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1. Executive summary 
1.1 General progress. 
The aim of the project “Improving the conservation status of fauna species in Cyprus: 

from microhabitat restoration to landscape connectivity” (acronym ICOSTACY) is to improve 
the conservation status of 20 targeted species and their habitats, within 14 NATURA 2000 areas, 
in Cyprus. This target will be reached through the implementation of concrete conservation 
actions which include the protection, restoration and creation of new microhabitats for the 
selected species. 

From the beginning of the project until the present (01/10/2010 – 31/05/2012), all 
foreseen actions have started and developed, according to the timetable with minor delays in 
some of them (see §1.3). These are briefly: (a) Management of the project: nomination of the 
staff, appointment of the organisational teams, receipt of the first pre-financing from the 
European Comission, deposit of the payments to the beneficiaries according to the needs of the 
actions started and the coordinating-management actions of the project. (b) Implementation of 
the project:

1.2 Assessment as to whether the project objectives and work plan are still viable. 

 commencement, progress or termination of the preparatory actions (actions A) (field 
work, technical reports etc) and commencement/progress of the conservation actions (actions C) 
and the public awareness actions (actions D) of the project, according to the timetable. 
 

According to the project’s implementation until present (20 months since the beginning) 
the project objectives and work plan set initially, seem to be still viable and feasible. 
Specifically: 1) habitats improvement and protection of the 20 targeted species seem to be 
succeeded according to the implementation and progress of actions C, 2) completing gaps in 
knowledge for assessing the conservation status of those species is being completed through 
preparatory actions A1 and A4, 3) public awareness, project’s publishity and dissemination of 
the results are accomplished according to the objectives of actions D (more intensive publicity of 
the project is expected to take place during the second half of the project’s duration) and 4) 
concrete proposals for enhancing the ecological coherence of the NATURA 2000 sites in Cyprus 
are expected to be provided through actions A1, A4 and C8. Moreover, the work plan appears to 
be successful by: a) the effective cooperation of the scientific and administrative units of the 
project which consequently ensure the effective coordination and actions’ implementation and b) 
the completion of actions and deliverables to the best possible quality level.            
 

1.3 Problems encountered. 
The difficulties encountered are presented analytically in the technical part of the report 

(part 3). These briefly concern: (1) Delay of the production of the portable education kit, due to 
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the delay for its approval by the Cyprus Pedagogical Institute. The above delay resulted in: (2) 
The delay of the first training seminar for Environmental Educators (Action D5) which was 
scheduled for the spring 2012. The target is to present the educational kit in more occasions, 
apart from its use by schools, in order to mitigate the delay. According to the instructions of the 
Cyprus Pedagogical Institute, the best period for the conduction of the seminar aiming to the 
expected results is the beginning of the new academic year, in October 2012.  

Moreover, some issues are mentioned below: (1) three month extension for the final 
deliverable of action A1, according to the Inception Report (IR), which is not affecting other 
actions of the project. (2) One year delay for the commencement of the sub-action C1.1 due to 
cashflow issues. The delay is not considered as a problem because adequate time for its 
implementation has been foreseen and the delay will not affect action’s progress and termination, 
as well. (3) Suggestion for the alteration of the sub-action C1.2, due to changes in area’s present 
status. As mentioned in the IR and §3.1.5 the construction of a water tank is not anymore 
considered necessary and alternatively is suggested the creation of a pilot pond (according to the 
management plan of the area) for the improvement of the conservation status of the species 
Natrix natrix cypriaca. (4) One month extension for the completion of the restoration works in 
mine galleries for Action C2 (until July 2012) which will not affect any other actions of the 
project. (5) Extension of the sub-action C6.3 until the end of the planting period (December 
2012), only for the Stavrovouni area and only in case the formal request for replacement of the 
area will be accepted.          

The Project Coordination and Management Unit in cooperation with the Coordinating 
Beneficiary and the Associated Beneficiaries, has tackled the abovementioned problems, in a 
manner that neither the project progress and the final targets, nor the obligations of the partners 
are affected.  

Extension for the project duration is not needed or envisioned. All actions are normally 
implemented despite the little delays in some cases. Nevertheless, the completion of the project 
will not overreach the defined date appears in the approved proposal.  
 

1. Συνοπτική παρουσίαση 
1.1 Γενική πρόοδος. 
Ο στόχος του προγράμματος “Improving the conservation status of fauna species in 

Cyprus: from microhabitat restoration to landscape connectivity” (ακρωνύμιο ICOSTACY) είναι 
η βελτίωση της κατάστασης διατήρησης 20 επιλεγμένων ειδών πανίδας και των ενδιαιτημάτων 
τους, σε 14 περιοχές του Δικτύου NATURA 2000 στην Κύπρο. Η επίτευξη του στόχου αυτού, 
επιδιώκεται μέσω της εφαρμογής διακριτών δράσεων διατήρησης, που περιλαμβάνουν μεταξύ 
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άλλων την προστασία, αποκατάσταση και δημιουργία νέων μικροενδιαιτημάτων για τα 
επιλεγμένα είδη.  

Από την έναρξη του προγράμματος έως σήμερα (01/10/2010 – 31/05/2012), έχουν 
ξεκινήσει και βρίσκονται σε εξέλιξη όλες οι προβλεπόμενες εργασίες του προγράμματος, με 
μικρές ή μη σημαντικές αποκλίσεις από το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα, σε ορισμένες από 
αυτές. Συνοπτικά αναφέρονται: (α) Διαχείριση του προγράμματος: πρόσληψη και καθορισμός 
του προσωπικού, σύσταση των οργανωτικών ομάδων, παραλαβή της πρώτης προ-
χρηματοδότησης (first pre-financing) της ΕΕ, καταβολή χρηματικών ποσών (δόσεων) στους 
εταίρους σύμφωνα με τις ανάγκες των δράσεων που υλοποιούν και οι δράσεις συντονισμού – 
παρακολούθησης του προγράμματος. (β) Υλοποίηση φυσικού αντικειμένου:

1.2 Εκτίμηση του κατά πόσο οι στόχοι του προγράμματος και του σχεδίου εργασίας    
εξακολουθούν να είναι βιώσιμοι. 

 έναρξη, εξέλιξη ή 
λήξη των προπαρασκευαστικών δράσεων (Δράσεις A) (εργασίες πεδίου, τεχνικές μελέτες, 
εκθέσεις κ.α.) και έναρξη/εξέλιξη των δράσεων διατήρησης (C) και ενημέρωσης (D), με βάση το 
χρονοδιάγραμμα. 
 

Με βάση τη μέχρι τώρα πορεία υλοποίησης του προγράμματος (20 μήνες από την έναρξή 
του) φαίνεται εφικτή η επιτυχής υλοποίηση των εργασιών και των στόχων που τέθηκαν αρχικά. 
Συγκεκριμένα: 1) η βελτίωση των ενδιαιτημάτων και η προστασία των επιλεγμένων ειδών 
προβλέπεται να επιτευχθεί βάσει της πορείας και εξέλιξης των δράσεων C, 2) η εκτίμηση της 
παρούσας κατάστασης διατήρησης των ειδών ολοκληρώνεται μέσω των προπαρασκευαστικών 
δράσεων Α1 και Α4, 3) η ευαισθητοποίηση και ενημέρωση του κοινού, καθώς και η προβολή 
του προγράμματος και η διάχυση των στόχων του πραγματοποιείται σύμφωνα με τα αντικείμενα 
των δράσεων D και αναμένεται να γίνει εντατικότερη στο δεύτερο μισό της διάρκειας του 
προγράμματος και 4) πρόκειται να προκύψουν διακριτές προτάσεις ενίσχυσης της οικολογικής 
συνεκτικότητας των περιοχών του Δικτύου NATURA 2000 της Κύπρου, μέσω των δράσεων Α1, 
Α4 και C8. Επιπλέον, η βιωσιμότητα του σχεδίου εργασίας του προγράμματος διαφαίνεται 
επιτυχής, λόγω: α) της αποτελεσματικής λειτουργίας των επιστημονικών και διοικητικών δομών 
του προγράμματος που διασφαλίζει τον αποτελεσματικό συντονισμό και εφαρμογή των δράσεών 
του και β) την υλοποίηση των δράσεων και παραδοτέων στο επιθυμητό επίπεδο ποιότητας.        

 
1.3 Προβλήματα που προέκυψαν. 
Οι δυσκολίες που προέκυψαν παρουσιάζονται αναλυτικά στο τεχνικό μέρος της έκθεσης 

(μέρος 3). Συνοπτικά, αυτές αφορούν: (1) Καθυστέρηση της παραγωγής της φορητής 
εκπαιδευτικής βαλίτσας της δράσης D4, λόγω αναμονής της έγκρισής της από το Παιδαγωγικό 
Ινστιτούτο Κύπρου (ΠΙΚ). Η καθυστέρηση της έγκρισης της βαλίτσας είχε ως αποτέλεσμα: (2) 
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Την καθυστέρηση του σεμιναρίου για τους εκπαιδευτικούς (Δράση D5) που είχε 
προγραμματιστεί για την άνοιξη 2012. Για το μετριασμό της καθυστέρησης αυτής, στόχος είναι 
να γίνουν περισσότερες παρουσιάσεις της βαλίτσας, επιπλέον από τη χρήση της από τα σχολεία. 
Σύμφωνα με τις οδηγίες του ΠΙΚ, θεωρήθηκε ότι η καλύτερη περίοδος διεξαγωγής του 
σεμιναρίου για να έχει τα επιθυμητά αποτελέσματα, είναι με την έναρξη της επόμενης σχολικής 
χρονιάς, τον Οκτώβριο 2012. 

Επιπλέον, αναφέρονται τα εξής θέματα: (1) Παράταση τριών μηνών του τελικού 
παραδοτέου της δράσης Α1, σύμφωνα με την Αρχική Αναφορά (ΑΑ), η οποία δεν επηρεάζει 
άλλες δράσεις του προγράμματος. (2) Καθυστέρηση της έναρξης της Δράσης C1.1 κατά ένα 
έτος, η οποία οφείλεται σε θέματα χρηματορροής. Η καθυστέρηση αυτή δεν αποτελεί σημαντικό 
πρόβλημα, αφενός γιατί είχε προβλεφθεί επαρκής χρόνος για την υλοποίησή της και αφετέρου 
γιατί δε θα επηρεάσει την εξέλιξη και λήξη της στο μέλλον. (3) Πρόταση για αλλαγή της 
διεκπεραίωσης της δράσης C1.2, λόγω αλλαγής των δεδομένων στην περιοχή. Όπως αναφέρεται 
στην ΑΑ αλλά και στην §3.1.5 η εγκατάσταση υδατοφορέα δεν κρίνεται πλέον απαραίτητη και 
αντί αυτού προτείνεται η δημιουργία πιλοτικού λιμνίου για τη βελτίωση κατάστασης διατήρησης 
του νερόφιδου, όπως προνοεί και το διαχειριστικό σχέδιο της περιοχής. (4) Καθυστέρηση 
ολοκλήρωσης των εργασιών αποκατάστασης των πέντε γαλαριών για τη δράση C2, για ένα μήνα 
(έως τον Ιούλιο 2012). Η καθυστέρηση είναι πολύ μικρή και δεν πρόκειται να επηρεάσει άλλες 
δράσεις του προγράμματος. (5) Παράταση της υποδράσης C6.3, έως το τέλος της φθινοπωρινής 
φυτευτικής περιόδου (Δεκέμβριος 2012) για την περιοχή του Σταυροβουνίου, εφόσον το 
επίσημο αίτημα τροποποίησης για αλλαγή της περιοχής γίνει αποδεκτό.  

Η Μονάδα Συντονισμού και Διαχείρισης Προγράμματος (ΜΣΔΠ) σε συνεργασία με το 
Συντονιστή Δικαιούχο (ΣΔ) και τους εταίρους, έχει προχωρήσει στη διευθέτηση των παραπάνω 
θεμάτων, με τρόπο ώστε να μην επηρεάζεται η πορεία υλοποίησης του προγράμματος και η 
επίτευξη των τελικών στόχων αλλά ούτε και οι υποχρεώσεις των δικαιούχων απέναντι στην 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή (ΕΕ). 

Δεν προβλέπεται παράταση της διάρκειας και του χρόνου λήξης του Προγράμματος. Οι 
δράσεις προχωρούν κανονικά παρά τις μικρές καθυστερήσεις σε ορισμένες περιπτώσεις αλλά η 
ολοκλήρωσή του δε θα υπερβεί την τελική ημερομηνία που έχει καθοριστεί στην εγκεκριμένη 
πρόταση. 

  
2. Διοικητικό μέρος 

2.1 Περιγραφή της Διαχείρισης του Προγράμματος. 
Για την ομαλή διαχείριση του Προγράμματος, η εγκεκριμένη πρόταση προβλέπει τη 

σύσταση τριών ομάδων, που είναι οι εξής: (1) η Μονάδα Συντονισμού και Διαχείρισης του 
Προγράμματος (ΜΣΔΠ), η οποία αποτελείται από το Συντονιστή του Προγράμματος (ΣΠ) και 
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την Υπεύθυνη Προγράμματος (ΥΠ), οι οποίοι είναι υπεύθυνοι για τον επιστημονικό, τεχνικό και 
οικονομικό συντονισμό του προγράμματος, καθώς και για τη βοήθεια και τήρηση της 
εφαρμογής του και διατηρούν καθημερινή επικοινωνία μεταξύ τους και συχνή επικοινωνία τόσο 
με τη Διευθύντρια Προγράμματος (ΔΠ) όσο και με τους υπόλοιπους συνεργάτες. (2) Οι 
Αντιπρόσωποι των Εταίρων (Associated Officers) (ΑΕ), δηλαδή ένας υπεύθυνος για τον κάθε 
εταίρο, για την εφαρμογή των δράσεων του φορέα του και (3) η Κοινή Επιτροπή Διαχείρισης 
(ΚΕΔ), συνιστώμενη από αντιπροσώπους του Ανάδοχου και των εταίρων, η οποία συγκαλείται 
δύο φορές το χρόνο για να εξασφαλιστεί η επικοινωνία και η ομαλή συνεργασία για την 
καλύτερη εφαρμογή του προγράμματος.  

Από την έναρξη του προγράμματος έως σήμερα, πραγματοποιήθηκαν: (1) Τρεις 
συναντήσεις της ΚΕΔ, το Δεκέμβριο 2010, τον Απρίλιο 2011 και το Νοέμβριο 2011, (2) 
Συνάντηση εκπροσώπων όλων των εταίρων στην Κύπρο, διάρκειας μιας εβδομάδας, για 
επίσκεψη στις περιοχές μελέτης και συζήτηση – συντονισμό της υλοποίησης του φυσικού 
αντικειμένου των δράσεων, τον Ιανουάριο 2011, (3) Συνάντηση της ΜΣΔΠ στην Αθήνα, το 
Φεβρουάριο 2011 και το Δεκέμβριο 2011, καθώς και στην Κύπρο το Νοέμβριο 2011 και το 
Μάρτιο 2012, (4) Συνάντηση εκπροσώπων όλων των εταίρων στην Κύπρο, για την εναρκτήρια 
εκδήλωση του Προγράμματος και τον έλεγχο από την Εξωτερική Ομάδα Παρακολούθησης 
(ΕΟΠ), τον Απρίλιο 2011 και το Μάρτιο 2012. Τέλος, έγιναν συναντήσεις με την ΕΟΠ στον 
εταίρο ΟΙΚΟΣ ΕΠΕ το Φεβρουάριο 2011 και στον εταίρο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης 
(ΜΦΙΚ) το Μάιο 2012. Οι παραπάνω συναντήσεις ήταν καθοριστικές για τον εντοπισμό των 
δυσκολιών και την εύρεση των καταλληλότερων λύσεων.  
 

2.2 Αλλαγές στη δομή της διαχείρισης του Προγράμματος. 
Η πρώην ΔΠ κ. Χριστίνα Πανταζή, λόγω απόσπασής της στις Βρυξέλλες για την 

ανάληψη καθηκόντων σχετικά με την κυπριακή προεδρία, αντικαταστάθηκε τον Ιούλιο 2011 
από τη νέα επικεφαλής στον τομέα της φύσης του ΤΠ, κ. Έλενα Στυλιανοπούλου, Λειτουργό 
Φυσικού Περιβάλλοντος Α’ (Παράρτημα 24 της ΑΑ).  

