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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 6ο ενημερωτικό δελτίο.
Στο δελτίο παρουσιάζονται τα νέα
του Φορέα για το διάστημα
Αύγουστος – Σεπτέμβριος 2020 και
πιο συγκεκριμένα συναντήσεις
εργασίας που συμμετείχε ο ΦΔΕΔΣΔΚ, έργα που υλοποιούνται στην
περιοχή αρμοδιότητάς του καθώς
και νέα που αφορούν τη διαχείριση
των προστατευόμενων περιοχών
στη Δυτική Κρήτη.

Διαδρομές στα Λευκά Όρη

Δείκτες αειφορίας στα Λευκά Όρη

Ανάπτυξη εφαρμογής για επτά διαφορετικές
διαδρομές στα Λευκά Όρη
σελ. 2

Εκτίμηση δεικτών αειφορικής ανάπτυξης για
την περιοχή
σελ.6

Παρακολούθηση χερσαίων σπηλαίων “Σαμαριά” ετυμολογία
Καταγραφές πεδίου για νυχτερίδες στο Φαράγγι
της Σαμαριάς
σελ.3

Συνάντηση εργασίας για το Grecabat
Συνάντηση στο πλαίσιο του έργου Grecabat στον
Ομαλό
σελ.5

Βελτίωση κατάστασης ελαιώνων
Βελτίωση καταλληλότητας ενδιαιτήματος ειδών
πανίδας στο φαράγγι της Σαμαριάς
σελ.5

Ετυμολογική προέλευση του τοπωνύμιου
Σαμάρια
σελ.7

Εργαστήριο κατάρτισης ΜΕDPAN
Εκπαιδευτικό σεμινάριο με αντικείμενο τα
κητώδη για διαχειριστές ΠΠ
σελ.8

ΟΦΥΠΕΚΑ
Έναρξη εργασιών του Οργανισμού Φυσικού
Περιβάλλοντος & Κλιματικής Αλλαγής σελ.8
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Ερμηνεία
Περιβάλλοντος
Ο ΦΔΕΔΣ-ΔΚ, στο πλαίσιο του
Υποέργου 9: Οργάνωση του
Συστήματος
Ερμηνείας
Περιβάλλοντος και Διαχείρισης
Επισκεπτών
της
Πράξης:
«ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
ΤΟΠΙΟΥ
ΕΘΝΙΚΟΥ
ΔΡΥΜΟΥ
ΣΑΜΑΡΙΑΣ (ΛΕΥΚΩΝ ΟΡΕΩΝ)»
(Επιχειρησιακό
Πρόγραμμα
«ΚΡΗΤΗ 2014-2020») δημιούργησε μια πιλοτική σειρά επτά
διαδρομών ερμηνείας περιβάλλοντος
στα
Λευκά
Όρη,
βασισμένη στη τεχνολογία των
πομπών Bluetooth Low Energy,
με στόχο να προσφέρει στους
επισκέπτες μια σύντομη και
ολιστική
καθοδήγηση
στην
κατανόηση και αντίληψη του
φυσικού
και
πολιτισμικού
κεφαλαίου της πιο εμβληματικής
προστατευόμενης περιοχής της
Κρήτης.
«Ερμηνεία
περιβάλλοντος»
νοείται
μια
αναψυχική
και
εκπαιδευτική δραστηριότητα που
στόχο έχει να συγκεράσει το
νόημα και τις συσχετίσεις που
περιέχονται μέσω της χρήσης των
αυθεντικών
αντικειμένων
–
πόρων,
της εμπειρίας που
αποκομίζεται από την επαφή με
την πηγή ή και με τη χρήση
εικονογραφημένων μέσων.
Η
ερμηνεία
περιβάλλοντος
αποτελεί έναν ελκυστικό τρόπο
επικοινωνίας, παρέχει σαφείς
πληροφορίες, πραγματοποιείται
μπροστά στο αντικείμενο για το
οποίο προορίζεται και ο στόχος
της είναι να αποκαλύψει ένα

