
 

 

 -ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ- 

Εγκαίνια Περιπτέρου Ενημέρωση της Λίμνης Ορόκλινης 

2 Μαΐου 2014, Βορόκληνη 

Η λίμνη της Ορόκλινης ήδη άρχισε να αποκτά από το κοινό το ενδιαφέρον που της αξίζει αφού 

καθημερινά την επισκέπτονται μικροί και μεγάλοι για να θαυμάσουν το τοπίο με τα διάφορα είδη 

πουλιών από την πλατφόρμα παρατήρησης του Περιπτέρου Ενημέρωσης. 

Το Περίπτερο Ενημέρωσης της λίμνης κατασκευάστηκε πρόσφατα, στα πλαίσια του 

χρηματοδοτούμενου από την Ευρωπαϊκή Ένωση έργου LIFE, για να αποτελέσει το κύριο σημείο όπου οι 

επισκέπτες θα μπορούν να ενημερώνονται για τη λίμνη Ορόκλινης και την άγρια ζωή της, καθώς και για 

το έργο LIFE Oroklini.  

Ο καλύτερος τρόπος να γιορτάσουμε τη λειτουργία του Περιπτέρου Ενημέρωσης δεν θα ήταν άλλος 

παρά μαζί με τον κόσμο. Έτσι, στις 6 Μαΐου, ώρα 18:00, σας προσκαλούμε στα εγκαίνια του 

Περιπτέρου Ενημέρωσης της λίμνης Ορόκλινης για να γιορτάσουμε μαζί τη λειτουργία του με 

πτηνοπαρατήρηση με κιάλια και τηλεσκόπια αλλά και ζωγραφική προσώπου για τους μικρούς μας 

φίλους. Τα Φλαμίνγκο, οι Ερωδιοί, οι Καλαμοκαννάδες και οι Πελλοκατερίνες θα είναι εκεί για μια 

ξεχωριστή γιορτή!! Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στο χώρο του Περιπτέρου Ενημέρωσης στη λίμνη 

Ορόκλινης, ενώ είναι μεγάλη μας χαρά που η Λειτουργός της Μονάδας LIFE της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 

κα Muriel Drukman θα τελέσει τα εγκαίνια. 

Ήδη, από την ημέρα λειτουργίας του Περιπτέρου Ενημέρωσης περισσότεροι από 200 μαθητές από 

διάφορα σχολεία της Κύπρου έχουν επισκεφθεί τη λίμνη και είχαν την τύχη να συμμετάσχουν σε 

εκπαιδευτικά παιχνίδια και να κάνουν εξάσκηση στην πτηνοπαρατήρηση με τηλεσκόπια και κιάλια.  

Η εκδήλωση διοργανώνεται στα πλαίσια του χρηματοδοτούμενου από την Ευρωπαϊκή Ένωση έργου 

LIFE «Αποκατάσταση και Διαχείρισης της Ζώνης Ειδικής Προστασίας λίμνης Ορόκλινης, Λάρνακα» 
[1]

 το 

οποίο ξεκίνησε το 2012 με στόχο την επαναφορά του σημαντικού αυτού για τη βιοποικιλότητα 

υγροτόπου σε ευνοϊκό καθεστώς διατήρησης (www.orokliniproject.org). Το έργο προνοεί συγκεκριμένα 

έργα διαχείρισης και αποκατάστασης  με στόχο την επαναφορά της λίμνης σε υγιή κατάσταση καθώς 

και δράσεις ενημέρωσης του κοινού. Η  κατασκευή περιπτέρου ενημέρωσης στοχεύει ακριβώς σε αυτό, 

την ανάδειξη και ευαισθητοποίηση του  κοινού για τη λίμνη Ορόκλινης.  

Είστε όλοι ευπρόσδεκτοι!!  

Το κοινό παρακαλείται να ενημερώσει τους διοργανωτές της εκδήλωσης για την προσέλευσή του στα 

εγκαίνια, επικοινωνώντας με:  

• Τη Λειτουργό Περιπτέρου Ενημέρωσης κα Μαργαρίτα Αγαθοκλέους στο 97 819636 / 24 644744 

ή στο  voroarm1@cytanet.com.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. 

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 RELEASE- 

Inauguration of the Information Kiosk of Oroklini Lake 

2 May 2014, Voroklini 

Oroklini Lake has finally started to receive the public’s attention that it deserves, as many people visit 

the Lake every day to admire the wetland and the variety of bird species from the observation platform 

of the Information Kiosk.  

The Information Kiosk of Oroklini Lake was completed recently as part of the EU funded LIFE Oroklini 

project, in order to become the focal point for visitors who wish to receive information on Oroklini Lake 

and its wildlife, as well as the LIFE Oroklini project.  

The best way to celebrate the operation of the Information Kiosk is by sharing its inauguration with the 

public. Therefore, we would like to invite all of you to the inauguration event, on Tuesday 6 May, at 

18:00, at the Information Kiosk. The event will be an opportunity for the public to experience 

birdwatching with telescopes and binoculars and face painting for our younger friends. Flamingoes, 

Herons, Black-winged Stilts and Spur-winged Lapwings will be there for this special occasion, to 

celebrate with us!! The event will take place at the Information Kiosk of Oroklini Lake and it is with great 

pleasure that the Technical Desk Officer of the LIFE Unit of the European Commission, Mrs Muriel 

Drukman will inaugurate this visitor facility.  

Already, more than 200 pupils from different schools have visited the site and enjoyed birdwatching and 

participated in awareness raising games. 

The event is organized within the framework of the EU-funded LIFE project “Restoration and 

Management of a Special Protection Area Oroklini Lake, Larnaka” which started in 2012 with the 

objective of bringing Oroklini Lake into favourable conservation status (www.orokliniproject.org). The 

project includes concrete conservation actions as well as public awareness raising actions, such as the 

creation of the Information Kiosk, for the public awareness about Oroklini Lake 

Everyone is welcome!!   

The public is kindly requested to inform the organizers of their attendance by contacting: 

• Mrs Margarita Agathokleous, Information Kiosk Officer, on 97 819636 / 24 644744or on email 

voroarm1@cytanet.com.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.  

 


