Έλαξμε: Ιαλνπάξην 2010
Λήμε: Ινύλην 2013
Φξεκαηνδόηεζε:
Δίθηπν Σπλεξγαζίαο:
Αλάδνρνο Φνξέαο: Τκήκα Πεξηβάιινληνο
Σπλεξγαδόκελνη Φνξείο: Παλεπηζηήκην Frederick,
Παλεπηζηήκην Αζελώλ, ΟΠΟΟΚ, UNDP-ACT
Πξνϋπνινγηζκόο Πξνγξάκκαηνο: € 1.547.297,00
69,17 % (Χρηματοδότηση από EU)



Φξεκαηνδνηηθφ κέζν ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο γηα ηελ
πινπνίεζε πεξηβαιινληηθψλ έξγσλ.



Γεληθφο ζηφρνο: Δθαξκνγή,
Δλεκέξσζε
Αλάπηπμε.



Ππιψλαο LIFE+ Φχζε θαη Βνπνηθηιφηεηα:

θνηλνηηθήο
πεξηβαιινληηθήο
πνιηηηθήο θαη λνκνζεζίαο, κε ηελ
ελζωκάηωζε ηνπ πεξηβάιινληνο
ζε άιιεο πνιηηηθέο, εληζρύνληαο
ηελ επίηεπμε ηεο βηώζηκεο
αλάπηπμεο.

 Σηφρνο λα ζπκβάιεη ζηελ πινπνίεζε ηεο Κνηλνηηθήο πνιηηηθήο θαη

λνκνζεζίαο ζε ζέκαηα θχζεο θαη βηνπνηθηιφηεηαο.

○ Δθαξκνγή ησλ Οδεγηψλ γηα ηα Πνπιηά θαη ηνπο Οηθφηνπνπο (79/409/ΔΟΚ

θαη 92/43/ΔΟΚ) Πξνσζνχληαη δξάζεηο
πινπνίεζεο ηνπ Γηθηχνπ «Φχζε 2000».

ζηήξημεο,

αλάπηπμεο

θαη



Η βειηίσζε ηνπ θαζεζηψηνο δηαηήξεζεο ηεζζάξσλ (4) θπηηθψλ
εηδψλ πξνηεξαηφηεηαο ηεο Κχπξνπ πνπ βξίζθνληαη κέζα ζε
πεξηνρέο ΦΥΣΗ2000:
*Arabis kennedyae,
*Astragalus macrocarpus ssp. lefkarensis,
*Centaurea akamantis
*Ophrys kotschyi



Η βειηίσζε ηνπ θαζεζηψηνο δηαηήξεζεο δπν (2) νηθνηφπσλ
πξνηεξαηφηεηαο ηεο Κχπξνπ πνπ βξίζθνληαη κέζα ζε
πεξηνρέο ΦΥΣΗ2000:
*9590 Cedrus brevifolia forests (Cedrosetum brevifoliae),
*9390 Θακλψλεο θαη δαζηθέο ζπζηάδεο Quercus alnifolia




Δγθαηάζηαζε, παξαθνινχζεζε θαη δηαρείξηζε ελφο δηθηχνπ
πέληε (5) κηθξν-απνζεκάησλ θπηψλ (ΜΑΦ).
Τη είλαη ηα Μηθξν-απνζέκαηα θπηψλ - ΜΑΦ:
 Πεξηνρέο κηθξήο έθηαζεο (~1-20 ha) αιιά κεγάιεο «νηθνινγηθήο

αμίαο»
 Απνζθνπνχλ ζηελ ζηνρεπκέλε πξνζηαζία κέξνπο
πιεζπζκνχ ελδεκηθψλ, ζπάλησλ θαη απεηινχκελσλ εηδψλ


ηνπ

Δληφο ησλ ΜΑΦ γίλεηαη:
 Σπλερήο

παξαθνινχζεζε φισλ ησλ παξακέηξσλ πνπ
επεξεάδνπλ ηηο πεξηνρέο απηέο.
 Οξζνινγηθή δηαρείξηζε ησλ ζεκαληηθψλ εηδψλ, ζηελ νπνία
ζπκκεηέρνπλ επηζηήκνλεο θαη θνηλσληθέο νκάδεο.



Τα κηθξν-απνζέκαηα θπηψλ απνηεινχλ θέληξα
πξνζέιθπζεο επηζηεκφλσλ, αηφκσλ κε
εμεηδηθεπκέλα ελδηαθέξνληα, ζρνιείσλ θαη
άιισλ επηζθεπηψλ:
 Πξνυπφζεζε ε ειεγρφκελε πξφζβαζε.



