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1. Executive Summary 
The present report is the Final report of the project entitled “Improving the conservation status 
of fauna species in Cyprus: from microhabitat restoration to landscape connectivity 
(ICOSTACY)” (reference code: LIFE09 NAT/CY/000247), which was implemented within 
the framework of the LIFE+ call. The project started in October 2010 and was completed in 
March 2014 (total duration of 42 months). The total project budget was €1.241.007,00 of 
which €620.503,00 (50% of total eligible budget) was funded by the EU. 
 The consortium of the project consisted of: (1) three governmental bodies – 
Department of Environment (Coordinating Beneficiary), Forestry Department and 
Department of Fisheries and Marine Research, (2) one University body – University of Crete, 
Natural History Museum of Crete and (3) two ecosystem management companies – OIKOS 
Ltd and ATEPE.  
 The project’s aim was to improve the conservation status of 20 selected species (15 
mammal species: Rousettus aegyptiacus, Rhinolophus hipposideros, Rhinolophus 
ferrumequinum, Rhinolophus euryale, Rhinolophus mehelyi, Myotis blythii, Myotis capacinii, 
Tadarida teniotis, Pipistrellus kuhlii, Pipistrellus pipistrellus, Hypsugo savii (or Pipistrellus 
savii), Myotis nattereri, Nyctalus noctula, Eptesicus serotinus, Plecotus kolombatovici, 3 
reptile species: Hierophis cypriensis, Natrix natrix cypriaca, Mauremys rivulata and 2 
invertebrate species: Propomacrus cypriacus, Callimorpha quadripunctaria) and their 
habitats, mainly through in situ conservation actions in NATURA 2000 Network sites, in 
Cyprus. All targeted species are listed in Annexes II and IV of the 92/43/EU Directive and 
they are characterized as priority species (Hierophis cypriensis, Natrix natrix cypriaca and 
Callimorpha quadripunctaria according to the Directive 92/43/ΕU, while mammals Rousettus 
aegyptiacus, Rhinolophus hipposideros, Rhinolophus ferrumequinum, Rhinolophus euryale, 
Rhinolophus mehelyi, Myotis blythii, Myotis capacinii, Tadarida teniotis, the reptiles 
Hierophis cypriensis, Natrix natrix cypriaca, Mauremys rivulata and the invertebrates 
Propomacrus cypriacus, Callimorpha quadripunctaria are included in Annex II –Article 4- of 
the Directive 92/43/ΕU as criteria for the creation of conservation areas) or endangered (the 
species Hierophis cypriensis is characterized as Endangered-EN and the species Rhinolophus 
hipposideros and Rhinolophus ferrumequinum, are characterized as Near Threatened-NT, 
IUCN 2009) or vulnerable (the species Rhinolophus mehelyi, is characterized as Vulnerable-
VU, IUCN 2009) or endemic (Hierophis cypriensis and Propomacrus cypriacus are endemic 
species of Cyprus, while Natrix natrix cypriaca is endemic sub-species). Their presence has 
been verified in the NATURA Network sites but the available data to describe their 
conservation status was missing.  

The selected species are mainly threatened by anthropogenic activities in the past and 
present. Such threats include land use changes which result to habitat and landscape 
connectivity degradation or loss, fire, increased water demand and use, drought, invasive 
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species, destruction of important roosting sites for the bats. Moreover, climate change causes 
new threats and problems to the conservation status of the species. From socio-economic 
point of view, the existing lack of understanding and appreciation of the targeted species by 
the general public, leads to the reduced information about their need for protection and 
management, since most of them are linked to prejudice and suspiciousness.  

The project’s aim was reached through the implementation of carefully planned 
actions, which included amongst others, applied “best practices” for the protection and 
conservation of the targeted species, the creation and/or improvement of their habitats and the 
enhancement of the ecological coherence of the protected sites, in Cyprus. These actions 
concerned the creation of artificial ponds, the restoration and protection of old buildings and 
mine galleries, the construction of dry walls and rock piles, the construction of safe road 
passages, the planting of selected plant species, the removal of invasive species, the 
assessment of the genetic diversity and captive breeding of specific species. Additionally, 
public awareness and dissemination actions were implemented and have been planned, aiming 
to a long term effort for changing public opinion to protect and conserve these species of the 
Cypriot fauna. 

The in situ actions of the project have taken place in 13(1

• Published or unpublished data on distributions, populations and habitats of the target 
species were collected in order to organize the fieldwork necessary for addressing any 
knowledge gaps. By reviewing this data habitat suitability, distribution and 
conservation status of each species was assessed (Action Α1). 

) sites of the NATURA 2000 
Network: 1) Mammari-Deneia (CY2000001), 2) Alykos Potamos-Agios Sozomenos 
(CY2000002), 3) Madari Papoutsa (CY2000005), 4) Stavros tis Psokas-Karkavas 
(CY400001), 5) Dasos Pafou (Koilada ton Kedron-Kampos) (CY200008), 6) Cha -Potami 
(CY4000002), 7) Vouni Panagias (CY4000004), 8) Xeros Potamos (CY4000007), 9) Skoulli 
(CY4000009), 10) Ethniko Dasiko Parko Troodous (CY5000004), 11) Stavrovouni 
(CY6000004) (change with the site Cavo Grecko (CY3000005)-see the Formal Request for 
amendment which was signed on 8/1/2013), 12) Limni Paralimniou (CY3000008), 13) 
Koilada Karkoti (CY2000012).   

The project was structured in four basic action categories: the preparatory actions (A 
Actions), the conservation actions (C Actions), the public awareness and dissemination 
actions (D Actions) and the organization and management of the project actions (E Actions).  
 
The preparatory actions consisted of four actions (A1-A4) which included the following: 

                                                 
1 Initially, the project actions it was planned to take place in 14 NATURA 2000 Network sites. As 
mentioned in Annex 25 of the Inception Report, the mine gallery in the site Mitsero (CY2000003) has 
been replaced with three buildings of equal ecological value, since  it has been noted  that the mine 
gallery is placed outside the NATURA boundaries. 
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• Technical studies and environmental impact studies were conducted for all planned 
constructions (repairs of buildings and galleries, construction of a weir and ponds, 
construction/reinforcement of safe road passages) (Actions A2 and A3). 

• Maps were prepared containing landscape indicators (habitat suitability in relation to 
the location) for each target species. By combining these maps with different climate 
change scenarios, the future prospects of each species were evaluated (Action A4). 

 
The conservation actions consisted of eight actions (C1-C8) which included the following: 

• Four small ponds, one weir, one pilot pond and one canal were constructed, to help 
reptiles survive the dry summers and maintain contact with neighboring populations 
(Action C1). 

• Thirteen old buildings were repaired, including placing of bat boxes, thermal traps and 
window panels that allow the entry of bats but not of humans or predators. Five 
abandoned mine galleries were blocked with special grille barriers, allowing entry 
only to bats (Action C2). 

• Six dry stone walls were constructed and 45 heaps of stones were piled that allow 
reptiles and invertebrates shelter and spread in areas with few natural shelters (Action 
C3). 

• Three safe underground passages were constructed on existing roads of Troodos 
National Forest Park and of Alykos – Aghios Sozomenos region. The passages are 
under evaluation for their effectiveness (Action C4). 

• 150 fruit trees were planted, fenced and maintained, in order to provide supplemental 
food to Egyptian Fruit Bats (Action C5). 

• Four groups of 500 oak, plane and carob trees were planted (including fences and 
irrigation systems) in different areas to improve the landscape mosaics for 
invertebrates. Four ponds were constructed in two different mountainous areas, with 
the same purpose. Ten groups of ten aging oak and plane trees were created, 
vegetation management and signposting has been done, to raise public awareness 
(Action C6). 

• Individuals of the invasive species Trachemys scripta elegans were removed from five 
selected wetlands, in order to reduce competition for food and insolation sites to the 
Western Caspian Turtles, Mauremys rivulata (Action C7). 

• Genetic material was collected from three reptile species (Hierophis cypriensis, Natrix 
natrix cypriaca, Mauremys rivulata), two invertebrate species (Callimorpha 
quadripunctaria, Propomacrus cypriacus) and one bat species (Plecotus 
kolombatovici). The processing of the material showed that none of these animals has 
isolated populations that require additional conservation measures. Captive breeding 
was applied to the three reptile species (Hierophis cypriensis, Natrix natrix cypriaca, 
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Mauremys rivulata). Captive breeding builds up knowledge about these species and 
with the release of juveniles dispersal in appropriate natural areas is promoted. 
Multiple and intense surveys took place in order to capture individuals of the above 
species. Training of the local scientists as well as the experience acquired were very 
important, although the results were poor in absolute numbers (Action C8).  
 

The public awareness and dissemination actions consisted of eight actions (D1-D8) which 
included the following: 

• Presentations and events were organized, articles were published in Cypriot press, 
eleven radio/TV broadcastings were carried out, an event related to LIFE+ Nature 
projects was held (Action D1). 

• A 64-page book was published concerning the natural environment of Cyprus, the 
target species and the project’s actions. A video documentary was produced as well as 
three TV spots (Action D2). 

• 17 information signs were produced and placed, as well as 17 interpretation signs, to 
raise visitors’ awareness about the project’s actions (Actions D3 and D6). 

• A portable kit with educational activities and support material concerning the target 
species and the management of natural areas in Cyprus was prepared. The kit was 
successfully used by numerous teachers in their schools during the project period. It 
has also been reproduced in digital format to cover the high demand during specific 
school periods (Action D4).    

• Two seminars regarding conservation priorities and needs of targeted species were 
addressed to staff involved in the management of natural or agricultural areas. Another 
seminar demonstrating the portable kit was addressed to educators of Cyprus. Finally, 
a workshop was held at the end of the project which presented the results of the 
project and demonstrated best practices and case studies from other countries (Action 
D5). 

• The project’s website (www.icostacy.gov.cy) and a Facebook group were prepared 
and are regularly updated, in order to provide access to all information published 
during the project (Action D7). 

• A Layman’s report has been produced in order to supply the basic information about 
the project and its actions to the public (Action D8). 
 

The organization and management of the project actions consisted of four actions (E1-E4) 
which included the following: 

• The coordination, staffing, logistics, administration and equipment of the project 
(Action E1). 
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• The project monitoring in order to measure the effectiveness of the project actions as 
compared to the initial situation and the objectives and expected results. A monitoring 
protocol was produced in order to track any changes in selected indicators (distinct 
populations of target species, released individuals, couples used in captive breeding, 
number of invasive species removed from natural habitats, colonization events 
associated with the project’s actions). Monitoring (until the end of the project) showed 
that although the applied actions and locations were appropriate, they had not been 
identified yet by all targeted species in all cases. The full functionality of the project 
actions will be monitored and improved over time (Action E2). 

• During its implementation ICOSTACY was linked with all other ongoing 
nature/conservation projects in Cyprus, as well as with other projects which took place 
or affected the Natura 2000 sites in Cyprus or dealt with subjects relevant to 
conservation matters. The project was presented in meetings with the staff of other 
projects in order to facilitate further exchange of information and expertise (Action 
E3).  

• In the final project report recommendations and management measures were 
formulated that can be applied to future works. For example, more piles of stones and 
wood will be conserved, during future works and some ponds will be used for 
education or awareness purposes, thanks to the existing signs and educational 
material. Additionally, monitoring (either systemic or not) of species and landscapes 
will continue, thanks to the existing trained personnel and appropriate equipment (e.g. 
bat detector). The model for assessing the future prospects of the species in climate 
change scenarios will be used repeatedly. The control and removal actions for invasive 
species will continue. The portable educational kit will be used in environmental 
education, as well as the documentary and publications (book) for public awareness 
(Action E4). 

 
The project has been completed on time with no need of extension. Minor time divergences 
occurred to certain few actions, which were identified on time and all the appropriate 
measures were taken (communication among beneficiaries and Project Coordination and 
Management Unit (PCMU)) in order to avoid consequences to the implementation of the 
project.  
 Different unexpected circumstances occurred during the project’s implementation, 
which concerned: (1) the need for the participation to the project of a sixth Partner (ATEPE) 
and the replacement of the site Cavo Grecko (CY3000005) with the site Stavrovouni 
(CY6000004) by sending a formal request for amendment, (2) the partial modification of two 
conservation sub-actions (C) based on data gathered during project implementation (Sub-
Action C1.2: replacement of the construction of one water tank in Limni Paralimniou area 
with the construction of a pilot pond and a canal (in the same area) and Sub-Action C7.2: 
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removal of the invasive turtle species Trachemys scripta elegans only and not of the 
largemouth bass fish Micropterus salmoides since analysis showed that the second does not 
affect the Cypriot grass snake Natrix natrix cypriaca, (3) the need for minor economic 
modifications (budget transfers between categories) which did not affect the total budget of 
the project, aiming to effectively implement specific activities. All the above modifications 
contributed to the effective implementation of the project and did not bring any negative 
impact to project objectives and scope.  
 The course of the project’s implementation was in general successful due to, among 
others, the effective and productive cooperation between beneficiaries. The constructions 
created in the context of the project’s actions constitute already valuable habitats for most of 
the targeted species, while the knowledge and data obtained contributed and will contribute to 
the proper management of the targeted species and their habitats.   
 One of the project’s main aims was to disseminate its results and raise public 
awareness, as well as to promote the involvement of the general public in conservation 
activities. The target groups of the project included, apart from the general public, the staff 
involved in the management of natural/rural areas, the educators’ community of Cyprus, 
environmental NGOs, governmental departments, youth and students etc. The 
dissemination/educational material produced was of high quality, concise, simple, 
comprehensive, giving understandable examples and able to be used in different levels 
(education, general public, discussion). 

The successful implementation of the project has set the basis for the improvement of 
the conservation status of the populations of the targeted species, as well as the improvement 
of their habitats. The conclusions derived are very useful for the expansion of knowledge for 
the ecology of the selected species and methodology and techniques implemented can be used 
to continue the same or similar actions in the future. The actions that took place during the 
project were pilot and their extension either for the same species or for other species of the 
Directive 92/43/ΕU will benefit the wild life of Cyprus, regarding the conservation status of 
species and habitats. 

The expected results of the project were achieved through the integrated 
implementation of the actions. In summary, the conservation status and future prospects of 
many species were assessed. Landscape elements (ponds, ruins, mature trees, etc.) that are 
critical to the survival of many species were identified and protected. Target species were 
studied and low cost management measures were highlighted for implementation in the 
context of future projects and works. Environmental education / awareness material was 
prepared to be used in the coming years. Natural areas’ visitors and many students were 
sensitized to the needs of small animals. 
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Συνοπτική Παρουσίαση 
Η παρούσα αναφορά αποτελεί την Τελική Αναφορά (ΤΑ) για το έργο «Improving the 
conservation status of fauna species in Cyprus: from microhabitat restoration to landscape 
connectivity (ICOSTACY)» («Βελτιώνοντας την κατάσταση διατήρησης ειδών πανίδας στην 
Κύπρο: από την αποκατάσταση των μικροενδιαιτημάτων των ειδών έως τη συνεκτικότητα 
του τοπίου»), με κωδικό έργου LIFE09 NAT/CY/000247, το οποίο υλοποιήθηκε στο πλαίσιο 
του Προγράμματος LIFE+. Το έργο ξεκίνησε τον Οκτώβριο 2010 και ολοκληρώθηκε το 
Μάρτιο 2014 (συνολική διάρκεια 42 μήνες). Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ήταν 
€1.241.007,00 με τη συνεισφορά της ΕΕ να ανέρχεται στο 50% (€620.503,00). 

Η ομάδα του έργου αποτελούνταν από: (1) τρεις κυβερνητικούς φορείς – το Τμήμα 
Περιβάλλοντος (ΤΠ) (Συντονιστής Δικαιούχος), το Τμήμα Δασών (ΤΔ) και το Τμήμα Αλιείας 
και Θαλάσσιων Ερευνών (ΤΑΘΕ), (2) το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης του 
Πανεπιστημίου Κρήτης (ΜΦΙΚ) και (3) δυο εταιρίες διαχείρισης οικοσυστημάτων – την 
ΟΙΚΟΣ ΕΠΕ και την ΑΤΕΠΕ.  
 Ο στόχος του έργου ήταν η βελτίωση της κατάστασης διατήρησης 20 επιλεγμένων 
ειδών πανίδας (15 είδη χειρόπτερων: Rousettus aegyptiacus, Rhinolophus hipposideros, 
Rhinolophus ferrumequinum, Rhinolophus euryale, Rhinolophus mehelyi, Myotis blythii, 
Myotis capacinii, Tadarida teniotis, Pipistrellus kuhlii, Pipistrellus pipistrellus, Hypsugo 
savii (or Pipistrellus savii), Myotis nattereri, Nyctalus noctula, Eptesicus serotinus, Plecotus 
kolombatovici, 3 είδη ερπετών: Hierophis cypriensis, Natrix natrix cypriaca, Mauremys 
rivulata και 2 είδη ασπόνδυλων: Propomacrus cypriacus, Callimorpha quadripunctaria) και 
των ενδιαιτημάτων τους, κυρίως μέσω δράσεων in situ σε περιοχές του Δικτύου Φύση 2000 
της Κύπρου. Όλα τα επιλεγμένα είδη συμπεριλαμβάνονται στα Παραρτήματα ΙΙ και IV της 
Οδηγίας 92/43/ΕΕ και χαρακτηρίζονται είδη προτεραιότητας (Hierophis cypriensis, Natrix 
natrix cypriaca και Callimorpha quadripunctaria,σύμφωνα με την Οδηγία 92/43/ΕΕ, ενώ τα 
χειρόπτερα Rousettus aegyptiacus, Rhinolophus hipposideros, Rhinolophus ferrumequinum, 
Rhinolophus euryale, Rhinolophus mehelyi, Myotis blythii, Myotis capacinii, Tadarida 
teniotis, τα ερπετά Hierophis cypriensis, Natrix natrix cypriaca, Mauremys rivulata και τα 
ασπόνδυλα Propomacrus cypriacus, Callimorpha quadripunctaria περιλαμβάνονται στο 
Παράρτημα ΙΙ –Άρθρο 4- της Οδηγίας 92/43/ΕΕ ως κριτήρια για τη δημιουργία ζωνών 
διατήρησής τους) ή απειλούμενα (το είδος Hierophis cypriensis χαρακτηρίζεται Endangered-
EN, ενώ τα είδη Rhinolophus hipposideros και Rhinolophus ferrumequinum,  
χαρακτηρίζονται Near Threatened-NT, IUCN 2009) ή ευπαθή (το είδος Rhinolophus mehelyi, 
χαρακτηρίζεται Vulnerable-VU, IUCN 2009) ή ενδημικά (τα Hierophis cypriensis και 
Propomacrus cypriacus είναι είδη ενδημικά της Κύπρου, ενώ το Natrix natrix cypriaca είναι 
ενδημικό υποείδος).  Η παρουσία τους είχε επιβεβαιωθεί στις περιοχές του Δικτύου αλλά 
απουσίαζαν τα διαθέσιμα δεδομένα για να περιγραφεί η κατάσταση διατήρησής τους. 
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 Οι κύριες απειλές για τα επιλεγμένα είδη οφείλονται σε ανθρωπογενείς 
δραστηριότητες του παρελθόντος αλλά και του παρόντος. Αυτές είναι η αλλαγή χρήσης γης 
με αποτέλεσμα την υποβάθμιση ή την απώλεια των ενδιαιτημάτων και της συνεκτικότητας 
του τοπίου, οι φωτιές, η αυξημένη ζήτηση και χρήση του νερού, η ξηρασία, τα εισβλητικά 
είδη, η καταστροφή καταφυγίων των χειρόπτερων. Επιπλέον, η κλιματική αλλαγή επιφέρει 
νέες απειλές και προβλήματα στην κατάσταση διατήρησης των ειδών. Τέλος, τα επιλεγμένα 
είδη από κοινωνικό-οικονομική σκοπιά, δεν χαίρουν εκτίμησης από το ευρύ κοινό και η 
ενημέρωση σχετικά με την ανάγκη για προστασία και διαχείρισή τους είναι μειωμένη, καθώς 
τα περισσότερα είναι συνδεδεμένα με προκαταλήψεις και καχυποψία.  

Ο στόχος του έργου επιτεύχθηκε μέσω της εφαρμογής προσεκτικά σχεδιασμένων και 
επιλεγμένων δράσεων, οι οποίες περιλάμβαναν εκτός των άλλων, εφαρμοσμένες «βέλτιστες 
πρακτικές» για την προστασία και διατήρηση των στοχευόμενων ειδών, τη δημιουργία ή/και 
βελτίωση των ενδιαιτημάτων τους και την ενίσχυση της οικολογικής συνοχής των 
προστατευόμενων περιοχών της Κύπρου. Αυτές αφορούσαν επιγραμματικά τη δημιουργία 
μικρών τεχνητών υγροτόπων, την αποκατάσταση και προστασία παλαιών ακατοίκητων 
κτιρίων και στοών ορυχείων, την κατασκευή ξερολιθιών και σωρών από πέτρες, την 
κατασκευή υπόγειων ασφαλών περασμάτων, τη φύτευση επιλεγμένων υποστηρικτικών 
φυτικών ειδών, την απομάκρυνση εισβλητικών ειδών, τη μελέτη της γενετικής ποικιλότητας 
και αναπαραγωγής σε αιχμαλωσία ορισμένων ειδών. Επιπρόσθετα, σχεδιάστηκαν και 
εφαρμόστηκαν δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του κοινού, θέτοντας έτσι τις 
βάσεις για να ξεκινήσει μια μακρόχρονη προσπάθεια μεταστροφής της κοινής γνώμης υπέρ 
της προστασίας και διατήρησης αυτών των τόσο «παρεξηγημένων» ειδών της Κυπριακής 
πανίδας. 

Οι in situ δράσεις του έργου έλαβαν χώρα στις παρακάτω 13(2

                                                 
2 Αρχικά είχε οριστεί ότι οι δράσεις του έργου θα λάμβαναν χώρα σε 14 περιοχές του Δικτύου NATURA 
2000. Ωστόσο, όπως αναφέρθηκε στο Παράρτημα 25 της Αρχικής Αναφοράς (ΑΑ), η στοά ορυχείου στην 
περιοχή Μιτσερό (CY2000003) αντικαταστάθηκε με τρία κτίρια αντίστοιχης οικολογικής σημασίας, 
καθώς κατά την ακριβή χωρο θέτησή της διαπιστώθηκε ό τι βρίσκεται εκτό ς των ο ρίων της περιο χής 
NATURA 2000. 

) περιοχές του Δικτύου: 
1) Μάμμαρι-Δένεια (CY2000001), 2) Άλυκος Ποταμός-Άγιος Σωζόμενος (CY2000002), 3) 
Μαδαρή Παπούτσα (CY2000005), 4) Σταυρός της Ψώκας-Καρκαβάς (CY400001), 5) Δάσος 
Πάφου (Κοιλάδα των Κέδρων-Κάμπος) (CY200008), 6) Χα-Ποτάμι (CY4000002), 7) Βουνί 
Παναγιάς (CY4000004), 8) Ξερός Ποταμός (CY4000007), 9) Σκούλλη (CY4000009), 10) 
Εθνικό Δασικό Πάρκο Τροόδους (CY5000004), 11) Σταυροβούνι (CY6000004) (αλλαγή με 
το Κάβο Γκρέκο (CY3000005)-βλ. επίσημο αίτημα τροποποίησης που υπογράφηκε στις 
8/1/2013), 12) Λίμνη Παραλιμνίου (CY3000008), 13) Κοιλάδα Καρκώτη (CY2000012).   
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Το έργο δομήθηκε σε τέσσερις βασικές κατηγορίες δράσεων: τις προπαρασκευαστικές 
δράσεις (Δράσεις Α), τις δράσεις διατήρησης (Δράσεις C), τις δράσεις ενημέρωσης και 
ευαισθητοποίησης (Δράσεις D) και τις δράσεις οργάνωσης και διαχείρισης του έργου 
(Δράσεις Ε). 
 
Οι προπαρασκευαστικές δράσεις περιλάμβαναν τέσσερις δράσεις (Α1-Α4) και στο πλαίσιό 
τους υλοποιήθηκαν τα παρακάτω: 

• Συγκεντρώθηκαν δημοσιευμένα και αδημοσίευτα δεδομένα για την εξάπλωση, τους 
πληθυσμούς και τα ενδιαιτήματα των επιλεγμένων ειδών και οργανώθηκε η επιτόπια 
έρευνα που θα καλύψει τα κενά γνώσης. Από την επεξεργασία των παραπάνω 
δεδομένων εκτιμήθηκε η καταλληλότητα του ενδιαιτήματος, η κατανομή και το 
καθεστώς διατήρησης κάθε είδους (Δράση Α1). 

• Εκπονήθηκαν τεχνικές μελέτες και μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων για τα 
προγραμματισμένα έργα (επισκευές κτιρίων και στοών, κατασκευή υδατοσυλλογών 
και ποταμοφράκτη, κατασκευή/ενίσχυση οδικών ασφαλών περασμάτων) (Δράσεις Α2 
και Α3). 

• Καταρτίσθηκαν χάρτες με δείκτες τοπίου (καταλληλότητα ενδιαιτημάτων σε 
συνάρτηση με το χώρο) για κάθε επιλεγμένο είδος. Από το συνδυασμό αυτών των 
χαρτών με διαφορετικά σενάρια κλιματικής αλλαγής, εκτιμήθηκαν οι μελλοντικές 
προοπτικές κάθε είδους. 
 

Οι δράσεις διατήρησης περιλάμβαναν οκτώ δράσεις (C1-C8) και στο πλαίσιό τους 
υλοποιήθηκαν τα εξής: 

• Κατασκευάστηκαν τέσσερις μικρές λίμνες, ένας ποταμοφράκτης, ένα λιμνίο και ένα 
κανάλι, που βοηθούν τα επιλεγμένα είδη ερπετών να επιβιώσουν στα ξερά καλοκαίρια 
και να διατηρούν την επικοινωνία με γειτονικούς πληθυσμούς τους (Δράση C1). 

• Επισκευάστηκαν 13 παλιά κτίρια, όπου τοποθετήθηκαν φωλιές για νυχτερίδες, 
θερμοπαγίδες και ειδικά φύλλα στα παράθυρα που επιτρέπουν να περνούν οι 
νυχτερίδες αλλά όχι και οι άνθρωποι ή τα αρπακτικά ζώα. Καθαρίστηκαν και 
υποστυλώθηκαν οι είσοδοι, τοποθετήθηκαν μπάρες εισόδου και ειδικά κάγκελα, 
επιτρέποντας την είσοδο μόνο σε νυχτερίδες, σε πέντε στοές εγκαταλειμμένων 
μεταλλείων (Δράση C2). 

• Κατασκευάστηκαν 6 τοίχοι από ξερολιθιά και 45 σωροί από πέτρες, που επιτρέπουν 
στα ερπετά και τα ασπόνδυλα να βρουν καταφύγιο και να εξαπλωθούν σε περιοχές 
χωρίς φυσικές κρυψώνες (Δράση C3). 

• Κατασκευάστηκαν τρία ασφαλή υπόγεια περάσματα σε δρόμους του Εθνικού 
Δασικού Πάρκου Τροόδους και της περιοχής Άλυκος Ποταμός– Άγιος Σωζόμενος, τα 
οποία και αξιολογούνται για την αποτελεσματικότητά τους (Δράση C4). 
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• Φυτεύτηκαν, περιφράχθηκαν και συντηρήθηκαν 150 καρποφόρα δέντρα, για να 
παρέχουν συμπληρωματική τροφή στην αιγυπτιακή φρουτοφάγο νυχτερίδα (Δράση 
C5). 

• Φυτεύτηκαν τέσσερις ομάδες από 500 δέντρα δρυός, πλατάνου και χαρουπιάς (με 
περιφράξεις και σύστημα ποτίσματος) σε διαφορετικές περιοχές, ώστε να βελτιωθεί 
το μωσαϊκό τοπίου για τα ασπόνδυλα. Κατασκευάστηκαν τέσσερα μικρά λιμνία σε 
δύο διαφορετικές ορεινές περιοχές, με τον ίδιο σκοπό. Έγινε διαχείριση της 
βλάστησης, δημιουργήθηκαν δέκα ομάδες των δέκα δέντρων ανά ομάδα από δρύες 
και πλατάνους και σηματοδοτήθηκαν για την ενημέρωση του κόσμου (Δράση C6). 

• Συλλέχθηκαν και απομακρύνθηκαν χελώνες του είδους Trachemys scripta elegans 
(εισβλητικό είδος) από πέντε υγροτόπους όπου υπάρχει και η κυπριακή νεροχελώνα 
Mauremys rivulata, προκειμένου να μειωθεί ο ανταγωνισμός για την τροφή και τις 
θέσεις ηλιασμού (Δράση C7). 

• Συλλέχθηκε γενετικό υλικό από τρία είδη ερπετών (Hierophis cypriensis, Natrix 
natrix cypriaca, Mauremys rivulata),  δύο είδη ασπόνδυλων (Callimorpha 
quadripunctaria, Propomacrus cypriacus) και ένα είδος νυχτερίδας (Plecotus 
kolombatovici). Η επεξεργασία του υλικού έδειξε ότι κανένα είδος δεν έχει 
απομονωμένους πληθυσμούς που να χρειάζονται πρόσθετα μέτρα προστασίας. Η 
αναπαραγωγή σε αιχμαλωσία εφαρμόστηκε στα τρία είδη ερπετών (Hierophis 
cypriensis, Natrix natrix cypriaca, Mauremys rivulata). Με την αναπαραγωγή 
ερπετών σε αιχμαλωσία αυξάνει η γνώση για τα συγκεκριμένα είδη και 
ελευθερώνονται νεαρά άτομα που επιτρέπουν τη διασπορά των ειδών σε κατάλληλες 
φυσικές περιοχές. Έγιναν επανειλημμένες και έντονες προσπάθειες σύλληψης ατόμων 
των παραπάνω ειδών. Η εκπαίδευση των τοπικών επιστημόνων και η τεχνογνωσία 
που αποκτήθηκε θεωρούνται πολύ σημαντικά, παρά το γεγονός ότι τα αποτελέσματα 
ήταν φτωχά σε απόλυτους αριθμούς (Δράση C8). 
 

Οι δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του έργου περιλάμβαναν οκτώ δράσεις (D1-
D8) και στο πλαίσιό τους υλοποιήθηκαν τα εξής: 

• Οργανώθηκαν εκδηλώσεις και παρουσιάσεις για το πρόγραμμα, δημοσιεύτηκαν 
άρθρα σε κυπριακά έντυπα, μεταδόθηκαν έντεκα ραδιοφωνικές/τηλεοπτικές 
εκπομπές, πραγματοποιήθηκε μια εκδήλωση σχετική με τα προγράμματα LIFE+ 
Φύση (Δράση D1). 

• Εκδόθηκε ένα βιβλίο 64 σελίδων για το φυσικό περιβάλλον της Κύπρου, τα είδη και 
τις δράσεις του έργου. Έγινε η παραγωγή ενός βίντεο-ντοκιμαντέρ και τριών 
τηλεοπτικών σποτ (Δράση D2). 
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• Κατασκευάστηκαν και τοποθετήθηκαν 17 ενημερωτικές πινακίδες και 17 πινακίδες 
ερμηνείας περιβάλλοντος με οχτώ θεματολογίες, για να ευαισθητοποιήσουν τους 
επισκέπτες σχετικά με τα έργα του προγράμματος (Δράσεις D3 και D6). 

• Ετοιμάστηκε μια εκπαιδευτική βαλίτσα με εκπαιδευτικές δραστηριότητες και 
υποστηρικτικό υλικό για τα επιλεγμένα είδη και τη διαχείριση των φυσικών τοπίων 
στην Κύπρο. Η βαλίτσα χρησιμοποιήθηκε επιτυχώς από πολλούς δασκάλους κατά τη 
διάρκεια του έργου. Επιπλέον, παράχθηκε σε ηλεκτρονική μορφή για να καλύψει τις 
ανάγκες μεγάλης ζήτησης κατά τη διάρκεια συγκεκριμένων σχολικών περιόδων 
(Δράση D4). 

• Πραγματοποιήθηκαν δύο σεμινάρια που αφορούσαν τις προτεραιότητες διατήρησης 
και τις ανάγκες των επιλεγμένων ειδών και απευθύνονταν σε προσωπικό που 
ασχολείται με τη διαχείριση φυσικών ή αγροτικών περιοχών. Διοργανώθηκε ένα 
σεμινάριο που απευθύνονταν στους εκπαιδευτικούς της Κύπρου και είχε ως στόχο την 
παρουσίαση της φορητής εκπαιδευτικής βαλίτσας. Τέλος, πραγματοποιήθηκε μια 
συνάντηση εργασίας, στο κλείσιμο του έργου, κατά την οποία παρουσιάστηκαν τα 
αποτελέσματα του έργου και άλλες βέλτιστες πρακτικές και περιπτώσεις από άλλες 
χώρες (Δράση D5). 

• Ετοιμάστηκε η ιστοσελίδα του έργου (www.icostacy.gov.cy), καθώς και ένα 
αντίστοιχο Facebook group, που ενημερώνονται τακτικά και παρέχουν πρόσβαση σε 
όλες τις δημοσιευμένες πληροφορίες του προγράμματος (Δράση D7). 

• Παράχθηκε μια εκλαϊκευμένη αναφορά με στόχο την ενημέρωση του κοινού σχετικά 
με το έργο και τις δράσεις του (Δράση D8). 

 
Οι δράσεις οργάνωσης και διαχείρισης περιλάμβαναν τέσσερις δράσεις (Ε1-Ε4) και 
αφορούσαν τα εξής: 

• Το συντονισμό, τη στελέχωση, τη διοικητική οργάνωση και τον εξοπλισμό του 
προγράμματος (Δράση Ε1). 

• Την παρακολούθηση του έργου με σκοπό τη διερεύνηση της αποτελεσματικότητας 
των δράσεων σε σχέση με το αντικείμενο και τα αναμενόμενα αποτελέσματα. 
Οργανώθηκε ένα πρωτόκολλο παρακολούθησης, που ελέγχει τις μεταβολές σε 
επιλεγμένους δείκτες (διακριτοί πληθυσμοί των επιλεγμένων ειδών, άτομα που 
ελευθερώνονται, ζευγάρια που χρησιμοποιούνται για την αναπαραγωγή σε 
αιχμαλωσία, εισβλητικές νεροχελώνες που αφαιρούνται από το φυσικό περιβάλλον, 
εποίκιση που σχετίζεται με τα έργα του προγράμματος). Ο έλεγχος (που έλαβε χώρα 
ως τη λήξη του έργου) έδειξε ότι τα έργα και οι θέσεις ήταν σωστές αλλά δεν είχαν 
άμεσα «υιοθετηθεί» από όλα τα είδη ενδιαφέροντος, σε όλες τις περιπτώσεις. Η 
πλήρης λειτουργικότητά τους θα παρακολουθείται και θα επέλθει με την πάροδο του 
χρόνου (Δράση Ε2).  



