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1. Σπλνπηηθή παξνπζίαζε
1.1. Γεληθή πξφνδνο
Ο ζηφρνο ηνπ έξγνπ «Γεκηνπξγία Γηθηχνπ Μηθξν-Απνζεκάησλ Φπηψλ ζηελ Κχπξν γηα ηε
Γηαηήξεζε Δηδψλ θαη Οηθνηφπσλ Πξνηεξαηφηεηαο» (αθξσλχκην PLANT-NET CY) είλαη ε
βειηίσζε ηεο θαηάζηαζεο δηαηήξεζεο ηεζζάξσλ θπηηθψλ εηδψλ πξνηεξαηφηεηαο ηεο
Κππξηαθήο ρισξίδαο (*Arabis kennedyae, *Astragalus macrocarpus subsp. lefkarensis,
*Centaurea akamantis θαη *Ophrys kotschyi) θαη δχν ηχπσλ νηθνηφπσλ πξνηεξαηφηεηαο
(9590 *Γάζε Cedrus brevifolia -Cedrosetum brevifoliae- θαη 9390 *Θακλψλεο θαη δαζηθέο
ζπζηάδεο ηεο Quercus alnifolia), πνπ βξίζθνληαη ζε πεξηνρέο ηνπ δηθηχνπ Natura 2000. Η
επίηεπμε ηνπ ζηφρνπ απηνχ επηδηψθεηαη κέζα απφ ηελ εγθαηάζηαζε, παξαθνινχζεζε θαη
δηαρείξηζε ελφο δηθηχνπ πέληε Μηθξν-Απνζέκαηα Φπηψλ (ΜΑΦ).
Απφ ηελ έλαξμε ηνπ έξγνπ κέρξη ζήκεξα (01/01/2010 – 31/08/2010), ηξνρνδξνκήζεθαλ θαη
πινπνηήζεθαλ φιεο νη πξνβιεπφκελεο εξγαζίεο κε βάζε ηελ πξφηαζε έξγνπ, νη νπνίεο έρνπλ
δηαζθαιίζεη ηελ νκαιή έλαξμε θαη έσο ηψξα εθαξκνγή ηνπ, κε θπξηφηεξεο: (1) Σελ πιήξσζε
ησλ λέσλ ζέζεσλ εξγαζίαο πνπ πξνβιέπνληαλ κέζα απφ ηελ πξφηαζε ηνπ έξγνπ, (2) Σε
ζχληαμε θαη ππνγξαθή απφ κέξνπο ησλ εηαίξσλ ηνπ πκθσλεηηθνχ Δηαηξηθήο ρέζεο
(Partnership Agreement), (3) Σελ παξαιαβή ηεο πξψηεο πξνρξεκαηνδφηεζεο ηεο
Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο απφ ηνλ πληνληζηή Γηθαηνχρν (Γ) θαη ηελ θαηαλνκή ηεο ζηνπο
δηθαηνχρνπο, (4) Σε δηεμαγσγή φισλ ησλ λφκηκσλ δηαδηθαζηψλ γηα ηελ πξνκήζεηα - αγνξά
ηνπ εμνπιηζκνχ ηνπ έξγνπ, φπσο απηέο νξίδνληαη κέζα απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ LIFE, ηελ
εζληθή λνκνζεζία θαη ηνπο εζσηεξηθνχο θαλνληζκνχο ηνπ θάζε δηθαηνχρνπ. Ο παξαιεθζείο
εμνπιηζκφο ηέζεθε ζε άκεζε ιεηηνπξγία, ζχκθσλα κε ηα εγρεηξίδηα ησλ θαηαζθεπαζηξηψλ
εηαηξεηψλ, γηα ηνπο ζθνπνχο ηνπ έξγνπ, (5) Σε δηεμαγσγή ζεηξάο ζπλαληήζεσλ κεηαμχ
εθπξνζψπσλ ησλ εηαίξσλ, γηα ηνλ θαιχηεξν ζπληνληζκφ ησλ δξάζεσλ ηνπ έξγνπ θαζψο θαη
ηνλ θαιχηεξν νηθνλνκηθφ έιεγρφ ηνπ, (6) Σε ζχζηαζε ησλ νκάδσλ θαη επηηξνπψλ πνπ
πξνβιέπνληαη κέζα απφ ηελ πξφηαζε (Γξάζεηο Δ.3 θαη Δ.4) γηα ηελ νκαιή δηεθπεξαίσζε ηνπ
έξγνπ θαη (7) Σελ έλαξμε πινπνίεζεο (ή θαη νινθιήξσζε) δηαθφξσλ Γξάζεσλ (βι. Σερληθφ
Μέξνο, #4.1).
1.2. Δθηίκεζε γηα ην θαηά πφζνλ νη ζηφρνη ηνπ έξγνπ θαη ηνπ πξνγξάκκαηνο
εξγαζίαο εμαθνινπζνχλ λα είλαη βηψζηκνη
Η έσο ηψξα πινπνίεζε ησλ πξνβιεπφκελσλ ζηελ πξφηαζε έξγνπ δξαζηεξηνηήησλ, εληφο ησλ
πξνθαζνξηζκέλσλ ρξνλνδηαγξακκάησλ θαη ζην πξνβιεπφκελν επίπεδν πνηφηεηαο (βι.
Σερληθφ Μέξνο, #4.1), νδεγεί ζηελ αζθαιή εθηίκεζε φηη νη ζηφρνη πνπ ηέζεθαλ ζηα πιαίζηα
ηνπ έξγνπ απηνχ είλαη πινπνηήζηκνη θαη βηψζηκνη.
1.3. Πξνβιήκαηα πνπ πξνέθπςαλ
Παξά ηε κέρξη ηψξα ζεηηθή έθβαζε ηνπ έξγνπ, πξνέθπςαλ νξηζκέλεο δπζθνιίεο, νη νπνίεο
φκσο μεπεξάζηεθαλ ρσξίο λα έρνπλ επεξεάζεη νπζηαζηηθά ηελ πνξεία πινπνίεζήο ηνπ. Οη
δπζθνιίεο απηέο παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζην Σερληθφ Μέξνο. Δπηγξακκαηηθά, νη
δπζθνιίεο αθνξνχλ: (i) Σε κε έγθαηξε πινπνίεζε, ζχκθσλα κε ην ρξνλνδηάγξακκα ηνπ
έξγνπ, ησλ ζπλαληήζεσλ εξγαζίαο κε ηηο θνηλφηεηεο (Γξάζε Γ.1), (ii) Σελ αλάγθε γηα
ηξνπνπνίεζε ηνπ αξρηθνχ ζρεδηαζκνχ σο πξνο ηελ νξηνζέηεζε ηνπ ΜΑΦ ζηελ πεξηνρή
Αζγάηαο (Γξάζε Α.1), (iii) Σηο πξαθηηθέο δπζθνιίεο γηα αγνξά ππεξεζηψλ απφ ηνλ Γ γηα
πινπνίεζε δξαζηεξηνηήησλ ησλ Γξάζεσλ Δ.1 θαη Δ.5, πνπ νδήγεζε ζηελ αλάγθε κεηαθνξάο
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ηεο επζχλεο πινπνίεζεο ησλ ζπγθεθξηκέλσλ εξγαζηψλ θαζψο θαη ηνπ αληηζηνίρνπ
ρξεκαηηθνχ πνζνχ ηεο εξγαζίαο ζην Παλεπηζηήκην Frederick, (iv) Σνλ επαλαπξνζδηνξηζκφ
ησλ εξγαζηψλ πνπ ζα πινπνηεζνχλ απφ ην United Nations Development Programme - Action
for Cooperation and Trust (UNDP-ACT) ζηα πιαίζηα ηεο Γξάζεο Γ.1 θαη ηελ αλάγθε
κεηαθνξάο ηεο επζχλεο πινπνίεζεο ησλ ζπγθεθξηκέλσλ εξγαζηψλ ζην Παλεπηζηήκην
Frederick.
Η Οκάδα Γηαρείξηζεο Έξγνπ (ΟΓΔ), ζε ζπλεξγαζία κε φινπο ηνπο δηθαηνχρνπο έρεη
πξνρσξήζεη ζηε ξχζκηζε θαη ζηελ επίιπζε φισλ ησλ πην πάλσ πξνβιεκάησλ (βι. Σερληθφ
Μέξνο, #3.1). Η επίιπζε ησλ πξνβιεκάησλ απηψλ είρε σο απνηέιεζκα λα κελ κεηαβιεζεί ην
αξρηθφ ρξνλνδηάγξακκα ηνπ έξγνπ, νχηε θαη νη ζπκβαηηθέο ππνρξεψζεηο πνπ έρνπλ
αλαιεθζεί ζε ζρέζε κε ηελ νινθιεξσκέλε πινπνίεζή ηνπ.
2. Γηνηθεηηθφ κέξνο
2.1. Πεξηγξαθή ηεο Γηαρείξηζεο ηνπ Έξγνπ
Μέζα απφ ηελ πξφηαζε ηνπ έξγνπ θαζνξίδεηαη ε δηαδηθαζία «Γηαρείξηζεο ηνπ Έξγνπ».
πγθεθξηκέλα, ε πξφηαζε πξνβιέπεη ηε ζχζηαζε ηξηψλ επηηξνπψλ/νκάδσλ: (i) Οκάδα
Γηαρείξηζεο ηνπ Έξγνπ (ΟΓΔ), (ii) πκβνχιην Δλδηαθεξφκελσλ Φνξέσλ (ΔΦ) θαη (iii)
Δπηζηεκνληθή Δπηηξνπή ηνπ Έξγνπ (ΔΔΔ) (βι. Σερληθφ Μέξνο, #3.1). Απηέο νη
επηηξνπέο/νκάδεο έρνπλ ζπγθξνηεζεί θαη ιεηηνπξγνχλ απφ ηελ έλαξμε ηνπ έξγνπ,
απνζθνπψληαο ζηνλ θαιχηεξν ζπληνληζκφ θαη ηελ νκαιή πινπνίεζή ηνπ. Η ΟΓΔ είλαη
ππεχζπλε γηα ηελ νξζή δηαρείξηζε ηνπ έξγνπ, εμαζθαιίδνληαο ηελ απνηειεζκαηηθή
επηθνηλσλία θαη ην ζπληνληζκφ κεηαμχ ησλ εηαίξσλ. Η ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ κειψλ ηεο
Οκάδαο είλαη ζπλερήο (πξνζσπηθέο θαη ηειεθσληθέο ζπλαληήζεηο θαη ειεθηξνληθή
αιιεινγξαθία), ελψ γηα ηνλ θαιχηεξν ζπληνληζκφ ηνπ έξγνπ έρνπλ δηνξγαλσζεί δπν
δηεπξπκέλεο ζπλαληήζεηο κεηαμχ ησλ ηνπηθψλ εηαίξσλ, θαηά ηηο νπνίεο ζπδεηήζεθε ε πνξεία
πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ θαη ε δηαδηθαζία επίιπζεο ηπρφλ πξνβιεκάησλ θαζψο θαη ν
πξνγξακκαηηζκφο θαη ζπληνληζκφο ησλ επφκελσλ εξγαζηψλ. Δπίζεο κέζα απφ ζεηξά
ζπλαληήζεσλ ν Οηθνλνκηθφο Γηαρεηξηζηήο Έξγνπ (ΟηΓΔ) παξνπζίαζε θαη επεμήγεζε ζηνπο
εηαίξνπο ηηο απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο θαη νδεγίεο γηα ηελ ηήξεζε ησλ νηθνλνκηθψλ
ζηνηρείσλ ηνπ έξγνπ (βι. Οηθνλνκηθφ Μέξνο, #4). Ο Δπηζηεκνληθφο Τπεχζπλνο Έξγνπ (ΔΤΔ)
θαη ν Τπεχζπλνο Γηαρείξηζεο Έξγνπ (ΤΓΔ) έρνπλ ζπλερή επηθνηλσλία ηφζν κεηαμχ ηνπο φζν
θαη κε άιινπο ζπκκεηέρνληεο ζην έξγν γηα ηνλ θαιχηεξν ζπληνληζκφ ηνπ έξγνπ.
ηα πιαίζηα ιεηηνπξγίαο ηνπ ΔΦ, δηεμήρζε κηα ζπλάληεζε ζηα γξαθεία ηνπ Γ ζηηο
05/03/2010, ελψ κηα ζπλάληεζε δηεμήρζε κεηαμχ ησλ κειψλ ηεο ΔΔΔ (ζηα γξαθεία ηνπ Γ
ζηηο 13/04/2010). Με ηε ζπλάληεζε ηνπ ΔΦ, έγηλε δπλαηή ε πξνψζεζε ησλ ζηφρσλ θαη
ζθνπψλ ηνπ έξγνπ πξνο άιινπο ελδηαθεξφκελνπο θνξείο, ηηο ηνπηθέο θνηλσλίεο θαη ην επξχ
θνηλφ. Δπίζεο, δφζεθε ε δπλαηφηεηα λα ζπδεηεζνχλ πξνβιήκαηα πνπ πξνέθπςαλ απφ ηε
κέρξη ηψξα πνξεία ηνπ έξγνπ θαη λα αλαδεηεζνχλ ηξφπνη επίιπζήο ηνπο.
2.2. Οξγαλφγξακκα ηεο νκάδαο έξγνπ θαη ηεο δνκήο δηαρείξηζεο ηνπ έξγνπ
Σν νξγαλφγξακκα ηεο νκάδαο έξγνπ θαη ε δνκή δηαρείξηζεο ηνπ έξγνπ έρνπλ αλαπηπρζεί
πιήξσο, φπσο πξνβιέπεηαη ζηελ πξφηαζε.
Η δνκή δηαρείξηζεο ηνπ έξγνπ δηαθξίλεηαη ζε ηξία επίπεδα ηα νπνία είλαη ζπλδεδεκέλα
κεηαμχ ηνπο κε έλα ακθίδξνκν θαλάιη επηθνηλσλίαο. Σα επίπεδα απηά είλαη:
- Σπκβνπιεπηηθφ επίπεδν – Καιχπηεηαη απφ ηελ ΔΔΔ (Γξάζε Δ.3) θαη ην ΔΦ (Γξάζε
Δ.4). Οη νκάδεο απηέο έρνπλ ζαλ θχξην ζηφρν ηελ ελίζρπζε ηεο επηζηεκνληθήο
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ζηήξημεο ηνπ έξγνπ, θαη ηε ζχλδεζή ηνπ κε θάζε θνξέα πνπ πηζαλφ λα ελδηαθέξεηαη ή
λα εκπιέθεηαη ζηελ αμηνπνίεζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ.
- Δπίπεδν Δθαξκνγήο – ε απηφ ην επίπεδν εκπιέθνληαη νη θνξείο πνπ ζπκκεηέρνπλ
ζην έξγν, έρνληαο σο ζηφρν ηελ δηεθπεξαίσζε ησλ εξγαζηψλ πνπ πξνβιέπνληαη ζηηο
δηάθνξεο Γξάζεηο ηνπ.
- Δπίπεδν Γηάδνζεο θαη Δπαηζζεηνπνίεζεο – ην επίπεδν απηφ νη δξάζεηο, αιιά θαη
νη εξγαζίεο ησλ εκπιεθφκελσλ θνξέσλ απνζθνπνχλ ζηε δηάρπζε ησλ ζηφρσλ θαη
απνηειεζκάησλ ηνπ έξγνπ, ζηηο ηνπηθέο θνηλσλίεο πνπ έρνπλ άκεζν ελδηαθέξνλ γηα ην
έξγν, ζην επξχ θνηλφ, θαζψο θαη ζηελ επηζηεκνληθή θνηλφηεηα.
Η θαζεκεξηλή δηαρείξηζε θαη ν ζπληνληζκφο ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ έξγνπ δηεθπεξαηψλεηαη
απφ ηελ ΟΓΔ. Η ΟΓΔ απνηειείηαη απφ ηνπο:
(i) θα Υξηζηίλα Παληαδή - Δπηθεθαιήο ΟΓΔ (Λεηηνπξγφο Πεξηβάιινληνο Α΄,
Δπηθεθαιήο Σνκέα Φχζεο, Σκήκα Πεξηβάιινληνο, Τπνπξγείν Γεσξγίαο, Φπζηθψλ
Πφξσλ θαη Πεξηβάιινληνο – Αλάδνρνο θνξέαο),
(ii) Γξα Κψζηα Καδή - ΔΤΔ (Αλ. Καζεγεηήο, Παλεπηζηήκην Frederick, Γηεπζπληήο ηεο
Μνλάδαο Γηαηήξεζεο ηεο Φχζεο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Frederick)
(iii) Γξα Νηθφια – Γηψξγν Ηιηάδε - ΤΓΔ
(iv) θ. Υαξάιακπν Παλαγηψηνπ - ΟηΓΔ
Μεηαμχ ησλ κειψλ ηεο ΟΓΔ ππάξρεη ζπλερήο ζπλεξγαζία, κε απψηεξν ζθνπφ ηνλ θαιχηεξν
ζπληνληζκφ σο πξνο ηε ζπλνιηθή δηαρείξηζε ηνπ έξγνπ θαη ηελ παξαθνινχζεζε θαη
αμηνιφγεζε ηεο πξνφδνπ ησλ δξάζεψλ ηνπ. Δπηπξφζζεηα, ε ιεηηνπξγία ηεο ΟΓΔ εμαζθαιίδεη
ηελ απνηειεζκαηηθή επηθνηλσλία θαη ην ζπληνληζκφ κεηαμχ ησλ ζπλεξγαδφκελσλ θνξέσλ.
2.3. Καηάζηαζε ησλ ζπκθσληψλ εηαηξηθήο ζρέζεο (ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο
εκεξνκελίαο ππνγξαθήο) θαη βαζηθφ πεξηερφκελν.
Σν λνκηθφ πιαίζην ζπλεξγαζίαο θαη πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ, κεηαμχ ησλ ζπλεξγαδφκελσλ
θνξέσλ ηνπ έξγνπ θαη ηνπ Γ δηαζθαιίδεηαη κέζα απφ ην «πκθσλεηηθφ Δηαηξηθήο ρέζεο»
(Partnership agreement) πνπ ππνγξάθηεθε κεηαμχ ησλ ζπλεξγαδφκελσλ θνξέσλ κε ηνλ Γ
ηνπ έξγνπ. Ο Γ πηνζέηεζε γηα ηνπο ζθνπνχο ηνπ έξγνπ ην έληππν «Καηεπζπληήξηεο γξακκέο
γηα ζπκθσλίεο εηαηξηθήο ζρέζεο» (LIFE+ 2007 Guidelines to Partnership agreements), πνπ
είλαη δηαζέζηκν ζηελ επίζεκε ηζηνζειίδα ηνπ πξνγξάκκαηνο LIFE. Σν ζπκθσλεηηθφ
ππνγξάθεθε απφ φινπο ηνπο εηαίξνπο ζηηο 03/03/2010 (Παξάξηεκα 1Α), εθηφο απφ ηελ
δηεχζπλζε ηνπ UNDP-ACT. Σν λνκηθφ πιαίζην ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ηνπ UNDP-ACT θαη ηνπ
έξγνπ δηαζθαιίδεηαη κέζα απφ ην“Pledging Letter” πνπ ππνγξάθεθε επίζεο ζηηο 03/03/2010
(Παξάξηεκα 1A), κεηαμχ ηεο δηεχζπλζεο ηνπ UNDP-ACT θαη ηνπ Γ ηνπ έξγνπ θαη ηεο
ηξνπνπνίεζεο ηνπ ε νπνία ππνγξάθεθε ζηηο 28/09/2010 (Παξάξηεκα 1Β). Σν“Pledging
Letter” απνηειεί αλαπφζπαζην κέξνο ηνπ «πκθσλεηηθνχ Δηαηξηθήο ρέζεο» πνπ
ππνγξάθεθε απφ ην ζχλνιν ησλ εηαίξσλ. Η ππνγξαθή ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εγγξάθνπ κε ην
UNDP-ACT θξίζεθε απαξαίηεηε, ιακβάλνληαο ππφςε ηνπο ηππνπνηεκέλνπο δηεζλείο φξνπο
ιεηηνπξγίαο πνπ έρεη ην UNDP-ACT (δηεζλήο θνξέαο) θαη ην πιαίζην ησλ ζπκθσληψλ πνπ
κπνξεί λα ζπλάςεη. εκεηψλεηαη φηη ζην ππφ αλαθνξά έγγξαθν ην UNDP-ACT
πεξηιακβάλνπλ θαη πξφλνηα γηα παξαρψξεζε πξνο ην έξγν εξγαζηεξηαθνχ ρψξνπ θαη
εμνπιηζκνχ, πέξα απφ ηηο ζπκβαηηθέο ηνπο ππνρξεψζεηο, φπσο απηέο πξνβιέπνληαλ ζηελ
πξφηαζε ηνπ έξγνπ. Σα εξγαζηήξηα θαη ν εμνπιηζκφο ήδε ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηνπο
ζθνπνχο πινπνίεζεο εξγαζηψλ ηνπ έξγνπ.
Η κηθξή θαζπζηέξεζε ππνγξαθήο ησλ ζπκθσλεηηθψλ, δελ είρε θακία επίπησζε ζηελ νκαιή
πινπνίεζε ηνπ έξγνπ, αθνχ νη δηθαηνχρνη πξνρψξεζαλ εμ’ αξρήο ζηελ πινπνίεζε ησλ
ζπκβαηηθψλ ηνπο ππνρξεψζεσλ.
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3. Τερληθφ κέξνο
Βάζε γηα ηελ πινπνίεζε ησλ ζηφρσλ ηνπ έξγνπ, απνηειεί ε πηνζέηεζε ηεο πξνζέγγηζεο ησλ
ΜΑΦ. Σα ΜΑΦ είλαη κηα ζρεηηθά πξφζθαηε θαη θαηλνηφκνο πξνζέγγηζε πνπ πξνβιέπεη ηελ
παξαθνινχζεζε, δηαρείξηζε θαη δηαηήξεζε κηθξψλ ηεκαρίσλ γεο (ζπλήζσο κηθξφηεξεο ησλ
20 ha) πνπ θηινμελνχλ πιεζπζκνχο ελδεκηθψλ, ζπάλησλ θαη απεηινχκελσλ εηδψλ.
Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηελ επηινγή ησλ ηεκαρίσλ απηψλ απνηειεί ε κεγάιε ρισξηδηθή
ηνπο αμία, σο πξνο ηελ πνηθηιφηεηα, ηνλ ελδεκηζκφ θαη ηε ζπαληφηεηα ησλ εηδψλ πνπ
θηινμελνχλ. Η πξνζέγγηζε ησλ ΜΑΦ αλαπηχρζεθε γηα πξψηε θνξά γχξσ ζην 1990 ζηελ
Ιζπαλία απφ ηελ νκάδα ηνπ Γξνο Emilio Laguna θαη ηέζεθε ζε εθαξκνγή ην 1994, ζην
πιαίζην ελφο έξγνπ LIFE. Η πξνζέγγηζε ησλ ΜΑΦ απνηειεί ζήκεξα κία απφ ηηο πην
απνηειεζκαηηθέο πξαθηηθέο γηα ηε δηαηήξεζε ηεο πνηθηιφηεηαο ησλ θπηψλ ζε κηθξήο έθηαζεο
πεξηνρέο. ήκεξα, ρψξεο ηεο Δπξψπεο έρνπλ πηνζεηήζεη ηελ πξνζέγγηζε ησλ ΜΑΦ κε ζθνπφ
ηελ: (i) πξνζηαζία επηιεγκέλσλ ηκεκάησλ ησλ πιεζπζκψλ ελδεκηθψλ, ζπάλησλ θαη
απεηινχκελσλ εηδψλ θαη (ii) εγθαηάζηαζε ελφο ζπζηήκαηνο δηαξθνχο παξαθνινχζεζήο ηνπο.
Έλα παλεπξσπατθφ δίθηπν ΜΑΦ, κπνξεί λα ζεσξεζεί σο ζπκπιεξσκαηηθφ εξγαιείν ζε
ζρέζε κε ηε δηαρείξηζε ησλ «κεγάισλ πεξηνρψλ πξνζηαζίαο», νη νπνίεο απνηεινχλ ην
Παλεπξσπατθφ Γίθηπν Natura 2000.
3.1. Γξάζεηο
3.1.1. Γξάζε Α.1: Καηαγξαθή ησλ ζέζεσλ ησλ ππφ κειέηε εηδψλ/νηθνηφπσλ θαη
θαζνξηζκφο ησλ νξίσλ ησλ ΜΑΦ
Η πξψηε πξνπαξαζθεπαζηηθή δξάζε ηνπ έξγνπ νινθιεξψζεθε εληφο ηνπ πξνβιεπφκελνπ
απφ ηελ πξφηαζε ρξνλνδηαγξάκκαηνο (Ιαλνπάξηνο 2010 - Ινχληνο 2010). πκβαηηθή
ππνρξέσζε ηνπ έξγνπ κέζα απφ ηε δξάζε απηή ήηαλ ε πινπνίεζε θαη εηνηκαζία δπν
παξαδνηέσλ: (i) Γεκηνπξγία Βάζεο Γεδνκέλσλ [Παξαδνηέν - “Database with data gathered
through the inventory of the localities of targeted species/habitats” (Παξάξηεκα 2)] θαη (ii)
Απνηχπσζε ζε θιίκαθα 1:5000 έγρξσκσλ ραξηψλ κε ηα αθξηβή φξηα ησλ ΜΑΦ [(Παξαδνηέν
-“Five 1:5000 scale maps (one for each PMR) with the exact boundaries of the micro-reserves
(Παξάξηεκα 3)].
Γηα ηελ πινπνίεζε ηεο δξάζεο απηήο πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζεηξά επηζθέςεσλ ζην πεδίν, κέζα
απφ ηηο φπνηεο αλαδεηήζεθαλ νη ζέζεηο ησλ ππφ κειέηε εηδψλ θαη νηθνηφπσλ. Σα φξηα θάζε
ΜΑΦ έρνπλ θαζνξηζηεί, ζχκθσλα κε ηελ πξφηαζε ηνπ έξγνπ. Αλαιπηηθά:

*Arabis kennedyae: Δληνπίζηεθαλ θαη ραξηνγξαθήζεθαλ ηέζζεξηο ζέζεηο εκθάληζεο
ηνπ είδνπο εληφο ησλ νξίσλ ηεο πεξηνρήο Natura 2000 (Κνηιάδα Κέδξσλ – Κάκπνο CY2000008). Οη ζέζεηο απηέο επηδηψρζεθε λα ζπκπεξηιεθζνχλ εληφο ησλ νξίσλ ηνπ ΜΑΦ,
θαιχπηνληαο έηζη ην 1/3 ηνπ ζπλνιηθνχ πιεζπζκνχ ηνπ είδνπο, πνπ απαληά ζην λεζί. Μηα
απφ απηέο ηηο ζέζεηο απνηειεί λέα ζέζε θαηαγξαθήο ηνπ είδνπο ζηελ πεξηνρή θαη σο εθ
ηνχηνπ ην έξγν έρεη ζπκβάιεη ζηελ πιεξέζηεξε γλψζε ηεο πιεζπζκηαθήο θαηαλνκήο ηνπ
είδνπο
*Astragalus macrocarpus subsp. lefkarensis: Δμεηάζηεθαλ ηέζζεξηο ζέζεηο εκθάληζεο ηνπ
είδνπο εληφο ησλ νξίσλ ηεο πεξηνρήο Natura 2000, Αζγάηα - CY5000007. Παξφηη νη ηξείο απφ
ηηο ηέζζεξηο απηέο ζέζεηο ραξαθηεξίδνληαλ απφ ηθαλνπνηεηηθφ αξηζκφ αηφκσλ θαη
ηθαλνπνηεηηθά πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά (π.ρ. πξνζβαζηκφηεηα, ζχλζεζε βιάζηεζεο θηι)
εληνχηνηο ήηαλ ηεκάρηα ηδησηηθήο ηδηνθηεζίαο. Σν γεγνλφο απηφ ήηαλ ν θχξηνο ιφγνο πνπ
νδήγεζε ζηελ επηινγή ηνπ ηέηαξηνπ ηεκαρίνπ γηα ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ ΜΑΦ. Σν ηεκάρην
απηφ, παξά ηε κηθξή ηνπ έθηαζε θαη ην κηθξφ αξηζκφ θπηψλ ηνπ ππφ κειέηε ππνείδνπο πνπ
θηινμελεί, απνηειεί ραιίηηθε (δεκφζηα) γε, παξέρνληαο ηε δπλαηφηεηα γηα απξφζθνπηε
εθαξκνγή ησλ δξάζεσλ ηνπ έξγνπ. Σν θξαηηθφ απηφ ηεκάρην ζα κπνξνχζε λα ραξαθηεξηζηεί
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θαη λα ιεηηνπξγήζεη σο ππξήλαο εθαξκνγήο ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ έξγνπ θαη ελίζρπζεο
ηνπ πιεζπζκνχ ηνπ ππνείδνπο ζηελ επξχηεξε πεξηνρή. εκεηψλεηαη φηη, νη ζπληειεζηέο ηνπ
έξγνπ έρνπλ παξάιιεια πξνρσξήζεη θαη ζε δηεξεχλεζε ηνπ ελδερνκέλνπ εμαζθάιηζεο
απξφζθνπηεο πξφζβαζεο ζε κεγαιχηεξν ηδησηηθφ ηεκάρην, πνπ θηινμελεί ζεκαληηθφ αξηζκφ
αηφκσλ ηνπ ππφ κειέηε taxon θαη γεηηληάδεη κε ην ραιίηηθν ζην νπνίν επηθεληξψλνληαη νη
δξαζηεξηφηεηεο ηνπ έξγνπ (βι. ράξηε «Υάξηεο ηνπ Μηθξν-Απνζέκαηνο Φπηνχ *Astragalus
macrocarpus subsp. lefkarensis», Παξάξηεκα 3). Δάλ νη πξνζπάζεηα απηή θαξπνθνξήζεη,
ηφηε νη δξαζηεξηφηεηεο ηνπ έξγνπ ζα επεθηαζνχλ απηφκαηα θαη ζην ηεκάρην απηφ.

*Centaurea akamantis: Αλαδεηήζεθαλ θαη εληνπίζηεθαλ νη δπν κνλαδηθέο γλσζηέο
ζέζεηο ζηηο νπνίεο απαληά ην είδνο. Οη ζέζεηο απηέο βξίζθνληαη εληφο ησλ νξίσλ ηεο
πξνηεηλφκελεο πεξηνρήο Natura 2000, Αθάκαο – CY4000010. Σα φξηα ηνπ ΜΑΦ
θαζνξίζηεθαλ ζηε ζέζε «Φαξάγγη ηνπ Άβαθα», ζηελ νπνία απαληά ην 90% ηνπ ζπλνιηθνχ
πιεζπζκνχ ηνπ είδνπο.

