
Ευκαιρίες αξιοποίησης
προστατευόμενων περιοχών
φύσης (Νatura) στην Κύπρο

στο πλαίσιο της οργανωμένης
εκπαίδευσης



Εισαγωγή

❑Τι είναι η βιοποικιλότητα

❑Ανάγκη προστασίας της βιοποικιλότητας

❑Το Ευρωπαϊκό οικολογικό Δίκτυο Natura 2000

❑Το δεκαετές πρόγραμμα «ΠΑΝΔΩΤΕΙΡΑ»

❑Παραδείγματα για αξιοποίηση του φυσικού περιβάλλοντος στην εκπαίδευση με
στόχο την ευαισθητοποίηση και δημιουργία κουλτούρας σεβασμού της φύσης στους
νέους.



ΠΑΝΔΩΤΕΙΡΑ - LIFE18 IPE/CY/000006 IP Physis

Συντονιστής του έργου:

Εταίροι:



Τι είναι η βιοποικιλότητα

Η ποικιλία της Ζωής στη Γη.

Είναι η ποικιλία εντός και μεταξύ όλων των ειδών φυτών, ζώων και 

μικροοργανισμών και των οικοσυστημάτων μέσα στα οποία ζουν και 

αλληλεπιδρούν.

Η Βιοποικιλότητα της Κύπρου και η Σημασία της | Μάρτιος 2020



Μεταξύ διαφορετικών ειδών

Μεταξύ του ίδιου είδους

Μεταξύ Οικοσυστημάτων

Η Βιοποικιλότητα της Κύπρου και η Σημασία της | Μάρτιος 2020



Η βιοποικιλότητα προστατεύει τη ζωή

Όσο πιο πολύπλοκη είναι η ποικιλομορφία των οργανισμών σε
ένα οικοσύστημα, τόσο περισσότερο προσαρμόζεται το
σύστημα σε αλλαγές οποιουδήποτε τύπου.

Είναι χρήσιμη?
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Εντατική γεωργίαΠαραδοσιακή γεωργία
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• Η άμεση οικονομική αξία όλων των αγαθών και
οικοσυστημικών υπηρεσιών υπολογίστηκε σε περίπου 33
τρισεκατομμύρια ευρώ ετησίως

• Τα οφέλη για τη δημόσια υγεία και την ψυχολογία δεν έχουν
εκτιμηθεί μέχρι σήμερα ......

Είναι χρήσιμη τελικά η βιοποικιλότητα;

Η Βιοποικιλότητα της Κύπρου και η Σημασία της | Μάρτιος 2020
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ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ



Οικοσυστημικές Υπηρεσίες

Τουρισμός

➢€ 9-20 δις από 350 εκατομμύρια ημερήσιες 
επισκέψεις

➢Έως 2 εκατομμύρια θέσεις εργασίας πλήρους 
απασχόλησης (συνολικά 13 εκατομμύρια σε ολόκληρη 
την ΕΕ)

Η Βιοποικιλότητα της Κύπρου και η Σημασία της | Μάρτιος 2020



ΔΙΚΤΥΟ NATURA 2000



ΔΙΚΤΥΟ NATURA 2000
Τι είναι;



ΔΙΚΤΥΟ NATURA 2000
Τι είναι;

Είναι ο βασικός πυλώνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και τη διατήρηση της
βιοποικιλότητας.

Είναι το μεγαλύτερο οργανωμένο και συντονισμένο δίκτυο προστατευόμενων περιοχών στον κόσμο

Παρέχει καθοριστική προστασία στα πιο πολύτιμα και απειλούμενα είδη και οικοτόπους της Ευρώπης.

Αποτελείται από περίπου 27.863 περιοχές τόσο σε χερσαία όσο και σε θαλάσσια περιβάλλοντα.

Εκτείνεται σε πάνω από το 18% της χερσαίας έκτασης της ΕΕ και περισσότερο από το 8% της θαλάσσιας επικράτειάς της.

