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1. Ειςαγωγι 
 

1.1. κοπόσ τθσ θμερίδασ 
 

Το ζργο με τίτλο «Δθμιουργία Δικτφου Μικρο-Αποκεμάτων Φυτϊν ςτθν Κφπρο για τθ 

Διατιρθςθ Ειδϊν και Οικοτόπων Προτεραιότθτασ», υλοποιείται ςτο πλαίςιο του 

προγράμματοσ LIFE+08 τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ. Το ζργο ςτοχεφει ςτθ μελζτθ, ανάδειξθ 

και διατιρθςθ τεςςάρων ενδθμικϊν φυτικϊν ειδϊν προτεραιότθτασ (*Arabis kennedyae, 

*Astragalus macrocarpus subsp. lefkarensis, *Centaurea akamantis και *Ophrys kotschyi) και 

δυο ενδθμικϊν τφπων οικοτόπων προτεραιότθτασ (9590* Δάςθ με Cedrus brevifolia -

Cedrocetum brevifoliae και 9390*Θαμνϊνεσ και δαςικζσ ςυςτάδεσ τθσ Quercus alnifolia) τθσ 

Κφπρου. Ο ςτόχοσ αυτόσ επιτυγχάνεται μζςα από τθν εγκατάςταςθ, παρακολοφκθςθ και 

διαχείριςθ ενόσ δικτφου πζντε Μικρο-Aποκεμάτων Φυτϊν (ΜΑΦ), μζςα ςε περιοχζσ του 

Δικτφου Natura 2000. 

Για τθν επιτυχι διατιρθςθ τθσ βιοποικιλότθτασ, θ ςυνεργαςία επιςτθμόνων και 

εμπειρογνωμόνων κεωρείται μείηονοσ ςθμαςίασ. Παράλλθλα όμωσ, κρίνεται απαραίτθτθ και 

αναγκαία θ ενθμζρωςθ και θ ςυμμετοχι του κοινοφ, τόςο ςτθ λιψθ αποφάςεων, όςο και 

ςτθν εφαρμογι μζτρων διατιρθςθσ. Στθ βάςθ αυτισ τθσ προςζγγιςθσ κακϊσ και τθσ 

επιδίωξθσ για δθμιουργία ενόσ δικτφου ΜΑΦ ςε ολόκλθρθ τθν Κφπρο, που να ςτοχεφει ςτθ 

βελτίωςθ του κακεςτϊσ διατιρθςθσ των ςπάνιων και απειλοφμενων φυτϊν ολόκλθρου του 

νθςιοφ, διοργανϊκθκε δικοινοτικι ςυνάντθςθ εργαςίασ (θμερίδα).   

Για τθν εφαρμογι τθσ προςζγγιςθσ των ΜΑΦ ςε όλθ τθν Κφπρο απαιτείται θ ςυμβολι και θ 

ςυνεργαςία Ελλθνοκυπρίων (ΕΚ) και Τουρκοκυπρίων (ΤΚ) επιςτθμόνων και θ ενεργι 

ςυμμετοχι του κοινοφ και από τισ δφο κοινότθτεσ. Κάτι τζτοιο απαιτεί τθ διάχυςθ των 

πλθροφοριϊν και των εμπειριϊν από το παρόν ζργο, ςχετικά με τθν προςζγγιςθ των ΜΑΦ, 

ςτθν ΤΚ επιςτθμονικι κοινότθτα. Τθν ανάγκθ αυτι κάλυψε θ υπό αναφορά δικοινοτικι 

θμερίδα, θ οποία παράλλθλα αποτζλεςε μια ζνδειξθ για τθν επικυμία ανάπτυξθσ 

ςυνεργαςίασ μεταξφ ΕΚ και ΤΚ κοινότθτασ υπό το αίςκθμα ενότθτασ για τθν επίλυςθ κοινϊν 

περιβαλλοντικϊν προβλθμάτων. 

Θ ςυνάντθςθ εργαςίασ πραγματοποιικθκε τθν 31θ Οκτωβρίου 2011, ςτο Cyprus Community 

Media Centre [CCMC, εγκαταςτάςεισ του United Nations Development Programme (UNDP)]. 

Τίτλοσ τθσ θμερίδασ ιταν «Θ δθμιουργία ενόσ ενιαίου Δικτφου Μικρο-Αποκεμάτων Φυτϊν ςε 

ολόκλθρθ τθν Κφπρο» (Workshop on creating an island-wide network of Plant Micro-

Reserves). Θ ςυνάντθςθ εργαςίασ απευκυνόταν ςτισ ακόλουκεσ ομάδεσ ενδιαφερομζνων 

(target groups): ΕΚ και ΤΚ επιςτιμονεσ, ΕΚ και ΤΚ περιβαλλοντικζσ οργανϊςεισ και μθ 

κυβερνθτικοί οργανιςμοί. 