*Oprhys kotshyi: Δμεηάζηεθαλ ηξείο ζέζεηο ηνπ είδνπο εληφο ηεο πξνθαζνξηζκέλεο
πεξηνρήο Natura 2000, Μηηζεξφ – CY2000003, ζηελ νπνία θηινμελείηαη ν κεγαιχηεξνο
ππνπιεζπζκφο ηνπ ππφ κειέηε είδνπο. Η ζέζε ζηελ νπνία θαηαγξάθεθε ε κεγαιχηεξε νκάδα
αηφκσλ ζηελ πεξηνρή θαζνξίζηεθε σο ΜΑΦ.

9590 *Γάζε Cedrus brevifolia (Cedrosetum brevifoliae): Γηα ηνλ ηχπν νηθνηφπνπ
9590* κειεηήζεθε ε επξχηεξε εμάπισζή ηνπ εληφο ησλ νξίσλ ηεο πεξηνρήο Natura 2000,
Κνηιάδα Κέδξσλ – Κάκπνο - CY2000008. χκθσλα θαη κε ηελ πξφηαζε ηνπ έξγνπ, ε
εγθαηάζηαζε ΜΑΦ γηα ηνλ νηθφηνπν 9590* έιαβε επίζεο ππφςε θαη ηελ παξνπζία ηνπ
είδνπο *Arabis kennedyae. Σν ΜΑΦ εγθαηαζηάζεθε ζηελ πεξηνρή Σξηπχινπ.

