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 Κύπρος 
 

 

 

 

 
Επισκόπηση 

  

 
 

 

 

 Το έγγραφο αυτό παρουσιάζει μια 

επισκόπηση του προγράμματος LIFE 

στην Κύπρο. Προβάλλει τα βασικά 

στοιχεία και ορισμένα από τα 

τελευταία έργα LIFE.  

Επίσης θα βρείτε στοιχεία 

επικοινωνίας και άλλα χρήσιμα 

στοιχεία καθώς και έναν πλήρη 

κατάλογο με τρέχοντα έργα LIFE 

καθώς και αυτά που έκλεισαν 

πρόσφατα. 

Κάθε χρόνο γίνεται πρόσκληση για 

υποβολή προτάσεων που καλύπτουν 

τους τομείς προτεραιότητας του 

προγράμματος LIFE. 

 

 ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ LIFE 
Το πρόγραμμα LIFE είναι το μέσο χρηματοδότησης της ΕΕ για το περιβάλλον και τη δράση για το κλίμα. Θεσπίστηκε το 1992 και έκτοτε έχει 
συγχρηματοδοτήσει περισσότερα από 4.500 έργα σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση και τρίτες χώρες, εκταμιεύοντας περισσότερα από 9 δισ. ευρώ και 
συμβάλλοντας με περισσότερα από 4 δισ. ευρώ στην προστασία του περιβάλλοντος και του κλίματος. Ο προϋπολογισμός του προγράμματος LIFE 
για την περίοδο 2014-2020 ανέρχεται σε 3,4 δισ. ευρώ σε τρέχουσες τιμές, με ένα υποπρόγραμμα για το περιβάλλον και ένα υποπρόγραμμα για 
τη δράση για το κλίμα.  

Είδη έργων LIFE: 
 Παραδοσιακά (Περιβάλλον και Αποδοτικότητα των Πόρων, Φύση 

και Βιοποικιλότητα, Περιβαλλοντική Διακυβέρνηση και 
Πληροφόρηση, Μετριασμός της Κλιματικής Αλλαγής, Προσαρμογή 
στην Κλιματική Αλλαγή, Κλιματική Διακυβέρνηση και 
Πληροφόρηση).  

 Ολοκληρωμένα (Περιβάλλον, Φύση ή Δράση για το Κλίμα) 
 Προπαρασκευαστικά 
 Ανάπτυξης ικανοτήτων 

 

Άλλα είδη χρηματοδότησης LIFE: 
 Επιδοτήσεις λειτουργίας ΜΚΟ 
 Χρηματοδοτικός Μηχανισμός Φυσικού Κεφαλαίου (NCFF) 
 Ιδιωτική Χρηματοδότηση για την Ενεργειακή Απόδοση 

(PF4EE) 
 
Τα NCFF και PF4EE είναι κοινές πρωτοβουλίες με την Ευρωπαϊκή 
Τράπεζα Επενδύσεων που διαχειρίζεται τα δύο ταμεία.  
Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε τον ιστότοπο: 
http://ec.europa.eu/life  
 

http://ec.europa.eu/life
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 –  Σελίδα 2  – 

LIFE Περιβάλλον και Αποδοτικότητα Πόρων 
 

Αυτός ο τομέας προτεραιότητας του LIFE έχει στόχο να αναπτύξει, να δοκιμάσει και να παρουσιάσει βέλτιστες πρακτικές, 
λύσεις και ολοκληρωμένες προσεγγίσεις για περιβαλλοντικές προκλήσεις, καθώς και να βελτιώσει τη σχετική βάση 
γνώσεων. 

Μέχρι σήμερα, ο άξονας Περιβάλλον και Αποδοτικότητα Πόρων του LIFE (πρώην συνιστώσα Περιβαλλοντική Πολιτική και 
Διακυβέρνηση του LIFE)  έχει συγχρηματοδοτήσει 11 έργα στην Κύπρο. Τα έργα αυτά αντιστοιχούν σε συνολική επένδυση 
ύψους €13 εκατ. ευρώ εκ των οποίων τα €7 εκατ. συνεισέφερε η Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 Από τα έργα αυτά, τα οκτώ έχουν ολοκληρωθεί και αφορούσαν θέματα όπως τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού 
εξοπλισμού, η βελτίωση της ποιότητας του νερού, η επεξεργασία λυμάτων (κυρίως στον τομέα της οινοποιίας), η διαχείριση 
αποβλήτων (χρήση απόβλητα λατομείων), ο μετριασμός της κλιματικής αλλαγής (εκτίμηση επιπτώσεων της υιοθέτησης 
συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών CO2 στις θαλάσσιες μεταφορές) και η προσαρμογή (αύξηση της 
προσαρμοστικής ικανότητας της Κύπρου στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής μέσω της ανάπτυξης μιας Εθνικής 
Στρατηγικής για την Προσαρμογή στην Κλιματική αλλαγή, με τη χρήση μοντέλων), το νερό (ενίσχυση της επιστημονικής 
βάσης προγραμμάτων ποιότητας υδάτων) και η παρακολούθηση της ποιότητας του αέρα (παρακολούθηση σωματιδίων, 
μοντελοποίηση και διαχείριση). Οι δικαιούχοι των έργων ήταν πανεπιστήμια και εθνικές αρχές. Τα έργα είχαν διάρκεια 30 
ως 42 μηνών. 

Στην Κύπρο, υπάρχουν τρία τρέχοντα έργα που καλύπτουν θέματα όπως τα βιομηχανικά απόβλητα (παρουσίαση μιας 
περιβαλλοντικά και οικονομικά βιώσιμης διαδικασίας για τη διαχείριση και επεξεργασία επιστρεφόμενων και ληγμένων 
γαλακτοκομικών προϊόντων), τα γεωργικά απόβλητα (ανάπτυξη, παρουσίαση και αξιολόγηση ενός ολοκληρωμένου συστήματος 
επεξεργασίας ζωικών αποβλήτων) και η παροχή ενέργειας (καταδεικνύοντας τον δρόμο για ένα περιβαλλοντικά και οικονομικά 
βιώσιμο δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας στην Κύπρο και την Ευρώπη). Τα έργα αυτά υλοποιούνται από πανεπιστήμια και μια μεγάλη 
εταιρεία (Χαραλαμπίδης – Κρίστης ΕΠΕ). Η προβλεπόμενη διάρκεια κυμαίνεται από 36 ως 44 μήνες. 