Με βάςθ τθν πρόταςθ του ζργου, θ θμερίδα οργανϊκθκε από τθν Ομοςπονδία 

Περιβαλλοντικϊν Οργανϊςεων Κφπρου (ΟΠΟΚ) και το ‘United Nations Development 

Programme – Action for Cooperation and Trust (UNDP – ACT)’. Στθν πρόταςθ του ζργου, θ 

http://www.plantnet.org.cy/lang1/arabis_kennedyae.html
http://www.plantnet.org.cy/lang1/astragalus_macrocarpus_subsp_lefkarensis.html
http://www.plantnet.org.cy/lang1/astragalus_macrocarpus_subsp_lefkarensis.html
http://www.plantnet.org.cy/lang1/astragalus_macrocarpus_subsp_lefkarensis.html
http://www.plantnet.org.cy/lang1/centaurea_akamantis.html
http://www.plantnet.org.cy/lang1/ophrys_kotschyi_.html
http://www.plantnet.org.cy/lang1/cedrus_brevifolia_forests.html
http://www.plantnet.org.cy/lang1/cedrus_brevifolia_forests.html
http://www.plantnet.org.cy/lang1/cedrus_brevifolia_forests.html
http://www.plantnet.org.cy/lang1/cedrus_brevifolia_forests.html
http://www.plantnet.org.cy/lang1/scrub_and_low_forest_vegetation_of_quercus_alnifol.html
http://www.plantnet.org.cy/lang1/scrub_and_low_forest_vegetation_of_quercus_alnifol.html
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ΟΠΟΚ παρουςιάηεται ωσ ο αρμόδιοσ φορζασ για τθν πραγματοποίθςθ των δραςτθριοτιτων 

τθσ δράςθσ Δ.1 αλλά απαραίτθτθ ιταν θ ςυμβολι του φορζα UNDP-ACT για τθν πρόςκλθςθ 

και ενθμζρωςθ των ΤΚ ςυμμετεχόντων αλλά και για τθν πραγματοποίθςθ τθσ θμερίδασ ςτισ 

εγκαταςτάςεισ των Θνωμζνων Εκνϊν ςτθ Λευκωςία.   

Για τθν καλφτερθ οργάνωςθ τθσ θμερίδασ, εκπρόςωποσ του προγράμματοσ UNDP – ACT και θ 

ΟΠΟΚ απζςτειλαν θλεκτρονικά τθν πρόςκλθςθ και το πρόγραμμα τθσ θμερίδασ ςε ΤΚ και ΕΚ 

περιβαλλοντικζσ οργανϊςεισ (Παράρτθμα 1). Επίςθσ, για τθν ενθμζρωςθ του ευρζοσ κοινοφ, 

θ πρόςκλθςθ και το πρόγραμμα αναρτικθκαν ςτθν επίςθμθ ιςτοςελίδα του ζργου 

(www.plantnet.org.cy) ενϊ ςτάλκθκε και ειδοποίθςθ μζςω τθσ ομάδασ ςτο Facebook (group: 

“Establishment of a Plant Micro-Reserves Network in Cyprus”). 

 

 

 

2. υμμετοχι και παρουςιάςεισ 

Οι ςυντονιςμζνεσ προςπάκειεσ των δφο φορζων, για τθν ενθμζρωςθ διαφόρων ομάδων τθσ 

κάκε κοινότθτασ, είχαν ωσ αποτζλεςμα να επιτευχκεί ςθμαντικι ςυμμετοχι εκπροςϊπων 

των ενδιαφερόμενων ομάδων, με τον αρικμό των ςυμμετεχόντων να φτάνει τον αρχικό ςτόχο 

που είχε τεκεί με τθν πρόταςθ του ζργου (50 άτομα). Παρευρζκθκαν εκπρόςωποι από 

διάφορα Κυβερνθτικά Τμιματα τθσ Κυπριακισ Δθμοκρατίασ, ΕΚ και ΤΚ οργανϊςεισ και μθ-

κυβερνθτικοί οργανιςμοί, νζοι ΕΚ και ΤΚ επιςτιμονεσ και απλοί πολίτεσ  (Παράρτθμα 2 – 

Κατάλογοσ ςυμμετοχόντων ςτθν θμερίδα). 

