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RECONNECT, MELTEMI και LIFE EUROTURTLES στη Βραδιά του Ερευνητή  

Το Τμόμα Αλιεύασ και Θαλαςςύων Ερευνών (ΤΑΘΕ) και το Τμόμα Βιολογικών Επιςτημών του 

Πανεπιςτημύου Κύπρου (ΤΒΕ-ΠΚ) με τη ςυνειςφορϊ εξωτερικών εμπειρογνωμόνων από 

την I.A.CO Environmental & Water Consultants Ltd και την Marine and Environmental 

Research (MER) Lab Ltd, ςυμμετεύχαν ςτη Βραδιϊ του Ερευνητό που οργανώθηκε από το 

Ίδρυμα Προώθηςησ Έρευνασ ςτισ 27 και 28 Οκτωβρύου 2018, παρουςιϊζοντασ δρϊςεισ για 

τα ερευνητικϊ προγρϊμματα RECONNECT, MELTEMI και LIFE EUROTURTLES. 

 

RECONNECT 

To ερευνητικό ϋργο «Regional cooperation for the 

transnational ecosystem sustainable development» 

(«RECONNECT») (ςυγχρηματοδότηςη από το 

Interreg Balkan-Mediterranean και εθνικούσ 

πόρουσ), ςτοχεύει ςτην ανϊπτυξη ςτρατηγικών 

για την αειφόρο διαχεύριςη θαλϊςςιων 

προςτατευόμενων περιοχών (MPAs) και 

περιοχών Natura 2000 ςτην περιοχό των 

Βαλκανύων και τησ Μεςογεύου. Στο ϋργο αυτό 

ςυμμετϋχουν απ’ την Κύπρο το ΤΑΘΕ και το ΤΒΕ-

ΠΚ. Οι επιςκϋπτεσ εύχαν την ευκαιρύα να 

ενημερωθούν και να μϊθουν για το πρόγραμμα 

RECONNECT, και για τη ςπουδαιότητα των 

λιβαδιών που ςχηματύζει το θαλϊςςιο ενδημικό 

φυτό Ποςειδωνύα, καθώσ επύςησ και την 

ανατομύα του φυτού αυτού. Επύςησ, εύχαν την 

ευκαιρύα, να δουν ςτα ςτερεοςκόπια 

οργανιςμούσ που ςχετύζονται ϊμεςα με τα 

λιβϊδια Ποςειδωνύασ, καθώσ και μια 

μικρογραφύα ενόσ τϋτοιου λιβαδιού ςε ενυδρεύο, 

ενώ μϋςα από βιντεοπροβολϋσ μπορούςαν να μϊθουν περιςςότερα για το θαλϊςςιο περιβϊλλον 

τησ Κύπρου. Ενδιαφερόμενοι επιςκϋπτεσ ςυμπλόρωςαν ϋντυπο για να τουσ αποςταλεύ 

ενημερωτικό υλικό για το πρόγραμμα. Περιςςότερεσ πληροφορύεσ για το ϋργο RECONNECT 

μπορεύτε να βρεύτε ςτην ιςτοςελύδα του προγρϊμματοσ https://reconnect.hcmr.gr/. 

 

https://reconnect.hcmr.gr/
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MELTEMI  

Το ερευνητικό ϋργο «MarinE litter transnational 

LegislaTion EnhanceMent and Improvement», 

(«MELTEMI») (ςυγχρηματοδότηςη από το Interreg 

Balkan-Mediterranean και εθνικούσ πόρουσ), ςτοχεύει 

ςτην αντιμετώπιςη του προβλόματοσ των θαλϊςςιων 

απορριμμϊτων μϋςω ςυγκεκριμϋνων δρϊςεων, όπωσ 

για παρϊδειγμα τη ςυμμετοχό τησ κοινωνύασ και την 

αύξηςη τησ επαγρύπνηςησ και των περιβαλλοντικών 

εκπαιδευτικών πρακτικών ςε θϋματα που αφορούν τα 

θαλϊςςια απορρύμματα. Στο ϋργο αυτό ςυμμετϋχουν 

απ’ την Κύπρο το ΤΑΘΕ και η ΑΚΤΗ.  Οι επιςκϋπτεσ 

εύχαν την ευκαιρύα να ενημερωθούν για το MELTEMI, να 

παρακολουθόςουν βιντεοπροβολό με πληροφορύεσ για 

το ϋργο του ΤΑΘΕ και το πρόβλημα των θαλαςςύων 

απορριμμϊτων, να “ψαρϋψουν” θαλϊςςια απορρύμματα  

και να τα διαχωρύςουν ςε κατηγορύεσ ςύμφωνα με το υλικό τουσ (fishing for litter). Επύςησ εύχαν 

την ευκαιρύα να ελϋγξουν τισ γνώςεισ τουσ για το χρόνο διϊςπαςησ των θαλαςςύων απορριμμϊτων, 

παύζοντασ παιχνύδια ςτουσ φωτεινούσ παντογνώςτεσ. Στουσ επιςκϋπτεσ δόθηκε ενημερωτικό 

υλικό και μολύβια που ετοιμϊςτηκαν ςτο πλαύςιο υλοπούηςησ του ϋργου, ενώ ενδιαφερόμενοι 

ςυμπλόρωςαν ϋντυπο για να τουσ αποςταλεύ το ερωτηματολόγιο καταγραφόσ απόψεων για το 

πρόβλημα των θαλαςςύων απορριμμϊτων. Περιςςότερεσ πληροφορύεσ για το ϋργο MELTEMI 

μπορεύτε να βρεύτε ςτην ιςτοςελύδα του προγρϊμματοσ http://meltemi-

balkanmed.eu/homepage/. 

LIFE EUROTUTLES 

Το ερευνητικό ϋργο «Life Euroturtles - Collective actions for improving the 

conservation status of the EU sea turtle populations» («LIFE EUROTURTLES»), 

(ςυγχρηματοδότηςη από το LIFE15 NAT/HR/000997 και εθνικούσ πόρουσ), 

ςτοχεύει ςτη ςυλλογό δεδομϋνων και την προςταςύα των προςτατευόμενων 

θαλϊςςιων χελωνών Caretta caretta και Chelonia mydas. Στο ϋργο αυτό 

ςυμμετϋχουν απ’ την Κύπρο το ΤΑΘΕ και το 

Ωκεανογραφικό Κϋντρο του Πανεπιςτημύου Κύπρου. 

Οι επιςκϋπτεσ εύχαν την ευκαιρύα να ενημερωθούν 

για το πρόγραμμα Life Euroturtles, να δουν 

μικρογραφύα μιασ παραλύασ ωοτοκύασ χελώνων και  

αναπαρϊςταςη των ειδικών κλουβιών που 

τοποθετούνται για την προςταςύα των αυγών. 

Στουσ επιςκϋπτεσ δόθηκαν μπλούζεσ του 

προγρϊμματοσ και ϋντυπο υλικό και κϊρτεσ με 

τηλϋφωνα επικοινωνύασ ςε περύπτωςη εντοπιςμού 

τραυματιςμϋνων ό νεκρών χελωνών. Περιςςότερεσ πληροφορύεσ για το ϋργο LifeEuroturtles 

μπορεύτε να βρεύτε ςτην ιςτοςελύδα του προγρϊμματοσ https://www.euroturtles.eu/#/. 

http://meltemi-balkanmed.eu/homepage/
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