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ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΙΚΡΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΣΕ 
13 ΚΤΗΡΙΑ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΕΙ∆ΩΝ ΧΕΙΡΟΠΤΕΡΩΝ 
ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ 

ΠΡΟΛΟΓΟΣ  

Τα χειρόπτερα αποτελούν την 2η µεγαλύτερη οµάδα θηλαστικών στον πλανήτη και οι 
κυριότερες απειλές που αντιµετωπίζουν σήµερα είναι η καταστροφή και υποβάθµιση 
των βιοτόπων τους.  

Οι αλλαγές της χρήσης γης καθώς επίσης και η αστική ανάπτυξη που έχει αυξηθεί 
στην Κύπρο τα τελευταία χρόνια, έχει οδηγήσει ορισµένα είδη χειροπτέρων του 
νησιού να επιλέγουν καταφύγια σε κτήρια την καλοκαιρινή περίοδο(Bunch et al. 1998, 
Menzel et al. 2003, Clark 1990 in Bunch et al., 2005). Η επιλογή αυτή πιθανότατα να 
γίνεται λόγω της υψηλότερης θερµοκρασίας που έχουν τα κτήρια σε σύγκριση µε τα 
φυσικά καταφύγια (σπήλαια, χαραµάδες βράχων, δέντρα), αλλά και την αφθονία 
τους. Η επιλογή αυτή αφορά ειδικά τα σπηλαιόβια είδη (των γενών Rhinolophus, 
Myotis, Plecotus & Miniopterus) και εφόσον τα φυσικά σπήλαια στην ελεύθερη 
Κύπρο σπανίζουν.  

Η προστασία και η επισκευή τεχνητών καταφυγίων µπορεί να είναι καθοριστική για τη 
διατήρηση πολλών ειδών χειροπτέρων και παράλληλα συνεπάγεται την διατήρηση 
της παραδοσιακής αρχιτεκτονικής της περιοχής. Επιπλέον σε νησιωτικές 
αποµονωµένες περιοχές µε σχετική απουσία φυσικών καταφυγίων (όπως η Κύπρος) 
(οι παραπάνω δράσεις µπορούν να συµβάλλουν δραστικά στη βελτίωση της 
κατάστασης  διατήρησης των ειδών.     

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Στα πλαίσια του Προγράµµατος Life-Nature: «Improving the conservation status of 
fauna species in Cyprus: from microhabitat restoration to landscape connectivity» - 
LIFE09NAT/CY/000247 και της δράσης C2 (ACTION C.2: Protection, restoration and 
creation of important roosting sites for bats) θα γίνουν µικρής κλίµακας 
επισκευαστικές εργασίες σε 13 επιλεγµένα κτήρια για την προστασία επιλεγµένων 
ειδών χειροπτέρων σε τρείς διαφορετικές περιοχές NATURA της Κύπρου. 
Συγκεκριµένα, εννέα (9) κτήρια βρίσκονται στην περιοχή NATURA «Εθνικό ∆ασικό 
Πάρκο Τροόδους» (CY5000004), τρία (3) στην περιοχή «Σταυρός της Ψώκας – 
Καρκαβάς» (CY4000012)  και ένα (1) στην περιοχή «Κοιλάδα Κέδρων – Κάµπος» 
(CY2000008). 

Η Κύπρος έχει επικυρώσει τη Σύµβαση της Βέρνης, µε την οποία όλα τα 
µικροχειρόπτερα προστατεύονται αυστηρώς (παράρτηµα ΙΙ), εκτός από το είδος 
Pipistrellus pipistrellus που εντάσσεται στον κατάλογο των προστατευόµενων ειδών 
(Παράρτηµα ΙΙΙ). Ωστόσο, λόγω του ότι στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα δεν υπήρχαν 
(µέχρι την ένταξη της Κύπρου σε αυτή) µεγαχειρόπτερα, δεν υπήρξε καµία πρόνοια 
για την προστασία των φρουτονυχτερίδων (R. aegyptiacus), που είναι από τα πιο 
απειλούµενα χειρόπτερα στο νησί. 
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Επίσης η Κύπρος έχει επικυρώσει τη Σύµβαση της Βόννης µε την οποία η κατάσταση 
διατήρησης των Rhinolophidae R. spp. θεωρείται δυσµενής και χρειάζεται η σύναψη 
∆ιεθνών Συµφωνιών για τη διατήρηση και διαχείρισή τους (Παράρτηµα ΙΙ). 

Η Κύπρος πρόσφατα έγινε µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) (2004) και έχει 
υπογράψει την Οδηγία 92/43/ΕΟΚ για τη ∆ιατήρηση των Φυσικών Οικοτόπων και της 
Άγριας Πανίδας και Χλωρίδας. Ως µέλος της ΕΕ, η Κύπρος µπορεί να συµπεριλάβει 
το είδος R. Aegyptiacus στα Παραρτήµατα II και IV της παραπάνω Οδηγίας και µε 
αυτό τον τρόπο να εξασφαλίσει την µακροχρόνια προστασία και επιβίωση του είδους. 

Σε εθνικό επίπεδο, η πρώτη προσπάθεια για την προστασία των χειροπτέρων ήταν η 
σύνταξη καταλόγου προστατευόµενων ειδών µε το Ν. 24/1988 που αποτελεί τον 
κυρωτικό Νόµο περί της Σύµβασης για τη ∆ιατήρηση της Ευρωπαϊκής Άγριας Ζωής 
και των Φυσικών Οικοτόπων (82/72/EEC). 

Η επιλογή των συγκεκριµένων δεκατριών (13) κτηρίων βασίστηκε: 

• στην καταγεγραµµένη παρουσία χειροπτέρων εντός των κτηρίων 

• στο ότι βρίσκονται σε περιοχές του δικτύου NATURA  

• στην απόσταση που έχει κάθε κτήριο από κατοικηµένες περιοχές 

• στην κατάσταση του κτηρίου (εγκαταλελειµµένο) 

• στο ιδιοκτησιακό καθεστώς κάθε κτηρίου 

Η παρούσα τεχνική έκθεση στόχο έχει να αποτελέσει εγχειρίδιο για την ορθή 
προετοιµασία και υλοποίηση των εργασιών της δράσης C.2 του προαναφερθέντος 
Προγράµµατος. 

Οι εργασίες στοχεύουν: 

− στη διατήρηση της ακεραιότητας και αποφυγή υποβάθµισης συγκεκριµένων 
κτηρίων που αποτελούν σηµαντικά καταφύγια για τα στοχευόµενα είδη  
χειροπτέρων του προγράµµατος 

− στην ενίσχυση του υφιστάµενου δικτύου καταφυγίων χειροπτέρων και στη 
δυνητική δηµιουργία νέων καταφυγίων 

− στον περιορισµό της πρόσβασης στα κτήρια από το κοινό και της όχλησης των 
ειδών που φωλιάζουν εκεί 

Σε κάθε περίπτωση, είναι σηµαντικό αυτά τα προστατευτικά µέτρα να µην έχουν 
οποιαδήποτε τυχαία αρνητική συνέπεια στα ίδια τα χειρόπτερα. 

Η υλοποίηση των εργασιών αποτελεί αντικείµενο και ευθύνη του Τµήµατος ∆ασών 
του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος. Το Τµήµα ∆ασών 
τηρώντας όλες τις νόµιµες διαδικασίες θα αναλάβει, µέσω έµπειρων Λειτουργών την 
εποπτεία και την παρακολούθηση των εργασιών και θα αναθέσει την υλοποίησή τους 
σε εξειδικευµένο και πεπειραµένο συνεργείο τεχνικών και εργατών.  

Όλες οι προτεινόµενες εργασίες επισκευής των κτηρίων θα πρέπει να γίνουν 
φθινόπωρο, χειµώνα ή νωρίς την άνοιξη. Με αυτόν τον τρόπο αποφεύγεται η όχληση 
των χειροπτέρων κατά την  περίοδο αναπαραγωγής τους (SNH, 2003b). 
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2. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΜΕΛΕΤΗΣ 

2.1 ΠΕΡΙΟΧΗ NATURA «ΕΘΝΙΚΗ ∆ΑΣΙΚΗ ΠΑΡΚΟ ΤΡΟΟ∆ΟΥΣ» - CY5000004 

 
Εικόνα 1. Περιοχή NATURA «Εθνικό ∆ασικό Πάρκο Τροόδους» - CY5000004  

Η περιοχή αυτή έχει έκταση 9.029 εκτάρια και αποτελεί κρατική δασική γη που τη 
διαχειρίζεται το Τµήµα ∆ασών του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και 
Περιβάλλοντος.  

Το µεγαλύτερο µέρος της περιοχής καλύπτεται από δασικά οικοσυστήµατα µε 
τραχεία πεύκη (Pinus brutia), µαύρη πεύκη (Pinus nigra ssp. pallasiana) και 
αγριοκέδρο (Juniperus foetidissima). Περιλαµβάνει ποικιλία τύπων οικοτόπων που 
βρίσκονται σε καλή έως άριστη κατάσταση (11 τύποι οικοτόπων του Παραρτήµατος I 
της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ, 4 εκ των οποίων είναι προτεραιότητας) και 10 είδη του 
Παραρτήµατος IΙ της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ (3 εκ των οποίων είναι προτεραιότητας), 
και άλλα 262 σηµαντικά είδη χλωρίδας και πανίδας. Η περιοχή θεωρείται ιδιαίτερα 
σηµαντική και για τα χειρόπτερα. Εκτός από τη φρουτονυχτερίδα (Rousettus 
aegyptiacus), εντοπίζονται τουλάχιστον άλλα 7 είδη, 2 εκ των οποίων έχουν 
προστεθεί στο Παράρτηµα ΙΙ της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ.  

Η περιοχή έχει υποστεί - κατά το παρελθόν- σηµαντική υποβάθµιση λόγω της 
λειτουργίας του ορυχείου αµιάντου καθώς και των µεταλλείων χρωµίου (Καιµάκη κα. 
2010).ΜΑ  
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2.2 ΠΕΡΙΟΧΗ NATURA «ΣΤΑΥΡΟΣ ΨΩΚΑΣ – ΚΑΡΚΑΒΑΣ» - CY4000012 

Η περιοχή έχει συνολική έκταση 5051,06 ha, αποτελεί µέρος του κρατικού -από το 
1940- δάσους Πάφου που διαχειρίζεται από το Τµήµα ∆ασών του Υπουργείου 
Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος. Η κεντρική διοίκησή του τµήµατος, 
εδρεύει στον δασικό Σταθµό του Σταυρού Ψώκας που ιδρύθηκε το 1887 ενώ 
λειτούργησε ως διοικητικό κέντρο της ∆ασικής Περιφέρειας Πάφου το 1922. Ο 
δασικός σταθµός είναι το διοικητικό κέντρο της ∆ασικής Περιφέρειας Πάφου µε 
αξιόλογη υποδοµή. Στην ευρύτερη περιοχή του δάσους της Πάφου υπάρχουν δασικά 
κτήρια (7 στεγάζουν γραφεία της ∆ασικής Υπηρεσίας). 

 
Εικόνα 2. Περιοχή NATURA 2000 «Σταυρός Ψώκας – Καρκαβάς» - CY4000012 

Το ∆άσος Πάφου σήµερα χωρίζεται σε  τέσσερεις ζώνες υφιστάµενων χρήσεων: 

• Οι περιοχές προστασίας της φύσης (Τρίπυλος και Μαύροι Γκρεµµοί), όπου 
δεν ασκείται καµία παραγωγική δραστηριότητα 

• Η ζώνη του παραγωγικού δάσους 

• Η ζώνη περιορισµένης προστασίας ή µεταβατική ζώνη, στις περιοχές 
Σταυρός της Ψώκας και Πλατύ (∆ιαρίζος) 

• Λοιπές περιοχές (περιοχές των αναδασώσεων και των µη παραγωγικών 
δασών) (Γκατζογιάννης κα, 2010). 

