
Το Πρόγραμμα LIFE  

Το πρόγραμμα LIFE αποτελεί το σημαντικότερο Χρηματοδοτικό Μέσο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Περιβάλλον και τη 
Δράση για το Κλίμα με κύριο στόχο την εφαρμογή, επικαιροποίηση και ανάπτυξη της Κοινοτικής Περιβαλλοντικής και 
Κλιματικής πολιτικής και νομοθεσίας.
 

Για την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020 ο συνολικός προϋπολογισμός του Προγράμματος LIFE 
ανέρχεται στα €3,46 δις.

Το υπο-πρόγραμμα Δράση για το Κλίμα αποτελείται από 
τους πιο κάτω τομείς προτεραιότητας:
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i. Μετριασμός της Κλιματικής Αλλαγής 

ii. Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή

iii. Κλιματική Διακυβέρνηση και Πληροφόρηση

Το υπο-πρόγραμμα Περιβάλλον αποτελείται από τους 
πιο κάτω τομείς προτεραιότητας:

i. Περιβάλλον και Αποδοτικότητα Πόρων 

ii. Φύση και Βιοποικιλότητα 

iii. Περιβαλλοντική Διακυβέρνηση και Πληροφόρηση 

Έργο Life Cyclamen  

Το έργο Life Cyclamen έχει ως στόχο την ενδυνάμωση του 
Εθνικού Σημείου Επαφής του Προγράμματος LIFE μέσω 
της πρόσληψης και εκπαίδευσης προσωπικού, της αύξησης 
δεξιοτήτων, γνώσεων, εμπειριών και δικτύωσης, ούτως 
ώστε να βελτιωθεί η υποστήριξη προς τους αιτητές και 
κατ’ επέκταση η ποιότητα των κυπριακών προτάσεων, με 
απώτερο στόχο την αύξηση της εθνικής απορρόφησης. 
Η χρηματοδότηση του εν λόγω έργου ανέρχεται στο 100% 
των επιλέξιμων δαπανών, μέσω της δράσης Ανάπτυξης 
Ικανοτήτων (Capacity Building).

Το Εθνικό Σημείο Επαφής μέσω του έργου Life Cyclamen 
αποσκοπεί στην παροχή υπηρεσιών προς τους αιτητές όσον 
αφορά α) την αξιοποίηση των ευκαιριών χρηματοδότησης 
από το Πρόγραμμα LIFE, β) τη βελτίωση της ποιότητας 
των υποβληθεισών προτάσεων, γ) την παροχή αξιόπιστης 
και έγκαιρης πληροφόρησης σε αιτητές και δικαιούχους, 
δ) τη διοργάνωση εκπαιδευτικών ημερίδων και εργαστηρίων 
και ε) την προώθηση δικτύωσης και εξεύρεσης συνεργατών.



Εμπειρογνώμονας σε θέματα Φύσης και Βιοποικιλότητας

Δρ Μαρία Ζωμενή 
Η Μαρία Ζωμενή είναι πτυχιούχος Βιολόγος και κάτοχος διδακτορικού διπλώματος στην Οικολογία 
Τοπίου από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Μέχρι σήμερα έχει συμμετάσχει σε 
πολυάριθμα ερευνητικά προγράμματα με έμφαση στη μελέτη και πρόβλεψη των αλλαγών κάλυψης / 
χρήσεων γης, σε θέματα οικολογίας τοπίου όπως η απώλεια και ο κατακερματισμός των ενδιαιτημάτων, 
η διερεύνηση των επιπτώσεων του χωρικού προτύπου στα είδη και τις λειτουργίες του τοπίου και στην 
εφαρμογή μέτρων διατήρησης για την προστασία απειλούμενων ειδών και οικοτόπων. Με ιδιαίτερο 
ενδιαφέρον παρακολουθεί την εξέλιξη των προσπαθειών για την εφαρμογή του Δικτύου 
Προστατευόμενων Περιοχών Natura 2000, δίνοντας έμφαση στη διερεύνηση της αποτελεσματικότητάς 
του για τη διατήρηση της βιοποικιλότητας. 

