άλλων τεχνητών επεμβάσεων που 

μεταβάλλουν ή αλλοιώνουν το 

φυσικό περιβάλλον.  

Σχετικά με τα αρπακτικά πτηνά , 

σύμφωνα με τον επιστήμονα του 

ΜΦΙΚ κο Σταύρο Ξηρουχάκη, «Στην 

Κρήτη βρίσκεται ο μεγαλύτερος 

πληθυσμός του γύπα, του γυπαετού 

και είναι το μοναδικό νησιώτικο 

οικοσύστημα που έχει και Σπιζαετό 

Φωτογραφία : Χανιώτικα Νέα - Ο ορνιθολόγος , 
επιστήμονας του ΜΦΙΚ κος Σταύρος Ξηρουχάκης    

Φωτογραφία : Μ.Δ.Ε.Π ΣΑΜΑΡΙΑΣ-Δ.Κ. – Όρνεο που μόλις απελευθερώθηκε στα Λευκά Όρη 

 

http://www.istituto-oikos.org/progetti/mediterre3
http://www.istituto-oikos.org/progetti/mediterre3
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και Χρυσαετό»  

«Αυτή τη στιγμή παραγωγικός ιστός 

στην Πίνδο και στον Όλυμπο δεν 

υπάρχει. Αντίθετα στον ορεινό όγκο 

της Κρήτης βλέπουμε να υπάρχει 

κτηνοτροφική και αγροτική 

δραστηριότητα. Επίσης στην Κρήτη 

δεν έχουμε θηλαστικά. Στην 

Ηπειρωτική Ελλάδα που υπάρχει ο 

Λύκος έγινε μαζική καταπολέμηση 

του με στρυχνίνη που δεν άφησε 

κυριολεκτικά τίποτα και 

κυριολεκτικά εξαφάνισε και τους 

πληθυσμούς των άγριων πουλιών. 

Μεγάλης αξίας είναι και το έντονο 

ανάγλυφο αλλά και ο πολύ καλός 

καιρός που επικρατεί με 

αποτέλεσμα τα άγρια πτηνά να μην 

ξοδεύουν μεγάλη ενέργεια. Είναι 

χαρακτηριστικό πως ένας σπιζαετός 

στον Όλυμπο είναι ζήτημα αν 

γεννήσει 1-2 μικρά στην Κρήτη θα 

κάνει περισσότερα»  

Οι βασικοί κίνδυνοι για τα άγρια 

πουλιά είναι τα φυτοφάρμακα, το 

γεγονός ότι τα καλοκαίρια δεν 

βρίσκουν εύκολα νερό με 

αποτέλεσμα να αφυδατώνονται 

αλλά και η υπέρμετρη ανθρώπινη 

παρουσία στις περιοχές που 

διαβιούν.  
 

Προβολή περιοχών OXE 

UNESCO της Κρήτης 
Την Τετάρτη 16 Φεβρουαρίου 

υπογράφτηκε η σύμβαση για το 

έργο «Branding περιοχών OXE 

(Ολοκληρωμένης Χωρικής 

Επένδυσης)  περιοχών φυσικού 

κάλλους UNESCO» μεταξύ 

Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης 

Κρήτης και της αναδόχου εταιρίας. 

Το έργο θα πραγματοποιηθεί στο 

πλαίσιο του Επιχειρησιακού 

Προγράμματος «Κρήτη» 2014-2020 

και περιλαμβάνει τέσσερις περιοχές 

της Κρήτης, (Σαμαριά/Λευκά Όρη, 

Αστερούσια απόθεμα βιόσφαιρας 

UNESCO καθώς και τα Γεωπάρκα 

της UNESCO Ψηλορείτης και 

Σητεία). 

