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1. Executive summary 
1.1 General progress. 
The proposed project’s overall objective is the implementation of concrete conservation 

actions inside 14 Natura 2000 sites (13 existing and 1 new) in order to improve (slow, halt or 
reverse the decline of) the conservation status (range, population, habitat, future prospect) of 20 
selected fauna species (annex II - IV 92/43) and their habitats in Cyprus.  

As far as the improvement of the conservation status of endemic and rare species of 
cypriot fauna is concerned, the project is considered as an innovative effort for the island of 
Cyprus, as it: 

(a) undertakes an integrated attempt to assess the conservation status of the selected 
species, contributing to the development of a database while insufficient data exist for 
these species, 

(b) examines the possible impacts of climate change to the species ecological landscape 
by using climate change scenarios, 

 (c)  attempts captive breeding for endangered and naturally rare species.       
 
Positive results from the implementation of the project have already been noticed, not 

only for the targeted species and their habitats but also for other species located in the Natura 
2000 Network areas of Cyprus. The informative role of the project is also very significant for the 
local communities, which in some cases have started to react positively and contribute to the 
conservation of the targeted species and/or their related habitats. 

From the beginning of the project until the present (01/10/2010 – 31/05/2013), all 
foreseen actions have been completed or are still in progress, according to the timetable, with 
minor delays in some of them. These are briefly: (a) Management of the project: nomination of 
the staff, appointment of the organisational teams (Joint Operational Committee, Project 
Coordination and Management Unit, Associated Officers), compilation of inception (June 2011) 
and midterm (June 2012) reports, receipt of the first and mid-term pre-financing from the 
European Commission, deposit of the payments to the beneficiaries according to the needs of the 
actions implemented and coordination/management/monitoring (technical and biological) of the 
project. (b) Implementation of the project: completion of all preparatory actions (A1: Assessment 
of conservation status of targeted species, A2: Technical studies required for concrete 
conservation actions, A3: Elaboration of Environmental Impact Assessments (EIA) and A4: 
Support to future prospect assessment with climate change scenario analysis for targeted 
species).  

Completion of the following conservation actions: (C1.1: Construction of one weir and 
two ponds for the reptile species at Alykos Potamos-Agios Sozomenos, C2: Protection, 
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restoration and creation of important roosting sites for bats, C3: Construction of dry walls and 
rock piles for the enhancement of species microhabitats, C4: Creation and enhancement of safe 
road passages for the reptile species, C5: Planting and grafting of fruit bearing trees for the fruit 
bat Rousettus aegyptiacus, C6: Creation and protection of micro reserves for invertebrate species 
(ponds, protection of aging trees, plantings), C7: Control of alien/invasive competitor species 
and particularly of the terrapin Trachemys scripta elegans, C8.1: Conservation genetics for the 
three reptile species and one bat species). Ongoing conservation actions: (C1.1: construction of 
two ponds for the reptile species in Skoulli area, C1.2: construction of one pilot pond for the 
grass snake Natrix natrix cypriaca, C3: creation of more dry walls and rock piles using the 
remaining balance of the action, C8.2: Ex situ conservation-captive breeding of the three reptile 
species).  

Completion of the following dissemination actions: (D3.2: Design and production up to 
their digitized form of six different themes of interpretation signs, D4: Production of a portable 
educational kit-particularly of one 36 pages booklet, one teacher and one student guide, one slide 
presentation, one desk display, one game and stickers, in three copies, D5: Organization of one 
training seminar for educators and one seminar for the staff serving in the management of 
natural/rural areas, D6: Production of 15 notice boards, D7: Development of the project’s 
website). Ongoing dissemination actions

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

: (D1: Media work and organization of events, D2: 
Production of one documentary video, three TV/radio spots and one 64 pages illustrated book, 
D3: Establishment of 16 interpretation signs and production of two more themes, D4: 
Dissemination of the portable educational kit to the schools, D5: Organization of the second 
training seminar for educators, the second seminar for the staff serving in the management of 
natural/rural areas and one workshop on microhabitat restoration, D6: Production of two more 
notice boards as suggested by the EC, D7: Updating of the project’s website, D8: Production of 
the Layman’s report).  

All E actions (E1: Operation and management of the project, E2: Monitoring of the 
project, E3: Networking with other projects, E4: Production of an “After LIFE conservation 
plan”) are in progress, according to the timetable. 
 

The initially set project objectives and work plan, are considered successful at a very 
satisfying level, as it can be demonstrated by the results and monitoring of all actions until now 
(32 months since the beginning). Specifically: 1) the conservation status of the species has been 
assessed (through A actions), 2) very important information about future management of species 
habitats has derived, 3) the restoration/creation of species’ habitats (completed actions C) has 
already in most cases attracted the targeted species, 4) the project’s construction works have 
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been well assimilated by the natural environment in most cases, 5) public awareness and 
information (especially to the young people) regarding the targeted species has been significantly 
raised, through D actions and 6) concrete proposals for enhancing the ecological coherence of 
the NATURA 2000 sites in Cyprus have been provided. 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. 
As already noted, the overall progress of the ICOSTACY is particularly positive 

according to the present results. The project is a multidimensional effort for the species’ habitats 
restoration and demands a specific methodology for understanding the species’ ecological 
behaviour. All project’s partners have approached the project and its actions with a great interest 
and concern and this has resulted to various successful outputs. The difficulties encountered so 
far, do not affect the completion of the project and the fulfillment of its objectives. 

For the reporting period, the following issues needed to be adjusted: (1) the budget for the 
sub-action C1.1, which concerns the construction of one weir and two ponds in the area of 
Alykos potamos-Agios Sozomenos, has not been used. Specifically, during autumn 2012 and 
before the Forestry Department publicises the tender for the construction works, the Water 
Development Department (WDD) announced that it possesses an excess budget for works in the 
specific area that needed to be used until the end of 2012. After on site meetings and 
consultations between the Departments of Environment, Forestry and Water Development it was 
agreed to use this budget for the construction of the weir and the two ponds. The final result is a 
larger scale work than what was planned to be done through ICOSTACY and is considered a big 
success as it benefits the conservation needs of the targeted species to the maximum. It is 
possible that a small part of the initial budget will be used in the future for potential 
improvements of this work. (2) Regarding sub-action C1.1 and the construction of two ponds in 
Skoulli area, a delay has occurred for the tendering and consequently the completion of the 
construction. It has been noted that the vehicles would not easily access the selected positions as 
they should have to tresspass private areas. Such a situation might cause difficulties not only 
during the works but also to the future monitoring of the two ponds. The Forestry Department 
will select new positions and the action will be completed until November 2013. (3) Finally, the 
production of a documentary and three tv/radio spots (action D2) will be completed two months 
later than the scheduled date (November 2013) because further input from the conservation 
actions still in progress, will be needed. 
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1. Συνοπτική παρουσίαση  
1.1 Γενική πρόοδος.  
Αντικείμενο του έργου είναι η εφαρμογή διακριτών δράσεων διατήρησης εντός 14 

περιοχών του Δικτύου Natura 2000 της Κύπρου (13 υπάρχουσες και 1 νέα), με στόχο τη 
βελτίωση (επιβράδυνση, παύση ή ανατροπή της επιδείνωσης) της κατάστασης διατήρησης 
(εύρος, πληθυσμός, διαθέσιμο ενδιαίτημα, μελλοντική προοπτική) των 20 επιλεγμένων ειδών 
πανίδας (του Παραρτήματος ΙΙ – IV 92/43) και των ενδιαιτημάτων τους στην Κύπρο. 

Το έργο αποτελεί μια καινοτόμο προσπάθεια για το νησί της Κύπρου σε θέματα 
βελτίωσης του καθεστώτος διατήρησης ενδημικών και σπάνιων ειδών της Κυπριακής πανίδας, 
καθώς εκτός των άλλων: 

(α) επιχειρεί ολοκληρωμένη προσπάθεια καταγραφής πληθυσμών των επιλεγμένων 
ειδών, γεγονός που συμβάλλει στη δημιουργία βάσης δεδομένων για είδη που δεν υπάρχουν 
επαρκή δεδομένα, 

(β) εξετάζει τις πιθανές αλλαγές που ενδέχεται να επιφέρει η κλιματική αλλαγή στα 
οικολογικά τοπία των ειδών, χρησιμοποιώντας σενάρια κλιματικής αλλαγής και δίνει 
διαχειριστικές κατευθύνσεις, 

(γ) επιχειρεί αναπαραγωγή σε αιχμαλωσία για υπό εξαφάνιση ή φυσικώς σπάνια είδη. 
 
Με τη μέχρι τώρα πορεία υλοποίησης του έργου έχουν ήδη σημειωθεί θετικά 

αποτελέσματα στη διατήρηση τόσο των υπό μελέτη ειδών και ενδιαιτημάτων τους, όσο και 
άλλων ενδημικών και απειλούμενων ζώων που εντοπίζονται εντός των περιοχών του Δικτύου 
Natura 2000. Καθοριστικός είναι ο ρόλος του έργου στην ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των 
τοπικών κοινωνιών, οι οποίες έχουν ξεκινήσει να πράττουν θετικά και να συμβάλλουν 
διατήρηση των επιλεγμένων ειδών και των ενδιαιτημάτων τους.  

Από την έναρξη του προγράμματος έως σήμερα (01/10/2010 – 31/05/2013), έχουν 
ολοκληρωθεί ή βρίσκονται σε εξέλιξη όλες οι προβλεπόμενες εργασίες του προγράμματος, με 
μικρές αποκλίσεις από το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα, σε ορισμένες από αυτές. Συνοπτικά 
αναφέρονται: (α) Διαχείριση του προγράμματος: πρόσληψη και καθορισμός του προσωπικού, 
σύσταση των οργανωτικών ομάδων (ΚΕΔ, ΜΣΔΠ, ΑΕ), κατάθεση της αρχικής (Ιούνιος 2011) 
και της ενδιάμεσης (Ιούνιος 2012) αναφοράς, παραλαβή της πρώτης και ενδιάμεσης προ-
χρηματοδότησης (first and mid-term pre-financing) της ΕΕ, καταβολή χρηματικών ποσών 
(δόσεων) στους εταίρους σύμφωνα με τις ανάγκες των δράσεων που υλοποιούν και συντονισμός 
– παρακολούθηση (τεχνική και βιολογική) του προγράμματος. (β) Υλοποίηση φυσικού 
αντικειμένου: ολοκλήρωση όλων των προπαρασκευαστικών δράσεων (Α1: Εκτίμηση της 
κατάστασης διατήρησης των επιλεγμένων ειδών, Α2: Τεχνικές εκθέσεις που απαιτούνται για τις 
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δράσεις διατήρησης, Α3: Εκπόνηση Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και Α4: Εκτίμηση 
της μελλοντικής προοπτικής των επιλεγμένων ειδών).  

Ολοκλήρωση των παρακάτω δράσεων διατήρησης: (C1.1: Κατασκευή ενός 
ποταμοφράκτη και δυο λιμνών για τα ερπετά στην περιοχή Άλυκος Ποταμός-Άγιος Σωζόμενος, 
C2: Προστασία, αποκατάσταση και δημιουργία σημαντικών καταφυγίων για τις νυχτερίδες, C3: 
Κατασκευή ξερολιθιών και σωρών από πέτρες για την ενίσχυση των μικροενδιαιτημάτων των 
ειδών, C4: Δημιουργία/ενίσχυση ασφαλών περασμάτων για τα ερπετά, C5: Δημιουργία φυτείας 
με καρποφόρα δέντρα για την αιγυπτιακή φρουτονυχτερίδα, C6: Δημιουργία και προστασία 
μικροαποθεμάτων για τα ασπόνδυλα είδη (λιμνία, προστασία δέντρων, φυτεύσεις), C7: Έλεγχος 
των εισβλητικών ειδών και συγκεκριμένα της χελώνας Trachemys scripta elegans, C8.1: 
Γενετική της διατήρησης για τα τρία είδη ερπετών και ένα είδος νυχτερίδας). Οι ακόλουθες 
δράσεις διατήρησης βρίσκονται σε εξέλιξη: (C1.1: Δημιουργία δύο λιμνών για τα ερπετά στην 
περιοχή Σκούλλη, C1.2: Δημιουργία πιλοτικού λιμνίου στην περιοχή της Λίμνης Παραλιμνίου, 
για το νερόφιδο Natrix natrix cypriaca, C3: Κατασκευή επιπλέον ξερολιθιών και σωρών από 
πέτρες χρησιμοποιώντας το υπολειπόμενο μέρος του προϋπολογισμού της δράσης, C8.2: 
Αναπαραγωγή σε αιχμαλωσία για τα τρία είδη ερπετών).   