Το ένθετο που ακολουθεί παρουσιάζει ένα παράδειγμα επιτυχούς προγράμματος LIFE Περιβάλλον στην Κύπρο.   

Έργο Επίδειξης Αποτελεσματικότητας Πόρων Λατομείου (QuaResE) 
LIFE11 ENV/CY/000859 
 
Το έργο QuaResE κατέδειξε τη χρήση του απόβλητου πολτού των λατομείων ως πρώτης ύλης στους κλάδους της 
κεραμοποιίας και τσιμέντου στην Κύπρο. Έτσι, προώθησε την έννοια της αποτελεσματικότητας των πόρων ως εργαλείο 
περιβαλλοντικής διαχείρισης που μπορεί να συμβάλει στη μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων σε αυτούς τους 
ενεργοβόρους τομείς. Το έργο αξιολόγησε την αποτελεσματικότητα των προτεινόμενων μεθόδων χρησιμοποιώντας 
διάφορους συνδυασμούς ιλύος και άλλων πρώτων υλών.  
 
Στα αρχικά στάδια, η ομάδα του έργου συνέλλεξε στοιχεία για τη λειτουργία των λατομείων και την παραγωγή τούβλων, 

κεραμικών και τσιμέντου, τα χαρακτηριστικά της ιλύος λατομείου και τις διαδικασίες διαχείρισης αποβλήτων που παράγονται στα λατομεία και τις 
βιομηχανίες παραγωγής τούβλων και τσιμέντου. Κατόπιν, συντάχθηκε μια έκθεση για την τρέχουσα διαχείριση αποβλήτων ιλύος λατομείου. Τα ευρήματα 
χρησιμοποιήθηκαν για την εκπόνηση σεναρίων για τους τομείς παραγωγής τούβλων και τσιμέντου τα οποία αποτέλεσαν τη βάση για τη φάση πιλοτικής 
εφαρμογής.  
 
Κατά τις δράσεις επίδειξης παραγωγής τούβλων, το έργο υλοποίησε συνολικά 16 σενάρια για δύο είδη τούβλων (8 για κάθε είδος τούβλων), που 
επέτρεψαν να εντοπιστεί το βέλτιστο ποσοστό ιλύος λατομείου στο μείγμα. Το σενάριο που προέβλεπε 90% αντικατάσταση του κόκκινου αργίλου με ιλύ 
λατομείου στο μείγμα επελέγη ως το καλύτερο. Και τα δύο είδη τούβλων ανταποκρίθηκαν στις ελάχιστες απαιτήσεις του σχετικού Προτύπου Ποιότητας 
(CYS EN 771-1:2011). 
 
Στον τομέα της παραγωγής τσιμέντου, πραγματοποιήθηκαν 20 εργαστηριακά πειράματα και 8 βιομηχανικές δοκιμές. Το συμπέρασμα από τις δοκιμές 
είναι ότι για την παραγωγή σκωρίας (clinker) το «καλύτερο σενάριο» είναι η αντικατάσταση κατά 30-50% με ιλύ λατομείου, ενώ στην παραγωγή 
τσιμέντου μπορεί να υπάρξει αντικατάσταση ως και 5% (λόγω του υφιστάμενου προτύπου).  
 
Η ομάδα του έργου χρησιμοποίησε ερωτηματολόγια για την παρακολούθηση των πιλοτικών εφαρμογών, ενώ προέβη και σε περιβαλλοντικές, 
οικονομικές και κοινωνικές αξιολογήσεις. Όλα αυτά κατέδειξαν τα σαφή περιβαλλοντικά πλεονεκτήματα της προτεινόμενης μεθοδολογίας. Για τον τομέα 
των λατομείων, τα οφέλη περιλαμβάνουν τη μείωση χρήσης γης (κατά 17.000m2), τον περιορισμό των οπτικών συνεπειών και την αποφυγή απόθεσης 
120.000 τόνων ιλύος λατομείου τον χρόνο σε χωματερές, αφού χρησιμοποιούνται από τους τομείς της κεραμοποιίας και της παραγωγής τσιμέντου.  
 
Πραγματοποιήθηκαν συναντήσεις διαβούλευσης με τα ενδιαφερόμενα μέρη και στους τρεις βιομηχανικούς τομείς, ενώ εκπονήθηκαν και κατευθυντήριες 
γραμμές για τους τομείς αυτούς.  
 
Προωθώντας την αποτελεσματικότητα των πόρων στις ενεργοβόρες κυπριακές βιομηχανίες, το έργο συνέβαλε στην υλοποίηση της βιώσιμης πολιτικής 
ανάπτυξης, συμπεριλαμβανομένης της Στρατηγικής «Ευρώπη 2020» και της εμβληματικής πρωτοβουλίας «Μια Ευρώπη που χρησιμοποιεί 
αποτελεσματικά τους πόρους». 
 
Για περισσότερες πληροφορίες: 
 http://www.quarese.com 

http://www.quarese.com/
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 –  Σελίδα 3  – 

LIFE Φύση και Βιοποικιλότητα 
 

 

Αυτός ο τομέας προτεραιότητας LIFE έχει στόχο να αναπτύξει, να δοκιμάσει και να παρουσιάσει βέλτιστες πρακτικές, λύσεις και 
ολοκληρωμένες προσεγγίσεις που θα συμβάλλουν στην ανάπτυξη και την υλοποίηση της πολιτικής και της νομοθεσίας για τη φύση και 
τη βιοποικιλότητα, καθώς και να βελτιώσει τη σχετική βάση γνώσεων. 

Μέχρι σήμερα, η συνιστώσα LIFE Φύση και Βιοποικιλότητα έχει συγχρηματοδοτήσει εννέα έργα στην Κύπρο. Τα έργα αυτά αντιστοιχούν 
σε συνολική επένδυση ύψους €10,6 εκατ. ευρώ εκ των οποίων τα €6,5 εκατ. έχει συνεισφέρει η Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Τα έργα LIFE Φύση που ολοκληρώθηκαν στην Κύπρο υλοποίησαν μέτρα διατήρησης και προστασίας σε πέντε περιοχές του δικτύου 
Natura 2000 στο νησί, δημιούργησαν ένα δίκτυο μικρο-αποθεμάτων φυτών στην Κύπρο για τη διατήρηση ειδών και οικότοπων 
προτεραιότητας, βελτίωσαν την κατάσταση διατήρησης ειδών πανίδας στην Κύπρο, αποκατέστησαν και διαχειρίστηκαν την ειδική περιοχή 
προστασίας της Λίμνης Ορόκλινης και βελτίωσαν την κατάσταση διατήρησης του οικοτόπου προτεραιότητας με ενδημικά δάση με 
Juniperus spp. στην Κύπρο. 