Όπως έχει δηλώσει η αντιπρόεδρος  

Brand Partnerships στο National 

Geographic κα Nadine Heggie «Το 

National Geographic Creative 

Works, το βραβευμένο στούντιο 

μας, θα δημιουργήσει περιεχόμενο 

που θα διοχετευτεί τηλεοπτικά, 

ψηφιακά  και έντυπα και θα αυξήσει 

την ευαισθητοποίηση για αυτά τα 

εξαιρετικά μνημεία προωθώντας μια 

Φωτογραφία : https://www.kriti24.gr – Συνάντηση 
για την υπογραφή της Σύμβασης του έργου 
«Branding περιοχών OXE UNESCO» 

 

Φωτογραφία : Χάρτης από την «Στρατηγική Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης (OXE)» του 2018 –ΑΚΟΜΜ ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ ΑΑΕ ΟΤΑ. Το 2020 εντάχθηκαν και 
τα Αστερούσια Όρη  στο Δίκτυο «Άνθρωπος και Βιόσφαιρα» (Man and Biosphere/ MAB)– UNESCO, στο οποίο ανήκει και ο Ε.Δ. Σαμαριάς.  

 

https://www.kriti24.gr/
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πραγματικά ιδιαίτερη και βιώσιμη 

τουριστική εμπειρία».  

Οι δράσεις του έργου «Branding 

περιοχών OXE UNESCO» 

περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων: 

 Ψηφιακή αποτύπωση 

στοιχείων φυσικού και πολιτιστικού 

ενδιαφέροντος ΟΧΕ UNESCO, με 

στόχο την παραγωγή ψηφιακών 

δεδομένων τα οποία θα μπορούν να 

αξιοποιηθούν στη 

συνέχεια για τη στήριξη των 

ποικίλων ψηφιακών και 

διαδικτυακών δράσεων και 

προϊόντων που θα δημιουργήσουν 

το νέο 

τουριστικό προϊόν. 

• Συστήματα ενημέρωσης και 

διαχείρισης για την ασφάλεια 

επισκεπτών. Ανάπτυξη, 

εγκατάσταση και λειτουργία 

εφαρμογών ΤΠΕ με στόχο τη 

διαχείριση της ασφάλειας των 

υφιστάμενων υποδομών και 

των επισκεπτών. 

• Παρεμβάσεις προστασίας από 

φυσικούς κινδύνους που θα 

συμβάλουν στην προστασία από 

φυσικούς κινδύνους, στην 

αποτροπή εκδήλωσης φυσικών 

καταστροφών και σε έργα 

βελτίωσης της ασφάλειας των 

υποδομών. 

 Παρεμβάσεις ανάδειξης – 

προστασίας στοιχείων του 

πολιτισμικού περιβάλλοντος - ΟΧΕ 

UNESCO που αφορούν σε έργα που 

αναδεικνύουν και προστατεύουν τα 

σημαντικά στοιχεία του 

πολιτισμικού αποθέματος των τριών 

περιοχών UNESCO Κρήτης ως ένα 

σύμπλεγμα τοπόσημων, 

διαχρονικών μνημείων της 

ανθρώπινης παρουσίας και του 

τοπίου.  

 Σχεδιασμός, ανάπτυξη και 

ένταξη του προϊόντος στην 

τουριστική αγορά - ΟΧΕ UNESCO. 

 Παρεμβάσεις 

ευαισθητοποίησης, ανάδειξης και 

προστασίας στοιχείων του φυσικού 

περιβάλλοντος – ΟΧΕ 

UNESCO. 

 Αναπλάσεις σε 

οριοθετημένες ζώνες – Βελτίωση και 

οργάνωση δικτύων διαδρομών - 

ΟΧΕ UNESCO. 

