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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 Ρροτεραιότθτασ», υλοποιείται ςτα πλαίςια 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 τφπων ενδθμικϊν 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.

Οι ςυντελεςτζσ του ζργου, αντιλαμβανόμενοι ότι ςθμαντικό κομμάτι για τθ διατιρθςθ τθσ
φφςθσ, αποτελεί θ ενθμζρωςθ, θ παροχι πλθροφοριϊν και θ ςυμμετοχι του κοινοφ ςε
διάφορεσ δράςεισ, προςπακοφν μζςα από ςειρά ςτοχευμζνων δράςεων να ενθμερϊςουν
το κοινό για τισ δράςεισ του ζργου και να ςυμβάλουν ςτθν ευαιςκθτοποίθςι του ςε κζματα
προςταςίασ τθσ φφςθσ. Στθ βάςθ αυτισ τθσ προςζγγιςθσ και ςτα πλαίςια των ςυμβατικϊν
υποχρεϊςεων του ζργου, διοργανϊκθκε ςυνάντθςθ εργαςίασ (θμερίδα) για τθν προβολι
των ςυγκεκριμζνων περιοχϊν μελζτθσ και του φυςικοφ πλοφτου τθσ Κφπρου, κακϊσ και των
δυνατοτιτων που διανοίγονται ςτα κζματα οικολογικοφ τουριςμοφ μζςα ςε περιοχζσ του
δικτφου Natura 2000 και ιδιαίτερα ςτισ ευρφτερεσ περιοχζσ που φιλοξενοφν τα ΜΑΦ..

Θ ςυνάντθςθ εργαςίασ πραγματοποιικθκε ςτισ 13 Ιανουαρίου 2011, ςτθν Αίκουςα
Ρολλαπλϊν Χριςεων του Τμιματοσ Γεωργίασ (Υπουργείο Γεωργίασ, Φυςικϊν Ρόρων και
Ρεριβάλλοντοσ) και είχε ωσ τίτλο: «Τουριςτικζσ δραςτθριότθτεσ ςε περιοχζσ Natura 2000: Θ
περίπτωςθ των Μικρο-Αποκεμάτων Φυτϊν (ΜΑΦ)». Θ ςυνάντθςθ εργαςίασ αποςκοποφςε
ςτθν ενθμζρωςθ των εξισ ομάδων-ςτόχων (target group): εκπροςϊπουσ του Κυπριακοφ
Οργανιςμοφ
Τουριςμοφ,
τουριςτικοφσ
πράκτορεσ,
ξεναγοφσ
οικοτουριςμοφ,
περιβαλλοντικζσ οργανϊςεισ και εκπροςϊπουσ των κοινοτιτων που γειτνιάηουν με τα ΜΑΦ.

Με βάςθ τθν πρόταςθ του ζργου υπεφκυνοσ φορζασ υλοποίθςθσ τθσ θμερίδασ ιταν θ
Ομοςπονδία Ρεριβαλλοντικϊν Οργανϊςεων Κφπρου (ΜΚΟ) *ΟΡΟΚ+, θ οποία ςε
ςυνεργαςία με το Ρανεπιςτιμιο Frederick και το Τμιμα Ρεριβάλλοντοσ, ςχεδίαςαν και
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υλοποίθςαν τθν θμερίδα. Στθν εκδιλωςθ απεφκυνε χαιρετιςμό ο Υφυπουργόσ παρά τω
Ρροζδρω (Δρ. Τίτοσ Χριςτοφίδθσ). Τθν θμερίδα τίμθςαν επίςθσ με τθν παρουςία τουσ ο
Υπουργόσ Γεωργίασ, Φυςικϊν Ρόρων και Ρεριβάλλοντοσ (κ. Δθμιτρθσ Θλιάδθσ), θ Γενικι
Διευκφντρια του ιδίου Υπουργείου (κα Αίγλθ Ραντελάκθ), κακϊσ και ο Επίτροποσ
Ρεριβάλλοντοσ (κ Χαράλαμποσ Θεοπζμπτου).

Για τθν καλφτερθ οργάνωςθ τθσ θμερίδασ θ ΟΡΟΚ, ετοίμαςε ςχετικι λίςτα
προςκεκλθμζνων ςτουσ οποίουσ αποςτάλθκε θλεκτρονικά (ι ταχυδρομικά) ςχετικι
ενθμερωτικι επιςτολι κακϊσ και πρόςκλθςθ με το πρόγραμμα τθσ θμερίδασ (Ραράρτθμα
1). Επίςθσ, για τθν καλφτερθ ενθμζρωςθ του κοινοφ για τθν θμερίδα, θ ΟΡΟΚ ετοίμαςε και
απζςτειλε δελτίο τφπου ςτα κακθμερινά ζντυπα ΜΜΕ (Ραράτθμα 2). Ραράλλθλα ο
Επιςτθμονικόσ Υπεφκυνοσ Ζργου (Δρ Κϊςτασ Καδισ) ςυμμετείχε ςε πρωινι ενθμερωτικι
τθλεοπτικι εκπομπι, όπου περιζγραψε τουσ ςκοποφσ του ζργου και ζδωςε πλθροφορίεσ
για τθν εκδιλωςθ, ενϊ τθν επόμενθ τθσ θμερίδασ παρουςίαςε το ζργο και τα
ςυμπεράςματα τθσ θμερίδασ ςε μεςθμβρινι ενθμερωτικι ραδιοφωνικι εκπομπι
(http://www.plantnet.org.cy/lang1/publicity.htmll).

2. υμμετοχι και παρουςιάςεισ
Οι ςυντονιςμζνεσ προςπάκειεσ ενθμζρωςθσ για τθ διεξαγωγι τθσ θμερίδασ, είχαν ωσ
αποτζλεςμα να επιτευχκεί ςθμαντικι ςυμμετοχι του κοινοφ και των ενδιαφερομζνων
ομάδων, με τον αρικμό των ςυμμετεχόντων να ξεπερνά τον αρχικό ςτόχο τθσ πρόταςθσ (50
άτομα). Ραρευρζκθκαν εκπρόςωποι από διάφορα Κυβερνθτικά Τμιματα (π.χ. Υπουργείο
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Εςωτερικϊν, ΚΟΤ, Τμιμα Ρεριβάλλοντοσ, Τμιμα Δαςϊν), περιβαλλοντικζσ οργανϊςεισ,
τοπικζσ και δθμοτικζσ αρχζσ, εκπρόςωποι των κοινοτιτων που ςυμμετζχουν ςτο ζργο,
κακϊσ και τουριςτικοί πράκτορεσ και ιδιοκτιτεσ αγροτουριςτικϊν καταλυμάτων
(Ραράρτθμα 2 – Κατάλογοσ με ςυμμετζχοντεσ).

