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Εκλαϊκευμένη Αναφορά.  Έργο iLIFE-TROODOS: 
Εθνικό Δασικό Πάρκο Τροόδους: Προώθηση φυσικών αξιών και οικοσυστημικών υπηρεσιών.



ΤΟ ΕΡΓΟ

Το έργο με τίτλο «Εθνικό Δασικό Πάρκο Τροόδους: Προώθηση φυσικών αξιών και οικοσυστημικών 
υπηρεσιών» (iLIFE-TROODOS, LIFE16 GIE/CY/000709) υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος LIFE 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης και είχε ως στόχο την αύξηση της ευαισθητοποίησης του κοινού σχετικά με τις 
φυσικές αξίες και τις οικοσυστημικές υπηρεσίες που παρέχει το Εθνικό Δασικό Πάρκο Τροόδους (ΕΔΠΤ), 
για τις οποίες εντάχθηκε στο Δίκτυο Natura 2000.
Το έργο, το οποίο ξεκίνησε στις 2 Οκτωβρίου 2017 και ολοκληρώθηκε στις 30 Σεπτεμβρίου 2020, 
είχε συνολικό προϋπολογισμό €1,313,826, εκ των οποίων €766,125 (60% του συνολικού επιλέξιμου 
προϋπολογισμού) χρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

• 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 συμπεριλήφθηκε
    στο Δίκτυο Natura 2000.
• Η αλλαγή της αρνητικής στάσης των κατοίκων της Κύπρου σχετικά με το Δίκτυο Natura 2000
    χρησιμοποιώντας διάφορα μέσα.
• Η διάχυση της γνώσης σχετικά με τις φυσικές αξίες και τις οικοσυστημικές υπηρεσίες που παρέχει
    το Δίκτυο Natura 2000 σε διάφορες επαγγελματικές ομάδες (φορείς χάραξης πολιτικής).
• Η δημιουργία και παροχή εργαλείων (εφαρμογές για «έξυπνες συσκευές», οδηγός βέλτιστων πρακτικών,
    ντοκιμαντέρ, κλπ.) σχετικά με το Δίκτυο Natura 2000, τη διατήρηση των φυσικών αξιών και την παροχή
    οικοσυστημικών υπηρεσιών, με στόχο να χρησιμοποιηθούν τόσο σε τοπικό/εθνικό όσο και σε
    περιφερειακό/διεθνές επίπεδο.

Περισσότερες πληροφορίες για το έργο iLIFE-TROODOS μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του έργου 
www.ilifetroodos.eu



ΕΘΝΙΚΟ ΔΑΣΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΤΡΟΟΔΟΥΣ 

Το ΕΔΠΤ βρίσκεται στην καρδιά της οροσειράς 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 και οικονομικών. Το μεγαλύτερο μέρος 
του Πάρκου περιλαμβάνεται, από το 2004, στο Ευρωπαϊκό δίκτυο προστατευόμενων περιοχών «Natura 
2000», με το όνομα «Εθνικό Δασικό Πάρκο Τροόδους» (CY5000004).

Η οικολογική ποιότητα και σημασία της περιοχής έγκειται στις ακόλουθες φυσικές αξίες:

Χλωρίδα

Η περιοχή του Τροόδους αποτελεί τη σημαντικότερη περιοχή του νησιού για τη διατήρηση της 
χλωρίδας. Εδώ φιλοξενούνται πέραν των 750 φυτικών ειδών που αντιστοιχούν στο 40% του συνόλου 
της Κυπριακής χλωρίδας, ενώ 70 από αυτά είναι ενδημικά (51% της ενδημικής χλωρίδας), εκ των 
οποίων τα 10 βρίσκονται μόνο στο Τρόοδος και πουθενά αλλού στον κόσμο. Στο ΕΔΠΤ βρίσκουν 
καταφύγιο 21 φυτικά είδη που απειλούνται με εξαφάνιση, έξι από τα οποία προστατεύονται από 
τη Σύμβαση της Βέρνης. Πέντε φυτικά είδη του Πάρκου, έγιναν δεκτά ως νέες προσθήκες στο 
Παράρτημα ΙΙ της Ευρωπαϊκής Οδηγίας των Οικοτόπων, τρία εκ των οποίων είναι προτεραιότητας 
(*Arabis kennedyae, *Scilla lochiae, *Pinguicula crystallina).