Πρόσληψη Νέων Εμπειρογνωμόνων στο πλαίσιο των Δράσεων του έργου Life Cyclamen

Εναρκτήριες Συναντήσεις έργων LIFE 
2016 στις Βρυξέλλες 

Εμπειρογνώμονας σε θέματα Περιβάλλοντος και Αποδοτικής Χρήσης Πόρων 

Δρ Ολυμπία Νησιφόρου
H Ολυμπία Νησιφόρου είναι κάτοχος διδακτορικού διπλώματος στην Περιβαλλοντική Επιστήμη και 
Τεχνολογία, πτυχιούχος Θαλάσσιος Επιστήμονας και κάτοχος μεταπτυχιακών τίτλων στον Έλεγχο της 
Ρύπανσης του Περιβάλλοντος και στη Μάθηση των Φυσικών Επιστημών. Κατέχει μεγάλη εμπειρία στην 
παρακολούθηση και τον έλεγχο της ρύπανσης. Έχει εργαστεί στην Κύπρο αλλά και στο εξωτερικό 
παρέχοντας συμβουλευτικές υπηρεσίες σε θέματα του περιβάλλοντος, εκπονώντας διάφορες τεχνικές 
μελέτες και μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων.

Εμπειρογνώμονας σε θέματα Κλιματικής Αλλαγής 

Πάνος Κακονίτης
O Πάνος Κακονίτης είναι απόφοιτος του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του Δημοκρίτειου Πανεπιστήμιου 
Θράκης (BSc, MEng) με μεταπτυχιακές σπουδές στο UCL (Bartlett School of Architecture) του Λονδίνου 
σε θέματα Περιβαλλοντικής Σχεδίασης και Μηχανικής και είναι πιστοποιημένος ως LEED Accredited 
Professional Building Design and Construction (LEED AP BD+C) από το 2008. Έχει εργαστεί στην Κύπρο 
και στο εξωτερικό παρέχοντας συμβουλευτικές υπηρεσίες σε ποικίλα θέματα περιβαλλοντικού χαρακτήρα, 
κλιματικής αλλαγής και έχει συμμετάσχει σε πλήθος συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων.

Εναρκτήρια Συνάντηση για τα έργα Κλιματικής Δράσης 
LIFE 2016 
Ο Εκτελεστικός Οργανισμός για τις Μικρομεσαίες 
Επιχειρήσεις (EASME) διοργάνωσε, στις 19 και 20 Οκτωβρίου 
2017 στις Βρυξέλλες, την εναρκτήρια συνάντηση όλων 
των έργων που επιλέχθηκαν κατά την Προκήρυξη του 
Προγράμματος LIFE το 2016, για τη θεματική της 
Κλιματικής Δράσης. Στόχος της εκδήλωσης ήταν η 
επισκόπηση της σχετικής πολιτικής που αφορά την 
κλιματική αλλαγή, των τεχνικών πτυχών, της βιωσιμότητας 
και της δυνατότητας αναπαραγωγής των αποτελεσμάτων 
των έργων που επιλέχθηκαν κατά την Προκήρυξη του 
Προγράμματος LIFE το 2016.



Στους δικαιούχους των έργων δόθηκε πληροφόρηση 
σχετικά με τους κανόνες του Προγράμματος LIFE καθώς 
και τις τεχνικές και οικονομικές πτυχές που απορρέουν 
από τις Συμφωνίες συγχρηματοδότησης. Τέλος, έγινε η 
πρώτη επαφή των δικαιούχων των έργων με τον Οργανισμό 
EASME και την εξωτερική ομάδα παρακολούθησης. Το 
Εθνικό Σημείο Επαφής της Κύπρου συμμετείχε στην 
εκδήλωση με την παρουσία του Εμπειρογνώμονα σε 
Θέματα Κλιματικής Αλλαγής κου Πάνου Κακονίτη.

Εναρκτήρια Συνάντηση για τα έργα Φύσης και 
Βιοποικιλότητας LIFE 2016
Το Εθνικό Σημείο Επαφής για το Πρόγραμμα LIFE 
συμμετείχε με την παρουσία της Εμπειρογνώμονα σε 
Θέματα Φύσης και Βιοποικιλότητας Δρ. Μαρίας Ζωμενή 
στην εναρκτήρια συνάντηση των έργων LIFE 2016 Φύση 
και Βιοποικιλότητα που πραγματοποιήθηκε στις 18 και 19 
Οκτωβρίου 2017 στις Βρυξέλλες. Δικαιούχοι από 20 
Κράτη Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης παρουσίασαν 
περισσότερα από 50 έργα. Τα νέα αυτά έργα για τη «Φύση 
και Βιοποικιλότητα» και την «Περιβαλλοντική Διακυβέρνηση 
και Πληροφόρηση» έχουν συνολικό προϋπολογισμό που 
ξεπερνά τα 150 εκατομμύρια ευρώ, έχοντας λάβει πάνω 
από 100 εκατομμύρια ευρώ από συγχρηματοδότηση της 