νόημα. Δεν περιορίζεται μόνο στα
στοιχεία
του
φυσικού
περιβάλλοντος αλλά εμπεριέχει
και στοιχεία του πολιτισμικού
(κοινωνιολογικά, εθνογραφικά,
αρχαιολογικά,
καλλιτεχνικά,
ιστορικά κ.λπ.) προσπαθώντας
να ερμηνεύσει την επίδραση του
φυσικού
περιβάλλοντος
στο
πολιτισμικό και αντίστροφα. Δεν
ταυτίζεται με την απλή παροχή
πληροφοριών, όπως συμβαίνει σε
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πινακίδες απλής σήμανσης ή
παρουσίασης αλλά εντούτοις την
εμπεριέχει.
Είναι η μετάφραση της γλώσσας
του φυσικού και πολιτισμικού
περιβάλλοντος στη γλώσσα των
ανθρώπων.
Το
δίκτυο
των
διαδρομών
εμπίπτει εξ ολοκλήρου στη
περιοχή Natura με κωδικό
GR4340008 “Λευκά Όρη και
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Παράκτια Ζώνη και οι διαδρομές
για τις οποίες έχει σχεδιασθεί και
αναπτυχθεί το σύστημα είναι:


Διαδρομή
Σαμαριάς

1:

Φαράγγι



Διαδρομή 2: Ξυλόσκλαλο –
Διάσελο Γκίγκιλου –Βολακιά



Διαδρομή 3:
Ξυλόσκαλο
Καταφύγιο Καλλέργη



Διαδρομή 4: Άγιος Ιωάννης
Σφακίων –Κακός Πόρος



Διαδρομή 5: Άγιος Ιωάννης
Σφακίων
–Σπήλαιο
Κορμοκόπου



Διαδρομή 6: Αγυά Ρουμέλη –
Όρμος Λύκου



Διαδρομή
7:Ανώπολη
Σφακίων –Λουτρό Σφακίων

Σε κάθε μια από τις επτά αυτές
διαδρομές
έχει
τοποθετηθεί
σχετική σήμανση έναρξης και
λήξης της διαδρομής (παράδειγμα
φώτο σελ. 2) ώστε ο επισκέπτης
να είναι σε θέση να τις
αναγνωρίσει, ενώ περισσότεροι
από σαράντα, συνολικά, πομποί
BLE έχουν τοποθετηθεί κατά
μήκος των διαδρομών αυτών
ώστε να παρέχουν άμεσα και
συνοπτικά
τις
κατάλληλες
πληροφορίες που θα βοηθήσουν
τους επισκέπτες να αντιληφθούν
τα
χαρακτηριστικά
της
προστατευόμενης περιοχής.
Για να μπορέσει ο επισκέπτης να
αποκτήσει τις πληροφορίες αυτές
θα
πρέπει
να
έχει
ήδη
εγκατεστημένη στο κινητό του
τηλέφωνο την εφαρμογή με
ονομασία “Ovgoro” (όβγορο (το)=
ανοικτό μέρος με θέα) και

ενεργοποιημένο το Bluetooth της
συσκευής του ενώ δεν απαιτείται
σύνδεση στο internet ή σήμα
κινητής τηλεφωνίας.

Παρακολούθηση
χερσαίων σπηλαίων
Συνεχίζεται η Παρακολούθηση
χερσαίων σπηλαίων (Τ.Ο. 8310)
και χερσαίων ειδών πανίδας (
πλην πτηνών) στο πλαίσιο του
Υποέργου
3
της
Πράξης
«ΟΛΟΚΛΗΡΩ-ΜΕΝΗ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
ΤΟΠΙΟΥ
ΕΘΝΙΚΟΥ
ΔΡΥΜΟΥ
ΣΑΜΑΡΙΑΣ» του Επιχειρησιακού
προγράμματος
«Κρήτη
20142020»
Οι εργασίες πεδίου υλοποιούνται:

