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1. Εισαγωγή
Η πρώτη συνάντηση του Συμβουλίου Ενδιαφερόμενων Φορέων (ΣΕΦ) του έργου LIFE-KEDROS
(LIFE15 NAT/CY/000850), πραγματοποιήθηκε στις 30 Μαρτίου 2017 στην αίθουσα εκδηλώσεων του
Κοινοτικού Συμβουλίου Κάμπου.
Στην συνάντηση παραβρέθηκαν συνολικά 28 άτομα (βλ. Παράρτημα Ι), εκπρόσωποι τοπικών αρχών,
τμημάτων, φορέων και οργανισμών. Από μέρους του έργου παρευρέθηκαν οι:


Δρ. Αντρέας Χρίστου, Συντονιστής Έργου (Τμήμα Δασών)



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



κ. Κωνσταντίνος Περικλέους, Εκπρόσωπος Φιλοδασικού Συνδέσμου Κύπρου

ενώ ως εκπρόσωποι των Ενδιαφερόμενων Φορέων, παρευρέθηκαν εκπρόσωπος/οι:


Κοινοτικών συμβουλίων Τσακίστρας, Κάμπου και Μηλικουρίου,



Τμήματος Περιβάλλοντος,



Υπηρεσίας Θήρας και Πανίδας,



Παγκύπριας Ένωσης Δασολόγων,



Τοπικών Μικρο-μεσαίων επιχειρήσεων,



Κινήματος Αλληλεγγύης,



Τμήματος Δασών, Δασικής Περιφέρεια Πάφου.

2. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΑΠΟ ΜΕΛΗ ΟΜΑΔΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΟΥ
Η συνάντηση ξεκίνησε με σύντομο χαιρετισμό από τον Δρ. Αντρέα Χρίστου (Συντονιστή Έργου), ο
οποίος ανέλυσε το σκοπό της 1ης συνάντησης του ΣΕΦ (Stakeholders Committee).
Στη συνέχεια ο λόγος δόθηκε στον Δρ. Νικόλα Ηλιάδη (Υπεύθυνο Διαχείρισης Έργου) ο οποίος
ανέλυσε σε συντομία το χρηματοδοτικό εργαλείο LIFE της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), το οποίο
αποσκοπεί στην εφαρμογή των ευρωπαϊκών νομοθεσιών και οδηγιών για θέματα που αφορούν το
περιβάλλον και τη βιοποικιλότητα σε Πανευρωπαϊκό και τοπικό επίπεδο. Επίσης, ο Δρ. Ηλιάδης
ανέπτυξε και ανέλυσε την 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». Μέσα από την ανάδειξη των οικολογικών αξιών του οικτόπου 9590* και της περιοχής
«Κοιλάδα Κέδρων–Κάμπος» παρουσιάστηκαν και τα έμμεσα κοινωνικά και οικονομικά οφέλη που
μπορούν να έχουν οι κοινότητες που βρίσκονται πλησίον τέτοιων φυσικών στοιχείων, λόγω της
προσέλκυσης θεματικού τουρισμού ή και στοχευμένων ομάδων επισκεπτών και ερευνητών. Στη
συνέχεια έγινε αναφορά στη δομή υλοποίησης του έργου LIFE-KEDROS και στις θεματικές των
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δράσεων που έχει να υλοποιήσει, ενώ δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στην παρουσίαση των ενεργειών
που έχει να κάνει το έργο με στόχο την προβολή του στις τοπικές κοινότητες, ενώ ιδιαίτερη
αναφορά και ανάλυση έγινε ως προς το ρόλο, το σκοπό και τη λειτουργία του ΣΕΦ. Τέλος, τονίστηκε
η σημασία που δίνει η ΕΕ στην παρακολούθηση του αντικτύπου που η υλοποίηση του έργου μπορεί
να επιφέρει τόσο στο φυσικό περιβάλλον όσο και στις τοπικές κοινωνίες, γεγονός που αναγκάζει
τους εταίρους του έργου να αναπτύξουν και να υλοποιήσουν πρακτικές και μεθόδους
παρακολούθησης των επιπτώσεων του τόσο σε οικοσυστημικές υπηρεσίες όσο και σε κοινωνικόοικονομικό επίπεδο.