Επιπλέον, έχει προκύψει η ανάγκη για την αντικατάσταση ενός από τους εταίρους και 
συγκεκριμένα η αντικατάσταση της εταιρίας ΟΙΚΟΣ ΕΠΕ με την εταιρία ΑΤΕΠΕ-Διαχείριση 
Οικοσυστημάτων. Η αντικατάσταση οφείλεται στην απόφαση του τερματισμού λειτουργίας της 
ΟΙΚΟΣ από τους ιδιοκτήτες της και δεν αναμένεται να επιφέρει επιπτώσεις στις τεχνικές και 
οικονομικές υποχρεώσεις του εταίρου προς το πρόγραμμα. Εφόσον η αντικατάσταση του 
εταίρου γίνει αποδεκτή, όλες οι προγραμματισμένες εργασίες, ο προϋπολογισμός και το 
υπόλοιπο της ιδίας συμμετοχής θα μεταφερθούν από την ΟΙΚΟΣ στην ΑΤΕΠΕ και το 
προσωπικό που απασχολείται στο πρόγραμμα θα παραμείνει το ίδιο. Για την παραπάνω 
αντικατάσταση θα σταλεί το σχετικό επίσημο αίτημα για τροποποίηση.  
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2.3 Οργανόγραμμα της ομάδας του προγράμματος και της δομής διαχείρισής του. 
Η καθημερινή διαχείριση και ο συντονισμός των δράσεων του προγράμματος, 

υλοποιείται από τη ΜΣΔΠ σε συνεργασία με τη ΔΠ και αποτελείται από τους: 
-Έλενα Στυλιανοπούλου, Διευθύντρια Προγράμματος (ΔΠ) (Βιολόγος, Λειτουργός 
Περιβάλλοντος Α’, Επικεφαλής Τομέα Φύσης, Τμήμα Περιβάλλοντος (ΤΠ), Υπουργείο 
Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, Κύπρος- Ανάδοχος του Προγράμματος), 
-Θωμά Αράπη, Συντονιστής Προγράμματος (ΣΠ) (Βιολόγος, Διαχειριστής εταιρείας ΟΙΚΟΣ 
ΕΠΕ, Αθήνα), 
-Ευστρατία Μακρυκώστα, Υπεύθυνη Προγράμματος (ΥΠ) (Περιβαλλοντολόγος, ΟΙΚΟΣ ΕΠΕ, 
Κύπρος). 

Η συνεχής συνεργασία μεταξύ των παραπάνω ατόμων αλλά και η συχνή επικοινωνία με 
τους συνεργαζόμενους φορείς, στοχεύει στη συνολική διαχείριση, παρακολούθηση, έλεγχο και 
αξιολόγηση της προόδου των δράσεων του προγράμματος.  
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Πίνακας 1. Οργανόγραμμα Προγράμματος ICOSTACY. (Στον κατάλογο όλου του προσωπικού 
παρουσιάζεται ο κάθε εργαζόμενος με την ιδιότητά του στο πρόγραμμα, καθώς και ο υπεύθυνος για κάθε 
δράση, ο οποίος έχει οριστεί από το φορέα του- Παράρτημα 26). 

 
 

2.4 Κατατεθημένες αναφορές από την έναρξη του Προγράμματος. 
Από την έναρξη του Προγράμματος έως σήμερα, έχουν κατατεθεί στην ΕΕ η Αρχική 

Αναφορά (ΑΑ) (inception report) και η παρούσα Ενδιάμεση Αναφορά (mid-term report) 
συνοδευόμενη από αίτημα ενδιάμεσης προ-χρηματοδότησης (request for mid-term pre-
financing). Επίσης, αποστέλλονται κάθε μήνα σύντομες αναφορές στην ΕΟΠ για την εξέλιξη 
του Προγράμματος. 

 

Διευθύντρια 
Προγράμματος:  
Έλενα 
Στυλιανοπούλου 
(Τμήμα 
Περιβάλλοντος- ΤΠ) 

Κοινή Επιτροπή Διαχείρισης 
 
Αντιπρόσωποι των Εταίρων: 
- ΤΠ: Έλενα Στυλιανοπούλου 
- ΤΔ: Τάκης Τσιντίδης 
- ΤΑΘΕ: Μαρίνα Αργυρού 
- ΜΦΙΚ: Μιχάλης Προμπονάς 
- ΟΙΚΟΣ: Θωμάς Αράπης 

 

Μονάδα Συντονισμού και 
Διαχείρισης Προγράμματος 
 
-Συντονιστής Προγράμματος: 
Θωμάς Αράπης 
(ΟΙΚΟΣ ΕΠΕ) - Αθήνα 
-Υπεύθυνη Προγράμματος: 
Ευστρατία Μακρυκώστα 
(ΟΙΚΟΣ ΕΠΕ) - Λευκωσία 

ΤΠ 
 

Δράσεις: 
A1, C4, D1, D2, 
D5, D7, E1, E3, 
E4 

ΤΑΘΕ 
 

Δράσεις: 
A1, C1, C7, 

C8 

ΤΔ 
 

Δράσεις: 
A1, C1, C2, 
C3, C5, C6, 

D3, D6 
 

ΟΙΚΟΣ  
 

Δράσεις:  
A2, A3, A4, 
D1, D2, D3, 
D4, D8, E1, 

E2 
  

ΜΦΙΚ 
 

Δράσεις: 
A1, C7, C8, 

E2 
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2.5 Παράταση της διάρκειας του Προγράμματος. 
Δεν προβλέπεται παράταση της συνολικής διάρκειας για το Πρόγραμμα. Οι όποιες 

καθυστερήσεις των δράσεων, περιορίζονται σε καθυστερήσεις λίγων μηνών. Συνολικά, το 
Πρόγραμμα προχωράει σύμφωνα με το αναθεωρημένο χρονοδιάγραμμα.    

  
3. Τεχνικό Μέρος 

Η υλοποίηση του προγράμματος πρόκειται να επιτευχθεί μέσω της εφαρμογής διακριτών 
δράσεων διατήρησης (δράσεις C), στις περιοχές μελέτης. Αυτές οι δράσεις, σε τεχνικό επίπεδο, 
περιλαμβάνουν μικρής κλίμακας έργα, όπως την αποκατάσταση και αναστήλωση κτιρίων και 
στοών ορυχείων για την προστασία των χειρόπτερων, τη δημιουργία μικρών υδατοσυλλογών για 
την αποκατάσταση των ενδιαιτημάτων των ερπετών, τη φύτευση δέντρων, τη δημιουργία 
ασφαλών υπόγειων περασμάτων για στοχευόμενα είδη πανίδας, την απομάκρυνση ξενικών 
ειδών από επιλεγμένες περιοχές, την αναπαραγωγή σε αιχμαλωσία κ.α. Η σωστή υλοποίηση των 
παραπάνω δράσεων απαιτεί την ολοκλήρωση των προπαρασκευαστικών δράσεων (δράσεις Α), 
όπως αυτές αναφέρονται παρακάτω. Επίσης, για την ολοκληρωμένη διαχείριση του 
προγράμματος απαιτείται η εφαρμογή δράσεων ενημέρωσης και διάδοσης των αποτελεσμάτων 
(δράσεις D) και η εφαρμογή δράσεων συντονισμού (δράσεις Ε). 
Σημείωση: Κάτω από τον τίτλο της κάθε δράσης αναφέρεται η έναρξή της με βάση την 
εγκεκριμένη πρόταση, η αναθεωρημένη έναρξη (όπου υπάρχει), η προβλεπόμενη λήξη με βάση την 
εγκεκριμένη πρόταση και η αναθεωρημένη λήξη (όπου υπάρχει).  
  

3.1 Δράσεις  
3.1.1 Δράση Α.1: Εκτίμηση της κατάστασης διατήρησης των επιλεγμένων 

ειδών. (Έναρξη 10/2010-Προβλεπόμενη λήξη 9/2012-Αναθεωρημένη 
λήξη 12/2012). 

Στο πλαίσιο της δράσης αυτής,  από την έναρξη του προγράμματος έγιναν οι παρακάτω 
ενέργειες (για τα χειρόπτερα και τα ερπετά και ασπόνδυλα, αντίστοιχα): 
BHMA 1. Χειρόπτερα: Πραγματοποιήθηκε αποδελτίωση της υπάρχουσας βιβλιογραφίας και 
όλες οι διαθέσιμες (δημοσιευμένες και μη) πληροφορίες καταχωρήθηκαν σε ειδικά σχεδιασμένη 
βάση δεδομένων (Παράρτημα 13). Όλη η υφιστάμενη γνώση παρουσιάστηκε στα σχετικά 
“Species envelopes” που ετοιμάστηκαν στο πλαίσιο αυτής της υποδράσης.  
Ερπετά και ασπόνδυλα: Συγκεντρώθηκε και αποδελτιώθηκε, όπου ήταν σχετικό (κατανομές) η 
υπάρχουσα βιβλιογραφία. Επιπλέον, συλλέχθηκαν στοιχεία από ειδικούς/γνώστες των 
κατανομών. Το σύνολο της πληροφορίας αποτυπώθηκε με το σύνολο της σχετικής 
βιβλιογραφίας στα species envelopes (βήμα 1 της Α1) και στο πρώτο παραδοτέο (Παράρτημα 2 - 
Παραδοτέο). Η βάση δεδομένων που αναφέρεται παραπάνω αφορά αποκλειστικά τα χειρόπτερα. 
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Οι καταγραφές για τα υπόλοιπα είδη περιλαμβάνουν λιγότερα δείγματα και άλλου είδους 
πληροφορίες (βλ. Παράρτημα 30). 
BHMA 2. Χειρόπτερα: Αν και υπάρχουν αρκετές διαθέσιμες πληροφορίες από προηγούμενες 
μελέτες, αυτές δεν επαρκούν για να μας αποκαλύψουν την κατανομή των ειδών, το μέγεθος των 
πληθυσμών τους, τις απειλές που δέχονται και τις προοπτικές διατήρησής τους. 
Ερπετά και ασπόνδυλα: Τα κενά γνώσης και κρίσιμα ζητήματα για τα είδη προσεγγίστηκαν από 
τα δεδομένα της υπάρχουσας βιβλιογραφίας και την έρευνα πεδίου. Η υπάρχουσα γνώση 
συστηματοποιήθηκε και αξιολογήθηκε μέσω των εργασιών πεδίου. Σημαντικές νέες 
πληροφορίες και ανάγκες προέκυψαν για τα θέματα διατήρησης του N. n. cypriaca και της Μ. 
rivulata (Παράρτημα 14).  
BHMA 3. Χειρόπτερα: Καθώς οι νυχτερίδες των περισσότερων ειδών μετακινούνται μεταξύ 
εναλλακτικών καταφυγίων από εποχή σε εποχή, αποφασίστηκε ότι τον πρώτο χρόνο θα πρέπει 
να γίνουν επιθεωρήσεις σε όλα τα γνωστά καταφύγια τρεις τουλάχιστον φορές: μία τη χειμερινή, 
μία την καλοκαιρινή και μία τη φθινοπωρινή περίοδο. Για τη μελέτη των ειδών πο υ δε 
σχηματίζουν ορατές αποικίες (καταφεύγουν σε κοιλότητες δέντρων, χαραμάδες βράχων κ.α.) 
σχεδιάστηκε ειδικό πρόγραμμα ακουστικών καταγραφών. Είκοσι (20) διαδρομές μήκους 3km 
έκαστη επιλέχθηκαν τυχαία και σε αναλογία με την ποσοστιαία κάλυψη της Κυπριακής 
Δημοκρατίας από κάθε τύπο χρήσης γης (2ου επιπέδου κατά CORINE) (stratified random 
sampling, Παράρτημα 15). Επιπλέον, για ηχογραφήσεις φωνών εντοπισμού των νυχτερίδων θα 
επιλεχθούν ορισμένοι από τους υδατοφράκτες (με δενδρώδη βλάστηση), στην περιοχή η οποία 
είναι υπό τον έλεγχο της Κυπριακής Δημοκρατίας, οι οποίοι αναμένεται να συγκεντρώνουν 
σημαντικό μέρος της τροφοληπτικής δραστηριότητας αρκετών ειδών. 
Ερπετά και ασπόνδυλα: Σχεδιάστηκαν πρωτόκολλα για τις μεθόδους συλλογής και χειρισμού 
κάθε είδους (Παράρτημα 16). 
BHMA 4. Χειρόπτερα: Πραγματοποιήθηκαν οι χειμερινές, καλοκαιρινές και φθινοπωρινές 
επιθεωρήσεις των καταφυγίων, κατά τον πρώτο χρόνο του προγράμματος (χειμώνας 2010-2011 
έως και φθινόπωρο του 2011, Παράρτημα 17). Επίσης, τον Αύγουστο του 2011 
πραγματοποιήθηκαν ηχογραφήσεις υπερήχων κατά μήκος 20 διαδρομών μήκους 3km έκαστη 
(Παράρτημα 18). Οι ηχογραφήσεις στους υδατοφράχτες θα πραγματοποιηθούν το καλοκαίρι του 
2012, καθώς αυτό δεν ήταν εφικτό να γίνει το 2011 για πρακτικούς λόγους. 
Ερπετά και ασπόνδυλα: Πραγματοποιήθηκε το μεγαλύτερο μέρος των προβλεπόμενων 
δειγματοληψιών. Οι δειγματοληψίες για τη Mauremys rivulata συνεχίζονται τόσο για την Α1 (οι 
οποίες θα ολοκληρωθούν εντός του καλοκαιριού 2012) όσο και για την C7 όπως προβλέπεται,  
ενώ ελάχιστα απέδωσαν οι δειγματοληψίες σχετικά με το Hierophis cypriensis. 
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BHMA 5. Όλα τα είδη: Στα τέλη του 2011 έγινε η Αρχική Εκτίμηση της Έκτασης Παρουσίας, 
του μεγέθους των Πληθυσμών και της Διαθεσιμότητας Ενδιαιτημάτων (Παράρτημα 2 - 
Παραδοτέο). 
BHMA 6. Όλα τα είδη: Οι Χάρτες Καταλληλότητας Ενδιαιτήματος και η Εκτίμηση της 
Κατανομής των ειδών έγιναν στo πλαίσιο της Δράσης Α4 (Παράρτημα 11-Παραδοτέο). 
BHMA 7. Χειρόπτερα: Ο επανασχεδιασμός των εργασιών πεδίου παρουσιάζεται στο 
Παράρτημα 29. Οι χειμερινές επιθεωρήσεις της δεύτερης φάσης των εργασιών πεδίου (Βήμα 7) 
πραγματοποιήθηκαν στα τέλη Φεβρουαρίου με αρχές Μαρτίου του 2012. Συνολικά, από την 
έναρξη του ICOSTACY πραγματοποιήθηκαν 233 επιθεωρήσεις σε 96 καταφύγια. 
Ερπετά και ασπόνδυλα: Πλην του N. n. cypriaca, οι δειγματοληψίες το 2012 θα επαναληφθούν ή 
θα συνεχιστούν, όπως σχεδιάστηκαν. Σε ότι αφορά στο N. n. cypriaca θα γίνουν δειγματοληψίες 
με έμφαση στις ανάγκες της δράσης C.8.2. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί και στη διερεύνηση 
ύπαρξης πληθυσμών στα όρια της κατανομής του είδους αλλά και η επιβεβαίωση της 
διαφαινόμενης επέκτασής του σε νέα ενδιαιτήματα (φράγμα Κλήρου) (βλ. Παράρτημα 14 και 
Παράρτημα 2). 

Σχετικά με τα χειρόπτερα, παράλληλα με τις εργασίες πεδίου που περιγράφηκαν 
παραπάνω, γίνεται αξιολόγηση των απειλών που δέχονται τα καταφύγια και οι θέσεις 
αναζήτησης τροφής των νυχτερίδων και συλλέγονται δείγματα (νεκρά ζώα και τμήματα 
πτητικής μεμβράνης) για την πραγματοποίηση γενετικών αναλύσεων. Όλες οι εργασίες πεδίου 
γίνονται από το προσωπικό του ΜΦΙΚ σε συνεργασία με το προσωπικό του Τμήματος 
Περιβάλλοντος (ΤΠ),  του Τμήματος Δασών (ΤΔ) και του Τμήματος Αλιείας και Θαλασσίων 
Ερευνών (ΤΑΘΕ), το οποίο εκπαιδεύεται στις τεχνικές συλλογής και επεξεργασίας των 
δεδομένων (Παράρτημα 19). Οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες (βροχοπτώσεις και χιονοπτώσεις) 
δυσκόλεψαν εν μέρει την υλοποίηση της δράσης κατά τους χειμώνες 2010-2011 και 2011-2012. 
Αρκετά από τα καταφύγια των νυχτερίδων του νησιού βρίσκονται σε υψόμετρο μεταξύ 1000 και 
1800 μέτρων και η επιθεώρησή τους δεν κατέστη δυνατή τον πρώτο ή το δεύτερο χειμώνα 
υλοποίησης του προγράμματος. Εντούτοις, όλα τα καταφύγια επιθεωρήθηκαν τον ένα από τους 
δύο χειμώνες και οι μετρήσεις που έγιναν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη μακροχρόνια 
παρακολούθηση του μεγέθους των πληθυσμών. 

Συνοψίζοντας, η υλοποίηση της δράσης εξελίσσεται ομαλά και σύμφωνα με το 
χρονοδιάγραμμα. Τα βήματα 1 έως 6 ολοκληρώθηκαν σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα. Το 
Φεβρουάριο 2012 (για τα χειρόπτερα) και τον Απρίλιο 2012 (για τα ερπετά και τα ασπόνδυλα) 
ξεκίνησε η 2η φάση των εργασιών πεδίου (βήμα 7), η οποία θα ολοκληρωθεί το φθινόπωρο του 
τρέχοντος έτους. Ακολούθως θα γίνει η εκτίμηση των Μελλοντικών Προοπτικών (Βήμα 8) και η 
τελική Εκτίμηση του Καθεστώτος Διατήρησης (Βήμα 9). Τα βήματα αυτά προβλέπεται ότι θα 
ολοκληρωθούν στο τέλος του 2012.  
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3.1.2 Δράση Α.2: Τεχνικές μελέτες που απαιτούνται για τις διακριτές 
δράσεις διατήρησης. (Έναρξη 10/2010-Προβλεπόμενη λήξη 6/2011-
Αναθεωρημένη λήξη 10/2011). 

