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After-LIFE Plan
English Summary
Action E.1 of the project iLIFE-TROODOS: ‘Troodos National Forest Park: Promoting natural values and Ecosystem
Services’ (LIFE16 GIE/CY/000709) amongst others aims to secure the continuation of specific activities after the end
of the project, through the preparation of an After-LIFE Plan. The Plan is a separate chapter of the Final Report,
presented in Greek language. In detail, the After-LIFE Plan:

the project for at least five years (sustainability).
• Gives details regarding what actions will be carried out after the end of the project, indicating the timeline, the
responsible beneficiary for their implementation and the source of finance which will be used (continuity).
• Establishes the guidelines of achieving and measuring the impact of these activities (mitigation).
A Sustainability plan is included as a separate chapter of the After-LIFE Plan which specifies the activities to be
undertaken after the end of the iLIFE-TROODOS project in order to secure the sustainability and continuity of the
project.
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• Sets out how dissemination and communication of project’s objectives and results will continue after the end of
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Σχέδιο Επικοινωνιας μέτα
την ολοκληρωση του έργου
Δράση Ε.1.2
1. Εισαγωγη
Το παρόν έγγραφο αποτελεί το παραδοτέο με τίτλο «Σχέδιο Επικοινωνίας μετά την ολοκλήρωση του
έργου», όπως προνοείται στη Δράση Ε.1 (Συνολική διαχείριση έργου), ένας εκ των στόχων της οποίας
Σχέδιο Επικοινωνίας μετά την ολοκλήρωση του έργου

είναι η διασφάλιση της συνέχισης συγκεκριμένων δραστηριοτήτων με το πέρας του έργου iLIFETROODOS.
Το Σχέδιο Επικοινωνίας έχει ως στόχο τη συνέχιση και διάδοση των αποτελεσμάτων του έργου. Σε αυτό
αναφέρονται οι δράσεις που θα υλοποιηθούν μετά το τέλος του έργου, οι φορείς που θα είναι υπεύθυνοι
για την υλοποίησή τους, καθώς και τα χρονοδιαγράμματα και οι πηγές χρηματοδότησης. Επιπρόσθετα,
στο Σχέδιο Επικοινωνίας περιλαμβάνονται οδηγίες για την εκτίμηση των επιπτώσεων των εν λόγω
δράσεων.
Οι εταίροι του έργου δεσμεύονται να συμβάλουν στην υλοποίηση του Σχεδίου με στόχο τη συνέχιση της
ευαισθητοποίησης όσον αφορά στις φυσικές αξίες και οικοσυστημικές υπηρεσίες που παρέχει το Εθνικό
Δασικό Πάρκο Τροόδους για τα επόμενα πέντε έτη.

2. Δρασέις που θα συνέχιστουν μέτα την ολοκληρωση του Έργου
Παρατίθενται πιο κάτω οι δραστηριότητες ανά δράση, όπως αναφέρονται στην πρόταση του έργου iLIFΕTROODOS, οι οποίες θα συνεχιστούν για περίοδο πέντε ετών μετά την ολοκλήρωση του έργου.

Δράση Β.1: Εκστρατεία ευαισθητοποίησης για τις φυσικές αξίες και οικοσυστημικές υπηρεσίες του
Εθνικού Δασικού Πάρκου Τροόδους
• Τα άρθρα, το ενημερωτικό φυλλάδιο καθώς και τα ραδιοφωνικά και τηλεοπτικά σποτ θα είναι
αναρτημένα στην ιστοσελίδα του έργου για τουλάχιστον πέντε χρόνια από το τέλος του έργου.
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• Θα δημοσιευτούν τουλάχιστον δέκα δελτία τύπου σε εφημερίδες ή διαδικτυακές ενημερωτικές
ιστοσελίδες.
• Η διαχείριση/ ενημέρωση της σελίδας του έργου στο Facebook θα συνεχιστεί για ακόμη πέντε χρόνια,
με τουλάχιστον 50 αναρτήσεις.