Ε.Ε. Τα έργα εστιάζουν σε θέματα βιοποικιλότητας, κυρίως 
στη διαχείριση διαφόρων ειδών, την προστασία και 
διατήρηση άγριων πτηνών, τη διαχείριση ψαριών, ποταμών 
και υγροτόπων, την αντιμετώπιση χωροκατακτητικών 
ξενικών ειδών, τις οικοσυστημικές υπηρεσίες και τις 
περιοχές του δικτύου Natura 2000 και τους οικότοπους 
Κοινοτικού ενδιαφέροντος.

Εναρκτήρια Συνάντηση για το Έργο RELIONMED-LIFE (LIFE16 NAT/CY/000832)
Το Εθνικό Σημείο Επαφής του LIFE συμμετείχε στην εναρκτήρια συνάντηση ενός ολοκαίνουργιου έργου 
LIFE-Φύση για την Κύπρο, το έργο RELIONMED-LIFE (LIFE16 NAT/CY/000832) που πραγματοποιήθηκε στις 5 Σεπτεμβρίου 
2017 στο Πανεπιστήμιο Κύπρου (συντονιστής του έργου). Το τετραετές έργο, με συνολικό προϋπολογισμό €1,676,077.00 και 
€1,000,849.00 χρηματοδότησης της ΕΕ, έχει σκοπό να προστατεύσει τα νερά που περιβάλλουν την Κύπρο και τη 
Μεσόγειο – ιδιαίτερα περιοχές του δικτύου Natura 2000 όπως το Κάβο Γκρέκο – από το χωροκατακτητικό είδος 
ψαριού Pterois miles γνωστό ως λεοντόψαρο, μέσα από ένα σύστημα έγκαιρης αντίδρασης και στοχευμένης 
απομάκρυνσης. Στο έργο συμμετέχουν επίσης το Τμήμα Αλιείας και Θαλάσσιων Ερευνών, το Κέντρο 
Περιβαλλοντικής Έρευνας Enalia Physis, το εργαστήριο Θαλάσσιας και Περιβαλλοντικής Έρευνας (MER) Ltd. στην 
Κύπρο και το Πανεπιστήμιο του Πλύμουθ στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Εναρκτήρια Συνάντηση για το Έργο iLIFE-TROODOS (LIFE16 GIE/CY/000709)
Στις 25 Σεπτεμβρίου 2017 το Εθνικό Σημείο Επαφής του LIFE συμμετείχε στην εναρκτήρια συνεδρίαση ενός ακόμα νέου 
έργου LIFE-Περιβαλλοντική Διακυβέρνηση και Πληροφόρηση για την Κύπρο, το έργο iLIFE-TROODOS (LIFE16 
GIE/CY/000709) που πραγματοποιήθηκε στο Πανεπιστήμιο Frederick. Το τριετές πρόγραμμα, με συνολικό 
προϋπολογισμό €1,313,826.00 και €766,125.00 συγχρηματοδότησης της ΕΕ, στοχεύει στην αύξηση της ευαισθητοποίησης 
του κοινού για τις φυσικές αξίες και τις οικοσυστημικές υπηρεσίες που παρέχει το Εθνικό Δασικό Πάρκο Τροόδους, με το 
φιλόδοξο στόχο να ενημερώνει μέχρι και το 90% των Κυπρίων και το ένα τέταρτο των τουριστών του νησιού κάθε χρόνο. 
Συντονιστής του έργου είναι το Τμήμα Δασών και συνεργαζόμενοι φορείς το Πανεπιστήμιο Frederick, η Contact Advertis-
ing Agency Ltd, και το Τμήμα Περιβάλλοντος.

Εναρκτήρια Συνάντηση για το Έργο LIFE MEDEA (LIFE16 CCA/CY/000041)
Η Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Κύπρου, έχει προγραμματίσει την Εναρκτήρια Συνάντηση για το Έργο LIFE 
MEDEA (LIFE16 CCA/CY/000041) στις 11-12 Δεκεμβρίου 2017 στη Λευκωσία. Το έργο «ΜΗΔΕΙΑ», αποσκοπεί στη 
δημιουργία επιστημονικής τεκμηρίωσης για την υιοθέτηση ενός στρατηγικού σχεδίου για μείωση των επιδράσεων των 
επεισοδίων καταιγίδων σκόνης της ερήμου (ΚΣΕ) στην υγεία στην Νοτιο-Ανατολική Ευρώπη.
  

