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- ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ «Αποκατάσταση και Διαχείριση της Λίμνης Ορόκλινης»
Εκδήλωση ενημέρωσης για το έργο και εορτασμού των 20 χρόνων προγράμματος
LIFE
21 Μαΐου 2012
ΕΛΑΤΕ σε μια πρωτότυπη εκδήλωση για το κοινό με αφορμή την έναρξη του πρωτοποριακού έργου για την
προστασία της Λίμνης Ορόκλινης που διοργανώνεται την Τετάρτη, 23 Μαΐου. Το Κοινοτικό Συμβούλιο
Βορόκληνης στα πλαίσια του έργου LIFE «Αποκατάσταση και Διαχείριση της Λίμνης Ορόκλινης» και σε
συνεργασία με τους υπόλοιπους εταίρους του έργου, το Ταμείο Θήρας, τον Πτηνολογικό Σύνδεσμο
Κύπρου [1], το Τμήμα Περιβάλλοντος και το Τμήμα Δασών διοργανώνει εκδήλωση ενημέρωσης για το
έργο και εορτασμού των 20 χρόνων προγράμματος LIFE [2].
Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 23 Μαΐου 2012 στην Βορόκληνη, Λάρνακα. Από τις 17:00
μέχρι τις 18:00 το κοινό θα έχει την ευκαιρία να θαυμάσει τα πουλιά της λίμνης με κιάλια και
τηλεσκόπια που θα παρέχουν οι λειτουργοί των φορέων του έργου. Επίσης, η επίσκεψη στη λίμνη με τους
αρμόδιους φορείς θα είναι μια ευκαιρία για το κοινό να ενημερωθεί επιτόπου για τα έργα που θα γίνουν
στη λίμνη κατά τη διάρκεια των 3 χρόνων του έργου. Στις 18:30 η εκδήλωση θα μεταφερθεί στο
αμφιθέατρο του Κοινοτικού Συμβουλίου Βορόκληνης (οδός Κάμπου 2, Βορόκληνη) όπου θα
ακολουθήσουν ομιλίες, μεταξύ άλλων, για το έργο LIFE Ορόκλινη και για τη σημασία της λίμνης Ορόκλινης
και του προγράμματος LIFE. Μετά την εκδήλωση θα ακολουθήσει δεξίωση στον ίδιο χώρο.
Η εκδήλωση αυτή είναι η πρώτη εκδήλωση ενημέρωσης που διοργανώνεται για το έργο και βασικός της
στόχος είναι να ενημερώσει το κοινό και ιδιαίτερα την τοπική κοινότητα για το έργο LIFE «Αποκατάσταση
και Διαχείριση της Λίμνης Ορόκλινης», τις δράσεις του έργου αλλά και για τη σημασία του φυσικού αυτού
υδροβιότοπου τόσο για τη βιοποικιλότητα όσο και για την κοινότητα. Επίσης, με την ευκαιρία της επετείου
των 20 χρόνων προγράμματος LIFE που γιορτάζεται φέτος τον Μάη, το κοινό θα ενημερωθεί σχετικά με το
χρηματοδοτικό αυτό μέσο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το περιβάλλον που αποτελεί άλλωστε και τη
χρηματοδότηση του έργου LIFE Ορόκλινης.
Οι διοργανωτές παρακαλούν το κοινό να ενημερώσει για τη συμμετοχή του επικοινωνώντας με το
Κοινοτικό Συμβούλιο Βορόκληνης στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο mail@voroklini.org ή στο τηλέφωνο 24
644744 ή στο φαξ 24 645180.
Το πρωτοποριακό αυτό έργο με τίτλο «Αποκατάσταση και Διαχείριση της Λίμνης Ορόκλινης»
συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα LIFE της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ξεκίνησε μόλις τον Ιανουάριο 2012
για την αποκατάσταση και προστασία του σημαντικού υδροβιότοπου της λίμνης Ορόκλινης, η οποία είναι
Ζώνη Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ) και Τόπος Κοινοτικής Σημασίας (ΤΚΣ). Το έργο είναι τριετούς διάρκειας ενώ
οι δικαιούχοι του έργου είναι το Ταμείο Θήρας, ο Πτηνολογικός Σύνδεσμος Κύπρου, το Τμήμα
Περιβάλλοντος, το Τμήμα Δασών και το Κοινοτικό Συμβούλιο Βορόκληνης.
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Το έργο LIFE Ορόκλινη, θα περιλαμβάνει δράσεις διατήρησης που θα αντιμετωπίσουν τις διάφορες
απειλές που αντιμετωπίζει σήμερα η λίμνη καθώς και άλλες δράσεις που επικεντρώνονται στην
ενημέρωση και εμπλοκή του κοινού για τη σημασία και προστασία της λίμνης. Αναμένεται ότι με το τέλος
του έργου η λίμνη Ορόκλινης θα αποτελεί πόλο έλξης για πολλούς επισκέπτες αλλά και σημείο αναφοράς
για την κοινότητα.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με:
Τον Ανδρέα Θεοδοσίου, Γραμματέα του Κοινοτικού Συμβουλίου Βορόκληνης στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο
mail@voroklini.org ή στο τηλέφωνο 24 644744 ή/και
Τη Μέλπω Αποστολίδου, Συντονίστρια Προγράμματος LIFE Ορόκλινης, Πτηνολογικός Σύνδεσμος Κύπρου
στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο melpo.apostolidou@birdlifecyprus.org.cy ή στο τηλέφωνο 22 455072.

