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Report for the Policy
Implementers’ workshop
English Summary
Action B.2 ‘Information and awareness workshops’ aimed to improve awareness on the natural values and
through the organization of workshops. The purpose of policy implementers’ workshop was to build capacity
of specific stakeholders and for these purpose two external experts (Dr. Evangelia Drakou, University of Twente
and Dr. Sebastian Villasante, University Santiago de Compostela, Spain) with great experience on ecosystem
services were invited at the two-day conference on “Mapping and Evaluation of Ecosystem Services in Cyprus”
that was held in Nicosia on 4 and 5 December 2018. The conference was co-organized by the Department of
the Environment and the Department of Forests with the project iLIFE-TROODOS, under the aegis of the
Minister of Agriculture, Rural Development and the Environment, Dr Costas Kadis.
More than 61 people from public and wider public sector departments and services, environmental
organizations, universities and development companies were invited and participated in the conference. The
conference presented the necessity of mapping and assessing ecosystem services in Cyprus and how these are
part of the European Union’s policy on biodiversity conservation. The conference included invited talks by
experts on ecosystem services from abroad, as well as thematic sessions for the mapping and evaluation of
the ecosystem services of two important areas of the island: Larnaca Salt Lakes and Troodos National Forest
Park.
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ecosystem services provided by the Troodos National Forest Park and build capacity of specific stakeholders
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1. Εισαγωγή
Το παρόν αποτελεί το παραδοτέο με τίτλο «Έκθεση για το εργαστήρι των Φορέων Χάραξης Πολιτικής», όπως
προνοείται στη Δράση Β.2 (Συναντήσεις/ Εργαστήρια πληροφόρησης και ευαισθητοποίησης) του έργου iLIFETROODOS. Η Δράση Β.2 αποσκοπεί στη διοργάνωση συναντήσεων/ εργαστηρίων, τα οποία στοχεύουν

στην ευαισθητοποίηση όσον αφορά στις φυσικές αξίες και στις οικοσυστημικές υπηρεσίες που παρέχει
το Εθνικό Δασικό Πάρκο Τροόδους (ΕΔΠΤ) καθώς και στην ενημέρωση και ανάπτυξη ικανοτήτων
συγκεκριμένων ομάδων ατόμων (ενδιαφερόμενων φορέων).
Η παρούσα έκθεση αφορά στο εργαστήρι των φορέων χάραξης πολιτικής που είχε ως στόχο την ενημέρωση
και εξοικείωσή τους όσον αφορά στις φυσικές αξίες και τις οικοσυστημικές υπηρεσίες που προσφέρει το
Δίκτυο Natura 2000 και το ΕΔΠΤ ειδικότερα, καθώς επίσης στην ανάπτυξη ικανοτήτων.

2. Εργαστήρι Φορέων Χάραξης Πολιτικής
2.1 Συνέδριο για την Χαρτογράφηση και Αξιολόγηση των Οικοσυστημικών Υπηρεσιών (MAES) στην Κύπρο
Στο πλαίσιο της Δράσης Β.2, το έργο iLIFE-TROODOS συνδιοργάνωσε με το Τμήμα Περιβάλλοντος και το
Τμήμα Δασών διήμερο συνέδριο με θέμα την «Χαρτογράφηση και Αξιολόγηση των Οικοσυστημικών
Υπηρεσιών στην Κύπρο» υπό την αιγίδα του έντιμου Υπουργού Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και
Περιβάλλοντος, Δρ. Κώστα Καδή. Το συνέδριο πραγματοποιήθηκε στις 4 και 5 Δεκεμβρίου 2018 στο Κέντρο
Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης και Εκπαίδευσης Αθαλάσσας του Τμήματος Δασών (η πρόσκληση και το
πρόγραμμα του συνεδρίου επισυνάπτονται ως Παράρτημα I και Παράρτημα II, αντίστοιχα).
Στο συνέδριο συμμετείχαν 61 άτομα από τμήματα και υπηρεσίες του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου
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τομέα, περιβαλλοντικές οργανώσεις, πανεπιστήμια και αναπτυξιακές εταιρείες (ο κατάλογος με τους
συμμετέχοντες επισυνάπτεται ως Παράρτημα III). Φωτογραφίες από την εκδήλωση επισυνάπτονται ως
Παράρτημα IV.

