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Δράσεις για την προστασία των παράκτιων αμμοθινών  
με είδη  Juniperus στην Κρήτη και το Ν. Αιγαίο 



ΦΥΣΗ & 
ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗ & 

ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ & 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 

Χρηματοδοτικό μέσο της Ε.Ε. το οποίο υποστηρίζει  
 προγράμματα για την προστασία της φύσης και του περιβάλλοντος 

•Είδη χλωρίδας & πανίδας 
•Οικότοποι 
•Περιοχές του δικτύου  
  Φύση 2000 

•Αέρας 
•Νερά 
•Ανακύκλωση 
•Ενέργεια 
•Κλίμα 

Ενημέρωση 
και ευαισθητοποίηση 
•Περιβάλλον 
•Προστασία της φύσης 
•Βιοποικιλότητα 
•Δασικές πυρκαγιές 

LIFE+  (2007 - 2013) 



http://ec.europa.eu/environment/life/index.htm 

LIFE I  (1992 - 1995) 
LIFE II  (1996 - 1999) 
LIFE III  (2000 - 2006) 
LIFE+  (2007 - 2013) 



Ο οικότοπος:  Παράκτιες αμμοθίνες με είδη Juniperus (κωδικός 2250*) 

Σύμφωνα με την Οδηγία των Οικοτόπων της ΕΕ (οδηγία 92/43/ΕΟΚ), ο 
οικότοπος των παράκτιων αμμοθινών με είδη Juniperus (κωδικός 2250*), 

ανήκει στην κατηγορία των “οικοτόπων προτεραιότητας” που σημαίνει ότι 
διατρέχει κίνδυνο εξαφάνισης και τα κράτη-μέλη φέρουν ιδιαίτερη 

ευθύνη για την διατήρησή του.  



8 χώρες της Ε.Ε. 
224 περιοχές Natura 2000  

Ο οικότοπος 2250* στην Ευρώπη 



Ο οικότοπος 2250* στην Ελλάδα 

17  Περιοχές Natura 2000  
A/A Κωδικός  ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ 

1 GR2230002 ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΑ ΚΟΡΙΣΣΙΩΝ (ΚΕΡΚΥΡΑ) 

2 GR2140001 ΕΚΒΟΛΕΣ ΑΧΕΡΟΝΤΑ (ΑΠΟ ΓΛΩΣΣΑ ΕΩΣ ΑΛΩΝΑΚΙ) ΚΑΙ ΣΤΕΝΑ 
ΑΧΕΡΟΝΤΑ 

3 GR2220003 ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΑΡΧΙΠΕΛΑΓΟΣΙΟΝΙΟΥ (ΜΕΓΑΝΗΣΙ, ΑΡΚΟΥΔΙ, 
ΑΤΟΚΟΣ, ΒΡΩΜΟΝΑΣ) 

4 GR2310001 ΔΕΛΤΑ ΑΧΕΛΩΟΥ, ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ-ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ, 
ΕΚΒΟΛΕΣ ΕΥΗΝΟΥ, ΝΗΣΟΙ ΕΧΙΝΑΔΕΣ, ΝΗΣΟΣ ΠΕΤΑΛΑΣ 

5 GR2320011 ΥΓΡΟΤΟΠΟΙ ΚΑΛΟΓΡΙΑΣ-ΛΑΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΑΣΟΣ ΣΤΡΟΦΥΛΙΑΣ 

6 GR2550005 ΘΙΝΕΣ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ (ΝΕΟΧΩΡΙ – ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ) 

7 GR2550003 ΝΗΣΟΙ ΣΑΠΙΕΝΤΖΑ & ΣΧΙΖΑ, ΑΚΡΩΤΗΡΙΟ ΑΚΡΙΤΑΣ 

8 GR2540002 ΠΕΡΙΟΧΗ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΟΣ ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΣ 

9 GR3000003 ΕΘΝΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΣΧΙΝΙΑ-ΜΑΡΑΘΩΝΑ 

10 GR4340001 ΗΜΕΡΗ & ΑΓΡΙΑ ΓΡΑΜΒΟΥΣΑ – ΤΗΓΑΝΙ & ΦΑΛΑΣΑΡΝΑ – 
ΠΟΝΤΙΚΟΝΗΣΙ, ΟΡΜΟΣ ΛΙΒΑΔΙ – ΒΙΓΛΙΑ 

11 GR4340015 ΠΑΡΑΛΙΑ ΑΠΟ ΧΡΥΣΟΣΚΑΛΙΤΙΣΣΑ ΜΕΧΡΙ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟ ΚΡΙΟΣ 

12 GR4340013 ΝΗΣΟΙ ΓΑΥΔΟΣ ΚΑΙ ΓΑΥΔΟΠΟΥΛΑ 

13 GR4320003 ΝΗΣΟΣ ΧΡΥΣΗ 

14 GR4220020 ΝΗΣΟΣ ΜΗΛΟΣ: ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ – ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ 