Πανίδα

Το Τρόοδος αποτελεί τη μοναδική περιοχή που διαβιεί ο σταυρομύτης (Loxia curvirostra 
quillemardi) και ο ενδημικός δενδροβάτης (Certhia brachydactyla dorotheae) στην Κύπρο, ενώ είναι 
ιδιαίτερα σημαντικό για τα ενδημικά πτηνά σκαλιφούρτα (Oenanthe cypriaca) και πέμπετσο (Periparus 
ater cypriotes).
Επίσης η περιοχή είναι πολύ σημαντική για το αγρινό (Ovis gmelini ophion), για το κυπριακό ενδημικό 
φίδι (Hierophis cypriensis) και για πολλά άλλα είδη του ζωικού βασιλείου, ιδιαίτερα τις νυχτερίδες.

Οικότοποι

Στην περιοχή εμφανίζονται 11 οικότοποι του Παραρτήματος Ι της Οδηγίας των Οικοτόπων, εκ των 
οποίων τέσσερις είναι προτεραιότητας: Σερπεντινόφιλα λιβάδια της Κύπρου, Θαμνώνες και δασικές 
συστάδες λατζιάς, Δάση μαύρης πεύκης και Δάση αοράτων. Στην περιοχή βρίσκεται επίσης ο 
οικότοπος «Τυρφώνες του Τροόδους», ο οποίος βρίσκεται μόνο στο Τρόοδος και πουθενά αλλού στον 
πλανήτη.



Γεωλογία
Το οφιολιθικό σύμπλεγμα του Τροόδους είναι ένας από τους πιο καλά διατηρημένους οφιόλιθους στον 
πλανήτη και αποτελεί πόλο έλξης επισκεπτών από όλο τον κόσμο. Τα οφιολιθικά πετρώματα αποτελούν  
υπόλειμμα του ωκεάνιου φλοιού, τα οποία ανήλθαν στην επιφάνεια της γης από τη σύγκρουση των 
τεκτονικών πλακών.

ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΑΣΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΤΡΟΟΔΟΥΣ

Ως οικοσυστημικές υπηρεσίες, ορίζονται οι υπηρεσίες που υποστηρίζονται από τα οικοσυστήματα της 
γης και επωφελούν τον άνθρωπο. Οι οικοσυστημικές υπηρεσίες, όλες εξίσου σημαντικές για την υγεία 
και την ευημερία των ανθρώπων, κατηγοριοποιούνται σε: υπηρεσίες παροχής  (provision 
services), υπηρεσίες ρύθμισης και συντήρησης (regulating and maintenance services) και 
πολιτιστικές υπηρεσίες (cultural services). 
Το ΕΔΠΤ συνιστά σημαντικό δασικό οικοσύστημα, το οποίο προσφέρει υπηρεσίες και από τις τρεις 
κατηγορίες οικοσυστημικών υπηρεσιών. Συγκεκριμένα, στο ΕΔΠΤ έχουν χαρτογραφηθεί:

• 13 υπηρεσίες παροχής: νερό, τροφή (φρούτα, αρωματικά φυτά, μανιτάρια, μέλι, ψάρια,
   θηράματα, κλπ.), πρώτες ύλες και καύσιμα (ξυλεία, καυσόξυλα), και γενετικό υλικό/   
   βιοποικιλότητα. 
• 12 υπηρεσίες ρύθμισης και συντήρησης: ρύθμιση κλίματος, νερού και ροής των πλημμυρών,
   συμβολή στην ποιότητα του αέρα και του νερού, προστασία από ακραία καιρικά φαινόμενα και
   διάβρωση του εδάφους, επικονίαση, διασπορά σπερμάτων, κλπ. 
• 11 πολιτιστικές υπηρεσίες: παροχή ευκαιριών για ψυχαγωγικές δραστηριότητες, τουρισμός,
   αισθητική έμπνευση, καθώς και ως πεδίο έρευνας και εκπαίδευσης.



ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

Η εκστρατεία ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του κοινού σχετικά με τις φυσικές αξίες 
και τις οικοσυστημικές υπηρεσίες του ΕΔΠΤ στηρίχθηκε στην ετοιμασία ενός καλά δομημένου 
και λεπτομερούς σχεδίου επικοινωνίας. Το σχέδιο επικοινωνίας ξεκίνησε να εφαρμόζεται 
από την άνοιξη του 2018, υλοποιώντας δύο καμπάνιες ενημέρωσης ανά έτος. Συνολικά, 
πραγματοποιήθηκαν έξι καμπάνιες, οι οποίες, μεταξύ άλλων, περιλάμβαναν διαφημίσεις σε 
όλα τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης όπως: αναμετάδοση τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών spots, 
προβολή animation cartoon σε κινηματογραφικές αίθουσες, δημοσίευση δελτίων τύπου, 
άρθρων και διαφημίσεων στον τύπο και στα περιοδικά. Επιπρόσθετα, η εκστρατεία ενημέρωσης 
περιλάμβανε παρουσιάσεις σε τηλεόραση και ραδιόφωνο, δημιουργία και προώθηση 
ενημερωτικών φυλλαδίων, εξωτερική διαφήμιση σε κύριες οδικές αρτηρίες και σε μέσα 
μαζικής μεταφοράς, διαφήμιση του έργου στο δίκτυο της Google και στο Facebook, προβολή 
web banners σε κυπριακούς ιστότοπους, συνεχή παρουσία του έργου στο Facebook, στο 
 Instagram και στο YouTube, δημιουργία ενημερωτικών δελτίων, διαφημιστικού υλικού 
(αυτοκόλλητα, σημειωματάρια, USBs, μολύβια, ετικέττες αποσκευών), ενημερωτικών πινακίδων 
και δημιουργία ιστοσελίδας (www.ilifetroodos.eu).



ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ

Στο πλαίσιο του Έργου ετοιμάστηκε και προβάλλεται 
από τον Ιούνιο του 2020 στο Κέντρο Περιβαλλοντικής 
Ενημέρωσης Τροόδους ένα ντοκιμαντέρ για το 
ΕΔΠΤ. Το ντοκιμαντέρ προβάλλει τις απαράμιλλες 
ομορφιές του ΕΔΠΤ μέσα από τις τέσσερις εποχές. 
Στοιχεία όπως η γεωλογία, η βιοποικιλότητα και 
οι οικοσυστημικές υπηρεσίες παρουσιάζονται 
στον τηλεθεατή με απλό και ελκυστικό τρόπο, 
προκαλώντας του την έντονη επιθυμία να το 
επισκεφθεί, να το εξερευνήσει και να το απολαύσει. 
Το ντοκιμαντέρ κάνει ιδιαίτερη μνεία στα χωριά 
της περιοχής και τους πετρόκτιστους οικισμούς, 
προωθώντας παράλληλα τα τοπικά φεστιβάλ 
και στοιχεία πολιτιστικού και θρησκευτικού 
ενδιαφέροντος.

Το ντοκιμαντέρ είναι επίσης διαθέσιμο στην 
ιστοσελίδα του έργου και στο κανάλι του έργου 
iLIFE-TROODOS στο YouTube και μπορείτε να το δείτε 
στο https://bit.ly/Troodos_Film



ΣΗΜΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ 
ΣΤΟ ΤΡΟΟΔΟΣ

Στο πλαίσιο του έργου iLIFE-TROODOS κατασκευάστηκαν δύο 
σημεία ενημέρωσης, ένα στον εκδρομικό χώρο «Πλατάνια» 
και ένα στην Πλατεία Τροόδους. Σε κάθε σημείο ενημέρωσης 
υπάρχουν εγκατεστημένα οκτώ πάνελ πληροφόρησης με 
φωτογραφίες και κείμενα καθώς και οθόνη αφής η οποία 
περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με το ΕΔΠΤ (βιοποικιλότητα, 
οικοσυστημικές υπηρεσίες, κ.ά.), πληροφορίες για τις διαθέσιμες 
ευκαιρίες αναψυχής ταξινομημένες σε κατηγορίες (π.χ. 
Κατασκηνωτικούς και Εκδρομικούς χώρους, Μονοπάτια μελέτης 
της φύσης, Καταρράκτες, Ποδηλατικές διαδρομές, Μουσεία και 
Μνημεία, Εκκλησίες και Μοναστήρια, Περιβαλλοντικά κέντρα, 
Γεωλογικές περιηγήσεις, κ.λπ.), καθώς και παιχνίδια με παζλ και 
ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής. 

Υπάρχει επίσης η δυνατότητα αναζήτησης μέσα από ένα 
γενικό χάρτη όλων των πιο πάνω σημείων, στον οποίο έχουν 
ενσωματωθεί άλλα σημεία ενδιαφέροντος, όπως τράπεζες, 
πρατήρια βενζίνης, ξενοδοχεία, εστιατόρια κλπ. Όλα τα σημεία 
ενδιαφέροντος είναι geotagged και παρέχουν τη δυνατότητα 
πλοήγησης στο επιλεγμένο σημείο μέσω των χαρτών της Google.

Στις οθόνες αφής υπάρχουν ακόμη οδηγίες και νουθεσίες για 
τους επισκέπτες του ΕΔΠΤ, τηλέφωνα έκτακτης ανάγκης, αλλά και 
η δυνατότητα ανάρτησης ανακοινώσεων για θέματα που αφορούν 
εκδηλώσεις στο ΕΔΠΤ, έκτακτα καιρικά φαινόμενα, κλείσιμο 
δρόμων, πληρότητα κατασκηνωτικών χώρων κλπ.

Τονίζεται ότι, ο σχεδιασμός και η κατασκευή του σημείου 
ενημέρωσης επιτρέπει την πρόσβαση των επισκεπτών 24 ώρες το 
εικοσιτετράωρο καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου, είναι κατάλληλο 
για άτομα με τροχοκάθισμα και προσφέρει υπηρεσίες για άτομα 
με προβλήματα όρασης. Παρόμοιες υπηρεσίες προσφέρονται στον 
εκδρομικό χώρο «Λιβάδι του Πασιά».





ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ

Πραγματοποιήθηκε με τη συνεργασία της Φωτογραφικής Εταιρείας Κύπρου – Τμήμα Λευκωσίας 
Διαγωνισμός Φωτογραφίας με θέμα «Τρόοδος, είναι στη φύση μας». Ο Διαγωνισμός είχε διάρκεια ένα 
έτος και σκοπός του ήταν η ανάδειξη της φυσικής – εγγενούς αξίας του δασικού οικοσυστήματος του 
ΕΔΠΤ ως προς τη βιοποικιλότητα που το χαρακτηρίζει. Οι συμμετέχοντες κλήθηκαν να απαθανατίσουν 
με το φακό τους τη φυσική ομορφιά του Πάρκου και να αναδείξουν την ποικιλία του σε οικοτόπους, 
είδη χλωρίδας και πανίδας, γεωλογία και φυσικά τοπία μέσα από τις τέσσερις εποχές του χρόνου.

Στον Διαγωνισμό συμμετείχαν 65 ερασιτέχνες και επαγγελματίες φωτογράφοι με 494 φωτογραφίες. 
Η αξιολόγηση των φωτογραφιών έγινε από ανεξάρτητη κριτική επιτροπή που απαρτιζόταν από 
εκπροσώπους των εταίρων του έργου και της Φωτογραφικής Εταιρείας Κύπρου. Η απονομή των 
βραβείων των νικητών πραγματοποιήθηκε σε ειδική τελετή κατά τη διάρκεια των εγκαινίων του 
σημείου ενημέρωσης στα «Πλατάνια».

ΝΙΚΗΤΈΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣMOY:

• 1ο Βραβείο και χρηματικό έπαθλο €1000 στον Αριστείδη Καλογήρου για τη φωτογραφία του με
   τίτλο «Magical Forest»
• 2ο Βραβείο και χρηματικό έπαθλο €500 στον Μαρίνο Αγγελίδη για τη φωτογραφία του με τίτλο
   «Morning in the snow»
• 3ο Βραβείο και χρηματικό έπαθλο €300 στον Κωνσταντίνο Παναγίδη για τη φωτογραφία του με
   τίτλο « Ένα κρύο πρωινό»
• 1ος Έπαινος και χρηματικό έπαθλο €50 στον Αριστείδη Καλογήρου για τη φωτογραφία του με τίτλο
   «Mushrooms and Elves»
• 2ος Έπαινος και χρηματικό έπαθλο €50 στον Θεόδωρο Θεοδώρου για τη φωτογραφία του με τίτλο
   «Waterfall»
• 3ος Έπαινος και χρηματικό έπαθλο €50 στον Νεκτάριο Καμμά για τη φωτογραφία του με τίτλο
   «Forest Sunshine»
• 4ος Έπαινος και χρηματικό έπαθλο €50 στον Παντελή Νικολαΐδη για τη φωτογραφία του με τίτλο
   «Hantara fall».



