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Το Πρόγραμμα LIFE είναι το μεγαλύτερο χρηματοδοτικό μέσο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Περιβάλλον και τη Δράση για 
το Κλίμα. Έχει ως στόχο να συνεισφέρει στην εφαρμογή, την ενημέρωση και την ανάπτυξη της Κοινοτικής Περιβαλλοντικής 
Πολιτικής και Νομοθεσίας, συμπεριλαμβάνοντας το περιβάλλον και σε άλλες πολιτικές.

Στην τρέχουσα προγραμματική περίοδο το LIFE αποτελείται από δύο υπο-προγράμματα:

Το υπο-πρόγραμμα Δράση για το ΚλίμαΤο υπο-πρόγραμμα Περιβάλλον

Γνωρίστε την Εμπειρογνώμονα μας σε Θέματα Περιβάλλοντος και Αποδοτικής Χρήσης Πόρων.

Χαρά Μαυρονικόλα  
Η Χαρά Μαυρονικόλα είναι Απόφοιτος του Τμήματος Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων 
(B.Sc, M.Sc) του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Επίσης, έχει ολοκληρώσει τις σπουδές της σε Μεταπτυχιακό 
Επίπεδο στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, στον Κλάδο της Μηχανικής Περιβάλλοντος. Έχει εργαστεί στην 
Κύπρο στον τομέα της παροχής υπηρεσιών σε ποικίλα περιβαλλοντικά θέματα.

i. Περιβάλλον και Αποδοτικότητα Πόρων 

ii. Φύση και Βιοποικιλότητα 

iii. Περιβαλλοντική Διακυβέρνηση και Πληροφόρηση 

i. Μετριασμός της Κλιματικής Αλλαγής 

ii. Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή

iii. Κλιματική Διακυβέρνηση και Πληροφόρηση

Το Πρόγραμμα LIFE  

Η Ομάδα LIFE Cyclamen  

NCP

Οι Υπηρεσίες που σας προσφέρουμε

 

NCP: Εθνικό Σημείο Επαφής

Το Εθνικό Σημείο Επαφής  

Το Τμήμα Περιβάλλοντος αποτελεί το Εθνικό Σημείο 
Επαφής για το Πρόγραμμα LIFE στην Κύπρο.

Επίσης, στο πλαίσιο ενός έργου LIFE που έχει κερδίσει 
το Τμήμα Περιβάλλοντος, το έργο LIFE Cyclamen, έχει 
δημιουργηθεί και μια ομάδα εμπειρογνωμόνων οι 
οποίοι ήρθαν να ενδυναμώσουν περαιτέρω το Εθνικό 
Σημείο Επαφής. 

Ολόκληρη η ομάδα είμαστε δίπλα σας για να 
σας βοηθήσουμε κατά την υποβολή της πρότασής 
σας, κατά τη διάρκεια του έργου σας με οτιδήποτε 
σας προβληματίζει ή σας δυσκολεύει, αλλά και μετά 
το τέλος του έργου σας. Με άλλα λόγια είμαστε εδώ 
για να σας βοηθήσουμε να επιτύχετε!

Καθοδήγηση

Αναζήτηση
συνεργατών

Δικτύωση

Σεμινάρια

Εργαστήρια

Στήριξη

Συμβουλές



Κλιματική Αλλαγή: Πραγματικότητες και Τρόποι Αντιμετώπισης

Είναι  πλέον αδιαμφισβήτητο ότι  το  κλίμα  αλλάζει σε 
παγκόσμια κλίμακα. Η Ευρώπη βιώνει τον χειρότερο 
καύσωνα στη σύγχρονη ιστορία της, ενώ οι πυρκαγιές, οι 
πλημμύρες και οι θερμοκρασίες ρεκόρ είναι πλέον 
καθημερινοί τίτλοι ειδήσεων. 

Οι ανθρώπινες δραστηριότητες, όπως η χρήση ορυκτών 
καυσίμων, η αποψίλωση των δασών και η κτηνοτροφία, 
προσθέτουν τεράστιες ποσότητες αερίων του θερμοκηπίου 
στην ατμόσφαιρα, προκαλώντας την αύξηση του 
φαινομένου του θερμοκηπίου και ταυτόχρονα την 
υπερθέρμανση του πλανήτη. Δυστυχώς κάθε μία από τις 
τρεις τελευταίες δεκαετίες ήταν θερμότερη από την 
προηγούμενή της.
 

