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ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΤΕΥΧΟΣ

Ολξκληοχμέμη Διαυείοιρη
Τξπίξσ Εθμικξύ Δοσμξύ
Σαμαοιάπ (Λεσκώμ Οοέχμ)
Ο Υξοέαπ Διαυείοιρηπ Δθμικξύ Δοσμξύ
αμαοιάπ - Δ. Κοήςηπ (ΥΔΔΔ-ΔΚ)
καςαογήθηκε και εμρχμαςώθηκε χπ
Μξμάδα Διαυείοιρηπ Δθμικξύ Πάοκξσ
αμαοιάπ
και
Ποξρςαςεσόμεμχμ
Πεοιξυώμ
Δσςικήπ
Κοήςηπ
ρςξμ
Ο.ΥΤ.ΠΔ.ΚΑ. ρύμτχμα με ςημ Αοιθμ.
ΤΠΔΝ/ΔΝΔΠ/9964/419 (ΥΔΚ 965/Β/3-32022).
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
«Εμίρυσρη και αμάδεινη ξικξςόπωμ και
ςηπ βιξπξικιλόςηςαπ ςηπ Κοήςηπ», ςξσ
ΔΠ Κοήςη 2014-2020 παοξσριάζει ςξ 12ξ
εμημεοχςικό δελςίξ.
ςξ δελςίξ παοξσριάζξμςαι ςα μέα ςηπ
Μξμάδαπ για ςξ διάρςημα Αποίληπ –
Ιξύμηπ 2022 και πιξ ρσγκεκοιμέμα
δοάρειπ ποξρςαρίαπ ςηπ καθώπ και
έογα πξσ σλξπξιξύμςαι ρςημ πεοιξυή
αομξδιόςηςάπ ςηπ.

Καςαγοατή και ανιξλόγηρη
μακοξμσκήςχμ ρςα Λεσκά Όοη

ρελ. 2

Δακςσλιώρειπ Οομιθξπαμίδαπ ρςη Γαύδξ
ρελ.3

Ποξβξλή πεοιξυώμ OXE UNESCO
ρελ.5

Δπίρκεφη ςηπ ποξέδοξσ και ςξσ Δ/μξμςξπ σμβξύλξσ ςξσ ΟΥΤΠΔΚΑ ρςη
ΜΔΔΔ-ΠΠΔΚ ρελ. 6
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Δεμδοξυοξμξλόγηρη ρςα Λεσκά
Όοη ρελ.4

ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΕΘΝΙΚΟΤ ΠΑΡΚΟΤ ΑΜΑΡΙΑ ΚΑΙ Π.Π. ΔΤΣΙΚΗ ΚΡΗΣΗ

Καςαγοατή
ανιξλόγηρη
μακοξμσκήςχμ
Λεσκά Όοη
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και
ρςα

Τπξγοάτει ρςιπ 15/06/2022 η
ρύμβαρη για ςημ «Καςαγοατή και
ανιξλόγηρη
μακοξμσκήςωμ,
ρύμςανη διαυειοιρςικώμ ποξςάρεωμ
και δημιξσογία ξδηγξύ πεδίξσ» ςξσ
Τπξέογξσ
1:
Αμάπςσνη
και
ποξρςαρία
πεοιξυώμ
Δικςύξσ
Natura 2000 Δσςικήπ Κοήςηπ, ςηπ
Ποάνηπ «Δπιυξοήγηρη ςξσ Υξοέα
Διαυείοιρηπ
Δθμικξύ
Δοσμξύ
αμαοιάπ-Δσςικήπ
Κοήςηπ
για
δοάρειπ
διαυείοιρηπ
ποξρςαςεσόμεμχμ πεοιξυώμ, ειδώμ
και
ξικξςόπχμ»,
ςξσ
Δπιυειοηριακξύ
ποξγοάμμαςξπ
«Τπξδξμέπ
Μεςατξοώμ,
Πεοιβάλλξμ και Αειτόοξπ Αμάπςσνη
2014-2020»
Αμςικείμεμξ ςηπ ρύμβαρηπ είμαι η
μελέςη ςηπ πξικιλόςηςαπ ςχμ
μακοξμσκήςχμ (μαμιςαοιώμ) ρςξσπ
διάτξοξσπ ςύπξσπ ξικξρσρςημάςχμ
ςηπ πεοιξυήπ εσθύμηπ ςηπ Μξμάδαπ
Διαυείοιρηπ
Δθμικξύ
Πάοκξσ
αμαοιάπ και Ποξρςαςεσόμεμχμ
Πεοιξυώμ Δσςικήπ Κοήςηπ (ΜΔΔΔΠΠΔΚ), ποξκειμέμξσ μα γίμει:
•
Καςαγοατή ςχμ ειδώμ ςχμ
μακοξμσκήςχμ και η δημιξσογία
λίρςαπ καςαγοατώμ αμά ςύπξ
εμδιαιςήμαςξπ και για ςξ ρύμξλξ
ςηπ πεοιξυήπ.
•
Σασςξπξίηρη ςχμ δειγμάςχμ
πλήοχπ μξοτξλξγικά και μξοιακά.
•
Σανιμόμηρη
βάρει
ςξσ
ξικξλξγικξύ ςξσπ οόλξσ και βάρει
ςηπ
ξικξμξμικήπ
ςξσπ
ανίαπ
(εδώδιμα, ταομακεσςικά).
•
Δημιξσογία
εμόπ
ποξκαςαοκςικξύ άςλαπ (φητιακόπ
ξδηγόπ πεδίξσ) με ςα μαμιςάοια ςηπ
πεοιξυήπ για ςξμ ΥΔΔΔ-ΔΚ, ξ
ξπξίξπ
θα
πεοιλαμβάμει
ςημ
πεοιγοατή
ςχμ
ειδώμ
(με
τχςξγοατίεπ ςξσπ), επξυικόςηςα