Το πρόγραμμα τθσ θμερίδασ περιελάμβανε: 

 Παρουςίαςθ από τον Αναπλ. Κακ. Κϊςτα Καδι (Πανεπιςτιμιο Frederick), 

http://www.plantnet.org.cy/
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Επιςτθμονικό Υπεφκυνο του Ζργου PLANT-NET CY, με κζμα «Establishment of a Plant Micro-

Reserve Network in Cyprus for the Conservation of Priority Species and Habitats», 

 Παρουςίαςθ από τον Δρ. Nicolas Jarraud, εκπρόςωπο του UNDP-ACT, με κζμα 

«Cooperation for the conservation of rare endemic plants of Cyprus within the buffer zone», 

 Παρουςίαςθ από τον Δρ. Salih Gucel (μζλοσ του Cyprus Environmental Stakeholder 

Forum - CESF), με κζμα «Bridging the divide: Expanding the network to the TCC» και 

 Παρουςίαςθ από τθν Κα Sibel Paralik (μζλοσ CESF), με κζμα «Cyprus Environmental 

Stakeholder Forum and the biodiversity working group». 

 

Οι παρουςιάςεισ των ομιλθτϊν τθσ θμερίδασ, ζχουν αναρτθκεί ςτθν ιςτοςελίδα του ζργου 

(http://www.ncu.org.cy/plantnet/lang1/bicommunal_workshop.html), ενϊ μια ςφντομθ και 

περιλθπτικι παρουςίαςι τουσ γίνεται πιο κάτω: 

 

2.1.  Αν. Κακθγθτισ . Κϊςτασ Καδισ, Επιςτθμονικόσ Υπεφκυνοσ Ζργου (PLANT-NET CY): 

«Establishment of a Plant Micro-Reserve Network in Cyprus for the Conservation of Priority 

Species and Habitats». 

 

Ο Επιςτθμονικόσ Υπεφκυνοσ του Ζργου Δρ. Κϊςτασ Καδισ αρχικά παρουςίαςε τουσ ςτόχουσ 

του ζργου PLANT-NET CY, ενϊ ςτθ ςυνζχεια ανζπτυξε τθν προςζγγιςθ των ΜΑΦ, θ οποία 

ςιμερα χαρακτθρίηεται ωσ μια ευρζωσ αποδεκτι και μια από τισ αποτελεςματικζσ πρακτικζσ 

για τθ διατιρθςθ τθσ ποικιλότθτασ των φυτϊν ςε μικρισ ζκταςθσ περιοχζσ, οι οποίεσ ζχουν 

υψθλι αξία ωσ προσ το φυτικό πλοφτο, τον ενδθμιςμό ι τθν ςπανιότθτα. Ο Δρ Καδισ 

παρουςίαςε αναλυτικά τισ δράςεισ του ζργου και τθν πρόοδο που ζχει επιτελεςτεί μζχρι 

ςιμερα ςε ςχζςθ με τθν επίτευξθ των αρχικϊν ςτόχων. 

 

 
 

Ο Δρ Καδισ, ςθμείωςε τθ ςυμβολι των ΤΚ επιςτθμόνων ςτο ζργο και τθν προοπτικι 

μελλοντικισ επζκταςθσ του δικτφου ΜΑΦ ςτο βόρειο τμιμα τθσ Κφπρου. Επεςιμανε, τθν 

επικυμία για διάχυςθ των γνϊςεων και εμπειριϊν που αποκομίηονται μζςα από το ζργο, και 

http://www.ncu.org.cy/plantnet/lang1/bicommunal_workshop.html
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ςτισ δφο κοινότθτεσ με ςκοπό τθ μελλοντικι ςυνεργαςία για τθ δθμιουργία ενόσ Παγκφπριου 

Δικτφου ΜΑΦ, το οποίο κα αποτελζςει μζροσ ενόσ ευρφτερου Ευρωπαϊκοφ δικτφου. 

 

2.2. Δρ. Nicolas Jarraud, εκπρόςωποσ του προγράμματοσ UNDP-ACT: «Cooperation for 

the conservation of rare endemic plants of Cyprus within the buffer zone».  

 

Ο Δρ. Nicolas Jarraud παρουςίαςε το ζργο «Cooperation for the conservation of rare endemic 

plants of Cyprus within the buffer zone», το οποίο πραγματοποιικθκε το χρονικό διάςτθμα 

2007-2009, με χρθματοδότθςθ από το πρόγραμμα UNDP-ACT. Το ζργο αυτό, αποςκοποφςε 

ςτθ ςυνεργαςία μεταξφ ΕΚ και ΤΚ επιςτθμόνων για τθ διατιρθςθ και προςταςία 

υποπλθκυςμϊν των ενδθμικϊν ειδϊν Ophrys kotschyi και Tulipa cypria, που βρίςκονται ςτθ 

νεκρι ηϊνθ κοντά ςτο χωριό Μάμμαρι. Αναφζρκθκε ςτα προβλιματα που προζκυψαν και 

πωσ αυτά αντιμετωπίςτθκαν μζςω τθσ ςυνεργαςίασ τθσ ΕΚ και ΤΚ κοινότθτασ με τα Θνωμζνα 

Ζκνθ αλλά και τθν επίδραςθ που είχε το ζργο ςτθν τοπικι κοινωνία.  