Η δράση περιλαμβάνει τις παρακάτω τεχνικές εκθέσεις: 
(α) Τεχνική έκθεση επισκευαστικών εργασιών μικρής κλίμακας σε δεκατρία (13) κτίρια (C2) για 
την προστασία επιλεγμένων ειδών χειροπτέρων σε 3 διαφορετικές περιοχές του Δικτύου 
NATURA 2000 στην Κύπρο («Εθνικό Δασικό Πάρκο Τροόδους» (CY5000004), «Σταυρός της 
Ψώκας – Καρκαβάς» (CY4000012) και «Κοιλάδα Κέδρων – Κάμπος» (CY2000008) 
(Παράρτημα 3-Παραδοτέο). 
(β) Τεχνική έκθεση επισκευαστικών εργασιών μικρής κλίμακας σε πέντε (5) στοές ορυχείων για 
την προστασία επιλεγμένων ειδών χειροπτέρων στην περιοχή του Δικτύου NATURA 2000 στην 
Κύπρο «Εθνικό Δασικό Πάρκο Τροόδους» (CY5000004) (Παράρτημα 4-Παραδοτέο). 
(γ) Τεχνική έκθεση για την κατασκευή τεσσάρων (4) υδατοσυλλογών (ponds) και ενός 
ποταμοφράκτη (weir) (C.1.1) στις περιοχές του Δικτύου NATURA 2000 «Άλυκος ποταμός – 
Άγιος Σωζόμενος» (CY2000002) και «Σκούλλη» (CY4000009) (Παράρτημα 5-Παραδοτέο).  
(δ) Τεχνική έκθεση για τη κατασκευή/ενίσχυση τριών (3) οδικών ασφαλών περασμάτων (C4), 
συγκεκριμένα δύο στο Εθνικό Δασικό Πάρκο Τροόδους/CY5000004 και ένα στην περιοχή 
Άλυκος Ποταμός και Άγιος Σωζόμενος/CY2000002 στον Κοτσιάτη, (Παράρτημα 6-
Παραδοτέο). 

Από τα προαναφερόμενα 3 περάσματα το ένα θα κατασκευαστεί εξολοκλήρου (περιοχή 
Εθνικό Δασικό Πάρκο Τροόδους), ενώ στις άλλες δύο περιπτώσεις (Τρόοδος και Κοτσιάτης) θα 
ενισχυθούν ήδη υπάρχοντα περάσματα (τσιμεντοσωλήνες για όμβρια), με μη μόνιμους φράκτες 
που θα μπορούν να τοποθετούνται και να αφαιρούνται εποχιακά ή θα τοποθετούνται σε νέες 
σημαντικότερες θέσεις, εάν αυτό υποδεικνύουν τα δεδομένα (π.χ. κατά την περίοδο διασποράς 
και αναπαραγωγής των επιλεγμένων ειδών/άνοιξη-καλοκαίρι ή νέες παρατηρήσεις/θνησιμότητα 
στο οδικό δίκτυο).   

Οι τεχνικές εκθέσεις περιλαμβάνουν συνοπτική περιγραφή κάθε περιοχής του Δικτύου 
NATURA 2000 στην οποία θα γίνουν οι εργασίες, παρουσίαση εργασιών για τον ίδιο σκοπό σε 
διαφορετικές περιοχές του κόσμου, τεχνικά χαρακτηριστικά των προτεινόμενων εργασιών κα.  

Οι τεχνικές εκθέσεις έχουν ολοκληρωθεί, κατατεθεί και εγκριθεί από την αρμόδια 
υπηρεσία και οι τεχνικές εργασίες είναι έτοιμες προς υλοποίηση. Συγκεκριμένα:    
- Οι τεχνικές εκθέσεις (α) και (β) κατατέθηκαν στην αρμόδια υπηρεσία εντός του 

προτεινόμενου αρχικού χρονοδιαγράμματος, συγκεκριμένα στις 30/06/2011.  
- Οι τεχνικές εκθέσεις (γ) και (δ) ολοκληρώθηκαν και κατατέθηκαν με καθυστέρηση τεσσάρων 

μηνών, δηλαδή στις 31/10/2011. Η καθυστέρηση της τεχνικής μελέτης (γ) οφείλεται στην 
καθυστέρηση που προέκυψε κατά τη διαδικασία γνωμοδότησης του συναρμόδιου Τμήματος 
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Αναπτύξεως Υδάτων (ΤΑΥ) σε ότι αφορά την τελική επιλογή των θέσεων των προς 
κατασκευή υδατοσυλλογών και ποταμοφράκτη (δράση C1). Η καθυστέρηση της τεχνικής 
μελέτης (δ), κρίθηκε απαραίτητη προκειμένου να συλλεχθούν και να αξιοποιηθούν τα 
ενδεχόμενα καλοκαιρινά δεδομένα πεδίου της δράσης Α1 για την επιλογή των τελικών 
θέσεων των ασφαλών περασμάτων (δράση C4). 

Κατά την υλοποίησή τους προέκυψαν οι παρακάτω αναγκαίες τροποποιήσεις: 
1. Η αντικατάσταση μιας γαλαρίας από τις 6 που έχουν προταθεί, με τρία κτίρια αντίστοιχης 
οικολογικής αξίας (Παράρτημα 25 της ΑΑ, απάντηση 1 της επιστολής 7.2.11), επειδή 
διαπιστώθηκε ότι η συγκεκριμένη γαλαρία βρίσκεται εκτός των ορίων της περιοχής «PERIOCHI 
MITSEROU/CY2000003» του δικτύου NATURA 2000. 
2. Σχετικά με τις εργασίες επισκευής 13 κτιρίων: (α) στην περιοχή «Κοιλάδα Κέδρων – 
Κάμπος/CY2000008»: από τρία κτίρια που είχαν προταθεί θα γίνει ένα, (β) στην περιοχή 
«Σταυρός της Ψώκας – Καρκαβάς/CY4000012»: από δύο κτίρια που είχαν προταθεί θα γίνουν 
τρία και (γ) στην περιοχή «Εθνικό Δασικό Πάρκο Τροόδους/CY5000004»: από πέντε κτίρια που 
είχαν προταθεί θα γίνουν εννέα (Παράρτημα 25 της ΑΑ, απάντηση 1 της επιστολής 7.2.11). 
3. Σύμφωνα με την εγκεκριμένη πρόταση, τα τρία ασφαλή περάσματα (safe road passages) για 
την πανίδα προβλέπονταν να γίνουν στις παρακάτω περιοχές: (1) Εθνικό Δασικό Πάρκο 
Τροόδους/CY5000004, (2) Άλυκος Ποταμός και Άγιος Σωζόμενος/CY2000002 στον Κοτσιάτη, 
(3) Κοιλάδα Καρκώτη/CY2000012. 

Ωστόσο, με βάση τα στοιχεία που προκύπτουν από τις εργασίες της δράσης Α1 αλλά και 
από επιτόπια έρευνα, με τη βοήθεια ειδικού εμπειρογνώμονα, στο πλαίσιο της δράσης Α2, 
αποδεικνύεται ότι δεν υπάρχει σκοπιμότητα κατασκευής ή ενίσχυσης υπόγειου περάσματος στην 
περιοχή της Κοιλάδας Καρκώτη (CY2000012), εφόσον δεν υπάρχουν σημαντικές παρατηρήσεις 
κανενός από τα 3 είδη ερπετών που στοχεύει το πρόγραμμα. Για το λόγο αυτό, αποφασίστηκε να 
ενισχυθεί ένα ακόμα πέρασμα στην περιοχή του Εθνικού Δασικού Πάρκου 
Τροόδους/CY5000004, αντί για το έργο στην κοιλάδα Καρκώτη (την επιλογή αυτή 
υποστηρίζουν και τα δεδομένα της δράσης Α1). Αυτή η αλλαγή στην τοποθεσία γίνεται με 
σκοπό να διασφαλιστεί ότι θα καλυφθούν εξολοκλήρου οι αρχικοί στόχοι της δράσης C4.  

3.1.3 Δράση Α.3: Εκπόνηση Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων 
(ΜΠΕ) / άλλων συναφών μελετών. (Έναρξη 1/2011- Προβλεπόμενη 
λήξη 6/2011-Αναθεωρημένη λήξη 10/2011). 

Οι εκθέσεις περιβαλλοντικής αξιολόγησης για τις δράσεις C1.1, C2 και C4 ακολούθησαν 
την πρόοδο των προαπαιτούμενων τεχνικών εκθέσεων της δράσης Α2. Οι εκθέσεις αυτές έχουν 
ολοκληρωθεί, κατατεθεί και εγκριθεί από την αρμόδια υπηρεσία (Παραρτήματα 7, 8, 9 και 10-
Παραδοτέα). Συγκεκριμένα: 
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- Οι εκθέσεις περιβαλλοντικής αξιολόγησης για τις επισκευαστικές εργασίες μικρής κλίμακας 
σε δεκατρία (13) κτίρια και σε πέντε (5) στοές ορυχείων (C2) κατατέθηκαν στις 30/6/2011 
και εγκρίθηκαν από την αρμόδια υπηρεσία στις 29/7/2011.  

- Οι εκθέσεις περιβαλλοντικής αξιολόγησης για την κατασκευή τεσσάρων (4) υδατοσυλλογών 
(ponds) και ενός ποταμοφράκτη (weir) (C.1.1) καθώς και για τη κατασκευή/ ενίσχυση τριών 
(3) οδικών ασφαλών περασμάτων (C4) κατατέθηκαν στις 31/10/2011 και εγκρίθηκαν από την 
αρμόδια υπηρεσία στις 31/01/2012.  

Έτσι οι εκθέσεις περιβαλλοντικής αξιολόγησης για τις τεχνικές εργασίες σε κτήρια και 
στοές ορυχείων ολοκληρώθηκαν και παραδόθηκαν εντός του χρονοδιαγράμματος. Σε ότι αφορά 
τις άλλες δύο εκθέσεις περιβαλλοντικής αξιολόγησης (για τις δράσεις C1.1 και C4) αυτές 
κατατέθηκαν με καθυστέρηση 4 μηνών, καθυστέρηση που οφείλεται στους λόγους που 
αναφέρθηκαν παραπάνω.   

3.1.4 Δράση Α.4: Εκτίμηση της μελλοντικής προοπτικής των επιλεγμένων 
ειδών με σενάρια κλιματικής αλλαγής. (Έναρξη 3/2011, 
Αναθεωρημένη Έναρξη 2/2011-Προβλεπόμενη λήξη 12/2012).  

Έχει ολοκληρωθεί το πρώτο παραδοτέο της δράσης Α4 που αφορά τη δημιουργία 
χαρτών καταλληλότητας ενδιαιτήματος για τα επιλεγμένα είδη του προγράμματος (Παράρτημα 
11-Παραδοτέο). Παράλληλα, υλοποιούνται και σε συνεργασία με τη δράση Α1 (παροχή 
δεδομένων πεδίου και εκτίμησης κατάστασης διατήρησης των ειδών) τα βήματα 2  έως 4 . Ως 
προς τα βήματα 2 και 3 έχει ξεκινήσει η προετοιμασία και επεξεργασία των δεδομένων για τα 
επιλεγμένα είδη [24 είδη (19 χειρόπτερα, 3 ερπετά, 2 ασπόνδυλα), όπως προκύπτει από την 
πρόοδο της δράσης Α1]. Μέρος της προόδου των βημάτων 2 & 3 περιλαμβάνονται και στο 
πρώτο παραδοτέο της δράσης (π.χ. χάρτες δεικτών τοπίου για τα επιλεγμένα είδη και ανάλυση 
του οικολογικού θώκου των ειδών).  
Αναλυτικά:  

1. Έχουν συγκεντρωθεί όλα τα διαθέσιμα γεωγραφικά υπόβαθρα και τα μέχρι τώρα 
δεδομένα από την εξέλιξη της δράσης Α1. 

2. Έχει ολοκληρωθεί η προετοιμασία τους ώστε αυτά τα υπόβαθρα να διαθέτουν (α) κοινό 
προβολικό σύστημα αναφοράς και (β) να είναι όλα σε μορφή Raster ή/και ASCII 
αρχείων που απαιτούνται για την επεξεργασία τους από εξειδικευμένο ελεύθερο 
λογισμικό.  

3. Καταρτίσθηκαν πίνακες με τα στοιχεία των οικολογικών προτιμήσεων αλλά και της 
χωρικής συμπεριφοράς κάθε είδους για τις ανάγκες ορισμού της κατάλληλης χωρικής 
κλίμακας (spatial scale) υπολογισμού των δεικτών τοπίου. Σημείωση: Οι δείκτες τοπίου 
«αξιολογούν» μια θέση με βάση τη δομή και διαμόρφωση του τοπίου στη γύρω περιοχή. 
Αυτό πρακτικά γίνεται με τον ορισμό μιας ακτίνας υπολογισμού (π.χ. 500, 1000, 3000, 
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100.000 μέτρα). Το ποια ακτίνα θα χρησιμοποιήσουμε θα πρέπει να έχει σχέση με την 
αντίληψη του ζώου που μελετάμε (να έχει δηλαδή βιολογική σημασία), επομένως πολλές 
φορές έχει νόημα να βάλουμε μια ακτίνα που σχετίζεται π.χ. με τη χωρική εμβέλεια 
(Home range) του ζώου. 

4. Υπολογίζονται οι δείκτες τοπίου και εξάγονται οι τελικοί χάρτες τους (Raster & ASCII) 
για τον  προσδιορισμό των σημαντικών στοιχείων του Κυπριακού τοπίου για τα 
επιλεγμένα είδη.  

5. Από τη βάση δεδομένων για το κάθε είδος συγκεντρώθηκαν όλες οι διαθέσιμες 
συντεταγμένες επιβεβαιωμένης παρουσίας και βαθμολογήθηκαν ανάλογα με την 
αξιοπιστία τους, καθώς τα στοιχεία προκύπτουν από (1) βιβλιογραφικές αναφορές, (2) 
απευθείας συλλήψεις, (3) ηχογραφήσεις (τα στοιχεία των ηχογραφήσεων πολλές φορές 
δεν φθάνουν σε επίπεδο αναγνώρισης ενός είδους).  
Από τη μέχρι τώρα εξέλιξη της δράσης δεν υπάρχουν ιδιαίτερα προβλήματα. Παρά το 

γεγονός ότι στο πρώτο παραδοτέο έχουν παραχθεί χάρτες καταλληλότητας ενδιαιτήματος για τα 
επιλεγμένα είδη, στο τελικό παραδοτέο της δράσης θα δοθούν και νέοι χάρτες ώστε να 
ενσωματωθούν όλα τα διαθέσιμα δεδομένα και να βελτιωθεί η αξιοπιστία τους. Η δράση 
αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί έως το Δεκέμβριο 2012, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα.   
Σημείωση:  Μέχρι τώρα παράχθηκαν 38 χάρτες καταλληλότητας ενδιαιτήματος (19 χάρτες 
καταλληλότητας 0/1 και 19 χάρτες διαβαθμισμένης καταλληλότητας από 0 έως 1) ενώ για 
κάποια είδη με μικρό αριθμό καταγραφών οι σχετικοί χάρτες θα παρουσιαστούν στο τελικό 
παραδοτέο, με την αξιοποίηση του συνόλου των δεδομένων της Α1 (για πληρέστερη περιγραφή 
και τεκμηρίωση βλέπε Παράρτημα 11).     

3.1.5 Δράση C.1: Δημιουργία υδατοσυλλογών και ποταμοφρακτών. 
(Έναρξη 11/2011-Αναθεωρημένη Έναρξη 11/2011-Προβλεπόμενη 
λήξη 6/2013). 

Για την υποδράση C1.1, ορίστηκαν τα ακριβή σημεία που θα κατασκευαστούν οι 
υδατοσυλλογές και ο ποταμοφράκτης και συντάχθηκαν οι απαιτούμενες μελέτες, στο πλαίσιο 
των δράσεων Α2 και Α3. Επιπλέον, ενημερώθηκαν για τη διεξαγωγή των έργων, οι αρμόδιες 
αρχές και υπηρεσίες, καθώς και οι τοπικές κοινότητες.  

Η έλλειψη ρευστότητας, καθώς και οι έντονες καιρικές συνθήκες το χειμώνα και την 
άνοιξη 2012 δεν επέτρεψαν την εκκίνηση των εργασιών κατασκευής. Για αυτό το λόγο και 
δεδομένου ότι το χρονοδιάγραμμα της δράσης το επιτρέπει, ο προγραμματισμός της δράσης 
διαμορφώνεται ως εξής: (α) σύνταξη των προσφορών ανάθεσης των έργων το καλοκαίρι 2012, 
(β) δημοσιοποίηση των προσφορών τον Οκτώβριο/Νοέμβριο 2012 και (γ) εκκίνηση των 
εργασιών στις αρχές του 2013. Η δράση προβλέπεται να εξελιχθεί ομαλά εκτός απροόπτων 
καιρικών συνθηκών και να ολοκληρωθεί σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα, τον Ιούνιο 2013. Η 
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δημοσιοποίηση προσφορών σύμφωνα με τις διαδικασίες που ακολουθούνται από τα 
κυβερνητικά τμήματα της Κυπριακής Δημοκρατίας, δεν μπορεί να γίνει χωρίς την εξασφάλιση 
των δόσεων των πληρωμών σε ρευστό. Το ΤΔ συμπεριέλαβε στον προϋπολογισμό του για το 
2011 και 2012, τα ποσά που ήταν απαραίτητα για να ολοκληρωθούν όλες οι υπόλοιπες δράσεις 
που έχει αναλάβει, με βάση την προτεραιότητα που έχουν από άποψη προθεσμίας λήξης. Καθώς 
ο προϋπολογισμός της δράσης C1.1 είναι αρκετά υψηλός, αποφασίστηκε ότι το ποσό αυτό θα 
πρέπει να ζητηθεί από το Υπουργείο Οικονομικών για το έτος 2013.   