Φωτογραφύα : ΜΔΕΠΣ-ΔΚ Hydrocybe Sp.

ςξσπ και ρςξιυεία για ςιπ ιδιόςηςεπ
ςχμ ειδώμ (εδώδιμα ή μη).
•
Ποξςάρειπ
βάρει
ςχμ
απξςελερμάςχμ, χπ ποξπ ςιπ
δσμαςόςηςεπ
ανιξπξίηρηπ
ςηπ
πξικιλόςηςαπ ςχμ μακοξμσκήςχμ
ςηπ πεοιξυήπ, ρςξ πλαίριξ ςηπ ήπιαπ
ςξπικήπ αμάπςσνηπ, καθώπ και για
ςη διάδξρη καλώμ ποακςικώμ χπ
ποξπ ςημ ποξρςαρία ςξσπ.

Οι
καςαγοατέπ
θα
ποαγμαςξπξιηθξύμ ρε δύξ έςη
(2022-2023) και θα καλύπςξσμ όλη
ςη πεοίξδξ καοπξτξοίαπ ςχμ
μακοξμσκήςχμ (εαοιμή-καλξκαιοιμή
και τθιμξπχοιμή-υειμεοιμή πεοίξδξ
ςξσ έςξσπ).

Φωτογραφύα : ΜΔΕΠΣ-ΔΚ Infutibulicybe Geotropa Χωνιοκύβη η Γεώτροπη
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Δακςσλιώρειπ
Οομιθξπαμίδαπ
Γαύδξ

Φωτογραφύα : Εικόνα 1 τησ ϋκθεςησ πεπραγμϋνων Γ’Φϊςησ. Η θϋςη των δύο περιοχών με δύχτυα (ΑΚαςτρύ, Β-Ελαιώνασ), καθώσ και οι θϋςεισ των ομϊδων διχτυών ςε κϊθε περιοχό

Για ςη ρσλλξγή ςχμ δεδξμέμχμ
υοηριμξπξιήθηκαμ ςα ποχςόκξλλα
ςξσ Δθμικξύ Κέμςοξσ δακςσλίχρηπ,
ρσμπληοώμξμςαπ
για
κάθε
παγιδεσμέμξ
άςξμξ
βαρικέπ
πληοξτξοίεπ όπχπ είδξπ, τύλξ,
ηλικία, ςξπξθερία και ώοα ςηπ
ημέοαπ. Δπιπλέξμ, έγιμε ρσλλξγή
και ποόρθεςχμ ρςξιυείχμ όπχπ
μξοτξμεςοικά
υαοακςηοιρςικά
(μήκξπ τςεοξύ, ςοίςξ εοεςικό
τςεοό,
μήκξπ
ξσοάπ,
μήκξπ
ςαορξύ, μήκξπ από ςξ οάμτξπ έχπ
ςξ τςεοό καθώπ και ςξ κοαμίξ
καθώπ και ςξ βάθξπ και ςξ πλάςξπ
ςξσ οάμτξσπ) και ςη τσριξλξγική
καςάρςαρη
(λίπξπ
και
μσψκή
βαθμξλξγία, βάοξπ).
σμξλικά
δακςσλιώθηκαμ
3103
άςξμα από 74 είδη. Σξ πιξ ρσυμά
παγιδεσμέμξ είδξπ πξσλιξύ ήςαμ ςξ
Hirundo rustica ή ρςαβλξυελίδξμξ
(15,5%) με 481 άςξμα, έμα κξιμό
μεςαμαρςεσςικό είδξπ πξσ έυει
μεγάλξ εύοξπ ενάπλχρηπ ρε όλξ
ςξμ κόρμξ. Παοά ςξ γεγξμόπ όςι ξ
πληθσρμόπ
ςξσ
ταίμεςαι
μα
μειώμεςαι,
ενακξλξσθεί
μα