Γνθηκαζκέλε Τερληθή, έρεη πηνζεηεζεί κε επηηπρία
ζε:





Ιζπαλία (Valencia, Manorca)
Διιάδα (Κξήηε)
Σινβελία (Karst)
Βνπιγαξία



Πξνπαξαζθεπαζηηθέο ελέξγεηεο, εθπόλεζε
ζρεδίωλ δηαρείξηζεο θαη/ ή ηωλ ζρεδίωλ δξάζεο



Σπγθεθξηκέλεο δξάζεηο δηαηήξεζεο



Επαηζζεηνπνίεζε – ζπκκεηνρή ηνπ θνηλνύ θαη
δηάδνζε ηωλ απνηειεζκάηωλ



Σπλνιηθή δηαρείξηζε θαη ιεηηνπξγία ηνπ έξγνπ παξαθνινύζεζε




Δπηζηεκνληθή κειέηε – δξαζηεξηφηεηεο δηαηήξεζεο ησλ
εηδψλ θαη νηθνηφπσλ
Σηελ ελεξγή ζπκκεηνρή θαη ζπλεξγαζία ησλ ηνπηθψλ
θνηλσληψλ θαη ησλ επηζηεκφλσλ



Απνηειείηαη απφ ηνλ:
 Δπηθεθαιήο











Οκάδαο Γηαρείξηζεο Έξγνπ – Δθπξφζσπν Τκήκαηνο
Πεξηβάιινληνο (θα Φξηζηίλα Παληαδή)
Δπηζηεκνληθφ Υπεχζπλν ηνπ Έξγνπ (Αλ. Καζ. Κψζηα Καδή)
Υπεχζπλν Γηαρείξηζεο Έξγνπ (Γξ. Νηθφια Ηιηάδε)
Δθπξφζσπν ηνπ Τκήκαηνο Γαζψλ (θ. Μελά Παπαδφπνπιν)
Δθπξφζσπν ηεο ΟΠΟΟΚ (θ. Τάζν Σηαιή)
Δθπξφζσπν ηνπ Υπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ (Γξ. Διεπζέξην Φαηδεζηεξθφηε)
Δθπξφζσπν ηνπ UNDP-ACT (Dr. Nicolas Jarraud)
Δθπξνζψπνπο ησλ 4 θνηλνηήησλ πνπ βξίζθνληαη θνληά ζηα ΜΑΦ

Μεραληζκφο πξνψζεζεο ζπκκεηνρήο, ελεκέξσζεο θαη αλάπηπμεο
ζπλεξγαζίαο φισλ ησλ ελδηαθεξνκέλσλ κεξψλ (θπβεξλεηηθψλ
παξαγφλησλ, ΜΚΟ, ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο):
 Σθνπφο ε πξνψζεζε ησλ ζηφρσλ ηνπ έξγνπ κε ηδηαίηεξε έκθαζε ζηελ

αλάπηπμε ζρέζεσλ κε ηηο ηνπηθέο θνηλσλίεο θαη ηελ πξνψζεζε εθζηξαηείαο
ελεκέξσζεο – επαηζζεηνπνίεζεο ηνπ θνηλνχ.



Οη ηνπηθέο θνηλφηεηεο αγλννχληαη θαη ζπάληα
ζπκκεηέρνπλ απφ ηελ αξρή ζηελ πινπνίεζε
πξνγξακκάησλ δηαηήξεζεο ηεο θχζεο.



Έρεη απνδεηρηεί φηη ηα πξνγξάκκαηα δηαηήξεζεο ηεο
θχζεο είλαη πηζαλφηεξν λα πεηχρνπλ αλ
ππνζηεξίδνληαη απφ ηηο ηνπηθέο θνηλσλίεο.

 Οη ηνπηθέο θνηλόηεηεο έρνπλ πξωηαξρηθό ξόιν ζηελ πινπνίεζε
ηνπ πξνγξάκκαηνο

 Παξνρή πνιύηηκεο πεξηβαιινληηθήο γλώζεο
 Σπκβνιή ζηνλ θαζνξηζκό ηωλ νξίωλ ηωλ πεξηνρώλ
 Σπκκεηνρή ζηηο δξάζεηο πξνζηαζίαο ηωλ θπηώλ

Σπκκεηνρή ζε ζπλεληεύμεηο
Σπκβνιή ζηνλ θαζνξηζκό ηωλ ζέζεωλ
Υπόδεημε ζέζεωλ ηνπνζέηεζεο ελεκεξωηηθνύ πιηθνύ
Ελεξγή ζπκκεηνρή ζηε δηαρείξηζε ηωλ πεξηνρώλ (π.ρ. πηνζέηεζε
ηωλ πεξηνρώλ από ην ζρνιείν ηεο Κνηλόηεηαο)



Καηαζθεπή πηλαθίδσλ, νη νπνίεο ζα πεξηγξάθνπλ ην έξγν.
 Οη πηλαθίδεο ζα ηνπνζεηεζνχλ ζε ζηξαηεγηθά ζεκεία πξνζηηά ζην θνηλφ εληφο
ησλ κηθξν-απνζεκάησλ θπηψλ θαη ζηηο θαηνηθεκέλεο πεξηνρέο πνπ γεηηληάδνπλ
κε ηα κηθξν-απνζέκαηα.