9390 *Θακλψλεο θαη δαζηθέο ζπζηάδεο ηεο Quercus alnifolia – γηα ηνλ νηθφηνπν απηφ
κειεηήζεθαλ ηξείο πεξηνρέο εκθάληζήο ηνπ εληφο ηεο πεξηνρήο Natura 2000, Κνηιάδα
Κέδξσλ – Κάκπνο - CY2000008.
Οη πξνηεηλφκελεο πεξηνρέο γηα ηελ εγθαηάζηαζε ησλ ΜΑΦ θαζψο θαη ηα φξηά ηνπο
εγθξίζεθαλ νκφθσλα απφ ηελ ΔΔΔ (Πξψηε ζπλεδξίαζε, Απξίιηνο 2010), ελψ εμαζθάιηζαλ
θαη ηε ζχκθσλε γλψκε ησλ ηνπηθψλ αξρψλ ζηηο θνηλφηεηεο/δήκνπο πνπ γεηηληάδνπλ κε ηηο
πεξηνρέο εγθαηάζηαζεο ησλ ΜΑΦ (βι. Γξάζε Γ.1).
Γηα ηελ θαηαζθεπή ησλ ραξηψλ ρξεζηκνπνηήζεθε ην ζχζηεκα πξνβνιήο UTM 36N θαη ην
γεσδαηηηθφ ζχζηεκα αλαθνξάο WGS84.
Ο βαζηθφο εμνπιηζκφο πνπ πξνβιεπφηαλ γηα ηε δξάζε απηή απνθηήζεθε εκπξφζεζκα
(Παξάξηεκα 4) θαη ηέζεθε άκεζα πξνο ρξήζε γηα ηηο αλάγθεο ηνπ έξγνπ.
3.1.2. Γξάζε Α.2: Λεπηνκεξήο ραξηνγξάθεζε ησλ ΜΑΦ
Η δξάζε απηή μεθίλεζε ζηηο 24 Φεβξνπαξίνπ 2010, παξφηη πξνβιεπφηαλ λα μεθηλήζεη
ηέζζεξηο κήλεο αξγφηεξα (Ινχληνο 2010). Η έλαξμε ηεο δξάζεο ελσξίηεξα, απνζθνπνχζε
ζηελ πιεξέζηεξε θαηαγξαθή ησλ ηχπσλ νηθνηφπσλ θαη εηδψλ πνπ απαληνχλ εληφο ησλ ΜΑΦ,
γηα κεγαιχηεξε ρξνληθή πεξίνδν απφ απηή πνπ νη ζπκβαηηθέο ππνρξεψζεηο ηνπ έξγνπ
θαζφξηδαλ. Οη θαηαγξαθέο – εξγαζίεο απηέο ζπλδπάζηεθαλ κε επηζθέςεηο πνπ έγηλαλ ζηα
ΜΑΦ, ζηα πιαίζηα δηεθπεξαίσζεο άιισλ εξγαζηψλ. Η δξάζε αλακέλεηαη φηη ζα
νινθιεξσζεί εληφο ηνπ πξνθαζνξηζκέλνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο (Γεθέκβξηνο 2010).
Γηα ηελ θαηαζθεπή ησλ ραξηψλ ζα ρξεζηκνπνηεζεί ην ζχζηεκα πξνβνιήο UTM 36N θαη ην
γεσδαηηηθφ ζχζηεκα αλαθνξάο WGS84.
Ο βαζηθφο εμνπιηζκφο πνπ πξνβιεπφηαλ γηα ηε δξάζε απηή έρεη απνθηεζεί (Παξάξηεκα 4)
εκπξφζεζκα θαη ηέζεθε άκεζα πξνο ρξήζε γηα ηηο αλάγθεο ηνπ έξγνπ.
3.1.3. Γξάζε Α.3: Πξνεηνηκαζία ησλ Σρεδίσλ Παξαθνινχζεζεο γηα θάζε ΜΑΦ
Η δξάζε μεθίλεζε ηνλ Ιαλνπάξην 2010 θαη ζα νινθιεξσζεί ην Γεθέκβξην 2010, ζχκθσλα κε
ην ρξνλνδηάγξακκα πνπ πξνβιεπφηαλ ζηελ πξφηαζε. Σν πξψην πξνζρέδην ηνπ ρεδίνπ
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Παξαθνινχζεζεο εηνηκάζηεθε θαη παξνπζηάζηεθε ζηελ πξψηε ζπλάληεζε ηεο ΔΔΔ. Απφ ηε
ζπλάληεζε απηή πξνέθπςε ε ηειηθή κνξθή ηεο δνκήο ησλ ρεδίσλ Παξαθνινχζεζεο. Σν
ρέδην Παξαθνινχζεζεο γηα θάζε ΜΑΦ δηαξζξψλεηαη ζε ηέζζεξα θεθάιαηα πνπ
πεξηιακβάλνπλ ηηο εμήο ελφηεηεο: (1) Πεξηγξαθή ηνπ ΜΑΦ ηνπ ππφ κειέηε είδνπο/νηθνηφπνπ
(ρσξνζέηεζε, ζπλζήθεο νηθνηφπνπ θαη θαζεζηψο δηαρείξηζεο), (2) Πεξηγξαθή ηεο
πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο ηνπ ππφ κειέηε είδνπο/νηθνηφπνπ (γεσγξαθηθή θαη ρσξηθή
θαηαλνκή, κέγεζνο πιεζπζκνχ, αλαπαξαγσγηθή βηνινγία, ελδηαίηεκα, απεηιέο), (3) ρέδην
Παξαθνινχζεζεο ηνπ ππφ κειέηε είδνπο/νηθνηφπνπ, ραξηνγξάθεζε-γεσγξαθηθή θαηαλνκή
εληφο ΜΑΦ, κέγεζνο ππνπιεζπζκνχ είδνπο/νηθνηφπνπ εληφο ΜΑΦ, αλαπαξαγσγηθή
ηθαλφηεηα, ελδηαίηεκα, γελεηηθή δνκή θαη πνηθηινκνξθία, απεηιέο είδνπο εληφο ΜΑΦ,
δηαρεηξηζηηθά κέηξα, αλάιπζε βησζηκφηεηαο ππνπιεζπζκνχ, ηηκέο θαησθιίνπ) θαη (4)
Δλδηαθέξνληα θπηηθά taxa θαη ηχπνη νηθνηφπσλ ζην ΜΑΦ (απνγξαθή ρισξίδαο,
ραξηνγξάθεζε ηχπσλ νηθνηφπσλ).Σα πέληε ρέδηα Παξαθνινχζεζεο (έλα γηα θάζε ΜΑΦ) ζα
είλαη ην θχξην παξαδνηέν ηεο δξάζεο.
3.1.4. Γξάζε Α.4: Πξνεηνηκαζία ησλ Γηαρεηξηζηηθψλ Σρεδίσλ γηα θάζε ΜΑΦ
Η δξάζε μεθίλεζε ηνλ Ιαλνπάξην 2010 κε ηελ έλαξμε ηεο ζπιινγήο ηεο ζρεηηθήο
βηβιηνγξαθίαο θαη δεδνκέλσλ πεδίνπ. Σν πξψην πξνζρέδην Γηαρεηξηζηηθνχ ρεδίνπ
εηνηκάζηεθε θαη παξνπζηάζηεθε ζηελ πξψηε ζπλάληεζε ηεο ΔΔΔ. Απφ ηε ζπλάληεζε απηή
πξνέθπςε ε ηειηθή κνξθή ηεο δνκήο ησλ Γηαρεηξηζηηθψλ ρεδίσλ. Η κνξθή απηή
αθνινπζείηαη γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο ζχληαμεο ησλ ζρεδίσλ. Σα Γηαρεηξηζηηθά ρέδηα
απνηεινχληαη απφ δπν Μέξε: (Α) ην Πεξηγξαθηθφ Μέξνο (ελφηεηεο 1 – 3) θαη (Β) ην
Ρπζκηζηηθφ Μέξνο (ελφηεηεο 4 – 5). Σα Μέξε απηά πεξηιακβάλνπλ ηηο εμήο ελφηεηεο: (1)
Πεξηγξαθή ΜΑΦ (δηνηθεηηθή ππαγσγή – ηδηνθηεζηαθφ θαζεζηψο, αβηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά ,
γεσινγία – έδαθνο – πδξνινγία, θιίκα, βηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά, βιάζηεζε – ρισξίδα,
παλίδα, αλζξσπνγελέο πεξηβάιινλ), (2) Τπφ κειέηε είδνο/νηθφηνπνο (πεξηγξαθή ηνπ είδνπο,
εμάπισζε ηνπ είδνπο, νηθνινγία ηνπ είδνπο, βιάζηεζε θαη ζπλνδά είδε, κέγεζνο πιεζπζκνχ
ηνπ είδνπο θαη ηάζεηο, θαηάζηαζε δηαηήξεζεο ηνπ είδνπο), (3) Αμηνιφγεζε – πκπεξάζκαηα,
(4) Μέηξα δηαρείξηζεο (ζθνπφο δηαρείξηζεο, πεξηγξαθή κέηξσλ δηαρείξηζεο, πξνζηαζία θαη
δηαηήξεζε ηνπ είδνπο, βηνινγία ηνπ είδνπο θαζψο θαη εκπεηξία ζε ηερληθέο δηαηήξεζεο γελεηηθή πνηθηιφηεηα, εθπαίδεπζε, ελεκέξσζε θαη επαηζζεηνπνίεζε), (5) Υξνλνδηάγξακκα
εθαξκνγήο. Σα πέληε Γηαρεηξηζηηθά ρέδηα (έλα γηα θάζε ΜΑΦ) ζα είλαη ην θχξην παξαδνηέν
ηεο δξάζεο, ε νπνία αλακέλεηαη λα νινθιεξσζεί εληφο ηνπ πξνβιεπφκελνπ ζηελ πξφηαζε
ρξνλνδηαγξάκκαηνο (Γεθέκβξηνο 2010).
3.1.5. Γξάζε Α.5: Δθηίκεζε ηεο γελεηηθήο πνηθηιφηεηαο θαη ηεο δνκήο ηνπ
πιεζπζκνχ γηα θαζέλα απφ ηα 5 ππφ κειέηε είδε πξνηεξαηφηεηαο θαη γηα ην
Cedrus brevifolia
Η έλαξμε ηεο δξάζεο ηνπνζεηείηαη ηνλ Οθηψβξην 2010. Ωζηφζν ε ζπιινγή θπηηθνχ πιηθνχ
πνπ ζα αμηνπνηεζεί ζηηο γελεηηθέο αλαιχζεηο, γηα κεξηθά απφ ηα ππφ κειέηε είδε, μεθίλεζε
απφ ηα κέζα Μαξηίνπ 2010. Γηα ζθνπνχο πινπνίεζεο ηεο δξάζεο έρεη ήδε πξαγκαηνπνηεζεί
ζπιινγή θξέζθνπ θπηηθνχ ηζηνχ (θχιια) απφ ηνπο δπν ππνπιεζπζκνχο ηεο *Centaurea
akamantis, θαζψο επίζεο θαη απφ ππνπιεζπζκνχο ησλ άιισλ ππφ κειέηε εηδψλ, σο
αθνινχζσο: (1) *Astragalus macrocarpus subsp. lefkarensis – ηξείο απφ ηνπο έμη γλσζηνχο
ππνπιεζπζκνχο, (2) *Ophrys kotschyi – δχν απφ ηνπο γλσζηνχο ππνπιεζπζκνχο
(πξνβιέπεηαη δεηγκαηνιεςία απφ πέληε ππνπιεζπζκνχο), (3) *Arabis kennedyae – έλαλ απφ
ηνπο ηξεηο ππνπιεζπζκνχο.
Δπίζεο, νη κέρξη ηψξα επηζθέςεηο ζηνλ νηθφηνπν 9590 *Γάζε Cedrus brevifolia (Cedrosetum
brevifoliae), θαζψο θαη ζηε ζέζε εγθαηάζηαζεο ηνπ ΜΑΦ εληφο ηνπ δάζνπο ηνπ Κππξηαθνχ
θέδξνπ, νδήγεζαλ ζηνλ επαλαζρεδηαζκφ ησλ δεηγκαηνιεςηψλ θπηηθνχ πιηθνχ γηα ηνλ θέδξν.
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Ο αθξηβήο ζρεδηαζκφο ησλ δεηγκαηνιεςηψλ ζα πξνζδηνξίδεηαη ζην ρέδην Παξαθνινχζεζεο.
Η λέα πξνζέγγηζε ζα απνζθνπεί ζηελ πιεξέζηεξε θαη ζε κηθξήο–θιίκαθαο (fine-scale)
αλάιπζε ησλ γελεηηθψλ δνκψλ πνπ ζρεκαηίδεη ν πιεζπζκφο ηνπ θέδξνπ ζε δηαθνξεηηθέο
κνξθέο – ππθλφηεηεο κείμεο, αθφκε θαη κε άιια είδε, ελψ ζα εθαξκνζηεί εμ’ νινθιήξνπ
εληφο ηνπ ΜΑΦ. Θα πξέπεη λα ηνληζηεί φηη ν λένο ζρεδηαζκφο πινπνίεζεο ησλ
δεηγκαηνιεςηψλ γηα ηνλ νηθφηνπν 9590*, ζε θαλέλα βαζκφ δελ κεηαβάιεη ηα ηερληθά θαη
πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο δξάζεο απηήο. Αληηζέησο, ηα απνηειέζκαηα ηνπ λένπ
ζρεδηαζκνχ ζα απνηειέζνπλ ζεκαληηθά εξγαιεία γηα ζηνρεπκέλε δηαρείξηζε ηνπ νηθνηφπνπ,
αθνχ ν ζρεδηαζκφο ζα θαιχςεη δηαθνξεηηθέο κνξθέο δαζνθνκηθψλ κείμεσλ πνπ ζρεκαηίδεη
ην βαζηθφ είδνο ηνπ νηθνηφπνπ (Cedrus brevifolia) κε άιια θχξηα δαζηθά είδε. Απηφ ζα
νδεγήζεη θαη ζηε ζχληαμε εθείλσλ ησλ δηαρεηξηζηηθψλ κέηξσλ πνπ ζα αληαπνθξίλνληαη
πιεξέζηεξα ζηελ αεηθφξν δηαρείξηζε θαη δηαηήξεζε ηνπ γελεηηθνχ απνζέκαηνο ηνπ
νηθνηφπνπ 9590*.
Οη δεηγκαηνιεςίεο γηα φια ηα είδε πξνβιέπεηαη λα νινθιεξσζνχλ ζηα κέζα ηεο άλνημεο ηνπ
2011, ελψ ην ζηάδην ησλ κνξηαθψλ αλαιχζεσλ θαη εθηίκεζεο ηεο γελεηηθήο πνηθηιφηεηαο ηνπ
θάζε είδνπο ζα μεθηλήζεη κε ηελ νινθιήξσζε ηεο ζπιινγήο ηνπ αληίζηνηρνπ θπηηθνχ πιηθνχ
απφ ην πεδίν. Η δξάζε απηή εθηηκάηαη φηη ζα έρεη νινθιεξσζεί εληφο ηνπ πξνβιεπφκελνπ
ζηελ πξφηαζε ρξνλνδηαγξάκκαηνο (επηέκβξηνο 2010).
Με βάζε νξηζκέλα δεδνκέλα πνπ πξνέθπςαλ κεηά ηελ έλαξμε ηνπ έξγνπ, έρεη δξνκνινγεζεί
κεξηθή ηξνπνπνίεζε ζηνλ ηξφπν εθηέιεζεο ηεο Γξάζεο θαη ηεο θαηαλνκήο ηνπ
πξνυπνινγηζκνχ ηεο. Σα λεφηεξα δεδνκέλα αθνξνχλ ζην γεγνλφο φηη ην UNDP-ACT,
παξαρψξεζε γηα ηνπο ζθνπνχο ηνπ έξγνπ, εξγαζηεξηαθνχο ρψξνπο θαη εμεηδηθεπκέλν
εμνπιηζκφ (Παξάξηεκα 1Α & Παξάξηεκα 5), πνπ αληαπνθξίλνληαη ζηηο αλάγθεο πινπνίεζεο
ηκήκαηνο ηεο δξάζεο. Ωο εθ ηνχηνπ, κέξνο ησλ εξγαζηψλ ηεο Γξάζεο (απνκφλσζε γελεηηθνχ
πιηθνχ –DNA- απφ θξέζθν θπηηθφ ηζηφ) ζα πινπνηεζεί ζην εξγαζηήξην ηνπ UNDP-ACT,
ελψ νη ππφινηπεο ζα πινπνηεζνχλ φπσο είραλ αξρηθά ζρεδηαζηεί (κε αγνξά ππεξεζηψλ). Έηζη,
ην ρξεκαηηθφ πνζφ ηεο δξάζεο πνπ αθνξνχζε εμ’ νινθιήξνπ αγνξά ππεξεζηψλ, ρσξίδεηαη
ηψξα ζε ηέζζεξηο θαηεγνξίεο δαπαλψλ: (i) Αγνξά ππεξεζηψλ, (ii) Αγνξά εμνπιηζκνχ, (iii)
Αγνξά αλαισζίκσλ, (iv) Μηζζνδνζία πξνζσπηθνχ. πγθεθξηκέλα, ζηνλ εμνπιηζκφ πνπ
παξαρσξήζεθε απφ ην UNDP-ACT γηα ζθνπνχο ηνπ έξγνπ, έρεη πξνζηεζεί επηπξφζζεηνο
εμνπιηζκφο (Παξάξηεκα 4) πνπ αγνξάζηεθε γηα ηηο αλάγθεο ηεο Γξάζεο, νχησο ψζηε λα
δηαζθαιηζηεί ζην αθέξαην ε πινπνίεζε ηεο Γξάζεο, φπσο απηή πεξηγξάθεηαη ζηελ πξφηαζε
ηνπ έξγνπ. Ο εμνπιηζκφο πνπ απνθηήζεθε ζηα πιαίζηα ηεο Γξάζεο απηήο ζα ζπλερίζεη θαη
κεηά ην πέξαο ηνπ έξγνπ λα ρξεζηκνπνηείηαη γηα ζθνπνχο δηαηήξεζεο εηδψλ θαη νηθνηφπσλ
ηεο Κχπξνπ, απφ ην πξνζσπηθφ ηεο Μνλάδαο Γηαηήξεζεο ηεο Φχζεο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ
Frederick, αθνχ απνηειεί επξέσο απνδεθηφ επηζηεκνληθά θαη ηερληθά, εμνπιηζκφ
εξγαζηεξίσλ κνξηαθήο γελεηηθήο. Η αθξηβήο δηεθπεξαίσζε ηεο εξγαζίαο απηήο
δηαζθαιίδεηαη θαη απφ πιεπξάο αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ, αθνχ ην Παλεπηζηήκην Frederick έρεη
εληάμεη ζην πξνζσπηθφ πνπ εκπιέθεηαη ζηε δξάζε απηή, ηε Λέθηνξα κνξηαθήο γελεηηθήο Γξα
Μαξία Παληειίδνπ. πκβνιή ζηελ άξηηα πινπνίεζε ηεο εξγαζίαο ζα έρεη θαη ν ΤΓΔ, ν
νπνίνο είλαη δηδάθησξ Γαζηθήο Πιεζπζκηαθήο Γελεηηθήο.
πλέρηζε θαη πινπνίεζε ησλ εξγαζηψλ ηεο Γξάζεο, κε ελίζρπζε ηκεκάησλ γελνκηθνχ DNA
θαζψο θαη αλάιπζε ηνπ κεγέζνπο ησλ ηκεκάησλ ελίζρπζεο, ζα γίλεη κε ηελ δηαδηθαζία ηεο
αγνξάο ππεξεζηψλ (φπσο πξνβιεπφηαλ ζηελ πξφηαζε), απφ εξγαζηήξηα κνξηαθήο γελεηηθήο
ζην εμσηεξηθφ.
Οη πην πάλσ αιιαγέο κεηαβάιινπλ ην ζπλνιηθφ πξνυπνινγηζκφ ηνπ έξγνπ, εληνχηνηο δελ
ππνβάιιεηαη αίηεκα γηα δηαθνξνπνίεζε ηεο εγθεθξηκέλεο αηηνχκελεο ρξεκαηνδφηεζεο ηνπ
έξγνπ απφ ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή, αθνχ ε αχμεζε ζην ζπλνιηθφ πξνυπνινγηζκφ ηεο
δξάζεο ζα θαιπθζεί απφ ηδίνπο πφξνπο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Frederick.
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3.1.6. Γξάζε Α6: Αμηνπνίεζε ησλ εκπεηξηψλ άιισλ Δπξσπατθψλ ρσξψλ πνπ
πηνζέηεζαλ ηελ πξνζέγγηζε ΜΑΦ
Η έλαξμε ηεο δξάζεο έγηλε ηνλ Μάην 2010, κε ηε δηεπζέηεζε επίζθεςεο κειψλ ηνπ έξγνπ
(απφ ηξεηο ζπλεξγαδφκελνπο θνξείο) ζηελ πεξηνρή πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ «Πηινηηθφ Γίθηπν
Μηθξν-Απνζεκάησλ Φπηψλ ζηε Γπηηθή Κξήηε» (LIFE04 NAT/GR/000104). Η επίζθεςε
απηή πξαγκαηνπνηήζεθε ζηηο 16-19 Μαΐνπ 2010, θαη ζε απηή ηα κέιε ηνπ έξγνπ είραλ ηελ
δπλαηφηεηα λα έρνπλ ζεηξά επαθψλ κε ην ζπληνληζηή ηνπ έξγνπ ζηε Κξήηε (Καζ. Κψζηα
Θάλν) θαζψο θαη κε κέιε ηνπ επηζηεκνληθνχ πξνζσπηθνχ πνπ εξγάζηεθε ζην ελ ιφγσ έξγν.
Δπίζεο, πξαγκαηνπνηήζεθε ζεηξά επηζθέςεσλ ζην πεδίν, κειεηψληαο ηνλ ηξφπν εθαξκνγήο
θαη ηα απνηειέζκαηα ησλ δηαθφξσλ δξάζεσλ / δξαζηεξηνηήησλ πνπ αλαπηχρζεθαλ εληφο ησλ
ΜΑΦ.
Παξάιιεια, έρνπλ γίλεη νη ζρεηηθέο ελέξγεηεο ψζηε κέιε ηνπ έξγνπ λα δηελεξγήζνπλ
επίζθεςε ζηελ Ιζπαλία κέζα ζηνλ Οθηψβξην 2010, φπνπ εθεί ζα ηχρνπλ ελεκέξσζεο απφ ηνλ
Γξ Emilio Laguna θαη κέιε ηεο επηζηεκνληθήο ηνπ νκάδαο, γηα ηηο δηαδηθαζίεο θαη ηα
απνηειέζκαηα εθαξκνγήο ηεο πξνζέγγηζεο ησλ ΜΑΦ ζηελ πεξηνρή ηνπο. Σν ηαμίδη ζηελ
Ιζπαλία πξνβιέπεηαη λα θαιχςεη δχν πεξηνρέο (Minorca, Valencia), φπνπ ε πξνζέγγηζε ησλ
ΜΑΦ έρεη πηνζεηεζεί. Η δξάζε εθηηκάηαη φηη ζα έρεη πινπνηεζεί εληφο ηνπ πξνβιεπφκελνπ
ρξνλνδηαγξάκκαηνο (Μάξηηνο 2011), σζηφζν, ε επίζθεςε ζηελ άιιε πεξηνρή πνπ πηνζέηεζε
ηελ πξνζέγγηζε ησλ ΜΑΦ (ινβελία) ελδερνκέλσο λα ρξεηαζηεί λα πξαγκαηνπνηεζεί
αξγφηεξα, εάλ απηφ θξηζεί θαηαιιειφηεξν. ηελ αμηνπνίεζε ησλ εκπεηξηψλ άιισλ
Δπξσπατθψλ ρσξψλ πνπ πηνζέηεζαλ ηελ πξνζέγγηζε ΜΑΦ ζπλέβαιαλ θαη ε επίζθεςε δπν
εκπεηξνγλσκφλσλ ζε ζέκαηα ΜΑΦ, απφ ηα αληίζηνηρα έξγα LIFE πνπ δηεθπεξαηψζεθαλ ζηελ
Βαιέλζηα (Ιζπαλίαο), θαζψο θαη απφ ηελ ζπκκεηνρή ηνπ ΤΓΔ ζηε ζπλάληεζε εξγαζίαο πνπ
έγηλε απφ ην αληίζηνηρν έξγν LIFE+ ζηε Βνπιγαξία (βι. Γξάζε Δ5).
ηα πιαίζην πινπνίεζεο ηεο δξάζεο απηήο, ν πξνυπνινγηζκφο ηνπ έξγνπ, πξνβιέπεη ηελ
θάιπςε ησλ εμφδσλ πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ απφ ηνπο θνξείο ηνπ εμσηεξηθνχ θαηά ηηο εθεί
επηζθέςεηο κειψλ ηνπ έξγνπ PLANT-NET CY απφ ην Σκήκα Πεξηβάιινληνο (Γ). Ωζηφζν,
επεηδή ν Γ παξνπζηάδεη πεξηνξηζκέλε επειημία σο πξνο ηελ απεπζείαο αγνξά ππεξεζηψλ (σο
δεκφζηνο νξγαληζκφο), ε θάιπςε ησλ εμφδσλ απηψλ ζα γίλεη απφ ην Παλεπηζηήκην Frederick.
Ωο εθ ηνχηνπ, ην πνζφ πνπ αληηζηνηρεί ζηε ζρεηηθή θαηεγνξία δαπαλψλ ζα πξέπεη λα
κεηαθηλεζεί απφ ην Γ πξνο ην Παλεπηζηήκην. Η αιιαγή απηή ζε θακία πεξίπησζε δε ζα
επηθέξεη ηξνπνπνίεζε ησλ δξάζεσλ κε ηηο νπνίεο ζρεηίδεηαη, αθνχ απηέο ζα δηεθπεξαησζνχλ
κέζσ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ.
3.1.7. Γξάζε Γ.1: Δγθαηάζηαζε ησλ ΜΑΦ ζην πεδίν
Η δξάζε απηή βξίζθεηαη ζε εμέιημε απφ ηνλ Ινχιην 2010, φπσο πξνβιεπφηαλ ζην
ρξνλνδηάγξακκα ηεο πξφηαζεο ηνπ έξγνπ. ηε θάζε απηή έρεη μεθηλήζεη ε δηακφξθσζε ησλ
ελεκεξσηηθψλ πηλαθίδσλ πνπ ζα ηνπνζεηεζνχλ εληφο ησλ ΜΑΦ, ελψ νη ζπλεξγαδφκελνη
θνξείο βξίζθνληαη ζε επαθή γηα ηελ επηινγή ηνπ πιηθνχ θαη ηεο ηερληθήο πνπ ζα
ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηε ζήκαλζε ηεο πεξηκέηξνπ ησλ ΜΑΦ (φπσο έρεη εγθξηζεί απφ ηελ ΔΔΔ).
Δπίζεο, κέζα απφ επηηφπηεο επηζθέςεηο ζην πεδίν, κέιε απφ ηνπο ζπλεξγαδφκελνπο θνξείο
θαη ηελ ΟΓΔ ζα αλαδεηήζνπλ θαη πξνζδηνξίζνπλ ηηο πηζαλέο ζέζεηο πνπ ρξεηάδνληαη
πεξίθξαμε, θαζψο θαη ηελ πνξεία ράξαμεο θαη θαηαζθεπήο ησλ κνλνπαηηψλ εληφο ησλ ΜΑΦ.
Η δξάζε απηή ζα πινπνηεζεί κε βάζε ην ρξνλνδηάγξακκα (νινθιήξσζε ηνλ Ινχλην 2011).
3.1.8. Γξάζε Γ.2: Δγθαηάζηαζε ησλ κφληκσλ επηθαλεηψλ παξαθνινχζεζεο
Η έλαξμε ηεο δξάζεο έγηλε κε βάζε ην ρξνλνδηάγξακκα ηνπ έξγνπ (Ινχληνο 2010). Οη
ηξέρνπζεο εξγαζίεο ηεο δξάζεο απνζθνπνχλ ζηελ επεμεξγαζία ησλ κέρξη ηψξα ζηνηρείσλ
πνπ ζπιιέρζεθαλ απφ ηηο πξνπαξαζθεπαζηηθέο δξάζεηο. Σα ζηνηρεία απηά ζε ζπλδπαζκφ κε
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ηελ ηειηθή ζχληαμε ησλ «ρεδίσλ Παξαθνινχζεζεο» (Γξάζε Α.3) ζα θαζνξίζνπλ ηνλ
αξηζκφ θαη ηελ νξηνζέηεζε ησλ επηθαλεηψλ παξαθνινχζεζεο εληφο θάζε ΜΑΦ.
Ο βαζηθφο εμνπιηζκφο πνπ πξνβιεπφηαλ γηα ηελ δξάζε απηή έρεη παξαιεθζεί εκπξφζεζκα
(Παξάξηεκα 4) θαη έρεη ηεζεί πξνο ρξήζε γηα ηελ πινπνίεζε ηεο δξάζεο, αιιά θαη γηα ηελ
θάιπςε ησλ ππνινίπσλ αλαγθψλ πνπ πεγάδνπλ κέζα απφ ηηο αλάγθεο δηεθπεξαηψζεηο ησλ
δξάζεσλ ηνπ έξγνπ.
Η δξάζε αλακέλεηαη λα νινθιεξσζεί εληφο ηνπ πξνβιεπφκελνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο
(νινθιήξσζε ηνλ Ινχλην 2011).
3.1.9. Γξάζε Γ.3: Παξαθνινχζεζε ησλ ΜΑΦ
Η δξάζε αλακέλεηαη λα μεθηλήζεη ηνλ Οθηψβξην ηνπ 2011.
3.1.10. Γξάζε Γ.4: Δθαξκνγή κέηξσλ δηαηήξεζεο εληφο ησλ ΜΑΦ
Με βάζε ην πξνβιεπφκελν ρξνλνδηάγξακκα, ε έλαξμεο ηε δξάζεο αλακέλεηαη ηνλ Οθηψβξην
ηνπ 2011. Ωζηφζν, πινπνηήζεθαλ νξηζκέλεο δξαζηεξηφηεηέο πνπ ζα κπνξνχζαλ λα
μεθηλήζνπλ ελσξίηεξα. πγθεθξηκέλα, ηνλ Μάξηην ηνπ 2010, πξαγκαηνπνηήζεθαλ ηερλεηέο
επηθνληάζεηο ζε 70 άηνκα *Ophrys kotschyi κε ζθνπφ ηε βειηίσζε ηεο αλαπαξαγσγηθήο
επηηπρίαο ηνπ είδνπο. Σα απνηειέζκαηα ησλ πεηξακάησλ θξίλνληαη σο απνιχησο επηηπρή.
3.1.11. Γξάζε Γ.5: Δκπινπηηζκφο ησλ πιεζπζκψλ ησλ ππφ κειέηε εηδψλ
Η έλαξμε ηεο δξάζεο ηνπνζεηείηαη ηνλ Οθηψβξην ηνπ 2011 θαη δελ αλακέλνληαη
θαζπζηεξήζεηο ζηελ ηήξεζε ηνπ πξνβιεπφκελνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο (Ινχληνο 2010).
3.1.12. Γξάζε Γ.6: Αμηνπνίεζε ησλ πθηζηάκελσλ Βνηαληθψλ Κήπσλ ηνπ
Τκήκαηνο Γαζψλ γηα ηελ εθηφο ηφπνπ δηαηήξεζε ησλ ππφ κειέηε εηδψλ
Η έλαξμε ηεο δξάζεο ηνπνζεηείηαη ηνλ Ινχιην ηνπ 2011 θαη δελ αλακέλνληαη θαζπζηεξήζεηο
ζηελ ηήξεζε ηνπ πξνβιεπφκελνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο.
3.1.13. Γξάζε Γ.7: Σπιινγή θαη απνζήθεπζε ζπεξκάησλ ησλ ππφ κειέηε εηδψλ
ζηελ ηξάπεδα ζπεξκάησλ ηνπ Ιλζηηηνχηνπ Γεσξγηθψλ Δξεπλψλ γηα ηελ
εθηφο ηφπνπ δηαηήξεζή ηνπο
Η έλαξμε ηεο δξάζεο έγηλε ηνλ Απξίιην ηνπ 2010. Γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο δξάζεο έγηλε
ζπιινγή ζπεξκάησλ απφ ηξία ππφ κειέηε είδε, ησλ νπνίσλ ε ρξνληθή πεξίνδνο σξίκαλζεο
ησλ ζπεξκάησλ ζπλέπηπηε. πγθεθξηκέλα, ζπιιέρζεθαλ ζπέξκαηα απφ: (i) * Arabis
kennedyae – 38 θαξπνί (θέξαηα) (~ 988 ζπέξκαηα), *Astragalus macrocarpus subsp.
lefkarensis – 47 ρέδξσπεο (~ 312 ζπέξκαηα) θαη (iii) *Ophrys kotschyi – 66 θάςεο. Οη θαξπνί
θαη ηα ζπέξκαηα ησλ θπηψλ απηψλ θπιάζζνληαη ζηα εξγαζηήξηα πνπ παξαρψξεζε γηα ηνπο
ζθνπνχο ηνπ έξγνπ ην UNDP-ACT (Παξάξηεκα 1Α & Παξάξηεκα 5). Σα ζπέξκαηα ζα
παξαδνζνχλ ζηελ ηξάπεδα ζπεξκάησλ ηνπ Ιλζηηηνχηνπ Γεσξγηθψλ Δξεπλψλ, φηαλ ζα είλαη
έηνηκα γηα απνζήθεπζε. Γηα ηα ππφινηπα είδε (*Centaurea akamantis, Cedrus brevifolia,
Quercus alnifolia), ε ζπιινγή ησλ ζπεξκάησλ ζα γίλεη φηαλ νη θαξπνί ηνπο ζα είλαη ψξηκνη
γηα ζπιινγή.
Η δξάζε αλακέλεηαη λα πινπνηεζεί εληφο ηνπ πξνβιεπφκελνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο
(νινθιήξσζε ηνλ Ινχλην 2013).
3.1.14. Γξάζε Γ.8: Φχιαμε ησλ ΜΑΦ
Η έλαξμε ηεο δξάζεο ηνπνζεηείηαη ηνλ Ιαλνπάξην ηνπ 2012 θαη δελ αλακέλνληαη
θαζπζηεξήζεηο ζηελ ηήξεζε ηνπ πξνβιεπφκελνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο.
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3.1.15. Γξάζε Γ.1: Δλεκεξσηηθή εθζηξαηεία, δηνξγάλσζε ζπλαληήζεσλ
εξγαζίαο, ζεκηλαξίσλ θαη ζπλεδξίσλ, παξαγσγή ελεκεξσηηθνχ πιηθνχ
Η έλαξμε ηεο δξάζεο απηήο έγηλε ηνλ Ιαλνπάξην ηνπ 2010. Ωζηφζν, νη εξγαζίεο ηεο δξάζεο
εληαηηθνπνηήζεθαλ κε ηελ πξφζιεςε απφ ηελ Οκνζπνλδία Πεξηβαιινληηθψλ θαη
Οηθνινγηθψλ Οξγαλψζεσλ Κχπξνπ (ΟΠΟΟΚ - ππεχζπλνο θνξέαο γηα ηελ πινπνίεζε ηεο
δξάζεο) ηνπ εκπιεθφκελνπ ζην έξγν πξνζσπηθνχ, ηνλ Φεβξνπάξην ηνπ 2010. Η κηθξή απηή
θαζπζηέξεζε (ελφο κελφο) ζηελ πξφζιεςε ηνπ πξνζσπηθνχ, δελ επεξέαζε νπζηαζηηθά ηελ
πνξεία πινπνίεζεο ησλ εξγαζηψλ ηνπ έξγνπ, ε νπνία θαη ζα δηεθπεξαησζεί εληφο ηνπ
πξνβιεπφκελνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο (νινθιήξσζε ηνλ Ινχλην 2013).
Αθφκε, αιιάδεη ε ζπκκεηνρή ηνπ UNDP ζην έξγν, φπσο αλαθέξεηαη επίζεο ζηελ πεξηγξαθή
ηεο Γξάζεο Δ.1. Οη δξαζηεξηφηεηεο γηα ηηο νπνίεο ήηαλ ππεχζπλν ην UNDP, θαη νη νπνίεο
είραλ ζρέζε κε ηελ παξνχζα δξάζε, ζα δηεθπεξαησζνχλ απφ ην Παλεπηζηήκην Frederick.
Σνπηθέο ζπλαληήζεηο εξγαζίαο κε θνηλφηεηεο:
Η εξγαζία απηή νινθιεξψζεθε ζηηο 27/07/2010 [Παξαδνηέν “Four reports from the
participatory rural appraisals and local workshops” (Παξάξηεκα 6)], κε θαζπζηέξεζε πέληε
κελψλ απφ ην αξρηθφ ρξνλνδηάγξακκα. Η θαζπζηέξεζε ζηελ πινπνίεζεο ηεο εξγαζίαο
ζπλδέεηαη κε ηε ζπλεπίδξαζε ησλ πην θάησ παξαγφλησλ:

Καζπζηέξεζε ζηελ πξφζιεςε απφ ηελ ΟΠΟΟΚ ηνπ πξνζσπηθνχ πνπ ζα εκπιεθφηαλ
ζην έξγν (ε πξφζιεςε έγηλε ηελ 1ε Φεβξνπαξίνπ 2010).

Δπηθπιάμεηο νξηζκέλσλ απφ ηηο ηνπηθέο αξρέο λα ζπλαληεζνχλ κε εθπξνζψπνπο ηνπ
έξγνπ. Οη επηθπιάμεηο πήγαδαλ είηε απφ ηελ θαρππνςία θαη ηηο αξλεηηθέο εληππψζεηο πνπ
είραλ ζρεκαηίζεη γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ δηθηχνπ Natura 2000 ζηελ πεξηνρή ηνπο (κε ην
επηρείξεκα φηη, κε ηνλ ηξφπν απηφ, ην θξάηνο πεξηνξίδεη ηελ νηθνδνκηθή αλάπηπμε θαη
κεηψλεη δξαζηηθά ηελ αμία ηεο γεο), είηε απφ ηελ άγλνηά ηνπο φζνλ αθνξά ζηνπο ζθνπνχο ηνπ
πξνγξάκκαηνο LIFE+, ην νπνίν ζεψξεζαλ σο εξγαιείν γηα ηελ πξνζηαζία ηεο θχζεο θαη
κφλν, αθήλνληαο έμσ ηνλ αλζξψπηλν παξάγνληα.

