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Συνοδευτική περίληψη (executive summary) 

Τα Ρυθµιστικά Σχέδια αποτελούν βασικά προγραµµατικά «εργαλεία» για τη στήριξη των 

Κοινοτήτων και την αναστροφή τάσεων εγκατάλειψης και φθοράς. Προβλέπονται σε αυτά έργα 

αναζωογόνησης της υπαίθρου όπως ενδεικτικά έργα διαµόρφωσης και τοπιοτέχνησης πλατειών, 

εκκλησιών κ.λπ., διαδροµές και µονοπάτια φύσης, αποκαταστάσεις κτηρίων και ανάδειξη µνηµείων, 

έργα βελτιώσεως και συµπλήρωσης της τεχνικής και κοινωνικής υποδοµής και άυλες παρεµβάσεις 

και δράσεις. 

Σύµφωνα µε τους όρους εντολής της µελέτης ο γενικός στόχος είναι η «∆ηµιουργία Βιώσιµων 

Κοινοτήτων στις Αστικές και τις Περιοχές της Υπαίθρου» µε ειδικότερο στόχο την «Ανάπτυξη 

περιοχών της υπαίθρου και ενίσχυση της προσβασιµότητας». Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στην 

πλέον πρόσφορη συµµετοχή της τοπικής κοινωνίας που επιτυγχάνεται µέσα από συναντήσεις 

εργασίας µε τοπικούς φορείς και εκπροσώπους, ανοικτές διαβουλεύσεις, καθώς και συµπλήρωση 

ερωτηµατολογίων και συλλογή γραπτών εισηγήσεων από κατοίκους και εκπροσώπους οργανωµένων 

συνόλων.  

Στο πλαίσιο της εκπόνησης του 1ου Παραδοτέου «ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ» έγινε ανάλυση της 

υφιστάµενης κατάστασης και διάγνωση των αναπτυξιακών τάσεων και προοπτικών προκειµένου να 

προσδιοριστεί η βέλτιστη στρατηγική προσέγγιση για την κατάρτιση του Ρυθµιστικού Σχεδίου. Τα 

αποτελέσµατα της ανάλυσης της υφιστάµενης κατάστασης παρατίθενται συνοπτικά παρακάτω.  

Η περιοχή µελέτης, ήτοι οι κοινότητες Φασούλα, Σπιτάλι, Αψιού, Μαθηκολώνη και Παλώδια 

της Επαρχίας Λεµεσού βρίσκεται στις βόρειες παρυφές της πόλης της Λεµεσού στο νοτιοδυτικό 

τµήµα της Κύπρου και έχει συνολική έκταση 62,03 τετραγωνικά χιλιόµετρα καταλαµβάνοντας 

περίπου το 4,44% της συνολικής έκτασης της επαρχίας Λεµεσού και 0,67% της συνολικής έκτασης 

της Κύπρου. Η περιοχή µελέτης βρίσκεται σε άµεση γειτνίαση µε την ευρύτερη περιοχή που 

καλύπτει το Τοπικό Σχέδιο Λεµεσού και αναπτύσσεται σε ηµιορεινές εκτάσεις στις υπώρειες της 

οεοσειράς Τροόδους. Η πρόσβαση στην περιοχή µελέτης γίνεται µέσω πρωτογενούς οδικού δικτύου 

που διέρχεται από την πόλη της Λεµεσού και τον αυτοκινητόδροµο Λευκωσίας – Λεµεσού – Πάφου 

και η προσπελασιµότητά της είναι σε γενικές γραµµές ικανοποιητική.  

Η περιοχή µελέτης περιλαµβάνει τόσο αγροτικές όσο και περιαστικές περιοχές που έχουν να 

επιδείξουν αναπτυξιακή υστέρηση αλλά και σηµαντική αναπτυξιακή δυναµική. Σύµφωνα µε την 

ανάλυση της υφιστάµενης κατάστασης, οι κοινότητες Φασούλα, Σπιτάλι, Αψιού, Μαθηκολώνη και 

Παλώδεια παρουσιάζουν παραπλήσιες ιδιοµορφίες και ιδιαίτερα χαρακτηριστικά λόγω της 

γεωγραφικής τους θέσης και της εδαφικής και κοινωνικοοικονοµικής συνέχειας και συνάφειας τους, 

όπως: 

1. Εµφανίζουν σχετική πληθυσµιακή ευρωστία 

2. Οι κοινότητες παρουσιάζουν µεγάλο ενδιαφέρον σε σχέση µε το φυσικό και πολιτιστικό 

περιβάλλον, την τοπική παράδοση και την ιστορία της περιοχής (δάσος Λεµεσού, µνηµεία και 
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άλλα αξιοθέατα και τοπόσηµα) και ενδείκνυνται για την ανάπτυξη ήπιων ειδικών µορφών 

τουρισµού 

3. Οι κοινότητες δεν διαθέτουν ιδιαίτερα ανεπτυγµένη γεωργία ή κτηνοτροφία 

4. Οι περιαστικές κοινότητες, και κυρίως η Παλώδια που γειτνιάζει µε το ανεπτυγµένο αστικό 

συγκρότηµα της πόλης της Λεµεσού, εµφανίζει σηµαντική πληθυσµιακή αύξηση 

5. Οι κοινότητες γειτνιάζουν µε περιοχές όπου αναπτύσσεται ο αγροτουρισµός και η 

αµπελουργία, και περιλαµβάνονται στους δρόµους του κρασιού, ενώ λόγω της θέσης τους 

είναι εύκολα προσβάσιµες για τους επισκέπτες 

Συγκεκριµένα, η γεωγραφική θέση της περιοχής µελέτης που συνδυάζει εγγύτητα στη 

θάλασσα, όµορφα πεδινά και ηµιορεινά αγροτικά τοπία, ορεινή δασώδη περιοχή στις παρυφές του 

Τροόδους, συνθέτει ένα πλούσιο περιβάλλον µε έντονο τοπικό χρώµα και χαρακτηριστική 

ταυτότητα. Η ποικιλία του περιβάλλοντος που βρίσκεται ενδιάµεσα της παράλιας πόλης της Λεµεσού 

και του ορεινού όγκου του Τροόδους στα βόρεια τα οποία προσφέρουν επαρκείς επιλογές σε 

περιηγητές, παρακινεί το ενδιαφέρον για "ανακάλυψη" και περιήγηση της περιοχής µελέτης. Σ' αυτό 

συνεισφέρουν σηµαντικά οι διάφορες αρχαιότητες, εκκλησιαστικά µνηµεία και η φυσική οµορφιά 

που βρίσκονται διάσπαρτα σε όλη σχεδόν την έκταση της περιοχής µελέτης.  

Επιπλέον υπάρχουν αρκετές µη αξιοποιηµένες δυνατότητες τουριστικού ενδιαφέροντος όπως 

η λαϊκή αρχιτεκτονική των χωριών και η γευστική παράδοση (τοπική γαστρονοµία), η µοναδικότητα 

του φυσικού τοπίου, η γοητεία των µύθων και της ιστορίας, η καθηµερινή αγροτική ζωή, οι 

παραδοσιακές ασχολίες, κ.ά. 

Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της περιοχής µελέτης (συνδυασµός δοµηµένου περιβάλλοντος 

και φυσικού τοπίου) τεκµηριώνουν τη δυνατότητα ανάπτυξης ήπιων και εναλλακτικών µορφών 

βιώσιµου τουρισµού και την αύξηση της επισκεψιµότητας ντόπιων και ξένων περιηγητών. Η 

ανάδειξη της ιστορίας, του πολιτισµικού παρελθόντος και της λαϊκής παράδοσης σε συνδυασµό µε 

την προβολή των τουριστικών και άλλων υποδοµών µπορεί να συµβάλλει στην περαιτέρω ανάπτυξη 

εναλλακτικών µορφών τουρισµού που θα µπορέσει να αποτελέσει συµπληρωµατική πηγή 

εισοδήµατος σε οικονοµικά µειονεκτικές και αποδυναµωµένες παραγωγικά περιοχές. Σηµειώνεται ότι 

οι κοινότητες της περιοχής µελέτης χαρακτηρίζονται σύµφωνα µε το Σχέδιο Αγροτικής Ανάπτυξης 

ως µειονεκτικές µε κριτήριο το υψόµετρό τους και απολαµβάνουν µοριοδότησης. 

Τα πλέον κρίσιµα ζητήµατα που αντιµετωπίζουν οι Κοινότητες του Συµπλέγµατος είναι η 

συγκράτηση του πληθυσµού και η παροχή στους κατοίκους ενός αξιοπρεπούς βιοτικού επιπέδου, 

µέσα από τη συµπλήρωση τεχνικών και κοινωνικών υποδοµών και υπηρεσιών.  

Επισηµαίνεται ότι απαραίτητα συστατικά κάθε αναπτυξιακού σχεδιασµού αποτελούν οι 

βασικές τεχνικές και κοινωνικές υποδοµές, των οποίων η έλλειψη αποδυναµώνει την προοπτική για 

βιώσιµη ανάπτυξη. Η έλλειψη ποιοτικών υποδοµών καθώς και των σχετικών υπηρεσιών, έχει 
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αµεσότερη (αρνητική) επίδραση στην ποιότητα ζωής, την προσέλκυση πληθυσµού και 

επιχειρήσεων, την περιβαλλοντική προστασία και την κοινωνική συνοχή. Οι σηµαντικότερες 

ελλείψεις στον τοµέα των υποδοµών στην περιοχή µελέτης εντοπίζονται σε: 

1. Έλλειµµα σε κοινωφελείς υποδοµές (π.χ. υποδοµές εκπαίδευσης, υγείας, πολιτισµού και 

αθλητισµού, φαρµακεία, ψυχαγωγία και αναψυχή, κ.λπ.) απαραίτητων για την εξυπηρέτηση 

των αναγκών του τοπικού πληθυσµού 

2. Έλλειµµα υποδοµών αναψυχής, εστίασης, διαµονής και δραστηριοτήτων εναλλακτικού 

τουρισµού, που θα µπορούσαν να προσελκύσουν τουρίστες από τη γειτονική Λεµεσό και να 

προάγουν τη διάχυση τουρισµού στην ενδοχώρα  

3. Ελλιπείς οδικές διασυνδέσεις και έλλειψη επαρκούς συγκοινωνιακής σύνδεσης µεταξύ του 

αστικού ιστού (Λεµεσού) και των κοινοτήτων αλλά και µεταξύ των κοινοτήτων 

4. Ελλείψεις στην οργανωµένη χωροδιάταξη και στην ενσωµάτωση της περιβαλλοντικής 

διάστασης στην παραγωγική διαδικασία. Το πρόβληµα εντοπίζεται στις πιέσεις που ασκούνται 

για οικιστική ανάπτυξη, στην απουσία αποχετευτικού συστήµατος και κατ’ επέκταση αδυναµία 

στη διαχείριση των υγρών οικιακών αποβλήτων, και σε οχλούσες χρήσεις που εντοπίζονται 

στην ευρύτερη περιοχή οι οποίες επιβαρύνουν το φυσικό περιβάλλον (χώρος απόρριψης 

σκυβάλων του ∆ήµου Λεµεσού, βιοτεχνική περιοχή Λεµεσού, κ.ά.) 

Στο παραπάνω πλαίσιο το όραµα τοπικής ανάπτυξης της κοινότητας Αψιούς συνοψίζεται στην 

εξής γενικευµένη επιδίωξη: 

«Παροχή αναγκαίων εξυπηρετήσεων και υποδοµών για την τόνωση του πληθυσµού 

και του επιπέδου ποιότητας ζωής και ενίσχυση της επσικεψιµότητας της περιοχής 

µέσα από τη βιώσιµη τουριστική ανάπτυξη αναδεικνύοντας τη φυσική και πολιτιστική 

κληρονοµιά και την τοπική παράδοση και ιστορία», 

Στο πλαίσιο πραγµάτωσης του οράµατος τοπικής ανάπτυξης οι άξονες προτεραιότητας 

αφορούν συγκεντρωτικά στους εξής:  

Άξονας 1 - ∆ικτύωση αξιόλογων πόρων σε διαδροµές «Φύσης & Πολιτισµού» 

Άξονας 2 - ∆ηµιουργία επισκέψιµων χώρων και τουριστικών υποδοµών 

Άξονας 3 - Βελτίωση ποιότητας παρεχόµενων υπηρεσιών 

Άξονας 4 - Αποτελεσµατική διαχείριση και οργάνωση χρήσεων γης 

Αντιστοίχως, στο επίπεδο του Συµπλέγµατος Ηµιορεινών Κοινοτήτων Λεµεσού το όραµα 

τοπικής ανάπτυξης επικεντρώνεται στην εξής γενικευµένη επιδίωξη: 

«Βελτίωση ποιότητας ζωής και ενίσχυση τοπικού αναπτυξιακού δυναµικού και 

συνοχής», 

και οι άξονες προτεραιότητας για την επίτευξή του αφορούν συγκεντρωτικά στους εξής:  
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Άξονας Ι - Παροχή ολοκληρωµένων υπηρεσιών προς τους πολίτες 

Άξονας ΙΙ - Τόνωση της διαχειριστικής επάρκειας του Συµπλέγµατος 

Άξονας ΙΙΙ - Βελτίωση της προσπελασιµότητας - προσβασιµότητας 

Στο πλαίσιο της εκπόνησης του 3ου Παραδοτέου «ΤΕΛΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ» προσδιορίστηκαν οι 

στρατηγικές επιλογές που διέπουν τη διάρθρωση του Ρυθµιστικού Σχεδίου µέσα από την αξιολογική 

σύνδεση µε τα ευρήµατα του 1ου Παραδοτέου «ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ» και την επεξεργασία εισροών και 

προτάσεων που κατατέθηκαν στις ανοικτές διαβουλεύσεις από την τοπική κοινωνία και τους 

εκπροσώπους των οργανωµένων συνόλων, καθώς και από τις γνωµοδοτήσεις αρµόδιων Κεντρικών 

Υπηρεσιών.  

Στη βάση της άνω µεθοδολογικής προσέγγισης, αναγνωρίστηκαν επιταχυντικές, διαρθρωτικές, 

σταθεροποιητικές και προληπτικές στρατηγικές σε συνάρτηση µε τις αναπτυξιακές παραµέτρους και 

παράγοντες του εσωτερικού και εξωτερικού κοινωνικοοικονοµικού περιβάλλοντος, και σε 

συσχετισµό µε την αποδιδόµενη από την τοπική κοινωνία βαρύτητα και την αναγκαιότητα κάλυψης 

βασικών αναγκών και ελλείψεων. Η εν λόγω κατηγοριοποίηση υποβοηθά την ιεράρχηση των 

προτεραιοτήτων και την κατάστρωση της ‘‘αρχιτεκτονικής’’ του Σχεδίου ∆ράσης της κοινότητας, το 

οποίο συναρθρώνεται σε 4 άξονες προτεραιότητας, 10 µέτρα και 25 παρεµβάσεις - 13 δράσεις, και 

για το Σύµπλεγµα 3 άξονες προτεραιότητας, 6 µέτρα και 18 παρεµβάσεις - 4 δράσεις. Στην «ΤΕΛΙΚΗ 

ΜΕΛΕΤΗ» περιλαµβάνεται περιγραφή και σχολιασµός τεχνικών προϋποθέσεων σε σχέση µε την 

εφαρµογή των προτεινόµενων παρεµβάσεων και δράσεων, και Σχέδιο ∆ράσης µε τα Επιχειρησιακά 

∆ελτία Προτεινόµενων Παρεµβάσεων στα οποία προσδιορίζεται ο εκτιµώµενος προϋπολογισµός, ο 

χρονικός ορίζοντας υλοποίησης των παρεµβάσεων, οι εµπλεκόµενοι Φορείς και οι πιθανές πηγές 

χρηµατοδότησης (action plan).  

Οι επιπτώσεις στο κοινωνικοοικονοµικό περιβάλλον από την εφαρµογή του Ρυθµιστικού 

Σχεδίου και των προτεινόµενων παρεµβάσεων και δράσεων κρίνονται ιδιαίτερα θετικές 

δηµιουργώντας πολλαπλασιαστικά οφέλη για την τοπική κοινωνία. Ειδικότερα, εκτιµάται ότι 

σωρευτικά θα ωφελήσουν την τοπική οικονοµία και τους πολίτες, θα ενισχύσουν τη χωρική συνοχή, 

τη λειτουργική διασύνδεση των κοινοτήτων του Συµπλέγµατος και τη διαχειριστική τους επάρκεια, 

ενώ θα ενδυναµώσουν το οργανωτικό περιβάλλον των τοπικών φορέων και την τοπική 

διακυβέρνηση.  

Σε συνάρτηση µε την ιεράρχηση των αναπτυξιακών προτεραιοτήτων και το χρονικό ορίζοντα 

εφαρµογής τους, οι παρεµβάσεις και η στόχευσή τους, συνεκτιµώντας την εφικτότητα εφαρµογής 

τους και το αναµενόµενο όφελος, διακρίνονται ως εξής: 

− Στο βραχυ-µεσοπρόθεσµο χρονικό ορίζοντα, οι προτεινόµενες παρεµβάσεις και δράσεις 

εστιάζουν στην αξιοποίηση των φυσικών και πολιτιστικών πόρων και της τοπικής παράδοσης 

και ιστορίας για την ήπια ανάπτυξη τουριστικών δραστηριοτήτων προκειµένου να τονωθεί η 
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επισκεψιµότητα των κοινοτήτων και να διαφοροποιηθεί η τοπική οικονοµία, απολαµβάνοντας 

οφέλη από τη διάχυση της τουριστικής κίνησης της Λεµεσού. Παράλληλα, δίνεται έµφαση σε 

παρεµβάσεις και δράσεις µε δυνατότητες άµεσης εφαρµογής και αναγνωρίσιµου οφέλους, 

που στοχεύουν στη συµπλήρωση και βελτίωση των υποδοµών, υπηρεσιών και του οικιστικού 

περιβάλλοντος, προκειµένου να αυξηθεί η ελκυστικότητα των κοινοτήτων ως τόπων 

διαµονής.  

− Στο µακροπρόθεσµο χρονικό ορίζοντα, οι προτεινόµενες παρεµβάσεις και δράσεις αφορούν 

σε ορισµένες υποδοµές και υπηρεσίες των οποίων η σκοπιµότητα και βιωσιµότητα θα πρέπει 

να διερευνηθεί σε συνάρτηση µε την κοινωνικοοικονοµική εξέλιξη (πληθυσµός, τοπική 

οικονοµία και απασχόληση, κ.ά.), σε επίπεδο Συµπλέγµατος και σε βάθος χρόνου. 

Περιλαµβάνονται επίσης παρεµβάσεις, που είτε λόγω µεγάλου εκτιµώµενου κόστους ή µη 

άµεσα ανταποδοτικού οφέλους ή και λόγω εµπλοκής αρµοδιοτήτων διαφορετικών κεντρικών 

υπηρεσιών, και µε δεδοµένο ότι υπάρχουν χρηµατοπιστωτικοί περιορισµοί στα διαθέσιµα 

κονδύλια, τοποθετούνται χρονικά αργότερα ώστε να εξασφαλιστεί η υλοποίηση άλλων πιο 

άµεσα εφαρµόσιµων και αναγκαίων παρεµβάσεων. 

Σε συνάρτηση µε τις στρατηγικές επιλογές που καθορίστηκαν από το συσχετισµό 

παραγόντων του εσωτερικού και εξωτερικού περιβάλλοντος και των χαρακτηριστικών που 

προδιαγράφουν οι δυνατότητες, αδυναµίες, ευκαιρίες και απειλές που διαπιστώθηκαν στην 

«ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ», διακρίνονται οι παρακάτω επιπτώσεις και πολλαπλασιαστικά οφέλη στο κοινωνικο-

οικονοµικό περιβάλλον των υπό µελέτη κοινοτήτων:  

− Οι επιταχυντικές στρατηγικές επιλογές εκτιµάται ότι διασφαλίζουν άµεσες επιπτώσεις, µε 

επαρκώς διασφαλισµένη προστιθέµενη αξία και πολλαπλασιαστικό όφελος στην τοπική 

οικονοµία και στο τοπικό κοινωνικοοικονοµικό γίγνεσθαι, ως αποτέλεσµα επιλογών 

επιτάχυνσης της αναπτυξιακής διαδικασίας και αξιοποίησης του συγκριτικού ανταγωνιστικού 

πλεονεκτήµατος της περιοχής (βασισµένες κυρίως στην ήπια τουριστική ανάπτυξη και στη 

συµπλεγµατοποίηση για την τόνωση της οργανωτικής αποτελεσµατικότητας της Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης).  

− Οι διαρθρωτικές στρατηγικές επιλογές επικεντρώνουν πρωτίστως στη συµπλήρωση τεχνικών 

υποδοµών και στην κάλυψη βασικών ελλείψεων που εντοπίζονται σε κοινωνικές υπηρεσίες 

και εξυπηρετήσεις, επιφέροντας άµεσες και θετικές επιπτώσεις στην ποιότητα ζωής των 

κατοίκων.  

− Οι σταθεροποιητικές στρατηγικές επιλογές προσανατολίζονται κυρίως στην αποτελεσµατική 

διαχείριση και οργάνωση των χρήσεων γης, και στην προστασία, διατήρηση και αναβάθµιση 

των φυσικών πόρων και του οικιστικού περιβάλλοντος, συµβάλλοντας στη βελτίωση της 

ποιότητας ζωής και στην αύξηση της επισκεψιµότητας και της ελκυστικότητας της περιοχής.   
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− Τέλος, οι προληπτικές στρατηγικές επιλογές δίνουν έµφαση σε υπηρεσίες που µπορούν να 

καταστούν βιώσιµες σε επίπεδο Συµπλέγµατος (στη βάση εξυπηρέτησης µίας κρίσιµης 

πληθυσµιακής µάζας), καθώς και σε υποδοµές πολιτικής προστασίας για την αντιµετώπιση 

φυσικών καταστροφών, ώστε να διασφαλίσουν ‘‘εχέγγυα’’ για την επιλογή της περιοχής ως 

τόπου διαµονής.  

Προκειµένου να επισπευσθεί η επιχειρησιακή εφαρµογή του Ρυθµιστικού Σχεδίου και να 

αρθούν εµπόδια και ελλείψεις που αντικειµενικά εντοπίζονται σε επίπεδο Κοινότητας σε τοµείς 

διαχειριστικής επάρκειας, ανθρώπινου και υλικοτεχνικού δυναµικού και οικονοµικών πόρων, 

ενδείκνυται η σύσταση Ενιαίου Φορέα Εφαρµογής Ρυθµιστικού Σχεδίου σε επίπεδο Συµπλέγµατος 

που θα αναλάβει την έναρξη υλοποίησης των προτεινόµενων παρεµβάσεων και την παρακολούθηση 

της υλοποίησής τους.   

Για την εφαρµογή του Ρυθµιστικού Σχεδίου απαιτείται συντονισµός µεταξύ των πέντε 

κοινοτήτων τόσο στον προγραµµατισµό όσο και στην υλοποίηση κυρίως για τη: (α) µείωση των 

κοστών, (β) δηµιουργία οικονοµιών κλίµακος, και (γ) εφαρµογή µεγαλύτερων πιέσεων για την 

εξασφάλιση των κονδυλίων. Είναι γεγονός ότι οι πέντε κοινότητες λόγω µικρού µεγέθους έχουν 

περιορισµένα οικονοµικά και απουσιάζει η εµπειρογνωµοσύνη και τεχνογνωσία, περιορίζοντας τις 

δυνατότητες τους να υλοποιήσουν τα προτεινόµενα σχέδια. Γεγονός που από µόνο του δηµιουργεί 

την ανάγκη εξασφάλισης στρατηγικών συνεργασιών µε εξειδικευµένους συµβούλους και γραφεία 

που θα εξασφαλίσουν την υλοποίηση των προτεινοµένων δράσεων, και τη σύσταση του 

προαναφερθέντος Φορέα µε ταυτόχρονη στελέχωση ενός Γραφείου Ρυθµιστικού Σχεδίου για την 

παρακολούθηση ανοικτών προσκλήσεων στο ΕΣΠΑ 2007-2013 και σε άλλα διαθέσιµα 

χρηµατοδοτικά µέσα στα οποία µπορούν να ενταχθούν οι παρεµβάσεις του Σχεδίου ∆ράσης. 

Σηµείωση 

Όλες οι απόψεις και τα συµπεράσµατα που περιέχονται σε αυτό το Ρυθµιστικό Σχέδιο (Σχέδιο 

∆ράσης) εκφράζουν τους συντάκτες του και ως εκ τούτου, δεν αντιπροσωπεύουν κατ’ ανάγκη τις 

απόψεις του Τµήµατος Πολεοδοµίας και Οικήσεως ή οποιασδήποτε άλλης ∆ηµόσιας Αρχής. Το 

Τµήµα Πολεοδοµίας και Οικήσεως δεν εγγυάται την ακρίβεια των δεδοµένων που περιέχονται σε 

αυτό, ούτε αναλαµβάνει την ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση τους.  

Το Ρυθµιστικό Σχέδιο (Σχέδιο ∆ράσης) δεν αντικαθιστά ή υποκαθιστά το ισχύον Σχέδιο 

Ανάπτυξης (∆ήλωση Πολιτικής και Πολεοδοµικές Ζώνες) αφού δεν έχει οποιαδήποτε νοµική ισχύ και 

δεν δηµιουργεί υποχρέωση οποιασδήποτε Αρχής ή Οργανισµού για τη δέσµευση κονδυλίων ή άλλων 

πόρων σε σχέση µε την υλοποίηση των προτάσεων που περιέχονται σε αυτό. Για την υλοποίηση 

των προτάσεων θα πρέπει να ακολουθηθούν οι διαδικασίες που προβλέπονται από τις σχετικές 

νοµοθεσίες. Ειδικότερα, για την ανάθεση σε ιδιώτες συµβούλους επιµέρους αρχιτεκτονικών, 
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πολεοδοµικών και άλλων µελετών που αφορούν διάφορες χωρικές επεµβάσεις θα ακολουθούνται οι 

διαδικασίες που προβλέπονται από τις θεσµοποιηµένες από το Κράτος διαδικασίες. 

Η µελέτη και όλα τα σχετικά στοιχεία που περιέχονται σε αυτή όπως χάρτες, διαγράµµατα, 

σχέδια, προδιαγραφές, πλάνα, στατιστικά στοιχεία, υπολογισµοί και κάθε άλλο σχετικό έγγραφο ή 

υλικό που αποκτάται, συγκεντρώνεται ή καταρτίζεται από τον Ανάδοχο που εκπόνησε το Ρυθµιστικό 

Σχέδιο (Σχέδιο ∆ράσης), είναι εµπιστευτικά και ανήκουν στην απόλυτη ιδιοκτησία της Αναθέτουσας 

Αρχής.  

Ευχαριστίες  

Η µελετητική οµάδα εκφράζει τις ιδιαίτερες ευχαριστίες της στους Λειτουργούς του Τµήµατος 

Πολεοδοµίας και Οικήσεως του Υπουργείου Εσωτερικών, για την αµέριστη συµπαράσταση και 

βοήθεια που προσέφεραν στη σύνταξη της παρούσας µελέτης. Επίσης ευχαριστίες εκφράζονται σε 

όλους τους πολίτες των 5 κοινοτήτων που συµπλήρωσαν το σχετικό ερωτηµατολόγιο που τους 

απεστάλη.  

Τέλος θα θέλαµε να ευχαριστήσουµε θερµά τα Κοινοτικά Συµβούλια, τους υπευθύνους των 

πέντε κοινοτήτων και τους πολίτες των πέντε κοινοτήτων, για την εγκαρδιότητα τη φιλοξενία και τη 

διάθεση να συνεισφέρουν µε όποιο τρόπο µπορούν στην επιτυχία του Ρυθµιστικού Σχεδίου. 
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Α.1 Εισαγωγή 

Α.1.1. Αντικείµενο µελέτης 

Αντικείµενο της παρούσας µελέτης που µας ανατέθηκε από το Τµήµα Πολεοδοµίας και 

Οικήσεως του Υπουργείου Εσωτερικών µε την από 26-10-2009 υπογραφή Συµφωνίας είναι η  

«Παροχή υπηρεσιών για την εκπόνηση Ρυθµιστικού Σχεδίου (Σχεδίου ∆ράσης) για 

τις Κοινότητες Αψιού, Παλώδια, Σπιτάλι, Φασούλα και Μαθηκολώνη».  

Σύµφωνα µε τους όρους εντολής της µελέτης1 ο γενικός στόχος της µελέτης είναι η 

«∆ηµιουργία Βιώσιµων Κοινοτήτων στις Αστικές και τις Περιοχές της Υπαίθρου», µε ειδικότερο 

στόχο την «Ανάπτυξη περιοχών της υπαίθρου και ενίσχυση της προσβασιµότητας», βάσει των 

οποίων επιδιώκονται: 

� Η δηµιουργία βιώσιµων Κοινοτήτων και η βελτίωση της ποιότητας ζωής, που προϋποθέτει την 

υλοποίηση σειράς παρεµβάσεων για την αναζωογόνηση της υπαίθρου και τη βελτίωση της 

ελκυστικότητάς της ως τόπου εργασίας, άσκησης επιχειρηµατικής δραστηριότητας και 

διαµονής. 

� Η ενίσχυση της συνεργασίας και του συντονισµού των Τοπικών Αρχών µε το δηµόσιο και 

ιδιωτικό τοµέα στο πλαίσιο προώθησης έργων και δράσεων, προκειµένου να ενισχυθεί 

συνολικά ο ρόλος της τοπικής αυτοδιοίκησης. 

� Ο προσδιορισµός σειράς στοχευµένων παρεµβάσεων για τη µείωση της αναπτυξιακής 

υστέρησης και της δηµογραφικής αποψίλωσης των περιοχών της υπαίθρου, οι οποίες θα 

οδηγήσουν στη διαµόρφωση των συνθηκών για την ανάπτυξη νέων οικονοµικών 

δραστηριοτήτων, κυρίως στον τοµέα των υπηρεσιών µε έµφαση στον τουρισµό, για τη 

διαφοροποίηση της οικονοµικής βάσης και τη δηµιουργία θέσεων εργασίας. Απαιτείται 

παράλληλα η ενίσχυση και στήριξη των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον τουρισµό 

υπαίθρου, ο οποίος οφείλει να προσαρµόζεται στις ιδιαιτερότητες της τοπικής φυσικής και 

πολιτιστικής κληρονοµιάς και στις εύθραυστες ισορροπίες του αγροτικού τοπίου (σε συνάφεια 

πάντα µε τις προβλέψεις του Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013). Απαραίτητη 

προϋπόθεση για τα παραπάνω, ασφαλώς, είναι η κατασκευή / βελτίωση / συµπλήρωση των 

τεχνικών υποδοµών (οδικό δίκτυο, συνδετήριοι άξονες µε αστικές περιοχές), καθώς και η 

αυξηµένη πρόσβαση σε υπηρεσίες γενικού οικονοµικού σκοπού και η αξιοποίηση και 

µεγαλύτερη χρήση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ), που µπορούν να 

φέρουν πολλαπλασιαστικά οφέλη στις αποµακρυσµένες περιοχές της υπαίθρου (νέοι, 

ευέλικτοι δίαυλοι επικοινωνίας, µείωση των αναγκών µετακίνησης, βελτιωµένες παροχές 

υπηρεσιών όπως e-health, e-government, e-learning, κ.λπ.).  

                                                                 

1 Παράρτηµα ΙΙ Προκήρυξης: Όροι εντολής – Τεχνικές προδιαγραφές, ενότητες 2.1 και 2.2 



ΚΥΠΡΙΑΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ,  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ – 
ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΕΟ∆ΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΗΣΕΩΣ 

«Παροχή Υπηρεσιών για την εκπόνηση Ρυθµιστικού Σχεδίου (Σχεδίου ∆ράσης)  
για τις Κοινότητες Αψιού, Παλώδια, Σπιτάλι, Φασούλα και Μαθηκολώνη»

Αρ. Σύµβασης: C/Ρυθµ.Κοινοτήτων/2/89/2008-26/10/2009

 

 

ΤΕΛΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ 
ΑΨΙΟΥΣ 

Σελ. 16 από 344 

 

� Η αναβάθµιση της ποιότητας ζωής στην ύπαιθρο µέσα από τη βελτίωση της πρόσβασης σε 

δηµόσιες υπηρεσίες πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας υγειονοµικής περίθαλψης και την 

ανασυγκρότηση και ενίσχυση των δηµόσιων αγροτικών ιατρικών κέντρων και άλλων 

υπηρεσιών ιατρικής φροντίδας. Στο πλαίσιο αυτό θα πρέπει να βελτιωθούν οι παρεχόµενες 

υπηρεσίες στα ιατρικά κέντρα µέσα από την προµήθεια απαραίτητου εξοπλισµού και τη 

βελτίωση των υποδοµών, καθώς και µέσα από την καλύτερη σύνδεσή τους µε τα αντίστοιχα 

ιατρικά κέντρα στις αστικές περιοχές. 

� Η προώθηση της ολοκληρωµένης ανάπτυξης µέσω του αναγκαίου σχεδιασµού σε ευρύτερες 

χωρικές ενότητες, που επιτυγχάνεται µε την κατάρτιση του Ρυθµιστικού Σχεδίου σε 

Σύµπλεγµα κοινοτήτων µε οµοειδή χαρακτηριστικά και παρεµφερή αναπτυξιακή φυσιογνωµία.  

� Η προσέλκυση επισκεπτών και η περαιτέρω ανάπτυξη των περιοχών της υπαίθρου µέσω της 

δηµιουργίας βιώσιµων κοινοτήτων (µε συνεκτίµηση της φέρουσας ικανότητας των 

προορισµών) και έργων για τη βελτίωση και την αποκατάσταση του δοµηµένου 

περιβάλλοντος και την ενίσχυση της πολιτιστικής δοµής, αξιοποιώντας το αξιόλογο φυσικό, 

πολιτιστικό και αρχιτεκτονικό περιβάλλον και ολοκληρώνοντας στις περιοχές αυτές την 

αναπτυξιακή προσπάθεια που έγινε στα πλαίσια της Προγραµµατικής Περιόδου 2004-2006.  

� Η προώθηση παρεµβάσεων για τη βελτίωση της προσβασιµότητας των περιοχών της 

υπαίθρου που αφορούν στη διάχυση των ΤΠΕ και στην αναβάθµιση του οδικού δικτύου, 

δηλαδή των επαρχιακών κύριων δρόµων και ειδικότερα των συνδετήριων αξόνων µεταξύ τους 

και µε τις αστικές περιοχές καθώς και των δηµόσιων µεταφορών και συγκοινωνιών για την 

καλύτερη σύνδεση µε τα αστικά κέντρα.  

Το παρόν τεύχος αποτελεί το 3ο Παραδοτέο του Ρυθµιστικού Σχεδίου «ΤΕΛΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ» στο 

οποίο, καταστρώνεται το Σχέδιο ∆ράσης για την αντιµετώπιση των προβληµάτων και την 

αξιοποίηση των προοπτικών που εντοπίστηκαν και τεκµηριώθηκαν στην «ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ». Έµφαση 

δίνεται στο συσχετισµό, στη συµπληρωµατικότητα και στη διασύνδεση προτάσεων του 

επιχειρησιακού και προγραµµατικού σχεδιασµού µε τη SWOT Analysis και µε το όραµα της τοπικής 

ανάπτυξης και τη στρατηγική για την προσέγγιση αυτού. Παράλληλα, διερευνώνται διάφορες 

παράµετροι και προϋποθέσεις που επηρεάζουν την εφικτότητα υλοποίησης των προτάσεων και την 

ετοιµότητα επιχειρησιακής εφαρµογής τους, όπως οι δυνατότητες χρηµατοδότησης στο πλαίσιο του 

τρέχοντος προγραµµατικού πλαισίου (κρατικές επιχορηγήσεις, επιδοτήσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης, 

κ.λπ.), ενώ ιεραρχούνται οι αναπτυξιακές προτεραιότητες και καταρτίζεται το χρονοδιάγραµµα και ο 

ενδεικτικός προϋπολογισµός υλοποίησης των προτεινόµενων στο Ρυθµιστικό Σχέδιο παρεµβάσεων. 

Το παρόν τεύχος συνοδεύεται επίσης από την τροποποιηµένη και οριστική «ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ» 

(κεφάλαια Α.2-Α.9 και Παραρτήµατα Ι-VIII), η οποία περιλαµβάνει τη συνθετική ανάλυση της 

υφιστάµενης κατάστασης στην κοινότητα, καθώς και τη διάγνωση και αξιολόγηση των 

προβληµάτων και των αναγκών. 
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Η µελέτη του Ρυθµιστικού Σχεδίου εναρµονίζεται µε τις πρόνοιες της Κυπριακής νοµοθεσίας 

καθώς και τις διατάξεις, οδηγίες, κατευθυντήριες γραµµές και προγραµµατικά κείµενα της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδιαίτερα µε τον Περί Πολεοδοµίας και Χωροταξίας Νόµο του 1972 (Ν. 

90/72, υπ’ αριθµ. 977 της 8-12-1972 Επίσηµης Εφηµερίδας της ∆ηµοκρατίας), τη ∆ήλωση Πολιτικής 

(Αναθεώρηση 1996, έγκρισή της το 2000 και αναθέωρησή της το 2009) που περιλαµβάνει τις 

πρόνοιες πολιτικής για τη ρύθµιση και τον έλεγχο της ανάπτυξης και την προστασία του 

περιβάλλοντος στην ύπαιθρο και στα χωριά, και το ΕΣΠΑ 2007-2013. 

Επισηµαίνεται ότι το Ρυθµιστικό Σχέδιο δεν αποτελεί δεσµευτικό δηµόσιο έγγραφο υπό την 

έννοια της θεσµικής κατοχύρωσης και η «φιλοσοφία» του εστιάζει σε απλοποιηµένες διαδικασίες, µε 

τελικό προϊόν την κατάρτιση πίνακα έργων που συµπεριλαµβάνει εκτίµηση χρονοπρογραµµατισµού, 

προϋπολογισµού και πηγής χρηµατοδότησης, καθώς και γενικών προδιαγραφών οι οποίες 

επιτρέπουν την ωρίµανση έργων και τη δηµοσίευση της προκήρυξής τους. 

Ειδικότερα, σηµειώνεται ότι όλες οι απόψεις και τα συµπεράσµατα που περιέχονται σε αυτό το 

Ρυθµιστικό Σχέδιο (Σχέδιο ∆ράσης) εκφράζουν τους συντάκτες του και ως εκ τούτου, δεν 

αντιπροσωπεύουν κατ’ ανάγκη τις απόψεις του Τµήµατος Πολεοδοµίας και Οικήσεως ή 

οποιασδήποτε άλλης ∆ηµόσιας Αρχής. Το Τµήµα Πολεοδοµίας και Οικήσεως δεν εγγυάται την 

ακρίβεια των δεδοµένων που περιέχονται σε αυτό, ούτε αναλαµβάνει την ευθύνη για οποιαδήποτε 

χρήση τους. Επίσης, το Ρυθµιστικό Σχέδιο δεν αντικαθιστά ή υποκαθιστά το ισχύον Σχέδιο 

Ανάπτυξης (∆ήλωση Πολιτικής και Πολεοδοµικές Ζώνες) αφού δεν έχει οποιαδήποτε νοµική ισχύ και 

δεν δηµιουργεί υποχρέωση οποιασδήποτε Αρχής ή Οργανισµού για τη δέσµευση κονδυλίων ή άλλων 

πόρων σε σχέση µε την υλοποίηση των προτάσεων που περιέχονται σε αυτό. Για την υλοποίηση 

των προτάσεων θα πρέπει να ακολουθηθούν οι διαδικασίες που προβλέπονται από τις σχετικές 

νοµοθεσίες. Ειδικότερα, για την ανάθεση σε ιδιώτες συµβούλους επιµέρους αρχιτεκτονικών, 

πολεοδοµικών και άλλων µελετών που αφορούν διάφορες χωρικές επεµβάσεις θα ακολουθούνται οι 

διαδικασίες που προβλέπονται από τις θεσµοποιηµένες από το Κράτος διαδικασίες. 

Τέλος, σηµειώνεται ότι η µελέτη και όλα τα σχετικά στοιχεία που περιέχονται σε αυτή όπως 

χάρτες, διαγράµµατα, σχέδια, προδιαγραφές, πλάνα, στατιστικά στοιχεία, υπολογισµοί και κάθε 

άλλο σχετικό έγγραφο ή υλικό που αποκτάται, συγκεντρώνεται ή καταρτίζεται από τον Ανάδοχο που 

εκπόνησε το Ρυθµιστικό Σχέδιο, είναι εµπιστευτικά και ανήκουν στην απόλυτη ιδιοκτησία της 

Αναθέτουσας Αρχής. 

 

Α.1.2. Οµάδα µελέτης 

Η Οµάδα Μελέτης αποτελείται από εξειδικευµένα και έµπειρα στελέχη και υποστηρίζεται από 

βοηθητικό διοικητικό προσωπικό. Συντονιστής της Οµάδας Μελέτης του Αναδόχου είναι ο κ. 

Στρατής Μπαµπαλίκης, Πολεοδόµος – Χωροτάκτης Μηχανικός.  
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Ειδικότερα, η επιστηµονική οµάδα που εκπόνησε και συνέταξε την παρούσα µελέτη 

απαρτίζεται από τους παρακάτω εµπειρογνώµονες: 

I. Πολεοδοµική και χωροταξική µελέτη 

1. Στρατής Μπαµπαλίκης, Χωροτάκτης – Πολεοδόµος Μηχανικός, MPhil Αστική 

Ανάπλαση, Συντονιστής Οµάδας Μελέτης 

2. ∆άφνη – Βασιλική Μανουσαρίδη, Πολιτικός Μηχανικός, Πολεοδόµος – Χωροτάκτης 

MSc 

II. Αρχιτεκτονικά θέµατα 

1. Χρήστος Στρατσιάνης, Αρχιτέκτων Μηχανικός – Πολεοδόµος 

2. Βασίλης Αξιώτης, Αρχιτέκτων Μηχανικός – Πολεοδόµος 

III. Περιβαλλοντικά θέµατα 

1. Αλεξάνδρα Παπαδήµα, Χηµικός Μηχανικός ΕΜΠ, Περιβαλλοντολόγος MSc, 

Υπεύθυνη ∆ιασφάλισης Ποιότητας κατά ISO 9001:2008. 

2. Βέρρα ∆ήµητρα, Περιβαλλοντολόγος Παν. Αιγαίου, GIS Expert. 

IV. Οικονοµικά, δηµογραφικά και αναπτυξιακά θέµατα 

1. Κωνσταντίνος Γεωργόπουλος, Οικονοµολόγος 

V. Γεωγραφικά Συστήµατα Πληροφοριών - σχεδιασµός 

1. Πολύβιος Καµπάς, Τοπογράφος Μηχανικός, GIS Expert 

2. Βέρρα ∆ήµητρα, Περιβαλλοντολόγος Παν. Αιγαίου, GIS Expert. 

3. Ζάχος Ρουβέλλας, CAD expert. 

VI. Γεωλογικά θέµατα 

1. Αντζελίνα Μιγκάρδου, Γεωλόγος – Περιβαλλοντολόγος 

VII. Συγκοινωνιακά θέµατα 

1. Παναγιώτης Κρεµµύδας, Τοπογράφος Μηχανικός – Συγκοινωνιολόγος 

VIII. ∆ίκτυα υποδοµής - διαχείριση υδατικών πόρων 

1. Σίµων Χυτήρογλου, Πολιτικός Μηχανικός – υδραυλικές µελέτες 

IX. Αρχαιολογικά θέµατα και πολιτιστικό περιβάλλον 

1. Αθηνά Κηρυκοπούλου, Αρχαιολόγος  

Στη σύνταξη και τον έλεγχο της παρούσας συµµετείχε ο Κωνσταντίνος Καλέργης, υ∆ρ 

Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ, ο οποίος και υπογράφει τη µελέτη ως νόµιµος εκπρόσωπος της Αναδόχου 

εταιρείας. Σηµειώνεται επίσης πως υπεύθυνος συντονιστής της Καθοδηγητικής Επιτροπής εκ µέρους 

της Αναθέτουσας Αρχής είναι ο κ. Μιχαήλ Σφηκουρής και µεταξύ άλλων µέλη της Επιτροπής οι κκ. 

Στέφανος Γεωργιάδης και Ελεάνα Λόντου. 
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Α.1.3. Μεθοδολογική προσέγγιση 

Η µεθοδολογική προσέγγιση για την εκπόνηση του παρόντος Ρυθµιστικού Σχεδίου βασίζεται 

σε δύο παράλληλα, αλληλοτροφοδοτούµενα και αλληλοσυµπληρούµενα επίπεδα, τα οποία 

υπαγορεύουν τους βασικούς άξονες για τη διάγνωση της υφιστάµενης κατάστασης, για την 

κατάρτιση του Σχεδίου και για τον προγραµµατισµό της υλοποίησής του. Τα επίπεδα αυτά είναι τα 

εξής: 

� Το επίπεδο επιστηµονικής ανάλυσης και τεκµηρίωσης από τους ειδικευµένους 

εµπειρογνώµονες, που «αποτυπώνεται» στα παραδοτέα του Ρυθµιστικού Σχεδίου και 

επιτυγχάνεται µέσα από τη συνθετική εργασία της διεπιστηµονικής Οµάδας Μελέτης, η οποία 

περιλαµβάνει έρευνα και εργασίες γραφείου και πεδίου (desk & field research), και  

� Το κοινωνικοπολιτικό επίπεδο που προωθείται µέσω της συµµετοχής του Κοινοτικού 

Συµβουλίου, των εµπλεκόµενων φορέων και εκπροσώπων της τοπικής κοινωνίας, µέσα από το 

οποίο «αποτυπώνεται» η δική τους οπτική και εµπειρία, και το οποίο επίπεδο επιτυγχάνεται µε 

τη διοργάνωση ανοικτών δηµοσίων συζητήσεων των παραδοτέων, καθώς και µε τη 

συµπλήρωση ερωτηµατολογίων και τη διεκπεραίωση από την Οµάδα Μελέτης επιτόπιων 

οµάδων εργασίας / συζήτησης, συνεντεύξεων και επαφών µε αρµόδιους φορείς. 

Επισηµαίνεται ότι η προσέγγιση στο κοινωνικοπολιτικό επίπεδο κρίνεται ιδιαίτερα σηµαντική, 

δεδοµένου ότι η βιωσιµότητα και εφαρµοσιµότητα του Ρυθµιστικού Σχεδίου είναι άµεσα 

συνυφασµένη και εξαρτώµενη αφενός από την εξασφάλιση της πολιτικής βούλησης και της 

ετοιµότητας και ύπαρξης δεξιοτήτων των στελεχών της τοπικής αυτοδιοίκησης για την 

επιχειρησιακή εφαρµογή του Σχεδίου, και αφετέρου από την αποδοχή και υποστήριξή του από την 

τοπική κοινωνία. Εξάλλου, η συµµετοχή κοινωνικών και πολιτικών παραγόντων σε συνδυασµό µε 

την «εκ-των-κάτω προς τα πάνω» προσέγγιση (bottom-up approach) είναι ουσιαστικές συνιστώσες 

για το σχεδιασµό ενός προγραµµατικού και επιχειρησιακού πλαισίου που αντιµετωπίζει 

αποτελεσµατικά τα τοπικά προβλήµατα και εκφράζει τις τοπικές προσδοκίες, αγωνίες και ανάγκες.  

Σε αυτό το πλαίσιο, η µεθοδολογική προσέγγιση για την εκπόνηση του Ρυθµιστικού Σχεδίου 

συνίσταται σε τέσσερα βήµατα που εξειδικεύουν την παραπάνω διττή προσέγγιση (επίπεδο 

επιστηµονικής ανάλυσης και κοινωνικοπολιτικό επίπεδο) και προάγουν την «εκ-των-κάτω προς τα 

πάνω» προσέγγιση, ως ακολούθως: 

Το 1ο Βήµα της µεθοδολογικής προσέγγισης είναι η διατύπωση του οράµατος τοπικής 

ανάπτυξης και η υιοθέτηση του µέσα από διαφανείς και ευρείες διαδικασίες διαβούλευσης. Το όραµα 

προέκυψε συσχετίζοντας: 

1. Τις εισροές από τις επαφές και συνεντεύξεις (π.χ. µε Κοινοτικές Αρχές, αθλητικούς και 

πολιτιστικούς συλλόγους, συνδέσµους αποδήµων, Κρατικές Υπηρεσίες, κ.λπ.) που 
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προηγήθηκαν του 1ου Παραδοτέου «ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ» και τα ερωτηµατολόγια που συλλέχθηκαν 

στην κοινότητα, και  

2. Τα βασικά χαρακτηριστικά και πορίσµατα της ανάλυσης της υφιστάµενης κατάστασης που 

περιλαµβάνεται στο 1ο Παραδοτέο «ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ» µε τη διάγνωση των αναπτυξιακών 

αναγκών και προοπτικών.  

ΕΚΡΟΗ ΒΗΜΑΤΟΣ 1: Το όραµα τοπικής ανάπτυξης, που συναρθρώνεται από την επιστηµονική Οµάδα Μελέτης 

στη βάση της αναπτυξιακής φυσιογνωµίας της Κοινότητας, τίθεται σε ανοικτή δηµόσια συζήτηση προκειµένου 

να τροποποιηθεί, εφόσον απαιτείται, και µετέπειτα να υιοθετηθεί από την τοπική κοινωνία και φορείς.  

Στο επόµενο 2ο Βήµα της µεθοδολογικής προσέγγισης εξειδικεύεται το υιοθετηµένο όραµα 

µέσα από τη διατύπωση στόχων και αξόνων προτεραιοτήτων σε βραχυ-µεσο-µακροπρόθεσµο 

χρονικό ορίζοντα, που αποτελούν βασικές εισροές για το επόµενο 2ο Παραδοτέο «ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ 

ΜΕΛΕΤΗ». Οι άξονες προτεραιότητας διαµορφώνονται µέσα από αξιολογική σύνδεση µε βασικό 

µεθοδολογικό εργαλείο τη SWOT Analysis (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats), 

προκειµένου να αντιστοιχηθούν οι τιθέµενες προτεραιότητες µε την αντιµετώπιση των 

προβληµάτων και την αξιοποίηση των προοπτικών που εντοπίστηκαν και τεκµηριώθηκαν στο 1ο 

Παραδοτέο «ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ».  

ΕΚΡΟΗ ΒΗΜΑΤΟΣ 2: Η έγκριση των στόχων και αξόνων προτεραιοτήτων που εξειδικεύουν το υιοθετηµένο 

όραµα τοπικής ανάπτυξης της κοινότητας τίθεται σε δηµόσια ανοικτή διαβούλευση προκειµένου να 

τροποποιηθούν, εφόσον απαιτείται, και να εγκριθούν σε κοινωνικοπολιτικό επίπεδο. Οι εγκεκριµένοι στόχοι και 

προτεραιότητες διαρθρώνουν το πλαίσιο της επιδιωκόµενης στρατηγικής για τη µελλοντική ανάπτυξη της 

κοινότητας, προσδιορίζοντας τις απαιτούµενες παρεµβάσεις και έργα που καθορίζονται κατά τα βήµατα 3 και 4 

στα επόµενο στάδια της «ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ» και «ΤΕΛΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ». 

Σε συνέχεια των δύο πρώτων βηµάτων που αφορούσαν στην «ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ», στο Βήµα 3 

καταρτίζονται µέτρα, προτεραιότητες και παρεµβάσεις που εξειδικεύουν το υιοθετηµένο όραµα σε 

βραχυ-µεσο-µακροπρόθεσµο χρονικό ορίζοντα και διαµορφώνονται µέσα από την αξιολογική 

σύνδεση µε τη SWOT Analysis (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats), προκειµένου να 

αντιστοιχηθούν οι τιθέµενες αναπτυξιακές προτεραιότητες µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων 

και την αξιοποίηση των προοπτικών που εντοπίστηκαν και τεκµηριώθηκαν στο 1ο Παραδοτέο. Η 

αξιολογική σύνδεση µε εργαλείο τη SWOT επιτρέπει τη διασύνδεση και την αντιστοίχηση των 

προτεινόµενων αξόνων προτεραιότητας / µέτρων µε κορµούς παρεµβάσεων του Ρυθµιστικού 

Σχεδίου, µε τα αναπτυξιακά χαρακτηριστικά που εντοπίστηκαν στην περιοχή µελέτης, ενώ 

παράλληλα παρέχει ένα αξιοποιήσιµο πλαίσιο στρατηγικής προσέγγισης για την τεκµηριωµένη 

ταξινοµική ιεράρχηση των παρεµβάσεων σε σχέση µε τους επιδιωκόµενους στόχους και το όραµα 

της τοπικής ανάπτυξης που περιγράφηκαν και υιοθετήθηκαν στο 1ο Παραδοτέο «ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ».  

Με τον τρόπο αυτό διασφαλίζεται επίσης η συνέχεια, συνέπεια και συνεκτικότητα των 

προτεινόµενων στο Ρυθµιστικό Σχέδιο παρεµβάσεων µε τις εκφρασµένες απόψεις και γνώµες των 
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τοπικών παραγόντων και των άλλων εµπλεκόµενων στην κατάρτιση του Ρυθµιστικού Σχεδίου. 

Παράλληλα, µε τα εν λόγω εργαλεία προκύπτουν ευθέως τα µέτρα που προβλέπονται για την 

πρόληψη, τον περιορισµό και την, κατά το δυνατόν, εξουδετέρωση των οποιωνδήποτε σηµαντικών 

αρνητικών επιπτώσεων από την εφαρµογή του Ρυθµιστικού Σχεδίου στο περιβάλλον της περιοχής 

µελέτης, ενώ εξασφαλίζονται τα µέγιστα πολλαπλασιαστικά οφέλη στην τοπική κοινωνία από τις 

προτεινόµενες αναπτύξεις. 

ΕΚΡΟΗ ΒΗΜΑΤΟΣ 3: Η αξιολογική διασύνδεση και αντιστοίχηση της στρατηγικής του Ρυθµιστικού Σχεδίου µε 

τα ευρήµατα της SWOT Analysis παρέχει τη δυνατότητα για την αποτελεσµατική προσέγγιση του σχεδιασµού 

ενώ παράλληλα, µε το εν λόγω εργαλείο προκύπτουν ευθέως οι άξονες προτεραιότητας και οι παρεµβάσεις του 

Σχεδίου ∆ράσης για την αξιοποίηση των προοπτικών που εντοπίστηκαν και τεκµηριώθηκαν στην 

«ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ»,. καθώς και τα µέτρα που προβλέπονται για την πρόληψη, τον περιορισµό και την, κατά το 

δυνατόν, εξουδετέρωση των οποιωνδήποτε σηµαντικών αρνητικών επιπτώσεων από την εφαρµογή του 

Ρυθµιστικού Σχεδίου. 

Το 4ο Βήµα της µεθοδολογικής προσέγγισης συναρτάται µε την επιχειρησιακή εφαρµογή του 

Ρυθµιστικού Σχεδίου. Περιλαµβάνει την κατάστρωση του Σχεδίου ∆ράσης µε την καταγραφή ενός 

ολοκληρωµένου και πολυεπίπεδου πλέγµατος παρεµβάσεων που πλαισιώνουν το τοπικό όραµα 

ανάπτυξης και τις προτεραιότητες που έχουν τεθεί για την επίτευξή του. Το Σχέδιο ∆ράσης 

περιλαµβάνει προσεγγιστικές εκτιµήσεις τιµών στόχου για τις προτεινόµενες παρεµβάσεις 

προκειµένου να καταστεί δυνατή η εκτίµηση του χρονοπρογραµµατισµού και του κόστους 

υλοποίησης των προτάσεων. Επιπλέον, συµπεριλαµβάνεται σχολιασµός τεχνικών προϋποθέσεων και 

άλλων στοιχείων για την εφαρµογή των προτεινόµενων παρεµβάσεων πρώτης προτεραιότητας 

(action plans).  

Παράλληλα, διερευνώνται οι απαιτούµενες ενέργειες µετάδοσης και διάχυσης της 

τεχνογνωσίας για την εφαρµογή του Ρυθµιστικού Σχεδίου από τα στελέχη της τοπικής 

αυτοδιοίκησης και άλλους εκπροσώπους της τοπικής κοινωνίας (απόκτηση αναγκαίων δεξιοτήτων 

για την εφαρµογή του Ρυθµιστικού Σχεδίου / capacity building, παρακολούθηση εφαρµογής / 

monitoring). 

ΕΚΡΟΗ ΒΗΜΑΤΟΣ 4: Η κατάρτιση του Σχεδίου ∆ράσης (action plan) για την επιχειρησιακή εφαρµογή του 

Ρυθµιστικού Σχεδίου και των οργανωτικών διαδικασιών (capacity building στελεχών της τοπικής αυτοδιοίκησης 

και άλλων εκπροσώπων της τοπικής κοινωνίας, παρακολούθηση εφαρµογής – monitoring) συναρθρώνουν το 

οργανωτικό και επιχειρησιακό σκέλος για την εφαρµογή του Ρυθµιστικού Σχεδίου.  

 

Τα βήµατα και η µεθοδολογική προσέγγιση για την επιτυχή ολοκλήρωση και εφαρµογή του 

Ρυθµιστικού Σχεδίου παρουσιάζονται στο ακόλουθο διάγραµµα ροής.  
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∆ιάγραµµα ροής της µεθοδολογικής προσέγγισης 

 

∆ιατύπωση 
Οράµατος 
Τοπικής 

Ανάπτυξης 

Οµάδα Έργου 
Επίπεδο  

επιστηµονικής 

ανάλυσης 

Τοπική κοινωνία 
& φορείς 

Κοινωνικοπολιτι-
κό επίπεδο  

Υιοθέτηση Οράµατος 
Τοπικής Ανάπτυξης 

Κοινωνικοπολιτικό επίπεδο 

∆ιατύπωση στόχων & 
προτεραιοτήτων  

επίπεδο επιστηµονικής 
ανάλυσης 

+ 
Έγκριση στόχων & 
προτεραιοτήτων  

κοινωνικοπολιτικό επίπεδο 

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕ∆ΙΟΥ 
Επιχειρησιακή εφαρµογή 

(διαδικασίες και τεχνογνωσία) 
ΣΥΝ∆ΥΑΣΜΟΣ επιπέδου επιστηµονικής 

ανάλυσης και κοινωνικοπολιτικού 
επιπέδου 

ΒΗΜΑ 1 

ΒΗΜΑ 2 

ΒΗΜΑΤΑ 3 
& 4 
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Το 1ο Παραδοτέο «ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ» περιλαµβάνει την καταγραφή και συνθετική θεώρηση των 

κάτωθι δεδοµένων και χαρακτηριστικών της περιοχής µελέτης:  

i. Περιγραφή και ανάλυση του µικροκλίµατος της περιοχής µελέτης συµπεριλαµβανοµένων των 

βιοτικών και αβιοτικών στοιχείων αυτής 

ii. Καταγραφή και ανάλυση των δηµογραφικών χαρακτηριστικών της περιοχής µελέτης 

(πληθυσµιακή εξέλιξη, ηλικιακή σύνθεση πληθυσµού, σύνθεση κατά φύλο, µέγεθος και 

σύνθεση νοικοκυριών, εποχιακότητα και πληθυσµός αιχµής) τα οποία, όπου διατίθενται 

σχετικά δεδοµένα, παρατίθενται συγκριτικά µε υπερκείµενα γεωγραφικά επίπεδα  

iii. Καταγραφή και σχολιασµός του κοινωνικού γίγνεσθαι στις κοινότητες (αθλητισµός, παιδεία, 

θρησκεία, φεστιβάλ, έθιµα, πανηγύρια, εκδηλώσεις, κ.ά.) 

iv. Καταγραφή, κριτική ανάλυση και αξιολόγηση, συνοδευόµενη από χαρτογραφική αποτύπωση, 

στοιχείων σχετικών µε τις υφιστάµενες χρήσεις γης, το ιδιοκτησιακό καθεστώς 

(εκκλησιαστικές, κρατικές, κοινοτικές, ιδιωτικές ιδιοκτησίες), το ισχύον πολεοδοµικό 

καθεστώς και το θεσµικό πλαίσιο δόµησης (µέτρα, κίνητρα, κ.λπ.), των δικτύων τεχνικών 

υποδοµών (ύδρευση, αποχέτευση, ενέργεια, κ.λπ.) και των κοινωνικών υπηρεσιών (σχολεία, 

υποδοµές υγείας και πρόνοιας, άλλες κοινωφελείς λειτουργίες και εξυπηρετήσεις) 

v. Σχολιασµός της επάρκειας και της υφιστάµενης κατάστασης των τεχνικών και κοινωνικών 

υποδοµών και περιγραφή των µεταφορικών υποδοµών και του κυκλοφοριακού και 

συγκοινωνιακού συστήµατος (οδικό δίκτυο, αγροτικοί και δασικοί δρόµοι, µονοπάτια, 

δηµόσιες συγκοινωνίες, χώροι στάθµευσης, συνδέσεις µε ευρύτερες / υπερτοπικές διαδροµές, 

παλιές διαδροµές, πρόσβαση σε αεροπορικές και άλλες µεταφορές, κ.λπ.) 

vi. Καταγραφή και περιγραφή των υπό κατασκευή, προτεινόµενων και προγραµµατιζόµενων 

έργων και προγραµµάτων από διάφορες Αρχές, Υπηρεσίες, Οργανισµούς, εταιρείες και ιδιώτες 

(συµπεριλαµβανοµένου του χρονοπρογραµµατισµού των έργων αυτών) 

vii. Εντοπισµός, χαρτογραφική αποτύπωση / φωτογραφική απεικόνιση και τεκµηρίωση της 

σηµασίας του οικιστικού χαρακτήρα της Κοινότητας (δοµή και χαρακτηριστικά στοιχεία του 

οικισµού, τυπολογία, µορφολογία, κλίµακα, υλικά κατασκευής, κ.λπ.)  

viii. Εντοπισµός, χαρτογραφική αποτύπωση / φωτογραφική απεικόνιση, ταξινόµηση και αρίθµηση 

σε πίνακα και τεκµηρίωση της σηµασίας των περιβαλλοντικών πόρων της περιοχής 

συµπεριλαµβανοµένων της βλάστησης, καλλιεργειών, υδρολογικών στοιχείων, χλωρίδας, 

πανίδας, συστάδων αξιόλογων δέντρων και αιωνόβιων δέντρων, τοπολογίας και οικολογίας 

περιοχής, αξιόλογων τοπίων φυσικού κάλλους, καταγραφή των περιβαλλοντικών 

χαρακτηριστικών της περιοχής που ενδέχεται να επηρεαστούν σηµαντικά από το Σχέδιο 

ιδιαίτερα στις προστατευόµενες από τη σχετική νοµοθεσία περιοχές 
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ix. Εντοπισµός, χαρτογραφική αποτύπωση / φωτογραφική απεικόνιση, ταξινόµηση και αρίθµηση 

σε πίνακα και τεκµηρίωση της σηµασίας των πολιτιστικών πόρων της περιοχής 

συµπεριλαµβανοµένων µνηµείων, διατηρητέων οικοδοµών, αξιόλογων κτηρίων και 

αρχιτεκτονικών συνόλων, συµβολισµών, σηµείων αναφορών και αντιληπτικών αξόνων, 

τοπόσηµων, αξιόλογων µικρο-θέων, µακρο-θέων και οπτικών γωνιών, αξιόλογων 

παραδοσιακών, ιστορικών και αρχαιολογικών τόπων, µνηµείων, στοιχείων και δοµών, κ.ά.) 

x. Ανάλυση, αξιολόγηση και τεκµηρίωση των υφιστάµενων και προβλεπόµενων κινδύνων από 

φυσικές καταστροφές και απειλές (σεισµοί, θεοµηνίες, κατολισθήσεις, υποχωρήσεις εδαφών, 

πληµµύρες, διάφορα είδη ρύπανσης, κ.λπ.) 

xi. Ανάλυση, αξιολόγηση και τεκµηρίωση των ζητηµάτων και προβληµάτων που θα πρέπει να 

αντιµετωπιστούν στα πλαίσια του Ρυθµιστικού Σχεδίου (συµπεριλαµβάνεται SWOT Analysis) 

– διατύπωση τοπικού οράµατος ανάπτυξης και προκαταρκτική στοχοθέτηση 

Το 2ο και 3ο Παραδοτέο «ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ» και «ΤΕΛΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ» δοµούνται µε 

γνώµονα τη διερεύνηση των κάτωθι ζητηµάτων: 

i. Συνάφεια και συµπληρωµατικότητα των προτεινόµενων παρεµβάσεων µε το Γενικό και Ειδικό 

Στόχο του Ρυθµιστικού Σχεδίου όπως καθορίζεται από το αντικείµενο εκπόνησης των 

Ρυθµιστικών Σχεδίων που αναλύθηκε παραπάνω.  

ii. Συνάφεια και συµπληρωµατικότητα των προτεινόµενων παρεµβάσεων µε τους στόχους 

περιβαλλοντικής προστασίας που τίθενται στις εθνικώς και διεθνώς εφαρµοζόµενες πολιτικές 

και πρακτικές. 

iii. Περιβαλλοντική θεώρηση των ενδεχόµενων σηµαντικών επιπτώσεων στο περιβάλλον (π.χ. 

βιοποικιλότητα, δηµόσια υγεία, πανίδα, χλωρίδα, έδαφος, ύδατα, αέρας, πολιτιστική και 

αρχιτεκτονική κληρονοµιά, τοπία) από την υλοποίηση των προτεινόµενων παρεµβάσεων. Οι 

επιπτώσεις διερευνώνται σε βραχυ-µεσο-µακροπρόθεσµο ορίζοντα και ταξινοµούνται σε 

θετικές / αρνητικές, µόνιµες / προσωρινές, δευτερογενείς, σωρευτικές και συνεργειακές. 

iv. Μέτρα που προβλέπονται για την πρόληψη, τον περιορισµό και την, κατά το δυνατόν, 

εξουδετέρωση των οποιωνδήποτε σηµαντικών αρνητικών επιπτώσεων από την εφαρµογή του 

Ρυθµιστικού Σχεδίου, καθώς και εφαρµοστέες διαδικασίες για την παρακολούθηση των 

σηµαντικών επιπτώσεων προκειµένου να εντοπιστούν απρόβλεπτες αρνητικές επιπτώσεις και 

να καταστεί εφικτή η έγκαιρη λήψη επανορθωτικών δράσεων.  

v. Εκτίµηση του ενδεικτικού κόστους και χρονοδιαγράµµατος για την υλοποίηση των 

προτεινόµενων στο Ρυθµιστικό Σχέδιο παρεµβάσεων. 

vi. Συνέχεια, συνέπεια και συνεκτικότητα των προτεινόµενων στο Ρυθµιστικό Σχέδιο 

παρεµβάσεων µε τις εκφρασµένες απόψεις και γνώµες των τοπικών παραγόντων και άλλων 
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εµπλεκόµενων στην κατάρτιση του Σχεδίου. Αυτό επιτυγχάνεται µεταξύ άλλων µε την από 

κοινού διατύπωση και υιοθέτηση οράµατος τοπικής ανάπτυξης (επιστηµονικό και 

κοινωνικοπολιτικό επίπεδο) για την περιοχή µελέτης και τις ανοικτές διαβουλεύσεις που 

διοργανώθηκαν στην Κοινότητα.  

vii. Συνέργεια των προτεινόµενων στο Σχέδιο παρεµβάσεων και µέτρων µε το ευρύτερο 

χωροαναπτυξιακό και προγραµµατικό πλαίσιο και ιδιαίτερα µε τον επιχειρησιακό και 

προγραµµατικό σχεδιασµό σε κρατικό επίπεδο και στο επίπεδο των όµορων κοινοτήτων. 

Η «ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ» (κεφάλαια Α.2-9) συνοδεύεται από χάρτες στους οποίους αποτυπώνεται η 

υφιστάµενη κατάσταση και η «ΤΕΛΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ» (κεφάλαια Β.1-5) συνοδεύεται από χάρτες στους 

οποίους αποτυπώνονται προτάσεις µε χωρική διάσταση.   