 15 

• Τη δικτύωση του έργου με όλα τα τρέχοντα έργα φύσης και διατήρησης στην Κύπρο, 
καθώς και με άλλα έργα που εφαρμόστηκαν ή επηρέασαν τις περιοχές του Δικτύου 
Natura στην Κύπρο ή ασχολούνταν με θέματα διατήρησης. Το έργο παρουσιάστηκε 
σε συναντήσεις με το προσωπικό άλλων προγραμμάτων, προκειμένου να 
διευκολυνθεί η περαιτέρω ανταλλαγή πληροφοριών και τεχνογνωσίας (Δράση Ε3). 

• Τη διατύπωση προτάσεων και διαχειριστικών μέτρων, που θα μπορούν να 
εφαρμοστούν σε μελλοντικά έργα. Για παράδειγμα, θα διατηρηθούν περισσότεροι 
σωροί από πέτρες και ξύλα, στο πλαίσιο μελλοντικών έργων και θα χρησιμοποιηθούν 
ορισμένα λιμνία για εκπαίδευση ή ευαισθητοποίηση, χάρη στην ύπαρξη πινακίδων και 
συνοδευτικού εκπαιδευτικού υλικού. Θα συνεχιστεί η παρακολούθηση (συστηματική 
ή όχι) ειδών και τοπίων, χάρη στην ύπαρξη εκπαιδευμένου προσωπικού και 
κατάλληλου εξοπλισμού (π.χ. bat detector). Επιπλέον, θα αξιοποιηθεί το μοντέλο που 
δημιουργήθηκε για να εκτιμώνται οι μελλοντικές προοπτικές των ειδών σε σενάρια 
κλιματικής αλλαγής. Θα συνεχιστεί ο έλεγχος της εξάπλωσης και η συλλογή 
εισβλητικών ειδών. Θα χρησιμοποιηθεί η εκπαιδευτική βαλίτσα στην περιβαλλοντική 
εκπαίδευση, καθώς και το ντοκιμαντέρ και τα έντυπα (βιβλίο) για την 
ευαισθητοποίηση του κοινού (Δράση Ε4). 

 
Αναφορικά με τον χρονικό προγραμματισμό του, το έργο ολοκληρώθηκε εντός του 
προβλεπόμενου χρονικού πλαισίου χωρίς να χρειαστεί να ζητηθεί παράταση. Σε ορισμένες 
(λίγες) δράσεις υπήρξαν μικρής κλίμακας χρονικές αποκλίσεις, οι οποίες εντοπίζονταν 
έγκαιρα και σε κάθε περίπτωση λαμβάνονταν τα απαραίτητα μέτρα (συνεννοήσεις μεταξύ 
εταίρων και ΜΣΔΠ) προκειμένου να μην υπάρξουν αρνητικές επιπτώσεις στη χρονική 
εξέλιξη της υλοποίησης του έργου.  

Κατά τη διάρκεια του έργου προέκυψε η ανάγκη ορισμένων τροποποιήσεων που δεν 
ήταν δυνατόν να προβλεφθούν εξ αρχής. Οι τροποποιήσεις αυτές, αφορούσαν: (1) την 
ανάγκη προσθήκης του έκτου εταίρου (ΑΤΕΠΕ) στο έργο και την αντικατάσταση της 
περιοχής Κάβο Γκρέκο (CY3000005) με την περιοχή Σταυροβούνι (CY6000004), με επίσημο 
αίτημα τροποποίησης, (2) τη μερική τροποποίηση δύο Υποδράσεων C (διατήρησης) βάσει 
δεδομένων που προέκυψαν κατά τη διάρκεια υλοποίησής του έργου (Υποδράση C1.2: 
αντικατάσταση της κατασκευής μιας δεξαμενής νερού στην περιοχή Λίμνη Παραλιμνίου με 
την κατασκευή πιλοτικού λιμνίου και καναλιού (στην ίδια περιοχή) και Υποδράση C7.2: 
απομάκρυνση μόνο του εισβλητικού είδους νεροχελώνας (Trachemys scripta elegans) και όχι 
του αμερικάνικου λαυρακιού (Micropterus salmoides), καθώς διαφάνηκε από αναλύσεις ότι 
το δεύτερο δε επηρεάζει το κυπριακό νερόφιδο (Natrix natrix cypriaca), (3) την ανάγκη μιας 
σειράς μη σημαντικών οικονομικών τροποποιήσεων (μεταφορές από μια κατηγορία εξόδων 
σε άλλη), με στόχο την αποτελεσματικότερη υλοποίηση συγκεκριμένων δραστηριοτήτων, οι 
οποίες δεν επηρέασαν το συνολικό προϋπολογισμό του έργου. Όλες οι παραπάνω 
τροποποιήσεις, όχι μόνο δεν επέφεραν καμία αρνητική επίπτωση στους γενικούς και επί 
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μέρους στόχους του έργου αλλά οι περισσότερες, συνέβαλαν στην αποτελεσματικότερη 
υλοποίησή του.  

Η ολοκλήρωση του έργου κρίνεται επιτυχής και σε αυτό συνέβαλλε σε μεγάλο βαθμό 
η αποτελεσματική και αγαστή συνεργασία μεταξύ των εταίρων. Οι υποδομές/κατασκευές που 
δημιουργήθηκαν στο πλαίσιο των δράσεων αποτελούν ήδη πολύ χρήσιμα ενδιαιτήματα για τα 
περισσότερα από τα στοχευόμενα είδη, ενώ η γνώση και πληροφορία που αποκτήθηκε 
συντελούν στην ορθότερη διαχείριση των στοχευόμενων ειδών και των ενδιαιτημάτων τους.   

Ένας από τους πιο βασικούς στόχους του έργου ήταν η διάχυση των αποτελεσμάτων 
του και η ευαισθητοποίηση του κοινού, καθώς και η ανάμιξη ομάδων στις δραστηριότητες 
ενημέρωσης. Οι ομάδες που στόχευσε ήταν εκτός από το ευρύ κοινό, το προσωπικό που 
ασχολείται με τη διαχείριση φυσικών/αγροτικών περιοχών, η εκπαιδευτική κοινότητα της 
Κύπρου, Μη-Κυβερνητικές Οργανώσεις, Κρατικοί Λειτουργοί, νέοι και μαθητές κ.α. Το 
ενημερωτικό/εκπαιδευτικό υλικό που παράχθηκε είναι υψηλής ποιότητας, καθώς είναι 
σύντομο, απλό, περιεκτικό, δίνει ευνόητα παραδείγματα και έχει τη δυνατότητα χρήσης σε 
πολλά επίπεδα (εκπαίδευση, γενικός πληθυσμός, αφορμή για συζήτηση με χειροπιαστά 
δεδομένα).  

Η επιτυχής εφαρμογή του έργου έχει θέσει τις βάσεις για τη βελτίωση της κατάστασης 
διατήρησης, τόσο των πληθυσμών των στοχευόμενων ειδών όσο και των ενδιαιτημάτων τους. 
Τα συμπεράσματα που προέκυψαν είναι πολύ χρήσιμα για τη διεύρυνση της γνώσης γύρω 
από την οικολογία των επιλεγμένων ειδών και οι τεχνικές και μεθοδολογίες που 
εφαρμόστηκαν θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη συνέχιση των ίδιων ή/και παρόμοιων 
δράσεων στο μέλλον. Οι δράσεις που εφαρμόστηκαν ήταν πιλοτικές και η επέκτασή τους είτε 
για τα αναφερόμενα είδη είτε για άλλα είδη των Παραρτημάτων της Οδηγίας 92/43/ΕΕ θα 
προσφέρει επιπλέον οφέλη στη διατήρηση ειδών και οικοτόπων της άγριας ζωής στην Κύπρο.  

Τα αναμενόμενα αποτελέσματα του έργου επιτεύχθηκαν μέσω της ολοκληρωμένης 
υλοποίησης των δράσεων. Συνοπτικά, αυτά περιλάμβαναν την εκτίμηση της κατάστασης 
διατήρησης και των μελλοντικών προοπτικών όλων των επιλεγμένων ειδών. Τον εντοπισμό 
και την προστασία των στοιχείων των τοπίων (λιμνία, ερείπια, ώριμα δέντρα κ.ά.) που είναι 
κρίσιμα για την επιβίωση πολλών ειδών. Τη μελέτη των επιλεγμένων ειδών και την επιλογή 
διαχειριστικών μέτρων χαμηλού κόστους που είναι διαθέσιμα για εφαρμογή στο πλαίσιο 
μελλοντικών έργων. Την παραγωγή υλικού περιβαλλοντικής εκπαίδευσης/ευαισθητοποίησης 
που θα χρησιμοποιείται τα επόμενα χρόνια, καθώς και την ευαισθητοποίηση των επισκεπτών 
των φυσικών περιοχών αλλά και πολλών μαθητών στις ανάγκες των μικρών ζώων. 
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2. Εισαγωγή  
 Το έργο ICOSTACY υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του Προγράμματος LIFE+ Φύση και 
διήρκησε 42 μήνες. Στόχος του έργου ήταν η βελτίωση της κατάστασης διατήρησης 20 
επιλεγμένων ειδών πανίδας των Παραρτημάτων ΙΙ και IV της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ για τους 
Οικοτόπους, σε 13 περιοχές του Δικτύου ΦΥΣΗ 2000 της Κύπρου. Τα είδη στα οποία 
στόχευσε το έργο ήταν 15 είδη χειρόπτερων, τρία είδη ερπετών και δύο είδη ασπόνδυλων. Οι 
in situ δράσεις του έργου έλαβαν χώρα στις παρακάτω περιοχές του Δικτύου: 1) Μάμμαρι-
Δένεια (CY2000001), 2) Άλυκος Ποταμός-Άγιος Σωζόμενος (CY2000002), 3) Μαδαρή 
Παπούτσα (CY2000005),  4 ) Σταυρός της Ψώκας-Καρκαβάς (CY400001), 5) Δάσος Πάφου 
(Κοιλάδα των Κέδρων-Κάμπος) (CY200008), 6 ) Χα-Ποτάμι (CY4000002), 7) Βουνί 
Παναγιάς (CY4000004), 8) Ξερός Ποταμός (CY4000007), 9) Σκούλλη (CY4000009), 10) 
Εθνικό Δασικό Πάρκο Τροόδους (CY5000004), 11) Σταυροβούνι (CY6000004) (αλλαγή με 
το Κάβο Γκρέκο (CY3000005)-βλ. επίσημο αίτημα τροποποίησης που υπογράφηκε στις 
8/1/2013), 12) Λίμνη Παραλιμνίου (CY3000008), 13) Κοιλάδα Καρκώτη (CY2000012). 
 Οι κύριες απειλές για τα επιλεγμένα είδη οφείλονται σε ανθρωπογενείς 
δραστηριότητες του παρελθόντος αλλά και του παρόντος. Αυτές είναι η αλλαγή χρήσης γης 
με αποτέλεσμα την υποβάθμιση ή την απώλεια των ενδιαιτημάτων και της συνεκτικότητας 
του τοπίου, οι φωτιές, η αυξημένη ζήτηση και χρήση του νερού, η ξηρασία, τα εισβλητικά 
είδη, η καταστροφή καταφυγίων των χειρόπτερων. Επιπλέον, η κλιματική αλλαγή επιφέρει 
νέες απειλές και προβλήματα στην κατάσταση διατήρησης των ειδών. Τέλος, τα επιλεγμένα 
είδη από κοινωνικό-οικονομική σκοπιά, δεν χαίρουν εκτίμησης από το ευρύ κοινό και η 
ενημέρωση σχετικά με την ανάγκη για προστασία και διαχείρισή τους είναι μειωμένη, καθώς 
τα περισσότερα είναι συνδεδεμένα με προκαταλήψεις και καχυποψία.  

Ο στόχος του έργου επιτεύχθηκε μέσω της εφαρμογής προσεκτικά σχεδιασμένων και 
επιλεγμένων δράσεων, οι οποίες περιλάμβαναν εκτός των άλλων, εφαρμοσμένες «βέλτιστες 
πρακτικές» για την προστασία και διατήρηση των στοχευόμενων ειδών, τη δημιουργία ή/και 
βελτίωση των ενδιαιτημάτων τους και την ενίσχυση της οικολογικής συνοχής των 
προστατευόμενων περιοχών της Κύπρου. Αυτές αφορούσαν επιγραμματικά τη δημιουργία 
μικρών τεχνητών υγροτόπων, την αποκατάσταση και προστασία παλαιών ακατοίκητων 
κτιρίων και στοών ορυχείων, την κατασκευή ξερολιθιών και σωρών από πέτρες, την 
κατασκευή υπόγειων ασφαλών περασμάτων, τη φύτευση επιλεγμένων υποστηρικτικών 
φυτικών ειδών, την απομάκρυνση εισβλητικών ειδών, τη μελέτη της γενετικής ποικιλότητας 
και αναπαραγωγής σε αιχμαλωσία ορισμένων ειδών. Επιπρόσθετα, σχεδιάστηκαν και 
εφαρμόστηκαν δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του κοινού, θέτοντας έτσι τις 
βάσεις για να ξεκινήσει μια μακρόχρονη προσπάθεια μεταστροφής της κοινής γνώμης υπέρ 
της προστασίας και διατήρησης αυτών των τόσο «παρεξηγημένων» ειδών της Κυπριακής 
πανίδας. 
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3. Διοικητικό μέρος  
3.1. Περιγραφή του διοικητικού συστήματος 

 Το έργο δημιούργησε και εφάρμοσε ένα συγκεκριμένο σύστημα διοίκησης και 
διαχείρισης (Παράρτημα 1: Οργανόγραμμα του έργου) με σκοπό να εξασφαλίσει τον 
αποτελεσματικό συντονισμό του διαχειριστικού, επιστημονικού και οικονομικού μέρους και 
τη σωστή εφαρμογή του έργου. Το έργο θα μπορούσε να διαχωριστεί σε δύο φάσεις: α) την 
προπαρασκευαστική φάση (που περιλαμβάνει τις δράσεις Α1 έως Α4 και Ε2.1) και β) τη 
φάση διατήρησης και ενημέρωσης (που περιλαμβάνει τις δράσεις C, D και Ε). Η οργάνωση 
και διαχείριση του έργου (δράση Ε1) ήταν σταθερή κατά τη διάρκεια και των δύο φάσεων, 
από την έναρξη έως τη λήξη του έργου.   
 Για την ομαλή διαχείριση του Έργου, συστάθηκαν τρεις ομάδες, που ήταν οι εξής:  
(1) η Μονάδα Συντονισμού και Διαχείρισης του Προγράμματος (ΜΣΔΠ), η οποία 
αποτελούνταν από το Συντονιστή του Προγράμματος (ΣΠ) και την Υπεύθυνη Προγράμματος 
(ΥΠ),  
(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 εξασφάλιζε την επικοινωνία και την ομαλή συνεργασία για την 
καλύτερη εφαρμογή του έργου. 

 
 Η ΜΣΔΠ είχε τον κεντρικό ρόλο στο συντονισμό των δράσεων του έργου, καθώς και 
στις δράσεις ενημέρωσης του κοινού και στη διάχυση των αποτελεσμάτων. Συγκεκριμένα, η 
ΜΣΔΠ ήταν υπεύθυνη για τον επιστημονικό, τεχνικό και οικονομικό συντονισμό του έργου, 
τη δημιουργία και τήρηση του Πρωτοκόλλου Παρακολούθησης (Παράρτημα 1 ΕΑ), την 
προετοιμασία και παράδοση των αναφορών, τον έλεγχο της ποιότητας των παραδοτέων, 
καθώς και για τη βοήθεια στην εφαρμογή του έργου και την τήρηση του χρονοδιαγράμματος. 
Ο ΣΠ και η ΥΠ διατηρούσαν τακτική επικοινωνία μεταξύ τους και συχνή επικοινωνία τόσο 
με τη Διευθύντρια Προγράμματος (ΔΠ) όσο και με τους υπόλοιπους συνεργάτες. 
 Η ΜΣΔΠ μαζί με το Συντονιστή Δικαιούχο (ΣΔ) έστειλαν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
(ΕΕ) (και στην Εξωτερική Ομάδα Παρακολούθησης (ΕΟΠ) ) τις παρακάτω αναφορές: 1) 
Αρχική Αναφορά (ΑΑ) – 04/07/2011, 2) Ενδιάμεση Αναφορά (ΕΑ) με αίτηση πληρωμής – 
26/07/2012, 3) Αναφορά Προόδου (ΑΠ) – 31/07/2013 και 4) την παρούσα Τελική Αναφορά 
(ΤΑ) με αίτηση πληρωμής – 30/09/2014. Οι απαντήσεις στις ερωτήσεις των επιστολών της 
ΕΕ από 11 Οκτωβρίου 2012, 25 Νοεμβρίου 2013 και 15 Απριλίου 2014, με αριθμούς 
αναφοράς ENV.E.3/MD/PT/ml ARES (2012), ENV.E.3/AD/PT/em ARES (2013) και 
ENV.E.3/MD/jv ARES (2014), αντίστοιχα, καθώς και τα αποδεικτικά που ζητούνται, 
δίνονται στο Παράρτημα 2.  
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Το έργο υλοποιήθηκε από ένα καλά οργανωμένο συνδυασμό εταίρων, οι οποίοι 
αποτελούνταν από: (α) τρία Τμήματα της Κυπριακής Δημοκρατίας (Τμήμα Περιβάλλοντος, 
Τμήμα Δασών, Τμήμα Αλιείας και Θαλάσσιων Ερευνών / Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών 
Πόρων και Περιβάλλοντος), τα οποία αποτελούν τις αρμόδιες αρχές του Κράτους στα θέματα 
διατήρησης της φύσης, (β) ένα Πανεπιστήμιο (Πανεπιστήμιο Κρήτης-Μουσείο Φυσικής 
Ιστορίας Κρήτης) και (γ) δυο εταιρίες (ΝΠΙΚ) διαχείρισης φυσικού περιβάλλοντος (ΟΙΚΟΣ 
ΕΠΕ και ΑΤΕΠΕ). 
 Συντονιστής Δικαιούχος του Έργου ήταν το ΤΠ, το οποίο είναι ο δημόσιος φορέας 
υπεύθυνος για την προστασία της φύσης και του τοπίου στην Κύπρο. Το ΤΠ είναι η κρατική 
υπηρεσία για έργα προστασίας του περιβάλλοντος, ηγείται της τεχνικής επιτροπής για τις 
μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων, εφαρμόζει περιβαλλοντική πολιτική, διαχειρίζεται το 
νόμο για τον έλεγχο της ρύπανσης των υδάτων, προάγει την περιβαλλοντική ενημέρωση και 
εκπαίδευση. Επιπλέον, καλύπτει θέματα που αφορούν την εφαρμογή της Οδηγίας για τους 
Οικοτόπους στην Κύπρο. Απασχολεί επιστημονικό και τεχνικό προσωπικό με κατάρτιση 
στην περιβαλλοντική διαχείριση, τις φυσικές επιστήμες, τη γεωλογία και την οικολογία. 
 Αντίστοιχα, το ΤΔ είναι η υπηρεσία που διαχειρίζεται τις δασικές περιοχές και 
εφαρμόζει τους κανονισμούς και τη στρατηγική για τα δάση. Ασχολείται με την προστασία 
των δασών από τη φωτιά, τη διαχείριση των δασικών περιοχών, τις αναδασώσεις και τη 
διατήρηση της φύσης και του τοπίου στις δασικές περιοχές που είναι μέρος του Δικτύου 
Νατούρα 2000.  
 Το ΤΑΘΕ είναι αρμόδιο για την ανάπτυξη της κυπριακής αλιείας και τα προγράμματα 
που εφαρμόζει στοχεύουν στη βιώσιμη διαχείριση των αλιευτικών πόρων της Κύπρου, στην 
προστασία των ειδών που ζουν σε υδάτινα περιβάλλοντα, στην ανάπτυξη της 
υδατοκαλλιέργειας και της αλιείας σε διεθνή ύδατα, στην πρόληψη, τον έλεγχο και την 
καταπολέμηση της ρύπανσης της θάλασσας, στην κατασκευή και διαχείριση των αλιευτικών 
καταφυγίων και στη διαμόρφωση και εφαρμογή μιας σύγχρονης νομοθεσίας.  
 Το ΜΦΙΚ διαθέτει ομάδα επιστημόνων που δραστηριοποιούνται σε θέματα βασικής 
οικολογικής έρευνας αλλά κυρίως σε θέματα διαχείρισης και προστασίας. Διαθέτει ένα 
πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριο Μοριακής Συστηματικής και Εξέλιξης (Μ.Σ.Ε.), που 
υποστηρίζει ερευνητικά προγράμματα του ΜΦΙΚ, τα οποία περιλαμβάνουν τη φυλογένεση, 
τη φυλογεωγραφία, τη συστηματική και τη μελέτη της γενετικής δομής διαφόρων ζωικών και 
φυτικών ειδών. 
 Οι εταιρίες ΟΙΚΟΣ ΕΠΕ και ΑΤΕΠΕ ειδικεύονται σε θέματα προστασίας και 
διαχείρισης περιβάλλοντος με βασικούς τομείς δράσης τις μελέτες διαχείρισης φυσικού 
περιβάλλοντος, τα έργα και συστήματα ερμηνείας και ανάδειξης περιβάλλοντος, το υλικό 
ενημέρωσης και περιβαλλοντικής εκπαίδευσης. Στοχεύουν σε έργα που αφορούν την 
προστασία του περιβάλλοντος (φυσικού και ανθρωπογενούς), του τοπίου και των 
απειλούμενων με εξαφάνιση ειδών, καθώς και στη διατήρηση και διαχείριση του φυσικού 
περιβάλλοντος και των βιοτόπων.  

http://molecularsystematicslab.weebly.com/�
http://www.oikos-nature.gr/gr/meletes.htm�
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 Η οργανωτική δομή του έργου και ο πίνακας του προσωπικού του έργου δίνονται στο 
Παράρτημα 3. Ο κάθε εταίρος ήταν υπεύθυνος για την εφαρμογή συγκεκριμένων δράσεων 
(όπως φαίνεται και στην αναλυτική περιγραφή των δράσεων στην §4.1). Ο ρόλος, τα 
δικαιώματα και η ευθύνη που ανέλαβε ο κάθε εταίρος, περιγράφονται στις Συμφωνίες μεταξύ 
των Εταίρων (Partnership Agreements-Παράρτημα 1 ΑΑ), οι οποίες υπογράφηκαν στην αρχή 
του έργου, για τον καθένα ξεχωριστά (η Συμφωνία με τον εταίρο ΑΤΕΠΕ υπογράφηκε μετά 
την έγκριση του επίσημου αιτήματος τροποποίησης (βλ. επιστολή ΕΕ με ημερομηνία 
7.1.2013 και κωδικό ENV.E3 MD/PT/em ARES (2013)) και δίνεται στο Παράρτημα 4, μαζί 
με την αναθεωρημένη Συμφωνία με τον εταίρο ΟΙΚΟΣ ΕΠΕ). 
 Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, η ΜΣΔΠ ήταν υπεύθυνη για τη διαχείριση του έργου 
και την εξασφάλιση της ομαλής συνεργασίας μεταξύ των εταίρων. Επιπλέον, είχε άμεση και 
τακτική επικοινωνία με τους υπεύθυνους από τον κάθε εταίρο και διοργάνωνε τις εξαμηνιαίες 
συναντήσεις της ΚΕΔ και τις συναντήσεις με την ΕΟΠ. Είχε βασικό ρόλο στην οργάνωση 
των εκδηλώσεων/σεμιναρίων (Δράσεις D1 και D5),  καθώς και την επιμέλεια ό λων των 
δράσεων D.   
 Τέλος, στις 8/1/2013 υπογράφηκε επίσημο αίτημα τροποποίησης της Αρχικής 
Συμφωνίας που αφορούσε την αντικατάσταση της περιοχής του Κάβο Γκρέκο με την περιοχή 
του Σταυροβουνίου και την προσθήκη του εταίρου ΑΤΕΠΕ στο έργο, η οποία ανέλαβε την 
ολοκλήρωση όλων των δράσεων του εταίρου ΟΙΚΟΣ ΕΠΕ. 

 

3.2. Εκτίμηση του διοικητικού συστήματος 
 Η διαχείριση του έργου, όπως περιγράφεται στην §3.1, εκτιμάται επιτυχής και το 
διοικητικό σύστημα που εφαρμόστηκε ήταν αποτελεσματικό, σε όλη τη διάρκεια του έργου. 
Προς την κατεύθυνση αυτή συνέβαλε σημαντικά το γεγονός ότι όλοι οι εταίροι του έργου 
είχαν συνεργασθεί επιτυχώς μεταξύ τους για την υλοποίηση αντίστοιχων έργων κατά το 
παρελθόν. Όλες οι διοικητικές δομές καθορίστηκαν εγκαίρως με την έναρξη του έργου και ο 
κάθε εταίρος ανέθεσε τις προβλεπόμενες εργασίες στο προσωπικό του. 
 Ωστόσο, η ΜΣΔΠ που ήταν υπεύθυνη για την ομαλή λειτουργία και την επιτυχημένη 
διαχείριση του έργου, δεν ήταν δυνατό να αποτρέψει μικρές καθυστερήσεις στην 
ολοκλήρωση ορισμένων δράσεων που προέκυψαν κατά τη διάρκεια του έργου, ούτε και τη 
μικρότερη απορρόφηση του προϋπολογισμού για ορισμένες δράσεις. Όπως αναφέρθηκε και 
στην §3.1, οι αποκλίσεις αυτές δεν επηρέασαν την πορεία ολοκλήρωσης του έργου και την 
επίτευξη των στόχων του. Οποιαδήποτε απόκλιση ή τροποποίηση πραγματοποιήθηκε στον 
τρόπο εφαρμογής των συγκεκριμένων δράσεων, ήταν τεχνικά τεκμηριωμένη και σκοπό είχε 
το αποδοτικότερο αποτέλεσμα για την εξυπηρέτηση των στόχων του έργου.  



 21 

4. Τεχνικό μέρος  
4.1. Τεχνική πρόοδος ανά δράση 

4.1.1. Δράση Α1: Εκτίμηση της κατάστασης διατήρησης των επιλεγμένων 
ειδών. 

Προβλεπόμενη Έναρξη: 10/2010 Προβλεπόμενη Λήξη: 9/2012 
Πραγματική Έναρξη: 10/2010 Πραγματική Λήξη: 12/2012 
Περιγραφή δράσης

1. 

: 
Η δράση πραγματοποιήθηκε από ειδικούς του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας-Πανεπιστήμιο 
Κρήτης, σε συνεργασία με το προσωπικό του ΤΠ και του ΤΔ. Περιλάμβανε τα παρακάτω 
βήματα: 

Οργάνωση της υπάρχουσας γνώσης και των δεδομένων για την έκταση παρουσίας, την 
κατανομή, το μέγεθος του πληθυσμού και το ενδιαίτημα των στοχευόμενων ειδών στην 
Κύπρο (δημιουργία 20 «φακέλων των ειδών»)
Συλλέχθηκε και επεξεργάστηκε όλη η διαθέσιμη βιβλιογραφία, καθώς και τα επιπλέον 
δεδομένα που συλλέχθηκαν από το προσωπικό του ΤΠ και του ΤΔ. Τα δεδομένα για τα 
χειρόπτερα (745 καταγραφές από 238 τοποθεσίες σε όλο το νησί) οργανώθηκαν σε ειδικά 
σχεδιασμένη βάση, στην οποία καταχωρήθηκαν όλα τα δεδομένα που συγκεντρώθηκαν κατά 
τη διάρκεια της μελέτης. 

. 

2. Αναγνώριση των κενών στη βιβλιογραφία και κρίσιμα ερωτήματα σχετικά με την 
εκτίμηση της κατάστασης διατήρησης των ειδών
Χειρόπτερα: Παρά το γεγονός ότι στο πλαίσιο του βήματος 1 συλλέχθηκε σημαντική 
ποσότητα δεδομένων, ήταν φανερό ότι δεν επαρκούσε για να παρέχει μια ολοκληρωμένη 
βάση για την εκτίμηση της κατάστασης διατήρησης όλων των ειδών χειρόπτερων, με μόνη 
εξαίρεση την Αιγυπτιακή φρουτονυχτερίδα Rousettus aegyptiacus. Παρά ταύτα, προέκυψε 
πολύτιμη πληροφορία από πολύ σημαντικά καταφύγια, σχετικά με το εύρος και τις 
τοποθεσίες των ειδών. 
Ερπετά και ασπόνδυλα: Για όλα τα είδη ερπετών και ασπόνδυλων, συλλέχθηκαν περιορισμένα 
δημοσιευμένα δεδομένα. Για αυτό το λόγο, κρίθηκε σκόπιμο να πραγματοποιηθεί 
εντατικότερη εργασία πεδίου, έτσι ώστε να γίνει καλύτερα κατανοητή η κατάσταση του 
πληθυσμού και του εύρους τους. 

.  

3. Σχεδιασμός της απαραίτητης έρευνας και του πρωτοκόλλου παρακολούθησης για τα είδη 
και τα ενδιαιτήματά τους, στην Κύπρο
Υιοθετήθηκε συγκεκριμένη μεθοδολογία και τεχνικές και σχεδιάστηκαν πρωτόκολλα για να 
διευκολύνουν τη συλλογή της πληροφορίας κατά τη διάρκεια των εργασιών πεδίου (1ο 
Παραδοτέο A1-Παράρτημα 5). 

. 

4. Εργασία πεδίου (1η φάση)
Χειρόπτερα: Κατά τη διάρκεια της πρώτης φάσης εργασιών πεδίου από το Φεβρουάριο μέχρι 
και τον Οκτώβριο 2011, πραγματοποιήθηκαν 121 επισκέψεις σε 62 γνωστά και εν δυνάμει 

. 
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καταφύγια (το χειμώνα, στις αρχές καλοκαιριού και στα τέλη καλοκαιριού-φθινόπωρο). Οι 
εργασίες αυτές είχαν ως αποτέλεσμα την αύξηση του αριθμού των γνωστών καταφυγίων από 
109 σε 130, την κατανόηση της δυναμικής των αποικιών (αριθμός ατόμων ανά είδος και 
εποχή) που επιτρέπει την ορθή παρακολούθηση των πληθυσμών στο μέλλον και την 
εκτίμηση του μεγέθους των αποικιών και των πληθυσμών των ειδών που δημιουργούν ορατές 
αποικίες σε σπηλιές, ορυχεία, οροφές κτιρίων και σοφίτες (γένη Myotis, Miniopterus, 
Rhinolophus, Plecotus). Για τα υπόλοιπα είδη (των οποίων οι αποικίες είναι σχετικά μικρές 
και σε καταφύγια που δεν εντοπίζονται εύκολα, γένη Hypsugo, Pipistrellus, Eptesicus, 
Nyctalus, βλ. Παράρτημα 6), πραγματοποιήθηκαν ηχογραφήσεις σε διάφορες περιοχές 
τροφοληψίας κατά μήκος 20 διαδρομών των 3 χλμ, ακολουθώντας τη μέθοδο της τυχαίας 
στρωματοποιημένης δειγματοληψίας. Οι καταγεγραμμένες κλήσεις ηχοεντοπισμού 
αναγνωρίστηκαν σε επίπεδο είδους ή ομάδας είδους και όλα τα δεδομένα αποθηκεύτηκαν σε 
ειδικά σχεδιασμένη βάση. Συνοπτικά, τα αποτελέσματα της εργασίας πεδίου για όλα τα είδη, 
δίνονται συνολικά παρακάτω, στην περιγραφή της δεύτερης φάσης πεδίου (βήμα 7).  
Ερπετά: Η έκταση παρουσίας και η κατάσταση του πληθυσμού δύο εκ των τριών ειδών 
ερπετών εκτιμήθηκε με οπτικές μετρήσεις και με τη χρήση ειδικών παγίδων σε περιοχές 
γνωστής και πιθανής εμφάνισης (M. rivulata: περισσότερες από 30 επισκέψεις σε 3 περιοχές, 
N. n. cypriaca: 51 επισκέψεις σε 10 περιοχές). Από το κάθε είδος, παγιδεύτηκε ένας αριθμός 
δειγμάτων και συλλέχθηκαν στοματικά επιχρίσματα με σκοπό να εκτιμηθεί η γενετική 
ποικιλότητα και η πληθυσμιακή δομή (Δράση C8.1). Σε κάθε περιοχή παρατήρησης και 
παγίδευσης σημειώθηκαν οι συντεταγμένες, ο τύπος δραστηριότητας των ατόμων και το 
μικροενδιαίτημα. Το φύλο και η ηλικία του κάθε ατόμου που παγιδεύτηκε, ελέγχθηκε και 
σημειώθηκε, όπως επίσης λήφθηκαν οι απαραίτητες μορφολογικές μετρήσεις. Για να 
υπολογιστεί ο ρυθμός επανασύλληψης, οι χελώνες που συλλαμβάνονταν σημαδεύονταν με 
μικρές τρύπες στο όριο του κελύφους τους. Ομοίως, για τα φίδια που συλλαμβάνονταν, 
λήφθηκαν φωτογραφίες του μπροστινού μέρους της κοιλιακής χώρας. Όλα τα άτομα που 
συλλήφθηκαν, απελευθερώθηκαν στις τοποθεσίες που βρέθηκαν (in situ) εκτός από κάποια 
φίδια που μεταφέρθηκαν στο Ζωολογικό Κήπο Λεμεσού για αναπαραγωγή σε αιχμαλωσία 
(Δράση C8.2).  
Ασπόνδυλα: Η έκταση παρουσίας και η κατάσταση του πληθυσμού της πεταλούδας Euplagia 
quadripunctaria εκτιμήθηκε με 19 οπτικές μετρήσεις (Ιούλιος-Σεπτέμβριος 2011) σε 
ισάριθμες περιοχές γνωστής και πιθανής εμφάνισης. Όσον αφορά το κυπριακό σκαθάρι 
Propomacrus cypriacus τοποθετήθηκαν παγίδες κρασιού σε διάφορα είδη δέντρων σε 14 
περιοχές. Κάθε εβδομάδα ελέγχονταν οι παγίδες και αντικαθιστούνταν το δόλωμα. Επιπλέον, 
στήθηκε μια φωτοπαγίδα σε μια περιοχή, η οποία ελέγχονταν συστηματικά. Από τα δυο 
ασπόνδυλα είδη χρησιμοποιήθηκαν κάποια δείγματα για να εκτιμηθεί η γενετική ποικιλότητα 
και η πληθυσμιακή δομή (Δράση C8.1).  
 