15 GR4220006 ΝΗΣΟΣ ΠΟΛΥΑΙΓΟΣ-ΚΙΜΩΛΟΣ 

16 GR4220014 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΚΑΙ ΝΟΤΙΑ ΝΑΞΟΣ: ΖΑΣ & ΒΙΓΛΑ ΕΩΣ ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙ 
ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΖΩΝΗ (ΟΡΜΟΣ ΚΑΡΑΔΕΣ – ΟΡΜΟΣ ΜΟΥΤΣΟΥΝΑΣ) 

17 GR4210005 ΡΟΔΟΣ: ΑΚΡΑΜΥΤΗΣ, ΑΡΜΕΝΙΣΤΗΣ, ΑΤΤΑΒΥΡΟΣ, ΡΕΜΑΤΑ ΚΑΙ 
ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΖΩΝΗ (ΚΑΡΑΒΟΛΑ – ΟΡΜΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑ) 



Απειλές 

• Περιορισμένη φυσική αναγέννηση 

• Τουρισμός 

• Έλλειψη ενημέρωσης   

• Απορρίμματα  

• Πυρκαγιά 

• Βόσκηση 

• Υλοτόμηση - Κόψιμο κλαδιών 

• Κλιματική Αλλαγή 



Juniperus macrocarpa Sm. (παράκτιος Κέδρος ή Άρκευθος) 

Τα είδη Juniperus 
 



Juniperus phoenicea L. (Αβόρατος) 

Τα είδη Juniperus 
 



Το πρόγραμμα “Junicoast” 

Τίτλος:  “Δράσεις για την προστασία των παράκτιων αμμοθινών με είδη  
                 Juniperus στην Κρήτη και το Ν. Αιγαίο” 

Εναρξη: 1-1-2009   

Λήξη: 31-12-2012 

Παράταση μέχρι: 31-8-2013 

Συνολικός προϋπολογισμός:  1.501.210 €  
 
Χρηματοδότηση Ε.Ε. :   1.125.908 € (75%) 
 
Ιδία συμμετοχή των δικαιούχων:  375.303 €  (25%) 



Δικαιούχοι 

Συντονιστής Δικαιούχος:   
  Μεσογειακό Αγρονομικό Ινστιτούτο Χανίων (ΜΑΙΧ) 

Συμπράττοντες  Δικαιούχοι: 
 

Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών 
(Τμήμα Βιολογίας – Τομέας Βοτανικής) 

  
          Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης 
   Διεύθυνση Δασών Χανίων 
   Διεύθυνση Δασών Λασιθίου 
 
         Περιφέρεια Κρήτης 
   Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κρήτης 



Επιστημονική επιτροπή 

Καθ. Παναγιώτης Δημόπουλος 
Καθηγητής Βοτανικής & Οικολογίας Φυτών  
Πανεπιστήμιο Πατρών 
 
Dr. Louis F Cassar 
Director of the Institute of Earth Systems 
University of Malta 
 
Prof. Kerry B. Godfrey  
School of Hospitality and Tourism Management 
Ontario, Canada 
 
Mr. Antonio Vizcaino  and Mr. Javier Jimenez Romo 
Municipality of Valencia, Spain 
 

Εξωτερική ομάδα παρακολούθησης 
Dr. Georgia Valaora 
Astrale Regional Coordinator 

• Δήμος Ιεράπετρας 
• Δήμος Κισσάμου 
• Δήμος Καντάνου - Σελίνου 
• Δήμος Γαύδου 
• Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης 
• Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου 
• Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και 

κλιματικής αλλαγής 

Επιτροπή εμπλεκομένων φορέων  

Επιτροπές 



Οι επιμέρους στόχοι του προγράμματος ήταν: 

•  Να συμβάλει στην αύξηση και διάδοση της γνώσης για 
την προστασία, την αποκατάσταση, την παρακολούθηση 
και την αξιολόγηση του οικοτόπου των παράκτιων 
αμμοθινών με είδη κέδρων στην Ελλάδα. 

• Να κατανοήσει, να μελετήσει και να αποτρέψει ή να 
περιορίσει τις φυσικές και ανθρωπογενείς απειλές οι 
οποίες οδηγούν στην σταδιακή υποβάθμιση του 
οικοτόπου. 

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

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

Σκοπός και Στόχοι 

Σκοπός του προγράμματος ήταν να 

προωθήσει και να καταστήσει δυνατή 

την μακροχρόνια προστασία και 

διατήρηση του οικοτόπου των 

παράκτιων αμμοθινών με είδη κέδρων 

στην Ελλάδα.  