Σηµειώνεται τέλος ότι, αναφορικά µε τα χαρτογραφικά υπόβαθρα που χρησιµοποιήθηκαν, 

έγινε αγορά ψηφιακών χωροµετρικών και κτηµατικών δεδοµένων και στοιχείων για τις ισχύουσες 

Πολεοδοµικές Ζώνες και τα τεµάχια στις 1/12/2009, από το Τµήµα Κτηµατολογίου και Χωροµετρίας 

του Υπουργείου Εσωτερικών. Η περιοχή µελέτης εντάσσεται στην 7η Χωροταξική Ενότητα (Χ.Ε.) της 

∆ήλωσης Πολιτικής. Επίσης, χρησιµοποιήθηκαν τοπογραφικοί χάρτες της Κύπρου (η περιοχή 

µελέτης εµπίπτει στην LIV -54η- περιοχή) καθώς και διαθέσιµες αεροφωτογραφίες (google) 

προκειµένου να αξιοποιηθούν οι δυνατότητες τηλε-ερµηνείας και τηλε-επισκόπησης, οι οποίες σε 

συνδυασµό µε τις επιτόπιες επισκέψεις, επέτρεψαν την ακριβέστερη δυνατή απεικόνιση των 

υφιστάµενων χρήσεων γης στην περιοχή µελέτης. Οι παραγόµενοι χάρτες δηµιουργήθηκαν σε 

χωροµετρικούς και κτηµατικούς χάρτες βάσης για άµεσο εντοπισµό των πολεοδοµικών δεδοµένων 

των υπαρχόντων τεµαχίων και είναι οι βέλτιστοι από άποψη ποιότητας και ευκρίνειας, ενώ 

παρήχθησαν σε κλίµακα 1:10.000 για το σύνολο της διοικητικής επικράτειας της κοινότητας Αψιούς 

και σε κλίµακα 1:1.000 για τον οικιστικό πυρήνα.  
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Α.2 Χωροταξική θεώρηση της ευρύτερης περιοχής της Κοινότητας 

Α.2.1. Η Κύπρος στην ΕΕ και η Επαρχία Λεµεσού στην Κύπρο 

Η Κύπρος εντάχθηκε στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) το Μάιο 2004 και στην Ευρωζώνη τον 

Ιανουάριο 2008, ενώ βάσει του τρέχοντος προγραµµατισµού της ΕΕ οι αγροτικές περιοχές της 

εντάσσονται στο Στόχο 2 «Περιφερειακή Ανταγωνιστικότητα». Σύµφωνα µε τη Στατιστική Υπηρεσία 

Κύπρου2 και τα πλέον πρόσφατα διαθέσιµα στοιχεία της EUROSTAT3, η Κύπρος: 

− Ως προς τον πληθυσµό της και τα δηµογραφικά χαρακτηριστικά της είναι από τις µικρότερες 

χώρες της ΕΕ, µε ιδιαίτερα εύρωστη ωστόσο πληθυσµιακή εξέλιξη και σύνθεση σε σύγκριση 

µε τα υπόλοιπα κράτη-µέλη της ΕΕ (στην Κύπρο σηµειώνεται ο υψηλότερος ετήσιος ρυθµός 

πληθυσµιακής µεταβολής της ΕΕ, ίσος µε 2% και ένας από τους χαµηλότερους δείκτες 

‘‘εξάρτησης και κοινωνικών βαρών’’, ήτοι η αναλογία πληθυσµού σε παραγωγική ηλικία µε τα 

παιδιά και τους ηλικιωµένους διαµορφώνεται στο 43,3%).  

− Ως προς την απασχόληση παρουσιάζει σε γενικές γραµµές θετικές τάσεις µεγέθυνσης 

συγκριτικά µε τα υπόλοιπα κράτη-µέλη της ΕΕ. Κυρίαρχος τοµέας απασχόλησης είναι οι 

υπηρεσίες, όπου απασχολούνται 3 στους 4 εργαζόµενους (75,1%), ενώ σε µέσα επίπεδα 

συγκριτικά µε τα ισχύοντα στην ΕΕ κινείται η απασχόληση στον αγροτικό και στο 

µεταποιητικό τοµέα (4,5% και 20,3% αντίστοιχα). Επίσης, το ποσοστό απασχόλησης είναι 

70,9% και αυτό των γυναικών 62,4% (υπερβαίνοντας το στόχο της Στρατηγικής της 

Λισσαβόνας, δηλ. 70% και 60% αντίστοιχα µέχρι το 2010) και η ανεργία κινείται σε χαµηλά 

συγκριτικά επίπεδα (6,1% τον 12/2009, µε έντονα αυξητικές ωστόσο τάσεις εντός του 2009 

λόγω και της συγκυρίας της διεθνούς οικονοµικής κρίσης - σηµειώνεται πως η ανεργία 

διαµορφωνόταν σε 4,1% τον 01/2009). 

− Αναφορικά µε τα οικονοµικά µεγέθη το κατά κεφαλήν ΑΕΠ σε ΜΑ∆4 και σε τρέχουσες τιµές 

ανέρχονταν το 2008 σε 95,8% του µέσου όρου της ΕΕ-27, ενώ στην παραγωγή του 

συµµετέχει κυρίως ο τοµέας των υπηρεσιών (κατά 78,8%), ενώ µικρότερη είναι η 

συνεισφορά του αγροτικού και του µεταποιητικού τοµέα (2,2% και 19,0% αντίστοιχα).  

− Όσον αφορά στο επίπεδο εκπαίδευσης, η δηµόσια δαπάνη για την εκπαίδευση στην Κύπρο 

είναι από τις υψηλότερες στην ΕΕ-27 (6,9% έναντι 5,0%), ενώ υψηλό είναι το ποσοστό των 

αποφοίτων τριτοβάθµιας εκπαίδευσης στην ηλικιακή οµάδα 25-64 ετών (30,5% έναντι 22,8% 

στην ΕΕ-27) και η σχολική διαρροή κινείται σε χαµηλά σχετικά επίπεδα (12,6%) µε φθίνουσα 

διαχρονικά πορεία (ήταν 18,5% το 2000). Επίσης, παρατηρείται σηµαντική αύξηση στη 

                                                                 

2
 “Cyprus in the EU Scale” CyΣΤΑΤ, Νοέµβριος 2008  

3 European Commission Statistics http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/eurostat/home/ 
4
 AΕΠ σε ΜΑ∆ (ή GDP in PPS): Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν σε Μονάδες Αγοραστικής ∆ύναµης 
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συµµετοχή στη δια βίου µάθηση5 (8,4% το 2007 από 3,1% το 2000) προσεγγίζοντας το 

µέσο όρο στην ΕΕ-27 (9,7%).  

− Ως προς τις υποδοµές υγείας, σε σχέση µε την ΕΕ-27 εντοπίζεται µικρότερη δηµόσια δαπάνη, 

ενώ είναι εν γένει χαµηλή η αναλογία ιατρών και κλινών ανά 1000 κατοίκους (περίπου 2,6 

γιατροί και 3,8 κλίνες έναντι 3,2 γιατρών και 5,8 κλινών στην ΕΕ-27). Οι ελλείψεις αυτές 

αναµένεται να αµβλυνθούν µε την προγραµµατιζόµενη οργάνωση του Εθνικού Συστήµατος 

Υγείας.  

− Ως προς τις περιβαλλοντικές πιέσεις, σηµειώνεται ότι η κατά κεφαλή ποσότητα αστικών 

αποβλήτων στην Κύπρο είναι από τις πλέον υψηλές στην ΕΕ-27 (745 κιλά έναντι 517 κιλών), 

ενώ έχει τη χειρότερη επίδοση µεταξύ των χωρών της ΕΕ-27 στις εκποµπές αερίων 

θερµοκηπίου (διοξείδιο του άνθρακα, µονοξείδιο του αζώτου κ.λπ.). Επίσης, ιδιαίτερα υψηλή 

είναι η εξάρτηση από εισαγόµενες ενεργειακές πηγές (κυρίως πετρέλαιο µε το ήµισυ της 

ποσότητας να καταναλίσκεται στις µεταφορές) και εξαιρετικά χαµηλή η διείσδυση των 

ανανεώσιµων πηγών ενέργειας στο ισοζύγιο της ενεργειακής κατανάλωσης (µόλις 0,04% το 

2006, όταν ο εθνικός στόχος για το 2010 έχει τεθεί σε 6%).  

− Ως προς την ανάπτυξη των προηγµένων Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνίας (ΤΠΕ), 

της καινοτοµίας και της Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΤΑ), παρατηρείται µικρή 

συγκριτικά µε την ΕΕ-27 διείσδυση του internet στα νοικοκυριά και στις επιχειρήσεις και πολύ 

µικρή ανάπτυξη των ευρυζωνικών δικτύων (broadband connection). Ωστόσο, καλύτερη είναι 

η θέση της χώρας σε σχέση µε την καινοτοµία δεδοµένου ότι το 2004 σχεδόν µία στις 2 

επιχειρήσεις (46,1%) εισήγαγαν κάποια καινοτοµία στην επιχειρηµατική τους δραστηριότητα. 

Σε πολύ χαµηλά επίπεδα όµως διαµορφώνονται οι επενδύσεις στην ΕΤΑ, πάραυτα µε 

αυξητικές τάσεις, ενώ οι κύριοι φορείς ΕΤΑ στην Κύπρο είναι η ανώτερη εκπαίδευση και οι 

Κυβερνητικές Υπηρεσίες, εν αντιθέσει µε την κρατούσα τάση στην ΕΕ όπου το µεγαλύτερο 

µερίδιο επένδυσης σε ΕΤΑ συγκεντρώνουν οι επιχειρήσεις.  

Η Κύπρος έχει έκταση 9.251 τ.χλµ., µήκος 240 χλµ. και πλάτος 100 χλµ. Βρίσκεται στη 

Μεσόγειο θάλασσα, ανατολικά των ακτών της Κρήτης και της Ρόδου (η απόσταση της από την 

Ελλάδα είναι περίπου 800 χλµ.), δυτικά των Συριακών ακτών (σε απόσταση περίπου 105 χλµ.), 

νότια των ακτών της Τουρκίας (σε απόσταση 75 χλµ. περίπου) και βόρεια των ακτών της Αιγύπτου 

(σε απόσταση περίπου 380 χλµ. περίπου). Οι γεωγραφικές συντεταγµένες της είναι 35 00 North 

(γεωγραφικό πλάτος φ) και 33 00 East (γεωγραφικό µήκος λ). Η Κύπρος διαθέτει 648 χλµ. 

ακτογραµµής και στα νοτιοδυτικά της δεσπόζει η οροσειρά του Τροόδους µε ψηλότερη κορυφή 

αυτή του Ολύµπου (1.953 µ.). 

                                                                 

5
 Συνεχιζόµενη κατάρτιση και εκπαίδευση ενηλίκων  
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Η Επαρχία Λεµεσού αποτελεί µία από τις έξι Επαρχίες της Κύπρου και βρίσκεται στο νότιο και 

κεντρικό τµήµα της χώρας. Συνορεύει µε την Επαρχία Πάφου στα δυτικά, την Επαρχία Λάρνακας 

στα ανατολικά και µε την Επαρχία Λευκωσίας στα βόρεια. Η έκτασή της είναι 1.392 τ.χλµ. και 

καλύπτει το 15% ολόκληρης της Κύπρου. ∆ιαθέτει εκτεταµένη ακτογραµµή περίπου 80 χλµ., µε 

όµορφες αµµώδεις παραλίες, η οποία είναι ιδιαίτερα ανεπτυγµένη τουριστικά και προσελκύει 

πολλούς επισκέπτες, ενώ η ενδοχώρα της είναι ηµιορεινή και ορεινή προς το Τρόοδος (βλ. χάρτη 

Α.2.1). Στα ενδιάµεσα υψοµετρικά σηµεία αναπτύσσονται τµήµατα των περιοχών Κουµανδαρίας και 

Πιτσιλιάς, περιοχών γνωστών για το εξαιρετικής ποιότητας κρασί. Οι υπό µελέτη κοινότητες του 

Ρυθµιστικού Σχεδίου βρίσκονται σε ηµιορεινές εκτάσεις της Επαρχίας, στις νοτιότερες υπώρειες της 

οροσειράς Τροόδους.   

Χάρτης Α.2.1: Τοπογραφικός χάρτης της Κύπρου 

 

Πηγή: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/archive/4/41/20090507094754%21Cyprus_topo.png 

(κλ. ελεύθερη) 

Η Επαρχία Λεµεσού, βάσει στοιχείων της απογραφής της 1ης Οκτωβρίου 2001, συγκεντρώνει 

το 28,5% του συνολικού πληθυσµού της Κύπρου (ήτοι 196.553 κατοίκους από τους 689.5656), ενώ 

η αναλογία αστικού και αγροτικού πληθυσµού στην Επαρχία διαµορφώνεται σε περίπου 4:1, 

σηµειώνοντας µεγαλύτερα ποσοστά αστικού πληθυσµού από όλες τις Επαρχίες της Κύπρου (80% 

στην Επαρχία Λεµεσού, έναντι 73% στην Επαρχία Λευκωσίας, 70% στην Επαρχία Πάφου και 61% 

                                                                 

6 Σύµφωνα µε τελευταία ενηµέρωση της Στατιστικής Υπηρεσίας Κύπρου (30/10/2007) ο πληθυσµός της 
Κύπρου ανέρχεται σε 778,7 χιλ. κατοίκους 

Περιοχή 
Ρυθµιστικού Σχεδίου 
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στην Επαρχία Λάρνακας). Σηµειώνεται ότι σε επίπεδο χώρας το ποσοστό του αστικού πληθυσµού 

διαµορφώνεται σε 68,8%, που είναι σε σχετική συνάφεια και µε την κατανοµή των κατοικιών στον 

αστικό και αγροτικό χώρο (σε σύνολο 293.985 κατοικιών το 2001, το 64,4% βρίσκεται σε αστικές 

περιοχές και το 35,6% σε αγροτικές). Τα παραπάνω σε συνδυασµό µε τη διασπορά πολλών χωριών 

στη διοικητική επικράτεια της Επαρχίας Λεµεσού, στην οποία βρίσκονται 112 από τους 391 

απογραφέντες ∆ήµους και Κοινότητες της Κύπρου7, υποδηλώνουν ότι στην Επαρχία Λεµεσού 

εκδηλώνονται αρκετά έντονες τάσεις αστυφιλίας και εγκατάλειψης της υπαίθρου.  

Τα κύρια χαρακτηριστικά της οικονοµικής βάσης και της αναπτυξιακής φυσιογνωµίας της 

Επαρχίας Λεµεσού, επικεντρώνονται στα εξής: 

− στο λιµάνι το οποίο δέχεται τη µεγαλύτερη εµπορική και επιβατική κίνηση της Νήσου  

− στην ανάπτυξη δραστηριοτήτων τουρισµού, αναψυχής και υπηρεσιών (ιδιαίτερα µετά την 

εισβολή του 1974 οπότε οι Τούρκοι κατέλαβαν τις δύο βασικές τουριστικές περιοχές της 

Κύπρου, ήτοι την Αµµόχωστο και την Κερύνεια), µε τη Λεµεσό να αποτελεί επίκεντρο 

παροχής υπηρεσιών και εµπορικών συναλλαγών σε παγκύπρια κλίµακα 

− στη δραστήρια και πολυδιάστατη ανάπτυξη της βιοµηχανίας (οινοποιία – ζυθοποιία ΚΕΟ, της 

ΛΟΕΛ, κ.λπ.) και του εµπορίου (στη διόγκωση του οποίου σηµαντικό ρόλο έπαιξαν οι 

Βρετανικές βάσεις της Επισκοπής και του Ακρωτηρίου καθώς και η ανακατάταξη πληθυσµού 

στη Λεµεσό µετά την τουρκική εισβολή το 1974) 

− στην πλούσια ενδοχώρα από άποψη δυνατοτήτων γεωργικής παραγωγής, µε φθίνουσες 

ωστόσο κάποιες αγροτικές καλλιέργειες (π.χ. χαρουπιών, ενώ οι πλέον δυναµικές καλλιέργειες 

είναι των εσπεριδοειδών, αµπελιών και κηπευτικών λαχανικών) 

− επίσης, έχει αναπτυχθεί και ολοένα αναπτύσσεται ως παραθεριστικό θέρετρο και τόπος 

µόνιµης κατοικίας µετά τη συνταξιοδότηση αρκετών ξένων υπηκόων (σηµειώνεται ότι σε 

επίπεδο χώρας, βάσει της απογραφής του 2001, οι ξένοι υπήκοοι αποτελούσαν ελαφρώς 

λιγότερους από το 10% του συνολικού πληθυσµού, εκ των οποίων οι µισοί περίπου έχουν 

υπηκοότητα χώρας της ΕΕ).  

 

                                                                 

7
 Απογραφή Πληθυσµού 2001, Τόµος ΙΙ ‘‘Στοιχεία κατά Επαρχία, ∆ήµο / Κοινότητα’’ (2004). Επίσης, σύµφωνα 

µε την ιστοσελίδα Ένωσης ∆ήµων Κύπρου http://www.ucm.org.cy, σηµειώνεται ότι από τους 33 ∆ήµους – 
µέλη της Ένωσης, 5 βρίσκονται στην Επαρχία Λεµεσού και 9 τελούν υπό τουρκική κατοχή από το 1974, ενώ 
είναι πολυάριθµες οι κοινότητες που βρίσκονται υπό τουρκική κατοχή 
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Α.2.2. Γειτνίαση των κοινοτήτων και επιρροές / αλληλεπιδράσεις µε αστικό κέντρο 

Λεµεσού 

Το σύµπλεγµα των κοινοτήτων στις οποίες εκπονείται το Ρυθµιστικό Σχέδιο αποτελείται από 

τις γειτονικές κοινότητες Αψιού, Παλώδια, Σπιτάλι, Φασούλα και Μαθηκολώνη, οι οποίες βρίσκονται 

στα βόρεια της Λεµεσού και αναπτύσσονται κυρίως σε ηµιορεινές εκτάσεις στους πρόποδες της 

οροσειράς Τροόδους.  

Το σύµπλεγµα γειτνιάζει, προς νότο, µε την περιοχή του Τοπικού Σχεδίου Λεµεσού που 

συµπεριλαµβάνει τους εξής ∆ήµους και Κοινότητες: ∆ήµοι Λεµεσού, Μέσα Γειτονιάς, Αγίου 

Αθανασίου, Κάτω Πολεµιδιών και Γερµασόγειας, τµήµατα της περιοχής των Κοινοτικών Συµβουλίων 

Αγίου Τύχωνα, Παρεκκλησιάς και Πύργου, Μουτταγιάκας, Μονής και Μοναγρουλίου και τις περιοχές 

των Κοινοτικών Συµβουλίων Ύψωνα, Πάνω Πολεµιδιών και Τσερκέζ Τσιφλίκ. Ειδικότερα, οι 

κοινότητες Παλώδιας, Φασούλας και της Μαθηκολώνης – η τελευταία, κατά µικρό µήκος 

εφαπτόµενου διοικητικού ορίου – έχουν άµεση επαφή µε το Τοπικό Σχέδιο Λεµεσού.  

Το γεγονός της γειτνίασης µε τους ∆ήµους και Κοινότητες του Τοπικού Σχεδίου Λεµεσού, σε 

συνδυασµό µε τις µικρές χρονοαποστάσεις λόγω των υφιστάµενων οδικών δικτύων και υποδοµών, 

έχουν συντελέσει στο να καταστούν οι κοινότητες του συµπλέγµατος, κατ΄ ουσία, οικιστικοί 

υποδοχείς µόνιµης κατοικίας εργαζοµένων στη Λεµεσό. Τα φαινόµενα προαστιοποίησης εντάθηκαν 

λόγω των χαµηλότερων αξιών γης σε σχέση µε την ευρύτερη περιοχή της Λεµεσού και της εν γένει 

αλαµατώδους οικιστικής ανάπτυξης του αστικού συγκροτήµατος Λεµεσού µετά την Ανεξαρτησία, 

αποτελώντας κέντρο εξυπηρέτησης ολόκληρης της Επαρχίας. Ειδικότερα, µετά την εισβολή του 

1974 και τη συγκέντρωση στη Λεµεσό σηµαντικού αριθµού εκτοπισθέντων, παρατηρήθηκε οικιστική 

εξάπλωση βορείως της Αγίας Φύλας, µεταξύ άλλων, και προς τις κοινότητες Παλώδιας και Σπιταλίου 

(στις οποίες ωστόσο η οικοδοµική δραστηριότητα εντάθηκε κυρίως κατά την τελευταία δεκαετία σε 

συνδυασµό και µε νέα πρότυπα διαβίωσης σε µεµονωµένες κατοικίες ή συγκροτήµατα κατοικιών / 

µεζονέτων και της ολοένα αυξανόµενης χρήσης αυτοκινήτων).  

Σηµειώνεται πως η Λεµεσός είναι η δεύτερη µεγαλύτερη πόλη της Νήσου µε πληθυσµό 

161.200 (τέλη 2001), που αναπτύσσεται ραγδαία και αποτελεί το πιο σηµαντικό σήµερα τουριστικό 

και εµπορικό κέντρο της Kύπρου, καθώς διαθέτει το κυριότερο λιµάνι της χώρας (όπου συντελείται 

ο κύριος όγκος των εισαγωγών και εξαγωγών) και δυναµική οινοβιοµηχανία. Ως εκ τούτου, 

συγκεντρώνει τον κύριο όγκο εργοδοτών της ευρύτερης περιοχής, προσφέροντας ευκαιρίες 

απασχόλησης σε µία διευρυµένη ζώνη ηµερήσιων µετακινήσεων κατοικίας-εργασίας (δυνητικά το 

σύνολο της Επαρχίας), στην οποία συµπεριλαµβάνονται και οι υπό µελέτη κοινότητες του 

συµπλέγµατος.  

Αναφορικά µε τις πρόνοιες του Τοπικού Σχεδίου Λεµεσού και την έµµεση επίδρασή τους στις 

υπό µελέτη κοινότητες του συµπλέγµατος, οι χρήσεις γης που προβλέπονται σε πολεοδοµικές ζώνες 
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εφαπτόµενες µε τα όρια των κοινοτήτων (όπως φαίνεται στο χάρτη Α.2 «Ευρύτερο Χωροταξικό 

Πλαίσιο» στον οποίο αποτυπώθηκαν δεδοµένα από τους χάρτες Χρήσεων Γης και Πολεοδοµικών 

Ζωνών του Τοπικού Σχεδίου Λεµεσού, αρ. σχεδίων 11 και 12, αντίστοιχα) αφορούν στις εξής:  

− Πρωτίστως, οι συνεχόµενες µε τις κοινότητες πολεοδοµικές ζώνες χαρακτηρίζονται ως 

ύπαιθρος µε δασικές, κυρίως, εκτάσεις ή και γεωργικές σε τµήµα νοτίως της κοινότητας 

Παλώδιας (στα βόρεια του ∆άσους Πολεµιδιών), σχηµατίζοντας µία εν δυνάµει ζώνη 

περιαστικού πρασίνου της Λεµεσού, ως «πνεύµονα» και παράγοντα ανάσχεσης της αλόγιστης 

οικιστικής εξάπλωσης του αστικού συγκροτήµατος Λεµεσού. Επισηµαίνεται ότι βάσει της 

πρόνοιας της παραγράφου 6.2.3 του Τοπικού Σχεδίου Λεµεσού δεν επιτρέπεται η ανέγερση 

κατοικίας εντός της ζώνης δασικών εκτάσεων, ενώ εν γένει στις ζώνες προστασίας δεν 

δύναται να ασκηθεί η δυνατότητα διακριτικής ευχέρειας (πρόνοια παραγράφου 30.1.3).  

− ∆ευτερευόντως, και σε επαφή µε το νοτιότερο άκρο του διοικητικού ορίου της κοινότητας 

Φασούλας (στα βορειοανατολικά της Αγίας Φύλας), καθώς και σε µικρό τµήµα σε επαφή µε 

το νοτιοανατολικό όριο της κοινότητας Παλώδιας, προβλέπονται βιοµηχανικές και βιοτεχνικές 

χρήσεις και ζώνες µε επικρατούσα χρήση την κατοικία (η τελευταία ζώνη αφορά στο όριο του 

Τοπικού Σχεδίου που εφάπτεται µε την κοινότητα Φασούλας). Επισηµαίνεται ότι βάσει της 

πρόνοιας της παραγράφου 6.3.4 του Τοπικού Σχεδίου Λεµεσού δεν επιτρέπεται η ανέγερση 

κατοικίας εντός της βιοµηχανικής και βιοτεχνικής ζώνης. 

− Τριτευόντως, βάσει των προνοιών του κεφαλαίου 20 προβλέπονται δύο περιοχές για 

εξειδικευµένες αναπτύξεις8 σε γεωργικές ζώνες στα βόρεια των Πάνω Πολεµιδιών και στα 

βορειοανατολικά του Αγίου Αθανασίου, εγγύς των προσβάσεων προς Παλώδια και Φασούλα / 

Μαθηκολώνη αντίστοιχα. Η κλίµακα των προβλεπόµενων αυτών αναπτύξεων επηρεάζει 

δυνητικά τις κοινότητες του συµπλέγµατος.  

Όπως φαίνεται στο χάρτη Α.2.2.1, η κοινότητα Αψιού συνορεύει προς ανατολάς µε την 

κοινότητα Μαθηκολώνης και σε µικρό τµήµα στο βορειοανατολικό άκρο της µε την κοινότητα 

∆ιερώνας, προς βορρά συνορεύει µε την κοινότητα Λουβαρά, προς δυσµάς συνορεύει µε τις 

κοινότητες Γεράσας και Απαισιάς, και στα νότια συνορεύει µε τις κοινότητες Παραµύθας, Σπιταλίου 

και Φασούλας.  

                                                                 

8
 Όπως Κέντρα Πολλαπλού Αθλητικού/ Ψυχαγωγικού Χαρακτήρα, Σχολές Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης, Θεµατικά 

Πάρκα, Φοιτητικές Εστίες, κ.λπ., αναπτύξεις για τις οποίες κατά κανόνα απαιτείται µεγάλη έκταση γης. 
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Χάρτης Α.2.2.1:  Η περιοχή άµεσης γειτνίασης της Κοινότητας Αψιού  

 
Πηγή: Υπουργείο Εσωτερικών - Τµήµα Κτηµατολογίου και Χωροµετρίας και Επεξεργασία Συµβούλου σε 
υπόβαθρο Google, (κλίµακα ελεύθερη) 

Όσον αφορά τις εξαρτήσεις της κοινότητας Αψιού από τη Λεµεσό, η κοινότητα απέχει 

περίπου 19 χλµ. από αυτήν και εντάσσεται εντός της ‘‘σφαίρας επιρροής’’ της Λεµεσού σύµφωνα µε 

τις πρόνοιες του Τοπικού Σχεδίου του 2003 (βλ. χάρτη Α.2.2). Ασφαλώς, λόγω των οδικών 

διασυνδέσεων και της χρονοαπόστασης από τη Λεµεσό, η κοινότητα Αψιού αποτελεί σε µεγαλύτερο 

βαθµό υποδοχέα παραθεριστικού πληθυσµού ή τουριστών, επισκεπτών και εκδροµέων, δεδοµένης 

και της ύπαρξης περιορισµένων τουριστικών υποδοµών, υπηρεσιών και αξιοθέατων (αγροτουριστικά 

καταλύµατα, δάσος Λεµεσού, Μονή Παναγίας Αµιρούς, κ.ά.).  

Η κοινότητα Αψιού εξυπηρετείται από τη Λεµεσό για ανωτέρου επιπέδου διοικητικές 

εξυπηρετήσεις (π.χ. αποκεντρωµένα Επαρχιακά Γραφεία κεντρικών υπηρεσιών Υπουργείων), όπως 

επίσης και για άλλες κοινωνικο-οικονοµικές λειτουργίες (π.χ. λιανικό εµπόριο, υπηρεσίες, ιδιωτικές 

δοµές υγείας και εκπαίδευσης, κ.λπ.), και για την κάλυψη αναγκών µέσης εκπαίδευσης και 

δευτεροβάθµιας περίθαλψης (νοσοκοµείο, κλινικές εξετάσεις, κ.λπ.). 
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Χάρτης Α.2.2.2: Σχέδιο 2 «Θέση στην περιφέρεια» Τοπικού Σχεδίου Λεµεσού, 2003  

 
Πηγή: Τοπικό Σχέδιο Λεµεσού (2003), http://www.moi.gov.cy/moi/tph/tph.nsf/DMLindex_gr/DMLindex_gr? 
OpenDocument (κλίµακα ελεύθερη) 
 

Α.2.3. Το Σύµπλεγµα κοινοτήτων και η δυναµική της χωροαναπτυξιακής ολοκλήρωσής 

του 

Οι κοινότητες που συνιστούν της περιοχή µελέτης συνενώθηκαν, εθελοντικά και µε 

πρωτοβουλία των νεοσύστατων Κοινοτικών Συµβουλίων µετά τις εκλογές του 2006, στο σχήµα 

«Σύµπλεγµα Ηµιορεινών Κοινοτήτων Λεµεσού», ορµώµενες αφενός από τη συνειδητοποίηση ότι «εν 

τη ενώση η ισχύς»9 και αφετέρου από την οµοιογένεια των αναπτυξιακών χαρακτηριστικών και της 

φυσιογνωµίας τους.  

Ειδικότερα, η οµοιογένεια αυτή αποτυπώνεται στα κοινά ενδιαφέροντα των κατοίκων, στις 

κοντινές αποστάσεις, στις διάφορες υπηρεσίες συν-εξυπηρέτησης και στις κοινές εκδηλώσεις, 

αποτελώντας τα γενεσιουργά κίνητρα που ώθησαν προς τη συµπλεγµατοποίηση. Η οµοιογένεια και 

η κοινή παράδοση αποτυπώθηκε και στο έµβληµα που επιλέχτηκε ως λογότυπο του συµπλέγµατος, 

το οποίο εύστοχα παραπέµπει στην τοπική παράδοση και στα χαρακτηριστικά γνωρίσµατα της 

ευρύτερης περιοχής (τα χρώµατα της φύσης, τα τοπικά προϊόντα όπως ελιές, χαρουπιές, 

                                                                 

9 Το εν λόγω ρητό αναφέρεται στο προωθητικό ενηµερωτικό φυλλάδιο του Συµπλέγµατος Ηµιορεινών 
Κοινοτήτων Λεµεσού. 
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αµυγδαλιές, κ.ά.). Η συµπλεγµατοποίηση επισηµοποιήθηκε στις 28-09-2007 κατά τη διάρκεια 

τελετής που τελέστηκε στην πλατεία Σπιταλίου.  

Επισηµαίνεται ότι στο σύµπλεγµα ανήκει και η κοινότητα Παραµύθας, η οποία εξαιρείται της 

περιοχής µελέτης του παρόντος Ρυθµιστικού Σχεδίου10, ενώ έχει προστεθεί –στο πλαίσιο της 

παρούσας µελέτης- λόγω οµοιογένειας και τοπικής πολιτικής βούλησης, η κοινότητα της 

Μαθηκολώνης, που τυπικά δεν ανήκει στο σύµπλεγµα. Σηµειώνεται ότι από πλευράς Αναθέτουσας 

Αρχής, τα κριτήρια επιλογής και οµαδοποίησης κοινοτήτων στις οποίες προκηρύχθηκαν τα 

Ρυθµιστικά Σχέδια από κοινού, ήταν κυρίως διαχειριστικά καθώς και λειτουργικής συνεργασίας σε 

κάποιους τοµείς (π.χ. σκύβαλα).  

Σηµειώνεται επίσης ότι όλες οι κοινότητες εντάσσονται στην ίδια Χωροταξική Ενότητα (7η 

Χ.Ε.) της ∆ήλωσης Πολιτικής για την ύπαιθρο και βασικά, κατά τη µεγαλύτερη επιφάνειά τους, στην 

ίδια χωροµετρική περιοχή του τοπογραφικού χάρτη Κύπρου κλίµακας 1:100.000 (στην LIV, πλην 

των βορειοτέρων τµηµάτων της Μαθηκολώνης και Αψιού που εντάσσονται στην ΧLVΙΙΙ και των 

ανατολικών τµηµάτων της Παλώδιας και Σπιταλίου που εντάσσονται στην LIΙΙ).   

Οι παραπάνω διαπιστώσεις συνηγορούν στην ύπαρξη ενισχυµένης δυναµικής για τη 

χωροαναπτυξιακή ολοκλήρωση του συµπλέγµατος, ενώ πρέπει να τονιστεί πως η 

συµπλεγµατοποίηση φαίνεται να αποτελεί µονόδροµο στο πλαίσιο των ακόλουθων τοπικών 

ιδιαιτεροτήτων και γενικότερων επιδιώξεων:  

− Οι υφιστάµενες οδικές διασυνδέσεις, το φυσικό ανάγλυφο, τα παρεµφερή χαρακτηριστικά 

της τοπικής οικονοµικής βάσης και παράδοσης, καθώς και η συνεργασία σε ορισµένες 

κοινοτικές υπηρεσίες, υπαγορεύουν τη δυνατότητα περαιτέρω δικτύωσης, 

αλληλοσυµπληρωµατικότητας και συν-λειτουργίας σε τοµείς που αφορούν στα «κοινά» των 

εν λόγω κοινοτήτων (π.χ. εκπαιδευτικές δοµές, υγεία, κ.λπ.). 

− Όλες οι κοινότητες του συµπλέγµατος, και ιδιαίτερα αυτές που βρίσκονται πλησιέστερα ή 

είναι πιο εύκολα προσπελάσιµες από το αστικό συγκρότηµα Λεµεσού, δέχονται έντονες 

πιέσεις οικιστικής ανάπτυξης µε αποτέλεσµα να αντιµετωπίζουν οµοειδή προβλήµατα 

κορεσµού των υφιστάµενων υποδοµών (π.χ. οδικοί άξονες, δίκτυα ύδρευσης, κ.λπ.).  

− Η συµπλεγµατοποίηση θα συµβάλλει τα µέγιστα στη δηµιουργία βιώσιµων κοινοτήτων µε 

ανθρώπινους και οικονοµικούς πόρους ικανούς να προωθήσουν και να διασφαλίσουν 

µεγαλύτερη διαχειριστική επάρκεια για τη διεκδίκηση διαθέσιµων χρηµατοδοτήσεων και τη 

στοχευµένη υλοποίηση αναγκαίων έργων και υποδοµών. Παράλληλα, µέσω της 

συµπλεγµατοποίησης θα δηµιουργηθεί η κρίσιµη πληθυσµιακή µάζα που απαιτείται για τη 

                                                                 

10 Η Κοινότητα Παραµύθας εντάχθηκε στο Ρυθµιστικό Σχέδιο υπ’ αριθµ. διαγωνισµού 90/2009 µαζί µε τις 
Κοινότητες Άλλασας και ∆ωρού, που τελεί υπό αξιολόγηση από την Αναθέτουσα Αρχή.  
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βιωσιµότητα διαφόρων υποδοµών και υπηρεσιών (π.χ. εκπαίδευσης, υγείας, περίθαλψης και 

πρόνοιας), ενώ εν γένει οι κοινότητες θα εφοδιαστούν µε αποτελεσµατικότερα οργανωτικά 

εργαλεία και περισσότερες αρµοδιότητες και εξουσίες, που θα τις βοηθήσουν να 

αντεπεξέλθουν στις νέες προκλήσεις που τίθενται στο διαµορφούµενο παγκοσµίως, ολοένα 

ανταγωνιστικότερο περιβάλλον. 

− Αξιοσηµείωτο είναι ότι στο παραπάνω πλαίσιο η Κυπριακή ∆ηµοκρατία εξετάζει, και προωθεί 

τις συνενώσεις ∆ήµων και κοινοτήτων, όπως τεκµαίρεται από την άµεση προτεραιότητα που 

προσδίδεται από το Υπουργείο Εσωτερικών στον εκσυγχρονισµό και στην αναβάθµιση της 

Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Συγκεκριµένα, το Υπουργείο Εσωτερικών σε συνεργασία µε την 

Ένωση ∆ήµων Κύπρου και την Ένωση Κοινοτήτων Κύπρου, ανέθεσε στο Εθνικό Κέντρο 

∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αυτοδιοίκησης της Ελλάδας τη διεξαγωγή µελέτης για εκσυγχρονισµό 

αυτού του θεσµού. Η µελέτη ολοκληρώθηκε πρόσφατα και προγραµµατίζεται η έναρξη ενός 

θεσµοθετηµένου διαλόγου µε όλους τους κοινωνικούς εταίρους και κυρίως µε τις δύο ενώσεις 

της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ώστε µέσα από δηµοκρατικές και συναινετικές διαδικασίες να 

καθορισθούν οι απαραίτητες αλλαγές, τα µέτρα, οι διαδικασίες και τα χρονικά πλαίσια 

υλοποίησης του προγράµµατος µεταρρύθµισης11. Τονίζεται ότι η συνένωση Τοπικών Αρχών 

σε µεγαλύτερες και βιώσιµες χωρικές ενότητες αποτελεί γενικότερη κατευθυντήρια γραµµή 

και προγραµµατική οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

Τέλος, υπογραµµίζεται ότι το εκπονούµενο Ρυθµιστικό Σχέδιο αποτελεί µία µοναδική ευκαιρία 

για την ενίσχυση της χωρικής συνοχής των κοινοτήτων και τη συνέργεια έργων, παρεµβάσεων και 

δράσεων σε επίπεδο συµπλέγµατος, καθώς συνδυάζει την τοπική µε την υπερτοπική θεώρηση, µε 

βασικό γνώµονα την επίτευξη αειφορίας, την περιβαλλοντική αναβάθµιση και προστασία και την 

κάλυψη των κοινωνικοοικονοµικών αναγκών, υπό πνεύµα αγαστής συνεργασίας, σύµπνοιας και 

αλληλο-συµπληρωµατικότητας.   

 

Α.2.4. Χωρικές ανισότητες (παραλιακό µέτωπο, ηµιορεινές και ορεινές Κοινότητες) 

Στην Κύπρο εντοπίζονται φυσικές και γεωγραφικές αδυναµίες λόγω του νησιωτικού 

χαρακτήρα και του µικρού µεγέθους της χώρας, τόσο σε έκταση όσο και σε πληθυσµό, µε 

αποτέλεσµα, παρά το γενικά ικανοποιητικό βιοτικό επίπεδο, να είναι εµφανής η ύπαρξη χωρικών 

ανισοτήτων, τόσο µεταξύ των περιοχών της υπαίθρου και των αστικών όσο και στο εσωτερικό των 

                                                                 

11 Πηγή: αναρτηµένα άρθρα και πληροφορία στην ιστοσελίδα του Υπ. Εσωτερικών www.moi.gov.cy 
(Φεβρουάριος 2010). Ειδικότερα, άρθρο «Ενιαίο Θεσµικό πλαίσιο για την Τοπική Αυτοδιοίκηση. 
Συµπλεγµατοποίηση Κοινοτήτων για το 2011 (εκλογές) για καλύτερη οργάνωση και περισσότερες εξουσίες 
στην Τοπική Αυτοδιοίκηση». Αναµένεται η έναρξη των διαδικασιών πριν τα τέλη Φεβρουαρίου 2010 και η 
ολοκλήρωση του διαλόγου πριν το τέλος του 2010, µε στόχο να δοθεί ο χρόνος αλλαγής του νοµικού θεσµικού 
πλαισίου, έτσι που οι ερχόµενες εκλογές του ∆εκεµβρίου 2011 να διεξαχθούν µε αυτό το νέο θεσµικό πλαίσιο. 
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δύο επιµέρους χωρικών ενοτήτων. Σηµειώνεται ότι ως περιοχές της υπαίθρου καθορίζονται οι 

περιοχές οι οποίες δεν χαρακτηρίζονται αστικές σύµφωνα µε πρόνοιες των Τοπικών Σχεδίων12.  

Σύµφωνα µε το ΕΣΠΑ 2007-2013 (επίσηµη υποβολή Απριλίου 2007), οι περιοχές της 

υπαίθρου παρουσιάζουν γενικά µαρασµό και είναι αραιοκατοικηµένες µε έντονες τάσεις αστυφιλίας 

και γήρανσης του πληθυσµού. Ως αποτέλεσµα, παρόλο που οι περιοχές της υπαίθρου αποτελούν το 

82,6% της έκτασης της Κύπρου, διαµένει σε αυτές µόνο το 24,3% του πληθυσµού (Απογραφή 

Πληθυσµού 2001). Η µείωση του πληθυσµού είναι ιδιαίτερα αισθητή στις ορεινές περιοχές. 

Σηµαντικός παράγοντας του µαρασµού αυτών των περιοχών είναι η εξάρτηση ως πηγή κύριας 

απασχόλησης από τη γεωργία13, τοµέας ο οποίος παρουσιάζει σαφείς πτωτικές τάσεις σε συνδυασµό 

µε την έλλειψη επαρκών εναλλακτικών οικονοµικών δραστηριοτήτων. Η περαιτέρω διαφοροποίηση 

της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής της ΕΕ αναµένεται να εντείνει τον κίνδυνο δηµιουργίας θυλάκων 

ανεργίας σε αποµακρυσµένες περιοχές της υπαίθρου.  

Επίσης, ο ρυθµός αύξησης του πληθυσµού της υπαίθρου µεταξύ 1992 και 2001 ανήλθε σε 

9,7% και υστέρησε σηµαντικά έναντι του αντίστοιχου ποσοστού για το σύνολο της Κύπρου 

(14,5%), ενώ γενικά οι περιοχές της υπαίθρου παρουσιάζουν δυσµενέστερες συνθήκες αναφορικά 

µε την ηλικιακή σύνθεση του πληθυσµού. Έτσι, στη βάση στοιχείων της Απογραφής Πληθυσµού 

2001, ο συντελεστής γήρανσης στο σύνολο των περιοχών της υπαίθρου διαµορφώθηκε στο 60,3%, 

έναντι 51,2% των αστικών περιοχών και 54,2% του συνόλου της χώρας. Αντίστοιχα ο συντελεστής 

εξάρτησης στις περιοχές της υπαίθρου κυµαίνεται στο 57,7%, έναντι 46,3% των αστικών περιοχών 

και 49,6% στο σύνολο της χώρας. Οι σχετικοί δείκτες παρουσιάζουν µεγαλύτερη επιβάρυνση στις 

περιοχές της υπαίθρου της Επαρχίας Λεµεσού (συντελεστής γήρανσης ίσος µε 81,8% και 

συντελεστής εξάρτησης ίσος µε 63,2%), επιβεβαιώνοντας ότι τα αναπτυξιακά προβλήµατα των 

περιοχών της υπαίθρου είναι σε µεγάλο βαθµό συνάρτηση του ορεινού τους χαρακτήρα και της 

απόστασης από τα αστικά κέντρα.  

Ωστόσο, η αποδυναµωµένη αυτή δηµογραφική εικόνα είναι χαρακτηριστική στις ορεινές 

κυρίως περιοχές της υπαίθρου και δεν εντοπίζεται στις περιοχές που βρίσκονται περιµετρικά των 

αστικών κέντρων ή και κοντά στο παραλιακό µέτωπο. Ειδικότερα, οι πέντε κοινότητες στις οποίες 

εκπονείται το Ρυθµιστικό Σχέδιο εµπίπτουν στον ενδιάµεσο, ηµιορεινό χώρο µεταξύ των 

παραθαλάσσιων και των ορεινών περιοχών, οπότε δεν παρουσιάζουν σε µεγάλο βαθµό την 

αναπτυξιακή υστέρηση που παρατηρείται στις ορεινές περιοχές (δηλ. µαρασµός, πληθυσµιακή 

                                                                 

12 Ο ορισµός είναι από το ΕΣΠΑ 2007-2013 (επίσηµη υποβολή Απρίλιος 2007) και είναι ο ίδιος µε το Σχέδιο 
Αγροτικής Ανάπτυξης 
13 Επισηµαίνεται η σηµαντική απόκλιση στην εικόνα της απασχόλησης στις περιοχές της υπαίθρου σε σχέση µε 
το σύνολο της χώρας (στην ύπαιθρο το 35% του οικονοµικώς ενεργού πληθυσµού απασχολείται στον 
πρωτογενή τοµέα έναντι 8,1% σε επίπεδο χώρας, ενώ στον τριτογενή τοµέα απασχολείται το 41% έναντι 
71,1% για την Κύπρο) - Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου, Έρευνα Εργατικού ∆υναµικού 2001, ΕΣΠΑ 2007-
2013 
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αποψίλωση, πολύ περιορισµένες ευκαιρίες απασχόλησης, χαµηλό επίπεδο εκπαίδευσης). 

Επιπρόσθετα, παρατηρείται τις τελευταίες δεκαετίες (κυρίως από τη δεκαετία του 1990 και 

µετέπειτα) µία τάση επανεγκατάστασης πληθυσµού σε περιαστικές κοινότητες της υπαίθρου, λόγω 

των νέων προτύπων διαβίωσης (προτίµηση για διαµονή σε προάστια, µεγαλύτερη χρήση 

αυτοκινήτου, κ.λπ.). Ανασταλτικός παράγοντας σε αυτό βέβαια είναι οι αδυναµίες και ελλείψεις στο 

οδικό δίκτυο14, που ειδικότερα στην περιοχή µελέτης παρουσιάζει ελλείψεις κυρίως στις οριζόντιες 

συνδέσεις µεταξύ των κοινοτήτων και, σε µικρότερο βαθµό, στη µη επαρκή διασύνδεση µε το 

αστικό κέντρο της Λεµεσού. Οι δηµόσιες συγκοινωνίες επίσης είναι ανεπαρκείς και καθιστούν την 

προσπελασιµότητα ακόµη πιο δύσκολη.  

Στα συγκριτικά πλεονεκτήµατα των περιοχών της υπαίθρου, που µπορούν να συµβάλλουν 

στην ανάπτυξη τους, συγκαταλέγεται η ύπαρξη σηµαντικού φυσικού και πολιτιστικού πλούτου. 

Συγκεκριµένα, στην κοινότητα Αψιού, προς το βορρά βρίσκεται το εθνικό δάσος Λεµεσού (που 

εντάσσεται στο δίκτυο «ΦΥΣΗ (NATURA) 2000»), ενώ η περιοχή διαθέτει σηµαντική πολιτιστική 

κληρονοµιά και επισκέψιµους προορισµούς (παραδοσιακά κτίσµατα και χαρακτηριστικά δείγµατα 

λαϊκής αρχιτεκτονικής ιδίως στην Πάνω Αψιού, εκκλησιαστικά µνηµεία, τη Μονή Παναγίας Αµιρούς, 

κ.ά., βλ. φωτογραφίες κάτωθι).  

  

Φωτογραφία: Παραδοσιακό γραφικό σοκάκι 

στην Πάνω Αψιού 

Φωτογραφία: Η βυζαντινή εκκλησία της 

Παναγίας Γαλατούσας στην Πάνω Αψιού 

Τέλος, µία έµµεση χωρική ανισότητα, ή καλύτερα διαφοροποίηση συνεπεία χωρο-

αναπτυξιακών παραµέτρων, έγκειται στο γεγονός ότι στο παραλιακό µέτωπο, µε δεδοµένα την 

οικιστική πυκνότητα και πιέσεις ανοικοδόµησης που δέχεται ως αποτέλεσµα της συγκέντρωσης 

οικονοµικών δραστηριοτήτων και υπηρεσιών, έχει εκπονηθεί και εγκριθεί Τοπικό Σχέδιο (ευρύτερη 

περιοχή Λεµεσού), όπου προβλέπονται αρκετά εξειδικευµένες χρήσεις γης και όροι δόµησης. Στον 

αντίποδα, στον ηµιορεινό και ορεινό χώρο ισχύει η γενικόλογη – και ‘‘ισοπεδωτική’’ κατά µία έννοια 

                                                                 

14 Σύµφωνα µε το ΕΣΠΑ 2007-2013, το µεγαλύτερο µέρος του οδικού δικτύου της Κύπρου (75% του 
συνολικού µήκους) κατατάσσεται στο χαµηλότερο επίπεδο ποιότητας δρόµων. 
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– ∆ήλωση Πολιτικής για την Ύπαιθρο όπου αναπόφευκτα περιέχονται γενικεύσεις και απουσιάζει η 

στενή και σε µεγάλη κλίµακα θεώρηση των τοπικών χαρακτηριστικών και ιδιαιτεροτήτων. Ωστόσο, 

αυτό εν µέρει αίρεται µε τις εκπονούµενες τροποποιήσεις πολεοδοµικών ζωνών στις κοινότητες της 

υπαίθρου και µε την αναµενόµενη µελλοντική εφαρµογή του «γράµµατος του Νόµου» (Περί 

Πολεοδοµίας και Χωροταξίας Νόµος του 1972) που προνοεί για τον καθορισµό των χρήσεων γης και 

των όρων δόµησης (µέσα από την εκπόνηση Τοπικών Σχεδίων) και για την πολεοδόµηση περιοχών 

βάσει ορθολογικών κανόνων και εξειδικευµένων ρυθµίσεων (µέσα από την εκπόνηση Σχεδίων 

Περιοχής).  

Σηµειώνεται πως το εκπονούµενο Ρυθµιστικό Σχέδιο κινείται στη σωστή κατεύθυνση και 

συµβαδίζει µε την αναγκαιότητα εξειδίκευσης σε τοπικό επίπεδο, καθώς περιλαµβάνει καταγραφή 

και ανάλυση τοπικών συνθηκών που διαφοροποιούν τις περιοχές υπαίθρου µεταξύ τους (π.χ. εισάγει 

τη διάκριση ηµιορεινών και ορεινών περιοχών στην ύπαιθρο, ή τη διαφορετική αντιµετώπιση 

περιοχών που είναι αποµακρυσµένες από αστικά κέντρα µε άλλες που βρίσκονται στην ευρύτερη 

περίµετρο αστικών κέντρων και δέχονται εντονότερες πιέσεις και αλληλεπιδράσεις). Παράλληλα, 

µέσα από τα Ρυθµιστικά Σχέδια θα προσδιοριστούν αναγκαία έργα υποδοµής και παροχής 

εξυπηρετήσεων και κοινωνικοοικονοµικών λειτουργιών, προσαρµοσµένα στην κλίµακα της 

κοινότητας και του συµπλέγµατος ‘‘αλληλο-εξυπηρέτησης’’, µε αποτέλεσµα να αµβλύνουν εν µέρει 

το θεσµικό έλλειµµα απουσίας Τοπικών Σχεδίων και Σχεδίων Περιοχής, ενώ οι προτεινόµενες 

παρεµβάσεις αναµένεται να αποτελέσουν σηµαντικές εισροές στην προγραµµατιζόµενη µελλοντική 

εκπόνηση Τοπικών Σχεδίων στις κοινότητες.  
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Α.3 Αναπτυξιακή φυσιογνωµία της Κοινότητας  

Α.3.1. Εξέλιξη πληθυσµού και δηµογραφική σύνθεση  

Μετά την απογραφή του 1960 (Census of Population & Agriculture 1960), αµέσως µετά την 

ανακήρυξη της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας οι πληθυσµοί του συµπλέγµατος ηµιορεινών χωριών της 

Λεµεσού είναι σχετικά µικροί, µε τη Φασούλα να είναι το µεγαλύτερο χωριό και να αριθµεί 435 

κατοίκους (βλ. Πίνακα Α.3.1). Η απογραφή του 1973 Micro – Census (Population by Village and 

Ethic Group) όµως καταγράφει αλλαγές, µε πιο αισθητή τη µείωση του πληθυσµού της Φασούλας 

κατά 35%, ενώ τα υπόλοιπα χωριά του συµπλέγµατος παρουσιάζουν µικρές αυξήσεις της τάξης του 

1% - 8%. 

Πίνακας Α.3.1: Πληθυσµιακή εξέλιξη στο Σύµπλεγµα Ηµιορεινών κοινοτήτων Λεµεσού 

Απογραφή Κωδικός 
CySTAT 

Γεωγραφική 
Ενότητα 1960 1973 1982 1992 2001 

5100 Παλώδια 185 187 194 312 730 

5102 Σπιτάλι 207 217 210 218 188 

5103 Φασούλα 435 325 319 327 327 

5104 Μαθηκολώνη 111 120 100 65 110 

5106 Αψιού 293 304 212 185 191 
Σύνολο Συµπλέγµατος  1231 1153 1035 1107 1546 

Πηγή: 2002, REPUBLIC OF CYPRUS, STATISTICAL SERVICE, Census of Housing 1982, Vol.III (έκδ. 1985) 

Στο επίπεδο συµπλέγµατος καταγράφεται κατά την περίοδο µεταξύ 1960–1973 µια µέση 

µείωση της τάξης του 7%, ενώ η αποδυνάµωση του πληθυσµού παραµένει γεγονός που συνεχίζεται 

και κατά την περίοδο µεταξύ 1973 – 1982 µε συνολική µείωση πληθυσµού 11%. Εξαίρεση αποτελεί 

η Παλώδια που παρουσιάζει συνεχή αύξηση πληθυσµού, κυρίως διότι γειτνιάζει µε την Λεµεσό.  

Η απογραφή του 1982 καταδεικνύει ότι η Τουρκική Εισβολή δεν έχει επιφέρει καµία 

ουσιαστική αλλαγή στην πληθυσµιακή εξέλιξη, καθότι οι πληθυσµοί των χωριών είναι αµιγείς 

Ελληνικοί. Ως εκ τούτου δεν υπήρξαν επιπτώσεις µε τις µετακινήσεις πληθυσµών, µε την περιοχή 

του συµπλέγµατος να µην αποτελεί προορισµό προσφύγων για προσωρινή εγκατάσταση, µε 

εξαίρεση την πρόβλεψη κυβερνητικών τεµαχίων στη Μαθηκολώνη για την υποδοχή εκτοπισθέντων, 

που ωστόσο δεν πραγµατώθηκε. Σε γενικές γραµµές, καταγράφεται µια µείωση στους πληθυσµούς 

µε µεγαλύτερη αυτή της Αψιούς (43%), Μαθηκολώνης (20%), Φασούλας (4%) και Σπιταλίου (3%).  

Η εγκατάλειψη των χωριών από τους κατοίκους τους και η επιλογή του αστικού κέντρου της 

Λεµεσού, είναι ο συγκερασµός διαφόρων οικονοµικών και κοινωνικών λόγων. Πρέπει να σηµειωθεί 

ότι από τα µέσα της δεκαετίας του ‘70 και κατά την δεκαετία του ’80 η Λεµεσός απολαµβάνει 

οικονοµικής άνθησης καθώς καθίσταται χώρος εγκατάστασης χιλιάδων ευπόρων Λιβανίων 

προσφύγων, ενώ ο τουρισµός της πόλης έχει αυξητικές τάσεις, παρέχοντας σηµαντικές ευκαιρίες 

στην αγορά εργασίας. Οι κύριοι αυτοί λόγοι παραµένουν ακόµα και σήµερα, µε ελλείψεις ωστόσο να 
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παρουσιάζονται πλέον στους τοµείς της αγοράς εργασίας, λόγω της εποχικότητας της τουριστικής 

δραστηριότητας και του ευµετάβλητου από απρόβλεπτους εξωγενείς παράγοντες, αλλά και ελλείψεις 

υποδοµών όπως δρόµων, σχολείων, διευκολύνσεων, ψυχαγωγίας, κ.λπ.  

Ειδικότερα, κατά τις τελευταίες δύο δεκαετίες, η εξέλιξη του πληθυσµού της περιοχής 

µελέτης εµφανίζει σωρευτικά σε επίπεδο Συµπλέγµατος Ηµιορεινών Κοινοτήτων Λεµεσού, µία 

σταδιακή αύξηση που εντείνεται το διάστηµα 1992-2001, µε την κοινότητα Παλώδιας να σηµειώνει 

ραγδαία πληθυσµιακή αύξηση και τις υπόλοιπες κοινότητες να σηµειώνουν σχετική στασιµότητα (βλ. 

διάγραµµα Α.3.1). Παρατηρείται µία µικρή πληθυσµιακή αποδυνάµωση το διάστηµα 1982-1992, 

εξαιρουµένης της κοινότητας Παλώδιας, η οποία ωστόσο δεν συνεχίζει την επόµενη δεκαετία, οπότε 

παρατηρούνται τάσεις µετεγκατάστασης πληθυσµού στις κοινότητες, εξαιτίας της γειτνίασης µε την 

πόλη της Λεµεσού µε την οποία συνδέεται µε καλό οδικό δίκτυο.  

∆ιάγραµµα Α.3.1: Πληθυσµιακή εξέλιξη κοινοτήτων 

 

Σε επίπεδο Συµπλέγµατος Κοινοτήτων εµφανίζεται µια µέση πληθυσµιακή αύξηση της τάξης 

του 19%, ενώ στην Παλώδια η αύξηση είναι σηµαντικά µεγαλύτερη - της τάξεως του 42,74%  

µεταξύ 1982-2001, γεγονός που οφείλεται κυρίως στην γειτνίαση µε την πόλη της Λεµεσού. 

Ιδιαίτερα στο διάστηµα 1992-2001, καταγράφονται ακόµη εντονότερες αυξητικές πληθυσµιακές 

τάσεις στην Παλώδια, τάσεις που µέχρι σήµερα παραµένουν αυξητικές, ως αποτέλεσµα της 

προαστιοποίησης του εν λόγω χωριού εξαιτίας της γειτνίασης του µε την Λεµεσό, µε αποτέλεσµα το 

2001 να καταγράφεται αύξηση του πληθυσµού κατά 57% σε σχέση µε το 1992. 

Συνοψίζοντας την πληθυσµιακή εξέλιξη του συµπλέγµατος των ηµιορεινών χωριών της 

Λεµεσού, µε εξαίρεση την περίοδο µεταξύ 1973–1982 όπου υπήρξε µια σοβαρή µείωση της τάξης 

του 11%, υπάρχει αυξητική τάση που κατά την απογραφή του 1992 ανέρχεται στο 7% και το 2001 

στο 28% µε προεξάρχουσα, όπως προαναφέρθηκε, την Παλώδια.  
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Επισηµαίνεται παράλληλα ότι στη βάση τοπικών εκτιµήσεων ο πληθυσµός έχει αυξηθεί 

σηµαντικά από αυτόν της τελευταίας επίσηµης απογραφής (βλ. Ενότητα Α.8.1).  

Αξιοσηµείωτο επίσης, είναι ότι οι τάσεις µετεγκατάστασης στις κοινότητες του Συµπλέγµατος 

τεκµηριώνονται και από το συσχετισµό µε τις συνθήκες κατοίκησης στις κοινότητες, ήτοι τις 

καταγεγραµµένες κατοικίες ως τόπους συνήθους διαµονής (βλ. διάγραµµα Α.3.2). Συγκεκριµένα, 

διαπιστώνονται µικρά ποσοστά κενών ή προσωρινής διαµονής κατοικιών, συγκριτικά µε τα ισχύοντα 

στις περιοχές της υπαίθρου όπου παρατηρούνται υψηλά ποσοστά κενών κατοικιών. Το µεγαλύτερο 

ποσοστό κενών ή προσωρινής διαµονής κατοικιών εντοπίζεται στην κοινότητα Αψιούς όπου 

προσεγγίζει περίπου το 40%. 

∆ιάγραµµα Α.3.2: Συνθήκες κατοίκησης στο Σύµπλεγµα Ηµιορεινών Κοινοτήτων Λεµεσού (2001) 

 

Πηγή: CyΣΤΑΤ, Επεξεργασία αναδόχου 

Οι παραπάνω πληθυσµιακές εξελίξεις και τάσεις συνάδουν και µε την πληθυσµιακή εικόνα σε 

υπερκείµενα επίπεδα. Συγκεκριµένα, ο πληθυσµός της Κύπρου ανέρχεται σε 789.269 κατοίκους το 

2008 και η πρόβλεψη για το 2010 αφορά σε 801.851 κατοίκους (Eurostat, 01/2010), ενώ σύµφωνα 

µε τη Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου (Census 2001, CyΣΤΑΤ 2004) και ΕΣΠΑ 2007-2013 (Απρίλιος 

2007) θα ανέλθει στις 832.061 για το 2022. 

Αναφορικά µε την ηλικιακή σύνθεση παρατηρείται σε γενικές γραµµές µία εύρωστη εικόνα, µε 

σχετικά υψηλή συγκέντρωση νεαρών και παραγωγικών ηλικιών. Επίσης, αναφορικά µε το µέγεθος 

νοικοκυριών, όπως φαίνεται στο διάγραµµα Α.3.3, τα πλέον πολυπληθή νοικοκυριά στις κοινότητες 

του Συµπλέγµατος είναι τα 2µελή, τα οποία αποτελούν µεγάλο ποσοστό στο συνολικό αριθµό 

νοικοκυριών στις κοινότητες Αψιούς και Φασούλας όπως προκύπτει από το γεγονός ότι σε αυτές 

σηµειώνεται το µικρότερο µέσο µέγεθος νοικοκυριών (2,57 και 2,77 αντίστοιχα).  

Τα νοικοκυριά µε 3-4 µέλη απαντώνται συχνότερα στις κοινότητες Παλώδιας, Σπιταλίου και 

Μαθηκολώνης όπως προκύπτει από τα µέσα µεγέθη νοικοκυριών που διαµορφώνονται σε 3,22 για 

την Παλώδια, 3,41 στο Σπιτάλι και 3,42 στη Μαθηκολώνη. Επίσης, αναφορικά µε το καθεστώς 

ενοικίασης (βλ. πίνακα Α.3.2 και διάγραµµα Α.3.4), κυριαρχούν οι ιδιόκτητες κατοικίες ενώ τα 
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νοικοκυριά που διαµένουν σε τουρκοκυπριακές κατοικίες ή προσφυγικούς οικισµούς είναι 

πολυπληθέστερα στις κοινότητες Φασούλας και Μαθηκολώνης.  

∆ιάγραµµα Α.3.3: Μέγεθος νοικοκυριών στο Σύµπλεγµα Ηµιορεινών Κοινοτήτων Λεµεσού (2001) 
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Πηγή: CyΣΤΑΤ, Επεξεργασία αναδόχου 

Πίνακας Α.3.2: Νοικοκυριά και καθεστώς ενοικίασης στο Σύµπλεγµα Ηµιορεινών Κοινοτήτων (2001) 

Νοικοκυρία σε οικιστικές 
µονάδες άλλες από 
κανονικές κατοικίες

Ιδιόκτητη 
κατοικία

Ενοικιασµένη 
κατοικία

∆ωρεάν
Σε προσφυγικό 

οικισµό
Σε οικισµό 

αυτοστέγασης
Τουρκοκυπριακή 

κατοικία

Νοικοκυρία σε οικιστικές 
µονάδες άλλες από 
κανονικές κατοικίες

Παλώδια         

Σπιτάλι 64 61 0 3 0 0 0 0

Φασούλα 118 117 83 9 12 20 5 1

Μαθηκολώνη 19 1 6 1 23 1 1 0

Αψιού 72 53 6 11 9 11 5 0

Συνολικό 273 232 95 24 44 32 11 1

Νοικοκυρία σε κανονικές κατοικίες

Κοινότητα
Σύνολο 

νοικοκυριών

 
Πηγή: CyΣΤΑΤ, Επεξεργασία αναδόχου 

∆ιάγραµµα Α.3.4: Νοικοκυριά και καθεστώς ενοικίασης στο Σύµπλεγµα Ηµιορεινών Κοινοτήτων (2001) 
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Πηγή: CyΣΤΑΤ, Επεξεργασία αναδόχου 
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Α.3.2. Τοπική οικονοµία – απασχόληση (οικονοµικές δραστηριότητες, ΠΟΠ, ΠΓΕ15, 

κ.λπ.) 

Όπως φαίνεται στον πίνακα Α.3.3 και στο ακόλουθο διάγραµµα η συντριπτική πλειοψηφία 

του εργατικού δυναµικού απαρτίζεται από τους άντρες (οι εργαζόµενοι άντρες αποτελούν το 69% 

περίπου του οικονοµικώς ενεργού πληθυσµού ενώ οι γυναίκες το 31%), µε την εξαίρεση της 

Μαθηκολώνης όπου παρατηρείται µία σχετική ισορροπία, ενώ η ανεργία φαίνεται να πλήττει 

περισσότερο τις γυναίκες, αν και κινείται σε σχετικά χαµηλά επίπεδα (περίπου 7%).  

Πίνακας Α.3.3: Εργαζόµενοι και Άνεργοι κατά κοινότητα και φύλο (2001) 

Σύνολο Εργαζόµενοι Άνεργοι 
Κοινότητα 

Άντρες Γυναίκες Σύνολο Άντρες Γυναίκες Σύνολο Άντρες Γυναίκες Σύνολο 

Παλώδια 79 19 98  78 19 97 1 0 1 

Σπιτάλι 56 31 87  53 31 84 3 0 3 

Φασούλα 79 59 138  75 35 110 4 24 28 

Μαθηκολώνη 28 21 49  28 21 49 0 0 0 

Αψιού 40 19 59  40 19 59 0 0 0 

Συνολικό 282 149 431 274 125 399 8 24 32 

Πηγή: CyΣΤΑΤ, Επεξεργασία αναδόχου 

∆ιάγραµµα Α.3.5: Εργαζόµενοι και Άνεργοι κατά κοινότητα και φύλο (2001) 
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Πηγή: CyΣΤΑΤ, Επεξεργασία αναδόχου 

                                                                 

15 ΠΟΠ: Προστατευόµενη Ονοµασία Προέλευσης, ΠΓΕ: Προϊόντα Γεωγραφικής Ένδειξης 
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Παρακάτω παρατίθενται τα γενικά χαρακτηριστικά των τοµέων παραγωγής στην περιοχή 

µελέτης.  

Πρωτογενής τοµέας  

Στην κοινότητα Αψιούς σύµφωνα µε την απογραφή γεωργίας (1994) υπήρχαν 397 τεµάχια 

συνολικής έκτασης 1,668 δεκαριών από τα οποία τα 53 είναι αρδεύσιµα. Οι ετήσιες καλλιέργειες 

ανέρχονταν σε 4 δεκάρια ενώ 575 δεκάρια χρησιµοποιούνται για µόνιµες καλλιέργειες. Η 

ακαλλιέργητη γη ανερχόταν στα 832 δεκάρια και η αγρανάπαυση σε 258 δεκάρια. Οι ετήσιες 

καλλιέργειες αφορούν κυρίως σιτηρά που ανέρχονταν σε 156 δεκάρια, ψυχανθή που ανέρχονται σε 

1 δεκάρι, πατάτες που ανέρχονταν σε 3 δεκάρια και λαχανικά που ανέρχονταν σε 1 δεκάρι. Οι 

µόνιµες καλλιέργειες αφορούν κυρίως αµπέλια, εσπεριδοειδή, φρούτα, ξηροί καρποί, ελιές και 

χαρούπια. Σχετικά µε την κτηνοτροφία, στη περιοχή Αψιού εκτρέφονταν κάπου 400 αίγες, 15 χοίροι 

και µερικές εκατοντάδες πουλερικών. 

Στην κοινότητα Αψιούς αρκετά σηµαντική για την τοπική οικονοµία είναι η 

αµπελοκαλλιέργεια, η οποία υπήρξε στο παρελθόν δυναµική τοπική παραγωγική δραστηριότητα, 

όπως άλλωστε µαρτυρά η ύπαρξη οινοποιείου στην Κάτω Αψιού. Σύµφωνα µε στοιχεία του 

Συµβουλίου Αµπελοοινικών Προϊόντων (ΣΑΠ) Λεµεσού16, οι κύριες ποικιλίες που καλλιεργούνται 

στην Κοινότητα Αψιούς είναι το ξυνιστέρι και το ντόπιο µαύρο. Η έκταση των αµπελοκαλλιεργειών 

στην κοινότητα ανέρχεται σε 332,9 δεκάρια, µε το ξυνιστέρι να καταλαµβάνει την περισσότερη 

καλλιεργούµενη έκταση (203,1 δεκάρια ή 61% της συνολικής έκτασης των αµπελοκαλλιεργειών). 

Αξιοσηµείωτο είναι ότι από τον ΣΑΠ καταγράφονται 204 αµπελώνες συνολικά στην κοινότητα 

Αψιούς, ενώ συχνά παρατηρείται η καλλιέργεια αµφοτέρων των ποικιλιών σταφυλιού στο ίδιο 

κτηµατικό τεµάχιο. Σηµειώνεται επίσης ότι στην Κάτω Αψιού βρίσκεται εγκαταλελειµµένο οινοποιείο, 

όπου παρασκευαζόταν η κουµανταρία (παραδοσιακός κυπριακός γλυκός οίνος).  