Το άρθρο μας

Ποιοι επηρεάζονται

Η κλιματική αλλαγή επηρεάζει όλες ανεξαιρέτως τις περιοχές του πλανήτη. Οι πάγοι στους πόλους λιώνουν με αποτέλεσμα 
να παρατηρείται αύξηση της στάθμης της θάλασσας, ορισμένες περιοχές πλήττονται συχνότερα από ακραία καιρικά 
φαινόμενα και βροχοπτώσεις, ενώ άλλες δοκιμάζονται από μεγάλης έντασης καύσωνες και εκτεταμένες περιόδους 
ξηρασίας με επιπτώσεις που αναμένεται να ενταθούν τις επόμενες δεκαετίες.

Η κλιματική αλλαγή έχει επίσης σοβαρές επιπτώσεις και στην υγεία των ανθρώπων. Αυτοί που αναμένεται να επηρεαστούν 
περισσότερο είναι οι ευάλωτες ομάδες, όπως τα παιδιά, οι ηλικιωμένοι, οι λιγότερο προνομιούχες τάξεις, όσοι πάσχουν ήδη 
από ασθένειες και όσοι δεν έχουν πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας. 

Στο πλαίσιο αυτό η ΕΕ έχει δημιουργήσει ειδικό 
υπο-πρόγραμμα για την Κλιματική Δράση κάτω από 
το  Πρόγραμμα LIFE. Στόχος του Προγράμματος LIFE είναι 
να συμβάλει στην εφαρμογή, τον εκσυγχρονισμό και την 
ανάπτυξη της Ευρωπαϊκής περιβαλλοντικής και κλιματικής 
πολιτικής και νομοθεσίας μέσω της συγχρηματοδότησης 
έργων με προστιθέμενη αξία για την Ευρώπη. 

Το εν λόγω υπο-πρόγραμμα καλύπτει μέσα από τρεις 
τομείς προτεραιότητας το μετριασμό της Κλιματικής 
Αλλαγής, την προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή και την 
Κλιματική Διακυβέρνηση και Πληροφόρηση.

Η Κύπρος συμμετέχει σε έργα που έχουν τύχει ή τυγχάνουν 
χρηματοδότησης από το Πρόγραμμα LIFE από το 1992 
και μέχρι σήμερα αριθμεί συνολικά πέραν των 45 έργων 
με συνολικό προϋπολογισμό πέραν των 45 εκατομμυρίων 
ευρώ.

Ένα τέτοιο έργο που έχει τύχει χρηματοδότησης είναι και 
το έργο LIFE MEDEA (LIFE16 CCA/CY/000041) που 
αποσκοπεί στη δημιουργία επιστημονικής τεκμηρίωσης 
για την υιοθέτηση ενός στρατηγικού σχεδίου για μείωση 
των επιδράσεων στην υγεία λόγω των επεισοδίων 
καταιγίδων σκόνης της ερήμου (ΚΣΕ) στη Νοτιο-Ανατολική 
Ευρώπη. Από πλευράς χάραξης περιβαλλοντικής πολιτικής, 
το έργο αποσκοπεί στη διευκόλυνση της τεκμηριωμένης 
λήψης αποφάσεων αλλά και στην προετοιμασία του 
πληθυσμού και τη δυνατότητά του να αντιδράσει στις 
επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, όπως ορίζει η 
στρατηγική προσαρμογής της Ε.Ε.

Πώς αντιμετωπίζουμε την πρόκληση

Ανταποκρινόμενη στις νέες προκλήσεις η Ευρωπαϊκή 
Ένωση (ΕΕ) έχει θέσει ως βασική προτεραιότητα της τον
μετριασμό και την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή. 



Η ομάδα του Έργου LIFE Cyclamen διοργάνωσε μια σύντομη 
ενημερωτική εκδήλωση για το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο 
Κύπρου, και συγκεκριμένα για το Τμήμα Περιβαλλοντικής 
Εκπαίδευσης / Εκπαίδευσης για την Αειφόρο Ανάπτυξη, 
την Πέμπτη 27 Σεπτεμβρίου 2018.
  
Η σύντομη εκδήλωση οργανώθηκε προς ενημέρωση 
Συμβούλων σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης αλλά 
και Λειτουργών που εργάζονται στα Κέντρα Περιβαλλοντικής 
Εκπαίδευσης (ΚΠΕ) του Ινστιτούτου. Συγκεκριμένα ήταν 
μαζί μας Λειτουργοί από τα ΚΠΕ Αθαλάσσας, Ακρωτηρίου, 
Πεδουλά, Σαλαμιού και Κάβο Γκρέκο.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, οι παρευρισκόμενοι 
ενημερώθηκαν για το Πρόγραμμα LIFE και ειδικά για 
τα δύο επιμέρους προγράμματα και τις θεματικές 
προτεραιότητες τους όπως περιγράφονται στο Πολυετές 
Πρόγραμμα Δράσης για το 2018-2020.
 