Σχετικά με την υποδράση C1.2 και με βάση τη μελέτη που είχε εκπονηθεί από τη Blosat 
20021

3.1.6 Δράση C.2: Προστασία, αποκάτασταση και δημιουργία σημαντικών 
καταφυγίων για τις νυχτερίδες. (Έναρξη 7/2011-Προβλεπόμενη λήξη 
6/2012- Αναθεωρημένη λήξη 7/2012). 

, μία από τις πιέσεις που υφίσταντο τα λιμνία στην περιοχή της Λίμνης Παραλιμνίου ήταν 
η παράνομη άντληση νερού για γεωργικούς σκοπούς. Μεταξύ των μέτρων που προτείνονταν 
ήταν ο τερματισμός της άντλησης του νερού από τις λίμνες ώστε να μπορεί να διατηρείται 
ικανοποιητική ποσότητα νερού σε αυτές για τη διασφάλιση της επιβίωσης του είδους. Ως 
επακόλουθο, οι αρμόδιες αρχές προχώρησαν στην απομάκρυνση των παράνομων αντλιών από 
τα λιμνία. Με βάση τα νέα δεδομένα που έχουν προκύψει μετά την απομάκρυνση των 
παράνομων αντλιών, δεν κρίνεται απαραίτητη η κατασκευή και εγκατάσταση δεξαμενής νερού 
(water tank). Εναλλακτικά, προτείνεται η δημιουργία ενός πιλοτικού λιμνίου, η οποία συνάδει 
και με τις πρόνοιες του διαχειριστικού σχεδίου της περιοχής, με στόχο τη βελτίωση της 
κατάστασης διατήρησης του είδους και τη δημιουργία νέου πιθανού ενδιαιτήματος. 
Συγκεκριμένα, εφόσον η κατασκευή εγκριθεί από τις αρμόδιες αρχές και τους εμπλεκόμενους 
φορείς, θα γίνει εκβάθυνση κάποιου σημείου για τη δημιουργία του λιμνίου, ακολουθώντας τις 
προδιαγραφές των υφιστάμενων.    

Οι εργασίες αποκατάστασης με βάση τις τεχνικές μελέτες έχουν ολοκληρωθεί σε μεγάλο 
ποσοστό για τα 9 από τα 13 σπίτια που έχουν επιλεγεί και αναμένεται ότι έως το τέλος Ιουνίου 
2012 θα έχουν ολοκληρωθεί όλες οι προβλεπόμενες εργασίες (Παράρτημα 19). 

Όσον αφορά την αποκατάσταση των πέντε γαλαριών, η προσφορά κατακυρώθηκε σε 
ιδιώτη, ο οποίος ξεκίνησε ήδη τις εργασίες σύμφωνα με τις τεχνικές μελέτες. Αναμένεται μικρή 
καθυστέρηση ενός μήνα διότι καθυστέρησε η προκήρυξη της προσφοράς και κατ’ επέκταση η 
εκκίνηση των εργασιών λόγω της βαριάς και παρατεταμένης χιονόπτωσης στο Τρόοδος, όπου 
βρίσκονται όλες οι γαλαρίες. Οι εργασίες στις γαλαρίες αναμένεται να ολοκληρωθούν στο τέλος 
Ιουλίου 2012.  

                                                           
1 Blosat B., 2002. Study for the Conservation and Protection of the Cypriot grass snake Natrix natrix cypriaca. 
Department of Fisheries & Marine Research, pp.106 
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Οι δύο μπάρες ελέγχου εισόδου έχουν ολοκληρωθεί και τα ξύλινα τεχνητά καταφύγια και 
οι θερμοπαγίδες κατασκευάζονται ήδη και θα ολοκληρωθούν εντός του χρονοδιαγράμματος. 

3.1.7 Δράση C.3: Αποκατάσταση και ενίσχυση των μικροενδιαιτημάτων 
των ειδών. (Έναρξη 10/2011-Προβλεπόμενη λήξη 9/2012). 

Για τη δράση αυτή επιλέχθηκαν τα σημεία που θα κατασκευαστούν οι ξερολιθιές, καθώς 
και αυτά στα οποία θα τοποθετηθούν οι σωροί από πέτρες ή ξύλα. Η προσφορά με τους 
τεχνικούς όρους ολοκληρώθηκε και αναμένεται να προκηρυχθεί μέσα στον Ιούνιο 2012. Η 
προσφορά δεν προκηρύχθηκε νωρίτερα λόγω της βαριάς χιονόπτωσης μέχρι πρόσφατα, στις 
περιοχές Τροόδους και Μαδαρής, καθώς και στην περιοχή της λίμνης Παραλιμνίου που ήταν 
επίσης μέχρι πρόσφατα μη προσβάσιμη, λόγω του πολύ βροχερού χειμώνα. 

Η υλοποίηση της δράσης αναμένεται να εξελιχθεί ομαλά, χωρίς καθυστερήσεις, μέχρι το 
Σεπτέμβριο 2012.   

3.1.8 Δράση C.4: Δημιουργία και ενίσχυση ασφαλών υπόγειων 
περασμάτων. (Έναρξη 10/2011-Αναθεωρημένη Έναρξη 11/2011-
Προβλεπόμενη λήξη 9/2012 - Αναθεωρημένη λήξη 10/2012). 

Τα περάσματα θα δημιουργηθούν σε 2 επιλεγμένες περιοχές του Δικτύου NATURA 
2000. Τα δύο  εκ των τριών θα γίνο υν στο Εθνικό Δασικό Πάρκο Τροόδους (κωδικός 
CY5000004) και το ένα στην περιοχή Άλυκος - Άγιος Σωζόμενος (κωδικός CY2000002). Στο 
πλαίσιο της δράσης, ξεκίνησαν τον Οκτώβριο του 2011 διαβουλεύσεις με το Τμήμα Δημοσίων 
Έργων, στο οποίο εμπίπτουν τέτοιου είδους υποδομές για ενημέρωση και λήψη κάποιων 
συμβουλών.   

Για την υλοπο ίηση της δράσης, έχει εκπονηθεί προσφορά και αναμένεται να 
κατακυρωθεί στα μέσα Αυγούστου 2012. Η δράση θα υλοποιηθεί σε διάστημα δύο μηνών, με 
καθυστέρηση περίπου ενός μήνα από το προβλεπόμενο χρονοδιάγραμμα της πρότασης. 

3.1.9 Δράση C.5: Φύτευση καρποφόρων δέντρων. (Έναρξη 8/2011-
Προβλεπόμενη λήξη 7/2012). 

Η δράση έχει ολοκληρωθεί επιτυχώς (Παράρτημα 19). Η φυτεία έγινε σε έκταση τριών 
δεκαρίων κρατικής γης, στην οποία έγινε περίφραξη και φύτευση 150 επιλεγμένων 
φρουτόδεντρων. Η φυτεία συντηρείται σε όλη τη διάρκεια του έτους (πότισμα, σκάλισμα κλπ) 
και αναμένεται να αντικατασταθούν κάποιες αποτυχίες από ξηράνσεις, μέχρι τη λήξη της 
δράσης. 

3.1.10 Δράση C.6: Δημιουργία και προστασία μικροαποθεμάτων για τα 
ασπόνδυλα είδη. (Έναρξη 10/2011-Προβλεπόμενη λήξη 9/2012). 

Αναφορικά με την υποδράση C6.1, έχει κατασκευαστεί το ένα λιμνίο στην τοποθεσία 
Σταυρός της Ψώκας και έχουν οριστεί τα σημεία για την κατασκευή των άλλων τριών λιμνίων 
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[ένα στην περιοχή Σταυρός της Ψώκας/Καρκαβάς (τοποθεσία Άγιος Μερκούριος) και δυο στην 
περιοχή Κάμπος/Κέδρα (τοποθεσίες Σελλάδι της Ελιάς και Κομιτιτζιή)].  

Σχετικά με την υποδράση C6.2, πραγματοποιήθηκε εργασία πεδίου για την εύρεση 
κατάλληλων θέσεων και υλοποιήθηκε για δυο ομάδες δέντρων στο Εθνικό Δασικό Πάρκο 
Τροόδους. Η υποδράση θα ολοκληρωθεί για τις υπόλοιπες ομάδες δέντρων, έως το τέλος 
Αυγούστου 2012. 

Για την υποδράση C6 . 3,  έχο υν γίνει τα εξής: (α) Φυτεία Σταυρο ύ της Ψώκας: Έγινε 
προετοιμασία του εδάφους, φυτεύτηκαν 500 δέντρα δρυός και τοποθετήθηκαν υποστηρίγματα. 
Τοποθετήθηκε σύστημα ποτίσματος με κονδύλι του Τμήματος Δασών. Προγραμματίζεται η 
τοποθέτηση προστατευτικού πλέγματος για τα φυτά, μέχρι τέλος Ιουνίου 2012. (β) Φυτεία Βουνί 
Παναγιάς: Έγινε προετοιμασία του εδάφους, φυτεύτηκαν 500 δέντρα δρυός και τοποθετήθηκαν 
υποστηρίγματα. Προγραμματίζεται η τοποθέτηση συστήματος ποτίσματος σε αντικατάσταση 
της προστατευτικής περίφραξης για τα φυτά, η οποία τοποθετήθηκε από τον ιδιοκτήτη του 
τεμαχίου. Στην υφιστάμενη περίφραξη θα γίνουν μικρές επιδιορθώσεις, όπου χρειάζεται. Οι 
εργασίες θα αποπερατωθούν μέχρι τέλος Ιουνίου 2012. (γ) Φυτεία στην περιοχή Κέδρα/Κάμπος 
(Τοποθεσία Καφίζιδες / Κοιλάδα Ξερού): Έγινε προετοιμασία του εδάφους, φυτεύτηκαν 500 
δέντρα δρυός και πλατάνου και τοποθετήθηκαν υποστηρίγματα. Τοποθετήθηκε σύστημα 
ποτίσματος με κονδύλι του Τμήματος Δασών. Προγραμματίζεται η τοποθέτηση προστατευτικού 
πλέγματος για τα φυτά μέχρι τέλος Ιουνίου 2012. (δ) Για την τέταρτη φυτεία, θα αποσταλεί 
επίσημο αίτημα τροποποίησης/αντικατάστασης της περιοχής του Κάβο Γκρέκο με την περιοχή 
του Σταυροβουνίου. 

Η δράση θα ολοκληρωθεί σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα (Παράρτημα 19), με εξαίρεση 
την τέταρτη φυτεία της υποδράσης C6.3. Σε περίπτωση που η αντικατάσταση της περιοχής του 
Κάβο Γκρέκο γίνει αποδεκτή, θα χρειαστεί παράταση της δράσης μέχρι το Δεκέμβριο 2012, έτσι 
ώστε να πραγματοποιηθούν οι φυτεύσεις κατά τη φυτευτική περίοδο Οκτωβρίου-Νοεμβρίου 
2012. 

3.1.11 Δράση C.7: Έλεγχος των ξενικών και εισβλητικών ανταγωνιστικών 
ειδών. (Έναρξη 4/2011-Προβλεπόμενη λήξη 3/2014). 

Η δράση αφορά σε 2 είδη: το Micropterus salmoides, που μέσω της δράσης Α1 φάνηκε ότι 
η απομάκρυνσή του δεν αποτελεί προτεραιότητα (αναλυτική επεξήγηση στο Παράρτημα 14) και 
το δεύτερο είδος, η νεροχελώνα Trachemys scripta, η οποία ήδη συλλέγεται με στόχο την πλήρη 
απομάκρυνση του είδους από τις περιοχές όπου εξαπλώνονται τα επηρεαζόμενα είδη του 
προγράμματος. 

Συγκεκριμένα, έχει κατακυρωθεί η προσφορά για την εφαρμογή του προγράμματος 
ελέγχου των ξενικών εισβλητικών ειδών και ειδικότερα για την απομάκρυνση της χελώνας του 
γλυκού νερού Trachemys scripta. Η σύμβαση άρχισε την υλοποίησή της στις 30  Ιουνίου 2011 
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και έχει διάρκεια ενός έτους. Μετά τη λήξη της θα υπογραφεί νέα σύμβαση για τη συνέχιση της 
δράσης έως τη λήξη του προγράμματος, όπως προβλέπει η εγκεκριμένη πρόταση. Η πρόοδος της 
δράσης δίνεται αναλυτικά στα Παραρτήματα 14, 20 και 30. Στο πλαίσιο της παρούσας 
σύμβασης (αλλά και της επόμενης), πέρα από τη σύλληψη ατόμων της χελώνας T. scripta 
συλλαμβάνονται και άτομα του είδους Mauremys rivulata για καταγραφή στοιχείων για τους 
πληθυσμούς, ως ακολούθως: 

• Όλα τα άτομα M. rivulata που συλλαμβάνονται σε μια συγκεκριμένη περιοχή και 
ημερομηνία, σημαδεύονται και για καθένα από αυτά καταγράφονται 3 βασικά 
μορφολογικά γνωρίσματα: μήκος χέλυου, μήκος πλάστρου και φύλο. Το σημάδι και οι 
μετρήσεις καταγράφονται σε ειδικά έντυπα καταχώρησης δεδομένων και αποστέλλονται 
στο ΤΑΘΕ και στο ΜΦΙΚ.  

• Για κάθε άτομο συλλέγονται και δείγματα ιστών. 
Στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος έχουν συνολικά συλληφθεί και σημαδευτεί 

38 χελώνες M. rivulata. Επίσης εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν 4 ενήλικες χελώνες του  
εισβλητικού είδους Trachemys scripta. 

Εκτιμάται ότι ο στόχος της πλήρους απομάκρυνσης θα επιτευχθεί όπως έχει προβλεφθεί 
ως το τέλος του προγράμματος. Επιπλέον, έχει οριστικοποιηθεί η διαδικασία για τη συλλογή και 
ασφαλή κράτηση των ζώων (συνεργασία με το Ζωολογικό Κήπο Λεμεσού) ενώ εκπαιδεύτηκε 
και ο υπεύθυνος που υποδείχθηκε από το ΤΑΘΕ (Παραρτήματα 14 και 30). 

3.1.12 Δράση C.8: Γενετική της διατήρησης και ex situ διατήρηση. (Έναρξη 
10/2010-Προβλεπόμενη λήξη 3/2014). 

Η υποδράση C8.1 εξελίσσεται ομαλά μετά από την αλλαγή που αιτήθηκε σχετικά με το 
χρόνο έναρξης και λήξης της δράσης (Σεπτέμβριος 2011-Ιούνιος 2013, βλ. §3.1.12 της ΑΑ). 
Έχουν ήδη προσεγγιστεί γενετικά τα 3 από τα 4 είδη που προβλεπόταν (πλην του Hierophis 
cypriensis). Για το τελευταίο, οι εργασίες θα αρχίσουν εντός του καλοκαιριού του 2012. 
Αναμένεται, όπως και για όλα τα άλλα είδη που προσεγγίστηκαν, η λήψη συγκριτικών 
δειγμάτων από συλλογές του εξωτερικού (Παράρτημα 20). 

Από τα αποτελέσματα της Α1 φάνηκε ότι η δράση θα πρέπει να επεκταθεί σε 2 ακόμη 
είδη: το αρθρόποδο Euplagia quadripunctaria και το είδος νυχτερίδας Plecotus kolombatovici. 
Όσον αφορά το αρθρόποδο, η ασυνεχής κατανομή εγείρει ερωτήματα για την απομόνωση ή όχι 
τοπικών πληθυσμών. Το θέμα δεν έχει προσεγγιστεί από τη διεθνή βιβλιογραφία και θεωρούμε 
ότι θα ήταν καλό να γνωρίζουμε αν έχουμε γενετικά διακριτούς πληθυσμούς ή όχι. Οι 
διαχειριστικές ανάγκες αλλάζουν αναλόγως με την απάντηση του συγκεκριμένου ερωτήματος. 
Όσον αφορά στο είδος νυχτερίδας, μορφολογικές αναλύσεις που έγιναν στο πλαίσιο της δράσης 
Α1 έδειξαν ότι στην Κύπρο ενδεχομένως υπάρχει μεγαλύτερη ποικιλότητα από την 
αναμενόμενη, ίσως και δεύτερο είδος του γένους (Plecotus). Υπάρχουν προκαταρκτικές 
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εργαστηριακές αναλύσεις για αυτά τα δύο είδη. Προκαταρκτικά στοιχεία για την πρόοδο των 
αναλύσεων δίνονται στο Παράρτημα 20. 