Σηµειώνεται ότι οι κοινότητες του Συµπλέγµατος αποτελούσαν κατ’ εξοχήν αγροτικές 

περιοχές µε κύρια γεωργική ασχολία στο παρελθόν την καλλιέργεια χαρουπιών, εσπεριδοειδών, 

ελιών και λιγότερο οπωροφόρων. Τα τελευταία χρόνια ωστόσο, τόσο οι συνθήκες της αγοράς όσο 

και ο πολυτεµαχισµός του γεωργικού κλήρου έχουν υποβαθµίσει αισθητά τον ρόλο της γεωργίας.  

Η φθίνουσα εξέλιξη στον τοµέα της γεωργίας σε συνάρτηση µε την λειψυδρία και την 

ανοµβρία που πλήττει ιδιαίτερα την Κύπρο, επέφερε στον πρωτογενή τοµέα καθοριστικό πλήγµα και 

αποθάρρυναν αριθµό κατοίκων που σταδιακά εγκατέλειψαν τα γεωργικά επαγγέλµατα και 

µετέβησαν στην πόλη της Λεµεσού για αναζήτηση εργασίας σε άλλους τοµείς. Το χαµηλό εισόδηµα 

από την γεωργία επίσης λειτούργησε αρνητικά στην ενθάρρυνση νέων γεωργών και οι γεωργικές 

καλλιέργειες αντικαθίσταντο σταδιακά µε άλλες δραστηριότητες.    

                                                                 

16 Απάντηση ΣΑΠ στην επιστολή µας της 29/12/2009 µε e-mail στις 9/02/2010 
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Παράλληλα, το µικρό µέγεθος των γεωργικών εκµεταλλεύσεων και ο πολυτεµαχισµός του 

κλήρου, είχε σαν αποτέλεσµα τη µείωση της παραγωγικότητας των γεωργικών εκµεταλλεύσεων και 

την εξασθένιση της ανταγωνιστικότητας των τοπικών προϊόντων. Στη χαµηλή ανταγωνιστικότητα 

συνετέλεσε και η έλλειψη συγκροτηµένων οµάδων παραγωγών και συνεταιριστικού πνεύµατος που 

θα µπορούσαν να προάγουν την οργανωµένη και συλλογική διάθεση των αγροτικών προϊόντων. Τα 

παραπάνω αποδυνάµωσαν το επάγγελµα του γεωργού και το εισόδηµα από την γεωργία κατέληξε 

να είναι συµπληρωµατικό για τις άλλοτε παραδοσιακά αγροτικές οικογένειες.  

Σηµειώνεται ότι οι νέες τεχνολογίες, η νέα ΚΑΠ (Κοινή Αγροτική Πολιτική της ΕΕ µε την 

ενίσχυση των βιολογικών καλλιεργειών), οι δυνατότητες χρηµατοδοτήσεων από το Πρόγραµµα 

Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013, και ιδιαίτερα οι κλιµατολογικές συνθήκες (αυξηµένη ηλιοφάνεια, 

υψηλή µέση θερµοκρασία και ήπιος χειµώνας που ευνοούν την παραγωγή πρώιµων αγροτικών 

προϊόντων), ενώ κάποια προϊόντα της περιοχής µελέτης π.χ. χαρούπι, κ.ά. παρουσιάζουν ευκαιρίες 

τυποποίησης, εµπορικότητας και πιστοποίησης ως ΠΓΕ / ΠΟΠ. 

∆ευτερογενής τοµέας  

Οι µεταποιητικές δραστηριότητες στην περιοχή είναι πολύ περιορισµένες και χαµηλής 

προστιθέµενης αξίας όπως πολύ µικρού µεγέθους τοπικά οινοποιεία, µικρές µονάδες 

γαλακτοκοµικών προϊόντων, παραδοσιακών προϊόντων κ.λπ. Μικρή µεταποίηση σχετιζόµενη µε τις 

κατασκευές εντοπίζεται στις κοινότητες που δέχονται έντονες πιέσεις οικιστικής ανάπτυξης, π.χ. 

Παλώδια. Σηµειώνεται επίσης ότι περιορισµένη εξορυκτική δραστηριότητα εντοπίζεται στην 

κοινότητα Αψιούς (λατοµείο στο δρόµο προς Γεράσα). Σηµειώνεται επίσης πως διακρίνεται εν γένει 

πολύ χαµηλό επίπεδο καθετοποίησης της αγροτικής παραγωγής δεδοµένου ότι δραστηριοποίηση 

των παραγωγών στην µεταποίηση/τυποποίηση αλλά και µεταφορά και εµπορία των προϊόντων τους 

είναι εξαιρετικά περιορισµένη.    

Τριτογενής τοµέας  

Ο εναλλακτικός τουρισµός είναι ένας τοµέας στον οποίο η περιοχή παρουσιάζει υστέρηση 

(περιορισµένος αριθµός τουριστικών υποδοµών, αγροτουριστικών καταλυµάτων, κτλ) σε σχέση µε 

την δυναµική της (γειτνιάζει µε την πόλη της Λεµεσού, αξιόλογοι φυσικοί και πολιτιστικοί πόροι). Η 

µικρής έκτασης και αποσπασµατική προώθηση του συγκεκριµένου τουριστικού προϊόντος στερεί 

από την περιοχή κρίσιµο ποσοτικά και ποιοτικά αριθµών επισκεπτών γεγονός που επιδρά αρνητικά 

στην απασχόληση και την ευηµερία και την γενικότερη διατηρήσιµη οικονοµική ανάπτυξη, ειδικά 

στις αγροτικές περιοχές όπου αποτελεί συµπληρωµατική πηγή εισοδήµατος. 

Η αυξηµένη τουριστική κίνηση της Λεµεσού σε συνάρτηση µε το αυξανόµενο ποσοστό ξένων 

µονίµων κατοίκων της Επαρχίας ως επίσης η ύπαρξη των Βρετανικών Βάσεων στην εγγύς περιοχή 

της Επισκοπής και Ακρωτηρίου, δηµιουργεί ένα σηµαντικό ρεύµα επισκεπτών προς την ενδοχώρα 

της Λεµεσού που µπορεί να αποτελέσει τη βάση στην οποία θα στηριχθούν οι προσπάθειες για την 

ανάπτυξη και την ανάδειξη του πολυλειτουργικού χαρακτήρα της περιοχής µελέτης αλλά και 

γενικότερα των αγροτικών περιοχών της επαρχίας Λεµεσού. Σηµεία ενδιαφέροντος όπως µονοπάτια 
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της φύσης, ποδηλατικές διαδροµές, πολιτιστικές διαδροµές, σηµεία παρατηρήσεις, βυζαντινά και 

αρχαϊκά αξιοθέατα ως και σηµεία φυσικής οµορφιάς αποτελούν πόλο έλξης και σηµεία αναφοράς για 

το κοινό αυτό. Η έλλειψη σύγχρονων µεθόδων προβολής και ενηµέρωσης των δυνητικών 

επισκεπτών και οι ανάγκες που παρουσιάζονται σε ότι αφορά τον εκσυγχρονισµό των παρεχοµένων 

υπηρεσιών (π.χ. αθλητικός τουρισµός, αγροτουρισµός κ.α.) και τουριστικών υποδοµών (εστίασης 

και διαµονής) έχουν σαν αποτέλεσµα το τουριστικό ρεύµα να παραµένει ακόµα αναξιοποίητο. 

Η προσπάθεια ανασυγκρότησης της τοπικής οικονοµίας πρέπει να στοχεύει µεταξύ άλλων 

στην ενδυνάµωση του τοµέα των υπηρεσιών ο οποίος σχετίζεται άµεσα µε την διαχείριση, 

προστασία και ανάδειξη των πολιτιστικών πόρων. Πέραν όµως από κάθε θετική οικονοµική 

επίπτωση, η διαχείριση, προστασία και ανάδειξη πολιτιστικών πόρων συµβάλλει καθοριστικά στην 

πολιτιστική ανάπτυξη, εκπαίδευση και ενδυνάµωση της τοπικής ταυτότητας ως εικόνα, όσο και 

αίσθηµα στους κατοίκους. Η βελτίωση της ποιότητας ζωής στην περιοχή µελέτης και η 

διαφοροποίηση της αγροτικής οικονοµίας προαπαιτεί µεταξύ άλλων πρωτοβουλίες διατήρησης, 

αποκατάστασης και αναβάθµισης της πολιτιστικής κληρονοµιάς της περιοχής. 

Τέλος, αναφορικά µε τον τουρισµό, στην κοινότητα Αψιού υπάρχουν 3 καλαίσθητες και 

πρόσφατα ανακαινισµένες αγροτουριστικές µονάδες, που δηµιουργήθηκαν µε επιδότηση από το 

Σχέδιο χορηγιών αγροτουρισµού 2004-2006, ενώ την άνοιξη 2010 αναµένεται να λειτουργήσει 

παραδοσιακά διαµορφωµένο εστιατόριο στον πυρήνα της Πάνω Αψιούς. Λειτουργούν επίσης 

ξυλουργείο και συνεργατικό παντοπωλείο, και η ΣΠΕ (Συνεργατική Πιστωτική Εταιρεία). Οι ΣΠΕ του 

Συµπλέγµατος Ηµιορεινών Κοινοτήτων Λεµεσού διακρίνονται σε δύο κεντρικότερες υπηρεσίες ΣΠΕ 

που ανήκουν αντίστοιχα στην Άγια Φύλα και στη Μέσα Γειτονιά. 

 

Α.3.3. Κοινωνική ζωή (καταγραφή τυχόν κοινωνικών οµάδων της κοινότητας, 

προβλήµατα εγκατάλειψης, κ.λπ.) 

Στην κοινότητα Αψιούς δεν εντοπίζονται κάποιες ιδιαίτερες κοινωνικές οµάδες ή και 

ανοµοιογένεια στη σύσταση του πληθυσµού, πέραν από ένα µικρό αριθµό αλλοδαπών που 

επιλέγουν την περιοχή για µόνιµη ή µεγάλης διάρκειας διαµονή (κυρίως Βρετανών). Επίσης, 

σύµφωνα µε τοπικές εκτιµήσεις, στην περιοχή δεν καταγράφεται σηµαντικός αριθµός 

εκτοπισθέντων ή τουρκοκυπριακών ιδιοκτησιών. Αναφορικά µε προβλήµατα εγκατάλειψης, αυτά 

αφορούν κυρίως σε παραµεληµένες ή/και εγκαταλελειµµένες κατοικίες ως αποτέλεσµα γενικότερων 

τάσεων αστυφιλίας και εγκατάλειψης της υπαίθρου, αν και η κοινότητα, λόγω εγγύτητας στο αστικό 

συγκρότηµα Λεµεσού, δεν φαίνεται να πλήττεται ιδιαίτερα.  

Στα γενικότερα κοινωνικά προβλήµατα της περιοχής µελέτης συµπεριλαµβάνονται τα 

αυξηµένα ποσοστά γηρασµένου πληθυσµού σε σχέση µε τους νέους, συγκριτικά µε τις αστικές 

περιοχές, τα οποία συνδέονται εκ των πραγµάτων µε την περιορισµένη ανάληψη ιδιωτικών 
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πρωτοβουλιών που αναµένονται να προέλθουν από τον νεαρότερο ενεργό εργατικό δυναµικό. 

Παράλληλα η συνεχής ζήτηση γης από οµάδες ξένων ή ντόπιων ευπόρων κατοίκων ανεβάζει το 

κόστος της γης, το οποίο γίνεται απαγορευτικό για τις κοινωνικές οµάδες των νέων ζευγαριών που 

θα µπορούσαν να εγκατασταθούν και να συνεισφέρουν στην τόνωση της περιοχής. Επίσης 

ανασταλτικό παράγοντα αποτελούν οι µικρές οικιστικές ζώνες που χαρακτηρίζουν την περιοχή 

µελέτης. 

 

Α.3.4. Ενδογενές αναπτυξιακό δυναµικό και προοπτικές – κρίσιµα προβλήµατα και 

ανάγκες 

Η ευρύτερη περιοχή µελέτης αφορά σε γενικές γραµµές µικρές πληθυσµιακά κοινότητες της 

υπαίθρου στα βόρεια της Λεµεσού, µέσου υψοµέτρου στο νοτιότερο τµήµα του Τροόδους, όπου 

παραδοσιακά καλλιεργούνταν χαρουπιές («µαύρος χρυσός» Κύπρου), αµυγδαλιές, ελιές, αµπέλια 

(«Κρασοχώρια» Κύπρου στα πιο ορεινά τµήµατα) και ξηρικές γενικά καλλιέργειες, που ωστόσο 

εγκαταλείπονται. Στην ευρύτερη περιοχή υπάρχουν υδατοφράκτες για τη συλλογή επιφανειακών 

νερών από βροχοπτώσεις, δεδοµένου ότι το κλίµα είναι ξηρό (φράγµατα Κουρίου, Γερµασόγειας και 

Πολεµιδιών, βλ. και κεφ. Α.4). 

Όπως είναι αναµενόµενο, σε πολλές κοινότητες της Κύπρου, παρατηρείται γενικά µία σχετική 

υποτονικότητα οικονοµικών δραστηριοτήτων και µία εικόνα εγκατάλειψης, που είναι συνυφασµένα 

µε τις γενικότερες τάσεις αστυφιλίας και πληθυσµιακής αποψίλωσης που πλήττουν τις περιοχές της 

υπαίθρου. Ωστόσο, στις υπό µελέτη κοινότητες παρατηρούνται τα τελευταία χρόνια τάσεις 

κατοίκησης από ξένους (κυρίως Βρετανοί), και λόγω εγγύτητας µε τη Λεµεσό σηµειώνεται σχετικά 

έντονη οικιστική ανάπτυξη και τάσεις µετεγκατάστασης πληθυσµού (είτε συνταξιούχων ή και νέων 

οικογενειών) που εργάζεται ή/και εξυπηρετεί τις βασικές ανάγκες του στη Λεµεσό αλλά διαµένει 

στην ύπαιθρο αποζητώντας µία καλύτερη ποιότητα ζωής. Το γεγονός αυτό, σε συνδυασµό µε 

υλοποιούµενες υποδοµές (π.χ. νέο περιφερειακό δηµοτικό σχολείο) συµβάλλει στην τόνωση του 

ενδογενούς αναπτυξιακού δυναµικού.   

Ειδικότερα, η κοινότητα Αψιούς αποτελεί την ορεινότερη Κοινότητα του Συµπλέγµατος 

Ηµιορεινών Κοινοτήτων Λεµεσού (το µέσο σταθµικό υψοµέτρου ίσο µε περίπου 450 µ., βλ. και 

χάρτη Α.2) και αποτελεί µία αραιοκατοικηµένη κοινότητα µε µέση πληθυσµιακή πυκνότητα 9 

κάτ./τ.χλµ. που χαρακτηρίζεται στα εθνικά και ευρωπαϊκά προγραµµατικά έγγραφα ως 

«µειονεκτική» (σε σχέση µε τις δυνατότητες χρηµατοδοτήσεων από την Ευρωπαϊκή Ένωση). Τα 

πλέον κρίσιµα ζητήµατα που αντιµετωπίζει η Κοινότητα είναι η συγκράτηση του πληθυσµού και η 

παροχή στους κατοίκους ενός αξιοπρεπούς βιωτικού επιπέδου, µέσα από τη συµπλήρωση τεχνικών 

και κοινωνικών υποδοµών και υπηρεσιών.  
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Επισηµαίνεται ότι απαραίτητα συστατικά κάθε αναπτυξιακού σχεδιασµού αποτελούν οι 

βασικές τεχνικές και κοινωνικές υποδοµές, των οποίων η έλλειψη αποδυναµώνει την προοπτική για 

βιώσιµη ανάπτυξη. Η έλλειψη ποιοτικών υποδοµών καθώς και των σχετικών υπηρεσιών, έχει 

αµεσότερη (αρνητική) επίδραση στην ποιότητα ζωής, την προσέλκυση πληθυσµού και 

επιχειρήσεων, την περιβαλλοντική προστασία και την κοινωνική συνοχή. Οι σηµαντικότερες 

ελλείψεις στον τοµέα των υποδοµών στην περιοχή µελέτης εντοπίζονται σε: 

1. Απουσία αποχετευτικού συστήµατος και κατ’ επέκταση αδυναµία στη διαχείριση των υγρών 

οικιακών αποβλήτων  

2. Έλλειψη επαρκούς συγκοινωνιακής σύνδεσης µεταξύ του αστικού ιστού (Λεµεσού) και των 

κοινοτήτων αλλά και µεταξύ των κοινοτήτων 

3. Άρδευση που στηρίζεται σε µεγάλο βαθµό σε γεωτρήσεις 

4. Ανυπαρξία σχολείων και υποδοµών υγείας για να ικανοποιήσουν τις ανάγκες της περιοχής 

µελέτης 

5. Έλλειψη υποδοµών υποστήριξης του τοπικού πληθυσµού (φαρµακεία, ιατρεία, υπεραγορές, 

κέντρα αναψυχής και διασκέδασης, φροντιστήρια, κ.ά.) 

6. Η περιορισµένη ενσωµάτωση της περιβαλλοντικής διάστασης στην παραγωγική διαδικασία 

εµφανίζεται ως βασική ένδειξη ανεπάρκειας στην διαχείριση του φυσικού περιβάλλοντος. Το 

πρόβληµα εντοπίζεται στην έλλειψη ολοκληρωµένου περιβαλλοντικού σχεδιασµού αλλά και 

στην ύπαρξη στην ευρύτερη περιοχή επιβαρυντικών για το περιβάλλον δραστηριοτήτων 

(χώρος απόρριψης σκυβάλων του ∆ήµου Λεµεσού, βιοτεχνική περιοχή Λεµεσού, κ.ά.). 

Επισηµαίνεται επίσης ότι στην κοινότητα Αψιούς διαφαίνεται µία προσπάθεια ανάπτυξης 

αγροτουριστικών δραστηριοτήτων αξιοποιώντας το φυσικό και πολιτιστικό πλούτο της περιοχής και 

την τοπική παράδοση. Αξιοσηµείωτο είναι ότι στην περιοχή διαγράφονται αξιόλογες προοπτικές για 

την περαιτέρω στοχευµένη ανάπτυξη εναλλακτικών, ήπιων µορφών τουρισµού (π.χ. οικοτουρισµός, 

θρησκευτικός τουρισµός, ηµερήσιος τουρισµός εκδηλώσεων και πανηγυριών, κ.ά.), αξιοποιώντας 

τους διαθέσιµους φυσικούς και πολιτιστικούς πόρους της και επωφελούµενοι την εγγύτητα µε τη 

Λεµεσό, που αποτελεί καθιερωµένο τουριστικό προορισµό.  

Σηµειώνεται ότι σύµφωνα µε τη µελέτη φέρουσας ικανότητας τουρισµού του Γραφείου 

Προγραµµατισµού17, εκτιµάται ότι οι Κοινότητες του Συµπλέγµατος Ηµιορεινών Κοινοτήτων 

Λεµεσού - δεδοµένου ότι δεν υπάρχει ονοµαστική αναφορά - ανήκουν στην περιοχή S.6 “Ευρύτερη 

Περιοχή Λεµεσού” και στην υπο-περιοχή S.6.1 «Κεντροανατολική Ορεινή Λεµεσός» όπου ανήκει και 

το φράγµα Κούρρη. Η συγκεκριµένη περιοχή, παρά τον φυσικό και πολιτισµικό της πλούτο και την 

παράδοση στην καλλιέργεια αµπελιού και την παραγωγή κρασιού, παραµένει στο µεγαλύτερο µέρος 

                                                                 

17 «Μελέτη Υπολογισµού της Φέρουσας Ικανότητας και Εκτίµησης ∆υνατότητας Ανάπτυξης Ολοκληρωµένου 
Τουριστικού Προϊόντος για τις Περιοχές της Υπαίθρου», (Αναθέτουσα Αρχή: Γραφείο Προγραµµατισµού 
Κυπριακής ∆ηµοκρατίας), Τεύχος Α’, Μάιος 2005 
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της αναξιοποίητη τουριστικά. Προτεραιότητα, βάσει της άνω αναφερόµενης µελέτης, αποτελεί η 

υλοποίηση παρεµβάσεων για την αναζωογόνηση της περιοχής και τη στοχοθετηµένη ανάπτυξη του 

αγροτουρισµού µέσω της αξιοποίησης του αγροτικού τοπίου και χαρακτήρα της περιοχής. 

Συγκεκριµένα, στην άνω µελέτη προσδίδεται υψηλή προτεραιότητα στα εξής: 

− ∆ηµιουργία νέων επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων στον τοµέα του τουρισµού σχετικών µε 

τη φύση, τον πολιτισµό και την παράδοση, κατά προτίµηση σε παραδοσιακά κτήρια, 

− Ανάπτυξη υποδοµών αγροτουρισµού, επισκέψιµων χώρων µε θεµατικό χαρακτήρα και 

δηµόσιων υποδοµών για την προώθηση του τουρισµού στην ύπαιθρο, 

− ∆ηµιουργία δικτύου οµοειδών και συµπληρωµατικών επιχειρήσεων, για τη δηµιουργία ενός 

δια-επαγγελµατικού και υπερτοπικού τουριστικού κυκλώµατος. 

Επισηµαίνεται επίσης ότι η κοινότητα Αψιούς βρίσκεται κοντά στη διαδροµή «Κουµανταρίας» 

(Λεµεσός – Αγ. Φύλαξη – Γεράσα – Καπηλειό) που προσδιορίζεται στη µελέτη του ΚΟΤ για τους 

δρόµους κρασιού18. Στην εν λόγω διαδροµή θα µπορούσε να επιδιωχθεί η ένταξη του 

εγκαταλελειµµένου οινοποιείου στην Κάτω Αψιού, ενδεχοµένως µέσα από την ανακαίνιση και 

επανάχρησή του ως αµπελουργικό µουσείο. Επίσης, η κοινότητα Αψιούς βρίσκεται πολύ κοντά σε 

δύο προτεινόµενες θρησκευτικές διαδροµές19 της Επαρχίας Λεµεσού, ήτοι την υπερτοπική διαδροµή 

«µοναχισµού και ασκητισµού» όπου εντάσσεται η Μονή Παναγίας Αµιρούς και την τοπική διαδροµή 

Λεµεσού στην οποία ενσωµατώνονται οι εκκλησίες του Αγίου Μάµα στο Λουβαρά, του Αγίου 

Γεωργίου στο Κελλάκι και στην Ακαπνού, κ.ά. και όπου ενδείκνυται η ένταξη της βυζαντινής, 

πρόσφατα ανακαινισµένης εκκλησίας της Παναγίας στην Πάνω Αψιού.  

Τέλος, στην παρακάτω εικόνα παρατίθεται µία σχηµατική απεικόνιση των κυριότερων 

προοπτικών και κατευθύνσεων για τη διαφοροποίηση και ολοκληρωµένη προώθηση του τουριστικού 

προϊόντος της Κυπριακής υπαίθρου, όπως αυτά αναγνωρίστηκαν στη σχετική µελέτη για την 

τουριστική προβολή της υπαίθρου στην Κύπρο που εκπονήθηκε για λογαριασµό του ΚΟΤ20. Στο 

σχήµα αυτό φαίνεται ότι στα συγκριτικά πλεονεκτήµατα της Κυπριακής υπαίθρου, πέραν του 

φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος, συγκαταλέγονται η φιλοξενία της τοπικής κοινωνίας και το 

αίσθηµα ασφάλειας των ταξιδιωτών, και για τον εµπλουτισµό των διαθέσιµων επιλογών των 

δυνητικών τουριστών ενδείκνυνται µεταξύ άλλων η ανάδειξη της τοπικής παράδοσης, κουλτούρας 

και πολιτισµικής ταυτότητας και η προώθηση της τοπικής κουζίνας και των τοπικών προϊόντων 

(γαστρονοµικός τουρισµός). 

                                                                 

18 «Μελέτη ∆ηµιουργίας και Σχεδιασµού ∆ρόµων του Κρασιού στην Κύπρο», (Αναθέτουσα Αρχή: Κυπριακός 
Οργανισµός Τουρισµού), Απρίλιος 2006 
19

 «Μελέτη ∆ηµιουργίας και Σχεδιασµού Θρησκευτικής ∆ιαδροµής στην Κύπρο», (Αναθέτουσα Αρχή: Κυπριακός 
Οργανισµός Τουρισµού), 2007 
20

 «Σχέδιο προβολής τουρισµού της υπαίθρου», (Αναθέτουσα Αρχή: Κυπριακός Οργανισµός Τουρισµού), 
Αύγουστος 2005 
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Σχήµα Α.3.4.1.: Βασικές κατευθύνσεις για την τουριστική προβολή της υπαίθρου στην Κύπρο 

 

Πηγή: «Σχέδιο προβολής τουρισµού της υπαίθρου», Κεφ. 5, ΚΟΤ (2005) 

Σηµειώνεται επίσης ότι οι κοινότητες της περιοχής µελέτης, χαρακτηρίζονται σύµφωνα µε το 

Σχέδιο Αγροτικής Ανάπτυξης (Πίνακας 2 Σχεδίου) ως µειονεκτικές µε κριτήριο το υψόµετρό τους και 

απολαµβάνουν µοριοδότηση (στο Σχέδιο καταγράφονται ως εξής: η Αψιού βρίσκεται σε υψόµετρο 

395 µέτρων, η Φασούλα και Μαθηκολώνη σε υψόµετρο 365 µέτρων και η Παλώδια και το Σπιτάλι 

βρίσκονται σε υψόµετρο 290 µέτρων). 
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Α.4 Φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον – χρήσεις γης 

Α.4.1. Φυσικό Περιβάλλον 

Α.4.1.1. Αβιοτικά χαρακτηριστικά (κλίµα, υδρολογικά δεδοµένα, τοπολογία, κ.λπ.) 

Α.4.1.1.1 Κλίµα 

� Σταθµοί παρατηρήσεων 

Για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων της, η Μετεωρολογική Υπηρεσία Κύπρου λειτουργεί 

ένα δίκτυο από 39 Κλιµατολογικούς σταθµούς και 111 Βροχοµετρικούς Σταθµούς στις ελεύθερες 

περιοχές της Κύπρου, Σταθµό για παρατηρήσεις στην ανώτερη ατµόσφαιρα στην Αθαλάσσα και 

Μετεωρολογικά Γραφεία στα Αεροδρόµια Λάρνακας και Πάφου, όπου λειτουργούν επίσης συνοπτικοί 

Μετεωρολογικοί Σταθµοί, καθώς επίσης και 17 Αυτόµατους Μετεωρολογικούς Σταθµούς. Επιπλέον, η 

Υπηρεσία διαθέτει Βάση Μετεωρολογικών ∆εδοµένων (ENVIS). 

Για την προσέγγιση των κλιµατολογικών και βιοκλιµατικών χαρακτηριστικών της περιοχής της 

Επαρχίας Λεµεσού και κατ’ επέκταση της κοινότητας Αψιού χρησιµοποιήθηκαν τα δεδοµένα από 

τους πλησιέστερους Μετεωρολογικούς Σταθµούς (Μ.Σ.) της περιοχής. Συγκεκριµένα αναλύονται τα 

δεδοµένα του φράγµατος Κούρρη και του λιµανιού της Λεµεσού, τα χαρακτηριστικά των οποίων 

παρουσιάζονται στον Πίνακα Α.4.1. 

Πίνακας Α.4.1.: Χαρακτηριστικά των µετεωρολογικών σταθµών που εξετάζονται 

Γεωγραφικές 
Συντεταγµένες 

Ονοµασία 
Σταθµού 

Αριθµός 
Σταθµού 

Μήκος Πλάτος 

Υπηρεσία στην 
οποία υπάγεται 

ο σταθµός 

Υψόµετρο 
(m) 

Φράγµα 
Κούρρη 

313-3746 34043΄ 32055΄ 218 

Λιµάνι 
Λεµεσού 
(παλιό) 

391-4219 34ο 40΄ 33ο 03΄ 

Μετεωρολογική 
Υπηρεσία 
Κύπρου 5 

Τα κύρια χαρακτηριστικά του µεσογειακού κλίµατος της Κύπρου είναι το ζεστό και ξηρό 

καλοκαίρι από τα µέσα του Μάη ως τα µέσα του Σεπτέµβρη, ο βροχερός αλλά ήπιος χειµώνας από 

τα µέσα του Νοέµβρη ως τα µέσα του Μαρτίου και οι δύο ενδιάµεσες µεταβατικές εποχές, το 

φθινόπωρο και η άνοιξη. 

Στη διάρκεια του καλοκαιριού η Κύπρος και γενικά η περιοχή της ανατολικής Μεσογείου 

βρίσκεται κάτω από την επίδραση του εποχιακού βαροµετρικού χαµηλού, που έχει το κέντρο του 

στη νοτιοδυτική Ασία. Αποτέλεσµα της επίδρασης αυτής είναι οι υψηλές θερµοκρασίες και ο 

καθαρός ουρανός. Η βροχόπτωση είναι πολύ χαµηλή µε µέση τιµή που δεν ξεπερνά το 5% της 

µέσης ολικής βροχόπτωσης του χρόνου ολόκληρου. 

Στη διάρκεια του χειµώνα η Κύπρος επηρεάζεται από το συχνό πέρασµα µικρών υφέσεων και 

µετώπων που κινούνται στη Μεσόγειο µε κατεύθυνση από τα δυτικά προς τα ανατολικά. Οι καιρικές 

αυτές διαταραχές διαρκούν συνήθως από µια µέχρι τρεις µέρες κάθε φορά και δίνουν τις 
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µεγαλύτερες ποσότητες βροχής. Η συνολική µέση βροχόπτωση στους µήνες ∆εκέµβριο, Ιανουάριο 

και Φεβρουάριο αντιστοιχεί περίπου µε το 60% της βροχόπτωσης του χρόνου ολόκληρου. 

Η οροσειρά του Τροόδους και σε µικρότερο βαθµό η οροσειρά του Πενταδακτύλου παίζουν 

σηµαντικό ρόλο στη διαµόρφωση των µετεωρολογικών συνθηκών στις διάφορες περιοχές της 

Κύπρου και στη δηµιουργία τοπικών φαινοµένων. Η παρουσία επίσης της θάλασσας που περιβάλλει 

το νησί είναι αιτία δηµιουργίας τοπικών φαινοµένων στις παράλιες περιοχές. 

� Θερµοκρασία 

Η Κύπρος έχει ζεστό καλοκαίρι και ήπιο χειµώνα, όµως η γενική αυτή κατάσταση 

διαφοροποιείται από τόπο σε τόπο από δύο παράγοντες, (α) το ανάγλυφο που ελαττώνει τη 

θερµοκρασία κατά 5 βαθµούς Κελσίου περίπου κάθε 1.000 µέτρα ύψος και (β) την επίδραση της 

θάλασσας που έχει σαν αποτέλεσµα πιο δροσερό καλοκαίρι και σχετικά πιο ήπιο χειµώνα στις 

παράλιες περιοχές και ειδικότερα στις δυτικές. 

Το ετήσιο εύρος της θερµοκρασίας του αέρα είναι αρκετά µεγάλο και κυµαίνεται γύρω στους 

18 βαθµούς Κελσίου στις εσωτερικές περιοχές και γύρω στους 14 βαθµούς Κελσίου στα παράλια. 

Οι διαφορές µεταξύ της υψηλότερης θερµοκρασίας ηµέρας και της χαµηλότερης 

θερµοκρασίας νύχτας είναι επίσης µεγάλες κυρίως στις εσωτερικές περιοχές το καλοκαίρι. Το 

χειµώνα οι διαφορές αυτές είναι 8-10 βαθµούς Κελσίου στις πεδινές περιοχές και 5-6 βαθµούς 

Κελσίου στις ορεινές. Το καλοκαίρι αυτές αυξάνονται σε 16 βαθµούς Κελσίου στην κεντρική πεδιάδα 

και σε 9-12 βαθµούς Κελσίου στις άλλες περιοχές. 

Η θερµοκρασία του επιφανειακού νερού στην ανοιχτή θάλασσα είναι πάνω από 22 βαθµούς 

Κελσίου από τον Ιούνιο µέχρι το Νοέµβριο και φτάνει στους 27 βαθµούς Κελσίου τον Αύγουστο. 

Στους τρεις πιο ψυχρούς µήνες του χρόνου, Ιανουάριο, Φεβρουάριο και Μάρτιο, η θερµοκρασία του 

επιφανειακού θαλάσσιου νερού κατεβαίνει στους 16 ή 17 βαθµούς Κελσίου. 

Κοντά στις ακτές µε βάθος νερού 3-4 µέτρα οι θερµοκρασίες είναι παρόµοιες µε αυτές στην 

ανοιχτή θάλασσα και κυµαίνονται µεταξύ 15 και 17 βαθµών Κελσίου τον Φεβρουάριο και µεταξύ 23 

και 28 βαθµών Κελσίου τον Αύγουστο. 

Η ηµερήσια διακύµανση της θερµοκρασίας του νερού της θάλασσας είναι σηµαντική µόνο στα 

πολύ ρηχά νερά µε βάθος λιγότερο από ένα µέτρο. Σε νερά µε µεγαλύτερο βάθος η διακύµανση 

αυτή είναι πολύ µικρή. 

Η µέση θερµοκρασία εδάφους στις πεδινές περιοχές σε βάθος 10 εκατοστόµετρα είναι 

περίπου 10 βαθµοί Κελσίου τον Ιανουάριο και 33 βαθµοί Κελσίου τον Ιούλιο, ενώ σε βάθος ένα 

µέτρο είναι 14 βαθµοί Κελσίου τον Ιανουάριο και 28 βαθµοί Κελσίου τον Ιούλιο. Στις ορεινές 

περιοχές µε υψόµετρο 1,000 περίπου µέτρα πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας οι τιµές αυτές 

είναι κατά 5 βαθµούς Κελσίου περίπου πιο χαµηλές. 

Η απορρόφηση µεγάλων ποσοτήτων ηλιακής ενέργειας στη διάρκεια της µέρας και η µεγάλη 

απώλεια θερµότητας λόγω ακτινοβολίας τη νύχτα µε καθαρό ουρανό προκαλούν µεγάλη ηµερήσια 

κύµανση της θερµοκρασίας του επιφανειακού στρώµατος του εδάφους το καλοκαίρι. 
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Τον Ιούλιο η θερµοκρασία στην επιφάνεια του εδάφους στις πεδινές περιοχές είναι 15 βαθµοί 

Κελσίου την αυγή και 60 βαθµοί Κελσίου 2-3 ώρες µετά το µεσηµέρι. Σε βάθος 5 εκατοστόµετρα οι 

αντίστοιχες τιµές είναι 24 και 42 βαθµοί Κελσίου, ενώ σε βάθος 50 εκατοστόµετρα η ηµερήσια 

διακύµανση της θερµοκρασίας είναι ασήµαντη. 

Σύµφωνα µε τα κλιµατολογικά δεδοµένα των Μ.Σ. του φράγµατος Κούρρη και του λιµανιού 

της Λεµεσού, η µέση ετήσια θερµοκρασία για την ευρύτερη περιοχή κυµαίνεται µεταξύ 16 – 35°C, 

ενώ δεν πέφτει κάτω από το µηδέν. Η απολύτως µέγιστη θερµοκρασία για την ευρύτερη περιοχή 

κυµαίνεται µεταξύ 20 – 43°C, ενώ η απολύτως ελάχιστη θερµοκρασία κυµαίνεται µεταξύ -1 – 21°C. 

Οι υπερετήσιες µέσες ηµερήσιες µεταβολές παρουσιάζονται στο διάγραµµα που ακολουθεί. 

Στους δυο Σταθµούς οι τιµές των µέσων ηµερήσιων θερµοκρασιών διαφέρουν ελάχιστα µεταξύ τους 

– αναµενόµενο καθώς αντικατοπτρίζουν το κλίµα της ίδιας ευρύτερης περιοχής. Οι τιµές των 

θερµοκρασιών είναι χαρακτηριστικές του µεσογειακού κλίµατος καθώς δεν είναι πολύ χαµηλές το 

χειµώνα και πολύ υψηλές το καλοκαίρι. 

 

(πηγή: ∆εδοµένα Μετεωρολογικής Υπηρεσίας Κύπρου (1999-2009), επεξεργασία οµάδας µελέτης) 

∆ιάγραµµα Α.4.1.: Υπερετήσιες µέσες ηµερήσιες θερµοκρασίες για τους  

Μ.Σ. «Φράγµα Κούρρη» και «Λιµάνι Λεµεσού» 

Στα παρακάτω διαγράµµατα φαίνεται η υπερετήσια µηναία µεταβολή της θερµοκρασίας για 

κάθε έναν Μ.Σ. και πιο συγκεκριµένα οι µεταβολές της υπερετήσιας µέσης ηµερήσιας µέγιστης, της 

υπερετήσιας µέσης ηµερήσιας ελάχιστης και της υπερετήσιας µέσης ηµερήσιας θερµοκρασίας για 

κάθε µήνα για τα έτη 1999-2009. 
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(πηγή: ∆εδοµένα Μετεωρολογικής Υπηρεσίας Κύπρου (1999-2009), επεξεργασία οµάδας µελέτης) 

∆ιάγραµµα Α.4.2.: Υπερετήσιες µεταβολές ηµερήσιων θερµοκρασιών για τον  

Μ.Σ. «Λιµάνι Λεµεσού» 

 

 

(πηγή: ∆εδοµένα Μετεωρολογικής Υπηρεσίας Κύπρου (1999-2009), επεξεργασία οµάδας µελέτης) 

∆ιάγραµµα Α.4.3.: Υπερετήσιες µεταβολές ηµερήσιων θερµοκρασιών για τον  

Μ.Σ. «Φράγµα Κούρρη» 

� Υετός (βροχόπτωση) 

Η µέση βροχόπτωση πάνω από ολόκληρη την Κύπρο για το χρόνο ως σύνολο είναι περίπου 

480 χιλιοστόµετρα (µέση τιµή για την περίοδο 1951-1980). Από τα στοιχεία που υπάρχουν η πιο 

χαµηλή βροχόπτωση στην Κύπρο ήταν 182 χιλιοστόµετρα κατά το υδροµετεωρολογικό έτος 

Οκτώβριος 1972 - Σεπτέµβριος 1973 και η πιο ψηλή 759 χιλιοστόµετρα το 1968-69. Το 2008 η 

Κύπρος αντιµετώπισε τη δεύτερη χειρότερη υδρολογική χρονιά της τελευταίας εκατονταετίας µε 

ελάχιστη ροή νερού στα φράγµατα. Η βροχόπτωση ήταν 272,3 χιλιοστόµετρα, 54% της κανονικής. 
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Η επίδραση του αναγλύφου της ξηράς πάνω στην κατανοµή της βροχόπτωσης είναι 

σηµαντική. Η µέση ετήσια βροχόπτωση στις νοτιοδυτικές προσήνεµες περιοχές της οροσειράς του 

Τροόδους αυξάνεται από 450 περίπου χιλιοστόµετρα στους πρόποδες σε 1,100 χιλιοστόµετρα στην 

κορυφή του Ολύµπου. Στις υπήνεµες πλαγιές η βροχόπτωση ελαττώνεται σταθερά κατεβαίνοντας 

προς τα βόρεια και τα ανατολικά µε τιµές µεταξύ 300 και 350 χιλιοστοµέτρων στην κεντρική 

πεδιάδα και τις πεδινές νοτιοανατολικές περιοχές. Η οροσειρά του Πενταδακτύλου στο βόρειο τµήµα 

του νησιού προκαλεί σχετικά µικρή αύξηση στη βροχόπτωση που φτάνει στα 550 χιλιοστόµετρα 

στις κορυφογραµµές της. 

Οι περισσότερες βροχές πέφτουν στην περίοδο από το Νοέµβριο µέχρι το Μάρτιο. Την άνοιξη 

και το φθινόπωρο οι βροχές είναι κυρίως τοπικές. Η βροχόπτωση του καλοκαιριού είναι πολύ 

χαµηλή, οι βροχές έχουν συνήθως τοπικό χαρακτήρα και πέφτουν στις ορεινές περιοχές και στην 

κεντρική πεδιάδα κατά τις πρώτες απογευµατινές ώρες. 

 

(πηγή: ∆εδοµένα Μετεωρολογικής Υπηρεσίας Κύπρου (1999-2009), επεξεργασία οµάδας µελέτης) 

∆ιάγραµµα Α.4.4.: Υπερετήσιες διακυµάνσεις ύψους βροχής για τους  

Μ.Σ. «Φράγµα Κούρρη» και «Λιµάνι Λεµεσού» 

Οι βροχοπτώσεις κατά την καλοκαιρινή περίοδο ελαττώνονται σε µεγάλο ποσοστό (συγκριτικά 

µε τις υπόλοιπες εποχές). Συγκεκριµένα το ύψος βροχής τον Ιούνιο είναι 6.8mm σύµφωνα µε το 

Μ.Σ. «Φράγµα Κούρρη» ενώ για τον Ιούλιο και τον Αύγουστο µηδενίζεται. Σύµφωνα µε τον Μ.Σ. 

«Λιµάνι Λεµεσού» οι βροχοπτώσεις σχεδόν µηδενίζονται και τους τρεις  µήνες του καλοκαιριού. Η 

χειµερινή περίοδος είναι αυτή που συγκεντρώνει τις περισσότερες βροχοπτώσεις, µε τις υψηλότερες 

τιµές να παρατηρούνται τους µήνες ∆εκέµβριο, Ιανουάριο και Φεβρουάριο. 
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(Πηγή: http://www.moa.gov.cy/moa/wdd/Wdd.nsf) 

∆ιάγραµµα Α.4.5.: Ετήσια βροχόπτωση Κύπρου 

Η βροχόπτωση είναι γεωγραφικά ανοµοιόµορφα κατανεµηµένη µε τη µέγιστη στους δύο 

ορεινούς όγκους και την ελάχιστη στις ανατολικές πεδινές και παράλιες περιοχές. Επιπρόσθετα 

υπάρχει και µεγάλη διαχρονική διακύµανση της βροχόπτωσης µε συχνές συνεχείς ανοµβρίες δύο και 

τριών χρόνων. 

 

(Πηγή: http://www.moa.gov.cy/moa/wdd/Wdd.nsf) 

∆ιάγραµµα Α.4.6: Κατανοµή της βροχόπτωσης 

� Υγρασία 

Το υψόµετρο και η απόσταση από την παραλία παίζουν σηµαντικό ρόλο στη διαµόρφωση των 

τιµών της σχετικής υγρασίας του αέρα, που σε µεγάλο βαθµό είναι ενδεικτικές των διαφορών στη 
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θερµοκρασία του αέρα από περιοχή σε περιοχή. Στη διάρκεια της µέρας κατά το χειµώνα και σ΄ 

όλες τις νύχτες του χρόνου η σχετική υγρασία κυµαίνεται κυρίως µεταξύ 65% και 95%. Τα 

µεσηµέρια του καλοκαιριού η σχετική υγρασία κατεβαίνει πολύ χαµηλά. Στην κεντρική πεδιάδα είναι 

γύρω στο 30% και κάποτε κατεβαίνει µέχρι και 15%. 

Οι τιµές της σχετικής υγρασίας για την περιοχή µελέτης είναι σχετικά υψηλές. Το µέγιστο 

ποσοστό της σχετικής υγρασίας του αέρα στην επιφάνεια του εδάφους, σύµφωνα µε το Μ.Σ. 

«Φράγµα Κούρρη» παρατηρείται κατά τους µήνες ∆εκέµβριο, Ιανουάριο και Φεβρουάριο ενώ το 

ελάχιστο κατά τους µήνες Ιούνιο και Ιούλιο (όπου σηµειώνονται οι ελάχιστες βροχοπτώσεις). 

Σύµφωνα µε τα στοιχεία του Μ.Σ. «Λιµάνι Λεµεσού», το µέγιστο ποσοστό της σχετικής υγρασίας 

του αέρα σηµειώνεται κατά την καλοκαιρινή περίοδο ενώ λίγο µικρότερα – χωρίς αξιοσηµείωτη 

µείωση των τιµών -  είναι τα ποσοστά τους υπόλοιπους µήνες.  

� Άνεµοι 

Στην περιοχή της ανατολικής Μεσογείου οι γενικοί άνεµοι είναι κυρίως ελαφροί ως µέτριοι 

δυτικοί ή νοτιοδυτικοί το χειµώνα και βόρειοι ή βορειοδυτικοί το καλοκαίρι. Οι πολύ ισχυροί άνεµοι 

είναι σπάνιοι. 

Στις διάφορες περιοχές της Κύπρου οι γενικοί άνεµοι τροποποιούνται από τους τοπικούς 

ανέµους. Οι τοπικοί αυτοί άνεµοι είναι οι θαλάσσιες και απόγειες αύρες στις παράλιες περιοχές και οι 

αναβατικοί και καταβατικοί άνεµοι στις ορεινές περιοχές. 

Οι θαλάσσιες και απόγειες αύρες οι οποίες παρατηρούνται σε παράλιες περιοχές µπορούν να 

γίνουν αισθητές σε απόσταση µέχρι και 35 περίπου χιλιόµετρα από την παραλία. Αυτό το σύστηµα 

κυκλοφορίας του αέρα οφείλεται βασικά στη διαφορά θερµοκρασίας µεταξύ της ξηράς από τη µια 

και του νερού της θάλασσας από την άλλη, που δηµιουργεί διαφορές στην ατµοσφαιρική πίεση 

πάνω από την ξηρά και τη θάλασσα. 

Τα αντίστοιχα φαινόµενα στις ορεινές περιοχές είναι οι αναβατικοί άνεµοι (αύρες των 

κοιλάδων) την ηµέρα και οι καταβατικοί άνεµοι (αύρες των ορέων) τη νύχτα. Και σ΄ αυτή την 

περίπτωση η αιτία της δηµιουργίας των τοπικών αυτών ανέµων είναι ο διαφορετικός βαθµός 

θέρµανσης ή ψύξης γειτονικών περιοχών. 

Οι θαλάσσιες αύρες στις παράλιες περιοχές και οι αναβατικοί άνεµοι στις ορεινές περιοχές 

έχουν τη µεγαλύτερή τους ένταση κατά τους καλοκαιρινούς µήνες, ενώ οι απόγειες αύρες στις 

παράλιες περιοχές και οι καταβατικοί άνεµοι στις ορεινές περιοχές έχουν τη µεγαλύτερή τους ένταση 

κατά τους µήνες του χειµώνα. 

Όσον αφορά την ταχύτητα οι άνεµοι στην περιοχή της Κύπρου είναι κυρίως ελαφροί ως 

µέτριοι. Οι ισχυροί άνεµοι µε ταχύτητα 24 κόµβων και πάνω είναι µικρής διάρκειας και συµβαίνουν 

σε περιπτώσεις µεγάλης κακοκαιρίας. Οι πολύ ισχυροί άνεµοι (ταχύτητα ανέµου 34 κόµβοι και πάνω) 

είναι σπάνιοι και συµβαίνουν κυρίως στις προσήνεµες περιοχές όταν επηρεάζουν την Κύπρο 

συστήµατα µε πολύ χαµηλές πιέσεις. 
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Πολύ σπάνια επίσης συµβαίνουν ανεµοστρόβιλοι πάνω από θάλασσα ή πάνω από ξηρά µε 

διάµετρο περίπου 100 µέτρα. 

Η ταχύτητα και η διεύθυνση των ανέµων είναι σηµαντικοί παράγοντες για τις διαδικασίες 

µεταφοράς και διάδοσης των διαφόρων ατµοσφαιρικών ρύπων σε µια περιοχή. Μελετώντας, λοιπόν, 

τα δεδοµένα για τις µέσες και τις µέγιστες ωριαίες ταχύτητες του ανέµου, βάσει µια σειράς 

δεδοµένων που καλύπτουν τα έτη 1999-2007, διαπιστώνεται ότι στην περιοχή πνέουν κατά κύριο 

λόγο µέτριοι άνεµοι. Αυτό απεικονίζεται πλήρως και στα παρακάτω διαγράµµατα όπου 

παρουσιάζονται οι ωριαίες ταχύτητες του ανέµου (µέσες, µέσες ελάχιστες, µέσες µέγιστες) καθ’ όλη 

τη διάρκεια του χρόνου, για τους δυο µελετώµενους Μ.Σ.  

 

(πηγή: ∆εδοµένα Μετεωρολογικής Υπηρεσίας Κύπρου (1999-2007), επεξεργασία οµάδας µελέτης) 

∆ιάγραµµα Α.4.7.: Μέσες ωριαίες ταχύτητες ανέµου για τον  

Μ.Σ. «Φράγµα Κούρρη» 

 

(πηγή: ∆εδοµένα Μετεωρολογικής Υπηρεσίας Κύπρου (1993-2004), επεξεργασία οµάδας µελέτης) 

∆ιάγραµµα Α.4.8.: Μέσες ωριαίες ταχύτητες ανέµου για τον Μ.Σ. «Λιµάνι Λεµεσού» 

 

Α.4.1.2. Βιοτικά χαρακτηριστικά (χλωρίδα, πανίδα, οικολογία, κ.λπ.) 

� Γενικά 

Η τοπογραφία της Κύπρου σε συνδυασµό µε άλλους βιοτικούς και αβιοτικούς παράγοντες 

προσδίδουν σε αυτό µια µοναδική ποικιλοµορφία στο φυσικό περιβάλλον. Η Κύπρος έχει µια µεγάλη 
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ποικιλία βιότοπων, αριθµό οικοσυστηµάτων και πλούσια βιοποικιλότητα. Συναντώνται τα ακόλουθα 

είδη βιότοπων οι οποίοι περιλαµβάνουν ποικίλες υποκατηγορίες βιοτόπων: 

   

δάση (κυρίως πευκόδαση) 
ακτές  

(αµµώδεις ή βραχώδεις) 
διάφορα είδη θαµνώνων 

   

καλλιέργειες (χωράφια 
δηµητριακών, οπωρόνες, 
ελαιώνες, αµπελώνες κλπ) 

υδροβιότοποι  
(ρυάκια, έλη και λίµνες) 

ηµιέρηµες ακαλλιέργητες φτωχές σε 
έδαφος εκτάσεις και βραχότοπους 

Το φυσικό περιβάλλον της Αψιού συνθέτουν 
πυκνή άγρια βλάστηση, µοναδική ποικιλία 
πετρωµάτων, καλλιεργηµένες εκτάσεις, καθώς και ο 
ποταµός Γαρύλλης που διαπερνά το χωριό 
σχηµατίζοντας ένα νοητό µονοπάτι. 

 

� Φυσικά χαρακτηριστικά 

Η Κύπρος βρίσκεται στο ανατολικό άκρο της Μεσογείου µεταξύ του 33ου και 35ου παράλληλου. 

Είναι το τρίτο σε µέγεθος νησί της Μεσογείου µε συνολική έκταση 9.251 τετραγωνικά χιλιόµετρα 

από τα οποία 47% είναι καλλιεργήσιµη γη, 19% καλύπτονται από δάση και το υπόλοιπο 34% 

αποτελεί ακαλλιέργητη γη. 

Τα µορφολογικά της χαρακτηριστικά καθορίζονται από τις δύο µεγάλες οροσειρές, του 

Τροόδους που δεσπόζει στο κεντρικό και νοτιοδυτικό τµήµα του νησιού µε µέγιστο υψόµετρο 1.952 

µέτρα, και του Πενταδακτύλου που βρίσκεται στο βόρειο τµήµα µε µέγιστο υψόµετρο 1.085 µέτρα. 

Πεδιάδες εκτείνονται σε όλη τη νότια ακτή, καθώς επίσης και στο κέντρο του νησιού οι 

Μεσαόριες πεδιάδες. 

Οι ποταµοί της Κύπρου είναι όλοι χείµαρροι, µε περιορισµένη ροή, που κατέρχονται ορµητικά 

το χειµώνα. Οι περισσότεροι από αυτούς πηγάζουν από την οροσειρά του Τροόδους και µόνο ένας 

αξιόλογος χείµαρρος πηγάζει από την οροσειρά του Πενταδακτύλου. 
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Χάρτης Α.4.1.: Γεωµορφολογικός χάρτης Κύπρου – Περιοχή µελέτης 

Η κοινότητα Αψιούς ανήκει µορφολογικά σε µια από τις πέντε παράκτιες πεδιάδες της Κύπρου, 

στην πεδιάδα της Λεµεσού - Αυδήµου που εκτείνεται από την Αµαθούντα στα ανατολικά, µέχρι το 

Κούριον στα δυτικά. Έχει µήκος 30 περίπου χιλιοµέτρων και το µεγαλύτερο πλάτος της φτάνει τα 15 

χιλιόµετρα περίπου. Βρίσκεται πάνω στις πρόσφατες αλλουβιακές αποθέσεις της Ολόκαινης 

γεωλογικής περιόδου, και το υψόµετρο στην περιοχή της δεν υπερβαίνει τα 100 µέτρα. Την πεδιάδα 

της Λεµεσού διασχίζουν οι ποταµοί Γερµασόγεια και Γαρύλλης, που χύνονται στον κόλπο του 

Ακρωτηρίου, καθώς και οι ποταµοί Κούρρης και Σύµβουλος που χύνονται στον κόλπο της 

Επισκοπής. Η αλυκή της Λεµεσού βρίσκεται επίσης στην πεδιάδα αυτή. 

� Χλωρίδα 

Στην Κύπρο, έχουν καταγραφεί 1908 διαφορετικά είδη, υποείδη, ποικιλίες, µορφές και υβρίδια 

φυτών. Ο αριθµός αυτός περιλαµβάνει όλα τα ιθαγενή και επιγενή φυτά (ξενικά φυτά που 

αυτοφύονται), χωρίς να λαµβάνει υπόψη καλλιεργούµενα φυτά.  Φυσικά ιδιαίτερης βοτανικής 

σπουδαιότητας είναι τα ενδηµικά φυτά, πολλά από τα οποία φυτρώνουν στις δύο οροσειρές του 

Τροόδους και Πενταδακτύλου, στο δάσος Πάφου και στην χερσόνησο του Ακάµα. Υπάρχουν 140 

ενδηµικά είδη χλωρίδας (ποσοστό ενδηµισµού 7,3%), που καθιστούν την Κύπρο έναν από τους πιο 

σηµαντικούς τόπους χλωρίδας στη λεκάνη της Μεσογείου. Το πιο εντυπωσιακό είναι το ενδηµικό 

δάσος κέδρου (Cedrus brevifolia) που εξαπλώνεται στο βουνό Τρόοδος και καλύπτει µια περιοχή 

814 εκταρίων µεταξύ των 800 και 1.400 µέτρων. Το χαµηλό δάσος της ενδηµικής βελανιδιάς - 

λατζιάς (Quercus alnifolia) αφθονεί σε ύψη 700-1.600 µέτρων ενώ τα δάση µαύρου πεύκου (Pinus 

nigra ssp. Pallasiana) αναπτύσσονται σε ύψη 1.200-1.950 µέτρων. Τα τελευταία καλύπτουν µια 

περιοχή 4.975 εκταρίων, µε δέντρα που χρονολογούνται πάνω από 1.000 χρόνια. Τα πεύκα του 

είδους Pinus brutia  είναι εξαπλωµένα σε όλα τα δάση της Κύπρου και εντοπίζονται σε από πολύ 

Περιοχή µελέτης 
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χαµηλά υψόµετρο µέχρι και τα 1.400 µέτρα. Τα κυπαρίσσια (Cupressus sempervirens) 

αναπτύσσονται από τα 0-1.200 µέτρα. Τα παραποτάµια δάση αποτελούνται από φυλλοβόλα δέντρα 

όπως πλατάνια (Platanus orientalis), θάµνους (Alnus orientalis), µυρτιές (Myrtus communis) και είδη 

αγριοδάφνης (Bay laurel). 

Επίσης βιογεωγραφικό ενδιαφέρον παρουσιάζει η ζουλατζιά (Bosea cypria), ένας ορνιθόχωρος 

θάµνος που απαντά σε πετρώδεις και βραχώδεις θέσεις, σε πολλές περιοχές του νησιού µε χαµηλό 

υψόµετρο. Είναι αρχέγονο στοιχείο της χλωρίδας, κατάλοιπο της Τηθύος του Τριτογενούς και ένα 

από τα τρία είδη του γένους παγκοσµίως. 

Μερικά από τα ενδηµικά είδη όπως τα Onopordum cyprium (γαϊδουράγκαθο), Carlina 

involucrate subsp. cyprica, Astragalus cyprius και Onobrychis venosa, έχουν ευρεία εξάπλωση στο 

νησί, είναι πολύ κοινά και απαντούν σε ποικιλία ενδιαιτηµάτων. Ωστόσο, κάποια άλλα, όπως τα είδη 

Arabis kennedyae, Centaurea akamantis, και Delphinium caseyi, είναι πολύ σπάνια, έχουν πολύ 

µικρό πληθυσµό και περιορίζονται σε δύο ή τρεις θέσεις. 

Στην κοινότητα της Αψιούς απλώνονται καταπράσινες εκτάσεις καλλιεργήσιµης γης, πνιγµένες 

στους αµπελώνες, στις ελιές και τις χαρουπιές. Σε παλαιότερες µάλιστα εποχές, η καθηµερινότητα 

των κατοίκων ήταν άµεσα δεµένη µε την καρποφορία της γης. Αξίζει να σηµειωθεί πως η συγκοµιδή 

των χαρουπιών, των ελιών και των σταφυλιών αποτελούσε τη βασική τους ασχολία. 

  

Οι καλλιεργήσιµες εκτάσεις γης εναλλάσσονται µε εκτάσεις άγριας βλάστησης, προδίδοντας 

ξεχωριστή οµορφιά στο χωριό.  Ειδικότερα, η πλούσια χλωρίδα καλύπτει τόσο τις  βορειοανατολικές 

όσο και τις νοτιοδυτικές παρυφές του Κακοµάλλη - µια από τις νοτιότερες βουνοκορφές του 

Τροόδους. Έντονες αντιθέσεις παρατηρούνται στη σύνθεση του φυσικού περιβάλλοντος όπου απ’ 

τη µια στα βορειανατολικά του Κακοµάλλη  κυριαρχεί το πράσινο του πεύκου, της λατζιάς και της 

αντρουκλιάς, ενώ απ’την άλλη στα νοτιοδυτικά ο γκρεµός των Ανωγίων µε τον γκρεµό του Πετσή 

περικυκλώνουν µια άγρια ρεµατιά.   

Στη νοτιοανατολική Αψιού, βρίσκεται ο υψηλότερος λόφος του χωριού, η Κουµάνα ή αλλιώς 

Κουµάντα. Η συγκεκριµένη τοποθεσία είναι συνδεδεµένη µε µια παράδοση, σύµφωνα µε την οποία 

η Κουµάνα «έχει τόσους θησαυρούς, που αν βρεθούν, θα µπορούν να θρέψουν την Κύπρο για εφτά 

χρόνια» (www.apsiou.org). 
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� Πανίδα 

Η Κύπρος τόσο γεωλογικά όσο και βιο-γεωγραφικά είναι ένα από τα πλέον αποµονωµένα 

νησιά της Μεσογείου. Λόγω της αποµόνωσης αυτής, πολλά από τα φυτά και ζώα που αποίκησαν το 

νησί αναπτύχθηκαν σε ενδηµικά είδη. Εξαιτίας των κλιµατικών διαφορών και της ποικιλίας 

ενδιαιτηµάτων που προσφέρει, η Κύπρος φιλοξενεί σηµαντική βιοποικιλότητα. 

Στην Κύπρο έχουν καταγραφεί µέχρι σήµερα 30 είδη 

θηλαστικών από τα οποία 16 είναι νυχτερίδες, 10 είδη είναι χερσαία 

θηλαστικά, 3 δελφίνια και 1 είδος φώκιας. Το µεγαλύτερο από αυτά 

είναι το ενδηµικό αγρινό (Ovis gmelini ophion).  

 

Αξιοσηµείωτα είναι επίσης το ενδηµικό υποείδος της αλεπούς, (Vulpes vulpes indudus) - που 

είναι το µόνο σαρκοφάγο θηλαστικό που ζεί εδώ -, οι άγριοι λαγοί (Lepus europeous) και πολλά 

άλλα µικρότερα είδη. 

Η Κύπρος βρίσκεται σε ένα από τους οκτώ κύριους διαδρόµους µετανάστευσης των πουλιών 

από Ευρώπη προς Αφρική και αντίστροφα. Το γεγονός αυτό οφείλεται βασικά στην ύπαρξη των 

Αλυκών Λάρνακας και Λεµεσού, που αποτελούν υδροβιότοπους µε µοναδική σηµασία τόσο για τον 

ίδιο τον τόπο όσο και για τον ευρύτερο ευρωπαϊκό χώρο. 

 Τα πουλιά που έχουν καταγραφεί µέχρι σήµερα στην Κύπρο ανέρχονται σε 370 είδη. Από αυτά 53 

είναι µόνιµα στο νησί από τα οποία  θεωρούνται ενδηµικά 2 είδη και 4 υποείδη [Τρυποµάζης (Sylvia 

melanothorax), Σκαλιφούρτα (Oenanthe pleschanka cypriaca), και τα υποείδη Θουπί (Otus scops 

cyprius), ∆ωδεκάτης (Parus ater cypriotes), Κίσσα (Garrulus glandarius glanzeri) και, Κέρθιος ο 

βραχυδάκτυλος (Certhia brachydactyla dorothea)], και τα υπόλοιπα 317 είναι αποδηµητικά. Κατά τη 

διάρκεια της µεταναστευτικής περιόδου το φθινόπωρο εκτιµάται ότι περίπου 150 εκατοµµύρια 

πτηνά που µεταναστεύουν στην Αφρική περνούν από την Κύπρο. Το νησί µε τα έξι ενδηµικά είδη 

και υποείδη πτηνών χαρακτηρίζεται ως ένα από τα 218 κυριότερα σηµεία βιοποικιλότητας του 

κόσµου. 

Από τα διάφορα είδη άγριων πτηνών της Κύπρου, τα αρπακτικά είναι σίγουρα τα πιο 

εντυπωσιακά και από αυτά το Φαλκόνι της Ελεονώρας (Falcon eleonorae) αποτελεί πραγµατικό 

στολίδι του φυσικού περιβάλλοντος και παλαιότερα ο αυτοκρατορικός αετός (Aquila heliaca). Αυτά 

και όλα τα είδη αρπακτικών πτηνών ανήκουν στην κατηγορία των αυστηρά προστατευόµενων 

ειδών. 

 

Επίσης στην Κύπρο ζουν 22 είδη ερπετών από τα οποία 8 είναι 

φίδια, 11 είναι σαύρες και 3 χελώνες, 2 θαλάσσιες και µία του 

γλυκού νερού. Επίσης υπάρχουν 3 είδη αµφιβίων (βάτραχοι). 
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Στην Κύπρο υπάρχουν γύρω στα 3500 είδη εντόµων. Εξέχουσα θέση µεταξύ τους κατέχουν οι 

πεταλούδες, από τις οποίες έχουν αναγνωρισθεί 53 είδη πεταλούδων, από τα οποία τα 9 είναι 

ενδηµικά. 

� Οικότοποι 

Γενικά 

Η Κύπρος είναι ένα νησί που χαρακτηρίζεται από την ποικιλία των τοπίων του, ως αποτέλεσµα 

των εναλλαγών στο κλίµα, της ποικιλότητας στη γεωλογία, καθώς και της παρουσίας και της 

αλληλεπίδρασης του ανθρώπου µε τη φύση από το 8200 ΠΧ. Η σηµερινή Κύπρος διατηρεί 

εκτεταµένα δάση που καλύπτουν το 17 % του νησιού και κατανέµονται κυρίως στις οροσειρές του 

Τροόδους και του Πενταδακτύλου. Οι χαµηλότεροι λόφοι καλύπτονται από θαµνώνες διαφόρων 

τύπων που εναλλάσσονται µε καλλιέργειες και κατά τόπους µε οικισµούς. Οι πεδινές περιοχές, µε 

κύρια την εκτεταµένη πεδιάδα της Μεσαορίας, και η παράκτια ζώνη καλύπτονται από καλλιέργειες 

(περίπου 45% του νησιού) και οικισµούς, αλλά τοπικά διατηρούνται µεγαλύτερες ή µικρότερες 

εκτάσεις φυσικής ή ηµι-φυσικής βλάστησης. 

Η µεγάλη ποικιλότητα που εµφανίζεται στο νησί σε τοπία και τύπους οικοτόπων, 

αντικατοπτρίζεται στον αριθµό των διαφορετικών τύπων οικοτόπων της Κύπρου που έχουν 

περιληφθεί στο Παράρτηµα Ι της Ευρωπαϊκής Οδηγίας των Οικοτόπων (92/43/EΟΚ). Συγκεκριµένα 

αναφέρεται ότι στην Κύπρο έχουν καταγραφεί 46 διαφορετικοί τύποι οικοτόπων του Παραρτήµατος 

Ι της Οδηγίας των Οικοτόπων (92/43/EOK), από τους οποίους οι 5 εµφανίζονται αποκλειστικά στο 

νησί. 

Τύποι οικοτόπων περιοχής µελέτης 

� 5420: Φρύγανα µε Sarcopoterium spinosum 

Πρόκειται για χαµηλούς, ακανθώδεις σχηµατισµούς ηµισφαιρικών θάµνων των παράκτιων 

θερµο-µεσογειακών ζωνών των νησιών του Αιγαίου, της ηπειρωτικής Ελλάδα και των Ιόνιων 

νησιών, των ανατολικών παράκτιων και της Κύπρου και για πολύ πιο εκτεταµένους και 

διαφοροποιηµένους σχηµατισµούς από τους αντίστοιχους των χωρών της δυτικής Μεσογείου. 

Τα φυτά που συνθέτουν τον συγκεκριµένο οικότοπο είναι: 

Sarcopoterium spinosum, Centaurea 

spinosa, Satureja thymbra, Thymus 

capitatus, Genista acanthoclada, 

Anthyllis hermanniae, Euphorbia 

acanthothamnos, Stachys spinosa, 

Ballota pseudodictamnus, Ballota 

acetabulosa, Erica manipuliflora, 

Rhamnus oleoides, Lithospermum   

hispidulum, Fumana arabica, Fumana thymifolia, Cistus creticus, Cistus parviflorus, Cistus 

salvifolius, Pistacia lentiscus, Teucrium brevifolium, Teucrium divaricatum, Teucrium polium, 



ΚΥΠΡΙΑΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ,  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ – 
ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΕΟ∆ΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΗΣΕΩΣ 

«Παροχή Υπηρεσιών για την εκπόνηση Ρυθµιστικού Σχεδίου (Σχεδίου ∆ράσης)  
για τις Κοινότητες Αψιού, Παλώδια, Σπιτάλι, Φασούλα και Μαθηκολώνη»

Αρ. Σύµβασης: C/Ρυθµ.Κοινοτήτων/2/89/2008-26/10/2009

 

 

ΤΕΛΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ 
ΑΨΙΟΥΣ 

Σελ. 64 από 344 

 

Calicotome villosa, Micromeria graeca, Micromeria juliana, Micromeria nervosa, Salvia triloba, 

Ononis spinosa, Helichrysum italicum ssp. microphyllum, Helichrysum italicum ssp. italicum, 

Phagnalion graecum. 

� 6220: Ξηροφυτικοί λειµώνες της Μεσογείου µε αγρωστώδη και µονοετή Thero-

Brachypodietea (οικότοπος προτεραιότητας) 

Μεσο-και θερµο-µεσογειακή ξηροφυλική βλάστηση, ως επί το πλείστον ανοικτά, αγρωστώδη 

ετήσια λιβάδια πλούσια σε θερόφυτα. Οι κοινότητες θεροφύτων αναπτύσσονται σε ολιγοτροφικά 

εδάφη και συχνά σε ασβεστολιθικά υποστρώµατα. 

 Πολυετείς κοινότητες - Thero-Brachypodietea, Thero-Brachypodietalia: Thero-Brachypodion. 

Poetea bulbosae: Astragalo-Poion bulbosae (basiphile), Trifolio-Periballion (silicolous). Ετήσιες 

κοινότητες - Tuberarietea guttatae, Trachynietalia distachyae: Trachynion distachyae (calciphile), 

Sedo-Ctenopsion (gypsophile), Omphalodion commutatae (δολοµιτικά και πυριτίου-basiphile). 

