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1. Εισαγωγή  

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

(LIFE15 NAT/CY/000850), πραγματοποιήθηκε στις 31 Μαΐου 2018 εντός της φυσικής περιοχής 

εξάπλωσης του οικοτόπου 9590* «Δάση με Cedrus brevifolia», στην περιοχή του δικτύου Natura 

2000 «Κοιλάδα Κέδρων – Κάμπος».  

Στην συνάντηση παραβρέθηκαν συνολικά δέκα άτομα (βλ. Παράρτημα Ι), εκπρόσωποι τοπικών 

αρχών, τμημάτων, φορέων και οργανισμών. Από μέρους του έργου παρευρέθηκαν οι: 

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

 κ. Μιχάλης Μακρής, Εκπρόσωπος Τμήματος Δασών 

 κ. Κωνσταντίνος Περικλέους, Εκπρόσωπος Φιλοδασικού Συνδέσμου Κύπρου 

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

 Κοινοτικών συμβουλίων Μηλικουρίου, 

 Τμήματος Περιβάλλοντος, 

 Παγκύπριας Ένωσης Δασολόγων, 

 Αναπτυξιακής Εταιρείας Τροόδους 

 

2. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΑΠΟ ΜΕΛΗ ΟΜΑΔΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΟΥ  

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε εντός της περιοχής Natura 2000 «Κοιλάδα Κέδρων – Κάμπος» με 

σημείο συνάντησης το σημείο όπου δημιουργήθηκε το parklet στο πλαίσιο του έργου LIFE-KEDROS, 

εντός της Κοιλάδας Κέδρων. Σκοπός της συνάντησης δεν ήταν μόνον η ενημέρωση του ΣΕΦ για τις 

δράσεις που έχουν υλοποιηθεί μέχρι τώρα στην πορεία του έργου αλλά και η παρατήρηση μέρους 

των δράσεων αυτών στο πεδίο.  

 Το έργο LIFE-KEDROS & ο οικότοπος 9590* 

Ο Δρ. Νικόλας Ηλιάδης (Υπεύθυνος Διαχείρισης Έργου) ο οποίος παρουσίασε σε συντομία το 

χρηματοδοτικό εργαλείο LIFE της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) και το σκοπό του, 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». Ιδιαίτερη 

αναφορά έκανε τόσο στα έμμεσα κοινωνικά και στα 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 όσο και τον ρόλο, το σκοπό και 

τη λειτουργία του ΣΕΦ.  

Στη συνέχεια ανέλυσε στους παρευρισκόμενους, το στόχο του έργου LIFE-KEDROS καθώς και τη 

δομή μέσα από την οποία υλοποιείτε το έργο. Στην παρουσίασή του ανέδειξε τις ομάδες 

ΔΡΑΣΗ Ε.2:  ΔΙΑΔΟΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 
ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Ε.2.3: Συμβούλιο Ενδιαφερόμενων Φορέων 
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(κατηγορίες) δράσεων που έχει να υλοποιήσει το έργο, ενώ έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στα 

παραδοτέα των Δράσεων Α που έχουν ολοκληρωθεί. Τόνισε μάλιστα ότι η γνώση που προέκυψε 

από τις προπαρασκευάστηκες Δράσεις Α, συμβάλει σημαντικά στην υλοποίηση των δράσεων 

διατήρησης (Δράσεις C).  

 Η πορεία υλοποίησης του έργου στη συνέχεια 

Στη συνέχεια ο Δρ. Ηλιάδης μαζί με τον κ. Μιχάλη Μακρή (Περιφερειακός Λειτουργός Δάσους 

Πάφου) αναφέρθηκαν με λεπτομέρεια στις δράσεις διατήρησης που υλοποιούνται και μου 

αποτελούν και το κύριο διαχειριστικό εργαλείο για την επίτευξη των στόχων του έργου LIFE-

KEDROS. Ιδιαίτερη αναφορά έκαναν στις θετικές επιπτώσεις που θα αυτές αναμένεται να 

επιφέρουν στην δομή και σταθερότητα του οικοτόπου 9590*, τονίζοντας με αυτό τον τρόπο τον 

αντίκτυπο των δράσεων διατήρησης στην μακροπρόθεσμη διατήρηση του οικοτόπου 9590*. Τέλος, 

τόνισε τη 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 

ώθησε τους εταίρους του έργου να αναπτύξουν και να υλοποιήσουν πρακτικές και μεθόδους 

παρακολούθησης των επιπτώσεων του τόσο σε οικοσυστημικές υπηρεσίες όσο και σε κοινωνικό-

οικονομικό επίπεδο.  