Γπζθνιία αλάπηπμεο/αλεχξεζεο δηαχισλ επηθνηλσλίαο κε άηνκα ησλ ηνπηθψλ αξρψλ,
ε νπνία βαζίζηεθε ζηελ αξλεηηθή ζηάζε, φπσο αλαθέξζεθε πην πάλσ, γηα έξγα πνπ
πξνέξρνληαη απφ επξσπατθνχο θαη θξαηηθνχο κεραληζκνχο θαη ζηνρεχνπλ ζηελ πξνζηαζία
ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο.
Με ηελ επηκνλή ησλ θνξέσλ ηνπ έξγνπ γηα ηελ αλεχξεζε άιισλ δηαχισλ επηθνηλσλίαο (φπνπ
ήηαλ αλαγθαίν), νη ζπλαληήζεηο εξγαζίαο πξαγκαηνπνηήζεθαλ κε πνιχ ζεηηθά απνηειέζκαηα,
φπσο απηά παξνπζηάδνληαη ζην Παξάξηεκα 6. Γηα ηελ επηηπρή πινπνίεζε ηεο εξγαζίαο
απηήο, ην Παλεπηζηήκην Frederick ελέηαμε ζηελ νκάδα ηνπ έξγνπ, δπν εκπεηξνγλψκνλεο (έλα
ςπρνιφγν θαη έλα θνηλσληνιφγν). ηφρνο ηεο έληαμεο ησλ δπν απηψλ εηδηθψλ ήηαλ ε
θαζνδήγεζε σο πξνο ηνλ ηξφπν πξνζέγγηζεο ησλ θνηλνηήησλ θαζψο θαη ηε δνκή θαη ην
πεξηερφκελν ησλ παξνπζηάζεσλ πξνο ηνπο θαηνίθνπο.
Δπίζεο, πέξα απφ ηηο ζπκβαηηθέο ππνρξεψζεηο ζηα πιαίζηα ηνπ έξγνπ, κέιε ησλ
ζπλεξγαδφκελσλ θνξέσλ, επηζθέθζεθαλ ην δεκνηηθφ ζρνιείν ηεο θνηλφηεηαο Μηηζεξνχ,
φπνπ παξνπζίαζαλ ην έξγν θαη ηνπο ζθνπνχο ηνπ ζηνπο καζεηέο (Παξάξηεκα 6).
Κάιπςε ηνπ έξγνπ απφ ηα Μέζα Μαδηθήο Δπηθνηλσλίαο:
Με ηελ έλαξμε ηνπ έξγνπ εηνηκάζηεθε θαη δεκνζηεχηεθε ην πξψην δειηίν ηχπνπ ηνπ έξγνπ
ζε εθεκεξίδα παγθχπξηαο θπθινθνξίαο (08/02/2010) [Παξαδνηέν “Media coverage: 1 press
release” (Παξάξηεκα 7)].
Δλεκεξσηηθφ πιηθφ, ελεκεξσηηθά δειηία:
χκθσλα κε ην ρξνλνδηάγξακκα ηνπ έξγνπ (Ινχληνο 2010) έρεη εηνηκαζηεί θαη απνζηαιεί ην
πξψην ελεκεξσηηθφ δειηίν [Παξαδνηέν “Newsletter” (Παξάξηεκα 8)], ην νπνίν παξνπζηάδεη
ην έξγν θαη ηνπο ζηφρνπο ηνπ, θαζψο θαη ηα ππφ κειέηε είδε θαη νηθνηφπνπο. Σν δειηίν
ζηάιζεθε ζε έληππε (1000 αληίγξαθα) θαη ειεθηξνληθή κνξθή (ζε 411 ειεθηξνληθέο
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δηεπζχλζεηο) ζε φινπο ηνπο ζπλεξγαδφκελνπο θνξείο ηνπ έξγνπ, ζηηο ηνπηθέο αξρέο, ζε
νξγαλσκέλα ζχλνια πνπ γεηηληάδνπλ κε ηα ΜΑΦ, ζε δηάθνξεο θπβεξλεηηθέο ππεξεζίεο, κε
θπβεξλεηηθέο πεξηβαιινληηθέο νξγαλψζεηο, ηδησηηθέο επηρεηξήζεηο θαη άιια νξγαλσκέλα
ζχλνια (Παξάξηεκα 9). Η απνζηνιή ηνπ ελεκεξσηηθνχ πιηθνχ νινθιεξψζεθε ηνλ Αχγνπζην
2010.
3.1.16. Γξάζε Γ.2: Τερληθέο εθδφζεηο, δεκηνπξγία ηζηνζειίδαο, παξαγσγή
ςεθηαθψλ δίζθσλ, εθιατθεπκέλε αλαθνξά.
Η δξάζε μεθίλεζε ηνλ Ιαλνπάξην ηνπ 2010, ελλέα κήλεο λσξίηεξα απφ φηη πξνβιεπφηαλ
(Οθηψβξηνο 2010), γηα δεκηνπξγία ηεο ηζηνζειίδαο ηνπ έξγνπ, ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ
Πξνγξάκκαηνο LIFE. Γηα ηε δεκηνπξγία ηεο ηζηνζειίδαο, νη ζπληειεζηέο ηνπ έξγνπ έιαβαλ
επίζεο ππφςε ηηο παξαηεξήζεηο ηεο εθπξνζψπνπ ηεο Δμσηεξηθήο Οκάδαο Παξαθνινχζεζεο
ηνπ έξγνπ Γξνο Γεσξγίαο Βαιαψξα, νη νπνίεο έγηλαλ ζηα πιαίζηα επίζθεςήο ηεο γηα
παξαθνινχζεζε ηεο πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ. Η ηζηνζειίδα ηνπ έξγνπ [Παξαδνηέν “Website
development” – (Παξάξηεκα 10)] νινθιεξψζεθε λσξίηεξα (Μάηνο 2010) θαη βξίζθεηαη ζηε
δηεχζπλζε www.plantnet.org.cy, ζε δχν γιψζζεο (Διιεληθά θαη Αγγιηθά). Η ηζηνζειίδα
παξνπζηάδεη ήδε αξθεηά ςειή επηζθεςηκφηεηα, ππεξβαίλνληαο ηνλ ζηνρεπφκελν αξηζκφ
επηζθεπηψλ αλά κήλα (50 επηζθέπηεο/κήλα – Παξάξηεκα 10). Η ηζηνζειίδα ελεκεξψλεηαη ζε
ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα παξέρνληαο πιεξνθνξίεο γηα ην έξγν θαη ηελ πνξεία πινπνίεζήο
ηνπ.
Πέξα απφ ηηο ζπκβαηηθέο ππνρξεψζεηο, φπσο απηέο θαζνξίδνληαη ζηελ πξφηαζε ηνπ έξγνπ, νη
ζπληειεζηέο ηνπ έρνπλ δεκηνπξγήζεη επηηπρεκέλεο (ζπρλή επίζθεςε απφ ρξήζηεο ηνπ
δηαδηθηχνπ) εηδηθέο ζειίδεο – ρψξνπο, ηφζν ζηελ πχιε θνηλσληθήο δηθηχσζεο “Facebook”
(Group: Establishment of a Plant Micro-reserve Network in Cyprus for the Conservation of
Priority Species and Habitats), φζν θαη ζηνλ ηζηνρψξν ηνπ “youtube-Channels” (PLANTNET CY), παξέρνληαο δπλαηφηεηα γηα ζπλερή επηθνηλσλία θαη ελεκέξσζε ηνπ επξχηεξνπ
θνηλνχ.
Σν έξγν έρεη παξνπζηαζηεί ζε δπν Γηεζλή Δπηζηεκνληθά ζπλέδξηα [Παξαδνηέν “Publication
in international conference” (Παξάξηεκα 11)]: (i) TOP Biodiversity, 1st International Bicommunal Conference held in Cyprus on Biodiversity, 3rd - 4th June 2010, Cyprus θαη (ii) 12th
International Symposium on Legal Aspects of European Forest Sustainable Development, 31st
May – 2nd June 2010, κε πξνθνξηθέο αλαθνηλψζεηο (oral presentations). Δπίζεο ζρεηηθφ
θείκελν απφ ηελ θάζε παξνπζίαζε έρεη δεκνζηεπζεί ζηα πξαθηηθά ησλ ζπλεδξίσλ.
Η κέρξη ηψξα πνξεία πινπνίεζεο ηεο δξάζεο επηβεβαηψλεη φηη ζα έρεη νινθιεξσζεί ζχκθσλα
κε ην πξνβιεπφκελν ρξνλνδηάγξακκα (Ινχλην 2013).
3.1.17. Γξάζε Γ.3: Λεηηνπξγία Κέληξσλ Πιεξνθφξεζεο εληφο ηξηψλ Βνηαληθψλ
Κήπσλ
Η έλαξμε ηεο δξάζεο ηνπνζεηείηαη ην Γεθέκβξην ηνπ 2011, ελψ ε πινπνίεζε ηεο ζα
δηαξθέζεη κέρξη ην ηέινο ηνπ έξγνπ (Ινχλην 2013).
3.1.18. Γξάζε Γ.4: Δηνηκαζία θαη δεκνζίεπζε ελφο βηβιίνπ γηα ηηο εκπεηξίεο ζηα
ΜΑΦ
Η δξάζε απηή μεθίλεζε ζην πξνβιεπφκελν απφ ηελ πξφηαζε ρξνληθφ δηάζηεκα (Ινχιηνο
2010) θαη αλακέλεηαη λα νινθιεξσζεί κε βάζε ην ρξνλνδηάγξακκα (Ινχληνο 2013). Ο ΔΤΔ
βξίζθεηαη ζε επαθή κε ηνπο δπν εκπεηξνγλψκνλεο ζε ζέκαηα ΜΑΦ (Γξ Laguna θαη Καζ.
Θάλν), γηα ηε δηακφξθσζε ηεο δνκήο ηνπ βηβιίνπ, κέζα απφ ηνλ θαζνξηζκφ ηνπ «Πίλαθα
Πεξηερνκέλσλ» ηνπ βηβιίνπ. Έρεη επίζεο απνθαζηζηεί φηη, κε ηελ ηειηθή δηακφξθσζε ηνπ
«Πίλαθα Πεξηερνκέλσλ», απηφο ζα απνζηαιεί ζε κηθξφ αξηζκφ άιισλ εκπεηξνγλσκφλσλ ζε
ζέκαηα ΜΑΦ, νη νπνίνη ζα ζπκβάινπλ ζηε ζπγγξαθή ηνπ βηβιίνπ.
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3.1.19. Γξάζε Δ.1: Γηαρείξηζε έξγνπ
Η δξάζε απηή εμαζθαιίδεη ηελ ζπληνληζκέλε πινπνίεζε ηνπ έξγνπ. ε απηήλ
πεξηιακβάλεηαη ε ζχζηαζε ηεο ΟΓΔ. Η έλαξμε ηεο δξάζεο πξαγκαηνπνηήζεθε ζχκθσλα κε
ην πξνβιεπφκελν ρξνλνδηάγξακκα (Ιαλνπάξηνο 2010), ελψ ηνλ ίδην κήλα νξίζηεθαλ θαη ηα
κέιε ηεο ΟΓΔ πνπ δελ θαζνξίδνληαλ ζηελ πξφηαζε (ΤΓΔ θαη ΟηΓΔ). Η κέρξη ηψξα
ζπλεξγαζία ησλ δηθαηνχρσλ, γηα ην ζπληνληζκφ ησλ επηκέξνπο δξάζεσλ θαη ελεξγεηψλ ηνπ
έξγνπ είλαη άςνγε θαη ηα πεξηζζφηεξα ζέκαηα αληηκεησπίζηεθαλ ρσξίο ηδηαίηεξα
πξνβιήκαηα θαη θαζπζηεξήζεηο.
Η νηθνλνκηθή δηαρείξηζε ηνπ έξγνπ δφζεθε σο ππεξγνιαβία, απφ ην Παλεπηζηήκην Frederick
ζηελ εηαηξεία «Αηιαληίο πκβνπιεπηηθή», αθνχ ζεσξήζεθε πσο νη δηάθνξεο δπζθνιίεο πνπ
ζα κπνξνχζαλ λα πξνθχςνπλ σο πξνο ηελ νηθνλνκηθή δηαρείξηζε ζα αληηκεησπίδνληαλ
θαιχηεξα απφ έλα θνξέα πνπ δηαζέηεη πξνεγνχκελε πείξα ζηελ νηθνλνκηθή δηαρείξηζε
πξνγξακκάησλ LIFE.
ρεδηάζηεθε ην ινγφηππν ηνπ έξγν, πνπ απεηθνλίδεη ηελ ρξπζνθίηξηλε θάησ επηθάλεηα ηνπ
θχιινπ ηεο Quercus alnifolia θαη πεξηιακβάλεη ην αθξψλπκν PLANT-NET CY.
Έρνπλ επηζεκαλζεί νξηζκέλα ιάζε πνπ εθ παξαδξνκήο ζπκπεξηιήθζεθαλ ζηνλ Πίλαθα
“Deliverable Products of the Project” θαη σο εθ ηνχηνπ παξνπζηάδεηαη ε αλάγθε λα γίλνπλ νη
εμήο ηξνπνπνηήζεηο: (i) δηφξζσζε ηεο εκεξνκελίαο παξάδνζεο ηνπ “Inception Report” απφ
31/03/2010 ζε 31/09/2010 θαη (ii) δηαγξαθή ηνπ παξαδνηένπ “First Progress Report”
30/12/2010, αθνχ κεηά ηελ ζχληαμε θαη παξάδνζε ηνπ “Inception Report” ζα εηνηκαζηεί θαη
παξαδνζεί ζε ρξνληθφ δηάζηεκα κηθξφηεξν ησλ 18 κελψλ ην “Mid-term Report with payment
request” (30/06/2011). Οη αλαζεσξεκέλνη Πίλαθεο ησλ ρξνλνδηαγξακκάησλ πινπνίεζεο ησλ
εθζέζεσλ έξγνπ, ησλ παξαδνηέσλ έξγνπ θαη ησλ νξνζήκσλ έξγνπ ππνβάιινληαη ζην
Παξάξηεκα 12.
Δθπξφζσπνο ηεο εμσηεξηθήο νκάδαο παξαθνινχζεζεο (Γξ. Γεσξγία Βαιαψξα), επηζθέθηεθε
ηελ έδξα ηνπ έξγνπ (Απξίιην 2010), φπνπ έηπρε ιεπηνκεξνχο πεξηγξαθήο ηεο κέρξη ηφηε
πνξείαο ηνπ θαζψο θαη ησλ πξνβιεκάησλ πνπ είραλ παξνπζηαζηεί εληφο ησλ πξψησλ
ηεζζάξσλ κελψλ πινπνίεζήο ηνπ. Η Γξ Βαιαψξα είρε επίζεο ηελ επθαηξία λα ζπκκεηάζρεη
ζε επηζθέςεηο πεδίνπ, φπνπ παξαθνινχζεζε ηηο πξνθαηαξθηηθέο δξαζηεξηφηεηεο γηα ηελ
εγθαηάζηαζε νξηζκέλσλ ΜΑΦ.
Οη Γηθαηνχρνη ηνπ έξγνπ πξνρψξεζαλ ζηελ πιήξσζε ησλ ζέζεσλ πνπ πξνβιέπνληαλ λα
πιεξσζνχλ έσο ηψξα, ζχκθσλα κε ηελ πξφηαζε ηνπ έξγνπ (Παξάξηεκα 13).
Θα πξέπεη λα αλαθεξζεί επίζεο φηη, ε δηεχζπλζε ηνπ UNDP-ACT δήηεζε φπσο ηξνπνπνηεζεί
ν βαζκφο θαη ηξφπνο ζπκκεηνρήο ηνπ νξγαληζκνχ ζην έξγν. Η αλάγθε γηα ηελ αιιαγή απηή
πξνέθπςε κεηά ηελ ππνβνιή ηεο πξφηαζεο θαη ζπλδέεηαη κε ηε δξαζηηθή κείσζε ηνπ
πξνζσπηθνχ ηνπ UNDP-ACT θαη ηελ αδπλακία ζε βάζνο εκπινθήο ησλ ελαπνκεηλάλησλ
ζηειερψλ ηνπ ζηελ πινπνίεζε δξάζεσλ ηνπ έξγνπ. Η αιιαγή δε ζα επηθέξεη ηξνπνπνίεζε
ησλ δξάζεσλ ζηηο νπνίεο ζπκκεηέρεη ην UNDP-ACT, αθνχ απηέο ζα δηεθπεξαησζνχλ κέζσ
ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Frederick.
Σέινο, ν Γ, σο δεκφζηνο νξγαληζκφο, παξνπζηάδεη πεξηνξηζκέλε επειημία σο πξνο ηελ
αγνξά ππεξεζηψλ, αθφκα θαη γηα ρακεινχ θφζηνπο δξαζηεξηφηεηεο. Γηα ηελ αληηκεηψπηζε
ηεο δπζθνιίαο απηήο, ε αγνξά ππεξεζηψλ γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπ Dr. Emilio Laguna ζηηο
ηέζζεξηο ζπλαληήζεηο ηεο ΔΔΔ θαζψο θαη γηα ηελ δηεμαγσγή ηξηψλ επηζθέςεσλ (θαζ’ φιε ηε
δηάξθεηα ηνπ έξγνπ) απφ δπν εκπεηξνγλψκνλεο ζε ζέκαηα ΜΑΦ, απφ ηελ Βαιέλζηα (Γξάζε
Δ.5), ζα γίλεη απφ ην Παλεπηζηήκην Frederick θαη σο εθ ηνχηνπ ην πνζφ πνπ αληηζηνηρεί ζηε
ζρεηηθή θαηεγνξία δαπαλψλ ζα πξέπεη λα κεηαθηλεζεί απφ ην Γ πξνο ην Παλεπηζηήκην. Η
αιιαγή απηή ζε θακία πεξίπησζε δε ζα επηθέξεη ηξνπνπνίεζε ησλ δξάζεσλ κε ηηο νπνίεο
ζρεηίδνληαη, αθνχ απηέο ζα δηεθπεξαησζνχλ κέζσ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ.
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3.1.20. Γξάζε Δ.2: Παξαθνινχζεζε έξγνπ
Η έλαξμε ηεο δξάζεο έγηλε ηνλ Ιαλνπάξην ηνπ 2010 θαη ζε πξψηε θάζε πεξηειάκβαλε ηε
ζχληαμε θαη δηακφξθσζε ελφο «Πξσηνθφιινπ Παξαθνινχζεζεο» ηνπ έξγνπ, κε ζθνπφ ηνλ
ππνινγηζκφ - αμηνιφγεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ δξάζεσλ ηνπ έξγνπ ζε ζχγθξηζε κε
ηελ αξρηθή θαηάζηαζε, ηνπο ζηφρνπο θαη ηα αλακελφκελα απνηειέζκαηα. Σν πξσηφθνιιν
απηφ αλαπηχρζεθε αξρηθά απφ ηελ ΟΓΔ θαη ηειηθά δηακνξθψζεθε θαη εγθξίζεθε απφ ηελ
ΔΔΔ θαηά ηελ πξψηε ηεο ζπλάληεζε. Η αλάπηπμε θαη ε εθαξκνγή ηνπ Πξσηνθφιινπ
Παξαθνινχζεζεο (Παξάξηεκα 14) εμαζθαιίδεη ηε ζσζηή θαη πνηνηηθή εθηέιεζε ησλ
δξάζεσλ θαη ηελ εκπξφζεζκε νινθιήξσζε ησλ παξαδνηέσλ ησλ δξάζεσλ θαζ’ φιε ηε
δηάξθεηα ηνπ έξγνπ. Με βάζε ηε κέρξη ζηηγκήο πνξεία πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ θαίλεηαη φηη
φινη νη Γείθηεο πνπ έρνπλ θαζνξηζηεί ζην «Πξσηφθνιιν Παξαθνινχζεζεο» ζα θαιπθζνχλ
κέζα ζηα πξνβιεπφκελα ρξνλνδηαγξάκκαηα (Παξάξηεκα 13). Παξ’ φια απηά, εάλ
πξνθχςνπλ νπνηεζδήπνηε απνθιίζεηο απφ ηνπο δείθηεο ηνπ πξσηνθφιινπ, απηέο αλακέλεηαη
λα δηαθαλνχλ κέζα απφ ηελ επφκελε ζπλάληεζε ηεο ΔΔΔ, ηνλ Απξίιην ηνπ 2011.
3.1.21. Γξάζε Δ.3: Λεηηνπξγία ηεο Δπηζηεκνληθήο Δπηηξνπήο