2.2 Πρώτη μέρα συνεδρίου
Ομιλητές την πρώτη μέρα του συνεδρίου ήταν οι:
•

Δρ. Κώστας Καδής, Υπουργός Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος

•

Δρ. Κώστας Χ’’ Παναγιώτου, Διευθυντής Τμήματος Περιβάλλοντος, Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής
Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος

•

κ. Χαράλαμπος Αλεξάνδρου, Διευθυντής Τμήματος Δασών, Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής
Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος

•

Δρ. Μαρίνα Ξενοφώντος, Λειτουργός Τμήματος Περιβάλλοντος, Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής

•

κα. Anne Teller, Senior Expert, European Commission DG Environment, Biodiversity unit, Brussels

•

Δρ. Παναγιώτης Δημόπουλος, Τμήμα Βιολογίας, Πανεπιστήμιο Πατρών

•

Dr. Sebastian Villasante, University Santiago de Compostela, Spain

•

Δρ. Ιωάννης Βογιατζάκης, Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου

•

Δρ. Ευαγγελία Δράκου, Τμήμα Γεω-πληροφορικής, Πανεπιστήμιο Twente.

Το συνέδριο ξεκίνησε με χαιρετισμό και καλωσόρισμα από τον κ. Κώστα Χ’’ Παναγιώτου, ο οποίος
ευχαρίστησε τους διοργανωτές για την άψογη διοργάνωση και ευχήθηκε κάθε επιτυχία στις εργασίες του
συνεδρίου.
Στη συνέχεια μίλησε ο Υπουργός Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος Δρ. Κώστας Καδής, ο
οποίος τόνισε τη σημασία της συνεχούς υπενθύμισης και ενημέρωσης σχετικά με την αξία και προσφορά
των υπηρεσιών των οικοσυστημάτων. Ακολούθως έκανε αναφορά στις κατηγορίες των Οικοσυστημικών
Υπηρεσιών (Ο.Υ.) και τόνισε τη σημασία της χαρτογράφησης και αξιολόγησης για την Ευρωπαϊκή Ένωση
(Ε.Ε.). Συνέχισε την ομιλία του με αναφορά στο έργο iLIFE-TROODOS, στους εταίρους του έργου και στη
σημασία του. Έπειτα, ευχαρίστησε τους ομιλητές του συνεδρίου, τους διοργανωτές και όλους τους
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Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος

παρευρισκόμενους για το ενδιαφέρον και την παρουσία τους και κατέληξε ότι αναμένεται με μεγάλο
ενδιαφέρον ό,τι νέο προκύψει από το συνέδριο.
Ακολούθησε χαιρετισμός από τον κ. Χαράλαμπο Αλεξάνδρου ο οποίος έκανε αναφορά στην κατανόηση και
εμπέδωση της προσφοράς των Ο.Υ. και ανέφερε τη σημασία διατήρησης των οικοσυστημάτων για τη
διασφάλιση της πολυπλοκότητας της ζωής, μέρος της οποίας αποτελεί και ο άνθρωπος. Ο κ. Αλεξάνδρου
συνέχισε με αναφορά στη σημασία ενσωμάτωσης των υπηρεσιών των οικοσυστημάτων στη διαδικασία
λήψης αποφάσεων και στη χάραξη πολιτικής. Στη συνέχεια τόνισε την αξία των δασών ως «κιβωτό της
βιοποικιλότητας» και τη δράση του Τμήματος Δασών όσον αφορά στη διατήρηση της βιοποικιλότητας
αυτής. Κατέληξε με ευχές για μια καλή συνεργασία.
Ακολούθησε η παρουσίαση της Δρ. Μαρίνας Ξενοφώντος με τίτλο «Η αναγκαιότητα Χαρτογράφησης και
Αξιολόγησης των Υπηρεσιών των Οικοσυστημάτων». Η παρουσίαση ξεκίνησε με αναφορά στην
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πρωτοβουλία του ΟΗΕ (παγκόσμιο επίπεδο) και της Ε.Ε. (ευρωπαϊκό επίπεδο) σχετικά με τη χαρτογράφηση
και αξιολόγηση των οικοσυστημάτων και των υπηρεσιών τους. Στη συνέχεια έκανε σχετική αναφορά στην
τυπολογία των οικοσυστημάτων για τη χαρτογράφηση και στις υπηρεσίες που αυτά παρέχουν. Ανέφερε
επίσης πως στόχος της χαρτογράφησης και αξιολόγησης των υπηρεσιών των οικοσυστημάτων συνιστά η
αξιολόγηση των αλλαγών των οικοσυστημάτων, οι οποίες αφορούν στην ευημερία του ανθρώπου και στον
καθορισμό επιστημονικής βάσης για τις ενέργειες που απαιτούνται για τη βελτίωση, τη διατήρηση και τη
βιώσιμη χρήση τους, καθώς και της συνεισφοράς τους, μέσα από τις υπηρεσίες που προσφέρουν, για την
ανθρώπινη ευημερία. Συνέχισε με σχετική αναφορά στο εννοιολογικό πλαίσιο και στα στάδια που πρέπει
να ακολουθούνται. Έκανε ειδική αναφορά όσον αφορά σε κύριες πιέσεις που υπόκεινται τα οικοσυστήματα
και σε αλλαγές που έχουν προκύψει στη δομή και λειτουργία τους. Εν συνεχεία ανέφερε τους στόχους των
Έκθεση για το εργαστήρι των Φορέων Χάραξης Πολιτικής

