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Χανιά, 4 Απριλίου 2006

2η Συνεδρίαση Συμβουλευτικής Επιτροπής Προγράμματος CRETAPLANT
Στις ετήσιες Συνεδριάσεις της Συμβουλευτικής Επιτροπής λαμβάνουν μέρος
εκπρόσωποι των 3 συνεργαζόμενων φορέων (Πανεπιστήμιο Αθηνών – Κ. Θάνος, ΜΑΙΧ –
Α. Νικολαΐδης και Διεύθυνση Δασών Χανίων – Β. Κασιωτάκης), εκπρόσωποι των
Υπουργείων Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και ΠΕΧΩΔΕ καθώς και οι Δήμαρχοι
Ιναχωρίου (Κ. Κουκουράκης), Κισάμου (Α. Βαρουχάκης) και Σφακίων (Ι. Λύκος).
Ο ρόλος της Σ.Ε. είναι συμβουλευτικός σε κάθε διοικητικό και τεχνικό θέμα του
Προγράμματος με ιδιαίτερη έμφαση στην εκστρατεία πληροφόρησης και τις σχέσεις με τους
τοπικούς πληθυσμούς και τις ομάδες ειδικού ενδιαφέροντος.
Η 2η Συνεδρίαση της Σ.Ε. έλαβε χώρα στις εγκαταστάσεις του ΜΑΙΧ, (Αλσύλλιο
Αγροκηπίου, Χανιά), την Τρίτη 4 Απριλίου, ώρα 11.00 – 14.00, με ημερήσια διάταξη:
1. Γενική ενημέρωση για την πορεία υλοποίησης του Προγράμματος.
2. Ενημέρωση και συζήτηση για τις οριστικές θέσεις των 7 Μικρο-Αποθεμάτων Φυτών.
3. Ενημέρωση και συζήτηση για τις δράσεις οριοθέτησης, φύλαξης και
τεχνικής/επιστημονικής παρακολούθησης των Μικρο-Αποθεμάτων.
4. Ενημέρωση και συζήτηση για τις δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του
κοινού.
5. Λοιπά θέματα.
Μετά από σύντομη γενική ενημέρωση της πορείας του Προγράμματος κατά τους
πρώτους 18 μήνες υλοποίησης, η συζήτηση επικεντρώθηκε σε 2 βασικές ενότητες. (α)
Εγκατάσταση – παρακολούθηση – διαχείριση των 7 Μικρο-Αποθεμάτων Φυτών και (β)
Πληροφόρηση – ευαισθητοποίηση του κοινού και ειδικών ομάδων.
Οι ακριβείς θέσεις των 7 ΜΑΦ έχουν καθορισθεί στη βάση επιστημονικών και
τεχνικών κριτηρίων, έχουν εκπονηθεί λεπτομερείς χάρτες ακριβείας, έχουν συνταχθεί σχέδια
παρακολούθησης καθώς και ολοκληρωμένα διαχειριστικά σχέδια για καθεμία περιοχή. Στη
φάση αυτή γίνεται η επιτόπια οριοθέτηση των ΜΑΦ και η εγκατάσταση αυτόματου
εξοπλισμού και μόνιμων επιφανειών παρακολούθησης. Ακολουθούν δράσεις επιστημονικής
παρακολούθησης, ήπιας διαχείρισης και φύλαξης των περιοχών.
Στον τομέα της πληροφόρησης-ευαισθητοποίησης έχουν ήδη πραγματοποιηθεί
διάφορες εκδηλώσεις (ημερίδα ενημέρωσης και παρουσιάσεις σε σχολεία) και θα
ακολουθήσουν μαθητική εβδομάδα ενημέρωσης στο Κέντρο Επισκεπτών του ΜΑΙΧ (που θα
τεθεί σύντομα σε λειτουργία), συναντήσεις με ομάδες ειδικού ενδιαφέροντος, έκδοση αφίσας
και φυλλαδίων. Προγραμματίζεται ακόμα να μοιραστούν μπλουζάκια (t-shirts) με τα
προστατευόμενα φυτά, στους μαθητές των σχολείων στις περιοχές των μικρο-αποθεμάτων.