Όλες οι εργαστηριακές αναλύσεις θα έχουν ολοκληρωθεί στο προβλεπόμενο διάστημα 
(έως Δεκέμβριο 2012) ενώ αμέσως μετά θα ξεκινήσει η συγγραφή πλήρων αναφορών και 
ενδεχόμενων δημοσιεύσεων για κάθε μία από τις παραπάνω περιπτώσεις (έως Ιούνιο 2013).  

Για την υποδράση C8.2, η οποία αφορά την εφαρμογή του προγράμματος αναπαραγωγή 
σε αιχμαλωσία (captive-breeding) του κυπριακού νερόφιδου Natrix natrix cypriaca, της 
κυπριακής δεντρογαλιάς Hierophis cypriensis και της χελώνας του γλυκού νερού Mauremys 
rivulata, ετοιμάστηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές και η προκήρυξη και κατακυρώθηκε η σχετική 
προσφορά. Η σύμβαση ξεκίνησε τον Απρίλιο 2012 και η διάρκεια εκτέλεσής της ορίστηκε για 
27 μήνες. Έχει ήδη ολοκληρωθεί, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές, η κατασκευή των 
ειδικών εγκαταστάσεων για την τοποθέτηση των ειδών για την εφαρμογή του προγράμματος. 
Επίσης, για το σκοπό του προγράμματος (και συγκεκριμένα για τη δράση C8) συλλέχθηκαν στο 
πλαίσιο της Δράσης Α1 άτο μα το υ είδο υς Natrix natrix cypriaca (Παράρτημα 30), τα οποία 
όμως επέδειξαν ψηλό βαθμό θνησιμότητας (το σοκ της μεταφοράς σίγουρα συνέβαλλε στη 
θνησιμότητα των ατόμων, όμως το κύριο αίτιο το οποίο διερευνάται είναι πιθανώς άλλο-βλ. 
Παράρτημα 14). 

Επίσης έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία πρόσληψης εξωτερικής βοήθειας για εντοπισμό 
ατόμων του είδους Hierophis cypriensis, όπως προβλέπεται στην πρόταση και αναμένεται η 
υλοποίησή της στις αρχές Ιουλίου. Η διάρκεια αυτής της σύμβασης ανέρχεται σε 2 μήνες. 
Ιδανικό αποτέλεσμα θεωρείται η συγκέντρωση 1-2 ζευγαριών για τη μελέτη του άγνωστου 
αυτού είδους. Από τα μέχρι σήμερα αποτελέσματα της Α1 (Παράρτημα 14 και 20) ο στόχος 
αυτός εκτιμάται ότι έχει μεγάλο βαθμό δυσκολίας, γεγονός που ήταν γνωστό εξαρχής και είχε 
προβλεφθεί στην εγκεκριμένη πρόταση. Για τα N.n.cypriaca και M. rivulata παραμένει ο στόχος 
της απελευθέρωσης νεαρών ατόμων στη φύση (επί του παρόντος αναμένονται τα αποτελέσματα 
για το είδος N.n.cypriaca, για το οποίο τέσσερα άτομα βρίσκονται σε αιχμαλωσία ενώ για τη 
νεροχελώνα για την οποία κρατούνται τρία άτομα, θα προκύψουν αποτελέσματα την 
αναπαραγωγική περίοδο του 2013. Τα άτομα αφού αναπαραχθούν, μπορούν να απελευθερωθούν 
στη φύση μέσα σε λίγες μέρες).  

Εν κατακλείδι, έχει δημιουργηθεί η φυσική υποδομή για τη στήριξη της δράσης τόσο στη 
διάρκεια του προγράμματος όσο και (κυρίως) μετά τη λήξη του. Η διαδικασία ήταν σύνθετη 
(συλλογή δειγμάτων και εμπειρίας μέσω της Α1, άδειες, διαγωνισμός, διαμόρφωση τεχνικών 
προδιαγραφών, επίλυση πρακτικών προβλημάτων, συνδυασμός με τις ανάγκες της C7) 
καθυστερώντας τη δημιουργία της φυσικής υποδομής και κατά συνέπεια τα αναμενόμενα 
αποτελέσματα (απελευθέρωση ατόμων στη φύση εντός του 2011), επηρεάζοντας εν μέρει την 
αναπαραγωγή σε αιχμαλωσία για το είδος της νεροχελώνας (αναμονή αποτελεσμάτων από την 
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αναπαραγωγική περίοδο 2013 αντί για το 2012). Εκτιμάται ότι το πρόγραμμα θα πετύχει τους 
στόχους του μέσα στα όρια που προβλέπονται, εφόσον η βασική δυσκολία που προέκυψε ήταν η 
εύρεση αναδόχου. Σημαντικότερη αλλά εφικτή πλέον, θεωρείται η συνέχιση της δράσης και 
μετά τη λήξη του προγράμματος με βάση το σχήμα και την υποδομή που δημιουργήθηκε με τη 
βοήθεια του ICOSTACY.  

3.1.13 Δράση D.1: Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης και διοργάνωση 
εκδηλώσεων. (Έναρξη 10/2010-Προβλεπόμενη λήξη 3/2014). 

Η εναρκτήρια εκδήλωση του Προγράμματος (Παράρτημα 15 της ΑΑ) έγινε τον Απρίλιο 
2011. Επίσης, οργανώθηκαν και πραγματοποιήθηκαν τρεις συναντήσεις της ΚΕΔ (Δεκέμβριος 
2010, Απρίλιος 2011 και Νοέμβριος 2011) (Παράρτημα 1 9  της ΑΑ και Παράρτημα 26). Η 
προβολή του προγράμματος στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης (ΜΜΕ) έως τώρα, επιτεύχθηκε 
αρχικά με την πραγματοποίηση της εκδήλωσης και αφετέρου με την παρουσίαση του 
προγράμματος γενικότερα, (Παράρτημα 16 της ΑΑ και Παράρτημα 21 και 25) (όλες οι 
εκπομπές/συνεντεύξεις υπάρχουν στο cd σε ηλεκτρονική μορφή), μέσω:  
• επτά δελτίων τύπου/άρθρων σε παγκύπριες εφημερίδες (επίσης, έχει ήδη δοθεί επιπλέον 

άρθρο για το Πρόγραμμα στο τριμηνιαίο παγκύπριο περιοδικό «Αγρότης», για το τεύχος 
Ιουλίου),  

• της ιστοσελίδας του Προγράμματος: www.icostacy.gov.cy , 
• της ιστοσελίδας του ΤΠ, ενός ηλεκτρονικού περιοδικού και έξι περιβαλλοντικών και 

ποικίλου περιεχομένου ιστότοπων και δικτυακών ημερολογίων, 
• μιας ραδιοφωνικής συνέντευξης στο ραδιοφωνικό σταθμό «Άστρα», με αφορμή την 

Παγκόσμια Ημέρα Βιοποικιλότητας 2011, 
• δυο προβολών της εκπομπής «Συν Πλην» της κρατικής τηλεόρασης με θέμα τα ερπετά και 

τη βιοποικιλότητα, το Μάιο και Οκτώβριο 2011, αντίστοιχα,  
• δύο πληροφοριακών βίντεο, στην περιβαλλοντικού περιεχομένου εκπομπή «Ύπαιθρος» της 

κρατικής τηλεόρασης, στις 5 & 12 Ιουνίου 2011, 
• της ομάδας (group) του προγράμματος στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης facebook, 
• μιας επίσκεψης στη Β’ και Γ΄τάξη του Β’ δημοτικού σχολείου Παραλιμνίου, με αφορμή την 

Παγκόσμια Ημέρα Υγροτόπων 2012 (παρουσίαση, συζήτηση, επιτραπέζιο περιβαλλοντικό 
παιχνίδι, χειροτεχνία) και 

• της εκδήλωσης για τον εορτασμό των 20 χρόνων του Προγράμματος LIFE σε συνεργασία με 
άλλα τρία Προγράμματα LIFE+ Φύση (PLANT-NET CY, OROKLINI, JUNIPERCY), στις 
29.5.2012.  

Η δράση θα εξακολουθήσει να υλοποιείται κατά τον παραπάνω τρόπο (Παράρτημα 22), 
καθώς προβλέπεται η παραγωγή περισσότερων ανακοινώσεων στον τύπο με αφορμή τις δράσεις 

http://www.icostacy.gov.cy/�
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του Προγράμματος που βρίσκονται σε εξέλιξη (πχ σεμινάρια, ολοκλήρωση δράσεων C), όπως 
και μέσω των υπόλοιπων δράσεων ενημέρωσης και επικοινωνίας (πχ D2, D3, D6), ως τη λήξη 
του Προγράμματος. 

3.1.14 Δράση D.2: Παραγωγή ενημερωτικού υλικού. (Έναρξη 9/2011-
Προβλεπόμενη λήξη 9/2013). 

Έγινε η προκαταρκτική θεματική οργάνωση του βιβλίου. Διαμορφώθηκε η βασική 
θεματολογία και έγινε αντιστοίχιση των επιμέρους θεμάτων στις προβλεπόμενες 64 σελίδες της 
έκδοσης. Ας σημειωθεί ότι, κατά τη διάρκεια της συγγραφής, ενδέχεται να γίνουν τροποποιήσεις 
τόσο στα εμφανιζόμενα θέματα, όσο και στη σελιδοποίηση. Η θεματική του οργάνωση έχει ως 
εξής:  

Το βιβλίο περιλαμβάνει τέσσερα κεφάλαια. Κάθε κεφάλαιο ξεκινά με σύντομη εισαγωγή 
και αποτελείται από μικρότερα κεφάλαια, που καθένα απλώνεται σε 2, 4 ή 6 σελίδες. 

Το πρώτο κεφάλαιο περιγράφει τους παράγοντες που κάνουν την Κύπρο διαφορετική 
από τις περιοχές που την περιβάλλουν. Τη γεωλογική της εξέλιξη, που έχει φέρει τμήμα του 
ωκεάνιου φλοιού στην επιφάνεια και έχει συνδυάσει ηφαιστειακά και ιζηματογενή πετρώματα 
με πολύ διαφορετικές ιδιότητες όσον αφορά την κίνηση του νερού και τα είδη των φυτών που 
φυτρώνο υν.  Τη θέση της δίπλα στην Ασία (επομένως και τα είδη φυτών και ζώων πο υ την 
αποίκισαν) και τη μακροχρόνια απομόνωσή της από τις γειτονικές χερσαίες περιοχές. Το έντονα 
μεσογειακό της κλίμα, που χαρακτηρίζεται από καλοκαιρινή ξηρασία. 

Το δεύτερο κεφάλαιο αναφέρεται σε είδη ζώων που είναι ενδημικά της Κύπρου είτε 
απειλούμενα με εξαφάνιση και αποτελούν στόχους του προγράμματος. Αυτά περιλαμβάνουν 
τρία ενδημικά είδη ερπετών, όλα τα είδη των χειροπτέρων και δύο είδη εντόμων (που 
λειτουργούν ως εκπρόσωποι των πολυάριθμων ασπόνδυλων, όσον αφορά τις οικολογικές 
απαιτήσεις). Επιπλέον, αναφέρονται ορισμένα είδη που είναι ιδιαίτερα κοινά και οικεία στους 
κατοίκους της Κύπρου. 

Το τρίτο κεφάλαιο συνδέει τα παραπάνω είδη ζώων με τα τοπία της Κύπρου, δείχνοντας 
ότι κάθε είδος έχει ανάγκη από συγκεκριμένα ενδιαιτήματα. Τα ενδιαιτήματα αυτά συχνά έχουν 
πολύ μικρό μέγεθος (μικρο-ενδιαιτήματα). Μικρές υδατοσυλλογές, ώριμα δέντρα και θάμνοι, 
πέτρες στο έδαφος, τρύπες στο έδαφος και σε παλιά κτήρια, οπωρώνες, είναι όλα ανεκτίμητα για 
το ένα ή το άλλο είδος. Επιπλέον, τα ενδιαιτήματα αυτά πρέπει να συνδέονται μεταξύ τους, ώστε 
τα ζώα να μπορούν να μετακινούνται και να αναπληρώνουν τοπικούς πληθυσμούς που τυχόν 
εξαφανίζονται. 

Το τέταρτο κεφάλαιο αναφέρεται στις αλλαγές (ανθρωπογενείς ή φυσικές) που 
συμβαίνουν στα ενδιαιτήματα και απειλούν με εξαφάνιση τόσο τα ίδια όσο και τα ζώα που 
κατοικούν σε αυτά. Για κάθε αλλαγή, προτείνονται κάποια διαχειριστικά μέτρα που 
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εφαρμόζονται πιλοτικά από το πρόγραμμα LIFE και που η εφαρμογή τους μπορεί να επεκταθεί 
σε ολόκληρη την Κύπρο. 

Ένα μικρό παράρτημα θα περιλαμβάνει επιλεγμένες έντυπες και ηλεκτρονικές πηγές για 
όσους αναζητούν περισσότερες πληροφορίες. 

Η έκδοση του βιβλίου βρίσκεται σε αρχικό στάδιο και δεν έχουν προκύψει προβλήματα. 
Η έκδοση του βιβλίου προβλέπεται το Σεπτέμβριο 2013. Η οργάνωση και η συγγραφή 

του έχουν ήδη ξεκινήσει, προκειμένου να δοθεί χρόνος για τον κριτικό έλεγχό του από τις 
αρμόδιες υπηρεσίες της Κύπρου. Ωστόσο, είναι αναγκαίο να προχωρήσουν οι άλλες δράσεις του 
προγράμματος, ώστε να συγκεντρωθεί υλικό για την εικονογράφηση του βιβλίου (φωτογραφίες). 

Η συγγραφή και η αρχική συγκέντρωση εικονογραφικού υλικού του βιβλίου θα 
ολοκληρωθεί τους επόμενους μήνες. Η τελική συγγραφή, εικονογράφηση και σελιδοποίηση θα 
ολοκληρωθούν 1-5 μήνες πριν την προθεσμία της έκδοσης. 

Η εξέλιξη της παραγωγής του βίντεο-ντοκυμαντέρ και των τριών τηλεοπτικών (ή/και 
ραδιοφωνικών) σποτ βρίσκεται σε στάδιο αναζήτησης και ανταλλαγής ιδεών όσον αφορά τη 
θεματολογία και τα μηνύματα που πρόκειται να διαδώσουν, καθώς και σε επίπεδο οργάνωσης. 
Οι διαδικασίες πρόσληψης της εξωτερικής βοήθειας προβλέπεται να ξεκινήσουν μέσα στο 
φθινόπωρο 2012. Η δράση αναμένεται να ολοκληρωθεί χωρίς καθυστερήσεις, σύμφωνα με το 
χρονοδιάγραμμα.    

3.1.15 Δράση D.3: Εγκατάσταση πινακίδων ερμηνείας περιβάλλοντος. 
(Έναρξη 10/2010-Προβλεπόμενη λήξη 3/2013). 

Η οργάνωση και κατασκευή των πινακίδων ερμηνείας θα πραγματοποιηθεί αφού 
προχωρήσουν και ολοκληρωθούν τα έργα του προγράμματος LIFE, οπότε θα υπάρξει υλικό 
εικονογράφησης (φωτογραφίες των έργων). Προσχέδιο των πινακίδων παρουσιάζεται στο 
Παράρτημα 23. 

3.1.16 Δράση D.4: Παραγωγή φορητής εκπαιδευτικής βαλίτσας. (Έναρξη 
1/2011-Λήξη 6/2012). 

Ολοκληρώθηκε η τελική έκδοση της εκπαιδευτικής βαλίτσας (θεματική οργάνωση, 
συγγραφή και εικονογράφηση), του εικονογραφημένου παιδικού βιβλίου 32 σελίδων και του 
αυτοκόλλητου του προγράμματος LIFE (Παράρτημα 12-Παραδοτέο και Παράρτημα 22). 

Η ανάγκη για έλεγχο και έγκριση της βαλίτσας από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο της 
Κύπρου (ΠΙΚ), που είναι το αρμόδιο τμήμα για το εκπαιδευτικό υλικό, απορρόφησε χρόνο και 
απαίτησε πολλές προσθήκες στο αρχικό υλικό. Συγκεκριμένα, το υλικό ολοκληρώθηκε σύμφωνα 
με το αρχικό χρονοδιάγραμμα (12/2011) και παρουσιάστηκε και κατατέθηκε στο ΠΙΚ στις 
7/2/2012. Στη συνέχεια το ΠΙΚ ζήτησε προσθήκες και τροποποιήσεις οι οποίες ολοκληρώθηκαν 
και παραδόθηκαν στις 8/3/2012. Η προφορική έγκριση για τη φορητή εκπαιδευτική βαλίτσα 
δόθηκε από το ΠΙΚ στις 7/5/2012 και αναμένεται σύντομα η γραπτή έγκριση.   
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Η εκπαιδευτική βαλίτσα υπερβαίνει το προβλεπόμενο αντικείμενο της δράσης, 
δεδομένου ότι περιέχει μεγάλο αριθμό εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων και επιπλέον 
περιλαμβάνει πίνακες αντιστοίχισης καθεμίας από τις 28 δραστηριότητες με τους ειδικούς 
στόχους και τις διδακτικές στρατηγικές του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου της Κύπρου. 