Εναρκτήριες Συναντήσεις των κυπριακών έργων της Προκήρυξης 2016 



Εθνικό Σηµείο Επαφής 
του Προγράµµατος LIFE στην Κύπρο 

Τµήµα Περιβάλλοντος, Υπουργείο Γεωργίας, 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος 

http://www.moa.gov.cy/environment

Με τη συνεισφορά του χρηµατοδοτικού 
µέσου LIFE της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, 

µέσω της Δράσης Ανάπτυξης Ικανοτήτων, 
100% Χρηµατοδότηση 

Επιλέξιµων Δαπανών €951.828

Τυπώθηκε σε χαρτί 
στο οποίο έχει απονεμηθεί 

το Ευρωπαϊκό Οικολογικό Σήμα 
EU Ecolabel

Μαριλένα ΠΑΠΑΣΤΑΥΡΟΥ
Λειτουργός Περιβάλλοντος - Εθνικό Σημείο Επαφής 
για το Περιβάλλον
Email: mpapastavrou@environment.moa.gov.cy
Τηλ: +357 22 408 926

Μαρία ΖΩΜΕΝΗ
Λειτουργός Περιβάλλοντος - Εμπειρογνώμονας σε θέματα 
Φύσης και Βιοποικιλότητας
Email: mzomeni@environment.moa.gov.cy
Τηλ: +357 22 408 951

Ολυμπία ΝΗΣΙΦΟΡΟΥ
Λειτουργός Περιβάλλοντος - Εμπειρογνώμονας σε θέματα 
Περιβάλλοντος και Αποδοτικής Χρήσης Πόρων
Email: onisiforou@environment.moa.gov.cy
Τηλ: +357 22 408 919

Χρυστάλλα ΠΑΠΑΣΤΑΥΡΟΥ
Λειτουργός Περιβάλλοντος - Εθνικό Σημείο Επαφής 
για το Κλίμα
Email: cpapastavrou@environment.moa.gov.cy
Τηλ: +357 22 408 962

Πάνος ΚΑΚΟΝΙΤΗΣ
Λειτουργός Περιβάλλοντος - Εμπειρογνώμονας σε Θέματα 
Κλιματικής Αλλαγής
Email: pkakonitis@environment.moa.gov.cy
Τηλ: +357 22 408 963

Τμήμα Περιβάλλοντος, 1498 Λευκωσία
 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

Συμμετοχή του Εθνικού Σημείου Επαφής 
σε άλλες εκδηλώσεις 

Φεστιβάλ Περιβάλλοντος και Ανακύκλωσης της Green 
Dot στη Λεμεσό
Το Εθνικό Σημείο Επαφής, συμμετείχε στις 7 Οκτωβρίου 
2017, στο Φεστιβάλ Περιβάλλοντος και Ανακύκλωσης που 
διοργάνωσε η Green Dot Κύπρου σε συνεργασία με τους 
Δήμους της Μείζονος Λεμεσού. Στο πλαίσιο του φεστιβάλ το 
κοινό είχε την ευκαιρία να ενημερωθεί για το Πρόγραμμα 
LIFE και τις δυνατότητες συγχρηματοδότησης που αυτό 
προσφέρει.

Μεγάλος τελικός του Climate Launchpad που διεξήχθη 
στη Λεμεσό
Ενόψει του μεγαλύτερου παγκόσμιου διαγωνισμού που 
αφορά τις πράσινες επιχειρηματικές ιδέες, το Εθνικό 
Σημείο Επαφής LIFE παραβρέθηκε στο μεγάλο τελικό του 
ClimateLaunchpad που πραγματοποιήθηκε στη Λεμεσό, 
στις 17 και 18 Οκτώβριου 2017. Φέτος, πάνω από 35 
χώρες από όλο τον κόσμο συμμετείχαν στο διαγωνισμό 
με περισσότερα από 105 startups. Την εκδήλωση έφερε 
στην Κύπρο η Chrysalis LEAP, ένας επιταχυντής Cleantech 
με έδρα την Κύπρο, η οποία στηρίζει τους επιχειρηματίες 
να μεταφέρουν τις πράσινες καινοτόμες ιδέες τους στην 
αγορά. 