 

 
 

Τόνιςε, επίςθσ, ότι οι φορείσ ζργων, ςχετικϊν με περιβαλλοντικά κζματα, που γειτνιάηουν με 

κοινότθτεσ, κα πρζπει να αποηθτοφν τθ ςυμβολι του κοινοφ ςτα ζργα αυτά και παράλλθλα 

να εργάηονται για τθν ενθμζρωςθ και τθν ευαιςκθτοποίθςθ του. Το πιλοτικό αυτό ζργο 

τζκθκε ςαν παράδειγμα για τθν άριςτθ ςυνεργαςία μεταξφ ΕΚ και ΤΚ ςε κζματα διατιρθςθσ 

τθσ βιοποικιλότθτασ και ότι κα μποροφςε να αποτελζςει τθ βάςθ για να εφαρμοςτεί θ 

προςζγγιςθ των ΜΑΦ ςε ολόκλθρο το νθςί. 

 

2.3. Δρ. Salih Gucel, Cyprus Environmental Stakeholders Board (CESF): «Bridging the 

divide: Expanding the network to the TCC».  

 

Ο Δρ. Salih Gucel υπογράμμιςε τθν ανάγκθ για εφαρμογι τθσ προςζγγιςθσ των ΜΑΦ ςε 

ολόκλθρθ τθν Κφπρο και παρουςίαςε ςυγκεκριμζνα παραδείγματα για το πϊσ θ προςζγγιςθ 
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αυτι κα μποροφςε να υιοκετθκεί ςτο βόρειο τμιμα τθσ Κφπρου. Ιδιαίτερθ αναφορά ζγινε ςε 

ζνα φυτικό είδοσ, το οποίο κα μποροφςε να αποτελζςει υποψιφιο υπό μελζτθ είδοσ για τθν 

εφαρμογι τθσ προςζγγιςθσ των ΜΑΦ και τθ διεφρυνςθ του δικτφου ΜΑΦ ςτο βόρειο τμιμα 

του νθςιοφ. Σφμφωνα με τον ομιλθτι, το Delphinium caseyi αποτελεί ενδεχομζνωσ ζνα από 

τα πιο ςπάνια Κυπριακά ενδθμικά είδθ. Παρουςίαςε τισ απειλζσ για το είδοσ, τθν επίδραςθ 

που δζχεται από τισ κλιματικζσ αλλαγζσ, τα επί τόπου και εκτόσ τόπου μζτρα διατιρθςθσ που 

εφαρμόηονται και πωσ κα μποροφςε να αποτελζςει ςτόχο για τθν επζκταςθ του δικτφου 

ΜΑΦ ςτο βόρειο τμιμα του νθςιοφ. Θ βιοποικιλότθτα και τα ψθλά επίπεδα ενδθμιςμοφ που 

παρουςιάηει θ χλωρίδα ςτθν Κφπρο γενικά και ςε περιοχζσ ςτο βόρειο τμιμα ειδικά, όπωσ ο 

Πενταδάκτυλοσ, υποδεικνφουν ότι θ διεφρυνςθ του δικτφου ΜΑΦ κα αποβεί προσ όφελοσ 

του φυςικοφ περιβάλλοντοσ και κα βοθκιςει ςτθ «γεφφρωςθ» των ςχζςεων ΕΚ-ΤΚ. 

 

 
 

 

2.4. κα Sibel Paralik, μζλοσ CESF: «Cyprus Environmental Stakeholders Forum (CESF) and 

the biodiversity working group». 

 

Θ κα Sibel Paralik παρουςίαςε τθν αποςτολι και τισ δραςτθριότθτεσ του CESF, που είναι 

ουςιαςτικά μια ςυνεργαςία μεταξφ ΕΚ και ΤΚ Μθ-Κυβερνθτικϊν οργανιςμϊν και ειδικϊν ςε 

περιβαλλοντικά κζματα, με ςκοπό τθν ενδυνάμωςθ τθσ ςυνεργαςίασ μεταξφ των δφο 

Κυπριακϊν κοινοτιτων. Επεξιγθςε τισ τζςςερεισ κεματικζσ ομάδεσ ςτισ οποίεσ 

κατθγοριοποιοφνται οι δραςτθριότθτεσ τθσ οργάνωςθσ και τα κακικοντα κάκε ομάδασ 

εργαςίασ. Παρουςίαςε τα επιτεφγματα του οργανιςμοφ όπωσ θ πραγματοποίθςθ 

εκςτρατείασ για τθν εξοικονόμθςθ νεροφ και θ εκπροςϊπθςι τθσ ςε διεκνι ςυνζδρια και 

διεκνείσ διοργανϊςεισ. Τζλοσ, επικεντρϊκθκε ςτα ζργα που πραγματοποιοφνται ςτο πλαίςιο 

τθσ κεματικισ ενότθτασ «Βιοποικιλότθτα», κζλοντασ να δείξει ότι κα μποροφςε, με μια 

ςυνεργαςία για τθν ανάπτυξθ ενιαίου δικτφου ΜΑΦ ςε ολόκλθρθ τθν Κφπρο, να ενιςχυκεί θ 

ιδθ υπάρχουςα ςυνεργαςία ΕΚ και ΤΚ κοινότθτασ ςτο πλαίςιο επίλυςθσ κοινϊν 
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περιβαλλοντικϊν προβλθμάτων και θ διεφρυνςθ των δράςεων τθσ οργάνωςθσ μζςα από 

περιβαλλοντικά προγράμματα. 

 

 
 

3. υηιτθςθ 

 

Με τθν ολοκλιρωςθ των παρουςιάςεων από τουσ ομιλθτζσ ακολοφκθςε ςυηιτθςθ 

«ςτρογγυλισ τραπζηθσ» κατά τθν οποία δόκθκε θ ευκαιρία διευκρίνθςθσ από τουσ ομιλθτζσ 

κεμάτων τα οποία ζκιξαν οι ςυμμετζχοντεσ αλλά και προβολισ των απόψεων και 

ειςθγιςεων από τουσ παρευριςκόμενουσ για τθν προςταςία τθσ βιοποικιλότθτασ, ςτθ βάςθ 

ςυνεργαςίασ επιςτθμόνων και οργανϊςεων τθσ ΕΚ και ΤΚ κοινότθτασ. Ιδιαίτερα τζκθκε και 

ςυηθτικθκε το κζμα τθσ ςυνεργαςίασ των δφο κοινοτιτων για τθ δθμιουργία ενόσ ενιαίου 

δικτφου ΜΑΦ που να καλφπτει ολόκλθρθ τθν Κφπρο. Αναλυτικότερα, ςτο διάλογο 

ςυηθτικθκαν και τονίςτθκαν μεταξφ άλλων, τα εξισ: 

i. Θ άψογθ ςυνεργαςία που υπιρξε και ςυνεχίηει να υπάρχει μεταξφ ΕΚ και ΤΚ 

επιςτθμόνων, ςτο πλαίςιο του ζργου PLANT-NET CY αλλά και ςτα πιλοτικά 

προγράμματα/ζργα που παρουςιάςτθκαν από τουσ ομιλθτζσ. 

ii. Θ επικυμία των ςυμμετεχόντων για τθν επζκταςθ του δικτφου των ΜΑΦ ςε ολόκλθρθ 

τθν Κφπρο με προτάςεισ για τθν προςταςία ςυγκεκριμζνων ενδθμικϊν ειδϊν 

χλωρίδασ. 

iii. Τα ενδθμικά είδθ και οι πλθκυςμοί των οποίων κινδυνεφουν (π.χ. Delphinium caseyi) 

και δζχονται ιςχυρζσ πιζςεισ από τθν κλιματικι αλλαγι και κυρίωσ από ανκρϊπινεσ 

δραςτθριότθτεσ όπωσ, θ οικιςτικι ανάπτυξθ, κακϊσ και θ προοπτικι αντιμετϊπιςθσ 

των πιζςεων αυτϊν άμεςα μζςα από τθν προςζγγιςθ των ΜΑΦ. 

iv. Οι δυςκολίεσ που παρουςιάςτθκαν ςτα δικοινοτικά προγράμματα/ζργα που 

περιλάμβαναν δραςτθριότθτεσ ςτθ νεκρι ηϊνθ και ο τρόποσ επίλυςισ τουσ.  

v. Θ προςζγγιςθ που πρζπει να ακολουκθκεί για τθν ευαιςκθτοποίθςθ των κατοίκων 

των επθρεαηόμενων κοινοτιτων, οφτωσ ϊςτε να επιδιωχκεί θ ςυναίνεςθ και εμπλοκι 
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τουσ ςε μελλοντικζσ δραςτθριότθτεσ διατιρθςθσ και να αποφευχκοφν δυςκολίεσ που 

αντιμετωπίςτθκαν ςτο παρελκόν. 

vi. Θ ανάγκθ για τθ διατιρθςθ τθσ επικοινωνίασ μεταξφ των ΕΚ και ΤΚ επιςτθμόνων και 

