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 Χρηματοδοτικό μέσο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την υλοποίηση 
περιβαλλοντικών έργων.  

 
 
 Γενικός στόχος: 1) Εφαρμογή  
            2) Ενημέρωση  
            3) Ανάπτυξη 

 
 
 
 Πυλώνας LIFE+ Φύση και Βιοποικιλότητα: 

o Στόχος να συμβάλει στην υλοποίηση της Κοινοτικής πολιτικής και 
νομοθεσίας σε θέματα φύσης και βιοποικιλότητας. 
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κοινοτική περιβαλλοντική 
πολιτική και νομοθεσία 
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 Η μελέτη, ανάδειξη και προστασία της φυσικής 

μας κληρονομιάς σε πέντε επιλεγμένες περιοχές, 

με την ενεργή συμμετοχή και συνεργασία των 

τοπικών κοινωνιών και των επιστημόνων. 
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ΜΑΦ 3: Περιοχή Κοιλάδα Κέδρων – Κάμπος 

ΜΑΦ 5:  
Περιοχή Ασγάτας ΜΑΦ 4: Χερσόνησος του Ακάμα  

ΜΑΦ 1: Περιοχή Μιτσερού  

ΜΑΦ 2: Περιοχή Κοιλάδα 
 Κέδρων –      Κάμπος 
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 Γιατί αυτά τα είδη και αυτοί οι οικότοποι; 
o Απαντούν αποκλειστικά στην Κύπρο. «Παγκόσμια 

αποκλειστικότητα». 

o Έχουν Ευρωπαϊκή ιδιαιτερότητα: χαρακτηρίζονται ως είδη και 
οικότοποι προτεραιότητας για την ΕΕ. 

o Είδη που περιλαμβάνονται στη Σύμβαση της Βέρνης 
(χαρακτηρίζονται ως αυστηρώς προστατευόμενα). 

o Είδη που περιλαμβάνονται στο βιβλίο «TOP 50». 

o Είδη που περιλαμβάνονται στο Κόκκινο βιβλίο της χλωρίδας 
της Κύπρου. 
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 Η πραγματοποίηση των στόχων του έργου γίνεται μέσα από την 
εφαρμογή της προσέγγισης των Μικρο-Αποθεμάτων Φυτών 
(ΜΑΦ). 

 Τα ΜΑΦ είναι περιοχές μικρής έκτασης αλλά  μεγάλης 
«οικολογικής αξίας» που αποσκοπούν στην στοχευμένη 
προστασία μέρους του πληθυσμού ενδημικών, σπάνιων και 
απειλούμενων ειδών. 

 



 Καταγραφή των θέσεων των υπό μελέτη ειδών/οικοτόπων.  

 Καθορισμός των ορίων, των ΜΑΦ. 

 Αναλυτική χαρτογράφηση των ΜΑΦ. 
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 Προετοιμασία Σχεδίων Παρακολούθησης για κάθε ΜΑΦ. 

 Κατάρτιση Διαχειριστικών Σχεδίων για κάθε ΜΑΦ. 

 Αξιοποίηση εμπειριών άλλων Ευρωπαϊκών χωρών που 

υιοθέτησαν την προσέγγιση των ΜΑΦ. 
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 Εγκατάσταση των ΜΑΦ στο Πεδίο. 
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• Κατασκευή και τοποθέτηση πινακίδων (ενημέρωσης και οριοθέτησης). 



 Εγκατάσταση των ΜΑΦ στο Πεδίο. 
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• Κατασκευή μονοπατιών και περίφραξη. 
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 Εγκατάσταση μόνιμων επιφανειών παρακολούθησης. 
5-15 επιφάνειες ανά ΜΑΦ. 

 Παρακολούθηση των ΜΑΦ. 
Εγκατάσταση Σταθμών Παρακολούθησης, Υλοποίηση Σχεδίου Παρακολούθησης, 
Εκθέσεις Παρακολούθησης. 
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 Εφαρμογή μέτρων διατήρησης εντός και εκτός των ΜΑΦ. 

 Εμπλουτισμός των πληθυσμών των υπό μελέτη ειδών. 



 
 Ενημερωτική εκστρατεία, διοργάνωση εργαστηρίων, σεμιναρίων 

και συνεδρίων, παραγωγή ενημερωτικού υλικού. 
 Ενημερωτικό υλικό (Ενημερωτικά Δελτία, Ενημερωτικά φυλλάδια σε ελληνικά, αγγλικά & 

τούρκικα,  Αφίσες, DVD) 
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   Συνάντηση εργασίας τουρισμού, διήμερη συνάντηση εργασίας εμπειρογνώμων, 
δικοινοτική συνάντηση εργασίας εμπριμόνων  

 

 Εκστρατεία ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης φοιτητών και μαθητών 
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• Θα διοργανωθεί Διαγωνισμός Νέων σε συνεργασία με το Παιδαγωγικό 
Ινστιτούτο Κύπρου 

cvhealth.net 
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Τεχνικές εκδόσεις, δημιουργία Ιστοσελίδας, παραγωγή 
ψηφιακών δίσκων, εκλαϊκευμένη αναφορά. 