Τα σηµαντικά καταφύγια νυχτερίδων (µεταξύ των οποίων τα Pipistrellus kuhlii, P. 
pipistrellus, R. hipposideros) του δάσους της Πάφου τοποθετούνται σε δύο σπήλαια 
στην Κοιλάδα των Κέδρων, στον παλιό ∆ασικό Σταθµό στο Λιµνίτη, καθώς και σε 
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πολλά εγκαταλελειµµένα κτήρια στο Σταθµό του Σταυρού της Ψώκας (Γκατζογιάννης 
κα, 2011). 

2.3 ΠΕΡΙΟΧΗ NATURA «ΚΟΙΛΑ∆Α ΚΕ∆ΡΩΝ – ΚΑΜΠΟΣ» - CY2000008. 

Η περιοχή «Κοιλάδα των Κέδρων – Κάµπος» βρίσκεται στο κεντρικό τµήµα του 
∆άσους Πάφου και ως εκ τούτου ολόκληρη η περιοχή είναι κρατικό δάσος. Η περιοχή 
καλύπτει 18281 εκτάρια δάσους, ορεινού τοπίου µε ποτάµια και ρυάκια τα οποία 
διασχίζουν τις ψηλότερες κορυφές µέχρι και τα πιο χαµηλά σηµεία της περιοχής.  

 
Εικόνα 3. Περιοχή NATURA 2000 «Κοιλάδα Κέδρων – Κάµπος» - CY2000008.  

Στο  ∆άσος της Πάφου έχει εντοπιστεί σηµαντικός αριθµός χειροπτέρων. Η περιοχή 
«Κοιλάδα των Κέδρων» φαίνεται να είναι µια από τις πιο πλούσιες σε αριθµό ειδών 
και αφθονία θέσεις του ∆άσους της Πάφου. Τέλος, η «Κοιλάδα των Κέδρων» µε βάση 
την εφαρµογή της νέας ∆ασικής Νοµοθεσίας, έχει κηρυχτεί Περιοχή Προστασίας της 
Χλωρίδας και Πανίδας, ενώ ολόκληρο το ∆άσος Πάφου έχει καθοριστεί ως Ζώνη 
Ειδικής Προστασίας, για την προστασία της ορνιθοπανίδας (Γκατζογιάννης κα., 
2011). 
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3. ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

3.1 ΑΠΕΙΛΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΦΥΓΙΑ ΓΙΑ ΧΕΙΡΟΠΤΕΡΑ 

Τα χειρόπτερα αποτελούν τη 2η µεγαλύτερη οµάδα θηλαστικών στον πλανήτη και η 
κυριότερη απειλή που αντιµετωπίζουν σήµερα είναι η καταστροφή και υποβάθµιση 
των φυσικών τους βιοτόπων.  

Οι παράγοντες που έχουν οδηγήσει στην υποβάθµιση αυτή είναι αρκετοί µεταξύ των 
οποίων η εκτεταµένη υλοτοµία µε συνέπεια τη µείωση των καταφυγίων των 
χειροπτέρων σε γέρικα δέντρα (Brown and Berry, 1991; Howard et al., 2009).  
Επίσης η ρύπανση από την εκτεταµένη χρήση εντοµοκτόνων και ζιζανιοκτόνων στην 
γεωργία και η ρύπανση των υδάτων από αστικά και βιοµηχανικά λύµατα και 
λιπάσµατα (Clawson et al., 2006).  

Τέλος, η τουριστική ανάπτυξη εις βάρος φυσικών περιοχών και η ανθρώπινη άγνοια 
που πολλές φορές έχει οδηγήσει στην ακούσια ή εσκεµµένη θανάτωση τους. Η 
αρνητική δηµόσια εικόνα των χειροπτέρων είναι αποτέλεσµα της άγνοιας ότι η 
πλειοψηφία τους είναι εντοµοφάγες και άρα εξαιρετικά επωφελείς για την γεωργία 
λόγω του ότι καταναλώνουν µεγάλες ποσότητες εντόµων όπως µύγες κουνούπια και 
σκαθάρια (Harvey et al.1999; McCracken et al., 2002).  

Παρά το γεγονός ότι έχουν καταγραφεί πολλά είδη νυχτερίδων παγκοσµίως κυρίως 
όµως στις τροπικές ζώνες του πλανήτη, είναι πολύ πιθανό κάποια είδη να έχουν 
εξαφανιστεί πριν καν ανακαλυφθούν ή περιγραφούν  (Eliot, 2004). 

Η επιλογή καταφυγίων από τα χειρόπτερα ποικίλει ανάλογα µε τις οικολογικές 
απαιτήσεις κάθε είδους. Μερικοί µόνο από τους τύπους καταφυγίων που 
χρησιµοποιούν είναι τα σπήλαια, τα ορυχεία, τα κτήρια και άλλες ανθρώπινες 
κατασκευές, οι γκρεµοί µε ρωγµές και κοιλότητες και τα δέντρα.  

Τα χειρόπτερα φαίνεται ότι επιλέγουν και προτιµούν να βρίσκουν καταφύγιο σε παλιά 
κτήρια λόγω του ότι είναι πιο ζεστά από τα δέντρα και άλλα φυσικά καταφύγια. Η 
επιλογή του κτηρίου είναι σύνθετη διαδικασία και η καταλληλότητά του από την 
πλευρά των χειροπτέρων εξαρτάται από τη δοµή, τη θέση, το µικροκλίµα και την 
ανθρώπινη χρήση του κτηρίου (Howard et al., 2009; Agneli et al., 2010 ).  

Για πολλά είδη τα καταφύγια διαφέρουν από εποχή σε εποχή (π.χ. θέσεις χειµέριας 
νάρκης, άλλα χειµερινά καταφύγια, ανοιξιάτικα καταφύγια, βρεφοκοµεία, άλλα 
καλοκαιρινά καταφύγια και φθινοπωρινά καταφύγια (Agneli et al., 2010). Τα 
καταφύγια µπορεί να χρησιµοποιούνται από µεγάλες αποικίες ή µικρές οµάδες ενός ή 
περισσοτέρων ειδών (π.χ. την περίοδο των γεννήσεων ή της χειµέριας νάρκης), ή 
από µεµονωµένα άτοµα (BCT, 2003). 
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Εικόνα 4. Πιθανά µέρη καταφυγίων χειροπτέρων σε ένα κτήριο (από SNH, 2003a). 

Ορισµένα είδη είναι εποχιακοί  επισκέπτες των εγκαταλειµµένων κτηρίων και τα 
χρησιµοποιούν συνήθως µόνο τέσσερις έως πέντε µήνες του έτους (κατά την ύστερη 
κύηση και τη γαλουχία). Ωστόσο, υπάρχουν µερικά είδη όπως για παράδειγµα για οι 
Plecotus auritus οι οποίες µπορεί να καταλάβουν ένα κτήριο καθ’ όλη τη διάρκεια του 
έτους (SNH, 2003b, Marnell and Presetnik 2010). Επίσης, λόγω του ότι τα 
χειρόπτερα έχουν µεγάλη διάρκεια ζωής και διαθέτουν καλή µνήµη φαίνεται να 
χρησιµοποιούν τα ίδια καταφύγια για δεκαετίες (Howard et al., 2009). Χαρακτηριστικό 
παράδειγµα αποτελεί το Rhinolophus hipposideros, αποικίες του οποίου φαίνεται να 
χρησιµοποιούν ένα κτήριο για πολλά κατά σειρά χρόνια

1
 (Agneli et al., 2010). 

Σε αντίθεση µε τα σπηλαιόβια είδη που καταφεύγουν στο εσωτερικό των δωµατίων 
και άλλων µεγάλων χώρων, άλλα είδη (π.χ. γένη Pipistrellus, Hypsugo, Eptesicus, 
Nyctalus, Tadarida) συνήθως βρίσκουν καταφύγιο στο γείσο, στα άκρα και στα 
αετώµατα και στα κενά της στέγης, σε ρωγµές, επενδύσεις, κοιλότητες, στα κενά των 
τοίχων (σε πέτρες ή τούβλα), γύρω από τα παράθυρα, στις οροφές όπου υπάρχουν 
κενά, σε δωµάτια, σήραγγες και υπόγεια (Agneli et al., 2010; Howard et al., 2009; 
Kelleher & Marnell, 2006; SNH, 2003a). Επίσης, συχνά εκµεταλλεύονται διάφορες 
πηγές θερµότητας για να ελαχιστοποιήσουν τις θερµικές απώλειες τους και επιλέγουν 
καταφύγια κοντά σε καµινάδες και λέβητες, έτσι ώστε να απολαµβάνουν τα 
θερµορυθµιστικά πλεονεκτήµατα εξωτερικών πηγών θερµότητας (SNH, 2003b). 
Προτιµούν υγρούς, σκοτεινούς και συχνά µικρούς χώρους µε µικρή όχληση και 
απουσία µεγάλης ροής αέρα συνήθως (στο β. ηµισφαίριο) στο νότιο και δυτικό τµήµα 
ενός κτηρίου, όπου η έκθεση στην ηλιακή ακτινοβολία είναι µεγαλύτερη (Agneli et al., 
2010; SNH, 2003b). 

                                                 
1 Αποτελέσµατα µελέτης έδειξαν ότι άτοµα του είδους Rhinolophus hipposideros φαίνεται να βρίσκουν 
καταφύγιο στο µοναστήρι Nosotro Signore della Monta (Imola) στην Ιταλία και να χρησιµοποιούν το 
κτήριο τα τελευταία 60 χρόνια τουλάχιστον (Agneli et al., 2010) 
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3.2 ΧΕΙΡΟΠΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ  

Το πρόγραµµα (ICOSTACY) στοχεύει στην βελτίωση της κατάστασης διατήρησης 
των 15 επιλεγµένων ειδών (Πίνακας 1) που περιλαµβάνονται και στις τυποποιηµένες 
φόρµες αναφοράς (SDF: Standard Data Forms) των περιοχών του δικτύου Natura 
2000 της Κύπρου, όπως αυτές διαµορφώθηκαν στην τελευταία αναφορά της χώρας 
το 2006.      

AA Είδη χειροπτέρων 
1.  Rousettus aegyptiacus 
2.  Rhinolophus hipposideros 
3.  Rhinolophus ferrumequinum 
4.  Rhinolophus Euryale 
5.  Rhinolophus mehelyi 
6.  Myotis blythi 
7.  Myotis capacinii 
8.  Tadarida teniotis 
9.  Pipistrellus kuhlii 
10.  Pipistrellus pipistrellus  
11.  Hypsugo savii  
12.  Myotis nattereri 
13.  Nyctalus noctula 
14.  Eptesicus serotinus 
15.  Plecotus kolombatovici  

Πίνακας 1. Στοχευµένα από το πρόγραµµα είδη  χειροπτέρων στην Κύπρο. 

Τα τελευταία χρόνια (από το 2006 έως σήµερα) εκτός από τα είδη του παραπάνω 
πίνακα, υπάρχουν αναφορές (π.χ. Benda et al. 2007, αδηµοσίευτα δεδοµένα 
Κυπρίων και Ελλήνων ερευνητών) για επιπλέον 7 είδη2 χειροπτέρων (Rhinolophus 
blasii, Eptesicus anatolicus, Miniopterus schreibersii, Myotis emarginatus, Nyctalus 
lasiopterus, Nyctalus leisleri, Pipistrellus pygmaeus) που ανεβάζουν το συνολικό 
αριθµό χειροπτέρων του νησιού στα 22.  Οι δράσεις που προτείνονται από το 
πρόγραµµα αναµένεται να βελτιώσουν την κατάσταση διατήρησης όλων των 
παραπάνω ειδών εφόσον αυτά εµφανίζουν παρόµοιες προτιµήσεις ως προς την 
επιλογή των καταφυγίων τους.  