 

TAIEX-EIR Ημερίδα 

εργασίας για τη διαχείριση 

των υδάτων με τη χρήση 

«Λύσεων που βασίζονται 

στη Φύση» σε 

προστατευόμενες περιοχές 

της Κρήτης  
 Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε 

συνεργασία με τον Φορέα 

Φωτογραφία : Μ.Δ.Ε.Π ΣΑΜΑΡΙΑΣ-Δ.Κ – Απόσπασμα από την ημερίδα – Λύσεις βασισμένες στη φύση –εξομάλυνση πρανών υδατορέματος 
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Διαχείρισης του Εθνικού Δρυμού της 

Σαμαριάς - Δυτικής Κρήτης (νυν 

Μονάδα Διαχείρισης Ε.Π. Σαμαριάς 

και Προστατευόμενων Περιοχών 

Δυτικής Κρήτης), διοργάνωσε στις 

11 Μαρτίου την «Ημερίδα εργασίας 

TAIEX-EIR για τη διαχείριση των 

υδάτων σε προστατευόμενες 

περιοχές: Λύσεις που βασίζονται 

στη Φύση (Nature Based 

Solutions)» στο πλαίσιο του 

προγράμματος TAIEX-EIR Peer 2 

Peer.  

Στόχος της Ημερίδας αυτής ήταν η 

παροχή συμβουλών 

εμπειρογνωμόνων σχετικά με την 

ολοκληρωμένη διαχείριση των 

υδάτων σε προστατευόμενες 

περιοχές μετά τις καταστροφές που 

προκλήθηκαν από τις πλημμύρες 

τον χειμώνα του 2019 στο δυτικό 

τμήμα του Νομού Χανίων (Κρήτη, 

Ελλάδα). Ανταποκρινόμενοι, 

εμπειρογνώμονες από την Ιταλία, 

τη Γερμανία, τις Κάτω Χώρες και τη 

Νορβηγία, καθώς και εκπρόσωποι 

της Γενικής Διεύθυνσης 

Περιβάλλοντος και του Ευρωπαϊκού 

Οργανισμού Περιβάλλοντος, 

κινητοποιήθηκαν για να 

παρουσιάσουν ρυθμιστικές 

προσεγγίσεις και να ανταλλάξουν 

βέλτιστες πρακτικές με 

εκπροσώπους των τοπικών αρχών 

της Κρήτης.  

Η ημερίδα εργασίας περιλάμβανε 

ανταλλαγές εμπειριών σχετικά με 

τη βιοποικιλότητα και την 

ολοκληρωμένη πολιτική για τα 

ύδατα, πιο συγκεκριμένα όσον 

αφορά καινοτόμες λύσεις για τη 

διαχείριση των υδάτων και των 

κινδύνων πλημμύρας. Ήταν επίσης 

ευκαιρία να παρουσιαστούν Λύσεις 

που βασίζονται στη Φύση στην 

Ευρώπη και η χρήση τους για την 

προσαρμογή στην κλιματική 

αλλαγή και την ανθεκτικότητα στις 

πλημμύρες. Επιπλέον, οι 

εμπειρογνώμονες κλήθηκαν να 

παρουσιάσουν το 

χρηματοδοτούμενο από την ΕΕ έργο 

RECONECT και την εμπειρία 

PHUSICOS ως παράδειγμα ήδη 

υφιστάμενων εφαρμογών  που 

βασίζονται στη Φύση.  

Στο δεύτερο μέρος της εκδήλωσης 

διεξήχθη ανοικτή συζήτηση μεταξύ 

των συμμετεχόντων και των 

ομιλητών σχετικά με τα θέματα που 

παρουσιάστηκαν και τους πιθανούς 

τρόπους μετάβασης από την 

πρόκληση στην επίλυση.  