Φωτογραφύα : Ομϊδα ϋργου Υποϋργου 5Hirundo rustica ό ςταβλοχελύδονο

ανιξλξγείςαι
χπ
είδξπ
πξσ
αμςιμεςχπίζει ελάυιρςη αμηρσυία
λόγχ ςχμ εμαπξμειμάμςχμ μεγάλχμ
πληθσρμώμ ςξσ. Σξ δεύςεοξ πιξ
ρσυμά παγιδεσμέμξ είδξπ πξσλιξύ
ήςαμ
η
Sylvia
borin
ή
κηπξςριοξβάκξπ (14,44%) με 448
άςξμα, επίρηπ έμα είδξπ πξσλιξύ
μακοιμώμ απξρςάρεχμ με εσοεία
αμαπαοαγχγική καςαμξμή ρε όλη
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ρςη

Δγκοίθηκε η παοαλαβή ςηπ Γ΄
τάρηπ για ςημ σλξπξίηρη Τπξέογξσ
5
«Παοακξλξύθηρη
Διδώμ
Οομιθξπαμίδαπ»
Σηπ
Ποάνηπ
«Ολξκληοχμέμη Διαυείοιρη Σξπίξσ
Δθμικξύ Δοσμξύ αμαοιαπ», ςξσ
Δπιυειοηριακξύ
ποξγοάμμαςξπ
«Κοήςη 2014-2020».
Η διαδικαρία ςξπξθέςηρηπ ςχμ
διυςσώμ εταομόρςηκε για διάρςημα
75 ημεοώμ, νεκιμώμςαπ
ρςιπ 15 Μαοςίξσ και ςελειώμξμςαπ
ρςιπ 30 Μαΐξσ. Ποξγοαμμαςίρςηκε
ώρςε μα ρσμπέρει με ςημ αιυμή
ςηπ εαοιμήπ μεςαμάρςεσρηπ πάμχ
από ςημ Κοήςη καθώπ από ςα μέρα
Αποιλίξσ έχπ ςιπ αουέπ/μέρα
Μαΐξσ πιρςεύεςαι όςι ξ μεγαλύςεοξπ
όγκξπ ςηπ μεςαμάρςεσρηπ πεομάει
πάμχ από ςη μόςια Μερόγειξ.

Φωτογραφύα : Ομϊδα ϋργου Υποϋργου 5Sylvia borin ό κηποτςιροβϊκοσ
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ςη βόοεια και εύκοαςη Δσοώπη (όυι
ρςημ Δλλάδα) πξσ διαυειμάζει
επίρηπ ρςημ σπξραυάοια Ατοική,
κσοίχπ ρςιπ ςοξπικέπ πεοιξυέπ
γύοχ και μόςια ςξσ Ιρημεοιμξύ.
Μεςανύ
άλλχμ
ρςα
δίυςσα
παγιδεύςηκαμ έμαπ ανιξρημείχςξπ
αοιθμόπ Sylvia communis (217
άςξμα, 7%), Muscicapa striata (214
άςξμα, 6,9%) Anthus trivialis (126
άςξμα, 4%) και Ficedula hypoleuca
(129 άςξμα, 4,16%), ςα ξπξία
διαυειμάζξσμ ρςημ σπξραυάοια
Ατοική και αμαπαοάγξμςαι ρε όλη
ςημ Δσοώπη, ρσμπεοιλαμβαμξμέμηπ
ςηπ Δλλάδαπ.
Η διαπίρςχρη όςι ρςη Γαύδξ
διαβιξύμ 74 είδη μεςαμαρςεσςικώμ
πξσλιώμ μεγάλχμ και μεραίχμ
απξρςάρεχμ, καθώπ και η κακή
τσριξλξγική
ςξσπ
καςάρςαρη
σπξδηλώμξσμ
έμςξμα
όςι
απαιςξύμςαι
άμερα
μέςοα
διαςήοηρηπ για ςξ μηρί, καθώπ έμαπ
ρημαμςικόπ
αοιθμόπ
πςημώμ
ποξρςαςεύεςαι από εθμικέπ και
διεθμείπ ρσμβάρειπ πξσ έυξσμ
επικσοχθεί από ςημ Δλλάδα. Σα
μέςοα
διαςήοηρηπ
ποέπει
ποχςίρςχπ μα αμςιμεςχπίρξσμ ςημ
σπεοβόρκηρη, ςημ παοξυή γλσκξύ
μεοξύ, ςη τύςεσρη καοπξτόοχμ

