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Πολιτικό Παρασκήνιο
Ποιος θα τo έλεγε ότι θα ξαναρχόταν
η κατοχή φορώντας γραβάτα…
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Ομαλά εξελίσσεται το συγχρηματοδοτούμενο Πρόγραμμα για το περιβάλλον, LIFE09 NAT/CY
/000247- ICOSTACY, όπως αναφέρει ανακοίνωση του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων
και Περιβάλλοντος.

Το πρόγραμμα πραγματοποιείται σε 14 περιοχές του Δικτύου NATURA 2000 της Κύπρου και
έχει ως στόχο να βελτιώσει την κατάσταση διατήρησης 20 επιλεγμένων ειδών, μέσω δράσεων
ενεργού διαχείρισης. Σκοπός του Προγράμματος είναι να συμβάλει όσο το δυνατόν στην
καλύτερη προστασία των επιλεγμένων ειδών και στην αποκατάσταση των οικοτόπων τους.

Στο πλαίσιο του Προγράμματος πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 4 Νοεμβρίου, η εξαμηνιαία
συνάντηση της Κοινής Επιτροπής Διαχείρισης (ΚΕΔ) στο Τμήμα Περιβάλλοντος του
Υπουργείου.

Κατά τη συνάντηση συζητήθηκαν αναλυτικά οι 24 δράσεις του προγράμματος, τόσο σε τεχνικό,
όσο σε διοικητικό και οικονομικό επίπεδο. Οι δράσεις αυτές, περιλαμβάνουν ενδεικτικά την
κατασκευή μικρών λιμνών, τη δημιουργία ασφαλών περασμάτων για τα ερπετά, τη φύτευση
δέντρων, την απομάκρυνση εισβλητικών ειδών και την αναπαραγωγή σε αιχμαλωσία. Επίσης,
μεγάλη βαρύτητα δίδεται στις δράσεις ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και περιβαλλοντικής
εκπαίδευσης.

Από τη συνάντηση προκύπτει ότι το Πρόγραμμα εξελίσσεται ομαλά, σύμφωνα με το
χρονοδιάγραμμα και οι δράσεις υλοποιούνται με βάση τον αρχικό προγραμματισμό.
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Άλλα άρθρα του ιδίου συγγραφέα

Εκθεση - καταπέλτης για την κατάσταση στις Γερμανικές φυλακές (22/02/2012)
Η γεώτρηση στα κατεχόμενα θα αρχίσει στις 28 Φεβρουαρίου (22/02/2012)
10.000 ευρώ άρπαξε ληστής από το Συνεργατικό Ταμιευτήριο Λύσης (22/02/2012)

Πίσω απο τις κάμερες:
- Προσπάθησαν να τον αποτρέψουν
- Έσταζε χολή στα παρασκήνια
- Φήμες του αέρα

Η άνοδος της Ασημαντότητας...
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