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“Δράσεις για την προστασία των παράκτιων αμμοθινών με είδη Juniperus στην 

Κρήτη και στο Νότιο Αιγαίο” – JUNICOAST 
 

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΡΙΤΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ των ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ  

 
Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 29 Μαρτίου 2013 στα γραφεία της 
Διεύθυνσης Δασών Χανίων στις 10:00 – 13:00. 
 
Στη συνάντηση έλαβαν μέρος: 
 

 Σκλαβάκη Πολύμνια, Δασολόγο,  Διευθύντρια της Διεύθυνσης Δασών Χανίων 
 Ρεκατσίνας Ιωάννης, Δασολόγος της Διεύθυνσης Δασών Χανίων 
 Νούσια Παρασκευή, Δασολόγος της Διεύθυνσης Δασών Χανίων 
 Δερμιτζάκης Γεώργιος, Δήμαρχος Καντάνου-Σελίνου 
 Ανδρουλάκης Γεώργιος, Σύμβουλος Περ/ντος Δήμου Καντάνου-Σελίνου 
 Μουντάκης Μιχάλης, Αντιδήμαρχος του Δήμου Κισάμου 
 Μουντάκης Μιχάλης, «Μονομετοχική» του Δήμου Κισάμου 
 Καλλίνικου Ευαγγελία, Αντιδήμαρχος του Δήμου Γαύδου 
 Καζάκης Γιώργος, Συντονιστής του προγράμματος Junicoast, Μεσογειακό Αγρονομικό 

Ινστιτούτο Χανίων 
 Ghosn Dany, Μεσογειακό Αγρονομικό Ινστιτούτο Χανίων 
 Ρεμούνδου Ηλέκτρα, Μεσογειακό Αγρονομικό Ινστιτούτο Χανίων 

 
Η κα Σκλαβάκη καλωσόρισε τους παρευρισκόμενους και τους ευχαρίστησε για την παρουσία 
τους στη συνάντηση. Στη συνέχεια, αναφέρθηκε στις δράσεις του προγράμματος που 
εκτελέστηκαν από τη Διεύθυνση Δασών Χανίων και στην ανάγκη περαιτέρω συνεργασίας με 
τους εμπλεκόμενους Δήμους με σκοπό τη συνέχιση των προσπαθειών που έγιναν στα πλάισια 
του JUNICOAST αλλά και γενικότερα στη συνεργασία της Διεύθυνσης Δασών και των Δήμων σε 
θέματα προστασίας και ανάδειξης του φυσικού περιβάλλοντος. 
 
Ο κ. Ιωάννης Ρεκατσίνας ενημέρωσε τους παρευρισκόμενους για τις ενέργειες που πρόκειται 
να γίνουν από τη Διεύθυνση Δασών Χανίων σχετικά με την απομάκρυνση των απορριμμάτων 
στα Φαλάσαρνα και την γενικότερη διαχείριση των απορριμμάτων σε όλες τις περιοχές. 
 
Ο συντονιστής του προγράμματος (Γ. Καζάκης) καλωσόρισε τους παρόντες και παρουσίασε 
περιληπτικά το πρόγραμμα, τις περιοχές  και τις δράσεις που έχουν εκτελεστεί μέχρι σήμερα. 
Στη συνέχεια αναφέρθηκε στην ανάγκη συνεργασίας όλων των εμπλεκομένων φορέων με 
σκοπό τη συνέχιση των προσπαθειών που έγιναν στα πλαίσια του προγράμματος και την 
συνεργασία στη σύνταξη του «μετά LIFE σχεδίου προστασίας και του σχεδίου επικοινωνίας».  



 
Ο κ. Ιωάννης Ρεκατσίνας ζήτησε την συνεργασία και την ενεργή συμμετοχή εκπροσώπων του  
Δήμου Κισάμου κατά τη διάρκεια απομάκρυνσης των απορριμάτων από την οικότοπο στα 
Φαλάσαρνα. Επίσης αναφέρθηκε στην ανάγκη προμήθειας κάδων απορριμμάτων οι οποίοι θα 
τοποθετηθούν στις εξόδους του οικοτόπου σε όλες τις περιοχές και ζήτησε από του 
υπευθύνους των δήμων να εκφράσουν την άποψή τους για  τις  κατάλληλες θέσεις 
τοποθέτησης των κάδων στις οποίες έχουν πρόσβαση τα απορριμματοφόρα οχήματα. 
 
Ο κ. Καζάκης ανέφερε οτι από τα ερωτηματολόγια που συμπληρώθηκαν από τους επισκέπτες 
κατα την διάρκεια των προπαρασκευαστικών δράσεων προέκυψε οτι οι επισκέπτες κατα ένα 
μεγάλο ποσοστό 70-80% είναι διατεθειμένοι να μεταφέρουν τα σκουπίδια τους φεύγοντας από 
τον οικότοπο. Το μήνυμα αυτό υπάρχει και στις ενημερωτικές πινακίδες και προτρέπει τους 
επισκέπτες φεύγοντας να πέρνουν τα σκουπίδια μαζί τους και να τα τοποθετούν στους κάδους 
απορριμμάτων που θα βρούν στη διαδρομή. Ετσι υπάρχει η ανάγκη τοποθέτησης κάδων 
απορριμμάτων σε κατάλληλες θέσεις κοντά στα όρια του οικοτόπου.  
 