Ορισµένα είδη χειροπτέρων της Κύπρου επιλέγουν να καταφεύγουν σε κτήρια την 
καλοκαιρινή περίοδο, πιθανότατα λόγω της υψηλότερης θερµοκρασίας που αυτά 
έχουν σε σύγκριση µε τα φυσικά καταφύγια (σπήλαια, χαραµάδες βράχων, δέντρα), 
αλλά και την αφθονία τους. Το παραπάνω ισχύει ειδικά για τα σπηλαιόβια είδη (των 
γενών Rhinolophus, Myotis, Plecotus & Miniopterus) (τα σπήλαια στην ελεύθερη 
Κύπρο σπανίζουν) (Bunch et al. 1998, Menzel et al. 2003, Clark 1990 in Bunch et al., 
2005).  

 
                                                 
2 ∆εν περιλαµβάνονται ακόµα στα SDF της Κύπρου 
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4. ∆ΙΕΘΝΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑ – ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ  

Η αποκατάσταση τµηµάτων ή ολόκληρων παλαιών ή/ και εγκαταλελειµµένων 
κτηρίων έτσι ώστε να αποφευχθεί η κατάρρευσή τους, είναι µια πρακτική για τη 
διατήρηση των χειροπτέρων που εφαρµόζεται παγκοσµίως µε µεγάλη - σε πολλές 
περιπτώσεις- επιτυχία. 

Ένα τέτοιο παράδειγµα αποτελεί η αποκατάσταση του κάστρου του Elvaston στο 
Derbyshire στο Ηνωµένο Βασίλειο, ενός παλιού ιστορικού κτηρίου στο οποίο είχε 
καταγραφεί η παρουσία Myotis daubentonii.  

  

Εικόνα 5, 6. Το κάστρο Elvaston πριν και µετά το τέλος των εργασιών αποκατάστασης 
(Mitchell-Jones, 2004a). 

Το κάστρο κινδύνευε µε κατάρρευση και αν δεν εφαρµόζονταν τα κατάλληλα έργα 
σταθεροποίησης, το κτήριο θα κατέρρεε µε αποτέλεσµα την απώλεια των 
καταφυγίων νυχτερίδων. Τα βασικά έργα αποκατάστασης αφορούσαν επισκευές στη 
στέγη (πχ. αντικατάσταση κεραµιδιών), αντικατάσταση παραθύρων και 
σταθεροποίηση ενός από τους τοίχους του κτηρίου (Mitchell-Jones, 2004a).  

Οι Kelleher & Marnell, 2006 αναφέρονται σε έργα αποκατάστασης κτηρίων στο Affick, 
Co. Clare και στο Blackwater Bridge, Co. Kerry στην Ιρλανδία. Στην πρώτη 
περίπτωση έγινε πλήρης ανακαίνιση του κτηρίου µε εγκατάσταση νέας στέγης στο 
κυρίως κτήριο και στέγης από σχιστόλιθο στο υπόστεγο.  

  

Εικόνα 7, 8. Το κτήριο Thatched cottage, Affick Co. Clare, πριν και µετά το τέλος των 
εργασιών αποκατάστασης (Kelleher & Marnell, 2006). 

Στην δεύτερη περίπτωση, η αποκατάσταση του κτηρίου Derelict cottage περιλάµβανε 
επισκευή της στέγης, σφράγισµα όλων των θυρών και τοποθέτηση διαφραγµάτων 
φωτός έτσι ώστε να δηµιουργηθούν περισσότερο σκοτεινές συνθήκες στα σηµεία 
πρόσβασης των χειροπτέρων (Kelleher & Marnell, 2006).  
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Εικόνα 9, 10. Το κτήριο Derelict cottage κατά τη διάρκεια και µετά το τέλος των εργασιών 
αποκατάστασης (Kelleher & Marnell, 2006).  

Άλλο ένα παράδειγµα αποκατάστασης παλιού κτηρίου προς όφελος της προστασίας 
χειροπτέρων αποτελεί η περίπτωση του Ruined mansion, Dunboy, Co. Cork 
(Kelleher & Marnell, 2006). Το κτήριο επρόκειτο να ανακαινιστεί έτσι ώστε να 
χρησιµοποιηθεί ξανά ως ξενοδοχείο, πράγµα που αποτέλεσε ευκαιρία να σχεδιαστεί 
µια τεχνητή αποικία χειροπτέρων που θα παρείχε τις κατάλληλες συνθήκες για την 
µακροπρόθεσµη διατήρηση της ήδη υπάρχουσας αποικίας τους.  

  

Εικόνα 11, 12. Το κτήριο Ruined mansion πριν την ανακαίνισή του και το νέο σπίτι για 
χειρόπτερα που κατασκευάστηκε(Kelleher & Marnell, 2006). 

Υπάρχουν και περιπτώσεις όπου η αποκατάσταση ενός κτηρίου απαιτεί την πλήρη 
κατεδάφιση και ανοικοδόµησή του, όπως συνέβη στον πύργο Grad na Goričkem στη 
Σλοβενία. Ύστερα από έρευνα που έγινε στο κτήριο, προτάθηκαν µέτρα προστασίας 
για τα υπάρχοντα χειρόπτερα κατά τη διάρκεια της ανακαίνισης µεταξύ των οποίων 
και ορισµός τµήµατος του υπογείου ως καταφύγιο για τα χειρόπτερα (Mitchell-Jones, 
2010). 
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Εικόνα 13, 14. Ο πύργος Grad na Goričkem κατά τη διάρκεια και µετά το τέλος των εργασιών 
αποκατάστασης (Mitchell-Jones, 2010). 

Άλλες περιπτώσεις αποκατάστασης κτηρίων αποτέλεσε η περίπτωση του  Killerton 
House στο Devon και στο Polesden Lacey στο Surrey (UK), όπου χρειάστηκε να 
τοποθετηθούν σκαλωσιές γύρω από όλο το κτήριο, έτσι ώστε να επισκευαστεί η 
στέγη του. Κατά τη διάρκεια των εργασιών διασφαλίστηκε ότι η σκαλωσιά δεν θα 
εµποδίζει σηµεία εξόδου/ εισόδου των χειροπτέρων και η οπή εισόδου θα παραµείνει 
ανοιχτή µέχρι το τέλος των εργασιών. Ο εντοπισµός του προβλήµατος στη στέγη 
έγινε µε την χρήση λάµπας ενώ δεν χρειάστηκε να αφαιρεθεί µεγάλο µέρος της 
σκεπής και έτσι, το σηµείο εισόδου για τα χειρόπτερα παρέµεινε αµετάβλητο. Η 
επιτυχία των εργασιών προς όφελος των χειροπτέρων διαπιστώθηκε εφόσον αυτά 
επέστρεψαν στη χρήση του χώρου το καλοκαίρι σε πληθυσµούς παρόµοιους µε πριν 
από τα έργα (Howard et al., 2009). 

 

Εικόνα 15. Εφαρµογή προστατευτικού καλύµµατος στο κτήριο κατά τη διάρκεια των 
εργασιών αποκατάστασης της στέγης µε άνοιγµα για διευκόλυνση εισόδου στο κτήριο από 
χειρόπτερα (Howard et al., 2009). 

Στο κτήριο στο Glaninchiquin της Ιρλανδίας, οι εργασίες αποκατάστασης του κτηρίου 
αφορούσαν στη δηµιουργία ενός ανοίγµατος µε δύο εισόδους που θα οδηγούσαν 
απευθείας στην καταπακτή (το αρχικό καταφύγιο στο κτήριο είχε επίσης άµεση 
σύνδεση µεταξύ αετώµατος και καταπακτής). Το δάπεδο της καταπακτής µονώθηκε 
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µε ειδικό υλικό έτσι ώστε να ελαχιστοποιηθεί η όχληση των χειροπτέρων (Kelleher & 
Marnell, 2006). 

  
Εικόνα 16, 17. Το κτήριο στο Glaninchiquin πριν και µετά το τέλος των εργασιών 
αποκατάστασης (Marnell& Presetnik, 2010) 

Η τροποποίηση της εισόδου ενός καταφυγίου µε σκοπό την µείωση της δυνατότητας 
πρόσβασης από το κοινό αλλά και την παράλληλη διευκόλυνση µετακίνησης των 
χειροπτέρων έχει εφαρµοστεί σε χώρες της Ευρώπης µε επιτυχία. Για παράδειγµα 
στο Lough Key Forest Park, εφαρµόστηκε η σφράγιση των εισόδων των δωµατίων µε 
απλές πόρτες ή/ και καγκελόπορτες. Στις απλές πόρτες δηµιουργηθήκαν κενά στο 
πάνω µέρος των θυρών για να επιτρέπουν την πρόσβαση στα χειρόπτερα (Marnell& 
Presetnik, 2010). 

   

Εικόνα 18, 19, 20. Τροποποίηση εισόδων και δηµιουργία κενών για διευκόλυνση της 
µετακίνησης χειροπτέρων από και προς το κτήριο (Kelleher & Marnell, 2006). 

Άλλο ένα παράδειγµα εγκατάστασης καγκελόπορτας σε πόρτες εισόδων σε αυτή την  
περίπτωση σε σπήλαια είναι η περίπτωση του σπηλαίου Wyandotte στην Indiana.  

Η κατασκευή τεχνητών εισόδων/ ανοιγµάτων στη στέγη για τα χειρόπτερα 
εφαρµόστηκε µε επιτυχία σε κτήριο στο Pembrokeshire. Οι ιδιοκτήτες ανακαίνισαν το 
σπίτι τους προσθέτοντας ακόµα έναν όροφο σε αυτό. Το νέο σχέδιο του κτηρίου 
προέβλεπε να αφεθούν κενά κοντά στα αρχικά σηµεία εισόδου των χειροπτέρων 
(Mitchell-Jones, 2004a). 
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Εικόνα 21, 22. Κατασκευή τεχνητών εισόδων στη στέγη για χειρόπτερα (Mitchell-Jones, 
2004a). 

Η κατασκευή και τοποθέτηση ξύλινων κουτιών (bat box), είναι µια προσέγγιση που 
έχει το πλεονέκτηµα ότι παρέχει συνθήκες διαχωρισµού µεταξύ ανθρώπων και 
χειροπτέρων που διαµένουν στο ίδιο κτήριο. Όταν καταφύγια χειροπτέρων χαµηλού 
βαθµού διατήρησης κινδυνεύουν να χαθούν, η τοποθέτηση ξύλινων κουτιών µπορεί 
να αναστρέψει αυτήν την κατάσταση(Mitchell-Jones A. J., 2004a). 

Η κατασκευή και τοποθέτηση ξύλινων κουτιών (bat boxes) ως εναλλακτικό καταφύγιο 
για χειρόπτερα είναι µια πρακτική που έχει χρησιµοποιηθεί µε επιτυχία στην Ευρώπη 
και στις ΗΠΑ. Υπάρχουν πολλοί διαφορετικοί τύποι ξύλινων κουτιών που 
χρησιµοποιούνται. Ένα παράδειγµα οδηγιών κατασκευής δίνεται από το Kent Bat 
Group. 

  

Εικόνα 23, 24, 25, 26. ∆ιαφορετικοί τύποι ξύλινων κουτιών (bat boxes)(Tuttley 2003; 
Butchkoski C., 1996; www.kentbatgroup.org.uk ; http://free.woodworking-plans.org/bat-house-
plans.html ). 

Παράδειγµα, όπου τοποθετήθηκαν ξύλινα κουτιά αποτελεί η περιοχή Cahir, Co. 
Tipperary. Λόγω του ότι η κατεδάφιση κτηρίου που φιλοξενούσε χειρόπτερα 
θεωρήθηκε υποχρεωτική, ο µόνος τρόπος για να µειωθούν οι συνέπειες στους 
πληθυσµούς τους, ήταν η τοποθέτηση εναλλακτικών καταφυγίων, δηλαδή η 
τοποθέτηση ξύλινων κουτιών (τύπου ‘Schwegler’) στα δέντρα της περιοχής γύρω 
από το κτήριο (Kelleher & Marnell, 2006). 

Στην περιοχή Laigh Raws στο Stirlingshire, κατασκευάστηκαν και τοποθετήθηκαν 
ξύλινα κουτιά στη στέγη κτηρίου. Η είσοδος προς το ξύλινο κουτί κατασκευάστηκε 
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στην κορυφή του αετώµατος του βόρειου τοίχου για να επιτρέπει στα χειρόπτερα να 
εισέρχονται και να εξέρχονται (BCT, 2006). 