Δράση Β.3: Προσέλκυση επισκεπτών στο Εθνικό Δασικό Πάρκο Τροόδους
• Το ντοκιμαντέρ του Έργου θα προβάλλεται στο Κέντρο Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης Τροόδους μετά
το τέλος του έργου για τουλάχιστον 10 έτη. Επίσης, θα είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα και στο
YouTube channel του έργου για τουλάχιστον πέντε χρόνια. Επιπρόσθετα, θα γίνουν ενέργειες για μία
τουλάχιστον δημόσια προβολή του από δημόσιο ή ιδιωτικό τηλεοπτικό σταθμό τα επόμενα 5 έτη.
• Τα σημεία ενημέρωσης θα συντηρούνται και θα παρέχουν πληροφορίες για πολλά χρόνια
(τουλάχιστον 10 έτη) και θα είναι προσβάσιμα 24 ώρες την ημέρα, 365 μέρες τον χρόνο.
• Οι υποδομές διευκόλυνσης των ατόμων με κινητικά προβλήματα στον εκδρομικό χώρο «Λιβάδι του
Πασιά» θα συντηρούνται για τουλάχιστον 10 έτη.
• Οι εφαρμογές για έξυπνες συσκευές θα είναι διαθέσιμες για τουλάχιστον πέντε έτη μετά το τέλος του
στα δύο σημεία ενημέρωσης θα ενημερώνονται με νέο υλικό αν χρειαστεί για περίοδο τουλάχιστον
πέντε ετών.
• Οι πινακίδες πληροφόρησης θα διατηρηθούν για τουλάχιστον πέντε χρόνια.
• Η κινητή έκθεση φωτογραφίας θα συνεχίσει να προβάλλεται σε εκδηλώσεις σχετικές με το περιβάλλον
από το Πανεπιστήμιο Frederick.

Δράση Γ.2: Παρακολούθηση των επιπτώσεων του έργου
• Εφαρμογή των προνοιών του «Σχεδίου μετριασμού των επιπτώσεων από την αύξηση των επισκεπτών»
στο Εθνικό Δασικό Πάρκο Τροόδους (Contingency plan), σε περίπτωση που παρατηρηθεί κίνδυνος για
τη βιοποικιλότητα της περιοχής, ή αλλοίωση του οικοσυστήματος του Εθνικού Δασικού Πάρκου
Τροόδους από την αύξηση στη ροή επισκεπτών.
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Έργου. Η εφαρμογή ‘Troodos National Forest Park (iLIFE-TROODOS)’ και η διεπαφή των οθονών αφής

Δράση Δ.1: Τεχνικές εκδόσεις και διάδοση αποτελεσμάτων
• Οι πινακίδες ενημέρωσης στις εγκαταστάσεις των εταίρων του έργου θα παραμείνουν για τουλάχιστον
δύο χρόνια με σκοπό να συνεχίσει η ενημέρωση του κοινού σχετικά με τον σκοπό και τους στόχους
του έργου.
• Η ιστοσελίδα του έργου θα παραμείνει ενεργή για τουλάχιστον πέντε χρόνια από το τέλος του έργου.
Όλα τα παραδοτέα και το υλικό που παράχθηκε θα είναι διαθέσιμα σε ηλεκτρονική μορφή για το κοινό.
• Η εκλαϊκευμένη αναφορά θα είναι διαθέσιμη, σε ηλεκτρονική και έντυπη μορφή, στην ιστοσελίδα του
έργου και στις εγκαταστάσεις των εταίρων του έργου. Με αυτό τον τρόπο θα διασφαλιστεί τόσο η
διάχυση των στόχων των δράσεων του έργου όσο και των αποτελεσμάτων του.
• Τα αποτελέσματα του έργου θα δημοσιευτούν σε τουλάχιστον ένα επιστημονικό συνέδριο.
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Δράση Δ.2: Εκστρατεία προώθησης του έργου
• Τα ενημερωτικά δελτία, δελτία τύπου και άρθρα τα οποία δημιουργήθηκαν κατά τη διάρκεια
υλοποίησης του έργου θα είναι διαθέσιμα σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα του έργου.
• Το διαφημιστικό υλικό που δεν έχει διατεθεί (π.χ. Εκλαϊκευμένη Αναφορά) θα είναι διαθέσιμο στις
εγκαταστάσεις των εταίρων του έργου ή/και στο Κέντρο Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης Τροόδους και
θα διανέμεται σε εκδηλώσεις που σχετίζονται με το περιβάλλον και οι οποίες θα διοργανώνονται από
τους εταίρους του έργου.