Η εφαρμογή είναι διαθέσιμη σε
λειτουργικό σύστημα Android και
iOS μέσω του Google Play και App
Store καθώς και μέσω QR Code
που υπάρχει πάνω στις πινακίδες
αρχής – τέλους των διαδρομών
και
στο
site
του
Φορέα
Διαχείρισης (www.samaria.gr).
Το έργο υλοποιήθηκε από την
ΟικοΜ Ε.Π.Ε. (www.oikom.gr) και
χρηματοδοτήθηκε
μέσω
της
Πράξης
«ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΠΙΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ
ΔΡΥΜΟΥ
ΣΑΜΑΡΙΑΣ
(ΛΕΥΚΩΝ
ΟΡΕΩΝ)» η οποία έχει ενταχθεί
στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
«ΚΡΗΤΗ 2014-2020».
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σε δειγματοληπτικές θέσεις
του τύπου οικοτόπου 8310
όπου είχαν πραγματοποιηθεί
επισκέψεις και την περίοδο
2013-2015 στο πλαίσιο του
προγράμματος
παρακολούθησης του Φορέα



σε γνωστές θέσεις παρουσίας
του τύπου οικοτόπου με βάση
τη σχετική βιβλιογραφία και



σε
σπήλαια
στα
οποία
υπάρχουν
αναφορές
για
ύπαρξη
χειρόπτερων
και
ενδεχομένως
μπορούν
να
χαρακτηριστούν
ως τύπος
οικοτόπου 8310, βάσει του
ορισμού στο σχετικό εγχειρίδιο
(Interpretation
Manual
of
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European
EUR28).

Union

Habitats-

Οι εργασίες εστιάζουν
παρακάτω ομάδες ειδών:
i.

Ερπετά - Αμφίβια

ii.

Θηλαστικά

iii.

Χερσαία αρθρόποδα

iv.

Χερσαία μαλάκια

v.



τεκμηριωθεί ο χαρακτηρισμός

των καταφυγίων τους. Όσον
αφορά τις ηχογραφήσεις αυτές

του ως τύπος οικοτόπου 8310.

υλοποιούνται τόσο σημειακά, όσο
και κατά μήκος διαδρομών
μήκους 2 χιλιομέτρων, ενώ
επαναλαμβάνονται ηχογραφήσεις
κατά
μήκος
δεκατεσσάρων
διαδρομών, όπου πραγματοποιήθηκαν ηχογραφήσεις την περίοδο
2013-2015.

στις

Χειρόπτερα

Οι επισκέψεις, μεταξύ
πραγματοποιούνται στα:


άλλων

Σπήλαιο Τζανή στον Ομαλό
στο οποίο έχουν καταγραφεί
τόσο ασπόνδυλα όσο και
νυχτερίδες. Κάποια από τα
ασπόνδυλα θεωρούνται ως
ενδημικά του σπηλαίου (πχ το
είδος Exniphargus tzanisi).
Βάραθρο Τρύπα Βρούλας στο
οποίο σύμφωνα με τη βάση
δεδομένων του Ινστιτούτου
Σπηλαιολογικών Ερευνών έχει
βρεθεί
το
στενότοπο
σπηλαιόβιο ενδημικό είδος
Duvalius sbordonii.



Δαιμονόσπηλιο στον Εθνικό
Δρυμό Σαμαριάς το οποίο
αποτελεί τη μοναδική γνωστή
περιοχή
εξάπλωσης
του
στυγόβιου
είδους
Niphargobatoides
lefkodemonaki.



Δρακολάκι στην περιοχή της
Αράδαινας Σφακίων, όπου
έχουν βρεθεί τόσο νυχτερίδες
όσο και ασπόνδυλα, αλλά
προς το παρόν δεν έχει



Άλλα γνωστά σπήλαια τα
οποία χρησιμοποιούνται ως
καταφύγια για τα χειρόπτερα
και θα μπορούσαν να έχουν
τα χαρακτηριστικά του τύπου
οικοτόπου 8310.

Οι
εργασίες
πεδίου
που
λαμβάνουν
χώρα
για
τα
χειρόπτερα περιλαμβάνουν τρεις
βασικές μεθόδους.