Ολοκλήρωση των παρακάτω δράσεων ενημέρωσης: (D3.2: Σχεδιασμός και παραγωγή σε 
ψηφιακή μορφή 6 διαφορετικών θεμάτων πινακίδων ερμηνείας περιβάλλοντος, D4: Παραγωγή 
φορητής εκπαιδευτικής βαλίτσας-συγκεκριμένα ενός 36σέλιδου βιβλίου, ενός οδηγού για τον 
εκπαιδευτικό και ενός για το μαθητή, μιας παρουσίαση σε μορφή ppt, ενός επιτραπέζιου ταμπλό, 
ενός επιτραπέζιου παιχνιδιού και αυτοκόλλητων, σε τρία αντίτυπα, D5: Διεξαγωγή ενός 
σεμιναρίου για τους εκπαιδευτικούς και ενός σεμιναρίου για το προσωπικό που εργάζεται σε 
φυσικές/αγροτικές περιοχές, D6: Παραγωγή 15 ενημερωτικών πινακίδων, D7: Δημιουργία της 
ιστοσελίδας του έργου). Οι ακόλουθες δράσεις ενημέρωσης βρίσκονται σε εξέλιξη: (D1: 
Προβολή στα ΜΜΕ και διοργάνωση εκδηλώσεων, D2: Παραγωγή ενός βίντεο ντοκυμαντέρ, 
τριών τηλεοπτικών/ραδιοφωνικών σποτ και ενός 64σέλιδου βιβλίου, D3: Εγκατάσταση 16 
πινακίδων ερμηνείας περιβάλλοντος και παραγωγή άλλων δύο θεμάτων, D4: Διάχυση της 
φορητής εκπαιδευτικής βαλίτσας στα σχολεία, D5: Διοργάνωση του δεύτερου σεμιναρίου για 
τους εκπαιδευτικούς, του δεύτερου σεμιναρίου για το προσωπικό και της συνάντησης εργασίας 
σχετικά με την αποκατάσταση των μικροενδιαιτημάτων, D6: Παραγωγή δύο επιπλέον 
ενημερωτικών πινακίδων, όπως συστήθηκε από την ΕΕ, D7: Ανανέωση της ιστοσελίδας του 
έργου, D8: Παραγωγή της εκλαϊκευμένης αναφοράς).  

Όλες οι δράσεις Ε (Ε1: Λειτουργία και διαχείριση του έργου, Ε2: Παρακολούθηση του 
έργου, Ε3: Δικτύωση με άλλα προγράμματα, Ε4: Δημιουργία ενός “Σχεδίου Διατήρησης μετά το 
LIFE”) βρίσκονται σε εξέλιξη, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα.           
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1.2 Εκτίμηση του κατά πόσο οι στόχοι του προγράμματος και του σχεδίου εργασίας    
εξακολουθούν να είναι βιώσιμοι.  

Με βάση τη μέχρι τώρα πορεία υλοποίησης του έργου (32 μήνες από την έναρξή του) και 
σύμφωνα με τα αποτελέσματα και την παρακολούθηση των δράσεων που ολοκληρώθηκαν, οι 
στόχοι που τέθηκαν έχουν επιτευχθεί σε πολύ ικανοποιητικό επίπεδο. Συγκεκριμένα, 1) 
εκτιμήθηκε η κατάσταση διατήρησης των ειδών (μέσω των δράσεων Α), 2) προέκυψαν 
σημαντικές πληροφορίες για τη μελλοντική διαχείριση των ενδιαιτημάτων τους, 3) η 
αποκατάσταση/δημιουργία των ενδιαιτημάτων (δράσεις C) έχει ήδη προσελκύσει, σε αρκετές 
περιπτώσεις, τα επιλεγμένα είδη, 4) οι κατασκευές του προγράμματος αφομοιώθηκαν στο 
φυσικό περιβάλλον, στις περισσότερες περιπτώσεις, 5) η ευαισθητοποίηση και ενημέρωση του 
κοινού και κυρίως νεαρών ατόμων για τα επιλεγμένα είδη, έχει αυξηθεί σημαντικά μέσω των 
δράσεων D και 6) προέκυψαν διακριτοί στόχοι διαχείρισης των ειδών και προτάσεις ενίσχυσης 
της οικολογικής συνεκτικότητας των περιοχών του Δικτύου NATURA 2000 της Κύπρου. 
Επιπλέον, οι επιστημονικές και διοικητικές δομές του έργου λειτουργούν αποτελεσματικά, 
γεγονός που συμβάλει στη σωστή συνεργασία και συντονισμό για την επιθυμητή ολοκλήρωση 
των δράσεων του έργου και τη βέλτιστη δυνατή ποιότητα των παραδοτέων.  

 
1.3 Προβλήματα που προέκυψαν. 
Όπως ήδη αναφέρθηκε, η εξέλιξη του έργου ICOSTACY κρίνεται ιδιαίτερα θετική με τα 

έως σήμερα δεδομένα. Το συγκεκριμένο έργο αποτελεί ένα πολυδιάστατο εγχείρημα για την 
αποκατάσταση των ενδιαιτημάτων των ειδών που στοχεύει και η κατανόηση της συμπεριφοράς 
των ειδών στο οικοσύστημα απαιτεί συγκεκριμένη μεθοδολογία. Η προσέγγιση των στόχων και 
των δράσεων του έργου από όλους τους συνεργάτες που εμπλέκονται σε αυτό έχει δώσει 
επιτυχημένα αποτελέσματα και οι δυσκολίες που προέκυψαν δεν επηρεάζουν την πορεία 
ολοκλήρωσής του και την επίτευξη των στόχων του.  

Συγκεκριμένα, για την περίοδο αναφοράς, χρειάστηκε να διευθετηθούν τα παρακάτω 
θέματα. (1) Ο προϋπολογισμός της δράσης C1.1 που αφορά την περιοχή του Άλυκου ποταμού-
Άγιου Σωζόμενου (κατασκευή ενός ποταμοφράκτη και δύο λιμνίων) δεν απορροφήθηκε. Για την 
ακρίβεια, το φθινόπωρο 2012 και πριν δημοσιοποιηθεί η προκήρυξη του έργου από το ΤΔ, το 
ΤΑΥ γνωστοποίησε τη διάθεση κονδυλίου του για έργο στη συγκεκριμένη περιοχή, το οποίο 
έπρεπε να απορροφηθεί έως το τέλος του οικονομικού έτους 2012. Μετά από αριθμό επιτόπιων 
συναντήσεων και διαβουλεύσεων μεταξύ του ΤΠ, ΤΔ και ΤΑΥ συμφωνήθηκε να κατασκευαστεί 
ο ποταμοφράκτης και οι λίμνες μέσω του κονδυλίου του ΤΑΥ. Το τελικό αποτέλεσμα ήταν 
μεγαλύτερης κλίμακας από το έργο που θα υλοποιούνταν μέσω του ICOSTACY και κρίθηκε 
πολύ επιτυχές, καθώς πληροί στο μέγιστο τις ανάγκες των ειδών. Ενδέχεται μικρό μέρος του 
αρχικού προϋπολογισμού να διατεθεί στο κοντινό μέλλον για τυχόν βελτιώσεις που μπορεί να 
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προκύψουν. (2) Όσον αφορά την κατασκευή λιμνίων στην περιοχή Σκούλλη, στο πλαίσιο της 
δράσης C1.1, θα πρέπει να αναφερθεί ότι ο διαγωνισμός και κατ’ επέκταση η υλοποίησή τους 
έχει καθυστερήσει. Συγκεκριμένα, διαπιστώθηκε ότι τα επιλεγμένα σημεία για την κατασκευή 
των λιμνών δεν είχαν εύκολη πρόσβαση για τα μηχανήματα, καθώς θα έπρεπε να εισέρχονται 
μέσα από ιδιωτική γη. Κάτι τέτοιο θα επέφερε προβλήματα τόσο στη φάση της κατασκευής όσο 
και της μελλοντικής παρακολούθησης των λιμνίων.  Το  ΤΔ θα επιλέξει νέες θέσεις και ο 
διαγωνισμός και η κατασκευή των λιμνών θα ολοκληρωθούν ως το Νοέμβριο 2013. (3) Τέλος, 
όσον αφορά τη δράση D2 (παραγωγή ενημερωτικού υλικού και συγκεκριμένα, ενός βίντεο 
ντοκυμαντέρ, τριών τηλεοπτικών/ραδιοφωνικών σποτ και ενός 64σέλιδου βιβλίου), θα χρειαστεί 
μετατόπιση της λήξης της για δυο μήνες (Νοέμβριος 2013), καθώς αναμένεται περαιτέρω υλικό 
προς επεξεργασία από τις υπό εξέλιξη δράσεις διατήρησης του έργου.    

 
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 
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) Τέσσερις 
συναντήσεις της ΚΕΔ, το Δεκέμβριο 2010, τον Απρίλιο 2011, το Νοέμβριο 2011 και τον 
Ιανουάριο 2013, (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, Δεκέμβριο 2011 και Δεκέμβριο 2012, καθώς και στην Κύπρο το 
Νοέμβριο 2011, το Μάρτιο 2012, τον Ιανουάριο 2013 και το Μάιο 2013, (4) Συνάντηση 
εκπροσώπων όλων των εταίρων στην Κύπρο, για την εναρκτήρια εκδήλωση του Προγράμματος 
(Απρίλιος 2011) και τον έλεγχο από την Εξωτερική Ομάδα Παρακολούθησης (ΕΟΠ), τον 
Απρίλιο 2011, το Μάρτιο 2012 και το Μάιο 2013. Τέλος, έγιναν επισκέψεις της ΕΟΠ στον 
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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 κατά τη διάρκεια του έργου και την εύρεση των καταλληλότερων λύσεων.  
 

2.2 Αλλαγές στη δομή της διαχείρισης του Προγράμματος. 
Κατόπιν επίσημου αιτήματος τροποποίησης που υπογράφηκε στις 8.1.2013, προστέθηκε 

ένας επιπλέον εταίρος στο πρόγραμμα, η εταιρία ΑΤΕΠΕ, η οποία ανέλαβε από την 1.1.2013 τις 
δράσεις του εταίρου ΟΙΚΟΣ ΕΠΕ που βρίσκονται σε εξέλιξη, καθώς και τις δράσεις που δεν 
έχουν ξεκινήσει ακόμα (D8). Η συμμετοχή της ΟΙΚΟΣ ΕΠΕ ολοκληρώθηκε στις 31.12.2012 
(βλ. §3.1.20).    

Επιπλέον, ο Υπεύθυνος Λειτουργός για το ΤΔ αποφασίστηκε πως θα έχει μόνο 
συμβουλευτικό ρόλο στο Πρόγραμμα, λόγω της προαγωγής του σε Αναπληρωτή Διευθυντή του 
ΤΔ (περισσότερες λεπτομέρειες στην §3.1.20). 

 
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 (ΥΓΦΠΠ), Κύπρος- Ανάδοχος του 
Προγράμματος), 
-Θωμά Αράπη, Συντονιστής Προγράμματος (ΣΠ) (Βιολόγος, Διαχειριστής εταιρείας ΑΤΕΠΕ, 
Αθήνα), 
-Ευστρατία Μακρυκώστα, Υπεύθυνη Προγράμματος (ΥΠ) (Περιβαλλοντολόγος, ΑΤΕΠΕ, 
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. 