Ο κ. Δερμιτζάκης Γεώργιος, αναφέρθηκε στην άριστη συνεργασία μεταξύ του Δήμου Καντάνου-
Σελίνου και του Δήμου Κισάμου όσον αφορά τη συλλογή των απορριμμάτων από το 
Κεδρόδασος και το Ελαφονήσι και συμφώνησε με την τοποθέτηση κάδων απορριμμάτων σε 
κατάλληλες θέσεις. Τόνισε επίσης  το πρόβλημα της βόσκησης στο Κεδρόδασος αλλά και στην 
ευρύτερη περιοχή και πρότεινε το ενδεχόμενο μελλοντικής περίφραξης. Επίσης ανεφέρθηκε 
στην ανάγκη προστασίας της περιοχής του Γραμμένου στην Παλαιόχωρα που συναντάται ο 
οικότοπος των παράκτιων αμμθινών με είδη κέδρων. 
 
Ο κ. Καζάκης επισήμανε οτι πράγματι τα τελευταία χρόνια η συνεργασία των δύο Δήμων έχει 
αποδώσει και η αποκομιδή των απορριμμάτων από το Κεδρόδασος είναι συστηματική και 
συνεχής με αποτέλεσμα να μην δημιουργούνται πλέον οι άσχημες εικόνες με τα σκουπίδια τα 
οποία λόγω και του αέρα διασπείρονταν στην ευρύτερη περιοχή. Σχετικά με την περιοχή του 
Γραμμένου, παρότι υπάρχει ο οικότοπος 2250*, δεν ανήκει στις προστατευόμενες περιοχές 
ΝΑTURA 2000 και γι’αυτό το λόγο δεν συμπεριλήφθηκε στο πρόγραμμα. Θα μπορούσε όμως ο 
Δήμος να εφαρμόσει στην περιοχή αυτή κάποιες από τις δράσεις προστασίας του Junicoast 
όπως αυτές εκτελέστηκαν στις περιοχές του προγράμματος εφόσον εξευρεθεί η ανάλογη πηγή 
χρηματοδότησης. Για το σκοπό αυτό η ομάδα του ΜΑΙΧ είναι στη διάθεση του δήμου για 
παροχή οποιασδήποτε βοήθειας χρειασθεί.  
 
Ο κος Μουντάκης Μιχάλης τόνισε οτι για τα επόμενα χρόνια θα συνεχισθεί η συνεργασία των 
Δήμων Καντάνου-Σελίνου και Κισάμου για την αποκομιδή των των απορριμμάτων από τη θέση 
«Αλώνι» στο Κεδρόδασος και υπέδειξε ως χώρο τοποθέτησης νέων κάδων απορριμμάτων στην 
περιοχή του Ελαφονησίου αμμέσως μετά την είσοδο του μονοπατιού Ε4 στο Ελαφονήσι, 
καθόσον πολλοί επισκέπτες του Κεδροδάσους ακολουθούν το μονοπάτι Ε4 από Παλαιόχωρα 
προς Ελαφονήσι. 
 
Η κα Καλλίνικου αναφέρθηκε στην ανάγκη τοποθέτησης κάδων απορριμμάτων στα όρια του 
οικοτόπου στις περιοχές Σαρακήνικο και Αγιος Ιωάννης της Γαύδου. Επίσης ζήτησε να 
εξετασθεί το ενδεχόμενο συμβολής του προγράμματος στην απομάκρυνση των απορριμμάτων 
που εκβράζονται από τη θάλασσα τον χειμώνα. Αυτό θα πρέπει να γίνει πριν την έναρξη του 



καλοκαιρινής περιόδου. Επίσης ζήτησε την ενίσχυση του Δήμου Γαύδου με την  προμήθεια από 
το πρόγραμμα Junicoast πλαστικών σάκκων απορριμμάτων για τα καλάθια που έχουν 
τοποθετηθεί στα πλαίσια της δράσης διαχείρισης των επισκεπτών στο Σαρακήνικο.  
 
Η κα Νούσια ανέφερε οτι τις επόμενες μέρες θα γίνει έρευνα αγοράς για την προμήθεια των 
κατάλληλων κάδων έτσι ώστε να υπολογισθεί και το κόστος που θα προκύψει. Επίσης ανέφερε 
οτι θα γίνει η προμήθεια ικανής ποσότητας πλαστικών σάκκων απορριμμάτων για τις ανάγκες 
του Δήμου Γαύδου στο Σαρακήνικο και θα διερευνηθεί η δυνατότητα συλλογής των 
απορριμμάτων που μεταφέρονται από τη θάλασσα τον χειμώνα όπως ζήτησε η κα Καλλίνικου. 
 
Τελειώνοντας οι παρευρισκόμενοι εξέφρασαν τη διάθεση συνεργασίας όλων των φορέων 
σχετικά με το πρόγραμμα Junicoast και την συνέχιση των προσπαθειών μετά τη λήξη του 
προγράμματος. Ταυτόχρονα  εκφράσθηκε η ανάγκη αλλά και η ειλικρινής διάθεση όλων για 
συνεργασία σε μελλοντικές προτάσεις στα πλαίσια του προγράμματος LIFE αλλά και άλλων 
προγραμμάτων με σκοπό την αποτελεσματικότερη προστασία του φυσικού περιβάλλοντος. 
 
 
 
 
 
 