6  Δράσεις διαχείρισης και 
παρακολούθησης του προγράμματος 

Δράσεις 

32 Παραδοτέα 9  Προπαρασκευαστικές δράσεις  

8  Δράσεις προστασίας 

7 Δράσεις ευαισθητοποίησης και 
διάδοσης των αποτελεσμάτων 

14 Ορόσημα 



Φάσεις εκτέλεσης του προγράμματος 



I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV

1 4 7 10 1 4 7 10 1 4 7 10 1 4 7 10 1 4 7 10

2 5 8 11 2 5 8 11 2 5 8 11 2 5 8 11 2 5 8 11

3 6 9 12 3 6 9 12 3 6 9 12 3 6 9 12 3 6 9 12

A1 MAICH Landform and land degradation processes in dune systems 

A2 MAICH Determining the dune system plant communities’ composition and structure 

A3 NKUA Composition and structure of Juniperus  populations

A4 MAICH Habitat mapping 

A5 MAICH Visitor impact assessment 

A6 MAICH Stakeholder consultation 

A7 MAICH Elaboration of long term monitoring protocols and selection of indicators 

A8 NKUA Elaboration of target habitat protection and restoration specifications 

A9 MAICH Determination of the Governance structure and legal status 

C1 FDC/FDL On site habitat demarcation

C2 FDC/FDL Waste removal 

C3 NKUA Enhancement of juniper regeneration

C4 NKUA Restoration of the floristic composition and structure of the target habitat 2250*

C5 FDC/FDL Fore dune stabilization through vegetation restoration

C6 FDC/FDL Visitor management intervention and infrastructures

C7 MAICH Design and installation of Signs

C8 MAICH Ex situ conservation and propagation of keystone species 

D1 MAICH Development and implementation of a communication strategy 

D2 MAICH Website development

D3 MAICH Environmental education campaign

D4 MAICH Training for habitat protection and restoration

D5 MAICH Production and dissemination of habitat protection and restoration guidelines 

D6 MAICH Dissemination of findings to the scientific community and Layman’s report

D7 MAICH After-LIFE communication and conservation plans

E1 MAICH Project coordination and management 

E2 MAICH Monitoring and evaluation of the effectiveness of the project

E3 MAICH Scientific Committee 

E4 MAICH Networking with other similar LIFE projects

E5 MAICH Stakeholder Committee

E6 MAICH External auditing 

D.            

Public 

awareness 

and 

disseminatio

n of results

E.           

Overall 

project 

operation 

and 

monitoring

A.   

Preparatory 

actions, 

elaboration 

of 

management 

plans and/or 

action plans

C.         

Concrete 

conservation 

actions

ACTIONS
RESPONSIBLE 

BENEFICIARY
TITLE

2009 2010 2011 2012 2013

Χρονοδιάγραμμα 



ΤΕΛΙΚΗ  
ΑΝΑΦΟΡΑ 
Νοέμβριος 

2013 

Εκθέσεις Προόδου - Αναφορές 

1 11 8  7  6  5   4 3   2  1  12 11   10 9  8   7 6   5 4   3  2  1  12  11 10  9  8  7  6 5   4 3  2  1  12  11  10  9  8  7 6   5  4  3  2  1  12  11  10  9 8  7  6   5 4   3 2  

2013 2012 2011 2010 2009 

Αρχική αναφορά- Σεπτέμβριος 2009 

1η Εκθεση προόδου – Ιανουάριος 2011 

Ενδιάμεση αναφορά- Ιανουάριος 2012 

2η Εκθεση προόδου – Δεκέμβριος 2012 



Περιοχές 

Κρήτη:  
 

•  Γαύδος 
•  Κεδρόδασος  
•  Φαλάσαρνα 
•  Χρυσή 
 
 
Νότιο Αιγαίο: 
 

•  Ρόδος  
•  Νάξος 
•  Μήλος 
•  Πολύαιγος 



ΚΕΔΡΟΔΑΣΟΣ 



ΚΕΔΡΟΔΑΣΟΣ 



ΝΗΣΟΣ  ΓΑΥΔΟΣ  

ΣΑΡΑΚΗΝΙΚΟ 

ΑΓΙΟΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ 
ΛΑΥΡΑΚΑΣ 



ΓΑΥΔΟΣ - ΣΑΡΑΚΗΝΙΚΟ 



ΓΑΥΔΟΣ - ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 



ΓΑΥΔΟΣ - ΛΑΥΡΑΚΑΣ 



ΦΑΛΑΣΑΡΝΑ 



ΝΗΣΟΣ ΧΡΥΣΗ 



ΧΡΥΣΗ 



ΡΟΔΟΣ 



ΝΑΞΟΣ 



ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ 



Α1. Γεωμορφολογία και διαδικασίες υποβάθμισης στα συστήματα αμμοθινών 



30x30m plots 10x10 m relevé 3x3 m relevé 

A2. Καθορισμός της σύνθεσης και της δομής των φυτοκοινωνιών  

Συνολικός αριθμός ειδών:  142 
Οικογένειες: 33,  Poaceae (14%),  Compositae (13.4%) and 
Fabaceae (11.3%)  
Life forms: 6, Therophytes (56%), Chamaephytes (16%) 
Ενδημικά είδη:  4.9% (7 /142) 
 



A3. Σύνθεση και δομή των πληθυσμών του Κέδρου 

Χάρτες πρόβλεψης πυκνότητας 
(μέθοδος Ordinary Kriging) 