Τις
ηχογραφήσεις,
τις
παγιδεύσεις και τις επιθεωρήσεις
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Στα
τέλη
Αυγούστου
πραγματοποιήθηκε
καταγραφή
χειρόπτερων
εντός
του
Φαραγγιού της Σαμαριάς, όπου
ελήφθησαν και οι σχετικές
φωτογραφίες.
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Συνάντηση
εργασίας
στον Ομαλό για το έργο
Grecabat
Στο πλαίσιο του έργου Grecabat
πραγματοποιήθηκε
συνάντηση
στις 10 Σεπτεμβρίου των τοπικών
εμπλεκομένων
στη
δράση
φορέων, στο οροπέδιο του
Ομαλού.
Κύριο στόχο του έργου αποτελεί
η βελτίωση της κατάστασης
διατήρησης
10
ειδών
χειρόπτερων και 8 επιλεγμένων
σπηλαίων
(Τύπος
οικότοπου
8310, Παράρτημα Ι της Οδηγίας
92/43/ΕΟΚ), βοηθώντας στην
επιβίωση
της
μοναδικής
σπηλαιόβιας ζωής.

Μεταξύ άλλων συζητήθηκε η
σημασία του σπηλαίου του Τζανή,
η μοναδικότητά του, το καθεστώς
προστασίας, η ορθή διαχείριση
του αλλά και οι δυνατότητες που
συνεπάγεται για την τοπική
κοινωνία
τα
οποία
θα
επιτελέσουν
και
αντικείμενα
ενημερωτικής
διημερίδας
αναμένεται
να
διοργανωθεί
σύντομα εφόσον το επιτρέψουν οι
συνθήκες και σύμφωνα με τις
οδηγίες του ΕΟΔΥ).
Παράλληλα, πραγματοποιήθηκε
και επίσκεψη στο σπήλαιο Τζανή.

Βελτίωση κατάστασης
ελαιώνων & οπωρώνων
Υπογράφεται τις επόμενες ημέρες
η
σύμβαση
με
αντικείμενο
«Συμβουλευτική υποστήριξη για
τη βελτίωση της καταλληλότητας
του ενδιαιτήματος ειδών πανίδας
στον Εθνικό Δρυμό Σαμαριάς» του
Υποέργου 1 «Ανάπτυξη και
προστασία περιοχών Δικτύου
Natura 2000 Δυτικής Κρήτης» στο
πλαίσιο του ΕΠ- ΥΜΕΠΕΡΑΑ.
Αντικείμενο της υπηρεσίας είναι η
παροχή συμβουλευτικής υποστήριξης στο Φορέα για την παροχή
τεκμηριωμένων
προτάσεων
βελτίωσης της κατάστασης των
ελαιώνων και οπωρώνων που
βρίσκονται πέριξ του παλιού
οικισμού της Σαμαριάς (φαράγγι
Σαμαριάς) κατόπιν της αρχικής
εκτίμησης
της
υφιστάμενης
κατάστασης.
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Μεταξύ
άλλων
περιλαμβάνει:

το

έργο



Ακριβή
χαρτογράφηση
εγκαταλελειμμένων ελαιώνων
και οπωρώνων φαραγγιού
Σαμαριάς
που
βρίσκονται
πέριξ του παλαιού οικισμού



Εκτίμηση
&
αξιολόγηση
υφιστάμενης κατάστασης των
ελαιώνων
και
οπωρώνων
(ποικιλίες, ηλικίες, κάλυψη,
ζωτικότητα, παραγωγικότητα,
πυκνότητα κ.λπ.).
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Εκτίμηση και αξιολόγηση της
υπάρχουσας
κατάστασης
βιοτικών
και
αβιοτικών
στοιχείων στις θέσεις που
έχουν
χαρτογραφηθεί
ελαιώνες και οπωρώνες.



Επιλογή
και
πρόταση
χωροθέτησης
πρότυπων
επιφανειών για εφαρμογή
διαχειριστικών δράσεων, με
στόχο
τη
βελτίωση
της
καταλληλότητας
του
ενδιαιτήματος ειδών πανίδας
και ορνιθοπανίδας στον Εθνικό
Δρυμό Σαμαριάς.

Δείκτες αειφορίας στα
Λευκά Όρη
Στο πλαίσιο υλοποίησης του
Υποέργου 1 «Αξιολόγηση και
Ανάδειξη του Εθνικού Δρυμού
Σαμαριάς (Λευκών Ορέων)» της
Πράξης
«ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΠΙΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ
ΔΡΥΜΟΥ
ΣΑΜΑΡΙΑΣ(ΛΕΥΚΩΝ
ΟΡΕΩΝ)» υλοποιείται μελέτη για
την
εκτίμηση
των
δεικτών
αιεφορίας στην περιοχή των
Λευκών Ορέων.

