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Τμήμα Περιβάλλοντος

ΣΤΟΧΟΙ

ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ



Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού για την αξία της
βιοποικιλότητας γενικά αλλά και για συγκεκριμένα είδη
χλωρίδας και πανίδας σημαντικά για την Κύπρο και τα οποία
κινδυνεύουν.



Ενημέρωση για το Δίκτυο NATURA 2000



Ενημέρωση συγκεκριμένων ομάδων όπως δικαστές,
επιχειρηματίες, τοπικές αυτοδιοικήσεις, αγροτικές οργανώσεις,
κυνηγοί.



Εκπαίδευση μαθητών και εκπαιδευτικών.



Ανάδειξη της προσφοράς της προστασίας της βιοποικιλότητας
πέρα από την αξία της ίδιας της διατήρησης (υγεία, οικονομία)

ΠΩΣ ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΙ ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕ
ΕΘΝΙΚΕΣ ΚΑΙ Ε.Ε. ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ



Εθνική και Ε.Ε. νομοθεσία για την προστασία των
οικοτόπων και των πτηνών



Εθνική Στρατηγική για την Βιοποικιλότητα



Ευρωπαϊκή Στρατηγική για την Βιοποικιλότητα και
Διεθνείς Συμβάσεις

ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ NATURA 2000
Είναι
Δίκτυο
Οικολογικών
Περιοχών
το
οποίο
δημιουργήθηκε το 1992 με την υιοθέτηση της Οδηγίας των
Οικοτόπων (92/43/ΕΟΚ), η οποία μαζί με την Οδηγία των
Πτηνών (2009/147/ΕΕ), αποτελεί έναν από τους
σημαντικότερους πυλώνες της ευρωπαϊκής πολιτικής για
την προστασία του περιβάλλοντος.
Αποτελείται από:
Ειδικές Ζώνες Διατήρησης (ΕΖΔ)-(92/43/ΕΟΚ)
Ζώνες Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ)-(2009/147/ΕΕ)

ΣΤΟΧΟΣ ΔΙΚΤΥΟΥ NATURA 2000


Διατήρηση, προστασία και βελτίωση φυσικών οικοτόπων και
άγριων ειδών σε όλη τη φυσική τους περιοχή εξάπλωσης ανά
την Ε.Ε.
Διατήρηση
Βιοποικιλότητας
(λαμβάνοντας
υπόψη
οικονομικές, κοινωνικές, πολιτιστικές και περιφερειακές
απαιτήσεις).



Η λήψη μέτρων είναι απαραίτητη γιατί:
α) υποβαθμίζονται οι φυσικοί οικότοποι
β) αυξάνονται τα απειλούμενα είδη

ΔΙΚΤΥΟ NATURA 2000 ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

40

περιοχές για είδη και οικοτόπους
(92/43/ΕΟΚ, 153(Ι)/2003)
30 περιοχές για πουλιά
(2009/147/ΕΕ, 152(Ι)/2003)

ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΠΟΙΚΙΛΟΜΟΡΦΙΑΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ










Το Στρατηγικό Σχέδιο υιοθετήθηκε στη 10η Διάσκεψη των
Μερών της Σύμβασης (CBD COP10) στη Ναγκόγια της Ιαπωνίας.

Οραμα: Η ζωή (διαβίωση) σε αρμονία με τη φύση όπου η
βιοποικιλότητα αποκτά αξία, διατηρείται, αποκαθίσταται και
χρησιμοποιείται ορθολογικά, διατηρώντας τις υπηρεσίες που
προσφέρει, ένα υγιή πλανήτη και οφέλη για όλους.
Αποστολή: Η αποστολή του νέου σχεδίου είναι η ανάληψη
αποδοτικής και επείγουσας δράσης για να διασφαλιστεί ότι
μέχρι το 2020 τα οικοσυστήματα να είναι ανθεκτικά και να
παράσχουν τις
απαραίτητες υπηρεσίες έτσι
ώστε να
διασφαλιστεί η ζωή στο πλανήτη συμβάλλοντας έτσι σε υψηλά
επίπεδα διαβίωσης και καταπολέμησης της φτώχειας.
Το Στρατηγικό Σχέδιο υιοθέτησε Σκοπούς και Στόχους –τους
Στόχους της AICHI

Υποχρέωση τα κράτη μέρη της Σύμβασης να εφαρμόσουν
Εθνικά Σχέδια για τη Βιοποικιλότητα.