Στο Mains of Keithfield Cottage στο Aberdeenshire, το ξύλινο κουτί κατασκευάστηκε 
στο ντουλάπι αερισµού πάνω  από τη δεξαµενή του ζεστού νερού. Η κατασκευή έγινε 
από υλικό κόντρα πλακέ, διαστάσεων 60cm x 30cm και βάθους 30 εκατοστών. Το 
ανώτερο τµήµα του κουτιού χωρίστηκε σε τέσσερα διαµερίσµατα µε ξύλινα 
διαχωριστικά, ενώ το κάτω µισό του στο µπροστινό του τµήµα είναι αφαιρούµενο έτσι 
ώστε να είναι εύκολη η επιθεώρηση και ο καθαρισµός του. Μια οπή στο ένα επάνω 
γωνία επιτρέπει την πρόσβαση από χειρόπτερα µέσω της επίπεδης άκρης της 
στέγης της κουζίνας (BCT, 2006). 

 

 
Εικόνα 27. Τοποθέτηση ξύλινων κουτιών στη στέγη κτηρίου στην περιοχή Mains of Keithfield 
Cottage στο Aberdeenshire (BCT, 2006). 

Τα τελευταία χρόνια όλο και πιο συχνά χρησιµοποιούνται τεχνητά εµπόδια πχ.  
περιφράξεις ή µπάρες σε δρόµους που οδηγούν σε δυνητικά επικίνδυνες τοποθεσίες 
για τον άνθρωπο. Ο σκοπός της εγκατάστασης τέτοιων εµποδίων είναι ο 
περιορισµός της πρόσβασης του κοινού, ο έλεγχος πρόσβασης για εµπορικούς 
λόγους ή και για την προστασία και αποφυγή της διαταραχής καταφυγίων για 
χειρόπτερα (Tuttle 1977, 1979; Tuttle and Taylor 1998). ∆εν υπάρχει αµφιβολία ότι ο 
περιορισµός της πρόσβασης του κοινού είναι συχνά αναγκαίος, δεδοµένου ότι 
υπάρχουν πειστικά στοιχεία που να δείχνουν ότι η διαταραχή µπορεί να προκαλέσει 
καταστροφική πτώση στους πληθυσµούς των χειροπτέρων (Rabinowitz and Tuttle 
1980; Wegiel and Wegiel 1998).  
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Εικόνα 28,29. ∆ιαφορετικοί τύποι περίφραξη σε ΗΠΑ (Currie 2001) και Πορτογαλία (Mitchell-
Jones et al., 2007) . 
 

  

Εικόνα 30, 31. ∆ιαφορετικοί τύποι περίφραξη σε Κροατία και Γαλλία (Mitchell-Jones et al., 
2007). 

  
Εικόνα 32, 33. Παραδείγµατα εφαρµογής µπάρας ελέγχου στην Ελλάδα και στην Ισπανία.   
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5. ΤΥΠΟΛΟΓΙΑ  ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

Στο Παράρτηµα Α παρουσιάζονται φωτογραφίες των επιλεγµένων δεκατριών (13) 
κτηρίων. 

5.1  ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΗ ΣΤΕΓΗ 

Οι εργασίες στη στέγη µπορεί να περιλαµβάνουν εργασίες επισκευής µέρους της 
σκεπής, διάνοιξη εισόδων για τα χειρόπτερα και εγκατάσταση θερµοπαγίδων. Πιο 
αναλυτικά : 

Η επισκευή τµήµατος της στέγης  µέσω της αποκατάστασης ή/ και σφραγίσµατος 
καταστραµµένων τµηµάτων της στέγης, στοχεύει στην αποτροπή της εισόδου 
βρόχινου νερού στο κτήριο καθώς επίσης και στον περιορισµό των ρευµάτων του 
αέρα και κατ’ επέκταση στις έντονες διακυµάνσεις στο µικροκλίµα του κτηρίου. Για 
την επισκευή ίσως να χρειαστεί εγκατάσταση σκαλωσιάς. Αν τελικά χρησιµοποιηθεί, 
η σκαλωσιά θα  πρέπει να προσαρµοστεί γύρω από το σηµείο εισόδου ή να 
σχηµατίζει τόξο πάνω από γραµµή πτήσης των χειροπτέρων έτσι ώστε να µην 
εµποδίζει την είσοδό. (Howard et al., 2009, Reiter and  Zahn, 2006). 

Η διάνοιξη σηµείων εισόδου στη βάση της στέγης θα πρέπει να γίνεται έτσι ώστε να 
επιτρέπεται η είσοδος των χειροπτέρων κατευθείαν στη σοφίτα. Οι είσοδοι αυτοί, σε 
συνδυασµό µε δύο ακόµα ανοίγµατα που θα γίνουν σε ισάριθµες πόρτες ή 
παράθυρα του κτηρίου είναι απαραίτητες έτσι ώστε τα χειρόπτερα που θα 
χρησιµοποιήσουν τις εισόδους να έχουν τη δυνατότητα και την επιλογή να 
χρησιµοποιούν µία από τις τέσσερεις εισόδους όταν κάποια από αυτές έχει 
αποκλειστεί ή εντοπιστεί από θηρευτή.  

Η θέση των εισόδων που θα γίνουν εξωτερικά επιλέγεται µε βάση την απόσταση που 
έχει το σηµείο από δέντρα κοντά στο κτήριο, έτσι ώστε η εν λόγω είσοδος να είναι 
προφυλαγµένη τόσο από τον ήλιο όσο και από αρπακτικά πουλιά και άλλους 
θηρευτές χειροπτέρων. 

6.2 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΗΝ ΨΕΥ∆ΟΡΟΦΗ 

Οι εργασίες αποκατάστασης της ψευδοροφής περιλαµβάνουν αποκατάσταση 
καταστραµµένων τµηµάτων της ψευδοροφής µε ξύλινες επιφάνειες ή σανίδια. Η 
επιλογή του ξύλου έγινε µε βάση αποτελέσµατα µελετών που εµφανίζουν ότι τα 
περισσότερα είδη χειροπτέρων φαίνεται ότι προτιµούν να κρέµονται από ξύλινες 
επιφάνειες και όχι από επιφάνειες από τούβλα, πέτρες και άλλα παρόµοια υλικά 
(Kelleher & Marnell, 2006). 

Στην περίπτωση της χρήσης ξύλου, θα πρέπει να δοθεί προσοχή στους τρόπους 
καταπολέµησης της µελλοντικής καταστροφής του (πχ από σαράκι). Η χρήση λάθος 
είδους χηµικών σε λάθος εποχή µπορεί να αποβεί επικίνδυνη για τα χειρόπτερα. Για 
παράδειγµα, παλαιότερα η χρήση εντοµοκτόνων όπως το Lindane µπορούσε να 
σκοτώσει τις νυχτερίδες ακόµη και αν δεν ήταν παρούσες κατά τη στιγµή της 
εφαρµογής των ουσιών. Τα τελευταία χρόνια όµως η κατάσταση έχει βελτιωθεί µε την 
εισαγωγή σύγχρονων εντοµοκτόνων που είναι πολύ λιγότερο επικίνδυνα για τα 
θηλαστικά (SNH, 2003 b). 
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6.3 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΓΕΙΣΟΥ 

Οι εργασίες αποκατάστασης και επισκευής του γείσου αφορούν στην σταθεροποίηση 
του γείσου στην αρχική του θέση ή στην αφαίρεση του παλιού γείσου και την 
αντικατάστασή του µε καινούριο ξύλινο σανίδι. Με αυτόν τον τρόπο θα επισκευαστεί 
το γείσο και θα αποτραπεί η είσοδος νερού και αέρα µέσα στο κτήριο.  

6.4  ΣΦΡΑΓΙΣΜΑ ΘΥΡΩΝ – ΠΑΡΑΘΥΡΩΝ  

Σε ότι αφορά τις εργασίες σφράγισης θυρών και παραθύρων του κτηρίου αυτές 
περιλαµβάνουν σφράγισµα είτε µε λουκέτα και µεταλλικές δοκούς είτε µε τάβλες 
κατάλληλου υλικού, πλεξιγκλάς και χοντρού τζαµιού είτε την εφαρµογή ξύλινων 
πορτών αλλά και καγκελόπορτας.  

Σε επιλεγµένα παράθυρα που θα σφραγιστούν µε τάβλες, θα δηµιουργηθεί στο πάνω 
µέρος της τάβλας άνοιγµα για να διευκολύνεται το πέρασµα των χειροπτέρων στο 
εσωτερικό του κτηρίου.  

Το κλείσιµο θυρών και παραθύρων αποσκοπεί στην προφύλαξη του εσωτερικού του 
κτηρίου από την βροχή και τη δηµιουργία κατάλληλων µικροκλιµατικών συνθηκών για 
την διατήρηση των χειροπτέρων εντός του. Επίσης αποτελεί ανασταλτικό παράγοντα 
εισόδου επισκεπτών µέσα στο κτήριο. 

6.5 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΤΑΦΥΓΙΩΝ ΓΙΑ ΧΕΙΡΟΠΤΕΡΑ  

I. Ξύλινα κουτιά (bat boxes) διαφορετικών διαστάσεων που θα τοποθετούνται 
σε επιλεγµένες θέσεις εξωτερικά των κτηρίων. Τα ξύλινα αυτά κουτιά 
ενδέχεται να χρησιµοποιηθούν από ορισµένα είδη χειροπτέρων (κυρίως του 
γένους Pipistrellus, ίσως και των Eptesicus, Nyctalus & Myotis). 

II. Κατασκευή µε σανίδες (βλέπε εικόνα 59) διαστάσεων 1 Χ 1 m, θα 
τοποθετηθεί στον τοίχο του κτηρίου µε την µεγαλύτερη έκθεση στον ήλιο σε  
ύψος άνω του 1,5 m. Η κατασκευή αυτή παρέχει χαραµάδες για τη 
µετακίνηση των χειρόπτερων και προσφέρεται - λόγω σχήµατος και 
διαστάσεων - για χρήση αποκλειστικά από χειρόπτερα και όχι άλλα θηλαστικά 
όπως τρωκτικά. Θα χρησιµέψει ως εν δυνάµει καταφύγιο για ορισµένα είδη 
χειροπτέρων (κυρίως των γενών Eptesicus & Nyctalus). 

III. Ξύλινο κουτί – θερµοπαγίδα το οποίο θα τοποθετείται στο ψηλότερο σηµείο 
µεταξύ της σκεπής και ψευδοροφής των επιλεγµένων κτηρίων. Η 
εγκατάσταση θερµοπαγίδας θα χρησιµέψει στα χειρόπτερα που 
χρησιµοποιούν τη σοφίτα. Εναλλακτικά, η θερµοπαγίδα µπορεί να 
κατασκευαστεί αποµονώνοντας τµήµα της σοφίτας (Schofield, 2008).  

IV. Ξύλινη επιφάνεια διαστάσεων 2 Χ 2 m στην οποία θα υπάρχουν καρφιά, 
βίδες, ύφασµα ή/ και άλλα αντικείµενα που θα διευκολύνουν το γάντζωµα των 
χειροπτέρων. Η ξύλινη επιφάνεια θα εφαρµόζεται πάνω στην ψευδοροφή // 
ταβάνι των επιλεγµένων κτηρίων και αναµένεται να προσελκύσει είδη 
χειροπτέρων µετρίου και µεγάλου µεγέθους. 
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6.6 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ  

Η εγκατάσταση περίφραξης γύρω από επιλεγµένα κτήρια αποσκοπεί στον 
περιορισµό της πρόσβασης του κτηρίου από επισκέπτες της περιοχής. 