«Παρά τη θερμή υποδοχή των 

Λύσεων που βασίζονται στη Φύση 

σε θεωρητικό επίπεδο, στην πράξη, 

οι τοπικές κοινότητες συχνά 

καταφεύγουν σε παραδοσιακές 

τεχνικές προσεγγίσεις για 

διάφορους λόγους, όπως η 

αδράνεια, η έλλειψη πληροφοριών 

ή η έλλειψη θετικών 

παραδειγμάτων. Αυτή η Ημερίδα 

εργασίας μεταξύ ομότιμων 

επιτρέπει την αντιμετώπιση της 

έλλειψης πληροφοριών σε 

θεωρητικό και πρακτικό επίπεδο, 

παρουσιάζοντας σχετικές 

νομοθετικές πρωτοβουλίες και 

περιπτώσεις επιτυχών εφαρμογών 

σε πραγματικές συνθήκες σε άλλα 

Κράτη Μέλη», δήλωσε ο κος Πέτρος 

Λυμπεράκης, πρόεδρος του πρώην 

Φορέα Διαχείρισης της Σαμαριάς.  

«Η Οδηγία-πλαίσιο για τα Ύδατα 

παρέχει το κύριο πλαίσιο και τους 

γενικούς στόχους της πολιτικής για 

τα ύδατα στην Ευρώπη, για την 

επίτευξη καλής κατάστασης όλων 

των επιφανειακών και υπογείων 

υδάτων. Αν και έχει σημειωθεί 

μεγάλη πρόοδος, η απόκλιση από 

την πλήρη συμμόρφωση μοιάζει να 

είναι ακόμη σημαντική. Οι 

προσπάθειες για τη γεφύρωση 

αυτού του χάσματος σε τοπικό 

επίπεδο είναι εξίσου σημαντικές με 

τις προσπάθειες σε οποιοδήποτε 

άλλο επίπεδο», δήλωσε ο κ. 

Ιωάννης Καββαδάς, συντονιστής 

της ομάδας Ι στη μονάδα 

«Αειφορική Διαχείριση Υδάτων» της 

Γενικής Διεύθυνσης Περιβάλλοντος 

Φωτογραφία : Μ.Δ.Ε.Π ΣΑΜΑΡΙΑΣ-Δ.Κ – Απόσπασμα από την ημερίδα – κος Πέτρος Λυμπεράκης 
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της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι 

παρουσιάσεις της ημερίδας 

εργασίας υπάρχουν στον σύνδεσμο: 
https://webgate.ec.europa.eu/TMSWebRes
trict/resources/js/app/#/library/detail/80
122 

Για περισσότερες πληροφορίες  
Σύνδεσμος προς τη βιβλιοθήκη 
TAIEX:  
https://webgate.ec.europa.eu/TMSWebRestrict
/resources/js/app/#/library/detail/80122  

Σύνδεσμος προς τη βάση 
δεδομένων εμπειρογνωμόνων 
TAIEX:  
http://ec.europa.eu/taiex/experts 

 

Σύμβαση Τοπίου του 

Συμβουλίου της Ευρώπης 

στην Ελλάδα  

Το Συμβούλιο της Ευρώπης και 

ειδικότερα η Γραμματεία αρμόδια 

για τη Σύμβαση για το Τοπίο της 

Διεύθυνσης Δημοκρατικής 

Συμμετοχής του Συμβουλίου, στο 

πλαίσιο του Προγράμματος 

Εργασιών της Σύμβασης, οργανώνει 

σε συνεργασία με το Υπουργείο 

Περιβάλλοντος και Ενέργειας της 

Ελλάδας, National Symposium για 

την εφαρμογή της Σύμβασης Τοπίου 

του Συμβουλίου της Ευρώπης στην 

Ελλάδα και Forum των Εθνικών 

Επιλογών της 6ης Συνόδου του 

Βραβείου Τοπίου. 

Σκοπός του Συμποσίου είναι αφενός 

η παρουσίαση και η συζήτηση πάνω 

στις Πολιτικές οι οποίες τίθενται σε 

ισχύ από την Ελλάδα για την 

εφαρμογή της Σύμβασης του 

Συμβουλίου της Ευρώπης για το 

Τοπίο και αφετέρου, η διεξαγωγή 

του Φόρουμ των Εθνικών Επιλογών 

της 6ης Συνόδου Βραβείου Τοπίου 

του Συμβουλίου της Ευρώπης 

(2018-2019).  