δέμςοχμ όπχπ ςα ρύκα, πξσ κάπξςε
ήςαμ πξλύ διαδεδξμέμα ρε όλξ ςξ
μηρί (όπχπ αματέοξσμ ξι κάςξικξι
ςηπ πεοιξυήπ), καθώπ και ςημ
απξμάκοσμρη δεκάδχμ άγοιχμ
γαςώμ.

Η
δεμδοξυοξμξλόγηρη
ρςα Λεσκά Όοη
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πεοιλάμβαμε:
Δειγμαςξληφία για είδξπ Cupressus
sempervirens
ποαγμαςξπξιήθηκε
ρςιπ πεοιξυέπ:
(1)Αμώπξλη-Θεομόοια
δάρξσπ
κσπαοιρριώμ,
(2)
ΑμώπξληΧσυοόοια δάρξσπ κσπαοιρριώμ, (3)
Ομαλόπ ποξπ Καςατύγιξ Καλλέογη,
(4) Καςατύγιξ Καλλέογη, (5)
Υαοάγγι αμαοιάπ Ξσλόρκαλξ, (6) Υαοάγγι αμαοιάπ
- Αγ. Νικόλαξπ.

Zelkova
abelicea
ποαγμαςξπξιήθηκε ρςιπ πεοιξυέπ:
Ολξκληοώθηκε η Β’ Υάρη ςξσ (7) Ομαλόπ ποξπ Αμπελιςριά ςξσ
(8)
Ομαλόπ
ποξπ
Τπξέογξσ 8 «Εκςίμηρη ηλικίαπ Rackham,
επιλεγμέμωμ
δέμςοωμ
και καςατύγιξ Καλλέογη.
ανιξλόγηρή ςξσπ ωπ πιθαμά μμημεία
ςηπ
τύρηπ»
ςηπ
Ποάνηπ brutia ποαγμαςξπξιήθηκε ρςημ
«ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΔΝΗ
ΔΙΑΦΔΙΡΙΗ πεοιξυή: (9) Αγία Ρξσμέλη ποξπ
ΣΟΠΙΟΤ
ΔΘΝΙΚΟΤ
ΔΡΤΜΟΤ Λξσςοό. ςιπ παοαπάμχ πεοιξυέπ
ΑΜΑΡΙΑ», ςξσ Δπιυειοηριακξύ 101 δέμδοα επιλέυθηκαμ για λήφη
ποξγοάμμαςξπ «Κοήςη 2014-2020». ςοσπαμιδίχμ (≪πσοήμχμ≫νύλξσ) με
Σξ ποόγοαμμα ςχμ δειγμαςξληφιώμ

Φωτογραφύα : Εικόνα 1 του παραδοτϋου τησ Β Φϊςησ - Χϊρτησ περιοχών υλοποιηθειςών δειγματοληψιών
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Φωτογραφύα : Α. Οικονόμου- Κυπαρύςςι Cupressus sempervirens L.ςε υψόμετρο 999m ςτην Ανώπολη

υοήρη ςοσπαμιξύ Pressler. Από ςα
101 δέμδοα ςα 71 αμήκαμ ρςξ είδξπ
C. sempervirens, 22 ρςξ Z. abelicea
και 8 ρςξ P. brutia. ε κάθε δέμδοξ
ρςξ
ξπξίξ
ποαγμαςξπξιήθηκε
δειγμαςξληφία
καςαγοάτηκαμ
βαρικά ρςξιυεία όπχπ: ύφξπ
δέμδοξσ, ύφξπ ρημείξσ λήφηπ
δείγμαςξπ από ςξ έδατξπ και
πεοίμεςοξπ κξομξύ δέμδοξσ ρςξ
ρημείξ ςηπ δειγμαςξληφίαπ. Δπίρηπ
ελήτθηραμ τχςξγοατίεπ και ξι
ρσμςεςαγμέμεπ ςηπ θέρηπ ςχμ
δέμδοχμ με υοήρη GPS. Η διαρπξοά
ςχμ
πεοιξυώμ
όπξσ
ποαγμαςξπξιήθηκαμ
δειγμαςξληφίεπ παοξσριάζεςαι ρςη

τχςξγοατία ςηπ Δικόμαπ 1 ςξσ
Παοαδξςέξσ.
Καςά ςημ διεναγχγή ςχμ εογαριώμ
πεδίξσ λήτθηκαμ τχςξγοατίεπ από
κάθε δέμςοξ.