Η υλοποίηση των προαναφερθέντων δράσεων μετά το τέλος του έργου σε άτομα, φορείς και οργανισμούς

Σχέδιο Επικοινωνίας μετά την ολοκλήρωση του έργου

θα εξασφαλίσει τη συνέχιση της εκστρατείας ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης σχετικά με τις φυσικές
αξίες και τις οικοσυστημικές υπηρεσίες του Εθνικού Δασικού Πάρκου Τροόδους. Πέρα από την αύξηση
των επισκεπτών που αναμένεται στη συγκεκριμένη περιοχή του Δικτύου Natura 2000, επιδιώκει στη
δημιουργία σωστά ενημερωμένων πολιτών που σέβονται το φυσικό περιβάλλον το οποίο επισκέπτονται,
στοιχείο που ήδη διαφάνηκε κατά τα τρία έτη υλοποίησης του έργου iLIFE-TROODOS (περισσότερες
πληροφορίες και τρόπος αντιμετώπισης ενδεχόμενων απειλών καταγράφονται στο «Σχέδιο μετριασμού
των επιπτώσεων από την αύξηση των επισκεπτών»).
Παράλληλα, ο κάθε εταίρος του Έργου θα συμβάλει στη διάδοση του έργου και των αποτελεσμάτων του
στο δίκτυο των συνεργατών του. Για παράδειγμα, το Τμήμα Δασών και το Τμήμα Περιβάλλοντος (ως δύο
από τις τρεις αρμόδιες αρχές διαχείρισης του Δικτύου Natura 2000 στην Κύπρο), οι οποίες ασκούν μεγάλη
επιρροή στις τοπικές αρχές, σε φορείς χάραξης πολιτικής και στο Υφυπουργείο Τουρισμού, θα κάνουν
χρήση του ενημερωτικού υλικού και του ντοκιμαντέρ, συμβάλλοντας στην ενεργή διάδοση των
πληροφοριών αναφορικά με τη φυσική αξία και τις οικοσυστημικές υπηρεσίες της περιοχής Natura 2000
«Εθνικό Δασικό Πάρκο Τροόδους». Το Πανεπιστήμιο Frederick, μέσα από τη συμμετοχή του σε
επιστημονικά συνέδρια, θα προωθήσει τα αποτελέσματα του έργου στην επιστημονική κοινότητα. Το
CONTACT, διαμέσου του δικτύου συνεργατών του, θα συμβάλει στη διάδοση των καλύτερων πρακτικών
και προσεγγίσεων όσο αφορά σε εκστρατείες ενημέρωσης σχετικά με το περιβάλλον.
Είναι δεδομένο, ότι το κοινό και οι φορείς στους οποίους στόχευε το έργο κατά τη διάρκεια υλοποίησής
του (για παράδειγμα τοπικές αρχές και κάτοικοι, φορείς χάραξης πολιτικής, περιβαλλοντικοί μη
κυβερνητικοί οργανισμοί, εκπρόσωποι της τουριστικής βιομηχανίας, τουρίστες κλπ.) έχουν στη διάθεσή
τους σημαντικό υλικό, το οποίο μπορούν να αξιοποιήσουν στις δικές τους εργασίες. Οι εταίροι του Έργου
αναμένεται να παρέχουν οποιαδήποτε βοήθεια τους ζητηθεί γύρω από αυτό το θέμα.
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3. Ποροι για την υλοποιηση των δρασέων του Σχέδιου Επικοινωνιας
Για την επιτυχή υλοποίηση των δράσεων του Σχεδίου Επικοινωνίας, οι εταίροι του έργου θα εκπληρώσουν
τη δέσμευσή τους όπως αυτή προβλέπεται στην πρόταση του έργου και στο Σχέδιο Επικοινωνίας. Ο
προϋπολογισμός για κάθε προβλεπόμενη δράση θα προέρχεται από ιδίους πόρους του κάθε εταίρου,
τόσο από πλευράς αναλωσίμων, υπερκεφαλικών ή αγορά υπηρεσιών, όσο και από πλευράς ανθρώπινου
δυναμικού.
Το Τμήμα Δασών θα κάνει χρήση μέρους του ετήσιου προϋπολογισμού του, ούτως ώστε να διασφαλιστεί
η διατήρηση και η συντήρηση των σημείων πληροφόρησης, των υποδομών στο «Λιβάδι του Πασιά», των
πινακίδων και της ιστοσελίδας. Ένας υπάλληλος θα είναι υπεύθυνος για την επιτήρησή τους και τη λήψη
μέτρων εάν καταστεί ανάγκη, καθώς και για την καταγραφή του αριθμού των επισκεπτών σε 30 (τυχαία
χώρους «Πλατάνια» και «Λιβάδι του Πασιά», στο Κέντρο Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης Τροόδους, καθώς
και σε δύο μονοπάτια μελέτης της φύσης «Καληδόνια» και «Περσεφόνη».
Το Πανεπιστήμιο Frederick θα συνεχίσει την προβολή του έργου σε τουλάχιστον ένα συνέδριο, τη
διαχείριση και ενημέρωση (αν παραστεί ανάγκη) της εφαρμογής ‘Troodos National Forest Park (iLIFETROODOS)’ και της διεπαφής των οθονών αφής στα δύο σημεία ενημέρωσης με νέες πληροφορίες, με
χρήση ιδίων πόρων, για περίοδο τουλάχιστον πέντε χρόνων. Η κινητή έκθεση θα προβληθεί από το
Πανεπιστήμιο Frederick σε δύο τουλάχιστον περιπτώσεις σχετικές με το περιβάλλον ή το Τρόοδος.
Η CONTACT θα συνεχίσει την έκδοση δελτίων τύπου σχετικά με τα αποτελέσματα του προγράμματος και
την προώθηση των στόχων του έργου, καθώς επίσης και την διαχείριση της σελίδας του έργου στο
Facebook μετά το τέλος του έργου με τη χρήση ιδίων πόρων. Τα δελτία τύπου και οι αναρτήσεις στο
Facebook θα ετοιμάζονται σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Frederick.
Το Τμήμα Περιβάλλοντος θα προωθήσει τον «Οδηγό Βέλτιστων Πρακτικών» που αναπτύχθηκε στο

Σχέδιο Επικοινωνίας μετά την ολοκλήρωση του έργου

επιλεγμένες) διαφορετικές μέρες ανά έτος. Οι μετρήσεις θα συνεχίσουν να γίνονται στους εκδρομικούς

πλαίσιο του έργου, με στόχο την ευαισθητοποίηση για το δίκτυο Natura 2000.
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4. Σχέδιο Βιωσιμοτητας (Sustainability Plan)
Μετά-LIFE Δράση

1

Άρθρα, ενημερωτικό φυλλάδιο,
ραδιοφωνικά και τηλεοπτικά
σποτ διαθέσιμα στην
ιστοσελίδα του έργου

Χρονικό
Πλαίσιο

Ετήσιο Κόστος
Αγοράς
Υλικών/Υπηρεσιών

Ετήσιο Κόστος

5 έτη

€0,00

-

€700

€300 (3
ημερομίσθια) /
€510 (3
ημερομίσθια)

5 έτη
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2

8

3

4

Δημοσίευση 10 δελτίων τύπου
σε εφημερίδες
2 παρουσιάσεις/ έτος σε ΜΜΕ
(Τηλεόραση, Ραδιόφωνο) για
το ΕΔΠ Τροόδους και το Δίχτυο
Natura
Διαχείριση/ ενημέρωση
σελίδας έργου στο Facebook
(min 50 αναρτήσεις)

(20212025)
5 έτη
(20202025)

Προσωπικού

Συνολικό
Κόστος
κατά την
5ετία

Πηγή
Χρηματοδότησης

Υπεύθυνος
δικαιούχος

-

-

Τμήμα Δασών

€5000 /

CONTACT / Παν.
Frederick

Παν. Frederick

€375

Προϋπολογισμός
Τμήματος
Περιβάλλοντος

Τμήμα
Περιβάλλοντος

(1 ημερομίσθιο)

5 έτη
(20212025)