Στη διάρκεια του Φόρουμ θα 

παρουσιαστούν οι πολύτιμες 

εμπειρίες των κρατών μερών του 

Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 

11 της Σύμβασης, από τη συμμετοχή 

τους στην 6η Σύνοδο του Βραβείου 

Τοπίου του Συμβουλίου της 

Ευρώπης, μεταξύ των οποίων και 

της χώρας μας που συμμετείχε με 

το έργο «Αναβίωση της λίμνης 

Κάρλα» της Περιφέρειας 

Θεσσαλίας. Οι εμπειρίες των χωρών 

που θα παρουσιαστούν 

αποδεικνύουν ότι είναι δυνατό να 

προωθηθεί η εδαφική διάσταση των 

ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της 

δημοκρατίας βελτιώνοντας τα 

χαρακτηριστικά του τοπίου που 

συνιστά το περιβάλλον διαβίωσης 

των ανθρώπων. 

Οι εκδήλωση θα διεξαχθεί στο 

Καστράκι Καλαμπάκας Τρικάλων, 

στις 6-8 Απριλίου 2022. Μπορείτε 

να ενημερωθείτε μέσω του 

συνδέσμου που ακολουθεί σχετικά 

με το Πρόγραμμα του Συμποσίου: 

https://rm.coe.int/council-of-europe-landscape-

convention-national-symposium-on-the-

imple/1680a5419d 

 

Κατάργηση του Φορέα 

Διαχείρισης Ε.Δ. Σαμαριάς 

και Δυτικής Κρήτης και 

ενσωμάτωσή του στον 

ΟΦΥΠΕΚΑ 

Φωτογραφία : ΟΦΥΠΕΚΑ – Οι περιοχές αρμοδιότητας της   Μονάδα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Σαμαριάς 
και Προστατευόμενων Περιοχών Δυτικής Κρήτης  

https://webgate.ec.europa.eu/TMSWebRestrict/resources/js/app/#/library/detail/80122
https://webgate.ec.europa.eu/TMSWebRestrict/resources/js/app/#/library/detail/80122
https://webgate.ec.europa.eu/TMSWebRestrict/resources/js/app/#/library/detail/80122
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Ο Φορέας Διαχείρισης Εθνικού 

Δρυμού Σαμαριάς και Δυτικής 

Κρήτης, καταργήθηκε και 

ενσωματώθηκε στον Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α 

ως Μονάδα Διαχείρισης Εθνικού 

Πάρκου Σαμαριάς και 

Προστατευόμενων Περιοχών 

Δυτικής Κρήτης σύμφωνα με την 

στην Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΝΕΠ/9964/419 

(ΦΕΚ 965/Β/3-3-2022).  

Μετά την κατάργηση του  ΦΔ και 

ενσωμάτωσή του  στον ΟΦΥΠΕΚΑ 

ως Μονάδα Διαχείρισης Εθνικού 

Πάρκου Σαμαριάς και 

Προστατευόμενων Περιοχών 

Δυτικής Κρήτης και σύμφωνα με το  

άρθρο 43 του Ν. 4685/2020 

«Μεταβατικές διατάξεις» ο 

ΟΦΥΠΕΚΑ καθίσταται  καθολικός 

διάδοχος του καταργούμενου ΦΔ 

όπως αναφέρεται και στην Αριθμ. 

ΥΠΕΝ/ΔΝΕΠ/9964/419 (ΦΕΚ 

965/Β/3-3-2022), Παρ.2. Η χωρική  

αρμοδιότητα της νέας Μονάδας 

Διαχείρισης περιλαμβάνει πλέον 32 

περιοχές Νατούρα της Δυτικής 

Κρήτης έως και την περιοχή του 

Κρουσώνα πλησίον του Ηρακλείου 

(GR4310009 - Κρουσωνας – 

Βρωμονερο Ιδης) 

Ο πρόεδρος του πρώην Φορέα 

Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού 

Σαμαριάς και Δυτικής Κρήτης κος 

Πέτρος Λυμπεράκης, απέστειλε 

αποχαιρετηστήριο  μήνυμα στα μέλη 

του απερχόμενου ΔΣ, εκφράζοντας 

τις ειλικρινείς και βαθιές του 

ευχαριστίες για τη στήριξη και τη 

βοήθειά σας όλα αυτά τα χρόνια.  