Τα φυτά που συνθέτουν τον συγκεκριµένο οικότοπο είναι: Brachypodium distachyum, B. 

Retusum. 

� 62Β0: Σερπεντινόφιλα λιβάδια της Κύπρου (οικότοπος προτεραιότητας) 

Πολυετείς κοινότητες βοτάνων. Η βλάστηση αποτελείται από µικρά τµήµατα αραιής 

βλάστησης σε βραχώδεις προεξοχές και πετρώδεις περιοχές µε εξειδικευµένη χλωρίδα, 

συµπεριλαµβανοµένων πολλών ενδηµικών ειδών. Εµφανίζεται στα 700 - 1950 µ. στην κεντρική 

περιοχή του Τροόδους αν και οι πιο αντιπροσωπευτικές κοινότητες εµφανίζονται πάνω από 1.700. 

Υπάρχουν επίσης παρόµοιες κοινότητες σε χαµηλότερο ύψος στον Ακάµα (δυτική περιοχή 

Τροόδους). 

Τα φυτά που συνθέτουν τον συγκεκριµένο 

οικότοπο είναι: µεγάλα υψόµετρα: Acinos troodi, 

Alyssum cypricum, Alyssum troodi, Anthemis plutonia, 

Corydalis rutifolia, Cynoglossum troodi, Dianthus 

strictus ssp troodi, Euphorbia cassia ssp. rigoi,  

 

Hypericum confertum ssp. stenobotrys, Lindbergella sintenissii, Onosma troodi, Ranunculus 

cadmicus var cypricus. Χαµηλά υψόµετρα: Alyssum chondrogynum, A akamasicum, Centaurea 

cyprensis, Hyacinthella millingeni, Minuartia pichleri, Thymus integer. 

� 8140: Λιθώνες της Ανατολικής Μεσογείου 

Πρόκειται για οικοτόπους µε το είδος Drypetalia spinosae. Τα φυτά που συνθέτουν τον 

συγκεκριµένο οικότοπο είναι: Drypis spinosa, Ranunculus brevifolius, Senecio thapsoides, 

Aethionema saxatile,Campanula hawkinsoniana, Arenaria serpentini, Cardamine glauca, Viola 

magellensis, Alyssum scardicum, Silene haussknechtii. 
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� 8220: Πυριτικά βραχώδη πρανή µε χασµοφυτική βλάστηση 

Πρόκειται για βλάστηση των σχισµών των εσωτερικών πυριτικών βράχων, η οποία 

παρουσιάζει πολλές περιφερειακές υπο-κατηγορίες. 

Αυτός ο τύπος οικοτόπου βρίσκεται σε συσχέτιση µε τα Ασβεστολιθικά βραχώδη πρανή της 

ενδοχώρας µε χασµοφυτική βλάστηση. 

�  92C0: ∆άση ανατολικής πλατάνου (Platanus orientalis) 

∆άση και ξύλα, κατά το µεγαλύτερο 

µέρος παραποτάµια, που κυριαρχούνται από 

Platanus orientalis ή Liquidambar orientalis, 

που ανήκουν στο είδος orientalis Platanion. 

Τα φυτά που συνθέτουν τον 

συγκεκριµένο οικότοπο είναι: Platanus 

orientalis, Liquidambar orientalis. 

 

� 92D0: Παραποτάµιες στοές και 

συστάδες (Nerio-Tamaricetea) 

του Νότου 

Αρµιρίκια, πικροδάφνες και παρόµοιοι 

χαµηλοί ξυλώδεις σχηµατισµοί µόνιµων ή 

προσωρινών ρεµάτων και υγρότοποι της 

θερµο-µεσογειακής ζώνης. 

Τα φυτά που συνθέτουν τον 

συγκεκριµένο οικότοπο είναι: Nerium 

oleander, Vitex agnus-castus, Tamarix spp., 

Securinega tinctoria, Prunus lusitanica, 

Viburnum tinus.  

� 9290: ∆άση κυπαρισσιού (Acero-Cupression) 

Πρόκειται για ορεινά δάση της λεκάνης της Μεσογείου που κυριαρχούνται από Cupressus 

sempervirens, Cupressus atlantica or Cupressus dupreziana (Acero-Cupression). Αντιπροσωπευτικό 

είδος είναι το Cupressus sempervirens. 

� 9320: ∆άση ελιάς και χαρουπιάς 

Θερµο-µεσογειακές δασικές εκτάσεις που κυριαρχούνται από τα δενδροειδή Olea europaea 

ssp. sylvestris, Ceratonia siliqua, Pistacia lentiscus, Myrtus communis. 
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� 9390: Θαµνώνες και δασικές 

συστάδες της Quercus alnifolia 

(οικότοπος προτεραιότητας) 

Στον οικότοπο αυτό χαρακτηριστικά 

φυτικά είδη είναι Quercus alnifolia, Acer 

sempervirens, Teucrium kotschyanu, Salvia 

cypria, Crepis fraasii, Sedum cyprium. 
 

� 9540: Μεσογειακά πευκοδάση µε ενδηµικά είδη πεύκης της Μεσογείου 

Μεσογειακά και θερµοατλαντικά δάση θερµόφιλων πεύκων, 

που εµφανίζονται ως επί το πλείστον ως υποκατάσταστατα ή 

παρακλιµατικά στάδια των δασών της Quercetalia ilicis ή 

Ceratonio-Rhamnetalia. Περιλαµβάνονται επίσης, φυτεµένα 

πεύκα, στο φυσικό τους χώρο εκδήλωσης τους, και µε βλάστηση 

παρόµοια µε εκείνη των παρακλιµατικών σχηµατισµών. 
 

� 5330: Θερµο-µεσογειακοί και προ-στεππικοί θαµνένες 

Τα φυτά που συνθέτουν τον συγκεκριµένο οικότοπο είναι: G. fasselata - Crataegus azarolus 

var. aronia Euphorbia dendroides- Ampelodesmos mauritanica- Chamaerops humilis– Ziziphus lotus, 

Maytenus senegalensis var. europaeus, Periploca laevigata ssp. angustifolia, Salsola webbii, 

Sideretis foetens, Ulex argentatus ssp. erinaceus, Genista umbellate - Lygos sphaerocarpa, L. 

monosperma, L. raetam ssp. gussonei, Genista cinerea ssp. speciosa, G. valentina, G. spartioides 

ssp. retamoides, G. s. ssp. pseudoretamoides, G. haenseleri, G. ramosissima, G. ephedroides, G. 

dorycnifolia, Cytisus aeolicus.  Euphorbia melitensis. 

� Υδάτινοι πόροι 

Γενικά 

Η Κύπρος βρίσκεται στην ηµίξηρη ζώνη της Μεσογείου µε µεγάλες διαχρονικές διακυµάνσεις 

της βροχόπτωσης µε συχνές συνεχείς ολιγοµβρίες και ανοµβρίες. Η µέση ετήσια βροχόπτωση της 

Κύπρου είναι περίπου 500 χιλιοστά ενώ τα τελευταία τριάντα χρόνια µειώθηκε στα 460 χιλιοστά. 

Όλοι οι υδάτινοι πόροι που διαθέτει η Κύπρος, µέχρι και τα τελευταία χρόνια προέρχονταν από τη 

βροχόπτωση, γι΄ αυτό και η Κυπριακή ∆ηµοκρατία από τις αρχές της εγκαθίδρυσης της εφάρµοσε 

Στρατηγικό Σχέδιο για σκοπούς εξοικονόµησης και ορθολογικής χρήσης του νερού. 

Ποταµοί 

Στην Κύπρο έχουν αναγνωριστεί 216 ποτάµια υδάτινα σώµατα, εκ των οποίων τα 49 έχουν 

χαρακτηριστεί ως ιδιαίτερα τροποποιηµένα (αφορά και σε ρέµατα και αργάκια που έχουν υποστεί 

συνέπειες από ανθρωπογενείς δραστηριότητες).  

Οι περισσότεροι ποταµοί πηγάζουν από την περιοχή του Τροόδους. Η εποχιακή κατανοµή της 

επιφανειακής απορροής ακολουθεί την εποχιακή κατανοµή των κατακρηµνισµάτων, µε ελάχιστες 
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τιµές κατά τους θερινούς µήνες και µέγιστες τιµές κατά τους χειµερινούς µήνες. Αποτέλεσµα του 

Ανατολικού Μεσογειακού κλίµατος, το οποίο χαρακτηρίζεται από ζεστό θέρος µεγάλης διάρκειας και 

χαµηλής µέσης ετήσιας βροχόπτωσης, είναι να µην υπάρχουν ποταµοί µε συνεχή ροή σε όλο τους 

το µήκος.  

Με βάση την ροή µπορούν να διακριθούν δύο διαφορετικές γενικές κατηγορίες ρεόντων 

υδάτων: µόνιµης (perennial, διατηρούν ροή όλο το χρόνο) και διαλείπουσας (temporary, δεν 

διατηρούν νερό στην κοίτη τους κατά την θερινή περίοδο). Η εµφάνιση του νερού στην κοίτη ενός 

υδατορέµατος διαλείπουσας ροής ακολουθεί συνήθως δύο υδρολογικούς ρυθµούς. Έναν περιοδικό - 

προβλέψιµο υδρολογικό ρυθµό που εµφανίζεται κυρίως κατά τους χειµερινούς και εαρινούς µήνες 

(χείµαρροι – intermittent ή temporal) ή ακολουθεί έναν απρόβλεπτο ρυθµό όπου ενεργοποιείται 

µετά από έντονα ατµοσφαιρικά κατακρηµνίσµατα (εφήµερα – ephemeral). Οι χείµαρροι οι οποίοι 

κατά την θερινή περίοδο ξηραίνονται, µπορούν να διατηρήσουν αποµονωµένα λιµνία/γούρνες 

(pools) που πολλές φορές µπορούν να διατηρηθούν ως στο τέλος του καλοκαιριού τα οποία παίζουν 

καθοριστικό ρόλο στην επιβίωση ζωικών ειδών. 

Τα ποτάµια της Κύπρου, όπως άλλωστε και η πλειονότητα των ποταµών της Ανατολικής 

Μεσογειακής λεκάνης, παρουσιάζουν ασυνεχή ροή στη διάρκεια του χρόνου σαν αποτέλεσµα των 

ξηροθερµικών κλιµατικών συνθηκών του νησιού σε συνδυασµό µε την εκµετάλλευση των υδατικών 

πόρων από τον άνθρωπο. 

Τα ποτάµια διαλείπουσας ροής είναι µοναδικά συστήµατα τόσο από πλευράς υδρολογίας όσο 

και από πλευράς βιογεωχηµικών διεργασιών και βιοποικιλότητας. Οι έντονες εποχιακές διακυµάνσεις 

της θερµοκρασίας και της βροχόπτωσης στις Μεσογειακές κλιµατικές συνθήκες καθορίζουν 

µοναδικές φυτικές και ζωικές κοινωνίες και τα βιολογικά τους γνωρίσµατα. 

Οι περισσότεροι ποταµοί ρέουν για 3 µε 4 µήνες το χρόνο και στερεύουν για το υπόλοιπο 

έτος. Μόνο τµήµατα κάποιων ποταµών τα οποία βρίσκονται ανάντη της περιοχής του Τροόδους 

έχουν συνεχή ροή (οι ποταµοί Ξερός, ∆ιαρίζος, Καργώτης Μαραθάσας, Κούρης και Γερµασόγειας). 

Οι περισσότεροι ποταµοί έχουν µάλλον απότοµη κλίση εκτός από τα ποτάµια στις πεδινές εκτάσεις 

κατά µήκος της νότιας ακτής του νησιού. Τα πιο πολλά τµήµατα των ποταµών, ωστόσο, βρίσκονται 

σε ενδιάµεσο υψόµετρο. Οι περισσότεροι ποταµοί έχουν µια µάλλον απότοµη κλίση εκτός από τους 

ποταµούς στις πεδινές περιοχές κατά µήκος της νότιας ακτής. Το µεγαλύτερο τµήµα των ποταµών 

βρίσκεται, εντούτοις, σε µέσο υψόµετρο. Εικοσιτέσσερις λεκάνες απορροής είναι µέσου µεγέθους 

(100 έως 1.000 km2) και οι υπόλοιπες είναι ταξινοµηµένες ως µικρές (10 έως 100 km2). Για την 

οικολογία στις Μεσογειακές περιοχές όπως η Κύπρος, το σηµαντικότερο χαρακτηριστικό είναι οι 

ακραίες υδρολογικές συνθήκες στη δίαιτα απορροής, π.χ. συνεχής ή µη συνεχής ροή. 
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Χάρτης Α.4.2.: Υδρογραφικό δίκτυο Κύπρου 

Η Κύπρος έχει προσδιοριστεί ως µια Περιοχή Λεκάνης Απορροής Ποταµού (11.015 km2). 

Υδρογραφικά, το νησί της Κύπρου υποδιαιρείται σε 9 υδρολογικές περιοχές που αποτελούνται από 

70 λεκάνες και 387 υπολεκάνες απορροής. Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Άρθρου 1 του 

Πρωτοκόλλου Νο 10 για την Κύπρο, η εφαρµογή του κοινοτικού κεκτηµένου αναστέλλεται σε 

εκείνες τις περιοχές της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας στις οποίες η Κυβέρνηση της Κυπριακής 

∆ηµοκρατίας δεν ασκεί αποτελεσµατικό έλεγχο. Η περιοχή υπό τον έλεγχο της Κυβέρνησης 

περιλαµβάνει 47 λεκάνες απορροής. Η Κύπρος εµπίπτει στην οικοπεριοχή 6: τη Μεσόγειο Θάλασσα, 

στο σύστηµα Α, «Οικοπεριοχές για ποτάµια και λίµνες» (Κυπριακή ∆ηµοκρατία Νόµος Ν, 

13(1)/2004).  

  

Χάρτες Α.4.3. και Α.4.4.: Περιοχή Λεκάνης Απορροής Ποταµού Κύπρου µε τις λεκάνες 

απορροής της και τους ποταµούς 

Οι κυριότεροι ποταµοί της Επαρχίας Λεµεσού - και κατά συνέπεια της ευρύτερης περιοχής 

µελέτης - είναι του Κούρρη, της Αυδήµου και του Παραµαλίου εκβάλουν στον κόλπο της Επισκοπής, 

ενώ ο ποταµός Γαρύλλης και ο ποταµός της Γερµασόγειας στους κόλπους Ακρωτηρίου και Λεµεσού 

αντίστοιχα. 

Τους πρόποδες του χωριού Αψιού διασχίζει ο ποταµός Γαρύλλης, ο οποίος τροφοδοτεί τόσο 

το φράκτη των Πολεµιδιών όσο και της Γερµασόγειας. 
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Ο ποταµός είναι αποδέκτης όµβριων υδάτων σηµαντικής έκτασης της Λεµεσού και καλύπτεται 

από εναποθέσεις προσχώσεων. Κατά τη διάρκεια δυνατής βροχόπτωσης ο ποταµός µεταφέρει 

άγνωστη ποσότητα ιζήµατος. 

Λίµνες 

Ως αποτέλεσµα του ξηρού Μεσογειακού κλίµατος, υπάρχουν µόνο 5 φυσικές λίµνες οι οποίες 

είναι υφάλµυρες ή αλµυρές. Τα άλλα συστήµατα υδάτων έχουν δηµιουργηθεί από τον άνθρωπο ως 

αποτέλεσµα της κατασκευής φραγµάτων σε ποτάµια ή της δηµιουργίας αποθηκευτικών δεξαµενών. 

Όλες οι λίµνες στην Κύπρο µπορούν να χαρακτηρισθούν ως δυναµικά συστήµατα. Οι φυσικές 

αλµυρές και υφάλµυρες λίµνες στεγνώνουν συχνά, αλλά όχι κάθε έτος. Τόσο οι αλµυρές όσο και οι 

υφάλµυρες λίµνες περιλαµβάνουν είδη που είναι τυπικά για αυτές τις συνθήκες. Η ποσότητα νερού 

στους τεχνητούς ταµιευτήρες και τις αποθηκευτικές δεξαµενές εξαρτάται από τη βροχόπτωση και τη 

χρήση. Οι τεχνητοί ταµιευτήρες κυρίως γεµίζουν από την εισροή νερού από τα ποτάµια. Κατά τη 

διάρκεια του χειµώνα γεµίζουν αλλά το καλοκαίρι το περισσότερο νερό χρησιµοποιείται και η 

στάθµη του νερού υποβιβάζεται. Συνεπώς, η στάθµη του νερού και το µέγεθος αυτών των λιµνών 

είναι µεταβαλλόµενα. Καθώς όλοι οι τεχνητοί ταµιευτήρες και οι αποθηκευτικές δεξαµενές είναι 

κατασκευασµένες µε σκοπό την παροχή πόσιµου νερού και νερού για άρδευση, όλες αυτές οι λίµνες 

ενδέχεται να στεγνώσουν, κάτι που στην πραγµατικότητα συµβαίνει συχνά. 

Έχουν αναγνωριστεί 18 λιµναία υδάτινα σώµατα, εκ των οποίων τα 12 έχουν χαρακτηριστεί 

ως ιδιαίτερα τροποποιηµένα και 1 ως τεχνητό. Τα περισσότερα λιµναία οικοσυστήµατα στα εδάφη 

που ελέγχει η ∆ηµοκρατία της Κύπρου είναι ηµι-τεχνητοί ταµιευτήρες. Σε αυτά έχουν προστεθεί 

µερικές ιδιόµορφες λιµνοθάλασσες (οι λεγόµενες «αλµυρές λίµνες») καθώς και µία εσωτερική λίµνη 

(το Παραλίµνι). 

Συστήµατα Υπόγειων Υδάτων 

Οι περισσότεροι υδροφορείς του νησιού είναι φρεάτιοι, και είναι ανεπτυγµένοι σε ποτάµιες ή 

παράκτιες αλλουβιακές αποθέσεις. Αυτοί είναι οι µεγαλύτεροι και οι πιο δυναµικοί υδροφορείς, οι 

οποίοι ανατροφοδοτούνται κυρίως από τις παροχές ποταµών και τις βροχοπτώσεις. Υπάρχουν τρεις 

µεγάλοι παράκτιοι υδροφορείς οι οποίοι περιλαµβάνουν όλες τις κάθετες κοίτες των ποταµών. Τα 

παράκτια τµήµατα αυτών των υδροφορέων συνίστανται από άµµο, ιλύ, ασβεστόλιθους, 

κροκαλοπαγή πετρώµατα και άργιλο. Οι κοίτες των ποταµών αποτελούνται από αλλουβιακές 

αποθέσεις, κροκάλες, άµµο και ιλύ. Αυτοί οι υδροφορείς είναι φρεάτιοι και έχουν βάθος γύρω στα 

30m. Εκτός από τον µεγάλο αλλά όχι και τόσο παραγωγικό υδροφορέα των τροαδικών µαγµατικών 

βράχων, οι άλλοι υδροφορείς υφίστανται σε γύψο, ψαµµίτες, ασβεστόλιθους και κρητίδες. Αυτοί οι 

υδροφορείς είναι κυρίως φρεάτιοι και σε κάποια τµήµατα ηµιπερατοί ή υπό πίεση. Αυτά τα τµήµατα 

είναι καλυµµένα από στρώµατα ιλύος και λάσπης ή από αµµώδη µάργα. Παρατηρήθηκε ότι ο 

υδροφορέας του όρους Τροόδους, έχει αναπτυχθεί γενικά σε οφιόλιθους χαµηλής διαπερατότητας 

και τοπικά σε µέτρια διαπερατές διαρρηγµένες ζώνες µαγµατικών βράχων και για αυτό είναι υπό-

πίεση σε κάποια τµήµατα. 
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Όλοι οι υδροφορείς της Κύπρου (66) έχουν οµαδοποιηθεί σε 20 συστήµατα υπόγειων 

υδάτων, µε βάση τη λιθολογία, τα υδραυλικά χαρακτηριστικά, τις πιέσεις και τη σπουδαιότητα του 

κάθε υδροφορέα.  

∆έκα συστήµατα υπόγειων υδάτων έχουν άµεση σύνδεση µε τη θάλασσα. Το σύστηµα 

υπόγειων υδάτων της Λεµεσού εκρέει στη θάλασσα και η εκροή φτάνει τα 350 m3/h, ενώ τα άλλα 

υδατικά συστήµατα έχουν εκροή χαµηλότερη από 150 m3/h. Τα περισσότερα συστήµατα υπόγειων 

υδάτων είναι φρεάτια µε κάποια τµήµατα ηµιπερατά ή υπό πίεση. Μόνο οι γύψοι Μαρωνίου είναι 

εντελώς υπό πίεση. 

Το οικοσύστηµα των βάλτων Φασουρίου (κοντά στη αλµυρή λίµνη Ακρωτήρι) είναι το 

µοναδικό οικοσύστηµα στην Κύπρο που εξαρτάται άµεσα από τα υπόγεια ύδατα και συγκεκριµένα 

από το υδατικό σύστηµα του Ακρωτηρίου. 

 

(Πηγή: http://www.moa.gov.cy/moa/wdd) 

Χάρτης Α.4.5.: Υπόγεια υδατικά σώµατα της Κύπρου 

Το υδατικό ισοζύγιο της Κύπρου για τα έτη 1971-2000 φαίνεται στο παρακάτω Σχήµα: 
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(Πηγή: http://www.moa.gov.cy/moa/wdd) 

∆ιάγραµµα Α.4.9.: Υδατικό ισοζύγιο της Κύπρου 

Ρύπανση 

Οι κυριότεροι παράγοντες υποβάθµισης των επιφανειακών και υπόγειων υδατικών πόρων 

είναι: 

� Η διάθεση ανεπεξέργαστων αστικών και βιοµηχανικών λυµάτων σε επιφανειακούς και 

υπόγειους αποδέκτες. 

� Η έκπλυση αζωτούχων και φωσφορικών λιπασµάτων από τις εντατικές γεωργικές 

καλλιέργειες που δηµιουργούν φαινόµενα ευτροφισµού. 

Η επίτευξη καλής κατάστασης στα ποσοτικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά των επιφανειακών, 

υπόγειων και παράκτιων υδατικών σωµάτων µέχρι το 2015 αποτελεί δέσµευση των Κρατών Μελών 

της Κοινότητας στο πλαίσιο εφαρµογής της Οδηγίας –πλαίσιο 2000/60/EC για τα νερά (Water 

Framework Directive-WFD). 

Στην Κύπρο έξι περιοχές χαρακτηρίζονται ως ευπρόσβλητες ζώνες σύµφωνα µε τα κριτήρια 

της Οδηγίας οδηγία 91/676/ΕΟΚ για την προστασία των υδάτων από τη νιτρορύπανση γεωργικής 

προέλευσης. Πρόκειται για τις περιοχές Πόλης, Καργώτη, Κοκκινοχώρια, Κίτιου, Πέγειας και 

Ακρωτηρίου. Η βασική αιτία φόρτισης των περιοχών αυτών είναι η υπερβολική χρήση αζωτούχων 

λιπασµάτων στις γεωργικές καλλιέργειες. Στο ελεύθερο τµήµα της Κύπρου δεν υπάρχουν περιοχές 

χαρακτηρισµένες ως ευπρόσβλητες ζώνες για την νιτρορύπανση. 

Φράγµατα 

Οι περιορισµένοι υδάτινοι πόροι του νησιού και οι αυξανόµενες υδατικές ανάγκες για 

αρδευτικούς, οικιστικούς, βιοµηχανικούς και τουριστικούς σκοπούς, οδήγησε στην κατασκευή 
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υδατοφρακτών για αύξηση των υδατικών αποθεµάτων και προώθηση της ορθολογιστικής τους 

χρησιµοποίησης. Από το 1900 κατασκευάστηκε στο χωριό Κούκλια, της επαρχίας Αµµοχώστου, 

φράγµα χωρητικότητας 4.545.000 µ3. Μέχρι το 1980 η συνολική χωρητικότητα των φραγµάτων της 

Κύπρου ήταν 65 περίπου εκατοµµύρια κυβικά µέτρα, ενώ το 1985 έφτασε τα 151 εκατοµµύρια 

κυβικά µέτρα. Υπολογίζεται ότι µέχρι το 1990 η συνολική χωρητικότητα των φραγµάτων της 

Κύπρου θα έφθανε τα 290 περίπου εκατοµµύρια κυβικά µέτρα. 

 

Χάρτης Α.4.6.: Υδατικά έργα (φράγµατα κ.λπ.) της Κύπρου 

Το µεγαλύτερο φράγµα της Κύπρου είναι εκείνο στον ποταµό Κούρρη, χωρητικότητας 115 

εκατοµµυρίων µ3, η κατασκευή του οποίου συµπληρώθηκε το 1988. Το φράγµα κατασκευάστηκε 

στα πλαίσια της πρώτης φάσης του αρδευτικού σχεδίου του Νότιου Αγωγού. Μερικά άλλα αξιόλογα 

φράγµατα κατασκευάστηκαν επίσης, πρόσφατα, στα πλαίσια µεγάλων υδατικών και αναπτυξιακών 

έργων. Το φράγµα του Ασπρόκρεµµου, χωρητικότητας 51 εκ. µ3, αποτελεί την κύρια πηγή νερού 

του αρδευτικού σχεδίου της Πάφου. Τα φράγµατα της Καλαβασού, χωρητικότητας 17 εκ. µ3, και 

του ∆ιπόταµου, χωρητικότητας 15 εκ. µ3, κατασκευάστηκαν στα πλαίσια του αρδευτικού σχεδίου 

του Βασιλικού-Πεντάσχοινου. Ο υδατοφράκτης Ξυλιάτου, χωρητικότητας 1,3 εκ. µ3, 

κατασκευάστηκε στα πλαίσια του σχεδίου Ενιαίας Αγροτικής Αναπτύξεως Πιτσιλιάς. Τέλος, στα 

πλαίσια του Αρδευτικού Σχεδίου Χρυσοχούς κατασκευάστηκε το φράγµα της Ευρέτου, 

χωρητικότητας 25 εκ. µ3, ενώ ταυτόχρονα προγραµµατίζεται η κατασκευή δεύτερου φράγµατος 

πάνω στον ποταµό Έζουσα, χωρητικότητας 8 εκ. µ3. 

 

Α.4.1.3. Αξιόλογοι και προστατευόµενοι / προστατευταίοι φυσικοί πόροι – οικοσυστήµατα 

� Γενικά περί προστατευόµενων περιοχών 

Η ∆ιεθνής Ένωση για την Προστασία της Φύσης (IUCN) ορίζει ότι προστατευόµενη περιοχή 

είναι χερσαία ή και θαλάσσια έκταση αφιερωµένη στην προστασία και στη διατήρηση της βιολογικής 

ποικιλότητας και των φυσικών και συναφών πολιτιστικών πόρων, η οποία υπόκειται σε διαχείριση µε 

νοµικά µέσα ή άλλους αποτελεσµατικούς τρόπους. 
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Προστατευόµενες περιοχές στην Κύπρο νοούνται κυρίως οι περιοχές που έχουν ενταχθεί στο 

Ευρωπαϊκό Οικολογικό ∆ίκτυο Natura 2000 και οι οποίες προστατεύονται βάσει των Κοινοτικών 

Οδηγιών για τους οικοτόπους και για τα πουλιά. 

Το ισχύον θεσµικό πλαίσιο για την προστασία οικολογικά σηµαντικών περιοχών περιλαµβάνει 

τρία επίπεδα νοµοθεσίας (εθνική, κοινοτική, διεθνής). 

� Εθνική νοµοθεσία 

Νόµος 153(Ι)/2003 και Τροποποιητικός 131(Ι)/2006 που προνοεί για την Προστασία και 

∆ιαχείριση της Φύσης και της Άγριας Ζωής 

Ο συγκεκριµένος Νόµος θεσπίστηκε για σκοπούς µερικής εναρµόνισης µε την Πράξη της 

Ευρωπαϊκής Κοινότητας Οδ. 92/43/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 21ης Μαΐου 1992 για τη διατήρηση των 

φυσικών οικοτόπων, καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας (ΕΕ L 206 της 22-07-1992, σ.7) 

όπως τροποποιήθηκε από την Οδ. 97/62/ΕΚ του Συµβουλίου της 27ης Οκτωβρίου 1997 για την 

τεχνική και επιστηµονική αναπροσαρµογή της Οδ. 92/43/ΕΟΚ  (ΕΕ L 305 της 0811-1997, σ.42) και 

για σκοπούς εναρµόνισης µε την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας µε τίτλο Οδ. 83/129/ΕΟΚ του 

Συµβουλίου της 28ης Μαρτίου 1983 σχετικά µε την εισαγωγή στα κράτη µέλη δερµάτων ορισµένων 

νεογνών φώκιας και προϊόντων που προέρχονται από αυτά (ΕΕ L 91 της 09-04-1983, σ.30), όπως 

τροποποιήθηκε µέχρι και την Οδ. 89/370/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 8ης Ιουνίου 1989 για την 

τροποποίηση της Οδηγίας 83/129/ΕΟΚ (ΕΕ L 163 της 14-06-1989, σ.37). 

Με το Νόµο αυτό ρυθµίζεται η προστασία της βιολογικής ποικιλοµορφίας, κυρίως µέσω της 

κήρυξης Τόπων Κοινοτικής Σηµασίας (SCI) και Ζωνών Ειδικής Προστασίας (SPA) καθώς και 

προστατευόµενων ειδών πανίδας και χλωρίδας, γνωστές ως ∆ίκτυο «Φύση 2000» και της 

υιοθέτησης µέτρων διαχείρισής τους, της εκτίµησης των επιπτώσεων στο περιβάλλον από σχέδια ή 

έργα σε περιοχές που εµπίπτουν σε Ειδική Ζώνη ∆ιατήρησης και του ελέγχου της απελευθέρωσης 

στο περιβάλλον µη τοπικών ειδών άγριας ζωής. Στα σχετικά Παραρτήµατα του Νόµου 

περιλαµβάνονται και 52 τύποι φυσικών οικοτόπων, 17 είδη άγριας πανίδας και 17 είδη φυτών που 

απαντώνται στην Κύπρο. Προνοείται, επίσης, η απαγόρευση εισαγωγής, µε σκοπό την εµπορία 

δερµάτων ορισµένων νεογνών φώκιας. 

Ν.152(I)-2003 που προνοεί για την Προστασία και ∆ιαχείριση Άγριων Πτηνών και Θηραµάτων 

Ο συγκεκριµένος Νόµος θεσπίστηκε για σκοπούς εναρµόνισης µε την πράξη της Ευρωπαϊκής 

Κοινότητας µε τίτλο Οδ. 79/409/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 2ας Απριλίου 1979 περί της διατηρήσεως 

των Άγριων Πτηνών (ΕΕ L 103 της 25-04-1979, σ.1) όπως τροποποιήθηκε µέχρι και την Οδ. 

97/49/ΕΚ της Επιτροπής της 29ης Ιουλίου 1997 για τροποποίηση της Οδ. 79/409/ΕΟΚ του 

Συµβουλίου και µερικής εναρµόνισης µε την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας µε τίτλο Οδ. 

92/43/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 21ης Μαΐου 1992 για τη διατήρηση των Φυσικών Οικοτόπων καθώς 

και της Άγριας Πανίδας και Χλωρίδας (ΕΕ L 206 της 22-07-1992, σ.7) όπως τροποποιήθηκε από την 

Οδ. 97/62/ΕΚ του Συµβουλίου της 27ης Οκτωβρίου 1997 για την τεχνική και επιστηµονική 

αναπροσαρµογή της Οδ. 92/43/ΕΟΚ  (ΕΕ L 305 της 0811-1997, σ.42). 
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Τα µέτρα για την προστασία των πουλιών που περιλαµβάνονται στην Οδηγία, αφορούν σε 

γενικές γραµµές προδιαγραφές προστασίας, διαχείρισης και εκµετάλλευσης της ορνιθοπανίδας, σε 

σχέση µε διάφορες ανθρώπινες δραστηριότητες, και κυρίως ως προς το κυνήγι της, το εµπόριό της 

και την υποβάθµιση των βιοτόπων, όπου αυτή διαβιώνει. 

Ο περί ∆ασών Νόµος του 1967-2003 σύµφωνα µε τον οποίο 

«Περιοχή Προστασίας Χλωρίδας και Πανίδας» σηµαίνει Κύριο Κρατικό ∆άσος το οποίο 

κηρύσσεται από το Υπουργικό Συµβούλιο ως δάσος που προορίζεται για να παράσχει τέλεια και 

µόνιµη προστασία στη χλωρίδα και πανίδα. 

Μέχρι σήµερα έχουν κηρυχθεί επτά (7) Περιοχές Προστασίας της Φύσης 

� Κοινοτική νοµοθεσία 

Οδηγία 79/409/ΕΟΚ «Για την προστασία των άγριων πουλιών» (τροπ. 97/49/ΕΕ) 

Σκοπός της 79/409 είναι η προστασία ειδών πουλιών που ζουν σε άγρια κατάσταση στην 

Ευρώπη. 

Πολύ σηµαντικό σηµείο της 79/409 είναι η υποχρέωση των κρατών-µελών να χαρακτηρίζουν 

«Ζώνες Ειδικής Προστασίας (Ζ.Ε.Π.)» (Special Protection Areas - SPA) τις πιο κατάλληλες 

περιοχές που φιλοξενούν πληθυσµούς και οικοτόπους των πουλιών αυτών και άλλων 

µεταναστευτικών πουλιών. 

Την εφαρµογή της 79/409 την επιβλέπει η Γενική ∆ιεύθυνση Περιβάλλοντος της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής.  

Οδηγία 92/43/ΕΟΚ «Για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων καθώς και της άγριας πανίδας και 

χλωρίδας» (τροποποίηση Οδ. 97/62/ΕΕ) 

Η 92/43 είναι η Οδηγία-κορµός για την προστασία της φύσης. 

Με την 92/43 ιδρύθηκε το ευρωπαϊκό οικολογικό δίκτυο Ειδικών Ζωνών ∆ιατήρησης (Special 

Areas of Conservation), µε τον τίτλο Natura 2000. 

Το ∆ίκτυο Natura 2000 αποτελεί Ευρωπαϊκό Οικολογικό ∆ίκτυο περιοχών οι οποίες φιλοξενούν 

φυσικούς τύπους οικοτόπων και οικοτόπους ειδών που είναι σηµαντικοί σε ευρωπαϊκό επίπεδο. 

Αποτελείται από δύο κατηγορίες περιοχών: από τις «Ζώνες Ειδικής Προστασίας (Ζ.Ε.Π.)» 

(Special Protection Area - SPA) για την ορνιθοπανίδα, όπως ορίζονται στην Οδηγία 79/409/ΕΟΚ και 

αναφέρθηκαν παραπάνω, και από τους «Τόπους Κοινοτικής Σηµασίας (Τ.Κ.Σ.)» (Sites of 

Community Importance - SCI), όπως ορίζονται στην Οδηγία 92/43/ΕΟΚ. 

Οι Ζ.Ε.Π., µετά τον χαρακτηρισµό τους από τα κράτη-µέλη, εντάσσονται αυτοµάτως στο 

∆ίκτυο Natura 2000, και η διαχείρισή τους ακολουθεί τις διατάξεις του άρθρου 6 της Οδηγίας 

92/43/ΕΟΚ. Αντίθετα, για την ένταξη των Τ.Κ.Σ. πραγµατοποιείται επιστηµονική αξιολόγηση και 

διαπραγµάτευση µεταξύ των κρατών-µελών και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σύµφωνα µε τα 

αποτελέσµατα των κατά οικολογική ενότητα βιογεωγραφικών σεµιναρίων. 
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Η οριστικοποίηση του καταλόγου των Τόπων Κοινοτικής Σηµασίας σε ευρωπαϊκό επίπεδο 

βαίνει προς ολοκλήρωση όσον αφορά τη Μεσογειακή Ζώνη, στην οποία ανήκει εξ ολοκλήρου η 

Ελλάδα. 

Μετά την οριστικοποίηση του καταλόγου των Τ.Κ.Σ., τα κράτη-µέλη υποχρεούνται να 

κηρύξουν τις περιοχές αυτές «Ειδικές Ζώνες ∆ιατήρησης (ΕΖ∆)» (Special Areas of Conservation 

- SAC) το αργότερο µέσα σε µια εξαετία. 

Η καταγραφή των τόπων που πληρούν τα κριτήρια της παρουσίας τύπων οικοτόπων και 

οικοτόπων ειδών της Οδηγίας 92/43 ΕΟΚ στην κάθε χώρα. 

Η τελική επιλογή των τόπων που προτάθηκαν από τη χώρα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. 

Όσον αφορά την Κύπρο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει συµπεριλάβει στο ∆ίκτυο «ΦΥΣΗ 2000» 

38 περιοχές οι οποίες καλύπτουν τους τύπους οικοτόπων και τα είδη χλωρίδας και πανίδας των 

Παραρτηµάτων της Ευρωπαϊκής Οδηγίας των Οικοτόπων 92/43/ΕΟΚ, καθώς και είδη πουλιών που 

αναφέρονται στην Ευρωπαϊκή Οδηγία για τα Πουλιά 79/409/EOK. 

 
(πηγή: Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων & Περ/ντος) 

Χάρτης Α.4.7.: Περιοχές προστασίας του ∆ικτύου «Φύση 2000» 

Όλοι οι τόποι του ∆ικτύου Natura 2000 που περιλαµβάνονται στη βάση δεδοµένων 

συνοδεύονται από δελτίο δεδοµένων µε γενικότερα περιγραφικά στοιχεία και µε ειδικότερες 

πληροφορίες για τους τύπους οικοτόπων και για τα είδη που ενδιαιτούν στον κάθε τόπο και από 

χάρτη κλίµακας 1:100.000. 

Οι δραστηριότητες στις περιοχές του ∆ικτύου Natura 2000 ρυθµίζονται έως σήµερα από την 

εθνική νοµοθεσία. 
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Σε συνδυασµό µε την Οδηγία 79/409 «για τα πουλιά», η Οδηγία 92/43 «για τους οικοτόπους» 

αποσκοπεί στη δηµιουργία συνεκτικού οικολογικού δικτύου προστατευόµενων περιοχών. 

Το ∆ίκτυο Natura 2000 στοχεύει επίσης στην προώθηση νέων προτύπων ανάπτυξης, µε 

βελτίωση της ποιότητας ζωής, σε συνδυασµό µε τη διατήρηση ή µε την αποκατάσταση των ειδικών 

οικολογικών αξιών των περιοχών αυτών. 

Στις περιοχές Natura επιτρέπονται έργα και δραστηριότητες που δεν θίγουν τα ιδιαίτερα 

οικολογικά στοιχεία (οικοτόπους και είδη) για τα οποία η περιοχή κρίθηκε προστατευτέα ή 

τουλάχιστον παρουσιάζουν συµβατότητα µε αυτά. ∆εν υπάρχει όµως συγκεκριµένος κατάλογος 

δράσεων που να επιτρέπονται ή να απαγορεύονται από συγκεκριµένες περιοχές. Πρέπει να 

προηγηθεί διερεύνηση της οικολογικής κατάστασης και της αξίας του εκάστοτε φυσικού χώρου, 

ώστε να µπορεί να υπολογιστεί η αναµενόµενη επίπτωση του κάθε έργου. 

Οδηγία 89/370/ΕΟΚ της 8/6/1989 για την «τροποποίηση της Οδηγίας 83/129/ΕΟΚ σχετικά µε 

την εισαγωγή στα κράτη µέλη δερµάτων νεογνών φώκιας προϊόντων που προέρχονται από αυτά»,  

Σύµφωνα µε τις συγκεκριµένες Οδηγίες, τα κράτη µέλη λαµβάνουν ή διατηρούν όλα τα µέτρα 

που είναι αναγκαία, προκειµένου να µην εισάγονται στο έδαφός τους, για εµπορικούς σκοπούς, 

συγκεκριµένα προϊόντα που απαριθµούνται σε σχετικό παράρτηµα της ως άνω Οδηγίας. 

� ∆ιεθνής νοµοθεσία – ∆ιεθνείς Συµβάσεις 

Συνθήκη Ramsar 

Η Σύµβαση για τους Υγρότοπους ∆ιεθνούς Σηµασίας, υπογράφηκε στην πόλη Ramsar του 

Ιράν το 1971 και αποτελεί µία ενδοκυβερνητική συµφωνία, η οποία παρέχει το πλαίσιο για εθνικές 

δράσεις και διεθνείς συνεργασίες για τη διατήρηση και ορθολογική χρήση των υγροτόπων και των 

πόρων τους.  

Το επίσηµο όνοµα της Σύµβασης είναι Σύµβαση για τους Υγροβιότοπους ∆ιεθνούς Σηµασίας 

ειδικά ως Οικότοποι Υδρόβιων Πτηνών και αντανακλά τη σηµασία στη διατήρηση και ορθολογική 

χρήση των υγροβιότοπων ως οικότοπων για τα υδρόβια πτηνά. Με την πάροδο του χρόνου όµως, η 

Σύµβαση έχει διευρύνει το πεδίο εφαρµογής της, ούτως ώστε να καλύψει όλες τις πτυχές της 

διατήρησης και ορθολογικής χρήσης των υγροβιότοπων, αναγνωρίζοντας τους υγροβιότοπους σαν 

οικοσυστήµατα τα οποία είναι πολύ σηµαντικά για τη διατήρηση της βιοποικιλότητας και για την 

ευηµερία των ανθρώπινων κοινωνιών, και κατά συνέπεια εκπληρώνοντας όλο το πεδίο του κειµένου 

της Σύµβασης.  

Ο αριθµός των περιοχών που περιλαµβάνονται στη λίστα των Υγροβιότοπων ∆ιεθνούς 

Σηµασίας είναι 1722 µε συνολική έκταση 160,158,832 εκτάρια. 
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Στην Κύπρο µεγάλος αριθµός 

ειδών άγριας χλωρίδας και πανίδας 

πολλά από τα οποία είναι ενδηµικά ή 

σπάνια και απειλούµενα µε 

εξαφάνιση, ζουν και αναπτύσσονται 

στους υγροβιότοπους. Εκτός από τα 

είδη που µόνιµα ζουν και 

αναπτύσσονται στο χώρο των 

υγροβιότοπων (ψάρια, αµφίβια, 

ερπετά, µη αποδηµητικά πτηνά κ.α.),  
 

Χάρτης Α.4.8.: Προστατευόµενες περιοχές του 

∆ικτύου Ramsar στην Κύπρο 

 οι υγροβιότοποι αποτελούν παράγοντα µεγάλης σηµασίας για την επιβίωση σηµαντικού αριθµού 

µεταναστευτικών πουλιών καθώς χρησιµεύουν ως ενδιάµεσοι σταθµοί στη διάρκεια των µεγάλων 

ετησίων αποδηµιών τους, αλλά και ως τόποι διαχείµασης τους.Η προστασία και ορθολογική 

διαχείριση αυτών των πολυτιµότατων οικοτόπων, όπως και των υπηρεσιών που προσφέρουν, 

αποτελεί προτεραιότητα. Γι' αυτό το λόγο η Κυπριακή Κυβέρνηση εργάζεται µεθοδικά ώστε οι 

αξιόλογες περιοχές να κηρυχθούν ως περιοχές RAMSAR. Το κυριότερο πρόβληµα είναι το γεγονός 

ότι πολλοί από τους σηµαντικούς οικολογικά υγροβιότοπους είναι µέρος ιδιόκτητων περιουσιών, 

δυσχεραίνοντας την λήψη µέτρων προστασίας.  

Η Κύπρος επικύρωσε τη Σύµβαση Ramsar το 2001 µε Κυρωτικό Νόµο Ν. 8(ΙΙΙ)/2001 και η 

Αλυκή της Λάρνακας έχει περιληφθεί στον κατάλογο Ramsar ως ο 1081ος υγροβιότοπος διεθνούς 

σηµασίας. 

Συνθήκη της Βαρκελώνης 

Σύµφωνα µε το Πρωτόκολλο 4 «Περί των ειδικά προστατευόµενων περιοχών της Μεσογείου», 

τα συµβαλλόµενα κράτη- µέρη της Σύµβασης δεσµεύονται να λάβουν όλα τα κατάλληλα µέτρα για 

την προστασία των σηµαντικών θαλάσσιων περιοχών για τη διατήρηση των φυσικών πόρων, των 

φυσικών τοπίων και των περιοχών της πολιτιστικής κληρονοµιάς της Μεσογείου. 

Το Πρόγραµµα CAMP-Cyprus, που αφορά τη διαχείριση των παράκτιων περιοχών της Κύπρου, 

προωθείται στα πλαίσια των ευρύτερων δραστηριοτήτων του Μεσογειακού Σχεδίου ∆ράσης του 

Προγράµµατος Περιβάλλοντος των Ηνωµένων Εθνών (MAP-UNEP), το οποίο ιδρύθηκε και 

λειτουργεί µε βάση τις πρόνοιες της Συνθήκης της Βαρκελώνης για την Προστασία της Μεσογείου. 

To Πρόγραµµα εφαρµόζεται από το Περιφερειακό Κέντρο ∆ράσεων Προτεραιότητας του 

Μεσογειακού Σχεδίου ∆ράσης (PAP/RAC), σε συνεργασία µε την Υπηρεσία Περιβάλλοντος, που είναι 

η Εκπροσωπούσα Αρχή για την Κύπρο στο Μεσογειακό Σχέδιο ∆ράσης. Με την υπογραφή της 

σχετικής Συµφωνίας έγινε στις 21 Ιουνίου 2005 άρχισε η εφαρµογή του Προγράµµατος. 

Ο στόχος του Προγράµµατος επικεντρώνεται στην ενδυνάµωση των υφιστάµενων πολιτικών 

και πρακτικών που εµπλέκονται και επηρεάζουν τη διαχείριση των παράκτιων περιοχών. Ο στόχος 
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αυτός προωθήθηκε µέσα από δράσεις που αφορούν µεθοδολογίες και εργαλεία όπως η Ενοποιηµένη 

∆ιαχείριση Παράκτιων Περιοχών, η Περιβαλλοντική Ενηµέρωση και ∆ηµόσια Συµµετοχή, η 

Επικοινωνία / Πληροφόρηση, η Αξιολόγηση της Φέρουσας Ικανότητας, η Στρατηγική 

Περιβαλλοντική Αξιολόγηση, τα Οικονοµικά Εργαλεία και Μέθοδοι Αξιολόγησης και ∆ιαχείρισης και 

τα Θέµατα Βιοποικιλότητας. Παρόλο που οι τέσσερις τελευταίες δραστηριότητες εφαρµόστηκαν 

πιλοτικά στην νότια παράκτια περιοχή της Λάρνακας, τα αποτελέσµατα του Προγράµµατος 

αποσκοπούν στην επεξήγηση και ανάδειξη µεθόδων, πρακτικών, εµπειριών και εργαλείων για τη 

διαχείριση των παράκτιων περιοχών του νησιού. Οι εκθέσεις των πιο πάνω δραστηριοτήτων, που 

ετοιµάστηκαν από διεθνείς και εθνικούς συµβούλους, παρουσιάστηκαν σε εργαστήρια και 

αξιολογήθηκαν από το Τµήµα Περιβάλλοντος και τις οµάδες εργασίας, οι οποίες έχουν συσταθεί από 

Κυβερνητικούς και µη Κυβερνητικούς Φορείς που ασκούν πολιτική για την παράκτια ανάπτυξη.  

Το πρόγραµµα αποτελεί τη στρατηγική του Πρωτοκόλλου της Ενοποιηµένης ∆ιαχείρισης 

Παράκτιων Περιοχών της UNEP-MAP και της Σύστασης για την Ολοκληρωµένη ∆ιαχείριση 

Παράκτιων Περιοχών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. 

Σύµβαση για την Βιολογική Ποικιλοµορφία 

Η Σύµβαση για τη Βιολογική Ποικιλοµορφία των Ηνωµένων Εθνών, υπογράφτηκε στο Ρίο ντε 

Τζιανέιρο στις 5 Ιουνίου, 1992 και έχει τρεις κυρίως στόχους: 

� τη διατήρηση της βιολογικής ποικιλότητας, 

� την αειφόρο χρήση των συστατικών της και 

� τον δίκαιο και ίσο καταµερισµό των πλεονεκτηµάτων που προέρχονται από 

γενετικούς πόρους. 

Σκοπός της Σύµβασης είναι η ανάπτυξη εθνικών στρατηγικών για τη διατήρηση και αειφόρο 

χρήση της βιολογικής ποικιλότητας, ενώ σηµαντικός παράγοντας για τη διατήρηση της βιολογικής 

ποικιλότητας είναι η in situ διατήρηση των οικοσυστηµάτων, καθώς επίσης και η διατήρηση και 

υποβοήθηση της διαδικασίας επανάκαµψης των φυτικών και ζωικών ειδών της περιοχής µέσα στο 

φυσικό τους περιβάλλον. 

Η Σύµβαση της Βιολογικής Ποικιλοµορφίας έδωσε το έναυσµα, ώστε το 2002 οι επικεφαλείς 

κρατών και κυβερνήσεων της ΕΕ µαζί µε άλλους 130 παγκόσµιους ηγέτες, να δεσµευτούν να 

µειώσουν ουσιαστικά το ρυθµό απώλειας της βιοποικιλότητας έως το 2010. Μολονότι έχουν 

επιτευχθεί σοβαρές πρόοδοι και έχουν παρατηρηθεί τα πρώτα συµπτώµατα επιβράδυνσης της 

απώλειας της βιοποικιλότητας και η επίτευξη του θεσπισµένου στόχου για το 2010 είναι ακόµα 

δυνατή, απαιτείται επίσπευση των προσπαθειών.  

Μερικές από τις δράσεις οι οποίες προωθούνται στην Κύπρο είναι οι εξής: 

� ∆ιαχείριση βιολογικών πόρων  

� Εντοπισµός διαδικασιών και δραστηριοτήτων που µπορεί να έχουν αρνητικές  

επιπτώσεις στην βιολογική ποικιλοµορφία 
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� Εγκατάσταση συστήµατος προστατευόµενων περιοχών (∆ίκτυο "ΦΥΣΗ  

2000") 

� ∆ιαχείριση προστατευόµενων περιοχών (∆ίκτυο "ΦΥΣΗ 2000") 

� Έλεγχος ή εξάλειψη µη-γηγενών (ξένικων) ειδών που απειλούν  

οικοσυστήµατα/οικοτόπους/άλλα είδη 

� Εκπαίδευση και ενηµέρωση του κοινού 

� Υποβολή εκθέσεων σε τακτά χρονικά διαστήµατα 

Η Σύµβαση έχει υπογραφεί από 189 χώρες, ανάµεσά τους και η Κύπρος, η οποία υπέγραψε τη 

Σύµβαση στις 12 Ιουνίου 1992 και την επικύρωσε στις 10 Ιουλίου 1996. µε την ψήφιση του 

Κυρωτικού Νόµου Αρ. 4(ΙΙΙ)/1996. 

Σύµβαση για το ∆ιεθνές Εµπόριο σε Είδη Απειλούµενα µε Εξαφάνιση (CITES) 

Η Σύµβαση CITES στόχο έχει να διασφαλίσει ότι το διεθνές εµπόριο σε δείγµατα άγριων ζώων 

και φυτών δεν απειλεί την επιβίωσή τους.  

Η Σύµβαση λειτουργεί µε την υποβολή συγκεκριµένων ελέγχων στο διεθνές εµπόριο 

επιλεγµένων ειδών και δειγµάτων τους. Όλες οι εισαγωγές, εξαγωγές, επανεξαγωγές και εισαγωγή 

από τη θάλασσα ειδών που καλύπτονται από τη Σύµβαση, πρέπει να εξουσιοδοτούνται µέσω ενός 

συστήµατος αδειοδότησης. Συγκεκριµένα, το Τµήµα Τελωνείων επιθεωρεί τα εµπορεύσιµα είδη στα 

διάφορα λιµάνια και αερολιµένες του Κράτους, και τα είδη χλωρίδας και πανίδας αναφέρονται στο 

Τµήµα Περιβάλλοντος η οποία µε τη βοήθεια αρµόδιας Επιστηµονικής Επιτροπής η οποία 

αποτελείται από αντιπροσώπους των αρµοδίων Τµηµάτων και Υπηρεσιών, µελετά και αποφασίζει 

κατά πόσο δύναται η έγκριση εισαγωγής/εξαγωγής τους.  

Τα είδη που καλύπτονται από τη CITES είναι καταχωρηµένα σε 3 Παραρτήµατα, αναλόγως 

του βαθµού προστασίας που χρειάζονται. 

Τη Σύµβαση έχουν υπογράψει 172 χώρες, ανάµεσά τους και η Κύπρος, η οποία έχει 

επικυρώσει τη Σύµβαση στις 18/10/1974 µε τον περί της Σύµβασης για το ∆ιεθνές Εµπόριο 

Εξαφανιζόµενων Ειδών Άγριας Πανίδας και Χλωρίδας Κυρωτικό Νόµο Ν.20/1974.  

Σύµβαση για την Ευρωπαϊκή Άγρια Ζωή και Φυσικούς Οικοτόπους (Bern) 

Η Σύµβαση για την Ευρωπαϊκή Άγρια Ζωή και τους Φυσικούς Οικοτόπους υπογράφηκε στη 

Βέρνη στις 19 Σεπτεµβρίου, 1979 και στόχο έχει να προωθήσει τη συνεργασία ανάµεσα στα 

συµβαλλόµενα κράτη, µε σκοπό τη διατήρηση της άγριας χλωρίδας και πανίδας και των οικοτόπων 

τους, καθώς και την προστασία απειλούµενων µεταναστευτικών ειδών. 

Τα συµβαλλόµενα µέρη αναλαµβάνουν να: 

• προωθήσουν εθνικές πολιτικές για τη διατήρηση της άγριας πανίδας, χλωρίδας και των 

φυσικών οικοτόπων  

• ενσωµατώσουν τη διατήρηση της άγριας χλωρίδας και πανίδας σε εθνικό προγραµµατισµό, 

ανάπτυξη και περιβαλλοντικές πολιτικές  



ΚΥΠΡΙΑΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ,  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ – 
ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΕΟ∆ΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΗΣΕΩΣ 

«Παροχή Υπηρεσιών για την εκπόνηση Ρυθµιστικού Σχεδίου (Σχεδίου ∆ράσης)  
για τις Κοινότητες Αψιού, Παλώδια, Σπιτάλι, Φασούλα και Μαθηκολώνη»

Αρ. Σύµβασης: C/Ρυθµ.Κοινοτήτων/2/89/2008-26/10/2009

 

 

ΤΕΛΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ 
ΑΨΙΟΥΣ 

Σελ. 80 από 344 

 

• προωθήσουν εκπαίδευση και διάδοση πληροφοριών για τις ανάγκες διατήρησης των ειδών 

άγριας πανίδας, χλωρίδας και των φυσικών οικοτόπων τους. 

Η Κύπρος έχει επικυρώσει τη Σύµβαση αυτή µε τον Κυρωτικό Νόµο περί της Σύµβασης για τη 

∆ιατήρηση της Ευρωπαϊκής Άγριας Ζωής και των Φυσικών Οικοτόπων Ν. 24/1988. 

Για την εφαρµογή της Σύµβασης της Βέρνης, η Ευρωπαϊκή Κοινότητα υιοθέτησε την Οδηγία 

79/409/ΕΟΚ για τη ∆ιατήρηση των Άγριων Πτηνών και την Οδηγία 92/43/ΕΟΚ για τη ∆ιατήρηση 

των Φυσικών Οικοτόπων και της Άγριας Πανίδας και Χλωρίδας. Μεταξύ άλλων, οι Οδηγίες αυτές 

επιτρέπουν την εγκαθίδρυση ενός Ευρωπαϊκού ∆ικτύου προστατευόµενων περιοχών (Φύση 2000), 

για την αντιµετώπιση της συνεχούς απώλειας της βιοποικιλότητας από τις ανθρώπινες 

δραστηριότητες. 

Σύµβαση για την Προστασία των Μεταναστευτικών Ειδών Πανίδας (Bonn) 

Η Σύµβαση για την Προστασία των Μεταναστευτικών Ειδών Πανίδας, γνωστή και ως Συνθήκη 

της Βόννης, έχει ως στόχο τη διατήρηση όλων των µεταναστευτικών ειδών σε όλη την ακτίνα τους.  

Τα µέλη της αποτελούνται από 104 χώρες της Αφρικής, Κεντρικής και Νότιας Αµερικής, Ασίας, 

Ευρώπης και Ωκεανίας, ανάµεσά τους και η Κύπρος µε την υπογραφή το 2001 του Κυρωτικού 

Νόµου περί της Σύµβασης για τη ∆ιατήρηση των Αποδηµητικών Ειδών που Ανήκουν στην Άγρια 

Πανίδα Ν. 17(ΙΙΙ)/2001. 

Η Σύµβαση της Βόννης, υιοθετήθηκε το 1979 και τέθηκε σε εφαρµογή το 1985. Τα 

Συµβαλλόµενα Μέρη συνεργάζονται για τη διατήρηση των µεταναστευτικών ειδών και των 

οικοτόπων τους, παρέχοντας αυστηρή προστασία για τα απειλούµενα µεταναστευτικά είδη 

(Παράρτηµα 1 της Σύµβασης), αποφασίζοντας πολύπλευρες Συµφωνίες για τη διατήρηση και 

διαχείριση µεταναστευτικών ειδών που απαιτούν ή θα επωφεληθούν από διεθνείς συνεργασίες 

(Παράρτηµα 2 της Σύµβασης) και επιχειρώντας συνεταιριστικές ερευνητικές δραστηριότητες 

Σύµβαση για την Καταπολέµηση της Απερήµωσηs (Desertification) 

Η Απερήµωση έχει αναγνωριστεί από τη διεθνή κοινότητα ως ένα µεγάλο οικονοµικό, 

κοινωνικό και περιβαλλοντικό πρόβληµα που αφορά πολλές χώρες σε όλες τις περιοχές του κόσµου. 

Το 1977, στο Συνέδριο των Ηνωµένων Εθνών για την Απερήµωση (United Nations Conference on 

Desertificarion - UNCOD), υιοθέτησε Σχέδιο ∆ράσης για την Καταπολέµηση της Απερήµωσης.  

Το Ευρωπαϊκό Πρόγραµµα των Ηνωµένων Εθνών κατέληξε το 1991, ότι το πρόβληµα της 

υποβάθµισης του εδάφους σε ξηρές, ηµίξηρες και ύφυγρες περιοχές έχει εντατικοποιηθεί, παρόλο 

που είχαν γίνει προσπάθειες και υπήρξαν κάποια τοπικά παραδείγµατα επιτυχίας. 

Για την αντιµετώπιση του προβλήµατος της απερήµωσης, η Σύνοδος Κορυφής του Ρίο το 

1992, πρότεινε τη σύσταση µιας ∆ιακυβερνητικής ∆ιαπραγµατευτικής Επιτροπής, για να ετοιµάσει η 

Σύµβαση για την Καταπολέµηση της Απερήµωσης στις χώρες εκείνες που αντιµετωπίζουν σοβαρή 

ξηρασία ή/και απερήµωση και ιδιαίτερα στην Αφρική.  



ΚΥΠΡΙΑΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ,  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ – 
ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΕΟ∆ΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΗΣΕΩΣ 

«Παροχή Υπηρεσιών για την εκπόνηση Ρυθµιστικού Σχεδίου (Σχεδίου ∆ράσης)  
για τις Κοινότητες Αψιού, Παλώδια, Σπιτάλι, Φασούλα και Μαθηκολώνη»

Αρ. Σύµβασης: C/Ρυθµ.Κοινοτήτων/2/89/2008-26/10/2009

 

 

ΤΕΛΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ 
ΑΨΙΟΥΣ 

Σελ. 81 από 344 

 

Το ∆εκέµβριο του 1999, η Κύπρος µε τον περί της Σύµβασης των Ηνωµένων Εθνών για την 

Καταπολέµηση της Απερήµωσης (Κυρωτικό) Νόµο του 1999 Ν.23(ΙΙΙ)/99 επικύρωσε τη Σύµβαση 

των Ηνωµένων Εθνών για την Καταπολέµηση της Απερήµωσης (UNCCD).  

Για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων και των απαιτήσεων που απορρέουν από τις πρόνοιες 

της Σύµβασης, έχει ετοιµαστεί Εθνικό Σχέδιο ∆ράσης (ΕΣ∆) για την Καταπολέµηση της Απερήµωσης 

και τον περιορισµό των συνεπειών της ξηρασίας. 

Το ΕΣ∆ έχει ετοιµαστεί σύµφωνα µε τις προδιαγραφές και κατευθύνσεις που έθεσε η 

Γραµµατεία των Ηνωµένων Εθνών της Σύµβασης, και γίνεται προσδιορισµός των απειλούµενων 

περιοχών, εκτίµηση της ακολουθούµενης πολιτικής και µέτρων, εκτίµηση ανάγκης εισαγωγής 

αποτελεσµατικότερων θεσµικών ρυθµίσεων / διαδικασιών και προώθησης αειφόρου εκµετάλλευσης 

των γαιών και υδάτινων πόρων για περιορισµό ή αντιστροφή του φαινοµένου. Ταυτόχρονα, 

λαµβάνεται πρόνοια για ευαισθητοποίηση και ενθάρρυνση για την ενεργό συµµετοχή των 

επηρεαζόµενων και εµπλεκόµενων φορέων, αλλά και του κοινού, στην διατύπωση και εφαρµογή 

εξειδικευµένων µέτρων για την αντιµετώπιση της απερήµωσης. 

Οι προτάσεις του Σχεδίου είναι ενδεικτικές και θα αποτελέσουν τη βάση συζητήσεων µε τους 

αρµόδιους φορείς και το κοινό. Το τελικό ΕΣ∆ θα ενσωµατώσει τις θέσεις και απόψεις που θα 

διατυπωθούν στις διαβουλεύσεις. Το ΕΣ∆ είναι δυναµικό και ευέλικτο σε προσαρµογές στις εκάστοτε 

µεταβολές των κοινωνικών, οικονοµικών, τεχνολογικών και φυσικών παραµέτρων και στις εµπειρίες 

που θα αποκτώνται κατά την εφαρµογή του. 

� Αξιόλογα οικοσυστήµατα, προστατευόµενες περιοχές, φυσικά τοπία περιοχής 

µελέτης 

� Προστατευόµενες περιοχές µελετώµενης Κοινότητας  

Εντός της κοινότητας Αψιού αλλά και εκτός αυτής, σε µια έκταση 5.000 περίπου εκταρίων, 

χωροθετείται η προστατευόµενη περιοχή Natura2000 «∆άσος Λεµεσού» µε κωδικό τόπου 

CY5000001. Πρόκειται για Τόπο Κοινοτικής Σηµασίας (SCI). Η περιοχή αυτή ανήκει στη µεσογειακή 

βιογεωγραφική περιφέρεια της ΕΕ και περιλαµβάνει 145 προστατευόµενα είδη πουλιών και 1 είδος 

προστατευόµενου είδους φυτού. 

Η περιοχή εντάχθηκε στο Ευρωπαϊκό Οικολογικό ∆ίκτυο Natura2000 µε την  υπ’ αριθµ. 

2008/335/ΕΕ Απόφαση της Επιτροπής, της 28ης Μαρτίου 2008, βάσει της οποίας εγκρίνεται, 

σύµφωνα µε την οδηγία 92/43/ΕΟΚ του Συµβουλίου, ο πρώτος ενηµερωµένος κατάλογος των 

τόπων κοινοτικής σηµασίας για τη µεσογειακή βιογεωγραφική περιοχή [κοινοποιηθείσα υπό τον 

αριθµό Ε(2008) 1148]. 
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Χάρτες Α.4.9., Α.4.20., Α.4.11.: Προστατευόµενη περιοχή «∆άσος Λεµεσού» -  

περιοχή µελέτης 

Τα είδη που απαντώνται στην συγκεκριµένη προστατευόµενη περιοχή, σύµφωνα µε το Άρθρο 

4 της Οδηγίας 79/409/ΕΟΚ και του Παραρτήµατος ΙΙ της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ είναι τα παρακάτω: 
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Πίνακας Α.4.1.: Πτηνά – που περιλαµβάνονται στο Παράρτηµα Ι της Οδηγίας 79/409/ΕΟΚ 
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Πίνακας Α.4.2.: Αποδηµητικά Πτηνά – που δεν περιλαµβάνονται στο Παράρτηµα Ι της Οδηγίας 79/409/ΕΟΚ 
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Πίνακας Α.4.3.: Φυτά – που περιλαµβάνονται στο Παράρτηµα ΙΙ της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ 
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Πίνακας Α.4.4.: Άλλα σηµαντικά είδη χλωρίδας και πανίδας 
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� ∆ασικές εκτάσεις και αναδωσωτέες περιοχές 

∆ασικές εκτάσεις 

Τα δάση της Κύπρου (κρατικά και ιδιωτικά), καλύπτουν µια έκταση που αντιστοιχεί στο 25% 

περίπου της ολικής έκτασης του νησιού. Τα κυπριακά δάση είναι φυσικά, µε κύριο δασοπονικό είδος 

την Τραχεία πεύκη (P. brutia), που καλύπτει τα δάση Αδελφοί, Μαχαιρά και το µεγαλύτερο µέρος 

του δάσους Πάφου και την Μαύρη πεύκη (P. nigra) που καλύπτει κυρίως τα ψηλότερα µέρη της 

οροσειράς του Τροόδους. Άλλα είδη που απαντώνται είναι, το κυπαρίσσι, ο αόρατος, ο πλάτανος, ο 

σκλήδρος, η λατζιά, το κέδρο κλπ. Το κέδρο και η λατζιά είναι επίσης ενδηµικά δασοπονικά είδη για 

την Κύπρο. 

Τα δάση της Κύπρου είναι ένας φυσικός ανανεώσιµος εθνικός πόρος και η προσφορά τους 

στον οικονοµικό, κοινωνικό και περιβαλλοντικό τοµέα είναι ανεκτίµητη. Πέρα από τα υλικά αγαθά, 

προσφέρουν και πληθώρα άλλων υπηρεσιών που τις περισσότερες φορές δεν είναι δυνατό να 

αποτιµηθούν σε χρηµατικές αξίες. Τέτοιες υπηρεσίες είναι: 

• Η προστασία των εδαφών από διάβρωση. 

• Η δέσµευση σηµαντικών ποσοτήτων διοξειδίου του άνθρακα και η παραγωγή 

οξυγόνου. 

• Η ρύθµιση του κύκλου του νερού και διατήρηση του υδροφόρου ορίζοντα. 

• Η διατήρηση µιας ανεξάντλητης τεράστιας δεξαµενής γενετικού υλικού και 

βιοποικιλότητας. 

• Η διατήρηση και προστασία της χλωρίδας και της πανίδας. 

• Η προσφορά αµέτρητων ευκαιριών για αναψυχή, και άλλα. 

Οι κυριότεροι στόχοι της ∆ασικής Πολιτικής είναι, η δασική ανάπτυξη και ιδιαίτερα η αειφορική 

διαχείριση των δασών και του ευρύτερου δασικού τοµέα, µέσα από ένα σύστηµα πολλαπλής 

χρήσης, καθώς και η αναβάθµιση, ανάδειξη και αξιοποίηση όλων των λειτουργιών των δασικών 

οικοσυστηµάτων του τόπου µας για προσφορά καλύτερης ποιότητας ζωής στον άνθρωπο. 

Η Αψιού βρίσκεται στις νοτιοδυτικές παρυφές του Κακοµάλη, δηλαδή µια από τις νοτιότερες 

κορυφές του όρους Τροόδους.  