 Επίσκεψη σε θέσεις υλοποίησης δράσεων του έργου 

Στη συνέχεια τα μέλη του ΣΕΦ επισκέφθηκαν τα σημεία εντός της «Κοιλάδας Κέδρων – Κάμπος» 

όπου έχουν υλοποιηθεί συγκεκριμένες δράσεις. Ο κος Μιχάλης Μακρής (εκπρόσωπος Τμήματος 

Δασών) Δασικός Περιφερειακός Λειτουργός της Δασικής Περιφέρειας Πάφου, εξήγησε τα μέτρα 

διατήρησης (Δράσεις C) που υλοποιήθηκαν σε κάθε περίπτωση, το σκοπό που εξυπηρετούν, το 

λόγο επιλογής των συγκεκριμένων θέσεων και τα αναμενόμενα αποτελέσματα. Συγκεκριμένα, τα 

μέλη ΣΕΦ επισκέφθηκαν τα σημεία όπου: 

- πραγματοποιήθηκαν δασοκομικές επεμβάσεις σε συστάδες κέδρου όπως για παράδειγμα η 

απομάκρυνση ατόμων τραχείας πεύκης (Pinus brutia) ή ακόμα και ατόμων κέδρου με σκοπό τη 

μείωση τόσο του διαειδικού όσο και του ενδοειδικού ανταγωνισμού (Δράση C.1), 

- θα πραγματοποιηθεί η σπορά σπερμάτων κέδρου και οι φυτεύσεις ατόμων κέδρου και συνοδών 

ειδών στο Σελλάδι της Ελιάς με σκοπό την αποκατάσταση του οικοτόπου 9590* (Δράση C.2), 

- εγκαταστάθηκαν μεταλλικές μπάρες για το μόνιμο κλείσιμο δασικών δρόμων με σκοπό τη 

μείωση της διακίνησης επισκεπτών εντός του δάσους και τη μείωση του κινδύνου πρόκλησης 

πυρκαγιάς (Δράση C.3), 

- τοποθετήθηκαν οι πινακίδες ευαισθητοποίησης του κοινού σχετικά με τον κίνδυνο έναρξης 

πυρκαγιάς εντός του οικοτόπου 9590* και τις συνέπειές της (Δράση C.3), 

- δημιουργήθηκαν οι ξερολιθιές για τον έλεγχο της διάβρωσης του εδάφους, με σκοπό τη 

βελτίωση της ανθεκτικότητας του οικοτόπου 9590* (δράση C.4) και 

- τοποθετήθηκαν οι τεχνητές φωλιές για τα ανθρωποπούλια που στοχεύουν την προσέλκυση των 

συγκεκριμένων θηρευτών για το βιολογικό έλεγχο του πληθυσμού της ποντίκας (δράση C.4). 

Παράλληλα, τα μέλη του ΣΕΦ επισκέφθηκαν τα σημεία όπου υλοποιήθηκαν έργα για την 

ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού όπως για παράδειγμα: 
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- το parklet στο σημείο στάσης των επισκεπτών στην είσοδο της Κοιλάδας Κέδρων, το οποίο 

παρέχει πληροφορίες στον επισκέπτη σχετικά με τον οικότοπο 9590* και τη σημασία 

διατήρησής του καθώς και τη συμβολή του έργου LIFE-KEDROS σε αυτό (Δράση Ε.1) και 

- οι ενημερωτικές πινακίδες που τοποθετήθηκαν σε στρατηγικά σημεία εντός της περιοχής 

εξάπλωσης του οικότοπου 9590* και αποσκοπούν στην ενημέρωση του επισκέπτη για τον 

οικότοπο 9590* και τη σημασία του και στην ευαισθητοποίηση σε θέματα διατήρησης. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Φωτογραφίες από την επίσκεψη των μελών του Συμβουλίου Ενδιαφερομένων Φορέων στην 

περιοχή εφαρμογής των δράσεων του έργου LIFE-KEDROS. 

3. ΑΝΟΙΚΤΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ  
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Στη διάρκεια της παρουσίασης του έργου από τον Δρ. Ηλιάδη αλλά και την περιήγηση εντός της 

περιοχής εξάπλωσης του οικοτόπου 9590*, οι εκπρόσωποι των Ενδιαφερόμενων Φορέων 

εξέφρασαν το ενδιαφέρον τους σχετικά με τις δράσεις που υλοποιούνται και τον σκοπό που 

εξυπηρετούν ενώ ταυτόχρονα έθιξαν κάποια σημεία προς σκέψη/συζήτηση από τους φορείς του 

έργου ή τα αρμόδια κυβερνητικά τμήματα:   

 Οι εκπρόσωποι των Ενδιαφερόμενων Φορέων προσφέρθηκαν να συμβάλουν ενεργά στις 

δράσεις διατήρησης που υλοποιούνται στο πλαίσιο του έργου καθώς πρότειναν στους 

φορείς του έργου όπως κατά τη διάρκεια των φυτεύσεων για την αποκατάσταση του 

οικοτόπου 9590* (δράση C.4), να συμμετέχουν και αυτοί μέσα από εθελοντικές ομάδες που 

μπορούν να δημιουργήσουν για το σκοπό αυτό. 

 Οι εκπρόσωποι των κοινοτήτων εξέφρασαν την ανάγκη που έχουν για μεγαλύτερη 

ενημέρωση σχετικά με χρηματοδοτικά εργαλεία για περιβαλλοντικές δράσεις/ 

δραστηριότητες που αφορούν φυσικά πρόσωπά και τα οποία μπορούν να αξιοποιηθούν 

μέσα από την ιδιωτική πρωτοβουλία στις κοινότητες τους. 
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