Είναι σημαντικό, οι προστατευόμενες
περιοχές,
να
είναι
ελεγχόμενα επισκέψιμες από το
κοινό, προκειμένου να υπάρξει
συμβολή τόσο στην αύξηση της
οικολογικής ευαισθησίας όσο και
στην ανάπτυξη μορφών αειφόρου
τουρισμού, προς όφελος του
τοπικού πληθυσμού, γεγονός που
βελτιώνει το βιοτικό επίπεδο στην
περιοχή
και
βοηθά
στην
άμβλυνση αντιθέσεων σχετικά με
τους
περιορισμούς
που
θεσπίζονται για την προστασία
της περιοχής.
Οι
δείκτες
εκφράζουν
την
υφιστάμενη κατάσταση ή την
ανάπτυξη
μιας
περιοχής,
ποσοτικοποιώντας τα δεδομένα
και
μετατρέποντας
τα
σε
μετρήσιμα μεγέθη.
Οι δείκτες αειφορικής ανάπτυξης
παρέχουν τη δυνατότητα σε μια
περιοχή να καθορίσει το επίπεδο
ανάπτυξης που ήδη βρίσκεται, το
επιθυμητό επίπεδο που θα ήθελε
να επιτύχει σύμφωνα με τους
στόχους που θα θέσει και τη
διαφορά
μεταξύ
των
δύο
καταστάσεων.
Η αποδοτικότητα των δεικτών
προσδιορίζεται
από
την
ικανότητά τους να οριοθετούν
τους δεσμούς της περιοχής σε
σχέση με την οικονομία, την
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κοινωνία και το περιβάλλον,
αναγνωρίζοντας τα προβλήματα
σε κάθε περίπτωση.
Η δυσκολία στην προκειμένη
περίπτωση είναι πως οι δείκτες
θα πρέπει να εκτιμηθούν για μία
προστατευόμενη περιοχή η οποία
διέπεται από ειδική νομοθεσία.
Φάση Α΄:


Βιβλιογραφική
μελέτη
μεθοδολογιών που αφορούν
διαφύλαξη Προστατευόμενων
Περιοχών (ΠΠ) & δεικτών
αειφορίας σε διεθνές και
εθνικό επίπεδο για ΠΠ &
περιβάλλουσες αυτών ζωνών



Μελέτη
πλαισίων
ταξινόμησης
δεικτών
αειφορίας. Μοντέλα: DPSIR
(Driving Forces, Pressures,
State, Impact, Response),
PSR, DIS4ME



Συλλογή
στοιχείων



Αρχική
επιλογή
δεικτών
αειφορίας &
στατιστική
επεξεργασία
διαθέσιμων
μεγεθών / δεδομένων

στατιστικών

Φάση Β΄:


Παρουσίαση Δεικτών σε Δ.Σ.
του ΦΔΕΔΣ-ΔΚ και άλλων
ενδιαφερόμενων μερών της
Περιοχής

ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΡΥΜΟΥ ΣΑΜΑΡΙΑΣ – Δ. ΚΡΗΤΗΣ Τεύχος # 6


Διαβούλευση
για
την
οριστικοποίηση των δεικτών
και του οράματος για την υπό
μελέτη περιοχή / Υιοθέτηση
σχολίων διαμόρφωση τελικού
Συστήματος

Φάση Γ΄:




Αναζήτηση
επιμέρους
πληροφορίας
/
πιθανή
σύνταξη
ερωτηματολογίων
και διανομή σε επιχειρήσεις
/κατοίκους περιοχής
Καταγραφή των ελλείψεων
σε πληροφορία και δεδομένα
και αναπροσαρμογή των
δεικτών του Συστήματος

Φάση Δ΄:


Καταγραφή
δεικτών
και
ενσωμάτωση
σε
πλαίσια
ταξινόμησης
που
έχουν
επιλεγεί στην Α’ Φάση.