Στιγμιότυπα από την παρουσίαση του έργου, των στόχων του και των δράσεων του, από το Δρ. Α. Χρίστου
(Συντονιστή Έργου)

Στη συνέχεια ο Δρ. Χρίστου πήρε εκ νέου το λόγο όπου αφού οριοθέτησε την περιοχή
δράσης/εφαρμογής του έργου, προχώρησε στην αναλυτική παρουσίαση και ανάλυση των δράσεων
του έργου που θα διεξαχθούν με κύριο στόχο την επίτευξη του σκοπού του έργου, όπως αυτός
παρουσιάστηκε στην αρχή. Για το σκοπό αυτό, αναφέρθηκε ότι την περίοδο αυτή υλοποιούνται οι
προπαρασκευαστικές δράσεις/εργασίες, οι οποίες θα παρέχουν την αναγκαία βασική γνώση για
την κατανόηση της λειτουργίας του οικοτόπου 9590*. Επίσης, έκανε αναφορά στις προβλεπόμενες
ενέργειες που θα διεξαχθούν στα πλαίσια των κυρίως δράσεων διατήρησης του οικοτόπου 9590*
και στο πως αυτές θα οδηγήσουν στην επίτευξη του στόχου του έργου για την ολιστική διαχείριση
του οικοτόπου 9590* στην Περιοχή του Δικτύου Natura 2000 «Κοιλάδα Kέδρων-Kάμπος».
Αξιοσημείωτη ήταν η αναφορά που έγινε από μέρους του Δρ. Χρίστου και στα έμμεσα οφέλη που οι
τοπικές κοινωνίες μπορούν να έχουν μέσα από την εφαρμογή του έργου, όπως η αύξηση του
αγροτουρισμού λόγω της προβολής και ανάδειξης της περιοχής, της δημιουργίας εξειδικευμένου
ενημερωτικού υλικού, της δημιουργίας εποχιακών θέσεων εργασίας κ.ά.

Παρουσίαση των ωφελημάτων των τοπικών κοινωνιών από την εφαρμογή προγραμμάτων διατήρησης
σημαντικών φυσικών στοιχείων και της λειτουργίας του ΣΕΦ, από το Δρ. Ν. Ηλιάδη (Υπεύθυνο Διαχείρισης
Έργου).
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3. ΑΝΟΙΚΤΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ
Με την ολοκλήρωση των παρουσιάσεων του έργου από τους Δρ. Χρίστου και Δρ. Ηλιάδη έγινε
ανοικτή συζήτηση με τους παρευρισκόμενους, όπου τα πιο κάτω σημεία καταγράφηκαν:
 Οι εκπρόσωποι του έργου δεσμεύτηκαν όπως στην ιστοσελίδα του (www.life-kedros.eu)
δημιουργηθεί σχετικό ένθετο (σελίδα) μέσα από το όποιο θα γίνεται προβολή των
κοινοτήτων που γειτνιάζουν με την περιοχή του δικτύου Natura 2000 «Κοιλάδα ΚέδρωνΚάμπος» (CY2000008). Η δομή και η μορφή του κειμένου θα καθοριστεί από την Ομάδα
Διαχείρισης Έργου και θα σταλεί στις Κοινοτικές Αρχές οι οποίες θα πρέπει να ετοιμάσουν
τα σχετικά κείμενα.
 Οι εταίροι του έργου θα στηρίξουν και θα καθοδηγήσουν σε τεχνοκρατικό επίπεδο τις
όποιες προσπάθειες γίνουν από τις Τοπικές Αρχές, και που στόχο θα έχουν την προβολή της
περιβαλλοντικής και πολιτιστικής κληρονομίας τους.
 Οι εταίροι είναι στη διάθεση των οργανωμένων συνόλων ή και φυσικών προσώπων
(κατοίκων) της περιοχής, ώστε μέσα από τεχνοκρατική καθοδήγηση να αξιοποιήσουν
χρηματοδοτικά εργαλεία του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (Υπουργείο Γεωργίας,
Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος), και συγκεκριμένα στα πλαίσια εφαρμογής των
Μέτρων 2.4, 2.5 και 2.6 για τη δάσωση εγκαταλειμμένων ιδιωτικών γεωργικών γαιών, με
δασικά είδη όπως το είδος Cedrus brevifolia (κέδρος η βραχύφυλλη) ενισχύοντας έτσι τη
διατήρηση του οικοτόπου 9590*, με την εφαρμογή της πρακτικής της inter situ διατήρησης.
 Οι εταίροι του έργου θα γνωστοποιούν, σε εταιρείες/πρόσωπα που έχουν ως μόνιμη έδρα
λειτουργίας ή κατοικίας τους τις κοινότητες περιμετρικά της περιοχής «Κοιλάδα Κέδρων –
Κάμπος» (CY2000008), όλους τους διαγωνισμούς (/προσφορές) έργων ή και προμήθειας
υλικών που θα προκηρύσσονται στα πλαίσια υλοποίησής του.
 Τα πρακτικά της ημερίδας αλλά και οι οποιεσδήποτε ανακοινώσεις ή και προσφορές του
έργου θα κοινοποιούνται και στην κοινότητας της Παναγίας η οποία δεν εκπροσωπήθηκε
κατά την 1η συνάντηση του Συμβουλίου Ενδιαφερομένων Φορέων.
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