-

5

Προβολή ντοκιμαντέρ στο
Κέντρο Περιβαλλοντικής
Ενημέρωσης Τροόδους

>5 έτη

€0,00

6

Προβολή ντοκιμαντέρ στην
ιστοσελίδα του έργου και στο
YouTube

5 έτη

€0,00

€1000 (10
ημερομίσθια)
/€850 (5
ημερομίσθια)

CONTACT

€2550

€75
-

Προϋπολογισμός

€5000/

Προϋπολογισμός

CONTACT

€4250

CONTACT / Παν.
Frederick

Παν. Frederick

-

-

-

Τμήμα Δασών

-

-

-

Τμήμα Δασών

5 έτη

€0,00

8

Συντήρηση σημείων
ενημέρωσης

>5 έτη

1000

Συντήρηση υποδομών στο
«Λιβάδι του Πασιά

>5 έτη

9

10

Ενημέρωση με νέες
πληροφορίες σημείων
ενημέρωσης

€35000

Προϋπολογισμός
Τμήμα Δασών

Τμήμα Δασών

€6250

Προϋπολογισμός
Τμήμα Δασών

Τμήμα Δασών

(10 ημερομίσθια)
5 έτη

€480

5 έτη

€50

Συντήρηση και διατήρηση
πινακίδων

>5 έτη

13

Παραμονή πινακίδων
ενημέρωσης στις
εγκαταστάσεις των εταίρων

2 έτη

14

Συντήρηση ιστοσελίδας
https://ilifetroodos.eu

Προϋπολογισμός
€2400

(4 ημερομίσθια)

Προϋπολογισμός
€2650

(4 ημερομίσθια)

€1750

Προϋπολογισμός
Τμήμα Δασών

Τμήμα Δασών

-

-

Όλοι

€3000

Προϋπολογισμός
Τμήμα Δασών

Τμήμα Δασών

-

-

Όλοι

(4 ημερομίσθια)

(20202025)
Μέχρι
εξάντλησης

-

€200
€400
(2 ημερομίσθια)

€0,00

-

Παν. Frederick
Παν. Frederick

300
€50

€0,00

Παν. Frederick
Παν. Frederick

€480

5 έτη

Εκλαϊκευμένη αναφορά
διαθέσιμη στις εγκαταστάσεις
των εταίρων

Τμήμα Δασών

€1200
€50

Διατήρηση/ ενημέρωση
εφαρμογών για έξυπνες
συσκευές με νέες πληροφορίες
(αν χρειαστεί)

15

-

(50 ημερομίσθια)

(20212025)

12

-

€6000

-

11

-
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7

Προβολή ντοκιμαντέρ σε
δημόσιο ή ιδιωτικό τηλεοπτικό
σταθμό

9

16

Εκλαϊκευμένη αναφορά
διαθέσιμη στην ιστοσελίδα του
έργου

17

Δημοσίευση σε ένα
επιστημονικό συνέδριο

5 έτη

€0,00

5 έτη

18

Ενημερωτικά δελτία, δελτία
τύπου και άρθρα διαθέσιμα
στην ιστοσελίδα του έργου

19

Προώθηση του «Οδηγού
Βέλτιστων Πρακτικών»

(20202025)

Σχέδιο Επικοινωνίας μετά την ολοκλήρωση του έργου

10

20

5 έτη

€0,00

(Σχέδιο μετριασμού)

21

(20202025)

Προϋπολογισμός
Παν. Frederick

Πανεπιστήμιο
Frederick

-

-

-

€1500

Προϋπολογισμός
Τμήματος
Περιβάλλοντος

Τμήμα
Περιβάλλοντος

€9750

Προϋπολογισμός
Τμήμα Δασών

Τμήμα Δασών

€2270

-

(4 ημερομίσθια)
€1800
€150
(15 ημερομίσθια)

5 έτη
Προβολή κινητής έκθεσης σε
εκδηλώσεις

-

€300

5 έτη
(20202025)

-

(6 ημερομίσθια)

5 έτη

Καταμέτρηση επισκεπτών

-

€1020
€250

(20202025)

-

€170
€240

Προϋπολογισμός
€2050

(1 ημερομίσθιο)

Παν. Frederick

Πανεπιστήμιο
Frederick