προτεινόμενων σεναρίων που στοχεύουν στη λήψη ορθότερων αποφάσεων και αειφορικής διαχείρισης,
καθώς και στα οικονομικά οφέλη που απορρέουν από το οικολογικό Δίκτυο Natura 2000 και τα οποία
ανέρχονται σε 200 έως 300 δις. ευρώ/ έτος. Ολοκλήρωσε με παρουσίαση των όσων έχουν γίνει μέχρι
στιγμής στην Κύπρο προς αυτή την κατεύθυνση και υπογράμμισε την αναγκαιότητα χαρτογράφησης και
αξιολόγησης των Ο.Υ..
Η κα. Anne Teller ξεκίνησε την παρουσίασή της, με τίτλο «MAES support to EU Biodiversity Policy»,
αναφερόμενη στη Δράση 5 του δεύτερου στόχου της Στρατηγικής για τη Βιοποικιλότητα που αφορά στη
χαρτογράφηση και αξιολόγηση των Ο.Υ. σε όλη της έκταση της Ε.Ε. και περιλαμβάνει την αξιολόγηση των
οικοσυστημάτων στην Ευρώπη και των υπηρεσιών τους βασιζόμενη σε αναλύσεις και διαθέσιμα δεδομένα.
Στη συνέχεια παρουσίασε πώς υλοποιούνται οι εργασίες για επίτευξη του στόχου και ποια ήταν η πορεία
των χωρών μελών της Ε.Ε. προς την κατεύθυνση αυτή μέχρι το 2016. Αναφέρθηκε σε καθοδηγητικά έγγραφα
και σε υποστηρικτικές έρευνες και πως αυτά μπορούν να βοηθήσουν τους εμπλεκόμενους φορείς στη
χαρτογράφηση και αξιολόγηση. Στη συνέχεια η κα. Anne Teller παρουσίασε τι έχει γίνει μέχρι στιγμής από
πλευράς Ε.Ε., τι αναμένεται να υλοποιηθεί μέχρι το 2020 και συνέχισε με αναφορά στους τρόπους
αλληλεπίδρασης των κρατών μελών και το χρονικό περιθώριο στο οποίο θα πρέπει να ολοκληρώσουν τις
χαρτογραφήσεις και αξιολογήσεις.
Ακολούθησε παρουσίαση από τον Δρ. Παναγιώτη Δημόπουλο με τίτλο «Εφαρμογή των Οικοσυστημικών
Υπηρεσιών και προσδιορισμός του «αδρανούς» Εθνικού Φυσικού Κεφαλαίου» κατά την εισαγωγή της
οποίας έγινε μια γενική περιγραφή του κυπριακού τοπίου και του Δικτύου Natura 2000 στην Κύπρο.
Συνέχισε με παρουσίαση παραδειγμάτων Ο.Υ. των δασών, προτεινόμενων δεικτών αξιολόγησης και
αποτίμησης των υπηρεσιών αυτών καθώς και το πλαίσιο αποτίμηση της αξίας των δασών βάσει των
υπηρεσιών που προσφέρουν. Εν συνεχεία, αναφέρθηκε στις «πράσινες» θέσεις εργασίας οι οποίες
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προκύπτουν από την αειφόρο χρήση της βιοποικιλότητας με σκοπό την ευημερία στις περιοχές του Δικτύου
Natura 2000. Έμφαση δόθηκε στην ολοκληρωμένη προσέγγιση για την αειφόρο διαχείριση και χρήση των
φυσικών και πολιτιστικών στοιχείων στο Δίκτυο Natura 2000 λόγω της δυναμικής αλληλεπίδρασής τους.
Τέλος, ο Δρ. Παναγιώτης Δημόπουλος αναφέρθηκε στα επόμενα βήματα που πρέπει να γίνουν και αφορούν

στη δημιουργία βάσης δεδομένων για τις Ο.Υ., στη δημιουργία κοινής μεθοδολογίας αξιολόγησής τους, στη
μελέτη των Ο.Υ. σε θερμά σημεία βιοποικιλότητας σε εθνικό επίπεδο, στην παρακολούθηση των υπηρεσιών
κάθε πέντε χρόνια και τέλος στη θέσπιση νομοθεσίας περί οικοσυστημικών υπηρεσιών για τα θερμά σημεία.
Ο Dr. Sebastian Villasante, προσκεκλημένος του έργου iLIFE-TROODOS, στην παρουσίασή του με θέμα
«Advances in the multidimensional valuation of ecosystem services», ανέφερε εισαγωγικά την καθοριστική
αξία της αποτίμησης της φύσης για τους φορείς χάραξης πολιτικής. Στην παρουσίασή του ο Dr. Sebastian
Villasante αναφέρθηκε στην πολυδιάστατη αποτίμηση των Ο.Υ. μέσα από την υιοθέτηση τριών βημάτων
(αξιολόγηση των Ο.Υ. παροχής και ψυχαγωγίας, χαρτογράφηση χωρικών προτύπων, σχεδιασμός πιθανών
μελλοντικών σεναρίων). Κατέληξε με αναφορά στις προκλήσεις και τα εμπόδια που παρουσιάζονται στην

Ακολούθησε παρουσίαση του Δρ. Ιωάννη Βογιατζάκη με τίτλο «Ανασκόπηση της εφαρμογής της
Χαρτογράφησης και Αξιολόγησης των Οικοσυστημικών Υπηρεσιών στην Κύπρο» κατά την οποία
παρουσίασε αναφορές και εκθέσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που όπως δήλωσε, πρέπει να
αναθεωρηθούν. Ακολούθησε παρουσίαση του τρόπου αξιολόγησης δεδομένων που προκύπτουν κατά τη
χαρτογράφηση και αξιολόγηση των Ο.Υ. και των μεθοδολογιών χαρτογράφησης. Ο Δρ. Ιωάννης Βογιατζάκης
αναφέρθηκε στο πρόβλημα που παρουσιάζεται όσον αφορά στη μεταβίβαση πληροφοριών και δεδομένων
από τη μια υπηρεσία στην άλλη και κατέληξε με αναφορά στην κατάσταση της Κύπρου αναφορικά με τη
χαρτογράφηση και αξιολόγηση των Ο.Υ.
Η παρουσίαση της Δρ. Ευαγγελίας Δράκου, προσκεκλημένη του έργου iLIFE-TROODOS, με τίτλο «Χάρτες
οικοσυστημικών υπηρεσιών και οι χρήσεις τους στις αξιολογήσεις του φυσικού κεφαλαίου» ξεκίνησε με
σύντομη αναφορά στα είδη των χαρτών και συνέχισε τονίζοντας τη σημαντικότητα της χαρτογράφησης για
διασφάλιση α. σωστής επικοινωνίας μεταξύ επιστημονικής έρευνας, φορέων λήψης αποφάσεων, πολιτικών
διαχείρισης περιβάλλοντος και κοινωνίας των πολιτών, β. σήμανσης περιοχών παροχής πολλαπλών Ο.Υ.,
σήμανσης περιοχών με πολλές διαχειριστικές προτεραιότητες, γ. χωρικού σχεδιασμού και δ. βελτίωσης
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αποτίμηση των Ο.Υ.

χωρικών δεδομένων και προσδιορισμού νέων αναγκών για δεδομένα και ερευνητική πρόοδο. Η Δρ.
Ευαγγελία Δράκου σημείωσε ότι για τη σωστή χαρτογράφηση πρέπει να λαμβάνεται πάντα υπόψη το
κοινωνικό-οικολογικό σύστημα και να μην γίνεται μια τυπική χαρτογράφηση Ο.Υ. Στη συνέχεια ανέφερε ότι
για την ποσοτικοποίηση και χαρτογράφηση των Ο.Υ. πρέπει να γίνεται χρήση χαρτών κάλυψης/ χρήσης γης,
χρήση δεικτών Ο.Υ. και χρήση συμμετοχικών μεθόδων. Καταλήγοντας, τόνισε ότι οι χαρτογραφήσεις
οφείλουν να είναι εμπεριστατωμένες, διαφανείς και συνδεδεμένες με τη λήψη αποφάσεων.
Η πρώτη μέρα του συνεδρίου έκλεισε με σύνοψη από τον Δρ. Παναγιώτη Δημόπουλο, ο οποίος μίλησε για
τη σημασία της παρουσίας της πολιτικής ηγεσίας της Κύπρου και των διαφόρων τμημάτων στο συνέδριο
αφού δίνουν το σωστό μήνυμα για επικαιροποίηση του οδικού χάρτη για τις Ο.Υ.
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2.3 Δεύτερη μέρα συνεδρίου
Ομιλητές τη δεύτερη μέρα του συνεδρίου ήταν οι:
•