οργανιςμϊν με τθν προοπτικι ςυμμετοχισ ςε μελλοντικό πρόγραμμα/ζργο για τθν 

επζκταςθ του δικτφου ΜΑΦ ςε όλθ τθν Κφπρο, κακϊσ και τθσ ενεργοφσ ςυμμετοχισ 

των Θνωμζνων Εκνϊν (πρόγραμμα UNDP-ACT) ςτθν προςπάκεια αυτι. 

vii. Θ βοικεια εκ μζρουσ των Θνωμζνων Εκνϊν, ιδιαίτερα όςον αφορά ςτθ 

χρθματοδότθςθ αλλά και ςτθν ενθμζρωςθ όλων των περιβαλλοντικϊν οργανϊςεων 

και επιςτθμόνων που κα μποροφςαν να ςυμμετζχουν ςε ζνα πρόγραμμα/ζργο για τθ 

διεφρυνςθ του δικτφου ΜΑΦ ςτθν Κφπρο. 

viii. Οι πικανότθτεσ χρθματοδότθςθσ ενόσ ζργου για τθ διεφρυνςθ του δικτφου ΜΑΦ, 

από φορείσ, οι οποίοι ευαιςκθτοποιοφνται ςε κζματα περιβάλλοντοσ και προςταςίασ 

τθσ φφςθ, χωρίσ παράλλθλα να προκλθκεί οποιοδιποτε πολιτικό κζμα.  

 

Κατά τθ διάρκεια τθσ ςυηιτθςθσ τζκθκε επί τάπθτοσ θ ιδζα εφαρμογισ τθσ προςζγγιςθσ των 

ΜΑΦ ςτθν περιοχι Λιμνίτθ, με τθν από κοινοφ ςυνεργαςία ΕΚ και ΤΚ εμπειρογνωμόνων και 

κατοίκων τθσ ευρφτερθσ περιοχισ. Θ προτεινόμενθ περιοχι εμπίπτει ςτο επίςθμο Δίκτυο 

Natura 2000 τθσ Κυπριακισ Δθμοκρατίασ, αλλά παράλλθλα βρίςκεται και εντόσ τθσ νεκρισ 

ηϊνθσ. Πρόςφατα πραγματοποιικθκε θ διάνοιξθ του οδοφράγματοσ του Λιμνίτθ, μετά από 

ζντονθ αίτθςθ από τθν ΕΚ και ΤΚ κοινότθτα, προσ όφελοσ και των δφο. Θ ιδζα αυτι 

αντιμετωπίςτθκε κετικά από τουσ ςυμμετζχοντεσ, κακϊσ αφορά ςε περιοχι ςτθν οποία κα 

είναι δυνατό να αναμιχκοφν και να ςυνεργαςτοφν οι τοπικζσ ΕΚ και ΤΚ κοινότθτεσ ςτθ 

διατιρθςθ κάποιου ενδθμικοφ είδουσ ι τφπου οικοτόπου. Θ ςυγκεκριμζνθ περιοχι, παρόλο 

που εμπίπτει ςτθ νεκρι ηϊνθ, υπάγεται ςτθν Κυπριακι Δθμοκρατία (εφαρμόηεται το 

Ευρωπαϊκό κεκτθμζνο), αποτελεί μζροσ τθσ ευρφτερθσ περιοχισ Κοινοτικοφ Ενδιαφζροντοσ 

«Κοιλάδα των Κζδρων - Κάμποσ» (CY 2000008) ςτθν οποία εφαρμόηεται θ Οδθγία των 

Οικοτόπων (92/43/ΕΟΚ), μζςα από τθν επιτιρθςθ των αρμόδιων Κυβερνθτικϊν Τμθμάτων 
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τθσ Κυπριακισ Δθμοκρατίασ. Ζνα τζτοιο ζργο κα μποροφςε να διανοίξει το δρόμο ςτθ 

δθμιουργία νζων ΜΑΦ και να αποτελζςει το κεμζλιο λίκο για τθ δικοινοτικι ςυνεργαςία ςε 

περιβαλλοντικά κζματα, μζςα από τθν ςτιριξθ τόςο τον Θνωμζνων Εκνϊν, όςο και τθσ 

Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ (ΕΕ).  
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4. Σελικά ςυμπεράςματα 

 

Θ θμερίδα πραγματοποιικθκε επιτυχϊσ με ςυμμετοχι που κάλυψε τισ αρχικζσ προςδοκίεσ 

των φορζων του ζργου και με διεκπεραίωςθ των ςτόχων τθσ (όπωσ αυτοί πθγάηουν από τισ 

ςυμβατικζσ υποχρεϊςεισ του ζργου), αποτελϊντασ άλλο ζνα ςθμαντικό βιμα ςτθν 

προςπάκεια προςταςίασ και διατιρθςθσ τθσ Κυπριακισ φφςθσ. Θ ςυμμετοχι ΕΚ και ΤΚ 

επιδεικνφει τθν καλι κζλθςθ για ςυνεργαςία ςτθ βάςθ τθσ ενότθτασ με ςκοπό τθν επίλυςθ 