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

 
2.5 Παράταση της διάρκειας του Προγράμματος. 
Η συνολική διάρκεια του Προγράμματος δεν προβλέπεται να παραταθεί, καθώς 

εκτιμάται ότι το έργο θα ολοκληρωθεί σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα.   

Διευθύντρια 
Προγράμματος:  
Έλενα 
Στυλιανοπούλου 
(ΤΠ) 

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

Μονάδα Συντονισμού και 
Διαχείρισης Προγράμματος 
 
-Συντονιστής Προγράμματος: 
Θωμάς Αράπης 
(ΑΤΕΠΕ) - Αθήνα 
-Υπεύθυνη Προγράμματος: 
Ευστρατία Μακρυκώστα 
(ΑΤΕΠΕ) - 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, E1, E2 

  

ΜΦΙΚ 
 

Δράσεις: 
A1, C7, C8, 

E2 
 

ΑΤΕΠΕ 
 

Δράσεις: 
D1, D2, 
D3, D8, 
E1, E2 
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3. Τεχνικό Μέρος 
Η υλοποίηση του προγράμματος επιτεύχθηκε και εξακολουθεί να επιτυγχάνεται έως 

σήμερα, μέσω της εφαρμογής των διακριτών δράσεων διατήρησης (δράσεις C) που έχουν 
ολοκληρωθεί και βρίσκονται σε εξέλιξη, 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 τα στοχευμένα είδη πανίδας, την 
απομάκρυνση ξενικών ειδών από επιλεγμένες περιοχές, την αναπαραγωγή σε αιχμαλωσία κ.α.  

Η ορθή υλοποίησή τους προαπαιτούσε την ολοκλήρωση των προπαρασκευαστικών 
δράσεων (δράσεις Α). Επίσης, σημαντική προϋπόθεση για τα επιθυμητά αποτελέσματα των 
δράσεων C στο ευρύτερο φάσμα τους, αποτελεί η εφαρμογή των δράσεων ενημέρωσης και 
διάδοσης των αποτελεσμάτων (δράσεις D), καθώς και η εφαρμογή δράσεων συντονισμού και 
διαχείρισης (δράσεις Ε).  
 

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). 

Η δράση Α1 ολοκληρώθηκε με επιτυχία, σύμφωνα με το αναθεωρημένο 
χρονοδιάγραμμα. Συγκεκριμένα, τα βήματα 1, 2, 4 και 5 ολοκληρώθηκαν για όλα τα είδη, όπως 
περιγράφεται στις προηγούμενες αναφορές. Το βήμα 3, ολοκληρώθηκε για όλα τα είδη (για τα 
χειρόπτερα βλ. προηγούμενες αναφορές και χάρτη ηχογραφήσεων στο Παράρτημα 1. Για τα 
ερπετά και ασπόνδυλα, βλ. πρωτόκολλα για τις μεθόδους συλλογής και χειρισμού κάθε είδους 
στο Παράρτημα 16 της ΕΑ). Οι Χάρτες Καταλληλότητας Ενδιαιτήματος και η Εκτίμηση της 
Κατανομής των ειδών για όλα τα είδη (βήμα 6), έγιναν στο πλαίσιο της Δράσης Α4 (Παράρτημα 
8). Στη δεύτερη φάση των εργασιών πεδίου (βήμα 7), σχετικά με τα χειρόπτερα κατά την 
περίοδο αναφοράς, έγιναν θερινές επιθεωρήσεις σε 29 καταφύγια μεταξύ αρχές Μαΐου και τέλη 
Ιουλίου 2012, ενώ μεταξύ τέλους Αυγούστου και μέσα Οκτωβρίου έγιναν οι φθινοπωρινές 
επιθεωρήσεις σε 20 καταφύγια. Επίσης, κατά το δεύτερο μισό του Αυγούστου έγιναν 
ηχογραφήσεις κατά μήκος διαδρομών 2Km σε 10 υδατοφράκτες και άλλους υγροτόπους, όπως 
και σημειακές ηχογραφήσεις σε δύο ακόμα θέσεις. Σε ότι αφορά στα ασπόνδυλα έγιναν εκ νέου 
επισκέψεις στο πεδίο και παγιδεύσεις για τη συλλογή επιπλέον δεδομένων κατανομής και 
φαινολογίας. Σε ότι αφορά στα ερπετά έγιναν επισκέψεις συλλογής (και απελευθέρωσης στην 
περίπτωση του N. n. cypriaca) των ειδών M. rivulata, H. cypriensis, N. n. cypriaca με στόχο τη 
δράση C8-captive breeding. Ειδικά για την τελευταία δράση γινόταν έλεγχος της εξέλιξης και 
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βελτίωση των υποδομών. Συγκεκριμένα για το N. n. cypriaca έγιναν επισκέψεις για τον έλεγχο 
της ποιότητας των ενδιαιτημάτων του και πιθανές νέες θέσεις εξάπλωσης, ενώ έγινε επίβλεψη 
της συλλογής ατόμων του εισβλητικού είδους Trachemys scripta. Τα δεδομένα που 
συγκεντρώθηκαν κατά την ανασκόπηση και αποδελτίωση της σχετικής βιβλιογραφίας αλλά και 
κατά τις εργασίες πεδίου, χρησιμοποιήθηκαν για την εκτίμηση των Μελλοντικών Προοπτικών 
(Future Prospects) και της Κατάστασης Διατήρησης (Conservation Status) όλων των ειδών του 
έργου (βήματα 8 και 9) (βλ. Παράρτημα 2-τελικό παραδοτέο «Final report on the conservation 
status of 20 targeted species»). Επιπλέον πληροφορίες δίνονται στα συμπληρωμένα έντυπα της 
εξαετούς αναφοράς στην Ε.Ε. (σύμφωνα με το Άρθρο 17 της οδηγίας 92/43/Ε.Ε.). 

Σχετικά με το νερόφιδο (N. N. cypriaca), έγιναν οι εξής παρατηρήσεις: Ο μελανισμός 
αποτελεί ένδειξη πίεσης, παρά γενετικής διαφοροποίησης. Επιπλέον, η παρουσία πληγών και 
«φουσκωμάτων» σε ορισμένα άτομα συνιστά ένδειξη παθογένειας, η αιτία της οποίας ερευνάται 
σε συνεργασία με το Τμήμα Κτηνιατρικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (Καθηγητής κ. 
Τόντης). Αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τους κινδύνους και τις απειλές που δέχεται το 
είδος, δίνονται στο τελικό παραδοτέο της δράσης (Παράρτημα 2). 

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). 

Οι τεχνικές εκθέσεις που προαπαιτούνταν για την υλοποίηση τριών από τις διακριτές 
δράσεις διατήρησης (δράσεις C1.1, C2 και C4) ολοκληρώθηκαν σύμφωνα με την αναθεωρημένη 
λήξη της δράσης και δίνονται στα Παραρτήματα 3,4,5,6 της ΕΑ.   

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, σύμφωνα με το αναθεωρημένο 
χρονοδιάγραμμα. Τα τέσσερα αναθεωρημένα παραδοτέα, σύμφωνα με τις παρατηρήσεις 1e και 4 
της από 11.10.2012 επιστολής της ΕΕ, επισυνάπτονται στα Παραρτήματα 3,4,5 και 6. 

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).   
Η δράση ολοκληρώθηκε επιτυχώς, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα. Το πρώτο 

παραδοτέο της δράσης δίνεται στο Παράρτημα 7. Το τελικό παραδοτέο που αφορά την εκτίμηση 
της μελλοντικής προοπτικής των επιλεγμένων ειδών με τη χρήση σεναρίων κλιματικής αλλαγής, 
δίνεται στο Παράρτημα 8 και στον οπτικό δίσκο (αρχεία χαρτών).  
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Κατά την περίοδο αναφοράς πραγματοποιήθηκαν οι παρακάτω εργασίες και παράχθηκαν 
συνοπτικά τα παρακάτω αποτελέσματα:  
1. Συγκεντρώθηκαν όλα τα νέα χωρικά δεδομένα (Α1 / εργασίες πεδίου) και προστέθηκαν στα 

παλαιότερα δεδομένα (πριν από τις 31/12/2011), ώστε να είναι έτοιμα να τροφοδοτήσουν 
την εκ νέου ανάλυση του οικολογικού θώκου των ειδών.  

2. Υπολογίστηκαν όλοι οι απαραίτητοι δείκτες τοπίου για την ανάλυση των επιλεγμένων ειδών 
(σε διάφορες χωρικές κλίμακες) και έγιναν δοκιμές για τη σχετική σημασία τους ώστε να 
επιλεχθεί η βέλτιστη που χρησιμοποιήθηκε τελικά στην ανάλυση. Επιπλέον 
πραγματοποιήθηκαν δοκιμές για την ελάττωση του αριθμού μεταβλητών της ανάλυσης, 
ώστε να είναι οι ελάχιστες δυνατές και να μην εισάγουν μεγάλα σφάλματα στα 
αποτελέσματα.  

3. Πραγματοποιήθηκε η ανάλυση του οικολογικού θώκου των ειδών και ο έλεγχος της 
σχετικής σημασίας των μεταβλητών και δημιουργήθηκαν: (α) 24 νέοι χάρτες 
καταλληλότητας ενδιαιτήματος με βάση το σημερινό κλίμα και τις άλλες μεταβλητές, (β) 96 
χάρτες με βάση δύο κλιματικά σενάρια (Α2=ακραίο, Β2=ήπιο) και δύο χρονικές κλίμακες 
(2020, 2080) και (γ) ο ι χάρτες των  διαφο ρών μεταξύ των σημερινών και μελλο ντικών 
προβλέψεων. Στους νέους χάρτες, η καταλληλότητα εκφράζεται ως πιθανότητα εμφάνισης 
από 0 έως 1 των επιλεγμένων ειδών. 

4. Έγινε αξιολόγηση των αποτελεσμάτων και της αξιοπιστίας τους σε συνεργασία με τους 
ειδικούς της δράσης Α1. Η γνώση για τα επιλεγμένα είδη συμπληρώθηκε μέσω 
μοντελοποίησης του οικολογικού τους θώκου (και της σχετικής σημασίας των μεταβλητών).  

5. Διαμορφώθηκε η διαχειριστική μελέτη του τελικού παραδοτέου: (α) Έγιναν προτάσεις και 
μεθοδολογικά σχήματα της μελλοντικής χρήσης των αποτελεσμάτων αλλά και της 
βελτίωσής τους. (β) Έγιναν προτάσεις για τη βελτίωση της συνεκτικότητας του οικολογικού 
τοπίου της Κύπρου (συνάφεια με δράσεις ενημέρωσης προγράμματος). 

6. Δοκιμάστηκε και διατυπώθηκε η μεθοδολογία για τη χρήση των αποτελεσμάτων της δράσης 
Α4 για την παραγωγή χαρτών στο πλαίσιο των εθνικών αναφορών της Κύπρου για το άρθρο 
17 της οδηγίας 92/43/ΕΕ (π.χ. οι χάρτες για range, distribution, habitat for the species αλλά 
και της μελλοντικής προοπτικής διατήρησης). 