CBD-ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ

ΣΧΕΔΙΟ-

ΣΚΟΠΟΙ

Στα πλαίσια της Απόφασης Χ/2 της COP 10 υιοθετήθηκε το
Στρατηγικό Σχέδιο για τη βιοποικιλότητα και οι Στόχοι
Βιοποικιλότητας της Aichi. Μεταξύ άλλων περιλαμβάνονται τα
ακόλουθα:
 Στρατηγικός Στόχος Α: H ενσωμάτωση της Βιοποικιλότητας
στους διάφορους τομείς και πολιτικές του κράτους και γενικά της
κοινωνίας. (Στόχοι 1-4).
 Στρατηγικός Στόχος Β: Μείωση των άμεσων πιέσεων στην
βιοποικιλότητα και προώθηση της αειφόρου χρήσης των
φυσικών πόρων. (Στόχοι 5-10).
 Στρατηγικός
Στόχος Γ: Βελτίωση της κατάστασης της
βιοποικιλότητας μέσα από την προστασία των οικοσυστημάτων,
ειδών και της γενετικής ποικιλομορφίας. (Στόχοι 11-13).
 Στρατηγικός Στόχος Δ: Προστασία και αποκατάσταση των
υπηρεσιών που προσφέρουν τα οικοσυστήματα. (Στόχοι 14-16).
 Στρατηγικός Στόχος Ε: Βελτίωση της υλοποίησης μέσα από
κατάλληλο σχεδιασμό, διαχείριση της γνώσης και δημιουργία
κατάλληλης υποδομής. (Στόχοι 17-20).

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ


Υιοθετήθηκε τον Ιούνιο 2011



Βασίζεται στην Παγκόσμια Στρατηγική



Οραμα: Μέχρι το 2050 η βιοποικιλότητα στην
Ε.Ε. και οι οικοσυστημικές υπηρεσίες που
προσφέρει-το φυσικό της απόθεμα –να
προστατευτεί να υπολογιστεί η αξία της και να
αποκατασταθεί τόσο για την ουσιαστική της
αξία αλλά και την προσφορά της στις καλές
συνθήκες διαβίωσης και στην ευμάρεια, έτσι
ώστε να αποφευχθούν οι καταστροφικές
αλλαγές από την απώλεια της.

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ


ΣΤΟΧΟΣ ΓΙΑ ΤΟ 2020:

Η
ανάσχεση
της
απώλειας
της
βιοποικιλότητας και της υποβάθμισης των
οικο-συστημικών υπηρεσιών στην Ε.Ε. μέχρι
το 2020 και η αποκατάστασή τους όσο αυτό
είναι δυνατό, ενδυναμώνοντας έτσι την
συμβολή της Ε.Ε. στην παγκόσμια αυτή
προσπάθεια.

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ
ΣΤΌΧΟΙ ΓΙΑ ΤΟ 2020
Στόχος 1
Πλήρης εφαρμογή των Οδηγιών για τα πτηνά και τα
ενδιαιτήματα.
Αποτροπή της υποβάθμισης της κατάστασης όλων
των ειδών και ενδιαιτημάτων που εμπίπτουν στη
νομοθεσία της ΕΕ για την προστασία της φύσης και
επίτευξη σημαντικής και μετρήσιμης βελτίωσης της
κατάστασής τους

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ
ΣΤΌΧΟΙ ΓΙΑ ΤΟ 2020
Στόχος 2




Διατήρηση και βελτίωση των οικοσυστημάτων και
των υπηρεσιών που παρέχουν.
Μέχρι το 2020, διατήρηση και βελτίωση των
οικοσυστημάτων και των υπηρεσιών που
παρέχουν, με τη δημιουργία πράσινης υποδομής
και την αποκατάσταση τουλάχιστον του 15% των
υποβαθμισμένων οικοσυστημάτων.

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ
ΣΤΌΧΟΙ ΓΙΑ ΤΟ 2020

ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ

ΣΤΟΧΟΣ 5




Καταπολέμηση των χωρο-κατακτητικών ξένων
ειδών.
Μέχρι το 2020, ταυτοποίηση και ιεράρχηση των
χωρo-κατακτητικών
ξένων
ειδών
και
των
διαδρομών που ακολουθούν, έλεγχος ή εξάλειψη
των ειδών προτεραιότητας και διαχείριση των
διαδρομών κατά τρόπο ώστε να προλαμβάνεται η
είσοδος και εγκατάσταση νέων ειδών.

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ
ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ
Υποχρέωση της Κύπρου τόσο μέσα από τις διεθνείς
αλλά και τις ευρωπαϊκές δεσμεύσεις για τη δημιουργία
στρατηγικής για τη βιοποικιλότητα.
Η μελέτη για την στρατηγική έχει ολοκληρωθεί και
ολοκληρώνεται σύντομα η προτεραιοποίηση των
δράσεων.
Επόμενο βήμα η υποβολή της στο Υπουργικό
Συμβούλιο. Μια σημαντική ενότητα αφορά την
ευαισθητοποίηση και ενημέρωση του κοινού.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ



Η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού
διαδραματίζουν πολύ σημαντικό ρόλο στην προστασία
χλωρίδας και πανίδας.



Η προστασία της βιοποικιλότητας δεν αφορά μόνο την
αξία της ίδιας της διατήρησης της ζωής στον πλανήτη μας
αλλά προσφέρει ευκαιρίες για αξιοποίηση μέσα από τις
υπηρεσίες που προσφέρει (όπως ο οικοτουρισμός) και
συμβάλει στην καθημερινή ποιότητα ζωής μας.



Ολοι μας μπορούμε να συμβάλουμε στην προσπάθεια
αυτή και όχι μόνο οι ειδικοί.

Ευχαριστώ για
την προσοχή σας!