Δρ. Ευαγγελία Δράκου, Τμήμα Γεω-πληροφορικής, Πανεπιστήμιο Twente

•

κ. Μηνάς Παπαδόπουλος, Συντονιστής Έργου iLIFE-TROODOS, Συντηρητής Δασών Α Δασικής
Περιφέρειας Τροόδους, Τμήμα Δασών, Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και
Περιβάλλοντος

•

Δρ. Μάριος Ανδρέου, Υπεύθυνος Διαχείρισης Έργου iLIFE-TROODOS, Μονάδα Διατήρησης της
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Φύσης, Πανεπιστήμιο Frederick
•

Δρ. Παναγιώτης Δημόπουλος, Τμήμα Βιολογίας, Πανεπιστήμιο Πατρών

•

κα. Anne Teller, Senior Expert, European Commission DG Environment, Biodiversity unit, Brussels.

Οι παρουσιάσεις της δεύτερης μέρας του συνεδρίου ξεκίνησαν με την παρουσίαση της Δρ. Ευαγγελίας
Δράκου με τίτλο «Σχεδιασμός χαρτών οικοσυστημικών υπηρεσιών για τη χρήση τους στη διαδικασία λήψης
αποφάσεων». Αρχικά η Δρ. Ευαγγελία Δράκου τόνισε το πρόβλημα που προκύπτει από τη μη σωστή
επικοινωνία των ατόμων που ετοιμάζουν τους χάρτες και αυτών που πρέπει να τους χρησιμοποιήσουν για
τη λήψη αποφάσεων. Συγκεκριμένα, στην παρουσίασή της αναφέρθηκε σε μελέτη που έγινε για διαπίστωση
του εν λόγω προβλήματος και η οποία περιελάβανε τη συλλογή δεδομένων από ερωτήσεις που έγιναν σε
χρήστες και δημιουργούς των χαρτών. Ακολούθησαν προτάσεις βελτίωσης της υφιστάμενης κατάστασης, οι
οποίες αφορούν μεταξύ άλλων σε βασικές αλλαγές που σχετίζονται με τα χρώματα, στην τοποθέτηση τίτλων
και στην επεξήγηση που δίνεται στους χάρτες, στην εκπαίδευση σε θέματα χαρτογράφησης, στην
επικοινωνία χαρτογράφου και χρήστη του χάρτη, στην εκπαίδευση και καθοδήγηση για κατανόηση
δεδομένων που περιλαμβάνονται στους χάρτες κ.ά.
Ακολούθησε παρουσίαση από τον κ. Μηνά Παπαδόπουλο με τίτλο «Εθνικό Δασικό Πάρκο Τροόδους:
Προώθηση Φυσικών Αξιών και Οικοσυστημικών Υπηρεσιών». Αναφορικά με το ΕΔΠΤ, ο κ. Μηνάς
Παπαδόπουλος παρουσίασε και ανέλυσε στους παρευρισκόμενους τη φυσική/ εγγενή του αξία, σε επίπεδο
οικολογίας, οικοτόπων, χλωρίδας και πανίδας. Στη συνέχεια έκανε αναφορά στις υποδομές δασικής
αναψυχής, οι οποίες συμβάλλουν στη διαφοροποίηση του τουριστικού προϊόντος, στη βελτίωση της
εμπειρίας των επισκεπτών, στην αναζωογόνηση των τοπικών κοινοτήτων και στην αρτιότερη προστασία του
δάσους και κατέληξε στις κυριότερες απειλές που αντιμετωπίζει το ΕΔΠΤ. Η παρουσίαση τελείωσε με
αναλυτική αναφορά στις κύριες δράσεις του έργου iLIFE-TROODOS.
Στη συνέχεια ακολούθησε η παρουσίαση του Δρ. Μάριου Ανδρέου με τίτλο «Οικοσυστημικές Υπηρεσίες στο
Εθνικό Δασικό Πάρκο Τροόδους». Η παρουσίαση ξεκίνησε με αναφορά στην ύψιστη σημασία όσον αφορά
στη διασφάλιση της διατήρησης του ΕΔΠΤ αφού αυτό συνδέεται άμεσα με την παροχή σημαντικών Ο.Υ.
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(παροχής, ρύθμισης και συντήρησης και πολιτιστικές). Ακολούθησε ανάλυση της μεθοδολογίας/ πορείας
εργασίας που ακολουθήθηκε από το έργο iLIFE-TROODOS για την εκτίμηση των Ο.Υ. του Πάρκου. Η
μεθοδολογία περιελάβανε προσδιορισμό των τύπων οικοτόπων, κατηγοριοποίηση των απειλών με βάση το

