-ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥΕκδήλωση Ενημέρωσης για τη λίμνη Ορόκλινης και το έργο LIFE Oroklini
18 Ιουλίου 2014, Βορόκληνη
Το Κοινοτικό Συμβούλιο Βορόκληνης σε συνεργασία με τους υπόλοιπους εταίρους του έργου, την
Υπηρεσία Θήρας και Πανίδας, τον Πτηνολογικό Σύνδεσμο Κύπρου, το Τμήμα Περιβάλλοντος και το
Τμήμα Δασών προσκαλεί το κοινό σε μια ξεχωριστή εκδήλωση ενημέρωσης για τη λίμνη Ορόκλινης και
το έργο LIFE Oroklini που υλοποιείται για την προστασία του σημαντικού αυτού υγροτόπου. Η
εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη, 22 Ιουλίου 2014, ξεκινώντας στις 17:00 με
πτηνοπαρατήρηση για μικρούς και μεγάλους στο Περίπτερο Ενημέρωσης της λίμνης με τηλεσκόπια και
κιάλια, ενώ η εκδήλωση θα συνεχίσει με σύντομες ομιλίες στο αμφιθέατρο του Κοινοτικού Συμβουλίου
Βορόκληνης στις 18:30. Μετά την εκδήλωση θα ακολουθήσει δεξίωση στον ίδιο χώρο.
Η εκδήλωση είναι μια ευκαιρία για το κοινό να θαυμάσει τα πουλιά της λίμνης αλλά και να ενημερωθεί
για την πρόοδο του έργου και τα μελλοντικά σχέδια για τη λίμνη, να συζητήσει τις εντυπώσεις του από
την υλοποίηση του έργου, αλλά και να μοιραστεί το όραμά του για το μέλλον της λίμνης.
Αυτή η εκδήλωση ενημέρωσης είναι και η τελευταία που διοργανώνεται στα πλαίσια του έργου LIFE
Oroklini ενόψει της ολοκλήρωσής του στο τέλος του 2014. Το έργο είναι συγχρηματοδοτούμενο από το
πρόγραμμα LIFE της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ξεκίνησε το 2012 με βασικό στόχο την αποκατάσταση και
διαχείριση της λίμνης Ορόκλινης. Περισσότερα για το έργο μπορείτε να βρείτε εδώ
www.orokliniproject.org.
Είστε όλοι ευπρόσδεκτοι!!
Για την καλύτερη διοργάνωση της εκδήλωσης το κοινό παρακαλείται να ενημερώσει για την
προσέλευσή του, 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.
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
18 July 2014, Voroklini
Voroklini Community Council in cooperation with the rest of the project partners, the Game and Fauna
Service, BirdLife Cyprus, the Environment Department and the Department of Forests, invites the public
to a unique Open Day for Oroklini Lake and the LIFE Oroklini project for the protection of this important
wetland. The event will take place on Tuesday 22 July 2014, starting at 17:00 at the Lake’s Information
Kiosk where the public will have the opportunity to experience birdwatching with telescopes and
binoculars. Short talks on the project progress and plans for the future of the lake will follow at the
Voroklini Community Council building at 18:30 and at 20:00 a cocktail will follow.
The event is an opportunity for the public to enjoy the wetland’s birds and to learn about project
progress and future plans for the site. During this event the participants will also have the opportunity
to give feedback on the project and discuss their vision for the site.
This Open Day is the third and last one organized as part of the LIFE Oroklini project in view of the end of
the project in 2014. The project, funded by the LIFE program of the European Union, started in 2012
with the aim of restoring and managing Oroklini Lake. For more information on the project please visit
(www.orokliniproject.org).
We are all invited!!
To help us organize the event better we kindly ask the public to inform us of their attendance by
contacting:
•

Information Point Officer Mrs Margarita Agathokleous, on 97 819636 / 24 644744 or 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.