Προϊστάμενος της νέας Μονάδας 

Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου 

Σαμαριάς και Προστατευόμενων 

Περιοχών Δυτικής Κρήτης ορίστηκε 

ο κος Αντώνης Μπαρνιάς. 

Αρχικές πληροφορίες για τη νέα 

Μονάδα Διαχείρισης που 

διαδέχθηκε τον Φ.Δ.Ε.Δ.Σ-Δ.Κ, 

υπάρχουν στον ακόλουθο 

σύνδεσμο: https://necca.gov.gr/mdpp/m-d-

ethnikou-parkou-samarias-kai-

prostatevomenon-periochon-dytikis-kritis/ 

 

Επίσκεψη του 

προϊσταμένου Β’ Τομέα 

Προστατευόμενων 

Περιοχών, στη Μ.Δ.Ε.Π 

ΣΑΜΑΡΙΑΣ-Δ.Κ 

Την Πέμπτη 31 Μαρτίου ο 

προϊστάμενος της δεύτερης 

Διεύθυνσης Διαχείρισης 

Προστατευόμενων Περιοχών κος 

Νίκος Καραβάς επισκέφτηκε τη 

Μονάδα Διαχείρισης Εθνικού 

Πάρκου Σαμαριάς και 

Προστατευόμενων Περιοχών 

Δυτικής Κρήτης. Σκοπός της 

επίσκεψής του ήταν η συνάντηση 

με τις εμπλεκόμενες Υπηρεσίες 

Φωτογραφία : Lidio Cipriani- Η Σαμαριά το έτος  1942. Το οίκημα είναι σήμερα το κεντρικό φυλάκιο στη Σαμαριά. 



    ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΣΑΜΑΡΙΑΣ ΚΑΙ Π.Π. ΔΥΤΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ     Τεύχος # 11 11 

 

 

  

 
 

 

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

 

. 
 

σχετικά με τη διαχείριση των 

επισκεπτών του Ε.Δ Σαμαριάς και 

μεταξύ τους ενημέρωση για τις 

απαιτούμενες ενέργειες 

προκειμένου να πραγματοποιηθεί 

ομαλά η έναρξη της υποδοχής 

επισκεπτών στο φαράγγι της 

Σαμαριάς κατά τη φετινή περίοδο 

λειτουργίας του. Ο κος Καραβάς 

επισκέφθηκε τα γραφεία της 

Μονάδας όπου συναντήθηκε με το 

υφιστάμενο προσωπικό και 

συζητήθηκαν επί μέρους θέματα 

λειτουργίας της Μονάδας. Επίσης 

την Παρασκευή 1 Απριλίου 

πραγματοποιήθηκε στο πνευματικό 

κέντρο Χανίων επιμορφωτικό 

σεμινάριο  του προγράμματος Life-

adaptivgreece , στο οποίο ο κος 

Καραβάς ήταν μεταξύ των 

ομιλητών. Το σεμινάριο 

διοργανώθηκε από το Πράσινο 

Ταμείο και την Περιφέρεια Κρήτης 

σε Ηράκλειο (30-31/3) και Χανιά 

(1/4). Οι συμμετέχοντες είχαν την 

ευκαιρία να ενημερωθούν για τις 

βασικές επιπτώσεις της κλιματικής 

αλλαγής και τα μέτρα 

προσαρμογής του οικείου 

Περιφερειακού Σχεδίου (ΠεΣΠΚΑ), 

με ιδιαίτερη έμφαση στους τομείς 

της βιοποικιλότητας, του 

τουρισμού, της διαχείρισης 

υδατικών πόρων, των παράκτιων 

ζωνών, της γεωργίας και της 

κτηνοτροφίας. 

