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1. Εισαγωγή  

Η τρίτη συνάντηση του Συμβουλίου Ενδιαφερόμενων Φορέων (ΣΕΦ) του έργου LIFE-KEDROS (LIFE15 

NAT/CY/000850), πραγματοποιήθηκε στις 04 Δεκεμβρίου 2020 (βλ. Παράρτημα Ι), μέσω της 

εφαρμογής τηλεδιασκέψεων Zoom Video Communications.  

Στην συνάντηση παραβρέθηκαν συνολικά επτά άτομα, εκπρόσωποι τοπικών αρχών, τμημάτων, 

φορέων και οργανισμών. Από μέρους του έργου παρευρέθηκαν οι: 

 Δρ. Ανδρέας Χρίστου, Συντονιστής Έργου (Τμήμα Δασών) 

 Δρ. Νικόλας Ηλιάδης, Υπεύθυνος Διαχείρισης Έργου (Πανεπιστήμιο Frederick) 

 κα. Αναστασία Μάτολη, Εκπρόσωπος Φιλοδασικού Συνδέσμου Κύπρου 

ενώ εκπρόσωποι από τους πιο κάτω Ενδιαφερόμενους Φορείς συμμετείχαν στη συνεδρία: 

 Τμήμα Περιβάλλοντος, 

 Υπηρεσία Θήρας και Πανίδας, 

 Παγκύπρια Ένωση Δασολόγων, 

 Κοινότητα Κάμπου 

 Κοινότητα Παναγιάς 

 Ομοσπονδία Περιβαλλοντικών Οργανώσεων Κύπρου 

2. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΑΠΟ ΜΕΛΗ ΟΜΑΔΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΟΥ  

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε με σκοπό την ενημέρωση του ΣΕΦ για τις δράσεις που έχουν 

υλοποιηθεί μέχρι τώρα στην πορεία του έργου.  

 Το έργο LIFE-KEDROS & ο οικότοπος “Δάση με Cedrus brevifolia”  

Ο Δρ. Ανδρέας Χρίστου (Συντονιστής Έργου), αφού έκανε ένα σύντομο χαιρετισμό, αναφέρθηκε 

στους λόγους που οδήγησαν στο αίτημα χρονικής παράτασης υλοποίησης του έργου.  

 Η πορεία υλοποίησης του έργου μέχρι σήμερα 

Ο Δρ. Νικόλας Ηλιάδης (Υπεύθυνος Διαχείρισης Έργου) ξεκίνησε την παρουσίασή του με αναφορά 

στους στόχους του έργου, ενώ ιδιαίτερη μνεία έγινε στις πιέσεις και απειλές που δέχεται ο 

οικότοπος σήμερα, αλλά και στην ανάγκη υλοποίησης δράσεων που θα διασφαλίσουν 

βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα τη διατήρηση του είδους και του οικοτόπου που σχηματίζει. 

επίσης, αναφέρθηκε στην οικολογική αξία και σημασία του υπό μελέτη οικοτόπου 9590* «Δάση 

Cedrus brevifolia» αλλά και τη σημασία της περιοχής του δικτύου Natura 2000 «Κοιλάδα Κέδρων–

Κάμπος».  

Έγινε αναφορά στα κύρια παραδοτέα του έργου και συγκεκριμένα στην ετοιμασία Σχεδίου Δράσης 

του οικοτόπου 9590*, Σχεδίου Πυροπροστασίας του οικοτόπου 9590* και στην σύνταξη Αρχών 

ΔΡΑΣΗ Ε.2:  ΔΙΑΔΟΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 
ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Ε.2.3: Συμβούλιο Ενδιαφερόμενων Φορέων 
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Δασοκομικών Χειρισμών του δάσους με Cedrus brevifolia. Στη συνέχεια έγινε αναλυτική περιγραφή 

των δράσεων διατήρησης που υλοποιήθηκαν, και παρουσιάστηκαν ποσοτικά δεδομένα από αυτές, 

καθώς και γενικά συμπεράσματα όπως αυτά προκύπτουν από την εφαρμογή του σχεδίου 

παρακολούθησης των επιπτώσεων των δράσεων του έργου στον οικότοπο 9590*. Έγινε γενική 

ανασκόπηση των δράσεων του έργου ως προς την διάχυση και διάθεση των αποτελεσμάτων του σε 

ομάδες στόχους, οργανωμένα σύνολα αλλά και στο ευρύ κοινό. Τέλος ιδιαίτερη αναφορά έγινε 

στην παρουσίαση της εργασίας που έγινε για την αποτίμηση των επιπτώσεων του έργου στις 

οικοσυστημικές λειτουργίες που ενισχύθηκαν μέσα από την υλοποίηση του έργου LIFE-KEDROS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. ΑΝΟΙΚΤΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ  

Δεν υπήρξαν οποιεσδήποτε ερωτήσεις αναφορικά με την παρουσίαση και το έργο. Οι εκπρόσωποι 

των φορέων ευχαρίστησαν για την όλη προσπάθεια του έργου για ενημέρωση φορέων πέραν του 

έργου και ευχήθηκαν όπως οι προσπάθειες / δράσεις που έγινα στο έργο να διασφαλίσουν την 

μακροπρόθεσμη διατήρηση και ενίσχυση του οικοτόπου 9590*.  

Οι φορείς το έργου δήλωσαν ότι παραμένουν στην διάθεση των μελών του ΣΕΦ για οποιαδήποτε 

ερώτηση επιθυμούν να υποβάλουν μεταγενέστερα, την οποία μπορούν να στείλουν μέσω 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. 
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