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

Σχετικά με την υποδράση C1.1 και συγκεκριμένα με τη δημιουργία ενός ποταμοφράκτη 
και δυο υδατοσυλλογών στην περιοχή του Άλυκου ποταμού-Άγιου Σωζόμενου, δημιουργήθηκε 
ένας ποταμοφράκτης από το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων (ΤΑΥ). Συγκεκριμένα, το φθινόπωρο 
2012, το ΤΑΥ γνωστοποίησε στο ΤΠ και ΤΔ την ύπαρξη κονδυλίου για έργο στη συγκεκριμένη 
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περιοχή και την ανάγκη για άμεση διάθεσή του, έως το τέλος του οικονομικού έτους. Για αυτό 
το λόγο, οι προαναφερθείσες υπηρεσίες συνεργάστηκαν και σύμφωνα με τις μελέτες που 
εκπονήθηκαν στο πλαίσιο των δράσεων Α2 και Α3 του Προγράμματος, προχώρησαν στην 
κατασκευή ενός εξαιρετικού ποταμοφράκτη, μεγαλύτερης κλίμακας από αυτόν που 
προγραμματιζόταν μέσω του Προγράμματος, με το διαθέσιμο κονδύλι του ΤΑΥ. Το καλοκαίρι 
2013 θα παρατηρηθεί από τις υπηρεσίες ο τρόπος που συμπεριφέρεται το έργο και θα 
αξιολογηθεί αν θα χρειαστούν συμπληρωματικές εργασίες (στεγανοποίησης, συγκράτησης 
πρανών, κλπ). Οι θέσεις των λιμνών στην περιοχή Σκούλλη θα επανεπιλεγούν, καθώς προέκυψε 
ενδεχόμενη δυσκολία στην πρόσβασή τους για την κατασκευή αλλά και για τη μετέπειτα 
παρακολούθησή τους. Στόχος λήξης της δράσης είναι ο Νοέμβριος 2013. Τέλος, έχουν επιλεγεί 
οι θέσεις των τριών ανοιγμάτων στη βλάστηση για τα χειρόπτερα στις περιοχές Ξερός Ποταμός, 
Χα Ποτάμι και Κοιλάδα Καρκώτη, όπως αναφέρονται στην πρόταση και θα δημιουργηθούν 
μόλις μειωθεί η στάθμη του νερού.  

Σχετικά με την υποδράση C1.2 και όπως προτάθηκε στην ΕΑ, θα δημιουργηθεί πιλοτικό 
λιμνίο σε περιοχή εντός της λίμνης Παραλιμνίου. Συγκεκριμένα, μετά από επιτόπιες έρευνες του 
ΤΑΘΕ και του ΤΠ, θεωρήθηκε ότι η εκβάθυνση για τη δημιουργία λιμνίου θα αυξήσει τη 
διαθεσιμότητα κατάλληλου ενδιαιτήματος για το είδος Natrix natrix cypriaca και θα 
δημιουργήσει διάδρομο για τη διασπορά του (stepping stone). Έχουν επιλεγεί σημεία ΒΑ της 
Λίμνης Παραλιμνίου έτσι ώστε να διασφαλισθεί ο πληθυσμός και η συνοχή του ενδιαιτήματος. 
Τα σημεία που προτείνονται φαίνονται στους Χάρτες 1 και 2 (Παράρτημα 9). Συγκεκριμένα, 
προτείνεται η εκβάθυνση αβαθούς σημείου (σημείο 1) που βρίσκεται λίγα μέτρα από το 
τελευταίο κανάλι, η δημιουργία μικρού καναλιού ενδιάμεσα (σημείο 2) και τέλος, η δημιουργία 
του πιλοτικού λιμνίου (σημείο 3). Τα σημεία έχουν επιλεγεί με τη βοήθεια Λειτουργού του ΤΑΥ 
έτσι ώστε να διασφαλισθεί ότι οι θέσεις θα τροφοδοτούνται με νερό και από τον υπόγειο 
υδροφορέα.  

 Οι εργασίες πρόκειται να ξεκινήσουν μετά το τέλος του καλοκαιριού, αφού στεγνώσει η 
λίμνη Παραλιμνίου και να ολοκληρωθούν έως την αναθεωρημένη λήξη της δράσης, το 
Νοέμβριο 2013.      

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). 

Οι εργασίες ολοκληρώθηκαν επιτυχώς σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα. Έγιναν οι 
προβλεπόμενες εργασίες σε 13 κτίρια, καθώς και σε 5 γαλαρίες, σύμφωνα με τις τεχνικές 
προδιαγραφές που είχαν ετοιμαστεί. Επίσης, τοποθετήθηκαν θερμοπαγίδες μέσα στις στέγες των 
κτιρίων που έγιναν εργασίες, ενώ εξωτερικά αλλά και σε τριγύρω δέντρα τοποθετήθηκαν bat 
boxes, όπως προβλεπόταν στην πρόταση. Ήδη σε κάποια από τα κτίρια έχουν εντοπιστεί άτομα 
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νυχτερίδων χρησιμοποιώντας είτε τα κτίρια είτε τις ξύλινες κατασκευές (θερμοπαγίδες και bat 
boxes). Σε ορισμένα απομονωμένα κτίρια έχουν γίνει κάποιοι βανδαλισμοί. Συγκεκριμένα, 
καταστράφηκαν δύο καγκελόπορτες στην περιοχή Αμίαντος, το κόστος των οποίων είναι 
περίπου €500,00. Επίσης, έσπασε το plexiglass ενός παραθύρου στον Άγιο Νικόλαο Στέγης 
(κόστος €150,00) και κρίνεται σκόπιμο να αγοραστούν και να τοποθετηθούν επιπλέον 
κλειδαριές και σύρτες (κόστος περίπου €50,00). Οι ζημιές αυτές θα αποκατασταθούν το 
συντομότερο και θα καλυφθούν από τον προϋπολογισμό του έργου.  

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

Η δράση ολοκληρώθηκε σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα, το Σεπτέμβριο 2012. 
Συγκεκριμένα, τον Ιούνιο 2012 προκηρύχθηκε η προ σφο ρά και έως τη λήξη της δράσης 
δημιουργήθηκαν 4 ξερολιθιές και 35 σωροί από πέτρες, στις περιοχές που προβλέπονταν στην 
εγκεκριμένη πρόταση (2 ξερολιθιές στο Εθνικό Δασικό Πάρκο Τροόδους, 1 στην περιοχή 
Σταυρός της Ψώκας-Καρκαβάς και 1 στην περιοχή Μαδαρή-Παπούτσα. Δέκα σωροί από πέτρες 
δημιουργήθηκαν στην περιοχή Άλυκος Ποταμός-Άγιος Σωζόμενος, πέντε στην ίδια περιοχή 
κοντά στον ποταμοφράκτη, δέκα στην περιοχή Σκούλλη και άλλοι δέκα στην περιοχή της 
Λίμνης Παραλιμνίου). Φωτογραφίες από τις κατασκευές δίνονται δειγματοληπτικά στο 
Παράρτημα 10. Οι κατασκευές αξιολογούνται ιδιαίτερα επιτυχείς, καθώς έχουν ενσωματωθεί 
πλήρως στο φυσικό τοπίο. Σε μερικές από αυτές έχουν ήδη εντοπιστεί ζώα να τις χρησιμοποιούν 
(όπως, η σαύρα του Τροόδους (Phoenico lacerda troodica) και φίδια (πχ Dolichophis jugularis) 
στις ξερολιθιές και το νερόφιδο Natrix natrix cypriaca και οι σαύρες Phoenico lacerda troodica 
και Laudakia stellio cypriaca στους σωρούς από πέτρες). Το τελικό κόστος της δράσης ήταν 
χαμηλότερο από αυτό που είχε προϋπολογιστεί αρχικά και λαμβάνοντας υπόψη τα θετικά τους 
αποτελέσματα, προτείνεται η κατασκευή περίπου δέκα επιπλέον σωρών από πέτρες και μίας 
ξερολιθιάς, μήκους 30 μέτρων.  

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 ασφαλή υπόγεια περάσματα ολοκληρώθηκαν επιτυχώς, σε δασικό χωμάτινο δρόμο 
και σε κύριο δρόμο στο Εθνικό Δασικό Πάρκο Τροόδους και στην περιοχή Άλυκος Ποταμός – 
Άγιος Σωζόμενος (Κοτσιάτης). Συγκεκριμένα, στο δασικό χωμάτινο δρόμο δημιουργήθηκε 
ολοκληρωμένο υπόγειο πέρασμα, ενώ στον κύριο δρόμο στην περιοχή Πλατάνια και στην 
περιοχή Άλυκος Ποταμός-Άγιος Σωζόμενος τοποθετήθηκαν πτερυγότοιχοι σε υφιστάμενα 
περάσματα από τσιμεντοσωλήνες. Φωτογραφίες δίνονται στο Παράρτημα 11. Η επιλογή των 
σημείων για τα ασφαλή περάσματα έγινε αφού αξιολογήθηκαν τα δεδομένα από νεκρά ζώα στις 
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περιοχές όπου διαβιούν τα επιλεγμένα ερπετά του προγράμματος. Τα περάσματα 
παρακολουθούνται από το προσωπικό του ΤΠ για ενδεχόμενες φθορές ή βανδαλισμούς.  

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

Η δράση ολοκληρώθηκε σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα και σημειώνει μεγάλη επιτυχία 
σε πρακτικό αλλά και σε κοινωνικό επίπεδο. Μερικά από τα δέντρα έχουν ήδη καρποφορήσει, 
ενώ τη συντήρηση της φυτείας (ποτίσματα, καθαρισμός, στηρίγματα κ.α.) την έχει αναλάβει το 
ΤΔ, με δικό του προσωπικό. Φωτογραφίες της φυτείας δίνονται στο Παράρτημα 12.  

3.1.10 Δράση C.6: Δημιουργία και προστασία μικροαποθεμάτων για τα 
ασπόνδυλα είδη. (Έναρξη 10/2011-Προβλεπόμενη λήξη 9/2012-
Αναθεωρημένη Λήξη 3/2013). 

Η δράση υλοποιήθηκε επιτυχώς, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα και τα αποτελέσματά 
της κρίνονται ιδιαίτερα αξιόλογα. 

Αναφορικά με την υποδράση C6.1, κατασκευάστηκαν τα εναπομείναντα τρία λιμνία στις 
περιοχές Σταυρός της Ψώκας/Καρκαβάς και Κοιλάδα των Κέδρων/Κάμπος.  

Σχετικά με την υποδράση C6.2, έγινε εργασία πεδίου για την εξεύρεση κατάλληλων 
θέσεων και υλοποιήθηκε το έργο. Δημιουργήθηκαν δέκα ομάδες δέντρων στο Εθνικό Δασικό 
Πάρκο Τροόδους, Κοιλάδα των Κέδρων / Κάμπος, Περιοχή Σταυρός της Ψώκας / Καρκαβάς και 
Βουνί Παναγιάς. Τοποθετήθηκαν ταμπέλες για το είδος Propomacrus cypriacus σε εμφανή για 
τους περαστικούς σημεία και έγινε διαχείριση της βλάστησης (αφαιρέθηκαν ξενικά είδη, όπως 
ευκάλυπτοι και αΐλανθοι, κλαδεύτηκε η υφιστάμενη βλάστηση), με στόχο τη βελτίωση του 
ενδιαιτήματος του είδους. 

Η υποδράση C6.3, ολοκληρώθηκε ως εξής: (α) Οι Φυτείες Σταυρού της Ψώκας, Βουνί 
Παναγιάς και Κέδρα/Κάμπος ολοκληρώθηκαν κατά το 2012 και έτυχαν περιποίησης από το ΤΔ. 
Το σύστημα ποτίσματος για τις φυτείες Σταυρός της Ψώκας και Κοιλάδα των Κέδρων/Κάμπος 
αγοράστηκε από άλλα κονδύλια του ΤΔ, χωρίς επιβάρυνση του ICOSTACY. Τοποθετήθηκαν 
προστατευτικά πλέγματα στις φυτείες Σταυρού της Ψώκας και Κάμπος και τοποθετήθηκε 
σύστημα ποτίσματος στη φυτεία Βουνί Παναγιάς. Στην υφιστάμενη περίφραξη έγιναν μικρές 
επιδιορθώσεις. (β) Η φυτεία Σταυροβουνίου ολοκληρώθηκε το Μάρτιο 2013, μετά την έγκριση 
του επίσημου αιτήματος τροποποίησης (αντικατάσταση της περιοχής του Κάβο Γκρέκο με την 
περιοχή του Σταυροβουνίου-υπογράφηκε στις 8.1.2013). Φυτεύτηκαν 300 χαρουπιές και 200 
δρύες και τοποθετήθηκαν προστατευτικά πλέγματα. Στο Παράρτημα 25, ερώτημα 20 δίνεται 
αναλυτικά ο προϋπολογισμός για τις υπηρεσίες άρδευσης.  