Θ θμερίδα ξεκίνθςε με ζνα ςφντομο καλωςόριςμα από τον Αναπλθρωτι Διευκυντι του
Τμιματοσ Ρεριβάλλοντοσ (Δρα. Χαράλαμπο Χατηθπάκκο) και τον Επιςτθμονικό Υπεφκυνο
Ζργου (Δρα. Κϊςτα Καδι), προσ τουσ παρευριςκομζνουσ ςτθν θμερίδα και ςτθ ςυνζχεια
ακολουκικθκε το πρόγραμμα τθσ θμερίδασ που περιελάμβανε:


Χαιρετιςμό από τον Δρα Τίτο Χριςτοφίδθ, Υφυπουργό παρά τω Ρροζδρω,


Ραρουςίαςθ από τθν κα Μάρω Καηζπθ, Τουριςτικό Λειτουργό του Κυπριακοφ
Οργανιςμοφ Τουριςμοφ, με κζμα: «Ανάπτυξθ Τουριςμοφ Υπαίκρου-Φφςθσ τθσ Κφπρου»,

Ραρουςίαςθ από τθν κα Γεωργία Σϊςειλου, Επιςτθμονικι ςυνεργάτιδα τθσ ΟΡΟΚ
1
(ΜΚΟ) , με κζμα: «Τουριςμόσ και Ρεριβάλλον»,

Ραρουςίαςθ από τθν κα Δζςπω Ηαβροφ, Λειτουργό Ρεριβάλλοντοσ - Τμιμα
Ρεριβάλλοντοσ1, με κζμα: «Δίκτυο Natura 2000 – Συνεργαςία για τθν Ρροςταςία τθσ
Φφςθσ»,

Ραρουςίαςθ από τον κ Μθνά Ραπαδόπουλο, Συντθρθτι Δαςϊν Α’ – Τμιμα Δαςϊν1,
με κζμα: «Δαςικι Αναψυχι και Οικοτουριςμόσ ςε Δαςικζσ και άλλεσ Ρροςτατευόμενεσ
Ρεριοχζσ», και

1

Σσνεργαζόμενος φορέας τοσ έργοσ PLANT-NET CY.
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Ραρουςίαςθ από τον Δρα Κϊςτα Καδι, Επιςτθμονικό Υπεφκυνο Ζργου, Αν.
Κακθγθτι Ρανεπιςτθμίου Frederick1, με κζμα: «Τουριςτικζσ Δραςτθριότθτεσ και ΜικροΑποκζματα Φυτϊν».
Οι παρουςιάςεισ των ομιλθτϊν τθσ θμερίδασ, ζχουν αναρτθκεί ςτθν ιςτοςελίδα του ζργου
(http://www.plantnet.org.cy/lang1/tourism_workshop.html), ενϊ μια ςφντομι και
περιλθπτικι παρουςίαςι τουσ γίνεται πιο κάτω:

2.1. Χαιρετιςμόσ από Δρ. Σίτο Χριςτοφίδθ, Τφυπουργόσ παρά τω Προζδρω
Ο Δρ. Τίτοσ Χριςτοφίδθσ, αρχικά χαιρζτιςε τθ διεξαγωγι τθσ θμερίδασ, μεταφζροντασ τουσ
κερμοφσ χαιρετιςμοφσ του Ρροζδρου τθσ Δθμοκρατίασ προσ τουσ ςυντελεςτζσ του ζργου
PLANT-NET CY, επικροτϊντασ τουσ ςκοποφσ και τισ προςπάκειεσ του ζργου για τθν ανάδειξθ
και διατιρθςθ των ςθμαντικϊν φυτικϊν ειδϊν και οικοτόπων τθσ Κφπρου. Στθ ςυνζχεια
αναφζρκθκε ςτθν επιτακτικι ανάγκθ για ενίςχυςθ των προςπακειϊν προςταςίασ και
διατιρθςθσ του φυςικοφ περιβάλλοντοσ και τόνιςε ότι θ ευθμερία του ςθμερινοφ
ανκρϊπου είναι άμεςα αλλθλζνδετθ με ζνα υγιζσ φυςικό περιβάλλον. Μζςα από αναφορζσ
ςε ςχετικζσ μελζτεσ για τθν κλιματικι αλλαγι και τισ επιπτϊςεισ που κα επιφζρει ςτθν
Κφπρο ςτισ επόμενεσ δεκαετίεσ, τόνιςε τισ πολφπλευρεσ αρνθτικζσ ςυνζπειεσ που κα
παρατθρθκοφν τόςο για το περιβάλλον, όςο και για τθν οικονομία (τουριςμόσ και
οικονομικι ανάπτυξθ) και τθν ευθμερία του νθςιοφ. Συνοψίηοντασ, επεςιμανε τθ ςθμαςία
του ζργου ςτθν ανάδειξθ τθσ περιβαλλοντικισ ςυνείδθςθσ ςτθν Κφπρο και επιβεβαίωςε ότι,
τόςο ο ίδιοσ όςο και ο Ρρόεδροσ τθσ Δθμοκρατίασ, είναι ζνκερμοι υποςτθρικτζσ τζτοιων
ζργων.
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2.2. Παρουςίαςθ με τίτλο «Ανάπτυξθ Σουριςτικοφ Τπαίκρου-Φφςθσ τθσ Κφπρου», κα
Μάρω Καηζπθ, Σουριςτικόσ Λειτουργόσ Κυπριακόσ Οργανιςμόσ Σουριςμοφ (ΚΟΣ)
Θ εκπρόςωποσ του ΚΟΤ παρουςίαςε τθν τουριςτικι ανάπτυξθ τθσ Κφπρου ςτθν φπαικρο και
τθ ςχζςθ με τον φυςικό πλοφτο κακϊσ και τισ προςπάκειεσ του ΚΟΤ για τθν προϊκθςθ του
δίπολου φπαικροσ-φφςθ. Ζκανε αναφορά ςτο πρόγραμμα του αγροτουριςμοφ και τθ
δθμιουργία τθσ Κυπριακισ Εταιρείασ Αγροτουριςμοφ, θ οποία πλαιςιϊνεται από ιδιοκτιτεσ
αγροτουριςτικϊν καταλυμάτων, περιζγραψε τθν δθμιουργία κεματικϊν διαδρομϊν
(κραςιοφ, βυηαντινισ τζχνθσ) και παρουςίαςε διάφορα Ευρωπαϊκά προγράμματα που
ςυμμετείχε ο ΚΟΤ (π.χ. Leonardo da Vinci, Interreg). Τζλοσ, αναφζρκθκε ςτα υφιςτάμενα
μονοπάτια τθσ φφςθσ και ςτισ υφιςτάμενεσ και προγραμματιςμζνεσ ποδθλατικζσ διαδρομζσ
μζςα ςε φυςικζσ περιοχζσ.