Στο Τρόοδος υπάρχουν σήµερα τα ακόλουθα κρατικά δάση: ∆άσος Τροόδους (110 

τετραγωνικά χιλιόµετρα), ∆άσος Πάφου (700 τ.χλµ), ∆άσος Αδελφοί, ∆άσος Μαχαιρά (60,6 τ.χλµ) 

και ∆άσος Λεµεσού. Τα κρατικά δάση βρίσκονται στη δικαιοδοσία του Τµήµατος ∆ασών της 

Κυπριακής ∆ηµοκρατίας. Εντός των ορίων του κρατικού δάσους απαγορεύεται δια νόµου οικιστική ή 

οποιεσδήποτε άλλες αναπτύξεις, καθώς αυτό προορίζεται αποκλειστικά για εκπλήρωση δασοπονικών 

σκοπών. Για περαιτέρω προστασία της βιοποικιλότητας έχουν οριστεί τέσσερις Περιοχές Προστασίας 

της Χλωρίδας και της Πανίδας: Η κορυφή του Τριπύλου (823 εκτάρια) για προστασία των συστάδων 

του κυπριακού κέδρου και του αγρινού, καθώς και η Μαδαρή (1187,8 εκτάρια), οι Μαύροι Κρεµµοί 

στο ∆άσος Πάφου (2557,6 εκτάρια) και έκταση 220 εκταρίων του ∆άσους Τροόδους για προστασία 

σπάνιων ή απειλούµενων φυτών και των βιοτόπων τους. Επίσης το µεγαλύτερο µέρος του ∆άσους 
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Τροόδους (περίπου 90 τ.χλµ.) έχει κηρυχθεί σε εθνικό πάρκο, µε κύρια λειτουργία την αναψυχή του 

κοινού. 

Πυρκαγιές 

Οι πυρκαγιές αποτελούν τον πιο σοβαρό κίνδυνο που απειλεί την ύπαρξη των κυπριακών 

δασών. Yπάρχει ένα ευρύ φάσµα παραγόντων που συµβάλλει στην αύξηση του κινδύνου δασικών 

πυρκαγιών όπως είναι τα παρατεταµένα ξηρά και θερµά καλοκαίρια, οι δυνατοί άνεµοι, οι µεγάλες 

κλίσεις των δασικών εδαφών και η εύφλεκτη ξηροφυτική βλάστηση. Tο πρόβληµα των πυρκαγιών 

γίνεται ολοένα και πιο οξύ λόγω της εγκατάλειψης πολλών αγροτικών περιοχών λόγω αστυφιλίας, 

του αυξανόµενου τουρισµού και της µαζικής εξόδου του πληθυσµού των πόλεων για αναψυχή στα 

δάση. Για τους πιο πάνω λόγους µεγάλες δασικές εκτάσεις διατρέχουν τον κίνδυνο να καούν κατά 

τη διάρκεια κάθε καλοκαιρινής περιόδου. 

Οι αρνητικές επιπτώσεις που ακολουθούν πάντοτε τις πυρκαγιές είναι πολλές. Υποβαθµίζεται 

το περιβάλλον, διαταράσσεται η ισορροπία του οικοσυστήµατος, διαβρώνεται το έδαφος, 

δηµιουργούνται χείµαρροι και πληµµύρες, επηρεάζεται το µικροκλίµα, καταστρέφεται η χλωρίδα και 

η πανίδα του τόπου µας, ζηµιώνεται η οικονοµία και η οµορφιά αντικαθιστάται από την ερήµωση. 

Από στατιστικά στοιχεία του Τµήµατος ∆ασών προκύπτει το συµπέρασµα ότι το µεγαλύτερο 

ποσοστό των δασικών πυρκαγιών στην Kύπρο, και κυρίως οι πιο καταστρεπτικές, οφείλονται στην 

ανθρώπινη αµέλεια και έλλειψη προσοχής. 

Οι κυριότερες αιτίες των δασικών πυρκαγιών είναι: 

• Οι διάφορες γεωργικές δραστηριότητες και κυρίως το καψάλισµα.  

• Η απόρριψη αναµµένων τσιγάρων και σπίρτων ή το άναµµα φωτιάς σε µη 

επιτρεπόµενους χώρους.  

• Tο κάψιµο σκουπιδιών σε µη οργανωµένους σκυβαλοτόπους.  

• Oι στρατιωτικές δραστηριότητες.  

• Οι δραστηριότητες κυνηγών κυρίως κατά τους θερινούς µήνες.  

• ∆ιάφορες δραστηριότητες σε εξοχικές κατοικίες.  

• Κακόβουλες ενέργειες (εµπρησµοί).  

• Οι κεραυνοί. 

Συγκεκριµένα για την Αψιού, 2 µεγάλες πυρκαγιές έχπυν πλήξει την περιοχή που έχουν 

καταστρέψει µεγάλο µέρος της άγριας βλάστησης και του φυσικού πλούτου του χωριού. 

Αναδασώσεις 

Οι αναδασώσεις, η πρόληψη και καταστολή φυτικών ασθενειών παραµένουν οι πρωταρχικές 

δραστηριότητες του Τµήµατος ∆ασών. Αρκετές γυµνές δασικές εκτάσεις αναδασώθηκαν και άλλες 

χαλίτικες ή ιδιωτικές προβλέπεται να αναδασωθούν στο µέλλον µε στόχο να αυξηθούν τα δάση στην 

Κύπρο. Για την επίτευξη αυτού το στόχου ο κλάδος επέκτασης και χωροµετρίας ασχολείται µε τον 

εντοπισµό περιοχών που βρίσκονται σε άγονες ή σε άλλες χαλίτικες δασοκαλυµµένες εκτάσεις όπου 

προχωρεί στην κήρυξή τους σε κρατικά δάση. 
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� Μονοπάτια µελέτης της φύσης 

Μέσα στα Κρατικά ∆άση δηµιουργήθηκαν και λειτουργούν 52 µονοπάτια µελέτης της φύσης 

συνολικού µήκους 232,5 km. Έχουν ως σκοπό την επιµόρφωση του επισκέπτη σε θέµατα χλωρίδας, 

πανίδας και οικολογίας καθώς επίσης και άλλων στοιχείων της φύσης. Συνδυάζουν επίσης την 

επιµόρφωση µε την άσκηση, την αισθητική απόλαυση και την πνευµατική ξεκούραση. Στην 

ευρύτερη περιοχή της κοινότητας Αψιού υπάρχουν τα παρακάτω Μονοπάτια της Φύσης: 

1. Στο Τρόοδος: Μονοπάτι Αταλάντη. Μονοπάτι Άρτεµις, Μονοπάτι Περσεφόνη. Μονοπάτι 

Καληδόνια. 

2. Στον Ακάµα: Μονοπάτι Αφροδίτη, Μονοπάτι Άδωνις, Μονοπάτι Σµιγιές, Μονοπάτι 

Πισσουρόµουττη. 

3. Στο Σταυρό της Ψώκας: Μονοπάτι Σελλάδι του Σταυρού, Μονοπάτι Χορτερή. 

4. Στο Κάβο (= Ακρωτήριο) Γάτα: Μονοπάτι Άγιοι Ανάργυροι-Θαλασσινές Σπηλιές. Μονοπάτι 

Κάβος, κλπ 

Στην ευρύτερη περιοχή της Αψιούς και πιο συγκεκριµένα στις δασικές περιοχές υπάρχουν 

αξιόλογες διαδροµές και σηµεία θέας, στις οποίες θα µπορούσαν να χαραχτούν Μονοπάτια της 

Φύσης για λόγους επιµόρφωσης σε διάφορα οικολογικά θέµατα (π.χ. χλωρίδα, πανίδα κ.λπ), 

ιστορικά θέµατα (π.χ. ιστορική αξία βουνού Κουµάνας) και για αισθητική απόλαυση και πνευµατική 

ξεκούραση (π.χ. κατά µήκος του ποταµού Γαρύλλη).  

 

Α.4.1.4. Κρίσιµα ζητήµατα περιβαλλοντικής προστασίας – ρύπανση – φυσικές καταστροφές  

Οι Νόµοι για την Ολοκληρωµένη Πρόληψη και Έλεγχο της Ρύπανσης αποτελούνται από το 

βασικό Νόµο Αρ. 56(Ι)/2003 και τους τροποποιητικούς Νόµους Αρ. 15(Ι)/2006 και Αρ.12(Ι)2008. 

Με τη θέσπιση των πιο πάνω Νόµων ενσωµατώθηκαν στη Νοµοθεσία της Κυπριακής 

∆ηµοκρατίας οι διατάξεις της Οδηγίας 2008/1/ΕΚ (κωδικοποιηµένη έκδοση της Οδηγίας 96/61/ΕΚ), 

γνωστή ως Οδηγία IPPC (Integrated Pollution and Prevention Control). Η εν λόγω Οδηγία αφορά τις 

εγκαταστάσεις µε σηµαντικές δυνατότητες ρύπανσης, όπως είναι οι ηλεκτροπαραγωγοί σταθµοί, οι 

βιοµηχανίες παραγωγής τσιµέντου, τα τουβλοποιεία, εγκαταστάσεις διαχείρισης αποβλήτων, κ.α. 

Στόχος της Οδηγίας IPPC είναι η υιοθέτηση µιας ολοκληρωµένης προσέγγισης για τον έλεγχο 

της ρύπανσης, µε έµφαση την πρόληψη της ρύπανσης στην πηγή. Η Οδηγία προβλέπει µέτρα 

αποφυγής των εκποµπών στην ατµόσφαιρα και των απορρίψεων στα νερά και το έδαφος, και, όταν 

αυτό δεν είναι εφικτό, ελαχιστοποίησης τους, ώστε να επιτυγχάνεται υψηλό επίπεδο προστασίας 

του περιβάλλοντος στο σύνολο του. 

Οι βασικές πρόνοιες της Οδηγίας και κατ’ επέκταση των εναρµονιστικών Νόµων είναι οι 

ακόλουθες:  

Η απαίτηση λήψης µέτρων από τους φορείς εκµετάλλευσης ώστε: 

• να γίνεται χρήση των Βέλτιστων ∆ιαθέσιµων Τεχνικών (Β∆Τ) για παρεµπόδιση της 

ρύπανσης,  
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• να αποφεύγεται η παραγωγή αποβλήτων ή, όταν αυτό δεν είναι δυνατό, να 

αξιοποιούνται ή, εάν αυτό είναι τεχνικά και οικονοµικά αδύνατο, να διατίθενται µε 

τρόπο που να αποφεύγονται ή να µειώνονται οι επιπτώσεις στο περιβάλλον,  

• να εξοικονοµείται ενέργεια,  

• να ελαχιστοποιείται ο κίνδυνος ατυχηµάτων και να περιορίζονται οι συνέπειες τους,  

• να επαναφέρεται ο χώρος εκµετάλλευσης µετά την οριστική παύση των 

δραστηριοτήτων. 

Η ενσωµάτωση στην Άδεια Απόρριψης Αποβλήτων όρων που καθορίζουν: 

• οριακές τιµές απόρριψης για τις ρυπαντικές ουσίες που αναµένεται να περιέχονται 

στα απόβλητα της κάθε εγκατάστασης βασισµένες στις Β∆Τ,  

• απαιτήσεις παρακολούθησης των απορρίψεων, στις οποίες καθορίζεται η 

µεθοδολογία και η συχνότητα των µετρήσεων και η διαδικασία αξιολόγησης των 

µέτρων  

• τη διαδικασία παροχής στην Αρµόδια Αρχή αναγκαίων στοιχείων για τον έλεγχο της 

τήρησης των όρων της Άδειας,  

• µέτρα που θα ληφθούν σε περιπτώσεις µη κανονικών συνθηκών λειτουργίας όπως 

δυσλειτουργίες, διαρροές αποβλήτων, προσωρινές διακοπές, κλπ. 

Τα τρέχοντα περιβαλλοντικά ζητήµατα γενικότερα στην Κύπρο σχετίζονται µε τα εξής: 

• Προβλήµατα υδάτινων πόρων 

• Προβλήµατα ρύπανσης των υδάτων 

• ∆ιάβρωση των ακτών 

• Απώλεια βιότοπων λόγω αστικοποίησης 

Προβλήµατα υδάτινων πόρων – ρύπανσης των υδάτων 

Η ρύπανση των νερών και του εδάφους ως αποτέλεσµα ανθρώπινων δραστηριοτήτων, 

προκαλείται από την άµεση ή έµµεση εισαγωγή στα νερά ή το έδαφος, αντικειµένων, ουσιών, 

θερµότητας, κραδασµών ή θορύβου που ενδέχεται να προκαλέσουν βλάβη στην ανθρώπινη υγεία ή 

τους ζώντες οργανισµούς που διαβιούν στα νερά ή το έδαφος, ή να βλάψουν το υδατικό ή εδαφικό 

οικολογικό σύστηµα.  

Στο παρελθόν, µεγάλος αριθµός βιοµηχανιών απέρριπταν τα ανεπεξέργαστα απόβλητά τους 

σε υδάτινους αποδέκτες (σε όλο το µήκος του ποταµού Γαρρύλη) ή το έδαφος µε κίνδυνο 

ρύπανσης των υπόγειων και επιφανειακών νερών και του εδάφους. Με την πάροδο του χρόνου, 

αρκετές µονάδες άρχισαν να επεξεργάζονται τα απόβλητά τους ανάλογα µε την ποιότητα του 

αποδέκτη των επεξεργασµένων αποβλήτων. Ταυτόχρονα, το Κράτος προώθησε έργα 

περιβαλλοντικής υποδοµής, όπως ο κεντρικός σταθµός επεξεργασίας αποβλήτων Βαθειάς Γωνιάς, 

στον Άγιο Σωζόµενο και προωθεί χώρους ορθολογικής διαχείρισης στερεών αποβλήτων, ώστε η 

προστασία του περιβάλλοντος από τη ρύπανση να είναι ολοκληρωµένη. 
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Το Τµήµα Περιβάλλοντος, έχει την ευθύνη για την προστασία, έλεγχο και πρόληψη της 

ρύπανσης των νερών και του εδάφους από τη λειτουργία βιοµηχανικών και κτηνοτροφικών 

δραστηριοτήτων και γενικά, από οποιαδήποτε ανθρώπινη δραστηριότητα που µπορεί ή τείνει να 

ρυπάνει τα νερά και το έδαφος. H προστασία, έλεγχος και πρόληψη της ρύπανσης επιτυγχάνεται µε 

την εφαρµογή του περί Ελέγχου της Ρύπανσης των Νερών και του Εδάφους Νόµου (Αρ. 

106(Ι)/2002) και των Κανονισµών και ∆ιαταγµάτων που εκδόθηκαν µε βάση το Νόµο αυτό και του 

περί της Ολοκληρωµένης Πρόληψης και Ελέγχου της Ρύπανσης Νόµου (Αρ.56(Ι)/2003). Οι 

διεργασίες που εµπίπτουν στο Νόµο 56(Ι)/2003 (σχετικά πολύ µεγάλης δυναµικότητας 

εγκαταστάσεις) θα πρέπει, µέχρι το έτος 2007, να εφαρµόσουν τις Βέλτιστες ∆ιαθέσιµες Τεχνικές 

(ΒΑΤ) για τον ολοκληρωµένο έλεγχο και πρόληψη της ρύπανσης. 

Η επεξεργασία των λυµάτων αποτελεί ένα σηµαντικό µέτρο για τον περιορισµό των 

επιπτώσεων από τη διάθεση τους σε διάφορους αποδέκτες. Με τον ορό λύµατα αναφερόµαστε είτε 

στα υγρά απόβλητα από τις κατοικίες (οικιακά λύµατα) είτε στα υγρά απόβλητα από τις συνήθεις 

δραστηριότητες µιας πόλης (αστικά λύµατα). Τα οικιακά λύµατα και τα αστικά λύµατα παρουσιάζουν 

συνήθως µικρές µόνο διαφοροποιήσεις στα χαρακτηριστικά τους και αντιµετωπίζονται ως µια κοινή 

κατηγορία υγρών αποβλήτων όσον αφορά την επεξεργασία τους Η επεξεργασία των λυµάτων έχει 

ως στόχο την επιτάχυνση των διεργασιών µε τις οποίες επιτυγχάνεται ο καθαρισµός τους στη φύση. 

Στην Κύπρο, η επεξεργασία των λυµάτων, ιδιαίτερα σήµερα που οι υδατικοί πόροι διαρκώς 

µειώνονται και τείνουν να εξαντληθούν, θεωρείται πολύ σηµαντική, αφού επιτρέπει την 

επαναχρησιµοποίησή τους.  

Η επεξεργασία των αστικών λυµάτων διέπεται από την οδηγία 91/271/ΕΟΚ του Συµβουλίου 

των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Ο κύριος στόχος της οδηγίας 91/271/ΕΟΚ είναι η προστασία του 

υδάτινου περιβάλλοντος από τις αρνητικές επιπτώσεις της απόρριψης ανεπεξέργαστων αστικών 

λυµάτων. Η κύρια υποχρέωση που έχουν τα κράτη µέλη συνίσταται στη δηµιουργία υποδοµής για 

αποχετευτικά συστήµατα, δηλαδή εγκατάσταση αποχετευτικών δικτύων και κατασκευή σταθµών 

επεξεργασίας λυµάτων. 

Στην Αψιού δεν υπάρχει αποχετευτικό σύστηµα, αλλά βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία 

εύρεσης του κατάλληλου τεµαχίου για την κατασκευή των εγκαταστάσεων του βιολογικού 

καθαρισµού. Η µελλοντική εξέλιξη της περιοχής όσον αφορά τα αβιοτικά χαρακτηριστικά, 

αναµένεται να µεταβληθεί σηµαντικά σε σχέση µε την παρούσα κατάσταση. Η σηµαντικότερη 

µεταβολή αναµένεται να συµβεί στην ποιότητα των υδατικών πόρων (π. Γαρύλλης, αργάκια κ.λπ.) 

της περιοχής οι οποίοι αποτελούν τους αποδέκτες των ανεπεξέργαστων λυµάτων. Το πρόβληµα της 

υποβάθµισης των υδάτινων πόρων εξαιτίας της διάθεσης σε αυτούς των ανεπεξέργαστων οικιακών 

λυµάτων, των οικισµών που δεν διαθέτουν ολοκληρωµένο σύστηµα διαχείρισης λυµάτων σε 

συνδυασµό µε την αλόγιστη χρήση λιπασµάτων και φυτοφαρµάκων που δεν υπακούουν στους 

σύγχρονους κανόνες κατασκευής και λειτουργίας, αποτελούν ήδη σήµερα και θα αποτελέσουν 

εντονότερα µελλοντικά, σηµαντικό πρόβληµα για την περιοχή που αφορά τόσο στην ανάπτυξή της 
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όσο και στην προστασία της δηµόσιας υγείας. Παράλληλα θα αποτελέσουν τροχοπέδη στην 

ανάπτυξής της, αφού επηρεάζουν άµεσα το φυσικό περιβάλλον της το οποίο αποτελεί και το 

συγκριτικό της πλεονέκτηµα όσον αφορά τον οικοτουρισµό αλλά και τις λοιπές µορφές του 

τουρισµού που δύναται να αναπτυχθούν στην περιοχή. 

Η νιτρορύπανση των υπόγειων και των επιφανειακών νερών είναι ένα πολυσύνθετο 

φαινόµενο που οφείλεται κατά κύριο λόγο στις γεωργικές δραστηριότητες (οι οποίες είναι 

εκτεταµένες στην Αψιού).  

Κύρια πηγή των νιτρικών στο έδαφος είναι τα αζωτούχα λιπάσµατα, τα οποία 

χρησιµοποιούνται στην γεωργία ευρέως, η οργανική ουσία του εδάφους, διάφορα οργανικά 

υπολείµµατα, κοπριές ζώων και άλλα.  

Η Κυπριακή ∆ηµοκρατία µε την σειρά της έχει υιοθετήσει µε σχετική νοµοθεσία τους Περί 

Ελέγχου της Ρύπανσης των Νερών Νόµους του 2002 µέχρι 2008, οι οποίοι περιλαµβάνουν όλες τις 

σηµερινές αντιλήψεις για τη διαφύλαξη και βελτίωση της ποιότητας των νερών τόσο των υπογείων 

όσο και των επιφανειακών. 

Με βάση το νόµο και τη σχετική Οδηγία 91/676/ΕΟΚ για τη Νιτρορύπανση Γεωργικής 

Προέλευσης, έχουν εκδοθεί Κανονισµοί (Κ.∆.Π. 534/2002), οι οποίοι καθορίζουν ποιοτικούς στόχους 

για τα νερά, µέτρα για προστασία των νερών και έλεγχο της ποιότητας των αποβλήτων των οποίων 

απαγορεύεται η απόρριψη, µέτρα για τον τρόπος διάθεσης τους και υιοθέτηση του Κώδικα Ορθής 

Γεωργικής Πρακτικής. Στόχος του Κώδικα Ορθής Γεωργικής Πρακτικής είναι η µείωση της 

νιτρορύπανσης από τη χρήση λιπασµάτων και κτηνοτροφικών αποβλήτων και η εισαγωγή 

αποδεκτών πρακτικών για τη χρήση επεξεργασµένου νερού και λάσπης στη γεωργία, για προστασία 

της δηµόσιας υγείας και του περιβάλλοντος. 

Σύµφωνα µε το περί Ελέγχου της Ρύπανσης των Νερών (Ευπρόσβλητες Ζώνες λόγω 

Νιτρορύπανσης και Κατηγορίες Νερών που Υφίστανται ή Ενδέχεται να Υποστούν Νιτρορύπανση) 

∆ιάταγµα του 2008 (Κ.∆.Π. 186/2008) έχουν καθοριστεί πέντε ευπρόσβλητες ζώνες στα νιτρικά 

(NVZs) στα Kοκκινοχώρια, στην περιοχή Κίτι-Περβόλια, στο Ακρωτήρι, στην Πάφο και στην Πόλη 

Χρυσοχούς. 

Αναφορικά µε την πυρασφάλεια αυτή εµπίπτει στην αρµοδιότητα του ∆ασονοµείου Λουβαρά 

το οποίο µεριµνά για την κατασκευή πυροφυλακίων και δασικών σταθµών, αποθηκών υλικών, τη 

διάνοιξη και έργα συντήρησης δασικών δρόµων, την κατασκευή δεξαµενών νερού για πυρόσβεση. 
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Α.4.2. Πολιτιστικό Περιβάλλον 

Α.4.2.1. Ιστορικά χαρακτηριστικά και µνηµεία, έθιµα, παραδόσεις 

� Ιστορικά στοιχεία 

Η κατανόηση της ιστορίας της Κύπρου, λόγω έλλειψης γραπτών κειµένων, στηρίζεται πολλές 

φορές στην πλούσια αρχαιολογική κληρονοµιά της, η οποία µαρτυρά τις αλληλεπιδράσεις των 

κατοίκων του νησιού µε τις γειτονικές χώρες, διατηρώντας τον µοναδικό Κυπριακό χαρακτήρα του 

νησιού. Τα εκκλησιαστικά και εθνολογικά αντικείµενα λατρείας, που χρονολογούνται από τον 4ο 

αιώνα µ.Χ. µέχρι περίπου τον 15ο αιώνα µ.Χ. και περιλαµβάνουν αντικείµενα όπως εικόνες, 

ψηφιδωτά και τοιχογραφίες, απεικονίζουν το ψηλό καλλιτεχνικό επίπεδο της Κύπρου. 

Η Επαρχία Λεµεσού διαθέτει αξιόλογους ιστορικούς και πολιτιστικούς πόρους. Bρίσκεται 

ανάµεσα σε δυο αρχαίες πόλεις - βασίλεια, την Aµαθούντα στα ανατολικά και το Kούριο στα δυτικά. 

Mε το όνοµα Nεάπολις άρχισε να αναφέρεται ήδη από την πρώιµη Bυζαντινή εποχή. Στα µεσαιωνικά 

χρόνια η Λεµεσός φιλοξένησε το γάµο του Pιχάρδου του Λεοντόκαρδου και της Bερεγγάριας, η 

οποία στέφθηκε εδώ βασίλισσα της Aγγλίας. Aργότερα οι Σταυροφόροι ίδρυσαν το αρχηγείο τους 

στα δυτικά της πόλης, στο µεσαιωνικό κάστρο του Kολοσσιού, όπου ενεθάρρυναν την παρασκευή 

των κρασιών ιδίως του γλυκού κρασιού, της Kουµανταρίας, που φέρει το αρχαιότερο όνοµα κρασιού 

στον κόσµο. 

Η Αψιού ήταν ένα από τα χωριά της Μεγάλης Κουµµανταρίας, αναφέρεται δε από τον Μας 

Λατρί ως Apsiu και Apsius. Ο Γκάννις αναφέρει την εκκλησία της Παναγίας, κτίσµα του 1740, καθώς 

και το πολύ γνωστό µοναστήρι της Αµιρούς. 

Για την ονοµασία του χωριού υπάρχουν αρκετές εκδοχές. Μια εκδοχή του Νέαρχου Κληρίδη 

αναφέρει πως το χωριό πήρε το όνοµα του από τους πρώτους µεταλλουργούς που δούλεψαν εδώ. 

Ήρθαν από την Νάξο, Ναξιώτες, Αξιώτες, Αψιώτες, Αψιού. Μια άλλη εκδοχή αναφέρει ότι αρκετοί 

κάτοικοι της Απαισιάς µετακόµισαν στην περιοχή και προήλθε η ονοµασία από το Απαισιά, Απαισιού, 

Αψιού.  

Ανάµεσα στις δύο γειτονιές του χωριού, την Πάνω Αψιού και την Κάτω Αψιού, στην κορφή 

του λόφου είναι το σχολείο. Παλαιότερα ο λόφος ήταν πιο ψηλός και επιβλητικός. Εκεί ήταν 

κτισµένο το παλιό σχολείο, ένα αρχοντικό κτίσµα του 1905 δωρεά του Θωµά Παπαδόπουλου. Το 

κτίριο αυτό κατεδαφίστηκε, ο λόφος χαµήλωσε και διαπλατύνθηκε για να κτιστεί το καινούργιο 

σχολείο. 

Από το νότιο µέρος του σχολείου φαίνεται η «Οινοποιητική». Πριν από αρκετά χρόνια γινόταν 

επί τόπου η επεξεργασία των σταφυλιών για να παραχθεί η κουµανταρία. Για δεκαπέντε µέρες το 

γήπεδο, τα αλώνια και τα γύρω χωράφια µετατρέπονταν σε µια µεγάλη «απλώστρα», όπου 

απλώνονταν τα σταφύλια για να µαραθούν. Πολλά σχολεία διοργάνωναν εκδροµές για να 

παρακολουθήσουν από κοντά την διαδικασία παραγωγής της κουµανταρίας. Σήµερα το εργοστάσιο 

παραµένει κλειστό και βουβό µε την ελπίδα πως θα επαναλειτουργήσει.  
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Στη περιοχή του χωριού παλαιότερα λειτουργούσαν και αρκετά µεταλλεία και λατοµεία. Το 

µεταλλείο σιδηροπυρίτη λειτούργησε από το 1934-1954 ενώ το µεταλλείο χαλκοπυρίτη είναι 

παλαιότερο. Υπήρχε το λατοµείο που έβγαζε χώµα για την κατασκευή κεραµιδιών και τούβλων, ενώ 

ένα άλλο έβγαζε χώµα για την παραγωγή πιθαριών και για µικρές πλάκες, ενώ κάποιο άλλο έβγαζε 

χώµα για την κατασκευή πιάτων και άλλων αγγείων. Από το 1940 µέχρι το 1965 σχεδόν όλο το 

χωριό δούλευε στο «Χώµα». Σήµερα τίποτα από αυτά δεν λειτουργεί. Το µόνο που χρειάζεται είναι 

η αναδάσωση και αποκατάσταση του τοπίου. 

Πριν εµφανιστούν τα σύγχρονα ελαιοτριβεία υπήρχαν στο χωριό δύο ελιόµυλοι που ανήκαν 

στην εκκλησία. Ότι αποµένει σήµερα από τους δύο ελιόµυλους είναι µια µυλόπετρα στην αυλή του 

Αγίου Επιφανίου και ένα µέρος του πιεστηρίου στον ελιόµυλο της Παναγίας. 

Η Αψιού συµµετείχε ενεργά σε µια σειρά από αγώνες για προάσπιση της πατρίδας. Οι κάτοικοι 

του χωριού έλαβαν µέρος στους Βαλκανικούς Πολέµους, στους Παγκόσµιους Πολέµους, στον αγώνα 

της Ε.Ο.Κ.Α, στα γεγονότα του 1963, καθώς και στον πόλεµο του 1974. 

Η συµµετοχή της Αψιού στους Βαλκανικούς Πολέµους επισφραγίστηκε µε τη θυσία του 

Κυριάκου Κυριακίδη στη µάχη για την απελευθέρωση των Ιωαννίνων. Το όνοµα του αναγράφεται σε 

µνηµείο αγώνος, το οποίο ανεγέρθη προς τιµήν αγωνιστών των Βαλκανικών Πολέµων στην αυλή 

της εκκλησίας της Αγίας Νάπας στη Λεµεσό. 

Ιδιαιτέρως ενεργή θεωρείται η συµβολή των κατοίκων της Αψιού στους Παγκόσµιους 

Πολέµους. Σαφέστερα, στον Α΄ Παγκόσµιο Πόλεµο κατατάχθηκαν στον ελληνικό στρατό αρκετές 

δεκάδες κατοίκων του χωριού. Μερικοί από τους αγωνιστές του Α΄ Παγκοσµίου Πολέµου είναι  Α. 

Κυριάκου, ο Χριστόφορος Χριστοφόρου, ο Ιάκωβος Βοσκαρίδης, Κωστής Παναγή-Φιάκκας, Γεώργιος 

Κουρτελής, Πολλής Ιωάννου, Μιχαήλ Καβαζής και πολλοί άλλοι. 

Στο Β΄ Παγκόσµιο Πόλεµο αγωνίστηκαν ο Παύλος Μελάς, ο ∆ήµος Κ. Πέλεντρος, ο 

Χρύσανθος Βοσκαρίδης, ο ∆ηµήτρης Απαισιώτης, ο Γρηγόρης Κ. Φιάκκας, ο Γεώργιος Σώτος, ο 

Ευαγόρας Παφίτης, ο Μιχαήλ Μαναγρίτης , ο Πολύκαρπος Αναστάση, ο Παύλος Στυλιανού, 

Κριτωνής ∆ηµητρίου, Απαισιώτης Πέτρος, η Ναυσικά Παπαδοπούλου, ο Αντρέας Πολλή και ο Πολλής 

Ιωάννου. Πολλοί απ’ αυτούς έζησαν την σκληρότητα του πολέµου µέσα από την αιχµαλωσία. 

Οι αντιξοότητες του πολέµου, αποτυπώνονται µε σαφήνεια στη διήγηση ενός παλαίµαχου του 

Β΄ Παγκοσµίου Πολέµου, του Παντελή Ι. Παφίτη. Ειδικότερα, ο Παφίτης αναφέρει: «Κατά την 

υποχώρηση πήγαµε στο Ναύπλιο και στη συνέχεια στην Καλαµάτα, όπου µας συνέλαβαν οι 

Γερµανοί- Μάιος του 1941. Εννιά χιλιάδες άτοµα µας κουβάλησαν στην Κόρινθο και µε τρένο µέσα 

από απερίγραπτες ταλαιπωρίες φτάσαµε στο Μπρούκς της Γερµανίας», «φάνηκα τυχερός που έµεινα 

ζωντανός. Το Μάη του 45 µας ελευθέρωσαν οι Ρώσσοι». 

Το χωριό συνέβαλε και στον Εθνικό Απελευθερωτικό Αγώνα του 1955-59 κατά της Αγγλικής 

Αποικιοκρατίας. Το χωριό αποτέλεσε χώρο φιλοξενίας των καταζητούµενων και παράλληλα, 

σηµαντικό κέντρο τροφοδοσίας των αγωνιστών. 
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Το εθνικό φρόνηµα και η πίστη στα ιδανικά  των κατοίκων του χωριού, διαφαίνονται έντονα 

από την συµµετοχή τους στην Ε.Ο.Κ.Α, την Εθνική Οργάνωση Κυπρίων Αγωνιστών. Συγκεκριµένα, ο 

Χαράλαµπος Στυλιανού και ο Κύπρος Μιχαηλίδης υπέφεραν τα δεινά των βασανιστηρίων στα 

κρατητήρια της Λευκωσίας. Ο Πολλής Ιωάννου, κάτοικος του χωριού έφτιαξε το κρησφύγετο του 

∆ιγενή στη Λεµεσό και το συντηρούσε µέχρι του θανάτου του. 

Στα γεγονότα του 1963 αλλά και στον πόλεµο του 1974, η Αψιού έδωσε ηρωικά το παρόν 

της. Ο καταδροµέας Βάσος Βασιλείου τραυµατίστηκε στον Πενταδάκτυλο, ενώ ο ∆ηµητράκης 

Απαισιώτης έπεσε µαχόµενος στην Κερύνεια.  Από το χωριό καταγόταν και ο αστυνοµικός 

Χριστόδουλος Συµεωνίδης, ο οποίος αποτελεί θύµα των µαύρων σελίδων του πραξικοπήµατος. 

Αδιαµφισβήτητα, η Αψιού επέδειξε απαράµιλλη αγωνιστικότητα σε κάθε απελευθερωτικό 

αγώνα. 

� Αξιόλογα και προστατευόµενα / προστατευταία στοιχεία πολιτιστικού 

αποθέµατος 

Σχετικά µε τους αρχαιολογικούς χώρους διακρίνονται αυτοί του Α΄ Πίνακα (κρατική 

ιδιοκτησία) και του Β΄ Πίνακα (ιδιωτική ή εκκλησιαστική ιδιοκτησία), χωρίς προβλέψεις ζωνών 

προστασίας. Όσον αφορά παλιά, αξιόλογα κτήρια είναι γενικά επιθυµητή η κήρυξή τους ως 

διατηρητέων. Στην κοινότητα της Αψιούς δεν υπάρχουν κηρυγµένοι αρχαιολογικοί χώροι, υπάρχουν 

όµως κηρυγµένα αρχαία µνηµεία. Υπάρχουν, επίσης, αξιόλογα βυζαντινά µνηµεία, διατηρητέα κτίρια 

και πολιτιστικά στοιχεία (ρωµαϊκοί τάφοι που έχουν συλλιστεί, οινοποιείο, νερόµυλοι, αλώνια, η 

βρύση του Κούκουρα κ.λπ.) τα οποία κρίνεται ιδιαιτέρως ενδιαφέρον και απαραίτητο να 

προστατευθούν βάσει της εγχώριας και διεθνούς νοµοθεσίας. 

Η ανάπτυξη της Κύπρου κατά την βυζαντινή περίοδο µαρτυρείται από τα αξιοθαύµαστα 

βυζαντινά µνηµεία που υπάρχουν και διατηρούνται. Είναι χαρακτηριστικό ότι δέκα µοναδικά και 

σπάνια βυζαντινά κυπριακά µνηµεία, οκτώ εκκλησίες και δύο µοναστήρια, στην οροσειρά του 

Τροόδους της Κύπρου, έχουν κηρυχθεί από την ΟΥΝΕΣΚΟ Μνηµεία Παγκόσµιας Κληρονοµιάς. 

Στην κοινότητα της Αψιούς, υπάρχουν τα παρακάτω βυζαντινά µοναστήρια και εκκλησίες, 

υποδηλώνοντας την ανάπτυξη στην περιοχή κατά την βυζαντινή περίοδο. 

Οι νόµοι και τα δεσµευτικά διεθνή κείµενα για την προστασία της πολιτιστικής κληρονοµιάς 

είναι κατ’ ελάχιστον και όχι περιοριστικά οι παρακάτω: 

1. Ο περί Αρχαιοτήτων Νόµος 

2. Ο περί Αρχαιοτήτων (τροποποιητικός) Νόµος του 2006 

3. Ο περί επιστροφής των πολιτιστικών αγαθών Νόµος του 2002 

4. Ο περί εξαγωγής των πολιτιστικών αγαθών Νόµος τους 2002 

5. Οι περιορισµοί που τίθενται για τις προϊστορικές και κλασσικές αρχαιότητες της Κύπρου 

6. Οι περιορισµοί που τίθενται για τα Βυζαντινά, Εκκλησιαστικά µνηµεία και για τα 

Τελετουργικά Εθνογραφικά της Κύπρου 
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7. Ο περί αναγνώρισης Ιδιωτικών Μουσείων και Μουσείων των Αρχών Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης (διαδικασία και προϋποθέσεις) Νόµος του 2009 

8. Σύµβαση της Χάγης, 14 Μαρτίου 1954, «για την προστασία των πολιτιστικών αγαθών σε 

περίπτωση ενόπλου συρράξεως». Η Σύµβαση συνοδεύεται από έναν εκτελεστικό 

Κανονισµό και ένα Πρωτόκολλο που αποβλέπουν στην τεχνική πραγµάτωσή της. 

9. Η Σύσταση της Γενικής Συνδιάσκεψης της UNESCO, 19 Νοεµβρίου 1964, «για τα µέτρα 

που πρέπει να ληφθούν µε σκοπό να εµποδιστεί η εξαγωγή, εισαγωγή και µεταβίβαση των 

παράνοµα κτηθέντων πολιτιστικών αγαθών». 

10. Η Ευρωπαϊκή Σύµβαση «για την προστασία της αρχαιολογικής κληρονοµιάς» που 

υιοθετήθηκε στο Λονδίνο στις 6 Μαΐου 1969 από τα µέλη του Συµβουλίου της Ευρώπης. 

11. Σύµβαση της 14ης Νοεµβρίου 1970, η οποία συνάφθηκε υπό την αιγίδα της UNESCO «για 

τα µέτρα που πρέπει να ληφθούν ώστε να εµποδιστεί η εξαγωγή, εισαγωγή και 

µεταβίβαση των παράνοµα κτηθέντων πολιτιστικών αγαθών». 

12. Η ∆ιεθνής Σύµβαση του Παρισιού της 16ης Νοεµβρίου 1972 «για την προστασία της 

παγκόσµιας πολιτιστικής και φυσικής κληρονοµιάς». 

13. Χάρτα της Βενετίας (1964) 

14. ∆ιακήρυξη του Άµστερνταµ (1975) 

15. Σύµβαση της Γρανάδας (1985) 

16. ∆ιεθνής Χάρτα για την προστασία των Ιστορικών Πόλεων (1987) κ.λπ. 

Μονή και ναός Αµιρούς (Κ.∆.Π. 658/66) 

Σε απόσταση µερικών χιλιοµέτρων ανατολικά του χωριού Αψιού και βόρεια του χωριού 

Μαθηκολώνη της Επαρχίας Λεµεσού βρίσκεται το Μοναστήρι της Παναγίας Φανερωµένης Αµιρούς. 

Το Μοναστήρι είναι κτισµένο στους πρόποδες του Κακοµάλλη και σε θέση που µπορεί κανείς 

να έχει µεγάλη θέα µέχρι τη θάλασσα του Ζυγίου. 

Η ίδρυση του εκ παραδόσεως ανάγεται στον 12ον αιώνα. Μαρτυρείται σαν Βασιλοµονάστηρο. 

Στη συνέχεια ανεδείχθη σε ανδρικό Μοναστήρι που στη µεγαλύτερη του ακµή (17ον αιώνα) έφτασε 

στους εκατόν ένα µοναχούς. Στην Ιερά Μονή ανήκαν και δύο µετόχια εκ των οποίων το ένα 

βρίσκεται βόρεια της Μονής και είναι αφιερωµένο στον Άγιο µάρτυρα Φώτιο και το άλλο νότια 

αφιερωµένο στην Αγία µεγαλοµάρτυρα Μαρίνα.  

Ήταν πλούσιο µε πολλά κτήµατα γύρω από τη Μονή που όταν παρήκµασε το Μοναστήρι 

πωλήθηκαν στους κατοίκους των γύρω χωριών. Με την επανίδρυση της Μονής τον Σεπτέµβριο του 

1997 έχουν αγοραστεί από την Ιερά Μητρόπολη Λεµεσού αρκετά κτήµατα τα οποία είναι 

απαραίτητα για τη διαφύλαξη του ησυχαστικού της Μονής. 
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Για την επωνυµία Αµιρού η επικρατέστερη παράδοση αναφέρει ότι κάποιος Εµίρης από την 

Συρία είχε µια κόρη τυφλή εκ γενετής. Θέλησε να την πάρει στο εξωτερικό για θεραπεία και 

παραπλέοντος τις ακτές της Αµαθούντας η τυφλή κόρη είδε για πρώτη φορά φως σε κάποιο σηµείο. 

Ακολουθώντας το φως οδηγήθηκαν στο χώρο όπου ακόµη και σήµερα υπάρχει το ιαµατικό αγίασµα 

της Μονής το οποίο αναβλύζει από βράχο. Εκεί ακριβώς βρέθηκε και η µικρή εικόνα της Παναγιάς 

Βρεφοκρατούσας η οποία ανάγεται στην εποχή των Εικονοµαχιών. Η Εικόνα αυτή βρίσκεται σήµερα 

ενσωµατωµένη σε µεγαλύτερη εικόνα της Θεοτόκου η οποία ανάγεται στον 16ον αιώνα και είναι 

τοποθετηµένη στο τέµπλο της Μονής και αυτή ακριβώς είναι η θαυµατουργός εικόνα της Παναγίας 

Φανερωµένης. 

Η κόρη του Εµίρη αφού νίφτηκε από το αγίασµα βρήκε το φως της. Ο Εµίρης ως ένδειξη της 

ευγνωµοσύνης του στην Παναγία ανέγειρε το πρώτο Ναό ο οποίος διασώζεται µέχρι σήµερα 

ανακαινισµένος. Το τέµπλο είναι ξυλόγλυπτο και επίχρυσο εξαιρετικής τέχνης έργο του 17ου αιώνα. 

Οι εικόνες χρονολογούνται από τον 15ον - 17ον αιώνα. 

Το Μοναστήρι είναι αφιερωµένο στη Ζωοδόχο Πηγή, εορτάζει Παρασκευή ∆ιακαινησίµου και 

τελείται αγρυπνία. Πανηγυρίζει Κυριακή του Θωµά για διευκόλυνση της προσέλευσης των πιστών. 

Επίσης τιµάται της Παναγίας Φανερωµένης στις 23 Αυγούστου απόδοση της Κοιµήσεως µε 

αγρυπνία.  

Η ανακαίνιση της Μονής είναι έργο της µακαριστής γερόντισσας Μαρίας η οποία ήταν η πρώτη 

οικήτωρ και κτήτωρ της Μονής, όπου εγκαταστάθηκε εκεί µε µικρή συνοδεία αδελφών. Αυτό έγινε 

κατά προτροπή και ευλογία του γέροντος Πορφύριου ο οποίος υπήρξε πνευµατικός καθοδηγητής 

της γερόντισσας Μαρίας για σειρά ετών. Η γερόντισσα Μαρία λόγω ασθενείας απεβίωσε στις 

7/10/2001 και ενταφιασθεί στην Ιερά Μονή της Παναγίας κατά την επιθυµία της.  

Σήµερα οι διαµονή των µοναχών γίνεται σε πρόχειρα λυόµενα καταλύµατα, ενώ στην περιοχή 

που γειτνιάζει µε τον ναό εκτελούνται οικοδοµικές εργασίες ανέγερσης νέας οικοδοµής. Σύµφωνα µε 

τη σχετική γνωµάτευση του Υπουργείου Γεωργίας Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος / Υπηρεσία 

Περιβάλλοντος και τη σχετική Προκαταρκτική Περιβαλλοντική Έκθεση Εκτίµησης Επιπτώσεων ενώ η 

αρχική εισήγηση ήταν για την ανέγερση διώροφης οικιστικής µονάδας µε 45 κελιά και κοινούς 

χώρους (κουζίνες, τουαλέτες, πλυσταριό κ.λπ.), η τελική αδειοδότηση δόθηκε για την κατασκευή 22 

κελιών αντί 45 και υπό την προϋπόθεση της αφαίρεσης του κάθετου τµήµατος του αρχικώς 

προτεινόµενου σχεδίου σχήµατος Π.  
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Η µονή βρίσκεται εντός ζώνης Ζ3 προστασίας και η χρήση της ευρύτερης περιοχής 

κατασκευής των νέων έργων ήταν καλλιέργειες µε κηπευτικά είδη και οπωροφόρα δένδρα για τις 

ανάγκες του µοναστηριού. 

Στη µονή αυτή τη στιγµή διαµένουν 6 καλόγριες, ενώ λειτουργεί πωλητήριο παραδοσιακών 

χειροποίητων προϊόντων και θρησκευτικών ειδών, και χώρος υποδοχής (αναγνωστάριο). 

   

 

Ξωκλήσι Παναγίας Χρυσογαλούσας (Κ.∆.Π. 75/2008) 

Λίγο έξω από το χωριό και ανατολικά αυτού, βρίσκεται το µικρό ξωκλήσι της Παναγίας της 

Χρυσογαλούσας. Κτίστηκε µεταξύ του 1700 – 1711 και ο ναός µπορεί να φιλοξενήσει µέχρι και 150 

άτοµα.  

Μικρό εκκλησάκι, ανάµεσα σε βουνό και ποτάµι. Πετρόκτιστο εξωτερικά, µονόκλιτης µορφής 

αρχιτεκτονικά και µε τριγωνική στέγη κατασκευασµένο. 

Εσωτερικά είναι ασπρισµένο. Το όµορφο και 

ξυλόγλυπτο τέµπλο του µε χρυσοµπογιά βαµµένο και 

εµπλουτισµένο µε φορητές εικόνες, δίνει τον πλούτο 

και την καλαισθησία του γλυπτού, στον χώρο του 

ναού.  

Πιο πέρα ο ξύλινος γυναικωνίτης δίνει την αισθητή του παρουσία. Θα φιλοξενεί γύρω στις 30-

50 γυναίκες. Το καµπαναριό περικλείεται και αυτό µέσα στη στέγη του ιερού. 

Η αφιερωµένη εικόνα της Χρυσογαλούσας, χρονολογείται από τον 15ον αιώνα και φυλάγεται 

στο ξωκλησάκι.  

 

Η εύρεση της εικόνας αποδίδεται στο 

παρακάτω γεγονός: ανατολικά από το 

ξωκλήσι, δύο – τρία χιλιόµετρα απόσταση, 

ένας βοσκός καθώς έβοσκε τα πρόβατα του, 

ξαφνικά µπροστά του παρουσιάστηκε ένα 

φως. Το ακολούθησε και κατέληξε σε µια 

σπηλιά.  

Μπαίνοντας µέσα στη σπηλιά αυτή, το φως αυτό τον οδήγησε µπροστά στην εικόνα της Παναγίας 

της Χρυσογαλούσας. Λίγο πιο κάτω έξω από την σπηλιά, υπάρχει ένας βράχος όπου είναι και το 

αγίασµα της Παναγίας. Κάτω από το βράχο αυτό υπάρχουν σταλακτίτες. Σε µια πλευρά του βράχου 
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φαίνεται να σχηµατίζονται τα στήθια γυναίκας, όπου από εκείνο το βράχο βγαίνει γάλα ξινό. Το 

παράξενο φαινόµενο που συµβαίνει εκεί µέχρι και σήµερα, είναι πως, όσο φουρτουνιασµένος και να 

κατεβαίνει ο ποταµός, το πληµµύρισµα του δεν αναµιγνύεται µε το αγίασµα σύµφωνα µε τις 

µαρτυρίες των κατοίκων. 

Η Παναγία Χρυσογαλούσα γιορτάζεται στις 15 Αυγούστου. 

� Μη κηρυγµένα αξιόλογα µνηµεία 

Άλλα αξιόλογα µνηµεία τα οποία δεν είναι όµως κηρυγµένα αρχαία µνηµεία είναι τα 

παρακάτω: 

Εκκλησία Αγίου Επιφανίου 

Στην Κάτω Αψιού, βρίσκεται η εκκλησία του Αγίου Επιφανίου, οικοδόµηµα του 19ου αιώνα. 

Στην αυλή του Αγίου Επιφανίου εκτίθενται αποµεινάρια των δυο παλαιών ελαιοτριβείων του χωριού, 

µια µυλόπετρα και µέρος του πιεστηρίου. 

Ερείπιο Αγίου Μάµα 

Σε µικρή απόσταση από την Οινοποιητική, βρίσκεται το ερειπωµένο ξωκλήσι, αφιερωµένο 

στον Άγιο Μάµα. Σήµερα, έχει αποµείνει µονάχα η Αγία Τράπεζα, όπου έχει τοποθετηθεί ένα λιτό 

προσκυνητάρι µε την εικόνα του Αγίου και ένα καντήλι. 

� ∆ιατηρητέα Κτίρια 

Η αρχιτεκτονική κληρονοµιά περιλαµβάνει όχι µόνο µεµονωµένα κτίρια εξαιρετικής ιστορικής, 

αρχιτεκτονικής, αρχαιολογικής αξίας και το άµεσο περιβάλλον τους, αλλά και περιοχές ιστορικού ή 

πολιτιστικού ενδιαφέροντος ή αρχιτεκτονικά σύνολα που περιλαµβάνουν όλα τα κτίρια πολιτιστικής 

αξίας, από τα πιο σηµαντικά µέχρι τα πιο απλά κτίρια συνοδείας. 

∆ιατηρητέα οικοδοµή ονοµάζεται κάθε οικοδοµή για την οποία έχει εκδοθεί ∆ιάταγµα 

∆ιατήρησης από τον Υπουργό Εσωτερικών σύµφωνα µε το Άρθρο 38 του περί Πολεοδοµίας και 

Χωροταξίας Νόµου. 

Παρακάτω αναφέρονται τα διατηρητέα κτίρια της κοινότητας Αψιούς. 

  

Κ.∆.Π. 296/02, Α/Α 34, Αρ. Τ.Ρ.Η. 472 Α/Α 32, Αρ. Τ.Ρ.Η. 467 
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Κ.∆.Π. 268, Α/Α 46, Αρ. Τ.Ρ.Η. 492 Κ.∆.Π. 234/94 

  

Κ.∆.Π. 551/03, Α/Α 48, Αρ. Τ.Ρ.Η. 475 Κ.∆.Π. 551/03, Α/Α 45, Αρ. Τ.Ρ.Η. 475 

  

Κ.∆.Π. 137/07, Α/Α 64, Αρ. Τ.Ρ.Η. 513 Κ.∆.Π. 137/07, Α/Α 66, Αρ. Τ.Ρ.Η. 513 

 

Με τη διατήρηση της αρχιτεκτονικής κληρονοµιάς, εξασφαλίζεται η διατήρηση της ιστορικής 

µνήµης κάθε περιοχής και η βελτίωση της ποιότητας ζωής. Σήµερα, ενώ οι κίνδυνοι για την 

πολιτιστική κληρονοµιά παραµένουν σοβαροί (αλλοίωση του χώρου (κτιστού και φυσικού), 

λανθασµένη τουριστική αξιοποίηση, εγκατάλειψη, φυσική φθορά κ.λπ), η κοινωνική αντίληψη για 

την αξία της είναι αυξηµένη. Επιπλέον, έχει διαπιστωθεί ότι η διάσωση των παραδοσιακών κτιρίων 

βοηθά στην εξοικονόµηση των φυσικών πόρων και την καταπολέµηση της σπατάλης – ζητήµατα 

πολύ σηµαντικά για τη σηµερινή κοινωνία – καθώς και στον έλεγχο του σφετερισµού της γεωργικής 

/ αγροτικής γης και στη µείωση των µετακινήσεων του πληθυσµού προς επίτευξη αειφόρου 

ανάπτυξης. 
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� Λοιπά Πολιτιστικά Στοιχεία 

Στα σύνορα του χωριού, σώζονται οι κτιριακές εγκαταστάσεις της Οινοποιητικής, όπου για 

πολλά χρόνια γινόταν η επεξεργασία του σταφυλιού για την παραγωγή κουµανταρίας. Τα κτίρια της 

Οινοποιητικής θα µπορούσαν να αξιοποιηθούν και να χρησιµοποιούν ως µουσείο π.χ. γεωργικής 

φύσεως και να ενταχθούν στο δίκτυο «δρόµοι του κρασιού» λόγω της σηµαντικής ιστορικής και 

πολιτιστικής του αξίας. 

Ο ξενώνας των δασκάλων, που ανακαινίσθηκε πρόσφατα, θα µπορούσε να αναδειχτεί µε το 

να χρησιµοποιηθεί ως περιβαλλοντικό κέντρο για το δάσος ή Κοινοτικό Γραφείο ή γραφείο 

αγροτουρισµού και ενηµέρωσης για ξενώνες. 

Επίσης, αξιόλογος είναι ο νερόµυλος του χωριού, γνωστός ως Παλιόµυλος, και η βρύση του 

Κούκουρα µέσα στην κοίτη του ποταµού Γαρύλλη, ενώ σ’ όλο το χωριό υπάρχουν διάσπαρτες 

βρύσες. Τέλος, αξιόλογο πολιτιστικό στοιχείο αποτελούν και τα αλώνια της κοινότητας. 

� Έθιµα – Παραδόσεις 

Πολιτιστικές εκδηλώσεις - Πανηγύρια 

Τα Θεοφάνια, πραγµατοποιείται λειτουργία και βάπτιση στην εκκλησία της Παναγίας της 

Γαλατούσας καθώς επίσης αγιασµός στο ποτάµι. Επιπλέον, της Παναγίας Γαλακτοτροφούσας γίνεται 

γιορτή για κοπή βασιλόπιτας και προσφορά παραδοσιακών εδεσµάτων. Επίσης, στις 12 Μάη γίνεται 

το πανηγύρι του Αγίου Επιφανίου και το βράδυ της παραµονής γίνεται εκκλησιασµός και λιτανεία 

στην Κάτω Αψιού. το 1ο Σάββατο του Σεπτέµβρη οργανώνεται κοινοτική χοροεσπερίδα, και στη 

Μονή Αµιρούς γίνεται πανηγύρι την Κυριακή του Θωµά. 

Παραδοσιακά επαγγέλµατα 

Στην Αψιού επέζησαν αρκετά από τα παραδοσιακά επαγγέλµατα του τόπου, όπως του 

παραγωγού κουµανταρίας, του ψωµά, του κατασκευαστή βουρκών και τριχαρκάς. Οι πλείστοι, 

όµως, Αψιώτες ασχολήθηκαν µε γεωργικές εργασίες, όπως την καλλιέργεια της γης και συγκοµιδή 

καρπών. Οι γεωργικές εργασίες, αποτελούσαν τη βασική ενασχόληση των κατοίκων του χωριού. 

Συγκεκριµένα, ασχολούνταν µε τη συγκοµιδή χαρουπιών, σταφυλιών και ελιών ανάλογα µε την 

εποχή. Ο Αψιώτης Φειδίας Ιωαννίδης,  αναφέρει «πριν καλά-καλά τελειώσουν τα χαρούπια άρχιζε ο 

τρύγος των σταφυλιών. Συνέχιζε η συγκοµιδή των ελιών, η σπορά και οι δουλειές δεν τέλειωναν 

ποτέ». 

Ο προαναφερόµενος µάλιστα Αψιώτης διασώζει αρκετές ενδιαφέρουσες πληροφορίες, 

σχετικές µε το µάζεµα των χαρουπιών. Σαφέστερα, αναφέρει πως στο µάζεµα των χαρουπιών δεν 

συµµετείχαν µόνο οι Αψιώτες αλλά  και οι κάτοικοι των γύρω χωριών, άνδρες, γυναίκες και παιδιά. 

Ο ίδιος λέει χαρακτηριστικά πως «έρχονταν να δουλέψουν στα χαρούπια, στο 'µαύρο χρυσό' της 

Κύπρου». Επιπλέον, οι χωρικοί χωρίζονταν σε οµάδες, συνηθέστερα οι νεαρότεροι ανέβαιναν στη 

χαρουπιά για να κουνήσουν τα κλαδιά, ενώ οι υπόλοιποι έκαναν διαλογή των καρπών που έπεφταν 

στο έδαφος. Έπειτα, ο αγωγιάτης αναλάµβανε τη µεταφορά των χαρουπιών, άλλοτε στη 

Συνεργατική και άλλοτε στους εµπόρους. 
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Μια άλλη γεωργική εργασία, η οποία απασχολούσε σχεδόν όλο το χωριό ήταν ο τρύγος. 

Παραδοσιακά, ο τρύγος άρχιζε την εποµένη της Παναγίας, στις 9 Σεπτεµβρίου, και διαρκούσε 

περίπου δέκα ηµέρες. Αµέσως µετά τον τρύγο, τα σταφύλια µεταφέρονταν στο ληνό, για να εξαχθεί 

ο µούστος. Εν συνεχεία, ο µούστος τοποθετείτο στις «στέρνες για ζύµωση», ούτως ώστε να 

παρασκευαστεί το παραδοσιακό κρασί, η κουµανταρία. Μέχρι το 1970, η επεξεργασία των 

σταφυλιών γινόταν στους δυο ληνούς της Αψιού, οι οποίοι χάρισαν το όνοµά τους στις τοποθεσίες 

που βρίσκονται. 

Πρέπει να σηµειωθεί πως η παραγωγή της κουµανταρίας ήταν άλλη µια από τις βασικότερες 

ενασχολήσεις των Αψιωτών. Ήδη από τα µεσαιωνικά χρόνια, οι Αψιώτες παρήγαγαν «το περίφηµο 

εύγεστο, γλυκό κρασί» για να προµηθεύσουν τον Κουµαντάτορα και τους άλλους ευγενείς του 

Κολοσιού. ∆υστυχώς, όµως, στις µέρες µας η παραγωγή της κουµανταρίας έχει περιοριστεί 

σηµαντικά, εφόσον πλέον θεωρείται ασύµφορη. 

Στο παρελθόν, στο χωριό άνθισε η τέχνη κατασκευής «βουρκών» καθώς και «τριχαρκάς». Οι 

βούρκες, ένα είδος σάκας, κατασκευάζονταν από δέρµα αίγας.  Σαφέστερα, όπως αφηγείται ο 

κατασκευαστής βουρκών Χαράλαµπος Λεβέντης, «ο λαιµός µένει στο κάτω µέρος και ράβεται µε 

δερµάτινα λουριά. Το άλλο άκρο γυρίζει ανάποδα, σχίζεται και σχηµατίζονται τα κλώσια».  Στην 

«πλάτη» βούρκας προστίθενται δυο λουριά, για να µπορεί να µεταφέρεται µε ευκολία.  

Η τέχνη της τριχαρκάς, δηλαδή ένα είδος σχοινιού, απαιτούσε λιγότερο χρόνο απ’ ότι η 

κατασκευή της βούρκας. Γ’ αυτό συχνά οι τεχνίτες που έφτιαχναν βούρκες, ενασχολούνταν και µε 

την κατασκευή τριχαρκάς. Ο προαναφερόµενος Αψιώτης τεχνίτης, εξηγεί πως οι τριχαρκές «είναι 

σχοινιά καµωµένα από τρίχες κατσίκας».  Οι «τρίχες της κατσίκας» τύγχαναν ειδικής επεξεργασίας. 

Σαφέστερα, όπως προσθέτει ο πιο πάνω τεχνίτης, οι τρίχες χωρίζονται µ’ ένα  ειδικό αδράχτι, 

γνωστό ως «αδρακτά», έτσι ώστε να δηµιουργηθούν χοντρές κλωστές». Εν συνεχεία, «πλέκονται  

και γίνονται τα τρίχινα σχοινιά». 

Άλλο ένα από τα παραδοσιακά επαγγέλµατα της Αψιού, θεωρείται αυτό του ψωµά ή αλλιώς 

του «µάτζηπα».  Οι ψωµάδες έψηναν τα ψωµιά τους σε φούρνους µε ξύλα.  Είναι αξιοσηµείωτο πως 

κατά την περίοδο του πολέµου – 1940 έως 1945-, οι ψωµάδες υποχρεώνονταν να προσθέτουν στα 

ψωµιά σταφίδες, ούτως ώστε να εξοικονοµείται αλεύρι και να καταναλώνεται το πλεόνασµα της 

σταφίδας. Οι Αψιώτες «µατζηπάδες» θέλοντας να διατηρήσουν  την παραδοσιακή γεύση του 

ψωµιού, τοποθετούσαν µερικές σταφίδες µονάχα στην επιφάνεια του ψωµιού. Μ’ αυτό τον τρόπο 

εξαπατούσαν τους κυβερνητικούς υπαλλήλους που ήταν υπεύθυνοι να ελέγχουν τα ψωµιά. 

 

Α.4.2.2.Κρίσιµα ζητήµατα προστασίας και ανάδειξης του πολιτιστικού περιβάλλοντος 

Οι αρχαιολογικοί χώροι, οι χώροι ιστορικού ενδιαφέροντος και τα µνηµεία αποτελούν 

αναπόσταστο κοµµάτι της ταυτότητας κάθε περιοχής και συνδέουν το παρελθόν µε το παρόν και το 

µέλλον. Σε αυτά αποτυπώθηκαν, διασώθηκαν και αναδείχθηκαν οι πολυάριθµες κατακτήσεις στην 



ΚΥΠΡΙΑΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ,  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ – 
ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΕΟ∆ΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΗΣΕΩΣ 

«Παροχή Υπηρεσιών για την εκπόνηση Ρυθµιστικού Σχεδίου (Σχεδίου ∆ράσης)  
για τις Κοινότητες Αψιού, Παλώδια, Σπιτάλι, Φασούλα και Μαθηκολώνη»

Αρ. Σύµβασης: C/Ρυθµ.Κοινοτήτων/2/89/2008-26/10/2009

 

 

ΤΕΛΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ 
ΑΨΙΟΥΣ 

Σελ. 105 από 344 

 

αρχιτεκτονική και στις τέχνες, η λατρεία του Θείου, οι πολιτικές – ιδεολογικές πεποιθήσεις, οι 

συµβολισµοί και τα χαρακτηριστικά των κοινωνικών δοµών του παρελθόντος.  

Η ιστορία της περιοχής είναι µακραίωνη όπως αποδεικνύουν τα πλούσια αρχαιολογικά 

ευρήµατα. 

Η διατήρηση της πολιτιστικής κληρονοµιάς αποτελεί έναν από τους σηµαντικότερους 

παράγοντες για την αναπτυξιακή φυσιογνωµία της κοινότητας. Βασικός στόχος για την διατήρηση 

και αξιοποίηση της πολιτιστικής κληρονοµιάς είναι να τονώνει το ενδιαφέρον και την πεποίθηση των 

κατοίκων αλλά και των επισκεπτών για την αξία της πολιτιστικής τους κληρονοµιάς (ιστορικής, 

πολιτιστικής και αρχιτεκτονικής), για την σηµασία της προστασίας της πολιτιστικής, αρχιτεκτονική 

και ιστορικής ισορροπίας της κοινότητας, καθώς και για την αισθητική αξία του τοπίου και του 

φυσικού περιβάλλοντος της χώρας.  

Επίσης, θα πρέπει να προβάλλει την ιδέα και τις πρακτικές της βιώσιµης (αειφόρου) 

ανάπτυξης µε την πιο πλατειά έννοια του όρου, στοχεύοντας στην αρµονική συνύπαρξη του 

ανθρώπου µε την φυσική και πολιτιστική του κληρονοµιά.  

Η διατήρηση της πολιτιστική κληρονοµιάς, θα πρέπει να υποστηρίζει τις επεµβάσεις εκείνες 

που θα βελτιώσουν το περιβάλλον των οικισµών και της υπαίθρου και που θα αποτρέψουν κάθε 

είδους καταστροφές, παραποιήσεις και αλλοιώσεις του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος. 

Τέλος, θα πρέπει να συµβάλλει µε κάθε νόµιµο µέσο στην προστασία και την ορθή διαχείριση της 

φυσικής και της ανθρωπογενούς κληρονοµιάς της άµεσης αλλά και της ευρύτερης περιοχής της 

κοινότητας.  

Για την προστασία και την ανάδειξη του ανθρωπογενούς περιβάλλοντος, γενικότερη 

διαπίστωση είναι ότι οι µεµονωµένες προσπάθειες για τη διατήρηση - ανάπλαση των κτηρίων – 

τοπίων – περιοχών δεν επαρκούν και ότι απαιτείται ένας ολοκληρωµένος χωροταξικός – 

αναπτυξιακός σχεδιασµός µε τους παρακάτω στόχους: 

� Πλήρης καταγραφή, προστασία και ανάδειξη των Αρχαιολογικών µνηµείων και 

πολιτιστικών – τουριστικών πόρων της ευρύτερης περιοχής. 

� Ενίσχυση - δηµιουργία πολιτιστικών δικτύων και θεµατικών µουσείων. 

� Ανάπτυξη ορεινού τουρισµού, δηµιουργία περιαστικών δασών, Μονοπατιών της Φύσης, 

εκπόνηση προγραµµάτων περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης. 

� Σύνθεση ∆ράσεων Πολιτισµού – Τουρισµού και Προστασίας Περιβάλλοντος. 

Αναφορικά µε την πυρασφάλεια αυτή εµπίπτει στην αρµοδιότητα του Τµήµατος ∆ασών 

(∆ασονοµείο Λουβαρά στην περίπτωση της κοινότητας Αψιού) το οποίο µεριµνά για την κατασκευή 

πυροφυλακίων και δασικών σταθµών, αποθηκών υλικών, τη διάνοιξη και έργα συντήρησης δασικών 

δρόµων και αντιπυρικών ζωνών, την κατασκευή δεξαµενών νερού για πυρόσβεση. Στην ευρύτερη 

περιοχή σηµειώθηκαν δύο µεγάλες πυρκαγιές: µία το 1987 που ξεκίνησε από το Σπιτάλι και µία το 

2004-2005.  
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Α.4.3. Χρήσεις γης 

Α.4.3.1. Υφιστάµενες και θεσµικά προβλεπόµενες χρήσεις γης (Π.Ζ.) 

Οι θεσµικά προβλεπόµενες χρήσεις γης σε συνάρτηση µε τις ισχύουσες πολεοδοµικές ζώνες 

στην κοινότητα Αψιούς βάσει της ∆ήλωσης Πολιτικής για την Ύπαιθρο (1996, έγκρισή της το 2000 

και αναθέωρησή της το 2009), φαίνονται στον παρακάτω χάρτη Α.4.3.1 (καθώς και στο χάρτη Α.4β 

σε κλίµακα 1:10.000) και παρουσιάζονται αναλυτικά στην ενότητα Α.7.2.  

Χάρτης Α.4.3.1.: Θεσµοθετηµένες Πολεοδοµικές Ζώνες Κοινότητας Αψιούς  

 
Πηγή: ∆ήλωσης Πολιτικής για την Ύπαιθρο (1996), Τµήµα Κτηµατολογίου και Χωροµετρίας (2009) – 
Επεξεργασία Αναδόχου (κλίµακα ελεύθερη) 

Η συνολική έκταση της κοινότητας ανέρχεται σε 20,49 τ.χλµ., µε το συντριπτικά µεγαλύτερο 

µέρος της επιφάνειάς της να χαρακτηρίζεται ως ζώνη προστασίας. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι η 

ποσοστιαία συµµετοχή των ζωνών προστασίας στη συνολική έκταση της κοινότητας διαµορφώνεται 

στο 97,8%, περιορίζοντας σηµαντικά τη διαθέσιµη έκταση για οικιστική ανάπτυξη (αν και πρέπει να 

επισηµανθεί ότι δεν εντοπίζονται ιδιαίτερα έντονες οικιστικές πιέσεις στην κοινότητα). Οι 
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εκτεταµένες Ζώνες Προστασίας αφορούν κυρίως στο ∆άσος Λεµεσού στον Κακοµάλλη στα βόρεια 

και σε ρέµατα και ηµι-φυσικές / χορτολιβαδικές εκτάσεις στα νότια.  

Σηµειώνεται επίσης ότι, όπως προαναφέρθηκε στην ενότητα Α.3.2, οι αµπελοκαλλιέργειες που 

αποτελούν την πλέον σηµαντική αγροτική δραστηριότητα στην κοινότητα Αψιούς, καταλαµβάνουν 

το 2% περίπου της συνολικής έκτασής της, ενώ οξύµωρο είναι το γεγονός ότι βάσει των ισχυουσών 

πολεοδοµικών ζωνών δεν υπάρχει γεωργική γη εντός της χωρικής επικράτειας της κοινότητας. 

Αναφορικά µε τις υφιστάµενες χρήσεις γης κατά το ευρωπαϊκό πρόγραµµα Corine Land Cover 

για την καταγραφή βιοτόπων και χρήσεων γης σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, αυτές παρουσιάζονται στο 

χάρτη Α.4.3.2.   