Σήμερα υπάρχουν τέσσερα εν εξελίξει έργα στην Κύπρο στο πλαίσιο της συνιστώσας Φύση και Βιοποικιλότητα. Ένα έχει ως στόχο να 
προωθήσει και να επιτρέψει τη μακροπρόθεσμη διατήρηση των θαμνώνων με Zyziphus και των γυψούχων στεπών στην Κύπρο με την 
ποσοτικοποίηση και την ανάσχεση της φυσικής και ανθρώπινης πίεσης και απειλής που συμβάλλουν στη μακροπρόθεσμη υποβάθμιση 
των οικότοπων αυτών. Ένα άλλο πρόγραμμα στοχεύει στην εφαρμογή μέτρων διατήρησης/διαχείρισης που θα βελτιώσουν σημαντικά 
τις οικολογικές συνθήκες για επιλεγμένα είδη πτηνών που αναφέρονται στο Παράρτημα Ι της ευρωπαϊκής Οδηγίας για τα Πτηνά που 
βρίσκονται σε τρεις περιοχές του δικτύου Natura 2000 στην Κύπρο. Το τρίτο έργο, στον άξονα της Βιοποικιλότητας, έχει στόχο να 
προωθήσει και να επιτρέψει τη μακροπρόθεσμη διατήρηση Γεωργικών Περιοχών Υψηλής Φυσικής Αξίας (αμπελώνες και καλλιέργειες 
χαρουπιάς) στην Κύπρο για τη διατήρηση του οικότοπου προτεραιότητας στην περιοχή του δικτύου Natura 2000 «Κοιλάδα Κέδρων – 
Κάμπος» σε καλή κατάσταση. Το τελευταίο έργο έχει στόχο την πρόληψη της εισβολής λεοντόψαρων στη Μεσόγειο μέσω της έγκαιρης 
αντίδρασης και στοχευμένης απομάκρυνσης.  

Δύο από αυτά τα έργα υλοποιούνται από το Τμήμα Δασών του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος της 
Κύπρου καλύπτοντας μια περίοδο 40 μηνών, ενώ ένα υλοποιείται από το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου και καλύπτει μια περίοδο 
36 μηνών. 

Στο ακόλουθο πλαίσιο παρουσιάζεται ένα παράδειγμα επιτυχημένου έργου LIFE Φύση στην Κύπρο. 

Αποκατάσταση και διαχείριση της Ζώνης Ειδικής Προστασίας Λίμνη 
Ορόκλινη (CY6000010) στην Κύπρο (OROKLINI) 
LIFE10 NAT/CY/000716 
 
 
 
Το έργο ΟΡΟΚΛΙΝΗ θέσπισε Ευνοϊκές Τιμές Διατήρησης (FRV) για τα δύο βασικά στοχευόμενα είδη, τον καλαμοκαννά και την 
πελλοκατερίνα και δύο από τα άλλα τέσσερα είδη του Παραρτήματος Ι που φωλιάζουν τακτικά ή φώλιαζαν στη Λίμνη 
Ορόκλινης στην Κύπρο, την τρουλλουρίδα και το πλουμίδι.  

Οι δράσεις του έργου αύξησαν τα διαθέσιμα ενδιαιτήματα για τα είδη πτηνών της Λίμνης Ορόκλινης, χάρη στη βελτίωση των 
ενδιαιτημάτων με την υλοποίηση δράσεων διαχείρισης υδάτων και αποκατάστασης, συμπεριλαμβανομένης της δημιουργίας νέων νησιδίων, της 
αποκατάστασης γης που είχε καταστραφεί από παράνομη αγορά και της περίφραξης γύρω από τη λίμνη για τη μείωση της όχλησης. Το έργο απομάκρυνε 
περίπου 4.500 m2 ξενικών εισβλητικών ειδών όπως ακακίες, Atriplex semibaccata και Parkinsonia aculeata, καθώς και τις ακακίες που ξαναφύτρωσαν, 
και φυτεμένα  ενδημικά είδη δέντρων και συγκεκριμένα 1.410 αλμυρίκια, 50 σχίνους και περίπου 10-20 παλλούρες καθώς και περίπου 30 πεύκα. Το έργο 
κατέδειξε, για πρώτη φορά στην Κύπρο, την υλοποίηση μιας σειράς καλών πρακτικών για τεχνικές διαχείρισης υγρότοπων. Αποτελεί μοντέλο για άλλα 
ευρωπαϊκά έργα υγρότοπων, συμπεριλαμβανομένου ενός που συνεχίζεται στην Κύπρο. Το έργο ΟΡΟΚΛΙΝΗ εμπλούτισε επίσης τη βάση γνώσεων αναφορικά 
με τα φυσικά και βιολογικά χαρακτηριστικά της λίμνης.  

Παράλληλα με τις δράσεις διατήρησης, η ομάδα του έργου θέσπισε μια μεθοδολογία για τις Ευνοϊκές Τιμές Διατήρησης (FRV), με ορισμούς για τις Τιμές 
αυτές για συγκεκριμένα είδη. Στη διάρκεια του έργου, αλλά μετά την υλοποίηση των δράσεών του, η ομάδα έργου παρατήρησε ότι ο αριθμός των πτηνών 
άρχισε να κινείται προς τον στόχο για τις Ευνοϊκές Τιμές Διατήρησης σε ό,τι αφορά την πελλοκατερίνα, ενώ καταγράφηκε ότι άλλα είδη του Παραρτήματος Ι 
που συνήθως δεν αναπαράγονται στην περιοχή φώλιασαν εκεί το 2014 και 2015 (π.χ. νανογλάρονα, πλουμίδια, τρουλλουρίδες, γελαδάρηδες). 
Εκπονήθηκαν πρωτόκολλα παρακολούθησης και εφαρμόστηκαν σε είδη πουλιών. Καταδείχθηκε ότι σημαντικά είδη φωλιάζουν στις αποκατεστημένες 
περιοχές καθώς και στα πρόσφατα κατασκευασμένα νησίδια (π.χ. πελλοκατερίνες, τρουλλουρίδες, καλαμοκαννοι και νανογλάρονα).  