3.1.17 Δράση D.5: Συναντήσεις εργασίας, σεμινάρια, συνέδρια και 
εκπαίδευση προσωπικού. (Έναρξη 4/2011-Προβλεπόμενη λήξη 
9/2013). 

Στο χρονοδιάγραμμα που τέθηκε στην ΑΑ, το πρώτο σεμινάριο για το προσωπικό που 
εργάζεται στη διαχείριση φυσικών και αγροτικών περιοχών είχε οριστεί να πραγματοποιηθεί την 
άνοιξη του 2012 και το δεύτερο την άνοιξη του 2013. Με μικρή απόκλιση, το πρώτο σεμινάριο 
για το προσωπικό που εργάζεται στη διαχείριση φυσικών και αγροτικών περιοχών αναμένεται 
να πραγματοποιηθεί την άνοιξη 2013, έτσι ώστε να έχουν ολοκληρωθεί οι περισσότερες δράσεις 
του προγράμματος και να επανέλθουν εξολοκλήρου τα αρμόδια τμήματα στα τοπικά θέματα, 
λόγω της Προεδρίας της Κυπριακής Δημοκρατίας. Το δεύτερο σεμινάριο, αναμένεται να 
πραγματοποιηθεί το φθινόπωρο του 2013. 

Το πρώτο σεμινάριο για τους εκπαιδευτικούς, είχε προγραμματιστεί για τις αρχές του 
2012, με στόχο να παρουσιαστεί το υλικό της φορητής εκπαιδευτικής βαλίτσας και η χρήση της. 
Όπως αναφέρεται και στην §3.1.16, η ανάγκη για έλεγχο και έγκριση της βαλίτσας από το 
Παιδαγωγικό Ινστιτούτο της Κύπρου απορρόφησε πολύ χρόνο, με αποτέλεσμα το παραδοτέο της 
δράσης D4 να καθυστερήσει και να απαιτήσει πολλές τροποποιήσεις από το αρχικό υλικό που 
προέβλεπε η πρόταση. Κατ’ επέκταση η υλοποίηση του συγκεκριμένου αντικειμένου της 
παρούσας δράσης δεν πραγματοποιήθηκε στο χρόνο που προβλεπόταν. Σύμφωνα με τις οδηγίες 
του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Κύπρου, θεωρήθηκε ότι η καλύτερη περίοδος διεξαγωγής του 
σεμιναρίου, έτσι ώστε να έχει τα επιθυμητά αποτελέσματα, είναι με την έναρξη της επόμενης 
σχολικής χρονιάς, τον Οκτώβριο 2012.  

Το δεύτερο σεμινάριο για τους εκπαιδευτικούς και η συνάντηση εργασίας για την 
αποκατάσταση των μικροενδιαιτημάτων αναμένεται να υλοποιηθούν σύμφωνα με το 
χρονοδιάγραμμα της ΑΑ, μετά το καλοκαίρι 2013 και φθινόπωρο 2013, αντίστοιχα. 

 Τέλος, το πρόγραμμα ICOSTACY παρουσιάστηκε από τον ειδικό στα χειρόπτερα του 
ΜΦΙΚ μέσω της δράσης Α1, στη 17η Συνάντηση της Συμβουλευτικής Επιτροπής της Συμφωνίας 
για την Προστασία των Πληθυσμών των Ευρωπαϊκών Νυχτερίδων (17th Meeting of the 
Advisory Committee of EUROBATS - Agreement on the Conservation of Populations of 
European Bats). Στην εν λόγω συνάντηση, που πραγματοποιήθηκε στο Δουβλίνο (Ιρλανδία), 13-
17 Μαΐου 2012, συζητήθηκαν μεταξύ άλλων, μεθοδολογίες για την παρακολούθηση των 
πληθυσμών των χειροπτέρων, έτσι ώστε να είναι δυνατή η εκτίμηση του καθεστώτος 
διατήρησης και η ανίχνευση τάσεων σε πανευρωπαϊκό επίπεδο (Παράρτημα 24). 
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3.1.18 Δράση D.6: Ενημερωτικές πινακίδες. (Έναρξη 10/2010-Λήξη 
12/2011). 

Έχουν κατασκευαστεί οι ενημερωτικές πινακίδες και έχουν ήδη τοποθετηθεί επιλεκτικά 
για τις δράσεις που ολοκληρώθηκαν ή βρίσκονται σε εξέλιξη (Παράρτημα 22). Έως τώρα, έχει 
τοποθετηθεί μια πινακίδα στην περιοχή Μαύρες Συκιές, δύο στην περιοχή Σταυρός της Ψώκας 
(μία στο λιμνίο και μία σε σπίτι), μια πινακίδα στη φυτεία στην περιοχή Μάμμαρη και τρεις 
πινακίδες σε σπίτια στην περιοχή Τροόδους. Καθώς ο προϋπολογισμός της δράσης το επιτρέπει, 
προτείνεται να γίνουν επιπλέον πινακίδες για να τοποθετηθούν σε όλα τα έργα της C2 (σπίτια, 
γαλαρίες).    

3.1.19 Δράση D.7: Δημιουργία ιστοσελίδας του προγράμματος. (Έναρξη 
7/2011-Προβλεπόμενη λήξη 3/2014). 

Η ιστοσελίδα του προγράμματος (www.icostacy.gov.cy) έχει δημοσιοποιηθεί από το 
καλοκαίρι 2011, στην ελληνική και αγγλική έκδοση και ανανεώνεται συστηματικά (Παράρτημα 
25).     

3.1.20 Δράση Ε.1: Διαχείριση και λειτουργία του προγράμματος. (Έναρξη 
10/2010-Προβλεπόμενη λήξη 3/2014). 

Στο πλαίσιο της δράσης αυτής, αναθεωρήθηκε το προσωπικό που θα λάβει μέρος στην 
υλοποίηση του προγράμματος (λόγω αποχώρησης του Δασικού υπαλλήλου FO3 κατόπιν 
μετάθεσής του σε άλλη πόλη και μεταφορά των υποχρεώσεών του στο Δασικό υπάλληλο FO1) 
(Παράρτημα 26). Από την έναρξη του προγράμματος, πραγματοποιήθηκαν τέσσερις 
συναντήσεις με την ΕΟΠ [στην Αθήνα, στην Κρήτη και δύο έλεγχοι στην Κύπρο και τρεις 
εξαμηνιαίες συναντήσεις της ΚΕΔ (Δεκέμβριος 2010, Απρίλιος 2011 και Νοέμβριος 2011) 
(Παράρτημα 19 της ΑΑ και Παράρτημα 26). Την οικονομική διαχείριση του προγράμματος έχει 
αναλάβει η ΟΙΚΟΣ, όπου σε συνεργασία με όλους τους εταίρους προχωράει ομαλά (βλ §4.1). Η 
συνεργασία μεταξύ των μελών της ΜΣΔΠ, καθώς και με τη ΔΠ εξελίσσεται όπως έχει οριστεί, 
με διαπροσωπικές και τηλεφωνικές συναντήσεις. 

Τα είδη εξοπλισμού που έχουν αποκτηθεί είναι: (α) ένα αυτοκίνητο 4x4 από το ΤΠ, (β) 
δύο φορητοί υπολογιστές από το ΤΠ, (γ) δύο φορητοί υπολογιστές από το ΤΔ, (δ) μια 
φωτογραφική μηχανή από το ΤΠ, (ε) ένα ζευγάρι κυάλια από το ΜΦΙΚ, (στ) εξοπλισμός για τη 
γενετική της διατήρησης από το ΜΦΙΚ, (ζ) έξι φωτοπαγίδες από το ΤΠ, (η) ένας 
επαγγελματικός φακός από το ΤΔ, (θ) ένα αδιάβροχο κάλυμμα για τη φωτογραφική μηχανή 
(camera housing) από το ΤΔ, (ι) ένας ανιχνευτής χειρόπτερων (bat detector) από το ΤΠ και (ια) 
ένα τερράριο για την κράτηση ειδών ερπετών, από το  ΤΠ. Πρόκειται επίσης να 
αποκτηθεί/κατασκευαστεί ο εξοπλισμός για την αναπαραγωγή σε αιχμαλωσία από το ΤΑΘΕ, 
κατά την πορεία εξέλιξης της δράσης C8.2 και ένα κουτί ασφαλείας για την αποθήκευση 
ευαίσθητου εξοπλισμού (safety box to store sensitive equipment) (όπως πχ κουτί πρώτων 

http://www.icostacy.gov.cy/�
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βοηθειών, θερμόμετρα, υγρόμετρα, βιντεοκάμερα, gps κ.α.), το οποίο κρίθηκε αναγκαίο για τη 
δράση Α1, από το ΤΔ. Να σημειωθεί ότι από το προηγούμενο έτος είχε αποφασιστεί να μην 
αποκτηθεί ο έγχρωμος εκτυπωτής, σαρωτής και ηλεκτρονικός σχεδιογράφος διότι η ανάγκη τους 
έχει καλυφθεί από υφιστάμενο εξοπλισμό.             

3.1.21 Δράση Ε.2: Παρακολούθηση του προγράμματος. (Έναρξη 10/2010-
Προβλεπόμενη λήξη 3/2014). 

Η δράση υλοποιείται καθ’ όλη τη διάρκεια του προγράμματος. Η διορθωμένη έκδοση 
του «Πρωτοκόλλου Παρακολούθησης» (Παράρτημα 1-Παραδοτέο), έχει ως στόχο τον 
υπολογισμό και την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των δράσεων σε σύγκριση με την 
αρχική κατάσταση, τους στόχους και τα αναμενόμενα αποτελέσματα. Η εφαρμογή του 
εξασφαλίζει τη σωστή και ποιοτική εκτέλεση των δράσεων, την εμπρόθεσμη ολοκλήρωση των 
παραδοτέων και τον έλεγχο των δράσεων D. Βάσει της έως τώρα πορείας του προγράμματος, οι 
καθορισμένοι «δείκτες» του πρωτοκόλλου φαίνεται ότι πληρούνται επαρκώς και προβλέπεται 
πως θα συνεχίσουν να καλύπτονται και μελλοντικά. 

Ο βιολογικός έλεγχος του προγράμματος προς το παρόν, καλύπτεται (ή υλοποιείται 
παράλληλα με) από τις εργασίες της δράσης Α1. Μετά την ολοκλήρωση της δράσης Α1, θα 
καθοριστεί η μεθοδολογία ελέγχου, έτσι ώστε να αποτιμάται η αποτελεσματικότητα των 
δράσεων του προγράμματος για τα επιλεγμένα είδη, στις περιοχές των έργων του προγράμματος. 

Σκοπός της δράσης είναι η εξασφάλιση σαφών και μετρήσιμων οφελών για την πανίδα 
από την υλοποίηση του προγράμματος. Ο σκοπός αυτός θα επιτευχθεί μέσω της κατάρτισης και 
υλοποίησης ενός προγράμματος παρακολούθησης, το οποίο ενδεικτικά θα περιλαμβάνει δείκτες 
σχετικούς με το μέγεθος των πληθυσμών, τη θνησιμότητα, τη χρήση των οικοτόπων και τις 
ανθρώπινες δραστηριότητες. Ενδεικτικά, οι δείκτες που χρησιμοποιούνται είναι: (α) για τις 
μοριακές αναλύσεις οι διακριτοί πληθυσμοί ανά είδος, (β) για την αναπαραγωγή σε αιχμαλωσία: 
ο αριθμός των ατόμων που απελευθερώνονται (Natrix natrix cypriaca και Mauremys rivulata), ο 
αριθμός ζευγαριών προς αναπαραγωγή για το Hierophys cypriensis και ο αριθμός Trachemys 
scripta που αφαιρέθηκαν από το περιβάλλον και (γ) εποίκιση ή μη και ποιο ρόλο παίζουν τα 
κατασκευαστικά έργα (υποδομές) του προγράμματος.  

3.1.22 Δράση Ε.3: Δικτύωση με άλλα προγράμματα. (Έναρξη 10/2010-
Προβλεπόμενη λήξη 3/2014). 

Στο πλαίσιο της δράσης αυτής που τοποθετείται σε όλη τη διάρκεια του προγράμματος, 
έχουν γίνει οι εξής ενέργειες: (i) Παρουσίαση του προγράμματος στο kick off meeting των 
προγραμμάτων LIFE, το Φεβρουάριο 2011 στην Αθήνα, (ii) Παρουσίαση του προγράμματος 
στην ενημερωτική ημερίδα για το LIFE στην Κύπρο, το Μάρτιο 2011 και (iii) Αναφορά του 
προγράμματος σε παρουσίαση και γνωριμία με υπεύθυνους άλλων προγραμμάτων LIFE από το 
εξωτερικό, στο εργαστήριο του LIFE-Plantnet στην Κύπρο, τον Απρίλιο 2011 (Παράρτημα 20 
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της ΑΑ). Επιπλέον, σε εκδήλωση στην Κοινότητα Ορόκλινης στο πλαίσιο του προγράμματος 
 LIFEplus Oroklini - Project Open Day and Celebration of LIFE 20 years έγινε αναφορά στα 
προγράμματα LIFE Nature, συμπεριλαμβανομένου και του προγράμματος ICOSTACY. Τέλος, 
μέσω της εκδήλωσης για τα 20 χρόνια LIFE που διοργανώθηκε από τα προγράμματα 
ICOSTACY, PLANT NET CY, JUNIPERCY και OROKLINI δημιουργήθηκε μια πιο σταθερή 
βάση για την προώθηση της δικτύωσης των παραπάνω προγραμμάτων Φύσης που υλοποιούνται 
στην Κύπρο, έτσι ώστε να αναπτυχθεί η ανταλλαγή επιστημονικής πληροφόρησης και βέλτιστων 
πρακτικών για τις περιοχές του Δικτύου NATURA της Κύπρου και για το πώς αλληλεπιδρούν 
τα είδη με τα οποία το κάθε πρόγραμμα ασχολείται.   

3.1.23 Δράση Ε.4: Σχέδιο διατήρησης μετά την ολοκλήρωση του 
προγράμματος. (Εναρξη 10/2010-Προβλεπόμενη λήξη 3/2014). 

Η δράση θα ολοκληρωθεί το 2014 και το σχέδιο διατήρησης θα παραδοθεί μαζί με την 
τελική αναφορά, στις 30/6/2014.  
 

3.2 Προβλεπόμενη πρόοδος μέχρι την επόμενη έκθεση. 
Μέχρι την επόμενη έκθεση (Έκθεση Προόδου – 30/06/2013), οι εταίροι του 

προγράμματος θα συνεχίσουν την πορεία υλοποίησης των δράσεών του, με βάση το 
χρονοδιάγραμμα. Συγκεκριμένα, θα ολοκληρωθούν οι προπαρασκευαστικές δράσεις Α1 και Α4, 
έως το τέλος του 2012. Θα έχουν ολοκληρωθεί οι δράσεις C2, C3, C4, C5, C6 και οι δράσεις C1, 
C7 και C8 θα εξελίσσονται με βάση το χρονοδιάγραμμα. Επιπλέον, θα συνεχιστούν οι 
δραστηριότητες που στοχεύουν στην ενημέρωση του κοινού και στη διάδοση των 
αποτελεσμάτων του προγράμματος (Δράση D1). Ως το τέλος του 2012, θα ολοκληρωθεί η 
συγγραφή του κειμένου του βιβλίου για τη Δράση D2, η συγκέντρωση των αναγκαίων 
φωτογραφιών και η δημιουργία προσχεδίων για την υπόλοιπη εικονογράφηση. Θα ολοκληρωθεί 
η δημιουργία του υλικού παρουσίασης (συγγραφή κειμένων, επιλογή φωτογραφιών, δημιουργία 
σχεδίων ερμηνείας), η κατασκευή και η εγκατάσταση των πινακίδων ερμηνείας (Δράση D3). 
Αναμένεται να χρησιμοποιηθεί από τα σχολεία κατά τη διάρκεια του επόμενου σχολικού έτους η 
φορητή εκπαιδευτική βαλίτσα (Δράση D4) και να επιτευχθεί η προβλεπόμενη συμμετοχή των 
εκπαιδευτικών στο πρώτο σεμινάριο (Δράση D5). Η ιστοσελίδα (Δράση D7) θα συνεχίσει να 
ενημερώνεται τακτικά στην ελληνική και αγγλική έκδοση και τέλος, θα συνεχιστούν κανονικά οι 
δράσεις Ε του προγράμματος.   

Στον Πίνακα 1 παρουσιάζεται η πρόοδος και το χρονοδιάγραμμα των δράσεων σε 
διάγραμμα Gantt chart.  
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Πίνακας 1. Παρουσίαση των δράσεων σε διάγραμμα Gantt chart. 
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3.3 Επιδράσεις 
Φύση και Βιοποικιλότητα:  

Το Πρόγραμμα στοχεύει στη βελτίωση της κατάστασης διατήρησης επιλεγμένων ειδών 
πανίδας και των ενδιαιτημάτων τους. Για την επίτευξη αυτού του στόχου επιδιώκεται η 
απόκτηση της απαραίτητης γνώσης για την οικολογία των ειδών και οικοτόπων και η εκτίμηση 
της παρούσας κατάστασης. Η εκτίμηση του καθεστώτος διατήρησης (Conservation Status) είναι 
σημαντική για την αποτίμηση των αποτελεσμάτων του προγράμματος (biological monitoring). 