Χάρτης Α.4.3.2.: Χρήσεις γης κατά CORINE Land Cover (2000) 

 
Πηγή: Ιστοσελίδα Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος (Λευκωσία, 2005) – Επεξεργασία 
Αναδόχου (κλίµακα ελεύθερη) 

 
Οι χρήσεις γης όπως καταγράφηκαν από το ευρωπαϊκό πρόγραµµα Corine Land Cover, στο 

επίπεδο του Συµπλέγµατος Ηµιορεινών Κοινοτήτων Λεµεσού και κατά σειρά µεγέθους στη βάση 

προσεγγιστικής εκτίµησης της επιφάνειας κάλυψής τους, αφορούν κυρίως στις εξής: 

− Σκληροφυλλική βλάστηση 

− ∆άσος κωνοφόρων στον Κακοµάλλη,  

Περιοχή µελέτης 
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− Ετήσιες καλλιέργειες  

− Ελαιώνες  

− ∆ιακοπτόµενη αστική δόµηση 

Οι παραπάνω χρήσεις γης δεν διαφοροποιούνται ιδιαίτερα από τις ισχύουσες γενικευµένες 

χρήσεις γης σε επίπεδο χώρας, όπως φαίνεται στο διάγραµµα Α.4.3.3. από όπου προκύπτει ότι οι 

δασικές εκτάσεις και οι εκτάσεις που καλύπτονται από σκληροφυλλική (ηµι-φυσική) βλάστηση 

αποτελούν το 44,12% της συνολικής έκτασης της Κύπρου (forests / semi-natural areas), οι 

αγροτικές και καλλιεργήσιµες εκτάσεις αντιπροσωπεύουν το 47,89% της συνολικής έκτασης 

(agricultural areas) και οι τεχνητές εκτάσεις (οικισµοί, δίκτυα υποδοµών, κ.λπ.) αντιπροσωπεύουν 

το 7,63% της συνολικής έκτασης (artificial surfaces). Σηµειώνεται ότι το ποσοστό της 

καλλιεργήσιµης γης που αρδεύεται από συλλογικά δίκτυα αποτελεί το 1/3 περίπου της γεωργικής 

γης.  

∆ιάγραµµα Α.4.3.3.: Ποσοστιαία κατανοµή γενικευµένων χρήσεων γης στην Κύπρο 

 
Πηγή: Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος (Λευκωσία, 2005)  

Τέλος, σηµειώνεται πως η υφιστάµενη κατάσταση της ανάπτυξης των χρήσεων γης, όπως 

αποτυπώθηκε από τις επιτόπιες αναγνωρίσεις και αυτοψίες της οµάδας εµπειρογνωµόνων, από την 

πληροφορία που αντλήθηκε από διάφορες υπηρεσίες και από τηλεπισκόπηση και τηλε-ερµηνεία 

διαθέσιµων δορυφορικών εικόνων για την περιοχή µελέτης, περιλαµβάνεται στο χάρτη Α.4β σε 

κλίµακα 1:10.000.  
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Α.4.3.2. Ισχύον θεσµικό χωροταξικό και πολεοδοµικό πλαίσιο 

Η προαγωγή και ο έλεγχος της ανάπτυξης στην περιοχή µελέτης νοµικά διέπεται από τον 

«Περί Πολεοδοµίας και Χωροταξίας» Νόµο και τον «Περί Οδών και Οικοδοµών» Νόµο. Η 

Πολεοδοµική Νοµοθεσία προβλέπει την ετοιµασία των ακόλουθων Σχεδίων Ανάπτυξης: 

1. Σχέδιο για τη Νήσο / ∆ήλωση Πολιτικής που αφορά στον Εθνικό και Περιφερειακό 

Προγραµµατισµό µε ειδικές αναφορές: 

− Στην ανάπτυξη στην Ύπαιθρο και στα χωριά 

− Στους στόχους σε σχέση µε την ανάπτυξη στην Ύπαιθρο (διευκρινίζεται ότι µε τον όρο 

«Ύπαιθρος» νοείται η περιοχή της ∆ήλωσης εκτός των ορίων ανάπτυξης των χωριών) 

− Στις Γενικές πρόνοιες Πολιτικής 

− Στη χωροθέτηση βασικών υπηρεσιών και µονάδων απασχόλησης σε περιοχές της 

υπαίθρου 

− Στη Γεωργική Γη 

− Στην προστασία της Φύσης, του Τοπίου και των ∆ασών  

− Στα Αρχαία Μνηµεία και Αρχαιότητες 

− Στην πολιτική για διάφορους τύπους ανάπτυξης (οικιστική, κτηνοτροφική κ.λπ. 

αναπτύξεις) 

− Στις κατευθυντήριες γραµµές σχετικά µε την αισθητική και ποιοτική βελτίωση του 

δοµηµένου περιβάλλοντος 

− Στη διαδικασία άσκησης Πολεοδοµικού Ελέγχου σε σχέση µε αναπτύξεις που 

εκτελούνται από κυβερνητικά τµήµατα 

2. Τοπικά Σχέδια που αφορούν στον Πολεοδοµικό Σχεδιασµό αστικών κυρίως περιοχών και της 

ευρύτερης περιοχής τους 

3. Σχέδια Περιοχής που αφορούν στο λεπτοµερή Πολεοδοµικό Σχεδιασµό για υποπεριοχές 

αστικών περιοχών 

4. Πρόνοιες που αφορούν στον καθορισµό χρήσεων και επιτρεπόµενου Ανώτατου Συντελεστή 

∆όµησης, Ανώτατου Αριθµού Ορόφων, Ανώτατου Ύψους και Ανώτατου Ποσοστού Κάλυψης 

Ακολουθεί κάτω συνοπτική αναφορά σε βασικές πρόνοιες που περιλαµβάνονται στη ∆ήλωση 

Πολιτικής (Αναθεώρηση 1996, έγκρισή της το 2000 και αναθέωρησή της το 2009).  

Κεφάλαιο 2: ΣΤΟΧΟΙ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ 

Οι στόχοι της ∆ήλωσης Πολιτικής αφορούν µεταξύ των άλλων: 
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� Τον προσεκτικό σχεδιασµό ώστε να προστατεύεται ο παραδοσιακός, αισθητικός και 

αγροτικός χαρακτήρας των οικισµών της υπαίθρου και να βελτιώνεται η ποιότητα ζωής των 

κατοίκων 

� Την επιδίωξη συµπαγούς και συγκεντρωµένης ανάπτυξης 

� Τη διατήρηση / προστασία οικοδοµών ή οµάδων οικοδοµών που παρουσιάζουν ειδικό 

κοινωνικό, πολιτιστικό, αρχιτεκτονικό ή ιστορικό χαρακτήρα ή άλλο ενδιαφέρον, καθώς και 

τη διατήρηση / προστασία περιοχών φυσικής καλλονής και την πλήρη αξιοποίηση των 

δυνατοτήτων που παρέχουν 

� Τη διασφάλιση επαρκούς γης για τις διάφορες χρήσεις και τη βέλτιστη αξιοποίησή της και 

την προστασία της καλής γεωργικής γης για γεωργικούς και δασοκοµικούς σκοπούς 

� Την προστασία του ορυκτού πλούτου, την αποκατάσταση του τοπίου που επηρεάζεται, την 

προστασία περιοχών ειδικού φυσικού, πολιτιστικού, επιστηµονικού ή οικολογικού 

ενδιαφέροντος ή ειδικής αξίας, λόγω της εξαιρετικής ποιότητας και ελκυστικότητας του 

τοπίου τους 

� Την επωφελή επαναχρησιµοποίηση οποιασδήποτε εγκαταλελειµµένης γης 

� Την ελεύθερη προσπέλαση του κοινού στην ύπαιθρο και τις ακτές και την αποφυγή της 

ρύπανσης πέραν των ορίων που θεωρούνται επιτρεπτά για να διασφαλίζονται οι στόχοι της 

Στρατηγικής για λελογισµένη (sustainable) ανάπτυξη 

Κεφάλαιο 5: ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ ΧΩΡΙΑ ΠΟΥ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΟΥΝ ΕΙ∆ΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ, 

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟ, ΙΣΤΟΡΙΚΟ Ή ΑΛΛΟ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝ 

Σύµφωνα µε αυτό προωθείται η καταγραφή όλων των οικοδοµών και η δηµοσίευση 

∆ιαταγµάτων ∆ιατήρησης σύµφωνα µε το άρθρο 38 του Περί Πολεοδοµίας και Χωροταξίας Νόµου, 

για συγκεκριµένες οικοδοµές, για οµάδες οικοδοµών, για κτίρια συνοδείας και για περιοχές, οι οποίες 

έχουν ειδική αξία ή συµβάλλουν στη διατήρηση του χαρακτήρα και της φυσιογνωµίας του χωριού, 

καθώς και η τήρηση ενός τεκµηριωµένου αρχείου µε βάση το οποίο αξιολογείται και προωθείται η 

κατάλληλη λύση για κάθε περίπτωση. 

Η ∆ήλωση Πολιτικής αναφέρει πως οι ιδιοκτήτες των διατηρητέων θα αναλαµβάνουν τις 

εργασίες συντήρησης, επιδιόρθωσης και ανακαίνισης των οικοδοµών τους, εφόσον αυτές κρίνονται 

ως αξιόλογες. Προωθούνται όµως κίνητρα όπως είναι οι επιχορηγήσεις του κόστους διατήρησης, 

διάφορες φοροαπαλλαγές, απαλλαγές από τέλη και εξαιρέσεις από πρόνοιες της υφιστάµενης 

νοµοθεσίας περί ενοικιοστασίου. 

Επίσης προωθούνται µεταξύ άλλων: 

� Κοινωνικοοικονοµική πολιτική για τη συγκρότηση και προσέλκυση πληθυσµού 
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� Έργα αναβάθµισης του περιβάλλοντος και της ποιότητας ζωής των κατοίκων 

� Μέτρα και κίνητρα για την αναβίωση των παραδοσιακών κτισµάτων 

� Μέτρα κυκλοφοριακής διαχείρισης 

� Αποκατάσταση του χαρακτήρα του οικισµού όσον αφορά κυρίως την κλίµακα, τις σχέσεις 

πλήρους κενού και την αλληλοδιαδοχή των χώρων 

Οι οικοδοµές µέσα στους οικισµούς αυτούς υπόκεινται σε ειδικό Πολεοδοµικό έλεγχο, 

ανεξάρτητα µε τις υφιστάµενες πρόνοιες που αφορούν το συντελεστή δόµησης, τον αριθµό 

ορόφων και τις πρόνοιες του Κεφαλαίου 10, ούτως ώστε να εντάσσονται στην παραδοσιακή δοµή 

του οικισµού όσον αφορά στην κλίµακα, τον χαρακτήρα, τη χρήση, τη χωροδιάταξη και τα υλικά 

οικοδοµής (βλ. και παρακάτω αναφορά στις διατηρητέες οικοδοµές και τα κίνητρα αποκατάστασής 

τους στην ενότητα Α.8.2). 

Κεφάλαιο 6: ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΓΗ  

Η πολιτική που εφαρµόζεται για τη γεωργική γη αποβλέπει: 

� Στην αποτροπή της αλλαγής χρήσης της αγροτικής γης υψηλής ποιότητας ή της γης όπου 

µπορούν να παραχθούν πρώιµα γεωργικά προϊόντα, ή/και σε γεωργική γη πιο χαµηλής 

ποιότητας, αλλά σχετικά ψηλής γεωργικής παραγωγής, εφόσον δεν υπάρχει ειδικότερη 

πολιτική για κάθε τύπο ανάπτυξης. 

� Στην ενθάρρυνση αναπτύξεων που σχετίζονται άµεσα ή βοηθούν την παραγωγή προϊόντων 

του ευρύτερου γεωργικού τοµέα και αποβλέπουν και στον εκσυγχρονισµό οικοδοµών 

γεωργικής ή συναφούς χρήσης. 

� Στην αξιοποίηση εγκαταλελειµµένης γόνιµης γης για γεωργικούς σκοπούς και στην 

απαγόρευση αναπτύξεων που ενδέχεται να ρυπάνουν υπόγειους ή επιφανειακούς 

υδάτινους πόρους. 

Κεφάλαιο 7: ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ, ΤΟΥ ΤΟΠΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ∆ΑΣΩΝ  

Σύµφωνα µε το κεφάλαιο αυτό οι περιοχές ιεραρχούνται ως εξής: 

� Περιοχές εξαιρετικής φυσικής καλλονής - Στις περιοχές αυτές επιτρέπονται βασικά 

αναπτύξεις που σχετίζονται µε δραστηριότητες παραδοσιακού κυρίως χαρακτήρα, όπως η 

γεωργία και η δασοπονία, η εκτέλεση έργων αναδασµού, δραστηριότητες περιβαλλοντικής 

εκπαίδευσης και φυσιολατρικών ασχολιών, ενώ είναι δυνατόν να επιτραπούν ορισµένοι 

τύποι αναπτύξεων, µε προϋποθέσεις που θα διασφαλίζουν τον κύριο στόχο του καθορισµού 

των περιοχών αυτών. 

� Προστατευόµενα τοπία - Στις περιοχές αυτές επιτρέπονται βασικά παραδοσιακές εργασίες 

στον τοµέα της γεωργίας, έργα που αποβλέπουν στην προστασία, διατήρηση και προβολή 
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των χαρακτηριστικών των τοπίων, δηµιουργία «Μονοπατιών της Φύσης», διευκολύνσεις για 

περιβαλλοντική εκπαίδευση και µικρής κλίµακας ψυχαγωγία. Επίσης επιτρέπονται αναπτύξεις 

που αφορούν την ιχθυοκαλλιέργεια µε προϋποθέσεις ένταξης στο φυσικό περιβάλλον και 

εφόσον δεν επηρεάζει δυσµενώς τα υπόγεια και επιφανειακά νερά, το έδαφος και το 

υπέδαφος. 

� Ακτές και Περιοχές Προστασίας της Φύσης - Για τις περιοχές αυτές απαιτείται απόλυτη 

προστασία και δεν επιτρέπονται αναπτύξεις, ενώ οι επιτρεπόµενες επεµβάσεις αφορούν σε 

έργα και δράσεις που αποσκοπούν στην προστασία, διατήρηση και προβολή των 

χαρακτηριστικών τους, διευκολύνσεων για περιβαλλοντική εκπαίδευση και την εξυπηρέτηση 

του κοινού (µέχρι 20 τ.µ.) και οι απαιτούµενες υποδοµές, σύµφωνα µε τις Πρόνοιες της 

∆ήλωσης Πολιτικής. 

Κεφάλαιο 8: ΑΡΧΑΙΑ ΜΝΗΜΕΙΑ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΕΣ 

Η πολιτική γενικά είναι εναντίον κάθε ανάπτυξης, η οποία ενδέχεται να επηρεάσει τόσο 

Αρχαία Μνηµεία και Αρχαιότητες, όσο και τη γειτονική µε αυτά περιοχή.  

Στο Κεφάλαιο 9 καθορίζονται όροι και προϋποθέσεις για ανέγερση µεµονωµένης κατοικίας 

σε περιοχές που βρίσκονται έξω από τις καθορισµένες περιοχές ανάπτυξης. 

Κεφάλαιο 10: ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΗ 

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ∆ΟΜΗΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

Αναφέρεται στις βασικές αρχές που πρέπει να διέπουν την αρχιτεκτονική όλων των 

αναπτύξεων στην Κύπρο, οι οποίες θα πρέπει να λαµβάνουν υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της 

παραδοσιακής κυπριακής αρχιτεκτονικής. Ειδικότερες κατευθυντήριες γραµµές αναφέρονται στις 

ιστορικές/παραδοσιακές περιοχές, και στους πυρήνες των χωριών που διατηρούν ιστορικό/ 

παραδοσιακό χαρακτήρα. Οι κατευθυντήριες αυτές γραµµές αφορούν: 

� Την αισθητική των νέων οικοδοµών µε αναφορά στην ένταξή τους στο χαρακτήρα του 

οικισµού, τον όγκο και τα ανοίγµατα, τα ύψη των ισογείων κ.λπ. 

� Την άσκηση πολεοδοµικού ελέγχου για την αποκατάσταση του χαρακτήρα και την ποιοτική 

αναβάθµιση του δοµηµένου περιβάλλοντος σε οικισµούς που έχει αλλοιωθεί ο χαρακτήρας 

τους. 

� Την πολιτική για τα δίκτυα υποδοµής, τον οδικό εξοπλισµό, τα πεζοδρόµια, πεζοδρόµους 

κ.λπ. και τους χώρους στάθµευσης οχηµάτων. 

� Την ένταξη στο περιβάλλον (κλίµακα οικοδοµών, τη στέγαση, την προσαρµογή των 

οικοδοµών στη φυσική κλίση του εδάφους, κ.ά.). 
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� Ειδικότερα θέµατα αισθητικής και αρχιτεκτονικής όπως η κατασκευή οικοδοµών σε pilotis, 

τα υλικά, τους διαχωρισµούς των οικοπέδων και τους νέους δρόµους µέσα σε παραδοσιακές 

περιοχές κλπ. 

Ειδικότερα, σύµφωνα µε τους Χάρτες της ∆ήλωσης Πολιτικής η περιοχή µελέτης:  

− Όσον αφορά στα πολεοδοµικά δεδοµένα, βρίσκεται σε άµεση γειτνίαση µε την περιοχή 

Τοπικού Σχεδίου Λεµεσού, περιλαµβάνεται στις περιοχές που καλύπτονται µε Πολεοδοµικές 

Ζώνες / Όρια Υδατοπροµήθειας και δεν περιλαµβάνεται στις Λατοµικές Ζώνες (Σχ. 1 

∆ήλωσης Πολιτικής, 1996) 

− Εντάσσεται κατά µεγάλο µέρος στις Περιοχές Εξαιρετικής Φυσικής Καλλονής και εγγύς της 

βρίσκεται το φράγµα Γερµασόγειας που περιλαµβάνεται στα ‘‘Προστατευόµενα Τοπία’’ του 

Παραρτήµατος ∆1 της ∆ήλωσης Πολιτικής (Σχ. 2 ∆ήλωσης Πολιτικής, 1996) 

− Αναπτύσσεται σε σχετική εγγύτητα στην ευρύτερη γραµµική περιοχή Τοπικού Σχεδίου και 

Παραλιακής Ζώνης Ρύθµισης της Τουριστικής Ανάπτυξης που καθορίζεται στο Σχ. 3 της 

∆ήλωσης Πολιτικής (1996) και δεν διαθέτει αραχιολογικούς χώρους του ‘‘Πίνακα Α’’ (Σχ. 4 

∆ήλωσης Πολιτικής, 1996) 

Τέλος, αναφορικά µε τις πρόνοιες του «Περί Πολεοδοµίας και Χωροταξίας» Νόµου 90/72 για 

τις ∆ιατηρητέες Οικοδοµές σηµειώνεται ότι τα ∆ιατάγµατα ∆ιατήρησης στοχεύουν στη διατήρηση 

της αρχιτεκτονικής κληρονοµιάς και της ιστορικής µνήµης, καθώς και στη βελτίωση της ποιότητας 

ζωής. ∆ιατηρητέα οικοδοµή ονοµάζεται κάθε οικοδοµή για την οποία έχει εκδοθεί ∆ιάταγµα 

∆ιατήρησης από τον Υπουργό Εσωτερικών, σύµφωνα µε το άρθρο 38 του Νόµου περί Πολεοδοµίας 

και Χωροταξίας του 1990. Το εκάστοτε ∆ιάταγµα δηµοσιεύεται στην Επίσηµη Εφηµερίδα της 

∆ηµοκρατίας.  

Ο πιο πάνω Νόµος παρέχει κάποια γενικά κριτήρια σύµφωνα µε τα οποία το ∆ιάταγµα 

∆ιατήρησης µπορεί να εκδοθεί για οικοδοµές µε ειδικό κοινωνικό, αρχιτεκτονικό, ιστορικό ή άλλο 

ενδιαφέρον ή χαρακτήρα. Στοιχεία όπως η τυπολογία, µορφολογία, τα υλικά, η κατάσταση, η θέση 

της οικοδοµής, κ.λπ. διαδραµατίζουν ρόλο στην αξιολόγηση της αναγκαιότητας κήρυξης. Όπως 

προαναφέρθηκε, σηµαντικό κριτήριο θεωρείται η οικοδοµή να βρίσκεται σε περιοχή ειδικού 

χαρακτήρα ή σε συµπαγή ιστορικό / παραδοσιακό πυρήνα. Οικοδοµές εκτός των περιοχών αυτών 

µπορούν να κηρυχθούν διατηρητέες µόνο σε περίπτωση που είναι εξαιρετικής ή ιδιάζουσας 

σηµασίας. Εννοείται ότι η οικοδοµή που αξιολογείται, πληροί τα κριτήρια για ένταξη σε ∆ιάταγµα 

ενώ κηρύσσεται ως διατηρητέα µε το άµεσο περιβάλλον της, που συνήθως είναι το τεµάχιο της και 

µπορεί να περιλαµβάνει και µεταγενέστερες οικοδοµές που δεν είναι διατηρητέες και δεν 

επωφελούνται οποιωνδήποτε κινήτρων. Μια οικοδοµή δεδοµένου ότι πληροί τα σχετικά κριτήρια, 

µπορεί να κηρυχθεί ως διατηρητέα, µε έναν από τους ακολούθους τρόπους: 



ΚΥΠΡΙΑΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ,  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ – 
ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΕΟ∆ΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΗΣΕΩΣ 

«Παροχή Υπηρεσιών για την εκπόνηση Ρυθµιστικού Σχεδίου (Σχεδίου ∆ράσης)  
για τις Κοινότητες Αψιού, Παλώδια, Σπιτάλι, Φασούλα και Μαθηκολώνη»

Αρ. Σύµβασης: C/Ρυθµ.Κοινοτήτων/2/89/2008-26/10/2009

 

 

ΤΕΛΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ 
ΑΨΙΟΥΣ 

Σελ. 114 από 344 

 

(α) Ύστερα από αίτηση του ενδιαφερόµενου ιδιοκτήτη της συγκεκριµένης οικοδοµής για έκδοση 

σχετικού ∆ιατάγµατος ∆ιατήρησης, ή  

(β) ύστερα από εισήγηση του Τµήµατος Πολεοδοµίας και Οικήσεως ή της Τοπικής Αρχής προς τον 

Υπουργό Εσωτερικών για τη συγκεκριµένη οικοδοµή, καθώς και για οµάδα οικοδοµών σε µία 

ευρύτερη περιοχή (όπως ιστορικούς και παραδοσιακούς πυρήνες πόλεων, χωριών, κ.λπ.). Εννοείται 

ότι µπορούν να κηρυχθούν και κενά τεµάχια που αποτελούν αναπόσπαστο µέρος ιστορικής περιοχής 

ή περιοχής φυσικής καλλονής.  

Σηµειώνεται ότι εν γένει σήµερα, ενώ οι κίνδυνοι για την πολιτιστική κληρονοµιά 

παραµένουν σοβαροί (αλλοίωση του χώρου -κτιστού και φυσικού-, εκτός κλίµακας και αισθητικής 

περιβάλλοντος χώρου τουριστική αξιοποίηση, εγκατάλειψη, φυσική φθορά, κ.λπ.), ολοένα και 

περισσότερο η κοινωνική αντίληψη για την αξία της διατήρησης του αξιόλογου οικιστικού 

αποθέµατος είναι αυξηµένη. Επιπλέον, έχει διαπιστωθεί ότι η διάσωση των παραδοσιακών κτιρίων 

βοηθά στην εξοικονόµηση των φυσικών πόρων και την καταπολέµηση της σπατάλης – ζητήµατα 

πολύ σηµαντικά για τη σηµερινή κοινωνία - καθώς και στον έλεγχο του σφετερισµού της γεωργικής 

γης και στη µείωση των µετακινήσεων του πληθυσµού προς επίτευξη αειφόρου ανάπτυξης.  

 

Α.4.3.3. Ιδιοκτησιακό καθεστώς (δηµόσια, κοινοτική, ιδιωτική, εκκλησιαστική γη) 

Οι κυβερνητικές («χαλίτικες») και κοινοτικές εκτάσεις για τις οποίες είναι άµεσα διαθέσιµα 

στοιχεία από τα κτηµατικά σχέδια ή υποδείχθηκαν από τα µέλη του Κοινοτικού Συµβουλίου, έχουν 

αποτυπωθεί στο χάρτη Α.4β. Σε επίπεδο χώρας η χαλίτικη γη αποτελεί περίπου το 8% της 

συνολικής έκτασης της Κύπρου. Επίσης, στο χάρτη Α.4β αποτυπώθηκαν τα κρατικά δάση και άλλες 

δασικές και ηµι-φυσικές εκτάσεις στη βάση στοιχείων που υποδείχθηκαν από το Τµήµα ∆ασών21. 

Επίσης, σύµφωνα µε τοπικές εκτιµήσεις οι τουρκοκυπριακές περιουσίες στην περιοχή µελέτης 

είναι λιγοστές. Αναφορικά µε τις κοινοτικές και κυβερνητικές εκτάσεις αναφέρονται τα εξής:  

− Στον πυρήνα της Κάτω Αψιούς υπάρχει πρόσφατα ανακαινισµένο κτήριο κοινοτικής 

ιδιοκτησίας (πρώην ξενώνας δασκάλων) που προσφέρεται για ανάπτυξη (π.χ. περιβαλλοντικό 

κέντρο για το δάσος Λεµεσού ή/και γραφείο αγροτουρισµού και ενηµέρωσης για ξενώνες. 

διαδροµές κρασιού, µονοπάτια κ.ά., πωλητήριο τοπικών προϊόντων συνεταιρισµών, κ.λπ.) 

− Παραπλεύρως του νεο-ανεγειρόµενου σχολείου βρίσκεται οικόπεδο κυβερνητικής (‘χαλίτικης’) 

ιδιοκτησίας, σε ωραίο σηµείο πανοραµικής θέας κατάλληλο για τη δηµιουργία πάρκου 

(σηµειώνεται ότι η κοινότητα πληρώνει περίπου 20 Ευρώ το χρόνο ως ετήσιο µίσθωµα για το 

χώρο) 

                                                                 

21 Αρ. Φακ. 5.02.003.05/23-02-2010 επιστολή του Τµήµατος ∆ασών / Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων 
και Περιβάλλοντος µε συνηµµένο χάρτη όπου αποτυπώθηκαν οι δασικές εκτάσεις. 
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− Στη διασταύυρωση προς Μονή Παναγίας Αµιρούς βρίσκεται οικόπεδο κυβερνητικής 

(‘χαλίτικης’) ιδιοκτησίας, έκτασης 3 δεκαρίων, κατάλληλο για τη δηµιουργία υπαίθριου χώρου 

αναψυχής, σηµείου θέας και στάσης προσκυνητών από τα διερχόµενα τουριστικά λεωφορεία. 

Για το χώρο υπάρχει πρόταση κατασκευής υπαίθριου αµφιθεάτρου, σε επίπεδο 

προκαταρκτικού αρχιτεκτονικού σχεδίου, ενώ σηµειώνεται ότι η όποια αξιοποίηση του χώρου 

θα πρέπει να δροµολογηθεί εντός τριών χρόνων (αφορά σε περιορισµό που τίθεται στη 

χρήση χαλίτικης γης)  

Υπογραµµίζεται ότι από το Τµήµα Κτηµατολογίου και Χωροµετρίας, και στο πλαίσιο 

προστασίας προσωπικών δεδοµένων, δεν δόθηκαν αναλυτικά στοιχεία για το ιδιοκτησιακό καθεστώς 

στην περιοχή µελέτης. Ωστόσο, για τους σκοπούς του παρόντος έργου, και προκειµένου να 

καταρτιστούν ολοκληρωµένες προτάσεις αξιοποίησης της διαθέσιµης χαλίτικης γης για την κάλυψη 

των αναγκών του τοπικού πληθυσµού σε κοινόχρηστες και κοινωφελείς υποδοµές και λειτουργίες, 

κρίνεται ικανοποιητική η χαρτογραφική αποτύπωση που περιλαµβάνεται στο χάρτη Α.4β.  

 

Α.4.3.4 Συγκρούσεις χρήσεων και ασυµβατότητες   

Στην περιοχή µελέτης δεν εντοπίζονται ιδιαίτερες συγκρούσεις χρήσεων γης, δεδοµένου ότι 

δεν διαπιστώνονται εντατικές και εκτατικές συγκεντρώσεις οχλουσών δραστηριοτήτων και χρήσεων 

(π.χ. βιοµηχανία, ανοργάνωτες κτηνοτροφικές µονάδες, κ.λπ.), παρά λιγοστές µεµονωµένες 

περιπτώσεις, όπως µικρά µαντριά µε οικόσιτα ζώα ή µικρής έκτασης λατοµικές περιοχές για εξόρυξη 

αδρανών υλικών (π.χ. στα βορειοδυτικά του οικιστικού πυρήνα Κάτω Αψιούς), καθώς και µε το 

παλιό κοιµητήριο που βρίσκεται εγγύς σε περιοχές οικιστικής ανάπτυξης στην Κάτω Αψιού (ωστόσο, 

το νέο βρίσκεται εκτός οικιστικής περιοχής). Σηµειώνεται επίσης ότι σύµφωνα µε πληροφορίες από 

την Υπηρεσία Μεταλλείων22 στην κοινότητα δεν υπάρχουν υφιστάµενα λατοµεία ή µεταλλεία ούτε 

θεσµοθετηµένες λατοµικές ζώνες.  

Σε γενικές γραµµές, οι εν δυνάµει ασυµβατότητες προκύπτουν κυρίως από την άναρχη και 

ανοργάνωτη εξάπλωση της οικιστικής χρήσης σε βάρος περιοχών φυσικού αποθέµατος. Ωστόσο, το 

ισχύον θεσµικό πλαίσιο µέσω των ζωνών προστασίας και των προνοιών της ∆ήλωσης Πολιτικής 

εξασφαλίζει σε µεγάλο βαθµό την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος από την αλόγιστη 

οικιστική ανάπτυξη.  

Σηµειώνεται επίσης ότι, αναφορικά µε το θεσµικό πλαίσιο προστασίας των δασών, και 

σύµφωνα µε πληροφορίες από το Τµήµα ∆ασών23,τα κρατικά δάση στην Κύπρο είναι 

                                                                 

22 Αρ. Φακ. 5.33.6.13/18-01-2010 επιστολή της Υπηρεσίας Μεταλλείων / Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών 
Πόρων και Περιβάλλοντος 
23 Αρ. Φακ. 5.02.003.05/23-02-2010 επιστολή του Τµήµατος ∆ασών / Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων 
και Περιβάλλοντος 
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χαρτογραφηµένα µε µεγάλη ακρίβεια και οριοθετηµένα µε εµφανή επιτόπια σήµανση (βλ. 

φωτογραφία κάτωθι στην κοινότητα Αψιούς και ενότητα Α.4.1) και τυγχάνουν αυστηρής 

προστασίας και φύλαξης από το Τµήµα ∆ασών και τη δασική νοµοθεσία, ενώ µέσω πολεοδοµικών 

ρυθµίσεων είναι χαρακτηρισµένα ως ζώνες προστασίας και ο αποχαρακτηρισµός τους γίνεται πολύ 

σπάνια και για λόγους δηµοσίου συµφέροντος.  

 
Φωτογραφία: Κώνος επιτόπιας σήµανσης κρατικού δάσους Λεµεσού, στα βόρεια της Κοινότητας Αψιούς 

Αντιθέτως, τα ιδιωτικά δάση δεν είναι χαρακτηρισµένα ως αµιγείς δασικές εκτάσεις ούτε 

χαίρουν απόλυτης προστασίας, και δύνανται, κατά περίπτωση, να εµπίπτουν σε πολεοδοµικές ζώνες 

που είναι χαρακτηρισµένες ως γεωργικές, ζώνες προστασίας ή και οικιστικές ζώνες. Τα ιδιωτικά δάση 

προσεγγίζουν περίπου το 8% του συνόλου των δασικών εκτάσεων. Σε περίπτωση ωστόσο που ο 

ιδιοκτήτης επιθυµεί να αποκόψει τα δασικά δέντρα που φύονται εντός του τεµαχίου του θα πρέπει 

να εξασφαλίσει σχετική άδεια από το Τµήµα ∆ασών.  

Επισηµαίνεται επίσης ότι, στη βάση της άνω αναφερόµενης πληροφορίας από το Τµήµα 

∆ασών, εντός των ορίων των υπό µελέτη κοινοτήτων, φύονται ορισµένα αιωνόβια δέντρα µε 

εντυπωσιακές διαστάσεις, τα οποία θα πρέπει να χαρακτηριστούν ως δέντρα «µνηµεία της φύσης» 

µε βάση τον περί Πολεοδοµίας και Χωροταξίας Νόµο προκειµένου να προστατευθούν από 

ασύµβατες και οχλούσες χρήσεις γης. Ως τέτοια αναφέρονται ο πλάτανος στο κέντρο της Φασούλας, 

οι µεγάλες ελιές νοτίως του πυρήνα της κοινότητας Σπιταλίου και ένα τεράστιο χαρουπόδεντρο στην 

Παραµύθα (εκτός συµπλέγµατος αλλά σε άµεση γειτνίαση µε την κοινότητα Σπιταλίου).  

Σηµειώνεται επίσης ότι σύµφωνα µε πληροφορία από το Τµήµα Αναδασµού24 στην κοινότητα 

δεν έχει υλοποιηθεί ούτε προγραµµατίζεται ή βρίσκεται σε εξέλιξη οποιοδήποτε σχέδιο αναδασµού, 

στο παρόν στάδιο. Επίσης, στην ευρύτερη περιοχή του Συµπλέγµατος Ηµιορεινών Κοινοτήτων 

Λεµεσού εντοπίζονται κάποιες στρατιωτικές εγκαταστάσεις (π.χ. στρατόπεδο «Ν. Ευαγώρου» 

Παλώδιας, πεδίο βολής Αγίας Φύλας), περιµετρικά των οποίων τίθενται κάποιοι περιορισµοί στην 

επιτρεπόµενη δόµηση και στα έργα ανάπτυξης που καταγράφηκαν στο Παράρτηµα ΙΙΙ.  

                                                                 

24 Αρ. Φακ. 5.33.01/4/14-01-2010 επιστολή του Τµήµατος Αναδασµού / Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων 
και Περιβάλλοντος 
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Υπογραµµίζεται πως τα µέτρα φυσικού σχεδιασµού της µελλοντικής ανάπτυξης θα πρέπει να 

υποστηρίζονται από κατάλληλη θεσµική θωράκιση και πολιτική γης, ήτοι ορθολογική οργάνωση των 

χρήσεων γης στη βάση των διαπιστωµένων αναγκών και τάσεων στην περιοχή µελέτης, καθώς και 

εισαγωγή δέσµης οικονοµικών και άλλων µέτρων που θα στοχεύουν στη ρύθµιση των υφιστάµενων 

ατελειών στις διεργασίες της αγοράς γης και κατοικίας. Επίσης, απαιτείται η αποδοτικότερη και 

αποτελεσµατικότερη οργάνωση των βασικών αστικών λειτουργιών και των σχέσεων µεταξύ τους 

όπως και η προγραµµατισµένη χωροδιάταξη διαφόρων οικονοµικών δραστηριοτήτων.  

Στην παραπάνω κατεύθυνση κρίνεται σωστή η πρόταση τροποποίησης των πολεοδοµικών 

ζωνών για τη µικρή επέκταση των οικιστικών ζωνών στην περίµετρο των υφιστάµενων ορίων 

οικιστικής ανάπτυξης καθώς και για τη χωροθέτηση γεωργικής γης και παραθεριστικής χρήσης στα 

νότια της κοινότητας Αψιούς, προκειµένου να αντιµετωπιστούν οι τρέχουσες οικιστικές και 

παραγωγικές ανάγκες της περιοχής µελέτης (π.χ. διασφάλιση και τόνωση της αµπελοκαλλιεργητικής 

δραστηριότητας). 
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Α.4.4. Γεωλογικές συνθήκες 

Α.4.4.1. Γεωλογία της περιοχής µελέτης 

Το σύµπλεγµα των κοινοτήτων Αψιού, Παλώδια, Σπιτάλι, Φασούλα και Μαθηκολώνη 

βρίσκεται στην ηµιορεινή περιοχή βόρεια της Λεµεσού. Από γεωλογικής άποψης εντοπίζεται µέσα σε 

περιοχή ασβεστο-ανθρακικών ιζηµατογενών πετρωµάτων, που βρίσκονται σε τεκτονική επαφή µε τα 

πλουτώνια πετρώµατα του «∆άσους Λεµεσού» το οποίο καταλαµβάνει την περιοχή βόρεια και 

βορειοανατολικά του Συµπλέγµατος των Κοινοτήτων (βλ. και χάρτες και φωτογραφική τεκµηρίωση 

γεωλογικών συνθηκών στο Παράρτηµα IV). Τα πετρώµατα του «∆άσους Λεµεσού» αποτελούν 

µέρος του Οφιολιθικού Συµπλέγµατος του Τροόδους. 

Ως γνωστό το Οφιολιθικό Σύµπλεγµα του Τροόδους αποτελεί µέρος αρχαίου ωκεάνιου 

φλοιού. Τη σηµερινή του θέση οφείλει, µεταξύ άλλων, στη σύγκρουση των τεκτονικών πλακών της 

Αφρικής και της Ευρασίας µε την καταβύθιση της πρώτης κάτω από την δεύτερη. Αποτελείται από 

µια σειρά πυριγενών (βασικών και υπερβασικών) πετρωµάτων µε µικρές εµφανίσεις ιζηµατογενών 

πετρωµάτων. Τα πυριγενή πετρώµατα αποτελούνται από τα ηφαστειακά (λάβες), τα φλεβικά ή 

διεισδυτικά (διαβάσης), τα πλουτώνια βασικά (γάββροι) και υπερβασικά (δουνίτες, βερλίτες, 

πυροξενίτες) και την ακολουθία του µανδύα (χατζβουργίτες, σερπεντινίτες). Τα ιζηµατογενή 

αποτελούνται από ραδιολαριτικούς κερατόλιθους και πηλίτες που περιέχουν και φαιόχωµα 

(Σχηµατισµός Πέρα Πεδί) και εντοπίζονται συνήθως σε περιορισµένες εµφανίσεις στην περίµετρο 

των πυριγενών πετρωµάτων. Τα πλουτώνια πετρώµατα εµφανίζονται σε δύο ξεχωριστές περιοχές, 

γύρω από την κορυφή του Ολύµπου και στο ∆άσος Λεµεσού. Πιστεύεται πως η ηλικία του 

οφιολιθικού συµπλέγµατος του Τροόδους είναι ανώτερης κρητιδικής ηλικίας (90 εκατοµµυρίων 

ετών). 

Τα ιζηµατογενή πετρώµατα, που αποτελούν το συντριπτικά µεγαλύτερο µέρος που ανήκει 

στο Σύµπλεγµα των Κοινοτήτων του Ρυθµιστικού Σχεδίου, ανήκουν στους γεωλογικούς 

σχηµατισµούς Λευκάρων, ανώτερης κρητιδικής και παλαιοκαινικής ηλικίας και Πάχνας, ηλικίας µέσου 

µειοκαίνου.  

Τα δύο πιο πάνω βασικά είδη πετρωµάτων βρίσκονται σε τεκτονική επαφή µε το Οφιολιθικό 

Σύµπλεγµα του Τροόδους. Το ρήγµα που τα φέρνει σε επαφή είναι το γνωστό ρήγµα της Γεράσας, 

που θεωρείται σαν ενεργό και κατά µήκος του έχουν παρατηρηθεί πολλά επίκεντρα σεισµών. Κατά 

µήκος του ρήγµατος αυτού παρατηρούνται επίσης και εκτεταµένες εµφανίσεις του σχηµατισµού 

Μονής και πετρωµάτων του ρήγµατος µετασχηµατισµού (ολιβινικές λάβες και διεισδυτικά 

πετρώµατα – σύστηµα πολλαπλών φλεβών).  

Ο σχηµατισµός Μονής αποτελείται από ένα συνονθύλευµα πετρωµάτων (ψαµµίτες, πηλίτες, 

σερπεντινίτες) µέσα σε µια γκριζο-πράσινη µάζα µπετονιτικής αργίλου. Ο σχηµατισµός αυτός 

θεωρείται ο χειρότερος όσον αφορά τις γεωτεχνικές συνθήκες γιατί παρουσιάζει πολλά προβλήµατα 
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κατολισθήσεων, διογκώσεων και άλλων. Η πιο πάνω περιγραφή αφορά κυρίως τις Κοινότητες Αψιού 

και Μαθηκολώνη. 

Κατά τόπους παρατηρούνται και αποµεινάρια ιζηµάτων παλιών θαλάσσιων αναβαθµίδων, που 

εντοπίζονται πάνω από τα πετρώµατα του σχηµατισµού Λευκάρων, Πάχνας και Μονής.  

Επειδή το µεγαλύτερο µέρος του Συµπλέγµατος του Κοινοτήτων καταλαµβάνεται από τα 

πετρώµατα των σχηµατισµών Λευκάρων, Πάχνας και Μονής, παρατίθεται πιο κάτω µια πιο 

λεπτοµερής περιγραφή των σχηµατισµών αυτών µε ακολουθία από τα νεώτερα στα παλαιότερα.  

Στη συνέχεια ακολουθεί και αναφορά στα σύγχρονα εδάφη, που συνήθως καλύπτουν σε σηµαντικό 

βαθµό τους σχηµατισµούς αυτούς. 

Σχηµατισµός Πάχνας 

Τα ιζήµατα που κυριαρχούν είναι πελαγικά ασβεστο-ανθρακικά και ειδικότερα κρητίδες και 

µάργες, που έχουν αποτεθεί κατά το µέσο µειόκαινο σε λεκάνες ιζηµατογένεσης που είχαν 

δηµιουργηθεί νότια και νοτιοδυτικά της οροσειράς του Τροόδους.  

Τα ιζήµατα του Σχηµατισµού της Πάχνας είναι υποκίτρινα ως φαιοκίτρινα, πράγµα που τα 

διαφοροποιεί σηµαντικά από τις λευκού χρώµατος κρητίδες του υποκείµενου Σχηµατισµού των 

Λευκάρων. Άλλο χαρακτηριστικό γνώρισµα του Σχηµατισµού της Πάχνας είναι η παρουσία 

στρωµάτων ασβεστιτικού ψαµµίτη και η κατά τόπους ανάπτυξη κροκαλοπαγών που στους 

ανώτερους ορίζοντες του σχηµατισµού περιέχουν και θραύσµατα από τα οφιολιθικά πετρώµατα του 

Τροόδους, καθώς και ανθρακικά υλικά αβαθών νερών, πράγµα που οφείλεται στην ανύψωση του 

Τροόδους την περίοδο αυτή πάνω από το επίπεδο της θάλασσας και την έναρξη διάβρωσης στην 

εµφανισθείσα χέρσο.  

Στη περιοχή µελέτης τα ιζήµατα της Πάχνας εντοπίζονται πάνω από εκείνα των Λευκάρων και 

βρίσκονται σε ασυµφωνία µεταξύ τους. Κοντά στην επαφή τους και οι δύο σχηµατισµοί είναι έντονα 

διαταραγµένοι και κατακερµατισµένοι µε αποτέλεσµα τη δηµιουργία πλευρικών κορηµάτων, που δεν 

αφήνουν να εµφανισθεί η επαφή. Το κατώτερο µέρος του σχηµατισµού καταλαµβάνεται από 

σκληρές κρητίδες. Στη συνέχεια, πάνω από αυτές, εντοπίζονται λεπτοστρωµατωµένες κρητίδες που 

εναλλάσσονται µε λεπτά στρώµατα µάργας. Το ανώτερο µέρος του σχηµατισµού καταλαµβάνεται 

από µάργες. Οι τελευταίες δεν είναι σκληρές και ανθεκτικές όπως οι κρητίδες, γεγονός που οδηγεί 

στη διάβρωση και αποσάθρωση τους και στη δηµιουργία κοιλάδων µε εύφορα εδάφη όπως π.χ. στη 

περιοχή µεταξύ Φασούλας, Σπιταλιού, Παραµύθας και Αγίας Ειρήνης.   

Στην κορυφή του Σχηµατισµού της Πάχνας βρίσκονται, σε διάφορες περιοχές, χονδρόκοκκα, 

ανθεκτικά, ανθρακικά πετρώµατα (ασβεστόλιθοι, κροκαλοπαγή, χονδρόκοκκοι ασβεστιτικοί 

ψαµµίτες), τα οποία προστατεύουν τις υποκείµενες και µαλακότερες µάργες από τη διάβρωση. Τα 

χονδρόκοκκα πετρώµατα περικλείουν θραύσµατα στερεών υπολειµµάτων θαλάσσιων οργανισµών 

(οστράκων, ελασµατοβραχίων, φυκών, εχινοειδών, κοραλλίων και γενικά ειδών που ζουν σε αβαθείς 
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θάλασσες) και θραύσµατα διαφόρων πετρωµάτων (κρητίδων, µαργών και κερατόλιθων) που 

προέρχονται από υποκείµενα ιζηµατογενή πετρώµατα αλλά και από πετρώµατα που προέρχονται 

από τα οφιολιθικά πετρώµατα του Τροόδους.  

Κατά µήκος της επαφής µε τα πυριγενή πετρώµατα του οφιολιθικού συµπλέγµατος του 

Τροόδους έχει διαµορφωθεί ένα απότοµο πρανές, που κατά τόπους µεταβάλλεται σε απότοµους 

κρηµνούς, µε ανάπτυξη σηµαντικού πάχους πλευρικών κορηµάτων. Το µορφολογικό αυτό 

χαρακτηριστικό παρατηρείται από την Κορφή (δυτικά της περιοχής µελέτης) µέχρι τα Φοινικάρια 

(ανατολικά) και ακολουθεί την κατεύθυνση και πορεία της γνωστής, µεγάλης, ενεργού ρηξιγενούς 

ζώνης Γεράσας.    

Κοντά στο απότοµο πρανές η κλίση των ιζηµάτων είναι της τάξης των 200 προς νότο και 

µειώνεται σταδιακά στις 5-100.  

Σχηµατισµός Λευκάρων 

Ο Σχηµατισµός των Λευκάρων αποτελεί την παλαιότερη ασβεστο-ανθρακική ιζηµατογένεση 

που έχει εναποτεθεί και επί των τριών γεωτεκτονικών ζωνών του νησιού (Οροσειρά Τροόδους, 

Οροσειρά Κερύνειας και Σύµπλεγµα Μαµωνιών). Ο πετρογραφικός χαρακτήρας του σχηµατισµού 

Λευκάρων διαφέρει στις διάφορες γεωτεκτονικές ζώνες λόγω των διαφορετικών συνθηκών 

ιζηµατογένεσης. Η κλασσική ανάπτυξη του σχηµατισµού παρουσιάζεται στη Γεωτεκτονική Ζώνη του 

Τροόδους, όπου αποτελείται από 4 στρωµατογραφικά µέλη: τις κατώτερες µάργες, τις κρητίδες µε 

κερατόλιθους, τις κρητίδες και τις ανώτερες µάργες. 

∆ιαφοροποιήσεις του σχηµατισµού, βέβαια, παρατηρούνται όχι µόνο στις διάφορες 

γεωτεκτονικές ζώνες, αλλά και µέσα στα ευρύτερα όρια της κάθε µιας γεωτεχνικής ζώνης. 

Οι κατώτερες µάργες εµφανίζονται κυρίως ανατολικά της κοινότητας Αψιούς, οι εµφανίσεις 

τους είναι όµως σχετικά φτωχές λόγω της επικάλυψης τους από πλευρικά κορήµατα. Αποτελούνται 

από µια ακολουθία ρυθµικά εναλλασσόµενων µαργών και σκληρών κρητίδων µε, κατά τόπους, 

λεπτά, ασυνεχή, φακοειδή στρώµατα κερατόλιθου. Το κατώτερο τους µέρους αποτελείται από 

ροδόχροες µάργες που επικάθονται του Σχηµατισµού Μονής.    

Οι κρητίδες (µε κερατόλιθους ή χωρίς) εµφανίζονται δυτικά της Αψιού µέχρι και την 

κοινότητα του Αγίου Μάµα. Αποτελούνται από οµοιόµορφα, λευκά, σκληρά, συµπαγή στρώµατα 

κρητίδας, που εναλλάσσονται µε στρώµατα που παρουσιάζουν φυλλώδη υφή. Κατά τόπους 

εµφανίζονται και κόνδυλοι κερατόλιθου. Τα στρώµατα έχουν κατευθύνσεις ανατολικο-δυτικές. Στις 

πλείστες των περιπτώσεων είναι έντονα πτυχωµένες διαµορφώνοντας σύγκλινα και αντίκλινα, ενώ 

σε αρκετά σηµεία είναι έντονα διαταραγµένες και κατακερµατισµένες. Το µέλος αυτό, λόγω της 

πετρολογικής του σύστασης αντιστέκεται στη διάβρωση και σχηµατίζει απότοµους κρηµνούς.    
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Οι ανώτερες µάργες αποτελούνται από εναλλασσόµενες γκρίζες και ελαφρά καφέ µάργες που 

περιέχουν αραιά και λεπτά στρώµατα σκληρής κρητίδας. Στη περιοχή µελέτης δεν εµφανίζονται.  

Σχηµατισµός Μονής 

Ο σχηµατισµός Μονής είναι συνώνυµος µε τον σχηµατισµό Κανναβιού. Ο πρώτος 

αναπτύσσεται κυρίως στη νότια Κύπρο, άρα και στη περιοχή µελέτης, και ο δεύτερος στη δυτική 

Κύπρο. Αποτελείται από µια ακολουθία µπετονιτικών αργίλων µε ενστρώσεις ηφαιστειοκλαστικών 

ιλυολίθων, ραδιολαριτών και µαγγανιούχων πηλιτών. Στα ανώτερα στρωµατογραφικά τµήµατα της 

ακολουθίας εµφανίζονται παχυστρωµατώδεις ανοικτόχρωµοι ηφαιστειοκλαστικοί ψαµµίτες. Ο 

σχηµατισµός µε βάση µακροπαλαιοντολογικούς προσδιορισµούς τρηµατοφόρων και ακτινοζώων 

είναι Καµπανίου και Μέσου Μαισριχτίου ηλικίας (75 εκατοµµυρίων χρόνων). 

Στη περιοχή µελέτης, αλλά και γενικότερα, ο σχηµατισµός αυτός παρουσιάζει χαώδη 

ανάπτυξη λόγω µεταγενέστερων διαταράξεων. Νότια του ∆άσους της Λεµεσού τα ιζήµατα του 

σχηµατισµού έχουν αναµειχθεί µε εξωτικούς ογκόλιθους του Σχηµατισµού των Μαµωνιών, όπως 

χαλαζιακούς ψαµµίτες, ιλυόλιθους και σερπεντινίτες και έχουν επωθηθεί βορειότερα. Συνήθως 

υπέρκειται των λαβών ή και του σχηµατισµού του Πέρα Πεδίου, η δε επαφή των πετρωµάτων του 

µε τα υπερκείµενα πετρώµατα είναι πάντα σε ασυµφωνία.  

Το κατώτερο τµήµα του σχηµατισµού προέρχεται, στο µεγαλύτερο του µέρος, από αργίλους, 

που είναι προϊόντα της υποθαλάσσιας διάβρωσης των ηφαιστειακών πετρωµάτων του Τροόδους. Το 

ανώτερο τµήµα του σχηµατισµού φαίνεται να προέρχεται από την επανιζηµατογένεση προϊόντων 

παλαιότερων ηφαιστειακών εκρήξεων (τέφρας και πυροκλαστιτών).  

Ο σχηµατισµός Μονής είναι έντονα διαταραγµένος και τεκτονισµένος και στις περιοχές όπου 

καλύπτεται από νεότερα ιζήµατα, η επαφή βρίσκεται σε σαφή ασυµφωνία. Πρόσφατες µελέτες 

επιβεβαιώνουν πως κατά την δηµιουργία του Σχηµατισµού η ιζηµατογένεση διακόπηκε, η 

καταβύθιση της αφρικανικής πλάκας και ο σχηµατισµός ωκεάνιου φλοιού σταµάτησαν, η 

γεωτεκτονική ζώνη του Τροόδους αποκολλήθηκε από τον ωκεάνιο φλοιό και περιστράφηκε κατά 

90° (µε φορά αντίθετη εκείνης των δεικτών του ωρολογίου) και τεµάχια του Σχηµατισµού των 

Μαµωνιών βρέθηκαν µέσα στην τάφρο καταβύθισης και επωθήθηκαν βορειότερα επί της ζώνης του 

Τροόδους. Σαν αποτέλεσµα των γεωλογικών αυτών διεργασιών ήταν να καταστεί η νοτιοδυτική και 

εν µέρει η νότια Κύπρος µια τεκτονικά και γεωλογικά πολύπλοκη περιοχή, που είναι γνωστή σαν 

Γεωτεκτονική Ζώνη Μαµωνιών. Η περιοχή αυτή παρουσιάζει πολλά προβλήµατα κυρίως όσον αφορά 

µαζικές κατολισθήσεις και προβλήµατα στο δοµηµένο περιβάλλον (οικοδοµές, δρόµοι, κ.λπ.).  

Σύγχρονα εδάφη 

Τα εδάφη αυτά είναι ολοκαίνου και πλειστοκαίνου ηλικίας και χαρακτηρίζονται από διάφορους 

τύπους ως πιο κάτω: 
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• Αποθέσεις χειµάρρων 

• Αποθέσεις πρόσφατων και παλιών ποτάµιων αναβαθµίδων 

• Αποθέσεις παλιών θαλάσσιων αναβαθµίδων 

• ∆ευτερογενής ασβεστόλιθος (Χαβάρα – Καφκάλλα) 

• Υπολειµµατικά εδάφη 

Οι τρεις πρώτοι σχηµατισµοί µοιάζουν σηµαντικά µεταξύ τους γιατί προέρχονται από τις ίδιες 

περίπου γεωλογικές διεργασίες αλλά το κυριότερο προέρχονται από την διάβρωση και αποσάθρωση 

των ίδιων πετρωµάτων. Από άποψης κοκκοµετρικής διαβάθµισης µπορούν να χαρακτηριστούν σαν: 

� Ιλύες µε διάφορα ποσοστά άµµου, αργίλου και χαλικιών 

� Αργιλικές Αµµοϊλύες µε ή χωρίς χαλίκια 

� Αµµούχες Αργιλοϊλύες µε ή χωρίς χαλίκια 

� Ιλυούχα, αµµούχα Χαλίκια µε ή χωρίς κροκάλες και λατύπες 

Ο δευτερογενής ασβεστόλιθος είναι αποτέλεσµα της γεωλογικής διαδικασίας της διαγένεσης 

µε εναλλασσόµενες υγρές και ξηρές συνθήκες και τη δηµιουργία δευτερογενούς ασβεστίτη µεταξύ 

των κόκκων του εδάφους. Ο ασβεστίτης αντικαθιστά σταδιακά το αρχικό έδαφος και δηµιουργείται 

έτσι ο δευτερογενής ασβεστόλιθος, που στην Κύπρο είναι γνωστός σαν χαβάρα, όταν είναι σχετικά 

µαλακός και σαν καφκάλλα όταν είναι σκληρός.  

Τα υπολειµµατικά εδάφη αποτελούν προϊόν της πλήρους αποσάθρωσης του µητρικού 

πετρώµατος και της δηµιουργίας εδάφους, που έχει παρόµοια χηµικά αλλά εντελώς διαφορετικά 

φυσικά χαρακτηριστικά.  

Σηµιεώνεται τέλος ότι σύµφωνα µε πληροφορίες του Τµήµατος Γεωλογικής Επισκόπησης (αρ. 

φακ. 8/81/26-02-2010 επιστολή του που ελήφθη στις 5-03-2010) στην ευρύτερη περιοχή δεν 

υπάρχουν γεωµορφώµατα, αρχαίες σκουριές, γκρεµοί ή σπηλιές που να χρήζουν προστασίας. 

 

Α.4.4.2. Γεωτεχνικές συνθήκες 

Από γεωτεχνικής άποψης µπορεί να τονισθούν τα ακόλουθα: 

Τα ιζήµατα των σχηµατισµών Πάχνας και Λευκάρων προσφέρουν πολύ καλές συνθήκες 

θεµελίωσης για τις οικοδοµές. Προσοχή θα πρέπει µόνο να δοθεί στις περιπτώσεις εκείνες όπου 

µπορεί να υπάρχουν πιθανότητες πτώσης βράχων, ογκόλιθων ή και ολισθήσεις κατά µήκος 

επιφανειών ασυνέχειας. Τα φαινόµενα αυτά µπορεί να παρατηρηθούν στις περιοχές εκείνες όπου τα 

πετρώµατα είναι έντονα τεκτονισµένα, διαταραγµένα και θρυµµατισµένα.  

Πολλά και σοβαρά προβλήµατα δηµιουργεί η παρουσία του σχηµατισµού Μονής λόγω της 

παρουσίας των αργίλων. Οι άργιλοι, ως γνωστό, διαθέτουν εξαιρετικά µεγάλες δυνατότητες 

διόγκωσης ή συρρίκνωσης εάν αλλάξει η φυσική τους υγρασία. Με την προσρόφηση υγρασίας 



ΚΥΠΡΙΑΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ,  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ – 
ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΕΟ∆ΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΗΣΕΩΣ 

«Παροχή Υπηρεσιών για την εκπόνηση Ρυθµιστικού Σχεδίου (Σχεδίου ∆ράσης)  
για τις Κοινότητες Αψιού, Παλώδια, Σπιτάλι, Φασούλα και Μαθηκολώνη»

Αρ. Σύµβασης: C/Ρυθµ.Κοινοτήτων/2/89/2008-26/10/2009

 

 

ΤΕΛΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ 
ΑΨΙΟΥΣ 

Σελ. 123 από 344 

 

διογκώνονται και εξασκούν πιέσεις επί των οικοδοµών µε αποτέλεσµα να δηµιουργούνται αστοχίες. 

Επίσης, σε περιοχές µε απότοµες πλαγιές η αύξηση της υγρασίας της αργίλου µπορεί να έχει σαν 

αποτέλεσµα τον ερπυσµό των επιφανειακών εδαφών µέχρι και ολισθήσεις µάζας. Κατά τη χειµερινή 

περίοδο, µετά από τις βροχοπτώσεις, και εφόσον αποκτήσουν την κατάλληλη υγρασία, τα 

επιφανειακά στρώµατα του αργιλικού εδάφους καθίστανται ασταθή. Συγχρόνως δε λειτουργούν ως 

λιπαντικό στη επαφή µε τα πετρώµατα του σχηµατισµού των Λευκάρων, µε µεγάλη πιθανότητα 

δηµιουργίας συνθηκών αστάθειας και δυνητικούς κινδύνους κατολισθήσεων ακόµα και σε όγκους 

στερεών πετρωµάτων στην περιφέρεια των εµφανίσεων των κρητίδων.  

Στις περιοχές εµφάνισης του σχηµατισµού εντοπίζονται πολλοί µικροί λόφοι µε µάργες και 

κρητίδες που η θέση και το σχήµα τους δηµιουργούν εύλογες υποψίες ότι είναι κατάλοιπα παλαιών 

κατολισθήσεων, αποτέλεσµα των περιγραφόµενων πιο πάνω διεργασιών. 

Με τα χρόνια έχει αποκατασταθεί µια φυσική ισορροπία και σταθερότητα του εδάφους στη 

περιοχή του σχηµατισµού Μονής. Οποιεσδήποτε εκσκαφές, ισοπεδώσεις, κατασκευές και γενικά 

οποιαδήποτε διατάραξη της ισορροπίας του εδάφους στη περιοχή µέσα στο σχηµατισµό αυτό ή και 

κοντά σε αυτό, εάν δεν γίνει µελετηµένα, µπορεί να δηµιουργήσει  συνθήκες αστάθειας που µε την 

“βοήθεια” του νερού, υπόγειου ή επιφανειακού, θα µπορούσε να δηµιουργήσει σοβαρά 

προβλήµατα. Θα πρέπει επίσης να τονισθεί ότι λόγω της πλαστικότητας του µπεντονίτη και των 

διαδοχικών αυξοµειώσεων της φυσικής υγρασίας λόγω της επίδρασης του νερού, δηµιουργούνται 

σοβαρά προβλήµατα διαδοχικής διόγκωσης και συρρίκνωσης που δυνητικά µπορεί να 

δηµιουργήσουν διαφορικές καθιζήσεις/ανυψώσεις στα θεµέλια των κατασκευών.   

Τα σύγχρονα εδάφη προσφέρουν καλές ή µη αξιόπιστες συνθήκες θεµελίωσης οικοδοµών 

ανάλογα µε το βαθµό πυκνότητας τους και τα χαρακτηριστικά πλαστικότητας. Τα χαλικώδη και 

αµµούχα εδάφη προσφέρουν, συνήθως, καλές ως πολύ καλές συνθήκες θεµελίωσης. Αντίθετα, τα 

αργιλοϊλυώδη εδάφη, ανάλογα µε τον βαθµό της συνοχής τους αλλά και των χαρακτηριστικών 

πλαστικότητας, συνήθως δεν προσφέρουν αξιόπιστες συνθήκες θεµελίωσης.  

Ένα σηµαντικό πρόβληµα, που χαρακτηρίζει την περιοχή µελέτης, κυρίως την βόρεια (Αψιού, 

Μαθηκολώνη), είναι η παρουσία της ενεργού ρηξιγενούς ζώνης της Γεράσας, όπου παρατηρείται και 

έντονη, κατά καιρούς, σεισµική δραστηριότητα και αποτελεί την πλέον σεισµογενή περιοχή της 

χερσαίας περιοχής της Κύπρου. Η ζώνη του Ρήγµατος Γεράσας εκτείνεται από το χωριό Άγιος Μάµας 

µέχρι το χωριό Ακρούντα ενώ τα τελευταία 12 χρόνια σηµειώθηκε η εξής σεισµική δραστηριότητα:  

• 280 σεισµοί µε µέγεθος 2-3 βαθµούς κλίµακας Ricther 

• 160 σεισµοί µε µέγεθος 3-4 βαθµούς κλίµακας Ricther 

• 5 σεισµοί µε µέγεθος 4-5 βαθµούς κλίµακας Ricther 
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• 1 σεισµός µε µέγεθος 5.3 βαθµούς κλίµακας Ricther στις 11 Αυγούστου 1999. Ο ισχυρός 

σεισµός στις 11 Αυγούστου 1999 προκάλεσε ζηµιές σε κτίρια στη Λεµεσό και σε χωριά βόρεια 

της πόλης. Τραυµατίστηκαν ελαφρά 40 άτοµα κυρίως από πανικό. Ακολούθησε µεγάλος 

αριθµός µετασεισµών. Άλλος ισχυρός σεισµός συνέβηκε το 1927 (µεγέθους περίπου 5 

βαθµών) ο οποίος προκάλεσε µικρές ζηµιές στη Λεµεσό και σε χωριά βόρεια της πόλης25. 

Στο παραπάνω πλαίσιο, το Τµήµα Γεωλογικής Επισκόπησης του Υπουργείου Γεωργίας, 

Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος έχει προχωρήσει στην ετοιµασία χαρτών επικινδυνότητας µε τη 

ζωνοποίηση των περιοχών διαφόρων κοινοτήτων. Στην υπό µελέτη περιοχή για την κοινότητα 

Μαθηκολώνης έχει ετοιµαστεί ένας τέτοιος χάρτης (χάρτης Α.4.4.1), όπου παρουσιάζονται οι 

περιοχές όπου δεν υπάρχει πρόβληµα οικιστικής ανάπτυξης και οι περιοχές που παρουσιάζουν 

προβλήµατα και δεν επιτρέπεται η οικιστική ανάπτυξη, αλλά και οι περιοχές που χρήζουν µελέτης 

πριν δοθεί η σχετική άδεια, ανάλογα µε τα ευρήµατα της γεωλογικής / γεωτεχνικής µελέτης. 

Παρόµοια προβλήµατα, αλλά σε πολύ µικρότερη έκταση, θα µπορούσαν να παρουσιαστούν 

και στη περιοχή της κοινότητας Αψιούς, όπου παρατηρούνται επίσης µπεντονιτικοί άργιλοι, αλλά δεν 

έχει ακόµα ετοιµαστεί χάρτης επικινδυνότητας. Καλό θα ήταν η κοινότητα να απαιτήσει από το 

Τµήµα Γεωλογικής Επισκόπησης όπως προχωρήσει στην ετοιµασία τέτοιου χάρτη. Οι άλλες 

κοινότητες δεν παρουσιάζουν ιδιαίτερα γεωτεχνικά προβλήµατα.   

Παράλληλα, το Τµήµα Γεωλογικής Επισκόπησης µε την αρ. φακ. 8/81/26-02-2010 επιστολή 

του συνιστά τη διεξαγωγή γεωλογικής/γεωτεχνικής µελέτης όπου υπάρχουν εµφανίσεις του 

γεωλογικού Σχηµατισµού Μονής, που να συµπεριλαµβάνει και δειγµατοληπτικές γεωτρήσεις µε 

εργαστηριακές δοκιµές πριν οποιοδήποτε κατασκευαστικό σχεδιασµό. Στις κοινότητες Φασούλας, 

Παλώδιας και Σπιταλίου δεν υπάρχουν εµφανίσεις γεωλογικών σχηµατισµών, ή γνωστά σηµεία 

κατολισθήσεων που να καθιστούν τις περιοχές αυτές ακατάλληλες για ανάπτυξη. Τα πετρώµατα 

είναι σχετικά σκληρά και αποτελούν γενικά καλό υπόβαθρο για θεµελιώσεις. Επισηµαίνεται µόνον 

ότι σε σηµεία µε απότοµες κλίσεις πρέπει να λαµβάνεται υπόψη η πιθανότητα πτώσης βράχων.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 

25 Αρ. φακ. 8/81/26-02-2010 επιστολή Τµήµατος Γεωλογικής Επισκόπησης Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών 
Πόρων και Περιβάλλοντος που ελήφθη στις 5-03-2010 
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Χάρτης Α.4.4.1.: Ζώνες επικινδυνότητας στη Μαθηκολώνη 

 
Πηγή: Τµήµα Γεωλογικής Επισκόπησης Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος (αρ. φακ. 
8/81/26-02-2010 επιστολή Τµήµατος που ελήφθη στις 5-03-2010) 

Συνοπτικά θα µπορούσε να αναφερθεί πως στη περιοχή του Συµπλέγµατος των υπό µελέτη 

κοινοτήτων δύο είναι τα βασικά προβλήµατα που θα πρέπει να λαµβάνονται σοβαρά υπόψη πριν τον 

καθορισµό οικιστικών ζωνών ή την κατασκευή έργων υποδοµής.  
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� Η παρουσία των αργίλων του σχηµατισµού Μονής σε συνδυασµό µε τις ψηλής πλαστικότητας 

κατώτερες µάργες των Λευκάρων, που εντοπίζονται στις κοινότητες Αψιού και Μαθηκολώνης,   

� Η άµεση γειτνίαση µε την ενεργό ρηξιγενή ζώνη της Γεράσας, που συνδυάζεται µε σηµαντική 

σεισµική δραστηριότητα.   

 

Α.4.4.3. Υδατικοί πόροι   

Υδρογεωλογία της περιοχής 

Στη περιοχή µελέτης διακρίνονται τρεις βασικές υδρογεωλογικές µονάδες. Η πρώτη µονάδα, 

που υπάγεται στο σχηµατισµό της Μονής, αποτελείται κυρίως από µπεντονίτες, η δεύτερη, η 

νεότερη µονάδα που επικάθεται πάνω στο σχηµατισµό της Μονής, αποτελείται κυρίως από κρητίδες 

και µάργες των σχηµατισµών Λευκάρων και Πάχνας και η τρίτη σχετίζεται µε τα πυρογενή 

πετρώµατα του ∆άσους Λεµεσού.  

Σχηµατισµός της Μονής 

Η µονάδα αυτή εµφανίζεται στην επιφάνεια του εδάφους κατά µήκος µιας λωρίδας µε 

νοτιοανατολική / βορειοδυτική κατεύθυνση βόρεια των κοινοτήτων Αψιού και Μαθηκολώνης.  

Μέσα στο σχηµατισµό της Μονής δεν υπάρχουν συνθήκες για  οποιαδήποτε υδροφορία. Η 

έντονη παρουσία των µπεντονιτικών αργίλων και το µικρό µέγεθος των εµφανίσεων των άλλων 

πετρωµάτων, αποκλείει το σχηµατισµό και την ύπαρξη οποιουδήποτε υδροφορέα. Ο σχηµατισµός 

αυτός θεωρείται πρακτικά αδιαπέρατος.  

