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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΣΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΚΡΗΣΗ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΗ ΔΑΩΝ &ΑΓΡΟΣΙΚΩΝΤΠΟΘΕΕΩΝ
ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΔΑΩΝ ΧΑΝΙΩΝ

ΠΡΟ: Μ.Μ.Ε.
ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ

τα πλαίςια του προγράμματοσ για τθν διατιρθςθ του γενετικοφ υλικοφ Καςτανιάσ
του Ν. Χανίων, το οποίο εκτελείται από το Μεςογειακό Αγρονομικό Ινςτιτοφτο
Χανίων ςε ςυνεργαςία με τθν Διεφκυνςθ Δαςϊν Χανίων και τθν ςυνδρομι των
Διμων Πλατανιά, Κιςάμου, και Κανδάνου-ελίνου, κα πραγματοποιθκεί διάκεςθ
εμβολιαςμζνων γυμνόριηων δενδρυλλίων Καςτανιάσ τεςςάρων εντόπιων ποικιλιϊν
(Ρογδιανι, τροβλιανι, Κακαροκαςτανιά και Κουτςακερι). Η παραγωγι των
δενδρυλλίων ζγινε ςτθ μονάδα διατιρθςθσ γενετικοφ υλικοφ καςτανιάσ που ζχει
δθμιουργθκεί ςτα Παλαιά Ροφματα και αφορά περίπου 800 φυτά.
Καλοφνται οι ενδιαφερόμενοι καςτανοπαραγωγοί να υποβάλλουν αιτιςεισ ςτθν
Διεφκυνςθ Δαςϊν Χανίων μζχρι τθν Παραςκευι 29 Ιανουαρίου 2021.
Αιτιςεισ κα διατίκενται από τα Γραφεία τθσ Διεφκυνςθσ Δαςϊν Χανίων, Χρυςοπθγι ι
θλεκτρονικά από το διαδίκτυο ςτθν ιςτοςελίδα του προγράμματοσ (Νζα-Ανακοινϊςεισ)

http://castanea.maich.gr/ κακϊσ και ςτθν ιςτοςελίδα τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ
Κριτθσ. υνιςτάται να χρθςιμοποιείται θ θλεκτρονικι επικοινωνία μζςω τθσ
θλεκτρονικισ διεφκυνςθσ τθσ υπθρεςίασ μασ: dasichan@apdkritis.gov.gr
Η διάκεςθ κα γίνει μετά τθν ςυγκζντρωςθ και επεξεργαςία των αιτιςεων κατά το
πρϊτο δεκαπενκιμερο του Φεβρουαρίου από το Δαςικό Φυτϊριο Χρυςοπθγισ τισ
εργάςιμεσ θμζρεσ από τισ 09.00 π.μ. ζωσ τισ 14.00 και μζχρι εξαντλιςεωσ των
δενδρυλλίων. Λόγω των ζκτακτων μζτρων που ιςχφουν για τον περιοριςμό τθσ
διαςποράσ του COVID-19, η προςέλευςη θα γίνεται αυςτηρά κατόπιν τηλεφωνικήσ
ή ηλεκτρονικήσ επικοινωνίασ ςτην ςυγκεκριμένη ημερομηνία και ώρα που θα
οριςτεί και τθρϊντασ τα απαραίτθτα μζτρα (μάςκα, χριςθ αντιςθπτικοφ).
Προτεραιότθτα κα δοκεί ςτθν αντικατάςταςθ γθραιϊν ι προςβεβλθμζνων δζνδρων
ςε υπάρχοντεσ καςτανεϊνεσ.
Για τθν μελλοντικι παρακολοφκθςθ τθσ ανάπτυξθσ των δενδρυλλίων, ςτθν
απευκυνόμενθ ςτθ Δ/νςθ Δαςϊν αίτθςθ κα πρζπει υποχρεωτικά να αναγράφονται
θ τοποκεςία που κα φυτευτοφν τα δενδρφλλια και τα ςτοιχεία του αιτοφντοσ.

Επιςυνάπτεται ζντυπο τθσ αίτθςθσ.
Διεφκυνςθ Δαςϊν Χανίων
Μεςογειακό Αγρονομικό Ινςτιτοφτο Χανίων
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