
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Το Μεσογειακό  Αγρονομικό  Ινστιτούτο  Χανίων  σε  συνεργασία  με  το  Δήμο
Νάξου και Μικρών  Κυκλάδων  σας προσκαλούν  να  συμμετέχετε στην  εκπαιδευτική
ημερίδα με τίτλο: «Προστασία και αποκατάσταση του οικοτόπου προτεραιότητας των
παράκτιων αμμοθινών με είδη Κέδρων-Δράσεις που εφαρμόστηκαν στην Κρήτη», που
θα  πραγματοποιηθεί  την Τετάρτη  24  Απριλίου  2013 και  ώρα  09:00 στην αίθουσα
σχολής Ουρσουλινών στη χώρα της Νάξου.

Σκοπός της ημερίδας  είναι η ενημέρωση – εκπαίδευση  του  προσωπικού
των αρμοδίων  φορέων  της Περιφέρειας του Νοτίου  Αιγαίου που  εμπλέκονται στην
διαχείριση  περιοχών  του δικτύου  NATURA  2000  σχετικά  με
τις δράσεις που εφαρμόστηκαν  στην  Κρήτη για την προστασία  του οικοτόπου  των
παράκτιων αμμοθινών με είδη Κέδρων στα πλαίσια του προγράμματος JUNICOAST.

Το πρόγραμμα Junicoast  (www.junicoast.gr)  με  τίτλο  “Δράσεις  για  την
προστασία των παράκτιων αμμοθινών με είδη Juniperus στην Κρήτη και στο Νότιο
Αιγαίο (Ελλάδα)” υλοποιείται από το Μεσογειακό Αγρονομικό Ινστιτούτο Χανίων, το
Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και τις Διευθύνσεις Δασών Χανίων και
Λασιθίου στα πλαίσια του προγράμματος LIFE+ 2007-2013. Πρωταρχικός στόχος του
προγράμματος είναι η προστασία του οικοτόπου προτεραιότητας 2250* (παράκτιες
αμμοθίνες  με  είδη  Κέδρων)  με  την  εφαρμογή  προπαρασκευαστικών  δράσεων  και
δράσεων προστασίας στις περιοχές της Κρήτης (Γαύδος, Κεδρόδασος, Φαλασαρνα,
Χρυσή)  καθώς  και  την  εφαρμογή  δράσεων  ευαισθητοποίησης  και  διάδοσης  των
αποτελεσμάτων  στην  Κρήτη  και  στις  περιοχές  του  Νοτίου  Αιγαίου  (Μήλος,
Πολύαιγος-Κίμωλος, Νάξος, Ρόδος) που ανήκουν στο δίκτυο Natura 2000.

Το     πρόγραμμα     της     ημερίδας έχει ως εξής:  

09:00 – 09:30 Προσέλευση
09:30 – 10:15 Παρουσίαση του προγράμματος JUNICOAST  -  (Γιώργος Καζάκης ΜΑΙΧ)
10:15 – 10:45 Το πρόγραμμα LIFE+   (Γιώργος Πρωτόπαπας ΥΠΕΚΑ)
10:45– 11:15 Διάλειμμα
11:15 – 12:45 Δράσεις προστασίας που εφαρμόστηκαν στην Κρήτη

•Οριοθέτηση του οικοτόπου - Απομάκρυνση απορριμμάτων -Διαχείριση τω
ν επισκεπτών – Σταθεροποίηση εμπρόσθιωναμμοθινών (Διεύθυνση Δασών 
Χανίων)

•Ενίσχυση της φυσικής αναγέννησης- Αποκατάσταση της χλωριδικήςσύνθ
εσης - Εκτός τόπου διατήρηση και πολλαπλασιασμός τωνθεμελιωδών ειδ
ών (Απόστολος Καλτσής ΕΚΠΑ)

•Σχεδιασμός και τοποθέτηση ενημερωτικών πινακίδων (ΓιώργοςΚαζάκης 
ΜΑΙΧ)

12:45 – 13:30 Συζήτηση - Δυνατότητες εφαρμογής παρόμοιων δράσεων προστασίας 
στο Νότιο Αιγαίο 

http://www.junicoast.gr/