 23 

5. Αρχική εκτίμηση της έκτασης παρουσίας, του πληθυσμού και της διαθεσιμότητας 
ενδιαιτήματος
Δημιουργήθηκαν 20 φάκελοι ειδών (βλ. Παράρτημα 5), οι οποίοι παρέχουν μια 
ολοκληρωμένη σύνοψη της μεθοδολογίας που πραγματοποιήθηκε, καθώς και την κατανομή, 
το μέγεθος του πληθυσμού (όπου αυτό ήταν δυνατό) και τις πιέσεις που δέχονται τα 
επιλεγμένα είδη. Επιπρόσθετα, δόθηκε όλη η σχετική βιβλιογραφία, καθώς και προτάσεις για 
μελλοντική έρευνα και μεθόδους διατήρησης. 

. 

6. Διερεύνηση του πιθανού εύρους/κατανομής των πληθυσμών με βάση τους χάρτες 
καταλληλότητας ενδιαιτήματος της δράσης Α4
Βλέπε δράση Α4 - Παράρτημα 7.  

. 

7. Εργασία πεδίου (2η φάση)
Χειρόπτερα: Κατά τη διάρκεια της δεύτερης φάσης πεδίου (από το Φεβρουάριο έως και τον 
Οκτώβριο 2012), πραγματοποιήθηκαν 112 επισκέψεις σε γνωστά και εν δυνάμει καταφύγια 
(το χειμώνα, στις αρχές καλοκαιριού και στα τέλη καλοκαιριού-φθινόπωρο). Αυτό επέτρεψε 
την αύξηση του αριθμού των γνωστών καταφυγίων από 130 σε 144, την κατανόηση της 
δυναμικής των αποικιών και την εκτίμηση του μεγέθους των αποικιών και των πληθυσμών 
των ειδών που δημιουργούν ορατές αποικίες σε σπηλιές, ορυχεία, οροφές κτιρίων και σοφίτες 
(γένη Myotis, Miniopterus, Rhinolophus, Plecotus).  Συνο λικά,  από  την αρχή του έργου 
πραγματοποιήθηκαν 233 επισκέψεις σε 96 γνωστά και εν δυνάμει καταφύγια. Για τα 
υπόλοιπα είδη (των οποίων οι αποικίες είναι σχετικά μικρές και σε καταφύγια που δεν 
εντοπίζονται εύκολα, γένη Hypsugo, Pipistrellus, Eptesicus, Nyctalus), πραγματοποιήθηκαν 
ηχογραφήσεις κατά μήκος 10 διαδρομών των 2 χλμ, σε φυσικούς και τεχνητούς υγρότοπους 
(λίμνες, φράγματα), με στόχο την κατανόηση των συνηθειών τροφοληψίας και της κατανομής 
τους στην Κυπριακή Δημοκρατία. Οι καταγεγραμμένες φωνές ηχοεντοπισμού 
αναγνωρίστηκαν σε επίπεδο είδους ή ομάδας είδους και όλα τα δεδομένα αποθηκεύτηκαν σε 
ειδικά σχεδιασμένη βάση. Η εργασία πεδίου έδωσε μια σειρά αποτελεσμάτων. Συγκεκριμένα, 
εκατοντάδες εγγραφές σχετικά με την κατανομή όλων των ειδών χειροπτέρων 
καταχωρήθηκαν σε ειδικά σχεδιασμένη βάση δεδομένων. Η εν λόγω βάση δεδομένων 
παραδόθηκε στο ΤΠ για μελλοντική χρήση. Δεκάδες καταφυγίων και σημαντικών θέσεων 
τροφοληψίας χειροπτέρων εντοπίστηκαν και προσδιορίστηκαν ως θέσεις εφαρμογής δράσεων 
διαχείρισης και προστασίας. Τα πιο κοινά είδη χειροπτέρων είναι τα: Rhinolophus 
hipposideros, Myotis nattereri, Pipistrellus kuhlii και Miniopterus schreibersii. Τα λιγότερο 
κοινά είναι τα: Rhinolophus euryale, Myotis blythii, Eptesicus serotinus, Eptesicus anatolicus, 
Nyctalus lasiopterus και Nyctalus leisleri. Για τα πιο σπάνια είδη δεν ήταν δυνατή η εκτίμηση 
του καθεστώτος διατήρησής τους. Το Rousettus aegyptiacus διατηρεί ακόμα κάποιες μεγάλες 
αποικίες αλλά ο συνολικός πληθυσμός του στην Κ. Δημοκρατία έχει μειωθεί κατά 70% την 
τελευταία πενταετία. Περισσότερη έρευνα χρειάζεται για να κατανοηθούν και να 
αντιμετωπιστούν οι λόγοι της μείωσης αυτής. 

. 
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Ερπετά και ασπόνδυλα: Οι εργασίες πεδίου, όπως περιγράφονται στο βήμα 4, έλαβαν χώρα σε 
πολλές παλιές και νέες περιοχές (N. n. cypriaca: 38 επισκέψεις σε 9 περιοχές, H. cypriensis: 
οπτικές έρευνες σε δεκάδες περιοχές (13 περιοχές ελέγχθηκαν με τα πόδια, πέντε σε 
οργανωμένη βάση και πολλές άλλες σε μη οργανωμένη βάση) και 23 παγίδες-χωνιά σε 8 
περιοχές, M. rivulata: περισσότερες από 30 επισκέψεις σε 3 περιοχές, Pr. cypriacus: παγίδες 
κρασιού σε 15 περιοχές, Euplagia quadripunctaria: 22 οπτικές παρατηρήσεις σε ισάριθμες 
περιοχές. Συμπερασματικά, η εργασία πεδίου έδειξε ότι τα είδη Hierophis cypriensis, 
Euplagia quadripunctaria και Propomacrus cypriacus δεν χρήζουν άμεσης προστασίας. Οι 
πληθυσμοί του είδους Mauremys rivulata μπορούν να ενισχυθούν με μία σειρά από δράσεις, 
συμπεριλαμβανομένης της επέκτασης ορισμένων υφιστάμενων περιοχών του Δικτύου ΦΥΣΗ 
2000. Αυτό μπορεί να γίνει σε συνδυασμό με την προετοιμασία και εφαρμογή ειδικών 
Διαχειριστικών Σχεδίων για κάθε περιοχή και τη σύσταση Φορέων Διαχείρισης. Το είδος 
Natrix natrix cypriaca είναι το πλέον απειλούμενο ερπετό της Κύπρου. Όπως και για το είδος 
Mauremys rivulata, είναι αναγκαία η επέκταση ορισμένων υφιστάμενων περιοχών του 
Δικτύου ΦΥΣΗ 2000 και οι αντίστοιχες δράσεις. Επιπλέον, θα πρέπει να διενεργηθεί 
κτηνιατρική μελέτη των πληθυσμών του είδους, στην περίπτωση που δεν ολοκληρωθεί αυτή 
που ξεκίνησε στο πλαίσιο του έργου.  
Όλα τα δεδομένα που συλλέχθηκαν κατά τη διάρκεια της δεύτερης φάσης πεδίου 
χρησιμοποιήθηκαν για να ενημερωθούν οι 20 φάκελοι των ειδών και για να συνθέσουν την 
τελική αναφορά για την κατάσταση διατήρησης των 20 επιλεγμένων ειδών (2ο Παραδοτέο 
Α1-Παράρτημα 6). 
8. Εκτίμηση της μελλοντικής προοπτικής
Για την εκτίμηση της κατάστασης διατήρησης των επιλεγμένων ειδών, καθώς και για τη 
συμπλήρωση των αναφορών του Άρθρου 17 της Οδηγίας για τους Οικοτόπους, 
χρησιμοποιήθηκε όλη η διαθέσιμη βιβλιογραφία, όπως και οι χάρτες καταλληλότητας 
ενδιαιτήματος. Σε αυτό το πλαίσιο, πραγματοποιήθηκε η εκτίμηση της μελλοντικής 
προοπτικής για το κάθε είδος του προγράμματος (2ο Παραδοτέο Α1-Παράρτημα 6). 

. 

9. Εκτίμηση της κατάστασης διατήρησης
Στο πλαίσιο της συμπλήρωσης των αναφορών του Άρθρου 17 της Οδηγίας για τους 
Οικοτόπους, πραγματοποιήθηκε η εκτίμηση της κατάστασης διατήρησης για το κάθε είδος 
(βλ. Βήμα 8) (2ο Παραδοτέο Α1-Παράρτημα 6). 
 

. 

Όλα τα κριτήρια αξιολόγησης (εύρος, κατανομή, μέγεθος πληθυσμού, ενδιαίτημα, 
χάρτες καταλληλότητας ενδιαιτήματος), καθώς και οι αριθμοί-στόχοι (2 εκθέσεις 
αξιολόγησης για την κατάσταση διατήρησης των 20 επιλεγμένων ειδών) επιτεύχθηκαν, όπως 
είχε σχεδιαστεί. Για τα είδη χειροπτέρων των οποίων οι αποικίες είναι σχετικά μικρές και σε 
καταφύγια που δεν εντοπίζονται εύκολα (γένη Hypsugo, Pipistrellus, Eptesicus, Nyctalus) το 
μέγεθος του πληθυσμού τους δεν μπόρεσε να αξιολογηθεί με ακρίβεια. Όμως, οι 
ηχογραφήσεις κατά μήκος διαδρομών συγκεκριμένου μήκους και η εκτίμηση της κατανομής 
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αυτών των ειδών, παρέχουν μία εκτίμηση του ελάχιστου αριθμού ατόμων σήμερα και 
επιτρέπουν την παρακολούθηση και τον εντοπισμό των τάσεων στα μεγέθη των πληθυσμών 
που ενδεχομένως παρουσιαστούν στο μέλλον. Αντίστοιχα, για τα τρία είδη ερπετών και τα 
δύο είδη αρθροπόδων, δεν έγινε εκτίμηση του αριθμού ατόμων αλλά του αριθμού κελιών του 
καννάβου 1*1 km, τα οποία καταλαμβάνονται από κάθε είδος. Το μέγεθος αυτό μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί σε συνδυασμό με την έκταση παρουσίας για την παρακολούθηση και τον 
εντοπισμό των τάσεων στα μεγέθη των πληθυσμών που ενδεχομένως παρουσιαστούν στο 
μέλλον. 

Σχετικά με τα χειρόπτερα, οι δυσκολίες που προέκυψαν αναφέρονται ως εξής: Οι 
επισκέψεις σε ορισμένα καταφύγια που βρίσκονται σε μεγάλο υψόμετρο δεν ήταν δυνατές 
κατά τη διάρκεια του χειμώνα, λόγω δυσκολίας στην πρόσβαση (πχ λόγω χιονόπτωσης). 
Ωστόσο, αυτό δε φάνηκε να επηρεάζει την εκτίμηση της κατάστασης διατήρησης των ειδών 
αυτών, καθώς προηγούμενες χειμερινές επισκέψεις σε αυτά τα καταφύγια δεν έδειξαν την 
ύπαρξη σημαντικών αποικιών. Επίσης, είναι αρκετά πιθανό, να μην εντοπίστηκαν όλα τα 
καταφύγια χειρόπτερων στην Κυπριακή Δημοκρατία. Η ανακάλυψη νέων καταφυγίων είναι 
μια ανεξάντλητη διαδικασία, ειδικά για τα είδη που καταφεύγουν σε βράχους και κτίρια (πχ 
τα γένη Pipistrellus, Hypsugo, Eptesicus, Rhinolophus). Επιπλέον, είναι αρκετά πιθανό ότι 
κάποια από τα είδη μετακινούνται (εποχιακά) από το νότιο στο βόρειο μέρος του νησιού και 
αντίθετα.  

Για τα πέντε είδη πλην των νυχτερίδων (3 ερπετά, 2 ασπόνδυλα) στα οποία στόχευσε 
το πρόγραμμα δεν παρουσιάστηκαν εν γένει σημαντικά προβλήματα κατά τη δράση Α1. Οι 
δυσκολίες αφορούσαν κυρίως στη φυσική σπανιότητα δύο ειδών, ενός ερπετού (Hierophis 
cypriensis) και ενός ασπόνδυλου (Propomacrus cypriacus). Παρά τη σπανιότητά τους, οι 
στόχοι του προγράμματος που αφορούσαν στα δυο αυτά είδη (εκτίμηση εύρους, κατανομής, 
μεγέθους πληθυσμού, ενδιαιτήματος, δημιουργίας χαρτών καταλληλότητας ενδιαιτήματος, 
σύνταξη δύο εκθέσεων αξιολόγησης για την κατάσταση διατήρησης των 20 επιλεγμένων 
ειδών) επιτεύχθηκαν. 

 
Χρονοδιάγραμμα: Η δράση ξεκίνησε τον Οκτώβριο 2010 και ολοκληρώθηκε το Δεκέμβριο 
2012 (Προβλεπόμενη λήξη της δράσης: Σεπτέμβριος 2012). Η ετοιμασία του 1ου και 2ου 
Παραδοτέου της Δράσης παρατάθηκε για τρεις μήνες το καθένα, με σκοπό να τελειώσουν οι 
απαραίτητες φάσεις εργασιών πεδίου (εποχιακά) και να συλλεχθούν όλα τα δεδομένα.  

 
Υλοποίηση: ΜΦΙΚ (υπεύθυνος δράσης-A1.1), ΤΔ (A1.2), ΤΑΘΕ (A1.3) 
 
Παραδοτέα: 1ο Παραδοτέο: Αρχική εκτίμηση της έκτασης παρουσίας, της κατάστασης των 
πληθυσμών και της διαθεσιμότητας των ενδιαιτημάτων των ειδών του προγράμματος 
(Παράρτημα 5). 
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2ο Παραδοτέο: Εκτίμηση του καθεστώτος διατήρησης των ειδών του προγράμματος 
(Παράρτημα 6).    
 
Αλλαγές στο τεχνικό μέρος της δράσης: Κρίθηκε απαραίτητη η πρόσληψη συνεργάτη (στην 
κατηγορία «εξωτερική βοήθεια») για επιπλέον προσπάθεια εύρεσης ατόμων του είδους 
Hierophis cypriensis, το οποίο χαρακτηρίζεται φυσικώς σπάνιο.  
 
Αλλαγές στο οικονομικό μέρος της δράσης: Για το ΜΦΙΚ μεταφέρθηκαν €3.000,00 στην 
κατηγορία «εξωτερική βοήθεια» της Α1 από την κατηγορία «υποδομές» της δράσης C7.1 για 
την κάλυψη των εξόδων εύρεσης ατόμων του είδους Hierophis cypriensis. Μεταφέρθηκαν 
επίσης €4.000,00 στην κατηγορία «εξοπλισμός» από τις κατηγορίες «αναλώσιμα» και 
«ταξίδι» των δράσεων Α1 και Ε2.2, αντίστοιχα, για την αγορά κιαλιών, gps, ζυγαριάς και 
ψυγείου. Τέλος, μεταφέρθηκαν €3.000,00 στην κατηγορία «αναλώσιμα» από την κατηγορία 
«εξωτερική βοήθεια» της δράσης C7 για την αγορά υλικών (πχ παγίδες για ερπετά, 
δολώματα, γάντια, σακούλες, Αλκοόλη κ.α.) και €1.000,00 στην κατηγορία «αναλώσιμα» 
από την κατηγορία «ταξίδι» της δράσης Ε2.2 για την αγορά εργαστηριακών υλικών για τη 
συλλογή και συντήρηση δειγμάτων.  
Για το ΤΔ μεταφέρθηκαν €3.000,00 στην κατηγορία «ταξίδι» από την κατηγορία «ταξίδι» της 
δράσης C6 καθώς δεν είχαν προβλεφθεί τα απαραίτητα έξοδα μετακίνησης για τη δράση. 
Μεταφέρθηκαν €440,00 στην κατηγορία «αναλώσιμα» από την κατηγορία «εξοπλισμός» της 
ίδιας δράσης, για την αγορά αναλώσιμων αγαθών, όπως φόρμα, μπότες, σακίδια κλπ και 
επιπλέον €1.000,00 στα «αναλώσιμα» από την κατηγορία «ταξίδι» της δράσης C6 για αγορά 
σκοινιού, παπουτσιών πεδίου, κουτιού ασφαλείας κλπ. 
Οι παραπάνω μεταφορές ζητήθηκαν και εγκρίθηκαν σε προηγούμενες αναφορές και ήταν μη 
σημαντικές οπότε δεν επηρέασαν το συνολικό προϋπολογισμό του έργου. 
 
Αναμενόμενα Αποτελέσματα

4.1.2. Δράση Α2: Τεχνικές μελέτες που απαιτούνται για τις διακριτές δράσεις 
διατήρησης. 

:  
Εκτιμήθηκε η κατάσταση διατήρησης των επιλεγμένων ειδών. 
 

Προβλεπόμενη Έναρξη: 10/2010 Προβλεπόμενη Λήξη: 6/2011 
Πραγματική Έναρξη: 10/2010 Πραγματική Λήξη: 10/2011 
Περιγραφή δράσης: 
Στο πλαίσιο της δράσης Α2 ετοιμάστηκαν τεχνικές μελέτες για :  
(α) Μικρής κλίμακας εργασίες επισκευής σε 13 κτίρια (C2) 
(β) Την προστασία 5 στοών ορυχείων (C2) 
(γ) Τη δημιουργία 4 υδατοσυλλογών (ponds) και ενός ποταμοφράκτη (weir) (C.1.1) 
(δ) Τη δημιουργία 3 ασφαλών περασμάτων στο οδικό δίκτυο (C4). 
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Κάθε μία από τις παραπάνω μελέτες φιλοδοξεί να αποτελέσει εγχειρίδιο για την ορθή 
προετοιμασία και υλοποίηση των εργασιών των δράσεων C1.1, C2 και C4 του Έργου Life-
Nature: «Improving the conservation status of fauna species in Cyprus: from microhabitat 
restoration to landscape connectivity» - LIFE09 NAT/CY/000247. 
Τα βήματα που ακολουθήθηκαν πριν τη σύνταξη κάθε τεχνικής έκθεσης, παρουσιάζονται 
παρακάτω: 

• Υπόδειξη – πρόταση από συνεργάτες των Τμημάτων Δασών, Περιβάλλοντος και 
Αλιείας για κτίρια και στοές κατάλληλες για αποκατάσταση, καθώς και για τις τοποθεσίες 
κατασκευής υδατοσυλλογών και ασφαλών περασμάτων.  

• Επίσκεψη στο πεδίο για να επιλεγούν τα περισσότερο κατάλληλα κτίρια και στοές, 
καθώς και οι καταλληλότερες τοποθεσίες για την κατασκευή υδατοσυλλογών και ασφαλών 
περασμάτων. 

• Συζήτηση με την παρουσία ειδικών επιστημόνων για να επιβεβαιώσουν την 
καταλληλότητα κάθε επιλογής. 

• Επιλογή κτιρίων και στοών με βάση: 
− την καταγεγραμμένη παρουσία χειροπτέρων εντός των κτιρίων και στοών 
− την τοποθέτησή τους εντός του δικτύου NATURA 
− την απόσταση που έχει κάθε κτίριο και στοά από κατοικημένες περιοχές 
− την κατάσταση του κτιρίου και της στοάς (εγκαταλελειμμένα)  
− το ιδιοκτησιακό καθεστώς κάθε κτιρίου και στοάς. 
• Επιλογή των σημείων για την κατασκευή τόσο των τεσσάρων υδατοσυλλογών όσο 

και του ποταμοφράκτη, με βάση: 
− Την καταγεγραμμένη παρουσία / κατανομή των επιλεγμένων ερπετών αλλά και την 
ενδεχόμενη μελλοντική εγκαθίδρυση νέων τοπικών πληθυσμών. 
− Την κάλυψη της χωρικής συνέχειας (διατήρηση σημαντικών διαδρόμων) των 
ενδιαιτημάτων τους, εντός του δικτύου NATURA 2000, σύμφωνα με το άρθρο 10 της 
Οδηγίας των Οικοτόπων 92/43/ΕΕ. 
− Το ιδιοκτησιακό καθεστώς (Κρατική γη ώστε να αποφευχθούν καθυστερήσεις και η 
αύξηση του κόστους του έργου – cost effectiveness). 
• Οι τοποθεσίες για την κατασκευή των ασφαλών περασμάτων επιλέχθηκαν μετά από 

την ανάλυση του τοπίου για τα στοχευόμενα είδη ερπετών σε συνδυασμό με τα δεδομένα που 
συγκεντρώθηκαν, στο πλαίσιο της Δράσης Α1.  

• Πραγματοποιήθηκε αναλυτική και λεπτομερής βιβλιογραφική αναζήτηση για 
μεθόδους και παραδείγματα επισκευαστικών εργασιών σε κτήρια και στοές με σκοπό την 
προστασία των χειροπτέρων σε διεθνές επίπεδο, καθώς και για έργα κατασκευής 
υδατοσυλλογών και ασφαλών περασμάτων για ερπετά. 

• Τέλος, συντάχθηκαν οι τεχνικές μελέτες που χρησιμοποιήθηκαν κατά το στάδιο των 
επισκευαστικών εργασιών και περιλάμβαναν τα παρακάτω κεφάλαια: 
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− Αρχική περιγραφή των περιοχών NATURA εντός των οποίων έγιναν οι 
επισκευαστικές εργασίες. 
− Σκοπιμότητα υλοποίησης των επιμέρους έργων (σημασία για χειρόπτερα/ ερπετά, 
απειλές για χειρόπτερα/ ερπετά, διεθνής εμπειρία από παρόμοια έργα). 
− Παραδείγματα από τη διεθνή εμπειρία (αποκατάσταση τμημάτων ή ολόκληρων 
παλαιών ή/ και εγκαταλελειμμένων κτιρίων, τροποποίηση εισόδου καταφυγίων ή 
σφράγιση των εισόδων δωματίων με απλές πόρτες ή/ και καγκελόπορτες με σκοπό τη 
μείωση πρόσβασης από το κοινό και τη διευκόλυνση μετακίνησης των χειροπτέρων, 
κατασκευή τεχνητών εισόδων/ ανοιγμάτων στη στέγη και κατασκευή και τοποθέτηση 
ξύλινων κουτιών (bat boxes) ως εναλλακτικό καταφύγιο για χειρόπτερα, τεχνητά 
εμπόδια, περιφράξεις ή μπάρες σε δρόμους που οδηγούν σε δυνητικά επικίνδυνες 
τοποθεσίες για τον άνθρωπο, εγκατάσταση πυλών (προστατευτικών κιγκλιδωμάτων / 
gates) σε σπήλαια.  
− Παραδείγματα από τη διεθνή εμπειρία για την κατασκευή υδατοσυλλογών και 
ποταμοφράκτη. 
− Αναλυτική περιγραφή κάθε εργασίας σε κτίρια και στοές (Για κτίρια: εργασίες στη 
στέγη και στην ψευδοροφή, επισκευή γείσου, σφράγισμα θυρών – παραθύρων, 
κατασκευή καταφυγίων για χειρόπτερα, κατασκευή και τοποθέτηση περίφραξης, μπάρας 
ελέγχου πρόσβασης και ενημερωτικής πινακίδας. Για στοές: διάνοιξη και καθαρισμός 
εισόδων στοών, υποστύλωση εισόδων με ξύλινη υποστήριξη ή μεταλλική κατασκευή – 
κλωβός, κατασκευή και τοποθέτηση περίφραξης, μπάρας ελέγχου πρόσβασης και 
ενημερωτικής πινακίδας. 
− Αναλυτική περιγραφή κάθε εργασίας για την κατασκευή υδατοσυλλογών, 
ποταμοφράκτη (βασικές αρχές σχεδιασμού, τεχνική περιγραφή, απαιτούμενες εργασίες, 
υλικά και μέθοδοι κατασκευής, παρακολούθηση και έλεγχος) και ασφαλών περασμάτων 
(ενίσχυση υφιστάμενου περάσματος με φραγμούς, περιγραφή φραγμών, περιγραφή 
υπόγειου περάσματος, περιγραφή απαιτούμενων εργασιών). 
- Παράρτημα με φωτογραφίες των επιλεγμένων κτιρίων, στοών και τις προτεινόμενες 
εργασίες. Κατόψεις και σχέδια των κατασκευαστικών εργασιών υδατοσυλλογών και 
ποταμοφράκτη. 
- Παράρτημα με τις προδιαγραφές κατασκευής των ξύλινων κουτιών και άλλων 
προβλεπόμενων κατασκευών. Παράρτημα με τους υδραυλικούς υπολογισμούς για την 
κατασκευή του ποταμοφράκτη και των υδατοσυλλογών. 
 

Κατά την υλοποίηση των τεχνικών εκθέσεων προέκυψαν οι παρακάτω αναγκαίες 
τροποποιήσεις (επεξηγήθηκαν αναλυτικά στο Παράρτημα 25 της ΑΑ): 

• Αντικατάσταση μιας στοάς από τις 6 που είχαν προταθεί αρχικά, με τρία κτίρια 
αντίστοιχης οικολογικής αξίας, καθώς διαπιστώθηκε ότι η συγκεκριμένη στοά βρίσκεται 
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εκτός των ορίων της περιοχής «PERIOCHI MITSEROU / CY2000003» του δικτύου 
NATURA 2000. 

• Αλλαγή στις εργασίες επισκευής 13 κτιρίων: (α) στην περιοχή «Κοιλάδα Κέδρων – 
Κάμπος / CY2000008»: από τρία κτίρια που είχαν προταθεί έγινε ένα, (β) στην περιοχή 
«Σταυρός της Ψώκας – Καρκαβάς / CY4000012»: από δύο κτίρια που είχαν προταθεί έγιναν 
τρία και (γ) στην περιοχή «Εθνικό Δασικό Πάρκο Τροόδους / CY5000004»: από πέντε κτίρια 
που είχαν προταθεί έγιναν εννέα. 

• Η τεχνική μελέτη για τη δημιουργία των τεσσάρων (4) υδατοσυλλογών (ponds) και 
του ποταμοφράκτη (weir) (C1.1) ολοκληρώθηκε με καθυστέρηση τεσσάρων μηνών 
(31/10/2011), λόγω καθυστέρησης που προέκυψε κατά τη διαδικασία γνωμοδότησης του 
συναρμόδιου Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων (ΤΑΥ).  

• Η τεχνική μελέτη για τη δημιουργία των 3 ασφαλών περασμάτων στο οδικό δίκτυο 
(C4), ολοκληρώθηκε επίσης με καθυστέρηση τεσσάρων μηνών (31/10/2011). Η καθυστέρηση 
αυτή 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). 

 
Κάθε μία από τις τέσσερις τεχνικές μελέτες φιλοδοξεί να αποτελέσει εγχειρίδιο και οδηγό για 
παρόμοιες δράσεις για την προστασία και διατήρηση των καταφυγίων των χειροπτέρων ή / 
και ερπετών που θα μπορούσαν εφαρμοστούν και σε άλλες περιοχές της Κύπρου μετά τη 
λήξη του Έργου. 
 
Χρονοδιάγραμμα: Η δράση ξεκίνησε τον Οκτώβριο 2010. Οι δυο μελέτες ολοκληρώθηκαν 
σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα τον Ιούνιο 2011 και οι άλλες δυο τον Οκτώβριο 2011. 
 
Υλοποίηση: ΟΙΚΟΣ 
 
Παραδοτέα: Τέσσερις τεχνικές εκθέσεις για α) μικρής κλίμακας εργασίες επισκευής σε 13 
κτίρια (C2), β) την προστασία 5 στοών ορυχείων (C2), γ) τη δημιουργία 4 υδατοσυλλογών 
(ponds) και ενός ποταμοφράκτη (weir) (C1.1) και δ) τη δημιουργία 3 ασφαλών περασμάτων 
στο οδικό δίκτυο (C4). Τα παραδοτέα δίνονται στα Παραρτήματα 3,4,5,6 της ΕΑ. 
 
Αλλαγές στο τεχνικό μέρος της δράσης: Η εγκεκριμένη πρόταση του Έργου προέβλεπε τρεις 
εκθέσεις και πραγματοποιήθηκαν τέσσερις. Επίσης, προέκυψαν οι τροποποιήσεις και 
αντικαταστάσεις των κτιρίων και στοών που αναφέρονται παραπάνω. 
 
Αλλαγές στο οικονομικό μέρος της δράσης: Ο προϋπολογισμός της δράσης στην κατηγορία 
«εξωτερική βοήθεια» δεν απορροφήθηκε εξολοκλήρου και μέρος του ποσού αυτού 
μεταφέρθηκε ως εξής: (α) €3.500,00 στην κατηγορία «προσωπικό» της δράσης D4 (η 
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υλοποίηση του παραδοτέου της δράσης D4 απαίτησε πολλές προσθήκες στο αρχικό υλικό, 
μετά από οδηγίες του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Κύπρου (ΠΙΚ), με αποτέλεσμα η 
εκπαιδευτική βαλίτσα να υπερβαίνει το προβλεπόμενο αντικείμενο της δράσης και να 
απαιτηθούν πολύ περισσότερες ανθρωποώρες εργασίας από αυτές που είχαν προβλεφθεί στην 
πρόταση) και (β) €2.500,00 στην κατηγορία «ταξίδι» της δράσης Ε1.1 (στην πρόταση δεν 
είχε προβλεφθεί η ανάγκη μετακίνησης της ΥΠ (Project Officer) στην Αθήνα, για σκοπούς 
συνεργασίας με το ΣΠ (Project Coordinator). Η μεταφορά του ποσού αφορούσε 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 έργου). Το ποσό που δεν απορροφήθηκε είναι €11.500,00. 
 
Αναμενόμενα Αποτελέσματα

4.1.3. Δράση Α3: Εκπόνηση Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) / 
άλλων συναφών μελετών. 

: 
Παράχθηκαν τέσσερις τεχνικές μελέτες (για την κατασκευή ποταμοφράκτη και λιμνών, την 
αποκατάσταση κτιρίων, την αποκατάσταση στοών ορυχείων, την κατασκευή υπόγειων 
ασφαλών περασμάτων). 
 

Προβλεπόμενη Έναρξη: 10/2010 Προβλεπόμενη Λήξη: 6/2011 
Πραγματική Έναρξη: 10/2010 Πραγματική Λήξη: 10/2011 
Περιγραφή δράσης

• Επίσκεψη στην περιοχή διεξαγωγής των εργασιών. 

: 
Στο πλαίσιο της δράσης Α3 ετοιμάστηκαν οι Εκθέσεις Περιβαλλοντικής Αξιολόγησης για:  
(α) Μικρής κλίμακας εργασίες επισκευής σε 13 κτίρια (C2) 
(β) Την προστασία 5 στοών ορυχείων (C2) 
(γ) Τη δημιουργία 4 υδατοσυλλογών (ponds) και ενός ποταμοφράκτη (weir) (C1.1) 
(δ) Τη δημιουργία 3 ασφαλών περασμάτων στο οδικό δίκτυο (C4). 
 
Τα βήματα που ακολουθήθηκαν για την ολοκλήρωση των Εκθέσεων Περιβαλλοντικής 
Αξιολόγησης ήταν: 

• Καταγραφή της υπάρχουσας κατάστασης.  
• Σύνταξη της Έκθεσης Περιβαλλοντικής Αξιολόγησης που περιλάμβανε τα παρακάτω 

κεφάλαια: 
− Εισαγωγή 
− Σκοπός - Στόχοι 
− Τεχνική περιγραφή εργασιών 
− Περιοχές εκτέλεσης των επισκευαστικών εργασιών (τοποθεσία/ χρήσεις γης/ 
πολεοδομικές ζώνες, τοπία ιστορικής, πολιτιστικής και αρχαιολογικής σημασίας) 
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− Εκτίμηση και αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων των προβλεπόμενων έργων 
(στα κλιματολογικά, μορφολογικά, γεωλογικά και εδαφολογικά χαρακτηριστικά, στη 
χερσαία χλωρίδα και πανίδα, στο ανθρωπογενές, ατμοσφαιρικό και ακουστικό 
περιβάλλον κτλ, τόσο κατά τη φάση της κατασκευής ό σο  και κατά τη φάση της 
λειτουργίας). 
− Εκτίμηση επιπτώσεων  
− Παράρτημα με χάρτες 
 
Οι εκθέσεις εκτίμησης περιβαλλοντικών επιπτώσεων για τις δράσεις C1.1, C2 και C4 

ακολούθησαν την πρόοδο των προαπαιτούμενων τεχνικών μελετών της δράσης Α2. Δηλαδή, 
για τα έργα της δράσης C2 ολοκληρώθηκαν εντός χρονοδιαγράμματος, ενώ οι άλλες δύο 
εκθέσεις καθυστέρησαν περίπου 4 μήνες. Οι εκθέσεις εφόσον ολοκληρώθηκαν, κατατέθηκαν 
και εγκρίθηκαν από την αρμόδια υπηρεσία, σύμφωνα με το αναθεωρημένο χρονοδιάγραμμα.  
 
Χρονοδιάγραμμα: Η δράση ξεκίνησε τον Οκτώβριο 2010. Οι δυο μελέτες ολοκληρώθηκαν 
σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα τον Ιούνιο 2011 και οι άλλες δυο τον Οκτώβριο 2011. 
 
Υλοποίηση: ΟΙΚΟΣ 
 
Παραδοτέα: Τέσσερις εκθέσεις εκτίμησης περιβαλλοντικών επιπτώσεων. (Τα τέσσερα 
αναθεωρημένα παραδοτέα, σύμφωνα με τις παρατηρήσεις 1e και 4 της από 11.10.2012 
επιστολής της ΕΕ, επισυνάπτονται στα Παραρτήματα 3,4,5,6 της ΑΠ). 
 
Αλλαγές στο τεχνικό μέρος της δράσης: Η εγκεκριμένη πρόταση του Έργου προέβλεπε τρεις 
εκθέσεις (μια έκθεση για τον ποταμοφράκτη και τα λιμνία, μια για τα ασφαλή υπόγεια 
περάσματα και μια για τα κτίρια/στοές για την προστασία των χειρόπτερων) και 
πραγματοποιήθηκαν τέσσερις (έγιναν δηλαδή ξεχωριστές μελέτες για την αποκατάσταση των 
κτιρίων και την αποκατάσταση των στοών).  
 
Αλλαγές στο οικονομικό μέρος της δράσης: Ο προϋπολογισμός της δράσης στην κατηγορία 
«εξωτερική βοήθεια» δεν απορροφήθηκε εξολοκλήρου και το ποσό των €5.000,00 
μεταφέρθηκε στην κατηγορία «προσωπικό» της δράσης D3, έτσι ώστε να καλυφθεί η ανάγκη 
που είχε προκύψει για το σχεδιασμό και την εγκατάσταση περισσότερων πινακίδων 
ερμηνείας περιβάλλοντος, με διαφορετική θεματολογία.  
 