Παρέχει προστασία σε 2000 Είδη και 233 Τύπους Οικοτόπων.



ΓΙΑΤΙ ΧΡΕΙΑZΟΜΑΣΤΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ Natura 2000
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ΔΙΚΤΥΟ NATURA 2000



ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Natura 2000

Tη λήψη θετικών μέτρων, όπου χρειάζεται, για τη διατήρηση και την αποκατάσταση των συγκεκριμένων
οικοτόπων και ειδών με σκοπό την καλύτερη διατήρησή τους.

Την αποφυγή δραστηριοτήτων που θα μπορούσαν να ενοχλήσουν σοβαρά κάποια είδη ή να καταστρέψουν
τους οικοτόπους για τους οποίους χαρακτηρίζεται μια περιοχή



ΟΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΦΥΣΗ 

Διαφορετική διαδικασία – Ίδιο Δίκτυο

Οδηγία για τα Άγρια ΠτηνάΟδηγία για τους Οικοτόπους

Ειδικές Ζώνες 
Διατήρησης (ΕΖΔ) 

Ζώνες Ειδικής 
Προστασίας (ΖΕΠ) 

Εθνικός κατάλογος 
προτεινόμενων 
περιοχών (πΤΚΣ)

Τόποι Κοινοτικής 
Σημασίας (ΤΚΣ)



ΔΙΚΤΥΟ NATURA 2000 ΣΤΗ ΚΥΠΡΟ

❑Αποτελείται από 63 καθορισμένες περιοχές και 2 προτεινόμενες

❑Καλύπτει περίπου το 30% της χερσαίας έκτασης της χώρας.

❑39 Τόποι Κοινοτικής Σημασίας/Ειδικές Ζώνες Διατήρησης (ΕΖΔ/ΤΚΣ)

❑30 Ζώνες Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ)

❑6 περιοχές είναι ταυτόχρονα ΤΚΣ και ΖΕΠ



ΔΙΚΤΥΟ NATURA 2000 ΣΤΗ ΚΥΠΡΟ



ΔΙΚΤΥΟ NATURA 2000

❑Το Δίκτυο Natura 2000 δεν είναι απλώς ένα δίκτυο φυσικών προστατευόμενων περιοχών.

Αναγνωρίζει ότι οι άνθρωποι και η φύση αποδίδουν καλύτερα όταν συνεργάζονται.

Δεν αποκλείει οικονομικές δραστηριότητες, αλλά διασφαλίζει τη συμβατότητα των ανθρώπινων
δραστηριοτήτων με την προστασία πολύτιμων ειδών και οικοτόπων.

Δεν αποκλείει, αλλά αντιθέτως ενθαρρύνει τις βιώσιμες μορφές δασοκομίας, αλιείας, γεωργίας και
τουρισμού.



ΠΑΝΔΩΤΕΙΡΑ
ΚΥΡΙΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ



ΠΑΝΔΩΤΕΙΡΑ - LIFE18 IPE/CY/000006 IP Physis

Συντονιστής του έργου:

Εταίροι:



ΠΑΝΔΩΤΕΙΡΑ - LIFE18 IPE/CY/000006 IP Physis

❑ Στόχος: Το έργο LIFE Πανδώτειρα στοχεύει στη βελτίωση του καθεστώτος διατήρησης ειδών και
οικοτόπων Ευρωπαϊκού Ενδιαφέροντος, μέσω Δράσεων στο σύνολο του Δικτύου Natura 2000 στην
Κύπρο, που βασίζονται στο αναθεωρημένο Πλαίσιο Δράσης Προτεραιότητας (PAF) 2020.

❑ Το έργο περιλαμβάνει ενέργειες που επηρεάζουν ολόκληρο το δίκτυο και άλλες δράσεις που
επηρεάζουν ορισμένα είδη και οικότοπους μέσα σε 35 περιοχές Natura 2000.