Περισσότερες πληροφορίες: 

https://www.adaptivegreece.gr/...

/artmid/738/articleid/144 

 

 

 

 

  

https://www.adaptivegreece.gr/.../artmid/738/articleid/144
https://www.adaptivegreece.gr/.../artmid/738/articleid/144
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Η Μονάδα Διαχείρισης 
Εθνικού Πάρκου Σαμαριάς 
και Π.Π. Δυτικής Κρήτης. 

 

Η Μονάδα Διαχείρισης Εθνικού 
Πάρκου Σαμαριάς και Π.Π. 
Δυτικής Κρήτης δημιουργήθηκε 
βάσει της Αριθμ. 
ΥΠΕΝ/ΔΝΕΠ/9964/419 (ΦΕΚ 
965/Β/3-3-2022), 
ενσωματώνοντας τον Φορέα 
Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού 
Σαμαριάς (ΦΔΕΔΣ) στον 
ΟΦΥΠΕΚΑ, ο οποίος συστάθηκε 
βάσει της  Άρθρου 13 του Ν. 
3044/2002. Αρχικά, η  λειτουργία 
του ΦΔ 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. Πλέον, η 
Μονάδα Διαχείρισης Εθνικού 
Πάρκου Σαμαριάς περιλαμβάνει 
όλες τις περιοχές του Δικτύου 

Natura 2000 των Π.Ε. Χανίων –
Ρεθύμνου και μέρους της ΠΕ 
Ηρακλείου. Οι αρμοδιότητες της 
Μ.Δ.Ε.Π.Σαμαριάς – Δ.Κ 
περιλαμβάνουν (άρθρο 34 Ν. 
4685/2020): 

α) Συμμετοχή στην κατάρτιση, 
εφαρμογή, παρακολούθηση, 
αξιολόγηση και επικαιροποίηση 
των σχεδίων διαχείρισης των 
προστατευόμενων περιοχών της 
χωρικής αρμοδιότητάς τους, 
καθώς και παρακολούθηση της 
κατάστασης των ειδών και των   
τύπων οικοτόπων διεθνούς, 
ενωσιακού και εθνικού 
ενδιαφέροντος στις περιοχές της 
χωρικής αρμοδιότητάς τους. 

β) Κατάρτιση ετήσιας έκθεσης για 
τις προστατευόμενες περιοχές της 
χωρικής αρμοδιότητάς τους. 

γ) Κατάρτιση μελετών και 
διεξαγωγή ερευνών, καθώς και 
συμμετοχή στην εκτέλεση 
τεχνικών ή άλλων έργων που 
περιλαμβάνονται στα οικεία 
σχέδια διαχείρισης και είναι 
απαραίτητα για την προστασία, 
διατήρηση, αποκατάσταση και 
ανάδειξη των προστατευόμενων 
περιοχών. 

δ) Διαβούλευση με την τοπική 
κοινωνία, τους παραγωγικούς 
φορείς και κάθε άλλον 
εμπλεκόμενο κατά περίπτωση 
φορέα, εντός των περιοχών 
ευθύνης τους σε οποιαδήποτε 
περίπτωση απαιτείται, με στόχο 
την ολοκληρωμένη διαχείριση, 
την αποτελεσματική προστασία 
και την ανάδειξη των αξιών των 
προστατευόμενων περιοχών, 
καθώς και την ενσωμάτωση της 
περιβαλλοντικής παραμέτρου στα 
τοπικά αναπτυξιακά πρότυπα και 
προγράμματα.  