άτομα/100 m² 

Θέσεις δειγματοληπτικών επιφανειών 
ΛΑΥΡΑΚΑΣ 

ΧΡΥΣΗ Α 



Αναλογία φύλου  
Juniperus macrocarpa 

A3. Σύνθεση και δομή των πληθυσμών του Κέδρου 

  



A3. Σύνθεση και δομή των πληθυσμών του Κέδρου 



Εκτίμηση μέσης 
ηλικίας (έτη) 

Μέγιστη 
ηλικία (έτη) 

Χρυσή A 180 - 200 344 

Σαρακήνικο 150-180 212 

Άγ. Ιωάννης 190-210 296 

Λαυρακάς 100-120 159 

Κεδρόδασος 70 - 100 150 

Ηλικία των υποπληθυσμών  
(εκτίμηση μέσω των ετησίων δακτυλίων) 

A3. Σύνθεση και δομή των πληθυσμών του Κέδρου 



Α4. Χαρτογράφηση Οικοτόπου 



Α4. Χαρτογράφηση Οικοτόπου 

Χαρτογράφηση των αλλαγών της φυτοκάλυψης 

Κεδρόδασος (2007) 

Κεδρόδασος (1968) 



Αλλαγές 
φυτοκάλυψης 

Επιφάνεια (ha) 

Λαυρακάς 
Γαύδος 

Αγιος 
Ιωάννης 
Γαύδος 

Φαλάσαρνα Κεδρόδασος 
Χρυσή 

Ανατολικά 

Χρυσή 
Δυτικά 

1945-2007 1945-2007 1968-2007 1968-2007 1968-2007 1968-2007 

Γυμνές περιοχές 30.11 (31%) 14.57 (63%) 2.122 (77%) 5.267 (51%) 18.8 (49%) 
26.97 
(49%) 

Μείωση κάλυψης 4.05 (4%) 1.15 (5%) 0.145 (5%) 1.044 (10%) 2.74 (7%) 2.5 (4%) 

Αύξηση κάλυψης 19.10 (20%) 2.97 (13%) 0.333 (12%) 1.365 (13%) 4.87 (13%) 4.936 (9%) 

Περιοχές χωρίς 
αλλαγές 

43.99 (45%) 4.48 (19%) 0.158 (6%) 2.606 (26%) 12.14 (31%) 20.7 (38%) 

Σύνολο 97.25 23.17 2.758 10.282 38.55 55.106 

Α4. Χαρτογράφηση Οικοτόπου 

Χαρτογράφηση των αλλαγών της φυτοκάλυψης 



Α5. Εκτίμηση των  επιπτώσεων των επισκεπτών 

  Ερευνα με ερωτηματολόγια 
 

  Καταγραφή της χωρικής κατανομής των 
επισκεπτών 
 

  Αποτύπωση των μονοπατιών  και των θέσεων 
κατασκήνωσης 
 

  Εκτίμηση της κατάστασης (σπασμένα κλαδιά, 
επιφανειακή έκθεση ριζών, φυτοκάλυψη,  
διασπορά των απορριμμάτων) 



Α5. Εκτίμηση των  επιπτώσεων των επισκεπτών 

ΚΕΔΡΟΔΑΣΟΣ:  54% των επισκεπτών κατασκηνώνουν για 2-5 ημέρες   

ΓΑΥΔΟΣ: 65% των επισκεπτών παραμένουν για τουλάχιστον 5 ημέρες, μόνο 2% 
επισκέπτονται το νησί για μία ημέρα   

ΧΡΥΣΗ: 67%  επισκέπτονται το νησί για 1 ημέρα, μόνο 13% κατασκηνώνουν για περισσότερες 
από 2 ημέρες   

Ενημέρωση:  35% των επισκεπτών γνώριζαν ότι οι περιοχές ανήκουν στο δίκτυο Natura 2000 



Α5. Εκτίμηση των  επιπτώσεων των επισκεπτών 

Αποτύπωση των μονοπατιών 

Καταγραφή των θέσεων κατασκήνωσης 



Σπασμένα κλαδιά των κέδρων 
(Σημαντικές διαφορές μεταξύ 
χρησιμοποιούμενων και μη 
χρησιμοποιούμενων περιοχών) 
 

Επιφανειακή έκθεση των ριζών 
(Σημαντικές διαφορές μεταξύ 
χρησιμοποιούμενων και μη 
χρησιμοποιούμενων περιοχών) 
  

Α5. Εκτίμηση των  επιπτώσεων των επισκεπτών 



Φυτοκάλυψη (%) 
(Δεν παρατηρήθηκαν σημαντικές διαφορές 
μεταξύ χρησιμοποιούμενων και μη 
χρησιμοποιούμενων περιοχών, λόγω του οτι 
τα περισσότερα είδη είναι θερόφυτα) 
 

Αριθμός των ειδών 
(Δεν παρατηρήθηκαν σημαντικές διαφορές 
μεταξύ χρησιμοποιούμενων και μη 
χρησιμοποιούμενων περιοχών, λόγω του οτι τα 
περισσότερα είδη είναι θερόφυτα) 