6.7 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΜΠΑΡΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ 

Θα κατασκευαστεί και θα τοποθετηθεί στον δρόµο - που οδηγεί σε επιλεγµένα 
κτήρια- µπάρα ελέγχου της πρόσβασης. Σκοπός είναι η επίτευξη ελεγχόµενης 
πρόσβασης στον δρόµο που οδηγεί προς το κτήριο από τους τοπικούς 
κτηνοτρόφους ή τους εκάστοτε νόµιµους χρήστες καθώς επίσης και από άλλους 
χρήστες του δρόµου (πχ περιπατητές, κυνηγούς κτλ) προκειµένου να µειωθεί όχληση 
των χειροπτέρων. 

Η τοποθέτηση µπάρας για διάφορους λόγους - µεταξύ των οποίων και η προστασία 
των σπηλαίων µε χειρόπτερα από την όχληση - ως µέθοδος περιορισµού της 
πρόσβαση του κοινού έχει αυξηθεί  κατά την τελευταία πεντηκονταετία(Tuttle, 1977, 
1979; Tuttle and Taylor, 1998). 

6.8 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗΣ ΠΙΝΑΚΙ∆ΑΣ  

Θα κατασκευαστεί και θα τοποθετηθεί ενηµερωτική πινακίδα σε κοντινή απόσταση 
από το επιλεγµένο κτήριο. Η πινακίδα θα περιλαµβάνει την απαιτούµενη πληροφορία 
για ουσιαστική ερµηνεία του περιβάλλοντος. Επίσης σε αυτήν θα αναφέρονται οι 
δράσεις του εγκεκριµένου προγράµµατος LIFE+ που αφορούν στην αποκατάσταση 
του κτηρίου, καθώς και λογότυπο του LIFE και του δικτύου NATURA. Παρουσίαση 
των επισκευαστικών εργασιών µικρής κλίµακας για όλα τα κτήρια παρουσιάζεται 
στον πίνακα παρακάτω.  
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ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΤΑΦΥΓΙΩΝ 
ΓΙΑ ΧΕΙΡΟΠΤΕΡΑ 

ΑΑ ΚΤΗΡΙΟ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 
ΣΤΗ 

ΣΤΕΓΗ 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ 
ΣΤΗΝ 

ΨΕΥ∆ΟΡΟΦΗ 

ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΓΕΙΣΟΥ 

ΣΦΡΑΓΙΣΜΑ 
ΘΥΡΩΝ – 

ΠΑΡΑΘΥΡΩΝ Ξύλινο 
κουτί 

Bat Box 

Κατασκευή 
µε σανίδες 

Ξύλινη 
επιφάνεια 

Ξύλινο κουτί  
– 

θερµοπαγίδα 

ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ ΜΠΑΡΑ 
ΕΛΕΓΧΟΥ 

ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ 

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ 
ΠΙΝΑΚΙ∆Α 

ΕΘΝΙΚΟ ∆ΑΣΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΤΡΟΟ∆ΟΥΣ - CY5000004 
1 ΠΛΗΣΙΟΝ ΒΑΣΗΣ 

ΠΥΡΑΥΛΩΝ 
√   √ √   √ √   

2 ΠΑΛΑΙΟ 
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 
ΑΜΙΑΝΤΟΥ 

√   √ √  √ √    

3 ΠΛΑΤΡΕΣ    √ √ √ √ √  √  
4 ∆ΑΣΟΠΥΡΟΣΒΕΣΤ

ΩΝ – ΠΛΑΤΕΙΑ 
ΤΡΟΟ∆ΟΥΣ  

  √ √ √      √ 

5 1 ΣΤΟ 
ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΤΗΣ 
ΕΜΕ  

√   √  √      

6 2 ΣΤΟ 
ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΤΗΣ 
ΕΜΕ  

   √    √    

7 1 ΣΤΟ ΟΡΥΧΕΙΟ 
ΕΜΕ ΧΡΩΜΙΟ 1Ο 
ΕΠΙΠΕ∆Ο 

   √        

8 2 ΣΤΟ  ΟΡΥΧΕΙΟ 
ΕΜΕ ΧΡΩΜΙΟ 1Ο 
ΕΠΙΠΕ∆Ο  

√ √  √ √ √ √ √    

9 ΟΡΥΧΕΙΟ ΕΜΕ 
ΧΡΩΜΙΟ 4Ο 
ΕΠΙΠΕ∆Ο 

√   √ √       

ΣΤΑΥΡΟΣ ΨΩΚΑΣ – ΚΑΡΚΑΒΑΣ - CY4000012 
10 ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ 

∆ΑΣΙΚΟ  
√ √  √ √   √    

11 ∆ΥΤΙΚΟ ∆ΑΣΙΚΟ  √ √  √ √       

12 ΑΠΟΘΗΚΗ     √        

ΚΟΙΛΑ∆Α ΚΕ∆ΡΩΝ – ΚΑΜΠΟΣ - CY2000008 
13 ΠΑΛΙΟΣ ∆ΑΣΙΚΟΣ 

ΣΤΑΘΜΟΣ ΣΤΙΣ 
ΜΑΥΡΕΣ ΣΥΚΙΕΣ  

  √ √ √   √    

Πίνακας 2. Συνοπτική παρουσίαση επισκευαστικών εργασιών µικρής κλίµακας σε επιλεγµένα κτήρια για την προστασία επιλεγµένων ειδών χειροπτέρων στην Κύπρο. 
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6. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΗΝ 
ΠΕΡΙΟΧΗ NATURA «ΕΘΝΙΚΟ ∆ΑΣΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΤΡΟΟ∆ΟΥΣ» - CY5000004 

 

 
Ονοµασία και γεωγραφική θέση (συντεταγµένες) κτηρίων: 

1. Πλησίον βάσης πυραύλων – ΓΠ: 34°56'32.16"Β ΓΜ: 32°51'58.68"Α 

2. Παλιό νοσοκοµείο Αµιάντου – ΓΠ: 34°55'43.55"Β ΓΜ: 32°55'15.68"Α 

3. Πλάτρες – ΓΠ: 34°54'20.17"Β ΓΜ: 32°51'29.18"Α 

4. ∆ασοπυροσβεστών στην πλατεία Τρόοδους – ΓΠ: 34°57'4.40"Β ΓΜ: 32°53'7.19"Α 

5. Κτήριο 1 στο εργοστάσιο ΕΜΕ – ΓΠ: 34°58'28.39"Β ΓΜ: 32°53'10.03"Α 

6. Κτήριο 2 στο εργοστάσιο ΕΜΕ – ΓΠ: 34°58'29.82"Β ΓΜ: 32°53'9.20"Α 

7. Κτήριο 1 στο Ορυχείο ΕΜΕ Χρώµιο 1ο επίπεδο – ΓΠ: 34°57'33.93"Β  ΓΜ: 
32°52'47.72"Α 

8. Κτήριο 2 στο Ορυχείο ΕΜΕ Χρώµιο 1ο επίπεδο –  ΓΠ: 34°57'33.08"Β ΓΜ: 
32°52'47.32"Α 

9. Κτήριο στο Ορυχείο ΕΜΕ Χρώµιο 4ο επίπεδο – ΓΠ: 34°57'40.89"Β ΓΜ: 32°52'13.74"Α 

Είδη: Rhinolophus hipposideros, Rhinolophus ferrumequinum, Eptesicus serotinus, 
Hypsugo savii, Myotis nattereri, Plecotus kolombatovici, Myotis blythii, Myotis nattereri 
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6.1 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΗ ΣΤΕΓΗ 

   
Εικόνα 34. Τµήµα στέγης κτηρίου πλησίον βάσης πυραύλων προς αποκατάσταση. 

 
Εικόνα 35. Τµήµα στέγης κτηρίου 2 στο Ορυχείο ΕΜΕ Χρώµιο 1ο επίπεδο προς 
αποκατάσταση. 

1. Επισκευή τµήµατος στέγης  

Οι επισκευαστικές εργασίες στη στέγη των κτηρίων αφορούν την αντικατάσταση 
καταστραµµένων επιφανειών µε καινούριες. Στόχος των εργασιών είναι η αποτροπή 
της εισόδου βρόχινου νερού στο κτήριο καθώς επίσης και ο περιορισµός των 
ρευµάτων αέρα και κατ’ επέκταση των µεταβολών στο µικροκλίµα του κτηρίου. 
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Κτήριο Επισκευή τµήµατος 
στέγης 

Υλικά ∆ιαστάσεις 

Πλησίον βάσης 
πυραύλων  

Πάνω από Β∆ 
πτέρυγα κτηρίου 

Λαµαρίνα ~ 2,0 Χ 2,0 m 

Παλιό νοσοκοµείο 
Αµιάντου  

Κεντρικό κτήριο Λαµαρίνα ~ 2,0 Χ 2,0 m  
 

Κτήριο 2 στο ορυχείο 
ΕΜΕ Χρώµιο 1ο επίπεδο 

Πάνω από Ν∆ 
πτέρυγα κτηρίου 

Λαµαρίνα 
 
~ 4,0 Χ 2,0m 

Ορυχείο ΕΜΕ Χρώµιο 4ο 
επίπεδο 
 

Πάνω από τη ΒΑ και 
Ν∆ πτέρυγα κτηρίου 
 

Λαµαρίνα Ν∆ πτέρυγα: ~ 1,5 Χ 2,0 m 
ΒΑ πτέρυγα: ~1,5 Χ 1,5 m 
 

Πίνακας 3. Εργασίες επισκευής στέγης στα κτήρια της περιοχής NATURA «Εθνικό δασικό 
πάρκο Τρόοδους» -  CY5000004. 

2. ∆ιάνοιξη εισόδων για χειρόπτερα στη στέγη  

 
Εικόνα 36. Παράδειγµα διάνοιξης εισόδου σε τµήµα της στέγης στο κτήριο πλησίον βάσης 
πυραύλων. 
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Κτήριο ∆ιάνοιξη εισόδων για χειρόπτερα 

Πλησίον βάσης πυραύλων  
 

(2) είσοδοι: (1) στη βάση της στέγης στο ΝΑ άκρο και η άλλη 
στο ανατολικό άκρο του κτηρίου κοντά στα δέντρα.  

Παλιό νοσοκοµείο Αµιάντου  (2) είσοδοι: και οι δύο στη δυτική πλευρά του βόριου κτηρίου  

Κτήριο 1 στο εργοστάσιο ΕΜΕ (1) είσοδος: στη βόρεια πλευρά του κτηρίου  

Κτήριο 2 ορυχείο ΕΜΕ Χρώµιο 1ο 
επίπεδο 

∆ιάνοιξη δύο (2) εισόδων για χειρόπτερα εξωτερικά και τα 
δύο στο νοτιοανατολικό άκρο του κτηρίου 

Ορυχείο ΕΜΕ Χρώµιο 4ο επίπεδο (1) είσοδος: στο ΝΑ άκρο του κτηρίου  

Οι διαστάσεις όλων των ανοιγµάτων θα πρέπει να είναι ~15 Χ 75 cm 

Πίνακας 4. ∆ιάνοιξη εισόδων για χειρόπτερα στα κτήρια της περιοχής NATURA «Εθνικό 
δασικό πάρκο Τρόοδους» -  CY5000004. 

6.2 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΗΝ ΨΕΥ∆ΟΡΟΦΗ 

Θα γίνουν επισκευαστικές εργασίες µικρής κλίµακας στην ψευδοροφή του κτηρίου 2 
στο ορυχείο ΕΜΕ Χρώµιο 1ο επίπεδο. 

Συγκεκριµένα, θα επισκευαστεί και αποκατασταθεί το τµήµα της ψευδοροφής στο ΝΑ 
τµήµα του κτηρίου στα σηµεία όπου έχει υποχωρήσει.  

Κτήριο Εργασίες στην 
ψευδοροφή 

Υλικά ∆ιαστάσεις 

Κτήριο 2 - Ορυχείο ΕΜΕ 
Χρώµιο 1ο επίπεδο 

ΝΑ τµήµα κτηρίου Ξύλινες σανίδες// 
κόντρα πλακέ 

~2m2 

  
Εικόνα 37,38. Τµήµα ψευδοροφής κτηρίου 2 - στο Ορυχείο ΕΜΕ Χρώµιο 1ο επίπεδο- προς 
αποκατάσταση. 
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6.3 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΓΕΙΣΟΥ 

Θα αντικατασταθεί το γείσο του κτηρίου δασοπυροσβεστών στην πλατεία Τροόδους. 