Ετυμολογική
προέλευση τοπωνυμίου
Σαμαριά

Βάσει της προσέγγισης
ισχύουν τα ακόλουθα:

7

αυτής

Αρχ. επίρρ. Άμα (συγχρόνως,
μαζί, διαμιάς) + ροή (αρχ. Ρέω) =
αμάρη
(δωρικά
αμάρα).
Επομένως,
αμάρα
σημαίνει
συρροή, συνένωση πολλών ροών
νερού, δηλαδή παραχειμάρρων.
(βλ. και στο βιβλίο «Προσεγγίσεις
ιστορίας» του Γ. Κορναράκη τα
ίδιας ετυμολογίας λήμματα Αμάρι
(Ρεθύμνου)
και
Αμαριανό
(Πεδιάδας Ηρακλείου) = περιοχές
με πολλές υδάτινες ροές.
Υπάρχει παράλληλα και το
αρχαϊκό
επίθετο
«Αμάριος»
επώνυμον του Διός εν Αρκαδία»
και «Αμάριον» (ο ναός αυτού).
Από τη φράση «Αμαρία φάραγξ»
με την πάροδο του χρόνου
σιγήθηκε το ουσιαστικό φάραγξ,
δεδομένου ότι και μόνο του το
επίθετο Αμαρία δήλωνε με
σαφήνεια χείμαρρο.
Τη λέξη όμως Σαμαρία ή Σαμαριά

(H ανάλυση ανήκει στον καθ. Α.
Ξανθινάκη)

Η επικρατούσα άποψη για το
τοπωνύμιο
«Σαμαριά»
του
φαραγγιού είναι πως προήλθε
από το όνομα μικρού ναού, στο
φαράγγι
το
οποίο
είναι
αφιερωμένο στην Οσία Μαρία
(την
Αιγυπτία).
Ωστόσο, η
ετυμολογία ενδέχεται να είναι
διαφορετικής προέλευσης βάσει
μελέτης που είχε στο παρελθόν
διεξάγει
ο
καθ.
Αντώνης
Ξανθινάκης.
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(με προθεματικό σ- ή με
συνίζηση) δε μπορεί κανείς να
βρει σε κείμενα της αρχαίας
εποχής,
δεδομένου
ότι
το
προθεματικό σ- και η συνίζηση
(στον πεζό λόγο) δεν είναι αρχαία
αλλά
μεσαιωνικά
γλωσσικά
φωνητικά φαινόμενα.
Κατά συνέπεια, αφού μεσαίωνας
είναι η περίοδος ανάμεσα στον 5ο
και 15ο περίπου αιώνα (τέλος του
δυτικού ρωμαϊκού κράτους μέχρι
την άλωση της Κωνσταντινούπολης ) η λέξη Σαμαρία (με
συνίζηση
Σαμαριά)
είναι
μεσαιωνική. Αφού όμως το
αφιερωμένο στην Οσία Μαρία
εκκλησάκι χτίστηκε το έτος 1379,
δηλαδή περί τα τέλη του
μεσαίωνα, συμπεραίνεται ότι από
πολύ προγενέστερα ονομαζόταν
το φαράγγι Σαμαριά και ότι απ'
αυτό επομένως προήλθε και το
όνομα του ξωκκλησιού, που ήταν
χτισμένο
στο
μέσο
του
φαραγγιού.
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Το αντίθετο, ότι δηλαδή προήλθε
το τοπωνύμιο Σαμαριά από το
όνομα του ξωκκλησιού αυτού, θα
ήταν παράλογο, διότι τότε θα
πρέπει να γίνει η παραδοχή ότι το
πολύ γνωστό αυτό φαράγγι δεν
είχε προγενέστερα, πριν δηλαδή
πριν από το 1379, όνομα….

Αξίζει επιπλέον να αναφερθεί ότι
κατά
τη
διάρκεια
της
βενετοκρατίας (1204-1669) οι
Βενετοί, επισκέπτονταν συχνά το
φαράγγι
της
Σαμαριάς,
ενδιαφερόμενοι προφανώς για
την άφθονη και εκλεχτή ξυλεία
του.
Είναι
επομένως
πιθανό,
η
ονομασία Samaria του φαραγγιού
θα τους θύμιζε το όνομα της
προσφιλούς αγίας Santa Maria,
ώστε να αποφασίσουν να χτίσουν
τότε (1379) μέσα στο φαράγγι το
γνωστό
εκκλησάκι προς τιμή
μέσα στο φαράγγι το γνωστό
εκκλησάκιπρος τιμή Της.

