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Πρόγραμμα LIFE Natura2000 Value Crete 
[LIFE13 INF/GR/000188] «Οι οικολογικές υπηρεσίες, 

τα κοινωνικά οφέλη και η οικονομική αξία των υπηρεσιών των 
οικοσυστημάτων στις περιοχές NATURA 2000 στην Κρήτη»

Το έργο LIFE Natura2000 Value Crete (LIFE13 INF/GR/000188) 
χρηματοδοτείται σε ποσοστό 50% από το χρηματοδοτικό εργαλείο LIFE+ 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής - Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος.

Τόπος Διαμονής 
Η διανυκτέρευση θα γίνει 
στα καταλύματα
Samaria Village 
(πρώην Αγριόροδο) 

και Omalos Village  

Οι Περιοχές NATURA 2000 που θα επισκεφθούμε προστατεύονται από τον 
Φορέα Διαχείρισης του Εθνικού Δρυμού Σαμαριάς - Δυτικής Κρήτης 
(ν. 4519/2018): 

• «Ειδική Ζώνη Διατήρησης (ΕΖΔ)» : Λευκά Όρη και Παράκτια Ζώνη 
(GR4340008) συνολικής έκτασης 53.363,64 εκτάρια 

• «Ζώνη Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ)» για την Ορνιθοπανίδα: Εθνικός 
Δρυμός Σαμαριάς - Φαράγγι Τρυπητής - Ψιλάφι - Κουστογέρακο (GR4340014) 
συνολικής έκτασης 13.979,76 εκτάρια. 

Η ευρύτερη περιοχή χαρακτηρίζεται από έναν σημαντικό αριθμό φαραγγιών 
(περίπου 20) με αυτό της Σαμαριάς να είναι το μεγαλύτερο στα Βαλκάνια 
χαρακτηρισμένο και ως «Απόθεμα Βιόσφαιρας» από την UNESCO. Χαράδρες, 
σπήλαια, δολίνες, βάραθρα και οροπέδια διαμορφώνουν το γεωγραφικό 
ανάγλυφο και ευνοούν την παρουσία σπάνιων οικοτόπων. 
Το αγρίμι Capra aegagrus cretica ή κρητικός αίγαγρος είναι το εμβληματικό 
είδος της περιοχής, η οποία όμως φιλοξενεί και άλλα πολύ σημαντικά αν και 
άγνωστα είδη όπως η κρητική μυγαλή Crocidura zimmermanni, το μοναδικό 
ενδημικό θηλαστικό της Ελλάδας, καθώς και σπάνια και απειλούμενα είδη 
άγριων πτηνών όπως ο γυπαετός Gypaetus barbatus. Σε ότι αφορά τη 
Χλωρίδα, πολλά είδη είναι επίσης ενδημικά και αρκετά στενοενδημικά των 
Λευκών Ορέων.  

Τόπος Συνάντησης 
Κέντρο Πληροφόρησης 

Εθνικού Δρυμού Σαμαριάς

Ξυλόσκαλο, Ομαλός 

Περισσότερες πληροφορίες:  
Γεωργία Πιλιγκότση: 6936162554, 
e-mail: piligotsi@nhmc.uoc.gr   

Οργάνωση:
        Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης - Π.Κ.
        Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Σαμαριάς



Το Πανεπιστήμιο Κρήτης - Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης (ΜΦΙΚ) σε συ-
νεργασία με  το Φορέα Διαχείρισης του Εθνικού Δρυμού Σαμαριάς - Δυτι-

κής Κρήτης σας καλωσορίζει στο διήμερο Εκπαιδευτικό Σεμινάριο με θέμα τις 
«Οικοσυστημικές υπηρεσίες και τον Οικοτουρισμό». ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Σάββατο, 31 Μαρτίου 2018