Αναμενόμενα Αποτελέσματα
Παράχθηκαν τέσσερις μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων (για την κατασκευή 
ποταμοφράκτη και λιμνών, την αποκατάσταση κτιρίων, την αποκατάσταση στοών ορυχείων, 
την κατασκευή υπόγειων ασφαλών περασμάτων).  

: 
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4.1.4. Δράση Α4: Εκτίμηση της μελλοντικής προοπτικής των επιλεγμένων ειδών 

με σενάρια κλιματικής αλλαγής. 
Προβλεπόμενη Έναρξη: 3/2011 Προβλεπόμενη Λήξη: 12/2012 
Πραγματική Έναρξη: 2/2011 Πραγματική Λήξη: 12/2012 
Περιγραφή δράσης: 
Πρώτο παραδοτέο της δράσης Α4: Συγκεντρώθηκαν και επεξεργάστηκαν υφιστάμενα 
γεωγραφικά υπόβαθρα ώστε να είναι στο ίδιο προβολικό σύστημα, να έχουν κοινό εύρος 
(extend), το ίδιο μέγεθος ψηφίδας (pixel του Raster) και να ταυτίζονται χωρικά για τις 
ανάγκες της ανάλυσης. 

Η μοντελοποίηση του οικολογικού θώκου των ειδών έγινε με βάση τα βιβλιογραφικά 
δεδομένα παρουσίας για τα επιλεγμένα είδη του προγράμματος και τη δοκιμή υφιστάμενων 
γεωγραφικών υποβάθρων (π.χ. χρήσεις γης, υδρογραφικό, υψόμετρα, κλίσεις, 
προσανατολισμοί, κλιματικές παράμετροι) αλλά και δεικτών τοπίου που προέκυψαν από το 
χάρτη χρήσεων γης.  

Από το χάρτη χρήσεων γης δημιουργήθηκαν χάρτες δεικτών τοπίου με το λογισμικό 
Fragstats σε 6 διαφορετικές κλίμακες υπολογισμού (από 1000μ έως 6000μ ακτίνα 
υπολογισμού δεικτών), ώστε να δοκιμαστεί η σημασία της κλίμακας για τα επιλεγμένα είδη 
(η δοκιμή διαφορετικής κλίμακας χρησιμοποιείται για να προσδιοριστεί ο τρόπος που το κάθε 
είδος αντιλαμβάνεται το τοπίο). Η επιλογή τις κλίμακας έγινε σε συνεργασία με τους 
ερευνητές της δράσης Α1, όπου ζητήθηκαν συγκεκριμένα στοιχεία για τη χωρική 
συμπεριφορά των ειδών. 

Έγινε δοκιμή μεγάλου αριθμού μεταβλητών και δοκιμάστηκε η σχετική τους σημασία 
(με βάση τα βιβλιογραφικά δεδομένα και τα δεδομένα πεδίου που συλλέχθηκαν στο πλαίσιο 
της δράσης Α1). Από τη μοντελοποίηση προέκυψαν 2 χάρτες καταλληλότητας ενδιαιτήματος 
(διαβάθμιση καταλληλότητας από 0 έως 1 και καταλληλότητα 0 ή 1) για κάθε είδος. 
Επιπλέον, στο πρώτο παραδοτέο δοκιμάστηκαν διάφορες μέθοδοι (μοντέλα) του οικολογικού 
θώκου των ειδών και επιλέχθηκαν εκείνες που έδιναν τα καλύτερα αποτελέσματα 
(αποτελέσματα αξιοπιστίας των μοντέλων, τιμές AUC values). 
 
Δεύτερο παραδοτέο της δράσης Α4: Στο δεύτερο παραδοτέο της δράσης Α4 έγινε η 
μοντελοποίηση του οικολογικού θώκου όλων των επιλεγμένων ειδών, με βάση 
προεπιλεγμένες μεταβλητές (ώστε να αποφευχθεί ο μεγάλος αριθμός μεταβλητών και 
ειδικότερα εκείνες που συσχετίζονται μεταξύ τους) και μόνο με τη μέθοδο της μέγιστης 
εντροπίας (MAXENT, ώστε τα αποτελέσματα να είναι συγκρίσιμα μεταξύ τους αλλά και με 
άλλα μελλοντικά αποτελέσματα). Από τη μοντελοποίηση του οικολογικού θώκου των ειδών 
προέκυψαν χάρτες της σημερινής κατανομής του κατάλληλου ενδιαιτήματος (διαβάθμιση 
καταλληλότητας από 0 έως 1).  
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Από αυτούς τους χάρτες έγινε κριτική από τους ειδικούς επιστήμονες για τα είδη, 
ώστε να ελεγχθεί και να σχολιαστεί η βιολογική τους ορθότητα. Από τους χάρτες 
καταλληλότητας ενδιαιτήματος, τα δεδομένα πεδίου της Α-Φάσης αλλά και τα σχόλια των 
ερευνητών για τη βιολογική ορθότητα των χαρτών υπολογίστηκαν οι παράμετροι της 
κατάστασης διατήρησης των επιλεγμένων ειδών (π.χ. range, distribution, habitat for the 
species).  

Στη συνέχεια, η μοντελοποίηση επαναλήφθηκε για όλα τα είδη αντικαθιστώντας τις 
κλιματικές παραμέτρους με αυτές που προβλέπονται από δύο σενάρια κλιματικής αλλαγής 
(ένα ήπιο και ένα ακραίο σενάριο) για δύο διαφορετικά χρονικά σενάρια [ένα 
μακροπρόθεσμο (2080) και ένα βραχυπρόθεσμο (2020)]. Από τα αποτελέσματα των 
παραπάνω μοντέλων προέκυψαν σενάρια μεταβολής της κατανομής του κατάλληλου 
ενδιαιτήματος των ειδών (με την παραδοχή ότι όλες οι άλλες παράμετροι θα παραμείνουν 
σταθερές).  

Από την παραπάνω διερεύνηση και την εκτίμηση της μελλοντικής προοπτικής της 
διατήρησης των επιλεγμένων ειδών, με βάση τα σενάρια κλιματικής αλλαγής, διαμορφώθηκε 
διαχειριστική μελέτη για τα επιλεγμένα είδη με σκοπό το μελλοντικό στρατηγικό σχεδιασμό 
δράσεων διατήρησης.  

Με βάση τα αποτελέσματα των δράσεων Α1 και Α4 υποστηρίχθηκε η συμπλήρωση 
της Εθνικής Αναφοράς του άρθρου 17 (92/43/ΕΕ) για τα επιλεγμένα είδη και η εκτίμηση της 
κατάστασης διατήρησης των ειδών. 

Η δράση προέβλεπε τη δημιουργία 20 χαρτών καταλληλότητας ενδιαιτήματος. 
Δημιουργήθηκαν 24 νέοι χάρτες καταλληλότητας ενδιαιτήματος [24 είδη (19 χειρόπτερα, 3 
ερπετά, 2 ασπόνδυλα) και 96 χάρτες με βάση δύο κλιματικά σενάρια (Α2=ακραίο,Β2=ήπιο) 
και δύο χρονικές κλίμακες (2020, 2080). 

Η διαχειριστική μελέτη για τα είδη που έγινε στο πλαίσιο  της δράσης Α4 , 
παρουσιάζεται στο τελικό παραδοτέο. Δημιουργήθηκαν χάρτες των διαφορών μεταξύ των 
σημερινών και μελλοντικών προβλέψεων για όσα είδη οι κλιματικές μεταβλητές ήταν 
σημαντικές για την τελική πρόβλεψη.  

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). 

Με βάση τα αποτελέσματα των δράσεων Α1 και Α4 εκτιμήθηκε η κατάσταση 
διατήρησης των επιλεγμένων ειδών και δημιουργήθηκαν όλοι οι απαραίτητοι χάρτες για την 
Εθνική Αναφορά της Κύπρου, σχετικά με τα είδη του Προγράμματος. Επιπλέον, έγιναν 
προτάσεις για τη ενίσχυση της οικολογικής συνεκτικότητας του δικτύου Natura 2000 στην 
Κύπρο. 

Συνολικά, παράχθηκαν πάνω από 200 χάρτες [(1) χάρτες δεικτών τοπίου, (2) 
σημερινή καταλληλότητα ενδιαιτήματος, (3) σενάρια κλιματικής αλλαγής, (4) διαφορές 
σεναρίων με σημερινή κατάσταση] και μια διαχειριστική μελέτη, με προτάσεις για ενίσχυση 
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της οικολογικής συνεκτικότητας του δικτύου NATURA 2000 και μεθοδολογία για την 
εκτίμηση της κατάστασης διατήρησης 24 ειδών. 

Το θεωρητικό πλαίσιο που δημιουργήθηκε μέσω της δράσης, μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί μελλοντικά για τη μοντελοποίηση του οικολογικού θώκου των επιλεγμένων 
και άλλων ειδών στην Κύπρο. Η μοντελοποίηση θα γίνει με την προσθήκη νέων δεδομένων 
και νέων αξιόπιστων γεωγραφικών υπόβαθρων που μπορεί να είναι διαθέσιμα στο μέλλον 
(π.χ. νέοι χάρτες βλάστησης, υδρογεωλογικοί χάρτες, χάρτες σεναρίων αλλαγών χρήσεων 
γης). 

Η μεθοδολογία που αναπτύχθηκε στο πλαίσιο της δράσης Α4 μπορεί να εφαρμόζεται 
συμβουλευτικά για το στρατηγικό σχεδιασμό δράσεων διαχείρισης του οικολογικού τοπίου 
των ειδών (βλέπε διαχειριστική μελέτη), όπως αυτές που εφαρμόστηκαν στο πρόγραμμα  
(δράσεις C). 

 
Χρονοδιάγραμμα: Η δράση ξεκίνησε το Φεβρουάριο 2011 (ένα μήνα νωρίτερα) και 
ολοκληρώθηκε σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα, το Δεκέμβριο 2012. 
 
Υλοποίηση: ΟΙΚΟΣ 
 
Παραδοτέα: Παράχθηκαν 24 χάρτες καταλληλότητας ενδιαιτήματος (πρώτο παραδοτέο) 
(Βλέπε φάκελο «Action A4-MAPS files» στον οπτικό δίσκο της ΑΠ) και μια μελέτη 
(διαχειριστική μελέτη) για την εκτίμηση της μελλοντικής προοπτικής των επιλεγμένων ειδών 
με τη χρήση σεναρίων κλιματικής αλλαγής (Παράρτημα 7-αναθεωρημένο το δεύτερο 
Παραδοτέο της δράσης). 
 
Αλλαγές στο τεχνικό μέρος της δράσης: Δεν υπήρξαν.  
 
Αλλαγές στο οικονομικό μέρος της δράσης: Μεταφέρθηκαν €9.000,00 από την κατηγορία 
«εξωτερική βοήθεια» στην κατηγορία «προσωπικό» για την υλοποίηση των βημάτων 2 και 3 
της δράσης. Η εξωτερική βοήθεια είχε αρχικά 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), αφορούσαν συνοπτικά τα εξής: 1) Την τεκμηριωμένη επιλογή σεναρίων 
κλιματικής αλλαγής ώστε να χρησιμοποιηθούν οι προβλέψεις τους στην ανάλυση της 
μελλοντικής προοπτικής διατήρησης των ειδών, 2) Την ανάλυση της μελλοντικής προοπτικής 
διατήρησης των ειδών μέσω της ανάλυσης της χωρικής κατανομής των παραπάνω 
παραμέτρων, σε συνδυασμό με τη σημερινή κατανομή των κατάλληλων ενδιαιτημάτων για 
τον εντοπισμό σημαντικών περιοχών για τα επιλεγμένα είδη, 3) Τη διαμόρφωση 
διαχειριστικών προτάσεων για την αντιμετώπιση των προβλεπόμενων απειλών για τα 
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επιλεγμένα είδη που υπέδειξε η παραπάνω ανάλυση. Από τα παραπάνω αντικείμενα, το 
Προσωπικό της ΟΙΚΟΣ ανέλαβε να υλοποιήσει από κοινού το 2 και εξολοκλήρου το 3.  
Επιπλέον, μεταφέρθηκαν €2.900,00 από την κατηγορία «αναλώσιμα» της ίδιας δράσης στην 
κατηγορία «προσωπικό» για τη δημιουργία γεωγραφικών υποβάθρων. Στην εγκεκριμένη 
πρόταση προβλέπονταν €3.000,00 στην κατηγορία των αναλωσίμων για τις ανάγκες αγοράς 
χαρτογραφικού υλικού. Δε διαφάνηκε η ανάγκη αγοράς επιπλέον χαρτογραφικού υλικού 
(πλην της αγοράς γεωλογικού διανυσματικού υποβάθρου της Κύπρου, αξίας €100,00) εφόσον 
(α) τα απαιτούμενα χαρτογραφικά υπόβαθρα παραχωρήθηκαν από τους εταίρους του 
προγράμματος (Τμήματα Περιβάλλοντος και Δασών) και (β) μέρος των απαιτούμενων 
γεωγραφικών υποβάθρων που χρησιμοποιήθηκαν στο πλαίσιο της δράσης αποτέλεσαν 
αποτέλεσμα επεξεργασίας υφιστάμενων και παράχθηκαν από το προσωπικό της ΟΙΚΟΣ (π.χ. 
χάρτες δεικτών τοπίου). 
 
Αναμενόμενα Αποτελέσματα

4.1.5. Δράση C1: Δημιουργία υδατοσυλλογών και ποταμοφρακτών. 

:  
Παράχθηκαν 20 χάρτες καταλληλότητας ενδιαιτήματος και μια διαχειριστική μελέτη. 
 

Προβλεπόμενη Έναρξη: 11/2011 Προβλεπόμενη Λήξη: 6/2013 
Πραγματική Έναρξη: 11/2011 Πραγματική Λήξη: 12/2013 
Περιγραφή δράσης: 
Δράση C1.1

Όσον αφορά τα δυο λιμνία στην περιοχή Σκούλλη, ολοκληρώθηκαν με επιτυχία το 
Δεκέμβριο 2013. Το έργο κρίνεται κατασκευαστικά πολύ καλό και ήδη τα λιμνία 
εμπλουτίζονται με νερό απευθείας από τον ποταμό. Επίσης, στις περιπτώσεις που η στάθμη 
του νερού πέσει και δεν μπορεί να εμπλουτίσει τα λιμνία, θα μεταφέρεται νερό από το 
φράγμα Ευρέτου. Το βάθος των λιμνίων είναι 1.20 μέτρα (το βαθύτερο σημείο) και η 

: Σχετικά 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 περιοχή και 
την ανάγκη για άμεση διάθεσή του, έως το τέλος του οικονομικού έτους. Για αυτό το λόγο, οι 
προαναφερθείσες υπηρεσίες συνεργάστηκαν και λαμβάνοντας υπ’ όψη τις μελέτες που 
εκπονήθηκαν στο πλαίσιο των δράσεων Α2 και Α3 του Προγράμματος, προχώρησαν στην 
κατασκευή ενός ποταμοφράκτη μεγαλύτερης κλίμακας από αυτόν που προγραμματιζόταν 
μέσω του Έργου, με το διαθέσιμο κονδύλι του ΤΑΥ. Το καλοκαίρι 2013 παρατηρήθηκε από 
τις υπηρεσίες ο τρόπος που συμπεριφέρεται το έργο και διαφάνηκε ότι δεν χρειάζονται 
συμπληρωματικές εργασίες (στεγανοποίησης, συγκράτησης πρανών, κλπ). Το νερό 
συγκρατείται στον ποταμοφράκτη αλλά σε περιόδους μεγάλης ξηρασίας (κατά τις οποίες το 
νερό θα εξατμίζεται) είναι σχεδόν σίγουρο ότι το σημείο θα χρειαστεί να εμπλουτίζεται με 
νερό, μεταφερόμενο από βυτιοφόρα. 
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επιφάνειά τους είναι (χωρίς την περίφραξη) 100 τ.μ. (το μικρό λιμνίο) και 180 τ.μ. (το μεγάλο 
λιμνίο).  

Τα λιμνία καθώς και τα σημεία που εισέρχεται το νερό και εξέρχεται πίσω στον 
ποταμό πρέπει να συντηρούνται κάθε χρόνο, ώστε να αφαιρείται η λάσπη και η βλάστηση για 
να αποφευχθεί τυχόν απόφραξή τους. Η συντήρηση θα γίνεται από το Τμήμα Δασών και το 
Τμήμα Περιβάλλοντος, σύμφωνα με τις διαθέσιμες πιστώσεις. 

Προγραμματίζεται μελλοντικά τα λιμνία να ενωθούν με υφιστάμενη διάτρηση νερού 
που ανήκει στο ΤΑΥ ώστε σε περιόδους ξηρασίας να μη χρειάζεται η μεταφορά νερού από 
βυτιοφόρα αλλά να τροφοδοτούνται απευθείας από τη διάτρηση.  

Τα λιμνία περιφράχτηκαν και τοποθετήθηκαν πινακίδες ερμηνείας περιβάλλοντος, 
όπως προβλεπόταν. Έχουν ήδη παρατηρηθεί τρία άτομα του είδους Mauremys rivulata ενώ 
έχουν γίνει βιότοπος και για τα τρία είδη αμφιβίων της Κύπρου (Bufotes viridis, Pelophylax 
bedriagae, Hyla savignyi). Αρκετά είδη πουλιών (Alectoris chukar, Columpa palumpus, 
Frangolinus frangolinus κ.α.) τα χρησιμοποιούν για να πίνουν νερό. 

  
Δράση C1.2: Σχετικά με την υποδράση C1.2 και όπως προτάθηκε στην ΕΑ, δημιουργήθηκε 
λιμνίο σε περιοχή εντός της λίμνης Παραλιμνίου. Συγκεκριμένα, μετά από επιτόπιες έρευνες 
του ΤΑΘΕ και του ΤΠ, θεωρήθηκε ότι η δημιουργία ενός ακόμα λιμνίου θα αυξήσει τη 
διαθεσιμότητα κατάλληλου ενδιαιτήματος για το είδος Natrix natrix cypriaca και θα 
δημιουργήσει διάδρομο για τη διασπορά του (stepping stone). Επιλέχθηκαν σημεία ΒΑ της 
Λίμνης Παραλιμνίου, έτσι ώστε να διασφαλισθεί ο πληθυσμός και η συνοχή του 
ενδιαιτήματος. Συγκεκριμένα, δημιουργήθηκε μικρό κανάλι το οποίο ένωσε το τελευταίο 
υπάρχον λιμνίο με το νέο που πραγματοποιήθηκε μέσω του έργου. Η περίμετρος του νέου 
λιμνίου είναι 200m και το βάθος του 2m. Το κανάλι έχει μήκος 500m, πλάτος 2m και βάθος 
1m. Τα σημεία επιλέχθηκαν με τη βοήθεια Λειτουργού του ΤΑΥ έτσι ώστε να διασφαλισθεί 
ότι οι θέσεις θα τροφοδοτούνται με νερό και από τον υπόγειο υδροφορέα. Οι εργασίες 
ολοκληρώθηκαν το Νοέμβριο 2013.  
 
Χρονοδιάγραμμα: Η δράση ξεκίνησε το Νοέμβριο 2011 και ολοκληρώθηκε το Δεκέμβριο 
2013 (Προβλεπόμενη λήξη: 6/2013) 
 
Υλοποίηση: ΤΔ (C1.1) και ΤΑΘΕ (C1.2) 
 
Παραδοτέα: Δεν προβλέπονταν. 
 
Αλλαγές στο τεχνικό μέρος της δράσης: Για την υποδράση C1.2 αρχικά προβλεπόταν η 
κατασκευή δεξαμενής νερού (water tank) για την τροφοδότηση της λίμνης με νερό, κατά τους 
ξηρούς μήνες. Λόγω αλλαγής των δεδομένων στην περιοχή του Παραλιμνίου (απομάκρυνση 
των παράνομων αντλιών που πραγματοποιήθηκε το καλοκαίρι του 2010), η υποδράση 
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τροποποιήθηκε (βλ. §3.1.5 της ΕΑ) και δημιουργήθηκε ένα πιλοτικό λιμνίο και ένα κανάλι, 
που συνδέει το νέο λιμνίο με τα ήδη υπάρχοντα. 
 
Αλλαγές στο οικονομικό μέρος της δράσης: Υποδράση C1.1 (ΤΔ): Όπως προαναφέρθηκε, ο 
ποταμοφράκτης και οι λίμνες στην περιοχή Άλυκος ποταμός - Άγιος Σωζόμενος 
κατασκευάστηκαν από προϋπολογισμό του ΤΑΥ. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα, ο 
προϋπολογισμός της κατηγορίας «κατασκευές» να έχει μειωμένη απορρόφηση. Μετά από 
ερωτήσεις στην ΕΕ, μέρος του υπόλοιπου ποσού διατέθηκε σε άλλες δράσεις. Συγκεκριμένα, 
χρησιμοποιήθηκαν €10.960,00 ως εξής: μεταφέρθηκαν €8.000,00 στην ίδια κατηγορία 
(«κατασκευές») για τη δράση C6, €1.660,00 στην κατηγορία «κατασκευές» για τη δράση C2 
και €1.300,00 στην κατηγορία «εξωτερική βοήθεια» για τη δράση C2. 
 
Αναμενόμενα Αποτελέσματα

4.1.6. Δράση C2: Προστασία, αποκατάσταση και δημιουργία σημαντικών 
καταφυγίων για τις νυχτερίδες. 

: 
Κατασκευάστηκαν πέντε νέα τεχνητά υδάτινα ενδιαιτήματα (4 λιμνία και ένας 
ποταμοφράκτης) και βελτιώθηκε η συνεκτικότητα του τοπίου για τα είδη ερπετών. Λόγω της 
μεγαλύτερης κλίμακας του έργου στην περιοχή του Άλυκου Ποταμού-Άγιου Σωζόμενου 
κρίθηκε ότι τα ανοίγματα στη βλάστηση δεν ήταν απαραίτητα και δεν πραγματοποιήθηκαν. 
Δημιουργήθηκε επίσης ένα νέο λιμνίο και ένα κανάλι στην περιοχή της Λίμνης Παραλιμνίου.  
 

Προβλεπόμενη Έναρξη: 7/2011 Προβλεπόμενη Λήξη: 6/2012 
Πραγματική Έναρξη: 7/2011 Πραγματική Λήξη: 7/2012 
Περιγραφή δράσης

Παρατηρήθηκαν βανδαλισμοί (κλοπή καγκελόπορτας και άλλες μικροζημιές), καθώς 
κάποια από τα κτίρια είναι πολύ απομονωμένα. Οι ζημιές αποκαταστάθηκαν και έγινε 
εντονότερη ενημέρωση στις γύρω κοινότητες για το έργο, τις δράσεις αποκατάστασης και το 
σκοπό τους. Επιπλέον, τέσσερα από τα κτίρια που αποκαταστάθηκαν αποτέλεσαν 
αντικείμενο έρευνας από μαθητές λυκείου της Λευκωσίας, οι οποίοι επισκέφθηκαν τα κτίρια 
με συνοδεία του προσωπικού του έργου, εντόπισαν άτομα νυχτερίδων και ετοίμασαν σχετική 

: 
Οι εργασίες ολοκληρώθηκαν επιτυχώς με την αποκατάσταση 13 κτιρίων και 5 στοών, όπως 
καθορίστηκε στην ΑΑ. Όλες οι επισκευαστικές εργασίες έγιναν σύμφωνα με τις τεχνικές και 
περιβαλλοντικές μελέτες που εκπονήθηκαν, στο πλαίσιο των δράσεων Α2 και Α3. Επίσης, 
τοποθετήθηκαν θερμοπαγίδες μέσα στις στέγες πέντε επιλεγμένων κτιρίων, ενώ εξωτερικά, 
στα τριγύρω δέντρα, τοποθετήθηκαν πενήντα bat boxes, όπως προβλεπόταν στην πρόταση. 
Σε τρία από τα κτίρια που δεν είχαν παρατηρηθεί ποτέ ζώα, έχουν εντοπιστεί από δυο μέχρι 
δέκα άτομα των ειδών Rhinolophus hipposideros και Plecotus kolombatovici που 
χρησιμοποιούν είτε τα κτίρια είτε τις ξύλινες κατασκευές (θερμοπαγίδες και bat boxes).  
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παρουσίαση σε διαγωνισμό του Υπουργείου Παιδείας, αναφέροντας το έργο και το σκοπό 
του. 

 
Χρονοδιάγραμμα: Η δράση ξεκίνησε τον Ιούλιο 2011 και ολοκληρώθηκε με ένα μήνα 
καθυστέρηση, τον Ιούλιο 2012.  
 
Υλοποίηση: ΤΔ 
 
Παραδοτέα: Δεν προβλέπονταν. 
 
Αλλαγές στο τεχνικό μέρος της δράσης: Οι τεχνικές αλλαγές που πραγματοποιήθηκαν 
αφορούσαν αντικαταστάσεις μιας στοάς και κτιρίων, μετά από επιτόπια μελέτη κατά την 
υλοποίηση της δράσης. Δεν επηρέασαν την ολοκλήρωσή της και περιγράφονται αναλυτικά 
στο Παράρτημα 25 της ΑΑ και στην §4.1.2, στην παρούσα αναφορά.  
 
Αλλαγές στο οικονομικό μέρος της δράσης: Η δράση κόστισε παραπάνω από το ποσό που 
είχε προϋπολογιστεί και κρίθηκαν απαραίτητες οι εξής μεταφορές: μεταφέρθηκε το ποσό των 
€1.900,00 από την κατηγορία «κατασκευές» στην κατηγορία «εξωτερική βοήθεια» της ίδιας 
δράσης για την επισκευή ενός κτιρίου στην περιοχή Άγιος Νικόλαος Στέγης. Μεταφέρθηκαν 
€1.200,00 από την κατηγορία «αναλώσιμα» της ίδιας δράσης στην κατηγορία «κατασκευές», 
€800,00 από την κατηγορία «κατασκευές» της δράσης C3 στην ίδια κατηγορία για τη δράση 
C2 και €1.660,00 από την κατηγορία «κατασκευές» της δράσης C1.1 στην ίδια κατηγορία για 
τη δράση C2. Τέλος, μεταφέρθηκαν €1.300,00 από την κατηγορία «κατασκευές» της δράσης 
C1.1 στην κατηγορία «εξωτερική βοήθεια» της δράσης C2 για την επισκευή μιας επιπλέον 
στοάς στο Τρόοδος. 
 
Αναμενόμενα Αποτελέσματα: 
Ελαχιστοποιήθηκε η πιθανότητα κατάρρευσης παλιών κτιρίων και στοών ορυχείων μέσω της 
αποκατάστασης οροφών και κουφωμάτων κτιρίων και της στήριξης εισόδων σε παλαιά 
ορυχεία. Σε ένα bat box (στο Σταυρό της Ψώκας) παρατηρήθηκε ένα άτομο του γένους 
Pipistrellus λίγες μέρες μετά την εγκατάστασή του. Επίσης, σε μία θερμοπαγίδα (στο 
Τρόοδος, 1680m) παρατηρήθηκαν δύο νυχτερίδες, λίγους μήνες μετά την εγκατάστασή της. 
Οι περιφράξεις και οι άλλες σχετικές εργασίες προστατεύουν τα σημαντικά αυτά καταφύγια 
από τις ανθρώπινες παρεμβάσεις και τους θηρευτές. 
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4.1.7. Δράση C3: Αποκατάσταση και ενίσχυση των μικροενδιαιτημάτων των 

ειδών. 
Προβλεπόμενη Έναρξη: 10/2011 Προβλεπόμενη Λήξη: 9/2012 
Πραγματική Έναρξη: 10/2011 Πραγματική Λήξη: 9/2012 
Περιγραφή δράσης: 

Η δράση ολοκληρώθηκε σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα, το Σεπτέμβριο 2012. 
Συγκεκριμένα, τον Ιούνιο 2012 προκηρύχθηκε η προσφορά και έως τη λήξη της δράσης 
δημιουργήθηκαν 35 σωροί από πέτρες και 4 ξερολιθιές, στις περιοχές που προβλέπονταν 
στην εγκεκριμένη πρόταση. Οι κατασκευές αξιολογούνται επιτυχείς, καθώς έχουν 
ενσωματωθεί πλήρως στο φυσικό τοπίο. Σε πέντε από αυτές έχουν ήδη εντοπιστεί ζώα να τις 
χρησιμοποιούν (σαύρες και το φίδι του είδους Dolichophis jugularis).  

Η μεγάλη επιτυχία των κατασκευών, καθώς και η χαμηλότερη απορρόφηση του 
αρχικού προϋπολογισμού της δράσης ήταν οι λόγοι που ζητήθηκε να γίνουν επιπρόσθετα 2 
ξερολιθιές μήκους 30 μέτρων στο Εθνικό Δασικό Πάρκο Τροόδους και 10 σωροί από πέτρες 
στη Λίμνη Παραλιμνίου. 

Επισκέψεις την άνοιξη 2014 έδειξαν ότι τόσο οι ξερολιθιές όσο και οι σωροί από 
πέτρες, αποτελούν βιότοπο αρκετών ειδών ερπετών (Dolichophis jugularis, Natrix natrix 
cypriaca), ενώ παράλληλα αποτελούν σημεία έρευνας για διάφορους ερευνητές που μελετούν 
τα ερπετά του νησιού.  
 
Χρονοδιάγραμμα: Η δράση ξεκίνησε τον Οκτώβριο 2011 και ολοκληρώθηκε σύμφωνα με το 
χρονοδιάγραμμα το Σεπτέμβριο 2012. 
 
Υλοποίηση: ΤΔ 
 
Παραδοτέα: Δεν προβλέπονταν. 
 
Αλλαγές στο τεχνικό μέρος της δράσης: Κατασκευάστηκαν δύο επιπλέον ξερολιθιές και 10 
σωροί από πέτρες, όπως προαναφέρθηκε.  
 
Αλλαγές στο οικονομικό μέρος της δράσης: Μεταφέρθηκε το ποσό των €800,00 από την 
κατηγορία «κατασκευές» της δράσης στην ίδια κατηγορία για τη δράση C2. 
 
Αναμενόμενα Αποτελέσματα: 
Κατασκευάστηκαν 6 ξερολιθιές και 45 σωροί από πέτρες, ενισχύοντας το διαθέσιμο 
μικροενδιαίτημα των ειδών, σε 10 περιοχές. 
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4.1.8. Δράση C4: Δημιουργία και ενίσχυση ασφαλών υπόγειων περασμάτων. 
Προβλεπόμενη Έναρξη: 10/2011 Προβλεπόμενη Λήξη: 9/2012 
Πραγματική Έναρξη: 11/2011 Πραγματική Λήξη: 11/2012 
Περιγραφή δράσης

• Εκσκαφές για 2 υπόγεια σωληνοειδή περάσματα (από σκυρόδεμα) με ελάχιστη διατομή 
60cm. 

: 
Η δράση αφορούσε τη δημιουργία τριών ασφαλών υπόγειων περασμάτων σε 

επιλεγμένες περιοχές του Δικτύου Φύση 2000 και στόχευε στην προστασία υψηλής 
θνησιμότητας ειδών ερπετοπανίδας. Κατασκευάστηκαν/ενισχύθηκαν τρία (3) ασφαλή 
υπόγεια περάσματα σε περιοχές του Δικτύου - δύο (2) στην περιοχή «Εθνικό Δασικό Πάρκο 
Τροόδους» (CY5000004) και ένα (1) στην περιοχή «Άλυκος ποταμός – Άγιος Σωζόμενος» 
(CY2000002). Για τα δύο περάσματα χρησιμοποιήθηκαν υφιστάμενοι τσιμεντοσωλήνες όπου 
δημιουργήθηκαν φραγμοί, ενώ το τρίτο κατασκευάστηκε εξαρχής.     

Σε πρώτο στάδιο έγινε επιλογή των τοποθεσιών στις περιοχές του Δικτύου Φύση 
2000, η οποία βασίστηκε σε στοιχεία τα οποία καταδείκνυαν υψηλή θνησιμότητα του είδους 
Hierophis cypriensis (νεκρά άτομα από διερχόμενα αυτοκίνητα). Το ΤΠ προκήρυξε 
προσφορά με συνοπτικές διαδικασίες, με την κατακύρωση της οποίας, έγιναν οι υποδείξεις 
στον εργολάβο για τη δημιουργία των περασμάτων σε δύο περιοχές του Δικτύου, σύμφωνα 
με την τεχνική μελέτη.  

Κάθε πέρασμα αποτελείται από: (1) σωληνοειδές πέρασμα (παρόμοιο με αυτά που 
χρησιμοποιούνται για την παροχέτευση των νερών της βροχής) κάτω από την επιφάνεια του 
δρόμου και (2) δύο ειδικούς φράκτες (εμποδίων) με μήκος περίπου 60m ανά πέρασμα που 
αποκλείουν την πρόσβαση των ερπετών στο δρόμο και τα οδηγούν στο πέρασμα, ώστε να 
διέλθουν με ασφάλεια.  

Η επιλογή των συγκεκριμένων σημείων για την κατασκευή των τριών ασφαλών 
περασμάτων βασίστηκε: 
• στην καταγεγραμμένη συχνότητα παρουσίας των επιλεγμένων ερπετών του έργου στο 
οδόστρωμα, 
• στην παρατήρηση και άλλων ειδών ερπετών, εκτός των τριών προστατευόμενων του έργου, 
• στην καταλληλότητα των βιοτόπων και στην καταγεγραμμένη υψηλή θνησιμότητα ερπετών, 
• στη δυνατότητα δημιουργίας τεχνικών κατασκευών. 
 
Αναλυτικά, οι δραστηριότητες που έλαβαν χώρα για το κάθε πέρασμα, ήταν οι εξής:  
ΘΕΣΗ 1: Ολοκληρωμένο ασφαλές οδικό πέρασμα: 

• Εκσκαφή και διαμόρφωση του χώρου ανάντη ώστε να είναι 80cm χαμηλότερα από το 
επίπεδο του δρόμου και να δημιουργηθεί «σκαλοπάτι». 
• Δημιουργία φραγμών σχήματος L από οπλισμένο σκυρόδεμα εκατέρωθεν του δρόμου, με 
τέτοιο τρόπο ώστε να συγκλίνουν προς τα περάσματα (βλέπε αντίστοιχη μελέτη Α2). 
• Καθαρισμός βλάστησης γύρω από τους φραγμούς ώστε να μην ακυρώνεται το πέρασμα. 
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ΘΕΣΗ 2 και 3: Ενίσχυση υφιστάμενου περάσματος με φραγμούς:  
• Μικρές εκσκαφές (σκαλοπατιού) κατά μήκος της τοποθέτησης των φραγμών (για να δοθεί 

η μορφή σκαλοπατιού). 
• Τοποθέτηση ξύλινων ή μεταλλικών πασσάλων (~ 1 ανά 2m φραγμού). 
• Αγορά λαμαρίνας ύψους 60cm (πάχος λαμαρίνας 3mm [διαστάσεων 1m x 2m] και 15 

φύλλα για 30m φραγμού). 
• 20 cm της λαμαρίνας είναι στο χώμα και το ωφέλιμο 80cm εκτός. 
• Βίδωμα της λαμαρίνας στους πασσάλους, ώστε να είναι εύκολη η αποσυναρμολόγηση / 

επιδιόρθωση. 
 