εργαλείο TESSΑ, χαρτογράφηση Ο.Υ., εντοπισμό των πιο σημαντικών Ο.Υ., αναπροσαρμογή Ο.Υ. κατά CICES
5.1 και τέλος αξιολόγηση επιλεγμένων Ο.Υ. και δημιουργία χαρτών. Τα κυριότερα αποτελέσματα που
προκύπτουν από την παρουσίαση είναι:
α. εντός του ΕΔΠΤ απαντούν >30 διαφορετικές Ο.Υ.,
β. απαιτείται αντιμετώπιση διαφόρων «άμεσων» απειλών για την αποφυγή της υποβάθμισης των Ο.Υ.,
γ. τα συνολικά αποθέματα άνθρακα υπολογίστηκαν σε ~1,500 kt C y-1,
δ. η ετήσια απώλεια άνθρακα σε βιομάζα (ξυλεία, κάρβουνο) υπολογίστηκε σε ~132 t C y-1,
ε. η ετήσια απώλεια άνθρακα λόγω μεθανίου υπολογίστηκε σε ~0.1 t C y-1,

ζ. η ολική ροή αερίων θερμοκηπίου υπολογίστηκε σε ~1,187 kt CO2Eq y-1 και
η. το δυνητικό κόστος αποκατάστασης του ΕΔΠΤ μετά από πυρκαγιά ανέρχεται σε €6,293,136.
Ο Δρ. Μάριος Ανδρέου κατέληξε αναφέροντας ότι απαιτείται περισσότερη εργασία στο πεδίο και
πληροφορίες για την εξαγωγή ακριβέστερων συμπερασμάτων, καθώς και επιπρόσθετες αναλύσεις για πιο
ολοκληρωμένη εικόνα των Ο.Υ. που προσφέρει το ΕΔΠΤ.
Η παρουσίαση του Δρ. Παναγιώτη Δημόπουλου με τίτλο «Η περιοχή του Δικτύου Natura 2000 - Αλυκές
Λάρνακας» αφορούσε την περιοχή των Αλυκών Λάρνακας. Συγκεκριμένα έγινε αναφορά στην περιοχή των
Αλυκών και στη σημασία της, παρουσιάστηκε η αξιολόγηση των τύπων οικοτόπων που παρατηρούνται στην
περιοχή καθώς και στα είδη χλωρίδας και πανίδας που απαντώνται. Ακολούθησε η παρουσίαση των
τεσσάρων βασικών παραμέτρων επιτυχούς διαχείρισης της περιοχής καθώς και των πιέσεων/ απειλών για
τα προστατευτέα στοιχεία και στη συνέχεια έγινε αναφορά σε προτάσεις μέτρων διαχείρισης της περιοχής.
Ο Δρ. Παναγιώτης Δημόπουλος κατέληξε αναφέροντας ότι η περιοχή των Αλυκών της Λάρνακας αποτελεί
ένα χαρακτηριστικό τοπίο διαμορφωμένο από τη μακροχρόνια (επί χιλιετίες) ανθρώπινη επίδραση
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ζ. οι εκπομπές N2O είναι αμελητέες,

αποτέλεσμα της οποίας είναι η θεώρηση των φυσικού περιβάλλοντος και της ανθρώπινης δραστηριότητας
ως ένα ενιαίο σύνολο, το οποίο ως τέτοιο πρέπει να μελετάται, να αξιολογείται και να διαχειρίζεται.

