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 Χξεκαηνδνηηθό κέζν ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο γηα ηελ 
πινπνίεζε πεξηβαιινληηθώλ έξγσλ.  

 
 
 Γεληθόο ζηόρνο: 1) Δθαξκνγή  
            2) Δλεκέξσζε  
            3) Αλάπηπμε 

 
 
 
 Ππιώλαο LIFE+ Φύζε θαη Βηνπνηθηιόηεηα: 

 Σηόρνο λα ζπκβάιεη ζηελ πινπνίεζε ηεο Κνηλνηηθήο πνιηηηθήο θαη 
λνκνζεζίαο ζε ζέκαηα θύζεο θαη βηνπνηθηιόηεηαο. 

 

κοινοτική περιβαλλοντική 
πολιτική και νομοθεσία 
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 Η κειέηε, αλάδεημε θαη πξνζηαζία ηεο θπζηθήο 

καο θιεξνλνκηάο ζε πέληε επηιεγκέλεο πεξηνρέο, 

κε ηελ ελεξγή ζπκκεηνρή θαη ζπλεξγαζία ησλ 

ηνπηθώλ θνηλσληώλ θαη ησλ επηζηεκόλσλ. 
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ΜΑΦ 3: Πεξηνρή Κνηιάδα Κέδξσλ – Κάκπνο 

ΜΑΦ 5:  
Πεξηνρή Αζγάηαο ΜΑΦ 4: Χεξζόλεζνο ηνπ Αθάκα  

ΜΑΦ 1: Πεξηνρή Μηηζεξνύ  

ΜΑΦ 2: Πεξηνρή Κνηιάδα Κέδξσλ – 
Κάκπνο 
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 Γηαηί απηά ηα είδε θαη απηνί νη νηθόηνπνη; 

o Απαληνύλ απνθιεηζηηθά ζηελ Κύπξν. «Παγθόζκηα 
απνθιεηζηηθόηεηα». 

o Έρνπλ Δπξσπατθή ηδηαηηεξόηεηα: ραξαθηεξίδνληαη σο είδε θαη 
νηθόηνπνη πξνηεξαηόηεηαο γηα ηελ ΔΔ. 

o Δίδε πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηε Σύκβαζε ηεο Βέξλεο 
(ραξαθηεξίδνληαη σο απζηεξώο πξνζηαηεπόκελα). 

o Δίδε πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην βηβιίν «TOP 50». 

o Δίδε πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην Κόθθηλν βηβιίν ηεο ρισξίδαο ηεο 
Κύπξνπ. 
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 Η πξαγκαηνπνίεζε ησλ ζηόρσλ ηνπ έξγνπ ζα γίλεη κέζα από ηελ 
εθαξκνγή ηεο πξνζέγγηζεο ησλ Μηθξν-Απνζεκάησλ Φπηώλ 
(ΜΑΦ). 

 Τα ΜΑΦ είλαη πεξηνρέο κηθξήο έθηαζεο αιιά  κεγάιεο 
«νηθνινγηθήο αμίαο» πνπ απνζθνπνύλ ζηελ ζηνρεπκέλε 
πξνζηαζία κέξνπο ηνπ πιεζπζκνύ ελδεκηθώλ, ζπάλησλ θαη 
απεηινύκελσλ εηδώλ. 
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 Καηαγξαθή ησλ ζέζεσλ ησλ ππό κειέηε εηδώλ/νηθνηόπσλ  

 Καζνξηζκόο ησλ νξίσλ, ησλ ΜΑΦ. 

 Αλαιπηηθή ραξηνγξάθεζε ησλ ΜΑΦ . 

 Πξνεηνηκαζία Σρεδίσλ Παξαθνινύζεζεο γηα θάζε ΜΑΦ. 

 Καηάξηηζε Γηαρεηξηζηηθώλ Σρεδίσλ γηα θάζε ΜΑΦ. 

 Αμηνπνίεζε εκπεηξηώλ άιισλ Δπξσπατθώλ ρσξώλ πνπ 

πηνζέηεζαλ ηελ πξνζέγγηζε ησλ ΜΑΦ. 
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 Δγθαηάζηαζε ησλ ΜΑΦ ζην Πεδίν. 
 Καηαζθεπή θαη ηνπνζέηεζε πηλαθίδωλ (ελεκέξωζεο θαη νξηνζέηεζεο). 