Χρήσιμες πληροφορίες
1. Ο Πτηνολογικός Σύνδεσμος Κύπρου είναι εγγεγραμμένος, μη κυβερνητικός, μη κερδοσκοπικός
οργανισμός με κύριο στόχο την προστασία των άγριων πτηνών και των οικοτόπων τους. Ιδρύθηκε
το 2003 από τη σύμπραξη των δύο κυπριακών Ορνιθολογικών Συνδέσμων, εδρεύει στη Λευκωσία
και απαρτίζεται από εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό. http://www.birdlifecyprus.org/
2. Το LIFE είναι το χρηματοδοτικό μέσο της ΕΕ για τη στήριξη έργων προστασίας του περιβάλλοντος
σε όλη την ΕΕ, αλλά και σε κάποιες υποψήφιες προς ένταξη, προσχωρούσες και γειτονικές χώρες.
Από το 1992, το πρόγραμμα LIFE έχει συγχρηματοδοτήσει περίπου 3.506 έργα, συμβάλλοντας
περίπου με € 2,5 δισεκατομμύρια στην προστασία του περιβάλλοντος.
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- PRESS RELEASE «Restoration and Management of Oroklini Lake»
An open day for the LIFE project and to celebrate the 20th anniversary of LIFE
program
21 May 2012
JOIN a special event to mark the groundbreaking effort to protect Oroklini Lake, and to celebrate the 20th
anniversary of LIFE, the EU funding mechanism providing for management of this important wetland.
Voroklini Community Council in cooperation with the rest of the project beneficiaries, the Game Fund,
BirdLife Cyprus [1], the Environment Department and the Department of Forests, is organising an open day
for the LIFE project “Restoration and Management of Oroklini Lake” and to celebrate the 20th
anniversary of the LIFE program.
The event will take place on Wednesday 23 May 2012 at Voroklini, Larnaca. From 17:00 until 18:00 the
public is invited to visit Oroklini Lake where officers from the project beneficiaries will provide binoculars
and telescopes so they can admire the birds of the lake. At the same time the visitors will have the
opportunity to receive on the spot information about the works that will take place at the lake during the 3
years of the project. At 18:30 the event will continue at Voroklini Community Council theatre hall (2
Kampou Street, 7040 Voroklini) where talks will cover issues like the importance of Oroklini Lake and the
LIFE program. A cocktail reception will follow the talks.
This is the first open day for the LIFE project and it will be a great opportunity for the public and especially
for the community of Oroklini to receive information on this project for the protection of Oroklini Lake, the
project’s actions and also on the importance of this natural wetland not only for biodiversity but also for
the community. The event will also celebrate the 20th anniversary of LIFE program, the European Union’s
financial instrument for the environment.
Those wishing to attend are kindly asked to contact Voroklini Community Council on email
mail@voroklini.org or on 24 644744 or fax 24 645180.
This pioneering project, which began in January this year, is entitled «Restoration and Management of
Oroklini Lake», is co-funded by EU’s LIFE program and aims to protect Oroklini Lake, which is a Special
Protection Area (SPA) and a Site of Community Importance (SCI). The 3-year project’s beneficiaries are the
Game Fund, BirdLife Cyprus, the Environment Department, the Department of Forests and the Voroklini
Community Council.
The LIFE Oroklini project includes concrete conservation actions that will tackle the pressures threatening
this important wetland and also many communication actions that will help towards the public awareness
raising. By the completion of the project we expect that Oroklini Lake will attract many visitors that will
want to enjoy nature.
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For more information, please contact:
Andreas Theodosiou, Secretary of Voroklini Community Council on email mail@voroklini.org or on 24
644744 and / or
Melpo Apostolidou, LIFE Oroklini Coordinator, BirdLife Cyprus on email
melpo.apostolidou@birdlifecyprus.org.cy or 22455072.

Notes to editor:
1. BirdLife Cyprus is a registered, non-governmental, not for profit organisation (NGO) that dedicates
itself to the conservation of wild birds and their habitats in Cyprus. It was formed in 2003 through
the merge of the two Cyprus Ornithological Societies and now has offices in Strakka, Nicosia
comprised by professional staff. http://www.birdlifecyprus.org/
2. LIFE+ is the EU’s financial instrument for the environment, which supports environmental and
nature conservation projects throughout the EU, as well as in some candidate, acceding and
neighbouring countries. Since 1992, LIFE has co-financed some 3506 projects, contributing
approximately €2.5 billion to the protection of the environment.