2.3. «Σουριςμόσ και Περιβάλλον», κα Γεωργία ϊςειλου, Επιςτθμονικόσ ςυνεργάτθσ τθσ
ΟΠΟΚ (ΜΚΟ)
Θ εκπρόςωποσ τθσ Ομοςπονδίασ Ρεριβαλλοντικϊν Οργανϊςεων Κφπρου (ΟΡΟΚ)
παρουςίαςε τθν ανάγκθ ςυνφπαρξθσ του τουριςμοφ και του φυςικοφ περιβάλλοντοσ και
κατζδειξε τον τρόπο με τον οποίο μποροφν να ζχουν κετικι αλλθλεπίδραςθ ςτα πλαίςια τθσ
αειφόρου ανάπτυξθσ. Ραρουςίαςε «εναλλακτικζσ» μορφζσ τουριςμοφ (κρθςκευτικόσ,
πολιτιςτικόσ, οικοτουριςμόσ) και ανζφερε ότι θ Κφπροσ κα πρζπει να ξεφφγει από το
«βιομθχανοποιθμζνο» τουριςτικό προϊόν που προςφζρει, ςχεδόν αποκλειςτικά.
Ρεριζγραψε τον «ποιοτικό τουριςμό», μζςα από μια ορκολογιςτικι και περιβαλλοντικι
προςζγγιςθ, χαρακτθρίηοντασ τον ωσ τον τουριςμό που ςζβεται τον φυςικό πλοφτο και τον
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πολιτιςμό μιασ χϊρασ, ενϊ ζκανε χριςθ παραδειγμάτων από άλλεσ ευρωπαϊκζσ χϊρεσ,
παρουςιάηοντασ τισ δυνατότθτεσ που κα μποροφςε να ζχει θ Κφπροσ ςτον τομζα αυτοφ του
τουριςτικοφ προϊόντοσ. Αντιπαραβολι ςε αυτι τθν προςζγγιςθ του «ποιοτικοφ τουριςμοφ»,
ζγινε μζςα από τθν υφιςτάμενθ κατάςταςθ που επικρατεί ςτθν Κφπρο, με τθν προϊκθςθ
τθσ καταςκευισ γθπζδων γκολφ και τθν αλόγιςτθ τουριςτικι ανάπτυξθ ςτισ παράκτιεσ
περιοχζσ, με ζμφαςθ ςτισ τεράςτιεσ περιβαλλοντικζσ επιπτϊςεισ που επιφζρουν ςτον τόπο.
Τελειϊνοντασ, ζκανε αναφορά ςτο ζργο PLANT-NET CY και ςτθ ςυςχζτιςθ των ςτόχων του
με τον «ποιοτικό» τουριςμό.