Συνολικές Επιλέξιμες Δαπάνες: 16,996,979 € 



ΠΑΝΔΩΤΕΙΡΑ - LIFE18 IPE/CY/000006 IP Physis

Γιατί είναι απαραίτητο το ΠΑΝΔΩΤΕΙΡΑ

❑ Για την αποτελεσματική εφαρμογή των διατάξεων της Ευρωπαϊκής Οδηγίας Οικοτόπων.

❑ Για την ενίσχυση των γνώσεων μας.

❑ Για την αντιμετώπιση πιέσεων και απειλών της φύση και της βιοποικιλότητα, ιδίως από οικιστική/εμπορική και

τουριστική ανάπτυξη.

❑ Για την αλλαγή της τρέχουσας δομής στη διαχείριση του δικτύου Natura 2000 σε πιο συγκεντρωτικό σύστημα πιο

κοντά στο τοπικό πληθυσμό.

❑ Για τη διαχείριση δραστηριοτήτων σε ιδιωτική γη του δικτύου Natura 2000 με σκοπό την προστασία των οικοτόπων και

των ειδών αλλά και τη συμμετοχή των χρηστών/ιδιοκτητών γης.

❑ Για την αλλαγή των τυχόν αρνητικών αντιλήψεων του κοινού για το δίκτυο Natura 2000.

❑ Για την αντιμετώπιση του ζητήματος των εισβλητικών ξένων ειδών.

❑ Για την ενίσχυση των γνώσεων μας.

❑ Για την βελτίωση των γνώσεων σχετικά με τις οικοσυστημικές υπηρεσίες.
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ΚΥΡΙΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Οι Δράσεις του έργου ξεκίνησαν το Νοέμβριο του 2019 και χωρίζεται σε 4 Φάσεις διάρκειας 2.5 χρόνια η καθεμιά.

Κατά τη διάρκεια των 10 αυτών χρόνων θα τρέξουν συνολικά 32 δράσεις:

❑ 9 Προπαρασκευαστικές Δράσεις

❑ 11 Δράσεις Διατήρησης (Concrete)

❑ 6 Δράσεις Ευαισθητοποίησης Ενημέρωσης

❑ 4 Δράσεις Παρακολούθησης της Προόδου των Στόχων του Έργου

❑ 2 Δράσεις Διαχείρισης του Έργου



ΠΑΝΔΩΤΕΙΡΑ - Δράση E.2.1: Δημιουργία δραστηριοτήτων ευαισθητοποίησης και 
πληροφόρησης για της ενδιαφερομένους φορείς

Δραστηριότητα 2: Δραστηριότητες ενημέρωσης για στοχευμένους ενδιαφερομένους 
φορείς (stakeholders)

Ομάδες ενδιαφερόμενων φορέων (stakeholder) Δραστηριότητας 2:

1. Γεωργία και Ύπαιθρος
2. Περιβάλλον 
3. Σύλλογοι και Όμιλοι 
4. Επαγγελματικοί Σύνδεσμοι
5. Τουρισμός
6. Χρήση γης
7. Τοπική Αυτοδιοίκηση
8. Επιμελητήρια και Βιομηχανία
9. Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και Επικοινωνία



Πρόγραμμα LIFE ΠΑΝΔΩΤΕΙΡΑ
ΔΡΑΣΗ Ε.2.1: Δραστηριότητα 2

«Δραστηριότητες ενημέρωσης για στοχευμένους 
ενδιαφερομένους φορείς»



Εκπαιδευτικά Ιδρύματα

Ευκαιρίες των ενδιαφερομένων φορέων από το δίκτυο Natura 2000

❑ Προγράμματα και έρευνα μέσα και από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ( πχ LIFE)