Γηεμαγσγή ηεζζάξσλ ζπλαληήζεσλ (εξγαζηεξίσλ) ζηηο θνηλφηεηεο




Μνλνήκεξν εξγαζηήξη γηα ηελ
μελαγψλ νηθνηνπξηζηζκνχ θαη
νξγαλψζεσλ, ζρεηηθά:




ζπκκεηνρή ησλ θαηνίθσλ ησλ ηνπηθψλ θνηλνηήησλ ζε αλνηθηή ζπδήηεζε γηα
ηνπο ζηφρνπο ηνπ έξγνπ, ηε δπλαηφηεηα ζπκβνιήο ησλ ηνπηθψλ θνηλνηήησλ
ζηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηνπ έξγνπ θαη ηα νθέιε πνπ πηζαλφλ λα
πξνθχςνπλ γηα ηηο θνηλφηεηεο απφ ηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ.

ελεκέξσζε ηνπξηζηηθψλ πξαθηφξσλ,
πεξηβαιινληηθψλ κε θπβεξλεηηθψλ

κε ηνπο ζηφρνπο ηνπ έξγνπ, ηε ζεκαζία ηεο πνηθηιφηεηαο ησλ θπηψλ ηεο
Κχπξνπ θαη εηδηθφηεξα ησλ πεξηνρψλ κειέηεο θαη ηηο δπλαηφηεηεο πνπ
δηαλνίγνληαη κε ην έξγν ζηα ζέκαηα νηθνινγηθνχ ηνπξηζκνχ.

Γηεμαγσγή παγθχπξηνπ δηαγσληζκνχ λέσλ (ειηθία 13-17), κε ζέκα πνπ
λα ζπλδέεηαη κε ηα ΜΑΦ θαη ηε δηαηήξεζε ηεο βηνπνηθηιφηεηαο ζηελ
Κχπξν.



Γηεμαγσγή δηθνηλνηηθνχ εξγαζηεξίνπ, φπνπ ζα θιεζνχλ λα ζπκκεηάζρνπλ
ειιελνθχπξηνη θαη ηνπξθνθχπξηνη εκπεηξνγλψκνλεο ζηελ επξχηεξε
ζεκαηηθή πεξηνρή ηνπ έξγνπ.
 Τν εξγαζηήξη ζα δηνξγαλσζεί ζηνπο ρψξνπο ηνπ UNDP θαη ζα είλαη

ελεκεξσηηθνχ ραξαθηήξα, παξνπζηάδνληαο ηα απνηειέζκαηα ηνπ έξγνπ, ελψ
επίζεο ζα εμεηαζηνχλ νη δπλαηφηεηεο γηα ηελ επέθηαζε ηεο πξνζέγγηζεο πνπ
πηνζεηεί ην έξγν ζην βφξεην ηκήκα ηνπ λεζηνχ.




Δλεκέξσζε ζην επξχ θνηλφ – αμηνπνίεζε έληππσλ θαη ειεθηξνληθψλ
ΜΜΔ (ηειεφξαζε, ξαδηφθσλν, εθεκεξίδεο, δηαδίθηπν)
Δηνηκαζία θαη δηάζεζε ελεκεξσηηθνχ πιηθνχ φπσο θπιιαδίσλ, αθηζψλ,
DVD θαη ελεκεξσηηθψλ δειηίσλ
Ηκεξίδα παξνπζίαζεο ησλ ηειηθψλ απνηειεζκάησλ ηνπ έξγνπ.

Οθέιε γηα ηηο Κνηλόηεηεο:


Οη θνηλφηεηεο κπαίλνπλ ζηνλ παγθφζκην ράξηε ησλ
πεξηνρψλ πνπ αλαπηχζζνπλ πξσηνπνξηαθέο πξνζπάζεηεο
δηαηήξεζεο ηεο θχζεο κε ηε ζπκκεηνρή ηνπ θνηλνχ



Οη πεξηνρέο ηνπο ζα απνηεινχλ πφιν έιμεο γηα
επηζηήκνλεο, εθπαηδεπηηθνχο, ηνπξίζηεο κε εηδηθά
ελδηαθέξνληα θιπ



Οη λένη ηεο θνηλφηεηαο ζα έρνπλ ηε δπλαηφηεηα εκπινθήο ζε
«πγηείο» δξαζηεξηφηεηεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ην πεξηβάιινλ
ηνπ ηφπνπ ηνπο.