11.00-11.30 : Εγγραφές Συμμετεχόντων (Κέντρο Πληροφόρησης ΕΔΣ)
11.30-11.45 : «Tο Πρόγραμμα LIFE Natura2000 Value Crete» - Γωγώ Πιλιγκότση, ΜΦΙΚ
11.45-12.15 : «Το Δίκτυο NATURA2000, Υπηρεσίες Οικοσυστημάτων και Εναλλακτικός Τουρισμός» - 
 Μιχάλης Προμπονάς, ΜΦΙΚ
12.15-12.45 : «Η βιοποικιλότητα της Κρήτης - γωνίες και αποστάσεις θέασης» - 
 Παναγιώτης Γεωργιακάκης, ΜΦΙΚ
12.45-13.15 : «Λευκά Όρη: Φύση και Άνθρωπος» - Δημήτρης Κοντάκος, ΕΔΣ
13.15-13.45 : «Οι Περιοχές του Δικτύου NATURA 2000 ως εργαλείο ανάδειξης των τοπικών προϊόντων και  
 υπηρεσιών» - Μαρία Δημοπούλου, ΕΔΣ
13.45-14.15 : Συζήτηση
14.15-16.30 : Διάλειμμα για φαγητό 
16.30-17.00 : Προβολή του ντοκιμαντέρ «NATURA 2000: Ζωή για όλους»     
 17.00-17.30 : «O Τεχνικός Ερμηνευτικός Οδηγός για τις οικοσυστημικές υπηρεσίες των Προστατευόμενων  
 Περιοχών NATURA 2000 στην Κρήτη», Βασίλης Σαμαριτάκης, Αποκεντρωμένη Διοίκηση  
 Κρήτης, Δ/νση Συντονισμού & Επιθεώρησης Δασών
17.30 -18.00 : «Εργαλεία χρηματοδότησης για δράσεις αγροτουρισμού και οικοτουρισμού σε 
 Προστατευόμενες  Περιοχές NATURA 2000» -  Γωγώ Πιλιγκότση , ΜΦΙΚ  
18.00-18.30 : «Κάνοντας τον τουρισμό μας πιο βιώσιμο» - Βασίλης Μυριοκεφαλιτάκης,  Δήμος   
 Ρεθύμνης  
18.30-19.00 : «Παρατήρηση πουλιών στη φύση, ο δρόμος για έναν πραγματικά ήπιο, αειφορικό τουρισμό»,  
 Μαρία Παναγιωτοπούλου - ΚΟΙΝΣΕΠ Rediviva Ecotrip  
19.00-20.00 : «Το Παγκόσμιο Γεωπάρκο UNESCO Ψηλορείτη και η συμβολή του στην Τοπική Ανάπτυξη» -  
 Δημήτρης Παττακός & Εύη Βρέντζου, ΑΚΟΜΜ Α.Α.Ε. ΟΤΑ
20.00-20.30 : Συζήτηση
20.30-22.00 :  Δείπνο 

Κυριακή, 1 Απριλίου 2018

09.15-09.30 : Επίσκεψη στο προστατευόμενο Εποχιακό Λιμνίο Ομαλού 
09.30-10.00 : Περιήγηση στις καλλιέργειες Αμπελιτσιάς και Μαλοτήρας
10.00-10.30 : Επίσκεψη στο Σπήλαιο Τζανή    
10.30-11.00 : Επίσκεψη στον Πύργο Χατζημιχάλη Γιάνναρη 
11.00-12.15 : Αναχώρηση για τη Δρακώνα Χανίων (Κεραμειά)
12.15-14.30 : Επίσκεψη στη διδακτική φάρμα “Ντουνιάς”
            14.30 : Γεύμα στην Ταβέρνα του «Ντουνιά» 
 (προαιρετικό, δεν καλύπτεται από τη διοργάνωση). 

Το Εκπαιδευτικό Σεμινάριο απευθύνεται σε επαγγελματίες τουρισμού (τουριστι-
κά γραφεία, ξεναγούς, οδηγούς βουνού, κ.α.) και θα πραγματοποιηθεί το διήμερο           
31 Μαρτίου και 1 Απριλίου 2018, στο Κέντρο Πληροφόρησης Εθνικού Δρυμού Σα-
μαριάς (Ξυλόσκαλο, Ομαλός Χανίων). 

Υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος LIFE+ Πληροφόρηση & Επικοινωνία, 
με τίτλο: «Οι Οικολογικές Υπηρεσίες, τα Κοινωνικά Οφέλη και η Οικονομική Αξία 
των Υπηρεσιών των Οικοσυστημάτων στις Περιοχές NATURA 2000 στην Κρήτη»             
(LIFE Natura2000 Value Crete)» και περιλαμβάνει μια σειρά από εκπαιδευτικές ει-
σηγήσεις και επίσκεψη πεδίου (study tour) στην προστατευόμενη περιοχή του Εθνι-
κού Δρυμού Σαμαριάς.

Θα αναπτυχθεί η σημασία της «περιβαλλοντικής ερμηνείας» του φυσικού πλούτου 
της Κρήτης έτσι ώστε οι επαγγελματίες τουρισμού να συμβάλουν από την πλευρά 
τους στην προστασία της βιοποικιλότητας της Κρήτης.

Η σκοπιμότητα του Σεμιναρίου βασίζεται στο γεγονός ότι το νησί μας αποτελεί έναν 
εξαιρετικά δημοφιλή τουριστικό προορισμό με ιδιαίτερο φυσικό κάλλος, πολύτιμα 
οικοσυστήματα και πλήθος ενδημικών ειδών, με τις τουριστικές αφίξεις τα τελευταία 
χρόνια να αυξάνονται διαρκώς (> 2 εκ. τουρίστες το χρόνο) και τις τουριστικές κλίνες 
να εκπροσωπούν περίπου το 20% του συνόλου της χώρας. Η συμμετοχή σας στο διή-
μερο αυτό Σεμινάριο μπορεί να συνεισφέρει στην ενημέρωση και ευαισθητοποίηση 
για τη φυσική μας κληρονομιά και τη διαφύλαξή της, υιοθετώντας κατάλληλες πρα-
κτικές ερμηνείας του φυσικού περιβάλλοντος και προωθώντας τες ως μέρος του του-
ριστικού προϊόντος του νησιού προς τους επισκέπτες, πελάτες και συνεργάτες σας. 