❑ Προβολή του φορέα ως ευαισθητοποιημένος και με περιβαλλοντική συνείδηση 



Ευκαιρίες εμπλοκής και συμμετοχής - Εκπαιδευτικά Ιδρύματα

• Ένταξη εκπαιδευτικών προγραμμάτων ή/και έρευνας σε θέματα προστασίας του περιβάλλοντος, περιοχές Natura 2000 και
βιοποικιλότητας γενικά

• Διπλωματικές εργασίες σε θέματα φύσης

• Αύξηση της συμβολής της εκπαίδευσης στη καλλιέργεια περιβαλλοντικής συνείδησης και κουλτούρας σε θέματα προστασίας
του περιβάλλοντος

• Εκπαιδευτικά ενημερωτικά σεμινάρια σε εκπαιδευτικό προσωπικό και φοιτητές/τριές

• Προβολή του έργου ΠΑΝΔΩΤΕΙΡΑ και των δράσεων του

• Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση ακαδημαϊκού και ευρύτερου εκπαιδευτικού χώρου

• Προώθηση πρακτικών που ευνοούν την προστασία του περιβάλλοντος

• Στήριξη του έργου ΠΑΝΔΩΤΕΙΡΑ και των δράσεων του μέσα από τη προώθηση της εθελοντικής συμμετοχής από φοιτητές/τριές



Παραδείγματα για αξιοποίησης του φυσικού 
περιβάλλοντος στην εκπαίδευση με στόχο την 
ευαισθητοποίηση και δημιουργία κουλτούρας 

σεβασμού της φύσης στους
νέους. 



ΔΙΚΤΥΟ NATURA 2000 ΣΤΗ ΚΥΠΡΟ



Οικολογία και φυσικές διεργασίες της ακτής

• Διερεύνηση βιοτικών και 
αβιοτικών παραγόντων που την 
επηρεάζουν

• Ζώνωση των ακτών

• Προσαρμογές παράκτιων ειδών 
χλωρίδας και πανίδας

• Πιέσεις και απειλές από 
φυσικούς και ανθρωπογενής 
παράγοντες





Οικολογία δασών και προσαρμογές σε 
πυρκαγιές

• Μεσογειακά οικοσυστήματα

• Προσαρμογές σε πυρκαγιές

• Φυσική αναγέννηση και 
οικολογική διαδοχή

• Πιέσεις, απειλές και μέτρα που 
πρέπει να παρθούν μετά από 
πυρκαγιά 





Οικολογία ποτάμιων συστημάτων

• Σημασία γλυκού νερού και των 
ποτάμιων οικοσυστημάτων

• Μακροασπόνδυλα και ο ρόλος 
τους στο τροφικό πλέγμα

• Παράγοντες που επηρεάζουν και η 
χρήση των μακροασπόνδυλων ως 
δείχτες ποιότητας του νερού

• Πιέσεις και απειλές που δέχεται το 
υδάτινο στοιχείο από φυσικούς και 
ανθρωπογενείς παράγοντες





Εξερεύνηση του φυσικού περιβάλλοντος 

• Πεζοπορία σε φαράγγια και 
μονοπάτια της φύσης

• Αναγνώριση φυτών και ζώων 

• Γνωριμία με τη γεωλογία της 
κάθε περιοχής

• Εκτίμηση της αξίας του φυσικού 
περιβάλλοντος ως σημαντικό 
πολιτιστικό κομμάτι 





Γνωρίζουμε τη φύση μέσα από όλες μας τις 
αισθήσεις

• Αναγνωρίζουμε τους ήχους 
γύρω μας

• Αισθανόμαστε το φυσικό 
περιβάλλον αγγίζοντας και 
μυρίζοντας

• Μαθαίνουμε φυτά μου 
μπορούμε να φάμε

• Όλο το σώμα μας γίνεται ένα με 
τη φυση





ΓΙΑ ΝΑ ΜΑΘΑΙΝΕΤΕ ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΣ

https://pandoteira.cy/

https://pandoteira.cy/


ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ

https://pandoteira.cy

https://physis.cy/