Κατά την αντικατάσταση του γείσου θα πρέπει να αφεθεί κενό διαστάσεων 5Χ20 cm 
µεταξύ γείσου και στέγης,  προκειµένου να διευκολύνεται η είσοδος των χειροπτέρων 
στο κτήριο.  

Κτήριο Είδος εργασιών Υλικά ∆ιαστάσεις 

∆ασοπυροσβεστών στην 
πλατεία Τρόοδους 

Αντικατάσταση 
γείσου 

Ξύλινες σανίδες// 
κόντρα πλακέ 

~4 Χ 0,30 m 

 

  
Εικόνα 39. Τµήµα γείσου - στη βόρεια πλευρά- κτηρίου προς αποκατάσταση.  

6.4  ΣΦΡΑΓΙΣΜΑ ΘΥΡΩΝ – ΠΑΡΑΘΥΡΩΝ  

Θα σφραγιστούν πόρτες και παράθυρα των επιλεγµένων κτηρίων µε σκοπό τη 
δηµιουργία κατάλληλων συνθηκών εντός - του κτηρίου - για τα χειρόπτερα. Στον 
πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται αναλυτικά οι πόρτες και τα παράθυρα που θα 
σφραγιστούν καθώς επίσης οι τρόποι και τα υλικά που θα χρησιµοποιηθούν. 
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Κτήριο Σφράγισµα Θυρών  Υλικά ∆ιαστάσεις 

Μέταλλο Πλησίον βάσης 
πυραύλων  

- 2 εξωτερικές πόρτες –κύριες είσοδοι – µία στο ισόγειο και µια στο 
ηµιυπόγειο µε καγκελόπορτα. 

- 5 εσωτερικές πόρτες – όλες στο ισόγειο - µε λουκέτο 5 – λουκέτα 

Κατασκευή καγκελόπορτας 
∆ιαστάσεις κάσας: ~2,45 Χ 1, 30 m 
∆ιαστάσεις καγκελόπορτας: ~2,30 Χ 1,00 m 
∆ιατοµή βέργας: ~2 cm 
Αριθµ. Βεργών: ~15 τοποθετηµένες ανά 13 cm 

Παλιό νοσοκοµείο 
Αµιάντου  

- 2 πόρτες στον διάδροµο µε καγκελόπορτα  

  
Μέταλλο 

 

Κατασκευή καγκελόπορτας 
∆ιαστάσεις κάσας: ~2,45 Χ 1,30 m 
∆ιαστάσεις καγκελόπορτας: ~2,30 µ. Χ 1,00 µ. 
∆ιατοµή βέργας κ αριθµ. Βεργών:. Ίδιο µε πάνω 

- 1 εξωτερική πόρτα στη νότια πλευρά του κτηρίου (κεντρική 
είσοδος) µε καγκελόπορτα 

Μέταλλο 
∆ιαστάσεις κάσας: ~2,45 Χ 1, 90 m 
∆ιαστάσεις καγκελόπορτας: ~2,30  Χ 1,60 m 
∆ιατοµή βέργας κ αριθµ. Βεργών:. Ίδιο µε πάνω 

Πλάτρες 

- 7 εξωτερικές πόρτες µε µεταλλική λάµα 

 
Μεταλλική 
λάµα πλακέ  

∆ιαστάσεις για µονή πόρτα: Μήκος: 3 m, πλάτος 
3cm*0,6cm 

∆ιαστάσεις για διπλή πόρτα: Μήκος: 7 m, πλάτος 
3cm*0,6cm 

∆ασοπυροσβεστών- 
Πλατεία Τρόοδους 

- 2 εξωτερικές πόρτες –κύριες είσοδοι του νότιου και ανατολικού 
ηµιυπογείου –µε καγκελόπορτα 

- 1 πόρτα– στην είσοδο του ανατολικού ηµιυπογείου (η είσοδος 
αυτή δεν έχει καθόλου πόρτα) µε ξύλινη πόρτα. 

- Όλες οι άλλες εξωτερικές πόρτες του κτηρίου στο νότιο  και το 
ανατολικό ηµιυπόγειο µε µεταλλικές λάµες  

Μέταλλο 

Κόντρα πλακέ 
θαλάσσης // 
ξύλο 

Μεταλλική 
λάµα πλακέ 

Κατασκευή καγκελόπορτας 
∆ιαστάσεις κάσας: ~2,45 Χ 1, 30 m 
∆ιαστάσεις καγκελόπορτας: ~2,30 Χ 1, 00 m 
∆ιατοµή βέργας: ~2 cm 
∆ιατοµή βέργας κ αριθµ. Βεργών:. Ίδιο µε πάνω  

∆ιαστάσεις πόρτας ~2,30 Χ 1, 00 m 
∆ιαστάσεις µεταλλικής λάµας: Μήκος: 3 m, πλάτος 
3cm*0,6cm 
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Κτήριο 1 στο 
εργοστάσιο ΕΜΕ 

- 2 εξωτερικές και 3 εσωτερικές πόρτες µε λουκέτο 

- 2 εσωτερικές πόρτες µε τάβλες 

5 Λουκέτα 
Κόντρα πλακέ 
θαλάσσης 

∆ιαστάσεις τάβλας: ~2,45 Χ 1, 70 m 

Κτήριο 2 στο 
εργοστάσιο ΕΜΕ 

- 1 εσωτερική πόρτα µε λουκέτο 

- 2 εξωτερικές πόρτες µε τάβλες και µεταλλικές λάµες.  

 

 

1 Λουκέτο 

Κόντρα πλακέ 
θαλάσσης 

Μεταλλικές 
λάµες πλακέ 
διατοµής 

∆ιαστάσεις τάβλας: 2,45 Χ 1,30m 

∆ιαστάσεις µεταλλικής λάµας: Μήκος: 5 m, πλάτος 
3cm*0,6cm 

 

Κτήριο 1 ορυχείο 
ΕΜΕ Χρώµιο 1ο 
επίπεδο 

- 2 πόρτες µε λουκέτο  2 Λουκέτα 

 
 

Κτήριο 2 ορυχείο 
ΕΜΕ Χρώµιο 1ο 
επίπεδο 

- 2 εξωτερικές πόρτες µε καγκελόπορτα  

- 8 εξωτερικές πόρτες µε τάβλες 

Σε µια από τις πόρτες, στο πάνω µέρος της τάβλας θα αφεθεί 
µακρόστενη σχισµή διαστάσεων 30Χ75cm  

Μέταλλο 
Κόντρα πλακέ 
θαλάσσης 

 

Κατασκευή καγκελόπορτας 
∆ιαστάσεις κάσας: ~2,45 Χ 1, 30 m 
∆ιαστάσεις καγκελόπορτας: ~2,30 Χ 1,00 m 
∆ιατοµή βέργας κ αριθµ. Βεργών:. Ίδιο µε πάνω 

 ∆ιαστάσεις τάβλας: ~ 2,45 Χ 1, 30 m 

Ορυχείο ΕΜΕ Χρώµιο 
4ο επίπεδο 

- 4 εσωτερικές πόρτες µε λουκέτο 

- 1 εξωτερική πόρτα (στη δυτική πλευρά κτηρίου) µε 
καγκελόπορτα. 

 

4 λουκέτα 
Μέταλλο 

Κατασκευή καγκελόπορτας 
∆ιαστάσεις κάσας: ~2,45 Χ 1, 90 m 
∆ιαστάσεις καγκελόπορτας: ~2,00 Χ 1,60 m 
∆ιατοµή βέργας κ αριθµ. Βεργών:. Ίδιο µε πάνω 

Πίνακας 5. Εργασίες επισκευής θυρών στα κτήρια της περιοχής NATURA «Εθνικό δασικό πάρκο Τρόοδους» -  CY5000004. 
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Εικόνα 40. Παράδειγµα καγκελόπορτας που θα εφαρµοστεί σε επιλεγµένα κτήρια. 

 
    

Εικόνα 41, 42, 43, 44. Πόρτες στα κτήρια Πλησίον βάσης πυραύλων, Πλάτρες, 
∆ασοπυροσβεστών και κτήριο στο Ορυχείο ΕΜΕ Χρώµιο 4ο επίπεδο που θα σφραγίσουν µε 
καγκελόπορτα. 
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Εικόνα 45, 46, 47. Πόρτες στα κτήρια Πλησίον βάσης πυραύλων, Πλάτρες και κτήριο στο 
Ορυχείο ΕΜΕ Χρώµιο 4ο επίπεδο που θα σφραγιστούν µε λουκέτα ή µεταλλικές δοκούς.



                           ICOSTACY - LIFE09 NAT / CY / 000247                                    
 
 

32 
 

 

Πίνακας 6. Εργασίες επισκευής παραθύρων στα κτήρια της περιοχής NATURA «Εθνικό δασικό πάρκο Τρόοδους» -  CY5000004.

Κτήριο Σφράγισµα παραθύρων Υλικά ∆ιαστάσεις 

Πλησίον βάσης πυραύλων  - 6 παράθυρα (*) Κόντρα πλακέ 
θαλάσσης 

∆ιαστάσεις τάβλας: ~ 1,60 Χ 2, 30 m 
 

Παλιό νοσοκοµείο 
Αµιάντου  

- 5 παράθυρα στο βόριο κτήριο 
- 3 παραθυρόφυλλα στο βόριο κτήριο µε τάβλες  

Πλεξιγκλάς, 
Κόντρα πλακέ 
θαλάσσης 

∆ιαστάσεις πλεξιγκλάς: ~ 2,00 Χ 2, 00 m 
∆ιαστάσεις τάβλας: ~ 2,30 Χ 2, 30 m 

Πλάτρες - 6 παράθυρα µε µεταλλικές λάµες  (*) 
 

Μεταλλική λάµα πλακέ 
 

∆ιαστάσεις µεταλλικής λάµας: Μήκος: 3 m, πλάτος 
3cm*0,6cm 

∆ασοπυροσβεστών στην 
Πλατεία Τρόοδους 

- 2 παράθυρα στο ηµιυπόγειο µε µεταλλικές λάµες 
και τάβλες εσωτερικά 

Μεταλλική λάµα πλακέ 
Κόντρα πλακέ 

∆ιαστάσεις µεταλλικής λάµας: Μήκος: 3 m, πλάτος 
3cm*0,6cm 
∆ιαστάσεις κόντρα πλακέ: ~2,30 Χ 1, 30 m 

Κτήριο 1 στο εργοστάσιο 
ΕΜΕ 

- 6 παράθυρα µε τάβλες (*) 
- 3  παράθυρα µε πλεξιγκλάς 

Κόντρα πλακέ 
θαλάσσης 
Πλεξιγκλάς 

∆ιαστάσεις τάβλας: ~1,30 Χ 1, 70 m τεµάχια 6 
(µεγάλα παράθυρα) 
∆ιαστάσεις Πλεξιγκλάς: ~1,00 Χ 0,50 m (µικρά 
παράθυρα) 

Κτήριο 2 στο εργοστάσιο 
ΕΜΕ 

- 6 παράθυρα µε πλεξιγκλάς Πλεξιγκλάς ∆ιαστάσεις Πλεξιγκλάς: ~1,2 Χ 1,4 m 

Κτήριο 1 ορυχείο Χρώµιο 
1ο επίπεδο 

-  3 παράθυρα  µε λουκέτο 3 λουκέτα  

Κτήριο 2 ορυχείο Χρώµιο 
1ο επίπεδο 

- 10 παράθυρα µε τάβλες Κόντρα πλακέ 
θαλάσσης 

∆ιαστάσεις τάβλας: ~ 1,50 Χ 1, 30 m 
 

Ορυχείο ΕΜΕ Χρώµιο 4ο 
επίπεδο 

- 8 παράθυρα µε τάβλες (*) Κόντρα πλακέ 
θαλάσσης 

∆ιαστάσεις τάβλας: ~ 1,40 Χ 1,40 m 
 

(*): Στο πάνω µέρος της τάβλας δύο (2) παραθύρων θα αφαιθεί µια µακρόστενη σχισµή διαστάσεων 75 Χ 30cm  (µήκος Χ πλάτος) 
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Εικόνα 48, 49. Παράθυρα στα κτήρια Πλησίον βάσης πυραύλων και στο Παλιό νοσοκοµείο 
Αµιάντου τα οποία θα σφραγιστούν µε τάβλες ή /και πλεξιγκλάς.  

