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«Οι οικολογικές υπηρεσίες, τα κοινωνικά οφέλη και η οικονομική αξία των υπηρεσιών των οικοσυστημάτων στις περιοχές Natura 2000 στην Κρήτη» 
«The ecological services, social benefits and economic value of the ecosystem services in Natura 2000 sites in Crete» 

LIFE13 INF/GR/000188 (Acronym: LIFE Natura2000ValueCrete) 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ 
«Δίκτυο NATURA 2000: Κοινωνία και Οικονομία» 

Αμφιθέατρο Γ2.1 (Γαλάζια Κτίρια), Πολυτεχνειούπολη Χανίων, Δευτέρα 22 Μαΐου 2017 
 

 
Πρόγραμμα σεμιναρίου: 

 

       Το πρόγραμμα είναι το ακόλουθο: 

 10.00 - 10.15: Προσέλευση - εγγραφές συμμετεχόντων 

 10.15 - 10.30: Χαιρετισμοί 

 10.30 - 11.00: Προβολή ντοκιμαντέρ του έργου LIFE Natura2000Value Crete 

 11.00 - 11.15: Μιχάλης Προμπονάς, Δρ. Φυσικός - Περιβαλλοντολόγος (Πανεπιστήμιο Κρήτης - Μουσείο 

Φυσικής Ιστορίας Κρήτης): «Το πρόγραμμα Natura2000Value Crete, προστατευόμενες περιοχές της Κρήτης 

και οι οικοσυστημικές υπηρεσίες τους» 

 11.15 - 11.30: Μαρία Μανιαδάκη, Δικηγόρος MLE, Συντονίστρια Παρατηρητηρίου Περιβαλλοντικού Δικαίου 

Δυτικής Κρήτης: «Η (μη) συμμόρφωση της Ελλάδας και των πολιτών της με τις επιταγές του Δικτύου ΝATURA 

2000» 

 11.30 - 11.50: Παναγιώτης Δημόπουλος, Καθηγητής Βοτανικής και Οικολογίας, Τμήμα Βιολογίας - 

Πανεπιστήμιο Πατρών, Πρόεδρος της Ελληνικής Βοτανικής Εταιρίας: «Αξιολόγηση και Χαρτογράφηση των 

Οικοσυστημάτων και των Υπηρεσιών τους: Βήματα εφαρμογής στην Ελλάδα» 

 11.50 - 12.15: Σταύρος Ξηρουχάκης, Δρ. Βιολόγος - Ορνιθολόγος (Πανεπιστήμιο Κρήτης - Μουσείο Φυσικής 

Ιστορίας Κρήτης): «Οικοσυστημικές Υπηρεσίες της Άγριας Ζωής»  

 12.15 - 12.30: Ελισάβετ Γεωργοπούλου, Δρ. Βιολόγος (Πανεπιστήμιο Κρήτης - Μουσείο Φυσικής Ιστορίας 

Κρήτης): «Υπηρεσίες των οικοσυστημάτων σε Αγροτικές, Ορεινές και Παράκτιες περιοχές της Κρήτης» 

 12.30 - 12.45: Συζήτηση 

 12.45 - 13.00: Διάλειμμα 

 13.00 - 14.00: Ρούλα Τρίγκου, Δασολόγος MSc, Συντονίστρια Ενημέρωσης Δράσεων Διατήρησης, Ελληνική 

Ορνιθολογική Εταιρεία: Εργαστήριο (Workshop) με θέμα «Τι κάνω όταν...». Πώς ανταποκρινόμαστε σε 

συνήθεις παραβάσεις εντός περιοχών του δικτύου NATURA 2000 

 14.00 - 14.30: Διανομή βεβαιώσεων συμμετοχής 
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       Για περισσότερες πληροφορίες: 
Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης, Πλουμή Τάνια: 2810-393293, e-mail: taniaploumi@nhmc.uoc.gr 
Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης, Κυριακοπούλου Νίκη: 2810-393291, e-mail: niki@nhmc.uoc.gr 

 
 