 Καηαζθεπή κνλνπαηηώλ. 

 Δγθαηάζηαζε κόληκσλ επηθαλεηώλ παξαθνινύζεζεο. 
 5-15 επηθάλεηεο αλά ΜΑΦ. 

 Παξαθνινύζεζε ησλ ΜΑΦ. 
 Εγθαηάζηαζε ηαζκώλ Παξαθνινύζεζεο, Τινπνίεζε ρεδίνπ Παξαθνινύζεζεο, 

Εθζέζεηο Παξαθνινύζεζεο. 

 Δθαξκνγή κέηξσλ δηαηήξεζεο εληόο θαη εθηόο ησλ ΜΑΦ. 
 Δκπινπηηζκόο ησλ πιεζπζκώλ ησλ ππό κειέηε εηδώλ. 
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 Δλεκεξσηηθή εθζηξαηεία, δηνξγάλσζε εξγαζηεξίσλ, ζεκηλαξίσλ 

θαη ζπλεδξίσλ, παξαγσγή ελεκεξσηηθνύ πιηθνύ. 
 Ελεκεξωηηθό πιηθό (Ελεκεξωηηθά Δειηία, Ελεκεξωηηθά θπιιάδηα, Αθίζεο, DVD) 

 Τερληθέο εθδόζεηο, δεκηνπξγία Ιζηνζειίδαο, παξαγσγή ςεθηαθώλ 
δίζθσλ, εθιατθεπκέλε αλαθνξά. 
 Σερληθή/Επηζηεκνληθή Έθδνζε ηνπ Έξγνπ, Δεκηνπξγία ηζηνζειίδαο, δξαζηεξηόηεηεο ηνπ 

έξγνπ ζε CD-ROM, Εθιαϊθεπκέλε αλαθνξά, αλαθνηλώζεηο ζε δηεζλή επηζηεκνληθά 
ζπλέδξηα 

 Λεηηνπξγία θέληξσλ πιεξνθόξεζεο εληόο ηξηώλ Βνηαληθώλ 
θήπσλ. 

 Δηνηκαζία θαη δεκνζίεπζε ελόο βηβιίνπ γηα ηηο εκπεηξίεο ζε 
Παλεπξσπατθό επίπεδν από ηελ πηνζέηεζεο ηεο πξνζέγγηζεο ησλ 
ΜΑΦ. 
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 Απνηειείηαη από ηνλ:  

 Επικεφαλήσ Ομάδασ Διαχείριςησ Έργου (κα Χριςτίνα Πανταζή) 

 Υπεύθυνο Διαχείριςησ  Έργου (Δρ. Νικόλασ Ηλιάδησ) 

 Επιςτημονικό Υπεύθυνο του Έργου (Αν. Καθ. Κώςτασ Καδήσ),  

 Εκπρόςωπο του Τμήματοσ Δαςών (κ. Μηνάσ Παπαδόπουλοσ) 

 Εκπρόςωπο του Υπουργείου Εςωτερικών (Δρ. Ελευθέριοσ Χατζηςτερκώτησ) 

 Εκπρόςωπο τησ ΟΠΟΚ (κ. Τάςοσ Σιαλήσ) 

 Εκπρόςωπο του UNDP-ACT (Dr. Nicolas Jarraud) 

 Εκπροςώπουσ των 4 κοινοτήτων που βρίςκονται κοντά ςτισ περιοχέσ των ΜΑΦ 
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 Ρόινο ηνπ πκβνπιίνπ είλαη: 
 πγθξόηεζε ελόο κεραληζκνύ αλάπηπμεο ζπκκεηνρήο θαη ζπλεξγαζίαο 

όιωλ ηωλ ελδηαθεξνκέλωλ κεξώλ πνπ ζρεηίδνληαη έκκεζα ή άκεζα κε 
ην έξγν (θπβεξλεηηθνί παξάγνληεο, ΜΚΟ, ηνπηθή απηνδηνίθεζε): 

 Πξνώζεζε ηωλ ζηόρωλ ηνπ έξγνπ κε ηδηαίηεξε έκθαζε ζηελ 
εθζηξαηεία ελεκέξωζεο θαη ζηελ αλάπηπμε ζρέζεωλ κε ηηο ηνπηθέο 
θνηλωλίεο. 



