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Το παρόν κείμενο εκπονήθηκε από την Μονάδα Διατήρησης της Φύσης του Πανεπιστημίου Frederick στο πλαίσιο 

του έργου LIFE16 GIE/CY/000709 με τίτλο «Εθνικό Δασικό Πάρκο Τροόδους: Προώθηση φυσικών αξιών και 

οικοσυστημικών υπηρεσιών». Το Έργο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο του 

προγράμματος LIFE+. 

 

The present report has been prepared by Nature Conservation Unit of the Frederick University in the framework 

of the project LIFE16 GIE/CY/000709 entitled ‘Troodos National Forest Park: Promoting natural values and 

Ecosystem Services’. The Project is co-funded by the European Commission in the framework of the project LIFE+. 

 

 

 

 

 

 

Η πλήρης αναφορά στο παρόν κείμενο είναι: 

Ανδρέου Μ., Μαζαράκη Σ. 2017. Πρωτόκολλο Παρακολούθησης του έργου iLIFE-TROODOS. Μονάδα 

Διατήρησης της Φύσης, Πανεπιστήμιο Frederick. Λευκωσία. 

 

This document may be cited as follows: 

Andreou M., Mazaraki S. 2017. Project Monitoring Protocol of the project iLIFE-TROODOS. Nature Conservation 

Unit, Frederick University. Nicosia. 
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Project logo 

Project Monitoring Protocol 
English Summary 
 

Action Ε.2 of the project iLIFE-TROODOS: ‘Troodos National Forest Park: Promoting natural values and 

Ecosystem Services’ (LIFE16 GIE/CY/000709) focuses on the effective and continuous monitoring of the project 

implementation. The Project Monitoring Protocol elaborated within the framework of this action. The Protocol 

includes the methodology for monitoring the project’s actions and presents:  

• The monitoring indicators of the project, as these have been defined in the project proposal  

• The project Action, which is related to each Indicator 

• The deliverable/s that is/are relevant to each Indicator 

• The beneficiary that is responsible for monitoring each Indicator 

• The sources of information used for monitoring each Indicator 

• The target numbers (where applicable) for the required values of each Indicator 

• The deadline for achieving the necessary values for each Indicator 

• The evaluation date of each Indicator by the Project Management Team 

• Divergences from the required values, as these had been initially set; justification for these divergences 

and proposed changes. 

The Project Management Team (PMT) is responsible for the overall monitoring of the project. The Team 

consists of: 

• Mr. Minas Papadopoulos - Project Coordinator and Leader of the PMT (Department of Forests Ministry 

of Agriculture, Rural Development and Environment) 

• Dr. Marios Andreou - Project Manager (Frederick University) 

• Mrs Lia Flourentzou - Communication Coordinator (Contact Advertising Agency Ltd) 

• Mrs Maria Spyrou - Financial Manager (Frederick University).  

 

The Project Manager will evaluate the Project Monitoring Protocol in a regular basis and may suggest any 

changes to the Project Management Team in order to achieve the desired outcomes. The present Monitoring 

Protocol was discussed and approved by all project partners.   
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Project logo 

Πρωτό κόλλό 
Παρακόλόύ θησης Έργόύ 
Δράση E.2 

1. Εισαγωγή 

Το έργο «Εθνικό Δασικό Πάρκο Τροόδους: Προώθηση φυσικών αξιών και οικοσυστημικών υπηρεσιών» 

(LIFE16 GIE/CY/000709) στοχεύει στην αύξηση της ευαισθητοποίησης του κοινού ως προς τις φυσικές αξίες 

του Εθνικού Δασικού Πάρκου Τροόδους (ΕΔΠΤ), για τις οποίες συμπεριλήφθηκε στο Δίκτυο Natura 2000, 

καθώς και τις οικοσυστημικές υπηρεσίες που παρέχει. Για το σκοπό αυτό, οι συνεργαζόμενοι φορείς του 

έργου θα υλοποιήσουν μια ενημερωτική εκστρατεία, ειδικά σχεδιασμένη για την επίτευξη του στόχου του 

έργου. Μια σειρά από δράσεις, εκ των οποίων μία προπαρασκευαστική δράση (Δράση Α), τρεις κύριες 

δράσεις (Δράσεις Β), δύο δράσεις παρακολούθησης των επιπτώσεων του έργου (Δράσεις C), δύο δράσεις 

επικοινωνίας και διάδοσης του έργου και των αποτελεσμάτων του (Δράσεις D) και δύο δράσεις διαχείρισης 

του έργου (Δράσεις Ε), αναμένεται να συμβάλουν στην επίτευξη του στόχου αυτού και στην αλλαγή της 

αρνητική στάσης και αντίληψης των κατοίκων της Κύπρου όσον αφορά στο Δίκτυο Natura 2000. 