Η ομάδα έργου κατασκεύασε υποδομές για τη ενίσχυση του δυναμικού του οικοτουρισμού της περιοχής Natura 2000 της Λίμνης Ορόκλινης και διεξήγαγε 
μια εκτεταμένη εκστρατεία ευαισθητοποίησης του κοινού.  

Το έργο εκπόνησε ένα Σχέδιο Δράσης για τα πουλιά της ΖΕΠ Λίμνης Ορόκλινης το οποίο θέτει σαφείς στόχους διατήρησης, διαχείρισης και παρακολούθησης. 
Τέθηκε νομικά σε ισχύ μέσω της ενσωμάτωσής του σε δύο Υπουργικά Διατάγματα (ένα για τους ΤΚΣ και ένα για τις ΖΕΠ). Το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων 
ενέταξε τη Λίμνη Ορόκλινη στον κατάλογο των φορέων υδάτων που παρακολουθούνται από την Οδηγία Πλαίσιο περί Υδάτων, που θα διασφαλίσει τη 
μελλοντική παρακολούθηση των παραμέτρων ποιότητας ύδατος που προτείνει το Σχέδιο Δράσης για τη ΖΕΠ Λίμνης Ορόκλινης. Το έργο αποτελεί μέρος της 
εθνικής εφαρμογής των Οδηγιών για τα Πτηνά και τους Οικότοπους, με την πιο σημαντική συμβολή πολιτικής να αποτελεί η υιοθέτηση των Ευνοϊκών Τιμών 
Διατήρησης FRV ως βάση για τη θέσπιση στόχων διατήρησης. Αυτό έγινε για πρώτη φορά στην Κύπρο και αποτέλεσε το έναυσμα για ένα μεγαλύτερο έργο 
από τον συντονιστή δικαιούχο στο πλαίσιο του οποίου θα θεσπιστούν Ευνοϊκές Τιμές Διατήρησης και για τις 30 ΖΕΠ της Κύπρου, ενώ θα εκπονηθούν σχέδια 
διαχείρισης για αυτές.  

Για περισσότερες πληροφορίες: 
http://www.orokliniproject.org 

http://www.orokliniproject.org/
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 –  Σελίδα 4  – 

LIFE Περιβαλλοντική Διακυβέρνηση και Πληροφόρηση  
 

Αυτός ο τομέας προτεραιότητας έχει στόχο να προωθήσει την ευαισθητοποίηση σε περιβαλλοντικά θέματα, να υποστηρίξει την 
επικοινωνία, τη διαχείριση και τη διάδοση των περιβαλλοντικών πληροφοριών και να προωθήσει τη βελτίωση της 
περιβαλλοντικής διακυβέρνησης με τη διεύρυνση της συμμετοχής των ενδιαφερομένων μερών. 

Μέχρι σήμερα, ο άξονας αυτός (πρώην συνιστώσα Ενημέρωση και Επικοινωνία του LIFE+) έχει συγχρηματοδοτήσει τρία έργα 
στην Κύπρο. Αντιστοιχούν σε συνολικές επενδύσεις ύψους 5 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων η Ευρωπαϊκή Ένωση συνεισφέρει τα 2,4 
εκατ. ευρώ. Η διάρκειά των έργων κυμαίνεται από 34 ως 36 μήνες. 

Ένα έργο έχει ολοκληρωθεί. Στόχος του ήταν η ανάσχεση της απώλειας βιοποικιλότητας στην Κύπρο μέσω μιας συνολικής και 
ευρείας βάσεως εκστρατείας ευαισθητοποίησης και επικοινωνίας, μέσα από τα ΜΜΕ, τα κοινωνικά δίκτυα, τη διοργάνωση 
εκδηλώσεων, την κατάρτιση, τα σεμινάρια και τις συναντήσεις δικτύωσης. Δικαιούχος του έργου είναι το Εκδοτικό Συγκρότημα 
Δίας, ο μεγαλύτερος και παλαιότερος όμιλος ΜΜΕ στην Κύπρο. Τα αποτελέσματά του περιγράφονται λεπτομερώς στο πλαίσιο 
έργου που ακολουθεί.  

Το δεύτερο έργο θα προωθήσει τη μείωση, την επαναχρησιμοποίηση και την ανακύκλωση των απορριμμάτων στην Κύπρο. Μέσω 
μιας εκστρατείας ευαισθητοποίησης που βασίζεται σε μια ολοκληρωμένη στρατηγική επικοινωνίας, το έργο στοχεύει στην 
ενημέρωση, την εκπαίδευση και την παροχή κινήτρων στους παραπάνω τομείς. Συντονίζεται από το Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου 
και έχει διάρκεια 34 μήνες από τον Σεπτέμβριο 2014. 

Το τρίτο έργο έχει στόχο την αύξηση της ευαισθητοποίησης του κοινού για τις φυσικές αξίες του Εθνικού Δασικού Πάρκου 
Τροόδους και τις υπηρεσίες οικοσυστημάτων που παρέχει. Η περιοχή αυτή είναι μία από τις περιοχές  Natura 2000 με τη 
μεγαλύτερη επισκεψιμότητα στην Κύπρο καθώς και ένα από τα σημαντικότερα φυσικά οικοσυστήματα και κομβικά σημεία 
βιοποικιλότητας στο νησί. Συντονίζεται, για 36 μήνες, από το Τμήμα Δασών του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Περιβάλλοντος της Κύπρου. 

 

Εκστρατεία ευαισθητοποίησης στην Κύπρο για την αξία της βιοποικιλότητας 
στη ζωή μας (BIOforLIFE) 
LIFE11 INF/CY/000863 
 
Το έργο BIOforLIFE διεξήγαγε μια συνολική και ευρείας βάσεως εκστρατεία ευαισθητοποίησης και επικοινωνίας με 
στόχο την ανάσχεση της απώλειας βιοποικιλότητας στην Κύπρο, μέσα από τα ΜΜΕ, τα κοινωνικά δίκτυα και μια 
ιστοσελίδα, τη διοργάνωση εκδηλώσεων, κατάρτισης, σεμιναρίων και δραστηριοτήτων δικτύωσης. Για πρώτη φορά 
στην Κύπρο oι συνεργάτες του έργου και συγκεκριμένα ο Εκδοτικός Οίκος Δίας (συντονιστής δικαιούχος), το Τμήμα 

Περιβάλλοντος, το Terra Cypria (το Κυπριακό Ίδρυμα Προστασίας του Περιβάλλοντος) και η εταιρεία GrantXpert Consultants εφάρμοσαν μια 
τέτοια προσέγγιση.  