Ποξβξλή πεοιξυώμ OXE
UNESCO ςηπ Κοήςηπ
Σημ Παοαρκεσή 27 Μαΐξσ 2022
ποαγμαςξπξιήθηκε ρςξ Ηοάκλειξ
ρςημ
αίθξσρα
HUB
ςξσ
Δπιμεληςηοίξσ Ηοακλείξσ η ποώςη
ρσμάμςηρη για ςξ έογξ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ
ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΟΦΩΝ
UNESCO
ΚΡΗΣΗ
«Branding
πεοιξυώμ OXE (Ολξκληοχμέμηπ
Φχοικήπ Δπέμδσρηπ)
πεοιξυώμ

Σεύχος # 12

τσρικξύ κάλλξσπ UNESCO». Η
ρσμάμςηρη έγιμε μεςανύ
ςξσ
Πεοιτεοειακξύ Σαμείξσ Αμάπςσνηπ
Κοήςηπ, ςηπ αμαδόυξσ εςαιοίαπ και
εκποξρώπχμ
ςχμ
ςερράοχμ
πεοιξυώμ
ςξσ
έογξσ
(αμαοιά/Λεσκά Όοη, Αρςεοξύρια
απόθεμα
βιόρταιοαπ
UNESCO
καθώπ και ςα Γεχπάοκα ςηπ
UNESCO Χηλξοείςηπ και ηςεία).
Για ςημ πεοιξυή UNESCO ςηπ
αμαοιάπ
παοεσοέθηκαμ
ρςη
ρσμάμςηρη 2 ρςελέυη ςηπ Μξμάδαπ
Διαυείοιρηπ
Δθμικξύ
Πάοκξσ
αμαοιάπ και Ποξρςαςεσόμεμχμ
Πεοιξυώμ Δσςικήπ Κοήςηπ. Η
ρσμάμςηρη ποαγμαςξπξιήθηκε για
ςημ
ξοθή,
ξογαμχμέμη
και
ρσμςξμιρμέμη
σλξπξίηρη
ςξσ

Με ηη ζσγτρημαηοδόηηζη ηης Ελλάδας και ηης Εσρωπαϊκής Ένωζης

.

5

ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΕΘΝΙΚΟΤ ΠΑΡΚΟΤ ΑΜΑΡΙΑ ΚΑΙ Π.Π. ΔΤΣΙΚΗ ΚΡΗΣΗ

ρσμόλξσ ςχμ δοάρεχμ( ρσμβαςικήπ
και
φητιακήπ
ποξβξλήπ,
διατημιρςικήπ
καμπάμιαπ
ρςξ
ενχςεοικό,
δημιξσογίαπ
ρςξυεσμέμχμ
ςξσοιρςικώμ
πακέςχμ, φητιακώμ εκπαιδεσςικώμ
παιγμιδιώμ, φητιακώμ διαςξπικώμ
πξλιςιρςικώμ
διαδοξμώμ
ρςιπ
πεοιξυέπ UNESCO καθώπ και
ρήμαμρηπ ςχμ πεοιξυώμ UNESCO
Κοήςηπ).
ςη
ρσμάμςηρη
ποαγμαςξπξιήθηκε η διαβξύλεσρη
όλχμ ςχμ τξοέχμ διαυείοιρηπ ςχμ
πεοιξυώμ
UNESCO
Κοήςηπ
ποξκειμέμξσ μα διεσκοιμιρςξύμ ξι
καςεσθύμρειπ σλξπξίηρηπ ρύμτχμα
με ςημ ρύμβαρη.
Σξ έογξ θα ποαγμαςξπξιηθεί ρςξ
πλαίριξ ςξσ Δπιυειοηριακξύ
Ποξγοάμμαςξπ «Κοήςη» 2014-2020.
σγκεκοιμέμα
ποξβλέπεςαι
η
δημιξσογία διακοιςήπ εςαιοικήπ
ςασςόςηςαπ για ςιπ αμαγμχοιρμέμεπ
από ςημ UNESCO πεοιξυέπ ςηπ
Κοήςηπ, δσμαμικξύ πεοιευξμέμξσ
ποξβξλήπ,
ειδικήπ
ρήμαμρηπ,
φητιακώμ
εταομξγώμ,
διαδικςσακήπ πύληπ, εκπαιδεσςικώμ
ποξγοαμμάςχμ
και
δοάρεχμ
δικςύχρηπ με ςξμ ςξπικό πληθσρμό,

