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I. Εισαγωγή
Το έργο με τίτλο «Δημιουργία Δικτύου Μικρο-Αποθεμάτων Φυτών στην Κύπρο για
τη Διατήρηση Ειδών και Οικοτόπων Προτεραιότητας» και ακρωνύμιο PLANT-NET CY
(LIFE08NAT/CY/000453), υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού προγράμματος
LIFE+. Το έργο αποσκοπούσε στη βελτίωση της κατάστασης διατήρησης τεσσάρων
φυτικών ειδών προτεραιότητας (*Arabis kennedyae, *Astragalus macrocarpus subsp.
lefkarensis, *Centaurea akamantis και *Ophrys kotschyi) και δυο τύπων οικοτόπων
προτεραιότητας (*9590 Δάση με Cedrus brevifolia (Cedrocetum brevifoliae) και
*9390 Θαμνώνες και δασικές συστάδες της Quercus alnifolia) της Κύπρου, μέσω της
εγκατάστασης, παρακολούθησης και διαχείρισης ενός δικτύου πέντε ΜικροAποθεμάτων Φυτών (ΜΑΦ). Πρόκειται για είδη και οικότοπους που εμφανίζονται
αποκλειστικά στην Κύπρο και πουθενά αλλού στο κόσμο, και περιλαμβάνονται στα
Παρατήματα Ι και ΙΙ της Κοινοτικής Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ (Οδηγία Οικοτόπων), ως
είδη και τύποι οικοτόπων προτεραιότητας. Ο χαρακτηρισμός τους ως είδη και
οικότοποι «προτεραιότητας», δημιουργεί στην Κυπριακή Δημοκρατία την
υποχρέωση για άμεση λήψη μέτρων για τη διατήρησή τους.
Μια από τις βασικές επιδιώξεις του έργου, η οποία έμμεσα συμβάλλει και στην
ενίσχυση του καθεστώτος διατήρησης των συγκεκριμένων ειδών και τύπων
οικοτόπων, ήταν και η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού σε θέματα
διατήρησης της φύσης. Οι συντελεστές του έργου επεδίωξαν από τα αρχικά του
στάδια, μέσα από στοχευμένες δραστηριότητες, τη διάχυση πληροφοριών για τις
δράσεις και τα αποτελέσματά του. Η έκθεση αυτή καλύπτει μια από αυτές τις
δραστηριότητες, η οποία υλοποιήθηκε στο πλαίσιο της Δράσης Δ.1: «Ενημερωτική
εκστρατεία, διοργάνωση συναντήσεων εργασίας, σεμιναρίων και συνεδρίων,
παραγωγή ενημερωτικού υλικού», και συγκεκριμένα την «Τελική Εκδήλωση του
Έργου» (Final Info Day) για την παρουσίαση των τελικών αποτελεσμάτων και
εμπειριών που αποκτήθηκαν κατά τη διάρκεια των 42 μηνών υλοποίησής του.
Η «Τελική Εκδήλωση Έργου» πραγματοποιήθηκε στις 28 Ιουνίου 2013, στην
Αίθουσα Εκδηλώσεων του Ινστιτούτου Γεωργικών Ερευνών (Υπουργείο Γεωργίας,
Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος). Η διοργάνωση της εκδήλωσης έγινε από τους
φορείς του έργου και απευθύνθηκε σε συγκεκριμένες ομάδες-στόχους όπως:
αρμόδια κυβερνητικά τμήματα που ασχολούνται με θέματα προστασίας και
διατήρησης της φύσης, τοπικές αρχές, περιβαλλοντικές οργανώσεις (ΜΚΟ),
πανεπιστημιακά και ερευνητικά ιδρύματα, οργανωμένες ομάδες τουριστικών
πρακτόρων και ιδιώτες που ασχολούνται με θέμα διατήρησης της φύσης.
Σχετική πρόσκληση / πρόγραμμα της εκδήλωσης (Παράρτημα 1) αποστάληκε
ηλεκτρονικά σε όλες τις ομάδες στόχους, αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του έργου
καθώς και στη σελίδα κοινωνικής δικτύωσης που διατηρεί το έργο.
Στο χώρο της εκδήλωσης ήταν διαθέσιμο πλούσιο ενημερωτικό υλικό (παραδοτέα
του έργου), όπως για παράδειγμα ενημερωτικά δελτία, το DVD του έργου, η
εκλαϊκευμένη αναφορά (Layman’s Report), ο ψηφιακός δίσκος – CD κ.ά., τα οποία
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ετοιμάστηκαν σε όλη την πορεία του έργου (Δράσεις Δ.1 και Δ.2) (Εικ. 1).
Αναμνηστικά δώρα (καπελάκια, τσάντες και στυλό) που ετοιμάστηκαν από το έργο
κατά τον εορτασμό των 20-χρονων του προγράμματος LIFE, ήταν επίσης διαθέσιμα
στο χώρο της εκδήλωσης και δόθηκαν σε όσους συμμετείχαν. Στο χώρο
αναρτήθηκαν επίσης οι αφίσες που δημιουργήθηκαν στην πορεία του έργου, οι
οποίες περιελάμβαναν φωτογραφικό υλικό για την προβολή όλων των δράσεων του
έργου (προπαρασκευαστικές δράσεις, δράσεις διατήρησης και δράσεις διάχυσης).