Η ζχλζεζε ηεο ΔΔΔ απνθαζίζηεθε εληφο ηνπ πξψηνπ κήλα απφ ηελ έλαξμε ηνπ έξγνπ, κεηά
απφ ζρεηηθή αιιεινγξαθία θαη ζπλελλνήζεηο πνπ είρε ε ΟΓΔ κε ηα πξνβιεπφκελα απφ ηελ
πξφηαζε πξφζσπα θαη θνξείο.
Η ΔΔΔ απνηειείηαη απφ ηνπο: (1) θα Υξηζηίλα Παληαδή - Δπηθεθαιήο ηεο ΟΓΔ, Σκήκα
Πεξηβάιινληνο, (2) Γξ Κψζηαο Καδήο - ΔΤΔ, Παλεπηζηήκην Frederick, (3) Γξ ΝηθφιαοΓηψξγνο Ηιηάδεο - ΤΓΔ, Παλεπηζηήκην Frederick, (4) θ Σάθεο Σζηληίδεο – Πξντζηάκελνο
Σνκέα Πάξθσλ θαη Πεξηβάιινληνο, Σκήκαηνο Γαζψλ, (5) Γξ Κπξηάθνο Γεσξγίνπ Δπηζηεκνληθφο Δθπξφζσπνο Παλεπηζηήκηνπ Αζελψλ, (6) Γξ Emilio Laguna –
Δκπεηξνγλψκνλαο ζε ζέκαηα ΜΑΦ, Generalita Valenciana, (7) Γξ Κψζηαο Θάλνο Δκπεηξνγλψκνλαο ζε ζέκαηα ΜΑΦ, Παλεπηζηήκην Αζελψλ.
Η πξψηε ζπλεδξίαζε ηεο ΔΔΔ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηηο 13/04/2010 (Παξάξηεκα 15), παξφηη
ζηελ πξφηαζε ηνπ έξγνπ πξνβιεπφηαλ λα γίλεη ην κήλα Μάξηην. Η αιιαγή ζηελ αξρηθή
εκεξνκελία ζπλάληεζεο έγηλε, αθνχ θξίζεθε φηη ε λέα πεξίνδνο ζα εμππεξεηνχζε θαιχηεξα
ηνπο επηζηεκνληθνχο ζθνπνχο ηεο επίζθεςεο ησλ κειψλ ζην πεδίν. Σαπηφρξνλα, ηα κέιε ηεο
Δπηηξνπήο είραλ ηελ επθαηξία λα ζπλαληεζνχλ θαη κε ηελ εθπξφζσπν ηεο εμσηεξηθήο νκάδαο
αμηνιφγεζεο πνπ ηελ πεξίνδν απηή βξηζθφηαλ ζηελ Κχπξν. ηε ζπλάληεζε, ζπδεηήζεθαλ: (i)
ζέκαηα επηζηεκνληθήο θαη ηερληθήο θχζεσο, (ii) ην πεξηερφκελν θαη ε δνκή πνπ ζα πξέπεη λα
έρνπλ ηα ρέδηα Παξαθνινχζεζεο θαη ηα Γηαρεηξηζηηθά ρεδία ησλ ΜΑΦ, (iii) ην
πεξηερφκελν θαη ε κνξθή πνπ ζα πξέπεη λα έρεη ε ηζηνζειίδα ηνπ έξγνπ θαη (iv) ην
Πξσηφθνιιν Παξαθνινχζεζεο ηνπ έξγνπ. Σέινο, εγθξίζεθε ε πξφηαζε ηεο ΟΓΔ γηα ηελ
επηινγή ηεο ηνπνζεζίαο θαη ησλ νξίσλ ησλ πέληε ΜΑΦ. Γηα ηνλ θαιχηεξν ζπληνληζκφ ηνπ
έξγνπ, ηφζν ζε ηερληθφ - επηζηεκνληθφ φζν θαη ζε δηνηθεηηθφ επίπεδν, ε ΟΓΔ βξίζθεηαη ζε
δηαξθή επαθή θαη ζπλεξγαζία (πξνζσπηθέο θαη ηειεθσληθέο ζπλαληήζεηο θαη ειεθηξνληθφ
ηαρπδξνκείν) κε φια ηα κέιε ηεο ΔΔΔ.
3.1.22. Γξάζε Δ.4: Λεηηνπξγία ηνπ Σπκβνπιίνπ Δλδηαθεξφκελσλ Φνξέσλ
Με βάζε ηελ πξφηαζε ηνπ έξγνπ ζην ΔΦ ζα ζπκκεηείραλ νθηψ κέιε. Δληνχηνηο, ε ΟΓΔ
ζεψξεζε νξζφηεξν φπσο δηεπξχλεη ηνλ αξηζκφ ησλ κειψλ ηνπ ΔΦ ζε έληεθα, αθνχ ζε απηφ
πξνζηέζεθαλ επηπιένλ ε Δπηθεθαιήο ηεο ΟΓΔ θαη εθπξφζσπνη απφ ηηο ηέζζεξηο θνηλφηεηεο
πνπ γεηηληάδνπλ κε ηα ΜΑΦ (αληί ησλ δπν εθπξνζψπσλ πνπ πξνβιεπφηαλ αξρηθά). Γηα ην
ζθνπφ απηφ, ζηάιζεθε ελεκεξσηηθή επηζηνιή απφ ηνλ Γ, ζηνπο αληίζηνηρνπο νξγαληζκνχο/
ηκήκαηα, ελεκεξψλνληαο γηα ην έξγν θαη δεηψληαο ηνλ νξηζκφ εθπξνζψπνπ. Σν ΔΦ
ζπγθξνηήζεθε ην Φεβξνπάξην 2010 απφ ηνπο εθπξνζψπνπο ησλ εηαίξσλ θαη ηνπ Τπνπξγείνπ
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Δζσηεξηθψλ, ελψ ν θαζνξηζκφο ησλ εθπξνζψπσλ ησλ ηνπηθψλ θνηλνηήησλ πνπ γεηηληάδνπλ
κε ηα ΜΑΦ, έγηλε κεηά απφ ηηο ηνπηθέο ζπλαληήζεηο εξγαζίαο (Γξάζε Γ.1).
Σν ΔΦ απνηειείηαη απφ ηνπο: (1) θα Υξηζηίλα Παληαδή - Δπηθεθαιήο ηεο ΟΓΔ, Σκήκα
Πεξηβάιινληνο, (2) Γξα Κψζηα Καδή - ΔΤΔ, Παλεπηζηήκην Frederick, (3) Γξα ΝηθφιαΓηψξγν Ηιηάδε - ΤΓΔ, Παλεπηζηήκην Frederick, (4) θ. Μελά Παπαδφπνπιν – Δθπξφζσπν
Γηεπζπληή Σκήκαηνο Γαζψλ, (5) Γξα Διεπζέξην Υαηδεζηεξθψηε - Δθπξφζσπνο Τπνπξγείνπ
Δζσηεξηθψλ, (6) Γξα Nicolas Jarraud – Δθπξφζσπν UNDP-ACT, (7) θ. Σάζν ηαιή Δθπξφζσπν ΟΠΟΟΚ θαη (8) ηέζζεξηο εθπξφζσπνπο ησλ ηνπηθψλ αξρψλ ησλ θνηλνηήησλ πνπ
γεηηληάδνπλ κε ηα ΜΑΦ (Παξάξηεκα 6).
Η πξψηε ζπλεδξίαζε ηνπ ΔΦ έγηλε ζηηο 05/03/2010 (Παξάξηεκα 16) θαη ζε απηήλ
παξνπζηάζηεθε ην έξγν θαη ε κέρξη ηφηε πνξεία ηνπ, ν ηξφπνο εκπινθήο ησλ ηνπηθψλ
θνηλνηήησλ ζην έξγν θαη ν ξφινο ηνπ ΔΦ. ηε ζπλεδξίαζε απηή δελ παξεπξέζεθαλ νη
εθπξφζσπνη απφ ηηο θνηλφηεηεο, αθνχ δελ είραλ νξηζηεί απφ ηηο ηνπηθέο αξρέο. Δληνχηνηο ν
ΔΤΔ είρε ηειεθσληθή επηθνηλσλία κε ηνπο εθπξνζψπνπο ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο,
ελεκεξψλνληάο ηνπο γηα ην έξγν θαη ηελ έλαξμή ηνπ, θαζψο θαη γηα ηηο εξγαζίεο πνπ ζα
πινπνηεζνχλ ζηελ πνξεία ηνπ έξγνπ. Αλαιπηηθφηεξε ελεκέξσζή ηνπο έγηλε θαηά ηηο
ζπλαληήζεηο κε ηηο ηνπηθέο θνηλφηεηεο, ζηα πιαίζηα ηεο Γξάζεο Γ1.
3.1.23. Γξάζε Δ.5: Γηθηχσζε κε άιια έξγα
Η έλαξμε ηεο δξάζεο έγηλε ηνλ Ιαλνπάξην 2010 κε ηελ αλάπηπμε, απφ κέξνπο ηνπ ΔΤΔ,
ζεηξάο επαθψλ κε εθπξνζψπνπο απφ πξνεγνχκελα έξγα LIFE πνπ πηνζέηεζαλ ηελ
πξνζέγγηζε ησλ ΜΑΦ. Μέζα ζε απηά ηα πιαίζηα δηεπζεηήζεθε θαη πξαγκαηνπνηήζεθε
επίζθεςε απφ ηνπο Γξ Vicente Deltoro (12-13/04/10) θαη Γξ Emilio Laguna (14-15/04/10), νη
νπνίνη κεηέθεξαλ ηηο εκπεηξίεο θαη γλψζεηο πνπ απνθφκηζαλ απφ παιαηφηεξα αληίζηνηρα έξγα
(LIFE03 NAT/E/0064 θαη LIFE NAT/E/007355). Η επίζθεςε ηνπ Γξνο Deltoro, ζπλέπεζε κε
ηε δηεμαγσγή ηεο πξψηεο ζπλεδξίαζεο ηεο ΔΔΔ, δίλνληάο ηνπ ηε δπλαηφηεηα λα ζπκκεηέρεη
ζε απηή, εθθξάδνληαο θαη ν ίδηνο δηθέο ηνπ απφςεηο θαη εηζεγήζεηο γηα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ
ην έξγν. Οη δπν εκπεηξνγλψκνλεο επηζθέθζεθαλ φιεο ηηο πεξηνρέο πνπ ζα εγθαηαζηαζνχλ ηα
ΜΑΦ, παξέρνληαο ζεηξά απφ εηζεγήζεηο, ζρεηηθά κε ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηα ππφ κειέηε
είδε/νηθνηφπνπο. Δπίζεο, ζηα πιαίζηα δηθηχσζεο κε άιια έξγα, ν ΤΓΔ έιαβε κέξνο ζε
ζπλάληεζε – εκεξίδα πνπ δηνξγαλψζεθε (27-30/06/10) απφ αληίζηνηρν έξγν ζηε Βνπιγαξία
(LIFE08 NAT/BG/000279), αλαπηχζζνληαο έηζη ζρέζε ζπλεξγαζίαο κε ην εθεί έξγν.
Παξάιιεια δφζεθε ε δπλαηφηεηα λα αλαπηπρζνχλ θαη λα αληαιιαρζνχλ ηδέεο θαη απφςεηο
ζρεηηθά κε ηελ πεξεηαίξσ αμηνπνίεζε ηεο πξνζέγγηζεο ησλ ΜΑΦ ζε Δπξσπατθφ επίπεδν.
Δπηπξφζζεηα, ν ΔΤΔ θαη ν ΤΓΔ ζπκκεηείραλ ζε ελαξθηήξηα εθδήισζε (kick-off meeting)
ηνπ Πξνγξάκκαηνο LIFE πνπ νξγαλψζεθε ηελ 01-02/03/2010 ζηελ Αζήλα, φπνπ
ελεκεξψζεθαλ γηα ηηο ελδεδεηγκέλεο δηαδηθαζίεο πινπνίεζεο ησλ έξγσλ LIFE θαη
παξνπζίαζαλ ζπλνπηηθά ην έξγν.
3.2. Γηαζεζηκφηεηα ησλ θαηάιιεισλ αδεηψλ θαη εγθξίζεσλ.
Σν έξγν δελ απαηηνχζε ηελ εμαζθάιηζε εηδηθψλ αδεηψλ θαη εγθξίζεσλ.
3.3. Πξνβιεπφκελε πξφνδνο κέρξη ηελ επφκελε έθζεζε.
Μέρξη ηελ επφκελε έθζεζε ηνπ έξγνπ (Δλδηάκεζε Έθζεζε - 30/06/2011), νη ζπληειεζηέο ηνπ
έξγνπ ζα ζπλερίζνπλ ηελ πνξεία πινπνίεζεο ησλ δξάζεψλ ηνπ κε βάζε ην ρξνλνδηάγξακκα
πνπ ηέζεθε. πγθεθξηκέλα ζα επηδησρζεί ε πινπνίεζε ησλ Πξνπαξαζθεπαζηηθψλ Δξγαζηψλ
(Γξάζεηο Α1-Α6) θαζψο θαη ε εγθαηάζηαζε θαη πιήξεο αλάπηπμε ησλ ΜΑΦ θαη ησλ
επηθαλεηψλ παξαθνινχζεζεο ζην πεδίν (Γξάζε Γ1, Γ2). Θα ζπλερηζηεί ε ζπιινγή θαη
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απνζήθεπζε ζπφξσλ απφ ηα ππφ κειέηε είδε θαη νηθνηφπνπο (Γξάζε Γ6), ελψ ζα μεθηλήζνπλ
θαη νη εξγαζίεο εθείλεο πνπ ζα ζπκβάινπλ ζηελ πιεξέζηεξε εθαξκνγή ησλ δξάζεσλ
δηαηήξεζεο. Δπίζεο, ζα ζπλερηζηνχλ θαη επεθηαζνχλ νη δξαζηεξηφηεηεο πνπ απνζθνπνχλ
ζηελ επαηζζεηνπνίεζε ηνπ θνηλνχ θαη δηάδνζε ησλ ζηφρσλ θαη απνηειεζκάησλ ηνπ έξγνπ
(Γξάζεηο Γ1 – Γ4). Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη γηα ηηο Γξάζεηο Γ3 θαη Γ6 ν ρξφλνο έλαξμεο ηνπο
ζην ρξνλνδηάγξακκα, δηαθέξεη απφ απηφ πνπ νξίδεηαη κέζα απφ ην θείκελν ηνπ έξγνπ.
Δπίζεο, εθ’ παξαδξνκήο έρεη ζεκεησζεί ρξφλνο πινπνίεζεο αξηζκνχ δξάζεσλ ζε πεξίνδν
πέξα απφ ηελ πξνβιεπφκελε πεξίνδν νινθιήξσζεο ηνπ έξγνπ (30/06/2013). Σα ιάζε απηά
απνηεινχλ κφλν ηππνγξαθηθή – ζπληαθηηθή παξάιεςε θαη δελ επεξεάδνπλ ζε θαλέλα βαζκφ
ηελ πινπνίεζε ησλ ζηφρσλ θαη δξάζεσλ ηνπ έξγνπ.
Σν ρξνλνδηάγξακκα ηνπ έξγνπ καδί κε ηηο ζρεηηθέο δηνξζψζεηο σο πξνο ηελ νινθιήξσζε ησλ
δξάζεσλ παξνπζηάδεηαη ζην Παξάξηεκα 17Α. ην Παξάξηεκα 17Β παξνπζηάδνληαη ζε
πίλαθα θαη κε αθξηβή εκεξνινγηαθή αλαθνξά/απνηχπσζε: Οη πξνβιεπφκελεο εκεξνκελίεο
έλαξμεο θαη νινθιήξσζεο ηεο θάζε δξάζεο ηνπ έξγνπ, ζπκθψλα κε ηελ πξφηαζε ηνπ, καδί
κε ηελ πξαγκαηηθή εκεξνκελία έλαξμεο ή/θαη πινπνίεζεο ηεο θάζε δξάζεο, ζχκθσλα κε ηελ
κέρξη ηψξα πνξεία ηνπ έξγνπ.
4. Οηθνλνκηθφ κέξνο
4.1. Δθαξκνγή ηνπ ινγηζηηθνχ ζπζηήκαηνο.
Γηα ηελ νηθνλνκηθή δηαρείξηζε ηνπ έξγνπ αμηνπνηείηαη ινγηζηηθφ ζχζηεκα, ψζηε λα
δηεπθνιχλεηαη ν έιεγρνο, ε παξαθνινχζεζε θαη θαηαγξαθή ησλ δαπαλψλ ηνπ έξγνπ. Κάζε
δηθαηνχρνο έρεη αλαιάβεη ηελ ππνρξέσζε λα ηεξεί ην ειεθηξνληθφ αξρείν
“LIFE+08_Final_FILE”, θαζψο θαη έλα εηδηθφ θάθειν κε ηνπο ζρεηηθνχο ινγαξηαζκνχο θαη
απνδείμεηο δαπαλψλ ηνπ έξγνπ (π.ρ. κεληαία αλαθνξά αλζξσπνρξφλνπ –timesheets-,
απνδείμεηο αγνξψλ, απνδείμεηο γηα κεηαθηλήζεηο θηι). Η ηήξεζε θαη ζχληαμε ησλ
νηθνλνκηθψλ θαθέισλ ηνπ έξγνπ ηεξνχληαη ζχκθσλα κε ηνπο θαλφλεο ηνπ πξνγξάκκαηνο,
ελψ ε ελεκέξσζε ηνπο γίλεηαη ζε κεληαία βάζε. Γηα ην ζθνπφ απηφ, ν ΟηΓΔ ηνπ έξγνπ
ζπλέηαμε ζρεηηθφ έληππν θαηεπζπληήξησλ νδεγηψλ (Παξάξηεκα 18) ην νπνίν θαη παξαδφζεθε
ζε θάζε έλα απφ ηνπο εηαίξνπο ηνπ έξγνπ. Οη νηθνλνκηθνί θάθεινη αλά εηαίξν ππνβάιινληαη
πξνο εμέηαζε ζηνλ ΟηΓΔ ζε ηξηκεληαία βάζε, κε απνηέιεζκα λα εληνπίδνληαη θαη
αληηκεησπίδνληαη ηπρφλ απνθιίζεηο, ιάζε ή παξαιείςεηο.
Η εθαξκνγή – ηήξεζε ηνπ ινγηζκηθνχ ζπζηήκαηνο αλά εηαίξν γίλεηαη κε βάζε ηελ εζληθή
λνκνζεζία θαη ηηο εζσηεξηθέο δηαηάμεηο ιεηηνπξγίαο πνπ δηέπνπλ θάζε εηαίξν (Παξάξηεκα
19). Θα πξέπεη λα αλαθεξζεί φηη ζε πέληε απφ ηνπο έμη δηθαηνχρνπο ηνπ έξγνπ (Σκήκα
Πεξηβάιινληνο, Σκήκα Γαζψλ, Παλεπηζηήκην Frederick, Δζληθφ Καπνδηζηξηαθφ
Παλεπηζηήκην Αζελψλ θαη ΟΠΟΟΚ) ν Φφξνο Πξνζηηζέκελεο Αμίαο (ΦΠΑ) ζα πξέπεη λα
ζεσξεζεί σο επηιέμηκν έμνδν γηα ηνπο ζθνπνχο ηνπ έξγνπ, αθνχ δελ κπνξνχλ λα ηνλ
αλαθηήζνπλ (Παξάξηεκα 20). Να ζεκεησζεί φηη ηφζν γηα ην Παλεπηζηήκην Frederick φζν θαη
γηα ην Σκήκα Γαζψλ, έρνπλ μεθηλήζεη νη ζρεηηθέο δηαδηθαζίεο έθδνζεο ησλ ζρεηηθψλ
βεβαηψζεσλ απφ ηελ αξκφδηα θνξνινγηθή αξρή ηνπ θξάηνπο. Δληνχηνηο, γηα ην Σκήκα
Γαζψλ ζα πξέπεη λα ζεσξεζεί φηη ζα ηζρχζεη ην ίδην θαζεζηψο κε απηφ ηνπ Σκήκαηνο
Πεξηβάιινληνο, αθνχ θαη ηα δπν ηκήκαηα είλαη θπβεξλεηηθά ηκήκαηα πνπ δηνηθεηηθά
αλήθνπλ ζην ίδην Τπνπξγείν. Σν ζχλνιν ησλ βεβαηψζεσλ ζα ππνβιεζνχλ θαηά ηελ θαηάζεζε
ηεο Δλδηάκεζεο Έθζεζεο.
Σέινο, θαη βάζε κε ηα λέα δεδνκέλα πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ κέρξη ηψξα πνξεία πινπνίεζεο
ηνπ έξγνπ (Γξάζεηο Α.5, Γ.1, Δ.1, Δ5), ε θαηαλνκή ηνπ πξνυπνινγηζκνχ αλά θνξέα
(Financial Application Forms - Form FC) ηξνπνπνηείηαη ζχκθσλα κε ην Παξάξηεκα 21.
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4.2. Σπλερηδφκελε δηαζεζηκφηεηα ηεο ζπγρξεκαηνδφηεζεο.
Η ζπγρξεκαηνδφηεζε ζα ζπλερίζεη λα είλαη δηαζέζηκε, ζε φιε ηε δηάξθεηα ηνπ έξγνπ, φπσο
είρε πξνβιεθηεί αξρηθά κε ηελ πξφηαζε ηνπ έξγνπ (Παξάξηεκα 22).
4.3. Γαπάλεο.
Οη δαπάλεο θαηά ηελ πεξίνδν αλαθνξάο (Ιαλνπάξηνο 2010 – Αχγνπζηνο 2010) ηεο «Αξρηθήο
Έθζεζεο» ηνπ PLANT-NET CY (LIFE80 NAT/CY/000453), θάιπςαλ πνζνζηφ 16,73% ηνπ
ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ έξγνπ, φπσο παξνπζηάδεηαη ζηνλ πην θάησ πίλαθα.