Σεμινάριο κατάρτισης
για κητοειδή
Το MedPAN, το δίκτυο των
διαχειριστών των Μεσογειακών
Προστατευόμενων Περιοχών και

το Εθνικό Πάρκο Port-Cros στη
Γαλλία διοργανώνουν σεμινάριο
για τη διατήρηση των κητοειδών
στις
Μεσογειακές
Θαλάσσιες
Προστατευόμενες Περιοχές με την
τεχνική υποστήριξη του GIS3M.
Το σεμινάριο θα φιλοξενηθεί από
το Θαλάσσιο Παρατηρητήριο του
Κόλπου του Saint-Tropez (Γαλλία)
από τις 5 έως τις 9 Οκτωβρίου
2020
και
αφορά
φορείς
διαχείρισης που εμπλέκονται στην
παρακολούθηση και προστασία
κητωδών.

Οργανισμός
Φυσικού
Περιβάλλοντος
και
Κλιματικής Αλλαγής
Βάσει του Νόμου 4685 /2020
"Εκσυγχρονισμός περιβαλλοντικής νομοθεσίας, ενσωμάτωση
στην ελληνική νομοθεσία των
Οδηγιών 2018/844 και 2019/692
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συμβουλίου και λοιπές
διατάξεις" θεσμοθετήθηκε ένας
φορέας
με
την
επωνυμία
«Οργανισμός
Φυσικού
Περιβάλλοντος και Κλιματικής
Αλλαγής» ( ΟΦΥΠΕΚΑ) με σκοπό
την εφαρμογή της πολιτικής του
Υπουργείου Περιβάλλοντος για τη
διαχείριση των προστατευόμενων
περιοχών στην Ελλάδα, τη
διατήρηση της βιοποικιλότητας,
την προώθηση και υλοποίηση
δράσεων αειφόρου ανάπτυξης
και
την
αντιμετώπιση
της
κλιματικής αλλαγής.
Ο Οργανισμός που αποτελεί
μετεξέλιξη του Εθνικού Κέντρου
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Περιβάλλοντος
&
Αειφόρου
Ανάπτυξης συνεδρίασε για πρώτη
φορά τον Αύγουστο του 2020.
Το πενταετούς θητείας επταμελές
Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται
από τους παρακάτω.


Πρόεδρος:
Παπαδοπούλου,
του ΕΜΠ

Μαρία
καθηγήτρια



Διευθύνων
Κωνσταντίνος
καθηγητής ΕΚΠΑ

Σύμβουλος:
Τριάντης,



Μέλος:
Παναγιώτης
Δημόπουλος, Πρόεδρος της
Επιτροπής Φύση 2000



Μέλος: Κώστας Δημόπουλος,
Προϊστάμενος
Γενικής
Διεύθυνσης Περιβαλλοντικής
Πολιτικής του



Μέλος: Δημήτριος
δικηγόρος



Μέλος: Αλεξάνδρα Τόγια, οικονομολόγος



Μέλος: Ελευθερία Κλώντζα,
περιβαλλοντολόγος.

Σμυρνής,
Σοφία

Η
στελέχωση
του
νέου
Οργανισμού έχει ήδη ξεκινήσει
καθώς μέσα στο Σεπτέμβριο
δημοσιεύτηκε εκδήλωση ενδιαφέροντος για απόσπαση δεκαοκτώ
υπαλλήλων στον ΟΦΥΠΕΚΑ.
Με βάση το νέο νόμο αναμένεται
η κατάργηση των κατά τόπους
Φορέων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών (ΦΔΠΠ) και η
μετατροπή τους σε τμήματα
(μονάδες ) του κεντρικού φορέα.
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Φορέας διαχείρισης
Δρυμού Σαμαριάς – Δ.
Κρήτης

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:

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

 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
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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
αντικειμενου.
 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.