Οι δείκτες που χρησιμοποιήθηκαν για τον έλεγχο της επίδοσης της δράσης είναι οι 
ακόλουθοι: 1) τοποθέτηση φωτοπαγίδων (Phototraps) και 2) το πο θέτηση άμμο υ για 
διερεύνηση του κατά πόσο υπάρχουν σημάδια διέλευσης ερπετών.  

Η δράση θα αξιολογείται ανά τακτά χρονικά διαστήματα και θα προταθούν νέα 
περάσματα σε περιοχές οι οποίες παρουσιάζουν ανάγκη ενίσχυσης λόγω του 
κατακερματισμού των ενδιαιτημάτων των ειδών, της συχνότητας κίνησης οχημάτων, καθώς 
και της παρουσίας των ειδών.  

 
Χρονοδιάγραμμα: Η δράση ξεκίνησε το Νοέμβριο 2011 (ένα μήνα αργότερα λόγω της 
καθυστέρησης των δράσεων Α2 και Α3) και ολοκληρώθηκε το Νοέμβριο 2012 
(Προβλεπόμενη λήξη: 9/2012). Η μικρή καθυστέρηση προέκυψε λόγω καιρικών συνθηκών 
και δεν επηρέασε άλλες δράσεις.  
 
Υλοποίηση: ΤΠ 
 
Παραδοτέα: Δεν προβλέπονταν. 
 
Αλλαγές στο τεχνικό μέρος της δράσης: Δεν υπήρξαν. 
 
Αλλαγές στο οικονομικό μέρος της δράσης: Μεταφέρθηκαν €1.447,00 από την κατηγορία 
«εξοπλισμός» στην ίδια κατηγορία για τη δράση Ε1.2. Επίσης, μεταφέρθηκαν €428,00 από 
την κατηγορία «εξωτερική βοήθεια» της δράσης D7 στην κατηγορία «ταξίδι» για την κάλυψη 
εξόδων μετακινήσεων, τα οποία δεν είχαν προβλεφθεί. 
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4.1.9. Δράση C5: Φύτευση καρποφόρων δέντρων. 
Προβλεπόμενη Έναρξη: 8/2011 Προβλεπόμενη Λήξη: 7/2012 
Πραγματική Έναρξη: 8/2011 Πραγματική Λήξη: 7/2012 
Περιγραφή δράσης: 

Η δράση ολοκληρώθηκε σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα και τρία είδη δέντρων 
έχουν ήδη καρποφορήσει (Melia azedarah, Eriobotrya japonica, Morus alba). Φυτεύτηκαν 
150 δέντρα, τριάντα εκ των οποίων απέτυχαν και αντικαταστάθηκαν με δέντρα του ίδιου 
είδους. 

Η συντήρηση της φυτείας (ποτίσματα, ξεχορτίσματα, στηρίγματα κλπ) θα γίνεται με 
το προσωπικό του ΤΔ. Συγκεκριμένα, η φυτεία έχει ενταχθεί στο πρόγραμμα εργασίας της 
Δασικής Περιφέρειας Λευκωσίας και η συντήρηση θα γίνεται από το προσωπικό της 
περιφέρειας.  

Η φυτεία αποτελεί σημείο έλξης για τις τοπικές κοινότητες και ιδιαίτερα για τα 
σχολεία της περιοχής, τα οποία ενημερώνονται μέσω των ενημερωτικών πινακίδων που έχουν 
τοποθετηθεί. 

 
Χρονοδιάγραμμα: Η δράση ξεκίνησε τον Αύγουστο 2011 και ολοκληρώθηκε σύμφωνα με το 
χρονοδιάγραμμα τον Ιούλιο 2012. 
 
Υλοποίηση: ΤΔ 
 
Παραδοτέα: Δεν προβλέπονταν. 
 
Αλλαγές στο τεχνικό μέρος της δράσης: Δεν υπήρξαν. 
 
Αλλαγές στο οικονομικό μέρος της δράσης

4.1.10. Δράση C6: Δημιουργία και προστασία μικροαποθεμάτων για τα 
ασπόνδυλα είδη. 

: Δεν υπήρξαν. 
 

Προβλεπόμενη Έναρξη: 10/2011 Προβλεπόμενη Λήξη: 9/2012 
Πραγματική Έναρξη: 10/2011 Πραγματική Λήξη: 3/2013 
Περιγραφή δράσης: 
Η δράση περιλάμβανε τη δημιουργία και προστασία μικροαποθεμάτων για τα ασπόνδυλα 
είδη του Παραρτήματος ΙΙ της Οδηγίας για τους Οικοτόπους (Callimorpha qudripunctaria 
και Propomacrus cypriacus). Η δράση υλοποιήθηκε στις περιοχές που δίνονται στο 
Παράρτημα 8, μέσω τριών υποδράσεων, ως εξής: 
 
C6.1: Δημιουργία τεσσάρων λιμνίων και μικροαποθεμάτων για το λεπιδόπτερο Callimorpha 
quadripunctaria.  
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Δημιουργήθηκαν τέσσερα λιμνία χωρητικότητας 1,2 m3 σε θέσεις με κατάλληλες 
οικολογικά συνθήκες για το είδος, στις περιοχές Σταυρός της Ψώκας/Καρκαβάς και Κοιλάδα 
των Κέδρων/Κάμπος. Τα λιμνία τροφοδοτούνται με νερό από υδατοδεξαμενές 2 τόνων, οι 
οποίες συνδέονται με μόνιμες φυσικές πηγές νερού. Το νερό εισρέει στη λίμνη διαμέσου 
πλαστικού λάστιχου, το οποίο καταλήγει σε διαβροχέα ψεκασμού ή ραντίσματος του νερού 
πάνω σε πέτρες επιφάνειας 1m2 που τοποθετήθηκαν στο πρανές, ανάντη του λιμνίου. Οι 
πέτρες που τοποθετήθηκαν συλλέχθηκαν από την περιοχή της δημιουργίας του λιμνίου. Στην 
περίπτωση μείωσης της τροφοδοσίας νερού από τις πηγές υπάρχει η δυνατότητα τροφοδοσίας 
των υδατοδεξαμενών με τροχοφόρα βυτία. Κατά τη δημιουργία των λιμνίων έγινε κατάλληλη 
διαχείριση της βλάστησης και απόκρυψη των υδατοδεξαμενών. 
 
C6.2: Προστασία ομάδων δέντρων μεγάλης ηλικίας. 

Έγιναν εργασίες πεδίου για την εύρεση κατάλληλων θέσεων και επιλέχθηκαν δέντρα 
ξενιστές για το είδος Propomacrus cypriacus, όπως είναι τα είδη Quercus infectoria και 
Platanus orientalis. Δημιουργήθηκαν δέκα ομάδες των δέκα δέντρων ανά ομάδα, στο Εθνικό 
Δασικό Πάρκο Τροόδους, Κοιλάδα των Κέδρων/Κάμπος, Περιοχή Σταυρός της 
Ψώκας/Καρκαβάς και Βουνί Παναγιάς. Το κάθε δέντρο σηματοδοτήθηκε με ειδική πινακίδα 
και έγινε διαχείριση της βλάστησης, δηλαδή αφαιρέθηκαν ξενικά χωροκατακτητικά είδη 
ευκαλύπτου και αείλανθου, καθώς και αναρριχητικοί θάμνοι (κισσός) που θα προκαλούσαν 
μελλοντικά προβλήματα βιωσιμότητας σε ορισμένα (δέκα) από τα 100 επιλεγμένα δέντρα. 
Μεταξύ άλλων, για σκοπούς ενημέρωσης και δημοσιότητας του έργου, 2 από τις 10 θέσεις 
(Χαντάρα και Τζιελεφός) αποτελούν θέσεις με μεγάλη επισκεψιμότητα ενώ οι υπόλοιπες 
είναι ευδιάκριτες στο κοινό που δραστηριοποιείται στο δάσος. 
 
C6.3: Δημιουργία φυτειών. 

Δημιουργήθηκαν τέσσερις φυτείες για τα ασπόνδυλα είδη, από πεντακόσια δέντρα η 
κάθε φυτεία. Φυτεύτηκαν τα είδη Quercus infectoria, Ceratonia siliqua και Platanus 
orientalis. Τοποθετήθηκαν προστατευτικά πλέγματα στις φυτείες Σταυροβουνίου, Σταυρού 
της Ψώκας και Κάμπος και έγιναν μικρές επιδιορθώσεις στην υφιστάμενη περίφραξη για τη 
φυτεία Βουνί Παναγιάς. Τοποθετήθηκε σύστημα ποτίσματος στις φυτείες Σταυρού της 
Ψώκας, Βουνί και Κάμπος, ενώ για τη φυτεία Σταυροβουνίου το πότισμα γίνεται απευθείας 
από βυτιοφόρο. Η επιλογή της μεθόδου ποτίσματος με βυτιοφόρο αντί της τοποθέτησης 
συστήματος άρδευσης έγινε λόγω μεγάλων προβλημάτων σε συστήματα άρδευσης της 
περιοχής από νυφίτσες. 
 

Η συντήρηση των φυτειών και των λιμνίων πραγματοποιείται από το ΤΔ, το οποίο 
προβαίνει σε κατάλληλες ενέργειες, όπως είναι η αναπλήρωση αποτυχιών, η άρδευση και η 
συντήρηση του αρδευτικού συστήματος και των υποδομών προστασίας για τις φυτείες, καθώς 
και ο καθαρισμός των λιμνίων και των πηγών τροφοδοσίας νερού.  
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Η υλοποίηση της δράσης κρίνεται επιτυχής αφού παρατηρήθηκε ότι οι φυτείες 
αναπτύσσονται πολύ ικανοποιητικά, με το ποσοστό επιτυχίας να κυμαίνεται στο 80% και τις 
όποιες αποτυχίες να αναπληρώνονται άμεσα από το Τμήμα Δασών, έτσι ώστε να διατηρείται 
τουλάχιστον ο αριθμός των 500 φυτών ανά φυτεία, σύμφωνα με το έργο. Η δράση θα 
χρησιμεύσει τόσο στη μελλοντική διαχείριση των συγκεκριμένων περιοχών των έργων όσο 
και στη διαχείριση άλλων οικολογικά σημαντικών περιοχών. Η δράση έχει τις εξής άμεσες 
και έμμεσες επιπτώσεις: 
α) Άμεσες επιδράσεις: Η δράση έχει άμεση θετική επίπτωση στα είδη προτεραιότητας διότι 
αφενός διατηρεί ιδανικά ενδιαιτήματα με την προστασία ομάδων ξενιστών και δημιουργεί 
ιδανικές συνθήκες για το είδος Callimorpha quadripunctaria με την κατασκευή των λιμνίων, 
ενώ παράλληλα δημιουργεί ιδανικές μελλοντικές συνθήκες και διαδρόμους μέσω των 
φυτειών. Ήδη έχει αναφερθεί η παρουσία της Callimorpha quadripunctaria στην περιοχή του 
λιμνίου του Σταυρού της Ψώκας και η παρουσία του Propomacrus cypriacus σε μεγάλης 
ηλικίας δέντρα που σηματοδοτήθηκαν για την υποδράση C6.2. Η επιτυχία των φυτειών θα 
διαφανεί εντονότερα στο μέλλον.  
β) Έμμεσες επιδράσεις: Επιτυγχάνεται ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού και 
άλλων αρμόδιων υπηρεσιών για τη διατήρηση των ειδών, αποκτάται τεχνογνωσία για την 
παραγωγή φυτών ξενιστών και δημιουργούνται ιδανικές συνθήκες για τη διατήρηση και 
άλλων ειδών και γενικά της βιοποικιλότητας. 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. 
 
Χρονοδιάγραμμα: Η δράση ξεκίνησε όπως προβλεπόταν τον Οκτώβριο 2011 και 
ολοκληρώθηκε το Μάρτιο 2013 (Προβλεπόμενη λήξη: 9/2012). 
 
Υλοποίηση: ΤΔ 
 
Παραδοτέα: Δεν προβλέπονταν. 
 
Αλλαγές στο τεχνικό μέρος της δράσης: Η καθυστέρηση ολοκλήρωσης της δράσης 
οφείλονταν στην αλλαγή μιας από τις περιοχές της υποδράσης C6.3 (αντικατάσταση της 
περιοχής Κάβο Γκρέκο με το Σταυροβούνι). Για την αντικατάσταση αυτή, στάλθηκε επίσημο 
αίτημα τροποποίησης στην ΕΕ, το οποίο υπογράφηκε στις 8/1/2013. 
 
Αλλαγές στο οικονομικό μέρος της δράσης: Μεταφέρθηκε το ποσό των €8.000,00 από την 
κατηγορία «κατασκευές» της δράσης C1.1 στην ίδια κατηγορία της δράσης C6 και το ποσό 
των €500,00 από την κατηγορία «κατασκευές» της δράσης C6 στην κατηγορία «αναλώσιμα» 
της ίδιας δράσης. 
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Αναμενόμενα Αποτελέσματα

4.1.11. Δράση C7: Έλεγχος των ξενικών και εισβλητικών ανταγωνιστικών ειδών. 

: 
Δημιουργήθηκαν τέσσερα μικροαποθέματα για το σκαθάρι Propomacrus cypriacus και άλλα 
τέσσερα για τη νυχτοπεταλούδα Callimorpha quadripuncturia. 
 

Προβλεπόμενη Έναρξη: 4/2011 Προβλεπόμενη Λήξη: 3/2014 
Πραγματική Έναρξη: 4/2011 Πραγματική Λήξη: 2/2013 
Περιγραφή δράσης

 

: 
Η δράση υλοποιήθηκε από ειδικούς του ΜΦΙΚ και του ΤΑΘΕ. 

Έγιναν επισκέψεις σε πολλές περιοχές (4 με παρουσία Mauremys rivulata και 
περισσότερες από 20 άλλες) αναζητώντας το εισβλητικό είδος Trachemys scripta. 
Εντοπίστηκε σε 5 από αυτές, από όπου και αφαιρέθηκαν εφτά άτομα του είδους. Δεν ήταν 
δυνατή η πλήρης αφαίρεση του είδους από το βόρειο τμήμα του ποταμού Πεδιαίου, τμήμα 
που εισέρχεται στην κατεχόμενη περιοχή της Λευκωσίας (Πράσινη Γραμμή και κατεχόμενη 
περιοχή της Λευκωσίας). Αυτές οι περιοχές ενδεχομένως να φιλοξενούν άτομα του είδους, τα 
οποία μπορούν να εισβάλλουν στο νότιο κομμάτι του ποταμού. Ωστόσο, οι εργασίες πεδίου 
έδειξαν ότι ο ανταγωνισμός από το είδος Trachemys scripta δεν απειλεί σε κρίσιμο βαθμό την 
επιβίωση του αυτόχθονου είδους M. rivulata. 

Οι στόχοι του προγράμματος επιτεύχθηκαν όπως είχε προβλεφθεί, με εξαίρεση την 
πρόβλεψη για το είδος Micropterus salmoides. 

 
2010 2011 2012 2013 2014 

Επιθεώρηση οικοτόπων 
για παρουσία T. scripta 

 
- 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

Αφαίρεση ατόμων - 5 2 - - 
Δράσεις ενημέρωσης   Χ Χ Χ 
 

Ο δείκτης που χρησιμοποιήθηκε ήταν ο αριθμός των εισβλητικών ατόμων Trachemys 
scripta που αφαιρέθηκαν και το σχετικό υλικό ευαισθητοποίησης που παράχθηκε.  

Η βασική διαφορά με τις προβλέψεις του έργου αφορούσε την εγκατάλειψη της 
δράσης για το Micropterus salmoides. 

Το μεγάλο ποσοστό ατόμων Natrix natrix cypriaca με ακρωτηριασμένη ουρά 
αποτέλεσε την ένδειξη πίεσης για την οποία προτάθηκε και ο έλεγχος (αφαίρεση) του 
πληθυσμού του Micropterus salmoides. Η υπόθεση ήταν ότι το σαρκοφάγο αυτό είδος είναι 
υπεύθυνο για τους ακρωτηριασμούς μέσω της ενεργητικής αποκοπής της. 

Το σύνολο των ενδείξεων που συλλέχθηκαν εν τω μεταξύ και κυρίως μέσω της 
δράσης Α1 ακυρώνουν την αρχική εκτίμηση. Συγκεκριμένα: 
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• Τα σημάδια στα σημεία ακρωτηριασμο ύ δεν είναι συμβατά με δάγκωμα.  Ούτως ή 
άλλως το Micropterus salmoides είναι είδος που καταπίνει ολόκληρη τη λεία του και δεν της 
αποκόπτει τμήματα. 

• Σε μη ακρωτηριασμένα φίδια που πιάστηκαν, η εικόνα ήταν ζώου προσβεβλημένου 
από παράσιτα. 

• Σε περισσότερα από 1000 άτομα Micropterus salmoides των οποίων το στομαχικό 
περιεχόμενο ελέγχθηκε από το ΤΑΘΕ δε βρέθηκε ένδειξη κατανάλωσης φιδιού. 

 
Με βάση το παραπάνω σκεπτικό προτάθηκε και η μετατροπή του σχεδίου δράσεων με 

την ακύρωση της δράσης C7 που αφορούσε στο Micropterus salmoides, ιδίως αφού αυτό θα 
σήμαινε την πλήρη κένωση του φράγματος Ξυλιάτου, πράξης που θα προκαλούσε έντονες 
αντιδράσεις από τον τοπικό πληθυσμό. 

Είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι η απελευθέρωση ξένων εισβλητικών ειδών ψαριών 
στα σώματα γλυκού νερού της Κύπρου είναι πρακτική λανθασμένη και επικίνδυνη. 
Συγκεκριμένα, στην περίπτωση που αφορά το έργο (Natrix natrix cypriaca) πιθανότατα έχει 
συμβάλλει στην πίεση ή/και τοπική εξαφάνιση πληθυσμών μέσω: 

• της κατανάλωσης της υδρόβιας χλωρίδας (από φυτοφάγα ψάρια) την οποία 
χρησιμοποιούν για καταφύγιο και χώρο ωοτοκίας τα βατράχια, βασική τροφή των φιδιών, 

• της κατανάλωσης γυρίνων και βατράχων (από σαρκοφάγα ψάρια) ανταγωνιστικά 
προς τα φίδια, 

• της ενδεχόμενης περιστασιακής κατανάλωσης πολύ νεαρών φιδιών, παρά την απουσία 
σχετικών ενδείξεων, 

• της μεταφοράς παρασίτων, 
• της έμμεσης ανθρωπογενούς πίεσης από ψαράδες που σκοτώνουν φίδια και 
• της προσέλκυσης μεγαλύτερων πληθυσμών αρπακτικής ορνιθοπανίδας. 

 
Η δράση θα συνεχιστεί με την εκμετάλλευση του παραχθέντος ενημερωτικού υλικού 

(σχετικά με τη χελώνα Trachemys scripta) για τη διαρκή ευαισθητοποίηση του πληθυσμού 
τόσο για τη χελώνα όσο και για το ευρύτερο θέμα των ξενικών ειδών. 
 
Χρονοδιάγραμμα: Η δράση ξεκίνησε τον Απρίλιο 2011 και ολοκληρώθηκε το Φεβρουάριο 
2013 (Προβλεπόμενη λήξη της δράσης: Μάρτιος 2014) (βλ. σελ. 20 στην ΑΠ). 
 
Υλοποίηση: ΜΦΙΚ (C7.1), ΤΑΘΕ (C7.2) 
 
Παραδοτέα: Δεν προβλέπονταν. 
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Αλλαγές στο τεχνικό μέρος της δράσης: Η δράση προέβλεπε την απομάκρυνση και τον 
έλεγχο του πληθυσμού του είδους Micropterus salmoides (αμερικάνικο λαυράκι) από το 
φράγμα του Ξυλιάτου. Αυτό το μέτρο δεν εφαρμόστηκε (βλ. Παράρτημα 10 ΑΑ, 14 και 29 
ΕΑ), καθώς ο τοπικός πληθυσμός του νερόφιδου N. n. cypriaca, που πιθανώς επηρεάζονταν 
από την παρουσία του λαυρακιού, είχε ήδη εκλείψει. Επιπλέον, ο έλεγχος του πληθυσμού του 
Micropterus salmoides θα απαιτούσε την ολική κένωση του φράγματος Ξυλιάτου, γεγονός 
που θα δημιουργούσε σοβαρές κοινωνικές και οικονομικές επιπτώσεις.      
 
Αλλαγές στο οικονομικό μέρος της δράσης

4.1.12. Δράση C8: Γενετική της διατήρησης και ex situ διατήρηση. 

: Μεταφέρθηκαν €6.000,00 από την κατηγορία 
«υποδομές» στη δράση Α1.1, καθώς διαπιστώθηκε ότι τα εισβλητικά άτομα που 
απομακρύνθηκαν μπορούσαν να φιλοξενηθούν σε υπάρχουσα κατασκευή του ΤΑΘΕ. 
 

Προβλεπόμενη Έναρξη: 10/2010 Προβλεπόμενη Λήξη: 3/2014 
Πραγματική Έναρξη: 10/2010 Πραγματική Λήξη: 3/2014 
Περιγραφή δράσης: 
Γενετική της διατήρησης (C8.1)

Είδος 

: Οι γενετικές αναλύσεις πραγματοποιήθηκαν στο Εργαστήριο 
Μοριακής Ταξινομικής του ΜΦΙΚ. Δείγματα από έξι είδη της Κύπρου αναλύθηκαν ως προς 
τη γενετική ποικιλότητά τους και ως προς τη γενετική σύνδεση των κυπριακών πληθυσμών 
με πληθυσμούς εκτός Κύπρου. 
 

Δείγματα/αλληλουχίες για 
τους σκοπούς του έργου 
ICOSTACY 

Δείγματα/αλληλουχίες από 
είδη άλλων χωρών/συναφή 

Hierophis cypriensis 7 29 

Mauremys rivulata 12 88 

Natrix natrix cypriaca 23 23 
Euplagia quadripunctaria 13 11 

Propomacrus cypriacus 9 6 
Plecotus kolombatovici 5 55 

 
Για κάθε είδος αλληλουχήθηκε ένα γονίδιο (το γονίδιο του β κυτοχρώματος (cytb) του 

μιτοχονδριακού DNA για τα δύο  είδη φιδιών, η περιοχή ελέγχου αντιγραφής του 
μιτοχονδρίου (control region/D-loop) για τις νεροχελώνες και τις νυχτερίδες, το 
μιτοχονδριακό γονίδιο της κυτοχρωμικής c οξειδάσης Ι (COI) για τα αρθρόποδα). 

Ακολούθως, παράχθηκε μήτρα αποστάσεων και το φυλογενετικό δέντρο που 
παρουσιάζει τη γενετική ποικιλότητα και την ταξινομική κατάσταση των κυπριακών 
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πληθυσμών (Παράρτημα 14 ΑΠ). Όλες οι εργασίες πραγματοποιήθηκαν όπως είχε 
προβλεφθεί, σύμφωνα με την περιγραφή τους. 

Ο αριθμός των ειδών (έξι) και των δειγμάτων (49 από την Κύπρο και 280 στο σύνολο) 
που μελετήθηκαν, ανταποκρίνονται στους δείκτες που είχαν οριστεί. Οι αναφορές 
περιγράφουν αναλυτικά τις φυλογενετικές/φυλογεωγραφικές σχέσεις των ειδών, οι οποίες 
αποτελούν επιπλέον δεδομένα για την τελική εκτίμηση της κατάστασης διατήρησης των 
ειδών. Η συνέχιση της δράσης δε θεωρείται απαραίτητη για τα είδη που μελετήθηκαν. 
Ενδεχομένως μελλοντικά να υπάρξει ανάγκη για μελέτη άλλων ειδών χειρόπτερων. Η 
γενετική ποικιλότητα στο νησί της Κύπρου ήταν πολύ μικρή έως και μηδενική και για τα έξι 
τάξα που μελετήθηκαν. Το γεγονός αυτό οφείλεται είτε σε πρόσφατη εποίκηση του νησιού 
από το εκάστοτε τάξο, είτε στα χαρακτηριστικά του κάθε ζώου (ικανότητα μετακίνησης / 
διασποράς). Ιδιαίτερη διαχειριστική προσοχή αξίζει να δοθεί στο είδος H. cypriensis το οποίο 
αποτελεί ενδημικό είδος της Κύπρου, η γενετική ποικιλότητα του οποίου είναι μηδενική και 
οποιαδήποτε αλλαγή περιβάλλοντος, το καθιστά ευάλωτο προς εξαφάνιση. 
 
Εκτός τόπου (ex situ) διατήρηση (C8.2)

Πέντε νεαρά άτομα του είδους Natrix natrix cypriaca γεννήθηκαν στο Ζωολογικό 
Κήπο από θηλυκό που είχε αιχμαλωτιστεί έγκυο και απελευθερώθηκαν στην περιοχή του 
Παραλιμνίου το 2012. Συγκεκριμένα, παρακολουθώντας το κλουβί στο οποίο είχε 
τοποθετηθεί το θηλυκό ενήλικο, συλλέχθηκαν (με διαφορά λίγων ημερών) τα 5 ζωντανά 
νεογέννητα φίδια. Μετά την πάροδο περιόδου όπου δεν παρατηρήθηκε νέο φίδι, το κλουβί 
ψάχτηκε εξονυχιστικά για τυχόν μικρά που δεν είχαν παρατηρηθεί και για τα υπολείμματα 
της γέννας. Έτσι, εντοπίστηκε συσσωμάτωμα 18 αυγών τα οποία φαινόταν να έχουν όλα 

: Στο πλαίσιο αυτής της υποδράσης συλλέχθηκαν από 
τη φύση άτο μα από  τα είδη Mauremys rivulata (3 αρσενικά & 2 θηλυκά), Hierophis 
cypriensis (2 αρσενικά & 1 θηλυκό) και Natrix natrix cypriaca (6 αρσενικά και 5 θηλυκά), 
από ειδικούς του ΜΦΙΚ, το προσωπικό του ΤΠ και του ΤΔ. Τα άτομα αυτά μεταφέρθηκαν 
στις ειδικά σχεδιασμένες εγκαταστάσεις στο Ζωολογικό Κήπο Λεμεσού, οι οποίες 
κατασκευάστηκαν σύμφωνα με τις προδιαγραφές που έδωσε το ΤΑΘΕ.  

Σχετικά με το Natrix natrix cypriaca, τέσσερα από τα συλληφθέντα ζώα στη διάρκεια 
των δύο τελευταίων ετών του έργου, απελευθερώθηκαν στη φύση μετά το τέλος της 
αναπαραγωγικής περιόδου (μετά τη λήξη της περιόδου ωοαπόθεσης). Η διαδικασία αυτή είχε 
επιλεγεί από την αρχική φάση του έργου, με βάση τη σχετική βιβλιογραφία και τη διεθνή 
εμπειρία. Συγκεκριμένα, τα ζώα συλλέγονται λίγο πριν την αναπαραγωγική περίοδο (Μάιο/ 
Ιούνιο), διατηρούνται στην αιχμαλωσία μέχρι την περίοδο της ωοαπόθεσης (Ιούλιος/ 
Αύγουστος) και ανεξαρτήτως της επιτυχίας ή όχι της προσπάθειας, απελευθερώνονται το 
Σεπτέμβριο, ώστε να ξεχειμωνιάσουν με φυσικό τρόπο. Κάποια άτομα, για διαφορετικούς 
λόγους το καθένα, απεβίωσαν. Επειδή όλα τα θανόντα ζώα προέρχονταν από την περιοχή 
Πιτσιλιάς, όπου έχει εντοπιστεί πρόβλημα υγείας του πληθυσμού θεωρήθηκε ότι το 
πρόβλημα αυτό συνέβαλε στο ατυχές αποτέλεσμα.  
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εκκολαφθεί (γεγονός που δείχνει και την καλή λειτουργία του κλουβιού). Δεν είναι δυνατή η 
εξακρίβωση της τύχης των 13 μικρών που δεν βρέθηκαν. Πιθανώς, τα περισσότερα πέθαναν 
άμεσα μετά την εκκόλαψη, κάποια πέθαναν στην προσπάθεια να βγουν από το χώρο 
ωοαπόθεσης (50cm κάτω από την επιφάνεια του εδάφους) προς την επιφάνεια του εδάφους 
και κάποια, αφού κατάφεραν να βγουν. Είναι τέλος πιθανό, κάποια να έπεσαν θύματα 
θηρευτών ακόμη και μέσα στο αυγό δημιουργώντας ψευδώς την εικόνα αυγού που 
εκκολάφθηκε με επιτυχία. Η διαδικασία είναι πολυπαραγοντική και απαιτείται χρονική σειρά 
παρατηρήσεων για να διαμορφωθεί σαφής εικόνα. 

Η δράση περιλάμβανε μια σειρά εργασιών: Την κατασκευή των κατάλληλων 
υποδομών, την εκπαίδευση των τοπικών επιστημόνων, την απόκτηση γνώσης για τη βιολογία 
των επιλεγμένων ειδών και τελικά την απελευθέρωση ατόμων στη φύση. Όλες οι επιμέρους 
εργασίες ολοκληρώθηκαν πλήρως εκτός από την τελευταία, καθώς ο προβλεπόμενος στόχος 
σχετικά με τον αριθμό των ατόμων που θα απελευθερώνονταν δεν επιτεύχθηκε. Ωστόσο, 
αυτό δεν ήταν απροσδόκητο καθώς τα είδη και τα βιολογικά συστήματα είναι απρόβλεπτα. 
Παρά ταύτα, η εντατική εργασία πεδίου, η εκπαίδευση και οι υποδομές αποτελούν σπουδαίο 
κέρδος, όπως διαφάνηκε και από το νερόφιδο, για το οποίο προέκυψαν θετικά αποτελέσματα.  

Η μεγαλύτερη δυσκολία που προέκυψε αφορούσε καθυστέρηση στην πρόσληψη του 
κατάλληλου αναδόχου για τη δράση, λόγω της ανάγκης να προβλεφθούν με λεπτομέρεια όλες 
οι απαιτήσεις, συμπεριλαμβανομένων των τεχνικών λεπτομερειών για τις υποδομές, καθώς 
και για το προσωπικό του εν δυνάμει αναδόχου και την τήρηση των κανονισμών του 
κράτους. Το αποτέλεσμα της διαδικασίας, με εξαίρεση τη μικρή καθυστέρηση, ικανοποίησε 
όλες τις προσδοκίες.  

Η συνέχεια της δράσης είναι πο λύ σημαντική και για τα είδη αλλά και για τη 
μελλοντική εκμετάλλευση υποδομών, εργασίας και πόρων. Το κυριότερο είναι ότι το κόστος 
ελαχιστοποιείται εφόσον οι υποδομές, το εκπαιδευμένο προσωπικό και η τεχνογνωσία έχουν 
ήδη αποκτηθεί. Η αναπαραγωγή σε αιχμαλωσία αποτέλεσε μια πιλοτική προσπάθεια, μέσω 
της οποίας επιτεύχθηκε η ανάπτυξη και η εφαρμογή της μεθόδου. Στόχος είναι να 
παρακολουθούνται οι πληθυσμοί των ειδών για τα επόμενα ένα με δύο έτη, ενώ παράλληλα 
και αναλόγως της περίπτωσης θα εφαρμόζεται πιλοτικά η αναπαραγωγή σε αιχμαλωσία ως 
συμπληρωματικό εργαλείο (auxiliary tool), στις υπάρχουσες υποδομές. Με αυτόν τον τρόπο 
θα εκτιμηθεί εάν αποτελεί την ενδεικνυόμενη μέθοδο για τη βελτίωση της κατάστασης 
διατήρησης των επιλεγμένων ειδών.   
 
Χρονοδιάγραμμα: Η δράση ξεκίνησε τον Οκτώβριο 2010 και ολοκληρώθηκε το Μάρτιο 
2014. 
 
Υλοποίηση: ΜΦΙΚ (C8.1), ΤΑΘΕ (C8.2) 
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Παραδοτέα: Τελική αναφορά των μοριακών αναλύσεων για τα επιλεγμένα είδη (Παράρτημα 
14 ΑΠ).  
 
Αλλαγές στο τεχνικό μέρος της δράσης: C8.1: Τα χειρόπτερα του γένους Plecotus δεν ήταν 
προγραμματισμένο να συμπεριληφθούν στη δράση. Ωστόσο, έγινε μια προκαταρκτική 
εκτίμηση, καθώς κάποια δείγματα που είχαν συλληφθεί στο παρελθόν έδειξαν αξιοσημείωτες 
μορφολογικές ιδιομορφίες, οι οποίες εγείρουν υποψίες για ύπαρξη και δεύτερου είδους του 
γένους στην Κύπρο. Η υπόθεση αυτή χρήζει διερεύνησης, καθώς εάν ισχύει, επηρεάζει και 
τις ανάγκες διαχείρισης των πληθυσμών των ειδών και των οικοτόπων τους. Στο πλαίσιο του 
έργου εξετάστηκε η περιοχή ελέγχου αντιγραφής του μιτοχονδρίου (control region / D-loop) 
σε πέντε μόνο άτομα. Η μελέτη συνεχίζεται από το προσωπικό του ΜΦΙΚ με ιδίους πόρους, 
συμπεριλαμβάνοντας περισσότερα άτομα από την Ανατολική Μεσόγειο και εξετάζοντας και 
επιπλέον αλληλουχίες, προκειμένου να εξαχθούν πιο ασφαλή συμπεράσματα για τη γενετική 
ποικιλομορφία του γένους στην περιοχή μελέτης. 
 
Αλλαγές στο οικονομικό μέρος της δράσης: Μεταφέρθηκαν €1.100,00 από την κατηγορία 
«εξοπλισμός» στην κατηγορία «υποδομές» για την περίφραξη των χώρων φύλαξης των ειδών 
στο Ζωολογικό Κήπο (Δράση C8.2). 
 
Αναμενόμενα Αποτελέσματα

4.1.13.  Δράση Ε1: Διαχείριση και λειτουργία του έργου. 