Τα έργα της δράσης θα παρακολουθούνται από το Τμήμα Δασών και θα τυγχάνουν της 
ανάλογης περιποίησης. Φωτογραφίες από τις φυτείες δίνονται στο Παράρτημα 13.  
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3.1.11 Δράση C.7: Έλεγχος των ξενικών και εισβλητικών ανταγωνιστικών 
ειδών. (Έναρξη 4/2011-Προβλεπόμενη λήξη 3/2014-Αναθεωρημένη 
λήξη 2/2013). 

Στο πλαίσιο υλοποίησης της δράσης συνελήφθησαν επτά ενήλικες χελώνες του 
εισβλητικού είδους Trachemys scripta από τρεις περιοχές: φράγμα Κοτσιάτη, Πεδιαίος ποταμός 
και Αγ. Ιωάννης Πιτσιλιάς, οι οποίες μεταφέρθηκαν στο Ζωολογικό Κήπο Λεμεσού. Ειδικά για 
τον Πεδιαίο ποταμό, δεν ήταν δυνατή η επιθεώρηση του κομματιού του που βρίσκεται στην 
Πράσινη Γραμμή και το οποίο ενδεχομένως να φιλοξενεί χελώνες που μπορεί μελλοντικά να 
μεταφερθούν στο ελεύθερο κομμάτι του ποταμού. Καθώς τα άτομα του είδους Trachemys 
scripta έχουν συλλεχθεί και η απομάκρυνση του αμερικάνικου λαυρακιού δε θα 
πραγματοποιηθεί, η δράση θεωρείται ότι έχει ολοκληρωθεί επιτυχώς και προτείνεται η λήξη της.  

Επίσης, συνελήφθησαν και σημαδεύτηκαν 38 χελώνες του είδους M. rivulata. Από κάθε 
άτομο συλλέχθηκαν μορφολογικές μετρήσεις και παρατηρήσεις και δείγματα ιστών για μοριακές 
αναλύσεις. Αναλυτικά βλ. Παράρτημα 14. 

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

Στο πλαίσιο της υποδράσης C8.1, ολοκληρώθηκαν οι εργαστηριακές και οι στατιστικές 
αναλύσεις για όλα τα είδη, όπως είχε προβλεφθεί. Συνοπτικά τα αποτελέσματα είναι τα εξής: 

Euplagia quadripunctaria: Υπάρχει ελάχιστη διαφοροποίηση (μοριακά) σε ολόκληρη 
την παγκόσμια κατανομή του. 

Propomacrus cypriacus: Σαφής διαφοροποίηση (μοριακά) του Κυπριακού πληθυσμού 
από αυτούς εκτός νησιού αλλά εντός της Κύπρου η διαφοροποίηση είναι αμελητέα. 

Mauremys rivulata: Η γενετική διαφοροποίηση είναι ελάχιστη γενικά. 
Hierophis cypriensis: Ελάχιστη γενετική διαφοροποίηση εντός Κύπρου. 
Natrix natrix cypriaca: Μηδενική διαφοροποίηση εντός Κύπρου. 

Τα αποτελέσματα των γενετικών αναλύσεων παρουσιάζονται αναλυτικά στο Παράρτημα 14. 
Τα ευρύτερα αποτελέσματα της υποδράσης C8.2 έως σήμερα κρίνονται ιδιαίτερα 

σημαντικά, καθώς η προσπάθεια αυτή δε στοχεύει μόνο στα ποσοτικά αποτελέσματα. 
Συγκεκριμένα, συμβάλλει στη συλλογή της απαραίτητης πληροφορίας για το χειρισμό των ειδών 
σε συνθήκες αιχμαλωσίας, το οποίο θεωρείται ένα πολύτιμο κεφάλαιο που θα αποδώσει 
μελλοντικά. Επίσης, πολύ βασικό κομμάτι της υποδράσης αποτέλεσε η δημιουργία των 
κατάλληλων υποδομών και η εμπειρία που συσσωρεύτηκε σε όλη την ομάδα 
συμπεριλαμβανομένων νέων Κύπριων επιστημόνων, οι οποίοι συνεργάστηκαν σε διάφορες 
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φάσεις του προγράμματος, δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για μακροπρόθεσμη συνέχιση της 
δράσης, σύμφωνα με τα πρότυπα της IUCN1

Hierophis cypriensis: Έχουν συλλεχθεί και διατηρούνται 3 άτομα του είδους (2 
αρσενικά, 1 θηλυκό). Το ένα αρσενικό διατηρείται ξεχωριστά από τα άλλα. Τα άτομα 
διατηρούνται σε γυάλινα τερράρια, κατάλληλα διαμορφωμένα, σε κτηριακό χώρο ελεγχόμενης 
πρόσβασης. Η θερμοκρασία και η υγρασία εντός των τερραρίων ελέγχονται καθημερινά. 
Απουσία ακόμη και των βασικών πληροφοριών αναφορικά με την οικολογία του είδους, 
καθιστά ιδιαίτερα σημαντικές τις μέχρι στιγμής αποκτηθείσες πληροφορίες σχετικά με τις 
τροφικές του προτιμήσεις, την περίοδο διαχείμασης και επαναδραστηριοποίησης και τη 
φαινολογία του. Οι πληροφορίες αυτές πέραν από το επιστημονικό ενδιαφέρον που φέρουν, 
κρίνονται ως απαραίτητες για τη διατύπωση μελλοντικών προτάσεων για την ορθότερη και 
αποτελεσματικότερη διαχείριση του είδους

. 
Η αναπαραγωγή σε αιχμαλωσία, έχει προβλεφθεί για 3 είδη: Hierophis cypriensis, Natrix 

natrix cypriaca και Mauremys rivulata. Εντός του Ζωολογικού Κήπου Λεμεσού έχει 
δημιουργηθεί η φυσική υποδομή για τη στήριξη της δράσης (περιγραφή της κάθε υποδομής 
ακολουθεί στις ενότητες του κάθε είδους ξεχωριστά), τόσο κατά τη διάρκεια του προγράμματος 
όσο και (κυρίως) μετά τη λήξη του, δραστηριότητα που κρίνεται και ως πιο σημαντική. Τα 
άτομα των τριών ειδών παρακολουθούνται σε τακτά χρονικά διαστήματα, τόσο από 
αντιπροσώπους των ΜΦΙΚ, όσο και από λειτουργούς των αρμόδιων τμημάτων, ενώ 
εξειδικευμένο προσωπικό του Ζωολογικού Κήπου Λεμεσού φροντίζει για την καθημερινή 
επίβλεψη των υποδομών και τη σίτιση των ατόμων.  

2.  
Natrix natrix cypriaca: Διατηρούνται 2 ζευγάρια του είδους. Ένα ζευγάρι από την 

περιοχή Παραλιμνίου και ένα δεύτερο ζευγάρι από την περιοχή Μαρούλενας. Τα άτομα είναι 
τοποθετημένα σε κατάλληλες υποδομές οι οποίες αποτελούνται από δύο ξεχωριστούς 
υπαίθριους ανοικτούς κλωβούς (διαστάσεων ~5 m2

Κατά τη διάρκεια του 2012 μεταφέρθηκε στον ένα κλωβό ζευγάρι (αρσενικό και θηλυκό 
άτομο) φιδιών από την περιοχή του Παραλιμνίου. Το θηλυκό άτομο ήταν ήδη έγκυο κατά τη 

 έκαστος) με τεχνητή λίμνη, οι οποίοι φέρουν 
ποικιλία μικροενδιαιτημάτων ικανά να καλύψουν τις ανάγκες των ερπετών.  Οι κλωβοί αυτοί 
βρίσκονται σε απομονωμένη, μακριά από τους επισκέπτες, περιοχή του ζωολογικού κήπου και 
εντός της λίμνης βρίσκεται μεγάλος αριθμός γυρίνων, βατράχων και μικρών ψαριών τα οποία 
αποτελούν το διαιτολόγιο του συγκεκριμένου είδους ερπετών.  

                                                           
1 ΙUCN Technical Guidelines on the Management of Ex-situ populations for Conservation 
http://data.iucn.org/Themes/ssc/publications/policy/exsituen.htm 

2 ΙUCN Technical Guidelines on the Management of Ex-situ populations for Conservation 
http://data.iucn.org/Themes/ssc/publications/policy/exsituen.htm 
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σύλληψή του. Τον Αύγουστο υπήρξε επιτυχημένη ωοαπόθεση αυγών (18 στο σύνολο). Τα αυγά  
εκκολάφτηκαν επιτυχώς 1 μήνα σχεδόν μετά την ωοαπόθεσή τους και πέντε από αυτά μπόρεσαν 
να απελευθερωθούν επιτυχώς και με ασφάλεια στην περιοχή Παραλιμνίου, λίγες ημέρες μετά 
από την εκκόλαψή τους. Η χρήση ανοιχτών κλωβών, παρουσίασε, σε αρχική φάση, ορισμένα 
πρακτικά προβλήματα που συνοψίζονται στα ακόλουθα: 

Λόγω απουσίας προηγούμενης εμπειρίας στον τρόπο καθορισμού και διατύπωσης των 
προδιαγραφών, των όρων και καθορισμού της οικονομικής διαδικασίας για την πραγματοποίηση 
του έργου, υπήρξε καθυστέρηση στην ολοκλήρωση της διενέργειας του διαγωνισμού και 
ολοκλήρωσης της φυσικής υποδομής του έργου. 

Παρά την προσπάθεια πρόβλεψης και αναλυτικής περιγραφής της κατασκευής, 
παρουσιάστηκαν προβλήματα με λεπτομέρειες της κατασκευής και κάποια από τα 
χρησιμοποιηθέντα τα υλικά. Οι αστοχίες έγιναν αντιληπτές σταδιακά, πρώτα με την απόδραση 2 
ενήλικων και στη συνέχεια με την αδυναμία εντοπισμού (χωρίς να είναι βέβαιο ότι πρόκειται 
περί απόδρασης) κάποιων νεοεκκολαφθέντων. 

Και οι δυο κατηγορίες προβλημάτων που περιγράφονται είναι αναμενόμενες σε 
προσπάθειες διαχείρισης ζωντανών οργανισμών και ιδίως σε προσπάθειες ex situ 
αναπαραγωγής. Από εδώ προκύπτει και η μετ’ επιτάσεως εστίαση στην ανάγκη συνέχισης του 
έργου και μετά τη λήξη του προγράμματος, δεδομένης της «ωρίμανσης» της δράσης σε τεχνικό, 
κατασκευαστικό και επιστημονικό επίπεδο. Μόνον έτσι θα κεφαλαιοποιηθεί η επένδυση σε 
χρήματα και ανθρώπινη προσπάθεια που επενδύθηκαν μέσω του ICOSTACY και θα 
μεγιστοποιηθούν τα θετικά αποτελέσματα για τον πληθυσμό του είδους (χωρίς αυτό  να 
ακυρώνει την ανάγκη υλοποίησης των υπόλοιπων, σχετικών με το είδος, προτάσεων).  

Το Μάρτιο του 2013 έγιναν τροποποιητικές – διορθωτικές παρεμβάσεις στους κλωβούς 
του Ζωολογικού Κήπου Λεμεσού (βελτίωση τοιχωμάτων, στεγάστρου και αποχέτευσης) στη 
βάση των παρατηρήσεων που έγιναν το 2012 (βλ. §3.1.21 και Παράρτημα 22). Πέραν των 
προβλημάτων της αρχικής φάσης και με την ολοκλήρωση των σχετικών διορθωτικών ενεργειών, 
διαπιστώσαμε πως η χρήση ανοικτών κλωβών ευνοεί τη δράση της ex-situ conservation αφού 
δεν αντιμετωπίστηκαν προβλήματα με την υγεία των εκκολαφθέντων φιδιών. Οπότε θεωρούμε 
σωστή αυτήν την επιλογή παρά το πρόβλημα της μεγαλύτερης δυσκολίας παρακολούθησης των 
ατόμων από ότι αν ήταν σε ελεγχόμενο κλωβό. 