2.4. Παρουςίαςθ με τίτλο «Δίκτυο Natura 2000 – υνεργαςία για τθν Προςταςία τθσ
Φφςθσ», κα Δζςπω Ηαβροφ, Λειτουργόσ Περιβάλλοντοσ - Σμιμα Περιβάλλοντοσ
Θ εκπρόςωποσ του Τμιματοσ Ρεριβάλλοντοσ ζκανε μια αναςκόπθςθ ςτθν εφαρμογι του
δικτφου Natura 2000 ςτισ χϊρεσ μζλθ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ και ανζλυςε τουσ ςτόχουσ
που κα καλφψει το δίκτυο ςε ςχζςθ με τθν προςταςία και διατιρθςθ τθσ βιοποικιλότθτασ
ςε ευρωπαϊκό επίπεδο. Σθμείωςε ότι, ςτθν Κφπρο μζχρι ςτιγμισ ζχουν προτακεί 41
περιοχζσ για ζνταξθ ςτο δίκτυο. Επεςιμανε ότι οι περιοχζσ του δικτφου Natura 2000 δεν
αποτελοφν ιεροφσ χϊρουσ και δεν αποκλείεται, εκ των προτζρων, κανζνα είδοσ ανάπτυξθσ.
Αντίκετα, το κάκε προτεινόμενο ζργο που βρίςκεται εντόσ ι πλθςίον περιοχισ Natura 2000
κα αξιολογείται μζςω τθσ διαδικαςίασ που κακορίςτθκε για τισ ςυγκεκριμζνεσ περιοχζσ (π.χ.
εναλλακτικζσ προτάςεισ, μζτρα μετριαςμοφ και αντιςτακμιςτικά μζτρα). Επιπρόςκετα,
ςθμείωςε ότι οι τουριςτικζσ δραςτθριότθτεσ ςτθ φφςθ ζχουν αυξθτικι τάςθ ςε ςχζςθ με τθ
ςταςιμότθτα των ςυμβατικϊν και κακιερωμζνων μορφϊν τουριςμοφ π.χ. μεγάλεσ
ξενοδοχειακζσ μονάδεσ.
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2.5. Παρουςίαςθ με τίτλο «Δαςικι Αναψυχι και Οικοτουριςμόσ ςε Δαςικζσ και άλλεσ
Προςτατευόμενεσ Περιοχζσ», κ Μθνάσ Παπαδόπουλοσ, υντθρθτισ Δαςϊν Α’ – Σμιμα
Δαςϊν
Ο εκπρόςωποσ του Τμιματοσ Δαςϊν ανάφερε ότι θ δαςικι αναψυχι είναι επιτακτικι
ανάγκθ για τον ςφγχρονο άνκρωπο αφοφ το δάςοσ προςφζρει πνευματικι και ςωματικι
αναηωογόνθςθ. Ζκανε αναφορά ςτθν αειφορικι προςζγγιςθ που πρζπει να ακολουκείται
ςτον τουριςτικό τομζα και παρουςίαςε διάφορεσ ιδιαιτερότθτεσ τθσ Κφπρου που τθν
κακιςτοφν ανταγωνιςτικό προοριςμό για τον επιςκζπτθ που επιηθτεί δραςτθριότθτεσ που
ζχουν ςχζςθ με τθ φφςθ. Τζτοιεσ ιδιαιτερότθτεσ είναι θ γεωμορφολογία, θ ζντονθ εναλλαγι
τοπίου, το μεγάλο ποςοςτό ενδθμιςμοφ, τα ςπάνια οικοςυςτιματα και οι μικρζσ
αποςτάςεισ εντόσ του νθςιοφ. Συνοψίηοντασ, παρουςίαςε ςτοιχεία από τθ χλωρίδα και τθν
πανίδα τθσ Κφπρου και ςτοιχεία για τα εκνικά δαςικά πάρκα. Χαρακτθριςτικά, ανζφερε ότι
το «Εκνικό Δαςικό Ράρκο Τροόδουσ» αποτελεί μία από τισ δεκατρείσ «Ρεριοχζσ με μεγάλο
αρικμό φυτικϊν ειδϊν» (Plant diversity hotspots) τθσ Μεςογείου.
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2.6. Παρουςίαςθ με τίτλο «Σουριςτικζσ Δραςτθριότθτεσ και Μικρο-Αποκζματα Φυτϊν»,
Δρ. Κϊςτασ Καδισ, Επιςτθμονικόσ Τπεφκυνοσ Ζργου, Αναπλθρωτισ Κακθγθτισ
Πανεπιςτθμίου Frederick
Ο Επιςτθμονικόσ Υπεφκυνοσ του ζργου αναφζρκθκε ςτο ζργο PLANT-NET CY,
περιγράφοντασ τθν προςζγγιςθ των Μικρο-Αποκεμάτων Φυτϊν (ΜΑΦ) και παρουςιάηοντασ
τισ επιλεγμζνεσ περιοχζσ με τα φυτικά είδθ και οικοτόπουσ που μελετοφνται. Ανζφερε τα
κριτιρια για τθν επιλογι των ΜΑΦ και τόνιςε τθ ςυμβολι των τοπικϊν κοινοτιτων τόςο
ςτθν επιτυχι υλοποίθςθ του ζργου όςο και ςτθν ανάδειξθ και προβολι των περιοχϊν
αυτϊν. Ραρουςίαςε τζλοσ ειςθγιςεισ ωσ προσ τισ δυνατότθτεσ ελεγχόμενθσ αξιοποίθςθσ
των ΜΑΦ για ςκοποφσ οικολογικοφ τουριςμοφ.
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3. υηιτθςθ
Με τθν ολοκλιρωςθ των παρουςιάςεων από τουσ ομιλθτζσ διεξιχκθ εκτεταμζνθ ςυηιτθςθ,
κατά τθν οποία οι ςυμμετζχοντεσ ιγειραν αρκετά κζματα., Αναπτφχκθκε ζνασ γόνιμοσ
διάλογοσ, κατά τον οποίο (μεταξφ άλλων), ςυηθτικθκαν τα εξισ:

Θ ςθμαςία τθσ πλιρουσ ανάπτυξθσ του πλαιςίου διαχείριςθσ των ΜΑΦ προτοφ
επιτραποφν τουριςτικζσ δραςτθριότθτεσ και οργανωμζνεσ επιςκζψεισ ςε αυτά.

Θ ανάγκθ για περαιτζρω ενθμζρωςθ και επιμόρφωςθ των τουριςτικϊν πρακτόρων
ζτςι ϊςτε να αυξθκεί το ενδιαφζρον και θ διαφιμιςθ για τον τεράςτιο φυςικό πλοφτο τθσ
Κφπρου, ο οποίοσ πολφ λίγο αξιοποιείται για τουριςτικζσ δραςτθριότθτεσ. Ομοίωσ, θ
ανάγκθ για επιμόρφωςθ και ενθμζρωςθ τθσ τοπικισ αυτοδιοίκθςθσ και των οργανωμζνων
ςυνόλων των κοινοτιτων.

Θ ανάγκθ για περιςςότερθ ενθμζρωςθ του κοινοφ και κυρίωσ των κοινοτιτων που
γειτνιάηουν με περιοχζσ του δικτφου “Natura 2000”, ωσ προσ τισ επιτρεπόμενεσ
δραςτθριότθτεσ (αναπτυξιακζσ, οικοδομικζσ, τουριςτικζσ) εντόσ των ορίων του δικτφου.

Θ διαχρονικι ζλλειψθ ςυντονιςμοφ, οι διεςπαρμζνεσ ευκφνεσ και θ αςυνεννοθςία
μεταξφ κυβερνθτικϊν τμθμάτων, τοπικισ αυτοδιοίκθςθσ και άλλων φορζων για τισ
διάφορεσ πολιτικζσ του κράτουσ, πρακτικι που λειτουργεί ςε αρκετζσ περιπτϊςεισ εισ
βάροσ του περιβάλλοντοσ.

Θ ζλλειψθ μακροπρόκεςμου ςχεδιαςμοφ ανάπτυξθσ βάςει του υφιςτάμενου
μοντζλου ανάπτυξθσ που ωκεί τισ κοινότθτεσ να ηθτοφν ςυνεχϊσ διεφρυνςθ των οικιςτικϊν
ορίων τουσ, επιφζροντασ πίεςθ ςτο περιβάλλον και τθ βιοποικιλότθτα.