Τις παρουσιάσεις ακολούθησαν δυο θεματικές συνεδρίες με δυο εναλλασσόμενες ομάδες συμμετεχόντων.
Θεματική συνεδρία 1: Οικοσυστημικές Υπηρεσίες στο ΕΔΠΤ
Στους συμμετέχοντες δόθηκε α. ένας χάρτης (με πλέγμα) του ΕΔΠΤ με τους τύπους οικοτόπων της περιοχής
και β. ένας πίνακας με κατηγοριοποιημένες τις Ο.Υ. που παρέχονται από την περιοχή αυτή. Στη συνέχεια
ζητήθηκε από τους συμμετέχοντες να αντιστοιχίσουν την κάθε κυψελίδα του χάρτη με τις Ο.Υ. που
πιστεύουν ότι παρέχονται στην αντίστοιχη περιοχή.
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Θεματική συνεδρία 2: Συμμετοχική χαρτογράφηση και αξιολόγηση των Οικοσυστημικών Υπηρεσιών: η
περίπτωση των Αλυκών Λάρνακας.
Στους συμμετέχοντες δόθηκε ένας χάρτης της περιοχής των Αλυκών Λάρνακας με τους τύπους οικοτόπων
και τις χρήσεις γης της περιοχής. Από τους συμμετέχοντες ζητήθηκε να ακολουθήσουν τα επόμενα βήματα:
α. να μελετήσουν τον χάρτη και να οριοθετήσουν περιοχές που θεωρούν ότι παρέχουν σημαντικές Ο.Υ., β.
να αξιολογήσουν σε κλίμακα 1 έως 3 πόσο σημαντική είναι κάθε μια από τις τρεις κατηγορίες Ο.Υ. για την
κάθε περιοχή που οριοθέτησαν.

Με την ολοκλήρωση των θεματικών συνεδριών, η κα. Anne Teller πήρε το λόγο και ανέφερε ότι η Κύπρος
Έκθεση για το εργαστήρι των Φορέων Χάραξης Πολιτικής

βρίσκεται στο σωστό δρόμο και ότι είναι πολύ σημαντικό που υπάρχει πολιτική στήριξη στο όλο εγχείρημα
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αφού κάτι τέτοιο δεν παρατηρείτε στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες. Δήλωσε εντυπωσιασμένη από τη
γνώση σχετικά με τις Ο.Υ. για τα δασικά οικοσυστήματα και ότι θα ήταν πολύ ωραίο αν δημιουργούνταν μια
συνεργασία των μεσογειακών χωρών που θα αφορούσε στις Ο.Υ. των θαλάσσιων οικοσυστημάτων.
Τελείωσε δηλώνοντας ευτυχής για την επιτυχία που είχε η υλοποίηση του διήμερου σεμιναρίου.
Το συνέδριο ολοκληρώθηκε με σύνοψη και απολογισμό από τον Δρ. Παναγιώτη Δημόπουλο ο οποίος
δήλωσε ευχαριστημένος από την παρουσία των παρευρισκόμενων, οι οποίοι με την παρουσία τους έδειξαν
ότι υπάρχει μια κρίσιμη μάζα ερευνητών που θέλει να δείξει τι έχει γίνει μέχρι στιγμής και θέλει να εργαστεί
προς τη σωστή κατεύθυνση. Σημείωσε ότι σταδιακά όλες οι σχετικές πληροφορίες που θα συλλεχθούν θα
περάσουν στις κρατικές υπηρεσίες, οι οποίες θα τις διαχειριστούν ανάλογα. Κατέληξε ευχόμενος το
ενδιαφέρον και οι προσπάθειες που γίνονται από μέρους όλων των φορέων να αποδώσουν τα δέοντα.
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Κατάλογος Συμμετεχόντων

Έκθεση για το εργαστήρι των Φορέων Χάραξης Πολιτικής

A/A

Ονοματεπώνυμο

Οργανισμός/Φορέας

1.

Κώστα Καδής

Υπουργείο Γεωργίας

2.

Χαράλαμπος Αλεξάνδρου

Τμήμα Δασών

3.

Μαρίνα Ξενοφώντος

Τμήμα Περιβάλλοντος

4.

Anne Teller

European Commission

5.

Παναγιώτης Δημόπουλος

Πανεπιστήμιο Πατρών

6.

Sebastian Villasante

University Santiago de Compostela

7.

Ιωάννης Βογιατζάκης

Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου

8.

Ευαγγελία Δράκου

Πανεπιστήμιο Twente

9.