Α5. Εκτίμηση των  επιπτώσεων των επισκεπτών 



Αριθμός αρτίβλαστων των ειδών Juniperus 
(Δεν παρατηρήθηκαν σημαντικές διαφορές μεταξύ 
χρησιμοποιούμενων και μη χρησιμοποιούμενων 
περιοχών. Η φύτρωση των σπόρων και η επιβίωση 
των αρτίφυτρων εξαρτώνται από πολλούς 
περιβαλλοντικούς κυρίως παράγοντες ) 

Α5. Εκτίμηση των  επιπτώσεων των επισκεπτών 



Καταγραφή των απορριμμάτων 

Α5. Εκτίμηση των  επιπτώσεων των επισκεπτών 



Α6. Διαβούλευση με τους εμπλεκόμενους φορείς και την τοπική κοινωνία 

  Διερεύνηση του επιπέδου ευαισθητοποίησης, της αναγνώρισης της αξίας των περιοχών, της 
αναγνώρισης των απειλών και υποβολή προτάσεων 

  Συνεντεύξεις με τους τοπικούς φορείς, τουριστικούς πράκτορες 
  Ερευνα με ερωτηματολόγια στα σχολεία  



Α6. Διαβούλευση με τους εμπλεκόμενους φορείς και την τοπική κοινωνία 



Συμπεράσματα Προτάσεις 
 Αύξηση της ενημέρωσης – ευαισθητοποίησης 

σχετικά με τις αξίες και τις απειλές 
 Σχεδιασμός και εφαρμογή κώδικα συμπεριφοράς των 

επισκεπτών 
  Προσδιορισμός των επιπτώσεων των επισκεπτών 

στον οικότοπο 
  Εφαρμογή δράσεων διαχείρισης των επισκεπτών  και 

δράσεων προστασίας 
  Μεγαλύτερη εμπλοκή των φορέων στις αποφάσεις 

και συνεργασία με την τοπική κοινωνία 
  Περιβαλλοντική εκπαίδευση για την αύξηση της 

ευαισθητοποίησης των παιδιών 
   Οι δράσεις διαχείρισης των επισκεπτών να 

αποφασίζονται σε συνεργασία με τους τοπικούς 
φορείς για την αποτελεσματικότερη μακροχρόνια 
προστασία του οικοτόπου 

  Οι απειλές του τουρισμού, της 
βόσκησης, της πυρκαγιάς και της 
ξύλευσης αναγνωρίζονται ως 
κύριες σε όλες τις περιοχές 

  Η μέχρι τώρα διαχείριση είναι 
ανεπαρκής ή αναποτελεσματική 

  Η διοικητική δομή θεωρείται 
εμπόδιο στην αποτελεσματική 
διαχείριση 

  Η συστηματική παρακολούθηση 
και τα δεδομένα είναι ελάχιστα ή 
δεν υπάρχουν καθόλου 

Α6. Διαβούλευση με τους εμπλεκόμενους φορείς και την τοπική κοινωνία 



A7: Εκπόνηση  πρωτοκόλλων παρακολούθησης και επιλογή δεικτών 

Για τον κάθε δείκτη περιγράφονται αναλυτικά: 
• Το αντικείμενο – Στόχος 
• Το σχέδιο δειγματοληψίας 
• Η μεθοδολογία  
• Ο τρόπος συλλογής και ανάλυσης  των δεδομένων  
• Οι απαιτήσεις σε προσωπικό 
• Ο απαραίτητος εξοπλισμός και 
• Οι τυποποιημένες διαδικασίες - Standard Operating Procedures (SOPs) 

 5 Πρωτόκολλα παρακολούθησης  που περιλαμβάνουν 10 δείκτες παρακολούθησης: 

1: Ποσότητα, διασπορά και σύνθεση των απορριμμάτων. 
2: Αριθμός σπασμένων κλαδιών, Κάλυψη % των εκτεθειμένων ριζών, 

Φυτοκάλυψη %, Αριθμός φυτικών ειδών. 
3: Αναγέννηση των ειδών Juniperus 
4: Φυτοκάλυψη των θεμελιωδών ειδών, Αναλογία φύλου του  είδους 

J. macrocarpa , Παρουσία εισβαλλόντων ειδών 
5: Επίπεδο ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των επισκεπτών 



Α8. Επεξεργασία των προδιαγραφών προστασίας και αποκατάστασης του οικοτόπου  

 Παράγοντες υποβάθμισης για κάθε περιοχή 
 

 Απόκλιση από την επιθυμητή κατάσταση 
 

 Κίνδυνος υποβάθμισης του οικοτόπου 
 

 Προτεινόμενες δράσεις  
 

 



Α9. Προσδιορισμός της διοικητικής διάρθρωσης και του νομικού καθεστώτος 



 Η ανάλυση της δομής διακυβέρνησης, έδειξε κατακερματισμό των αρμοδιοτήτων και 
έλλειψη σαφήνειας με αποτέλεσμα τη σύγχυση και την αδυναμία καθορισμού  της 
λογοδοσίας. 