Η ορθή και έγκαιρη υλοποίηση των δράσεων του έργου θα πρέπει να βασίζεται σε ένα αποτελεσματικό 

σύστημα παρακολούθησης. Το έργο προνοεί τη δημιουργία δύο διαφορετικών πρωτοκόλλων 

παρακολούθησης: το «Πρωτόκολλο Παρακολούθησης των Κύριων Δράσεων» του έργου και το 

«Πρωτόκολλο Παρακολούθησης Έργου», το οποίο αφορά σε όλες τις δράσεις του Έργου, εκτός των κύριων 

δράσεων. 

2. Πρωτόκολλο Παρακολούθησης Έργου 

Το παρόν έγγραφο αποτελεί το παραδοτέο με τίτλο «Πρωτόκολλο Παρακολούθησης Έργου», όπως 

προνοείται στη Δράση Ε.2 (Παρακολούθηση της προόδου του έργου) του έργου iLIFE-TROODOS. Η Δράση 

Ε.2 στοχεύει στη συστηματική παρακολούθηση του εν λόγω έργου, στην εξασφάλιση της ορθής υλοποίησης 

των δραστηριοτήτων του έργου και στην επίτευξη των επιθυμητών αποτελεσμάτων. 

Το Πρωτόκολλο Παρακολούθησης περιλαμβάνει τη μεθοδολογία για την παρακολούθηση των 

δραστηριοτήτων του έργου. Συγκεκριμένα, περιλαμβάνει: 

• Τους δείκτες παρακολούθησης, όπως αυτοί έχουν προσδιοριστεί στην πρόταση του έργου  

• Τη/τις δράση/εις του έργου με την/τις οποίες σχετίζεται ο κάθε δείκτης 

• Το/τα παραδοτέο/α που σχετίζεται/ονται με τον κάθε δείκτη 

• Τον φορέα ο οποίος θα είναι υπεύθυνος για την παρακολούθηση του κάθε δείκτη 

• Τις πηγές των πληροφοριών που θα χρησιμοποιούνται για την παρακολούθηση του κάθε δείκτη 

• Τους αριθμούς στόχους (όπου εφαρμόζεται) για τις επιθυμητές τιμές του κάθε δείκτη 

• Το χρονικό πλαίσιο της επίτευξης των επιθυμητών τιμών του κάθε δείκτη 

• Τις ημερομηνίες αξιολόγησης του κάθε δείκτη από την Ομάδα Διαχείρισης Έργου  
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Project logo 

• Αποκλείσεις από τις επιθυμητές τιμές, όπως τέθηκαν αρχικά, αιτιολόγηση και προτεινόμενες 

αλλαγές. 

Η παρακολούθηση του έργου και ο έλεγχος της έγκαιρης και ορθής υλοποίησης των παραδοτέων του θα 

πραγματοποιείται από την Ομάδα Διαχείρισης Έργου. Η Ομάδα Διαχείρισης Έργου αποτελείται από τους: 

• κ. Μηνά Παπαδόπουλο - Συντονιστής και Επικεφαλής Ομάδας Διαχείρισης Έργου (Τμήμα Δασών, 

Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος), 

• Δρ. Μάριο Ανδρέου - Υπεύθυνος Διαχείρισης Έργου (Πανεπιστήμιο Frederick), 

• κ. Έλενα Ερωτοκρίτου – Εκπρόσωπος Τμήματος Περιβάλλοντος (Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής 

Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος) και 

• κ. Μαρία Σπύρου - Οικονομική Διαχειρίστρια Έργου (Πανεπιστήμιο Frederick). 

Ο Υπεύθυνος Διαχείρισης Έργου θα αξιολογεί σε τακτά χρονικά διαστήματα το Πρωτόκολλο 

Παρακολούθησης Έργου και δύναται να εισηγείται προς την Ομάδα Διαχείρισης Έργου οποιεσδήποτε 

αλλαγές για την επίτευξη των επιθυμητών αποτελεσμάτων. 

Το παρόν Πρωτόκολλο Παρακολούθησης έχει συζητηθεί και εγκριθεί από όλους του φορείς του έργου. 

3. Οδηγίες συμπλήρωσης Πρωτοκόλλου 

Ο Υπεύθυνος Διαχείρισης Έργου καλείται να συμπληρώνει τις πέντε τελευταίες στήλες του Πρωτοκόλλου. 