       Τι απαγορεύεται εντός των προστατευόμενων περιοχών NATURA 2000 [ν. 1650/1986, ν. 4042/2012] 
 
       Απαγορεύεται: 
 

1. κάθε δραστηριότητα εντός των περιοχών απόλυτης προστασίας  
2. η θήρα ειδών της άγριας ζωής, μη θηρεύσιμων ειδών 
3. η θήρα χωρίς νόμιμη θηρευτική άδεια (για έλλειψη σήμανσης και καταγραφής κυνηγετικών σκύλων τα 

πρόστιμα κυμαίνονται από 300 - 3000 €. Για έλλειψη εμβολιασμών σκύλων / έλλειψη βιβλιαρίων τα 
πρόστιμα κυμαίνονται από 5.000 - 15.000 €), 

4. η θήρα εντός οικιστικών περιοχών και σε ακτίνα 250 μέτρων από αυτές, εντός υγροτόπων, 
5. η θήρα εντός καλλιεργούμενων και περιφραγμένων εκτάσεων, σε πυρόπληκτες εκτάσεις, αρχαιολογικούς 

χώρους, χώρους όπου υπάρχουν υποδομές ΔΕΗ, γύρω από φράγματα και 300 μέτρα από τις ακτές, 
6. η θήρα σε περίπτωση χιονόπτωσης και γενικά όταν οι τοπικές διατάξεις το ορίζουν  
7. η τοποθέτηση δηλητηριασμένων δολωμάτων, 
8. η εκρίζωση ή η ολοκληρωτική αποκοπή των βλαστών παντός είδους αρωματικού, φαρμακευτικού, 

μελισσοκομικού, ανθοκομικού και διακοσμητικού φυτού, δενδρυλλίου, θάμνου, φρυγάνου ή πόας, 
9. η συλλογή για εμπορία μαλοτήρας, ματζουράνας, δίκταμο, φασκόμηλου και ρίγανης σε όλες τις περιοχές 

που είναι ενταγμένες στο Δίκτυο προστασίας NATURA 2000.   

       Τι επιτρέπεται εντός των προστατευόμενων περιοχών NATURA 2000 [ν. 1650/1986, ν. 4042/2012] 
 
       Επιτρέπεται: 
 

1. η μελισσοκομία, η βόσκηση, οι αγροτικές δραστηριότητες, κτηνοτροφικές δραστηριότητες  
2. ο οικοτουρισμός, οι αθλητικές δραστηριότητες, οι δραστηριότητες αναψυχής, τα ορειβατικά καταφύγια, 
3. η οδοποιία μετά από Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση (μελέτη επιπτώσεων εντός NATURA 2000), χορήγηση 

ΕΠΟ και για συγκεκριμένο χρόνο, 
4. η θήρα των ειδών που αναφέρονται στην Υ.A. 127568/2533/07-08-2015 (ΦΕΚ Β 1670) (π.χ. από 20/08/15 - 

29/02/16 επιτρεπόταν η θήρα λαγών, κουναβιών, τσίχλας, μπεκάτσας κ.ά.), 
5. η δόμηση μετά από αυτοψία και άδεια των αρμοδίων αρχών, 
6. Τουριστικές και βιομηχανικές εγκαταστάσεις, λατομεία, μεταλλεία μετά από οικολογική αξιολόγηση, 
7. η συλλογή μαλοτήρας, ματζουράνας, φασκόμηλου και ρίγανης για την κάλυψη ατομικών αναγκών (Ατομικές 

ανάγκες = ανώτατο 500 γρ. Την εποχή ανθοφορίας - ωρίμανσης, με χρήση ψαλίδας ή μαχαιριού και χωρίς να 
αποκόπτονται όλοι οι βλαστοί κάθε φυτού ώστε να είναι ασφαλής η αναπαραγωγή αυτών), 

8. η συλλογή βοτάνων για εμπορία μόνο με άδεια της δασικής υπηρεσίας. 
 
 
Για περισσότερες πληροφορίες: 
Ιστοσελίδα έργου: lifethemis.eu 
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