Το Μάιο του 2013 μεταφέρθηκαν στο δεύτερο κλωβό ένα αρσενικό και ένα θηλυκό 
άτομο από την περιοχή της Μαρούλενας. Μέχρι την συγγραφή της παρούσης δεν έχει 
παρατηρηθεί ωοαπόθεση ή εκκόλαψη αυγών, αν και αναμένονται απελευθερώσεις νεαρών 
φιδιών αργότερα, εντός του έτους. Παρά τα αρνητικά αποτελέσματα της C8.1. (δηλαδή την 
απουσία γενετικής διαφοροποίησης μεταξύ των δύο πληθυσμών-Παράρτημα 14) δε θα 
προχωρήσουμε με την ανάμειξη των ατόμων από τους δύο πληθυσμούς, με το σκεπτικό ότι οι 
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καταγεγραμμένες μορφολογικές διαφορές αντανακλούν υπαρκτές περιβαλλοντικές πιέσεις. 
Συνεπώς θα ήταν λάθος να τις αγνοήσουμε και να απελευθερώσουμε ζώα τα οποία 
μορφολογικώς δεν αντιστοιχούν στο περιβάλλον. Αντιθέτως, αναζητάμε ακόμη την 
αποσαφήνιση των αιτιών της παρατηρούμενης μορφολογικής διαφοροποίησης. 

Mauremys rivulata: Εντός του 2012 μεταφέρθηκαν στο Ζωολογικό Κήπο Λεμεσού 5 
άτομα του είδους. Πρόκειται για 3 αρσενικά και 2 θηλυκά άτομα. Για τη στέγαση των ατόμων 
του είδους δημιουργήθηκε σχετική υποδομή (υπαίθριος ανοικτός κλωβός) με τρεχούμενα και 
λιμνάζοντα νερά, χώρους θερμορύθμισης, κάλυψης και ωοαπόθεσης. Τα άτομα διαχείμασαν 
επιτυχώς, ενώ έχουν παρατηρηθεί προσπάθειες συνεύρεσης μεταξύ αρσενικών και θηλυκών 
ατόμων. Αναμένεται η αναπαραγωγή των ατόμων που διατηρούνται για το σκοπό αυτό και η 
επακόλουθη απελευθέρωση νεαρών ατόμων στη φύση.  

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

Το έργο προβάλλεται συχνά στον έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο, καθώς και στα 
οπτικοακουστικά μέσα ενημέρωσης (τηλεόραση/ραδιόφωνο). Η συμμετοχή σε εκδηλώσεις με 
περιβαλλοντικό θέμα, συμβάλλει στην άμεση επαφή με το κο ινό, το οποίο επιβεβαιώνει το 
ενδιαφέρον του για τα είδη και τις δράσεις του προγράμματος και έτσι επιδιώκεται η 
ευαισθητοποίησή του για την ανάγκη προστασίας αυτών και των ενδιαιτημάτων τους. Πολύ 
σημαντική θεωρείται η προσέγγιση των νεαρών ηλικιών (η οποία επιτυγχάνεται και μέσω της 
διάχυσης της φορητής εκπαιδευτικής βαλίτσας). Από τον Ιούνιο 2012 έως το Μάιο 2013, 
δημοσιεύθηκαν και υλοποιήθηκαν τα παρακάτω: 

• Δύο άρθρα σε δύο περιβαλλοντικά περιοδικά. 
• Συμμετοχή σε δύο εκδηλώσεις. 
• Δύο άρθρα σε εημερίδες. 
• Ένα βίντεο για τα ενδιαιτήματα του όρους Τρόοδος. 
• Πέντε δελτία τύπου (έντυπα και ηλεκτρονικά).  
• Δύο τηλεοπτικές εκπομπές. 
• Η τέταρτη συνάντηση της ΚΕΔ. 
• Δύο ραδιοφωνικές εκπομπές. 

Η δημοσιότητα που έχει λάβει το ICOSTACY από την έναρξή του έως το  Μάιο 2013 
δίνεται αναλυτικά στο Παράρτημα 15, ενώ οι τηλεοπτικές και ραδιοφωνικές εκπομπές και 
παρουσιάσεις δίνονται σε ψηφιακή μορφή στο φάκελο «D1», στον οπτικό δίσκο. Η εναρκτήρια 
εκδήλωση του Προγράμματος δίνεται στο Παράρτημα 15 της ΑΑ και οι προηγούμενες τρεις 
συναντήσεις της ΚΕΔ στο Παράρτημα 19 της ΑΑ και Παράρτημα 26 της ΕΑ). Τα πρακτικά της 
4ης συνάντησης ΚΕΔ δίνονται στο Παράρτημα 16.  
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3.1.14 Δράση D.2: Παραγωγή ενημερωτικού υλικού. (Έναρξη 9/2011-
Προβλεπόμενη λήξη 9/2013-Αναθεωρημένη λήξη 11/2013). 

Έχει ετοιμαστεί η προσφορά για την παραγωγή ενημερωτικού υλικού και θα δοθεί τον 
Ιούλιο 2013 για ανάθεση. Οι τεχνικοί όροι θα περιλαμβάνουν την παραγωγή βίντεο και τριών 
τηλεοπτικών/ραδιοφωνικών σποτ. Η δράση αναμένεται να ολοκληρωθεί το Νοέμβριο 2013. 

Όσον αφορά το 64σέλιδο βιβλίο, οργανώνεται η πρώτη γραφή του κειμένου, με 
παράλληλη αναζήτηση και ανάγνωση εξειδικευμένης βιβλιογραφίας (επιστημονικά βιβλία, 
δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά, εκθέσεις των κυπριακών δημόσιων υπηρεσιών κ.ά.). 
Παράλληλα, καθορίζεται η εικονογράφηση κάθε κεφαλαίου, κυρίως με φωτογραφίες αλλά και 
με κάποια σχέδια (επισυνάπτεται σκαρίφημα του κειμένου και τρία προσχέδια-Παράρτημα 17). 

Αν και η βασική δομή των κεφαλαίων δεν αλλάζει, ωστόσο γίνονται μικρές αλλαγές 
στους τίτλους, προκειμένου να είναι πιο κατανοητοί και να συνδέονται πιο στενά με το κείμενο. 
Το τελικό κείμενο θα γραφεί έτσι ώστε να λειτουργεί σε συνδυασμό με την επιλεγμένη για κάθε 
κεφάλαιο εικονογράφηση.    

3.1.15 Δράση D.3: Πινακίδες ερμηνείας περιβάλλοντος. (Έναρξη 10/2010-
Προβλεπόμενη λήξη 3/2013-Αναθεωρημένη λήξη 7/2013). 

Ολοκληρώθηκε στην ψηφιακή μορφή (δράση D3.2) η παραγωγή των πινακίδων 
ερμηνείας περιβάλλοντος, το Μάιο 2013 (Παράρτημα 18). Οι θεματολογίες των πινακίδων 
αυξήθηκαν από 2-3 που είχαν προβλεφθεί στην εγκεκριμένη πρόταση σε 6, καλύπτοντας την 
πλειοψηφία των δράσεων C του προγράμματος. Τα θέματα που παράχθηκαν αφορούν α) την 
αποκατάσταση κτιρίων ως ενδιαίτημα για τα χειρόπτερα, β) την αποκατάσταση στοών ορυχείων 
ως ενδιαίτημα για τα χειρόπτερα, γ) τη δημιουργία φυτείας για την αιγυπτιακή φρουτονυχτερίδα, 
δ) τη δημιουργία υπόγειων ασφαλών περασμάτων για τα ερπετά, ε) τη δημιουργία 
υδατοσυλλογών για τα ερπετά και τέλος, στ) τη δημιουργία καταφυγίων για τα ασπόνδυλα. 
Ύστερα από πρόταση της ΕΟΠ θα παραχθούν δύο ακόμα θεματολογίες (μία γενικής περιγραφής 
του προγράμματος και μία για την αναπαραγωγή σε αιχμαλωσία), εντός του καλοκαιριού 2013. 
Προκηρύχθηκε και κατακυρώθηκε η προσφορά για την κατασκευή 11 στεγάστρων και την 
εκτύπωση 16 πινακίδων. Τα στέγαστρα είναι βάσει σχεδίου που ετοιμάστηκε από το Τμήμα 
Δασών, το οποίο έχει δοκιμαστεί και σε άλλα προγράμματα επιτυχώς. Έχουν επιλεγεί τα σημεία 
που θα τοποθετηθούν και η τοποθέτησή τους αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί εντός του Ιουλίου 
2013.   

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

Ο δανεισμός και η χρήση της φορητής εκπαιδευτικής βαλίτσας ξεκίνησε μετά την 
παρουσίασή της στο πρώτο σεμινάριο για τους εκπαιδευτικούς (29.11.2012-βλ. §3.1.17), 
σύμφωνα με την καθοδήγηση του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Κύπρου (ΠΙΚ). Σε όλους τους 
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συμμετέχοντες στο σεμινάριο (57 εκπαιδευτικοί) δόθηκε ηλεκτρονικό αντίγραφο του 
εκπαιδευτικού υλικού, καθώς και από ένα αντίτυπο του εικονογραφημένου παραμυθιού, 
αυτοκόλλητα και άλλο έντυπο υλικό από το ΤΠ. Η εκπαιδευτική βαλίτσα χρησιμοποιήθηκε από 
τους συνεργάτες του προγράμματος σε ένα νηπιαγωγείο και ένα εξατάξιο δημοτικό σχολείο στο 
Ζωολογικό Κήπο Λεμεσού (περίπου 350 μαθητές), παρουσιάστηκε σε εκδήλωση στο δημοτικό 
σχολείο Αγίου Ανδρέα (σε μαθητές και γονείς) και τέλος, παρουσιάστηκε ως εκπαιδευτικό 
εργαλείο στους τριτοετείς φοιτητές του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του 
Πανεπιστημίου Λευκωσίας (περίπου 30 φοιτητές).  

Βαλίτσες έχουν δανειστεί έως σήμερα τα εξής σχολεία: (α) δημοτικό σχολείο Αγίων 
Αναργύρων Μιχάλης Κακογιάννης Λάρνακας (έξι τάξεις, των δύο τμημάτων η καθεμιά), (β) Α’ 
νηπιαγωγείο Παρεκκλησιάς Λεμεσού, (γ) Α’ νηπιαγωγείο Ύψωνα Λεμεσού, (δ) Β’ νηπιαγωγείο 
Ύψωνα Λεμεσού, (ε) Δ’ δημοτικό σχολείο Αραδίππου Λάρνακας Άγιος Φανούριος, (στ) Α’ 
δημοτικό σχολείο Αγίου Δομετίου Λευκωσίας, (ζ) Δ’ δημοτικό σχολείο Λατσιών Λευκωσίας, 
(η) Δημοτικό σχολείο Αγίας Βαρβάρας Λευκωσίας. Υπολογίζεται ότι ο αριθμός των μαθητών 
που συμμετείχαν στις δραστηριότητες της βαλίτσας είναι 760.  

Ο στόχος της δράσης σύμφωνα με το Πρωτόκολλο Παρακολούθησης (έντεκα σχολεία 
έως τη λήξη του έργου) αναμένεται να υπερκαλυφθεί. Η εκπαιδευτική βαλίτσα έτυχε θερμής 
υποδοχής από τους εκπαιδευτικούς και η αξιολόγησή της θα πραγματοποιηθεί ποιοτικά μέσω 
των φύλλων αξιολόγησης (δίνονται ενδεικτικά αντίγραφα στο Παράρτημα 19). 

Το υλικό που περιέχει η βαλίτσα παρατίθεται σε ψηφιακή μορφή στο Παράρτημα 12 της 
ΕΑ. Επίσης, επισυνάπτονται βιβλιαράκια και αυτοκόλλητα, σύμφωνα με το σημείο 15 της 
επιστολής 11.10.12.  

3.1.17 Δράση D.5: Συναντήσεις εργασίας, σεμινάρια, συνέδρια και 
εκπαίδευση προσωπικού. (Έναρξη 4/2011-Προβλεπόμενη λήξη 
9/2013-Αναθεωρημένη λήξη 2/2014). 