Συγκεκριμένα, να καταγράφει: 

• Την ημερομηνία αξιολόγησης 

• Τον χρόνο παράδοσης (έγκαιρη παράδοση, μικρή καθυστέρηση, σημαντική καθυστέρηση) 

• Την ποιότητα του παραδοτέου (πολύ καλή, ικανοποιητική, μη ικανοποιητική) 

• Τη συνολική αξιολόγηση 

• Ενδεχόμενες αποκλίσεις, αιτιολόγηση και προτεινόμενες αλλαγές. 

Η συνολική αξιολόγηση προκύπτει σύμφωνα με τους συνδυασμούς του πίνακα που ακολουθεί. 

 

Έγκαιρη Παράδοση 

Μικρή 

Καθυστέρηση  

(1-2 μήνες) 

Σημαντική  

Καθυστέρηση  

(>3 μήνες) 

Πολύ καλή Άριστη υλοποίηση Καλή υλοποίηση 
Μέτριου βαθμού 

υλοποίηση 

Ικανοποιητική Καλή υλοποίηση 
Μέτριου βαθμού 

υλοποίηση 

Ικανοποιητική 

υλοποίηση 

Μη ικανοποιητική  Ελλιπής υλοποίηση 
Ανεπαρκής 

υλοποίηση 
Ανεπιτυχής υλοποίηση 

 

Ποιότητα 

Παραδοτέου 

Χρόνος 

Παράδοσης 



Πρωτόκολλο Παρακολούθησης του έργου iLIFE-TROODOS 

 

Δράση 
Δείκτης 

Παρακολούθησης 

Σημεία ελέγχου 
Δείκτη (συναφή 

Παραδοτέα) 

Υπεύθυνος 
Φορέας* 

Πηγές 
πληροφοριών 

Αριθμός 
(στόχος) 

Χρονικό 
πλαίσιο 

(καταληκτική 
ημερομηνία) 

Ημερομηνία 
Αξιολόγησης 

Αξιολόγηση Αποκλίσεις, 
αιτιολόγηση, 

προτεινόμενες 
αλλαγές 

Χρόνος 
εκτέλεσης 

Ποιότητα 
παραδοτέου 

Συνολική 
Αξιολόγηση 

A.1 
Έγκριση Σχεδίου 

Επικοινωνίας 
Σχέδιο Επικοινωνίας CONTACT 

Παραδοτέο 
Δράσης Α.1 

1 01/2018     
 

C.1 

Έγκριση 
Πρωτοκόλλου 

Παρακολούθησης 
των Κύριων 

Δράσεων 

Πρωτόκολλο 
Παρακολούθησης 

των Κύριων 
Δράσεων 

Τμήμα Δασών 
Παραδοτέο 
Δράσης C.1 

1 02/2018     

 

C.2 

Επιπτώσεις του 
έργου στο κοινό-

στόχο 

Πρώτη, δεύτερη και 
τελική έκθεση με τα 
αποτελέσματα από 
τις ετήσιες έρευνες 
και τις συνεντεύξεις 

Πανεπιστήμιο 
Frederick 

Τηλεφωνικές 
έρευνες 

1/ έτος 
03/2018 
05/2019 
07/2020 

    
 

Συνεντεύξεις 1/ έτος  
    

Online έρευνα 1/ έτος      

Κοινωνικο- 
οικονομικές 
επιπτώσεις 

Αξιολόγηση των 
κοινωνικο- 

οικονομικών 
επιπτώσεων 

Τελική έκθεση με 
τα αποτελέσματα 

από τις ετήσιες 
έρευνες και τις 
συνεντεύξεις 

1 08/2020  

   

 

Πιέσεις από την 
αύξηση των 
επισκεπτών 

Σχέδιο μετριασμού 
για τις πιέσεις των 

επισκεπτών 

Καταμέτρηση 
επισκεπτών 

30 μέρες/ 
έτος 

02/2019  
   

 

D.1 

Δικτύωση με άλλα 
έργα 

Έκθεση από τις 
επισκέψεις των 

μελών της ομάδας 
σε άλλα έργα στο 

εξωτερικό 

Πανεπιστήμιο 
Frederick 

Επισκέψεις σε 
έργα στο 

εξωτερικό 
2 04/2019  

   

 

Προβολή έργου 

Δύο περιλήψεις σε 
συνέδρια 

Συμμετοχή σε 
συνέδρια 

2 07/2020  
   

 