: 
Η μελέτη της γενετικής της διατήρησης επιτεύχθηκε για όλα τα επιλεγμένα είδη, καθώς και 
για ένα επιπλέον. Όσον αφορά την αναπαραγωγή σε αιχμαλωσία επιτεύχθηκε η ανάπτυξη της 
μεθοδολογίας και η σχετική εκπαίδευση προσωπικού. Απελευθερώθηκαν πέντε νεαρά άτομα 
του είδους Natrix natrix cypriaca στην περιοχή της Λίμνης Παραλιμνίου και ενδέχεται 
μελλοντικά να συνεχιστεί η προσπάθεια για να εκτιμηθεί κατά πόσο η αναπαραγωγή σε 
αιχμαλωσία αποτελεί την ενδεικνυόμενη μέθοδο για τη βελτίωση της κατάστασης 
διατήρησης των συγκεκριμένων ειδών. 
 

Προβλεπόμενη Έναρξη: 10/2010 Προβλεπόμενη Λήξη: 3/2014 
Πραγματική Έναρξη: 10/2010 Πραγματική Λήξη: 3/2014 
Περιγραφή δράσης

 

: 
Η περιγραφή της δράσης Ε1 δίνεται στην §3.1 της παρούσας αναφοράς. Επιπλέον, 
αναφέρεται ότι στο πλαίσιό της, αποκτήθηκε εξοπλισμός για τις ανάγκες του έργου. Ο 
εξοπλισμός αυτός αφορούσε την αγορά: ενός οχήματος 4x4, τεσσάρων φορητών 
υπολογιστών και του αντίστοιχου λογισμικού τους (οι δυο υπολογιστές αγοράστηκαν από το 
ΤΔ μέσω της δράσης Α1.2), μιας φωτογραφικής μηχανής, έξι φωτοπαγίδων, ενός ανιχνευτή 
χειρόπτερων (bat detector) και ενός τερραρίου για φίδια.     
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Χρονοδιάγραμμα: Η δράση ξεκίνησε τον Οκτώβριο 2010 και ολοκληρώθηκε το Μάρτιο 
2014. 
 
Υλοποίηση: ΟΙΚΟΣ και ΑΤΕΠΕ (Ε1.1), ΤΠ (Ε1.2) 
 
Παραδοτέα: Δεν προβλέπονταν. 
 
Αλλαγές στο τεχνικό μέρος της δράσης: Ο εξοπλισμός του έργου αρχικά προέβλεπε την 
αγορά ενός εκτυπωτή, σκάνερ και πλότερ και τριών gps, τα οποία καλύφθηκαν από το ΤΠ 
πριν την έναρξη του έργου. Για λόγους εκπαίδευσης προσωπικού και φύλαξης των φιδιών, 
αντικαταστάθηκαν με έναν ανιχνευτή χειρόπτερων και ένα τερράριο για φίδια, αντίστοιχα.  
 
Αλλαγές στο οικονομικό μέρος της δράσης

4.1.14. Δράση Ε2: Παρακολούθηση του έργου. 

: Μεταφέρθηκαν €2.500,00 από την κατηγορία 
«εξωτερική βοήθεια» της δράσης Α2 στην κατηγορία «ταξίδι» της δράσης Ε1.1 για 
μετακινήσεις της ΥΠ από τη Λευκωσία στα γραφεία της ΟΙΚΟΣ και της ΑΤΕΠΕ στην 
Αθήνα. Επιπλέον, μεταφέρθηκαν €2.572,00 από την κατηγορία «εξωτερική βοήθεια» της 
δράσης D7 στην κατηγορία «εξοπλισμός» της δράσης Ε1.2 (καθώς η ιστοσελίδα του έργου 
δημιουργήθηκε από το Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφορικής του Υπουργείου Οικονομικών της 
Κυπριακής Δημοκρατίας χωρίς κόστος) και €1.447,00 από την κατηγορία «εξοπλισμός» της 
δράσης C4 στην ίδια κατηγορία της δράσης Ε1.2 (το ποσό που περίσσεψε από την αγορά των 
φωτοπαγίδων χρησιμοποιήθηκε για να συμπληρωθεί το κόστος αγοράς του υπόλοιπου 
εξοπλισμού). 
  

Προβλεπόμενη Έναρξη: 10/2010 Προβλεπόμενη Λήξη: 3/2014 
Πραγματική Έναρξη: 10/2010 Πραγματική Λήξη: 3/2014 
Περιγραφή δράσης: 
Δημιουργία πρωτοκόλλου παρακολούθησης (Δράση Ε2.1): Δημιουργήθηκε πρωτόκολλο 
παρακολούθησης το οποίο περιλάμβανε για κάθε δράση τα εξής: Δείκτες, Παραδοτέα, 
Υπεύθυνος Φορέας, Πηγή πληροφόρησης, Κριτήρια Αξιολόγησης, Αριθμοί-Στόχοι, 
Χρονοδιάγραμμα, Προτεινόμενες αλλαγές. 

Το Πρωτόκολλο δημιουργήθηκε από την αρχή του έργου και ανανεώθηκε στην 
πορεία, σύμφωνα με την εξέλιξη των δράσεων. 

 
Βιολογικός έλεγχος των δράσεων (Δράση Ε2.2): Σχετικά με τα χειρόπτερα, 
πραγματοποιήθηκαν 32 επισκέψεις σε 15 επισκευασμένα και περιφραγμένα καταφύγια από 
τις 15 Μαΐου 2013, με σκοπό να γίνει μια πρώτη εκτίμηση της αποτελεσματικότητας της 
σχετικής δράσης (Δράση C2-Αποκατάσταση και δημιουργία σημαντικών καταφυγίων για τα 
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χειρόπτερα). Σε κάθε περιοχή, μετρήθηκε ο αριθμός των νυχτερίδων που βρέθηκαν (από τον 
ειδικό του ΜΦΙΚ και το εκπαιδευμένο προσωπικό του ΤΔ και του ΤΠ).  

Κατά τη διάρκεια των επισκέψεων, έγιναν διάφορες συστάσεις από το ΜΦΙΚ με 
στόχο να αυξηθεί η αποτελεσματικότητα των εργασιών (μετατροπές στις κατασκευές, 
μετατόπιση κάποιων bat boxes κλπ.). 

Κατά τη διάρκεια των ετών 2013 και 2014, πραγματοποιήθηκαν 31 επισκέψεις σε 16 
κατασκευές για τα ερπετά (σωροί από πέτρες, ξερολιθιές-Δράση C3) από τους ειδικούς στα 
ερπετά του ΜΦΙΚ, του ΤΔ, του ΤΠ και τους εξωτερικούς συνεργάτες. Σε κάθε περιοχή, τα 
άτομα που εντοπίστηκαν κοντά ή μέσα στις κατασκευές, μετρήθηκαν και αναγνωρίστηκαν. 

Κατά τη διάρκεια της Ε2 γινόταν συστηματική παρατήρηση και για τυχόν παρουσία 
του εισβλητικού είδους Trachemys scripta το οποίο και δεν εντοπίστηκε σε καμία από τις 
περιοχές ενδιαφέροντος. Η εφαρμογή της δράσης ολοκληρώθηκε ομαλά, όπως είχε 
σχεδιαστεί και σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα, χωρίς μετατροπές και δυσκολίες. 

Από τις παρατηρήσεις μέσω της δράσης Ε2 εξακριβώθηκε ότι πραγματοποιήθηκαν τα 
σωστά έργα στις σωστές θέσεις αλλά, όπως ήταν αναμενόμενο, δεν είχαν άμεσα «υιοθετηθεί» 
από όλα τα είδη ενδιαφέροντος, σε όλες τις περιπτώσεις. Η «οικολογική ωρίμανσή» τους, με 
την έννοια της πλήρους λειτουργικότητας, θα επέλθει με την πάροδο του χρόνου, στάδιο το 
οποίο θα πρέπει να παρακολουθείται. Κατά τη διάρκεια του ICOSTACY εκπαιδεύτηκαν και 
κύπριοι επιστήμονες για την παρακολούθηση αυτή. 

Μετά τη λήξη του έργου, θα συνεχιστεί η παρακολούθηση της κατάστασης των 
κατασκευών και η χρήση τους από τα ζώα. Όπου απαιτείται θα πραγματοποιούνται οι 
απαραίτητες συντηρήσεις. 

   
Χρονοδιάγραμμα: Η δράση ξεκίνησε τον Οκτώβριο 2010 και ολοκληρώθηκε το Μάρτιο 
2014. 

 
Υλοποίηση: ΟΙΚΟΣ και ΑΤΕΠΕ (Ε2.1), ΜΦΙΚ (Ε2.2) 

 
Παραδοτέα: Πρωτόκολλο Παρακολούθησης (Παράρτημα 1 ΕΑ).  

 
Αλλαγές στο τεχνικό μέρος της δράσης: Δεν υπήρξαν. 

 
Αλλαγές στο οικονομικό μέρος της δράσης: Ε2.2: Μεταφέρθηκαν €3.000,00 από την 
κατηγορία «ταξίδι» στις κατηγορίες «εξοπλισμός» (€2.000,00) για τη δράση Α1 και στην 
κατηγορία «αναλώσιμα» (€1.000,00) για τη δράση Α1. Τα επιπρόσθετα αναλώσιμα 
αφορούσαν εργαστηριακά αναλώσιμα υλικά, απαραίτητα για τη συλλογή και συντήρηση 
δειγμάτων, ενώ για τον εξοπλισμό 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). 



 53 

Επίσης, μεταφέρθηκαν €3.900,00 από την κατηγορία  «ταξίδι» στην κατηγορία «προσωπικό» 
της ίδιας δράσης γιατί απαιτήθηκε περισσότερη εργασία πεδίου και αναλύσεις για τη 
βιολογική παρακολούθηση των δράσεων C.  
 

4.1.15. Δράση Ε3: Δικτύωση με άλλα έργα. 
Προβλεπόμενη Έναρξη: 10/2010 Προβλεπόμενη Λήξη: 3/2014 
Πραγματική Έναρξη: 10/2010 Πραγματική Λήξη: 3/2014 
Περιγραφή δράσης: 
Η δικτύωση του έργου ICOSTACY περιλάμβανε αρχικά την παρουσίασή του σε άλλα έργα. 
Συγκεκριμένα, παρουσιάστηκε στη συνάντηση των έργων LIFE στην Αθήνα (kick off 
meeting) και στην ενημερωτική ημερίδα για το Πρόγραμμα LIFE, το 2011. Παρουσιάστηκε 
επίσης, στην ημερίδα των τουριστικών πρακτόρων και στη συνάντηση εργασίας του έργου 
PLANTNET CY. Παράλληλα, πραγματοποιήθηκαν συναντήσεις με άλλα έργα (OROKLINI, 
JUNIPERCY, BIOforLIFE και PLANTNET) εντός Κύπρου και επικοινωνία με έργα στο 
εξωτερικό, όπως το 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. 
 Ανταλλάχθηκαν ιστοσελίδες και στοιχεία επικοινωνίας με όλα τα παραπάνω έργα, 
καθώς και με το Πρόγραμμα Διακρατικής Συνεργασίας για την ενδυνάμωση του Κυπριακού 
πληθυσμού του γύπα και φορείς όπως το WWF Ελλάς και η Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρία. 
 Περαιτέρω δικτύωση πραγματοποιήθηκε μέσω των παρουσιάσεων / εκδηλώσεων και 
των προσκλήσεων σε σεμινάρια, συναντήσεων ή και τηλεφωνικών επικοινωνιών. 
Δημιουργήθηκαν σύνδεσμοι στις ιστοσελίδες των έργων και ανταλλάχθηκαν απόψεις και 
πληροφορίες για θέματα των περιοχών του Δικτύου NATURA 2000 αλλά και για οικονομικά 
/ διοικητικά θέματα. Η στενή επικοινωνία με στελέχη από άλλα έργα συνέβαλλε στην 
αποτελεσματικότητα της διαχείρισης του έργου, ενώ σημαντικό μέσο δικτύωσης αποτέλεσαν 
οι συνεργασίες με τους επισκέπτες ομιλητές, στο πλαίσιο της οργάνωσης και διεξαγωγής της 
συνάντησης εργασίας του ICOSTACY, που πραγματοποιήθηκε λίγο πριν την ολοκλήρωση 
του έργου. 
 
Χρονοδιάγραμμα: Η δράση ξεκίνησε τον Οκτώβριο 2010 και ολοκληρώθηκε το Μάρτιο 
2014. 
 
Υλοποίηση: ΤΠ  
 
Παραδοτέα: Δεν προβλέπονταν. 
 
Αλλαγές στο τεχνικό μέρος της δράσης: Δεν υπήρξαν. 
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Αλλαγές στο οικονομικό μέρος της δράσης: Δεν υπήρξαν. 
 
Αναμενόμενα Αποτελέσματα

4.1.16. Δράση Ε4: Παραγωγή ενός Μετά-LIFE Σχεδίου Διατήρησης.  

: 
Μέσω της δράσης επιτεύχθηκε η συνεργασία και ανταλλαγή γνώσης, η διάδοση της εμπειρίας 
και η συζήτηση προοπτικών διατήρησης. 
 

Προβλεπόμενη Έναρξη: 10/2010 Προβλεπόμενη Λήξη: 3/2014 
Πραγματική Έναρξη: 10/2010 Πραγματική Λήξη: 3/2014 
Περιγραφή δράσης: 
Οι Μετά-LIFE δράσεις αφορούν τη συνέχιση της παρακολούθησης των ειδών, την προστασία 
και ενίσχυση των ενδιαιτημάτων τους και τη συντήρηση των υποδομών που έχουν 
δημιουργηθεί και αποσκοπούν στις ευνοϊκές συνθήκες κατάστασης διατήρησής τους αλλά και 
στην ενίσχυση της συνοχής του τοπίου για τα είκοσι είδη πανίδας, σε δεκατρείς περιοχές του 
Δικτύου NATURA 2000. Επιπλέον, περιλαμβάνουν τη διατύπωση προτάσεων και 
διαχειριστικών μέτρων, που θα μπορούν να εφαρμοστούν και σε μελλοντικά έργα, τα οποία 
σχετίζονται χωρικά ή θεματικά με τα στοχευόμενα είδη και τα ενδιαιτήματά τους. Οι δράσεις 
περιγράφονται με λεπτομέρεια σχετικά με το ποιες δράσεις θα πραγματοποιηθούν, πότε, από 
ποιον και με ποια χρηματοδότηση, στο Μετά-LIFE Σχέδιο Διατήρησης, στο Παράρτημα 9.   
 
Χρονοδιάγραμμα: Η δράση ξεκίνησε τον Οκτώβριο 2010 και ολοκληρώθηκε το Μάρτιο 
2014. 
 
Υλοποίηση: ΤΠ  
 
Παραδοτέα: Ένα Μετά-LIFE Σχέδιο Διατήρησης (Παράρτημα 9). 
 
Αλλαγές στο τεχνικό μέρος της δράσης: Δεν υπήρξαν. 
  
Αλλαγές στο οικονομικό μέρος της δράσης: Δεν υπήρξαν. 
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4.2.  Δράσεις Ενημέρωσης και Διάδοσης Αποτελεσμάτων 
4.2.1. Αντικείμενα 

Ένας από τους βασικούς σκοπούς του έργου ήταν η διάχυση των στόχων και των 
αποτελεσμάτων του, καθώς και η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού για τα 
επιλεγμένα είδη και τα ενδιαιτήματά τους. Με βάση αυτή την προσέγγιση, υλοποιήθηκε μια 
σειρά δράσεων ενημέρωσης, οι οποίες στόχευαν στο ευρύτερο κοινό αλλά και σε επιλεγμένες 
ομάδες (εκπαιδευτικούς, μαθητές, προσωπικό που ασχολείται με τη φύση κλπ) και 
περιλάμβαναν εκδηλώσεις, έντυπο, ηλεκτρονικό και οπτικοακουστικό υλικό κ.α. (Παράρτημα 
10: Λίστα δραστηριοτήτων δράσεων ενημέρωσης και διάχυσης των αποτελεσμάτων (Δράσεις 
D)). Οι κοινωνικές ομάδες και το κοινό ανταποκρίθηκαν θετικά στην πρωτοβουλία του 
έργου, δεδομένου ότι τα περισσότερα από τα επιλεγμένα είδη είναι για τον κόσμο 
«παρεξηγημένα» ή θεωρούνταν «βλαβερά» και συνδέονταν με δεισιδαιμονίες. Τοπικές 
κοινότητες αλλά και εκπαιδευτικοί έδειξαν ενδιαφέρον να συμμετέχουν στις δράσεις και στη 
συντήρησή τους. 

Η εγκεκριμένη πρόταση προέβλεπε μια σειρά δράσεων ενημέρωσης, οι οποίες 
περιλάμβαναν δραστηριότητες, όπως: 

o Δημοσιεύσεις στον έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο, εμφανίσεις στα μέσα μαζικής 
ενημέρωσης (ΜΜΕ), διοργάνωση εκδηλώσεων, 

o Παραγωγή οπτικοακουστικού υλικού και προβολή του στα ΜΜΕ (ντοκυμαντέρ, 
τηλεοπτικά σποτ και εικονογραφημένο βιβλίο), καθώς και έκδοση εκλαϊκευμένης αναφοράς, 

o Παραγωγή και εγκατάσταση ενημερωτικών πινακίδων και πινακίδων ερμηνείας 
περιβάλλοντος, 

o Παραγωγή φορητής εκπαιδευτικής βαλίτσας, 
o Σεμινάρια και συναντήσεις, 
o Δημιουργία ιστοσελίδας και προβολή στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. 

 
Εκτός από τις προγραμματισμένες δράσεις ενημέρωσης, οι συνεργάτες του έργου 
παρουσίασαν ή ανέφεραν το σκοπό του και τις δράσεις του, σε κάθε εκδήλωση σχετική με 
την πανίδα και τη διατήρηση της φύσης.          

 
4.2.2. Ενημέρωση και διάδοση αποτελεσμάτων: επισκόπηση ανά δράση 

4.2.2.1. Δράση D1: Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης και διοργάνωση 
εκδηλώσεων. 

Προβλεπόμενη Έναρξη: 10/2010 Προβλεπόμενη Λήξη: 3/2014 
Πραγματική Έναρξη: 10/2010 Πραγματική Λήξη: 3/2014 
Περιγραφή δράσης: 
Η δράση στόχευε στην ενημέρωση του κοινού μέσω της προβολής του έργου από τα μέσα 
μαζικής ενημέρωσης και στη διοργάνωση εκδηλώσεων. Οι δραστηριότητες περιλάμβαναν μια 
εναρκτήρια εκδήλωση, εξαμηνιαίες συναντήσεις της ΚΕΔ και προβολή του έργου στον τύπο 
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και τα οπτικοακουστικά μέσα. Στις περιπτώσεις αλληλεπίδρασης με το κοινό (π.χ. 
εκδηλώσεις) παρατηρήθηκε μεγάλο ενδιαφέρον του κόσμου να λάβει πληροφορίες για τα 
είδη του έργου και αποκομίστηκαν πολύ καλά σχόλια κατά τη διανομή ενημερωτικού υλικού 
(έντυπου και οπτικοακουστικού). Πολύ σημαντική κρίθηκε η αντίδραση των μαθητών 
(κυρίως με τη χρήση της εκπαιδευτικής βαλίτσας), καθώς η προσέγγιση των νεότερων γενιών 
αποτελεί βασικό στόχο των δράσεων ευαισθητοποίησης. Η δράση είχε τα παρακάτω 
αποτελέσματα: 
• Διοργάνωση της εναρκτήριας εκδήλωσης, με τη συμμετοχή 42 ατόμων (Παράρτημα 15 
AA). 
• Πραγματοποίηση πέντε συναντήσεων ΚΕΔ (Παράρτημα 19 ΑΑ, Παράρτημα 26 ΕΑ, 
Παράρτημα 16 ΑΠ, Παράρτημα 11 ΤΑ).  
• Κάλυψη στα ΜΜΕ και παράλληλες εκδηλώσεις, τα οποία περιλάμβαναν τα εξής 
(Παράρτημα 16 ΑΑ, Παράρτημα 21 και 22 ΕΑ, φάκελος «D1 ACTION-
VIDEOS_INTERVIEWS» στον οπτικό δίσκο της ΕΑ, Παράρτημα 15 ΑΠ, φάκελος «D1» στον 
οπτικό δίσκο της ΑΠ, Παράρτημα 12 ΤΑ, φάκελος «D1» στον οπτικό δίσκο της ΤΑ): 
(7) Έντυπα δελτία τύπου  
(9) Έντυπα άρθρα σε εθνικές εφημερίδες  
(4) Έντυπα άρθρα σε περιοδικά  
(9) Ηλεκτρονικά δελτία τύπου  
(7) Τηλεοπτικές εκπομπές και βίντεο  
(22) Προβολές των σποτ σε ιδιωτικό κανάλι της Κύπρου, καθώς και η προβολή του 
ντοκιμαντέρ του έργου στη συνάντηση εργασίας 
(4) Ραδιοφωνικές εκπομπές  
(10) Εκδηλώσεις/Παρουσιάσεις  
Ιστοσελίδες  
Facebook group 
(6) Αναφορές σε ιστότοπους  
Διανομή έντυπου ενημερωτικού υλικού του έργου (βιβλία, μαγνήτες κλπ) 
 
Χρονοδιάγραμμα: Η εφαρμογή της δράσης ακολούθησε το χρονοδιάγραμμα της πρότασης 
(Οκτώβριος 2010 – Μάρτιος 2014). 
 
Υλοποίηση: ΤΠ (D1.1), ΟΙΚΟΣ και ΑΤΕΠΕ (D1.2). 
 
Παραδοτέα: Δεν προβλέπονταν. 
 
Αλλαγές στο τεχνικό μέρος της δράσης: Προβλέπονταν επτά συναντήσεις ΚΕΔ αλλά στην 
πορεία του έργου κρίθηκε πως οι επιπλέον δυο, καλύφθηκαν από τη συχνή επικοινωνία 
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μεταξύ των εταίρων αλλά και από τις συναντήσεις για τους ελέγχους της ΕΟΠ που έλαβαν 
χώρα στο ενδιάμεσο. 
 
Αλλαγές στο οικονομικό μέρος της δράσης: Δεν υπήρξαν. 
 

4.2.2.2. Δράση D2: Παραγωγή ενημερωτικού υλικού. 
Προβλεπόμενη Έναρξη: 9/2011 Προβλεπόμενη Λήξη: 9/2013 
Πραγματική Έναρξη: 9/2011 Πραγματική Λήξη: 2/2014 
Περιγραφή δράσης: 
Η δράση περιλάμβανε τη δημιουργία ενός δεκαπεντάλεπτου ντοκιμαντέρ και τριών 
τηλεοπτικών σποτ, καθώς και τη συγγραφή ενός 64σέλιδου εικονογραφημένου βιβλίου. Το 
ντοκιμαντέρ παράχθηκε σε δυο εκδόσεις, στην ελληνική γλώσσα και στην ελληνική με 
αγγλικούς υπότιτλους. Προβλήθηκε στη συνάντηση εργασίας του έργου κατά την οποία 
μοιράστηκαν αντίγραφα στους παρευρισκόμενους, ενώ επιπλέον διανεμήθηκε στους 
συνεργάτες του έργου και σε φορείς που ασχολούνται με περιβαλλοντικά θέματα (ΜΚΟ, 
Περιβαλλοντικά Κέντρα, Τμήματα του Υπουργείου κ.α.). Ο ΣΔ και οι εταίροι του έργου θα 
φροντίσουν για τη συνέχιση της διανομής τους.  

Παράχθηκαν τρία τηλεοπτικά σποτ, καθένα από τα οποία επικεντρώθηκε σε μία από 
τις τρεις κατηγορίες των στοχευόμενων ειδών (θηλαστικά, ερπετά, ασπόνδυλα). 
Προβλήθηκαν σε ιδιωτικό κυπριακό τηλεοπτικό κανάλι (βλ. Παράρτημα 12, 
Προγραμματισμός διαφημιστικών μηνυμάτων). Αναφορές για την προβολή τους και σε 
άλλους ιδιωτικούς και κρατικούς τηλεοπτικούς σταθμούς έγιναν για την περίοδο μετά τη 
λήξη του έργου.  

Το 64σέλιδο βιβλίο αποτελείται από τέσσερα κεφάλαια για το φυσικό περιβάλλον της 
Κύπρου (φυσικά χαρακτηριστικά, πανίδα, ενδιαιτήματα, απειλές και λύσεις) και περιέχει 
μοναδικές φωτογραφίες ειδών και ενδιαιτημάτων. Εκτυπώθηκε σε 1500 αντίτυπα όπως 
προβλέπονταν στην πρόταση αλλά λόγω της ζήτησης και του χαμηλού κόστους εκτύπωσης, 
επανεκτυπώθηκε σε επιπλέον 700 αντίτυπα. Διανεμήθηκε από όλους τους εταίρους σε 
Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στην Κύπρο και στην Ελλάδα, σε Μη Κυβερνητικές 
Οργανώσεις, σε περιβαλλοντικούς φορείς και στο κοινό, στη διάρκεια εκδηλώσεων. 
 
Χρονοδιάγραμμα: Η δράση ξεκίνησε το Σεπτέμβριο 2011 και ολοκληρώθηκε με 
καθυστέρηση πέντε μηνών, το Φεβρουάριο 2014. 
 
Υλοποίηση: ΤΠ (D2.1), ΟΙΚΟΣ και ΑΤΕΠΕ (D2.2).  
 
Παραδοτέα: Ένα βίντεο-ντοκιμαντέρ, τρία τηλεοπτικά σποτ και ένα 64σέλιδο 
εικονογραφημένο βιβλίο (φάκελος «D2» στον οπτικό δίσκο). 
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Αλλαγές στο τεχνικό μέρος της δράσης: Δεν υπήρξαν. 
 
Αλλαγές στο οικονομικό μέρος της δράσης: Ο προϋπολογισμός της δράσης D2.1 δεν 
απορροφήθηκε στο 100% επειδή οι προσφορές που λήφθηκαν στην κατηγορία «αναλώσιμα» 
ήταν χαμηλές. Επίσης, μεταφέρθηκαν €4.000,00 από την κατηγορία «αναλώσιμα» στην 
κατηγορία «Εξωτερική Βοήθεια» για την ενίσχυση του προϋπολογισμού της δημιουργίας του 
ντοκιμαντέρ και των σποτ και για την προβολή των σποτ σε τηλεοπτικό κανάλι της Κύπρου. 
Η προβολή των σποτ είχε προϋπολογιστεί στην κατηγορία «αναλώσιμα» αλλά θεωρήθηκε ότι 
εμπίπτει στην κατηγορία «εξωτερική βοήθεια». Τα τρία τηλεοπτικά σποτ προβλήθηκαν 
συνολικά 22 φορές μέχρι τη λήξη του έργου, από το τηλεοπτικό κανάλι Sigma της ιδιωτικής 
κυπριακής τηλεόρασης (βλ. Παράρτημα 12-Προγραμματισμός διαφημιστικών μηνυμάτων). 
 
Αναμενόμενα Αποτελέσματα: 
Επιτεύχθηκε η ενημέρωση των τοπικών κοινωνιών, των επισκεπτών και των πολιτών για τις 
δράσεις του έργου και τις βασικές απειλές των επιλεγμένων ειδών. 

 
4.2.2.3. Δράση D3: Πινακίδες ερμηνείας περιβάλλοντος. 

Προβλεπόμενη Έναρξη: 10/2010 Προβλεπόμενη Λήξη: 3/2013 
Πραγματική Έναρξη: 10/2010 Πραγματική Λήξη: 7/2013 
Περιγραφή δράσης: 
Ετοιμάστηκαν συνολικά 17 πινακίδες, που παρουσιάζουν 8 διαφορετικά θέματα σχετικά με 
το έργο ICOSTACY (λίμνες, ασφαλή υπόγεια περάσματα, κτίρια για νυχτερίδες, στοές για 
νυχτερίδες, οπωροφόρα δέντρα για το νυχτοπάππαρο, μικροενδιαιτήματα, αναπαραγωγή 
ειδών σε αιχμαλωσία, γενική περιγραφή του ICOSTACY). 

Κάθε πινακίδα περιέχει σύντομο κείμενο (στα ελληνικά και στα αγγλικά), που 
περιγράφει το εικονιζόμενο έργο και εξηγεί τη σημασία του για τα προστατευόμενα είδη. Το 
κείμενο συνοδεύεται από 2-5 αντιπροσωπευτικές φωτογραφίες και ένα γελοιογραφικό σχέδιο 
με το κύριο μήνυμα. 

Η πρόταση αρχικά προέβλεπε 2-3 διαφορετικά θέματα πινακίδων αλλά τελικά 
κρίθηκε απαραίτητο για την ακριβέστερη και αποτελεσματικότερη ερμηνεία των 
περιβαλλοντικών θεμάτων που πραγματεύεται το έργο να ετοιμαστούν 8 θέματα. Η τελική 
επιλογή αξιολογείται επιτυχής λαμβάνοντας υπόψη τη θερμή και ευρεία αποδοχή τους από 
τους τοπικούς φορείς.  
 
Χρονοδιάγραμμα: Η δράση ξεκίνησε τον Οκτώβριο 2010 και ολοκληρώθηκε τον Ιούλιο 2013 
(Προβλεπόμενη λήξη: 3/2013). 
 
Υλοποίηση: ΤΔ (D3.1 – εκτύπωση και τοποθέτηση), ΟΙΚΟΣ και ΑΤΕΠΕ (D3.2 – δημιουργία 
και σχεδιασμός). 
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Παραδοτέα: Οι έξι πινακίδες δίνονται στο Παράρτημα 18 της ΑΠ (το οποίο επισυνάπτεται και 
στον οπτικό δίσκο της παρούσας αναφοράς-φάκελος D3). Οι δυο επιπλέον πινακίδες (με 
θέματα την αναπαραγωγή σε αιχμαλωσία και τη γενική περιγραφή του έργου) δίνονται στο 
Παράρτημα 13.   
 
Αλλαγές στο τεχνικό μέρος της δράσης: Η πρόταση αρχικά προέβλεπε 2-3 διαφορετικά 
θέματα πινακίδων αλλά τελικά κρίθηκε απαραίτητο για την ακριβέστερη και 
αποτελεσματικότερη ερμηνεία των περιβαλλοντικών θεμάτων που πραγματεύεται το έργο να 
ετοιμαστούν 8 θέματα. 
 
Αλλαγές στο οικονομικό μέρος της δράσης: Για την παραγωγή των 5-6 επιπλέων θεμάτων 
μεταφέρθηκε το ποσό των €5.000,00 από την κατηγορία «εξωτερική βοήθεια» της δράσης Α3 
στην κατηγορία «προσωπικό» της παρούσας δράσης.  
 
Αναμενόμενα Αποτελέσματα: 
Τοποθετήθηκαν 17 πινακίδες από τις 15 που είχαν προβλεφθεί, με 8 διαφορετικές 
θεματολογίες. Θεωρούμε ότι η δράση πέτυχε το στόχο της να αναδείξει το έργο και τις 
συγκεκριμένες επιμέρους δράσεις του να ενημερώσει και να ευαισθητοποιήσει, τόσο σε 
επίπεδο τοπικών κοινωνιών όσο και στους επισκέπτες των περιοχών στις οποίες 
τοποθετήθηκαν πινακίδες. Η διαπίστωση αυτή ενισχύεται από το γεγονός ότι σχεδόν σε όλες 
τις περιπτώσεις (εκτός από μια στον Άλυκο) δεν υπήρξαν σημάδια καταστροφών στις 
περιοχές των έργων. 
 

4.2.2.4. Δράση D4: Παραγωγή φορητής εκπαιδευτικής βαλίτσας. 
Προβλεπόμενη Έναρξη: 1/2011 Προβλεπόμενη Λήξη: 12/2011 
Πραγματική Έναρξη: 1/2011 Πραγματική Λήξη: 6/2012 
Περιγραφή δράσης: 
Ετοιμάστηκε μια βαλίτσα (σε τρία αντίτυπα και σε ηλεκτρονική μορφή) με 28 εκπαιδευτικές 
δραστηριότητες για μαθητές Δημοτικού και Γυμνασίου. Περιέχει οδηγό με φύλλα εργασίας 
για το μαθητή, οδηγό για τον εκπαιδευτικό, καθώς και υποστηρικτικό υλικό (φορητή έκθεση 
με 8 εκθεματικές επιφάνειες μεγέθους Α3, οπτικό δίσκο CD με φωτογραφική παρουσίαση 
Powerpoint, εικονογραφημένη ιστορία 36 σελίδων, επιτραπέζιο παιχνίδι). Θέμα της βαλίτσας 
είναι οι οικολογικές απαιτήσεις των ζώων από τα τοπία της Κύπρου, τα προβλήματα που 
αντιμετωπίζουν και οι λύσεις που δοκιμάστηκαν από το πρόγραμμα ICOSTACY. 

Οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες αποτελούν τον κορμό της βαλίτσας και 
σχεδιάστηκαν ώστε να είναι κατάλληλες για παιδιά μικρής ή μεγάλης ηλικίας, να 
πραγματοποιούνται σε κλειστό χώρο ή στο ύπαιθρο, να προσφέρουν ευκαιρίες για παιχνίδι ή 
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να εξοικειώνουν με την επιστημονική μεθοδολογία, να προσφέρουν εμπειρίες στη φύση, να 
προωθούν τη συνεργασία, να τονώνουν τη φαντασία. 

Μετά από αίτηση του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Κύπρου (ΠΙΚ), η αρχική βαλίτσα 
επεκτάθηκε, ώστε από 25 δραστηριότητες να περιλαμβάνει 28, ενώ εμπλουτίστηκε με 
πίνακες με την αντιστοιχία κάθε δραστηριότητας στους ειδικούς στόχους και τις διδακτικές 
στρατηγικές του Ινστιτούτου.  

Οι επιλεγμένες δραστηριότητες ευαισθητοποιούν τα παιδιά στα προβλήματα που 
αντιμετωπίζουν τα ζώα και τα τοπία της Κύπρου και τα ενημερώνουν για τις πιθανές λύσεις 
(διαχειριστικά μέτρα).  

Η εκπαιδευτική βαλίτσα χρησιμοποιήθηκε από τους συνεργάτες του έργου σε ένα 
νηπιαγωγείο (Ζ’ Νηπιαγωγείο Λεμεσού) και ένα εξατάξιο δημοτικό σχολείο (Δημοτικό 
σχολείο Αγ. Αναργύρων Λάρνακας) στο Ζωολογικό Κήπο Λεμεσού (περίπου 350 μαθητές 
συνολικά), 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). Φωτογραφίες δίνονται στον οπτικό δίσκο, στο φάκελο CD_Annex 2. 
Answers to the EU letters, Letter 15.4.2014, Quest 1, D1. 