Θ ανάγκθ για προςδιοριςμό του «ποιοτικοφ τουριςμοφ», θ βελτίωςθ των
προγραμμάτων αγροτουριςμοφ που ζχει δθμιουργιςει ο ΚΟΤ και θ ανάγκθ για
περιςςότερθ προϊκθςθ εναλλακτικϊν μορφϊν τουριςμοφ.

10

Από τθν πλευρά των ομιλθτϊν, επιςθμάνκθκε ότι κα δθμιουργθκοφν μονοπάτια για
ελεγχόμενθ πρόςβαςθ επιςκεπτϊν ςτα ΜΑΦ και αναφζρκθκε ότι ζχει κακοριςτεί άτομο
επικοινωνίασ ςτο οποίο κα μπορεί κάποιοσ να απευκφνεται για τθν οργάνωςθ τζτοιων
επιςκζψεων. Αναφζρκθκε ότι τα ΜΑΦ που εντάςςονται ςε κρατικά δάςθ κα
κεςμοκετθκοφν νομικά είτε μζςω του νομικοφ πλαιςίου που διζπει το δίκτυο Natura 2000
ι μζςω τθσ Δαςικισ Νομοκεςίασ. Τονίςτθκε ότι, δεν αποκλείεται κανζνα είδοσ ανάπτυξθσ
ςε περιοχζσ του δικτφου Natura 2000 αλλά κάκε προτεινόμενο ζργο ςε τζτοιεσ περιοχζσ κα
εξετάηεται μζςω τθσ Επιτροπισ Εκτίμθςθσ Ρεριβαλλοντικϊν Επιπτϊςεων από Οριςμζνα
Ζργα. Τζλοσ, ζγινε αναφορά ςτισ διιςτάμενεσ απόψεισ των διαφόρων φορζων για τον
οριςμό του «ποιοτικοφ τουριςμοφ» και ζγινε αντιλθπτό ότι θ Κφπροσ ζχει μεγάλεσ
δυνατότθτεσ για προςζλκυςθ τουριςτϊν με ιδιαίτερα ενδιαφζροντα π.χ. φφςθ, πολιτιςτικι
κλθρονομιά.
Κατά τθν διάρκεια τθσ ςυηιτθςθσ ζγιναν διάφορεσ προτάςεισ και ειςθγιςεισ:

Ρροϊκθςθ του ζργου PLANT-NET CY ςτα ςχολεία για περαιτζρω εμπλοκι των
μακθτϊν.

Ρεραιτζρω διάχυςθ ενθμερωτικοφ υλικοφ ςε ενδιαφερόμενουσ φορείσ π.χ. ΚΟΤ,
Κζντρα Ρεριβαλλοντικισ Εκπαίδευςθσ, αγροτουριςτικά καταλφματα, Δαςικοφσ Στακμοφσ.

Διοργάνωςθ παρόμοιασ θμερίδασ με ςτόχο τθν ενθμζρωςθ και άλλων φορζων
όπωσ είναι το Υπουργείο Εμπορίου, Βιομθχανίασ και Τουριςμοφ για περαιτζρω προϊκθςθ
τθσ περιβαλλοντικισ ςυνείδθςθσ άλλα και διεφρυνςθ και αναβάκμιςθ του τουριςτικοφ
προϊόντοσ τθσ Κφπρου.

Κακοριςμόσ απαγορευμζνων δραςτθριοτιτων ςε περιοχζσ Natura 2000 για να
γνωρίηει και το ευρφτερο κοινό τί επιτρζπεται αλλά και για να διευκολφνει τθ δράςθ των
τοπικϊν αρχϊν και οργανϊςεων για τθν προςταςία των περιοχϊν.

4. Σελικά ςυμπεράςματα
Εν κατακλείδι κα πρζπει να ςθμειωκεί ότι θ θμερίδα πζρα από τθν επιτυχι διεκπεραίωςθ
των ςτόχων τθσ (όπωσ αυτοί πθγάηουν από τισ ςυμβατικζσ υποχρεϊςεισ του ζργου),
αποτζλεςε ζνα ςθμαντικό βιμα για τθν παρουςίαςθ και ανάδειξθ του φυςικοφ πλοφτου τθσ
Κφπρου και των δυνατοτιτων που παρουςιάηει θ Κφπροσ προσ τθν ανάπτυξθ και προϊκθςθ
εναλλακτικϊν μορφϊν τουριςμοφ, με επίκεντρο το φυςικό τθσ περιβάλλον, αλλά και τθν
προςζλκυςθ «ποιοτικϊν τουριςτϊν» που ςζβονται το φυςικό περιβάλλον τθσ χϊρασ που
επιςκζπτονται. Σε αυτά τα πλαίςια, τα Μικρο-Αποκζματα Φυτϊν (ΜΑΦ), αποτελοφν ζνα
ςθμαντικό εργαλείο, το οποίο μζςα από ςτοχευμζνεσ και ελεγχόμενεσ κινιςεισ, μπορεί να
ςυμβάλει ςτθν προϊκθςθ τουριςμοφ με ειδικά ενδιαφζροντα. Ραρ’ όλα αυτά, τονίςτθκε θ
ςθμαςία τθσ ςυμβολισ όλων των εμπλεκόμενων φορζων για τθν προϊκθςθ μορφϊν
τουριςμοφ που ςυνάδουν με τουσ ςτόχουσ του ζργου PLANT-NET CY.
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5. Παραρτιματα
Παράρτθμα 1: Πρόςκλθςθ για τθν θμερίδα, ενθμερωτικι επιςτολι και διλωςθ
ςυμμετοχισ
Πρόςκλθςθ για τθν θμερίδα
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Ενθμερωτικι επιςτολι για τθν τουριςτικι θμερίδα

30 Δεκεμβρίου 2010

Θζμα: Σουριςτικζσ δραςτθριότθτεσ ςε περιοχζσ του Δικτφου Natura 2000: Θ περίπτωςθ
των Μικρο-Αποκεμάτων Φυτϊν (ΜΑΦ)