Οδηγός Βέλτιστων 
Πρακτικών 

Πανεπιστήμιο 
Frederick 
CONTACT 

Τμήμα Δασών 

Παραδοτέα 
Δράσεων Β.1-Β.3 

και D.1 
1 07/2020  

   

 



Δράση 
Δείκτης 

Παρακολούθησης 

Σημεία ελέγχου 
Δείκτη (συναφή 

Παραδοτέα) 

Υπεύθυνος 
Φορέας* 

Πηγές 
πληροφοριών 

Αριθμός 
(στόχος) 

Χρονικό 
πλαίσιο 

(καταληκτική 
ημερομηνία) 

Ημερομηνία 
Αξιολόγησης 

Αξιολόγηση Αποκλίσεις, 
αιτιολόγηση, 

προτεινόμενες 
αλλαγές 

Χρόνος 
εκτέλεσης 

Ποιότητα 
παραδοτέου 

Συνολική 
Αξιολόγηση 

Τμήμα 
Περιβάλλοντος 

Τελική Ημερίδα Τμήμα Δασών 
Συμμετέχοντες 
στην ημερίδα 

50 09/2020  
   

 

Σχέδιο 
Επαναληψιμότητας 

Πανεπιστήμιο 
Frederick 
CONTACT 

Τμήμα Δασών 
Τμήμα 

Περιβάλλοντος 

Παραδοτέο 
Δράσης D.1 

1 08/2020  

   

 

D.2 
Προώθηση του 

έργου 

Ενημερωτικά Δελτία CONTACT 
Ενημερωτικά 

Δελτία 
1/ έτος 

03/2018      

03/2019      

03/2020  
   

 

Διαφημιστικό υλικό Τμήμα Δασών 

USB sticks 1000 03/2018      

Αυτοκόλλητα 4000 03/2018      

Σημειωματάρια 2000 03/2018      

Δελτία Τύπου CONTACT 
Δημοσίευση 

Δελτίων Τύπου 
3/ έτος 12/2018 

12/2019 
08/2020 

 
   

 

Άρθρα 
Πανεπιστήμιο 

Frederick 
Δημοσίευση 

Άρθρων 
1/ έτος  

   
 

Ιστοσελίδα Τμήμα Δασών 
Δημιουργία 
ιστοσελίδας 

- 03/2018     
 

Ιστοσελίδα Τμήμα Δασών 
Επισκεψιμότητα 

ιστοσελίδας 

100 
επισκέπτες/ 

μήνα 
09/2020  

   
 

Εκλαϊκευμένη 
Έκθεση 

Πανεπιστήμιο 
Frederick 
CONTACT 

Τμήμα Δασών 

Δημιουργία 
Εκλαϊκευμένης 

Έκθεσης  
1000 09/2020  

   

 

Πινακίδες 
πληροφόρησης 

Πανεπιστήμιο 
Frederick 

Εγκατάσταση 
πινακίδων στους 

8 11/2017     
 



Δράση 
Δείκτης 

Παρακολούθησης 

Σημεία ελέγχου 
Δείκτη (συναφή 

Παραδοτέα) 

Υπεύθυνος 
Φορέας* 

Πηγές 
πληροφοριών 

Αριθμός 
(στόχος) 

Χρονικό 
πλαίσιο 

(καταληκτική 
ημερομηνία) 

Ημερομηνία 
Αξιολόγησης 

Αξιολόγηση Αποκλίσεις, 
αιτιολόγηση, 

προτεινόμενες 
αλλαγές 

Χρόνος 
εκτέλεσης 

Ποιότητα 
παραδοτέου 

Συνολική 
Αξιολόγηση 

συνεργαζόμενους 
φορείς  

E.1 

Διαχείριση έργου 
Ορισμός Ομάδας 

Διαχείρισης Έργου 
Τμήμα Δασών - - 10/2017     

 

Αναφορά έργου 
Ενδιάμεση Έκθεση Τμήμα Δασών 

Πανεπιστήμιο 
Frederick 

Παραδοτέα 
έργου, 

Πρόοδος έργου 
2 

03/2019      

Τελική Έκθεση 09/2020      

Εξασφάλιση της 
συνέχισης του 

έργου 
After-LIFE Plan Τμήμα Δασών 

Παραδοτέα 
έργου 

1 09/2020  
   

 

Οικονομικός 
έλεγχος έργου 

Audit report Τμήμα Δασών 

Φάκελοι 
οικονομικής 
διαχείρισης 

έργου 

1 09/2020  

   

 

 

 