Βαλίτσες έχουν δανειστεί έως σήμερα τα εξής σχολεία: (1) δημοτικό σχολείο Αγίων 
Αναργύρων Μιχάλης Κακογιάννης Λάρνακας (έξι τάξεις, των δύο τμημάτων η καθεμιά), (2) 
Α’ νηπιαγωγείο Παρεκκλησιάς Λεμεσού, (3) Β’ νηπιαγωγείο Ύψωνα Λεμεσού, (4) Γ’ 
νηπιαγωγείο Ύψωνα Λεμεσού, (5) Δ’ δημοτικό σχολείο Αραδίππου Λάρνακας Άγιος 
Φανούριος, (6) Α’ δημοτικό σχολείο Αγίου Δομετίου Λευκωσίας, (7) Δ’ δημοτικό σχολείο 
Λατσιών Λευκωσίας, (8) Δημοτικό σχολείο Αγίας Βαρβάρας Λευκωσίας, (9) Δημοτικό 
σχολείο Μενεού, (10) Δημοτικό σχολείο Καπέδων, (11) Νηπιαγωγείο CH Kinderland, (13) 
Δημοτικό σχολείο Αρχαγγέλου, (14) Δημοτικό σχολείο Αγίας Μαρίνας ΚΒ Β’ Κύκλος 
Στροβόλου. Υπολογίζεται ότι ο αριθμός των μαθητών που συμμετείχαν στις δραστηριότητες 
της βαλίτσας είναι 1120. Ο στόχος της δράσης σύμφωνα με το Πρωτόκολλο 
Παρακολούθησης (έντεκα σχολεία έως τη λήξη του έργου) υπερκαλύφθηκε. Η εκπαιδευτική 
βαλίτσα έτυχε θερμής υποδοχής από τους εκπαιδευτικούς, οι οποίοι όχι μόνο ακολούθησαν 
τις δραστηριότητες αλλά τις διεύρυναν και τις προσάρμοσαν στις περιοχές τους. 
Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η πρόθεση σχολείων στην περιοχή Μάμμαρι για να 
υιοθετήσουν ή να δημιουργήσουν κήπο με οπωροφόρα δέντρα, τον οποίο θα φροντίζουν για 
να συμβάλλουν στην αύξηση της τροφής για την αιγυπτιακή φρουτονυχτερίδα. Επίσης, με 
αφορμή το βιβλίο της εκπαιδευτικής βαλίτσας και τις δραστηριότητές της, οργανώθηκε 
θεατρικό παιχνίδι με πρωταγωνιστές τους μαθητές σε ρόλους ειδών του έργου. Τα φύλλα 
αξιολόγησης που συγκεντρώθηκαν δίνονται στο Παράρτημα 14. 

 
Χρονοδιάγραμμα: Η δράση ξεκίνησε τον Ιανουάριο 2011 και ολοκληρώθηκε σύμφωνα με το 
χρονοδιάγραμμα το Δεκέμβριο 2011. Η διαδικασία κατάθεσης, ελέγχου και γραπτής έγκρισης 
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από το ΠΙΚ, συμπεριλαμβανομένων των προσθηκών που ζητήθηκαν, μετατόπισαν την 
επίσημη ολοκλήρωση της δράσης τον Ιούνιο 2012. 
 
Υλοποίηση: ΟΙΚΟΣ 
 
Παραδοτέα: Μια φορητή εκπαιδευτική βαλίτσα (Παράρτημα 12 της ΕΑ). 
 
Αλλαγές στο τεχνικό μέρος της δράσης: Η προσθήκη δραστηριοτήτων και η αντιστοίχιση με 
τους ειδικούς στόχους και τις διδακτικές στρατηγικές.  
 
Αλλαγές στο οικονομικό μέρος της δράσης: Για την προσθήκη του επιπλέον υλικού 
μεταφέρθηκε το ποσό των €3.500,00 από την κατηγορία «εξωτερική βοήθεια» της δράσης Α3 
στην κατηγορία «προσωπικό» της παρούσας δράσης. 
 
Αναμενόμενα Αποτελέσματα: 
Παράχθηκε μια φορητή εκπαιδευτική βαλίτσα σε 3 αντίτυπα, ένα βιβλίο (1500 αντίτυπα) και 
αυτοκόλλητα σε 10000 αντίτυπα. 
 

4.2.2.5. Δράση D5: Συναντήσεις εργασίας, σεμινάρια, συνέδρια και 
εκπαίδευση προσωπικού. 

Προβλεπόμενη Έναρξη: 4/2011 Προβλεπόμενη Λήξη: 9/2013 
Πραγματική Έναρξη: 4/2011 Πραγματική Λήξη: 3/2014 
Περιγραφή δράσης: 
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 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 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.  
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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 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 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 της ΑΠ. Οι παρουσιάσεις που έγιναν δόθηκαν σε ηλεκτρονική μορφή στο 
φάκελο «D5», στον οπτικό δίσκο που συνόδευε την ΑΠ.  

Το δεύτερο σεμινάριο για το προσωπικό πραγματοποιήθηκε με επιτυχία στις 
25.10.2013, στο Ινστιτούτο Γεωργικών Ερευνών, στη Λευκωσία. Το σεμινάριο 
παρακολούθησαν 19 άτομα και περιλάμβανε τρεις παρουσιάσεις. Παρουσίαση των δράσεων 
του έργου από την κ. Ξενοφώντος (ΤΠ) και την κ. Μακρυκώστα (ΑΤΕΠΕ), παρουσίαση για 
τις τεχνικές, τα αποτελέσματα και τις μελλοντικές προοπτικές των πληθυσμών νυχτερίδων 
της Κύπρου από το Δρ. Γεωργιακάκη (ΜΦΙΚ) και παρουσίαση των προτάσεων διαχείρισης 
για τα τρία ερπετά και τα δυο αρθρόποδα του έργου από το Δρ. Λυμπεράκη (ΜΦΙΚ). Η 
πρόσκληση και η λίστα των συμμετεχόντων δίνονται στο Παράρτημα 15, ενώ οι 
παρουσιάσεις που πραγματοποιήθηκαν δίνονται στον οπτικό δίσκο, στο φάκελο «D5». 

Σε συνεννόηση με το ΠΙΚ αποφασίστηκε να μην πραγματοποιηθεί το δεύτερο 
σεμινάριο για τους εκπαιδευτικούς (για την αξιολόγηση της φορητής εκπαιδευτικής 
βαλίτσας). Κρίθηκε προτιμότερο και ετοιμάστηκε ερωτηματολόγιο, το οποίο θα 
συμπληρώνεται από επιλεγμένα σχολεία προκειμένου η αξιολόγηση να είναι μια συνεχής και 
όχι στιγμιαία διαδικασία. Επιπρόσθετα, ο χρόνος που θα μεσολαβούσε ανάμεσα στα δυο 
σεμινάρια κρίθηκε ως μη επαρκής για σωστή αξιολόγηση. 

Η συνάντηση εργασίας (workshop) (Παράρτημα 15 και φάκελος «D5» στον οπτικό 
δίσκο) πραγματοποιήθηκε με πολύ μεγάλη επιτυχία στις 17.3.2014, στο Πολιτιστικό Κέντρο 
του Δήμου Λευκωσίας, «οι Μύλοι».  Η συνάντηση εργασίας προσέλκυσε 61 συμμετέχοντες, 
το διπλάσιο αριθμό από τον προβλεπόμενο. Η συνάντηση περιλάμβανε σειρά παρουσιάσεων 
από προσκεκλημένους ομιλητές από την Κύπρο και το εξωτερικό. Συγκεκριμένα, η 
συνάντηση ξεκίνησε με την προβολή του δεκαπεντάλεπτου ντοκιμαντέρ του έργου (δράση 
D2) και ακολούθησαν χαιρετισμός από το Διευθυντή του ΤΠ κ. Χατζηπαναγιώτου και μια 
εισαγωγή στο έργο ICOSTACY από την κ. Στυλιανοπούλου, Διευθύντρια του έργου από το 
ΤΠ. Στη συνέχεια, παρουσιάστηκαν οι δράσεις του ICOSTACY από την κ. Ξενοφώντος, 
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Λειτουργό του ΤΠ και ακολούθησαν παρουσιάσεις για τα χειρόπτερα της Κύπρου από το Δρ. 
Γεωργιακάκη του ΜΦΙΚ και αντίστοιχα για τα χειρόπτερα της Μ. Βρετανίας από τη Dr. Kate 
Barlow, του Bat Conservation Trust. Η συνάντηση συνεχίστηκε με τις παρουσιάσεις του κ. 
Μακρή, συνεργάτη του έργου και ειδικό στα δύο επιλεγμένα ασπόνδυλα και του κ. Geoffrey 
Miessen, ειδικό στο είδος Propomacrus cypriacus από το Royal Belgium Institute for Natural 
Sciences. Η επόμενη ενότητα περιλάμβανε παρουσιάσεις σχετικά με τα ερπετά του έργου και 
συγκεκριμένα για το νερόφιδο από τον Dr. Konrad Mebert του University of Basel και για τα 
τρία επιλεγμένα είδη του έργου από το Δρ. Λυμπεράκη του ΜΦΙΚ. Τη συνάντηση έκλεισε ο 
Δρ. Παπαμιχαήλ από την ΑΤΕΠΕ, παρουσιάζοντας την οικολογική μοντελοποίηση και τη 
διατήρηση της συνεκτικότητας του τοπίου.  

Καθώς η συνάντηση εργασίας ήταν διεθνής, παρέχονταν στους παρευρισκόμενους ο 
απαραίτητος εξοπλισμός για τη διερμηνεία των παρουσιάσεων και της συζήτησης. Στο 
πλαίσιό της, διανεμήθηκαν στους παρευρισκόμενους φάκελοι με ενημερωτικό και 
αναμνηστικό υλικό του έργου. Το ίδιο βράδυ, ακολούθησε δεύτερη συνάντηση μεταξύ των 
προσκεκλημένων ειδικών και των συνεργατών του έργου για περαιτέρω συζήτηση για τις 
δράσεις και τα επιλεγμένα είδη. Η διοργάνωση των δύο ενοτήτων της συνάντησης 
πραγματοποιήθηκε από την ΥΠ (ΑΤΕΠΕ) και το ΣΔ (ΤΠ).      
 
Χρονοδιάγραμμα: Η δράση τοποθετούνταν χρονικά από τον Απρίλιο 2011 μέχρι το 
Σεπτέμβριο 2013. Ολοκληρώθηκε με καθυστέρηση, με τη λήξη του έργου. 
 
Υλοποίηση: ΤΠ (σε συνεργασία με ΟΙΚΟΣ και ΑΤΕΠΕ) 
 
Παραδοτέα: Δεν προβλέπονταν. 
 
Αλλαγές στο τεχνικό μέρος της δράσης: Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, το δεύτερο σεμινάριο 
για τους εκπαιδευτικούς για την αξιολόγηση της εκπαιδευτικής βαλίτσας κρίθηκε σκόπιμο να 
μην πραγματοποιηθεί.  
 
Αλλαγές στο οικονομικό μέρος της δράσης: Μεταφέρθηκε το ποσό των €1.000,00 από την 
κατηγορία «εξωτερική βοήθεια» της δράσης D7 στην κατηγορία «ταξίδι» της παρούσας 
δράσης (όπως εγκρίθηκε στην ΕΑ). Ωστόσο, επειδή τα έξοδα μετακίνησης στην τελευταία 
κατηγορία ήταν τελικά λιγότερα, μεταφέρθηκε το ποσό των €1.160,00 στην κατηγορία 
«εξωτερική βοήθεια» της ίδιας δράσης για την κάλυψη των εξόδων διερμηνείας. 
 
Αναμενόμενα Αποτελέσματα: 
Οργανώθηκε μια συνάντηση εργασίας με 61 συμμετέχοντες, δύο σεμινάρια για την 
εκπαίδευση του προσωπικού που ασχολείται με τη διαχείριση των φυσικών και αγροτικών 
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περιοχών με 37 και 19 συμμετέχοντες, αντίστοιχα και ένα σεμινάριο για τους εκπαιδευτικούς, 
με 57 συμμετέχοντες. 
 

4.2.2.6. Δράση D6: Ενημερωτικές πινακίδες. 
Προβλεπόμενη Έναρξη: 10/2010 Προβλεπόμενη Λήξη: 12/2011 
Πραγματική Έναρξη: 10/2010 Πραγματική Λήξη: 3/2013 
Περιγραφή δράσης: 
Σχεδιάστηκαν και τοποθετήθηκαν 17 ενημερωτικές πινακίδες, στις δράσεις του έργου. Οι 
περιοχές στις οποίες τοποθετήθηκαν είναι: Μαύρες Συκιές, Σταυρός της Ψώκας, Μάμμαρη, η 
περιοχή Τροόδους, Πλάτρες, Αμίαντος, Σκούλλη, Σταυροβούνι, Χρυσορογιάτισσα, Κοιλάδα 
Ξερού. Φωτογραφίες από τις τοποθετημένες πινακίδες δίνονται σε ηλεκτρονική μορφή στον 
οπτικό δίσκο, στο φάκελο CD_Annex 2. Answers to the EU letters, Letter 25.11.2013, Quest 
17. 
  
Χρονοδιάγραμμα: Η δράση ξεκίνησε τον Οκτώβριο 2010 και ολοκληρώθηκε το Μάρτιο 
2013. 
 
Υλοποίηση: ΤΔ. 
 
Παραδοτέα: Δεν προβλέπονταν. 
 
Αλλαγές στο τεχνικό μέρος της δράσης: Παράχθηκαν δυο επιπλέον πινακίδες, οι οποίες 
φυλάσσονται για αναπλήρωση πιθανών φθαρμένων ή βανδαλισμένων πινακίδων. 
 
Αλλαγές στο οικονομικό μέρος της δράσης: Δεν υπήρξαν. 
 

4.2.2.7. Δράση D7: Δημιουργία ιστοσελίδας του προγράμματος. 
Προβλεπόμενη Έναρξη: 7/2011 Προβλεπόμενη Λήξη: 3/2014 
Πραγματική Έναρξη: 7/2011 Πραγματική Λήξη: 3/2014 
Περιγραφή δράσης: 
Η ιστοσελίδα του έργου (www.icostacy.gov.cy) ολοκληρώθηκε τον Ιούλιο 2011 και έκτοτε 
ανανεώνεται συστηματικά, στην ελληνική και αγγλική έκδοση. Οι ενότητες που περιέχει 
είναι οι πληροφορίες για το έργο, η περιγραφή των επιλεγμένων ειδών, η περιγραφή των 
δράσεων, οι φωτογραφίες και τα βίντεο που παράχθηκαν στο πλαίσιό του, τα παραδοτέα και 
η δημοσιότητα που έλαβε. Επίσης, υπάρχει μια σειρά ενοτήτων που αφορούν τις 
ανακοινώσεις, το Πρόγραμμα LIFE+ Φύση, τους συνδέσμους και τις περιοχές μελέτης. Στην 
αρχική σελίδα εμφανίζονται ηλεκτρονικά δελτία τύπου και τα αποτελέσματα του έργου. Η 
ιστοσελίδα βελτιώθηκε κατά τη διάρκεια του έργου, σύμφωνα με τις επισημάνσεις της ΕΕ. Η 
ιστοσελίδα έχει συνολικά περίπου 5000 επισκέπτες. Στο πλαίσιο αυτής της δράσης αλλά και 

http://www.icostacy.gov.cy/�
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της δράσης D1, δημιουργήθηκε ομάδα στο κοινωνικό δίκτυο Facebook με το όνομα 
ICOSTACY, η οποία έχει 208 μέλη.    
 
Χρονοδιάγραμμα: Η ιστοσελίδα ολοκληρώθηκε τον Ιούλιο 2011 και λειτουργεί από τον 
Αύγουστο 2011. Θα είναι ενεργή για τα επόμενα πέντε έτη από τη λήξη του έργου, όπως 
προβλέπουν οι Κοινές Διατάξεις του Προγράμματος LIFE. 
 
Υλοποίηση: ΤΠ (σε συνεργασία με ΟΙΚΟΣ και ΑΤΕΠΕ) 
 
Παραδοτέα: Δεν προβλέπονταν. 
 
Αλλαγές στο τεχνικό μέρος της δράσης: Δεν υπήρξαν. 
 
Αλλαγές στο οικονομικό μέρος της δράσης: Μεταφέρθηκε το ποσό των €8.000,00 από την 
κατηγορία «εξωτερική βοήθεια» στις κατηγορίες «εξοπλισμός» της δράσης Ε1, «αναλώσιμα» 
της Ε1 και «ταξίδι» των δράσεων D5 και C4. Οι μεταφορές αυτές αναλύονται στο 
Παράρτημα 25 της ΑΠ και έχουν γίνει αποδεκτές από την ΕΕ. 
 

4.2.2.8. Δράση D8: Εκλαϊκευμένη αναφορά (Layman’s report). 
Προβλεπόμενη Έναρξη: 1/2014 Προβλεπόμενη Λήξη: 3/2014 
Πραγματική Έναρξη: 1/2014 Πραγματική Λήξη: 3/2014 
Περιγραφή δράσης: 
Η εκλαϊκευμένη αναφορά ετοιμάστηκε στο τελευταίο τρίμηνο του έργου, στην ελληνική και 
αγγλική γλώσσα και τυπώθηκε σε 100 αντίτυπα. Η αναφορά αποτελείται από επτά βασικά 
κεφάλαια. Αρχικά περιγράφονται εν συντομία το Πρόγραμμα LIFE και το Δίκτυο Φύση 2000 
και στη συνέχεια αναφέρονται τα επιλεγμένα είδη πανίδας, συνοδευόμενα από φωτογραφίες. 
Το δεύτερο κεφάλαιο περιγράφει το οικολογικό τοπίο της Κύπρου και στη συνέχεια 
αναφέρονται οι απειλές που αντιμετωπίζουν τα είδη και τα ενδιαιτήματά τους. Προβάλλεται η 
κεντρική ιδέα του έργου και στη συνέχεια παρουσιάζονται σε υποκεφάλαια οι δράσεις του 
(Δράσεις Α, C, D και Ε). Η αναφορά ολοκληρώνεται με τα αποτελέσματα του έργου και με 
προτάσεις για τη συνέχειά του.  
 Ο κάθε εταίρος θα λάβει από 20 αντίτυπα προκειμένου να τα διανείμει με δική του 
ευθύνη, σε κατά την κρίση του ενδιαφερόμενους φορείς. 
 Η εκλαϊκευμένη αναφορά δίνεται σε ηλεκτρονική μορφή στο Παράρτημα 16. 
Επιπλέον, αποστέλλεται σε έντυπη μορφή.   
 
Χρονοδιάγραμμα: Η δράση ξεκίνησε τον Ιανουάριο 2014 και ολοκληρώθηκε με τη λήξη του 
έργου το Μάρτιο 2014. 
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Υλοποίηση: ΑΤΕΠΕ. 
 
Παραδοτέα: Εκλαϊκευμένη αναφορά (Layman’s report) σε ηλεκτρονική και έντυπη μορφή 
(100 αντίτυπα).  
 
Αλλαγές στο τεχνικό μέρος της δράσης: Δεν υπήρξαν. 
 
Αλλαγές στο οικονομικό μέρος της δράσης: Δεν υπήρξαν. 
 
 

4.3. Αξιολόγηση της εφαρμογής του έργου 
Οι πρακτικές που εφαρμόστηκαν στο πλαίσιο του έργου είναι ευρέως αποδεκτές και έχουν 
εφαρμοστεί και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, με στόχο τη διατήρηση αντίστοιχων ειδών. Η 
υλοποίηση των δράσεων δεν αντιμετώπισε ιδιαίτερα προβλήματα, καθώς οι δυσκολίες που 
προέκυπταν αντιμετωπίζονταν έγκαιρα από τη ΜΣΔΠ, σε συνεργασία με τους εταίρους και 
τους ειδικούς για τα επιλεγμένα είδη.   

Η εκτίμηση της κατάστασης διατήρησης των ειδών επιτρέπει την παρακολούθηση των 
τάσεων των πληθυσμών μακροπρόθεσμα και το σχεδιασμό στρατηγικών διατήρησης. 
Επιπλέον, η εφαρμογή του έργου ήταν καθοριστική για την εύρεση σημαντικών περιοχών για 
τα επιλεγμένα είδη, οι οποίες θα είναι περιοχές προστασίας και δράσεων διατήρησης στο 
κοντινό μέλλον.   

Η επιτυχία του έργου διαφάνηκε μέσα από την αποτελεσματικότητα της μεθοδολογίας 
που εφαρμόστηκε για την εκτίμηση της κατάστασης διατήρησης για τα είδη, στο πλαίσιο των 
προπαρασκευαστικών δράσεων, παρά το γεγονός ότι η παρακολούθηση των πληθυσμών για 
κάποια από αυτά ήταν δύσκολο να μελετηθεί και απαιτήθηκε μεγαλύτερη προσπάθεια και πιο 
εξελιγμένες και δαπανηρές τεχνικές (πχ λόγω φυσικής σπανιότητας, παρόμοιων ήχων 
εντοπισμού, δυσπρόσιτων τοποθεσιών φωλιάσματος). Η μεθοδολογία ήταν η ενδεδειγμένη 
και σύμφωνη με τη διεθνή βιβλιογραφία και προσαρμόστηκε στις οικολογικές προτιμήσεις 
των ειδών. Η αποτίμηση της κατάστασης των πληθυσμών (κατανομή, απειλές, στοιχεία 
οικολογίας) από πρωτογενή δεδομένα, ο εντοπισμός νέων σημείων παρουσίας των ειδών, η 
δημιουργία υποδομών σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα και η εκπαίδευση προσωπικού 
αποτελούν επιπλέον σημαντικά αποτελέσματα του έργου.        

Οι δράσεις διατήρησης και παρακολούθησης του έργου ήταν καθοριστικές για την 
επίτευξη του στόχου του, δηλαδή τη βελτίωση των ενδιαιτημάτων και κατ’ επέκταση της 
κατάστασης διατήρησης των επιλεγμένων ειδών. Χρησιμοποιήθηκαν οι πιο σύγχρονες και 
αποδοτικές τεχνικές για τη μελέτη της γενετικής ποικιλότητας και της δομής του πληθυσμού 
των επιλεγμένων ειδών, κατασκευάστηκαν υποδομές σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα και 
εκπαιδεύτηκε προσωπικό. Δημιουργήθηκαν τα κατάλληλα ενδιαιτήματα και τα πρώτα θετικά 
αποτελέσματα διαφάνηκαν με την παρακολούθηση, κατά τη διάρκεια του έργου (πχ εποίκιση 
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των επισκευασμένων κτιρίων και στοών από χειρόπτερα, παρουσία ερπετών στις ξερολιθιές 
και στους σωρούς από πέτρες, παρατήρηση ασπόνδυλων στα λιμνία). Αναμένονται ωστόσο 
και μακροπρόθεσμα αποτελέσματα, από δράσεις που απαιτούν χρόνο, όπως για παράδειγμα, 
η ανάπτυξη των φυτειών που δημιουργήθηκαν για το κυπριακό σκαθάρι και την αιγυπτιακή 
φρουτονυχτερίδα. Οι δράσεις ολοκληρώθηκαν επιτυχώς, όπως είχε καθοριστεί εξαρχής, με 
μικρές μόνο αποκλίσεις, οι οποίες κρίθηκαν απαραίτητες στην πορεία της υλοποίησης και 
στόχο είχαν τα ευνοϊκότερα αποτελέσματα για τα είδη. Βασικός ήταν ο εντοπισμός της 
λανθασμένης ένταξης στο έργο της περιοχής του Κάβο Γκρέκο για τη δημιουργία φυτείας για 
το κυπριακό σκαθάρι, καθώς αυτό το είδος δεν έχει παρατηρηθεί στη συγκεκριμένη περιοχή 
και μια τέτοια ενέργεια θα ήταν αφενός άσκοπη και αφετέρου οικονομικά μη αποδοτική. Η 
αντικατάσταση της περιοχής με αυτή του Σταυροβουνίου, καθυστέρησε την ολοκλήρωση της 
δράσης για λίγους μήνες αλλά αύξησε σημαντικά το ενδιαίτημα και τη δυνατότητα διασποράς 
του είδους.  

Εξαιρετικής σημασίας ήταν οι δράσεις ενημέρωσης του έργου, μέσω των οποίων 
παρουσιάστηκε στο ευρύτερο αλλά και σε εξειδικευμένο κοινό ο στόχος του έργου, τα είδη 
και οι ανάγκες τους, καθώς και τα μέτρα διαχείρισης και προστασίας που λήφθηκαν. Όλες οι 
δράσεις ενημέρωσης έλαβαν την αποδοχή και συμμετοχή του κόσμου και ιδιαίτερα του 
μαθητικού και εκπαιδευτικού κοινού.  

Τέλος, η ομαλή συνεργασία μεταξύ των εταίρων, η διοικητική οργάνωση και 
διαχείριση του έργου μέσω της ΜΣΔΠ αλλά και η συνεισφορά μέσω των συναντήσεων της 
ΚΕΔ ήταν σημαντικές για την εφαρμογή του έργου και την υλοποίηση των προτεινόμενων 
δράσεών του. Σε κάθε περίπτωση, ο προϋπολογισμός του έργου παρέμεινε στο αρχικό 
πλαίσιο και οι αλλαγές που προέκυψαν δεν ήταν σημαντικές. 

Όπως προαναφέρθηκε, το βασικό αντικείμενο του έργου ήταν η βελτίωση της 
κατάστασης διατήρησης επιλεγμένων ειδών πανίδας και των ενδιαιτημάτων τους, σε 13 
περιοχές του Δικτύου Φύση, στην Κύπρο, μέσω διακριτών δράσεων διατήρησης. Τα 
αποτελέσματα που προέκυψαν σε σύγκριση με τα αναμενόμενα κρίνονται επιτυχή, σε 
ποσοτικό και ποιοτικό επίπεδο. Στον παρακάτω πίνακα, παρουσιάζονται αναλυτικά ανά 
δράση:              
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Task Foreseen in the revised 
proposal 

Achieved Evaluation 

 
 
 
 
 
 
 
Εκτίμηση της 
κατάστασης 
διατήρησης 
(Δράση Α1) 

 
20 Φάκελοι των ειδών 
 
 
 
 
 
Αρχική εκτίμηση της 
κατάστασης διατήρησης 
(ΚΔ) των ειδών 
 
 
Τελική εκτίμηση της ΚΔ 
των ειδών 

 
24 Φάκελοι για όλα τα 
επιλεγμένα είδη (και για 
4 επιπλέον είδη 
χειρόπτερων).  
 
 
Μια αρχική έκθεση για 
την εκτίμηση της ΚΔ των 
ειδών 
 
 
Μια τελική έκθεση για 
την εκτίμηση της ΚΔ των 
ειδών 

 
 
 
 
 
 
 
Ολοκληρώθηκαν 
επιτυχώς 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Τεχνικές, 
περιβαλλοντικές 
εκθέσεις, 
διαχειριστική 
μελέτη, χάρτες 
καταλληλότητας 
ενδιαιτήματος 
(Δράσεις Α2, Α3, 
Α4) 

 
3 τεχνικές και 3 
περιβαλλοντικές εκθέσεις 
για τις δράσεις C1.1, C2, 
C4 (Δράσεις Α2 και Α3) 
 
 
 
1 διαχειριστική μελέτη 
(Δράση Α4) 
 
 
20 χάρτες 
καταλληλότητας 
ενδιαιτήματος (Δράση 
Α4) 

 
4 τεχνικές και 4 
περιβαλλοντικές 
εκθέσεις για τις δράσεις 
C1.1, C2, C4 (Δράσεις 
Α2 και Α3) 
 
 
1 διαχειριστική μελέτη 
(Δράση Α4) 
 
 
24 χάρτες 
καταλληλότητας 
ενδιαιτήματος και 96 
χάρτες με βάση δυο 
κλιματικά σενάρια 
(Δράση Α4) 
 

 
 
 
 
 
 
Ολοκληρώθηκαν 
επιτυχώς 

 
 
 
 
 
 
 
Δράσεις 
διατήρησης για τα 
ερπετά (Δράσεις 
C1, C3, C4, C7, 
C8) 

 
Δημιουργία:  
-1 ποταμοφράκτη 
-4 λιμνών 
-1 πιλοτικού λιμνίου 
-4 ξερολιθιών 
-35 σωρών από πέτρες 
-3 υπόγειων ασφαλών 
περασμάτων 
 
-Απομάκρυνση δύο 
εισβλητικών ειδών 

 
Κατασκευή:  
-1 ποταμοφράκτη 
-4 λιμνών 
-1 πιλοτικού λιμνίου και 
ενός καναλιού  
-6 ξερολιθιών 
-45 σωρών από πέτρες 
-3 υπόγειων ασφαλών 
περασμάτων 
-Απομάκρυνση ενός 
εισβλητικού είδους 

 
 
 
 
 
 
 
Ολοκληρώθηκαν 
επιτυχώς  
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-Μοριακή γενετική 
ανάλυση τριών ειδών 
ερπετών και δυο ειδών 
ασπόνδυλων 
 
-Προσπάθεια 
αναπαραγωγής σε 
αιχμαλωσία τριών ειδών 
ερπετών 

-Μοριακή γενετική 
ανάλυση τριών ειδών 
ερπετών, δυο ειδών 
ασπόνδυλων και ενός 
είδους χειρόπτερου 
-Προσπάθεια 
αναπαραγωγής σε 
αιχμαλωσία τριών ειδών 
ερπετών 

 
 
 
 
Δράσεις 
διατήρησης για τα 
χειρόπτερα 
(Δράσεις C2, C5) 

 
Αποκατάσταση 10 
κτιρίων και 6 στοών που 
χρησιμοποιούνται ως 
καταφύγια για τα 
χειρόπτερα 
 
Δημιουργία φυτείας 150 
καρποφόρων δέντρων για 
τη φρουτοφάγο 
νυχτερίδα  

 
Αποκατάσταση 13 
κτιρίων και 5 στοών 
 
 
 
 
Δημιουργία φυτείας 150 
καρποφόρων δέντρων για 
τη φρουτοφάγο 
νυχτερίδα 

 
 
 
 
 
Ολοκληρώθηκαν 
επιτυχώς 

 
 
 
 
 
Δράσεις 
διατήρησης για τα 
ασπόνδυλα 
(Δράση C6) 

 
Δημιουργία 
4 λιμνίων για τη 
νυχτοπεταλούδα 
 
Οριοθέτηση, διαχείριση 
της βλάστησης και 
σηματοδότηση ομάδων 
δέντρων για το κυπριακό 
σκαθάρι 
 
Δημιουργία 4 φυτειών 
για το κυπριακό σκαθάρι 

 
Δημιουργία 
4 λιμνίων για τη 
νυχτοπεταλούδα 
 
Οριοθέτηση, διαχείριση 
της βλάστησης και 
σηματοδότηση ομάδων 
δέντρων για το κυπριακό 
σκαθάρι 
 
Δημιουργία 4 φυτειών 
για το κυπριακό σκαθάρι 

 
 
 
 
 
Ολοκληρώθηκαν 
επιτυχώς 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Δράσεις 
ενημέρωσης και 
ευαισθητοποίησης 
(Δράσεις D) 

 
Μια εναρκτήρια 
εκδήλωση 
 
 
7 συναντήσεις ΚΕΔ 
 
Προβολή στα ΜΜΕ 
 
 
 
 
 
1 εικονογραφημένο 
64σέλιδο βιβλίο 
 
1 βίντεο ντοκιμαντέρ 

 
Μια εναρκτήρια 
εκδήλωση (με τη 
συμμετοχή 42 ατόμων) 
 
5 συναντήσεις ΚΕΔ 
 
Προβολή στα ΜΜΕ 
(έντυπος και 
ηλεκτρονικός τύπος, 
τηλεόραση, ραδιόφωνο, 
εκδηλώσεις) 
 
1 εικονογραφημένο 
64σέλιδο βιβλίο 
 
1 δεκαπεντάλεπτο βίντεο 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ολοκληρώθηκαν 
επιτυχώς  
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3 τηλεοπτικά σποτ 
 
15 πινακίδες ερμηνείας 
περιβάλλοντος 
 
1 φορητή εκπαιδευτική 
βαλίτσα 
 
2 σεμινάρια για τους 
εκπαιδευτικούς 
 
 
 
 
 
2 σεμινάρια για το 
προσωπικό που 
ασχολείται με τη 
διαχείριση της φύσης 
 
 
 
1 συνάντηση εργασίας 
 
 
 
15 ενημερωτικές 
πινακίδες 
 
1 ιστοσελίδα 
 
 
 
 
1 εκλαϊκευμένη αναφορά 

ντοκιμαντέρ 
 
3 τηλεοπτικά σποτ 
 
17 πινακίδες ερμηνείας 
περιβάλλοντος 
 
1 φορητή εκπαιδευτική 
βαλίτσα 
 
1 σεμινάριο για τους 
εκπαιδευτικούς (με τη 
συμμετοχή 57 ατόμων) 
και 1 ερωτηματολόγιο 
για την αξιολόγηση της 
εκπαιδευτικής βαλίτσας 
 
2 σεμινάρια για το 
προσωπικό που 
ασχολείται με τη 
διαχείριση της φύσης (με 
τη συμμετοχή 37 και 19 
ατόμων, αντίστοιχα)  
 
1 συνάντηση εργασίας 
(με τη συμμετοχή 61 
ατόμων)  
 
17 ενημερωτικές 
πινακίδες 
 
1 ιστοσελίδα και 
δημιουργία ομάδας σε 
κοινωνικό δίκτυο 
(facebook) 
 
1 εκλαϊκευμένη αναφορά 
 

 
Δράσεις 
οργάνωσης και 
διαχείρισης 
(Δράσεις Ε) 

 
1 πρωτόκολλο 
παρακολούθησης 
 
1 Μετά-LIFE σχέδιο 
διατήρησης  
 

 
1 πρωτόκολλο 
παρακολούθησης 
 
1 Μετά-LIFE σχέδιο 
διατήρησης  
 

 
 
Ολοκληρώθηκαν 
επιτυχώς 
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4.4.  Ανάλυση του μακροπρόθεσμου οφέλους  
Η επιτυχής εφαρμογή του έργου ICOSTACY έχει ως στόχο να οδηγήσει στη μακροπρόθεσμη 
βελτίωση της κατάστασης διατήρησης των 20 επιλεγμένων ειδών και των ενδιαιτημάτων τους 
(τα οποία συμπεριλαμβάνονται στα Παραρτήματα της Οδηγίας 92/43/ΕΕ).  