Επιπλέον, έγινε ειδική αναφορά στις διάφορες υπηρεσίες 
που παρέχει το εθνικό σημείο επαφής (NCP), τόσο για 
τους αιτούντες όσο και για τους δικαιούχους εν εξελίξει 
έργων LIFE. Τέλος, επεξηγήθηκε ο νέος τρόπος υποβολής 
προτάσεων LIFE για το Υπο-Πρόγραμμα Περιβάλλον σε 
δύο φάσεις.
 
Οι συμμετέχοντες σχολίασαν θετικά την παλαιότερη 
συμμετοχή τους σε Έργο LIFE και έδειξαν ενδιαφέρον να 
συμμετάσχουν και σε νέα Έργα LIFE σε δράσεις που 
αφορούν την εκπαίδευση. 
 
Η ομάδα του LIFE Cyclamen θα διατηρήσει στενή επαφή 
με το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο και θα παράσχει κάθε 
δυνατή βοήθεια και υποστήριξη.

Πραγματοποιήθηκε Ενημερωτική Εκδήλωση 
για το Πρόγραμμα LIFE στο Παιδαγωγικό 
Ινστιτούτο Κύπρου

Ήξερες ότι...;  



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

Χαρά ΜΑΥΡΟΝΙΚΟΛΑ
Λειτουργός Περιβάλλοντος – Εμπειρογνώμονας σε Θέματα 
Περιβάλλοντος και Αποδοτικής Χρήσης Πόρων
E-mail: cmavronicola@environment.moa.gov.cy
Τηλ: +357 22 408 919

Τμήμα Περιβάλλοντος, 1498 Λευκωσία

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

Μαρία ΧΑΤΖΗΔΑΝΙΗΛ
Λειτουργός Περιβάλλοντος – Εμπειρογνώμονας σε Θέματα 
Επικοινωνίας
Email: mhadjidaniel@environment.moa.gov.cy
Τηλ: +357 22 408 913

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

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

Το Έργο LIFE Cyclamen είχε ανακοινώσει μια Ανοικτή 
Πρόσκληση στις 17 Σεπτεμβρίου 2018, κατά την οποία 
προσκαλούσε τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν 
αίτηση για επιχορήγηση της συμμετοχής τους σε μια 
εκδήλωση (συνέδριο, εργαστήριο, σεμινάριο, networking 
event κλπ.) της επιλογής τους, εντός της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, σχετικά με το περιβάλλον και την κλιματική 
αλλαγή.

Σκοπός της επιχορήγησης ήταν η ανταλλαγή εμπειριών, 
βέλτιστων πρακτικών καθώς και η προώθηση της διάδοσης 
και χρήσης των αποτελεσμάτων των έργων (πιθανή 
αναπαραγωγή και εμπορευματοποίηση αποτελεσμάτων) 
που υλοποιούνται στο πλαίσιο του Προγράμματος LIFE σε 
εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, με κύριο στόχο την 
ενθάρρυνση των δράσεων δικτύωσης που θα οδηγήσουν 
σε μελλοντικές διακρατικές συνεργασίες και υποβολή 
προτάσεων στο Πρόγραμμα LIFE.

Με ενθουσιασμό παραλάβαμε πληθώρα αιτήσεων για 
αυτή την επιχορήγηση. Οι αιτήσεις έχουν ήδη αξιολογηθεί 
και αυτοί που θα μπορέσουν να επωφεληθούν από την 
επιχορήγηση είναι οι:
    Πάρης Φωκαΐδης, Frederick University Cyprus 
    Jonilda Kushta, Cyprus Institute
    Μάριος Φιλίππου, Green Dot (Cyprus) Public Co. Ltd 

Για όσους ήταν λιγότερο τυχεροί ή δεν κατέθεσαν αίτηση, 
μείνετε συντονισμένοι με την ομάδα του LIFE Cyclamen, 
καθώς θα ανακοινωθεί νέα Ανοικτή Πρόσκληση εντός 
του 2019!

Προσφέραμε επιχορήγηση για συμμετοχή 
σε εκδηλώσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης


