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Report for the first
Stakeholders’ workshop
English Summary
Action B.2 ‘Information and awareness workshops’ aimed to improve awareness on the natural values and
through the organization of workshops. The purpose of stakeholders’ workshops is to familiarize stakeholders with
the project objectives and get feedback (if any) about the implementation of the project activities. The importance
of this activity is to increase of knowledge of these stakeholders on natural values, ecosystem services and benefits
provides by the Natura 2000 network as well as to get involved and promote the iLIFE-TROODOS campaign through
their professional activities.
The first stakeholder workshop was organised in Nicosia, at Athalassa Centre of Environmental Awareness and
Education on 17 October, 2018. The workshop was successfully implemented and the participation was
satisfactory. The discussion that followed the presentation showed the participants’ interest on the project and
their will to collaborate for the proper implementation of the projects dissemination activities.
Key outcome of the discussion:
-

TV spots and animation spots might be translated in English.

-

Stakeholders will provide resources/ information (i.e. Geosites of Troodos Geopark, Geological routes
etc.) to be included in the mobile application of the iLIFE-TROODOS project.

-

Partners of iLIFE-TROODOS project will contact Cyprus Broadcasting Corporation (CYBC) in order to
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ecosystem services provided by the Troodos National Forest Park and build capacity of specific stakeholders

arrange the broadcast of TV spots at the framework of CYBC’s social support to Cyprus.
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Έκθεση για το πρώτο εργαστήρι Ενδιαφερόμενων Φορέων

1. Εισαγωγή
Το παρόν έγγραφο αποτελεί το παραδοτέο με τίτλο «Έκθεση για το πρώτο εργαστήρι Ενδιαφερόμενων Φορέων»,
όπως προνοείται στη Δράση Β.2 (Συναντήσεις/ Εργαστήρια πληροφόρησης και ευαισθητοποίησης) του έργου
iLIFE-TROODOS. Η Δράση Β.2 αποσκοπεί στη διοργάνωση συναντήσεων/ εργαστηρίων, τα οποία στοχεύουν

στην ευαισθητοποίηση όσον αφορά στις φυσικές αξίες και τις οικοσυστημικές υπηρεσίες που παρέχει το
Εθνικό Δασικό Πάρκο Τροόδους (ΕΔΠΤ) καθώς και στην ενημέρωση και ανάπτυξη ικανοτήτων
συγκεκριμένων ομάδων ατόμων (ενδιαφερόμενων φορέων).
Η παρούσα έκθεση αφορά στο πρώτο εργαστήρι/ συνάντηση ενδιαφερόμενων φορέων που είχε ως στόχο
την εξοικείωση των ενδιαφερόμενων φορέων με τους στόχους του έργου και την λήψη ανατροφοδότησης
σχετικά με την εφαρμογή των δράσεων του έργου.

2. Εργαστήρι Ενδιαφερόμενων Φορέων
2.1 Συνάντηση Ενδιαφερόμενων Φορέων
Η πρώτη συνάντηση Ενδιαφερόμενων Φορέων του έργου iLIFE-TROODOS (LIFE16 GIE/CY/000709),
πραγματοποιήθηκε στις 17 Οκτωβρίου 2018 στο Κέντρο Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης και Εκπαίδευσης
Αθαλάσσας του Τμήματος Δασών (βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι).
Στη συνάντηση παρευρέθηκαν συνολικά 16 άτομα, εκπρόσωποι φορέων και οργανισμών. Από μέρους του
έργου παρευρέθηκαν οι:
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•

Μάριος Ανδρέου, Υπεύθυνος Διαχείρισης Έργου, Πανεπιστήμιο Frederick

•

Κωνσταντίνος Κουνναμάς, Πανεπιστήμιο Frederick

•

Λοΐζος Κωνσταντίνου, Τμήμα Δασών

•

Έλενα Ερωτοκρίτου, Τμήμα Περιβάλλοντος

•

Σοφία Μαζαράκη, Πανεπιστήμιο Frederick

και ως εκπρόσωποι των Ενδιαφερόμενων Φορέων, παρευρέθηκαν οι:

Όλγα Θεοχάρους, Κυπριακός Οργανισμός Τουρισμού

•

Πέτρος Χατζηκώστας, Αναπτυξιακή Εταιρεία Τροόδους

•

Νίκος Κασίνης, Υπηρεσία Θήρας και Πανίδας

•

Ηρώ Κουζάλη, Πανεπιστήμιο Frederick

•

Γεώργιος Γαβριήλ, Επαρχιακή Διοίκηση Λεμεσού

•

Ανδρέας Κυπριανού, Τμήμα Δασών

•

Έλενα Τσαγγαρίδη, Αναπτυξιακή Εταιρεία Τροόδους

•

Ηρόδοτος Κακούρης, Τμήμα Δασών

•

Ευθύμιος Τσολάκης, Τμήμα Γεωλογικής Επισκόπησης

•

Νικόλας Ηλιάδης, Παγκύπρια Ένωση Δασολόγων

•

Κωνσταντίνος Περικλέους, Φιλοδασικός Σύνδεσμος Κύπρου

2.2 Χαιρετισμός παρευρισκομένων
Ο κ. Λοΐζος Κωνσταντίνου του Τμήματος Δασών καλωσόρισε τους παρευρισκόμενους και ανέφερε ότι
σκοπός της συνάντησης είναι η ενημέρωση των Ενδιαφερόμενων Φορέων σχετικά με το σκοπό και τους
στόχους του έργου iLIFE-TROODOS. Στη συνέχεια έκανε αναφορά στους συνεργαζόμενους φορείς του
έργου, Τμήμα Δασών, Τμήμα Περιβάλλοντος, Μονάδα Διατήρησης της Φύσης του Πανεπιστημίου Frederick
και εταιρεία Contact Advertising Agency Ltd. Στη συνέχεια ανέπτυξε τους λόγους που οδήγησαν στην ανάγκη
υλοποίησης του έργου. Συγκεκριμένα ανέφερε την αρνητική στάση των κατοίκων της Κύπρου για του Δίκτυο
Natura 2000 καθώς και την έλλειψη σχετικής γνώσης για τις οικοσυστημικές υπηρεσίες που μας παρέχει το
ΕΔΠΤ.
Ο κ. Κωνσταντίνου ολοκλήρωσε, αναφέροντας ότι στο πλαίσιο υλοποίησης της Δράσης Β.2 προβλέπεται
ακόμα μια συνάντηση Ενδιαφερόμενων Φορέων κατά το τελευταίο έτος υλοποίησης του έργου (2020).
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•

2.3 Παρουσίαση του έργου
Ακολούθησε παρουσίαση του έργου (βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IΙ) από τον κ. Μάριο Ανδρέου (Υπεύθυνο Διαχείρισης
Έργου), ο οποίος αρχικά ανέλυσε το σκοπό και τους ειδικούς στόχους του έργου. Στη συνέχεια παρουσίασε
ερωτήσεις που διατυπώθηκαν στο κοινό, σε έρευνα που υλοποιήθηκε κατά το στάδιο ετοιμασίας της
πρότασης έργου και οι οποίες καταδεικνύουν την έλλειψη γνώσης αναφορικά με την έννοια οικοσυστημικές
υπηρεσίες και το Δίκτυο Natura 2000, καθώς και την αρνητική στάση των κατοίκων ως προς το Δίκτυο.
Τόνισε ότι, με το τέλος του έργου και την υλοποίηση της εκστρατείας ενημέρωσης αναμένεται ότι τα
αποτελέσματα αυτά να αλλάξουν.
Αναφορικά με το ΕΔΠΤ, ο κ. Ανδρέου παρουσίασε και ανέλυσε στους παρευρισκόμενους τη φυσική/ εγγενή
του αξία, σε επίπεδο οικολογίας, οικοτόπων, χλωρίδας και πανίδας, την έννοια των οικοσυστημικών
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υπηρεσιών, καθώς και ποιες οικοσυστημικές υπηρεσίες προσφέρονται από το ΕΔΠΤ. Στη συνέχεια έκανε
αναφορά στις υποδομές δασικής αναψυχής, οι οποίες συμβάλλουν στη διαφοροποίηση του τουριστικού
προϊόντος, στη βελτίωση της εμπειρίας των επισκεπτών, στην αναζωογόνηση των τοπικών κοινοτήτων και
στην αρτιότερη προστασία του δάσους και κατέληξε στις κυριότερες απειλές που αντιμετωπίζει το ΕΔΠΤ.
Στο τέλος, ο κ. Ανδρέου αναφέρθηκε αναλυτικά στις δράσεις του έργου iLIFE-TROODOS και τόνισε τη
σημασία της συνάντησης ως μηχανισμό προώθησης και ανάπτυξης συνεργασίας όλων των ενδιαφερόμενων
μερών για την προώθηση των στόχων του έργου με ιδιαίτερη έμφαση στην ανάπτυξη σχέσεων με τις τοπικές
κοινότητες και την προώθηση της εκστρατείας ενημέρωσης/ ευαισθητοποίησης του κοινού.
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2.4 Ανοικτή συζήτηση
Μετά την ολοκλήρωση της παρουσίασης του Έργου ακολούθησε συζήτηση με τους παρευρισκόμενους.
Συγκεκριμένα αναφέρθηκαν τα εξής:
•

Ο κ. Γεώργιος Γαβριήλ, Βοηθός Έπαρχος της Επαρχιακής Διοίκησης Λεμεσού ανέφερε ότι η
δημιουργία τελεφερίκ (για την οποία υπεύθυνη ήταν και η Αναπτυξιακή Εταιρεία Τροόδους) και
ποδηλατικών διαδρομών που είχαν αποφασιστεί να γίνουν στο Τροόδος, ο Επίτροπος Ορεινών
Κοινοτήτων, Γιαννάκης Παπαδούρης που είναι Επίτροπος για την προβολή και την προώθηση του
Τροόδους καθώς και τα κοινοτικά συμβούλια της περιοχής αποτελούν σημαντικούς παράγοντες που
μπορούν να συμβάλουν στην ενίσχυση και προβολή του έργου iLIFE-TROODOS.
Στη συνέχεια πρότεινε ως μέσω προώθηση του έργου τη συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας και
Πολιτισμού ώστε α. το υλικό που ετοιμάζεται στο πλαίσιο του έργου να προωθηθεί στα σχολεία και
β. να οργανωθούν εκδρομές με προορισμό το Τροόδος στα σημεία δράσης του έργου.
Επίσης, ο κ. Γαβριήλ πρότεινε το έργο να ενημερώσει τις Φιλόπτωχες Αδελφότητες που
δραστηριοποιούνται σε ενορίες των πόλεων της Κύπρου, ώστε να οργανώνουν εκδρομές σε σημεία
όπου θα μπορούν οι εκδρομείς να ενημερώνονται σχετικά με το Έργο και το Τρόοδος.
Στη συνέχεια αναφέρθηκε σε παλαιότερες συζητήσεις φορέων που είχαν ως θέμα τη δημιουργία
ερευνητικού κέντρου στην περιφέρεια Τροόδους και πως αυτό θα αποτελούσε σημαντικό σημείο
αναφοράς φιλοξενίας, ενημέρωσης και εκπαίδευσης ακαδημαϊκών και φοιτητών από την Κύπρο,
την Ελλάδα και άλλες χώρες. Για το εν λόγω project, ανέφερε, είχαν γίνει σχετικές μελέτες και στις
συζητήσεις παρευρέθηκαν Ελλαδίτες ακαδημαϊκοί αλλά τελικά δεν ολοκληρώθηκε.
Σχετικά με το φωτογραφικό διαγωνισμό τόνισε τη σημασία προβολής του μέσα από τα επαρχιακά
παραρτήματα της Φωτογραφικής Εταιρείας Κύπρου ώστε να έχει μεγαλύτερη απήχηση.
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Ο κ. Γαβριήλ ολοκλήρωσε λέγοντας ότι είναι στη διάθεση των εταίρων του έργου να προσφέρουν
οποιαδήποτε βοήθεια τους ζητηθεί είτε ως Γραφείο επάρχου είτε σε κοινοτικό επίπεδο.

•

Ο κ. Πέτρος Χατζηκώστας ανέφερε σχετικά με τη δημιουργία τελεφερίκ στο Τροόδος ότι υπήρξε
πρόταση, σκέψεις και σενάρια ως μέτρο αποκατάστασης του μεταλλείου Αμιάντου αλλά δεν
γνωρίζει τι έγινε στη συνέχεια.
Συνέχισε επισημαίνοντας ότι το έργο iLIFE-TROODOS από την Αναπτυξιακή Εταιρεία Τροόδους
διαφαίνεται να έχει καλά αποτελέσματα και θα μελετήσει την εφαρμογή για κινητά τηλέφωνα η
οποία ετοιμάστηκε και θα στείλει στους φορείς σχετικά σχόλια εάν και εφόσον χρειάζεται. Στη φάση
αυτή πρότεινε όπως προστεθούν στην εφαρμογή όσο το δυνατό περισσότερα σημεία
ενδιαφέροντος του Τροόδους όπως ο Βοτανικός Κήπος, το Γεωπάρκο Τροόδους κλπ.

•

Η κα. Έλενα Τσαγγαρίδη από την Αναπτυξιακή Εταιρεία Τροόδους εισηγήθηκε όπως το υλικό ή
μέρος αυτού που ετοιμάστηκε στο πλαίσιο του έργου iLIFE-TROODOS προστεθεί στην ιστοσελίδα
τη δημιουργία εκπαιδευτικού υλικού. Τέλος, πρότεινε να προσκληθεί το Τμήμα Δασών σε σεμινάριο
εκπαίδευσης εκπαιδευτικών που οργανώνεται από το Τμήμα Γεωλογικής Επισκόπησης ώστε να
ενημερωθούν οι εκπαιδευτικοί σχετικά με το έργο iLIFE-TROODOS και τη φυσική αξία και τις
οικοσυστημικές υπηρεσίες του ΕΔΠΤ.

•

Ο κ. Ηρόδοτος Κακούρης από το Τμήμα Δασών σημείωσε την ανάγκη εκπαίδευσης ατόμων που
συνοδεύουν επισκέπτες στο Τροόδος. Πρότεινε να εξεταστεί η δημιουργία εξειδικευμένης
διαδρομής από τον Κυπριακό Οργανισμό Τουρισμού σε συνεργασία με τους φορείς υλοποίησης του
έργου iLIFE-TROODOS και την οργάνωση σεμιναρίων όπου οι ενδιαφερόμενοι ξεναγοί θα τυγχάνουν
ειδικής κατάρτισης.

•

Η κ. Όλγα Θεοχάρους του Κυπριακού Οργανισμού Τουρισμού ανέφερε σχετικά με την πρόταση του
κ. Κακούρη ότι τροχιοδρομήθηκαν παρόμοιου τύπου σεμινάρια για εκπαίδευση Οδηγών Βουνού.
Επιπρόσθετα, η κα. Θεοχάρους δήλωσε ότι τα τηλεοπτικά σποτς που ετοιμάστηκαν στο πλαίσιο του
έργου είναι πολύ ωραία, ενδιαφέροντα και φιλικά για τα παιδιά και σίγουρα μπορούν να ελκύσουν
το ενδιαφέρον τους ώστε να θέλουν να επισκεφτούν το Τροόδος. Επίσης, πρότεινε όπως
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του Κέντρου Επισκεπτών Γεωπάρκου Τροόδους, ενώ παράλληλα μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για

μεταφραστούν και στα Αγγλικά και να προβληθούν μέσα από την σελίδα του έργου στο Facebook
αλλά και στο YouTube για μεγαλύτερη και ουσιαστικότερη διάχυση του έργου σε διαφορετικές
ομάδες κοινού όπως π.χ. οι τουρίστες. Δήλωσε ότι σχετικά με το θέμα της προβολής μπορεί να φέρει
τους φορείς του έργου σε επαφή με αρμόδιο άτομο του Κυπριακού Οργανισμού Τουρισμού που
είναι υπεύθυνο με θέματα προβολής. Τέλος, πρότεινε όπως φέρει σε επαφή τους φορείς του έργου
με το αρμόδιο άτομο που είναι υπεύθυνο για τον επερχόμενο προγραμματισμό εκδηλώσεων στις
κοινότητες στην περιοχή Τροόδους.
•

Ο κ. Νίκος Κασίνης από την Υπηρεσία Θήρας και Πανίδας εξέφρασε τις επιφυλάξεις του όσον αφορά
στην προσέλκυση μεγάλου αριθμού επισκεπτών στο ΕΔΠΤ και τόνισε την ανάγκη ενημέρωσης και
ευαισθητοποίησης των κυνηγών.
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•

Ο κ. Ευθύμιος Τσολάκης από το Τμήμα Γεωλογικής Επισκόπησης προσφέρθηκε εκ μέρους του
Τμήματος να παρέχουν όσες πληροφορίες περιλαμβάνει η ιστοσελίδα και χρειάζονται για
ενσωμάτωσή τους στην εφαρμογή για κινητά που ετοιμάστηκε στο πλαίσιο του έργου iLIFETROODOS και πρόσθεσε ότι καλό θα ήταν να γίνει το ίδιο και με πληροφορίες που έχουν στην
κατοχή της η Εταιρεία Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής του Τροόδους, π.χ. εστιατόρια κλπ.

•

Ο κ. Ανδρέας Κυπριανού από το Τμήμα Δασών πρότεινε όπως οι φορείς του έργου έρθουν σε επαφή
με το Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου ώστε να επιτευχθεί η προβολή των τηλεοπτικών σποτ του έργου
στο πλαίσιο κοινωνικής προσφοράς του οργανισμού.

•

Ο κ. Κωνσταντίνος Κουνναμάς από το Πανεπιστήμιο Frederick πρότεινε να δημιουργηθεί νέα
κατηγορία στο μενού της εφαρμογής για κινητά η οποία θα συνδέεται με τη σελίδα όπου είναι
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καταγεγραμμένες οι προγραμματισμένες εκδηλώσεις των κοινοτήτων της περιοχής του Τροόδους.
•

Ο κ. Μάριος Ανδρέου από το Πανεπιστήμιο Φρέντερικ ζήτησε τη βοήθεια των παρευρισκόμενων
για προώθηση του διαγωνισμού φωτογραφίας και της εφαρμογής για κινητά. Αναφορικά με την
πρόταση του κ. Χατζηκώστα για προσθήκη στην εφαρμογή όσο το δυνατό περισσότερων σημείων
ενδιαφέροντος όπως ο Βοτανικός Κήπος, το Γεωπάρκο Τροόδους, ο κ. Ανδρέου επεσήμανε πως αυτό
ήδη έχει γίνει και παρακάλεσε τους παρευρισκόμενους να παρέχουν επιπρόσθετες πληροφορίες
π.χ. για τα γεωλογικά μονοπάτια και τους γεώτοπους ή/και φωτογραφίες, με σκοπό τη διάθεσή στο
ευρύ κοινό όλων των διαθέσιμων ευκαιριών αναψυχής στο ΕΔΠΤ. Τέλος σημείωσε ότι θα ήταν
σημαντικό για την προβολή του έργου εάν οι φορείς των παρευρισκόμενων διέθεταν μέρος του
ενημερωτικού υλικού που ετοιμάστηκε στο πλαίσιο του έργου σε διάφορες εκδηλώσεις ή
συναντήσεις που διοργανώνουν.

•

Ο κ. Λοΐζος Κωνσταντίνου από το Τμήμα Δασών σχετικά με την αναφορά που προηγήθηκε από την
κ. Θεοχάρους για το animation cartoon με τον Δενδρή, ανέφερε ότι είχε μεγάλη απήχηση στα παιδιά
και υπάρχει η σκέψη να δημιουργηθεί μασκότ και ένα σπιτάκι στον εκδρομικό χώρο Πλατάνια.
Σχετικά με θέμα της δημιουργίας τελεφερίκ ανέφερε ότι εξ όσων γνωρίζει, όλες οι μελέτες που
έγιναν σχετικά μέχρι τώρα συλλέγηκαν από τον κ. Παπαδούρη ο οποίος θα τις περιλάβει σε μια
ενιαία μελέτη. Επιπρόσθετα, πρότεινε όπως στα σημεία πληροφόρησης που θα δημιουργηθούν στο
πλαίσιο του έργου iLIFE-TROODOS τοποθετηθεί ενημερωτική πινακίδα για το Γεωπάρκο Τροόδους.

Με το τέλος της συζήτησης, ο κ Κωνσταντίνου ευχαρίστησε τους Ενδιαφερόμενους Φορείς για την
παρουσία και τα εποικοδομητικά σχόλιά τους και τους διαβεβαίωσε ότι οι εισηγήσεις τους θα
μελετηθούν και θα εξεταστεί η εφαρμογή τους στο πλαίσιο του έργου.
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ΕΘΝΙΚΟ ΔΑΣΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΤΡΟΟΔΟΥΣ:
ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ
ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
LIFE16 GIE/CY/000709

1η Συνάντηση Ενδιαφερομένων Φορέων
Μάριος Ανδρέου
Κέντρο Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης και Εκπαίδευσης του Τμήματος Δασών στην Αθαλάσσα
17 Οκτωβρίου 2018

Στόχος του έργου
H αύξηση της ευαισθητοποίησης του κοινού σχετικά με τις φυσικές αξίες του Εθνικού
Δασικού Πάρκου Τροόδους (ΕΔΠΤ), για τις οποίες συμπεριλήφθηκε στο δίκτυο Natura
2000, καθώς και τις οικοσυστημικές υπηρεσίες που παρέχει.

Διάρκεια
2 Οκτωβρίου 2017 - 30 Σεπτεμβρίου 2020
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Συνεργαζόμενοι Φορείς

Προϋπολογισμός
• Συνολικός προϋπολογισμός: €1.313.826 (επιλέξιμο ποσό €1.276.876)
• Συνεισφορά Ευρωπαϊκής Ένωσης: €766.125 (60%)

LIFE Environmental Governance and Information
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Ειδικοί στόχοι έργου
• Η προώθηση της ευαισθητοποίησης του κοινού όσον αφορά στην ανάγκη
προστασίας του δικτύου Natura 2000.
• Η αύξηση της ευαισθητοποίησης σχετικά με τις φυσικές αξίες για τις οποίες το ΕΔΠΤ
(CY5000004) συμπεριλήφθηκε στο δίκτυο Natura 2000.
• Η αλλαγή της αρνητική στάσης των κατοίκων της Κύπρου, όσον αφορά στο δίκτυο
Natura 2000 και των οικοσυστημικών υπηρεσιών που παρέχει, χρησιμοποιώντας
διάφορα μέσα (τοπικές συναντήσεις, εκστρατεία ευαισθητοποίησης/ενημέρωσης
και ενημερωτικό υλικό).
• Η διάδοση γνώσεων σχετικά με τις φυσικές αξίες και τις οικοσυστημικές υπηρεσίες
που παρέχονται από το δίκτυο Natura 2000 σε επαγγελματικές ομάδες-στόχους
(φορείς υλοποίησης πολιτικής).
• Η δημιουργία και παροχή εργαλείων (εφαρμογές για κινητά, οδηγός βέλτιστων
πρακτικών, ντοκιμαντέρ κλπ.) σχετικά με το δίκτυο Natura 2000, τη διατήρηση των
φυσικών αξιών και την παροχή οικοσυστημικών υπηρεσιών προκειμένου να
χρησιμοποιηθούν ευρύτερα σε εθνικό ή/και σε περιφερειακό/διεθνές επίπεδο.
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Q5: Η τοπική κοινωνία της Κύπρου μπορεί να ωφεληθεί
από το Δίκτυο Natura 2000;
n= 440

Q3: Θεωρείται ότι το Δίκτυο Natura 2000 επηρεάζει
αρνητικά τα οικονομικά συμφέροντα των ιδιοκτητών γης
που εντάχθηκαν στο Δίκτυο?
n= 440

Q6: Θεωρείται ότι το Δίκτυο Natura 2000 επηρεάζει
αρνητικά τα οικονομικά συμφέροντα των ιδιοκτητών
γης, επειδή:

Q4: Ποιος από τους πιο κάτω ορισμούς είναι σωστός για
τις οικοσυστημικές υπηρεσίες?
n: 440

Εθνικό Δασικό Πάρκο Τροόδους
Το Εθνικό Δασικό Πάρκο Τροόδους βρίσκεται στην καρδιά της οροσειρά του
Τροόδους και από το 1992 έχει κηρυχθεί σε Εθνικό Δασικό Πάρκο, με σκοπό τη
διαφύλαξη και σωστή αξιοποίηση των πολύτιμων λειτουργιών και αξιών του:
οικολογικών, επιστημονικών, αναψυχικών, υδρολογικών, κοινωνικών και
οικονομικών. Το μεγαλύτερο μέρος του Πάρκου περιλαμβάνεται, από το 2004, στο
Ευρωπαϊκό δίκτυο προστατευόμενων περιοχών «Natura 2000», ως «Εθνικό Δασικό
Πάρκο Τροόδους» (CY5000004).
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Εθνικό Δασικό Πάρκο Τροόδους
Η διασφάλιση της διατήρησης του Εθνικού Δασικού Πάρκου Τροόδους καθίσταται
ύψιστης σημασίας, καθότι συνδέεται άμεσα με την παροχή σημαντικών
οικοσυστημικών υπηρεσιών, περιλαμβανομένων:
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Εθνικό Δασικό Πάρκο Τροόδους
• παροχής νερού, τροφής, πρώτων υλών,
υλικού/βιοποικιλότητας (υπηρεσίες παροχής),

καυσίμων

και

γενετικού

• ρύθμισης κλίματος, νερού και ροής των πλημμυρών, συμβολής στην
ποιότητα του αέρα, προστασίας από ακραία καιρικά φαινόμενα και
διάβρωσης του εδάφους, κλπ. (υπηρεσίες ρύθμισης και συντήρησης),

• παροχής ευκαιριών για ψυχαγωγικές δραστηριότητες, τουρισμό, αισθητική
έμπνευση, καθώς και ως πεδίο εκπαίδευσης και έρευνας (πολιτιστικές
υπηρεσίες).
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Φυσικές αξίες Εθνικού Δασικού Πάρκου Τροόδους
Γεωλογία
• Το ΕΔΠ Τροόδους αποτελεί πόλο έλξης
για τους γεωλόγους ανά το Παγκόσμιο.
• Το Οφιολιθικό Σύμπλεγμα Τροόδους,
αποτελεί έναν από τους πιο καλά
διατηρημένους οφιόλιθους στον κόσμο.
• Σχηματίστηκε πριν από 90 εκατομμύρια
χρόνια, 8.000 m κάτω από την επιφάνεια
της θάλασσας.
• Η ευρύτερη περιοχή του Τροόδους
κηρύχθηκε σε Γεωπάρκο και εντάχθηκε
στον κατάλογο με τα Γεωπάρκα της
UNESCO.
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Φυσικές αξίες Εθνικού Δασικού Πάρκου Τροόδους
Οικότοποι
• Έντεκα οικότοποι του Παραρτήματος Ι της Οδηγίας των Οικοτόπων απαντούν στο
Εθνικό Δασικό Πάρκο Τροόδους, εκ των οποίων τέσσερις είναι προτεραιότητας
(62B0*, 9390*, 9530*, 9560*).
• Oι πιο σημαντικοί και χαρακτηριστικοί είναι:
✓ 9536*: Δάση μαύρης πεύκης
✓ 9540: Μεσογειακά πευκοδάση
✓ 9560*: Δάση της Μεσογείου με άρκευθους
✓ 9390*: Θαμνώνες και δασικές συστάδες της Quercus alnifolia
✓ 5210: Δενδρώδεις θαμνώνες με άρκευθους
✓ 62Β0*: Σερπεντινόφιλα λιβάδια της Κύπρου
✓ 6460: Τυρφώνες του Τροόδους
* Οικότοποι προτεραιότητας
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• Η μοναδική περιοχή που εμφανίζεται ο
οικότοπος 9560 Δάση με Juniperus
foetidissima

•

Μία από τις 3 περιοχές που
εμφανίζεται ο οικότοπος 62Β0*
Σερπεντινόφιλα λιβάδια της Κύπρου

• Περιλαμβάνει το 99,8% της συνολικής έκτασης του οικοτόπου
προτεραιότητας 9530* Δάση Μαύρης στην Κύπρο

Φυσικές αξίες Εθνικού Δασικού Πάρκου Τροόδους
Χλωρίδα
Το Εθνικό Δασικό Πάρκο Τροόδους φιλοξενεί το 40% (786 taxa) του συνόλου της
Κυπριακής χλωρίδας και το 51% (69 taxa) των ενδημικών φυτών. Επιπρόσθετα, 10
taxa των ενδημικών φυτών του νησιού είναι τοπικά ενδημικά. Στο Εθνικό Δασικό
Πάρκο Τροόδους απαντώνται επίσης:
• Πέντε φυτικά είδη, τα οποία έγιναν δεκτά ως νέες προσθήκες στο Παράρτημα ΙΙ της
Οδηγίας των Οικοτόπων, τρία εκ των οποίων είναι προτεραιότητας (*Arabis
kennedyae, *Chionodoxa lochiae, *Pinguicula crystallina).
• Έξι προστατευόμενα φυτικά taxa (Παράρτημα Ι - Σύμβασης της Βέρνης), καθώς και
21 απειλούμενα φυτικά είδη (κατάλογος IUCN).
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Είδη της Oδηγίας των Οικοτόπων

Crocus cyprius

Arabis kennedyae*

Chionodoxa lochiae*

Pinguicula crystallina*

* είδη προτεραιότητας (αναγκαίο να ληφθούν ταχέως μέτρα για τη διατήρησή τους)
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Crocus hartmannianus

Ενδημικά φυτά του ΕΔΠ Τροόδους
(στο όνομα τους υπάρχει η λέξη Τρόοδος)

Acinos troodi

Onosma troodi

Epipactis troodi

Cynoglossum troodi

Alyssum troodi
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Φυσικές αξίες Εθνικού Δασικού Πάρκου Τροόδους
Πανίδα
Το Εθνικό Δασικό Πάρκο Τροόδους περιλαμβάνει:
• Τον μοναδικό πληθυσμό της Loxia curvirostra quillemardi (Σταυρομύτης) στην
Κύπρο, καθώς και τα ενδημικά είδη πουλιών Oenanthe cypriaca (Σκαλιφούρτα),
Certhia brachydactyla dorotheae (Δενδροβάτης), Periparus ater cypriotes
(Πέμπετσος) και Sylvia melanothorax (Τρυπομάζης), τα οποία έγιναν αποδεκτά ως
νέες προσθήκες στο Παράρτημα I της Οδηγίας 79/409/EΟΚ (τροποποιήθηκε το
2009, τώρα ονομάζετε Οδηγία 2009/147/EΕ).
• 14 είδη νυχτερίδων (πέντε από τα οποία περιλαμβάνονται στο Παράρτημα ΙΙ της
Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ).
• Τρία ενδημικά υποείδη θηλαστικών: Ovis gmelini ophion (αγρινό), Hemiechinus
auritus dorotheae (σκαντζόχοιρος) και Mus cupriacus (Κυπριακός ποντικός).
• Το ενδημικό φίδι Hierophis cypriensis, που έγινε δεκτό ως νέα προσθήκη στο
Παράρτημα ΙΙ της Οδηγίας των Οικοτόπων, καθώς και άλλα πέντε ενδημικά.
• Μικρούς πληθυσμούς πεταλούδων Callimorpha quadripunctaria (είδος
προτεραιότητας του Παραρτήματος II της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ). Επίσης, στην
περιοχή απαντώνται όλες (έξι taxa) οι ενδημικές πεταλούδες της Κύπρου.
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Πανίδα
• Η συμπερίληψή του ΕΔΠΤ στις IBA και η κήρυξή του σε Ζώνη Ειδικής Προστασίας για τα
πουλιά υποδηλώνει τη σημαντικότητά του για την πτηνοπανίδα.
• Πάνω από 100 είδη πουλιών απαντούν στο Πάρκο από τα 405 είδη που καταγράφηκαν
στην Κύπρο.

Γύπας (Gyps fulvus)

Σταυρομύτης - Loxia curvirostra

Αετός (Aquila fasciata)

Θουπί (Otus scops cyprius)

Δενδροβάτης (Certhia brachydactyla) Σκαλιφούρτα Oenanthe cypriaca

1η Συνάντηση Ενδιαφερομένων Φορέων – 17 Οκτωβρίου 2018, Αθαλάσσα

Πανίδα

Calosoma sycophanta
Acomys nesiotes – Κυπριακός ακανθοποντικός

Dolichophis jugularis

Eptesicus serotinus

Σαύρα Τροόδους
Phoenicolacerta troodica

Plecotus kolombatovici
Μεσογειακή ωτονυχτερίδα

Callimorpha quaadripunctaria
Πεταλούδα της Ρόδου
Είδος της Οδηγίας των Οικοτόπων
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Απειλές/ Προκλήσεις

➢ Κλιματική Αλλαγή
➢ Πυρκαγιές
➢ Διατήρηση της
βιοποικιλότητας
➢ Η ικανοποίηση
ανταγωνιστικών χρήσεων
του δάσους
➢ Διαχείριση επισκεπτών
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Το πιο αισιόδοξο σενάριο για την Κύπρο
προβλέπει άνοδο της θερμοκρασίας κατά 3-4οC
και μείωση της βροχόπτωσης κατά 20 με 30%
μέχρι το 2100.

Κλιματική Αλλαγή

Συνέπειες:
➢ Αύξηση καταστροφικών πυρκαγιών.
➢ Δυσμενής αναγέννηση καμένων περιοχών.
➢ Υποβάθμιση και καταστροφή ευαίσθητων
οικοσυστημάτων.
➢ Εξαφάνιση απειλούμενων φυτών του
Τροόδους και ειδικότερα αυτών που είναι
συνδεδεμένα με το χιόνι και το ψύχος.
Μέτρα αντιμετώπισης:
➢ Συστηματική παρακολούθηση των
επιπτώσεων στα πλέον ευαίσθητα είδη και
οικοσυστήματα.
➢ Διατήρηση και βελτίωση των διαδρόμων
μετανάστευσης.
➢ Διατήρηση γενετικού υλικού.
➢ Δημιουργία πληθυσμών «Εκτός τόπου»
➢ Χρήση ξηρανθεκτικών προελεύσεων.
➢ Αρτιότερη προστασία
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ΔΑΣΙΚΕΣ ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ

ΚΥΡΙΕΣ ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ
ΑΛΛΑΓΗΣ ΣΤΙΣ ΔΑΣΙΚΕΣ
ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ
ΠΙΟ ΣΥΧΝΕΣ ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ
ΠΙΟ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΝΤΑΣΗΣ
ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ
ΕΠΙΜΗΚΥΝΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ
ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ

ΜΕΤΡΑ

Εφαρμογή της Δασικής
Νομοθεσίας.
Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση
του κοινού.
Μείωση και διάσπαση καύσιμης
ύλης.
Διαχείριση επισκεπτών.
Αναβάθμιση εξοπλισμού και
εκπαίδευση προσωπικού.

ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ
ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΧΑΜΗΛΟΥ
ΚΙΝΔΥΝΟΥ π.χ Ζώνη μαύρης
πεύκης

Βελτίωση του συστήματος
αντιπυρικών λωρίδων και
δρόμων.
Συνεργασία με τις τοπικές
κοινότητες
Στήριξη της γεωργικής
δραστηριότητας
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Αναψυχή
Το ΕΔΠΤ διαθέτει ένα πλούσιο δίκτυο υποδομών δασικής αναψυχής, που συμβάλλουν στη διαφοροποίηση του
τουριστικού προϊόντος, στη βελτίωση της εμπειρίας των επισκεπτών, στην αναζωογόνηση των τοπικών
κοινοτήτων και στην αρτιότερη προστασία του δάσους.
Υποδομές Δασικής Αναψυχής

• 15 ΜΜΦ του Πάρκου
• Ποδηλατικές διαδρομές
• 9 εκδρομικοί χώροι

• 3 Κατασκηνωτικοί χώροι
• Κέντρο Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης
Τροόδους,
• Βοτανικός Κήπος

• Κέντρο Επισκεπτών Γεωπάρκου
• Σημεία θέας
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Δράσεις Α
Η δράση στοχεύει στην εκπόνηση ενός
λεπτομερούς σχεδίου επικοινωνίας το
οποίο θα περιλαμβάνει τις βασικές
τεχνικές που θα χρησιμοποιηθούν και
το χρονοδιάγραμμα υλοποίησής τους
για την επίτευξη των στόχων του
έργου.
Παραδοτέα:
Σχέδιο Επικοινωνίας.
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Προπαρασκευαστικές Δράσεις

Δράσεις έργου

Σκοπός της δράσης είναι η ευαισθητοποίηση του κοινού και η ενημέρωση σχετικά με
τη σημασία των φυσικών αξιών του ΕΔΠΤ, καθώς και των οικοσυστημικών υπηρεσιών
που παρέχει το Δίκτυο Natura 2000 και ειδικότερα το ΕΔΠΤ.
Παραδοτέα:
1 Ενημερωτικό φυλλάδιο
18 έγχρωμες διαφημίσεις σε περιοδικά
42 έγχρωμες διαφ. στον τύπο
30 δελτία τύπου
6 TV spots / 6 radio spots
9 παρουσιάσεις στην TV / 9 παρουσιάσεις στο ραδιόφωνο
2 radio live links
3 animated cartoon spots
Facebook page
Διαφήμιση μέσω Facebook
Google display network και web banners
Εξωτερική διαφήμιση (pisas + λεωφορεία).
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Κύριες Δράσεις

B.1: Εκστρατεία ευαισθητοποίησης για τις φυσικές αξίες και τις
οικοσυστημικές υπηρεσίες του ΕΔΠΤ

B.2: Συναντήσεις/Εργαστήρια πληροφόρησης και ευαισθητοποίησης

Παραδοτέα: Έκθεση για το εργαστήρι των φορέων υλοποίησης πολιτικής
Έκθεση για τις συναντήσεις με τις τοπικές κοινότητες
Δύο εκθέσεις για τα εργαστήρια με τους ενδιαφερόμενους φορείς
Έκθεση για το εργαστήρι της τουριστικής βιομηχανίας
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Κύριες Δράσεις

Η δράση περιλαμβάνει την οργάνωση συναντήσεων/εργαστηρίων με σκοπό την
ενημέρωση ή ανάπτυξη ικανοτήτων διαφόρων ενδιαφερομένων φορέων.

Η δράση στοχεύει στην αύξηση της διαθέσιμης πληροφορίας και της
ευαισθητοποίησης του κοινού σχετικά με τα περιβαλλοντικά και φυσικά ζητήματα στο
ΕΔΠΤ, μέσω της προώθησης των φυσικών αξιών και των οικοσυστημικών υπηρεσιών
που παρέχει, τόσο το ΕΔΠΤ, όσο και το Δίκτυο Natura 2000 γενικά.
Παραδοτέα: Διαμόρφωση του εκδρομικού χώρου «Λιβάδι του Πασιά»
Ντοκιμαντέρ
2 σημεία πληροφόρησης
Φωτογραφικός διαγωνισμός
Υπαίθρια κινητή έκθεση φωτογραφίας
2 Mobile Apps.
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Κύριες Δράσεις

B.3: Προσέλκυση επισκεπτών στο Εθνικό Δασικό Πάρκο Τροόδους

Η δράση αποσκοπεί στη μέτρηση της αποτελεσματικότητας των κύριων δράσεων του
έργου και των επιπτώσεών του κατά τη διάρκεια της υλοποίησης του έργου (κατά την
ενδιάμεση έκθεση και την τελική έκθεση), αλλά και 3 έτη μετά το τέλος του έργου
(After-LIFE Plan).
Παραδοτέα:

Πρωτόκολλο Παρακολούθησης των
Κύριων Δράσεων του Έργου
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Παρακολούθηση των επιπτώσεων του έργου

Γ.1: Παρακολούθηση των κύριων δράσεων του έργου

Στόχος της δράσης είναι η παρακολούθηση/αξιολόγηση του αντίκτυπου του έργου
στις ομάδες στόχους, στην τοπική οικονομία και στον πληθυσμό εντός ή πλησίον του
ΕΔΠΤ, μέσω τηλεφωνικών ερευνών, online ερευνών και ομαδικών συνεντεύξεων.
Παραδοτέα:
Πρώτη, δεύτερη και τελική έκθεση από τις ετήσιες έρευνες
Έκθεση με την αξιολόγηση των κοινωνικοοικονομικών επιπτώσεων
Σχέδιο μετριασμού των πιέσεων από την αύξηση των επισκεπτών
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Παρακολούθηση των επιπτώσεων του έργου