ε) Ενημέρωση και 
ευαισθητοποίηση του πληθυσμού 
και των παραγωγικών φορέων σε 

θέματα αναγόμενα στο έργο και 
τους σκοπούς του ΟΦΥΠΕΚΑ. Στο 
πλαίσιο αυτό, οι ΜΔΠΠ μπορούν 
να ιδρύουν και να λειτουργούν 
κέντρα πληροφόρησης και να 
αναλαμβάνουν σχετική εκδοτική 
δραστηριότητα έντυπης ή και 
ηλεκτρονικής μορφής. 

στ) Διοργάνωση και συμμετοχή σε 
προγράμματα κατάρτισης και 
επιμόρφωσης, καθώς και σε 
συνέδρια, ημερίδες, σεμινάρια 
και σε άλλες ενημερωτικές 
εκδηλώσεις, για την προώθηση 
και ανάδειξη των στόχων της 
διαχείρισης των 
προστατευόμενων περιοχών. 

ζ) Συμμετοχή στον έλεγχο της 
εφαρμογής της περιβαλλοντικής 
νομοθεσίας καθώς και των 
ειδικότερων όρων και ρυθμίσεων 
που αφορούν κάθε περιοχή. 

η) Συμμετοχή στον τοπικό 
αντιπυρικό σχεδιασμό στις 
περιοχές ευθύνης τους σε 
συνεργασία με το Υπουργείου 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας και 
με το Υπουργείο Προστασίας του 
Πολίτη. 

θ) Κατάρτιση Τοπικών Σχεδίων 
Δράσεων Προτεραιοτήτων 
(ΤΣΔΠ), στα οποία καθορίζονται 
οι ανάγκες και οι προτεραιότητες 
χρηματοδότησης αναφορικά με τη 
διαχείριση των προστατευτέων 
αντικειμένων και με την 
προτεραιότητα της διατήρησης 
της καλής κατάστασης των 
οικοτόπων. 

ι) Συγκέντρωση επιστημονικών 
πληροφοριών και αξιόπιστων 
στατιστικών δεδομένων που 
προέρχονται από ερευνητικά και 
άλλα προγράμματα στις περιοχές 
ευθύνης τους και οργάνωση σε 
κατάλληλη υποδομή θεματικών 
και χωρικών βάσεων των 
δεδομένων που αφορούν τα 
προστατευτέα αντικείμενα της 
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χωρικής ευθύνης τους. 

ια) Εισήγηση για αξιοποίηση 
χρηματοδοτικών εργαλείων και 
εσόδων από οικοτουριστικές και 
λοιπές δραστηριότητές τους για 
την ανάδειξη τοπικών προϊόντων 
του πρωτογενούς τομέα και την 
υλοποίηση έργων και δράσεων 
προώθησης της περιφερειακής 
και της τοπικής ανάπτυξης. 

ιβ) Συμμετοχή στην εκτέλεση 
εθνικών, ευρωπαϊκών ή διεθνών 
προγραμμάτων και δράσεων 
σχετικών με την περιοχή ευθύνης 
τους, τα οποία προάγουν ή 
προβάλλουν τους σκοπούς των 
ΜΔΠΠ. 

ιγ) Σύνταξη σχεδίων φύλαξης των 
περιοχών αρμοδιότητάς τους, η 
συνεπικουρία με τους αρμόδιους 

φορείς μέσω των Μνημονίων 
Συνεργασίας του άρθρου 37 και η 
παρακολούθηση της εφαρμογής 
τους. 

ιδ) Συμμετοχή σε Προγραμματικές 
Συμβάσεις και Μνημόνια 
Συνεργασίας με άλλες δημόσιες 
υπηρεσίες και φορείς κατά τις 
διατάξεις των άρθρων 37 και 38. 

ιε) Προώθηση, υποστήριξη, 
οργάνωση και υλοποίηση 
οικοτουριστικών δράσεων και 
έγκριση δραστηριοτήτων 
ξενάγησης εντός των 
προστατευόμενων περιοχών της 
χωρική τους ευθύνης. 

 

 

 

 

 

 

 

 