Κατά την περίοδο αναφοράς πραγματοποιήθηκαν τα δύο από τα τέσσερα προβλεπόμενα 
σεμινάρια.  

Το πρώτο σεμινάριο για τους εκπαιδευτικούς πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία στις 
29.11.2012 στο ΠΙΚ, στη Λευκωσία. Η προσέλευση ξεπέρασε κατά πολύ τον αρχικό στόχο 
(συμμετείχαν τελικά 57 εκπαιδευτικοί έναντι του στόχου των 25). Το πρόγραμμα της 
ενημερωτικής συνάντησης περιλάμβανε παρουσίαση από τον κ. Καδή, Αναπληρωτή Καθηγητή 
του Πανεπιστημίου Frederick σχετικά με τη σημασία της ανάπτυξης των προγραμμάτων για τη 
βιοποικιλότητα στην Κύπρο, παρουσίαση για την πανίδα της Κύπρου και την ανάγκη για 
προστασία της από την κ. Ξενοφώντος, Λειτουργό του ΤΠ, παρουσίαση για τις προστατευόμενες 
περιοχές ως εργαλείο περιβαλλοντικής εκπαίδευσης από την κ. Ζαχαρίου του ΠΙΚ και τέλος, 
παρουσίαση της φορητής εκπαιδευτικής βαλίτσας «Γνωριμία και διατήρηση των ειδών της 
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πανίδας της Κύπρου» από την κ. Μακρυκώστα Υπεύθυνη του Προγράμματος (Project Officer). 
Ακολούθησε συζήτηση με τους συμμετέχοντες εκπαιδευτικούς, οι οποίοι είχαν την ευκαιρία να 
περιεργαστούν το υλικό που είχε τοποθετηθεί στην αίθουσα. Όλοι οι συμμετέχοντες έλαβαν 
βεβαίωση συμμετοχής, καθώς και ηλεκτρονικό αντίγραφο του εκπαιδευτικού υλικού, αντίτυπο 
του εικονογραφημένου παραμυθιού, αυτοκόλλητα και άλλο έντυπο υλικό από το ΤΠ.   

Το πρώτο σεμινάριο για το προσωπικό που ασχολείται με τη διαχείριση φυσικών ή/και 
αγροτικών περιοχών πραγματοποιήθηκε με επιτυχία στις 21.5.2013, σε αίθουσα του ΥΓΦΠΠ. Ο 
αριθμός των συμμετεχόντων ξεπέρασε τον αρχικό στόχο που προέβλεπε η πρόταση (37 
συμμετέχοντες έναντι 25). Το σεμινάριο περιλάμβανε σειρά παρουσιάσεων για το νομοθετικό 
πλαίσιο, προστασία και διαχείριση ειδών και των ενδιαιτημάτων τους από την κ. Ξενοφώντος, 
Λειτουργό του ΤΠ. Παρουσίαση για την εκτίμηση του καθεστώτος διατήρησης και προτάσεις 
διαχείρισης για τρία ερπετά και δύο αρθρόποδα της Κύπρου, από το Δρ. Λυμπεράκη του ΜΦΙΚ. 
Επίσης, έγινε παρουσίαση για την παρακολούθηση των πληθυσμών νυχτερίδων της Κύπρου 
(τεχνικές, αποτελέσματα και μελλοντικές προοπτικές) από το Δρ. Γεωργιακάκη του ΜΦΙΚ και 
παρουσίαση για την αναπαραγωγή σε αιχμαλωσία τριών προστατευόμενων ερπετών, από τον κ. 
Ζώτο του Πανεπιστημίου Frederick. Η συνάντηση είχε διαδραστικό χαρακτήρα, με συζήτηση 
μεταξύ του κοινού και των προσκεκλημένων, η οποία πραγματοποιήθηκε σε όλη τη διάρκειά 
της.  

Σχετικό πληροφοριακό υλικό, καθώς και οι λίστες συμμετεχόντων για τα δύο σεμινάρια 
δίνεται στο Παράρτημα 20. Οι παρουσιάσεις που έγιναν δίνονται σε ηλεκτρονική μορφή στο 
φάκελο «D5», στον οπτικό δίσκο που συνοδεύει την παρούσα αναφορά.  

3.1.18 Δράση D.6: Ενημερωτικές πινακίδες. (Έναρξη 10/2010-Λήξη 12/2011-
Αναθεωρημένη λήξη 3/2013). 

Το δεύτερο σεμινάριο για τους εκπαιδευτικούς, με στόχο την αξιολόγηση των 
αποτελεσμάτων της βαλίτσας, πρόκειται να πραγματοποιηθεί τον Οκτώβριο 2013. Το δεύτερο 
σεμινάριο για το προσωπικό προγραμματίζεται για το Σεπτέμβριο 2013, με ενδεχόμενο να 
διεξαχθεί στην περιοχή του Προδρόμου Λεμεσού σε συνεργασία με τον Οργανισμό Αγροτικών 
Πληρωμών (ΚΟΑΠ), ο οποίος προγραμματίζει παρουσίαση για τα ερπετά της Κύπρου και στόχο 
έχει την προσέλκυση προσωπικού από περισσότερες περιφέρειες της Κύπρου. Η συνάντηση 
εργασίας προγραμματίζεται για αρχές Φεβρουαρίου 2014.  

Έχουν τοποθετηθεί 15 ενημερωτικές πινακίδες σε έργα του προγράμματος, σύμφωνα με 
το χρονοδιάγραμμα. Λόγω διαθέσιμων πιστώσεων από τη δράση και σύμφωνα με την επιστολή 
από 13.08.2012 της ΕΕ, θα τοποθετηθούν ακόμα δύο.  
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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) ανανεώνεται συστηματικά, στην 
ελληνική και αγγλική έκδοση.

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

     

Κατόπιν επίσημου αιτήματος τροποποίησης που υπογράφηκε στις 8.1.2013, προστέθηκε 
ένας επιπλέον εταίρος στο πρόγραμμα, η εταιρία ΑΤΕΠΕ, η οποία ανέλαβε από την 1.1.2013 τις 
δράσεις του εταίρου ΟΙΚΟΣ ΕΠΕ που βρίσκονται σε εξέλιξη, καθώς και τις δράσεις που δεν 
έχουν ξεκινήσει ακόμα (D8). Η συμμετοχή της ΟΙΚΟΣ ΕΠΕ ολοκληρώθηκε στις 31.12.2012 
(περισσότερες λεπτομέρειες στην §3.1.20). 

Η δράση εξελίσσεται ομαλά μιας και, παρά την ανάθεσή της στο νέο εταίρο (ΑΤΕΠΕ), η 
σύνθεση της ΜΣΔΠ (ο Project Coordinator και η Project Officer) παραμένει η ίδια.  

Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς, πραγματοποιήθηκε ο τρίτος έλεγχος της ΕΟΠ 
στην Κύπρο (βλ. πρακτικά-Παράρτημα 21). Προσλήφθηκε, όπως προβλέπουν οι κανονισμοί του 
LIFE, ο ανεξάρτητος ορκωτός λογιστής, ο οποίος έχει ήδη κάνει τον έλεγχο των οικονομικών 
του προγράμματος από την έναρξή του έως τις 31.5.2012, παραδίδοντας δύο αναφορές στο ΣΔ. 
Τέλος, από τον Ιούνιο 2012 μειώθηκε αισθητά και δεν αναγράφεται σε αναφορές 
ανθρωποχρόνου, ο χρόνος ενασχόλησης του Υπεύθυνου Λειτουργού του ΤΔ κ. Τσιντίδη (FD), 
λόγω της προαγωγής του σε Αναπληρωτή Διευθυντή του ΤΔ. Ο χρόνος αυτός αναπληρώνεται με 
την αύξηση του χρόνου ενασχόλησης των FO1 και FO4 (κ. Νικολάου και κ. Κακούρη). 

Την οικονομική διαχείριση του προγράμματος έχει αναλάβει η ΑΤΕΠΕ, 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.           

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. Οι δράσεις 
παρακολουθούνται με βάση το Πρωτόκολλο που εκπονήθηκε (Παράρτημα 1 της ΕΑ), 
στοχεύοντας στη σωστή και ποιοτική εκτέλεσή τους και την εμπρόθεσμη ολοκλήρωση των 
παραδοτέων τους. Οι δείκτες και οι αριθμοί-στόχοι που έχουν τεθεί φαίνεται πως θα έχουν 
επιτευχθεί ως τη λήξη του προγράμματος. Η εκτίμηση ότι το Πρωτόκολλο θα τηρηθεί κατά 90% 
κρίνεται εφικτή. 

Ο βιολογικός έλεγχος του προγράμματος καλύφθηκε από τις εργασίες της δράσης Α1 
μέχρι το τέλος αυτής. Μετά την ολοκλήρωση της δράσης Α1, συνεχίστηκαν οι επισκέψεις - 
επιθεωρήσεις στις περιοχές των έργων, προκειμένου να αποτιμηθεί η αποτελεσματικότητα των 

http://www.icostacy.gov.cy/�
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δράσεων του προγράμματος για τα επιλεγμένα είδη. Οι επισκέψεις αυτές θα πρέπει απαραιτήτως 
να συνεχιστούν σε τακτική βάση και μετά τη λήξη του προγράμματος, καθώς αφ’ ενός υπάρχει ο 
κίνδυνος των βανδαλισμών και αφετέρου κάποια έργα θα αρχίσουν να αποδίδουν μετά από 
πολλά χρόνια.  

Σχετικά με τους δείκτες παρακολούθησης που υιοθετήθηκαν,  σύμφωνα με το 
Πρωτόκολλο Παρακολούθησης (βλ. Παράρτημα 1 της ΕΑ):  

(α) Οι μοριακές αναλύσεις έδειξαν ότι σε κανένα από τα είδη που μελετήθηκαν δεν 
υπάρχουν διακριτοί πληθυσμοί μέσα στην Κύπρο. 

(β) Η δράση C8.2 εξελίσσεται ομαλά. Ήδη έχουν διαμορφωθεί, βελτιωθεί και 
λειτουργούν οι χώροι φιλοξενίας των συλληφθέντων ατόμων. Ο αριθμός των ατόμων που 
απελευθερώνονται (Natrix natrix cypriaca και Mauremys rivulata), ο αριθμός ζευγαριών προς 
αναπαραγωγή για το Hierophis cypriensis και ο αριθμός Trachemys scripta που αφαιρέθηκαν 
από το περιβάλλον, προβλέπεται να αυξηθούν κατά το 2013 με τη συνέχιση των σχετικών 
δραστηριοτήτων.  

(γ) εποίκιση ή μη και ποιο ρόλο παίζουν τα κατασκευαστικά έργα (υποδομές) του 
προγράμματος (Παράρτημα 22). 

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

Έχει γίνει δικτύωση με το πρόγραμμα Life “Chiro Med - Conservation and integrated 
management of two bat species in the French Mediterranean region” και με το ινστιτούτο 
GENERALITAT VALENCIANA, τα οποία ασχολούνται με είδη χειρόπτερων. Επιπλέον, έχει 
γίνει δίκτυο με άλλα έργα που υλοποιούνται στην Κύπρο (PLANTNET, OROKLINI, 
JUNIPERCY, BIOforLIFE), καθώς και με προγράμματα και οργανισμούς που ασχολούνται με 
θέματα βιοποικιλότητας. 

