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Ενηµερωτική συζήτηση στο πλαίσιο του έργου «∆ιερεύνηση δυνατοτήτων διατήρησης του
ιδιόρρυθµου γενετικού υλικού καστανιάς του Ν. Χανίων µέσω της προστασίας γενοτύπων των
εντόπιων ποικιλιών και της ενίσχυσης της εµπορευσιµότητας του κάστανου. Πιλοτική εφαρµογή»
θα πραγµατοποιηθεί την Τετάρτη 24 Μαΐου, στις 12 το µεσηµέρι, στις εγκαταστάσεις του
Αγροτικού – Ελαιοκοµικού Καστανοπαραγωγικού Συνεταιρισµού Παλαιών Ρουµάτων «ΓΗ», στα
Παλαιά Ρούµατα του ∆ήµου Πλατανιά. Θα προηγηθεί σύντοµη επίσκεψη στη Μονάδα ∆ιατήρησης
Πολλαπλασιαστικού Υλικού που έχει ήδη εγκατασταθεί σε αγροτεµάχιο, το οποίο βρίσκεται στα
όρια του οικισµού.
Το συγκεκριµένο έργο, διάρκειας τεσσάρων ετών, έχει ανατεθεί στο Μεσογειακό Αγρονοµικό Ινστιτούτο
Χανίων (ΜΑΙΧ) µε συνεργαζόµενο φορέα τη ∆ιεύθυνση ∆ασών Χανίων της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης
Κρήτης, δικαιούχο τη Γενική ∆ιεύθυνση Ανάπτυξης και Προστασίας ∆ασών και Αγροπεριβάλλοντος του

Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ) και χρηµατοδότηση από το πρόγραµµα «Προστασία
και Αναβάθµιση ∆ασών 2016» του Πράσινου Ταµείου.

Υλοποιείται δε σε συνεργασία µε τους καστανοπαραγωγικούς ∆ήµους του Νοµού Χανίων και
συγκεκριµένα τους ∆ήµους Πλατανιά, Καντάνου – Σελίνου και Κισσάµου καθώς και µε τον
Συνεταιρισµό Καστανοπαραγωγών. Σκοπός του είναι η διαφύλαξη των καστανεώνων των ορεινών και
ηµιορεινών περιοχών του Ν. Χανίων, η προστασία των εντόπιων πολύτιµων ποικιλιών, η διατύπωση
βασικών αρχών διαχείρισης τους, και τέλος η ανάδειξη και προώθηση του τελικού προϊόντος.
Η ενηµερωτική συζήτηση διοργανώνεται στο πλαίσιο της υπηρεσιακής επίσκεψης της Επιτροπής
Παρακολούθησης της Γενικής ∆ιεύθυνσης Ανάπτυξης και Προστασίας ∆ασών και Αγροπεριβάλλοντος
του ΥΠΕΝ, ενώ πρόκειται για την πρώτη µιας σειράς εκδηλώσεων που θα πραγµατοποιηθούν σε όλους
τους καστανοπαραγωγικούς ∆ήµους του Νοµού.

Τέλος, στο πλαίσιο της συγκεκριµένης υπηρεσιακής επίσκεψης η Επιτροπή Παρακολούθησης, θα
ενηµερωθεί από την ερευνητική οµάδα για την πρόοδο εργασιών και του πιλοτικού έργου
«Μακροχρόνια παρακολούθηση αυτοφυών αρωµατικών και φαρµακευτικών φυτών στο Νοµό
Χανίων και αξιολόγηση των φυσικών πληθυσµών τους», το οποίο επίσης υλοποιείται από το ΜΑΙΧ σε
συνεργασία µε τη ∆ιεύθυνση ∆ασών Χανίων της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Κρήτης, µε ∆ικαιούχο το
ΥΠΕΝ και χρηµατοδότηση από το Πράσινο Ταµείο.
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