Εικόνα 1. Μέρος του ενημερωτικού υλικού που υπήρχε στο χώρο της εκδήλωσης, για το κοινό.

3
Εικόνα 2. Στιγμιότυπο με τους συμμετέχοντες στην εκδήλωση.

II. Συμμετοχή και παρουσιάσεις
Η προσέλευση στην εκδήλωση ήταν ικανοποιητική, καλύπτοντας το στόχο των 50
συμμετεχόντων που τέθηκε με την πρόταση του έργου (Εικ. 2). Παρευρέθηκαν
εκπρόσωποι τμημάτων του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και
Περιβάλλοντος (ΥΓΦΠΠ) (όπως από το Τμήμα Περιβάλλοντος, Τμήμα Δασών,
Ινστιτούτο Γεωργικών Ερευνών) και του Υπουργείου Εσωτερικών, εκπρόσωποι του
γραφείου της Επιτρόπου Περιβάλλοντος, περιβαλλοντικών οργανώσεων, Τοπικής
Αυτοδιοίκησης, πανεπιστημιακών και άλλων ερευνητικών ιδρυμάτων και ενεργοί
πολίτες (Παράρτημα 2).
Η εκδήλωση ξεκίνησε με σύντομο χαιρετισμό της Γενικής Διευθύντριας του ΥΓΦΠΠ,
κας Αίγλης Παντελάκη, τον οποίο απηύθυνε εκ μέρους της ο κ. Λούης Τσαγγαρίδης
(Λειτουργός Α’, ΥΦΓΠΠ) (Εικ. 3). Με την εισαγωγική ομιλία της η Γενική Διευθύντρια
χαιρέτισε τις προσπάθειες που γίνονται για τη διατήρηση και προστασία της
φυσικής κληρονομιάς του νησιού. Τόνισε την ιδιαιτερότητα της βιοποικιλότητας της
Κύπρου και την ανάγκη εφαρμογής των Ευρωπαϊκών Οδηγιών για την προστασία
της. Τέλος, συγχάρηκε όλους τους φορείς του έργου PLANT-NET CY για την επιτυχή
ολοκλήρωσή του και για τα αποτελέσματα που προέκυψαν και δήλωσε ότι το
Τμήμα Περιβάλλοντος (Ανάδοχος Φορέας) δεσμεύεται να συνεχίσει τις
προσπάθειες διαχείρισης του δικτύου των Μικρο-Αποθεμάτων Φυτών που
εγκαταστάθηκε στο πλαίσιο του έργου.