περιβαλλοντικϊν προβλθμάτων. Στο πλαίςιο αυτό, θ εφαρμογι τθσ προςζγγιςθσ των ΜΑΦ 

ςε ολόκλθρθ τθν Κφπρο, μπορεί να αποτελζςει μζςο γεφφρωςθσ των ςχζςεων ΕΚ και ΤΚ, 

ζχοντασ παράλλθλα ςτόχο τθ διαφφλαξθ τθσ κοινισ φυςικισ κλθρονομιάσ. Επιπρόςκετα, το 

ζργο και οι ςυντελεςτζσ του μποροφν να παρζχουν όλθ τθν πλθροφορία και τθν εμπειρία που 

προζκυψε αλλά και ςυνεχίηει να προκφπτει, για τθν ενθμζρωςθ και ευαιςκθτοποίθςθ του 

κοινοφ και τον εφοδιαςμό νζων επιςτθμόνων με τθν γνϊςθ γφρω από τθ κεωρία και τθν 

εφαρμογι τθσ προςζγγιςθσ των ΜΑΦ. 
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5. Παραρτιματα 

 
Παράρτθμα 1: Πρόςκλθςθ για τθν Ημερίδα και Διλωςθ υμμετοχισ 
 
Πρόσκληση για την Ημερίδα 

 

 
 

Δήλωση Συμμετοχής 

 

 

Registration Form  

WORKSHOP ON CREATING AN ISLAND-WIDE NETWORK OF PLANT MICRO-RESERVES  

CYPRUS COMMUNITY MEDIA CENTRE 

 

Monday, 31st October 2011, time 10:00 – 14:00, Cyprus Community Media Centre. 

 
Name / Surname:………………………………………………………………………………………………......................... 

Organization / Institution:…………………………………………………………………………………………………………. 

Position:..………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Telephone:……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Email:…………...………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Please send your registration form before  October 26th, 2011, at the e-mail address: 

nicolas.jarraud@undp.org or res.en@frederick.ac.cy  

mailto:nicolas.jarraud@undp.org
mailto:res.en@frederick.ac.cy
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Παράρτθμα 2: υμμετζχοντεσ ςτθν Ημερίδα 

A/A Επώνυμο Όνομα Οργανιςμόσ Ιδιότθτα 

 
1 

Adak Nazife  — Τουρκοκφπριοσ Επιςτιμονασ 

2 Alibey Kiymet — Φυςιολάτρθσ 

3 Buyukaga Ovul — Τουρκοκφπριοσ Επιςτιμονασ 

4 Cemal Lois — Φυςιολάτρθσ 

5 Emirzade Tugberk — Βιοκαλλιεργθτισ 

6 Erk Ayse — Τουρκοκφπριοσ Επιςτιμονασ 

7 Evran Suna — Τουρκοκφπριοσ Επιςτιμονασ 

8 Fuller Wayne — Τουρκοκφπριοσ Επιςτιμονασ 

9 Gardiyanoglu Uygar — Τουρκοκφπριοσ Επιςτιμονασ 

10 Geceyatmaz Huriye — Τουρκοκφπριοσ Επιςτιμονασ 
11 Geceyatmaz Yilbay — Τουρκοκφπριοσ Επιςτιμονασ 
12 Gokhan Bahar — Τουρκοκφπριοσ Επιςτιμονασ 

13 Gucel Salih CESF - ΜΚΟ Τουρκοκφπριοσ Επιςτιμονασ 

14 Jarraud Nicolas UNDP Θνωμζνα Ζκνθ 

15 Joynes John — Φυςιολάτρθσ 

16 Karahan Sema — Τουρκοκφπριοσ Επιςτιμονασ 

17 Kaya Fatma — Τουρκοκφπριοσ Επιςτιμονασ 

18 Kocadal Emine — Τουρκοκφπριοσ Επιςτιμονασ 

19 Kusetogullari Hasibe — Τουρκοκφπριοσ Επιςτιμονασ 

20 Merakli Mustafa — Φυςιολάτρθσ 

21 Ogluekiz Ozlem — Φυςιολάτρθσ 

22 Ozerem Misli — Τουρκοκφπριοσ Επιςτιμονασ 

23 Paralik Sibel CESF - ΜΚΟ Τουρκοκφπριοσ Επιςτιμονασ 
24 Yanilca Gulcan — Τουρκοκφπριοσ Επιςτιμονασ 
25 Ανδρζου Μάριοσ NCU, Παν/μιο Frederick Ελλθνοκφπριοσ Επιςτιμονασ 

