
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Ημερίδα για τις παράκτιες αμμοθίνες

Το Ροδιακό Δάσος σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Δασών Δωδεκανήσου
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου και  το Μεσογειακό Αγρονομικό
Ινστιτούτο Χανίων διοργανώνει την Παρασκευή 28 Ιουνίου 2013 στις 9:30
το πρωί στο Ακταίον ημερίδα με θέμα «Ανοιχτή πρόσκληση για συμμετοχή
σε ενημερωτική ημερίδα με τίτλο «Προστασία των παράκτιων αμμοθινών
με είδη κέδρων». 
Η  ημερίδα  διοργανώνεται  στα  πλαίσια  του  προγράμματος  LIFE+
JUNICOAST «Δράσεις  για  την  προστασία  των  παράκτιων  αμμοθινών  με
είδη  Κέδρων  στην  Κρήτη  και  στο  Ν.  Αιγαίο  (Ελλάδα)»
(LIFE07NAT/GR/000296) που υλοποιείται από το Μεσογειακό Αγρονομικό
Ινστιτούτο Χανίων σε συνεργασία με το Τμήμα Βιολογίας του Εθνικού και
Καποδιστριακού  Πανεπιστημίου  Αθηνών  και  τις  Διευθύνσεις  Δασών
Χανίων και Λασιθίου. 
Στόχος  της  ημερίδας  είναι  η  προώθηση  συγκεκριμένων  δράσεων
προστασίας,  η  διάδοση  της  εμπειρίας  στην  προώθηση  και  εκπαίδευση
σχετικά με τις τεχνικές και τις μεθόδους σε εθνικό επίπεδο, καθώς επίσης
και η ευαισθητοποίηση και  ενημέρωση του κοινού,  διασφαλίζοντας την
ευρύτερη προστασία του οικοτόπου αυτού στη νήσο Ρόδο. 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΕΡΙΔΑΣ 
09:30 - 10:00 Προσέλευση /Εγγραφή 
10:00 - 10:15 Καλωσόρισμα Ημερίδας 
Κωνσταντίνος Παπαδόπουλος, Δασολόγος-Περιβαλλοντολόγος, 
Πρόεδρος Δ.Σ. του «Ροδιακού Δάσους» 

10:15 - 11:00 Το Δίκτυο «NATURA 2000» και τα προγράμματα «LIFE+» 
Ο  οικότοπος  των  παράκτιων  αμμοθινών  με  είδη  κέδρων:  περιγραφή,
περιοχές που συναντάται, απειλές, προστασία. 

Το πρόγραμμα junicoast: εταίροι, χρονοδιάγραμμα, προπαρασκευαστικές
δράσεις,  δράσεις  προστασίας,  δράσεις  ευαισθητοποίησης  του  κοινού,
δράσεις διαχείρισης του προγράμματος. 
Γεώργιος  Καζάκης,  Δασολόγος,  Συντονιστής  του  Προγράμματος
«JUNICOAST» 

11:00  -  11:30  Προβολή  Βίντεο  για  τον  οικότοπο  των  παράκτιων
αμμοθινών με είδη κέδρων 
Μεσογειακό Αγρονομικό Ινστιτούτο Χανίων. 

11:30 - 11:50 Διάλειμμα 



11:50 - 12:10 Παράκτιες αμμοθίνες με είδη κέδρων και δίκτυο «Natura
2000» στο νησί της Ρόδου 

- Κωνσταντίνος Παπαδόπουλος, Δασολόγος �Περιβαλλοντολόγος, 
Πρόεδρος Δ.Σ. του «Ροδιακού Δάσους», 
-  Δέσποινα  Σιδέρη,  Δασοπόνος,  Υπεύθυνη  Τομέα  Περιβαλλοντικών
Προγραμμάτων 
του «Ροδιακού Δάσους». 

12:10 - 12:30 Ρόδος- Αμμοθίνες, παρελθόν, παρόν και μέλλον 
Νικόλαος Θεοδωρίδης, Δασολόγος-Περιβαλλοντολόγος, 
Γεν. Δ/ντής Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Αιγαίου. 

12:30 - 12:50 Προστασία των παράκτιων αμμοθινών με είδη κέδρων: το
Νομοθετικό Πλαίσιο. 
Αικατερίνη Μπαλατσούκα, Δασολόγος-Περιβαλλοντολόγος, 
Διευθύντρια Δασών Δωδεκανήσου 

12:50  -  13:10  Περιβαλλοντική  εκπαίδευση:  ο  δρόμος  για  την
ευαισθητοποίηση 
Κωνσταντίνα  Παπαστεργίου,  Δασολόγος-Περιβαλλοντολόγος,  Δήμος
Ρόδου 

13:10 -13:30 Ομάδα εργασίας με θέμα: Προτάσεις για την διαχείριση και
προστασία παράκτιων αμμοθινών με είδη κέδρων στο νησί της Ρόδου.