Τεχνική/Επιστημονική Έκδοση του Έργου, Δημιουργία ιστοσελίδας, δραστηριότητες του 
έργου σε CD-ROM, Εκλαϊκευμένη αναφορά, ανακοινώσεις σε διεθνή επιστημονικά 
συνέδρια 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Λειτουργία κέντρων πληροφόρησης εντός τριών Βοτανικών 
κήπων. 
Ετοιμασία και δημοσίευση ενός βιβλίου για τις εμπειρίες σε 
Πανευρωπαϊκό επίπεδο από την υιοθέτησης της προσέγγισης των 
ΜΑΦ. 

www.plantnet.org.cy 
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Παρουσίαση του έργου στο 1ο Φεστιβάλ της Green-Dot Cyprus 

Group στο facebook 

Establishment of a Plant Micro-Reserve Network in Cyprus 
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Οδηγός Εφαρμογής Προγράμματος Σπουδών 
Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης – Εκπαίδευσης για την Αειφόρο 

Ανάπτυξη για Εκπαιδευτικούς Δημοτικής Εκπαίδευσης 



 Αποτελείται από τον:  

o Επικεφαλής Ομάδας Διαχείρισης Έργου (κα Έλενα Στυλιανοπούλου) 

o Υπεύθυνο Διαχείρισης  Έργου (Δρ. Νικόλας Ηλιάδης) 

o Επιστημονικό Υπεύθυνο του Έργου (Αν. Καθ. Κώστας Καδής),  

o Εκπρόσωπο του Τμήματος Δασών (κ. Μηνάς Παπαδόπουλος) 

o Εκπρόσωπο του Υπουργείου Εσωτερικών (Δρ. Ελευθέριος Χατζηστερκώτης) 

o Εκπρόσωπο της ΟΠΟΚ (κα Γεωργία Σώσειλου) 

o Εκπρόσωπο του UNDP-ACT (Dr. Nicolas Jarraud) 

o Εκπροσώπους των 4 κοινοτήτων που βρίσκονται κοντά στις περιοχές των ΜΑΦ 
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 Ρόλος του Συμβουλίου είναι: 
 Συγκρότηση ενός μηχανισμού ανάπτυξης συμμετοχής και συνεργασίας 

όλων των ενδιαφερόμενων μερών που σχετίζονται έμμεσα ή άμεσα με 
το έργο (κυβερνητικοί παράγοντες, ΜΚΟ, τοπική αυτοδιοίκηση): 

 Προώθηση των στόχων του έργου με ιδιαίτερη έμφαση στην 
εκστρατεία ενημέρωσης και στην ανάπτυξη σχέσεων με τις τοπικές 
κοινωνίες. 
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 Οι τοπικές κοινότητες αγνοούνται και σπάνια συμμετέχουν 

από την αρχή στην υλοποίηση προγραμμάτων διατήρησης 

της φύσης. 

 

 

 

 

 Έχει αποδειχτεί ότι τα προγράμματα διατήρησης της φύσης 

είναι πιθανότερο να πετύχουν αν υποστηρίζονται από τις 

τοπικές κοινωνίες.  
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 Παροχή πολύτιμης περιβαλλοντικής γνώσης (Υπόδειξη νέων θέσεων 

των ειδών στόχων).  

 Συμμετοχή στις δράσεις προστασίας των φυτών. 

 Υπόδειξη θέσεων τοποθέτησης ενημερωτικού υλικού εντός της 

κοινότητας. 

 Παροχή ιστορικών / πολιτιστικών πληροφοριών για την κοινότητα.  

 Ενεργή συμμετοχή στη  διαχείριση των περιοχών.  
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 Παροχή πολύτιμης περιβαλλοντικής γνώσης (Υπόδειξη νέων θέσεων 

των ειδών στόχων).  

 Συμμετοχή στις δράσεις προστασίας των φυτών. 

 Υπόδειξη θέσεων τοποθέτησης ενημερωτικού υλικού εντός της 

κοινότητας. 

 Παροχή ιστορικών / πολιτιστικών πληροφοριών για την κοινότητα.  

 Ενεργή συμμετοχή στη  διαχείριση των περιοχών (π.χ. υιοθέτηση των 

περιοχών από  το σχολείο της Κοινότητας).  

 



24 

 Η κοινότητα μπαίνει στον παγκόσμιο χάρτη των 
περιοχών που αναπτύσσουν πρωτοποριακές προσπάθειες 
διατήρησης της φύσης με τη συμμετοχή του κοινού. 
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 Η περιοχή θα αποτελεί πόλο έλξης για επιστήμονες, 
εκπαιδευτικούς και σχολεία με ειδικά ενδιαφέροντα σε θέματα 
διατήρησης της φύσης. 

 Η περιοχή θα αποτελεί πόλο έλξης για τουρίστες με ειδικά 
ενδιαφέροντα. 

 Οι νέοι της κοινότητας θα έχουν τη δυνατότητα εμπλοκής σε 
«υγιείς» δραστηριότητες που σχετίζονται με το περιβάλλον του 
τόπου τους. 
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