   
Εικόνα 50, 51, 52. Παράθυρα στο κτήριο Πλάτρες που θα σφραγιστούν µε µεταλλικές δοκούς 
και σηµείο παραθύρου όπου θα γίνει άνοιγµα για διευκόλυνση εισόδου χειροπτέρων στο 
εσωτερικό του κτηρίου.  

 
Εικόνα 53. Παράδειγµα σφράγισης παραθύρου µε τάβλα και κατασκευή ανοίγµατος για 
διευκόλυνση εισόδου χειροπτέρων στο εσωτερικό του κτηρίου. 
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Εικόνα 54,55. Παράθυρα στο κτήριο 1 στο εργοστάσιο ΕΜΕ που θα σφραγίσουν µε τάβλες. 

  
Εικόνα 56, 57. Παράθυρα στο κτήριο 2 στα Ορυχεία ΕΜΕ Χρώµιο 1ο και 4ο επίπεδο που θα 
σφραγίσουν µε τάβλες. 

6.5 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΤΑΦΥΓΙΩΝ ΓΙΑ ΧΕΙΡΟΠΤΕΡΑ  

Ο πίνακας παρακάτω παρουσιάζει το είδος της κατασκευής που θα τοποθετηθεί σε 
κάθε κτήριο.  
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Κτήριο Ξύλινο κουτί 

– 

Bat box 

Κατασκευή µε 
σανίδες 

Ξύλινο κουτί 

– 

θερµοπαγίδα 

Ξύλινη 
επιφάνεια 

Πλησίον βάσης 
πυραύλων  

√  √  

Παλιό νοσοκοµείο 
Αµιάντου  

√ √ √  

Πλάτρες √ √ √ √ 

∆ασοπυροσβεστών στην 
Πλατεία Τρόοδους 

√    

Κτήριο 1 στο εργοστάσιο 
ΕΜΕ 

 √   

Κτήριο 2 στο εργοστάσιο 
ΕΜΕ 

  √  

Κτήριο 1 Ορυχείο 
Χρώµιο 1ο επίπεδο 

    

Κτήριο 2 Ορυχείο 
Χρώµιο 1ο επίπεδο 

√ √ √ √ 

Ορυχείο ΕΜΕ Χρώµιο 4ο 
επίπεδο 

√  √  

Πίνακας 7. Είδος τεχνητού καταφυγίου για χειρόπτερα σε κάθε κτήριο στην περιοχή «Εθνικό 
δασικό πάρκο Τροόδους». 

 

   
 

Εικόνα 58, 59, 60. Ξύλινο κουτί  (bat box), ξύλινο κουτί  (θερµοπαγίδα), κατασκευή µε 
σανίδες.
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Κτήριο Ξύλινο κουτί 

– 

Bat box (*) 

Κατασκευή µε σανίδες 
(**) 

Ξύλινη επιφάνεια Ξύλινο κουτί 

– 

θερµοπαγίδα 
Πλησίον βάσης 
πυραύλων  

1 µεγάλο  
4 µικρά  

  
 
 

 

Θα τοποθετηθεί 1 ξύλινο κουτί στο ψηλότερο 
σηµείο του εσωτερικού της σοφίτας. 
Υλικά:  Κόντρα πλακέ 
∆ιαστάσεις: 100 Χ 100 cm 
∆ιαστάσεις εισόδου: 50 Χ 50 cm 

Παλιό νοσοκοµείο 
Αµιάντου  

2 µεγάλα  
4 µικρά 

 Τοποθέτηση: σε ένα (1) δωµάτιο του 
κεντρικού κτηρίου και σε ένα (1) 
δωµάτιο που συνδέει το βόριο µε το 
κεντρικό κτήριο. 
 
Υλικά: Ξύλινη σανίδες ή κόντρα πλακέ, 
καρφιά, βίδες 
∆ιαστάσεις σανίδων:  2 Χ 2 m 
 

Το ίδιο µε παραπάνω 

Πλάτρες 2 µικρά Τοποθέτηση: Στη δυτική 
πλευρά κτηρίου 

 
 

Τοποθέτηση:  στα δύο (2) δωµάτια της 
δυτικής πλευράς του κτηρίου 

Το ίδιο µε παραπάνω 

Τρόπος υλοποίησης:  

Μετακίνηση των ραφιών και σφράγισµα της 
πόρτας κάθε ντουλάπας.  
∆ιάνοιξη µακρόστενης σχισµή διαστάσεων 50 Χ 
30cm σε ύψος 1,5 m από το έδαφος στην πόρτα  

∆ασοπυροσβεστών στην 
Πλατεία Τρόοδους 

2 µεγάλα    

Κτήριο 1 στο εργοστάσιο 
ΕΜΕ 

 Τοποθέτηση: Στη νότια 
πλευρά κτηρίου 

 

 
Ίδιο µε παραπάνω 
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Κτήριο Ξύλινο κουτί 

– 

Bat box (*) 

Κατασκευή µε σανίδες 
(**) 

Ξύλινη επιφάνεια Ξύλινο κουτί 

– 

θερµοπαγίδα 
Κτήριο 2 στο εργοστάσιο 
ΕΜΕ 

   Ίδιο µε παραπάνω 

Κτήριο 1 ορυχείο Χρώµιο 
1ο επίπεδο 

    

Κτήριο 2 ορυχείο Χρώµιο 
1ο επίπεδο 

2 µικρά Τοποθέτηση: Στη δυτική 
πλευρά κτηρίου 

 

Τοποθέτηση:  στα δύο (2) δωµάτια της 
δυτικής πλευράς του κτηρίου 

Το ίδιο µε παραπάνω 

Ίδιο µε παραπάνω 

Ορυχείο ΕΜΕ Χρώµιο 4ο 
επίπεδο 

2 µικρά   Ίδιο µε παραπάνω 

(*) Για υλικά και διαστάσεις κατασκευής ξύλινου κουτιού – bat box βλέπε Παράρτηµα Β 

(**)Για υλικά και διαστάσεις κατασκευής µε σανίδες βλέπε Παράρτηµα Γ. 

Πίνακας 8. Προδιαγραφές τεχνητών καταφυγίων ανά κτήριο στην περιοχή «Εθνικό δασικό πάρκο Τροόδους» -  CY5000004. 
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6.6 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ  

Στο κτήριο πλησίον της βάσης πυραύλων θα τοποθετηθεί περιµετρικά του κτηρίου 
και σε ακτίνα περίπου 7 µέτρων από αυτό, περίφραξη  

Υλικά:  Συρµατόπλεγµα µπακλαβωτό  

Μήκος περίφραξης: ~160 m 

Ύψος περίφραξης: ~2,5 m  

∆ιατοµή σύρµατος:  2,5 mm 

6.7 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΜΠΑΡΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ 

Στον δρόµο που οδηγεί στο κτήριο στις Πλάτρες θα κατασκευαστεί και θα 
τοποθετηθεί µπάρα ελέγχου πρόσβασης των αυτοκινήτων. Η τοποθέτηση της 
µπάρας θα γίνει σε απόσταση περίπου 700 µέτρα από το κτήριο και αποσκοπεί στην 
ελεγχόµενη πρόσβαση του κτηρίου από τοπικούς κτηνοτρόφους ή και άλλους 
χρήστες του δρόµου (πχ περιπατητές, κυνηγούς κτλ) προκειµένου να µειωθεί όχληση 
των χειροπτέρων. 

Η τοποθέτηση µπάρας για διάφορους λόγους - µεταξύ των οποίων και η προστασία 
των σπηλαίων µε χειρόπτερα από την όχληση - ως µέθοδος περιορισµού της 
πρόσβαση του κοινού είναι µια µέθοδος που χρησιµοποιείται συχνά κατά την 
τελευταία πεντηκονταετία(Tuttle, 1977, 1979; Tuttle and Taylor, 1998). 

  
 

Εικόνα 61. Τεχνικό σχέδιο µπάρας ελέγχου πρόσβασης οχηµάτων (http://crash-
gate.com/MB%20Barriers/mb824.htm).  

Υλικά: Αλουµίνιο, ανοξείδωτο ατσάλι, χυτοσίδηρος, σκυρόδεµα 

∆ιαστάσεις 

Μήκος βραχίονα: 3 µ. (από άξονα περιστροφής έως το στήριγµα). 

Κάθετα στηρίγµατα άξονα: 100Χ50Χ4 RHS (ανοξείδωτο ατσάλι) 

Βάση άξονα περιστροφής: ~50 Χ 50 Χ 50 cm (από σκυρόδεµα) 

Βάση στηρίγµατος: ~30 Χ 30 Χ 30 cm από σκυρόδεµα 

Ύψος µπάρας από το έδαφος: ~1m  (80cm έως 110cm) 
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Αντίβαρο µε βραχίονα = ~50 - 75 cm  

6.8 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗΣ ΠΙΝΑΚΙ∆ΑΣ  

Στο κτήριο δασοπυροσβεστών 

Θα κατασκευαστεί και θα τοποθετηθεί ενηµερωτική πινακίδα σε απόσταση 5 µέτρων 
από την είσοδο του κτηρίου.  

Υλικά: Γαλβανισµένη λαµαρίνα, κόντρα πλακέ θαλάσσης. 

∆ιαστάσεις: ~1,0-2,0 Χ 1,0 – 2,0 m  

7. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ 
ΣΤΑΥΡΟΣ ΨΩΚΑΣ – ΚΑΡΚΑΒΑΣ - CY4000012 

 
Ονοµασία:  

1. Ανατολικό κτήριο 

2. ∆υτικό κτήριο 

3. Αποθήκη 

1. ΓΠ: 35° 1'27.45"Β ΓΜ: 35° 1'27.45"Β 

2. ΓΠ: 35° 1'27.09"Β ΓΜ: 32°37'39.60"Α 

3. ΓΠ: 35° 1'25.71"Β ΓΜ: 32°37'32.68"Α 

Είδη:  

Ανατολικό κτήριο: Rhinolophus hipposideros 

∆υτικό κτήριο: Myotis emarginatus, Rhinolophus ferrumequinum 
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Αποθήκη: Rhinolophus hipposideros 

Είδος εργασιών αποκατάστασης: Επιλεκτικές εργασίες αποκατάστασης κτηρίων. 

7.1 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΗ ΣΤΕΓΗ 

Οι επισκευαστικές εργασίες στη στέγη περιλαµβάνουν: 

1. Επισκευή τµήµατος στέγης 

2. ∆ιάνοιξη εισόδων για χειρόπτερα  

 

1. Εργασίες στη στέγη 

Κτήριο Επισκευή τµήµατος στέγης Υλικά ∆ιαστάσεις 

Ανατολικό   Πάνω από τη νότια πτέρυγα 
του κτηρίου.  

Κεραµίδια ~30 κεραµίδια 

∆ιαστάσεις: ~20 Χ 30 εκ 

∆υτικό  Πάνω από τη νότια πτέρυγα 
του κτηρίου.  

Κεραµίδια ~40 κεραµίδια 

∆ιαστάσεις: ~20 Χ 30 εκ 

Πίνακας 9. Εργασίες επισκευής στέγης στα κτήρια στην περιοχή Σταυρός Ψώκας - 
Καρκαβάς. 

2. ∆ιάνοιξη εισόδων για χειρόπτερα στη στέγη. 

Κτήριο ∆ιάνοιξη εισόδων για χειρόπτερα 

Ανατολικό   (2) είσοδοι: (1) στη βάση της στέγης στο ανατολικό άκρο και η άλλη κάτω από τη 
στέγη στο δυτικό άκρο του βόρειου (πίσω) τοίχου του κτηρίου 

∆ιαστάσεις: 15 Χ 75 cm. 