καςαυχοήρειπ
ρε
ρςξυεσμέμα
πεοιξδικά και ετημεοίδεπ διεθμξύπ
εμβέλειαπ κ.α.
Δπιπλέξμ θα ξογαμχθεί διεθμέπ
ρσμέδοιξ
ρςημ
Κοήςη
ρε
ρσμεογαρία με ςημ UNESCO για ςα
ποξγοάμμαςα
ποξρςαρίαπ
και
αμάδεινηπ
ςξσ
παγκόρμιξσ
πξλιςιρςικξύ
και
τσρικξύ
πεοιβάλλξμςξπ ςα ξπξία έυει
δημιξσογήρει ξ διεθμήπ ξογαμιρμόπ
(Παγκόρμια Κληοξμξμιά, Άμθοχπξπ
και Βιόρταιοα, Γεχπάοκα).
Σέλξπ
θα
δημιξσογηθεί
μία
δοάρη/έκθερη διεθμξύπ εμβέλειαπ
ποξβξλήπ
ρςξ
ενχςεοικό
ερςιαρμέμη ρςιπ 4 αμαγμχοιρμέμεπ
από ςημ UNESCO πεοιξυέπ ςηπ
Κοήςηπ
(αμαοιά/Λεσκά
Όοη,
Χηλξοείςηπ, Αρςεοξύρια, ηςεία).

Σεύχος # 12

Επίρκεφη ςηπ Ποξέδοξσ
και
ςξσ
Δ/μξμςξπ
Σσμβξύλξσ ςξσ ΟΦΥΠΕΚΑ
ρςη ΜΔΕΠΣ-ΠΠΔΚ.
Σημ
Παοαρκεσή
13
Μαίξσ
ποαγμαςξπξιήθηκε η επίρκεφη ςηπ
ποξέδοξσ ςξσ ΟΥΤΠΔΚΑ καπ
Παπαδξπξύλξσ και ςξσ Δ/μξμςξπ
σμβξύλξσ
κξσ
Σοιάμςη
ρςα
γοατεία ςηπ Μξμάδαπ Διαυείοιρηπ
Δθμικξύ Πάοκξσ αμαοιάπ και
Ποξρςαςεσόμεμχμ
Πεοιξυώμ
Δσςικήπ Κοήςηπ. ςη ρσμάμςηρη
ποαγμαςξπξιήθηκε η γμχοιμία ςξσπ
με ςξσπ
εογαζξμέμξσπ ςηπ
Μξμάδαπ.
Ποαγμαςξπξιήθηκε επίρηπ εκςεμήπ
ρσζήςηρη
για
θέμαςα
πξσ
απαρυξλξύμ ςη Μξμάδα ρςξσπ
διάτξοξσπ ςξμείπ διαυείοιρηπ ςχμ
πεοιξυώμ Ναςξύοα αομξδιόςηςάπ
ςηπ και επί μέοξσπ θέμαςα ςχμ
εογαζξμέμχμ.
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Η Μξμάδα Διαυείοιρηπ
Εθμικξύ Πάοκξσ Σαμαοιάπ
και Π.Π. Δσςικήπ Κοήςηπ.

Natura 2000 ςχμ Π.Δ. Φαμίχμ –
Ρεθύμμξσ και μέοξσπ ςηπ ΠΔ
Ηοακλείξσ. Οι αομξδιόςηςεπ ςηπ
Μ.Δ.Δ.Π.αμαοιάπ
–
Δ.Κ
πεοιλαμβάμξσμ (άοθοξ 34 Ν.
4685/2020):
α) σμμεςξυή ρςημ καςάοςιρη,
εταομξγή,
παοακξλξύθηρη,
ανιξλόγηρη και επικαιοξπξίηρη
ςχμ ρυεδίχμ διαυείοιρηπ ςχμ
ποξρςαςεσόμεμχμ πεοιξυώμ ςηπ
υχοικήπ
αομξδιόςηςάπ
ςξσπ,
καθώπ και παοακξλξύθηρη ςηπ
καςάρςαρηπ ςχμ ειδώμ και ςχμ
ςύπχμ
ξικξςόπχμ
διεθμξύπ,
εμχριακξύ
και
εθμικξύ
εμδιατέοξμςξπ ρςιπ πεοιξυέπ ςηπ
υχοικήπ αομξδιόςηςάπ ςξσπ.
β) Καςάοςιρη εςήριαπ έκθερηπ για
ςιπ ποξρςαςεσόμεμεπ πεοιξυέπ ςηπ
υχοικήπ αομξδιόςηςάπ ςξσπ.