Το ζργο με τίτλο «Δθμιουργία Δικτφου Μικρο-Αποκεμάτων Φυτϊν ςτθν Κφπρο για τθ
Διατιρθςθ Ειδϊν και Οικοτόπων Προτεραιότθτασ» υλοποιείται ςτα πλαίςια του
προγράμματοσ LIFE+ τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ. Το ζργο ξεκίνθςε τον Ιανουάριο 2010 και
ζχει ςυνολικι διάρκεια 42 μινεσ.
Το ζργο ςτοχεφει ςτθ μελζτθ, ανάδειξθ και διατιρθςθ τεςςάρων φυτικϊν ειδϊν
προτεραιότθτασ και δυο τφπων οικοτόπων προτεραιότθτασ (με βάςθ τθν ευρωπαϊκι οδθγία
των οικοτόπων 92/43/ΕΟΚ) τθσ Κφπρου. Ρρόκειται για είδθ και οικότοπουσ που
εμφανίηονται αποκλειςτικά ςτθν Κφπρο και ςε κανζνα άλλο μζροσ του πλανιτθ. Θ
Ευρωπαϊκι Ζνωςθ ςυμπεριζλαβε ςτα παρατιματα τθσ «Οδθγίασ των οικοτόπων
92/43/ΕΟΚ» ωσ είδθ και οικοτόπουσ προτεραιότθτασ, αφοφ κεωρεί αναγκαία τθ λιψθ
άμεςων μζτρων που να ςτοχεφουν ςτθ διατιρθςι τουσ, αφοφ είναι μοναδικά και
κινδυνεφουν άμεςα από ανκρωπογενείσ, κλιματικζσ, βιολογικζσ ι άλλεσ απειλζσ.
Θ υλοποίθςθ του ςτόχου του ζργου επιδιϊκεται μζςα από τθν εγκατάςταςθ,
παρακολοφκθςθ και διαχείριςθ ενόσ δικτφου πζντε Μικρο-Αποκεμάτων Φυτϊν (ΜΑΦ). Τα
ΜΑΦ (Plant Micro-Reserves, PMR) είναι μικρζσ ςε ζκταςθ περιοχζσ (ςυνικωσ μζχρι 20
εκτάρια), που χαρακτθρίηονται από μεγάλθ αξία ωσ προσ τον πλοφτο και τθ ςπανιότθτα τθσ
χλωρίδασ που φιλοξενοφν. Το ΜΑΦ αποςκοπεί, μζςα από τθν εφαρμογι ιπιων
διαχειριςτικϊν μζτρων που δεν είναι ενάντια ςτισ παραδοςιακζσ μζχρι τϊρα
δραςτθριότθτεσ τθσ περιοχισ, ςτθν προςταςία επιλεγμζνων ςπάνιων, ενδθμικϊν και
απειλοφμενων φυτϊν. Θ προςζγγιςθ των ΜΑΦ ζχει αναπτυχκεί από τθ δεκαετία του 90
ςτθν Ιςπανία και ζκτοτε ζχει εφαρμοςτεί με επιτυχία και ςε άλλεσ Ευρωπαϊκζσ χϊρεσ
(Σλοβενία, Ελλάδα, Βουλγαρία). Θ προςζγγιςθ αυτι αποτελεί ςιμερα μία από τισ πιο
αποτελεςματικζσ πρακτικζσ για τθ διατιρθςθ τθσ ποικιλότθτασ των φυτϊν ςε μικρισ
ζκταςθσ περιοχζσ. Τα ΜΑΦ αποτελοφν κζντρα προςζλκυςθσ επιςτθμόνων, ατόμων με
εξειδικευμζνα ενδιαφζροντα (π.χ. οικοτουρίςτεσ), ςχολείων και άλλων επιςκεπτϊν. Κφρια
προχπόκεςθ όμωσ για τθν διεξαγωγι των επιςκζψεων αυτϊν αποτελεί θ ελεγχόμενθ
πρόςβαςθ εντόσ των ΜΑΦ.
Στα πλαίςια του ζργου PLANT-NET CY, πραγματοποιείται θμερίδα-ςυνάντθςθ εργαςίασ για
τθν προβολι τόςο των ςυγκεκριμζνων περιοχϊν μελζτθσ όςο και του φυςικοφ πλοφτου τθσ
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Κφπρου, γενικότερα, κακϊσ και των δυνατοτιτων που διανοίγονται ςτα κζματα
οικολογικοφ τουριςμοφ. Θ δράςθ αυτι απευκφνεται ςε τουριςτικοφσ πράκτορεσ, ξεναγοφσ
οικοτουριςμοφ, τισ τοπικζσ αρχζσ που γειτνιάηουν με τα ΜΑΦ, αρμόδιουσ κυβερνθτικοφσ
φορείσ και περιβαλλοντικζσ οργανϊςεισ. Θ θμερίδα κα πραγματοποιθκεί ςτισ 13
Ιανουαρίου 2011, ϊρα 10:00 πμ, ςτθν Αίκουςα Ρολλαπλϊν Χριςεων του Υπουργείου
Γεωργίασ, Φυςικϊν Ρόρων και Ρεριβάλλοντοσ, Λεωφόροσ Λουκι Ακρίτα, 1412 Λευκωςία.
Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ μπορείτε να επιςκεφτείτε τθν ιςτοςελίδα του ζργου ςτθν
θλεκτρονικι διεφκυνςθ: www.plantnet.org.cy.
Δθλϊςεισ ςυμμετοχισ (επιςυνάπτεται ςχετικό ζντυπο) κα πρζπει να αποςταλοφν μζχρι τισ
7 Ιανουαρίου 2011, με φαξ (22879241) ι με e-mail (info@oikologiafeeo.org), ςτθν
Ομοςπονδία Ρεριβαλλοντικϊν Οργανϊςεων Κφπρου (MKO), θ οποία ωσ ςυνεργαηόμενοσ
φορζασ ςτο ζργο, ζχει τθν ευκφνθ τθσ οργάνωςθσ τθσ θμερίδασ.
Ραρακαλείςτε όπωσ ενθμερϊςετε ςχετικά το προςωπικό / μζλθ του Τμιματοσ / Φορζασ
ςασ, για τθν διεξαγωγι τθσ θμερίδασ.
Το πρόγραμμα τθσ θμερίδασ κακϊσ και θ διλωςθ ςυμμετοχισ ςασ επιςυνάπτονται.