 Οι διάφοροι οργανισμοί και υπηρεσίες αναγνωρίζουν την έλλειψη φορέα διαχείρισης, ο 
οποίος θα πρέπει να έχει την εξουσία για την αποτελεσματική προστασία των περιοχών.  

 Η νομοθεσία δεν θεωρείται ότι είναι ένα πρόβλημα, αλλά μάλλον η έλλειψη επιβολής 
της. 

 Περιοριστικοί παράγοντες για τους διάφορους φορείς περιλαμβάνονται: η έλλειψη 
επαρκούς χρηματοδότησης, η δύσκολη πρόσβαση στις περιοχές, και η έλλειψη 
πληροφοριών σχετικά με τα αναγκαία μέτρα που πρέπει να εφαρμοστούν. 

 Η ελληνική νομοθεσία δεν προβλέπει ειδικές διατάξεις για την προστασία του 
οικοτόπου 2250 *. Η προστασία του οικοτόπου αυτού γίνεται βάσει των γενικών 
διατάξεων για το περιβάλλον μέσω νομικών και διοικητικών πράξεων. 

Α9. Προσδιορισμός της διοικητικής διάρθρωσης και του νομικού καθεστώτος 

Συμπεράσματα: 



Δράσεις προστασίας C1. Οριοθέτηση του οικοτόπου 

Τεχνική περιγραφή: Πάσσαλοι από ξυλεία καστανιάς διαμέτρου 8-10cm και μέγιστου  
  ύψους 2m.  Η απόσταση μεταξύ τους ποικίλει ανάλογα με την  
  τοπογραφία, το ύψος της βλάστησης και το μέγεθος του οικοτόπου. 



Δράσεις προστασίας C2. Απομάκρυνση απορριμάτων 



Περίφραξη νεαρών Κέδρων 

Δράσεις προστασίας C3. Υποβοήθηση της αναγέννησης 



Φύτευση θηλυκών ατόμων  

C4. Αποκατάσταση της χλωριδικής σύνθεσης Δράσεις προστασίας 

Μοσχεύματα  



Ανάσχεση εισχώρησης της τραχείας πεύκης (Pinus brutia) 
Εκρίζωση νεαρών ατόμων  

C4. Αποκατάσταση της χλωριδικής σύνθεσης Δράσεις προστασίας 



Φύτευση ατόμων θεμελιωδών ειδών του οικοτόπου 2250* 

Pancratium maritimum Centaurea pumilio 

C4. Αποκατάσταση της χλωριδικής σύνθεσης Δράσεις προστασίας 



20/5/2011 
4/6/2012 

Απομάκρυνση ξενικών ειδών 

Carpobrotus edulis 20/5/2011 

C4. Αποκατάσταση της χλωριδικής σύνθεσης Δράσεις προστασίας 



Δράσεις προστασίας C5. Σταθεροποίηση των εμπρόσθιων αμμοθινών 



Δράσεις προστασίας C6. Διαχείριση των επισκεπτών – κατασκευή υποδομών 

Σήμανση μονοπατιών και 
 τοποθέτηση ξύλινων διαδρόμων 

Τοποθέτηση τραπεζόπαγκων 



Δράσεις προστασίας C6. Διαχείριση των επισκεπτών – κατασκευή υποδομών 

Σήμανση μονοπατιών  



Δράσεις προστασίας C6. Διαχείριση των επισκεπτών – κατασκευή υποδομών 

Τοποθέτηση ξύλινων διαδρόμων πλάτους 1,50m 



Δράσεις προστασίας C7. Ενημερωτικές πινακίδες 



Δράσεις προστασίας 

Πινακίδα στην είσοδο του οικοτόπου 

C7. Ενημερωτικές πινακίδες 



Δράσεις προστασίας 

Πινακίδα διπλής όψης εντός του οικοτόπου 

C7. Ενημερωτικές πινακίδες 



Δράσεις προστασίας C7. Ενημερωτικές πινακίδες 

Το πρόγραμμα Γενικές πληροφορίες για τον οικότοπο 



Δράσεις προστασίας 

Πληροφορίες για τον οικότοπο της κάθε περιοχής 

C7. Ενημερωτικές πινακίδες 



Δράσεις προστασίας C8. Εκτός τόπου διατήρηση και πολλαπλασιασμός  
θεμελιωδών ειδών 

• Συλλογή σπερμάτων Juniperus macrocarpa, J. phoenicea και άλλων 30 
χαρακτηριστικών ειδών 

• Αποθήκευση των σπερμάτων στην Τράπεζα σπερμάτων  
• Επεξεργασία πρωτοκόλλων για τη συλλογή, διαχείριση, αποθήκευση και 
• φύτρωση των σπερμάτων, καθώς και για την ανάπτυξη και φύτευση 

των αρτίβλαστων 
• Παραγωγή φυταρίων 
• Συλλογή μοσχευμάτων θηλυκών ατόμων J. macrocarpa 
• Ριζοβολία και παραγωγή φυταρίων 