Η εκστρατεία επικοινωνίας στόχευε το ευρύ κοινό αλλά και συγκεκριμένες ομάδες-στόχο, ιδιαίτερα ενδιαφερόμενους φορείς και φορείς λήψης 
αποφάσεων. Βελτίωσε την ικανότητα κατανόησης της σημασίας της βιοποικιλότητας. Πιο συγκεκριμένα, η εκστρατεία υπογράμμισε τη σοβαρότητα 
της σφαγής των πουλιών που παρατηρείται στην Κύπρο κάθε χρόνο την περίοδο της μετανάστευσης των πουλιών, όταν εκατομμύρια πουλιά που 
αποτελούν φυσική κληρονομιά της Ευρώπης και της Ασίας θανατώνονται καθώς πετούν πάνω από την Κύπρο. Επίσης, ανέδειξε τα χαρακτηριστικά 
των ειδών της Κύπρου που επηρεάζονται από τις ανθρώπινες επιβλαβείς δραστηριότητες, όπως οι νυχτερίδες και τα φίδια, ενώ πρόβαλε και την 
ανάγκη προστασίας ειδών και οικότοπων μέσω την επιβολής των σχετικών νόμων και την ανάγκη μιας πιο αποτελεσματικής ενσωμάτωσης της 
βιοποικιλότητας στον χωροταξικό σχεδιασμό. 

Το έργο BIOforLIFE διέδωσε θετικές πληροφορίες για το δίκτυο Natura 2000 της Κύπρου ώστε να γίνει πιο αποδεκτό από το κοινό (στόχος της 
Στρατηγικής για τη Βιοποικιλότητα 2020 της ΕΕ). Αυτό συνέβαλε στην καταπολέμηση της αρνητικής παραπληροφόρησης που συχνά 
περιλαμβάνεται στις συζητήσεις με εταιρείες ανάπτυξης ακινήτων και αγρότες. Η εκστρατεία πέτυχε να διαδώσει ευρέως τις πληροφορίες του 
έργου για τη βιοποικιλότητα σε έναν μεγάλο αριθμό Κυπρίων οι οποίοι τώρα αντιλαμβάνονται καλύτερα τι σημαίνει βιοποικιλότητα και ποια είναι η 
αξία της. Ανάμεσα στα περιβαλλοντικά οφέλη της υλοποίησης του έργου είναι ότι επετεύχθη ο στόχος της μείωσης κατά 10% της θνησιμότητας 
της θαλάσσιας χελώνας στην περιοχή του Ακρωτηρίου (το ποσοστό θνησιμότητας σε άλλες περιοχές παρέμεινε σταθερό) και της αλλαγής 
συμπεριφοράς στην κατανάλωση παράνομα παγιδευμένων ωδικών πτηνών. Στην αρχική έρευνα του έργου, το 47% των ερωτηθέντων είπαν ότι 
γνωρίζουν γιατί ορισμένοι είναι κατά της θανάτωσης των αμπελοπουλιών, αλλά στο τέλος του έργου το ποσοστό αυτό έφτασε στο 95%. Το θέμα 
της παράνομης και αδιάκριτης παγίδευσης των μεταναστευτικών πουλιών υπογραμμίστηκε μέσω διαφόρων τηλεοπτικών συζητήσεων που 
διοργάνωσε το έργο. 

Ένα ακόμα μακροπρόθεσμο όφελος ήταν η διάδοση πληροφοριών για την έννοια των χωροκατακτητικών ξένων ειδών και οι επιπτώσεις που 
έχουν στο τοπικό περιβάλλον, καθώς και τη δημόσια υγεία και ασφάλεια. Προβλήθηκαν και άλλα μηνύματα σχετικά με την αξία της 
βιοποικιλότητας, όπως αυτά που αφορούν τη βιώσιμη ανάπτυξη και τον οικοτουρισμό, τη διάθεση των απορριμμάτων και την ανάγκη 
ανακύκλωσης και λιπασματοποίησης. 

 
 
Για περισσότερες πληροφορίες: 
http://www.cyprusbiodiversity.eu 

 

http://www.cyprusbiodiversity.eu/
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Υποπρόγραμμα Δράση για το Κλίμα (LIFE 2014-2020) 
 

LIFE Μετριασμός της Κλιματικής Αλλαγής και LIFE Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή 

Ο τομέας προτεραιότητας Μετριασμός της Κλιματικής Αλλαγής συμβάλλει στη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, 
κυρίως με τη συμβολή στην υλοποίηση και την ανάπτυξη σχετικών πολιτικών και νομοθεσίας, με τη βελτίωση της βάσης 
γνώσεων, την ανάπτυξη ολοκληρωμένων προσεγγίσεων, καθώς και την ανάπτυξη και την επίδειξη καινοτόμων τεχνολογιών, 
συστημάτων, μεθόδων και μέσων. 

Ο τομέας προτεραιότητας Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή στηρίζει τις προσπάθειες για την αύξηση της ανθεκτικότητας 
στην κλιματική αλλαγή, ιδίως με τη συμβολή στην υλοποίηση και την ανάπτυξη σχετικών πολιτικών και νομοθεσίας, με τη 
βελτίωση της βάσης γνώσεων, την ανάπτυξη ολοκληρωμένων προσεγγίσεων, καθώς και την ανάπτυξη και επίδειξη καινοτόμων 
τεχνολογιών, συστημάτων, μεθόδων και μέσων.  

Μέχρι σήμερα, ο άξονας Μετριασμός της Κλιματικής Αλλαγής έχει συγχρηματοδοτήσει ένα έργο στην Κύπρο. Το έργο αυτό έχει 
στόχο τον εκσυγχρονισμό της βιολογικής γεωργίας και των προϊόντων της στο πλαίσιο των στρατηγικών μετριασμού της 
κλιματικής αλλαγής. Η συνολική επένδυση ανέρχεται σε σχεδόν 1 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων η ΕΕ θα εισφέρει περίπου τα 0,6 
εκατ. ευρώ. Το έργο συντονίζεται από το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου και καλύπτει μια περίοδο 48 μηνών από τον 
Σεπτέμβριο 2015.  

