
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Ξεκινάει 4ετές Ευρωπαϊκό πρόγραμμα LIFE+  για την προστασία των κεδρόδασων 
Ελαφονησίου, Φαλασάρνων, Γαύδου και Χρυσής.

Το Μεσογεικό Αγρονομικό Ινστιτούτο Χανίων σε συνεργασία με τα Δασαρχεία 
Λασιθίου και Χανίων καθώς και με το Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο 
Αθηνών ξεκινάνε την υλοποίηση του προγράμματος JUNICOAST “Δράσεις για 
την προστασία των παράκτιων αμμοθινών με είδη Juniperus  στην 
Κρήτη και στο Νότιο Αιγαίο (Ελλάδα)” (LIFE07NAT/GR/000296). 

Το JUNICOAST αποτελεί  μία από τίς έξι εθνικές προτάσεις που εγκρίθηκαν για 
χρηματοδότηση από το πρόγραμμα LIFE+ 2007-2013 για το περιβάλλον.
Αντικείμενο του προγράμματος είναι η προστασία του οικοτόπου των 
παράκτιων αμμοθινών με είδη Juniperus, (κοινή ονομασία κέδροι).

 Σύμφωνα με την Κοινοτική οδηγία των οικοτόπων 92/43 (Habitats Directive), 
οι παράκτιες αμμοθίνες με είδη Juniperus αποτελούν οικότοπο προτεραιότητας
(κωδικός 2250*). Η κατανομή του οικοτόπου αυτού στην Ελλάδα περιορίζεται 
κυρίως στα νότια της χώρας. Το πρόγραμμα θα ασχοληθεί με όλες τις 
γνωστές τοποθεσίες του οικοτόπου στις περιοχές της Κρήτης και του Νότιου 
Αιγαίου που ανήκουν στο Ελληνικό δίκτυο ΦΥΣΗ 2000. Όλες  οι δράσεις του 
προγράμματος θα εφαρμοστούν στις περιοχές της Κρήτης στις οποίες 
απαντάται ο ανωτέρω οικότοπος και οι οποίες καλύπτουν περίπου το 54% του 
οικοτόπου αυτού στην Ελλάδα. Επιπλέον οι προβλεπόμενες δράσεις 
περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και ευαισθητοποίησης του κοινού θα 
εφαρμοσθούν και στις περιοχές της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

Περιοχές Εφαρμογής
Ο οικότοπος 2250*  έχει καταγραφεί σε 4 περιοχές του δικτύου ΦΥΣΗ 2000 
στην Κρήτη: 
1.  Nήσος Γαύδος GR4340013, Ν. Χανίων
2. Ελαφόνησος GR4340015 Ν. Χανίων
3. Φαλάσαρνα GR4340001 Ν. Χανίων
4. Νήσος Χρυσή GR4320003 Ν. Λασιθίου

καθώς και σε 4 περιοχές της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου:
1. Νήσος Μήλος GR4220020 Ν. Κυκλάδων
2. Νήσος Πολύαιγος GR4220006 Ν. Κυκλάδων
3. Νήσος Νάξος GR4220014 Ν. Κυκλάδων
4. Νήσος Ρόδος GR4210005 Ν. Δωδεκανήσου

Οι Κύριες Απειλές του οικοτόπου 

Ο οικότοπος 2250* στην Ελλάδα, αντιμετωπίζει διάφορες φυσικές και 
ανθρωπογενείς απειλές (πχ περιορισμένη φυσική αναγέννηση, κακή 



διαχείριση τουρισμού, έλλειψη δημόσιας ευαισθητοποίησης, 
απορρίμματα, κίνδυνος πυρκαγιάς, υλοτόμηση, υπερβόσκηση)  Μέσω 
του προγράμματος και σε συνεργασία με τους τοπικούς φορείς θα 
πραγματοποιηθούν δράσεις για την εξάλειψη ή τον περιορισμό των απειλών 
αυτών.

Οι Στόχοι του Προγράμματος 
Πρωταρχικός σκοπός του προγράμματος είναι να προωθήσει και να 
καταστήσει δυνατή την μακροχρόνια προστασία και διατήρηση του οικοτόπου 
των παράκτιων αμμοθινών με είδη Juniperus στην Ελλάδα. Συγκεκριμένα:
Να συμβάλει στην ενοποίηση και διάδοση της γνώσης για την προστασία, 

αποκατάσταση, παρακολούθηση και αξιολόγηση του οικοτόπου στην 
Ελλάδα. 

Να προσδιορίσει και να αποτρέψει φυσικές και ανθρωπογενείς απειλές οι 
οποίες οδηγούν στην μακροχρόνια υποβάθμιση του οικοτόπου.

Να σχεδιάσει και να εφαρμόσει δράσεις για την μακροπρόθεσμη προστασία και
αποκατάσταση του οικοτόπου.

Να παρέχει υποστήριξη για καλύτερη περιβαλλοντική διαχείριση στις περιοχές
Natura 2000 μέσω της συμμετοχής και εκπαίδευσης των εμπλεκόμενων 
φορέων. 

Στης 22 Ιανουαρίου πραγματοποιήθηκε η πρώτη συνάντηση των εταίρων στο 
Μεσογειακό Αγρονομικό Ινστιτούτο Χανίων (ΜΑΙΧ) όπου συζητήθηκαν τα 
προβλήματα που αντιμετωπίζει η κάθε περιοχή, το πρόγραμμα δράσεων καθώς
και  η ανάγκη συμμετοχής αρμόδιων φορέων αλλά και της τοπικής κοινωνίας . 

Πρόσκληση Φορέων για συμμετοχή στην Ημερίδα  με τίτλο
   «Διαβούλευση και συνεργασία για την προστασία των παράκτιων αμμοθινών   
με είδη   Juniperus  »  

Σας προσκαλούμε να συμμετάσχετε στην ημερίδα που θα γίνει στο Μεσογειακό
Αγρονομικό Ινστιτούτο Χανίων την Τετάρτη 25 Φεβρουαρίου 2009 και ώρα 
9.30 με σκοπό την  ενημέρωση για το πρόγραμμα Junicoast , την ανταλλαγή 
απόψεων και τη διερεύνηση δυνατοτήτων συνεργασίας μεταξύ των αρμόδιων 
φορέων και οργανισμών. Η συμμετοχή στην ημερίδα προυποθέτει τη δήλωση 
συμμετοχής μέχρι τις 13 Φεβρουαρίου 2009 στα παρακάτω στοιχεία. 

Δρ. Καλλίοπη Πεδιαδίτη ή Κα. Ηλεκτρα Ρεμούνδου
Τμήμα περιβαλλοντικής διαχείρησης
Μεσογειακό Αγρονομικό Ινστιτούτο Χανίων
Μακεδονιας 1, 
Χανια, 73100, Κρητη
τηλέφωνο: 2821035000 εσωτ. 576 και 578

e-mail: pediaditi@maich.gr και hlektra@maich.gr 
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