Σχηµατισµοί Πάχνας και Λευκάρων 

Οι κρητίδες, µαργαϊκές κρητίδες και οι µάργες της περιοχής έχουν πολύ χαµηλή κάθετη 

διαπερατότητα αλλά θεωρούνται σχετικά διαπερατά πετρώµατα, σε σχέση πάντοτε µε τους 

αδιαπέρατους µπεντονίτες. Ένα µικρό µέρος της βροχόπτωσης κατεισδύει προς τα κάτω και 

καταλήγει µετά από κάποια περίοδο στη ζώνη επαφής µε το σχηµατισµό Μονής. Εφόσον εκεί δεν 

µπορεί πλέον να κινηθεί κάθετα προς τα κάτω αρχίζει να κινείται µε γενική κατεύθυνση προς 

χαµηλότερα σηµεία, παράλληλα µε την επιφάνεια επαφής του σχηµατισµού Λευκάρων µε τον 

σχηµατισµό Μονής. Θα πρέπει όµως να αναµένεται ότι κάποιες ποσότητες νερού θα εµφανίζονται σε 

διάφορα σηµεία στην επιφάνεια του εδάφους, κατά µήκος  της ζώνης επαφής των δύο γεωλογικών 

– υδρογεωλογικών µονάδων, υπό µορφή µικρών διαχύσεων ή έντονης υγρασίας ή ακόµα και πολύ 

µικρών εφήµερων πηγών. Το φαινόµενο αυτό αναµένεται να είναι εντονότερο προς το τέλος της 

άνοιξης. Ταυτόχρονα, φυσικά το υπόγειο αυτό νερό καταβρέχει τα µπεντονιτικά πετρώµατα µε 

αποτέλεσµα να δηµιουργούνται τα προβλήµατα αστάθειας που περιγράφονται πιο πάνω.  

Προς το τέλος της χειµερινής περιόδου και την άνοιξη, σχηµατίζεται µέσα στις ρωγµατώσεις 

των κρητίδων, πάνω από τα λιγότερο διαπερατά στρώµατα των µαργών µια κορεσµένη διάφορου 
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πάχους, ανάλογα µε τις τοπικές συνθήκες. Το µεγαλύτερο µέρος αυτού του υπόγειου νερού 

εκτονώνεται στις πλαγιές των λόφων, στις ζώνες επαφής των µαργών µε τις υπερκείµενες κρητίδες, 

σε µορφή διαχύσεων ή έντονης υγρασίας. Μέρος του νερού αυτού στη συνέχεια χάνεται στην 

ατµόσφαιρα λόγω εξατµισοδιαπνοής ή συνεχίζει την κατείσδυση του χρησιµοποιώντας τις διόδους 

των διακλάσεων και ρωγµατώσεων και καταλήγει στη ζώνη επαφής του σχηµατισµού των 

Λευκάρων µε τους µπεντονίτες της Μονής, όπως αναφέρεται πιο πάνω. Το µεγαλύτερο ποσοστό 

αυτού του υπόγειου νερού αναµένεται να διακινείται κατά µήκος µεγάλων ρηξιγενών ζωνών. Το 

υπόλοιπο µικρό ποσοστό εκτονώνεται στην επιφάνεια του εδάφους στις επαφές των δύο 

σχηµατισµών, υπό µορφή µικρών διαχύσεων ή έντονης υγρασίας ή ακόµα και πολύ µικρών 

εφήµερων πηγών όπως αναφέρθηκε και πιο πάνω. Ένα ποσοστό επίσης αναµένεται ότι διαφεύγει 

προς τις κοιλάδες.  

Με βάση τα πιο πάνω γίνεται κατανοητό πως στους σχηµατισµούς Λευκάρων και Πάχνας 

σπάνια δηµιουργούνται αξιόλογοι υδροφορείς ((βλ. και χάρτες Παραρτήµατος IV όπου φαίνονται οι 

συνθήκες καταλληλότητας του νερού για πόση και άρδευση). Ευνοϊκότερες συνθήκες 

παρουσιάζονται σε έντονα ρωγµατωµένες, µεγάλης έκτασης ζώνες. Εποµένως στη περιοχή κατά 

µήκος της ρηξιγενούς ζώνης Γεράσας, αλλά και άλλων µικρότερων ρηξιγενών ζωνών, αναµένονται 

σηµαντικοί υδροφορείς.   

Υδρολογία 

Η µέση βροχόπτωση της τριανταετίας 1971–2000, στην υπό µελέτη περιοχή σύµφωνα µε 

τους χάρτες βροχόπτωσης της Μετεωρολογικής Υπηρεσίας ανέρχεται στα 500 600 mm το χρόνο 

(βλ. και ενότητα Α.4.1). Η µέση βροχόπτωση της τριανταετίας 1961-1990 θεωρείται από τη ∆ιεθνή 

Οργάνωση Μετεωρολογίας (WMO) ως ο επίσηµος µέσος όρος που ισχύει σήµερα. Οι ολιγοµβρίες 

όµως που έχουν παρατηρηθεί τη δεκαετία 1991–2000 µείωσαν σοβαρά τη µέση βροχόπτωση της 

τριανταετίας 1971–2000. Μετά το 2000 εξακολουθούν να εµφανίζονται σοβαρές ολιγοµβρίες και γι’ 

αυτό πιστεύεται ότι η µέση βροχόπτωση της τριανταετίας 1971–2000 είναι πιο αντιπροσωπευτική 

για µελλοντικούς υπολογισµούς και προγραµµατισµούς.  

Υπόγεια Νερά και Ορυκτοί Πόροι 

Βάσει πληροφοριών του Τµήµατος Γεωλογικής Επισκόπησης, τόσο στο υδατικό σύστηµα του 

Τροόδους (Βόρεια και Ανατολικά των Κοινοτήτων) όσο και στο υδατικό σύστηµα Λεύκαρα - Πάχνας 

(Νότια και ∆υτικά των Κοινοτήτων) που αναπτύσσονται στην ευρύτερη περιοχή, δεν παρουσιάζεται 

σηµαντική υπόγεια υδροφορία. Όσον αφορά τους ορυκτούς πόρους, δεν υπάρχει εξορυκτική 

δραστηριότητα που να επηρεάζει τα ρυθµιστικά σχέδια της ευρύτερης περιοχής26. 

                                                                 

26 Αρ. φακ. 8/81/26-02-2010 επιστολή Τµήµατος Γεωλογικής Επισκόπησης Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών 
Πόρων και Περιβάλλοντος που ελήφθη στις 5-03-2010 
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Α.4.4.4. Συµπεράσµατα - εισηγήσεις   

Οι γεωλογικές συνθήκες στη περιοχή του Συµπλέγµατος των Κοινοτήτων που εντάσσονται 

στο Ρυθµιστικό Σχέδιο, έχουν συνεισφέρει στη διαµόρφωση ενός εξαιρετικά ωραίου φυσικού 

ανάγλυφου, ιδιαίτερα η περιοχή στη διαδροµή µεταξύ Παραµύθας, Γεράσας, Αψιούς, Μαθηκολώνης 

και Αγίου Αθανασίου. Στη περιοχή αυτή θα µπορούσαν να διαµορφωθούν χώροι για στάσεις 

λεωφορείων µε αναψυκτήρια για απόλαυση της φύσης.  

Σε συγκριµένες περιοχές αναµένεται να υπάρχουν και σηµαντικοί υδροφορείς κατά µήκος 

µεγάλων ρηξιγενών ζωνών. Η κοιλάδα Φασούλας – Παραµύθας, προσφέρεται, εκτός των άλλων, και 

για γεωργική ανάπτυξη. 

Οι γεωτεχνικές συνθήκες είναι, εκτός µικρών εκτάσεων στις κοινότητες Μαθηκολώνης και 

Αψιούς, ευνοϊκές. Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί στις περιοχές µε παρουσία µπεντονιτικών 

αργίλων και των κατώτερων µαργών των Λευκάρων (κυρίως περιοχή Μαθικολώνης και λιγότερο 

στην Αψιού), όπου παρατηρούνται κατολισθήσεις και άλλα προβλήµατα για οικιστικές µονάδες και 

έργα υποδοµής.   
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Α.5 Τεχνικές υποδοµές και δίκτυα 

Α.5.1. Μεταφορικό δίκτυο 

Α.5.1.1. Οδικό δίκτυο και συνδέσεις – προσβάσεις – στάθµευση  

Η κοινότητα Αψιού απέχει περίπου 19 χλµ. από τη Λεµεσό, περίπου 102 χλµ. από τη 

Λευκωσία και 89 χλµ. από το διεθνές αεροδρόµιο Λάρνακας (µέσω Λεµεσού και του εθνικού 

υπεραστικού αυτοκινητόδροµου Α0001) και 82 χλµ. από το αεροδρόµιο Πάφου (µέσω Λεµεσού και 

του εθνικού υπεραστικού αυτοκινητόδροµου Α0006).  

Ο κύριος οδικός άξονας που συνδέει την κοινότητα Αψιούς µε τη Λεµεσό είναι η επαρχιακή 

οδός Ε0110 (δευτερεύων δρόµος υπερτοπικής σηµασίας), που µετά την Γεράσα προς βορρά 

διασταυρώνεται µε τον κοινοτικό δρόµο F0134 (δρόµος τοπικής σηµασίας), ή εναλλακτικά από την 

επαρχιακή οδό Ε0131 µέσω Μαθηκολώνης. Οι οδικές διασυνδέσεις είναι γενικά ικανοποιητικές, µε 

εξαίρεση τα µικρά τµήµατα κοινοτικών δρόµων που χρήζουν αναγκών για βελτιώσεις γεωµετρικών 

χαρακτηριστικών και για διαπλατύνσεις.  

Χάρτης Α.5.1.: Βασικό οδικό δίκτυο περιοχής µελέτης 

  
Πηγή: Ιστοσελίδα Υπουργείου Συγκοινωνιών – Επεξεργασία Αναδόχου (κλίµακα ελεύθερη) 
Σηµείωση (βλ. και υπόµνηµα) - η λειτουργική ιεράρχηση του βασικού οδικού δικτύου εκφράζεται µέσα από την 
ταξινόµηση στις εξής κατηγορίες: Α (εθνικό υπεραστικό οδικό δίκτυο, µε επιθυµητό ανώτατο επιτρεπόµενο όριο 
ταχύτητας 80-100 χλµ./ώρα), Β (κύριος δρόµος υπερτοπικής / περιφερειακής σηµασίας – ή παλιός 
αυτοκινητόδροµος, µε επιθυµητό ανώτατο όριο ταχ. 65-80 χλµ./ώρα), Ε (δευτερεύων δρόµος υπερτοπικής / 
περιφερειακής σηµασίας – ή επαρχιακή οδός, µε επιθυµητό ανώτατο όριο ταχ. 50-65 χλµ./ώρα) και F (δρόµος 
υπερτοπικής και τοπικής σηµασίας – ή κοινοτική οδός, µε επιθυµητό ανώτατο όριο ταχ. 30-50 χλµ./ώρα) 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 
ΑΨΙΟΥ 
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Αναφορικά µε το εσωτερικό οδικό δίκτυο αυτό διακρίνεται στις τοπικές συλλεκτήριες 

(δευτερεύον οδικό δίκτυο τοπικής σηµασίας, µε επιθυµητό ανώτατο επιτρεπόµενο όριο ταχύτητας 

30 χλµ./ώρα), που προσλαµβάνουν την κίνηση από τους δρόµους πρόσβασης στην κοινότητα - 

οδικό δίκτυο υπερτοπικής (Ε0131 από Μαθηκολώνη) ή τοπικής σηµασίας (F0134, από Ε0110 και 

µετά τη διασταύρωση Γεράσας), βλ. χάρτη Α.5α - και την διοχετεύουν στο τοπικό οδικό δίκτυο, δηλ. 

τους δρόµους αµιγούς χρήσης για πρόσβαση σε κατοικίες και ιδιωτικές αναπτύξεις, µε επιθυµητό 

ανώτατο επιτρεπόµενο όριο ταχύτητας 15-30 χλµ./ώρα (βλ. χάρτη Α.5β).  

Σε γενικές γραµµές το εσωτερικό οδικό δίκτυο στον οικιστικό πυρήνα είναι πυκνό, µε πολύ 

στενούς δρόµους και κατά κόρον χωρίς πεζοδρόµια, ενώ λόγω και του γεωµορφολογικού ανάγλυφου 

(σχετικά απότοµες κλίσεις) συχνά οι δρόµοι καταλήγουν σε αδιέξοδα. Επίσης, δεν υπάρχουν στην 

κοινότητα Αψιούς οργανωµένοι χώροι στάθµευσης και οι κάτοικοι και επισκέπτες σταθµεύουν 

παρόδια όπου τα µετρικά χαρακτηριστικά της οδού το επιτρέπουν. Το πρόβληµα είναι εντονότερο 

στον πυρήνα της Πάνω Αψιούς, για την πρόσβαση στην οποία απαιτείται άµεσα η εξεύρεση χώρου 

στάθµευσης, πιθανώς στο πλάτωµα της διασταύρωσης µε την κεντρική αρτηρία. Επίσης, έντονα 

προβλήµατα του εσωτερικού οδικού δικτύου παρατηρούνται και στην Κάτω Αψιού, στη νότια 

περιοχή όπου εντοπίζονται πολύ στενοί ή/και αδιάνοικτοι δρόµοι, αδιέξοδα, κ.λπ. (βλ. χάρτη Α.5β). 

Σηµειώνεται ότι σύµφωνα µε τις υποδείξεις του Τµήµατος ∆ηµοσίων Έργων του Υπουργείου 

Συγκοινωνιών και Έργων, στο τοπικό οδικό δίκτυο είναι επιθυµητή η διαφοροποίηση του υλικού 

στρώσης, π.χ. λιθόστρωτο, ή και τµηµατική πεζοδροµοποίηση για οδικό δίκτυο ιστορικών πυρήνων, 

ή και να έχουν τη µορφή βρόγχων ή να απολήγουν σε αδιέξοδα / cul-de-sac που συνδέουν 

επιµέρους αναπτύξεις µε τις τοπικές συλλεκτήριες.  

Τέλος, στην κοινότητα δεν υπάρχουν οργανωµένοι ποδηλατόδροµοι (ειδικά διαµορφωµένες 

πορείες κατά µήκος δρόµων για αποκλειστική χρήση από ποδηλάτες), ούτε πεζόδροµοι ή 

συνδυασµένες πορείες ποδηλατών – πεζών, µε εξαίρεση µικρά τµήµατα πεζοδρόµων στην Πάνω 

Αψιού ή και µικτής χρήσης (πεζόδροµοι µε δυνατότητα διέλευσης / πρόσβασης οχηµάτων).  

Σηµειώνεται ότι σύµφωνα µε τις υποδείξεις του Τµήµατος ∆ηµοσίων Έργων του Υπουργείου 

Συγκοινωνιών και Έργων, οι ποδηλατόδροµοι / πεζόδροµοι ενδείκνυνται για τη σύνδεση περιοχών 

κατοικίας ή κεντρικών χώρων συνάθροισης κοινού µεταξύ τους και µε σηµεία φυσικού ή 

πολιτιστικού ενδιαφέροντος στην περιφέρεια των κοινοτήτων.  

Οι άνω υποδείξεις πλαισιώνουν τις προτεινόµενες παρεµβάσεις για συµπλήρωση και βελτίωση 

του οδικού δικτύου που περιλαµβάνονται στο κεφάλαιο Β.2.  
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Α.5.1.2. Συγκοινωνίες – προσπελασιµότητα 

Οι διαθέσιµες συγκοινωνίες στην κοινότητα Αψιού, είναι πολύ περιορισµένες, όπως εξάλλου 

συµβαίνει και καθολικά σε επίπεδο της Νήσου, και ο κύριος όγκος των οδικών µετακινήσεων 

πραγµατοποιείται µε ιδιωτικής χρήσης αυτοκίνητα. Σηµειώνεται επίσης ότι στην κοινότητα δεν 

υπάρχει κανένα ταξί. Η προσπελασιµότητα είναι δυσχερής για εκδροµικά και τουριστικά λεωφορεία 

καθώς και φορτηγά οχήµατα που εκτελούν κοινωφελείς λειτουργίες (απορριµµατοφόρα, βυτία 

συλλογής ακαθάρτων και λυµάτων, κ.λπ.), λόγω του πολυδαίδαλου και στενού οδικού δικτύου, 

ιδίως στον οικιστικό πυρήνα.   

 
Α.5.1.3. Υλοποιούµενα και προγραµµατιζόµενα έργα - χωρικές επιπτώσεις  

Σηµειώνεται ότι σύµφωνα µε πληροφορίες από το Τµήµα ∆ηµοσίων Έργων του 

Υπουργείου Συγκοινωνιών27 δεν προβλέπεται για την κοινότητα κάποιο έργο στη βάση του 

εθνικού σχεδιασµού για το βασικό οδικό δίκτυο 

∆ιευκρινίσθηκε επίσης από το Τµήµα ∆ηµοσίων Έργων του Υπουργείου Συγκοινωνιών και 

Έργων ότι οι µελέτες κατασκευής οδικών αξόνων συνοδεύονται υποχρεωτικά από µελέτες 

αποστράγγισης οµβρίων και στέλνονται για συµβουλευτική γνωµοδότηση στις αρµόδιες αρχές (ΑΗΚ, 

ΑΤΗΚ και Τµήµα Αναπτύξεως Υδάτων), προκειµένου να διασφαλισθεί η συµβατότητα µε τους δικούς 

τους σχεδιασµούς και να τηρηθεί η προβλεπόµενη πενταετής συµφωνία σχετικά µε τη µη διεξαγωγή 

συµπληρωµατικών εργασιών σε αποπερατωµένη οδό (υπογειοποιήσεις και επεκτάσεις δικτύων). 

Σηµαντικοί περιορισµοί στο µακροπρόθεσµο σχεδιασµό και προγραµµατισµό οδικών έργων τίθενται 

από τις συνταγµατικές υποχρεώσεις και το ισχύον θεσµικό πλαίσιο για τις απαλλοτριώσεις (βάσει του 

Ν.15/62 περί αναγκαστικών απαλλοτριώσεων αυτές θα πρέπει να διενεργούνται εντός χρονικής 

προθεσµίας 3 ετών).  

Επίσης, σηµαντικό πρόβληµα για την πορεία της ανάπτυξης της κοινότητας αποτελεί η 

εγγραφή δηµόσιων δρόµων, που συνιστά χρονοβόρα και πολύπλοκη διαδικασία. Η εγγραφή δρόµων 

γίνεται µε αίτηµα της κοινότητας στην Επαρχιακή ∆ιοίκηση και κατόπιν στο Κτηµατολόγιο, για να 

αφαιρεθεί από τις ιδιοκτησίες το τµήµα που ρυµοτοµείται από διερχόµενους δρόµους οι οποίοι 

απαιτούνται για την πολεοδόµηση συγκεκριµένης έκτασης.  

Τέλος, σηµειώνεται ότι σηµειακές παρεµβάσεις, όπως κυρτώµατα και αισθητική αναβάθµιση 

οδοστρωµάτων µε λιθοστρώσεις, γίνονται κατά περίπτωση και ιδίως εντός οικιστικών πυρήνων. 

Ωστόσο απαιτείται προτίστως η κατασκευή του αποχετευτικού δικτύου προκειµένου να 

ακολουθήσουν οι πλακοστρώσεις.  

                                                                 

27 Από συνάντηση εργασίας µε λειτουργό του Τµήµατος ∆ηµοσίων Έργων του Υπουργείου Συγκοινωνιών που 
πραγµατοποιήθηκε στη Λευκωσία στις 21 Ιανουαρίου 2010  
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Α.5.2. Λοιπά τεχνικά δίκτυα  

Α.5.2.1. Ενέργεια – τηλεπικοινωνίες 

Η κάλυψη της περιοχής της κοινότητας Αψιούς από ενεργειακά δίκτυα και δίκτυα 

τηλεπικοινωνιών κρίνεται γενικά ικανοποιητική. Τα δίκτυα υποδοµής έχουν αποτυπωθεί στο χάρτη 

Α.4β στη βάση χαρτογραφικής πληροφορίας που παρασχέθηκε από τις αρµόδιες αρχές. Το 

ενεργειακό δίκτυο περιλαµβάνει µετασχηµατιστές για τον υποβιβασµό της τάσης του ρεύµατος, ενώ 

καταβάλλεται προσπάθεια σταδιακής υπογειοποίησής του, κατά προτεραιότητα εντός των οικιστικών 

πυρήνων. Οι κεραίες λήψης σήµατος κινητής τηλεφωνίας, τηλεοπτικού, κ.λπ. είναι τοποθετηµένες 

σε ψηλές κορυφές λόφων εκτός οικιστικών πυρήνων και γενικά σε αποστάσεις που διασφαλίζουν 

την ασφάλεια της δηµόσιας υγείας.  

 

Α.5.2.2. Ύδρευση – άρδευση 

Για την ύδρευση των κοινοτήτων υπάρχουν διατρήσεις υδροδότησης και δεξαµενές ύδρευσης, 

οι οποίες αποτυπώθηκαν στο χάρτη Α.4β σύµφωνα µε τα στοιχεία που παρασχέθηκαν από το 

Συµβούλιο Υδατοπροµήθειας Λεµεσού (ΣΥΛ) και το Τµήµα Αναπτύξεως Υδάτων του Υπουργείου 

Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος.  

Τα δίκτυα ύδρευσης της κοινότητας Αψιούς είναι σε γενικές γραµµές σε καλή κατάσταση (η 

Κοινότητα εξυπηρετείται εφεδρικά και από τη δεξαµενή Αγίας Παρασκευής). Στην ευρύτερη περιοχή 

εκτελούνται έργα δηµόσιας υδατοπροµήθειας (αφαλατώσεις), καθώς και δικτύων άρδευσης (µε 

βάση την ισχύουσα νοµοθεσία) που εκτιµάται πως ως το 2014, θα παρέχουν επαρκή κάλυψη28. 

Σηµειώνεται ότι η κάλυψη των αγωγών UPVC είναι περίπου 0,90-1,00 µ., των παροχών 0,30-0,40 µ. 

και οι αγωγοί γαλβανιζέ τοποθετούνται σε βάθος περίπου 50 cm.  

Αναφορικά µε τις δυνατότητες άρδευσης στην περιοχή σηµειώνεται ότι οι κύριοι ποταµοί που 

διατρέχουν την περιοχή του Συµπλέγµατος Ηµιορεινών Κοινοτήτων Λεµεσού είναι οι Γερµασόγειας 

και Γαρύλλης, που πηγάζουν από την Παπούτσα στην οροσειρά του Τροόδους και εκβάλουν στον 

κόλπο του Ακρωτηρίου στη Λεµεσό, ενώ ρέουν κατά τη διάρκεια των µηνών ∆εκεµβρίου µέχρι 

Μαίου (βλ. και κεφ. Α.4). Οι περιορισµένες πηγές νερού, η συνεχώς αυξανόµενη ανάγκη για 

άρδευση, καθώς επίσης βιοµηχανικοί και τουριστικοί λόγοι οδήγησαν στη δηµιουργία φραγµάτων 

στην Κύπρο, στην προσπάθεια να αυξηθούν τα αποθέµατα νερού. Η Κύπρος έχει 108 φράγµατα και 

έρχεται πρώτη στην Ευρώπη αναφορικά µε τον αριθµό και τη χωρητικότητα µεγάλων φραγµάτων 

σε σχέση µε την έκτασή της. Τα πέντε µεγαλύτερα φράγµατα στην Κύπρο είναι του "Κούρρη" στη 

Λεµεσό, του "Ασπρόκρεµµου", του "Ευρέτου" και της "Κανναβιού" στην Πάφο, και της 

                                                                 

28 Αρ. Φακ. 02.11.002/16-02-2010 επιστολή του Τµήµατος Ανάπτυξης Υδάτων / Υπουργείου Γεωργίας, 
Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος και τηλεφωνική επικοινωνία µε λειτουργό του Τµήµατος στις 26-01-2010 
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"Καλαβασσού" στη Λάρνακα. Το φράγµα του Κούρρη µε χωρητικότητα 115,000,000 m3, το φράγµα 

της Γερµασόγειας µε χωρητικότητα 13.600.00 m3 και το φράγµα των Πολεµιδιών µε χωρητικότητα 

3.864.000 m3 αποτελούν τα τρία µεγαλύτερα φράγµατα της Λεµεσού, τα οποία βρίσκονται εγγύς 

της περιοχής µελέτης. Η συνολική χωρητικότητα των φραγµάτων της επαρχίας Λεµεσού είναι 

περίπου 135.000.000 m3 και έχουν µεγάλη σηµασία για την περιοχή αφού αρκετές γεωργικές 

περιοχές ποτίζονται από αυτά κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού όταν η πτώση των βροχών είναι 

περιορισµένη. Σηµειώνεται ότι στην κοινότητα Αψιούς, εντοπίζονται προβλήµατα άρδευσης 

θέτοντας περιορισµούς στις δυνατότητες της γεωργικής ανάπτυξης και παραγωγής. Το υφιστάµενο 

αρδευτικό σύστηµα εκµεταλλεύεται τα ύδατα από επιφανειακές πηγές, που εξαντλούνται ωστόσο 

στην κοινότητα Λουβαρά στην οποία έχουν γίνει αναδασµοί, ενώ λόγω του διαπερατού και 

ασταθούς εδάφους δεν µπορούν να γίνουν στην κοινότητα αρδευτικές γεωτρήσεις.   

 

Α.5.2.3. Αποχέτευση και διάθεση / διαχείριση λυµάτων 

Ο τουρισµός και η γενική άνοδος του επίπεδου ζωής, οδήγησαν στην αύξηση της ποσότητας 

των παραγόµενων αποβλήτων στην ευρύτερη περιοχή της Λεµεσού. Η ανεξέλεγκτη διάθεση των 

ανεπεξέργαστων αποβλήτων θέτει σηµαντικούς κινδύνους στη δηµόσια υγεία και στην ποιότητα του 

φυσικού περιβάλλοντος.  

Το Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, µεταξύ άλλων, έχει την ευθύνη 

για την εφαρµογή της Κοινοτικής Οδηγίας 91/271/ΕΟΚ για την επεξεργασία των αστικών λυµάτων, 

η οποία ως γνωστό συνιστά ένα από τους ακρογωνιαίους λίθους της κοινοτικής πολιτικής για τα 

νερά. Ο κύριος στόχος της είναι η προστασία του υδάτινου περιβάλλοντος από τις αρνητικές 

επιπτώσεις της απόρριψης ανεπεξέργαστων αστικών λυµάτων. Η κύρια υποχρέωση που έχουν τα 

κράτη µέλη της ΕΕ συνίσταται στη δηµιουργία υποδοµής για αποχετευτικά συστήµατα, δηλαδή 

εγκατάσταση αποχετευτικών δικτύων και κατασκευή σταθµών επεξεργασίας λυµάτων. Η υποχρέωση 

αυτή εφαρµόζεται σε κοινότητες και δήµους µε ισοδύναµο πληθυσµό (Ι.Π.) (µόνιµο, εποχιακό 

πληθυσµό και τουρισµό) µεγαλύτερο από 2.000 άτοµα.  

Το Υπουργείο, προχωρεί τους σχεδιασµούς για την εναρµόνιση της Κύπρου µε την κοινοτική 

οδηγία για τα αποχετευτικά συστήµατα των κοινοτήτων. ∆έσµευσή είναι ότι µέχρι το 2012 θα 

πρέπει όλες οι κοινότητες που έχουν πληθυσµό πέρα των 2.000 κατοίκων να αποκτήσουν τα δικά 

τους αποχετευτικά συστήµατα. Σε αυτή την κατηγοριοποίηση δεν υπάγεται στην παρούσα φάση 

βάσει των απογραφών της Στατιστικής Υπηρεσίας καµία από τις υπό µελέτη κοινότητες. Για τους 

οικισµούς µε ισοδύναµο πληθυσµό µικρότερο των 2.000 κατοίκων (που υπάγονται και οι πέντε υπό 

µελέτη κοινότητες) το Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος και το Υπουργείο 

Εσωτερικών σε συνεργασία πάντα µε τους δήµους και τις κοινότητες προσπαθεί να δηµιουργήσει 

διευρυµένα συµβούλια που να καλύπτουν ευρύτερες περιοχές και δίνουν κίνητρα για να ενταχθούν 
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οι υπεραστικές κοινότητες στα µεγάλα συµβούλια αποχετεύσεων. Βασική προτεραιότητα για το 

σύνολο των πέντε υπό µελέτη κοινοτήτων είναι τα έργα υποδοµής τα οποία θα βοηθήσουν στην 

βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης και στην αποφυγή προβληµάτων ρύπανσης των επιφανειακών 

και των υπόγειων υδροφορέων της ευρύτερης περιοχής. 

Η Κύπρος, στην προσπάθεια άµβλυνσης των επιπτώσεων στο περιβάλλον από την απόρριψη 

ανεπεξέργαστων λυµάτων προωθεί την εγκατάσταση αποχετευτικών συστηµάτων σε µικρότερες 

αγροτικές κοινότητες, µε ισοδύναµο πληθυσµό µικρότερο των 2.000 ατόµων, οι οποίες 

αντιµετωπίζουν προβλήµατα αποχέτευσης. Το Τµήµα Αναπτύξεως Υδάτων (Τ.Α.Υ.), του Υπουργείου 

Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, είναι το αρµόδιο Κυβερνητικό Τµήµα που έχει την 

ολική ευθύνη για την κατασκευή αποχετευτικών έργων στην ύπαιθρο. Οι αρµοδιότητες του Τ.Α.Υ. 

περιλαµβάνουν, µεταξύ άλλων, τον έγκαιρο προγραµµατισµό για την αντιµετώπιση προβληµάτων 

αποχετεύσεων. Αυτό επιτυγχάνεται αφού προηγηθεί η διεξαγωγή ανάλογης µελέτης και η 

κατασκευή του έργου. Στη συνέχεια, το Τ.Α.Υ. αναλαµβάνει την παρακολούθηση, λειτουργία και 

συντήρηση των κεντρικών δικτύων συλλογής λυµάτων και των σταθµών επεξεργασίας λυµάτων, 

καθώς και τη µελέτη ορθολογιστικής διάθεσης του ανακυκλωµένου νερού. Στα πλαίσια αυτά το 

Τ.Α.Υ. προωθεί διάφορα προγράµµατα για την κατασκευή αποχετευτικών έργων στις αγροτικές 

περιοχές, µε κύριους στόχους την προστασία του περιβάλλοντος, των υδάτινων πόρων και της 

δηµόσιας υγείας, την αναβάθµιση της ποιότητας ζωής των κατοίκων και την εφαρµογή του 

Ευρωπαϊκού κεκτηµένου.  

Σήµερα υπάρχουν τέσσερις κοινότητες στην Κύπρο µε Ι.Π. <2.000 κατοίκους, στις οποίες 

είναι εγκατεστηµένο κεντρικό σύστηµα αποχέτευσης. Πιο συγκεκριµένα:  

• Στην Επαρχία Λευκωσίας, στην κοινότητα του Ασκά λειτουργεί Σταθµός ∆ευτεροβάθµιας 

Επεξεργασίας λυµάτων, προκατασκευασµένου τύπου και δυναµικότητας 30 m³/ ηµέρα. 

• Στην κοινότητα Παλαιχωρίου, της Επαρχίας Λευκωσίας, λειτουργεί Σταθµός Τριτοβάθµιας 

Επεξεργασίας, τύπου ενεργού ιλύος και δυναµικότητας 300m³/ηµέρα.  

• Στην Επαρχία Λάρνακας, στην κοινότητα της Κοφίνου, λειτουργεί Σταθµός Τριτοβάθµιας 

Επεξεργασίας λυµάτων, τύπου ενεργού ιλύος και δυναµικότητας 230 m³/ηµέρα. 

• Στην Επαρχία Λεµεσού, στην κοινότητα της Άλασσας, λειτουργεί Σταθµός Τριτοβάθµιας 

Επεξεργασίας λυµάτων, τύπου ενεργού ιλύος και δυναµικότητας 80 m³/ηµέρα. 

Στα πλαίσια εντοπισµού και επίλυσης αποχετευτικών προβληµάτων σε κοινότητες µε 

ισοδύναµο πληθυσµό µικρότερο από 2.000 και µε στόχο την ιεράρχηση της σοβαρότητας των 

προβληµάτων και τον καθορισµό ενός µακροπρόθεσµου προγράµµατος κατασκευής των 

αποχετευτικών έργων Παγκύπρια, τόσο το ίδιο το Τ.Α.Υ., όσο και ιδιώτες µελετητές για το Τ.Α.Υ., 

έχουν εκπονήσει προκαταρκτικές αναγνωριστικές µελέτες (ΠΑΜ), για 99 κοινότητες, οι οποίες 

υπέβαλαν αιτήµατα µέσω των Επαρχιακών ∆ιοικήσεών τους. Τα πορίσµατα των ΠΑΜ υπέδειξαν για 
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83 από τις κοινότητες αυτές την ανάγκη εγκατάστασης κεντρικού αποχετευτικού συστήµατος, το 

οποίο θα αποτελείται από δίκτυο συλλογής και σύστηµα επεξεργασίας λυµάτων και έτσι το Τ.Α.Υ. 

προωθεί την υλοποίησή τους.  

Το Τ.Α.Υ., µε βάση τα πορίσµατα των ΠΑΜ και σε συνεργασία µε τις Επαρχιακές ∆ιοικήσεις, 

έχει προβεί σε ετοιµασία της τελικής ιεράρχησης των κοινοτήτων για σκοπούς προώθησης 

κατασκευής των αποχετευτικών έργων, µε χρονικό ορίζοντα υλοποίησης από το 2009 µέχρι το 

2029. Το προκαταρκτικό κόστος για την κατασκευή των αποχετευτικών έργων στις κοινότητες µε 

Ι.Π. µικρότερο από 2.000 άτοµα έχει υπολογιστεί περίπου στα 97 εκ. ευρώ. Τα Κοινοτικά Συµβούλια 

Αποχετεύσεων τα οποία θα συσταθούν, θα συνάψουν δάνειο για τη χρηµατοδότηση του ποσοστού 

συνεισφοράς τους στην κατασκευή των αποχετευτικών έργων. Όπως τονίζεται στην απόφαση του 

Υπουργικού Συµβουλίου 13.10.2005, η Κυβερνητική επιχορήγηση θα κυµαίνεται σε ποσοστά από 

80%-100% των κεφαλαιουχικών δαπανών, στη βάση πληθυσµιακών κατηγοριών. Η υλοποίηση ενός 

αποχετευτικού έργου σε µία Κοινότητα, αποτελείται από τρία µέρη: 

1. Το ∆ίκτυο Συλλογής και τον αγωγό µεταφοράς των λυµάτων προς το χώρο όπου θα τύχουν 

επεξεργασίας. 

2. Το Σταθµό Επεξεργασίας των λυµάτων. 

3. Το ∆ίκτυο Επαναχρησιµοποίησης του παραγόµενου ανακυκλωµένου νερού. 

Τα στάδια τα οποία θα ακολουθήσει το Τ.Α.Υ, σε συνεργασία µε το Κοινοτικό Συµβούλιο, την 

οικεία Επαρχιακή ∆ιοίκηση, καθώς και τα άλλα αρµόδια Κυβερνητικά Τµήµατα (Τµήµα Πολεοδοµίας 

και Οικήσεως, Τµήµα Γεωλογικής Επισκόπησης, Τµήµα Περιβάλλοντος, Τµήµα ∆ασών, Τµήµα 

Γεωργίας, Τµήµα Αρχαιοτήτων, Υγειονοµικές Υπηρεσίες), για να καταστεί δυνατή η υλοποίηση του 

αποχετευτικού έργου σε µια κοινότητα είναι τα ακόλουθα:  

(α) Μελέτη σκοπιµότητας για την περιγραφή της υφιστάµενης κατάστασης του αποχετευτικού 

προβλήµατος και υποβολή εισηγήσεων και πορισµάτων για την αναγκαιότητα εγκατάστασης 

κεντρικού αποχετευτικού συστήµατος. 

(β) Εξεύρεση τεµαχίου χωροθέτησης για την εγκατάσταση του συστήµατος επεξεργασίας των 

λυµάτων, µε τη συγκατάθεση της ενδιαφερόµενης κοινότητας και την έγκριση των Αρµοδίων 

Τµηµάτων.  

(γ) Μελέτη της διάθεσης του παραγόµενου ανακυκλωµένου νερού και της λάσπης. 

(δ) Προκαταρκτική Μελέτη Εκτίµησης Επιπτώσεων στο Περιβάλλον (ΠΕΕΠ), σύµφωνα µε τον Περί 

Εκτίµησης των Επιπτώσεων στο Περιβάλλον από ορισµένα Έργα Νόµο, Αρ. 57 (Ι) /2001, και 

εξασφάλιση θετικής γνωµάτευσης από την Επιτροπή Περιβάλλοντος για την προώθηση υλοποίησης 

του έργου.  

(ε) Σύσταση Συµβουλίου Αποχετεύσεων στην κοινότητα µε απόφαση του Υπουργικού Συµβουλίου. 
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(στ) Μελέτη και σχεδιασµός του αποχετευτικού του δικτύου, των αντλιοστασίων και του αγωγού 

µεταφοράς των λυµάτων προς τον Σταθµό επεξεργασίας. 

(ζ) Μελέτη και σχεδιασµός του συστήµατος διάθεσης του ανακυκλωµένου νερού και της λάσπης. 

(η) Οικονοµική µελέτη µε βάση τον τελικό σχεδιασµό µε σκοπό την εκτίµηση της κεφαλαιουχικής 

και λειτουργικής δαπάνης του όλου έργου και υπολογισµό των αποχετευτικών τελών.  

(θ) Ετοιµασία Εγγράφων για την Προκήρυξη ∆ιαγωνισµών για την κατασκευή του έργου. 

(ι) Κατασκευή του έργου.  

Η κοινότητα της Αψιούς έχει ξεκινήσει τις διαδικασίες για τη συλλογή, επεξεργασία και 

διάθεση των αστικών της λυµάτων που σήµερα διατίθενται σε υφιστάµενους απορροφητικούς 

βόθρους. Βρίσκεται στο στάδιο εξεύρεσης του κατάλληλου γηπέδου για την κατασκευή του 

συστήµατος επεξεργασίας των αστικών λυµάτων, ενώ έχουν καταρτιστεί και τοπογραφικά σχέδια. 

Σηµειώνεται πως είχε υποδειχθεί στο Τ.Α.Υ. σε πρώτη φάση χώρος για τη διάθεση των αποβλήτων, 

ο οποίος ωστόσο κρίθηκε ακατάλληλος λόγω µη απορροφητικότητας του γηπέδου και η κοινότητα 

επανήλθε υποδεικνύοντας άλλο γήπεδο. Όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία αποχετευτικού δικτύου 

(υπολειπόµενα στάδια γ έως και ι), η κοινότητα αναµένεται να έχει εξασφαλίσει ευνοϊκότερες 

συνθήκες για τους κατοίκους και τους επισκέπτες των καταλυµάτων αγροτουρισµού που διαθέτει 

όσον αφορά τη δηµόσια υγεία και το σεβασµό στο φυσικό περιβάλλον της ευρύτερης περιοχής που 

αποτελεί και το συγκριτικό της πλεονέκτηµα για τουριστική προβολή. Σηµειώνεται τέλος ότι 

εντοπίζεται πρόβληµα µε τα όµβρια ύδατα και υπερχειλίσεις λυµάτων στους βόθρους. 

 

Α.5.2.4. ∆ιαχείριση απορριµµάτων  

Γενικά 

Σύµφωνα µε το Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος της Κύπρου, σε 

σύνολο 119 σκυβαλότοπων που λειτουργούν στο νησί της Κύπρου, 115 επίσηµα καταγεγραµµένοι 

σκυβαλότοποι είναι µη ελεγχόµενης διάθεσης και τέσσερις µερικώς ελεγχόµενοι. Οι σκυβαλότοποι 

της Κύπρου, λειτουργούν χωρίς ουσιαστικό έλεγχο και χωρίς τις ορθές περιβαλλοντικές πρακτικές 

και τη σχετική ευρωπαϊκή νοµοθεσία περί διάθεσης απορριµµάτων, ενώ συχνά τα σκουπίδια 

καίγονται, µε αποτέλεσµα να τίθεται σε κίνδυνο η δηµόσια υγεία.  

Σύµφωνα µε τη στρατηγική διαχείρισης αποβλήτων απαιτείται η δηµιουργία τεσσάρων 

κέντρων ολοκληρωµένης διαχείρισης οικιακών απορριµµάτων για τις επαρχίες Λευκωσίας, Λεµεσού, 

Πάφου και Λάρνακας - Αµµοχώστου, θέµα το οποίο χειρίζεται το Υπουργείο Εσωτερικών. Το 

Υπουργείο Εσωτερικών, που έχει την ευθύνη για ανάπτυξη των ΧΥΤΑ ως η Αρµόδια Αρχή για τη 

διαχείριση των στερεών αποβλήτων, προχώρησε σε προκήρυξη διαγωνισµών για την πρόσληψη 

τεχνικών συµβούλων, οι οποίοι θα αναλάβουν να ετοιµάσουν όλες τις αναγκαίες µελέτες και να 
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επιβλέψουν τις κατασκευαστικές εργασίες για την κατασκευή των δύο µονάδων για τις επαρχίες 

Λευκωσίας και Λεµεσού, καθώς και την αναβάθµιση του ΧΥΤΑ Πάφου σε Μονάδα Ολοκληρωµένης 

∆ιαχείρισης Στερεών Οικιακών Απορριµµάτων. Παράλληλα, έχει ξεκινήσει η υλοποίηση της µελέτης 

για την περιβαλλοντική αποκατάσταση των ανεξέλεγκτων και παράνοµων χωµατερών, σε πρώτο 

στάδιο αυτών της επαρχίας Πάφου, Λάρνακας και Αµµοχώστου και σε επόµενο στάδιο των επαρχιών 

Λευκωσίας και Λεµεσού.  

Επισηµαίνεται ότι βάσει της έκθεσης “Cyprus in the EU Scale” (CyΣΤΑΤ, Νοέµβριος 2008) η 

κατά κεφαλήν παραγωγή απορριµµάτων στην Κύπρο είναι από τις υψηλότερες στην ΕΕ-27 µε 745 

κιλά ανά κάτοικο, εκ των οποίων η µεγαλύτερη ποσότητα (652 κιλά) καταλήγει σε χωµατερές. 

Χώρος ανεξέλεγκτης διάθεσης απορριµµάτων (ΧΑ∆Α) στο Βατί 

Τα στερεά οικιακά απόβλητα των υπό µελέτη κοινοτήτων µεταφέρονται στο ΧΑ∆Α Βατίου. Ο 

σκυβαλότοπος στο Βατί σύµφωνα µε µαρτυρίες έχει κορεστεί και επιβάλλεται η επίσπευση της 

λειτουργίας του χώρου υγειονοµικής ταφής σκυβάλων (ΧΥΤΑ), που θα καλύψει τις ανάγκες της 

Λεµεσού και θα πληροί τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές των σύγχρονων σκυβαλότοπων. 

Σύµφωνα µε τις εκτιµήσεις, ο χώρος υγειονοµικής ταφής σκυβάλων, που θα δηµιουργηθεί 

στην περιοχή του Πεντακώµου, θα τεθεί σε πλήρη λειτουργία, σε 2-3 χρόνια. Σύµφωνα µε το ∆ήµο 

Λεµεσού, υπάρχει προγραµµατισµός όπως µε τη λειτουργία του ΧΥΤΑ να αποκατασταθεί πλήρως, µε 

βάση επιστηµονικό πρόγραµµα, ο υφιστάµενος σκυβαλότοπος στο «Βατί», ο οποίος αυτή τη στιγµή 

θεωρείται πλήρης και έχει επιβαρύνει σηµαντικά την ευρύτερη περιοχή. Για το µεσοδιάστηµα και 

µέχρι να λειτουργήσει ο σύγχρονος σταθµός σκυβάλων, ο ∆ήµος Λεµεσού επεξεργάζεται λύσεις, 

ώστε ο χώρος στο «Βατί», που είναι ήδη υπερπλήρης, µε κατάλληλη διαµόρφωση του χώρου, ή µε 

απόκτηση και άλλης γης, να µπορέσει να ανταποκριθεί στις ανάγκες της τριετίας.  

 
Φωτογραφία: Σκυβαλότοπος στο Βατί 

Σύµφωνα µε στοιχεία του επιτρόπου περιβάλλοντος που συλλέχθηκαν σε συνεργασία µε το 

Τµήµα ∆ασών και την Πυροσβεστική Υπηρεσία, στην Επαρχία Λεµεσού που εξυπηρετείται από το 

σκυβαλότοπο του Βατίου εκδηλώθηκαν µέχρι 30/09/2006 συνολικά 24 πυρκαγιές κατατάσσοντας 
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την Επαρχία Λεµεσού στη δεύτερη θέση µε πρώτη την Αµµόχωστο όπως δείχνει ο παρακάτω 

πίνακας. Το γεγονός αυτό υποδηλώνει την αναγκαιότητα της άµεσης αποκατάστασης του 

υφιστάµενου σκυβαλότοπου και την κατά προτεραιότητα ολοκλήρωση των έργων για τη λειτουργία 

του νέου χώρου υγειονοµικής ταφής απορριµµάτων στην περιοχή του Πεντακώµου.  

Πίνακας Α.5.2.1.: Πυρκαγιές σε σκυβαλότοπους µέχρι 30/09/2006 

Α/Α ΕΠΑΡΧΙΑ Αριθµός Πυρκαγιών 
1 Λευκωσία 12 
2 Λεµεσός 24 
3 Λάρνακα 17 
4 Αµµόχωστος 41 
5 Πάφος 12 
6 Ε.Μ.Α.Κ. 9 

Πηγή: 1η Ετήσια έκθεση, Επίτροπος Περιβάλλοντος, 28 ∆εκεµβρίου 2006 

Η συχνότητα αποκοµιδής των απορριµµάτων από όλους τους οικισµούς είναι ανεπαρκής για 

τη διατήρηση της καθαριότητάς τους, ενώ παράλληλα παρατηρείται και η έλλειψη περιβαλλοντικής 

συνείδησης των κατοίκων, µε αποτέλεσµα η κατάσταση να επιδεινώνεται.  

Απόβλητα και Ανακύκλωση  

Οι κοινότητες εφαρµόζουν πρόγραµµα ανακύκλωσης των απορριµµάτων, µε την εγκατάσταση 

κάδων ανακύκλωσης στην πλειοψηφία των οικισµών. Τα ποσοστά όµως των ανακυκλωµένων 

απορριµµάτων σε σχέση µε τις συνολικές ποσότητες τους είναι αρκετά χαµηλές. 

 
Φωτογραφία: Κάδοι Ανακύκλωσης απορριµµάτων στην κοινότητα Αψιού 

Το θέµα της διαχείρισης των αποβλήτων είναι πολύπλοκο εφόσον εµπλέκονται δύο Υπουργεία 

και µια ιδιωτική µη κερδοσκοπική εταιρεία: 

1. Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος: Το Υπουργείο είναι υπεύθυνο για τα 

Απόβλητα Συσκευασίας µέσω νοµοθεσίας που υποχρεώνει τις εταιρείες που πωλούν 

συσκευασµένα προϊόντα στην Κύπρο να τα συλλέγουν πίσω για ανακύκλωση, χωρίς κανένα 

κόστος για το Κράτος. Το Τµήµα Περιβάλλοντος έχει αναθέσει τη συλλογή των αποβλήτων 
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συσκευασίας σε ιδιωτική εταιρεία, µε την τοποθέτηση κάδων ανά γειτονιά σε επιλεγµένους 

∆ήµους.  

2. Green Dot Κύπρου: Οι εταιρείες για να µπορέσουν να ανταποκριθούν στις νοµικές τους 

υποχρεώσεις, εφαρµόζοντας την ευρωπαϊκή πρακτική, έχουν συστήσει εταιρεία µε την 

ονοµασία Green Dot, η οποία έχει αναλάβει τη συλλογή των συσκευασιών. Όσες εταιρείες 

λαµβάνουν µέρος στο πρόγραµµα αυτό σηµειώνουν τις συσκευασίες τους µε το γνωστό σήµα 

της Green Dot.  

3. Υπουργείο Εσωτερικών: Η ανάµειξη του Υπουργείου στα οικιακά απόβλητα είναι σε δύο 

επίπεδα:  

• Η λειτουργία /επίβλεψη των παραδοσιακών σκουπιδότοπων.  

• Η λειτουργία των Χώρων Υγιεινής Ταφής Αποβλήτων (ΧΥΤΑ). Οι προγραµµατισµοί της ΕΕ 

αφήνουν ακόµη 10 χρόνια περίπου περιθώριο για τη λειτουργία των ΧΥΤΑ.  

Κανονικά πολύ λίγα απόβλητα θα πρέπει να καταλήγουν σε σκουπιδότοπους αφού άλλα θα 

πηγαίνουν για ανακύκλωση, άλλα για καύση και άλλα π.χ. για µετατροπή λιπάσµατος. Το Υπουργείο 

Εσωτερικών ετοιµάζει δικό του σύστηµα ανακύκλωσης το οποίο εστιάζεται στη διαλογή των 

αποβλήτων στους ΧΥΤΑ.  
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Α.6 Κοινωνικές υποδοµές και δίκτυα 

Α.6.1. Κοινωνικές υποδοµές και υπηρεσίες 

Α.6.1.1. Εκπαίδευση 

Στην κοινότητα Αψιούς λειτουργεί περιφερειακό δηµοτικό σχολείο, ενώ επί του παρόντος 

κατασκευάζεται νέα υπερσύγχρονη υποδοµή για τη µεταστέγασή του. Το περιφερειακό δηµοτικό 

σχολείο Αψιούς λειτουργεί ως Ενιαίο Ολοήµερο Σχολείο (ΕΟΣ, δηλ. υποχρεωτικά ολοήµερο) µε 2 

Βοηθούς ∆ιευθυντές και 5 δασκάλους και εξυπηρετεί και τις κοινότητες Γεράσας και Μαθηκολώνης. 

Υπάρχει επίσης προδηµοτική εκπαίδευση µε 22 παιδάκια και 2 νηπιαγωγούς29.  

Όπως φαίνεται στον πίνακα Α.6.1, εντοπίζεται µία σχετική στασιµότητα στο µαθητικό 

πληθυσµό στο διάστηµα 2000-2010, ο οποίος κυµαίνεται µεταξύ 33-40 µαθητών (η διακύµανση 

ακολουθεί κάποιες αυξητικές τάσεις προς το µέσον της δεκαετίας αλλά µετά φθίνει). Αντιθέτως, ο 

αριθµός µετακινούµενων µαθητών από την κοινότητα Μαθηκολώνης αυξάνεται σταδιακά µέσα στην 

εξεταζόµενη δεκαετία, ως συνέπεια της διαπιστωµένης τάσης στην κοινότητα για εγκατάσταση νέων 

οικογενειών. Σηµειώνεται πως στην κοινότητα Μαθηκολώνης το παλιό δηµοτικό σχολείο δεν 

λειτουργεί πλέον.  

Πίνακας Α.6.1: Κατάσταση µαθητικού πληθυσµού των τελευταίων δέκα χρόνων στο Ενιαίο 

Ολοήµερο Περιφερειακό ∆ηµοτικό Σχολείο Αψιούς – Γεράσας – Μαθηκολώνης   

Σχολική Χρονιά Ολικός αριθµός µαθητών Αριθµός µαθητών από Μαθηκολώνη 

2000-2001 33 6 

2001-2002 31 9 

2002-2003 32 10 

2003-2004 38 10 

2004-2005 40 10 

2005-2006 37 13 

2006-2007 38 15 

2007-2008 37 12 

2008-2009 30 10 

2009-2010 33 12 
Πηγή: Επαρχιακό Γραφείο Λεµεσού (2010) 

Σηµειώνεται επίσης ότι οι Κοινότητες του Συµπλέγµατος Ηµιορεινών Κοινοτήτων Λεµεσού 

εξυπηρετούνται για γυµνασιακή και λυκειακή εκπαίδευση από υποδοµές µέσης εκπαίδευσης στον 

Άγιο Αθανάσιο και στην Άγια Φύλα, στη βάση χωρικών κριτηρίων και χρονοαποστάσεων. Σε επίπεδο 

ανώτατης εκπαίδευσης στη Νήσο της Κύπρου λειτουργεί από το 1992 το Πανεπιστήµιο Κύπρου στη 

Λευκωσία και το ΤΕΠΑΚ (Τεχνολογικό Πανεπιστήµιο) Λεµεσού από το 2008. Σηµειώνεται τέλος ότι 

                                                                 

29 Συνάντηση εργασίας µελών της Οµάδας Μελέτης µε στελέχη του Επαρχιακού Γραφείου Παιδείας Λεµεσού 
στα γραφεία του οργανισµού στη Λεµεσό στις 19-01-2010 
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στις Κοινότητες του Συµπλέγµατος Ηµιορεινών Κοινοτήτων Λεµεσού υπάρχει και η επιλογή 

φοίτησης στο αγγλόφωνο ιδιωτικό σχολείο “Heritage”, που λειτουργεί ως ενιαίο σχολείο όλων των 

βαθµίδων της πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης.  

 

Α.6.1.2. Υγεία - Πρόνοια 

Σύµφωνα µε επιστολή του Υπουργείου Υγείας30 στην Κύπρο υπάρχουν 35 Ιατρικά Κέντρα 

Υγείας (Αστικά και Αγροτικά) και 230 υπόκεντρα, ενώ εκπονείται επί του παρόντος Γενικό Σχέδιο 

Υγείας προκειµένου να εκσυγχρονιστεί το σύστηµα υγειονοµικής περίθαλψης της χώρας. Τα 

Αγροτικά Κέντρα Υγείας καλύπτουν τόσο την κοινότητα όπου εδρεύουν όσο και τις κοινότητες της 

γύρω περιοχής.  

Στην κοινότητα Αψιούς λειτουργεί αγροτικό ιατρείο σε ανακαινισµένο ισόγειο χώρο του 

Κοινοτικού Γραφείου Αψιούς, σε κεντρικό σηµείο του πυρήνα της Κάτω Αψιούς. Το ιατρείο 

επισκέπτεται ιατρός, φαρµακοποιός και γραφέας σε τακτά διαστήµατα (µία φορά την εβδοµάδα 

κάθε Τετάρτη) από το Αγροτικό Κέντρο Υγείας Αγρού, για εξετάσεις, διαγνώσεις και 

συνταγογραφήσεις, ενώ για αναλύσεις και επισκέψεις σε άλλες ειδικότητες ιατρών, οι κάτοικοι 

απευθύνονται σε υγειονοµικές υποδοµές και υπηρεσίες της Λεµεσού (π.χ. νέο Γενικό Νοσοκοµείο 

Λεµεσού στα Πάνω Πολεµίδια, παλαιό Νοσοκοµείο Λεµεσού, ιδιωτικές κλινικές και ιατρεία, κ.ά.). Ο 

αριθµός των ασθενών που εξετάζονται σε κάθε επίσκεψη στην κοινότητα Αψιούς είναι περίπου 15 

µε 20 άτοµα.  

Επίσης, η ευρύτερη περιοχή µελέτης (Σύµπλεγµα Ηµιορεινών Κοινοτήτων Λεµεσού) 

εξυπηρετείται από το ιατρικό κέντρο αποκατάστασης και παροχής υγειονοµικών υπηρεσιών 

«Μέλαθρον Αγωνιστών της ΕΟΚΑ», που βρίσκεται στην Παλώδια επί της κεντρικής οδικής αρτηρίας 

που διασχίζει την οικιστική περιοχή από Άγια Φύλα προς Παραµύθα. Η δυναµικότητα του κέντρου 

είναι 85 κλίνες, στην οποία συµπεριλαµβάνεται γηροκοµείο που φιλοξενεί 53 άτοµα, ενώ οι µόνιµοι 

ιατροί του κέντρου είναι 2 παθολόγοι και 1 φυσίατρος31. Η φήµη - και η χρήση υπηρεσιών - του 

κέντρου εκτείνεται σε όλη την νοτιανατολική Μεσόγειο και σε περιοχές της Μέσης Ανατολής, και 

στις υπηρεσίες περίθαλψης που παρέχονται περιλαµβάνεται φυσιοθεραπεία και λογοθεραπεία. Τα 

τακτικά ιατρεία του κέντρου µπορούν να χρησιµοποιούν οι κάτοικοι της περιοχής (έναντι χρέωσης 

του µισού αντιτίµου).  

Υποδοµές πρόνοιας, όπως σταθµοί φύλαξης βρεφών ή δοµές ηµερήσιας φροντίδας και 

ψυχαγωγίας ηλικιωµένων, δεν υπάρχουν στην Κοινότητα Αψιούς.  

                                                                 

30 Αρ. Φακ. Ι.Υ.5.02.001.03/3 επιστολή της ∆ιεύθυνσης Ιατρικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών ∆ηµόσιας Υγείας 
του Υπουργείου Υγείας, στις 26-01-2010  
31 Πηγή πληροφοριών από επιτόπια επίσκεψη µελών της Οµάδας εµπειρογνωµόνων στο Μέλαθρον Αγωνιστών 
στις 23 Ιανουαρίου 2010.  
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Α.6.1.3. Πολιτισµός 

Στην κοινότητα Αψιούς υπάρχει αίθουσα εκδηλώσεων στον 1ο όροφο του Κοινοτικού 

Γραφείου Αψιούς, σε κεντρικό σηµείο του πυρήνα της Κάτω Αψιούς. Ωστόσο, δεν υπάρχει 

οργανωµένος χώρος για τη στέγαση πολιτιστικού και πνευµατικού κέντρου. Προγραµµατίζεται στη 

διασταύρωση προς τη Μονή Παναγίας Αµιρούς, η κατασκευή υπαίθριου θεάτρου (υπάρχει 

προκαταρκτικό αρχιτεκτονικό σχέδιο) σε συνδυασµό µε τη διαµόρφωση χώρου αναψυχής (καφέ, 

σηµείο θέας και στάσης προσκυνητών από τα διερχόµενα τουριστικά λεωφορεία). Επίσης, 

εντοπίζονται εγκαταλελειµµένα αξιόλογα αρχιτεκτονικά κελύφη που µαρτυρούν την τοπική ιστορία 

και παράδοση, όπως το παλιό οινοποιείο στην Κάτω Αψιού που προσφέρεται για την ανάπτυξη 

πολιτιστικών δραστηριοτήτων και δραστηριοτήτων αναβίωσης της τοπικής παράδοσης και 

παραγωγικής δοµής (βλ. προτεινόµενες παρεµβάσεις στο κεφάλαιο Α.9).  

Σηµειώνεται τέλος, ότι στην ευρύτερη περιοχή της Λεµεσού εντοπίζονται αξιόλογοι 

πολιτιστικοί πόροι και εκδηλώσεις, όπως οι αρχαίες πόλεις - βασίλεια της Aµαθούντας στα ανατολικά 

και του Kουρίου στα δυτικά, το Kαρναβάλι και η Γιορτή του Kρασιού, µουσεία, πινακοθήκες, κ.λπ., 

στα οποία η πρόσβαση από τις υπό µελέτη Κοινότητες του Συµπλέγµατος Ηµιορεινών Κοινοτήτων 

Λεµεσού είναι σχετικά ταχεία και εύκολη.  

 

Α.6.1.4. Αθλητισµός  

Στην κοινότητα Αψιούς αθλητικές υποδοµές υπάρχουν στον προαύλιο χώρο του δηµοτικού 

σχολείου (επί του παρόντος κατασκευάζεται υπερσύγχρονο περιφερειακό δηµοτικό σχολείο ενώ στο 

χώρο του υφιστάµενου σχολείου θα κατασκευαστεί γήπεδο αθλοπαιδιών). Γήπεδο ποδοσφαίρου 

υπάρχει εκτός του οικιστικού πυρήνα στο δρόµο προς τη Μονή Παναγίας Αµιρούς και προς το 

κοιµητήριο, το οποίο χρήζει παρεµβάσεων βελτίωσης και συµπλήρωσης της υποδοµής. Στην 

κοινότητα υπάρχει ο ΑΠΟΑ (Αθλητικός Ποδοσφαιρικός Όµιλος Αψιούς) ο οποίος ωστόσο είναι σε 

αδράνεια. 

Σύµφωνα µε πληροφορίες του ΚΟΑ32, στην ευρύτερη περιοχή του Συµπλέγµατος Ηµιορεινών 

Κοινοτήτων Λεµεσού έχει κατασκευαστεί µεγάλο προπονητικό αθλητικό κέντρο µε κλειστό 

κολυµβητήριο στον Αγρό και στα Άγια Φύλα πλησίον της περιοχής µελέτης, το Παλαί ντε σπορ 

«Σπύρος Κυπριανού» όπου διοργανώνονται και εκδηλώσεις (ωστόσο σύµφωνα µε πληροφορίες από 

τα τοπικά Κοινοτικά Συµβούλια δεν χρησιµοποιείται ιδιαίτερα από τις κοινότητες).  

Επίσης, στα συγχρηµατοδοτούµενα από την ΕΕ προγράµµατα συγκαταλέγονται ο «Κοινωνικός 

Αθλητισµός» και ο «Αθλητισµός για Όλους», τα οποία ωστόσο σύµφωνα µε εκτιµήσεις του ΚΟΑ 

                                                                 

32 Συνάντηση εργασίας µελών της Οµάδας Μελέτης µε στελέχη του ΚΟΑ στα γραφεία του οργανισµού στη 
Λευκωσία στις 21-01-2010  
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έτυχαν µέχρι σήµερα γενικά πολύ µικρής συµµετοχής. Ειδικότερα, στο πλαίσιο του προγράµµατος 

«Κοινωνικού Αθλητισµού» επιδοτούνται έργα αθλητικών υποδοµών σε κοινοτικές εκτάσεις (ή και 

εκτάσεις µε εξασφαλισµένη τη χρήση τους µέσω µακροχρόνιας µίσθωσης), µε σκοπό την 

αναβάθµιση της αθλητικής υποδοµής (π.χ. µικρές ανοικτές αθλητικές εγκαταστάσεις όπως γήπεδα 

καλαθόσφαιρας, πετόσφαιρας, χειροσφαίρισης, futsal33) και την αφύπνιση του ενδιαφέροντος των 

πολιτών για άθληση. Το ύψος της επιδότησης κυµαίνεται από 70-100% (κατά περίπτωση) της 

πραγµατικής αξίας µε ελάχιστη έκταση για τη δηµιουργία της υποδοµής τα 1.500 τ.µ. Επίσης, σε 

κάθε αθλητική µονάδα µε εγκαταστάσεις κοινωνικού αθλητισµού ο ΚΟΑ επιχορηγεί κατά αποκοπή 

ποσό – 5.000 λίρες - για τη δηµιουργία παιχνιδότοπου. Στα κριτήρια που συνεκτιµώνται για την 

αναγκαιότητα δηµιουργίας της αθλητικής υποδοµής συµπεριλαµβάνονται η προσβασιµότητα (βάσει 

ισχύοντος και προγραµµατιζόµενου οδικού δικτύου), τα δηµογραφικά χαρακτηριστικά της περιοχής 

(ηλικία, απασχόληση, κ.λπ.) και η εγγύτητα σε υφιστάµενα ή προτεινόµενα σχολεία και σε 

υφιστάµενους χώρους πρασίνου.  

 

Α.6.2. Κοινωνικά δίκτυα και φορείς 

Ο µοναδικός πολιτιστικός σύλλογος που δραστηριοποιείται στην κοινότητα Αψιούς είναι ο 

Σύνδεσµος Αποδήµων, ο οποίος διοργανώνει χοροεσπερίδες και άλλες εκδηλώσεις. Επίσης, 

διοργανώνει εκδροµές και επισκέψεις στο δάσος Λεµεσού και καθαρίζει και συντηρεί τα υφιστάµενα 

µονοπάτια φύσης. Στην κοινότητα δεν υπάρχει τοπικό ΣΚΕ (Συµβούλιο Κοινωνικής Ευηµερίας µε 

κύριες αρµοδιότητες το σχεδιασµό, προγραµµατισµό και παροχή υπηρεσιών κοινωνικής πρόνοιας).  

Αναφέρεται επίσης ότι η κοινότητα Αψιούς είναι αδερφοποιηµένη µε την Αργυρούπολη 

Ρεθύµνου στην Κρήτη.  

 

Α.6.3. Πολιτιστικά δρώµενα και εκδηλώσεις 

Τα πολιτιστικά δρώµενα και εκδηλώσεις που πραγµατοποιούνται στην κοινότητα Αψιούς είναι 

τα εξής:  

− τα Θεοφάνεια, της Παναγίας Γαλακτοτροφούσας ή Γαλατούσας γίνεται γιορτή για κοπή 

βασιλόπιτας και παρασιακά εδέσµατα, και τελείται λειτουργία και «βάπτιση των νερών» σε 

πηγή του Γαρύλλη  

− στις 12 Μάη γίνεται το πανηγύρι του Αγίου Επιφανίου και το βράδυ της παραµονής γίνεται 

εκκλησιασµός και λιτανεία στην Κάτω Αψιού,  

− το 1ο Σάββατο του Σεπτέµβρη οργανώνεται κοινοτική χοροεσπερίδα,  
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− την Κυριακή του Θωµά γίνεται πανηγύρι στη Μονή Αµιρούς 

− Φεστιβάλ παραδοσιακών εδεσµάτων. Σύµφωνα µε τοπικό δηµοσίευµα πραγµατοποιήθηκε µε 

µεγάλη επιτυχία στις 27/07/2009 στη Φασούλα34. Στο φεστιβάλ κάθε χωριό έστησε το δικό 

του περίπτερο και πουλούσε στο κοινό διάφορα εδέσµατα που είχαν ετοιµαστεί, όπως ρέσι35, 

λουκουµάδες, κουλούρια και ψωµιά χωριάτικα, γλυκίσµατα, χαρουπόµελο, σουτζούκο, 

µαρµελάδες, παστέλια και πολλά άλλα είδη 

                                                                 

34 Ετήσιο περιοδικό Συνδέσµου Αποδήµων και Φίλων Φασούλας, τεύχος 18, Σεπτέµβριος 2009  
35 Το ρέσι ήταν σιτάρι, που το έπαιρναν στη βρύση νέοι και νέες και εκεί, µε την συνοδεία βιολιών το 

καθάριζαν, το έπλεναν, το στράγγιζαν και µε αυτό έφτιαχναν την επόµενη µέρα το ρέσι, ένα από τα κύρια 

φαγητά του γάµου 
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Α.7 Πολεοδοµική οργάνωση της Κοινότητας 

Α.7.1. Λειτουργική οργάνωση και συσχέτιση / αλληλεξαρτήσεις εντός συµπλέγµατος – 

αντιληπτικοί άξονες 

Ο συµπαγής οικισµός, που συµπίπτει µε την οικιστική ζώνη Η1 αποτελεί τον πυρήνα της 

κοινότητας Αψιούς και χαρακτηρίζεται από την ιδιοµορφία της διάσπασης του πυρήνα σε δύο 

περιοχές, την Πάνω και Κάτω Αψιού. Η ανάπτυξη των πυρήνων του οικισµού γίνεται στο βόρειο και 

νότιο γεωγραφικό όριο του και σε µερική απόσταση µεταξύ τους, αποτελώντας ουσιαστικά ένα 

οικιστικό συνεχές, το οποίο διασπάται ωστόσο από τις ζώνες προστασίας των ρεµάτων που 

περιορίζουν τις δυνατότητες οικιστικής ανάπτυξης. Η τοπιογραφία της κοινότητας µε το ρέµα που 

τη διαπερνά ουσιαστικά επιβάλλει και τη διάσπαση του οικισµού. Οι δυο πυρήνες αναπτύσσονται σε 

µέρη της κοινότητας που η κλίση είναι πιο οµαλή και βιώσιµη ούτε ώστε να µην επηρεάζουν και τις 

ζώνες προστασίας. Επίσης σηµαντικό είναι το γεγονός ότι η πάνω Αψιού αναπτύχθηκε σε πολύ πιο 

ψηλό υψόµετρο από την Κάτω Αψιού.  