Συγκεκριμένα, για τα χειρόπτερα, οι επιδράσεις αναμένεται να είναι σημαντικές, καθώς 
για πρώτη φορά γίνεται μια ενδελεχής εκτίμηση του καθεστώτος διατήρησης των χειρόπτερων 
της Κυπριακής Δημοκρατίας και αναπτύσσεται η μεθοδολογία για τη μακροχρόνια 
παρακολούθηση των πληθυσμών τους. Η συνέχιση της παρακολούθησης και μετά το τέλος του 
ICOSTACY αποτελεί προϋπόθεση για την αναγνώριση των πτωτικών τάσεων που ενδεχομένως 
σημειώνουν οι πληθυσμοί των χειρόπτερων και τη λήψη των κατάλληλων μέτρων διαχείρισης. 

Όσον αφορά τα είδη των ερπετών και ασπόνδυλων, τα έως τώρα αποτελέσματα των 
δράσεων C κρίνονται ως ιδιαίτερα θετικά. Η αρχική ιδέα ήταν η ανάγκη προστασίας από 
ενδείξεις που υπήρχαν (πολύ σαφέστερες για το N. n. cypriaca) και στην πορεία η ιδέα αυτή 
εξελίχθηκε σε μια κατάσταση όπου είναι γνωστές κατανομές, έχουν αξιολογηθεί οι κίνδυνοι και 
υπάρχουν διαμορφωμένες συγκεκριμένες ιδέες για την ανάγκη μελλοντικών δράσεων. Οι ιδέες 
αυτές θα γίνουν πολύ σαφέστερες με την ολοκλήρωση των Α1 και C8.1.  
 
Περιβαλλοντική Πολιτική και Διακυβέρνηση: 

Το Πρόγραμμα συμβάλλει ουσιαστικά στην εφαρμογή σημαντικών προνοιών της 
Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ στην Κύπρο, μέσα από τη λήψη ορθολογικών μέτρων για τη διατήρηση 
ειδών και οικοτόπων προτεραιότητας. Στα παραπάνω συνεισφέρει σημαντικά η δημιουργία της 
μεθοδολογίας παρακολούθησης των ειδών και η εφαρμογή της. Επίσης, σημαντικός στόχος του 
έργου είναι η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού σε θέματα διατήρησης της 
βιοποικιλότητας, στον οποίο οι πολίτες έως σήμερα φαίνεται να ανταποκρίνονται με μεγάλο 
ενδιαφέρον. Η υλοποίηση και εφαρμογή έργων στηριζόμενων από το πρόγραμμα LIFE+ δίνει τη 
δυνατότητα στους αρμόδιους κυβερνητικούς φορείς να εφαρμόσουν σε πρακτικό επίπεδο τις 
Ευρωπαϊκές πολιτικές σε θέματα διατήρησης της φύσης. Απαραίτητη προϋπόθεση για την 
εφαρμογή επιτυχών πολιτικών είναι η γνώση της κατάστασης διατήρησης, καθώς και των 
πιθανών αλλαγών της, για τα είδη ενδιαφέροντος. 

Η υιοθέτηση και εφαρμογή των μεθοδολογιών και πρακτικών που αναπτύσσονται στο 
Πρόγραμμα, τόσο σε άλλες περιοχές της Κύπρου όσο και από άλλους φορείς, αναμένεται να έχει 
θετικές επιδράσεις, όσον αφορά στην κατανόηση της κατάστασης διατήρησης και στη 
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δημιουργία ρεαλιστικών διαχειριστικών πρακτικών. Δημιουργείται επομένως η βάση για μια 
ολιστική προσέγγιση σε θέματα που αφορούν τη διατήρηση των ειδών.   

 
Πληροφόρηση και Επικοινωνία: 

Η δομή του Προγράμματος βασίζεται κατά ένα μεγάλο ποσοστό στην ενημέρωση και 
ευαισθητοποίηση των τοπικών κοινωνιών, καθώς και στην περιβαλλοντική εκπαίδευση, με 
στόχο τη δημιουργία καλύτερων προϋποθέσεων για την επιτυχία της βελτίωσης κατάστασης 
διατήρησης των ειδών και οικοτόπων τους. Οι δράσεις επικοινωνίας περιλαμβάνουν την 
προβολή του Προγράμματος μέσω εκδηλώσεων, οπτικοακουστικού υλικού, σεμιναρίων και 
συναντήσεων, ενημερωτικών πινακίδων και εκπαιδευτικού υλικού, με στόχο την ενημέρωση των 
κοινωνικών ομάδων γύρω από τα συγκεκριμένα είδη και τα ενδιαιτήματά τους. Έως τώρα, 
βασικές δράσεις που αναμένεται να επιτύχουν το σκοπό αυτό δεν έχουν υλοποιηθεί (πχ 
εφαρμογή του εκπαιδευτικού υλικού στα σχολεία, διεξαγωγή σεμιναρίων κ.α.). Ωστόσο, η 
ανταπόκριση του κοινού μέχρι σήμερα σχετικά με τις δράσεις και τα είδη του προγράμματος 
κρίνεται πολύ θετική. Σημαντική είναι επίσης η προθυμία των εκπαιδευτικών στην προσπάθεια 
ευαισθητοποίησης των αυριανών πολιτών.    
  
Έμμεσες Επιδράσεις: 

Στο πλαίσιο της ενημέρωσης για τους στόχους και τα αποτελέσματα του Προγράμματος, 
έχει εκφραστεί το ενδιαφέρον και η πρόθεση για συμμετοχή σε ενέργειες με στόχο τη 
γενικότερη ευαισθητοποίηση των τοπικών κοινωνιών από επιμέρους κοινωνικούς εταίρους. Για 
παράδειγμα, έχει εκφραστεί από μη κυβερνητικές οργανώσεις (NGOs) το ενδιαφέρον για την 
κατανόηση των αποτελεσμάτων του Προγράμματος και την πιθανή χρήση αυτών, ως μέσο για 
την ανάδειξη πιθανών προβλημάτων στη διατήρηση των ειδών.  

Επίσης, η δράση C5 που αφορά τη δενδροφύτευση για το είδος φρουτονυχτερίδας στην 
περιοχή Μάμμαρη-Δένεια, συνέβαλλε σημαντικά στην ευαισθητοποίηση της Κοινότητας, η 
οποία ενεπλάκην ουσιαστικά στη χάραξη μονοπατιού φύσης στον Τόπο Κοινοτικής Σημασίας 
(ΤΚΣ) της περιοχής. Το μονοπάτι της φύσης θα καταλήγει στο χώρο που έγιναν οι φυτεύσεις και 
με τη βοήθεια των ενημερωτικών πινακίδων και των πινακίδων ερμηνείας περιβάλλοντος 
(δράσεις D6 και D3), θα συμβάλλει στην ευαισθητοποίηση και ενημέρωση των επισκεπτών.   

Τέτοιου είδους έμμεσες δράσεις μπορούν να λειτουργήσουν συνεργιστικά στην ευρύτερη 
ευαισθητοποίηση των πολιτών και στην ουσιαστική προσπάθεια για βελτίωση της κατάστασης 
διατήρησης. 
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3.4 Εκτός LIFE  
 Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, στην περιοχή του Δικτύου NATURA 2000 – Μάμμαρη-
Δένεια, σχεδιάστηκε μονοπάτι της φύσης με χρηματοδότηση της Κυπριακής Δημοκρατίας, η 
κατασκευή του οποίου θα ξεκινήσει σύντομα. Το μονοπάτι της φύσης καταλήγει στην περιοχή 
που έγινε η δενδροφύτευση μέσω της δράσης C5 του ICOSTACY και αφενός προσελκύει 
επισκέπτες στην περιοχή ενώ αφετέρου συμβάλλει στην ενημέρωση και ευαισθητοποίηση για 
την προστασία των περιοχών και των προστατευόμενων ειδών. 
  

4. Οικονομικό μέρος  
4.1 Οικονομική επισκόπηση ανά κατηγορία δαπανών. 
Οι δαπάνες κατά την περίοδο αναφοράς (Οκτώβριος 2010 – Μάιος 2012) (Παράρτημα 

27-Οικονομικά) του ICOSTACY (LIFE09 NAT/CY/000247) είναι €479.787,20 και καλύπτουν 
ποσοστό 38,66% του συνολικού προϋπολογισμού του προγράμματος, όπως παρουσιάζεται στον 
Πίνακα 2 παρακάτω. Οι μέχρι τώρα συνολικές δαπάνες για το πρόγραμμα ανέρχονται σε 
ποσοστό 193,3% της πρώτης χρηματοδότησής του.  
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Πίνακας 2. Δαπάνες του Προγράμματος ICOSTACY. 

Κατηγορίες αναλυτικού 
προϋπολογισμού 

(Στήλη 1) 

Συνολικές 
δαπάνες με 
βάση την 

εγκεκριμένη 
πρόταση 

(σε €) 
(Στήλη 2) 

Συνολικές 
δαπάνες όπως 

διαμορφώθηκαν 
κατόπιν έγκρισης 
μη σημαντικών 
μεταφορών ανά 

κατηγορία 
(σε €) 

(Στήλη 3) 

Δαπάνες που 
έχουν γίνει από 
την αρχή του 
έργου έως τις  

31/05/2012 (σε €) 
(Στήλη 4) 

% 
Συνολικών 
δαπανών 
(με βάση 
την τρίτη 
στήλη του 
παρόντος 
πίνακα) 

(Στήλη 5) 

Συνολικές 
δαπάνες με βάση 

προτεινόμενες 
μη σημαντικές 
μεταφορές ανά 

κατηγορία 
(σε €) 

(Στήλη 6) 
 

*αναλυτική 
επεξήγηση δίνεται 

παρακάτω 
1. Προσωπικό 498.880,00 498.880,00 290.178,55 58.16 519.280,00 
2. Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα 
διαβίωσης  

103.400,00 103.400,00 31.984,01 30,93 106.328,00 

3. Εξωτερική βοήθεια 159.500,00 161.828,00 37.258,40 23,02 139.400,00 

4. Πάγια αγαθά       

Υποδομές 231.700,00 223.800,00 15.648,49 7,0 223.800,00 

Εξοπλισμός 58.500,00 62.372,00 52.322,78 83,9 62.372,00 

Πρωτότυπα      
5. Αγορά γης/δικαιωμάτων και 
μισθώσεις 

     

6. Αναλώσιμα υλικά 107.840,00 109.540,00 20.628,19 18,83 108.640,00 

7. Λοιπά έξοδα      

8. Γενικά έξοδα  81.187,24 81.187,24 31.766,78 39.12 81.187,24 

ΣΥΝΟΛΟ 1.241.007,24 1.241.007,24 479.787,20 38,66 1.241.007,24 
 



36 
 

• Στο 47,6% της διάρκειας του προγράμματος έχει δαπανηθεί το 38,66% του συνολικού 
προϋπολογισμού. Αυτό οφείλεται κυρίως στα εξής: 
• Ορισμένες δράσεις C δεν έχουν ακόμα αποπληρωθεί εφόσον λήγουν έως το φθινόπωρο 

2012.  
• Δεν έχουν ακόμα διαχωριστεί και χρεωθεί στο Πρόγραμμα ορισμένα «έξοδα 

μετακινήσεων» από τα ΤΠ και ΤΔ. Τα έξοδα καυσίμων για το όχημα που αγοράστηκε 
από το ICOSTACY χρεώνονται σύμφωνα με τους κανονισμούς του νόμιμου ιδιοκτήτη 
του (ΤΠ) σε έναν ενιαίο λογαριασμό. Για αυτό το λόγο, μέσα στους επόμενους μήνες θα 
γίνει διαχωρισμός των καυσίμων σύμφωνα με το βιβλίο κίνησης του οχήματος (όπως 
παρόμοια περιγράφεται παρακάτω για το ΜΦΙΚ) και θα υπολογιστούν ξεχωριστά τα 
συνολικά καύσιμα που καταναλώθηκαν, για τις δράσεις του ΤΠ και του ΤΔ. Κατ’ 
επέκταση, τα καύσιμα που δαπανήθηκαν για το ΤΠ θα καταχωρηθούν στον 
προϋπολογισμό του ICOSTACY και τα έξοδα μετακίνησης πο υ αφο ρο ύν το  ΤΔ θα 
αποκοπούν από την επόμενη δόση προς το ΤΔ εφόσον έχουν ήδη εξοφληθεί από το ΤΠ.         

• Έχουν προκύψει ορισμένες μεταφορές ποσών με στόχο την προσαρμογή του 
προϋπολογισμού στις ανάγκες του προγράμματος, οι οποίες δεν ξεπερνούν το όριο του 10% 
ή €30.000,00 σύμφωνα με τις Κοινές Διατάξεις και παρουσιάζονται αναλυτικά παρακάτω. Ο 
Πίνακας 2 παρουσιάζει στις στήλες του αναλυτικά τα εγκεκριμένα και αναθεωρημένα ποσά. 

• Κατά τις επισκέψεις για εργασίες πεδίου από τον υπεύθυνο για τα χειρόπτερα από το ΜΦΙΚ, 
για την περίοδο Ιανουάριο με Οκτώβριο 2011, χρησιμοποιήθηκαν υπηρεσιακά οχήματα του 
ΤΠ (συμπεριλαμβανομένου του αυτοκινήτου 4x4 που αγοράστηκε μέσω του ICOSTACY). 
Η πληρωμή των καυσίμων για την υλοποίηση των παραπάνω επισκέψεων στο πλαίσιο της 
δράσης Α1, έγινε από το ΤΠ, το οποίο είναι και ο νόμιμος ιδιοκτήτης των οχημάτων. Για το 
λόγο αυτό, κρίθηκε απαραίτητο να διευθετηθούν οι δαπάνες αυτές προς το ΤΠ εφόσον ο 
προϋπολογισμός της δράσης Α1 τις περιλαμβάνει, οι οποίες με βάση τις αποδείξεις και τα 
δικαιολογητικά κίνησης, υπολογίστηκαν στα €791,12. Το ποσό κατατέθηκε από το ΜΦΙΚ με 
έμβασμα στο Γενικό Κυβερνητικό Λογαριασμό της Κυπριακής Δημοκρατίας, από όπου 
μεταφέρθηκε στον προϋπολογισμό του ICOSTACY. 

• Σημείωση: Για τους κυβερνητικούς υπαλλήλους του ΤΠ, ΤΔ και ΤΑΘΕ, στο ετήσιο μεικτό 
εισόδημα προστίθεται το ποσοστό 17.65% ή 14.3% για τους μόνιμους ή έκτακτους 
υπαλλήλους, αντίστοιχα, το οποίο εκφράζει τις δαπάνες της Κυπριακής Δημοκρατίας σχετικά 
με το μισθολόγιό τους (Παράρτημα 28).   
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Μεταφορές ποσών που έχουν πραγματοποιηθεί έως σήμερα (επεξήγηση της στήλης 3 του 
Πίνακα 2): 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ (External Assistance): 

o Μεταφορά €2.572,00 από τη δράση D7 (για το ΤΠ) στην κατηγορία εξοπλισμός της 
δράσης Ε1.   

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΠΟΔΟΜΕΣ (Infrastructure): 
o Μεταφορά €1.900,00 από τη δράση C2 (για το ΤΔ) στην κατηγορία εξωτερική βοήθεια 

της δράσης C2.   
o Μεταφορά €6.000,00 από τη δράση C7.1 (για το ΜΦΙΚ), προς (α) την κατηγορία 

εξωτερική βοήθεια για τη δράση Α1 (€3.000,00) και (β) την κατηγορία αναλώσιμα για τη 
δράση Α1 (€3.000,00). 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ (Equipment): 
o Μεταφορά €700,00 από τη δράση Α1 (για το ΤΔ) στην κατηγορία αναλώσιμα της 

δράσης Α1, για την αγορά κάποιων επιπλέον ειδών για χρήση στο πεδίο (π.χ φόρμα 
εργασίας, ορειβατικές μπότες, σακίδια πλάτης κλπ).  
Σημείωση: Το ΤΔ, εκτός από τους δυο φορητούς υπολογιστές αγόρασε ως εξοπλισμό μια 
αδιάβροχη θήκη φωτογραφικής μηχανής και έναν επαγγελματικό φακό.    

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ (Consumables): 
o Μεταφορά €2.000,00 από τη δράση Α1 (για το ΜΦΙΚ) στην κατηγορία εξοπλισμός της 

δράσης Α1 για την αγορά ενός ζευγαριού κυαλιών. 
 