Δράσεις προστασίας C8. Εκτός τόπου διατήρηση και πολλαπλασιασμός  
θεμελιωδών ειδών 



Δράσεις προστασίας C8. Εκτός τόπου διατήρηση και πολλαπλασιασμός  
θεμελιωδών ειδών 



ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ  

ΚΑΙ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 



D1. Ανάπτυξη και εφαρμογή επικοινωνιακής στρατηγικής 

Ενημερωτικό φυλλάδιο 



Αφίσες 
T-shirts 
Ραδιοφωνικό μήνυμα (Γαύδος FM) 
Παρουσίαση του προγράμματος στο YOUTUBE 

D1. Ανάπτυξη και εφαρμογή επικοινωνιακής στρατηγικής 



D1. Ανάπτυξη και εφαρμογή επικοινωνιακής στρατηγικής 

Παραγωγή ταινίας  



Κώδικας συμπεριφοράς 

D1. Ανάπτυξη και εφαρμογή επικοινωνιακής στρατηγικής 



D1. Ανάπτυξη και εφαρμογή επικοινωνιακής στρατηγικής 



D1. Ανάπτυξη και εφαρμογή επικοινωνιακής στρατηγικής 



Χανιά, Αγροτικός Αύγουστος 2012,  2013 

D1. Ανάπτυξη και εφαρμογή επικοινωνιακής στρατηγικής 



Αρθρα σε τοπικές εφημερίδες 

D1. Ανάπτυξη και εφαρμογή επικοινωνιακής στρατηγικής 



D2. Δημιουργία ιστοσελίδας http://www.junicoast.gr 



D3. Εκστρατεία περιβαλλοντικής εκπαίδευσης 

Οδηγός περιβαλλοντικής 
εκπαίδευσης για εκπαιδευτικούς 

Ενημέρωση εκπαιδευτικών  



Επισκέψεις με σχολεία στο Κεδρόδασος 

D3. Εκστρατεία περιβαλλοντικής εκπαίδευσης 



D3. Εκστρατεία περιβαλλοντικής εκπαίδευσης 

Περιβαλλοντική εκπαίδευση - Νάξος 



Διοργάνωση μαθητικών εβδομάδων στο ΜΑΙΧ 

D3. Εκστρατεία περιβαλλοντικής εκπαίδευσης 



Συζήτηση με τους κατασκηνωτές: 

D3. Εκστρατεία περιβαλλοντικής εκπαίδευσης 

στη Γαύδο στο Κεδρόδασος 



Συνεργασία με το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Ιεράπετρας 

D3. Εκστρατεία περιβαλλοντικής εκπαίδευσης 



Ενημέρωση μαθητών σε παιδικές κατασκηνώσεις 

D3. Εκστρατεία περιβαλλοντικής εκπαίδευσης 



Παιδικό παραμύθι 

D3. Εκστρατεία περιβαλλοντικής εκπαίδευσης 



D4. Ενημέρωση-Εκπαίδευση για την προστασία και αποκατάσταση του οικοτόπου  

Εκπαιδευτική ημερίδα - Νάξος 



D5. Παραγωγή και διάχυση των οδηγιών προστασίας  και αποκατάστασης 

Οι οδηγίες προστασίας και αποκατάστασης του 
οικοτόπου 2250* περιλαμβάνουν: 
 
 Την περιγραφή του οικοτόπου στην Κρήτη 
 Την περιγραφή και τη μεθοδολογία των 

προπαρασκευαστικών δράσεων. 
 Την περιγραφή, τις τεχνικές λεπτομέρειες και τον 

τρόπο εφαρμογής των δράσεων προστασίας 
 Την περιγραφή των ενημερωτικών δράσεων 
 Την περιγραφή των μεθόδων παρακολούθησης 
 
  



D6. Διάχυση των αποτελεσμάτων και σύνταξη εκλαϊκευμένης αναφοράς 

5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Οικολογίας, Πάτρα 07-10.10.2010 
Η ομάδα του Παν/μίου Αθηνών παρουσίασε poster με 
τίτλο:  “Σύνθεση και δομή των υποπληθυσμών του είδους 
Juniperus macrocarpa στην Κρήτη” 

12ο  Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο Ελληνικής 
Βοτανικής Εταιρείας, Σεπτέμβριος 2011 Ρέθυμνο 
Η ομάδα του Παν/μίου Αθηνών παρουσίασε poster με 
τίτλο: “Population data analysis of Juniperus 
macrocarpa subpopulations in four sites at Crete 
towards the implementation of specialized 
conservation actions”  



D6. Διάχυση των αποτελεσμάτων και σύνταξη εκλαϊκευμένης αναφοράς 



D6. Διάχυση των αποτελεσμάτων και σύνταξη εκλαϊκευμένης αναφοράς 



D7. “Μετά-LIFE” σχέδιο επικοινωνίας 

Το σχέδιο επικοινωνίας  περιγράφει τον τρόπο 
με τον οποίο τα αποτελέσματα , τα 
επικοινωνιακά μέσα και τα υλικά που 
παρήχθησαν κατά τη διάρκεια της υλοποίησης 
του προγράμματος θα συνεχίσουν να είναι  
διαθέσιμα για τα επόμενα χρόνια. 



