
 Όνομα, Επίθετο, Θέση  Λογότυπο(α) Εκδήλωση Δικτύωσης LIFE,  

13/12/18, Centrum Hotel, Λευκωσία 

 

« Συλλογικές δράσεις για τη βελτίωση των μέτρων διατήρησης των  
Ευρωπαϊκών πληθυσμών Θαλάσσιων χελωνών – LIFE EUROTURTLES » 

ΠΕΡΙΟΧΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ: Κύπρος (όλες οι περιοχές) 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 

Συνολικό ποσό: 5,116,167 Euro   

Αιτούμενο ύψος χρηματοδότησης ΕΕ: 3,793,167 Euro 

ΕΤΑΙΡΟΙ ΕΡΓΟΥ: 

Επικεφαλής Εταίρος: Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κροατίας 

Συνεργαζόμενοι εταίροι:  
• Blue World Institute of Marine 

Research and Conservation (Κροατία) 
• Τμήμα Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας 

"Charles Darwin” Πανεπιστήμιο 
Ρώμης 

• WWF Ιταλίας  

ΔΙΑΡΚΕΙΑ: ΕΝΑΡΞΗ: 01/09/2016  -  ΤΕΛΟΣ: 31/08/2021 

• Πανεπιστήμιο Primorska (Σλοβενία) 
• Nature Trust Malta 
• Σύλλογος για την Προστασία της 

Θαλάσσιας Χελώνας – ΑΡΧΕΛΩΝ 
(Ελλάδα) 

• Ωκεανογραφικό Κέντρο Πανεπιστημίου 
Κύπρου 

• Τμήμα Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών 

Μόνικα Δημητρίου, Ειδική Επιστήμονας, 

Ωκεανογραφικό Κέντρο – Πανεπιστήμιο Κύπρου 
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ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ & ΣΤΟΧΟΙ: 

Μόνικα Δημητρίου, Ειδική Επιστήμονας, 

Ωκεανογραφικό Κέντρο – Πανεπιστήμιο Κύπρου 

• Κύριος στόχος: υλοποίηση σειράς δράσεων που αποσκοπούν στη βελτίωση μέτρων 
διατήρησης των δύο ειδών θαλάσσιων χελωνών (Caretta caretta, Chelonia mydas). 

• Μείωση προβλημάτων που προκαλούνται στα αλιευτικά εργαλεία επαγγελματιών ψαράδων 
λόγω ακούσιου εγκλωβισμού θαλάσσιων χελωνών.  

• Βελτιστοποίηση της παρακολούθησης των παραλιών φωλεοποίησης με τη χρήση drone 
και άλλων μεθόδων 
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λόγω ακούσιου εγκλωβισμού θαλάσσιων χελωνών.  

• Αναβάθμιση του Κέντρου Περίθαλψης Θαλάσσιων Χελωνών 
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 Πιλοτική χρήση απωθητικών λαμπτήρων 
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 24ωρη γραμμή άμεσης βοήθειας για διάσωση και περίθαλψη τραυματισμένων χελωνών 
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 Δημιουργία εφαρμογής (app) για κινητά τηλέφωνα, για αναφορά θέασης χελωνών 
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 Ταυτοποίηση θαλάσσιων χώρων συνάθροισης και τροφοληψίας με χρήση drone και ROV 
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 Αφαίρεση εγκαταλειμμένων αλιευτικών εργαλείων από το βυθό και μετατροπή τους σε 
ενέργεια 
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 Εκπαίδευση πρώτων βοηθειών για θαλάσσιες χελώνες σε επαγγελματίες αλιείς 
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 Ευαισθητοποίηση του κοινού και περιβαλλοντική εκπαίδευση 
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ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ / ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΣ 
 
• Ποσοστιαία αύξηση των φωλιών που καταγράφονται και προστατεύονται 

επιτυχώς (μείωση θήρευσης, αύξηση ποσοστού εκκόλαψης). 
 

• Αύξηση ποσοστού επαγγελματιών αλιέων που υιοθετούν καλές πρακτικές 
(πρώτες βοήθειες σε ακούσια αλιευμένες χελώνες, αποφυγή αλίευσης σε 
hot-spot χελωνών). 
 

• Ποσοστιαία μείωση ακούσιου εγκλωβισμού χελωνών σε αλιευτικά εργαλεία. 
 

• Αύξηση ποσοστού αναφορών για τραυματισμένες και νεκρές χελώνες 
(24ωρη γραμμή βοήθειας). 
 

• Αύξηση ποσοστού επιτυχούς περίθαλψης και απελευθέρωσης θαλάσσιων 
χελωνών. 
 

• Μείωση της ποσότητας εγκαταλελειμμένων αλιευτικών εργαλείων στο βυθό 
και αύξηση του ποσοστού παραγωγής ενέργειας από την επεξεργασία των 
αλιευτικών εργαλείων. 
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ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ & ΕΦΑΡΜΟΓΗ 

 
• Σχέδιο Προστασίας Θαλάσσιων Χελωνών 

 
• Περί αλιείας νόμος 

 
• Κύριοι στόχοι: 

• προστασία κύριων παραλιών ωοτοκίας,  
• προστασία αυγών και μικρών χελωνών,  
• προστασία χελωνών στη θάλασσα, 
• μελέτη / παρακολούθηση των χελωνών και της αναπαραγωγικής 

τους δραστηριότητας, 
• ευαισθητοποίηση του κοινού για την προστασία των χελωνών 

 
• Το έργο, μέσω των δράσεων του, συμβάλλει στην εφαρμογή και 

υλοποίηση των πιο πάνω στόχων. 
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ΣΥΝΕΧΙΣΗ (ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ)  

 
• Η προστασία των περιοχών φωλεοποίησης θα συνεχιστεί μέσω εθνικών 

προγραμμάτων. 
 

• Μέσω της χρήσης της εφαρμογής (app) για κινητά εξασφαλίζεται η 
συνέχιση της αναφοράς παρουσίας θαλάσσιων χελωνών και η καταγραφή 
περιοχών συνάθροισης. 
 

• Συνέχιση των καλών πρακτικών μη απόρριψης αλιευτικών εργαλείων στη 
θάλασσα, με την παραμονή κάδων απόρριψης τους και μετά το πέρας του 
προγράμματος.  
 

• Συνέχιση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων στα σχολεία στα πλαίσια των 
δραστηριοτήτων του Ωκεανογραφικού Κέντρου και του ΤΑΘΕ. 
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Μόνικα Δημητρίου, Ειδική Επιστήμονας, 
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