Μεταφορές ποσών που απαιτούνται στη συνέχεια (*Αναλυτική επεξήγηση μεταφορών 
χρημάτων της στήλης 6 του Πίνακα 2).  
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ (Travel and Subsistence): 

• Προτείνεται η μεταφορά €4.000,00 από τη δράση C6 (για το ΤΔ), ως εξής: (α) €3.000,00 
να παραμείνουν στην κατηγορία μετακινήσεις αλλά να διατεθούν για τη δράση Α1 (όπου 
απαιτείται η συμμετοχή και μετακίνηση στελεχών του ΤΔ) και (β) €1.000,00 να 
μεταφερθούν στην κατηγορία αναλώσιμα της δράσης Α1, προκειμένου να καλύπτονται 
αναλώσιμα που προκύπτουν στο πλαίσιο της δράσης Α1 (σκοινί, παπούτσια, κουτί 
ασφαλείας κλπ) που δεν μπορούσαν να έχουν προβλεφθεί εξαρχής. 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ (External Assistance): 
• Προτείνεται η μεταφορά €5.428,00 από τη δράση D7 (για το ΤΠ), ως εξής: (α) €1.000,00 

στην κατηγορία μετακινήσεις για τη δράση D5, (β) €428,00 στην κατηγορία 
μετακινήσεις για τη δράση C4 και (γ) €1.000.00 στην κατηγορία αναλώσιμα για τη 
δράση Ε1. Τα υπόλοιπα €3.000,00 προτείνεται να παραμείνουν στην κατηγορία 
εξωτερική βοήθεια αλλά να χρησιμοποιηθούν για τις ανάγκες της δράσης D2.1.  
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• Προτείνεται η μεταφορά €9.000,00 από τη δράση Α4 (για την ΟΙΚΟΣ ΕΠΕ) στην 
κατηγορία προσωπικό για τη δράση Α4. Η εξωτερική βοήθεια [Consultancy on A4 action 
(Expert on Ecological modelling / development of climate change scenarios)] είχε 
προβλεφθεί για την ενίσχυση της Α4 από έναν ειδικό στην οικολογική μοντελοποίηση 
μέσω της επεξεργασίας σεναρίων κλιματικής αλλαγής. Αναλυτικότερα, τα αντικείμενά 
του (που αποτελούν τμήμα του βήματος 4 της δράσης Α4), αφορούν συνοπτικά τα εξής: 
1) Την τεκμηριωμένη επιλογή σεναρίων κλιματικής αλλαγής ώστε να χρησιμοποιηθούν 
οι προβλέψεις τους (π.χ. παραμέτρων, όπως Θερμοκρασία και βροχόπτωση) στην 
ανάλυση της μελλοντικής προοπτικής διατήρησης των ειδών (Future prospect), 2) Την 
ανάλυση της μελλοντικής προοπτικής διατήρησης των ειδών (Future prospect) μέσω της 
ανάλυσης της χωρικής κατανομής των παραπάνω παραμέτρων, σε συνδυασμό με τη 
σημερινή κατανομή των κατάλληλων ενδιαιτημάτων (1η φάση Α4) για τον εντοπισμό 
σημαντικών περιοχών (χωρικών ενοτήτων) για τα επιλεγμένα είδη, 3) Τη διαμόρφωση 
διαχειριστικών προτάσεων για την αντιμετώπιση των προβλεπόμενων απειλών για τα 
επιλεγμένα είδη που θα υποδείξει η παραπάνω ανάλυση. 
Από τα παραπάνω αντικείμενα, το Προσωπικό της ΟΙΚΟΣ αναλαμβάνει να υλοποιήσει 
από κοινού το 2 και εξολοκλήρου το 3. Η συγκεκριμένη αλλαγή στοχεύει στη βελτίωση 
του παραδοτέου, εφόσον: α) η πρόβλεψη της μελλοντικής προοπτικής των ειδών θα γίνει 
από κοινού από τους δύο ειδικούς επιστήμονες (Personnel & External Assistance), β) Η 
ανάλυση του τοπίου (βήμα 3) θα χρησιμοποιηθεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο για την 
αποτίμηση της προοπτικής διατήρησης (Future prospect) των επιλεγμένων ειδών, γ) οι 
διαχειριστικές προτάσεις θα διατυπωθούν και με βάση τις προδιαγραφές των δράσεων 
που προετοιμάστηκαν από το Προσωπικό της ΟΙΚΟΣ. 

• Προτείνεται η μεταφορά €5.000,00 στην κατηγορία προσωπικό για τη δράση D3 (για την 
ΟΙΚΟΣ ΕΠΕ) έτσι ώστε να καλυφθεί η ανάγκη που έχει προκύψει για το σχεδιασμό και 
την εγκατάσταση περισσότερων πινακίδων ερμηνείας περιβάλλοντος, με διαφορετική 
θεματολογία. Το ποσό αυτό προτείνεται να ληφθεί από την κατηγορία εξωτερική 
βοήθεια της δράσης Α3. 
Σημείωση: Σχετικά με τη δράση D3, η ΟΙΚΟΣ ΕΠΕ (partner 5) αναλαμβάνει το σχεδιασμό 
και την τελική παραγωγή των πινακίδων (σε ηλεκτρονική μορφή) (D3.2), ενώ το Τμήμα 
Δασών είναι υπεύθυνο για την εκτύπωση και τοποθέτηση των πινακίδων (D3.1). Στην 
πρόταση εκ παραδρομής αναφέρεται ότι υπεύθυνος υλοποίησης της δράσης είναι μόνο το 
Τμήμα Δασών ενώ στην οικονομική φόρμα είναι ξεκάθαρος ο παραπάνω διαχωρισμός. 

• Προτείνεται η μεταφορά €6.000,00 (για την ΟΙΚΟΣ ΕΠΕ), για τις εξής ανάγκες: α) 
€3.500,00 να μεταφερθούν στην κατηγορία προσωπικό της δράσης D41, β) €2.500,00 να 
μεταφερθούν στην κατηγορία μετακινήσεις για τη δράση Ε1.1, για μετακινήσεις της 
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Υπεύθυνης Προγράμματος (Project Officer), από τη Λευκωσία στα γραφεία της ΟΙΚΟΣ, 
στην Αθήνα2. Τα χρήματα αυτά προτείνεται να ληφθούν από το ποσό των €17.500,00 
που δε χρησιμοποιήθηκε από την κατηγορία εξωτερική βοήθεια της δράσης Α2. 
1 Όπως αναφέρθηκε (§3.1.16), η υλοποίηση του παραδοτέου της δράσης D4, απαίτησε 
πολλές προσθήκες στο αρχικό υλικό, μετά από οδηγίες του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου 
Κύπρου, με αποτέλεσμα η εκπαιδευτική βαλίτσα να υπερβαίνει το προβλεπόμενο 
αντικείμενο της δράσης και οι ανθρωποώρες εργασίας που είχαν προβλεφθεί στην πρόταση 
να είναι πολύ περισσότερες. 
2 Επίσης, στην πρόταση δεν είχε προβλεφθεί η ανάγκη μετακίνησης της ΥΠ (Project 
Officer) στην Αθήνα,  για σκο πο ύς συνεργασίας με το  ΣΠ (Project Coordinator). 
Προτείνεται η μεταφορά του παραπάνω ποσού για τα έξοδα μετακίνησης, διαμονής και 
ημερήσιας αποζημίωσης της ΥΠ, για τέσσερα ταξίδια μετ’ επιστροφής από τη Λευκωσία 
στην Αθήνα, διάρκειας δύο ημερών το καθένα, έως τη λήξη του προγράμματος.    

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ (Consumables): 
• Προτείνεται η μεταφορά €2.900,00 από τη δράση Α4 (για την ΟΙΚΟΣ ΕΠΕ) στην 

κατηγορία προσωπικό για τη δράση Α41. 
1 Στην εγκεκριμένη πρόταση προβλέπονται €3.000,00 στην κατηγορία των αναλωσίμων για 
τις ανάγκες αγοράς χαρτογραφικού υλικού. Από τη μέχρι τώρα εξέλιξη της δράσης δε 
διαφαίνεται η ανάγκη αγοράς επιπλέον χαρτογραφικού υλικού (πλην της αγοράς 
γεωλογικού διανυσματικού υποβάθρου της Κύπρου, αξίας €100,00) εφόσον (α) τα 
απαιτούμενα χαρτογραφικά υπόβαθρα έχουν παραχωρηθεί από τους εταίρους του 
προγράμματος (Τμήματα Περιβάλλοντος και Δασών) και (β) μέρος των απαιτούμενων 
γεωγραφικών υποβάθρων που χρησιμοποιούνται στο πλαίσιο της δράσης αποτελούν 
αποτέλεσμα επεξεργασίας υφιστάμενων και παράγονται από το προσωπικό της ΟΙΚΟΣ 
(π.χ. χάρτες δεικτών τοπίου). 
 

Θα πρέπει επίσης να αναφερθούν: 
 Κατά τη διάρκεια υλοποίησης της υποδράσης C6.3 του ΤΔ (Δημιουργία 

μικροαποθεμάτων για τα ασπόνδυλα είδη μέσω φυτεύσεων), θεωρήθηκε απαραίτητη η 
μερική τροποποίηση του προϋπολογισμού της. Συγκεκριμένα, λόγω του ότι ο 
προϋπολογισμός της δράσης δεν περιλαμβάνει αγορά συστήματος ποτίσματος για τις 
φυτείες και υπηρεσίες για άρδευση με βυτιοφόρο, τα οποία είναι απολύτως απαραίτητα 
για να μην ξεραθούν οι φυτείες, τα έξοδα των τεσσάρων περιοχών φυτεύσεων 
διαμορφώνονται ως εξής: 



40 
 

Βουνί Παναγιάς: Στον προϋπολογισμό της πρότασης έχουν προβλεφθεί €2.500,00 για 
περίφραξη, η οποία στην παρούσα φάση δε θεωρείται απαραίτητη εφόσον υπάρχει ήδη 
εξωτερική περίφραξη και ο κίνδυνος απώλειας φυτών από ζώα θεωρείται μηδαμινός.  
Συνεπώς, μέρος του ποσού θα χρησιμοποιηθεί για απαραίτητες επιδιορθώσεις στην 
υφιστάμενη περίφραξη και το υπόλοιπο θα διατεθεί για τοποθέτηση συστήματος 
ποτίσματος. Υπολογίζεται ότι οι επιδιορθώσεις στην υφιστάμενη περίφραξη στοιχίζουν 
γύρω στα €500,00 και το σύστημα ποτίσματος, εκμεταλλευόμενοι και την υφιστάμενη 
υποδομή, γύρω στα €2.000,00. 
Επίσης, προτείνεται να διατεθούν χρήματα* για τις υπηρεσίες άρδευσης με βυτιοφόρο, 
με κόστος €1.500,00/έτος (δηλ €3.000,00 για τα 2 εναπομείναντα έτη του 
προγράμματος). 
Κοιλάδα των Κέδρων/Κάμπος και Σταυρός της Ψώκας/Καρκαβάς: Το σύστημα 
ποτίσματος αγοράστηκε ήδη από κονδύλια του ΤΔ (με κόστος €3.500,00/σύστημα). 
Ωστόσο, θα χρειαστεί να εξοικονομηθούν* (όπως και για το Βουνί Παναγιάς) €6.000,00 
για το βυτιοφόρο, για τα 2 χρόνια του προγράμματος (δηλ. από €3.000,00 για την κάθε 
φυτεία, για 2 χρόνια). 
Σταυροβούνι: Εάν γίνει αποδεκτή η αλλαγή του Κάβο Γκρέκο με το Σταυροβούνι, θα 
χρειαστεί όπως και παραπάνω, το ποσό* των €4.500,00 (€3.000,00 για το σύστημα 
ποτίσματος και €1.500,00 οι υπηρεσίες άρδευσης για τον τελευταίο χρόνο του 
προγράμματος). 
*Τα παραπάνω ποσά προτείνεται να διατεθούν από εξοικονομήσεις άλλων δράσεων C 
του ΤΔ που αναμένεται να προκύψουν στην πορεία του προγράμματος.   

 Στην οικονομική αναφορά (Παράρτημα 27) και συγκεκριμένα στο φύλλο με τα έξοδα 
προσωπικού για το ΤΔ, οι παρουσιαζόμενες εργατοώρες κατανέμονται σε 28 εργάτες 
αντί για 6 που είχε αρχικά προβλεφθεί. Αυτό συμβαίνει λόγω του ότι κρίθηκε 
καταλληλότερο να απασχοληθούν περισσότεροι άνθρωποι για μικρότερο χρονικό 
διάστημα για την ολοκλήρωση των εργασιών. Επειδή όλοι οι εργάτες απασχολήθηκαν 
μόνο από έναν μέχρι τρεις μήνες, οι υπολογισμοί για τον καθένα έγιναν ως εξής: α) στη 
στήλη Ε παρουσιάζεται το μηνιαίο εισόδημα επί τους μήνες που απασχολήθηκε στο 
πρόγραμμα, β) στη στήλη G παρουσιάζονται οι συνολικές ώρες (σύμφωνα με τις 
αναφορές ανθρωποχρόνου) που εργάστηκε τον/τους μήνα/μήνες που συμμετείχε στο 
πρόγραμμα και γ) στη στήλη D παρουσιάζεται η σχέση που έχει ο κάθε εργαζόμενος 
(full/part time) με το Τμήμα Δασών. 

 Στην οικονομική αναφορά (Παράρτημα 27) και ως επί το πλείστον, στα φύλλα που 
παρουσιάζουν τα έξοδα για τις κατηγορίες εξωτερική βοήθεια και υποδομές, 
καταγράφονται παραστατικά τα οποία δεν παρουσιάζουν ποσά χωρίς το ΦΠΑ. Αυτό 
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συμβαίνει γιατί οι ιδιώτες που συνεργάστηκαν στις συγκεκριμένες περιπτώσεις δεν είναι 
εγγεγραμμένοι στο μητρώο ΦΠΑ ή είναι απαλλαγμένοι από αυτό.         

 
4.2 Στοιχεία ανεξάρτητου ελεγκτή. 
Σύμφωνα με τις Κοινές Διατάξεις του LIFE+ και δεδομένου ότι η κοινοτική συνεισφορά 

στο Πρόγραμμα ICOSTACY υπερβαίνει τις €300.000,00, ο ΣΔ έχει αναλάβει τη δαπάνη των 
€15.000,00 για αγορά υπηρεσιών από ανεξάρτητο ορκωτό λογιστή, για τον έλεγχο των εξόδων 
του προγράμματος. Ο ΣΔ σύμφωνα με τους κανονισμούς του Γενικού Λογιστηρίου του κράτους, 
έχει ήδη προχωρήσει στη δημοσιοποίηση της προκήρυξης προσφοράς για την αγορά υπηρεσιών 
εξωτερικού λογιστικού ελέγχου (External audit) από τον ιδιωτικό τομέα. Προϋπόθεση για το 
διαγωνισμό αποτελεί ο Ελεγκτής (Λογιστής – Φυσικό ή Νομικό πρόσωπο) να είναι μέλος του 
Συνδέσμου Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου (ΣΕΛΚ). Η λήξη της προθεσμίας για την κατάθεση 
των προσφορών έχει οριστεί η 29η Ιουνίου 2012.  
Τα στοιχεία του λογιστικού φορέα που θα αναλάβει τον εξωτερικό έλεγχο είναι: 
C. KOUNNIS & PARTNERS LTD 
Audit-Tax-Advisory 
100 Yiannis Kranidiotis Avenue, Office 102  
2235, Latsia, Nicosia, Cyprus 
email: info@kounnis.com.cy 
web: www.kounnis.com.cy      
 
5 Παραρτήματα (Annexes) 

5.1 Παραδοτέα. 
5.2 Υλικό ενημέρωσης και επικοινωνίας και Άλλα Παραρτήματα. 
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CHECKLIST MID-TERM REPORT 
ITEM MID TERM REPORT 

Technical Report (including annexes) 
Electronic format and paper 
number of copies: 

 
1 to the Commission 
1 to the Mon. Team 

 - 
Financial Report (Use BASE/ Standard Statement of 
Expenditure and Income): check list of forms below 
number of copies – 1 set of originals signed and stamped for 
the Commission: 

 
 
1 to the Commission 
1 to the Mon Team 

Standard statement of expenditures and income (Cover 
Note) – Signed 

Yes 

Coordinating beneficiary’s Certificate Yes 
Project consolidated statement of expenditure Coordinating Beneficiary 

Project Statement of Income (Finance Plan) Coordinating Beneficiary 

Associated beneficiary statement of expenditure to be 
completed by all beneficiaries  (coordinating beneficiary 
and associated beneficiaries) 

To be provided by all beneficiaries  (coordinating 
beneficiary and associated beneficiaries)  

LIFE Form F1 – Direct Personnel Costs To be provided by all beneficiaries  (coordinating 
beneficiary and associated beneficiaries) 

LIFE Form F2 - Travel and subsistence Costs To be provided by all beneficiaries  (coordinating 
beneficiary and associated beneficiaries) 

LIFE Form F3 - External Assistance Costs To be provided by all beneficiaries  (coordinating 
beneficiary and associated beneficiaries) 

LIFE Form F4.a – Infrastructure Costs To be provided by all beneficiaries  (coordinating 
beneficiary and associated beneficiaries) 

LIFE Form F4.b – Equipment Costs To be provided by all beneficiaries  (coordinating 
beneficiary and associated beneficiaries) 

LIFE Form F4.c – Prototype Costs To be provided by all beneficiaries  (coordinating 
beneficiary and associated beneficiaries) 

LIFE Form F5  - Land Purchase or long term lease of land / 
use rights (ONLY FOR LIFE NATURE) 

To be provided by all beneficiaries  (coordinating 
beneficiary and associated beneficiaries) 

LIFE Form F6 – Consumables To be provided by all beneficiaries  (coordinating 
beneficiary and associated beneficiaries) 

LIFE Form F7 – Other Costs To be provided by all beneficiaries  (coordinating 
beneficiary and associated beneficiaries) 

Justification over/under spending >10%  yes 
Auditor Data provided  yes 
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