-ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥΕκδήλωση ενημέρωσης για τη λίμνη Ορόκλινης και το έργο LIFE Oroklini
26 Νοεμβρίου 2013
Το κοινό θα έχει την ευκαιρία να γνωρίσει τη λίμνη Ορόκλινης, τους λόγους που την κάνουν τόσο
σημαντική αλλά και για την προσπάθεια αποκατάστασής της στην ημερίδα ενημέρωσης που
διοργανώνει το Κοινοτικό Συμβούλιο Βορόκληνης την Τετάρτη, 27 Νοεμβρίου (2013), στις 19:00, στο
Μέγαρο του Κοινοτικού Συμβουλίου.
Η ημερίδα ενημέρωσης διοργανώνεται στα πλαίσια του χρηματοδοτούμενου από την Ευρωπαϊκή
Ένωση έργου LIFE «Αποκατάσταση και Διαχείρισης της λίμνης Ορόκλινης» [1] το οποίο ξεκίνησε το
2012 με στόχο την επαναφορά του σημαντικού αυτού για τη βιοποικιλότητα υγροτόπου σε ευνοϊκό
καθεστώς διατήρησης (www.orokliniproject.org). Μέσα από αυτή την εκδήλωση το κοινό θα
ενημερωθεί επίσης για τις δράσεις του έργου LIFE Oroklini αλλά και την πρόοδο του έργου μέχρι
σήμερα.
Στα πλαίσια αυτής της εκδήλωσης για την ενημέρωση του κοινού για τη σημασία της λίμνης
Ορόκλινης και την ανάγκη προστασίας της, οι φορείς υλοποίησης του έργου, (Υπηρεσία Θήρας και
Πανίδας, Πτηνολογικός Σύνδεσμος Κύπρου, το Τμήμα Περιβάλλοντος, το Τμήμα Δασών και το
Κοινοτικό Συμβούλιο Βορόκληνης) οργανώνουν επίσκεψη στη λίμνη για πτηνοπαρατήρηση με ομάδα
μαθητών του Δημοτικού Σχολείου Βορόκληνης.
Το έργο LIFE Oroklini θα ολοκληρωθεί το Δεκέμβριο 2014 ενώ η εκδήλωση αυτή είναι η δεύτερη
εκδήλωση ενημέρωσης που διοργανώνεται για το έργο LIFE Oroklini. Στην εκδήλωση οι
παρευρισκόμενοι θα έχουν επίσης την ευκαιρία να απολαύσουν την έκθεση φωτογραφίας με τίτλο
«Η λίμνη Ορόκλινης μέσα από τις 4 εποχές» που παρουσιάζεται στο Κοινοτικό Μέγαρο.
Οι διοργανωτές παρακαλούν το κοινό να ενημερώσει για τη συμμετοχή του επικοινωνώντας με το
Κοινοτικό Συμβούλιο Βορόκληνης στο τηλέφωνο 24 644744 ή στο email elenim@voroklini.org. Είστε
όλοι ευπρόσδεκτοι!

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ επικοινωνήστε με:
• Το Κοινοτικό Συμβούλιο Βορόκληνης, κ Ανδρέα Θεοδοσίου στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο
voroarm1@cytanet.com.cy ή στο τηλέφωνο 24 644744 ή με
• Tον Πτηνολογικό Σύνδεσμο Κύπρου, κα Μέλπω Αποστολίδου, Συντονίστρια του έργου LIFE Ορόκλινη στο
ηλεκτρονικό ταχυδρομείο melpo.apostolidou@birdlifecyprus.org.cy.

Χρήσιμες πληροφορίες
[1] Το έργο με τίτλο «Αποκατάσταση και Διαχείριση της Λίμνης Ορόκλινης» συγχρηματοδοτείται από
το πρόγραμμα LIFE της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ξεκίνησε τον Ιανουάριο 2012 για την αποκατάσταση και
προστασία του σημαντικού υγροτόπου 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 η Υπηρεσία Θήρας και Πανίδας, ο Πτηνολογικός Σύνδεσμος Κύπρου, το Τμήμα
Περιβάλλοντος, το Τμήμα Δασών και το Κοινοτικό Συμβούλιο Βορόκληνης. Ο προϋπολογισμός του
έργου ανέρχεται στις €797.070.
Αναμένεται ότι με το τέλος του έργου η λίμνη Ορόκλινης θα αποτελεί πόλο έλξης για πολλούς
επισκέπτες, αλλά και σημείο αναφοράς για την κοινότητα.
Το πρόγραμμα 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.
Περισσότερες πληροφορίες για το έργο LIFE Ορόκλινη μπορείτε να βρείτε εδώ
www.orokliniproject.org.

-PRESS RELEASEAn Open Day for Oroklini Lake and the LIFE Oroklini project

26 November 2013
The public will have a special opportunity to get to know Oroklini Lake, why this wetland is so
important and also about the efforts to restore and protect it, at the Oroklini ‘Open Day’ organised on
Wednesday, 27 November (2013), at 19:00, at the Voroklini Community Council building.
The Open Day is organised within the framework of the EU-funded LIFE project “Restoration and
Management of Oroklini Lake” which started in 2012 with the aim of bringing Oroklini Lake into
favourable conservation status (www.orokliniproject.org). This event is also a great opportunity for the
public to learn about the project’s actions and its progress so far.
Moreover, as part of this awareness raising effort, project partners (the Game and Fauna Service,
BirdLife Cyprus, the Environment Department, the Department of Forests and the Voroklini
Community Council) will visit Oroklini Lake with pupils from the Voroklini Primary school for a unique
birdwatching experience.
The LIFE Oroklini project will conclude in December 2014, while this Open Day is the second
information event organised as part of the project. The photo exhibition “Oroklini Lake all through the
year” is also running at the Council building so the public can also enjoy wonderful photos of the Lake
during the event.
Please inform the Voroklini Community Council on your attendance on 24 644744 or on email
elenim@voroklini.org. All are welcome!
For more information please contact:
• Voroklini Community Council. Mr Andreas Theodosiou, on email voroarm1@cytanet.com.cy or on 24 644744
or,
• BirdLife Cyprus, Mrs Melpo Apostolidou, LIFE Oroklini project coordinator on email
melpo.apostolidou@birdlifecyprus.org.cy.

Notes to editor:
[1] This pioneering project, which began in January 2012, 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 and Fauna Service, BirdLife Cyprus, the Environment Department, the Department of Forests
and the Voroklini Community Council. The project’s budget is €797.070.
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.
More information on the LIFE Oroklini project can be found here www.orokliniproject.org.