Ο άξονας Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή έχει συγχρηματοδοτήσει 2 έργα στην Κύπρο. Ο συνολικός στόχος του πρώτου 
έργου είναι η αύξηση της ανθεκτικότητας των δήμων στην κλιματική αλλαγή χάρη στον εξοπλισμό τους με ένα εργαλείο που 
υποστηρίζει τον προγραμματισμό της προσαρμογής τους στην κλιματική αλλαγή. Περισσότερες λεπτομέρειες για το έργο 
παρατίθενται στο ακόλουθο ένθετο. Τα αποτελέσματά του θα προστεθούν εν ευθέτω χρόνω.  

Βασικός στόχος του δεύτερου έργου είναι να καταδείξει τη σκοπιμότητα και την αποτελεσματικότητα μιας στρατηγικής 
προσαρμογής στις Καταιγίδες Σκόνης της Ερήμου (ΚΣΕ) και να βελτιώσει την ενημέρωση των φορέων λήψης αποφάσεων της 
ΕΕ παρέχοντας επιτόπια στοιχεία για την υιοθέτηση ενός στρατηγικού σχεδίου μετριασμού των επιπτώσεων στην υγεία των 
συμβάντων ΚΣΕ στη ΝΑ Ευρώπη.  

 

Ενίσχυση της ανθεκτικότητας των αστικών δήμων στην 
κλιματική αλλαγή (LIFE UrbanProof) 
LIFE16 CCA/CY/000086 
 

Ο γενικός στόχος του έργου UrbanProof είναι η ενίσχυση της ανθεκτικότητας των δήμων στην κλιματική αλλαγή, 
εξοπλίζοντάς τους με ένα εργαλείο για την υποστήριξη του σχεδιασμού της προσαρμογής τους στην κλιματική αλλαγή. 
Το εργαλείο αυτό θα παράσχει στοιχεία για τις αναμενόμενες κλιματικές αλλαγές, θα ενισχύσει την κατανόηση των 
επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής και των μηχανισμών που καθορίζουν την ευπάθεια, θα επιτρέψει τη διερεύνηση 

και την αξιολόγηση των διαθέσιμων επιλογών προσαρμογής και θα παράσχει καθοδήγηση για την παρακολούθηση της διαδικασίας προσαρμογής.  

Το έργο θα αναπτύξει, υλοποιήσει και καταδείξει ένα καινοτόμο και διαδραστικό εργαλείο υποστήριξης λήψης αποφάσεων (UrbanProof toolkit) 
για τον σχεδιασμό της αστικής προσαρμογής, που θα προσφέρει στους τοπικούς φορείς λήψης αποφάσεων, ενδιαφερόμενους φορείς και ομάδες-
στόχο πρόσβαση σε οπτικές πληροφορίες (χάρτες και γραφήματα) για την κλιματική αλλαγή, την ευπάθεια, την προσαρμογή και την 
παρακολούθηση, το οποίο θα τους καθοδηγεί βήμα προς βήμα σε όλη τη διαδικασία προσαρμογής. Θα προσπαθήσει να γεφυρώσει το κενό μεταξύ 
επιστημονικής και τοπικής κατανόησης της κλιματικής αλλαγής διαθέτοντας πληροφορίες για τις μελλοντικές κλιματικές αλλαγές σε τοπικό επίπεδο, 
να εντοπίσει τις επιπτώσεις και να αξιολογήσει την ευπάθεια στην κλιματική αλλαγή των δήμων-εταίρων (στην Κύπρο, την Ελλάδα και την Ιταλία), 
να εντοπίσει, αξιολογήσει και κατατάξει κατά προτεραιότητα τις επιλογές προσαρμογής και να αναπτύξει τοπικές στρατηγικές προσαρμογής για 
τους δήμους-εταίρους, καθώς και να προβάλει την κλιματική αλλαγή και τους σχετικούς κινδύνους για τους δήμους-εταίρους καθώς και τις 
διαθέσιμες επιλογές αντιμετώπισής τους με την υλοποίηση, επίδειξη και προώθηση πράσινων και ήπιων μέτρων προσαρμογής για την ενίσχυση 
της ευαισθητοποίησης του κοινού σχετικά με την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, να κερδίσει την αποδοχή του κοινού και να διασφαλίσει την 
ενεργό συμμετοχή και δέσμευση των τοπικών ενδιαφερόμενων φορέων κατά την υλοποίηση της στρατηγικής προσαρμογής και να προωθήσει τη 
συνέχεια και την οικονομική βιωσιμότητα της στρατηγικής αυτής και τέλος να προωθήσει την υιοθέτηση της προτεινόμενης μεθοδολογίας και των 
επιλογών προσαρμογής από άλλους δήμους ώστε να μεγιστοποιήσει τη μεταφορά και την αναπαραγωγή τους.   

Το έργο προσδοκά να αναπτύξει την εργαλειοθήκη UrbanProof ώστε να προσφέρει έναν οδηγό και εκπαιδευτικό βίντεο για τον διαχειριστή της 
εργαλειοθήκης, να αξιολογήσει την τεχνική και οικονομική βιωσιμότητα της εργαλειοθήκης, να εντοπίσει και να αξιολογήσει τις πιθανές επιπτώσεις 
της κλιματικής αλλαγής στους δήμους-εταίρους στην Κύπρο, την Ελλάδα και την Ιταλία και να αναπτύξει στρατηγικές τοπικής προσαρμογής για 
τους δήμους αυτούς. Ένα άλλο αποτέλεσμα θα είναι η έγκριση από τους δήμους αυτών των στρατηγικών (έγκριση από τα τοπικά συμβούλια) και 
η υλοποίηση έργων πράσινων υποδομών στους δήμους-εταίρους στην Κύπρο και την Ιταλία.  

 

Για περισσότερες πληροφορίες: 
http://urbanproof.eu 

 

http://urbanproof.eu/
http://urbanproof.eu/
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Πώς θα μάθετε περισσότερα για το LIFE και τα έργα LIFE 
 

Επισκεπτόμενοι τον ιστότοπο LIFE 

 

Ο δικτυακός τόπος του LIFE παρέχει πολλές πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα 
LIFE: http://ec.europa.eu/life/ 

Με αναζήτηση στη βάση έργων LIFE  

 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα έργα LIFE στην Κύπρο ή το LIFE 
γενικότερα, βλέπε την επιγραμμική βάση δεδομένων του LIFE: 
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm 

 
Η συγκεκριμένη βάση δεδομένων είναι ιδιαίτερα εύχρηστη και αποτελεί αξιόπιστη 
πηγή πληροφοριών σχετικά με όλα τα ολοκληρωμένα ή υπό εκτέλεση έργα του LIFE. 
Η βάση δεδομένων παρέχει επίσης πληροφορίες σχετικά με τους δικαιούχους, τα 
στοιχεία επικοινωνίας τους και τους ιστότοπους των έργων. 

Με αναζήτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης 
 

  
twitter.com/LIFE_Pr
ogramme  

 

http://www.facebook. 
com/LIFE.programme  

www.flickr.com/ 
photos/life_ 
programme 

Επικοινωνώντας με το  

Εθνικό Σημείο Επαφής της Κύπρου 

 
Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος 

 
 Όνομα:  κα Μαριλένα ΠΑΠΑΣΤΑΥΡΟΥ (LIFE Φύση & Βιοποικιλότητα/ LIFE  

  Περιβάλλον / LIFE Ενημέρωση & Επικοινωνία / LIFE Δράση για το   
  Κλίμα) 

  Δρ. Χαράλαμπος ΧΑΤΖΗΠΑΚΚΟΣ (LIFE Φύση & Βιοποικιλότητα / LIFE  
  Περιβάλλον / LIFE Ενημέρωση & Επικοινωνία 

  κα Ξανθίππη ΒΑΛΑΝΙΔΟΥ (LIFE Δράση για το Κλίμα)  
 

Διεύθυνση: CY - 1498 Λευκωσία 
Τηλ.: +357 22408926 / +357 22408927 / +357 22408925   
E-mail :  mpapastavrou@environment.moa.gov.cy 
 chajipakkos@environment.moa.gov.cy 

xvalanidou@environment.moa.gov.cy  
Website: 
http://www.moa.gov.cy/moa/environment/environmentnew.nsf/index_en/index_en?OpenDocument 

 
 
 
 Ομάδα Παρακολούθησης για την Κύπρο 

 NEEMO EEIG –  
υπόψη κας Γ. Βαλαώρα 

 Διεύθυνση: Ασκληπιού 14  
    GR - 10680 ΑΘΗΝΑ    
    ΕΛΛΑΔΑ 
 Τηλ.:  +30 210 361 00 88 

 E-mail: prospect@neemo.eu 

 

http://ec.europa.eu/life/
http://europa.eu.int/comm/environment/life/project/Projects/index.cfm
http://europa.eu.int/comm/environment/life/project/Projects/index.cfm
http://www.facebook.com/LIFE.programme
http://www.facebook.com/LIFE.programme
http://www.flickr.com/photos/life_programme
http://www.flickr.com/photos/life_programme
http://www.flickr.com/photos/life_programme
mailto:mpapastavrou@environment.moa.gov.cy
mailto:chajipakkos@environment.moa.gov.cy
mailto:xvalanidou@environment.moa.gov.cy
http://www.moa.gov.cy/moa/environment/environmentnew.nsf/index_en/index_en?OpenDocument
mailto:prospect@neemo.eu
http://ec.europa.eu/life/
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm
https://twitter.com/LIFEprogramme/
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Έργα LIFE Περιβάλλον και Αποδοτικότητα Πόρων που έκλεισαν πρόσφατα ή συνεχίζονται 

Τίτλος έργου Αριθμός έργου Ιστότοπος 
Κάντε κλικ στο 

εικονίδιο για την 
περίληψη του έργου 

Διάρκεια 
έργου 

Παρακολούθηση, 
Μοντελοποίηση και Διαχείριση 
Σωματιδίων (PM3) 

LIFE09 
ENV/CY/000252 

http://www.ess.co.at/LIFE/ 

 

 
 

01/2011–> 12/2013 

Βιώσιμη διαχείριση μέσω 
αξιοποίησης ληγμένων 
γαλακτοκομικών προϊόντων για 
παραγωγή ενέργειας στην 
Κύπρο (DAIRIUS) 

LIFE10 
ENV/CY/000721 

http://www.dairiusproject.com/ 

  02/2012–> 01/2015 

Ανάπτυξη μιας εθνικής 
στρατηγικής για την 
προσαρμογή στις αρνητικές 
επιπτώσεις της κλιματικής 
αλλαγής στην Κύπρο 
(CYPADAPT) 

LIFE10 
ENV/CY/000723 

http://uest.ntua.gr/cypadapt/ 

  
09/2011–> 03/2014 

Έργο επίδειξης 
αποτελεσματικότητας πόρων 
λατομείου (QuaResE) 

LIFE11 
ENV/CY/000859 

 

http://www.quarese.com 

 
 06/2012–> 11/2014 

Έξυπνο σύστημα μέτρησης για 
την προώθηση και την 
αποτελεσματική ενσωμάτωση 
δικτύου ΦΒ τεχνολογίας στην 
Κύπρο (LIFE+ SmartPV) 

LIFE12 
ENV/CY/000276 

 

http://www.smartpvproject.eu/ 

 

 

 07/2013–> 03/2017 

Αειφόρος διαχείριση ζωικών 
αποβλήτων για την 
αφαίρεση/ανάκτηση θρεπτικών 
ουσιών (LIFE LIVE-WASTE) 

LIFE12 
ENV/CY/000544 

 

http://www.livewaste.org/  

 

 

 09/2013–> 08/2016 

 

Έργα  LIFE Φύση & Βιοποικιλότητα που έκλεισαν πρόσφατα ή συνεχίζονται 

Τίτλος έργου Αριθμός έργου Ιστότοπος 
Κάντε κλικ στο 

εικονίδιο για την 
περίληψη του έργου 

Διάρκεια έργου 

 

Βελτιώνοντας την κατάσταση 
διατήρησης των ειδών πανίδας 
στην Κύπρο: Από την 
αποκατάσταση των 
μικροενδιαιτημάτων των ειδών 
έως τη συνεκτικότητα του 
οικολογικού τοπίου 

(ICOSTACY) 

LIFE09 
NAT/CY/000247 

 

http://www.icostacy.gov.cy 

 
 