Το σχέδιο προστασίας περιγράφει τον τρόπο 
με τον οποίο οι δράσεις προστασίας που 
υλοποιήθηκαν θα συνεχίσουν να λειτουργούν 
και να συντηρούνται με σκοπό την διασφάλιση 
της μακροχρόνιας προστασίας και διατήρησης 
των περιοχών.  

D7. “Μετά-LIFE” σχέδιο προστασίας 



ΔΡΑΣΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 



E2. Παρακολούθηση της αποτελεσματικότητας των ενημερωτικών δράσεων 

Οι δράσεις ενημέρωσης  και ευαισθητοποίησης των 
επισκεπτών περιελάμβαναν: 
 
1.Το ενημερωτικό φυλλάδιο το οποίο εκδόθηκε στην 
αρχή του προγράμματος και διανεμήθηκε στους 
επισκέπτες με διάφορους τρόπους (σημεία 
συγκέντρωσης, πλοία, ταβέρνες κλπ.) 
2. Το ραδιοφωνικό μήνυμα που αναμεταδόθηκε  για δύο 
συνεχείς τουριστικές περιόδους (Μάϊος-Σεπτέμβριος 
2011 και 2012)  
3.Τις διάφορες εκδηλώσεις και τα δημοσιεύματα στον 
τύπο που ξεκίνησαν με την έναρξη του προγράμματος 
4.Τις ενημερωτικές πινακίδες που τοποθετήθηκαν στις 
εισόδους και εντός του οικοτόπου σε καίρια σημεία σε 
όλες τις περιοχές. 

Η παρακολούθηση έγινε με τη 
συλλογή ερωτηματολογίων στην αρχή 
του προγράμματος (2009) και στο 
τέλος (2013) 



E2. Παρακολούθηση της αποτελεσματικότητας των ενημερωτικών δράσεων 



E2. Παρακολούθηση της αποτελεσματικότητας των ενημερωτικών δράσεων 

Συμπεράσματα: 
 
 Το επίπεδο ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των επισκεπτών που καταγράφηκε στην αρχή του 

προγράμματος χρησιμοποιήθηκε ως βάση και αξιοποιήθηκε κατάλληλα στον σχεδιασμό της 
επικοινωνιακή στρατηγικής και στην εφαρμογή του σχεδίου επικοινωνίας με αποτέλεσμα να 
παρατηρείται αύξηση της γνώσης και της ευαισθητοποίησης των επισκεπτών. 

 Ο κώδικας συμπεριφοράς των επισκεπτών που αναπτύχθηκε από το πρόγραμμα και συμπεριλήφθηκε 
σε όλα τα υλικά και μέσα επικοινωνίας που χρησιμοποιήθηκαν είχε θετική ανταπόκριση και λειτούργησε 
επίσης θετικά όσον αφορά την συμπεριφορά των επισκεπτών. 

 Αν και η εφαρμογή των δράσεων προστασίας καθυστέρησε σε σχέση με το αρχικό χρονοδιάγραμμα το 
μικρό έστω χρονικό διάστημα που μεσολάβησε από την ολοκλήρωσή τους και τα αποτελέσματα που 
καταγράφονται αποδεικνύουν ότι για την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των επισκεπτών δεν 
απαιτούνται υπεράνθρωπες προσπάθειες αλλά συστηματική μελέτη, αποσαφήνιση των στόχων, 
εφαρμογή της κατάλληλης επικοινωνιακής στρατηγικής και χρήση κάθε δυνατού επικοινωνιακού μέσου. 

 Η τοποθέτηση των ενημερωτικών πινακίδων στις εισόδους και σε καίρια σημεία εντός του οικοτόπου 
αλλά και το κατανοητό περιεχόμενό τους αύξησαν το επίπεδο ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των 
επισκεπτών. 

 Η αύξηση του επιπέδου ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης  των επισκεπτών που καταγράφεται μετά 
την εφαρμογή των επικοινωνιακών δράσεων δεν πρέπει να μας εφησυχάζει. Για την μακροχρόνια 
προστασία και διατήρηση του οικοτόπου απαιτείται η συνεχής προσπάθεια όλων των εμπλεκομένων 
και η συνεχής προσπάθεια για βελτίωση και διάδοση των υλικών και των μέσων επικοινωνίας. 



E3. Επιστημονική επιτροπή 



E4. Δικτύωση με παρόμοια προγράμματα LIFE 

Πρόγραμμα JUNIPERCY - ΚΥΠΡΟΣ 

Πρόγραμμα  PROVIDUNE - ΙΤΑΛΙΑ 



E5. Επιτροπή εμπλεκομένων φορέων 



ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ – Χανιά 27-8-2013 