Εικόνα 3. Ο κ Λούης Τσαγγαρρίδης απευθύνει χαιρετισμό εκ μέρους της Γενικής Διευθύντριας του
ΥΓΦΠΠ.
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Στη συνέχεια, το λόγο έλαβε η κα Έλενα Στυλιανοπούλου, Επικεφαλής της Ομάδας
Διαχείρισης Έργου (Τμήμα Περιβάλλοντος - Ανάδοχος Φορέας) (Εικ. 4). Η
παρουσίαση της κα Στυλιανοπούλου είχε τίτλο «Το πρόγραμμα LIFE+ στην Κύπρο
και η συμβολή του στη διατήρηση της βιοποικιλότητας». Μέσα από την
παρουσίαση αυτή έγινε ιδιαίτερη αναφορά στη σημασία του Δικτύου Natura 2000
και στην εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ (Οδηγία Οικοτόπων) στην
Κύπρο για τη διατήρηση και προστασία της βιοποικιλότητας του νησιού. Επίσης
αναφέρθηκε εκτενώς στη συμβολή του προγράμματος LIFE/LIFE+ στη
συγχρηματοδότηση έργων που στοχεύουν στη διατήρηση και προστασία ειδών και
οικοτόπων Κοινοτικού ενδιαφέροντος. Αναφερόμενη στους τρεις πυλώνες του
προγράμματος LIFE/LIFE+, η κα Στυλιανοπούλου επικεντρώθηκε στον πυλώνα LIFE+
Φύση, κάτω από τον οποίο υλοποιήθηκε το έργο PLANT-NET CY. Αναφέρθηκε τέλος
στους φορείς του έργου και τους κύριους στόχους του, όπως αυτοί επιτεύχθηκαν
μέσα από την εγκατάσταση, παρακολούθηση και διαχείριση ενός δικτύου πέντε
Μικρο-Αποθεμάτων Φυτών (ΜΑΦ).

Εικόνα 4. Η κ. Έλενα Στυλιανοπούλου, Επικεφαλής Ομάδας Διαχείρισης Έργου.

Η αναλυτική παρουσίαση του έργου και των αποτελεσμάτων του έγινε από τον Αν.
Καθηγ. Κώστα Καδή, Επιστημονικό Υπεύθυνο Έργου (Πανεπιστήμιο Frederick) (Εικ.
5). Η παρουσίαση του Δρα Καδή είχε τίτλο «Το έργο PLANT-NET CY: Η εφαρμογή
της προσέγγισης των Μικρο-Αποθεμάτων Φυτών και αποτελέσματα». Ο Δρ. Καδής,
αρχικά, τόνισε την πολύτιμη συνεισφορά όλων των φορέων του έργου PLANT-NET
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CY, τους οποίους και ευχαρίστησε για την άψογη συνεργασία καθ’ όλη τη διάρκεια
του έργου. Αναφέρθηκε στην εφαρμογή της προσέγγισης των ΜΑΦ σε διάφορες
χώρες της Ευρώπης, μέσα από το πρόγραμμα LIFE, από τη δεκαετία του ‘90, όταν
εφαρμόστηκε για πρώτη φορά στην Ισπανία, μέχρι και σήμερα.
Βασικός σκοπός της ομιλίας του Επιστημονικού Υπεύθυνου Έργου (ΕΥΕ) ήταν η
συνοπτική προβολή των σημαντικότερων δράσεων του έργου (προπαρασκευαστικές
δράσεις, δράσεις διατήρησης, δράσεις διάχυσης και δράσεις διαχείρισης) και η
εκτενής αναφορά στα αποτελέσματά του. Συγκεκριμένα, ο ΕΥΕ παρέθεσε τα
ποιοτικά και ποσοτικά αποτελέσματα των δράσεων παρακολούθησης και
διατήρησης που αποτέλεσαν και τον πυρήνα του έργου. Ανέδειξε τη συμμετοχή του
κοινού και των τοπικών κοινωνιών στη λήψη αποφάσεων και στις δράσεις
διατήρησης αλλά και τη σημασία της προσπάθειας ευαισθητοποίησης μαθητών και
νέων. Τέλος, αναφέρθηκε στη σημασία της συνεργασίας ακαδημαϊκών ιδρυμάτων,
τοπικών και κυβερνητικών φορέων και ΜΚΟ για την προστασία σημαντικών
στοιχείων της Κυπριακής φύσης. Σημειώνεται ότι, ο Δρ Καδής παρουσίασε
συνοπτικά και το βιβλίο που εκδόθηκε στο πλαίσιο του έργου με τίτλο “Plant MicroReserves: From Theory to Practice”, στο οποίο παρουσιάζονται οι εμπειρίες και οι
γνώσεις που έχουν συσσωρευτεί μέσα από την εφαρμογή της προσέγγισης των
ΜΑΦ σε διάφορες ευρωπαϊκές χώρες, κατά την τελευταία εικοσαετία.