Η Μξμάδα Διαυείοιρηπ Δθμικξύ
Πάοκξσ αμαοιάπ και Π.Π.
Δσςικήπ Κοήςηπ δημιξσογήθηκε
βάρει
ςηπ
Αοιθμ.
ΤΠΔΝ/ΔΝΔΠ/9964/419
(ΥΔΚ
965/Β/3-3-2022),
εμρχμαςώμξμςαπ
ςξμ
Υξοέα
Διαυείοιρηπ
Δθμικξύ
Δοσμξύ
αμαοιάπ
(ΥΔΔΔ)
ρςξμ
ΟΥΤΠΔΚΑ, ξ ξπξίξπ ρσρςάθηκε
βάρει ςηπ Άοθοξσ 13 ςξσ Ν.
3044/2002. Αουικά, η λειςξσογία
ςξσ ΥΔ 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. Πλέξμ, η
Μξμάδα
Διαυείοιρηπ
Δθμικξύ
Πάοκξσ αμαοιάπ πεοιλαμβάμει
όλεπ ςιπ πεοιξυέπ ςξσ Δικςύξσ

γ)
Καςάοςιρη
μελεςώμ
και
διεναγχγή εοεσμώμ, καθώπ και
ρσμμεςξυή
ρςημ
εκςέλερη
ςευμικώμ ή άλλχμ έογχμ πξσ
πεοιλαμβάμξμςαι
ρςα
ξικεία
ρυέδια διαυείοιρηπ και είμαι
απαοαίςηςα για ςημ ποξρςαρία,
διαςήοηρη, απξκαςάρςαρη και
αμάδεινη ςχμ ποξρςαςεσόμεμχμ
πεοιξυώμ.
δ) Διαβξύλεσρη με ςημ ςξπική
κξιμχμία, ςξσπ παοαγχγικξύπ
τξοείπ
και
κάθε
άλλξμ
εμπλεκόμεμξ καςά πεοίπςχρη
τξοέα, εμςόπ ςχμ πεοιξυώμ
εσθύμηπ ςξσπ ρε ξπξιαδήπξςε
πεοίπςχρη απαιςείςαι, με ρςόυξ
ςημ ξλξκληοχμέμη διαυείοιρη,
ςημ απξςελερμαςική ποξρςαρία
και ςημ αμάδεινη ςχμ ανιώμ ςχμ
ποξρςαςεσόμεμχμ
πεοιξυώμ,
καθώπ και ςημ εμρχμάςχρη ςηπ
πεοιβαλλξμςικήπ παοαμέςοξσ ρςα
ςξπικά αμαπςσνιακά ποόςσπα και
ποξγοάμμαςα.
ε)
Δμημέοχρη
και
εσαιρθηςξπξίηρη ςξσ πληθσρμξύ
και ςχμ παοαγχγικώμ τξοέχμ ρε