10/2010 –> 03/2014 

Αποκατάσταση και διαχείριση 
της ΖΕΠ Λίμνη Ορόκλινης 
(CY6000010) στην Κύπρο 
(OROKLINI) 

LIFE10 
NAT/CY/000716 

http://www.orokliniproject.org 

 
 01/2012 –> 12/2014 

Βελτίωση της κατάστασης 
διατήρησης του οικότοπου 
προτεραιότητας 
9560* (Ενδημικά Δάση με 
Juniperus spp.) στην Κύπρο 

 (JUNIPERCY) 

LIFE10 
NAT/CY/000717 

http://www.junipercy.org.cy 

 
 

01/2012 –> 06/2015 

Βελτίωση της κατάστασης 
διατήρησης των οικοτόπων 
προτεραιότητας *1520 και 
*5220 στο Εθνικό Δασικό 
Πάρκο Ριζοελιάς (LIFE-
RIZOELIA) 

LIFE12 
NAT/CY/000758 

http://www.life-rizoelia.eu 

  

 
 

09/2013 –> 02/2017 

http://www.ess.co.at/LIFE/
http://www.dairiusproject.com/
http://uest.ntua.gr/cypadapt/
http://www.quarese.com/
http://www.smartpvproject.eu/
http://www.livewaste.org/
http://www.icostacy.gov.cy/
http://www.orokliniproject.org/
http://www.junipercy.org.cy/
http://www.life-rizoelia.eu/
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=3761
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=3941
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=3942
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=4178
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=4500
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=4501
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=3864
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=4068
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=4069
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=4499
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Βελτίωση των πεδινών 
δασικών βιοτόπων για τα 
πουλιά στην Κύπρο (LIFE-
FORBIRDS) 

LIFE13 
NAT/CY/000176 

 

http://www.lifeforbirds.eu 

 
 10/2014 –> 12/2017 

Διατήρηση και προώθηση των 
αγροτικών περιοχών Υψηλής 
Φυσικής Αξίας στην Κύπρο 
(AgroLIFE) 

LIFE13 
BIO/CY/001114 

 

http://agrolife.eu/ 
 06/2014 –>06//2017 

Ολιστική διαχείριση του 
οικοτόπου προτεραιότητας 
9590* στην περιοχή του 
Δικτύου Natura 2000 Κοιλάδα 
Kέδρων-Κάμπος (LIFE-
KEDROS) 

LIFE15 
NAT/CY/000850 

 

http://www.life-kedros.eu/ 

 
 

09/2016 –>08/2020 

Αποτρέποντας την εισβολή του 
λεοντόψαρου στη Μεσόγειο 
μέσω έγκαιρης απόκρισης και 
στοχευόμενης απομάκρυνσης 
(RELIONMED-LIFE) 

LIFE16 
NAT/CY/000832 

 

Χ/Ε 

 
 09/2017 –>09/2021 

 

Έργα  LIFE Περιβαλλοντική Διακυβέρνηση και Πληροφόρηση που έκλεισαν πρόσφατα ή 
συνεχίζονται 

Τίτλος έργου Αριθμός έργου Ιστότοπος 
Κάντε κλικ στο 

εικονίδιο για την 
περίληψη του έργου 

Διάρκεια έργου 

 

Εκστρατεία ευαισθητοποίησης 
στην Κύπρο για την 
αναγνώριση της 
βιοποικιλότητας στη ζωή μας 
(BIOforLIFE) 

LIFE11 
INF/CY/000863 

http://www.cyprusbiodiversity.eu 

 
 09/2012 –> 09/2015 

Εκστρατεία ευαισθητοποίησης 
για τη Μείωση, 
Επαναχρησιμοποίηση και 
Ανακύκλωση των 
απορριμμάτων στην Κύπρο  
(LIFE KNOW WASTE) 

LIFE13 
INF/CY/000919 

 

http://rethink.com.cy 

 
 

06/2014 –> 04/2017 

Εθνικό Δασικό Πάρκο 
Τροόδους: Προώθηση φυσικών 
αξιών και οικοσυστημικών 
υπηρεσιών (iLIFE-TROODOS) 

LIFE16 
GIE/CY/000709 

 

Χ/Ε 

 
 10/2017 –> 09/2020 

 

Έργα LIFE Μετριασμός της Κλιματικής Αλλαγής και LIFE Προσαρμογή στην Κλιματική 
Αλλαγή που συνεχίζονται 

Τίτλος έργου Αριθμός έργου Ιστότοπος 
Κάντε κλικ στο 

εικονίδιο για την 
περίληψη του έργου 

Διάρκεια έργου 

 

Εκσυγχρονισμός της βιολογικής 
γεωργίας και των προϊόντων 
της στο πλαίσιο των 
στρατηγικών μετριασμού της 
κλιματικής αλλαγής  (LIFE+ 
ORGANIKO) 

LIFE14 
CCM/CY/000990 

http://organikolife.com 

 
 

09/2015 –> 08/2019 

Ενίσχυση της ανθεκτικότητας 
των αστικών δήμων στην 
κλιματική αλλαγή (LIFE 
UrbanProof) 

LIFE15 
CCA/CY/000086 

http://urbanproof.eu 

  10/2016 –> 05/2020 

Μείωση των επιδράσεων των 
καταιγίδων σκόνης της ερήμου 
στην υγεία υιοθετώντας 
στρατηγικές μείωσης της 
έκθεσης (LIFE-MEDEA) 

LIFE16 
CCA/CY/000041 

Χ/Ε 

  09/2017 –> 08/2021 

http://www.lifeforbirds.eu/
http://agrolife.eu/
http://www.life-kedros.eu/
http://www.cyprusbiodiversity.eu/
http://rethink.com.cy/
http://organikolife.com/
http://urbanproof.eu/
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=5089
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=4879
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=5837
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=6358
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=4350
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=4926
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=6279
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=5354
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=5666
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=6228
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 Άλλα έργα που συνεχίζονται 

Τίτλος έργου Αριθμός έργου Ιστότοπος 
Κάντε κλικ στο 

εικονίδιο για την 
περίληψη του έργου 

Διάρκεια έργου 

 

CYprus Capacity BuiLding for 
life (CYCLamEn) 

LIFE14 
CAP/CY/000006 

http://www.lifecyclamen.com.cy/ 

 

 

 

 12/2015 –> 12/2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.lifecyclamen.com.cy/
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=5503