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 τελική έκθεση (31/03/2014), οι εταίροι του προγράμματος θα ολοκληρώσουν 

την υλοποίηση των δράσεών του. Συγκεκριμένα, θα ολοκληρωθούν οι δράσεις C1  (ως το 
Νοέμβριο 2013) και C8 (ως τη λήξη του έργου). Θα συνεχιστούν τα ποτίσματα των φυτειών, 
όπως είναι αναμενόμενο, για τις δράσεις C5 και C6, θα αποκατασταθούν κάποιες ζημιές που 
προκλήθηκαν (πχ δράση C2) και θα κατασκευαστούν επιπλέον σωροί από πέτρες και ξερολιθιές, 
εφόσον αυτό γίνει αποδεκτό (δράση C3). Επιπλέον, θα συνεχιστούν οι δραστηριότητες που 
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στοχεύουν στην ενημέρωση του κοινού και στη διάδοση των αποτελεσμάτων του προγράμματος 
(Δράση D1). Ως το Νοέμβριο 2013 θα ολοκληρωθεί η δράση D2 και εντός του καλοκαιριού 
2013 θα παραχθούν δυο ακόμη θέματα για τη δράση D3. Η φορητή εκπαιδευτική βαλίτσα 
(Δράση D4) θα εξακολουθήσει να διανέμεται στα σχολεία και μετά τη λήξη το υ έργο υ και η 
δράση D5 αναμένεται να ολοκληρωθεί με τη συνάντηση εργασίας ως τις αρχές Φεβρουαρίου 
2014. Η ιστοσελίδα (Δράση D7) θα συνεχίσει να ενημερώνεται και η εκλαϊκευμένη αναφορά 
(δράση D8) θα παραχθεί κατά το τελευταίο τρίμηνο του έργου. Οι δράσεις Ε του προγράμματος 
θα συνεχιστούν κανονικά ως τη λήξη του.   

Στον Πίνακα 2 παρουσιάζεται η πρόοδος και το χρονοδιάγραμμα των δράσεων σε 
διάγραμμα Gantt chart.  
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Πίνακας 2. 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 αποκτήθηκε σημαντική 
γνώση για την οικολογία των ειδών και των ενδιαιτημάτων τους και εκτιμήθηκε η παρούσα 
κατάσταση. Τα αποτελέσματα από τις δράσεις Α και C κρίνονται ως ιδιαίτερα θετικά για τα είδη 
του έργου. Ξεκινήσαμε από μια γενική ιδέα ανάγκης προστασίας από ενδείξεις που υπήρχαν και 
φτάσαμε σε μια κατάσταση όπου γνωρίζουμε κατανομές, αξιολογήσαμε του κινδύνους και 
έχουμε διαμορφωμένες ιδέες για την ανάγκη μελλοντικών δράσεων και την κατάσταση των 
ειδών (βλ. Παράρτημα 23). 

Ήδη τα πρώτα θετικά αποτελέσματα των δράσεων της κατηγορίας C συμβάλλουν προς 
την κατεύθυνση της ενίσχυσης των πληθυσμών και της βελτίωσης-προστασίας των 
ενδιαιτημάτων τους. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η δράση που αφορά τα ασπόνδυλα, 
μέσω της οποίας θα διατηρηθούν ιδανικά ενδιαιτήματα για το κυπριακό σκαθάρι (με την 
προστασία ομάδων ξενιστών), δημιουργήθηκαν ιδανικές συνθήκες για την Callimorpha 
quadripunctaria (με την κατασκευή των λιμνίων), ενώ παράλληλα δημιουργούνται ιδανικές 
μελλοντικές συνθήκες και διάδρομοι μέσω των φυτειών.  

Σημείωση: Ήδη έχει αναφερθεί η παρουσία της Callimorpha quadripunctaria στην 
περιοχή του λιμνίου του Σταυρού της Ψώκας. 

 
Έμμεσες Επιδράσεις: 

Ολοκληρώθηκε το μονοπάτι της φύσης στην περιοχή Μάμμαρη-Δένεια, από το ΤΠ και 
με σημαντική συμβολή της τοπικής κοινότητας, το οποίο οδηγεί στο χώρο όπου έγιναν οι 
φυτεύσεις για τη φρουτονυχτερίδα (δράση C5). Με τη βοήθεια των πινακίδων που 
τοποθετήθηκαν στο χώρο αυτό, η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των επισκεπτών αναμένεται 
να γίνει πιο αποτελεσματική.  

Επισκέπτες των περιοχών που τοποθετήθηκαν οι πινακίδες για το είδος Propomacrus 
cypriacus σε ομάδες δέντρων, επικοινώνησαν με Λειτουργούς του ΤΔ για περαιτέρω ενημέρωση 
και επικρότησαν τις δράσεις του προγράμματος ICOSTACY. 

 
Το δημοτικό σχολείο της περιοχής Μάμμαρη-Δένεια, χρησιμοποίησε τη φορητή 

εκπαιδευτική βαλίτσα και εμπνευσμένο από τις πληροφορίες που άντλησε για την αιγυπτιακή 
φρουτονυχτερίδα της περιοχής (τοπική ονομασία είδους: νυχτοπάππαρος), διοργάνωσε θεατρική 
παράσταση με τους μαθητές, με τίτλο «Η δίκη του νυχτοπάππαρου». Η παράσταση ήταν 
πρωτότυπη και είχε μεγάλη επιτυχία και αποδεικνύει τα πρώτα βήματα της τοπικής κοινωνίας 
για να αντιμετωπιστεί το συγκεκριμένο είδος χωρίς προκατάληψη.  
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Το παράδειγμα του έργου με τη δημιουργία φυτείας το ακολουθούν και άλλες 
περιφέρειες, οι οποίες καλλιέργησαν περιβόλια και με αυτό τον τρόπο συμβάλλουν γενικότερα 
στην ενίσχυση ενδιαιτημάτων για διάφορα είδη. Ενδιαφέρουσα πρόταση αποτελεί η 
«υιοθέτηση» περιβολιών από σχολεία, με στόχο τη φροντίδα τους από τους μαθητές. 

Τέλος, η γνώση και πληροφορία που συλλέχθηκε από τις προπαρασκευαστικές δράσεις 
Α,  συνέβαλλε σε μεγάλο βαθμό στη συμπλήρωση της εξαετούς αναφοράς προς την ΕΕ για τα 
είδη. 

3.4 Εκτός LIFE  
 Εκτός από τα παραπάνω (θεατρική παράσταση και δημιουργία περιβολιών), θα πρέπει να 
αναφερθεί η δημιουργία του ποταμοφράκτη στον Άλυκο ποταμό-Άγιο Σωζόμενο που 
κατασκευάστηκε μέσω του ΤΑΥ. Το έργο αυτό, όπως αναφέρθηκε και στην περιγραφή της 
δράσης, θεωρείται ότι συμβάλλει σε μεγαλύτερο βαθμό στη βελτίωση του ενδιαιτήματος για τη 
νεροχελώνα, καθώς είναι μεγαλύτερης κλίμακας από το έργο που προβλέπονταν να γίνει μέσω 
του Προγράμματος.  

Τέλος, πολύ σημαντική θεωρείται η διαθεσιμότητα και η προθυμία τόσο του Ζωολογικού 
Κήπου Λεμεσού, όσο και του Πανεπιστημίου του Φρέντερικ ώστε να βρεθεί τρόπος για τη 
συνέχιση της προσπάθειας αναπαραγωγής σε αιχμαλωσία.  
  
4. Οικονομικό μέρος  

4.1 Οικονομική επισκόπηση ανά κατηγορία δαπανών. 
Οι συνολικές δαπάνες του ICOSTACY (LIFE09 NAT/CY/000247) έως σήμερα 

(Οκτώβριος 2010 – Μάιος 2013) είναι €810.235,78 και καλύπτουν ποσοστό 65,29% του 
συνολικού προϋπολογισμού του προγράμματος, όπως παρουσιάζεται στον Πίνακα 2 παρακάτω.  
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Πίνακας 2. Δαπάνες του Προγράμματος ICOSTACY. 

Κατηγορίες αναλυτικού 
προϋπολογισμού 

 

Συνολικές 
δαπάνες με 
βάση την 

εγκεκριμένη 
πρόταση 

(σε €) 
 

Συνολικές δαπάνες 
όπως 

διαμορφώθηκαν 
κατόπιν μη 
σημαντικών 

μεταφορών ανά 
κατηγορία 

(σε €) 
 

Δαπάνες που 
έχουν γίνει από 
την αρχή του 
έργου έως τις  

31/05/2013 (σε €) 
 

%  
Συνολικών 
δαπανών 

(με βάση τα 
τροποποιημένα 

ποσά) 
 

1. Προσωπικό 498.880,00 519.280,00 444.558,69 85,61 

2. Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα 
διαβίωσης  

103.400,00 103.328,00 49.224,25 47,64 

3. Εξωτερική βοήθεια 159.500,00 139.400,00 64.284,25 46,11 

4. Πάγια αγαθά      

Υποδομές 231.700,00 223.800,00 85.636,67 38,26 

Εξοπλισμός 58.500,00 64.372,00 57.956,92 90,03 

Πρωτότυπα     

5. Αγορά γης/δικαιωμάτων και 
μισθώσεις 

    

6. Αναλώσιμα υλικά 107.840,00 109.640,00 55.569,34 50,68 

7. Λοιπά έξοδα     

8. Γενικά έξοδα  81.187,24 81.187,24 53.005,66 65,28 

ΣΥΝΟΛΟ 1.241.007,24 1.241.007,24 810.235,78 65,29 
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• Στο 76,2% της διάρκειας του προγράμματος έχει δαπανηθεί το 65,29% του συνολικού 
προϋπολογισμού. Οι δαπάνες του έργου συμβαδίζουν με τη χρονική διάρκειά του. Η μικρή 
διαφορά που προκύπτει στα ποσοστά οφείλεται αφενός στο ότι η δράση C1 δεν 
ολοκληρώθηκε ακόμα και αφετέρου σε μικρές καθυστερήσεις άλλων δράσεων (πχ 
καθυστέρηση απορρόφησης του προϋπολογισμού στην κατηγορία «υποδομές» της δράσης 
D3). 

• Θα πρέπει επίσης να αναφερθεί η μεταφορά κάποιων μικρών ποσών που 
πραγματοποιήθηκαν το φθινόπωρο 2012 για το ΜΦΙΚ, οι οποίες δεν επηρεάζουν το 
συνολικό προϋπολογισμό του έργου, ούτε ξεπερνούν το όριο του 10% ή €30.000,00. 
Συγκεκριμένα: 
 

  ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ (Travel and Subsistence): 
o Μεταφορά €3.000,00 από τη δράση Ε2.2 (για το ΜΦΙΚ) στην κατηγορία (α) αναλώσιμα 

για τη δράση A1 (€1.000,00) και (β) εξοπλισμός για τη δράση Α1 (€2.000,00).  
(α) Τα επιπρόσθετα αναλώσιμα αφορούν εργαστηριακά αναλώσιμα υλικά, απαραίτητα 
για τη συλλογή και συντήρηση δειγμάτων. 
(β) Απαιτήθηκε η προμήθεια GPS, ζυγαριάς ακριβείας, ψυγείου συντήρησης δειγμάτων 
και μικροσκοπίου για εργασία πεδίου και εργαστηριακές αναλύσεις (ο πρόσθετος 
εξοπλισμός χρησιμοποιείται και για τις δράσεις C7.1 και Ε2.2). 

 
• Τέλος, επισημαίνεται ένα τυπογραφικό λάθος που παρατηρήθηκε στην οικονομική φόρμα, 

στο φύλλο F6. Η Δράση D8 (Layman’s Report), όπως φαίνεται στην περιγραφή της δράσης 
στην πρόταση και στα φύλλα F1 και FC της οικονομικής φόρμας, είναι στην ευθύνη του 
εταίρου ΑΤΕΠΕ (αρχικά ήταν στον εταίρο ΟΙΚΟΣ ΕΠΕ αλλά μεταφέρθηκε στην ΑΤΕΠΕ, 
μετά το επίσημο αίτημα τροποποίησης). Ωστόσο, στο φύλλο F6 (Consumables) το ποσό των 
€1.000,00 έχει χρεωθεί από λάθος στον εταίρο 1, δηλ. στο Τμήμα Περιβάλλοντος. Το λάθος 
αυτό έχει ληφθεί υπόψη στην οικονομική διαχείριση και το ποσό των €1.000,00 θα δοθεί 
στον εταίρο ΑΤΕΠΕ, όταν υλοποιηθεί η δράση D8.     

 
 
5 Παραρτήματα (Annexes) 

5.1 Παραδοτέα. 
5.2 Υλικό ενημέρωσης και επικοινωνίας και Άλλα Παραρτήματα.  
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