Εκ μζρουσ του δικτφου ςυνεργαςίασ.

Δρ. Νικόλασ-Γιϊργοσ Θλιάδθσ
Υπεφκυνοσ Διαχείριςθσ Ζργου
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Παράρτθμα 2: Δελτίο Σφπου
Δελτίου Τφπου – 10 Ιανουαρίου 2011

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ

ΘΜΕΡΙΔΑ ΜΕ ΣΙΣΛΟ: ΣΟΤΡΙΣΙΚΕ ΔΡΑΣΘΡΙΟΣΘΣΕ Ε ΠΕΡΙΟΧΕ ΣΟΤ ΔΙΚΣΤΟΤ Natura
2000: Θ ΠΕΡΙΠΣΩΘ ΣΩΝ ΜΙΚΡΟ-ΑΠΟΘΕΜΑΣΩΝ ΦΤΣΩΝ

Στα πλαίςια του ζργου «Δθμιουργία Δικτφου Μικρο-Αποκεμάτων Φυτϊν ςτθν Κφπρο για τθ
Διατιρθςθ Ειδϊν και Οικοτόπων Ρροτεραιότθτασ» κα πραγματοποιθκεί θμερίδα με τίτλο:
Σουριςτικζσ Δραςτθριότθτεσ ςε περιοχζσ του δικτφου Natura 2000: Θ περίπτωςθ των
Μικρο-Αποκεμάτων Φυτϊν, τθν Ρζμπτθ 13 Ιανουαρίου 2011, ϊρα 10:00 πμ ςτθν Αίκουςα
Ρολλαπλϊν Χριςεων του Υπουργείου Γεωργίασ, Φυςικϊν Ρόρων και Ρεριβάλλοντοσ. Για
περιςςότερεσ πλθροφορίεσ ςχετικά με τθν θμερίδα και διλωςθ ςυμμετοχισ μπορείτε να
απευκφνεςτε ςτθν Ομοςπονδία Ρεριβαλλοντικϊν Οργανϊςεων Κφπρου (ΜΚΟ), τθλ.:
22313750/22879240, info@oikologiafeeo.org (Υπεφκυνοσ φορζασ υλοποίθςθσ τθσ
θμερίδασ).
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Παράρτθμα 3: υμμετζχοντεσ ςτθν θμερίδα
Α/Α

Επϊνυμο
Επίςθμοι

Όνομα

Φορζασ
Υπουργείο Γεωργίασ, Φυςικϊν Ρόρων και
Ρεριβάλλοντοσ
Ρροεδρικό Μζγαρο
Υπουργείο Γεωργίασ, Φυςικϊν Ρόρων και
Ρεριβάλλοντοσ

1

Θλιάδθσ

Δθμιτρθσ

2

Χριςτοφίδθσ

Τίτοσ

3

Ραντελάκθ

Αίγλθ

4
5
6

Χαράλαμποσ
Δθμιτρθσ
Χαράλαμποσ

Τμιμα Δαςϊν
Τμιμα Ρεριβάλλοντοσ

1
2

Θεοπζμπτου
Χριςτοφίδθσ
Χατηθπάκκοσ
Κοινό
Jarraud
Αγγελίδθσ

Nicolas
Κωνςταντίνοσ

UNDP-ACT
Gabriel House Kato Drys

3

Αλεξάνδρου

Αντϊνθσ

Κοινότθτα Μιτςεροφ

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Αναςτάςθ
Ανδρζου
Αντωνίου
Αποςτολίδθσ
Γιαςεμι
Δθμθτρόπουλοσ
Δθμοςκζνουσ
Ευαγγζλου
Ηαβροφ
Ηαννζττου Ραντελι
Θλιάδθσ
Θεοδϊρου

Βαςιλικι
Μάριοσ
Ανδρζασ
Μελζτθσ
Ειρινθ
Ανδρζασ
Μιχάλθσ
Γρθγόρθσ
Δζςπω
Κυριακι
Νικόλασ
Χρίςτοσ

Ρτθνολογικόσ Σφνδεςμοσ Κφπρου
Ρανεπιςτιμιο Frederick
Τμιμα Δαςϊν
ΚΟΤ
Τμιμα Ρεριβάλλοντοσ
Σφνδεςμοσ Ρροςταςίασ Άγριασ Ηωισ Κφπρου
ELPIS TRAVEL & TOURS Ltd
Αναντα Μαργκα
Τμιμα Ρεριβάλλοντοσ
ΟΡΟΚ
Ρανεπιςτιμιο Frederick
ΡΟΑΚ

Θζςθ
Υπουργόσ
Υφυπουργόσ παρά τω Ρροζδρω
Γενικι Διευκφντρια
Επίτροποσ Ρεριβάλλοντοσ
Διευκυντισ
Αν. Διευκυντισ
Συνεργαηόμενοσ φορζασ ζργου
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Εκπρόςωποσ Κοινότθτασ Μιτςεροφ ςτο Συμβοφλιο
Ενδιαφερομζνων φορζων του ζργου PLANT-NET CY
Natura 2000 officer
Εμπειρογνϊμονασ ζργου
Δαςικόσ Λειτουργόσ
Ανϊτεροσ Τουριςτικόσ Λειτουργόσ
Βιολόγοσ
Εκτελεςτικόσ Διευκυντισ
Εκπρόςωποσ
Λειτουργόσ Ρεριβάλλοντοσ
Επιτροπι κατά των ΓΤΟ
Υπεφκυνοσ διαχείριςθσ ζργου
Ρρόεδροσ

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44

Ιωαννίδθσ
Καδισ
Καηζπθ
Κάρυοσ
Καχοφρθσ
Κουηάλθ
Κουνναμάσ
Κουταλιανόσ
Κουτςόφτα
Κτωρίδθσ
Κυριάκου
Κυριάκου
Κωνςταντίνου
Μακρυκϊςτα
Μεταξάσ
Μιχαιλ
Μιχαθλίδου
Νζαρχου
Νεοκλζουσ
Ξενοφϊντοσ
Ραναγιϊτου
Ρανταηι
Ραπαδόπουλοσ
Ραπαδόπουλοσ
Ραπάηογλου
Ραπαναςταςίου
Ραπαςάββασ
Ραπαχριςτοφόρου
Ραραδιςθσ