 Οη ηνπηθέο θνηλόηεηεο αγλννύληαη θαη ζπάληα ζπκκεηέρνπλ 

από ηελ αξρή ζηελ πινπνίεζε πξνγξακκάησλ δηαηήξεζεο 

ηεο θύζεο. 

 

 

 

 

 Έρεη απνδεηρηεί όηη ηα πξνγξάκκαηα δηαηήξεζεο ηεο θύζεο 

είλαη πηζαλόηεξν λα πεηύρνπλ αλ ππνζηεξίδνληαη από ηηο 

ηνπηθέο θνηλσλίεο.  
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 Παξνρή πνιύηηκεο πεξηβαιινληηθήο γλώζεο (Τπόδεημε λέωλ ζέζεωλ 

ηωλ εηδώλ ζηόρωλ).  

 πκκεηνρή ζηηο δξάζεηο πξνζηαζίαο ηωλ θπηώλ. 

 Τπόδεημε ζέζεωλ ηνπνζέηεζεο ελεκεξωηηθνύ πιηθνύ εληόο ηεο 

θνηλόηεηαο. 

 Παξνρή ηζηνξηθώλ / πνιηηηζηηθώλ πιεξνθνξηώλ γηα ηελ θνηλόηεηα.  

 Ελεξγή ζπκκεηνρή ζηε  δηαρείξηζε ηωλ πεξηνρώλ (π.ρ. πηνζέηεζε ηωλ 

πεξηνρώλ από  ην ζρνιείν ηεο Κνηλόηεηαο).  
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 Η θνηλόηεηα κπαίλεη ζηνλ παγθόζκην ράξηε ησλ πεξηνρώλ 
πνπ αλαπηύζζνπλ πξσηνπνξηαθέο πξνζπάζεηεο 
δηαηήξεζεο ηεο θύζεο κε ηε ζπκκεηνρή ηνπ θνηλνύ. 
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 Η πεξηνρή ζα απνηειεί πόιν έιμεο γηα επηζηήκνλεο, 
εθπαηδεπηηθνύο θαη ζρνιεία κε εηδηθά ελδηαθέξνληα 
ζε ζέκαηα δηαηήξεζεο ηεο θύζεο. 

 Η πεξηνρή ζα απνηειεί πόιν έιμεο γηα ηνπξίζηεο κε 
εηδηθά ελδηαθέξνληα. 

 Οη λένη ηεο θνηλόηεηαο ζα έρνπλ ηε δπλαηόηεηα 
εκπινθήο ζε «πγηείο» δξαζηεξηόηεηεο πνπ 
ζρεηίδνληαη κε ην πεξηβάιινλ ηνπ ηόπνπ ηνπο. 
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 Δκπινπηηζκό ησλ πιεξνθνξηώλ πνπ δίλνληαη ζηελ ηζηνζειίδα 
καο γηα ηελ θνηλόηεηά ζαο. 

 Δγθαηάζηαζε  ελεκεξσηηθώλ πηλαθίδσλ εληόο ηεο θνηλόηεηαο, 
αιιά θαη εληόο ησλ ΜΑΦ.  

 Δγθαηάζηαζε κεηεσξνινγηθώλ ζηαζκώλ εληόο ησλ ΜΑΦ γηα ηελ 
ζπλερή ζπιινγή κεηεσξνινγηθώλ δεδνκέλσλ.  

 Έλαξμε παξαθνινύζεζεο θαη ζπιινγήο ζηνηρείσλ ησλ ππό 
κειέηε εηδώλ θαη νηθνηόπσλ, εληόο ησλ ΜΑΦ. 

 Γηεμαγσγή Παλεπξσπατθνύ ζπλεδξίνπ, κε ζέκα ηελ πηνζέηεζε 
ηεο πξνζέγγηζε ησλ ΜΑΦ γηα ζθνπνύο δηαηήξεζεο εηδώλ 
ρισξίδαο. Δπίζθεςε επηζηεκόλσλ ζηηο πεξηνρέο ησλ ΜΑΦ.  
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