Πίλαθαο πξαγκαηνπνηεκέλσλ δαπαλψλ
Total cost in €

Costs incurred
from the start
date to
31.08.2010 in €

% of total costs

1.096.540

155.869,10

14,21

2. Travel and subsistence

94.237

12.837,92

13,62

3. External assistance

168.300

15.043,41

8,94

4. Durable goods

71.407

66.242,20

92,77

Infrastructure

8.000

0,00

0,00

Equipment

63.407

66.242,20

104,47

Prototype

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6. Consumables

11.500

1.698,85

14,77

7. Other Costs
8. Overheads

9.500

0,00

0,00

98.813

7.681,20

7,77

1.550.297,00

259.372,68

16,73

Budget breakdown categories

1. Personnel

5. Land purchase / long-term lease

TOTAL


Αλαιπηηθά:

Κφζηνο πξνζσπηθνχ θαη Μεηαθηλήζεηο: Αξθεηέο δαπάλεο γηα ην πξνζσπηθφ θαη ηηο
κεηαθηλήζεηο ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ εληφο ηνπ 2011 κε πξφζιεςε επηπξφζζεηνπ πξνζσπηθνχ
απφ ην Σκήκα Γαζψλ θαη έλαξμε πεξηζζφηεξσλ δξάζεσλ πεδίνπ.
Αγνξά Τπεξεζηψλ: Αξθεηέο δαπάλεο πεξηιακβάλνληαη ζηηο δξαζηεξηφηεηεο δηάρπζεο, αγνξά
ππεξεζηψλ γηα γελεηηθέο αλαιχζεηο θαη έμνδα εκπεηξνγλσκφλσλ, νη νπνίεο ζα
πξαγκαηνπνηεζνχλ ζε κεηαγελέζηεξα ζηάδηα ηνπ έξγνπ.
Αλαιψζηκα: Αξθεηά αλαιψζηκα ζα αγνξαζηνχλ γηα ζθνπνχο πεηξακάησλ θχηξσζεο θαη
θχιαμεο ζπεξκάησλ ζε κεηαγελέζηεξεο δξάζεηο ηνπ έξγνπ.
Άιια Έμνδα: Οη δαπάλεο απηέο ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ αξγφηεξα, ζηα πιαίζηα ησλ
δξαζηεξηνηήησλ δηάρπζεο.
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5. Παξαξηήκαηα (Annexes)
5.1 Σπκθσλεηηθά Δηαηξηθήο Σρέζεο
Παξάξηεκα 1: πκθσλεηηθά Δηαηξηθήο ρέζεο. (Annex 1: Partnership Agreements.)
Παξάξηεκα 1Α: πκθσλεηηθφ εηαηξηθήο ζρέζεο πνπ ππνγξάθεθε κεηαμχ ησλ
δηθαηνχρσλ ηνπ έξγνπ. (Annex 1A: The Partnership agreements signed between the
project beneficiaries.)
Παξάξηεκα 1Β: Σξνπνπνηεκέλε ζπκθσλία αλαθνξηθά κε ηε ζπκκεηνρή ηνπ UNDPACT ζην έξγν. (Annex 1B: Modified “Pledging Letter” regarding the participation of
UNDP-ACT in the project.)
5.2 Παξαδνηέα
Παξάξηεκα 2: ΠΑΡΑΓΟΣΔΟ - Βάζε δεδνκέλσλ κε ηα ζηνηρεία ζπιινγήο θαηά ηελ αλαδήηεζε
ησλ ζέζεσλ ησλ ζηνρεπκέλσλ εηδψλ θαη νηθνηφπσλ. (Annex 2: DELIVERABLE - Database with
data gathered through the inventory of the localities of the targeted species/habitats.)
Παξάξηεκα 3: ΠΑΡΑΓΟΣΔΟ - Πέληε ράξηεο (έλαο γηα θάζε Μηθξν-Απφζεκα) θιίκαθαο 1:5000
κε ηα αθξηβή φξηα ησλ Μηθξν-Απνζεκάησλ. (Annex 3: DELIVERABLE - Five 1:5000 scale
maps (one for each PMR) with the exact boundaries of the micro-reserves.)
Παξάξηεκα 6: ΠΑΡΑΓΟΣΔΟ - Σέζζεξηο εθζέζεηο απφ ηηο ηνπηθέο ζπλαληήζεηο εξγαζίαο κε ηηο
θνηλφηεηεο. (Annex 6: DELIVERABLE - Four reports from the participatory rural appraisals and
local workshops.)
Παξάξηεκα 7: ΠΑΡΑΓΟΣΔΟ - Κάιπςε ΜΜΔ: 1 δειηίν ηχπνπ. (Annex 7: DELIVERABLE Media coverage: 1 press release.)
Παξάξηεκα 8: ΠΑΡΑΓΟΣΔΟ – Πξψην ελεκεξσηηθφ Γειηίν. (Annex 8: DELIVERABLE – First
newsletter.)
Παξάξηεκα 10: ΠΑΡΑΓΟΣΔΟ – Ιζηνζειίδα έξγνπ. (Annex 10: DELIVERABLE – Project
website.)
Παξάξηεκα 10A: Γεκηνπξγία ηζηνζειίδαο. (Annex 10Α: Website development.)
Παξάξηεκα 10B: Παξνπζίαζε αξηζκνχ επηζθεπηψλ ηζηνζειίδαο έξγνπ ζε κεληαία
βάζε [δείθηεο παξαθνινχζεζεο]. (Annex 10B: Report on the number of hits at the
project website on a monthly basis [monitoring indicator].)
Παξάξηεκα 11: ΠΑΡΑΓΟΣΔΟ - Γεκνζηεχζεηο ζε δπν δηεζλή ζπλέδξηα. (Annex 11:
DELIVERABLE - Publications in two international conferences.)
5.3 Άιια
Παξάξηεκα 4: Καηάινγνο ηνπ εμνπιηζκνχ πνπ απνθηήζεθε γηα ηνπο ζθνπνχο ηνπ έξγνπ.
(Annex 4: List of necessary equipment acquired for the purposes of the project.)
Παξάξηεκα 5: Φσηνγξαθίεο ηνπ εμνπιηζκνχ θαη ησλ εξγαζηεξηαθψλ/θηηξηαθψλ ππνδνκψλ
πνπ παξαρσξήζεθαλ απφ ην UNDP-ACT, γηα ζθνπνχο ηνπ έξγνπ. (Annex 5: Photographs of
equipment and laboratories/buildings provided by UNDP-ACT for the purposes of the
project.)
Παξάξηεκα 9: Λίζηα απνδεθηψλ ελεκεξσηηθνχ δειηίνπ. (Annex 9: –Newsletter mailing list.)
Παξάξηεκα 12: Αλαζεσξεκέλνη πίλαθεο ρξνλνδηαγξακκάησλ πινπνίεζεο: εθζέζεσλ έξγνπ,
παξαδνηέσλ έξγνπ θαη νξνζήκσλ έξγνπ. (Annex 12: Revised table of: the reporting schedule,
up-to-date table of project Deliverables and Milestones)
Παξάξηεκα 13: Καηάινγνο πξνζσπηθνχ πνπ ζπκκεηέρεη ζηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ. (Annex
13: Table of personnel involved at the project.)
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Παξάξηεκα 14: Πξσηφθνιιν παξαθνινχζεζεο έξγνπ, φπσο εγθξίζεθε απφ ηα κέιε ηεο
Δπηζηεκνληθήο Δπηηξνπήο. (Annex 14: Project monitoring protocol, approved by the
Scientific Committee.)
Παξάξηεκα 15: Πξαθηηθά 1εο ζπλεδξίαζεο ηεο Δπηζηεκνληθήο Δπηηξνπήο Έξγνπ. (Annex 15:
Minutes of the 1st meeting of the project Scientific Committee.)
Παξάξηεκα 16: Πξαθηηθά 1εο ζπλεδξίαζεο ηνπ πκβνπιίνπ Δλδηαθεξφκελσλ Φνξέσλ.
(Annex 16: Minutes of the 1st meeting of the Stakeholders Board.)
Παξάξηεκα 17: Υξνλνδηάγξακκα εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ. (Annex 17: Project Timetable.)
Παξάξηεκα 17Α: Υξνλνδηάγξακκα εθηέιεζεο ησλ δξάζεσλ ηνπ έξγνπ ζχκθσλα κε
ηελ πξνηεηλφκελε απφ ην έξγν ρξνληθή πνξεία πινπνίεζεο θαη ηελ πξαγκαηηθή –
εθηηκψκελε ρξνληθή πεξίνδν πινπνίεζεο ηνπο. (Annex 17Α: Proposed and actual
timetable for the implementation of the project actions).
Παξάξηεκα 17Β: Πξνβιεπφκελεο θαη πξαγκαηηθέο εκεξνκελίεο έλαξμεο θαη
νινθιήξσζεο ησλ δξάζεσλ ηνπ έξγνπ. (Annex 17B: Foreseen and actual start and end
dates for the project’s actions.)
Παξάξηεκα 18: Οδεγφο ηήξεζεο θαη ειέγρνπ νηθνλνκηθψλ θαθέισλ έξγνπ. (Annex 18:
Guide for keeping and checking the project financial files.)
Παξάξηεκα 19: Λίζηα νηθνλνκηθνχ ειέγρνπ έξγνπ (Annex 19: Project financial checklist)
Παξάξηεκα 20: Γήισζε πνιηηηθήο δηθαηνχρσλ ζρεηηθά κε ηνλ ΦΠΑ. (Annex 20:
Beneficiaries declaration regarding VAT policy)
Παξάξηεκα 21: Αλαζεσξεκέλνο πίλαθαο θαηαλνκήο πξνυπνινγηζκνχ έξγνπ αλά δηθαηνχρν.
(Annex 21: Revised table of budget distribution per beneficiary.)
Παξάξηεκα 22: Βεβαίσζε ζπγρξεκαηνδφηεζεο έξγνπ απφ ηνλ πληνληζηή Γηθαηνχρν ηνπ
έξγνπ. (Annex 22: Continued availability of co financing from the project Coordinating
Beneficiary.)
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