Γ.2: Παρακολούθηση των επιπτώσεων του έργου

Σκοπός της δράσης είναι η δικτύωση του έργου με άλλα έργα LIFE και μη-LIFE, καθώς
επίσης η προώθηση των στόχων και των αποτελεσμάτων του έργου σε εκείνους τους
ενδιαφερόμενους που θα μπορούσαν να επωφεληθούν από την υλοποίηση του
έργου.
Παραδοτέα:
Έκθεση από την επίσκεψη σε έργα στο εξωτερικό
2 περιλήψεις/παρουσιάσεις σε συνέδρια
Οδηγός Βέλτιστων Πρακτικών
Σχέδιο Αναπαραγωγής
Τελική Ημερίδα Έργου
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Επικοινωνία και διάδοση του έργου και των αποτελεσμάτων του

Δ.1: Τεχνικές εκδόσεις και διάδοση των αποτελεσμάτων

Η δράση στοχεύει στη διάδοση ενημερωτικού υλικού και στην ενημέρωση του
στοχευόμενου κοινού και των ενδιαφερομένων μερών σχετικά με την υλοποίηση του
έργου, τους στόχους και τις δραστηριότητες του έργου.
Παραδοτέα:
Ιστοσελίδα (http://www.ilifetroodos.eu)
Εκλαϊκευμένη Έκθεση
9 Δελτία τύπου
3 άρθρα
3 ενημερωτικά δελτία
Διαφημιστικό υλικό
8 πινακίδες
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Επικοινωνία και διάδοση του έργου και των αποτελεσμάτων του

Δ.2: Εκστρατεία προώθησης του έργου

Συνάντηση Ενδιαφερόμενων Φορέων
• Μηχανισμός προώθησης συμμετοχής και ανάπτυξης συνεργασίας όλων των
ενδιαφερομένων μερών (κυβερνητικών παραγόντων, ΜΚΟ, τοπικής αυτοδιοίκησης).
• Σκοπός: η προώθηση των στόχων του έργου με ιδιαίτερη έμφαση στην ανάπτυξη
σχέσεων με τις τοπικές κοινωνίες και την προώθηση της εκστρατείας ενημέρωσης –
ευαισθητοποίησης του κοινού.

Γιατί πραγματοποιείται η συνάντηση Ενδιαφερόμενων Φορέων
• Οι τοπικές κοινότητες αγνοούνται και σπάνια συμμετέχουν από την αρχή στην
υλοποίηση προγραμμάτων διατήρησης της φύσης.
• Έχει αποδειχτεί ότι τα προγράμματα που σχετίζονται με το περιβάλλον έχουν
περισσότερες πιθανότητες να επιτύχουν αν υποστηρίζονται από τις τοπικές
κοινωνίες.
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Ρόλος Τοπικών Κοινοτήτων
• Οι τοπικές κοινότητες έχουν πρωταρχικό ρόλο στην υλοποίηση τέτοιων προγραμμάτων
• Παροχή πολύτιμης περιβαλλοντικής γνώσης
• Συμμετοχή στις δράσεις διατήρησης και προστασίας των οικοτόπων

Τρόπος Εμπλοκής στο Έργο
•
•
•
•

Συμμετοχή σε συνεντεύξεις
Συμβολή στην ετοιμασία/ εμπλουτισμό παραδοτέων του έργου (π.χ. Mobile Apps)
Υπόδειξη θέσεων για τοποθέτηση ενημερωτικού υλικού
Ενεργή συμμετοχή στη διαχείριση των περιοχών (π.χ. υιοθέτηση του Πάρκου από το
σχολείο της κοινότητας)
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Οφέλη για τις Κοινότητες
•

Οι κοινότητες μπαίνουν στον παγκόσμιο χάρτη των περιοχών που αναπτύσσουν
πρωτοποριακές προσπάθειες προώθησης της διατήρησης του περιβάλλοντος με τη
συμμετοχή του κοινού

•

Οι περιοχές θα αποτελέσουν πόλο έλξης για επιστήμονες, εκπαιδευτικούς, τουρίστες με
ειδικά ενδιαφέροντα κλπ

•

Οι νέοι της κοινότητας θα έχουν τη δυνατότητα εμπλοκής σε «υγιείς» δραστηριότητες που
σχετίζονται με το περιβάλλον του τόπου τους.
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Ενδιαφερόμενοι Φορείς έργου iLIFE-TROODOS
• Επικεφαλής Ομάδας Διαχείρισης Έργου – Εκπρόσωπος Τμήματος Δασών (κ. Μηνάς
Παπαδόπουλος)
• Υπεύθυνος Διαχείρισης Έργου (Δρ. Μάριος Ανδρέου)
• Εκπρόσωπος Τμήματος Περιβάλλοντος
• Εκπρόσωπος Υπηρεσίας Θήρας και Πανίδας
• Εκπρόσωπος Παγκύπριας Ένωση Δασολόγων
• Εκπρόσωπος Ομοσπονδίας Περιβαλλοντικών Οργανώσεων Κύπρου
• Εκπρόσωπος Φιλοδασικού Συνδέσμου Κύπρου
• Εκπρόσωπος Κυπριακού Οργανισμού Τουρισμού
• Εκπρόσωπος Κυπριακής Συνομοσπονδίας Οργανώσεων Αναπήρων
• Εκπρόσωπος Αναπτυξιακής Εταιρείας Τροόδους
• Εκπρόσωπος Εταιρείας Τουριστικής Ανάπτυξης Τροόδους
• Εκπρόσωπος Τμήματος Γεωλογικής Επισκόπησης
• Εκπρόσωπο του Defence Fire Risk Management Organisation of British Force
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www.ilifetroodos.eu

www.facebook.com/iLifeTroodos/
YouTube Channel: iLife Troodos
www.instagram.com/ilifetroodos/
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Επικοινωνία και διάδοση του έργου και των αποτελεσμάτων του

Περισσότερες πληροφορίες…