Αξιοποιώντας επιλεγμένα έργα των φωτογράφων που συμμετείχαν στον Διαγωνισμό Φωτογραφίας, 
πραγματοποιήθηκε Έκθεση Φωτογραφίας, η οποία «ταξίδεψε» σε διάφορα μέρη της Κύπρου, το διάστημα 
Νοέμβριος 2019 - Αύγουστος 2020.

Η έκθεση περιλάμβανε 19 φωτογραφίες και η επιλογή τους έγινε με γνώμονα την ανάδειξη όσο το δυνατό 
περισσότερων στοιχείων της βιοποικιλότητας του ΕΔΠΤ και των οικοσυστημικών υπηρεσιών που παρέχει. 

Συγκεκριμένα, η Έκθεση φιλοξενήθηκε στις πιο κάτω περιοχές:

• Βοτανικός Κήπος Τροόδους «Α.Γ. Λεβέντης» (25/11/2019 – 20/12/2019)
• Πλατεία Τροόδους (20/12/2019 – 27/03/2019)
• Αραδίππου: Πλατεία Αποστόλου Λουκά (30/03/2020 – 20/04/2020)
• Λάρνακα: Φοινικούδες (04/05/2020 – 25/05/2020)
• Αγία Νάπα: Δημοτικό Μουσείο Θάλασσα (25/05/2020 – 15/06/2020)
• Λατσιά: Δημαρχείο Λατσιών (15/06/2020 – 06/07/2020)
• Αγλατζιά: Λεωφόρος Κυρηνείας (06/07/2020 – 27/07/2020)
• Λεμεσό: Δημοτικός Κήπος (27/07/2020 – 17/08/2020)
• Κέντρο Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης και Εκπαίδευσης Αθαλάσσας (17/08/2020 – 18/09/2020)

ΕΚΘΕΣΗ 
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ



TROODOS NATIONAL FOREST PARK (iLIFE-TROODOS)

Ίσως η καλύτερη εφαρμογή για να επισκεφθείτε και να απολαύσετε το Τρόοδος. 

Η εφαρμογή «Troodos National Forest Park (iLIFE-TROODOS)» επιδιώκει να γίνει το απόλυτο εργαλείο για τους 
επισκέπτες, παρέχοντας πληροφορίες σχετικά με τη βιοποικιλότητα της περιοχής και τις διαθέσιμες ευκαιρίες 
αναψυχής, όπως: κατασκηνωτικούς και εκδρομικούς χώρους, μονοπάτια μελέτης της φύσης, ποδηλατικές 
διαδρομές, καταλύματα, χώρους εστίασης, μουσεία, εκκλησίες, καταρράκτες, περιβαλλοντικά κέντρα κ.λ.π. 
Επιπλέον, η εφαρμογή περιλαμβάνει πληροφορίες για τον καιρό, μετρητή θερμίδων και πολλές άλλες δυνατότητες. 
Όλα τα σημεία ενδιαφέροντος είναι geotagged και παρέχουν τη δυνατότητα πλοήγησης στο επιλεγμένο σημείο 
μέσω των χαρτών της Google. H εφαρμογή είναι διαθέσιμη για συσκευές iOS και Android.

Scan for Android version

Scan for IOS version



ΚΥΝΗΓΙ ΘΗΣΑΥΡΟΥ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΔΑΣΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΤΡΟΟΔΟΥΣ

Ψάξε, ψάξε… και θα το βρεις: 
Η απόλυτη εφαρμογή για κυνήγι θησαυρού στο Τρόοδος!

Η εφαρμογή «Treasure hunt within Troodos National Forest Park» περιλαμβάνει τρία παιχνίδια με κυνήγι θησαυρού, 
κάθε ένα από τα οποία αντιστοιχεί και σε μια διαφορετική θεματική ενότητα: Διαδρομή Περιβάλλοντος, Διαδρομή 
Λαϊκής Παράδοσης, Εκδρομικός Χώρος Πλατάνια. Οι δύο πρώτες θεματικές ενότητες απευθύνονται σε ενήλικες 
και η τρίτη σε παιδιά ηλικίας 10 – 15 ετών. Αξιοποιώντας τις έξυπνες συσκευές τους, οι συμμετέχοντες έχουν την 
ευκαιρία κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού να γνωρίσουν φυσικές περιοχές, υποδομές και στοιχεία του ΕΔΠΤ και να 
αποκτήσουν γνώσεις γύρω από θέματα περιβάλλοντος και πολιτιστικής κληρονομιάς. Η εφαρμογή είναι διαθέσιμη 
για συσκευές iOS και Android.



ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΜΕ 
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ

Στο πλαίσιο του Έργου πραγματοποιήθηκαν δύο συναντήσεις με Ενδιαφερόμενους Φορείς, 
συμπεριλαμβανομένων της Αναπτυξιακής Εταιρείας Τροόδους, του Υφυπουργείου Τουρισμού, της 
Εταιρείας Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής Τροόδους, της Παγκύπριας Ένωσης Δασολόγων, του 
Φιλοδασικού Συνδέσμου Κύπρου, της Επαρχιακής Διοίκησης Λεμεσού, της Υπηρεσίας Θήρας και 
Πανίδας και του Τμήματος Γεωλογικής Επισκόπησης.

Στόχος των συναντήσεων ήταν η εξοικείωση των ενδιαφερόμενων φορέων με τους στόχους του Έργου 
και η λήψη ανατροφοδότησης σχετικά με την εφαρμογή των δράσεών του. Οι ενδιαφερόμενοι φορείς 
εξέφρασαν εποικοδομητικά σχόλια για την ενημερωτική εκστρατεία του έργου iLIFΕ-TROODOS και 
παράλληλα συνέδραμαν στην προβολή συγκεκριμένων δραστηριοτήτων του, τα οποία άπτονται των 
θεμάτων με τα οποία ο κάθε φορέας καταπιάνεται.



ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

Στις 27 Ιουνίου 2019 πραγματοποιήθηκε στο Συνεδριακό Κέντρο Φιλοξένια ένα εργαστήριο με φορείς 
που δραστηριοποιούνται στην τουριστική βιομηχανία. Το εργαστήριο συνδιοργανώθηκε από το έργο 
iLIFE-TROODOS και το Υφυπουργείο Τουρισμού, σε συνεργασία με το British High Commission 
Λευκωσίας.

Στο συνέδριο συμμετείχαν 56 άτομα από τμήματα και υπηρεσίες του δημόσιου και ευρύτερου 
δημόσιου τομέα, πρέσβεις και εκπρόσωποι πρεσβειών, ξεναγοί και τουριστικοί πράκτορες. Στόχος 
του εργαστηρίου ήταν η παρουσίαση των αποτελεσμάτων και ενεργειών των εταίρων της Πλατφόρμας 
Ασφάλειας των Τουριστών αναφορικά με τα μέτρα και δράσεις για την ασφάλεια των τουριστών, 
καθώς και η ενημέρωση για το έργο iLIFE-TROODOS με έμφαση στις δυο εφαρμογές για έξυπνες 
συσκευές που δημιουργήθηκαν στο πλαίσιο του έργου και σχετίζονται με την ενημέρωση και 
ασφάλεια των επισκεπτών στο Τρόοδος.



ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΙΚΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

Πραγματοποιήθηκε στη Λευκωσία στις 4 και 5 Δεκεμβρίου 2018 διήμερο συνέδριο με θέμα την «Χαρτογράφηση 
και Αξιολόγηση των Οικοσυστημικών Υπηρεσιών στην Κύπρο». Το συνέδριο διοργανώθηκε υπό την αιγίδα του 
έντιμου Υπουργού Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, Δρ. Κώστα Καδή.

Στο συνέδριο είχαν προσκληθεί και συμμετείχαν περισσότερα από 50 άτομα από τμήματα και υπηρεσίες του 
δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα, περιβαλλοντικές οργανώσεις, πανεπιστήμια και αναπτυξιακές 
εταιρείες. Στο συνέδριο παρουσιάστηκε η αναγκαιότητα χαρτογράφησης και αξιολόγησης των οικοσυστημικών 
υπηρεσιών στην Κύπρο και πώς αυτές εντάσσονται στην πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη διατήρηση 
της βιοποικιλότητας. Οι εργασίες του συνεδρίου περιλάμβαναν παρουσιάσεις από εμπειρογνώμονες του 
εξωτερικού σε θέματα οικοσυστημικών υπηρεσιών, καθώς επίσης θεματικές συνεδρίες για τη χαρτογράφηση 
και αξιολόγηση των οικοσυστημικών υπηρεσιών δύο σημαντικών περιοχών του νησιού: των Αλυκών Λάρνακας 
και του Εθνικού Δασικού Πάρκου Τροόδους.



 

Στο πλαίσιο της ενημέρωσης των κατοίκων των κοινοτήτων περιμετρικά του ΕΔΠΤ πραγματοποιήθηκαν 
πέντε συναντήσεις κατά το έτος 2018. Συγκεκριμένα, το έργο iLIFE-TROODOS παρουσιάστηκε στα χωριά 
Αμίαντος, Φοινί, Κακοπετριά, Τρεις Ελιές και Πλατανιστάσα. Επιπρόσθετα, το Έργο συμμετείχε σε εκδηλώσεις 
και συνέδρια που πραγματοποιήθηκαν στις ορεινές κοινότητες του Τροόδους. Απώτερος σκοπός ήταν η 
ευαισθητοποίηση των κατοίκων όσον αφορά στις φυσικές αξίες και οικοσυστημικές υπηρεσίες του ΕΔΠΤ.

Αναμένεται ότι η επισκεψιμότητα στην περιοχή του ΕΔΠΤ θα αυξηθεί και, τόσο οι μόνιμοι κάτοικοι της 
περιοχής, όσο και οι επισκέπτες θα το σέβονται, θα το διατηρούν και θα το προστατεύουν.
Κατά τη διάρκεια των συναντήσεων διατυπώθηκαν ενδιαφέρουσες ερωτήσεις, σχόλια αλλά και 
προβληματισμοί, ενώ παράλληλα οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν όλο το 
οπτικοακουστικό υλικό που ετοιμάστηκε στο πλαίσιο του έργου και να λάβουν ενημερωτικά φυλλάδια και 
διαφημιστικό υλικό.

ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΜΕ ΤΙΣ ΤΟΠΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ



Ο Δεντρής είναι ένα μικρό ξωτικό, το «πνεύμα 
του δάσους», που με παραμυθητική αφήγηση 
εξηγεί στα παιδιά μικρής ηλικίας τα οφέλη που 
προσφέρει το δάσος του Τρόοδους.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ

Επιπλέον διάσταση του έργου αποτέλεσε η εκτίμηση της γνώσης και της ευαισθητοποίησης του κοινού, όσον 
αφορά στις φυσικές αξίες και στις οικοσυστημικές υπηρεσίες του ΕΔΠΤ.
 
Η ενημερωτική εκστρατεία του Έργου εξελίχθηκε πολύ ικανοποιητικά, πετυχαίνοντας αύξηση του βαθμού 
ενημέρωσης των πλείστων ομάδων στόχου της εκστρατείας. Παράλληλα, καθ’ όλη τη διάρκεια του έργου υπήρξε 
άμεση επαφή και επικοινωνία τόσο με τους κοινοτάρχες και τους κατοίκους της περιοχής, όσο και με οργανωμένα 
σύνολα που σχετίζονται με την περιοχή, όπως ιδιοκτήτες μικρομεσαίων επιχειρήσεων, μέλη μη κυβερνητικών 
(εθελοντικών) οργανώσεων και ταξιδιωτικούς πράκτορες.
 
Ως επακόλουθο, η συνολική επίδραση του έργου στις ομάδες στόχου αξιολογείται θετικά, καθώς σταδιακά 
παρατηρήθηκε μια αλλαγή στην αντίληψη αναφορικά με τη σπουδαιότητα προστασίας του ΕΔΠΤ, τόσο σε επίπεδο 
φυσικής ομορφιάς όσο και σε επίπεδο παροχής ευκαιριών διασκέδασης και ψυχαγωγίας (π.χ. μονοπάτια της 
φύσης, ποδηλατικές διαδρομές, καταρράκτες, κτλ.). Επιπρόσθετα, δράσεις του έργου όπως η εφαρμογή για 
έξυπνες συσκευές, η οποία προσφέρει τη δυνατότητα πλοήγησης μέσω ψηφιακών χαρτών σε μεγάλο αριθμό 
αξιοθέατων και υποδομών της περιοχής, συνέτειναν στο να αντιληφθεί ο κόσμος ότι το ΕΔΠΤ συνιστά μια περιοχή 
η οποία προσφέρεται για δραστηριότητες καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου (π.χ. φωτογράφιση, ποδηλασία). 

Αναμένεται ότι η επισκεψιμότητα στην περιοχή του ΕΔΠΤ θα αυξηθεί και, τόσο οι μόνιμοι κάτοικοι της περιοχής, 
όσο και οι επισκέπτες θα το σέβονται, θα το διατηρούν και θα το προστατεύουν.



• Υλοποιήθηκε για πρώτη φορά μια ολοκληρωμένη ενημερωτική εκστρατεία για την προώθηση της
   ευαισθητοποίησης του κοινού σχετικά με τη σημασία των φυσικών αξιών και των οικοσυστημικών υπηρεσιών
   μιας περιοχής του Δικτύου Natura 2000.

• Επιτεύχθηκε σημαντική συμβολή στην αλλαγή στάσης του κοινού προς το Δίκτυο Natura 2000.
   Συγκεκριμένα:
 - Αυξήθηκε ο αριθμός των ατόμων που γνωρίζουν το Δίκτυο
 - Αυξήθηκε ο αριθμός των ατόμων που θεωρούν ότι το Δίκτυο συμβάλλει στη διατήρηση του
               φυσικού περιβάλλοντος
 - Αυξήθηκε ο αριθμός των ατόμων που θεωρούν ότι το Δίκτυο επηρεάζει θετικά τα
               οικονομικά συμφέ ροντα των ιδιοκτητών γης
 - Αυξήθηκε ο αριθμός των ατόμων που θεωρούν πως η τοπική κοινωνία της Κύπρου μπορεί
               να ωφεληθεί από το Δίκτυο
 - Αυξήθηκε ο αριθμός των ατόμων που γνωρίζει τι εστί «οικοσυστημικές υπηρεσίες».

• Για πρώτη φορά δημιουργήθηκαν σημεία ενημέρωσης επισκεπτών σε περιοχή του Δικτύου Natura 2000
   στην Κύπρο.

• Για πρώτη φορά παρέχονται διευκολύνσεις για άτομα με προβλήματα όρασης σε φυσικές περιοχές.

• Δημιουργήθηκαν για πρώτη φορά εφαρμογές για έξυπνες συσκευές αποκλειστικά για περιοχή του Δικτύου
   Natura 2000.

• Πέρα από την ενημέρωση του γενικού κοινού, το έργο iLIFE-TROODOS περιλάμβανε δράσεις/εργαστήρια
   ενημέρωσης για τις τοπικές κοινότητες, για φορείς χάραξης πολιτικής και για ενδιαφερόμενους φορείς
   σχετικά με τις φυσικές αξίες και τις οικοσυστημικές υπηρεσίες του ΕΔΠΤ.

• Ετοιμάστηκε και προβλήθηκε μεγάλος όγκος πληροφοριακού υλικού με σκοπό την προσέλκυση επισκεπτών στο
   ΕΔΠΤ. Παράλληλα, δημιουργήθηκαν τα κατάλληλα εργαλεία για μετριασμό των επιπτώσεων στο ενδεχόμενο μιας
   υπέρμετρης αύξησης των επισκεπτών. 

• Υλοποιήθηκε με επιτυχία ένας διαγωνισμός φωτογραφίας με θέμα «Τρόοδος, Είναι στη Φύση Μας! Τα καλύτερα
   έργα παρουσιάστηκαν στο πλαίσιο μιας έκθεσης φωτογραφίας που ταξίδεψε για ένα χρόνο περίπου σε
   δημοφιλή μέρη της Κύπρου.

• Ετοιμάστηκε ένα ντοκιμαντέρ για το ΕΔΠΤ, τις φυσικές αξίες και τις οικοσυστημικές υπηρεσίες που παρέχει,
   κάνοντας ιδιαίτερη μνεία στα χωριά της περιοχής και τους πετρόκτιστους οικισμούς.

ΤΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΑ ΕΠΙΤΕΥΓΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ iLIFE-TROODOS



Το έργο iLIFE-TROODOS 
συγχρηματοδοτήθηκε από 
την Ευρωπαϊκή Ένωση στο 
πλαίσιο του προγράμματος 
LIFE. www.ilifetroodos.eu

«Τρόοδος. Είναι, στη Φύση Μας!»


