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Τα παραπάνω έγιναν
γνωστά χθες κατά
την  πρώτη συνά-
ντηση που πραγµα-

τοποίησαν οι εταίροι στο
ΜΑΙΧ, όπου τέθηκαν και
συζητήθηκαν τα προβλήµα-
τα που αντιµετωπίζει η κάθε
περιοχή, το πρόγραµµα δρά-
σεων καθώς και η ανάγκη
συµµετοχής αρµόδιων φορέ-
ων αλλά και της τοπικής
κοινωνίας. 

Ο συντονιστής του προ-
γράµµατος Γιώργος Καζά-
κης ανέφερε ότι το
JUNICOAST αποτελεί µία
από τις έξι εθνικές προτά-
σεις που εγκρίθηκαν για
χρηµατοδότηση από το πρό-
γραµµα LIFE+ 2007 - 2013
για το περιβάλλον και πρό-
σθεσε ότι αντικείµενο του
προγράµµατος είναι η προ-
στασία του οικοτόπου των

παράκτιων αµµοθινών µε εί-
δη Juniperus (κοινή ονοµα-
σία κέδροι).

Στη συνάντηση υπο-
γραµµίστηκε, µεταξύ άλλων,
ότι σύµφωνα µε την Κοινο-
τική οδηγία των οικοτόπων
92/43 (Habitats Directive), οι
παράκτιες αµµοθίνες µε είδη
Juniperus αποτελούν οικότο-
πο προτεραιότητας. 

Ο κ. Καζάκης σηµείωσε
ότι η κατανοµή του οικοτό-
που αυτού στην Ελλάδα πε-
ριορίζεται κυρίως στα νότια
της χώρας και πρόσθεσε ότι
το πρόγραµµα θα ασχοληθεί
µε όλες τις γνωστές τοποθε-
σίες του οικοτόπου στις πε-
ριοχές της Κρήτης και του
Νότιου Αιγαίου που ανή-
κουν στο Ελληνικό δίκτυο
ΦΥΣΗ 2000. 

Επίσης επεσήµανε ότι ό-
λες οι δράσεις του προγράµ-

µατος θα εφαρµοστούν στις
περιοχές της Κρήτης στις ο-
ποίες απαντάται ο παραπά-
νω οικότοπος και οι οποίες
καλύπτουν περίπου το 54%
του οικοτόπου αυτού στην
Ελλάδα. Επιπλέον, οι προ-
βλεπόµενες δράσεις περι-
βαλλοντικής εκπαίδευσης
και ευαισθητοποίησης του
κοινού θα εφαρµοσθούν και
στις περιοχές της Περιφέρει-
ας Νοτίου Αιγαίου.

Συγκεκριµένα, σε ό,τι α-
φορά τις περιοχές εφαρµο-
γής του δικτύου ΦΥΣΗ 2000
στην Κρήτη που έχουν κα-
ταγραφεί αυτές είναι: 

Η νήσος Γαύδος, η Ελα-
φόνησος, τα Φαλάσαρνα
και η νήσος Χρυσή στο Λα-
σίθι. 

Οι περιοχές στην Περι-
φέρεια Νοτίου Αιγαίου εί-
ναι τα νησιά Μήλος, Πολύ-

αιγος, Νάξος και Ρόδος.
Αναφορικά µε τις απει-

λές του οικοτόπου υπογραµ-
µίστηκε ότι αντιµετωπίζει
διάφορες φυσικές και αν-
θρωπογενείς απειλές (για
παράδειγµα περιορισµένη
φυσική αναγέννηση, κακή
διαχείριση τουρισµού, έλλει-
ψη δηµόσιας ευαισθητοποί-
ησης, απορρίµµατα, κίνδυ-
νος πυρκαγιάς, υλοτόµηση,
υπερβόσκηση), ενώ τονίστη-
κε ότι µέσω του προγράµµα-
τος και σε συνεργασία µε
τους τοπικούς φορείς θα
πραγµατοποιηθούν δράσεις
για την εξάλειψη ή τον πε-
ριορισµό των απειλών αυ-
τών.

Ο πρωταρχικός σκοπός
του προγράµµατος όπως ει-
πώθηκε είναι να προωθήσει
και να καταστήσει δυνατή
τη µακροχρόνια προστασία
και διατήρηση του οικοτό-
που των παράκτιων αµµοθι-
νών µε είδη Juniperus στην
Ελλάδα. 

Συγκεκριµένα: 
- Να συµβάλλει στην ενο-

ποίηση και διάδοση της
γνώσης για την προστασία,
αποκατάσταση, παρακολού-
θηση και αξιολόγηση του
οικοτόπου στην Ελλάδα. 

- Να προσδιορίσει και να
αποτρέψει φυσικές και αν-
θρωπογενείς απειλές οι ο-
ποίες οδηγούν στη µακρο-
χρόνια υποβάθµιση του οι-
κοτόπου.

- Να σχεδιάσει και να ε-
φαρµόσει δράσεις για τη µα-
κροπρόθεσµη προστασία
και αποκατάσταση του οι-
κοτόπου.

- Να παρέχει υποστήριξη
για καλύτερη περιβαλλοντι-
κή διαχείριση στις περιοχές
Natura 2000 µέσω της συµµε-
τοχής και εκπαίδευσης των
εµπλεκόµενων φορέων. 