26 Αριςτοφάνουσ Μάριοσ James Cooke University Ελλθνοκφπριοσ Επιςτιμονασ 

27 Βαςιλιϊτθσ Δθμιτρθσ ΑΚΤΘ – ΜΚΟ Ελλθνοκφπριοσ Επιςτιμονασ 

28 Δθμθτρίου Χριςτίνα ΑΚΤΘ -ΜΚΟ Ελλθνοκφπριοσ Επιςτιμονασ 

29 Ηαβροφ Δζςπω 
Τμιμα Περιβάλλοντοσ, 
(ΥΓΦΠΠ, ΚΔ) 

Ελλθνοκφπριοσ Επιςτιμονασ 

30 Ηωτόσ Σάββασ NCU, Παν/μιο Frederick Ελλθνοκφπριοσ Επιςτιμονασ 

31 Θλιάδθσ  Νικόλασ-Γιϊργοσ NCU, Παν/μιο Frederick Ελλθνοκφπριοσ Επιςτιμονασ 

32 Καδισ  Κϊςτασ NCU, Παν/μιο Frederick Ελλθνοκφπριοσ Επιςτιμονασ 

33 Καμζνου  Κυριακι ΑΚΤΘ - ΜΚΟ Ελλθνοκφπριοσ Επιςτιμονασ 

34 Κουηάλθ Θρϊ NCU, Παν/μιο Frederick Ελλθνοκφπριοσ Επιςτιμονασ 

35 Κουνναμάσ Κωςταντίνοσ NCU, Παν/μιο Frederick Ελλθνοκφπριοσ Επιςτιμονασ 

36 Κωνςταντίνου Κωςταντίνοσ NCU, Παν/μιο Frederick Ελλθνοκφπριοσ Επιςτιμονασ 

37 Λαηαρι Νάτια ETEK Φυςιολάτρθσ 

38 Μαηαράκθ Σοφία Frederick University Ελλθνοκφπριοσ Επιςτιμονασ 

39 Μαμμίδθσ  Χρίςτοσ Imperial College Ελλθνοκφπριοσ Επιςτιμονασ 

40 Μανωλάκθ Παραςκευι Πανεπιςτιμιο Πατρϊν Ελλθνοκφπριοσ Επιςτιμονασ 
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41 Νεάρχου Ανδρζασ Τμιμα Δαςϊν (ΥΓΦΠΠ, ΚΔ) Ελλθνοκφπριοσ Επιςτιμονασ 

42 Παναγιϊτου Αιμιλία American Academy Ελλθνοκφπριοσ Επιςτιμονασ 

43 Παπαγεωργίου Άγγελοσ ΟΠΟΚ - ΜΚΟ Φυςιολάτρθσ 

44 Παπαδόπουλοσ Μθνάσ Τμιμα Δαςϊν (ΥΓΦΠΠ, ΚΔ) Ελλθνοκφπριοσ Επιςτιμονασ 

45 Παπαςτυλιανοφ Νάταλθ Frederick University Ελλθνοκφπριοσ Επιςτιμονασ 

46 Παπαχριςτοφόρου Τάκθσ Τμιμα Δαςϊν (ΥΓΦΠΠ, ΚΔ) Ελλθνοκφπριοσ Επιςτιμονασ 
47 Σεργίδθσ Λεφκιοσ Terra Cypria - ΜΚΟ Ελλθνοκφπριοσ Επιςτιμονασ 

48 Στυλιανοποφλου Ελζνθ 
Τμιμα Περιβάλλοντοσ 
(ΥΓΦΠΠ, ΚΔ) 

Ελλθνοκφπριοσ Επιςτιμονασ 

49 Σϊςειλου Γεωργία ΟΠΟΚ Ελλθνοκφπριοσ Επιςτιμονασ 

50 Τηιρκαλλι Ζλλθ NCU, Παν/μιο Frederick Ελλθνοκφπριοσ Επιςτιμονασ 

51 Φάνου Κορίνα NCU, Παν/μιο Frederick Ελλθνοκφπριοσ Επιςτιμονασ 

 
Συντομογραφίεσ ςτον Πίνακα: 
CESF = Cyprus Environmental Stakeholders Forum 
NCU = Nature Conservation Unit 
UNDP = United Nations Development Programme 
ΕΤΕΚ = Επιςτθμονικό Τεχνικό Επιμελθτιριο Κφπρου 
ΟΠΟΚ = Οργάνωςθ Περιβαλλοντικϊν Οργανϊςεων Κφπρου 

ΥΓΦΠΠ, ΚΔ = Υπουργείο Γεωργίασ, Φυςικϊν Πόρων και Περιβάλλοντοσ., Κυπριακι 

Δθμοκρατία 

 