Η εκτίμηση της κατάστασης διατήρησης των ειδών αποτελεί τη βάση για τη 
μακροπρόθεσμη παρακολούθηση του εύρους τους, των πληθυσμών και των ενδιαιτημάτων 
τους. Επιπλέον, επιτρέπει τον ακριβή εντοπισμό ενδιαιτημάτων που απαιτούν ειδική 
προστασία και διαχείριση (πχ καταφύγια για τα χειρόπτερα, περιοχές τροφοληψίας και 
αναπαραγωγής κλπ) και των πιέσεων και απειλών που αντιμετωπίζουν (πχ κατάρρευση 
στοών και κτιρίων, ενόχληση από ανθρώπινη παρουσία, ρύπανση των υδάτων κλπ). 

Η κατάσταση διατήρησης των επιλεγμένων ειδών χειρόπτερων, καθώς και οι πιέσεις 
οι οποίες υφίστανται, εκτιμήθηκε και δημιουργήθηκε η σχετική βάση δεδομένων. Επιπλέον, 
το προσωπικό του ΤΠ και του ΤΔ εκπαιδεύτηκε πάνω στις τεχνικές παρακολούθησης. Το 
γεγονός αυτό επιτρέπει τον εντοπισμό των μελλοντικών τάσεων σε θέματα κατανομής των 
ειδών, μεγέθους πληθυσμού και ποιότητας και μεγέθους ενδιαιτήματος και την εφαρμογή των 
απαραίτητων μέτρων διατήρησης. 

Όσον αφορά τα ερπετά και ασπόνδυλα, η συλλογή και μελέτη των αρχικών 
δεδομένων πεδίου επέτρεψε τη σωστή εκτίμηση της κατάστασης διατήρησης των ειδών. 
Αυτό με τη σειρά του επέτρεψε αφενός την εκτίμηση του ποιες, σε ποιο βαθμό και πόσο 
επείγουσα είναι η ανάγκη για δράσεις διατήρησης για το κάθε είδος και αφετέρου τον 
προσδιορισμό των δράσεων αυτών. 

Η απομάκρυνση του εισβλητικού είδους χελώνας Trachemys scripta elegans θα 
βελτιώσει την κατάσταση διατήρησης του τοπικού είδους Mauremys rivulata μέσω της 
μείωσης του ανταγωνισμού. Επιπλέον, προσφέρει ένα ισχυρό παράδειγμα για τις δράσεις 
ενημέρωσης του κοινού.  

Μελλοντικός έλεγχος στις δράσεις του έργου θα συντελέσει στην εκτίμηση της 
χρήσης τους από τα επιλεγμένα είδη και στην ενδεχόμενη αύξηση του μεγέθους των αποικιών 
τους. Η δημιουργία των βάσεων δεδομένων γενετικού υλικού (αλληλουχίες) και η μελέτη της 
δομής του πληθυσμού για επιλεγμένα είδη αποτελεί πολύτιμο εργαλείο για μελλοντική 
χρήση, καθώς θα επιτρέψει το σχεδιασμό για αποτελεσματικότερη στρατηγική διατήρησης 
και θα αποτελέσει προσθήκη στις αντίστοιχες παγκόσμιες βάσεις. Το επιστημονικό 
προσωπικό που εκπαιδεύτηκε θα υπάρχει άμεσα διαθέσιμο για μελλοντικές ανάγκες είτε των 
ίδιων ειδών είτε άλλων για τα οποία θα απαιτηθεί αποτίμηση ή/και μέτρα διαχείρισης. 
Επίσης, πολύ σημαντική είναι η δημιουργία των υποδομών για τη συνέχιση δράσεων (όπως 
για παράδειγμα, η αναπαραγωγή σε αιχμαλωσία, λαμβάνοντας υπόψη τα πρώτα θετικά 
αποτελέσματα για το νερόφιδο Natrix natrix cypriaca. Η έλλειψη αποτελεσμάτων για το 
είδος Mauremys rivulata ήταν ένα απροσδόκητο γεγονός αλλά όχι ανησυχητικό για αυτό το 
ανθεκτικό είδος). Τέλος, το ενημερωτικό υλικό που παράχθηκε έχει τη δυνατότητα χρήσης σε 
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πολλά επίπεδα (εκπαίδευση, γενικός πληθυσμός, αφορμή για συζήτηση με χειροπιαστά 
δεδομένα).  

Οι τεχνικές και μεθοδολογίες που εφαρμόστηκαν ήταν οι ενδεδειγμένες για τα 
επιλεγμένα είδη. Οποιαδήποτε άλλη μεθοδολογία θα ήταν σημαντικά περισσότερο 
χρονοβόρος και μη αποδοτική οικονομικά. Τα αποτελέσματα των δράσεων για αρκετές 
περιπτώσεις, θα διαφανούν πιο καθαρά μέσα στα επόμενα χρόνια. Για παράδειγμα, η επιτυχία 
της αποκατάστασης των ενδιαιτημάτων για τα χειρόπτερα θα φανεί αργότερα, καθώς οι 
νυχτερίδες συνήθως χρειάζονται κάποια χρόνια για να ανακαλύψουν νέα καταφύγια. Ωστόσο, 
το γεγονός ότι πολλά από τα καταφύγια προτιμήθηκαν από τα είδη μόλις λίγους μήνες μετά 
τη δημιουργία/αποκατάστασή τους, αποδεικνύει την επιτυχία της δράσης.     

Τα μέτρα βέλτιστης πρακτικής που χρησιμοποιήθηκαν ήταν η κατάληξη σε σαφείς, 
εύκολα υλοποιήσιμες και με μικρό κόστος δράσεις για την προστασία των ειδών, η παραγωγή 
ενημερωτικού υλικού, καθώς και η στρατηγική προσέγγισης δύσκολων ειδών, η οποία μέσω 
στοχευμένων δράσεων δημιούργησε το κατάλληλο συγκριτικό υλικό για την προσέγγιση 
ιδιαίτερων και σπάνιων ειδών. Πολύ σημαντική ήταν η διάρθρωση ομάδας με 
πολυεπιστημονική σύνθεση για την προσέγγιση των προβλημάτων και των στόχων του 
έργου.  

Μακροπρόθεσμος δείκτης για την επιτυχία του έργου αποτελεί η υλοποίηση 
διαχειριστικών προτάσεων για τα είδη, καθώς και η εγκατάσταση μηχανισμού 
παρακολούθησης για τα εισβλητικά είδη αλλά και για τις κατασκευές που δημιουργήθηκαν 
μέσω του έργου. Η δημιουργία νέων αντίστοιχων κατασκευών (σωροί από πέτρες, μικρές 
λίμνες κ.α.) θα μπορούσε να συμβάλλει σημαντικά στη βελτίωση της κατάστασης 
διατήρησης των ειδών εφόσον η εμπειρία από τις παρούσες είναι όσο επιτυχής αναμένεται. 
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5. Σχόλια επί της οικονομικής αναφοράς 
Το συνολικό κόστος του έργου ανήλθε στα €1.090.550,68 (Παράρτημα 17-Οικονομική 
αναφορά).  Οι τελικές δαπάνες είναι 12,1% χαμηλότερες από τον αρχικό εγκεκριμένο 
προϋπολογισμό του έργου. Ωστόσο, οι προγραμματισμένες δράσεις πραγματοποιήθηκαν, 
όπως είχαν προβλεφθεί (με ελάχιστες εξαιρέσεις) ενώ η μείωση του προϋπολογισμού 
οφείλονταν σε λόγους που αναφέρονται παρακάτω και δεν είχαν καμιά επίπτωση στην 
ποιότητα, το σκοπό και την κλίμακα των αντικειμένων του έργου και των παραδοτέων. 
 Έγιναν μικρές τροποποιήσεις στον αρχικό προϋπολογισμό του έργου ανά κατηγορία 
εξόδων. Οι μεταφορές αυτές, προέκυψαν κατά την υλοποίηση των δράσεων και ήταν 
σύμφωνες με τις ανάγκες του έργου, με στόχο την αποδοτικότερη υλοποίησή του. Παρακάτω, 
αναφέρονται οι κατηγορίες εξόδων και οι κύριοι λόγοι που οδήγησαν στις διαφοροποιήσεις 
του προϋπολογισμού. 
 
Προσωπικό: 
Η κατηγορία αυτή εμφανίζει μικρή αύξηση προϋπολογισμού (κατά 1%) από τον εγκεκριμένο 
(εμπίπτει στο όριο του 2%) (με βάση τον προϋπολογισμό, όπως αυτός τροποποιήθηκε με 
μεταφορές ποσών), για τους εξής λόγους: Οι τρεις εταίροι (ΤΠ, ΤΔ, ΤΑΘΕ), το κόστος 
προσωπικού των οποίων καλύπτεται από την ιδία τους συμμετοχή, χρειάστηκε να 
δαπανήσουν περισσότερες ανθρωποώρες από αυτές που είχαν προϋπολογιστεί. Επιπλέον, η 
συμμετοχή υψηλόμισθων συνεργατών των παραπάνω εταίρων, ανέβασε σημαντικά το 
συνολικό κόστος της κατηγορίας. Τέλος, θα πρέπει να σημειωθεί ότι το προσωπικό του 
εταίρου ΑΤΕΠΕ αφιέρωσε επίσης περισσότερες ανθρωποώρες για την υλοποίηση των 
δράσεών του. Ωστόσο, για να παραμείνει ο προϋπολογισμός της κατηγορίας αυτής στο 
εγκεκριμένο ποσό για την ΑΤΕΠΕ, μειώθηκε το ωρομίσθιο που είχε δηλωθεί στην 
εγκεκριμένη πρόταση για τον κάθε συνεργάτη.    
 
Ταξίδι και οδοιπορικά έξοδα:   
Η κατηγορία εμφανίζει χαμηλότερη απορρόφηση, καθώς για τις δράσεις C και τη δράση D1.1 
δεν χρεώθηκαν στο έργο όλα τα έξοδα μετακίνησης (εντός Κύπρου) που είχαν 
προϋπολογιστεί. Επίσης, πραγματοποιήθηκαν λιγότερα ταξίδια Ελλάδας-Κύπρου, γεγονός 
όμως που δεν είχε αρνητική επίπτωση στην ομαλή έκβαση του έργου.  
 
Εξωτερική βοήθεια: 
Η χαμηλότερη απορρόφηση οφείλεται κυρίως σε χαμηλότερες από τις αναμενόμενες 
προσφορές (αυξημένες εκπτώσεις) που έδωσαν οι επιλεγέντες ανάδοχοι (προσφοροδότες) για 
την παροχή υπηρεσιών. Επιπλέον, όπως συστήθηκε από την ΕΕ, μέρος της υποδράσης C7.2 
δεν υλοποιήθηκε και κατά συνέπεια μειώθηκε ο διαθέσιμος προϋπολογισμός. Τέλος, μέρος 
ποσών της κατηγορίας αυτής δεν απορροφήθηκε από τον εταίρο ΟΙΚΟΣ, επειδή οι 
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αντίστοιχες προβλεπόμενες υπηρεσίες εξωτερικής βοήθειας ολοκληρώθηκαν από το 
προσωπικό της ΟΙΚΟΣ.  
 
Υποδομές:   
Εκτός από τις αυξημένες εκπτώσεις που αναφέρονται παραπάνω και ίσχυσαν και σε αυτή την 
κατηγορία, σημαντική μείωση στον προϋπολογισμό της κατηγορίας προκάλεσε η μη χρέωση 
στο ICOSTACY του κόστους κατασκευής του ποταμοφράκτη στον Άλυκο Ποταμό-Άγιο 
Σωζόμενο (Δράση C1.1) που καλύφθηκε από προϋπολογισμό του ΤΑΥ. 
 
Εξοπλισμός:  
Η κατηγορία δεν είχε σημαντική μείωση προϋπολογισμού.   
 
Αναλώσιμα: 
Οι μειωμένες δαπάνες αφορούν κυρίως σε πτώση τιμών των αποκτηθέντων αγαθών. 
 
Σχόλια σχετικά με τη συμπλήρωση των οικονομικών φορμών: 
• Κατηγορία Προσωπικό (Personnel): για κάθε άτομο που εργάστηκε για το έργο 
δηλώθηκαν οι ώρες (μέσω των αναφορών ανθρωποχρόνου) μόνο για το χρονικό διάστημα 
που διήρκησε η δράση (ή οι δράσεις) στην οποία απασχολήθηκε.  
 Για παράδειγμα, αν μια δράση ξεκίνησε τον Οκτώβριο 2011 και ολοκληρώθηκε το 
Σεπτέμβριο 2012 ή διήρκησε ένα ολόκληρο έτος και κάποιους μήνες από το προηγούμενο ή 
το επόμενο, το προσωπικό που συμμετείχε στην υλοποίησή της, συμπλήρωσε αναφορές 
ανθρωποχρόνου μόνο για τους μήνες της δράσης και όχι για όλο το ημερολογιακό έτος. Κατά 
αυτόν τον τρόπο (δηλαδή από το άθροισμα των συνολικών ωρών των συγκεκριμένων 
αναφορών ανθρωποχρόνου) συμπληρώθηκαν και οι συνολικές ετήσιες ώρες (στήλη G-
Annual number of productive time units), όπως και οι ετήσιες αποδοχές (Annual personnel 
costs) (με βάση το άθροισμα των μηνιαίων αποδοχών).  
 Αυτή η μέθοδος θεωρήθηκε η καταλληλότερη και αφορούσε τους πλήρως και μερικώς 
απασχολούμενους (full time/part time), καθώς η συμπλήρωση αναφορών ανθρωποχρόνου για 
μήνες στους οποίους τα μέλη του προσωπικού δεν εργάζονταν για το έργο αποδείχθηκε μη 
αποδοτική. Αυτός είναι ο λόγος που στις οικονομικές φόρμες εμφανίζονται διαφορετικές 
ετήσιες αποδοχές και ετήσιες παραγωγικές ώρες για κάποια από τα μέλη του προσωπικού, 
ανά έτος. Επιπλέον, στην οικονομική φόρμα του Τμήματος Δασών, ο κ. Γιάννος Διονυσίου 
εμφανίζει μικρή συμμετοχή στο έργο, καθώς αυτή διακόπηκε λόγω μετάθεσής του σε άλλη 
πόλη, όπως αναφέρθηκε στην ΕΑ, §3.1.20. Ο ίδιος τρόπος συμπλήρωσης εφαρμόστηκε για 
τους τρεις τελευταίους μήνες του 2010 (που ξεκίνησε το έργο) και τους τρεις πρώτους μήνες 
του 2014 (που ολοκληρώθηκε). 
 Επίσης, για το ΜΦΙΚ: Ο κ. Παναγιώτης Γεωργιακάκης, η κ. Αγγελική Δημοπούλου και η 
κ. Πασχαλιά Καπλή είχαν υπογράψει συμβάσεις ανάθεσης έργου για το LIFE ICOSTACY 
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για τα έτη 2011, 2012, 2013 και 2014 (για τα έτη 2013 και 2014 μόνο ο κ. Π. Γεωργιακάκης). 
Η ομοιομορφία των ωρών απασχόλησης ανά μήνα, έγκειται στα παρακάτω: 
α) κατά την υπογραφή της σύμβασης προβλέπεται το ωριαίο κόστος της αμοιβής του 
αναδόχου - απασχολούμενου να είναι σταθερό, 
β) στην κατηγορία "Personnel" οι απασχολούμενοι αμείβονται με σταθερό ποσό σε μηνιαία 
βάση (συνολικό ποσό σύμβασης διαιρούμενο με τους συνολικούς μήνες απασχόλησης), 
γ) δεν γίνεται οι ώρες εργασίας ανά μήνα εργασίας να είναι διαφορετικές καθώς το μηνιαίο 
ποσό αμοιβής είναι σταθερό και 
δ) οι μηνιαίες ώρες του κάθε απασχολούμενου με σύμβαση ανάθεσης έργου (μερική 
απασχόληση με σύμβαση ανάθεσης έργου) είναι σταθερές ανά περίοδο σύμβασης. 
 Το γεγονός αυτό δεν σημαίνει ότι οι ώρες απασχόλησης δεν είναι πραγματικές ανά μήνα 
απασχόλησης, απλά η χρέωση γίνεται σε πραγματική βάση και ανά ημέρα εργασίας. 
 
• Κατηγορία Ταξίδι (Travel): στην οικονομική φόρμα του Τμήματος Περιβάλλοντος, 
δηλώθηκαν έξοδα ταξιδίου για την κ. Μαρίνα Ξενοφώντος, σε όλη τη διάρκεια του έργου. Η 
συμμετοχή της δεν επιβάρυνε το έργο με επιπλέον έξοδα προσωπικού, παρά μόνο για την 
υλοποίηση της δράσης C4, όπως είχε οριστεί εξαρχής και η οποία είχε διάρκεια περίπου ένα 
έτος. 
 
• Κατηγορία Εξωτερική Βοήθεια (External assistance): Στην οικονομική φόρμα του 
ΤΑΘΕ, δεν εμφανίζονται στοιχεία τιμολογίων (αριθμός και ημερομηνία τιμολογίου) για τους 
εξωτερικούς συνεργάτες κ. Γιώργο Κωνσταντίνου και κ. Σάββα Ζώτο (ο πρώτος για δύο 
πληρωμές των €2.100, 00 το έτος 2011 και ο δεύτερος για μια πληρωμή των €3.000,00 το 
έτος 2012). Οι πληρωμές των παραπάνω ποσών έγιναν με βάση τις συμφωνίες τους με το 
ΤΑΘΕ και κατόπιν εντολής του διευθυντή του Τμήματος αλλά χωρίς να εκδοθούν τιμολόγια. 
Λόγω του ότι τα ποσά των υπηρεσιών που παρέχουν οι συγκεκριμένοι συνεργάτες καθ’ όλη 
τη διάρκεια του χρόνου δεν υπερβαίνουν τα οικονομικά όρια που τίθενται από την Κυπριακή 
νομοθεσία, τα άτομα αυτά δεν υποχρεούνται να είναι εγγεγραμμένα στον ΦΠΑ και στο Φόρο 
Εισοδήματος και κατά συνέπεια να εκδίδουν τιμολόγια.  
 
• Όπως ορίστηκε στην εγκεκριμένη πρόταση, η ΕΕ χρηματοδότησε το έργο κατά 50%. Το 
13% περίπου αφορούσε ιδία συμμετοχή των εταίρων, ενώ το υπόλοιπο 37% του 
προϋπολογισμού του έργου χρηματοδοτήθηκε από πόρους του Συντονιστή Δικαιούχου 
(Τμήμα Περιβάλλοντος), ο οποίος εκτός από τις δράσεις του, χρηματοδότησε και μέρος των 
δράσεων των υπολοίπων εταίρων. Παρακάτω παρατίθεται πίνακας, στον οποίο 
παρουσιάζεται η ιδία συμμετοχή του κάθε εταίρου, η χρηματοδότηση της ΕΕ και η 
συμμετοχή του ΣΔ, σύμφωνα με τις πραγματικές δαπάνες του έργου: 
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Own Contribution EU Contribution DE Contribution 

FD 85.925,85 € 112.940,02 € 86.150,17 € 
DFMR 22.190,69 € 16.146,50 € 22.251,04 € 
NHMC 1.977,23 € 163.115,03 € 58.107,47 € 
OIKOS 27.999,24 € 171.604,33 € 64.830,23 € 
ATEPE 1.654,86 € 81.467,75 € 38.328,28 € 
DE 0,00 € 0,00 € 135.861,81 € 
TOTAL 139.747,86 € 545.273,62 € 405.529,01 € 

 
 

5.1. Σύνοψη των δαπανών που πραγματοποιήθηκαν 
Τα έξοδα που πραγματοποιήθηκαν παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα 
(συμπεριλαμβανομένης της εξόφλησης του τιμολογίου του ορκωτού λογιστή). Στον πίνακα 
προστέθηκε στήλη η οποία παρουσιάζει τον προϋπολογισμό της κάθε κατηγορίας, μετά τις 
μεταφορές που πραγματοποιήθηκαν, οι οποίες δεν υπερβαίνουν το όριο των €30.000,00 και 
10% που τίθεται στο Άρθρο 15.2 των Κοινών Διατάξεων του Προγράμματος LIFE. 
 

Δαπάνες Έργου ICOSTACY 

  Κατηγορία 
Δαπάνης 

Προϋπολογισμός 
σύμφωνα με την 

εγκεκριμένη 
πρόταση* 

Προϋπολογισμός 
όπως διαμορφώθηκε 
με την έγκριση μη 

σημαντικών 
μεταφορών ανά 

κατηγορία 

Δαπάνες που 
πραγματοποιήθηκαν 

για το έργο από 
01/10/2010 έως 

31/03/2014 

%** 

1.  Προσωπικό 498.880,00 523.180,00 528.322,00 101% 
2.  Ταξίδι  103.400,00 98.258,00 66.734,00 67,9% 
3.  Εξωτερική 

Βοήθεια 
159.500,00 142.860,00 109.821,00 76,9% 

4.  Διαρκή 
αγαθά:  

   - 

  - Υποδομές. 231.700,00 224.300,00 181.139,00 80,8% 
  - Εξοπλισμός. 58.500,00 63.532,00 59.546,00 93,7% 
  - Πρωτότυπο. 0 0 - - 

5.  Αναλώσιμα 107.840,00 107.690,00 73.645,00 68,4% 
6.  Άλλα κόστη 0 0 - - 
7.  Γενικά έξοδα 81.187,00 81.187,00 71.344,00 87,8% 

  ΣΥΝΟΛΟ 1.241.007,00 1.241.007,00 1.090.550,00 87,9% 
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5.2. Λογιστικό σύστημα 
Εφαρμόστηκαν οι παρακάτω λογιστικές πρακτικές: 
- Αναφορές ανθρωποχρόνου (time sheets): Όλοι οι εταίροι του έργου χρησιμοποίησαν την 

πρότυπη αναφορά (σε έντυπη μορφή), που δίνεται στην ιστοσελίδα του Προγράμματος 
LIFE. Οι ώρες καταγράφονταν καθημερινά, συμπεριλάμβαναν ώρες που αφιερώνονταν 
σε άλλα έργα LIFE αλλά και στις υπόλοιπες δραστηριότητες των συνεργατών και 
υπογράφονταν μέσα στις πρώτες 10 ημέρες του επόμενου μήνα από τον προϊστάμενο του 
κάθε εταίρου.  
 

- Δαπάνες: Όλα τα έξοδα εγκρίνονταν από τον προϊστάμενο του κάθε εταίρου. Όσα 
τιμολόγια δεν ήταν δυνατόν να αναφέρουν τον κωδικό του έργου, σφραγίστηκαν με τη 
σφραγίδα του έργου. 

 
- Αρχείο: Οι αναφορές ανθρωποχρόνου, οι συμβάσεις, τα τιμολόγια, οι προσφορές και όλα 

τα αποδεικτικά που αφορούσαν τα έξοδα του έργου, συλλέχθηκαν και αποθηκεύτηκαν σε 
ξεχωριστούς φακέλους για τον κάθε εταίρο, στο χώρο του ΣΔ. Τα αρχεία θα παραμείνουν 
στα γραφεία του ΣΔ, όπως προβλέπεται από τους κανονισμούς του LIFE.   

    

5.3.  Συμφωνίες μεταξύ των εταίρων (Partnership arrangements) 
Όλοι οι εταίροι υπέγραψαν συμφωνία με το ΣΔ στην έναρξη του έργου. Όπως αναφέρεται και 
στην §3.1, κατά τη διάρκεια του έργου προέκυψε η ανάγκη προσθήκης ενός επιπλέον εταίρου 
(ΑΤΕΠΕ). 

Οι πληρωμές προς τους εταίρους έγιναν από το ΣΔ τμηματικά, σύμφωνα με το 
χρονοδιάγραμμα που ορίστηκε στην κάθε συμφωνία. Η αποπληρωμή των δόσεων προς τους 
εταίρους θα γίνει μετά την έγκριση της παρούσας τελικής αναφοράς και θα προσαρμοστεί 
στις τελικές επιλέξιμες δαπάνες του κάθε εταίρου.   
 Οι οικονομικές καταστάσεις (Financial Forms) με τα στοιχεία των εξόδων του κάθε 
εταίρου συλλέγονταν από τη ΜΣΔΠ ανά τρίμηνο. Συγκεκριμένα, οι εταίροι ΜΦΙΚ, ΟΙΚΟΣ 
και ΑΤΕΠΕ παρείχαν στη ΜΣΔΠ τις οικονομικές φόρμες με όλα τα στοιχεία συμπληρωμένα 
και επισύναπταν τα σχετικά τιμολόγια και αναφορές ανθρωποχρόνου για την τήρηση του 
αρχείου. Όσον αφορά τους εταίρους ΤΠ, ΤΔ και ΤΑΘΕ, τα οικονομικά στοιχεία συλλέγονταν 
από τους Λειτουργούς των Τμημάτων, ελέγχονταν (ανά μήνα) από την ΥΠ και (ανά τρίμηνο) 
από τον ΣΠ. Ο έλεγχος των οικονομικών στοιχείων περιλάμβανε: α) τον έλεγχο ότι η κάθε 
δαπάνη συνοδεύονταν από τα απαραίτητα παραστατικά, β) τον έλεγχο ότι οι δαπάνες 
αφορούσαν το έργο και γ) τον έλεγχο των μεταφορών ανά κατηγορία (τεχνική τεκμηρίωση 
και έλεγχος ότι δεν υπερβαίνεται το όριο που θέτει η ΕΕ). Στη συνέχεια, τα στοιχεία 
εισάγονταν στην οικονομική φόρμα του κάθε εταίρου, από την ΥΠ. Όλες οι οικονομικές 
καταστάσεις επιθεωρούνταν από τους παραπάνω εταίρους και προωθούνταν στο ΣΔ για 
τελικό έλεγχο.  
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5.4.  Αναφορά/δήλωση του ελεγκτή 
Ο εξωτερικός λογιστικός έλεγχος (External audit) διενεργήθηκε από την εταιρία «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». Η αναφορά του ορκωτού λογιστή επισυνάπτεται στο Παράρτημα 18.         

mailto:info@kounnis.com.cy�


 
 

 

5.5. Σύνοψη δαπανών ανά δράση 
Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει τις δαπάνες ανά δράση. Δίνεται σε μορφή excel στον οπτικό δίσκο, στο Παράρτημα 19.   

    
 

Action no. Short name of action 

1.      
Personnel 

2.              
Travel and 
subsistence 

3.           
External 

assistance 

4.a           
Infrastructur

e 

4.b         
Equipment 

4.c         
Protot

ype 

5.               
Purch
ase or 
lease 

of 
land 

6.       
Consumabl

es 

7.                
Other 
costs  

TOTAL 

Α1.1  Assessment of conservation 
status of targeted species 25.368,62 21.301,67 23.053,30 - 1.838,15 - - 6.334,98 - 77.896,72 

A1.2 Assessment of conservation 
status of targeted species 10.324,72 2.855,46 - - 2.561,04 

  
1.238,42 - 16.979,64 

A1.3 Assessment of conservation 
status of targeted species 3.000,00 - - 

 
- - - - - 3.000,00 

Α2  Technical studies  15.000,00 964,36 2.500,00 - - - - - - 18.464,36 

Α3  
Environmental Impact 
Assessments (EIA) / other 
appropriate assessments  

11.006,00 950 6.000,00 - - - - - - 17.956,00 

Α4  

Support to future prospect 
assessment with climate 
change scenario analysis for 
targeted species  

31.900,00 1.918,30 10.000,00 - - - - 100 - 43.918,30 

C1.1  Construction of ponds and 
weirs 5.500,00 1.313,78 - 59.752,58 - - - - - 66.566,36 

C1.2   Construction of ponds and 
weirs 3.000,00 - - 16.874,00 - - - - - 19.874,00 

C2  
 Protection, restoration and 
creation of important 
roosting sites for bats 

29.505,72 1.044,68 3.198,00 21.759,69 - - - 6.784,55 - 62.292,64 
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C3  Restoration and enhancement 
of species microhabitats 3.100,00 593,3 - 32.675,40 - - - - - 36.368,70 

C4  Creation and enhancement of 
safe road passages 6.592,44 391,38 - 7.019,99 1.552,50 - - 6.770,79 - 22.327,10 

C5  Planting and grafting of fruit 
bearing trees 3.954,96 545,63 - 11.030,00 - - - 3.710,00 - 19.240,59 

C6 
Creation and protection of 
micro reserves for 
invertebrate species 

27.740,54 835,2 - 22.940,61 - - - 5.290,15 - 56.806,50 

C7.1 Control of alien species 8.000,00 5.886,16 5.013,00 - 924 - - 934,13 - 20.757,29 

C7.2 Control of alien species 1.861,52 - 8.800,00 - - - - - - 10.661,52 

C8.1 Conservation genetics 50.252,22 726,64 - - 5.617,41 - - 24.938,74 - 81.535,01 

C8.2 Conservation genetics 2.094,40 - 15.711,60 1.071,00 4.212,00 - - - - 23.089,00 

D1.1 Media work & Organization 
of events  5.237,00 5,94 - - - - - 1.051,47 - 6.294,41 

D1.2 Media work & Organization 
of events  42.113,70 - - - - - - - - 42.113,70 

D2.1 Production of awareness 
raising material 5.381,23 - 18.877,27 - - - - 5.173,52 - 29.432,02 

D2.2 Production of awareness 
raising material 11.000,00 - 2.460,00 - - - - - - 13.460,00 

D3.1 Establishment of 
interpretation signs - - - 5.804,42 - - - - - 5.804,42 

D3.2 Establishment of 
interpretation signs 11.000,00 - 3.900,00  - - - - - 14.900,00 

D4 Production of a portable 
Educational kit 15.501,49 - 2.000,00  - - - 5.947,90 - 23.449,39 

D5 Workshops, seminars, 
conferences and staff training 3.014,00 5.494,10 1.157,00 - - - - 2.252,93 - 11.918,03 

D6 Notice boards - - 100 2.211,30 - - - - - 2.311,30 

D7 Development of projects’ 
website 2.006,00 - - - - - - - - 2.006,00 
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D8 Layman’s report - - - - - - - 640 - 640,00 

E1.1 Project operation and 
management   168.061,58 7.157,80 - - - - - - - 175.219,38 

E1.2 Project operation and 
management   - 1.921,18 7.050,75 - 41.519,26 - - 1.039,77 - 51.530,96 

E2.1 Project monitoring  10.519,30 - - - - - - - - 10.519,30 

E2.2 Biological monitoring of 
actions C 13.285,02 12.363,98 - - 1.321,88 - - 1.437,98 - 28.408,86 

E3 Networking with other 
projects 3.001,00 464,19 - - - - - - - 3.465,19 

E4 Production of an a “After-
LIFE Conservation Plan” 

- - - - - - - - - 0 

Over-
heads 

          71.344,00 

   TOTAL 528.321,46 66.733,75 109.820,92 181.138,99 59.546,24 0,00 0,00 73.645,33 0,00 1.090.550,69 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

6. Παραρτήματα 
6.1. Παραρτήματα Διοικητικού μέρους 

Παράρτημα 1. Οργανόγραμμα του έργου. 
Παράρτημα 2. Απαντήσεις στις επιστολές της ΕΕ. 
Παράρτημα 3. Λίστα προσωπικού του έργου. 
Παράρτημα 4. Συμφωνίες Εταιρικής Σχέσης με τους εταίρους ΟΙΚΟΣ ΕΠΕ και ΑΤΕΠΕ. 

 

6.2. Παραρτήματα Τεχνικού μέρους 
Παράρτημα 5. Αρχική εκτίμηση της έκτασης παρουσίας, της κατάστασης των πληθυσμών και 
της διαθεσιμότητας των ενδιαιτημάτων των ειδών του προγράμματος-1ο Παραδοτέο Δράσης 
Α1. 
Παράρτημα 6. Εκτίμηση του καθεστώτος διατήρησης των ειδών του προγράμματος-2ο 
Παραδοτέο Δράσης Α1. 
Παράρτημα 7. Μελέτη για την εκτίμηση της μελλοντικής προοπτικής των επιλεγμένων ειδών 
με τη χρήση σεναρίων κλιματικής αλλαγής-Αναθεωρημένο το 2ο Παραδοτέο Δράσης Α4. 
Παράρτημα 8. Περιοχές στις οποίες υλοποιήθηκε η Δράση C6. 
Παράρτημα 9. Μετά-LIFE Σχέδιο Διατήρησης-Παραδοτέο. 

 

6.3. Παραρτήματα Ενημέρωσης/διάδοσης αποτελεσμάτων 
Παράρτημα 10. Λίστα αποτελεσμάτων/παραδοτέων των δράσεων ενημέρωσης και διάχυσης 
των αποτελεσμάτων (Δράσεις D). 
Παράρτημα 11. Πρακτικά συνάντησης ΚΕΔ. 
Παράρτημα 12. Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης και διοργάνωση εκδηλώσεων. 
Παράρτημα 13. Δύο επιπλέον πινακίδες ερμηνείας περιβάλλοντος (Δράση D3). 
Παράρτημα 14. Φύλλα αξιολόγησης φορητής εκπαιδευτικής βαλίτσας (Δράση D4). 
Παράρτημα 15. Πληροφοριακό υλικό του δεύτερου σεμιναρίου για το προσωπικό και της 
συνάντησης εργασίας (Δράση D5). 
Παράρτημα 16. Εκλαϊκευμένη Αναφορά-Παραδοτέο (Δράση D8). 
  
Στον οπτικό δίσκο περιέχονται φάκελοι με επιπλέον παραδοτέα και υλικό διάδοσης (όπως τα 
παραδοτέα της δράσης D2, εκπομπές δράσης D1, παρουσιάσεις κλπ). 
Επίσης, περιέχεται φάκελος με τις φωτογραφίες που λήφθηκαν στο πλαίσιο του έργου. 

 
6.3.1. Άλλα Παραρτήματα Ενημέρωσης/Διάδοσης αποτελεσμάτων 

Φωτογραφίες που λήφθηκαν κατά τη διάρκεια του έργου, το υλικό ενημέρωσης που 
παράχθηκε, τα βίντεο και η φωτογραφική παρουσίαση, δίνονται σε ηλεκτρονική μορφή στο 
USB stick αποθήκευσης που συνοδεύει την Τελική Αναφορά. Επιπλέον φωτογραφίες από 
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όλες τις ολοκληρωμένες δράσεις, δίνονται στον οπτικό δίσκο, στο φάκελο «Annex 2. 
Answers to the EU letters, Letter 15.4.2014, Quest 1 και Letter 25.11.2013, Quest 15 & 17 
(για τις δράσεις D3 και D6)». 
 

6.4. Τελικός Πίνακας Δεικτών 
Παράρτημα 20. Τελικός Πίνακας Δεικτών. 

 

7. Οικονομική αναφορά και Παραρτήματα 

Παράρτημα 17. Οικονομική Αναφορά. 
Παράρτημα 18. Αναφορά Ορκωτού Λογιστή. 
Παράρτημα 19. Σύνοψη Δαπανών ανά δράση (excel format). 
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