∆ΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ

Αποκλεισµός επιχειρήσεων
από το Ταµείο Εγγυοδοσίας

“Μεγάλη αδικία” χαρακτηρίζει η Οµοσπονδία
Επαγγελµατιών - Βιοτεχνών και Εµπόρων
Νοµού Χανίων την εξαίρεση από το σύστη-

µα παροχής κεφαλαίων µέσω του Ταµείου Εγγυοδο-
σίας Μικρών Επιχειρήσεων (ΤΕΜΠΜΕ) των ηλεκτρο-
λόγων υδραυλικών µεταλλοκατασκευαστών, ξυλουρ-
γών κ.ά., µε έγγραφό της προς το υπουργείο Ανάπτυ-
ξης.

Η Οµοσπονδία επισηµαίνει ότι «δεν είναι δυνατόν
να ενταχθούν όλες οι εργοληπτικές επιχειρήσεις και
συγκεκριµένα οι µικροµεσαίες που αντιµετωπίζουν τις
συνέπειες της χρηµατοοικονοµικής κρίσης να εξαιρού-
νται».

Για τον λόγο αυτό, όπως σηµειώνει, «είναι ανα-
γκαία η αλλαγή των απαιτούµενων προϋποθέσεων έ-
νταξης επιχειρήσεων στο ΤΕΜΠΜΕ που για τυπικούς
και µόνο λόγους δεν µπορούν να ενταχθούν στο πρό-
γραµµα αυτό». 

Η Οµοσπονδία διευκρινίζει ότι «εργοληπτικές επι-
χειρήσεις που φορολογούνται σύµφωνα µε τον νόµο
2239/94 αρ. 34 παρ. 2 και ο προσδιορισµός των αποτε-
λεσµάτων τους γινόταν µέχρι το 2007 µε τεκµαρτό τρό-
πο αποκλείοντας την ένταξή τους στο πρόγραµµα αυτό
παρ’ ότι έχουν τα προσόντα και διαθέτουν την απαι-
τούµενη κερδοφορία».

Καταλήγοντας, η Οµοσπονδία ζητά από τον υ-
πουργό Ανάπτυξης Κωστή Χατζηδάκη να επιληφθεί
του θέµατος «κατανοώντας την αδικία, ώστε να απο-
κτήσουν οι µικρότερες εργοληπτικές επιχειρήσεις, οι
οποίες άλλωστε έχουν και τη µεγαλύτερη ανάγκη, το
δικαίωµα ένταξής τους στο ΤΕΜΠΜΕ».

ΣΗΜΕΡΑ ΤΟ ΠΡΩΙ

Τρίωρη στάση εργασίας
στη Φυλακή της Αγιάς

Στην τρίωρη στάση εργασίας της Α∆Ε∆Υ, σήµερα,
Παρασκευή (8 - 11 π.µ.) συµµετέχουν οι υπάλλη-
λοι της Αγροτικής Φυλακής της Αγιάς. Όπως α-

νακοίνωσε η Ένωση Υπαλλήλων, κατά τη διάρκεια
της τρίωρης στάσης εργασίας δεν θα πραγµατοποιού-
νται: εξωτερικές εργασίες από οµάδες κρατουµένων, ε-
πισκεπτήρια συγγενών και συνηγόρων και παραλαβές
και µεταγωγές κρατουµένων, πλην εκτάκτων ιατρικών
περιστατικών και συµπλήρωση 18µήνου. Αποφυλακί-
σεις καθώς και εσωτερικές λειτουργίες της Φυλακής
θα γίνονται κανονικά από το προσωπικό ασφαλείας.

Ξεκινάει το νέο τετραετές ευρωπαϊκό πρόγραµµα LIFE+ για την
προστασία των κεδροδασών Ελαφονησίου, Φαλασάρνων, Γαύδου και
Χρυσής στο πλαίσιο του οποίου το Μεσογειακό Αγρονοµικό
Ινστιτούτο Χανίων (ΜΑΙΧ) σε συνεργασία µε τα ∆ασαρχεία Λασιθίου
και Χανίων καθώς και µε το Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο
Αθηνών θα ξεκινήσουν την υλοποίηση του προγράµµατος JUNICOAST
που αφορά δράσεις για την προστασία των παράκτιων αµµοθινών 
µε είδη Juniperus στην Κρήτη και στο Νότιο Αιγαίο. 

ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ LIFE+

Πρόγραµµα για 
την προστασία 
των Κεδροδασών

Ενηµερωτική ηµερίδα

Ηµερίδα µε τίτλο «∆ιαβούλευση και συνεργασία για
την προστασία των παράκτιων αµµοθινών µε είδη
Juniperus» θα πραγµατοποιηθεί την Τετάρτη, 25 Φε-

βρουαρίου, στις 9.30 το πρωί, στο ΜΑΙΧ. 
Στην ανακοίνωση που εξέδωσε χθες το ΜΑΙΧ σηµειώνε-

ται ότι οι υπεύθυνοι συντονισµού του προγράµµατος προ-
σκαλούν κάθε ενδιαφερόµενο προκειµένου να ενηµερωθεί
για το πρόγραµµα Junicoast, να συµµετέχει στην ανταλλα-

γή απόψεων για τη διερεύνηση δυνατοτήτων συνεργα-
σίας µεταξύ των αρµόδιων φορέων και οργανισµών. 

Η συµµετοχή στην ηµερίδα -όπως σηµειώνεται- προϋ-
ποθέτει τη δήλωση συµµετοχής µέχρι τις 13 Φεβρουαρί-
ου.

Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να υποβάλουν τις αιτή-
σεις τους στη δρα Καλλίοπη Πεδιαδίτη ή Ηλέκτρα Ρε-
µούνδου στο τµήµα περιβαλλοντικής διαχείρησης του
ΜΑΙΧ (Μακεδονιας 1, Χανια, 73100, Κρήτη, 
Τηλ.: 2821035000, εσωτ. 576 και 578.
e-mail: pediaditi@maich.gr και hlektra@maich.gr 