Εικόνα 5. Ο Δρ. Κώστας Καδής, Επιστημονικός Υπεύθυνος Έργου.

Στη συνέχεια της εκδήλωσης, η κα Γεωργία Σώσειλου εκπρόσωπος της
Ομοσπονδίας Περιβαλλοντικών Οργανώσεων Κύπρου (ΜΚΟ) (ΟΠΟΚ) (Εικ. 6),
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ανάγνωσε ομιλία του προέδρου της ΟΠΟΚ (κ. Πέτρου Πασία) με τίτλο «Η διάχυση
της πληροφορίας». Η εκπρόσωπος της ΟΠΟΚ αναφέρθηκε στη σημασία που δόθηκε
από όλους τους συνεργαζόμενους φορείς, καθ’ όλη τη διάρκεια του έργου, στις
δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του κοινού. Τονίστηκαν οι προσπάθειες
που καταβλήθηκαν για την επίτευξη θετικής προσέγγισης εκ μέρους των τοπικών
κοινωνιών και οργανωμένων συνόλων ακόμα και σε περιπτώσεις όπου διαφάνηκε
να υπάρχει παραπληροφόρηση των πολιτών σε θέματα που αφορούν στο δίκτυο
Natura 2000. Εν κατακλείδι, αναφέρθηκαν τα πολλαπλά οφέλη των συμμετοχικών
διαδικασιών για περιβαλλοντικά ζητήματα που, μεταξύ άλλων, συμβάλλουν στην
ανάδειξη της ανάγκης για σεβασμό στη φυσική κληρονομιά.

Εικόνα 6. Η κ. Γεωργία Σώσειλου, εκπρόσωπος της ΟΠΟΚ.

Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με την προβολή της ταινίας (DVD) που ετοιμάστηκε
στο πλαίσιο του έργου, στην οποία παρουσιάζεται το έργο και η πορεία
υλοποίησής του. Η ταινία διάρκειας ~20 λεπτών που αποτέλεσε και παραδοτέο του
έργου, δόθηκε σε όλους τους συμμετέχοντες στην εκδήλωση.

III. Συζήτηση – Συμπεράσματα
Ακολούθησε συζήτηση, όπου οι συμμετέχοντες ήγειραν αρκετά θέματα και
ερωτήσεις προς τους εκπροσώπους του έργου. Αναφέρθηκαν, μεταξύ άλλων:
1. Η σημασία της υλοποίησης του After-LIFE Conservation Plan (Δράση Ε.6),
τόσο στην αειφόρο διαχείριση του δικτύου των πέντε ΜΑΦ που
εγκαταστάθηκαν, όσο και στη μετέπειτα διατήρηση των υπό μελέτη ειδών
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και τύπων οικοτόπων.
2. Σημειώθηκε η συμπερίληψη της έννοιας των ΜΑΦ εντός της Νέας Δασικής
Νομοθεσίας (2012) και η κήρυξη των τριών ΜΑΦ που βρίσκονται εντός
δασικών περιοχών, σε Φυσικά Μικρο-Αποθέματα, με Υπουργικό Διάταγμα.
Η τελική εκδήλωση του έργου PLANT-NET CY στέφθηκε με επιτυχία μιας και οι
συμμετέχοντες έδειξαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τα αποτελέσματα του έργου, άλλα
και για τις δράσεις που θα γίνουν ώστε να διασφαλιστεί η συνέχιση των
προσπαθειών διατήρησης των σπάνιων ειδών και τύπων οικοτόπων μέσα από την
προσέγγιση των ΜΑΦ. Έγινε αντιληπτό ότι τα ΜΑΦ αποτελούν ένα σημαντικό
εργαλείο, το οποίο μέσα από στοχευμένες δράσεις μπορεί να συμβάλει, τόσο στη
διατήρηση σπάνιων ενδημικών και απειλούμενων φυτών / τύπων οικοτόπων, όσο
και στην προβολή και προώθηση του φυσικού πλούτου για σκοπούς
ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης του κοινού καθώς και για εκπαιδευτικούς και
οικο-τουριστικούς σκοπούς.
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