Φοίβοσ
Κϊςτασ
Μάρω
Νεκτάριοσ
Θρόδοτοσ
Θρϊ
Κωνςταντίνοσ
Αντϊνθσ
Ραναγιϊτα
Γιάγκοσ
Τρφφωνασ
Θωμάσ
Χρίςτοσ
Ζρςθ
Ραντελισ
Μιχάλθσ
Αίμθ
Ανδρζασ
Χρίςτοσ
Μαρίνα
Εφθ
Χριςτίνα
Μθνάσ
Ιωάννθσ
Κλαίρθ
Ανδρζασ
Κωντςταντίνοσ
Τάκθσ
Κρίςτθσ

F.I. NATUREOFCYPRUS LTD
Ρανεπιςτιμιο Frederick
ΚΟΤ
Ραναγροτικόσ Σφνδεςμοσ Κφπρου
Τμιμα Δαςϊν
ΑΚΤΘ κζντρο μελετϊν ζρευνασ
Ρανεπιςτιμιο Frederick
Τμιμα Δαςϊν
Κδρυμα Terra Cypria
Οικολογικι Κίνθςθ Κφπρου
Ambelikos Agrohotel
Τμιμα Δαςϊν
Τμιμα Δαςϊν
Τμιμα Ρεριβάλλοντοσ
ΟΡΟΚ
UNDP
Ορειβατικόσ Φυςιολατρικόσ Πμιλοσ Λεμεςοφ
Τμιμα Δαςϊν
Επιτροπι Λεμεςοφ για το Φυςικό Ρεριβάλλον
Τμιμα Ρεριβάλλοντοσ
Κυπριακι Εταιρεία Αγροτουριςμοφ
Τμιμα Ρεριβάλλοντοσ
Τμιμα Δαςϊν
Κοινότθτα Κάμπου Τςακίςτρασ
Ρτθνολογικόσ Σφνδεςμοσ Κφπρου
Ρεριβαλλοντικόσ Πμιλοσ Μιτςεροφ
Τμιμα Δαςϊν
Τμιμα Δαςϊν
ΑΓΟΤΙΚΘ
17

Διευκυντισ
Επιςτθμονικόσ υπεφκυνοσ ζργου
Τουριςτικόσ Λειτουργόσ
Γενικόσ Γραμματζασ
Δαςικόσ Λειτουργόσ
Εμπειρογνϊμονασ ζργου
Ανϊτεροσ Συντθρθτισ Δαςϊν
Λειτουργόσ
Γραμματζασ
Διευκυντισ
Δαςικόσ Λειτουργόσ
Δαςικόσ Λειτουργόσ
Ρεριβαλλοντολόγοσ
Εκπρόςωποσ
Μζλοσ τθσ Συντονιςτικισ Επιτροπισ ΟΡΟΚ
Δαςικόσ Λειτουργόσ
Εκπρόςωποσ
Λειτουργόσ
Υπεφκυνθ γραφείου
Λειτουργόσ Ρεριβάλλοντοσ
Δαςικόσ Λειτουργόσ
Εκπρόςωποσ
Εκτελεςτικι Διευκφντρια
Ρρόεδροσ Ρεριβαλλοντικοφ Ομίλου Μιτςεροφ
Δαςικόσ Λειτουργόσ
Ανϊτεροσ Δαςικόσ Λειτουργόσ
Επ. Γραμματζασ Λεμεςοφ

45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61

Ρερδίοσ
Ροταμίτου
Ροφλακασ
Σαββίδου
Σεργίδθσ
Σιαλισ
Σοφιανοφ
Σϊςειλοσ
Σϊςειλου
Τςιντίδθσ
Φεραίοσ
Φικάρδοσ
Χαραλάμπουσ
Χατηθιωάννου
Χατηθςτερκϊτθσ
Χατηθχριςτοφόρου
Χριςτοδοφλου

Σταφροσ
Τηωρτηίνα
Κϊςτασ
Άννα
Λεφκιοσ
Τάςοσ
Λοΐηοσ
Ανδρζασ
Γεωργία
Τάκθσ
Κωνςταντίνοσ
Χαράλαμποσ
Καίτθ
Μιχάλθσ
Ελευκζριοσ
Μυροφλα
Χαράλαμποσ

Επιτροπι Λεμεςοφ για το Φυςικό Ρεριβάλλον
Εκνικό Αγροτικό Δίκτυο
Ρεριβαλλοντικόσ Πμιλοσ Αςγάτασ
Τμιμα Ρεριβάλλοντοσ
Κδρυμα Terra Cypria
ΟΡΟΚ
ΡΕΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΚΙΝΘΜΑ ΛΑΝΑΚΑΣ
Διμοσ Λευκάρων
ΟΡΟΚ
Τμιμα Δαςϊν
Σφνδεςμοσ Αποδιμων και Φίλων Τραχυπζδουλασ
Κοινοτικό Συμβοφλιο Αςγάτασ
Vasiliou Agrotourism
Κυπριακι Ομοςπονδία Ροδθλαςίασ
Υπουργείο Εςωτερικϊν
Σφνδεςμοσ Ρροςταςίασ Άγριασ Ηωισ Κφπρου
Τμιμα Δαςϊν

18

Ρρόεδροσ
Δθμόςιεσ Σχζςεισ
Ρρόεδροσ
Λειτουργόσ
Λειτουργόσ
Συνεργαηόμενοσ φορζασ ζργου
Μζλοσ
Διμαρχοσ
Συνεργαηόμενοσ φορζασ ζργου
Ρρϊτοσ Συντθρθτισ Δαςϊν
Ρρόεδροσ
Μζλοσ
Ιδιοκτιτθσ
Τεχνικόσ Σφμβουλοσ
Λειτουργόσ Ρεριβάλλοντοσ
Δαςικόσ Λειτουργόσ

