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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 διαμονή θα γίνει στο 
Ξενοδοχείο «Κουρήτες» 

και στον Ξενώνα 
«Αργουλιάς», στο Τζερμιάδο.

Οι Προστατευόμενες Περιοχές NATURA 2000 που βρίσκονται εντός 
των διοικητικών ορίων του Δήμου Οροπεδίου είναι: 

• «Ειδική Ζώνη Διατήρησης (ΕΖΔ)»: ΟΡΟΠΕΔΙΟ ΛΑΣΙΘΙΟΥ, ΚΑΘΑΡΟ, 
ΣΕΛΕΝΑ, ΚΡΑΣΙ, ΣΕΛΕΚΑΝΟΣ, ΧΑΛΑΣΜΕΝΗ ΚΟΡΥΦΗ (GR4310006) 
συνολικής έκτασης 34.007ha και η 

• «Ζώνη Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ)» για την Ορνιθοπανίδα: ΛΑΖΑΡΟΣ 
ΚΟΡYΦΗ - ΜΑΔΑΡΑ ΔIΚΤΗΣ (GR4320010) συνολικής έκτασης 13.158ha

Το ανάγλυφο και το πολυποίκιλο γεωγραφικό τοπίο της περιοχής 
(με ρυάκια, λίμνες, απότομους γκρεμούς και σπήλαια) ευνοεί την 
παρουσία σημαντικών βιοτόπων με σπάνια και ενδημικά είδη ζώων και 
φυτών μεγάλης οικολογικής και αισθητικής αξίας. 

Κυρίαρχη βλάστηση τα φρύγανα και τα μακκί, ενώ στα υψηλότερα 
σημεία απαντώνται τα χαρακτηριστικά αρπακτικά πτηνά της Κρήτης 
όπως ο γυπαετός Gypaetus barbatus, το όρνιο Gyps fulvus, ο χρυσαετός 
Aquilla chrysaetos, ο σπιζαετός Hieraaetus fasciatus και ο πετρίτης  Falco 
peregrinus.

Τόπος Συνάντησης 
Μαρμακέτο 

Οροπέδιο Λασιθίου

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



Το Πανεπιστήμιο Κρήτης - Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης (ΜΦΙΚ) σε συ-
νεργασία με το Δήμο Οροπεδίου Λασιθίου σας καλωσορίζει στο διήμερο 

Εκπαιδευτικό Σεμινάριο με θέμα: «Οικοσυστημικές Υπηρεσίες και Οικοτουρι-
σμός». ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Σάββατο, 24 Μαρτίου 2018 

             10.50 : Αναχώρηση από τα ξενοδοχεία για το Μαρμακέτο με το λεωφορείο του Δήμου
11.00-11.30 : Εγγραφές Συμμετεχόντων 
11.30-11.45 : Χαιρετισμός Δημάρχου, κ. Ιωάννη Στεφανάκη 
11.45-12.00 : «Το Δίκτυο NATURA2000 και το Πρόγραμμα LIFE Natura2000Value Crete» - 
 Γωγώ Πιλιγκότση, ΜΦΙΚ 
12.00-12.30 : «Η βιοποικιλότητα της Κρήτης και ο Ερμηνευτικός Οδηγός του έργου Natura2000 Value Crete»  -  
 Παναγιώτης Γεωργιακάκης, ΜΦΙΚ
12.30-13.00 : «Οικολογικά σήματα ποιότητας και βιώσιμος τουρισμός» - Χρήστος Γεωργιάδης, ΕΕΠΦ
13.00-13.30 : «Τουρισμός και περιβαλλοντική ευθύνη: υπάρχει κοινή συνισταμένη;» - Πόπη Μπαξεβνη,  
 ΜΦΙΚ 
13.30-14.00 : «Ο ρόλος των ΚΠΕ στη διάδοση της γνώσης για τις προστατευόμενες περιοχές του Δικτύου  
 NATURA 2000», Σφακιανάκη Μαρία, ΚΠΕ Αρχανών - Ρούβα - Γουβών 
14.00-14.30 : Συζήτηση
14.30-16.30 : Διάλειμμα για φαγητό 
16.30-17.00 : Προβολή του ντοκιμαντέρ «NATURA 2000: Ζωή για όλους»     
 17.00-17.30 : «Εργαλεία χρηματοδότησης για δράσεις αγροτουρισμού και οικοτουρισμού σε 
 προστατευόμενες περιοχές του Δικτύου NATURA 2000» -  Γωγώ Πιλιγκότση , ΜΦΙΚ  
17.30 -18.00 : «Κάνοντας τον τουρισμό μας πιο βιώσιμο» - Βασίλης Μυριοκεφαλιτάκης, Δ. Ρεθύμνης  
18.00-18.30 : «Το μονοπάτι Ε4 της Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου ως οικοτουριστικός προορισμός» - 
 Ζαχαρούλα Παπαδοπούλου, Τμήμα Εμπορίου Π. Ε. Λασιθίου 
18.30-19.00 : «Η παρατήρηση πουλιών ως ήπια εναλλακτική μορφή τουρισμού» - Μιχάλης Δρετάκης, ΜΦΙΚ
19.00-19.30 : «Φυσιολατρικός τουρισμός στο Γεωπάρκο Σητείας» - Ευάγγελος Περάκης, ΔΟΚΑΣ
19.30-20.00 : Συζήτηση
20.00-22.00 :  Δείπνο 

Κυριακή, 25 Μαρτίου 2018

             08:50 :  Αναχώρηση από τα ξενοδοχεία με το λεωφορείο του Δήμου
09.00-09.50 : Επίσκεψη- Ξενάγηση στο Λαογραφικό Μουσείου του Δήμου στον Άγιο Γεώργιο 
10.00-12.30 : Διάσχιση μονοπατιού Ε4 προς Λιμνάκαρο - Ξενάγηση και ερμηνεία της φύσης     
12.30-13.30 : Επιστροφή στο Μαρμακέτο για κολατσιό & συζήτηση  
             13.30 : Αναχώρηση για τα ξενοδοχεία - επιστροφή συμμετεχόντων 
 στον τόπο διαμονής τους 

Το Σεμινάριο απευθύνεται σε επαγγελματίες τουρισμού (τουριστικά γραφεία, ξενα-
γούς, οδηγούς βουνού, κ.ά.) και θα πραγματοποιηθεί την περίοδο 24-25 Μαρτίου 
2018, στο παλιό Δημοτικό Σχολείο του χωριού Μαρμακέτο (4χλμ. από το Τζερμιάδο) 
του Δήμου Οροπεδίου Λασιθίου. 

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 εισηγή-
σεις και επίσκεψη πεδίου (study tour) στην προστατευόμενη περιοχή της Δίκτης. 

Αντικείμενο του Σεμιναρίου είναι η ανάδειξη της σημασίας της «περιβαλλοντικής 
ερμηνείας» του φυσικού πλούτου της Κρήτης, έτσι ώστε οι επαγγελματίες του τουρι-
σμού να συμβάλουν από την πλευρά τους στην προστασία της βιοποικιλότητας και 
των οικοσυστημάτων 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. 