∆υτικό  Ίδιο µε παραπάνω 

Πίνακας 10. ∆ιάνοιξη εισόδων για χειρόπτερα στα κτήρια στην περιοχή Σταυρός Ψώκας - 
Καρκαβάς. 

7.2  ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΗΝ ΨΕΥ∆ΟΡΟΦΗ 

Θα γίνουν επισκευαστικές εργασίες µικρής κλίµακας στην ψευδοροφή του ανατολικού 
και δυτικού κτηρίου. 

Συγκεκριµένα, θα επισκευαστεί και αποκατασταθεί το τµήµα της ψευδοροφής στο 
δυτικό τµήµα και των δύο κτηρίων στα σηµεία όπου έχει υποχωρήσει.  
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Κτήριο Εργασίες στην 
ψευδοροφή 

Υλικά ∆ιαστάσεις 

Ανατολικό κτήριο Στο δυτικό τµήµα 
κτηρίου 

Ξύλινες σανίδες// 
κόντρα πλακέ 

~2m2 

∆υτικό κτήριο Στο δυτικό τµήµα 
κτηρίου 

Ξύλινες σανίδες// 
κόντρα πλακέ 

~4m2 

Πίνακας 11. Επισκευαστικές εργασίες στην ψευδοροφής στα κτήρια στην περιοχή 
Σταυρός Ψώκας - Καρκαβάς 

  
Εικόνα 62, 63. Τµήµα ψευδοροφής προς επισκευή στο ανατολικό και δυτικό κτήριο 
αντίστοιχα . 

7.3   ΣΦΡΑΓΙΣΜΑ ΘΥΡΩΝ – ΠΑΡΑΘΥΡΩΝ  

   
Εικόνα 64, 65, 66. Πόρτες και παράθυρο του ανατολικού κτηρίου που θα σφραγιστούν µε 
λουκέτα και τάβλες. 
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Εικόνα 67, 68, 69. Πόρτες και παράθυρο στο δυτικό κτήριο που θα σφραγιστούν µε λουκέτα 
και τάβλες. 

 
Κτήριο Επισκευή θυρών  - παραθύρων Υλικά ∆ιαστάσεις 

Ανατολικό  - 4 εξωτερικές πόρτες µε λουκέτα 
ενώ θα ανοιχτούν οι δύο (2) 
φεγγίτες πάνω από δύο (2) 
πόρτες 

- 8 παράθυρα του κτηρίου µε 
τάβλες κατάλληλου υλικού. 

4 - λουκέτα 

Κόντρα πλακέ 
θαλάσσης 

∆ιαστάσεις παραθύρου: 
~1,5 µ. Χ 90 εκ. 

∆ιαστάσεις κόντρα 
πλακέ θαλάσσης ~1,8 Χ 
1,20 µ. 

 
∆υτικό  - 6 πόρτες µε λουκέτα  

- 2 παράθυρα µε τάβλες  
- Στο πάνω µέρος της τάβλας ενός 

παραθύρου θα αφεθεί µια 
µακρόστενη σχισµή διαστάσεων 
70 Χ 30 εκ.  

6 – λουκέτα 
Κόντρα πλακέ 
θαλάσσης 

∆ιαστάσεις: ~1,0 Χ 0,80 
µ. 

∆ιαστάσεις κόντρα 
πλακέ θαλάσσης ~1,3 Χ 
1,10 µ. 

 
Αποθήκη Αφαίρεση 3 - 4 κάγκελων από 

ανατολικό παράθυρο 
  

Πίνακας 12. Εργασίες επισκευής θυρών – παραθύρων στα κτήρια στην περιοχή Σταυρός 
Ψώκας - Καρκαβάς. 

7.4 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΤΑΦΥΓΙΩΝ ΓΙΑ ΧΕΙΡΟΠΤΕΡΑ  

Θα κατασκευαστούν ξύλινα κουτιά (bat boxes) και θα τοποθετηθούν δύο µεγάλα σε 
κάθε κτήριο, στο ανατολικό και στο δυτικό. Για τις προδιαγραφές κατασκευής του 
ξύλινου κουτιού (bat box) βλέπε Παράρτηµα Β. Επίσης θα τοποθετηθούν ξύλινα 
κουτιά – θερµοπαγίδες µια σε κάθε κτήριο εκτός της  αποθήκης.  
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Εικόνα 70. Τµήµα της ψευδοροφής όπου µπορεί να τοποθετηθεί η θερµοπαγίδα. 

8. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ 
ΚΟΙΛΑ∆Α ΚΕ∆ΡΩΝ – ΚΑΜΠΟΣ - CY2000008. 
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Ονοµασία: Κτήριο - παλιός δασικός σταθµός Μαύρες Συκιές 

Περιοχή: Κοιλάδα Κέδρων – Κάµπος 

ΓΠ: 35° 1'51.07"Β ΓΜ: 32°41'54.25"Α 

Είδη: Rhinolophus hipposideros, Rhinolophus ferrumequinum 

Είδος εργασιών αποκατάστασης: Επιλεκτικές εργασίες αποκατάστασης κτηρίου 

8.1 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΓΕΙΣΟΥ 

Θα γίνουν επισκευαστικές εργασίες µικρής κλίµακας στο γείσου του κτηρίου.   
Συγκεκριµένα, θα επισκευαστεί το γείσο στο δυτικό τµήµα του κτηρίου ή θα αφαιρεθεί 
και θα αντικαταστεί µε καινούριο ξύλινο σανίδι. Το ένα από τα δύο κοµµάτια του 
γείσου θα πρέπει να σταθεροποιηθεί αφήνοντας κενό µήκους όχι µεγαλύτερο των 
75cm. 

Κτήριο Αποκατάσταση 
γείσου 

Υλικά ∆ιαστάσεις 

Μαύρες Συκιές Μέρος του κτηρίου Ξύλινες σανίδες//  

κόντρα πλακέ 

∆ιαστάσεις καταστραµµένου γείσου: 

~4m Χ 0,30m 

∆ιατάσεις σανίδας: ~4, 20m Χ 0,30 m 

 

 
Εικόνα 71. Τµήµα γείσου προς αποκατάσταση. 
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8.2 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΘΥΡΩΝ – ΠΑΡΑΘΥΡΩΝ  

Κτήριο Επισκευή θυρών  - 
παραθύρων 

Υλικά ∆ιαστάσεις 

Μαύρες 
Συκιές 

- 1 πόρτα µε καγκελόπορτα 
(Β∆) 

- 1 παράθυρο µε 
πλεξιγκλάς 

-   
Οι φεγγίτες πάνω από όλες τις 
πόρτες θα παραµείνουν 
ανοιχτοί.  

Μέταλλο 
Πλεξιγκλάς 

Καγκελόπορτα 
∆ιαστάσεις κάσας: ~2,45  Χ 1,30 m 
∆ιαστάσεις καγκελόπορτας: ~2,30 m Χ 
1,0 m 
∆ιατοµή βέργας: ~2 cm 
Αριθµ. Βεργών: ~15 τοποθετηµένες ανά 
15 cm 
∆ιαστάσεις πλεξιγκλάς: ~1,5m Χ 0,9 m 

  
Εικόνα 72, 73. Πόρτα και παράθυρο κτηρίου όπου θα γίνουν επισκευαστικές εργασίες. 

 
Εικόνα 74. Φεγγίτες πάνω από τις πόρτες του κτηρίου θα παραµείνουν ανοιχτοί. 
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8.3 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΤΑΦΥΓΙΩΝ ΓΙΑ ΧΕΙΡΟΠΤΕΡΑ  

Κτήριο Ξύλινο κουτί 

– 

Bat box (*) 

Ξύλινο κουτί 

– 

θερµοπαγίδα 
Μαύρες Συκιές  2 µεγάλα 

 
Θα τοποθετηθεί 1 ξύλινο κουτί στο ψηλότερο σηµείο 
του εσωτερικού της σοφίτας. 
Υλικά:  Κόντρα πλακέ 
∆ιαστάσεις: 100 Χ 100 cm 
∆ιαστάσεις εισόδου: 50 Χ 50 cm 

 
(*) Έξω από τα δεκατρία (13) επιλεγµένα κτήρια θα γίνουν εκτός των 
προαναφερθέντων εργασίες καθαρισµού του περιβάλλοντος χώρου τους. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α – ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ 
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Εικόνα 1. Άποψη ΒΑ πλευράς κτηρίου πλησίον βάσης πυραύλων. 

 
Εικόνα 2. Εξωτερική άποψη κτηρίων στο παλιό νοσοκοµείο Αµιάντου. 
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Εικόνα 3. ∆υτική πλευρά του κτηρίου στις Πλάτρες. 

 
Εικόνα 4. Εξωτερική άποψη κτηρίου δασοπυροσβεστών στην Πλατεία του Τροόδους. 
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Εικόνα 5. Εξωτερική άποψη κτηρίου 1 στο εργοστάσιο της ΕΜΕ στον Αγ. Νικόλαο Στέγης. 

 
Εικόνα 6. Εξωτερική άποψη κτηρίου 2 στο εργοστάσιο της ΕΜΕ στον Αγ. Νικόλαο Στέγης. 
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Εικόνα 7. Εξωτερική άποψη κτηρίου 1 στο Ορυχείο ΕΜΕ Χρώµιο 1ο επίπεδο. 

 
Εικόνα 8. Εξωτερική άποψη κτηρίου 2 στο Ορυχείο ΕΜΕ Χρώµιο 1ο επίπεδο. 
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Εικόνα 9. Βόρια πλευρά κτηρίου στο ορυχείο ΕΜΕ Χρώµιο 1ο επίπεδο. 

 
Εικόνα 10. Ανατολικό κτήριο στην περιοχή Σταυρός Ψώκας – Καρκαβάς. 
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Εικόνα 11. ∆υτικό κτήριο στην περιοχή Σταυρός Ψώκας – Καρκαβάς. 

 

 
Εικόνα 12. Αποθήκη στην περιοχή Σταυρός Ψώκας – Καρκαβάς. 
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Εικόνα 13. Κτήριο στην περιοχή Κοιλάδα Κέδρων – Κάµπος. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ B - ΞΥΛΙΝΟ ΚΟΥΤΙ (BAT BOX) 

 

 

 

 

Μέγεθος Ύψος Πλάτος 

Μεγάλο Ξύλινο κουτί 70 cm 38 cm 

Μικρό Ξύλινο κουτί 50 cm 27 cm 

1

2

3

Γωνία οροφής: 300 

Άνοιγµα αερισµού: 0,7 
εκ. 

Περιοχή προσγείωσης: 
τουλάχιστον 10 cm. 
 
Πλαστικό πλέγµα: άνοιγµα 
(µάτι) µέχρι 3,2 mm.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΕ ΣΑΝΙ∆ΕΣ 

  

 

Υλικά: Σανίδες ξύλου ή κόντρα πλακέ, λαµαρίνα ή πλεξιγκλάς. 

∆ιαστάσεις:  (πάχος σανίδας ~ 2 cm) 

Ξύλινη επιφάνεια: 120cm x 120cm 

Κατασκευή µε τις σανίδες: 100cm x 100cm 

Κατακόρυφα κόντρα πλακέ: Τεµάχια 2 : 100cm X 20 cm 

Επικλινείς σανίδες: 100cm x 25cm  

Πηχάκι: 100 cm x 4cm (x 2cm)   

Λαµαρίνα ή πλεξιγκλάς : 120cm x 20 cm  (ή αν θέλουµε να είναι από το δάπεδο µέχρι 

εκεί 120cm x 150cm) 

 

(1): Επικλινείς σανίδες 

(2): Κατακόρυφα κόντρα 

πλακέ 

(3): Ξύλινη επιφάνεια µε 

χαραγές βάθους 3mm 

(4): Κατώτερο καλυπτήριο 

πηχάκι  

(5): Επιφάνεια λαµαρίνα// 

πλαξιγκλας 


