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Δράσεις για την προστασία των παράκτιων αμμοθινών με είδη Juniperus στην 

Κρήτη και στο Νότιο Αιγαίο – JUNICOAST 

 

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ  

 
Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις του ΜΑΙΧ (Αίθουσα Θαλής) από 09:00 – 

13:30 την Παρασκευή 22 Οκτωβρίου 2010. 

 

Στη συνάντηση έλαβαν μέρος: 

 

• Καζάκης Γιώργος (συντονιστής του προγράμματος), Μεσογειακό Αγρονομικό Ινστιτούτο 

Χανίων 

• Ghosn Dany, Μεσογειακό Αγρονομικό Ινστιτούτο Χανίων 

• Ρεμούνδου Ηλέκτρα, Μεσογειακό Αγρονομικό Ινστιτούτο Χανίων 

• Νύκτας Παναγιώτης, Μεσογειακό Αγρονομικό Ινστιτούτο Χανίων, Εξωτερικός 

συνεργάτης 

• Καργιολάκη Χαρίκλεια, Διευθύντρια Διεύθυνσης Δασών Χανίων) 

• Νούσια Βούλα, Διεύθυνση Δασών Χανίων  

• Στεφανάκη Μανωλία, Διεύθυνση Δασών Χανίων 

• Κώστας Θάνος Αν. Καθηγητής , Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών 

• Δελιπέτρου Πηνελόπη, Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών 

• Δημόπουλος Παναγιώτης, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων (μέλος της επιστημονικής 

επιτροπής) 

• Ροδουσάκη Μαρία, Δήμος Κισσάμου 

• Μπικάκης Μανώλης, αντιδήμαρχος, Δήμος Πελεκάνου 

• Σπερελάκης Ιάκωβος, αντιδήμαρχος, Δήμος Ιναχωρίου 

 

Οι εκπρόσωποι του Δήμου Ιεράπετρας, της Κοινότητας Γαύδου, της Γενικής Διεύθυνσης 

Περιβάλλοντος του ΥΠΕΚΑ, και οι Διευθύνσεις Δασών Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, 

Περιφέρειας Κρήτης, Κυκλάδων, Δωδεκανήσου και Λασιθίου απουσίαζαν. 

 
1. Παρουσίαση του προγράμματος και της πορείας υλοποίησής του 

Ο συντονιστής του προγράμματος (Γ. Καζάκης) καλωσόρισε τους παρόντες και παρουσίασε 

περιληπτικά τη μέχρι τώρα πορεία του προγράμματος. 

 

2. Παρουσίαση της προόδου των προπαρασκευαστικών δράσεων (Γ. Καζάκης) 

Παρουσιάστηκε η πορεία των προπαρασκευαστικών δράσεων μέχρι σήμερα και ακολούθησε 

συζήτηση με τους συμμετέχοντες. Έγιναν διευκρινιστικές ερωτήσεις για την οικολογία του 

είδους Juniperus macrocarpa και τις περιοχές που βρίσκεται ο οικότοπος. Ο κ. Μπικάκης 



επισήμανε ότι ο οικότοπος στο Σαρακήνικο, εμφανίζει έντονη βόσκηση και θα πρέπει να 

περιφραχτεί. Για τα σκουπίδια, στο Κεδρόδασος ο κ. Σπερελάκης τόνισε ότι υπάρχει πρόβλημα 

με τη συσσώρευση απορριμμάτων στο πηγάδι, που πρόσφατα είχε καθαριστεί, αλλά και έξω 

από τον οικότοπο, στην περιοχή που χρησιμοποιείται ως παρκινγκ. Στα Φαλάσαρνα υπάρχει 

πρόβλημα απορριμμάτων από τα υπολείμματα των θερμοκηπιακών καλλιεργειών. Η περιοχή 

του Άγιου Ιωάννη στη Γαύδο, θεωρήθηκε ως η μόνη περιοχή που οι επισκέπτες μαζεύουν 

συστηματικά τα σκουπίδια. Στα Φαλάσαρνα διαπιστώθηκε έλλειψη οικολογικής ευαισθησίας 

αλλά και ενημέρωσης του κοινού. Σε όλες τις περιοχές υπάρχει πρόβλημα ιδιοκτησιακό. Για το 

ξυλοφάγο έντομο που προσβάλει το είδος Juniperus macrocarpa προτάθηκε χημική 

καταπολέμηση, αλλά η πρόταση απορρίφθηκε λόγω μεγάλου κινδύνου  

 

Έλλειψη ενημέρωσης για το δίκτυο NATURA  

 

3. Παρουσίαση των δράσεων προστασίας (Γ. Καζάκης) 

Για τη διαχείριση των απορριμμάτων στο Κεδρόδασος προτάθηκε από τον κ. Σπερελάκη να 

έρθουμε σε επαφή με τη ΔΕΔΙΣΑ, προκειμένου να ζητηθεί επιπλέον δρομολόγιο για τη συλλογή 

των σκουπιδιών. Οι κάδοι απορριμμάτων θα πρέπει να τοποθετηθούν πάνω στο δρόμο 

(απέναντι από το συσκευαστήριο) και όχι δίπλα στον οικότοπο γιατί το όχημα του Δήμου δεν 

έχει πρόσβαση μέχρι εκεί. Προτάθηκε επίσης να αποκλειστεί ο δρόμος που κατεβαίνει μέχρι 

τον οικότοπο στο Κεδρόδασος. Για τα Φαλάσαρνα τονίστηκε ότι το πρώτο βήμα, πριν 

πραγματοποιηθούν οι δράσεις προστασίας, είναι να γίνει συνεννόηση με τους ιδιοκτήτες και 

τους υπεύθυνους της περιοχής. Η κα Ροδουσάκη δεσμεύτηκε να ενημερωθεί για το 

ιδιοκτησιακό της περιοχής και να έρθει σε επικοινωνία με τον Αννουσάκη Χαράλαμπο που είχε 

συμμετέχει και στην πρώτη συνάντηση εμπλεκόμενων φορέων??? 

Τέλος ο κ. Σπερελάκης τόνισε ότι είναι σημαντικό να λάβουμε υπόψη στις δράσεις προστασίας 

και την Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη του Ελαφονησίου 

4. Παρουσίαση δράσεων ευαισθητοποίησης του κοινού και διάχυσης των 

αποτελεσμάτων (Γ. Καζάκης) 

Για τις δράσεις ευαισθητοποίησης του κοινού και διάχυσης των αποτελεσμάτων συμφωνήθηκε 

να προηγηθεί συνεννόηση με του αρμόδιους δήμους των περιοχών. Τονίστηκε η σημασία της 

περιβαλλοντικής εκπαίδευσης στα σχολεία και όλοι οι συμμετέχοντες δεσμευτήκαν να 

βοηθήσουν σε αυτές τις δράσεις. 

 

 

 

Ο συντονιστής του προγράμματος ευχαρίστησε του παρισταμένους για τη μέχρι τώρα 

συνεργασία, ακολούθησε επίσκεψη στο βοτανικό κήπο και στο εκθεσιακό κέντρο και η 

συνάντηση έκλεισε με γεύμα εργασίας που παρατέθηκε στο εστιατόριο του ΜΑΙΧ. 