Έλενα Στυλιανοπούλου

Τμήμα Περιβάλλοντος

10. Μηνάς Παπαδόπουλος

Τμήμα Δασών

11. Δέσπω Ζαβρού

Τμήμα Περιβάλλοντος

12. Μαριλένα Παπασταύρου

Τμήμα Περιβάλλοντος

13. Έλενα Ερωτοκρίτου

Τμήμα Περιβάλλοντος

14. Γιάννης Χριστοδουλίδης

Τμήμα Περιβάλλοντος

15. Μαριλένα Αδαμίδου

Τμήμα Περιβάλλοντος

16. Εύα Πίττα

Τμήμα Περιβάλλοντος

17. Αγγελόδημος Πασιουλής

Τμήμα Δασών

18. Αντώνης Χάγιαννης

Τμήμα Δασών

19. Ασπασία Σούλα Γεωργιάδου

Τμήμα Αρχαιοτήτων

20. Χαράλαμπος Χριστοδούλου

Τμήμα Δασών

21. Χριστάκης Ιωάννου

Τμήμα Δασών

22. Κωνσταντίνος Κουνναμάς

Πανεπιστήμιο Frederick
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Ονοματεπώνυμο

Οργανισμός/Φορέας

23. Ηρόδοτος Κακούρης

Τμήμα Δασών

24. Gerald Dörflinger

Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων

25. Κωνσταντίνος Ιωσήφ

Τμήμα Δασών

26. Kaliana Svana

Τμήμα Περιβάλλοντος

27. Κώστας Αριστείδου

Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων

28. Κυριακή Μιχαήλ

Terra Cypria

29. Λοΐζος Κωνσταντίνου

Τμήμα Δασών

30. Μαργαρίτα Χ’’Στυλλή

Τμήμα Περιβάλλοντος

31. Μαρία Ζωμενή

Τμήμα Περιβάλλοντος

32. Μάριος Ανδρέου

Πανεπιστήμιο Frederick

33. Μελίνα Μάρκου

Τμήμα Αλιείας και Θαλάσσιων Ερευνών

34. Νικόλας Ηλιάδης

Πανεπιστήμιο Frederick

35. Νικόλας Μιχαηλίδης

Τμήμα Αλιείας και Θαλάσσιων Ερευνών

36. Σάββας Ιεζεκιήλ

Τμήμα Δασών

37. Σοφία Μαζαράκη

Πανεπιστήμιο Frederick

38. Βασιλική Αναστάση

BirdLife Cyprus

39. Βασίλης Λίτσκας

ΤΕΠΑΚ

40. Ανδρέας Αντωνίου

Τμήμα Περιβάλλοντος

41. Γιούλα Λαγάρα

Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως

42. Ιάκωβος Τζιωρτζιής

Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων - Υπ. Υδρομετρίας

43. Κωνσταντίνος Παπασάββας

Τμήμα Δασών

44. Νίκος Σιαμαρίας

Τμήμα Δασών

45. Τάκης Τσιντίδης

Υπουργείο Γεωργίας

Έκθεση για το εργαστήρι των Φορέων Χάραξης Πολιτικής

A/A

17

Έκθεση για το εργαστήρι των Φορέων Χάραξης Πολιτικής

A/A

18

Ονοματεπώνυμο

Οργανισμός/Φορέας

46. Μαρία Παπαβασιλείου

Τμήμα Γεωργίας

47. Αννίτα Παφίτη

Τμήμα Περιβάλλοντος

48. Γιώτα Λαζάρου

Πανεπιστήμιο Κύπρου

49. Σωτηρούλα Ιωαννίδου

Ινστιτούτο Γεωργικών Ερευνών

50. Μάριος Ιωάννου

Τμήμα Δασών

51. Ηλίας Παπάς

Τμήμα Δασών

52. Χαρά Μαυρονικόλα

Τμήμα Περιβάλλοντος

53. Παύλος Παπαχαρίτου

Τμήμα Περιβάλλοντος

54. Ξένιος Γρηγορίου

Υπουργείο Γεωργίας

55. Θωμάς Κυριάκου

Τμήμα Δασών

56. Τάκης Χ’’Χριστοφόρου

Τμήμα Δασών

57. Θεόδωρος Αγαθοκλή

Τμήμα Δασών

58. Νίκος Πιερή

Υπουργείο Γεωργίας

59. Μάριος Ευθυμίου

Γραφείο Επιτρόπου Περιβάλλοντος

60. Έλενα Κωνσταντίνου

Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου

61. Πολίνα Πολυκάρπου

Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων
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