Σεύχος # 12

θέμαςα αμαγόμεμα ρςξ έογξ και
ςξσπ ρκξπξύπ ςξσ ΟΥΤΠΔΚΑ. ςξ
πλαίριξ ασςό, ξι ΜΔΠΠ μπξοξύμ
μα ιδούξσμ και μα λειςξσογξύμ
κέμςοα πληοξτόοηρηπ και μα
αμαλαμβάμξσμ ρυεςική εκδξςική
δοαρςηοιόςηςα έμςσπηπ ή και
ηλεκςοξμικήπ μξοτήπ.
ρς) Διξογάμχρη και ρσμμεςξυή ρε
ποξγοάμμαςα καςάοςιρηπ και
επιμόοτχρηπ, καθώπ και ρε
ρσμέδοια, ημεοίδεπ, ρεμιμάοια
και ρε άλλεπ εμημεοχςικέπ
εκδηλώρειπ, για ςημ ποξώθηρη
και αμάδεινη ςχμ ρςόυχμ ςηπ
διαυείοιρηπ
ςχμ
ποξρςαςεσόμεμχμ πεοιξυώμ.
ζ) σμμεςξυή ρςξμ έλεγυξ ςηπ
εταομξγήπ ςηπ πεοιβαλλξμςικήπ
μξμξθερίαπ καθώπ και ςχμ
ειδικόςεοχμ όοχμ και οσθμίρεχμ
πξσ ατξοξύμ κάθε πεοιξυή.
η)
σμμεςξυή
ρςξμ
ςξπικό
αμςιπσοικό
ρυεδιαρμό
ρςιπ
πεοιξυέπ
εσθύμηπ
ςξσπ
ρε
ρσμεογαρία με ςξ Τπξσογείξσ
Πεοιβάλλξμςξπ και Δμέογειαπ και
με ςξ Τπξσογείξ Ποξρςαρίαπ ςξσ
Πξλίςη.
θ) Καςάοςιρη Σξπικώμ υεδίχμ
Δοάρεχμ
Ποξςεοαιξςήςχμ
(ΣΔΠ), ρςα ξπξία καθξοίζξμςαι
ξι αμάγκεπ και ξι ποξςεοαιόςηςεπ
υοημαςξδόςηρηπ αματξοικά με ςη
διαυείοιρη ςχμ ποξρςαςεσςέχμ
αμςικειμέμχμ
και
με
ςημ
ποξςεοαιόςηςα ςηπ διαςήοηρηπ
ςηπ καλήπ καςάρςαρηπ ςχμ
ξικξςόπχμ.
ι) σγκέμςοχρη επιρςημξμικώμ
πληοξτξοιώμ και ανιόπιρςχμ
ρςαςιρςικώμ
δεδξμέμχμ
πξσ
ποξέουξμςαι από εοεσμηςικά και
άλλα ποξγοάμμαςα ρςιπ πεοιξυέπ
εσθύμηπ ςξσπ και ξογάμχρη ρε
καςάλληλη σπξδξμή θεμαςικώμ
και
υχοικώμ
βάρεχμ
ςχμ
δεδξμέμχμ πξσ ατξοξύμ ςα
ποξρςαςεσςέα αμςικείμεμα ςηπ
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υχοικήπ εσθύμηπ ςξσπ.
ια) Διρήγηρη για ανιξπξίηρη
υοημαςξδξςικώμ εογαλείχμ και
ερόδχμ από ξικξςξσοιρςικέπ και
λξιπέπ δοαρςηοιόςηςέπ ςξσπ για
ςημ αμάδεινη ςξπικώμ ποξψόμςχμ
ςξσ ποχςξγεμξύπ ςξμέα και ςημ
σλξπξίηρη έογχμ και δοάρεχμ
ποξώθηρηπ ςηπ πεοιτεοειακήπ
και ςηπ ςξπικήπ αμάπςσνηπ.
ιβ) σμμεςξυή ρςημ εκςέλερη
εθμικώμ, εσοχπαψκώμ ή διεθμώμ
ποξγοαμμάςχμ
και
δοάρεχμ
ρυεςικώμ με ςημ πεοιξυή εσθύμηπ
ςξσπ, ςα ξπξία ποξάγξσμ ή
ποξβάλλξσμ ςξσπ ρκξπξύπ ςχμ
ΜΔΠΠ.

τξοείπ μέρχ ςχμ Μμημξμίχμ
σμεογαρίαπ ςξσ άοθοξσ 37 και η
παοακξλξύθηρη ςηπ εταομξγήπ
ςξσπ.
ιδ) σμμεςξυή ρε Ποξγοαμμαςικέπ
σμβάρειπ
και
Μμημόμια
σμεογαρίαπ με άλλεπ δημόριεπ
σπηοερίεπ και τξοείπ καςά ςιπ
διαςάνειπ ςχμ άοθοχμ 37 και 38.
ιε)
Ποξώθηρη,
σπξρςήοινη,
ξογάμχρη
και
σλξπξίηρη
ξικξςξσοιρςικώμ δοάρεχμ και
έγκοιρη
δοαρςηοιξςήςχμ
νεμάγηρηπ
εμςόπ
ςχμ
ποξρςαςεσόμεμχμ πεοιξυώμ ςηπ
υχοική ςξσπ εσθύμηπ.

ιγ) ύμςανη ρυεδίχμ τύλανηπ ςχμ
πεοιξυώμ αομξδιόςηςάπ ςξσπ, η
ρσμεπικξσοία με ςξσπ αομόδιξσπ
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