Με βάση την ιστορική εξέλιξη της κοινότητας ο οικισµός της Πάνω και της Κάτω Αψιούς, τα 

κτίσµατα φαίνεται να διακρίνονται σε δύο φάσεις. Η πρώτη φάση οικοδόµησης εµπίπτει κυρίως στις 

περιόδους 1919 και µετά, όπου και οικοδοµήθηκαν οι κατοικίες παραδοσιακού χαρακτήρα. Μετά την 

περίοδο αυτή παρατηρείται ένα µεγάλο κενό στην οικοδόµηση του οικισµού και µικρές νέες τάσεις 

οικοδόµησης παρατηρούνται ξανά την περίοδο µεταξύ 1960–1980 αλλά σε υποσχόµενο ποσοστό. 

Αυτά περιορίζονται στο δρόµο που συνδέει την Πάνω µε την Κάτω Αψιού, και βόρεια της Κάτω 

Αψιούς. Σηµαντικό σηµείο που παρουσιάζεται ανοικοδόµηση και πρόκειται για περιοχή µε τάσεις 

ανάπτυξης αφορά ο χώρος γύρω από το νέο δηµοτικό σχολείο. ∆εν παρατηρείται κανένα σηµαντικό 

ή δηµόσιο κτίσµα στην κοινότητα που να ανεγέρθηκε κατά την περίοδο της αποικιοκρατίας. 

Η οργανική ένταξη των παραδοσιακών οικισµών ως σύνολα στο τοπίο χαρακτηρίζει την 

κοινότητα της Αψιούς. Τα κτίσµατα σέβονται την τοπογραφία και εντάσσονται αρµονικά σε αυτή.  

Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται µια στροφή αποκατάστασης και επανάχρησης των 

παραδοσιακών κτισµάτων, είτε για µόνιµη κατοικία από οµάδες συνταξιούχων κυρίως από το 

εξωτερικό ή και για εξοχική κατοικία. 

Οι δύο πυρήνες της κοινότητας παρουσιάζουν ήπια οικιστική φυσιογνωµία αραιή δόµηση και 

γενικά χαµηλές πυκνότητες κατοίκισης. Η παραδοσιακή δόµηση χαρακτηρίζει και τους δυο πυρήνες, 

µε µεγαλύτερη συγκέντρωση παραδοσιακών κτισµάτων και διατήρησης του παραδοσιακού 

χαρακτήρα στην Πάνω Αψιού. Η βασική διαφορά των δύο πυρήνων έγκειται στην οικιστική 

ανάπτυξη της Κάτω Αψιούς µε κτίσµατα νεότερου χαρακτήρα και µερική αλλοίωση κάποιων 

υφιστάµενων παραδοσιακών, ενώ στην Πάνω Αψιού παρατηρείται έντονη τάση αποκατάστασης και 

διατήρησης του παραδοσιακού χαρακτήρα και προσπάθεια ανάπτυξης ειδικού τουρισµού.  
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Το συνεχές σύστηµα δόµησης ακολουθείται και στους δύο πυρήνες αλλά πιο έντονο 

παρατηρείται στη Πάνω Αψιού, αφού στην Κάτω Αψιού µεταξύ των νέων κτισµάτων παρατηρούνται 

κενά και διαπλατύνσεις που διακόπτουν τα συνεχή µέτωπα.  

Τα ύψη των κτιρίων περιορίζονται στους ένα µε δύο ορόφους και στην Πάνω καθώς και στην 

Κάτω Αψιού, και η δόµηση ακολουθεί το ανάγλυφο και τις υπάρχουσες υψοµετρικές διαφορές. Έτσι 

η δόµηση είναι κλιµακωτή δηµιουργώντας µια ποιότητα ως προς τις συνθήκες διαβίωσης, µε βάση 

τα πρότυπα αερισµού, ηλιασµού και θέασης.  

Η οργάνωση του πυρήνα στην Πάνω Αψιού γίνεται σε γειτονιές χωρίς την ύπαρξη κάποιου 

σηµείου αναφοράς, πέραν της εκκλησίας που βρίσκεται στο άκρο του πυρήνα της. Ιδιαίτερο 

ενδιαφέρον παρουσιάζει το σύµπλεγµα που δηµιουργείται µεταξύ της εκκλησίας, του ποταµού, του 

ελεύθερου χώρου πρασίνου και της ταβέρνας, που είναι και η µόνη χρήση αναψυχής στην Πάνω 

Αψιού. Αυτή η περιοχή ανατολικά µαζί µε τα δύο κάθετα προς την εκκλησία δροµάκια φιλοξενούν 

κτίσµατα παραδοσιακής αρχιτεκτονικής. Πρόκειται για υποσύνολο οικισµού που εύκολα ξεχωρίζει 

από την υπόλοιπη Πάνω Αψιού λόγω του όµοιου χαρακτήρα. Το υπόλοιπο κτιριακό απόθεµα 

περιορίζεται σε κτίσµατα µε ιδιαίτερες αστικές αναφορές και δεν δηµιουργεί ένα δεύτερο υποσύνολο 

στην πάνω Αψιού. Επίσης, µια νέα περιοχή που αναπτύσσεται οικιστικά το τελευταίο διάστηµα σε 

επίπεδο γειτονιάς είναι αυτή που βρίσκεται γύρω από το νέο σχολείο της κοινότητας όπως 

αναφέρθηκε και πιο πάνω η οποία βρίσκεται εκτός πυρήνα. Αυτές  οι οικοδοµές  φέρουν αστικά 

πρότυπα όσον αφορά την µορφολογία αλλά και την ένταξη τους στα τεµάχια.  

Στην Κάτω Αψιού, ο πυρήνας αναπτύσσεται πιο ελεύθερα αλλά και εκεί γίνεται σε γειτονιές 

και χωρίς κεντρικό σηµείο αναφοράς. Μεταξύ των δύο πυρήνων αναπτύσσεται ένα µέτωπο 

διοικητικών χρήσεων και εµπορίου που εξυπηρετεί και τους δύο πυρήνες και παράλληλα τους 

συνδέει. Επίσης, στην Κάτω Αψιού είναι δύσκολος ο διαχωρισµός των κτισµάτων σε περιοχές όµοιου 

χαρακτήρα γιατί δυστυχώς τα διάφορα κτίρια σε κάθε γειτονιά διαφέρουν και χρονολογικά και 

µορφολογικά παρουσιάζοντας µία ακαλαίσθητη ποικιλότητα όσον αφορά το κτισµένο περιβάλλον.  

Και οι δύο πυρήνες της κοινότητας Αψιού µαρτυρούν την ιστορία, την τοπική παράδοση και 

τις συνήθειες του χωριού αφού σε αυτούς συγκεντρώνονται τα πλέον παλιότερα κτίσµατα της 

κοινότητας. Ο κάθε πυρήνας αποτελεί σηµείο αναφοράς της γειτονιάς. Η ύπαρξη δύο ιστορικών 

πυρήνων στην κοινότητα καθιστά την ανάγκη για διατήρηση τους ως πολιτιστικά στοιχεία αξιόλογης 

αρχιτεκτονικής. Ειδικώς δε ο πυρήνας της Πάνω Αψιούς χρήζει κήρυξης σε καθεστώς προστασίας και 

ανάδειξης, πιθανώς στο πλαίσιο ενός οµαδικού διατάγµατος διατήρησης. Η αρχιτεκτονική 

κληρονοµιά του κάθε τόπου είναι φορέας της ιστορίας και του πολιτισµού του και η διατήρηση του 

είναι προϊόν παιδείας.   

Ο άξονας που συνδέει τους δύο πυρήνες είναι και αυτός που στην προέκταση του συνδέει την 

κοινότητα µε τις γύρω κοινότητες και κατόπιν οδηγεί στη Λεµεσό.  
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Οι χρήσεις του οικισµού περιορίζονται κυρίως σε κατοικίες µε ελάχιστες εµπορικές χρήσεις, και 

σχεδόν ανύπαρκτες χρήσεις αναψυχής. Η Πάνω Αψιού συγκεντρώνει κυρίως τις νέες αναδυόµενες 

τουριστικές δραστηριότητες, ενώ όπως προαναφέρθηκε διαθέτει και το πλέον αξιόλογο οικιστικό 

απόθεµα µε κηρυγµένα µε διάταγµα διατηρητέα κτήρια. Η Κάτω Αψιού συγκεντρώνει τις 

κοινωνικοοικονοµικές λειτουργίες της κοινότητας (ΣΠΕ, Κοινοτικό Γραφείο, αίθουσα πολλαπλών 

εκδηλώσεων, συνεργατικό παντοπωλείο, κ.λπ.).   

 

Α.7.2. Οι πολεοδοµικές ζώνες εντός των διοικητικών ορίων της Κοινότητας  

Οι Πολεοδοµικές Ζώνες στην Κύπρο διακρίνονται σε: οικιστικές (µε κωδικό Η), προστασίας (Ζ), 

γεωργικές (Γ), κτηνοτροφικές (Κ), παραθεριστικές (Π), τουριστικές (Τ), αρχαιολογικά µνηµεία (ΑΜ). 

Επισηµαίνεται ότι Τοπικά Σχέδια έχουν εκπονηθεί µόνο για τις αστικές περιοχές και αυτές µε έντονες 

οικιστικές πιέσεις όπως οι παραθαλάσσιες. Για τις υπόλοιπες ισχύει η ∆ήλωση Πολιτικής για την 

Ύπαιθρο (1996, έγκρισή της το 2000 και αναθέωρησή της το 2009), η οποία για τις εντός ορίων 

ανάπτυξης περιοχές, ήτοι τις οικιστικές ζώνες, αποτελεί το θεσµικό πλαίσιο ελέγχου της ανάπτυξης 

και καθορίζει τους επιτρεπόµενους όρους δόµησης. Ο πυρήνας του χωριού έχει αποτυπωθεί σε 

κτηµατικά σχέδια κλίµακας 1:1.250 και αποτελεί το παλαιότερο και ιστορικότερο τµήµα ενός 

οικισµού (µε όρους δόµησης: 70% κάλυψη και 120% συντελεστή δόµησης). Ο πυρήνας 

περιβάλλεται από οικιστικές ζώνες που στο σύνολο τους ορίζουν το «όριο ανάπτυξης» µε 

µικρότερους συντελεστές δόµησης / κάλυψης και από άλλες ζώνες (γεωργική γη, δασικές εκτάσεις, 

κ.λπ.) όπου οι όροι δόµησης είναι πιο περιοριστικοί, αλλά όχι αναγκαία απαγορευτικοί. Συχνά, το 

όριο της οικιστικής ανάπτυξης είναι αρκετά εκτενές. Σηµειώνεται επίσης, ότι η τουριστική ανάπτυξη 

επιτρέπεται βάσει κριτηρίων και κατόπιν έκδοσης από τον ΚΟΤ του «Πιστοποιητικού 

Καταλληλότητας Γηπέδου» το οποίο συνυποβάλλεται µε την αίτηση για πολεοδοµική άδεια στην 

αρµόδια Πολεοδοµική Αρχή. 

Στην κοινότητα Αψιούς, απαντώνται οι Πολεοδοµικές Ζώνες Η1, Η2, Η4, Ζ1 και Ζ3, οι οποίες 

αποτυπώθηκαν στο χάρτη Α.4-5. Όπως φαίνεται στον Πίνακα Α.7.2.1, και καταγράφηκε και στην 

ενότητα Α.4.3.1, το µεγαλύτερο µέρος των ζωνών αφορούν σε προστατευόµενες χρήσεις (π.χ. 

δασικές / ηµι-φυσικές, κοίτες ρεµάτων, κ.λπ.).  

Στην παρούσα ενότητα εξετάζονται οι οικιστικές ζώνες, οι οποίες καλύπτουν έκταση 44,29 Ha 

ή ποσοστό 2,2% επί της συνολικής έκτασης της κοινότητας. Ο οικιστικός πυρήνας καταλαµβάνει τη 

µικρότερη επιφάνεια, ίση µε 3,01 Ha, ωστόσο οι περιµετρικές οικιστικές ζώνες αθροίζουν σε µία 

αρκετά µεγάλη οικοδοµήσιµη έκταση (41,28 Ha), µικρό µέρος της οποίας παραµένει αδόµητο. 
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Πίνακας Α.7.2.1: Υφιστάµενες Πολεοδοµικές Ζώνες στην Κοινότητα Αψιού 

Όροι δόµησης 

Κωδικός Χαρακτήρας ζώνης Ανώτατος 
Συντελεστής 

∆όµησης 

Ανώτατος 
αριθµός 
ορόφων 

Ανώτατο 
ύψος (µέτρα) 

Ανώτατο 
ποσοστό 
κάλυψης 

% επί 
συνόλου γης 

Η1 Οικιστική ζώνη 1,20 2/3 8,30/11,40 Ο,70 0,1 

Η2 Οικιστική ζώνη 0,90 2 8,30 Ο,50 0,8 

Η4 Οικιστική ζώνη 0,40 2 8,30 Ο,25 1,2 

Ζ1 Ζώνη προστασίας 0,06 2 8,30 Ο,06 41,3 

Ζ3 Ζώνη προστασίας 0,01 1 5,00 Ο,01 56,5 
Πηγή: ∆ήλωση Πολιτικής (1996) 
Σηµείωση: Η οικιστική ζώνη Η1 αποτελεί τον παραδοσιακό οικιστικό πυρήνα (τόσο στην Πάνω όσο και Κάτω 
Αψιού) 

 

Α.7.3. Όριο Ανάπτυξης, Οικιστικές ζώνες και τάσεις / πιέσεις οικιστικής ανάπτυξης 

Στις Κοινότητες του Συµπλέγµατος Ηµιορεινών Κοινοτήτων Λεµεσού, και ιδιαίτερα σε αυτές 

που βρίσκονται στις παρυφές του αστικού συγκροτήµατος της Λεµεσού, παρατηρούνται έντονες 

οικιστικές πιέσεις, ενώ πρόβληµα δηµιουργείται µε την ανέγερση µεµονωµένης κατοικίας εκτός 

ορίων οικιστικών ζωνών, δεδοµένου ότι παρεµποδίζουν τον ολοκληρωµένο σχεδιασµό και οργάνωση 

της µελλοντικής ανάπτυξης.  

Παράλληλα, ο κατακερµατισµός της ιδιοκτησίας γης και το σύνηθες φαινόµενο των πολλών 

κληρονόµων σε κάθε τεµάχιο, αποτελούν ουσιαστικό εµπόδιο στο σχεδιασµό και υλοποίηση ενιαίων 

και ορθολογικά οργανωµένων αναπτύξεων. Επιπλέον, στην κοινότητα Αψιούς παρατηρούνται γενικά 

µικροί και µη οικοδοµήσιµοι κλήροι, που σε συνδυασµό µε τις διερχόµενες ζώνες προστασίας 

ρεµάτων περιορίζουν δραστικά τις δυνατότητες οικιστικής ανάπτυξης. Σηµειώνεται παράλληλα ότι 

σύµφωνα µε στοιχεία του Επαρχιακού Γραφείου Πολεοδοµίας Λεµεσού, στην κοινότητα Αψιούς 

έχουν υποβληθεί 96 πολεοδοµικές αιτήσεις στο χρονικό διάστηµα από την 1/1/2000-5/03/2010. 

Σε γενικές γραµµές, η απρογραµµάτιστη διασπορά της οικιστικής ή άλλης ανάπτυξης µε 

ενδιάµεσα κενά σηµαντικής κλίµακας και µεγάλο αριθµό µη αξιοποιηµένων οικοπέδων και άλλης γης 

καθιστά αντιοικονοµική την παροχή υποδοµής, υπηρεσιών και διευκολύνσεων και υποβιβάζει το 

κοινωνικό περιεχόµενο της ανάπτυξης. Επίσης, συχνά, η µη καταγραφή και έκδοση τίτλων σε όλες 

τις νέες αναπτύξεις ακινήτων και στις ανεγερθείσες οικιστικές µονάδες (κατοικίες, καταστήµατα, 

διαµερίσµατα κ.λπ.), που δεν έχουν εκτιµηθεί σε αξίες 1.1.1980, οδηγούν σε απώλεια σηµαντικών 

οικονοµικών πόρων από τους ∆ήµους, Κοινότητες, τα Συµβούλια Αποχετεύσεων αλλά και το 

Κράτος36.  

                                                                 

36 Από χαιρετισµό του Υπουργού Εσωτερικών στο συνέδριο της Ένωσης ∆ήµων Κύπρου µε θέµα «τις 
απαλλοτριώσεις, το σύστηµα πληροφοριών γης και τη γενική εκτίµηση» στο ∆ηµοτικό Μέγαρο Λεµεσού στις 29 
Ιανουαρίου 2010 (αναρτηµένη εισήγηση στην ιστοσελίδα του Υπουργείου http://www.moi.gov.cy) 
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Όπως προαναφέρθηκε στην προηγούµενη ενότητα Α.7.2, στις υπό µελέτη Κοινότητες του 

Συµπλέγµατος Ηµιορεινών Κοινοτήτων Λεµεσού, σε γενικές γραµµές το υφιστάµενο όριο ανάπτυξης 

και η δυναµικότητα στις καθορισµένες οικιστικές ζώνες, όπως εκφράζεται σε µη αξιοποιηµένα 

οικόπεδα, εκτάσεις γης που δεν έχουν οικοπεδοποιηθεί και το πλήθος οικοδοµών µε δυνατότητα 

µελλοντικής επέκτασης, φαίνεται να καλύπτει στις περισσότερες περιπτώσεις τις οικιστικές ανάγκες 

που εκδηλώνονται στην περιοχή.  

Ωστόσο, σε ορισµένες περιπτώσεις οι οικιστικές ζώνες είναι σχετικά περιορισµένης επιφάνειας 

και καταλληλότητας δόµησης λόγω των κλίσεων του ανάγλυφου, (π.χ. στις κοινότητες Αψιούς και 

Σπιταλίου, ή στα βόρεια και βορειοανατολικά του πυρήνα Παλώδιας), παρουσιάζοντας προβλήµατα 

στην παροχή της αναγκαίας υποδοµής για ανάπτυξη που επιβάλλει αντιοικονοµικές ή µη τεχνικά 

άρτιες κατασκευές (βλ. φωτογραφία κάτωθι).  

 

Φωτογραφία: ‘‘Πρόχειρη’’ κατασκευή αντιστήριξης µε βαρέλια  

στην Κοινότητα Παλώδιας 

Επίσης, περιορισµοί στην οικιστική ανάπτυξη τίθενται από το γεγονός ότι, όπως αναλύθηκε 

στην ενότητα Α.4.3.2, η Αψιού εντάσσεται εξ ολοκλήρου στις «Περιοχές Εξαιρετικής Φυσικής 

Καλλονής» όπως αυτές καθορίζονται στη ∆ήλωση Πολιτικής, ως ισχύει σήµερα. Οι ειδικότερες 

κατευθύνσεις για τις περιοχές αυτές όπως προσδιορίζονται στο Κεφ. 7 της ∆ήλωσης Πολιτικής 

(Προστασία της Φύσης, του Τοπίου και των ∆ασών) περιλαµβάνουν: 

� Ως «Περιοχές εξαιρετικής φυσικής καλλονής» χαρακτηρίζονται εκτεταµένες χερσαίες ή 

µεικτού χαρακτήρα περιοχές που παρέµειναν ανεπηρέαστες από ανθρώπινες δραστηριότητες 

και επεµβάσεις και στις οποίες διατηρείται µεγάλος αριθµός και ποικιλία αξιόλογων 

οικολογικών, γεωµορφολογικών και αισθητικών στοιχείων (π.χ. εθνικό δάσος Λεµεσού). 
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� Από τις «Περιοχές εξαιρετικής φυσικής καλλονής» εξαιρούνται οι περιοχές εντός ορίου 

ανάπτυξης χωριού, καθώς και οι τουριστικές, παραθεριστικές ή βιοµηχανικές ζώνες. 

� Ο καθορισµός «Περιοχών εξαιρετικής φυσικής καλλονής» αποσκοπεί στην προστασία της 

φυσιογνωµίας, στη διαφύλαξη της φυσικής κληρονοµιάς και στη διατήρηση της οικολογικής 

ισορροπίας σε αυτές, µε παράλληλη παροχή ευκαιριών περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και 

φυσιολατρικών δραστηριοτήτων στο κοινό. Κάθε ανάπτυξη ή χρήση στις περιοχές αυτές 

πρέπει να βρίσκεται σε αρµονία µε το περιβάλλον, ως προς την κλίµακα και το χαρακτήρα 

της, ενώ δεν επιτρέπεται η βιοµηχανική ανάπτυξη και η λατοµική ή εξορυκτική 

εκµετάλλευση στις περιοχές αυτές, εκτός περιπτώσεων που αναφέρονται σε ειδικότερες 

πολιτικές.  

� Στις περιοχές αυτές επιτρέπονται, βασικά, αναπτύξεις που σχετίζονται µε δραστηριότητες 

παραδοσιακού κυρίως χαρακτήρα, όπως η γεωργία και η δασοπονία, η εκτέλεση έργων 

αναδασµού, δραστηριότητες περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και φυσιολατρικών ασχολιών, 

ενώ είναι δυνατό να επιτραπούν ορισµένοι τύποι αναπτύξεων µε προϋποθέσεις που θα 

διασφαλίζουν την προστασία των περιοχών. Η ανάπτυξη θα πρέπει να είναι ικανοποιητικής 

τεχνικής και αποδεκτής αισθητικής στάθµης, να προσαρµόζεται και να εντάσσεται στο 

χαρακτήρα και την κλίµακα της περιοχής, να πραγµατοποιείται µε τέτοιους και όσους όρους 

καθορίσει η Πολεοδοµική Αρχή µε στόχο την προστασία του περιβάλλοντος, και να 

προνοούνται όπου απαιτούνται συνοδευτικές εργασίες αποκατάστασης του τοπίου. 

� ∆εδοµένης της πολύ µεγάλης έκτασης των «Περιοχών εξαιρετικής φυσικής καλλονής», η 

Πολεοδοµική Αρχή είναι δυνατόν να επιτρέπει σε αυτές ορισµένους τύπους αναπτύξεων, 

σύµφωνα µε τα οριζόµενα στη ∆ήλωση Πολιτικής και κάτω από προϋποθέσεις που 

διασφαλίζουν τον κύριο στόχο καθορισµού τους. Ειδικώς, στις περιοχές αυτές επιτρέπονται 

µικρού µεγέθους αναπτύξεις µέχρι 200 τ.µ. για την αποθήκευση γεωργικών προϊόντων και 

εφοδίων µε συντελεστή δόµησης 0,08:1 ή τον ισχύων της ζώνης εφόσον είναι µικρότερος. 

Μεγαλύτερες µονάδες που κρίνονται αναγκαίες είναι δυνατόν να επιτραπούν αρµοδίως αλλά 

δεν µπορούν να υπερβαίνουν µέγιστη κάλυψη / συντελεστή δόµησης 0,15:1, ύψος 8,3 µ. 

ενώ θα πρέπει να τηρούν απόσταση τουλάχιστον 6 µ. από τα όρια του τεµαχίου. Επίσης, οι 

γεωργοκτηνοτροφικές µονάδες θα πρέπει να χωροθετούνται σε µικρή απόσταση (πέριξ των 

500 µ.) από τα όρια ανάπτυξης, να επιτυγχάνεται η ορθή αισθητική ένταξή τους στο 

περιβάλλον (εµφάνιση κτηρίων, όγκοι, απόκρυψη µε κατάλληλες δεντροφυτεύσεις) και να 

µην επηρεάζουν δυσµενώς το περιβάλλον (υπόγεια και επιφανειακά ύδατα, έδαφος και 

υπέδαφος, ατµόσφαιρα).   

Σηµειώνεται επίσης ότι εντός του ορίου ανάπτυξης δεν εντοπίζονται εκτάσεις ενταγµένες σε 

Περιοχές Προστατευόµενων Τοπίων, ∆ικτύου ‘‘Φύση 2000’’ ή Προστασίας της Φύσης. Στην 

ευρύτερη περιοχή µελέτης εντοπίζονται κάποια χαρακτηριστικά δέντρα τα οποία κρίνεται σκόπιµο να 
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προστατευθούν ως φυσικά µνηµεία και να δηµοσιευθούν σχετικά «∆ιατάγµατα ∆ιατήρησης» 

σύµφωνα µε το άρθρο 39 του Περί Πολεοδοµίας και Χωροταξίας Νόµου του 1972 (Ν. 90/72), µε το 

οποίο απαγορεύεται η κοπή, κλάδευση ή εκούσια καταστροφή προστατευόµενων δέντρων χωρίς 

αρµόδια συναίνεση (σηµ.: διατάγµατα διατήρησης δέντρων δεν εκδίδονται για δασικές εκτάσεις που 

διαχειρίζεται η Κυβέρνηση). Προστατευταία δέντρα στην ευρύτερη περιοχή µελέτης είναι ο 

πλάτανος στο κέντρο της Φασούλας και οι ελιές πλησίον του παλιού σχολείου παρά το δρόµο 

εισόδου στο χωριό από νότο, οι µεγάλες ελιές νοτίως του πυρήνα της κοινότητας Σπιταλίου, τα 

χαρουπόδεντρα, οι συστάδες λεµονιών στην Αψιού, κ.ά.  

Στον πίνακα Α.7.3.1 επιχειρείται µία προσέγγιση της δυναµικότητας της οικιστικής ανάπτυξης 

στην κοινότητα Αψιούς, µέσα από την εκτίµηση της πληθυσµιακής χωρητικότητάς της συναρτήσει 

των εξής πολεοδοµικών παραµέτρων και παραδοχών:  

o Οι υπολογισµοί έγιναν µε βάση τον πληθυσµό πρόβλεψης (βλ. εκτίµηση στην ενότητα Α.8.1.) 

o Η θεωρητική πυκνότητα υπολογίζεται σύµφωνα µε τον τύπο d = [σ/(k’+u’σ)]*104, 

όπου 

- Η τιµή του δείκτη k – σταθερότυπο κατοικίας – αντιστοιχεί στην ωφέλιµη επιφάνεια για 

κατοικία ανά µόνιµο κάτοικο, µε την αποδεκτή τιµή να λαµβάνεται ίση µε 50 τ.µ.  

- Η τιµή του δείκτη u – σταθερότυπο τεχνικής και κοινωνικής υποδοµής - αντιστοιχεί σε 

αποδεκτή επιφάνεια ανά κάτοικο για κοινωνικές και τεχνικές υποδοµές (δρόµους, σχολεία, 

πλατείες, κ.λπ.), και συναρτάται µε το µέγεθος και τη φυσιογνωµία του οικισµού, τα οποία 

καθορίζουν τις παρεχόµενες εξυπηρετήσεις και λειτουργίες που θα πρέπει να συγκεντρώνει. 

Στην περίπτωση της κοινότητας Αψιούς λαµβάνεται ίσο µε 100 τ.µ./κάτοικο, προκειµένου να 

εξασφαλισθούν οι εκτιµώµενες ανάγκες του µόνιµου και εποχιακού πληθυσµού. Σηµειώνεται 

ότι µεγάλο µερίδιο του δείκτη αφορά στο ποσοστό της επιφάνειας που καταλαµβάνεται από 

το οδικό δίκτυο (µε µία µέση τιµή, κατά τα Ελληνικά πολεοδοµικά σταθερότυπα, να 

διαµορφώνεται σε περίπου 10-15% της συνολικής έκτασης του οικισµού).  

- Ο Συντελεστής Σόµησης (Σ.∆.) καθορίζεται από το ισχύον θεσµικό πλαίσιο δόµησης ανά 

Πολεοδοµική Ζώνη.  

o Η χωρητικότητα υπολογίζεται από τον τύπο c = e*d*λ, όπου 

c είναι η χωρητικότητα του οικισµού εκφρασµένη σε αριθµό κατοίκων 

e είναι η έκταση των οικιστικών ζωνών της κοινότητας (ορίου ανάπτυξης) 

d είναι η θεωρητική πυκνότητα του οικισµού που υπολογίζεται βάσει του άνω αναφερόµενου 

τύπου, και 
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λ είναι ο συντελεστής κορεσµού, που βάσει των ελληνικών πολεοδοµικών σταθεροτύπων 

(ΦΕΚ 285 ∆’/2004) λαµβάνεται λ ίσος µε 0,40 για οικιστικές συγκεντρώσεις µε ήπια οικιστική 

φυσιογνωµία (σηµ.: ο λ φθάνει την τιµή 1 σε συνθήκη κορεσµού και υψηλές τιµές όταν η 

ανάπτυξη δεν συνάδει µε τον οικιστικό χαρακτήρα της περιοχής).   

Στη βάση των υπολογισµών, όπως φαίνεται στον πίνακα Α.7.3.1, προκύπτει επαρκής 

χωρητικότητα µε χρονικό ορίζοντα το 2025 στην κοινότητα Αψιού. Ειδικότερα, η αποµένουσα 

χωρητικότητα επαρκεί για την κάλυψη των εκτιµώµενων µελλοντικών οικιστικών αναγκών, όπως 

αυτές προσεγγίζονται στη βάση ενός αισιόδοξου σεναρίου πληθυσµιακής εξέλιξης - οι καθορισµένες 

οικιστικές ζώνες δύνανται να υποδεχτούν 954 κατοίκους, δηλ. 472 περισσότερους κατοίκους από 

αυτούς που προβλέπονται για το 2025 (482 κάτοικοι). Ωστόσο, ενδείκνυται στο πλαίσιο 

τροποποίησης των πολεοδοµικών ζωνών, να διερευνηθεί ενδελεχώς η καταλληλότητα της περιοχής 

για δόµηση (π.χ. κλίσεις εδάφους, αδόµητες ζώνες ρεµάτων, γεωλογικοί περιορισµοί που θα 

προκύψουν από ειδικές µικροζωνικές µελέτες γεωλογικής καταλληλότητας, κ.ά.).  

Τέλος, θα πρέπει να σηµειωθεί ότι αναφορικά µε τις τάσεις οικιστικής ανάπτυξης, και σε σχέση 

µε τις προοπτικές συγκράτησης ή και αύξησης του πληθυσµού της κοινότητας, παρέχονται ευνοϊκές 

ρυθµίσεις για στεγαστική αποκατάσταση από το Ενιαίο Στεγαστικό Σχέδιο του Υπουργείου 

Εσωτερικών της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας. Ειδικότερα, το Ενιαίο Στεγαστικό Σχέδιο, το οποίο τέθηκε 

σε ισχύ την 1/01/2007 και αναθεωρήθηκε την 1/07/2008, ενοποίησε τα Στεγαστικά Σχέδια Πράσινης 

Γραµµής, ακριτικών περιοχών, πολυτέκνων και κοινοτήτων κάτω των 200 κατοίκων.  

Η κοινότητα Αψιού κατατάσσεται στον κατάλογο όπου εφαρµόζεται το Σχέδιο, δεδοµένου ότι 

στο πλαίσιο της ασκούµενης περιφερειακής πολιτικής από την Κυβέρνηση, οι κοινότητες µε 

πληθυσµός <500 κατ. ή > 500 κατ. αλλά απόσταση άνω των 35 χλµ. από το πλησιέστερο αστικό 

κέντρο ή/και υψόµετρο άνω των 450 µ. επωφελούνται του Σχεδίου. Στις προϋποθέσεις και τα 

κριτήρια για παροχή οικονοµικής βοήθειας συγκαταλέγονται τα εξής:  

− Η οικογένεια του αιτητή να µην έχει άλλη ιδιόκτητη κατοικία (το Σχέδιο εφαρµόζεται και για 

µονήρη άτοµα τα οποία ωστόσο πρέπει να είναι > 35 ετών) 

− ∆εν εφαρµόζονται εισοδηµατικά κριτήρια για τις κοινότητες του καταλόγου 

− Ο αιτητής να µην είναι ηλικίας πέραν των 70 ετών, καθώς θα πρέπει να είναι σε θέση να 

εξοφλήσει το δάνειο πριν το 70ο έτος (ο περιορισµός δεν ισχύει για βελτίωση ή επέκταση 

ιδιόκτητης κατοικίας), να είναι Κύπριος πολίτης ή πολίτης κράτους – µέλους της ΕΕ µόνιµος 

κάτοικος Κύπρου και να µην έχει τύχει ξανά οικονοµικής βοήθειας για στεγαστικούς σκοπούς. 

− Να έχει εξασφαλισθεί η άδεια οικοδοµής (µέγιστο ωφέλιµο εµβαδόν της κατοικίας ίσο µε 230 

τ.µ.), αλλά να µην έχουν προχωρήσει οι εργασίες πέραν της σκελέτωσης και πλάκας/στέγης  
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Η οικονοµική βοήθεια αφορά στην ανέγερση ή αγορά κατοικίας, ή και επισκευές / επέκταση 

υφιστάµενης ιδιόκτητης κατοικίας, και το ύψος της ανέρχεται σε χορηγία 17.087 Ευρώ και 

επιδοτούµενο δάνειο (65% του βασικού επιτοκίου) από 51.259–102.517 Ευρώ για την ανέγερση/ 

αγορά κατοικίας, και σε χορηγία 8.543 Ευρώ και δάνειο µέχρι 17.087 Ευρώ για βελτίωση/επέκταση/ 

συντήρηση κατοικίας ή διαµερίσµατος. Τα προαναφερθέντα αφορούν σε Στεγαστικά Σχέδια για µη 

εκτοπισθέντες, ενώ στην κατηγορία αυτή παρέχονται και άλλες διευκολύνσεις, όπως παροχή 

κινήτρων για συστέγαση ατόµων µε συγγενικά πρόσωπα πρώτου βαθµού (αφορά κυρίως σε 

προσθήκη δωµατίου ή µικρού οικιακού χώρου), διαχωρισµός οικοπέδων για φτωχές οικογένειες (µε 

παγκύπρια κάλυψη εκτός δηµαρχούµενων περιοχών και στη βάση εισοδηµατικών κριτηρίων), 

επιδότηση ενοικίου επαναπατρισθέντων και στεγαστικά σχέδια που εφαρµόζονται από τον Κυπριακό 

Οργανισµό Ανάπτυξης Γης για χαµηλά και µέτρια αµειβόµενους (προσφορά ετοιµοπαράδοτων 

κατοικιών ή/και οικοπέδων µε προσιτούς όρους και µακροχρόνια αποπληρωµή δανείων).   

Για τους εκτοπισθέντες και παθόντες παρέχεται από το Ενιαίο Στεγαστικό Σχέδιο η δυνατότητα 

παραχώρησης οικιστικής µονάδας ή αυτοστέγασης σε Κυβερνητικούς οικισµούς, στέγασης σε 

τουρκοκυπριακές κατοικίες, καθώς και επιδότησης αγοράς ή ενοικίασης κατοικίας, στη βάση 

εισοδηµατικών κριτηρίων και του µεγέθους οικογενείας του αιτούµενου πρόσφυγα ή παθόντα. 

 



ΚΥΠΡΙΑΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ,  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ – 
ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΕΟ∆ΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΗΣΕΩΣ 

«Παροχή Υπηρεσιών για την εκπόνηση Ρυθµιστικού Σχεδίου (Σχεδίου ∆ράσης)  
για τις Κοινότητες Αψιού, Παλώδια, Σπιτάλι, Φασούλα και Μαθηκολώνη»

Αρ. Σύµβασης: C/Ρυθµ.Κοινοτήτων/2/89/2008-26/10/2009

 

 

ΤΕΛΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ 
ΑΨΙΟΥΣ 

Σελ. 154 από 344 

 

Πίνακας Α.7.3.1: Εκτίµηση χωρητικότητας Οικιστικών Ζωνών / Ορίου Ανάπτυξης στην Κοινότητα Αψιούς συναρτήσει του προβλεπόµενου για το 2025 

πληθυσµού  

Πληθυσµός 

2025 

e: Έκταση 

ζώνης 

Συντελεστής 

∆όµησης 

(Σ.∆.) 

k: σταθερότυπο 

ωφέλιµης επιφάνειας 

κατοικίας 

u: σταθερότυπο γης 

για κοινωνικές και 

τεχνικές υποδοµές 

d: Θωρητική 

Πυκνότητα 

λ: συντελεστής 

κορεσµού 
c: χωρητικότητα 

Αποµένουσα 

χωρητικότητα 

κάτοικοι Ha  τ.µ./κάτοικο τ.µ./κάτοικο κάτοικοι/Ha  κάτοικοι κάτοικοι 

Πολεοδοµική 

Ζώνη 

(1) (2) (3) (4) (5) 
(6)=(3)*104/       

(4)+(5)*(3) 
(7) (8)=(2)*(6)*(7) (9)=(8)-(1) 

Η1  3,01 1,2 50 100 71 0,4 85  

Η2  16,99 0,9 50 100 64 0,4 437  

Η4  24,29 0,4 50 100 44 0,4 432  

ΣΥΝΟΛΟ 482 44,29      954 472 
Πηγή: ∆ήλωση Πολιτικής για την Ύπαιθρο (1996), Ελληνικά Πολεοδοµικά Σταθερότυπα (ΦΕΚ 285 ∆’/2004), Πρόβλεψη πληθυσµού (βλ. ενότητα Α.8.1), Επεξεργασία Αναδόχου 
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Α.7.4. Αρχιτεκτονική φυσιογνωµία της περιοχής µελέτης – οικιστικό απόθεµα – 

τυπολογία κτηρίων 

Στην κοινότητα της Αψιούς αναγνωρίζεται η ύπαρξη δύο παρεµφερών αρχιτεκτονικών 

φυσιογνωµιών, οι οποίες αναπτύσσονται στους δύο πυρήνες της κοινότητας. Και στους δύο πυρήνες 

παρατηρούνται αξιόλογα κτίσµατα λαϊκής αρχιτεκτονικής µε πιο µεγάλη όµως συγκέντρωση στην 

Πάνω Αψιού, που αποτελεί ένα γραφικό, παραδοσιακό οικισµό όπου επικρατεί η τοπική πέτρα και τα 

πλακόστρωτα στενά σοκάκια. Στο πλαίσιο της Προγραµµατικής Περιόδου 2004-2006 (Σχέδιο 

Χορηγιών Αγροτουρισµού) έγιναν αρκετές αναπλάσεις και παρεµβάσεις δηµιουργίας 

αγροτουριστικών καταλυµάτων και άλλων υπηρεσιών αναψυχής και παρεµβάσεις εξωραϊσµού (π.χ. 

πλακόστρωση µικρού µήκους περιηγητικού µονοπατιού παράλληλα στο Γαρύλλη, σηµειώνεται 

ωστόσο ότι το ρέµα χρειάζεται καθαρισµό και εξυγίανση, ενώ το µονοπάτι δύναται να επεκταθεί σε 

όλο το µήκος της όχθης καθώς είναι ελεύθερο από τις παρακείµενες ιδιοκτησίες και οικήµατα επειδή 

εµπίπτει σε ζώνη προστασίας). Παρόλο που και οι δύο πυρήνες της κοινότητας Αψιού αποτελούν 

οργανικό σύνολο και το κάθε τµήµα είναι αναπόσπαστο κοµµάτι του συνόλου, διακρίνονται κάποιες 

διαφοροποιήσεις στον χαρακτήρα των οικοδοµών που προκύπτουν κυρίως από την χρονολογία 

ανέγερσης τους αλλά και διαφορές ως προς την ένταξη των οικοδοµών στο τεµάχιο. ∆ιακρίνονται 

δύο γενικές κατηγορίες οικοδοµών στην κοινότητα.  

Η πρώτη κατηγορία αφορά τις οικοδοµές λαϊκής παραδοσιακής αρχιτεκτονικής των οποίων τα 

χαρακτηριστικά συναντώνται σε πολλές παραδοσιακές οικοδοµές άλλων χωριών της Κύπρου. Οι 

οικοδοµές αυτές οργανώνονται µε τα χαρακτηριστικά της αγροτικής κατοικίας, όπου δηµιουργούν 

ενιαία µέτωπα προς τον δρόµο µε λιγοστά ανοίγµατα και εσωτερικές αυλές. Η ύπαρξη συνεχούς 

δόµησης αποτελεί βασικό χαρακτηριστικό στον παραδοσιακό οικισµό και ο υπαίθριος χώρος πλέον 

εντάσσεται και αποτελεί αναπόσπαστο κοµµάτι του εσωτερικού της οικοδοµής και κατέχει 

καθοριστικό ρόλο στη διαµόρφωση του κτιριακού συνόλου. Με αυτόν τον τρόπο δόµησης 

δηµιουργούνται εσωτερικές σχέσεις διακινήσεων, διηµέρευσης καθώς και αγροτικών εργασιών στην 

αυλή και το περιτείχισµα ως το διαχωριστικό στοιχείο της οικοδοµής µε το δρόµο που πάντα όµως 

ανταποκρίνεται στην ανθρώπινη κλίµακα. Στην Αψιού παρατηρούνται περιτειχίσµατα κυρίως από 

ψηλούς πέτρινους µαντρότοιχους που περιβάλλουν την εσωτερική αυλή και ελάχιστα από χαµηλές 

ξηρολιθοδοµές.  

Τα κτίρια ακολουθούν περιµετρικά το τεµάχιο µε κυρίαρχες µορφές κτιριακής µονάδας το 

µονόχωρο µακρυνάρι και το δίχωρο µακρυνάρι µε στύλους. Κυρίαρχο µορφολογικό στοιχείο των 

οικοδοµών είναι οι συµπαγείς ορθογώνιοι όγκοι και τα κάθετα στενόµακρα ανοίγµατα. Όλα τα 

κτίσµατα λαϊκής παραδοσιακής αρχιτεκτονικής στην κοινότητα Αψιού είναι κτισµένα µε πέτρινη 

τοιχοποιία µε ηµιλαξευτή πέτρα της περιοχής- λευκού χρώµατος- που στις πιο πολλές οικοδοµές έχει 

επιχρισθεί παρόλο που η αρχική και παραδοσιακή τάση ήταν να µένει ανεπίχρηστη. Στα επιχρίσµατα 

των οικοδοµών που έγιναν µεταγενέστερα κυριαρχεί το λευκό χρώµα. Όπως και στα περιτειχίσµατα 
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έτσι και στις εσωτερικές οικοδοµές τηρείται η ανθρώπινη κλίµακα αφού κανένα παραδοσιακό κτίσµα 

δεν ξεπερνά τους δύο ορόφους (µέγιστο ύψος 6 µέτρα).  

∆εύτερη κατηγορία µπορεί να χαρακτηριστεί αυτή των οικοδοµών µε αστικές επιρροές. Στην 

κατηγορία αυτή εντάσσονται οι οικοδοµές λαϊκής αρχιτεκτονικής στις οποίες έχουν προστεθεί νέα 

στοιχεία τα οποία ακολουθούν σύγχρονα αρχιτεκτονικά ρεύµατα και κυρίως αρχιτεκτονικές τάσεις 

που ακολουθούν την αστική αισθητική και χρονολογικά εµπίπτουν στην δεκαετία του 80. Οι 

προσθήκες αυτές στα υφιστάµενα παραδοσιακά κτίσµατα προκύπτουν από την στροφή από τις 

καθαρά αγροτικές ασχολίες προς τις νέες αστικοποιηµένες δραστηριότητες και τις νέες ανάγκες 

άνεσης που προέκυψαν στις οικοδοµές. Παρουσιάζεται µεγάλος αριθµός επεµβάσεων στο εσωτερικό 

όπου συχνά ενοποιούνται χώροι και κατεδαφίζονται µεσότοιχοι για την διεύρυνση των χώρων. 

Επίσης συχνή είναι και η προσθήκη βοηθητικών χώρων στο εσωτερικό της οικοδοµής ή και ως όγκοι 

που προσκολλούνται στις υφιστάµενες οικοδοµές. Οι νέοι αυτοί χώροι εξυπηρετούν κυρίως ανάγκες 

µπάνιου και κουζίνας. Οι προσθήκες αυτές στην Αψιού παρατηρούνται κυρίως στο ισόγειο. Στην 

κατηγορία αυτή εντάσσονται επίσης οι εξολοκλήρου νέες οικοδοµές που είναι κτισµένες στους 

πυρήνες, σαφώς µεταγενέστερα και µε βάση τα αστικά πρότυπα. Οι οικοδοµές αυτές δεν διατηρούν 

το συνεχές µέτωπο δόµησης και εισάγουν ένα πανταχόθεν ελεύθερο σύστηµα όπου η οικοδοµή 

πλέον εντάσσεται σε συγκεκριµένο τεµάχιο µε βάση την οικοδοµική γραµµή που συναντάµε στις 

πόλεις. Τα κτίσµατα αυτά δεν διαµορφώνονται όπως τα παραδοσιακά µε βάση την εσωτερική αυλή 

αλλά λειτουργούν ως ένας ενιαίος όγκος. Οι οικοδοµές αυτές ανήκουν στους πυρήνες αλλά οι πιο 

πολλές χωροθετούνται στα άκρα του και στο ενδιάµεσο των δύο πυρήνων και ελάχιστες σε κεντρικά 

σηµεία. Αξίζει να σηµειωθεί ότι πολλές από τις νέες οικοδοµές γειτνιάζουν µεταξύ τους και έτσι 

δηµιουργούν στην κοινότητα σχέσεις γειτονιάς ως προς την µορφολογία τους. Το ύψος τους 

περιορίζεται στον ένα όροφο και ελάχιστες σε δύο ορόφους µε απόληξη στέγης ή δώµατος.  

Στην Κάτω Αψιού παράλληλα µε τα παραδοσιακά κτίσµατα παρατηρείται και µια δεύτερη  

χρονολογική κατηγορία κτισµάτων τα οποία κτίστηκαν κυρίως µεταξύ της περιόδου του 1980 και 

σήµερα. Τα πιο πολλά από τα κτίσµατα αυτά δεν ακολουθούν τις αρχιτεκτονικές αρχές της λαϊκής 

αρχιτεκτονικής και του γενικού χαρακτήρα της κοινότητας (βλ. διάγραµµα Α.7.4.1). 

∆ιάγραµµα Α.7.4.1: Παλαιότητα κτισµάτων στους πυρήνες της Αψιούς 

    
Πηγή: CyΣΤΑΤ, Επεξεργασία αναδόχου 
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Σηµειώνεται ότι στην είσοδο στην Κάτω Αψιού βρίσκεται εγκαταλελειµµένο οινοποιείο, όπου 

παρασκευαζόταν η κουµανταρία και αποτελεί αξιόλογο αρχιτεκτονικό κέλυφος το οποίο ωστόσο έχει 

υποστεί κακές παρεµβάσεις στο πέρασµα του χρόνου και χρήζει αναπαλαίωσης (επανορθωτικές 

παρεµβάσεις στην πρόσοψη για την αποµάκρυνση του σοβά και την αποκατάσταση των πέτρινων 

όψεων). 

Τα παραδοσιακά κτίσµατα της κοινότητας ακολουθούν τα τυπολογικά και µορφολογικά 

χαρακτηριστικά των κατοικιών της λαϊκής αρχιτεκτονικής και έχουν δείγµατα της αρχιτεκτονικής της 

περιοχής των ηµιορεινών χωριών της επαρχίας Λεµεσού µε βασικό οικοδοµικό σύστηµα την λαξευτή 

και ηµιλαξευτή λιθοδοµή. Αναφορικά µε την τυπολογία τους, τα κτίσµατα διαχωρίζονται σε 

µονόχωρα, δίχωρα, µε ανώι ή χωρίς και µακρυνάρι. Η κάλυψη τους γίνεται κατά βάση µε στέγη  µε 

κεραµίδια και σε µερικές περιπτώσεις µε απλό δώµα (βλ. διάγραµµα Α.7.4.2). Αξίζει να σηµειωθεί ότι 

λόγω αλλοίωσης της αρχικής στέγης σε πολλά από τα κτίσµατα προστέθηκε µεταγενέστερα, τσίγκος 

για προστασία. Οι στέγες των κτισµάτων παρατηρούνται να είναι κυρίως µονόκλινες από γαλλικό 

κεραµίδι και κάποιες από αυτές δίρριχτες επίσης µε γαλλικό κεραµίδι. Το κύριο υλικό δοµής των 

κτιρίων είναι η λαξευτή πέτρα της περιοχής, µε λευκοκίτρινους χρωµατισµούς. Οι πόρτες και τα 

παράθυρα των παραδοσιακών κτισµάτων είναι ως επί το πλείστον από κυπριακό πεύκο. Τα 

µεταγενέστερα κτίσµατα κατασκευάστηκαν από µπετόν, καθώς επίσης παρατηρείται και η 

οικοδόµηση ελάχιστων δειγµάτων µεταλλικών κατασκευών (βλ. διάγραµµα Α.7.4.3). 

∆ιάγραµµα Α.7.4.2: Στέγαση κτισµάτων στους πυρήνες της Αψιούς 

   
Πηγή: CyΣΤΑΤ, Επεξεργασία αναδόχου 
∆ιάγραµµα Α.7.4.3: Υλικά κατασκευής κτισµάτων στους πυρήνες της Αψιούς  

          
Πηγή: CyΣΤΑΤ, Επεξεργασία αναδόχου 
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Αξιόλογο κτίσµα στην κοινότητα αποτελεί η εκκλησία της Παναγίας Χρυσογαλακτούσας ή 

αλλιώς Γαλακτούσας η οποία έχει πρόσφατα αποκατασταθεί από το Τµήµα Αρχαιοτήτων Κύπρου. Ο 

ναός είναι πετρόκτιστος µε ιδιαίτερα τυπολογικά χαρακτηριστικά και εξέχουσα µορφολογία. Στην 

Κάτω Αψιού βρίσκεται η εκκλησία του Αγίου Επιφάνιου οικοδόµηµα του 19ου αιώνα. Τόσο στην 

αυλή του Αγίου Επιφάνιου όσο και στην Παναγία την Γαλακτούσα εκτίθενται αποµεινάρια των δύο 

ελαιοτριβείων της κοινότητας, µια µυλόπετρα και µέρος του πιεστηρίου.  

Η κατάσταση των κτηρίων είναι κυρίως µέτρια και κακή (βλ. χάρτη Α.7γ). Σε καλή κατάσταση 

βρίσκονται τα καινούργια κτήρια και όσα έχουν ανακαινισθεί πρόσφατα. Τα περισσότερα από τα 

κτήρια που κατοικούνται είναι σε µέτρια κατάσταση. Έχουν εντοπισθεί και καταγραφεί αρκετά 

κτήρια, αξιόλογα αρχιτεκτονικά, τα οποία βρίσκονται υπό κατάρρευση ή έχουν τόσο σοβαρές 

φθορές που είναι αδύνατη η κατοίκηση σε αυτά αν δεν προηγηθεί εκτεταµένη αποκατάσταση. 

Στην Αψιού έχουν κηρυχθεί 12 κτίρια ως διατηρητέα (βλ. πίνακα Α.7.4.1 και καρτέλες στο 

Παράρτηµα V). Τα διατηρητέα κτίσµατα, όσο αφορά την Πάνω Αψιού βρίσκονται πολύ κοντά σε 

επίπεδο γειτονιάς ενώ στην Κάτω Αψιού είναι διασκορπισµένα σε όλα τον πυρήνα. Όσον αφορά τη 

θέση τους στο τεµάχιο υπάρχει µια ποικιλία αντιµετωπίσεων αλλά περισσότερο πρόκειται για 

κτίσµατα που καλύπτουν το πιο µεγάλο µέρος του τεµαχίου και δεν υπάρχει ουσιαστικά αυλή. 

Παράλληλα, εντοπίστηκαν αρκετά κτίρια που κατά την εκτίµηση της Οµάδας Μελέτης χρήζουν 

άµεσης προστασίας καθώς θεωρούνται απαραίτητα για τη συγκρότηση ενός συνόλου παραδοσιακής 

αρχιτεκτονικής.  

Πίνακας Α.7.4.1: Συγκεντρωτικός Πίνακας διατηρητέων κτηρίων στην Κοινότητα Αψιούς 

Α/Α αρ.τεµαχίου ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1 122, 123 Αψιού 

2 136 Αψιού 

3 58,59 Αψιού 

4 157 Αψιού 

5 90 Αψιού 

6 135 Αψιού 

7 140 Αψιού 

8 20 Αψιού 

9 21 Αψιού 

10 32 Αψιού 

11 57 Αψιού 

12 75 Αψιού Α
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Στο σηµείο αυτό αξίζει να σηµειωθεί το γεγονός πως δίνονται κίνητρα από το Τµήµα 

Πολεοδοµίας και Οικήσεως (βλ. και ενότητα Α.8.2) για:  

α) κήρυξη διατηρητέου κτίσµατος σύµφωνα µε τα ∆ιατάγµατα ∆ιατήρησης – δίδονται 

οικονοµικά κίνητρα (χορηγία µέχρι και 50% του συνολικού κόστους αποκατάστασης 

οικοδοµής, µεταφορά συντελεστή δόµησης σε κατάλληλους υποδοχείς συντελεστή σε 

αστικές περιοχές, φορολογικές απαλλαγές) 

β) σχέδιο παροχής χορηγιών για προώθηση αγροτουρισµού στην ύπαιθρο σε διατηρητέα 

κτίσµατα ή και άλλα 

γ) σχέδιο επιχορήγησης του κόστους ανέγερσης παραδοσιακών υλικών  

Τα παραπάνω σχέδια-κίνητρα αποτελούν σηµαντικότατο στοιχείο για την ανέγερση ή 

διατήρηση οικοδοµών στα πλαίσια διατήρησης της πολιτιστικής και αρχιτεκτονικής κληρονοµιάς του 

τόπου.  

Σηµειώνεται ότι για οποιεσδήποτε επεµβάσεις σε διατηρητέα οικοδοµή, πρέπει πρώτα να 

εξασφαλιστεί ειδική άδεια (Συναίνεση Υπουργού Εσωτερικών) η οποία εκδίδεται από το ∆ιευθυντή 

Τµήµατος Πολεοδοµίας και Οικήσεως στον οποίο εκχωρήθηκε η σχετική εξουσία. Σηµειώνεται ότι οι 

ιδιοκτήτες µπορούν να προβούν σε γενική συντήρηση, µετατροπές, αποκατάσταση, κ.λπ. µε σκοπό 

τη βελτίωση της οικοδοµής τους, την κάλυψη σύγχρονων και άλλων αναγκών τους, ή την αύξηση 

των οικονοµικών τους απολαβών, υπό τον όρο αυτές να συνάδουν ή να µην επηρεάζουν αρνητικά 

τον αυθεντικό χαρακτήρα της οικοδοµής. Επιπλέον αναφέρεται ότι δεν υπάρχουν οποιοιδήποτε 

περιορισµοί όσον αφορά τη µεταβίβαση, πώληση ή ενοικίαση διατηρητέας οικοδοµής, πέραν των 

όρων που τίθενται στο ∆ιάταγµα ∆ιατήρησης. Ειδικώς, πέραν των δηµοσιευµένων κινήτρων προς 

τους ιδιοκτήτες διατηρητέων οικοδοµών (βλ. Παράρτηµα VΙΙ), έµµεσα κίνητρα και οφέλη είναι ότι 

ουσιαστικά δεν υπάρχει περιορισµός στη χρήση της διατηρητέας οικοδοµής, το υφιστάµενο θεσµικό 

πλαίσιο επιτρέπει την αξιοποίηση των διατηρητέων ως αγροτουριστικά καταλύµατα, ενώ υπάρχει η 

δυνατότητα στην Πολεοδοµική Αρχή για µείωση των απαιτήσεων για την παροχή χώρων 

στάθµευσης οχηµάτων. 

Η εξασφάλιση των απαιτούµενων εγκρίσεων /αδειών ακολουθεί τα εξής στάδια:  

− Ετοιµασία απαιτούµενων σχεδίων από τον ιδιωτικό τοµέα.  

− Εξασφάλιση της Συναίνεσης του Υπουργού Εσωτερικών. 

− Χορήγηση πολεοδοµικής άδειας σε σχέση µε οικοδοµικές εργασίες (προσθηκοµετατροπές) ή 

αλλαγή χρήσης οικοδοµής από την Πολεοδοµική Αρχή και το ∆/ντή του Τµήµατος 

Πολεοδοµίας και Οικήσεως, και εξασφάλιση άδειας οικοδοµής εφόσον απαιτείται µε βάση 

τους σχετικούς Νόµους. 
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− Ζήτηση κατάθεσης προσφορών από δυο τουλάχιστον εργολάβους. Η προϋπολογιζόµενη 

δαπάνη µε βάση την προσφορά που έχει κατοχυρωθεί, θα πρέπει να συµπληρώνεται πάνω 

σε ειδικό έντυπο ανάλυσης των εργασιών που διατίθεται στον Κλάδο ∆ιατήρησης. 
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Α.7.5. Εκτίµηση αναγκών σε κοινόχρηστους χώρους και κοινωφελείς χρήσεις  

Στη βάση της επιτόπιας ανάλυσης για την καταγραφή της υπάρχουσας κατάστασης στους 

δύο πυρήνες του οικισµού της Αψιού έχουν εντοπισθεί σοβαρές ελλείψεις κοινωφελών και 

κοινόχρηστων χρήσεων. 

Οι µόνες υπάρχουσες χρήσεις αναψυχής στην κοινότητα περιορίζονται σε µια ταβέρνα στην 

Πάνω Αψιού και ένα καφενείο στον άξονα που συνδέει τους δύο πυρήνες. Οι εµπορικές χρήσεις 

περιορίζονται σε ένα συνεργατικό παντοπωλείο και οι υπηρεσίες στην Συνεργατική Πιστωτική 

Εταιρία. Έτσι προκύπτει η έλλειψη επιπρόσθετων χώρων αναψυχής και εµπορίου που άµεσα θα 

πρέπει να καλυφτούν για την αποτροπή της πληθυσµιακής αποδυνάµωσης.  

Επίσης εµφανής είναι και η έλλειψη χώρων στάθµευσης εντός του πυρήνα καθώς και 

περιµετρικά του. Έτσι παρατηρείται άτακτη στάθµευση των αυτοκινήτων που προκαλεί προβλήµατα 

διακίνησης εντός του πυρήνα για τους πεζούς όσο και για τα οχήµατα.  

Ελλείψεις επίσης παρατηρούνται στους κοινόχρηστους χώρους πρασίνου, µέσα στους 

πυρήνες και σε οργανωµένα πάρκα. Άλλες ελλείψεις κοινωνικών υποδοµών παρατηρούνται σε 

υποδοµές υγείας, πρόνοιας και αθλητισµού που θα µπορούσαν να καλυφτούν µε αυτόνοµες µονάδες 

εντός της κοινότητας ή σε συνάρτηση µε τις υπηρεσίες του συµπλέγµατος µε τις γειτνιάζουσες 

κοινότητες. Ακόµα παρατηρείται έλλειψη µουσείων και χώρων που θα προβάλλουν τον πολιτισµό 

και τις ιδιαιτερότητες των επαγγελµάτων και των παραδοσιακών παρασκευασµάτων της κοινότητας 

της Αψιούς.  

Σηµειώνεται ότι στην Κύπρο, πολεοδοµικά πρότυπα και σταθερότυπα υπάρχουν µόνο κατά 

περίπτωση και εφαρµόζονται από τα Αρµόδια Υπουργεία (π.χ. για σχολικά κτήρια, κ.ά.), ενώ στη 

∆ήλωση Πολιτικής για την Ύπαιθρο (1996, έγκρισή της το 2000 και αναθέωρησή της το 2009) 

καθορίζονται κατευθύνσεις για την κτιριακή υποδοµή των εκπαιδευτικών µονάδων, τους χώρους 

στάθµευσης, κ.ά.  

Για τους σκοπούς του παρόντος, και για τον προσδιορισµό προγραµµατικών µεγεθών, ήτοι 

πρόβλεψη πληθυσµού εξυπηρέτησης το 2025 και συνακόλουθα εκτίµηση των προκυπτουσών 

αναγκών σε κοινωφελείς και κοινόχρηστες χρήσεις, χρησιµοποιείται συµπληρωµατικά και επικουρικά 

η εµπειρία από τα εφαρµοζόµενα στην Ελλάδα πολεοδοµικά σταθερότυπα (standards) – ιδιαίτερα 

όσον αφορά κοινωνικές υποδοµές και κοινόχρηστες χρήσεις για τις οποίες απουσιάζουν 

συγκεκριµένες και αριθµητικά καθορισµένες κατευθύνσεις και οδηγίες. Η παραπάνω προσέγγιση 

αποσκοπεί σε µία ποιοτική και ποσοτική εκτίµηση των αναγκών σε κοινόχρηστες και κοινωφελείς 

χρήσεις, προκειµένου να αξιολογηθεί η επάρκειά τους και να υπολογιστούν ενδεικτικές τιµές 

µονάδας για την κάλυψη των αναγκών.  
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Συγκεκριµένα, οι ανάγκες σε κοινωφελείς και κοινόχρηστες χρήσεις περιλαµβάνονται στους 

πίνακες Α.7.5.1 και Α.7.5.2, οι οποίοι προέκυψαν από υπολογισµούς που βασίστηκαν στις παρακάτω 

παραδοχές: 

- Η αποδεκτή επιφάνεια γηπέδου για υποδοµές διοίκησης και οικονοµίας είναι 0,1 τ.µ. ανά 

κάτοικο, για εκάστη χρήση (δηλ. για διοίκηση και οικονοµία µαζί είναι 0,2 τ.µ. ανά κάτοικο). 

Στις υποδοµές διοίκησης και οικονοµίας συγκαταλέγονται τα κοινοτικά γραφεία, οι ΣΠΕ, τα 

ταχυδροµεία κ.λπ. Επισηµαίνεται ότι συχνά στα κοινοτικά γραφεία συστεγάζεται περιφερειακό 

/ αγροτικό ιατρείο, πολιτιστικοί σύλλογοι κ.λπ., οπότε εντοπίζεται µικτή χρήση του κτηρίου.  

- Η αποδεκτή επιφάνεια λιανικού εµπορίου, υπηρεσιών τουρισµού και αναψυχής λαµβάνεται ως 

0,65 τ.µ. ανά κάτοικο και υπολογίζεται βάσει του προβλεπόµενου πληθυσµού 2025 για την 

κάθε κοινότητα.  

- Η ελάχιστη επιφάνεια γηπέδου για υποδοµές εκπαίδευσης (καλυµµένος και ακάλυπτος χώρος, 

εκτός αθλοπαιδιών) κυµαίνεται από 16-20 τ.µ/χρήστη για τα νηπιαγωγεία, αναλόγως του 

αριθµού µαθητών και τµηµάτων, έως 24 τ.µ/χρήστη για τα ∆ηµοτικά σχολεία, και 29,3 και 

26,7 τ.µ/χρήστη για τα Γυµνάσια και τα Λύκεια αντίστοιχα37. Για τον υπολογισµό των 

χρηστών της κάθε εκπαιδευτικής βαθµίδας, γίνεται η παραδοχή ποσοστιαίας συµµετοχής τους 

στο συνολικό πληθυσµό της Κοινότητας ως εξής: 3% για τα νηπιαγωγεία, 10% για τα 

∆ηµοτικά σχολεία, 5% για τις µονάδες µέσης εκπαίδευσης (σύµφωνα µε τα Ελληνικά 

Πολεοδοµικά Σταθερότυπα του 2004, προσαρµοσµένα στις τοπικές ιδιαιτερότητες κατά την 

εκτίµηση των εµπειρογνωµόνων). Επισηµαίνεται ότι για τις µονάδες µέσης εκπαίδευσης 

(ειδικώς για Γυµνάσια), µε δεδοµένη την αναγκαιότητα ύπαρξης κρίσιµης πληθυσµιακής 

µάζας, η αναγκαία επιφάνεια υπολογίζεται για το συνολικό πληθυσµό του Συµπλέγµατος (κι 

όχι ανά κοινότητα καθώς εκτιµάται ότι δεν εξασφαλίζεται η βιωσιµότητα επιµέρους µονάδων 

σε κάθε κοινότητα). Για τη χωροθέτηση της νέας υποδοµής θα πρέπει να ληφθούν υπόψη 

διάφοροι παράγοντες, όπως κατάλληλη διαθέσιµη έκταση, κεντροβαρική έκταση για την 

εξυπηρέτηση όλου του Συµπλέγµατος, προσπελασιµότητα, κ.ά. που θα διερευνηθούν εφόσον 

αξιολογηθεί αρµοδίως ως σκόπιµη και βιώσιµη η δηµιουργία της εν λόγω εκπαιδευτικής 

µονάδας.  

- Η αποδεκτή επιφάνεια γης για υποδοµές αθλητισµού είναι 5,5 τ.µ. ανά κάτοικο και 

υπολογίζεται ανά κοινότητα. 

- Η αποδεκτή επιφάνεια γης για υποδοµές πολιτισµού λαµβάνεται ως 0,2 τ.µ. ανά κάτοικο και 

υπολογίζεται ανά κοινότητα. 

- Η αποδεκτή επιφάνεια γης για υποδοµές περίθαλψης και πρόνοιας (περιφερειακά ιατρεία, 

παιδικοί σταθµοί, ΣΚΕ) καθορίζεται κατά περίπτωση από τα αρµόδια υπουργεία, µε κριτήρια 

                                                                 

37 Σύµφωνα µε τους Πίνακες 1-3 του Παραρτήµατος Γ’ της ∆ήλωσης Πολιτικής για την ύπαιθρο (1996) 
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χρονοαποστάσεων από υφιστάµενες δοµές και ύπαρξης κρίσιµης πληθυσµιακής µάζας. Στους 

υπολογισµούς λαµβάνεται ως αποδεκτή τιµή το 1,5 τ.µ./κάτοικο.  

- Ως αποδεκτή επιφάνεια για χώρους πρασίνου λαµβάνεται 5,5 τ.µ. ανά κάτοικο. Τονίζεται ότι 

σε γενικές γραµµές, οι Κυπριακές πόλεις παρουσιάζουν µεγάλη έλλειψη οργανωµένων χώρων 

πρασίνου, όπως φαίνεται και από το µέσο κατά κεφαλήν αναλογούν πράσινο ανά κάτοικο 

(σύµφωνα µε το ΕΣΠΑ 2007-2013 και στοιχεία του Τµήµατος Πολεοδοµίας και Οικήσεως για 

το 2006, στη Λεµεσό αντιστοιχούν 3,9 τ.µ. κοινόχρηστου πρασίνου ανά κάτοικο καλύπτοντας 

το 40% των εκτιµούµενων αναγκών, το οποίο σηµειωτέον είναι και το υψηλότερο σε αστικό 

κέντρο της Κύπρου, π.χ. στη Λευκωσία είναι µόνο 1,4 τ.µ./κάτοικο µε το ποσοστό κάλυψης 

αναγκών να διαµορφώνεται µόνο σε 13%). Σε αντιπαραβολή, στα εφαρµοζόµενα 

πολεοδοµικά σταθερότυπα στην Ελλάδα (ΦΕΚ 285 ∆’/2004) λαµβάνεται ως αποδεκτή 

επιφάνεια κοινόχρηστου πρασίνου ανά κάτοικο τα 5,5 τ.µ. (συµπεριλαµβάνονται πάρκα, 

πλατείες, νησίδες, παιδικές χαρές). Το µέγεθος αυτό λαµβάνεται και στους υπολογισµούς του 

παρόντος, µε την παραδοχή ότι εκφράζει αποδεκτά και εφαρµοστέα όρια και µεγέθη. 

 

Όπως φαίνεται στους πίνακες Α.7.5.1 και Α.7.5.2, στην κοινότητα Αψιούς οι κυριότερες 

ελλείψεις που εντοπίζονται αφορούν στα εξής:  

− ∆ιοίκηση, εµπόριο και υπηρεσίες: δεν εντοπίζονται ιδιαίτερες ελλείψεις δεδοµένου ότι η 

κοινότητα διαθέτει κοινοτικό γραφείο όπου συστεγάζεται συνεργατικό παντοπωλείο, καθώς 

επίσης και πρόσφατα ανακαινισµένη ΣΠΕ στην Κάτω Αψιού. 

− Εκπαίδευση, υγεία και πρόνοια: δεν εντοπίζονται ελλείψεις σε εκπαιδευτικές υποδοµές µε 

δεδοµένη την ανέγερση νέου, υπερσύγχρονου Περιφερειακού ∆ηµοτικού Σχολείου, αλλά 

εντοπίζονται οριακές ελλείψεις σε υποδοµές υγείας (το υφιστάµενο ιατρείο στεγάζεται σε 

ισόγειο χώρο του Κοινοτικού Γραφείου). Αναφορικά µε την ενδεχόµενη ανάγκη δηµιουργίας 

γυµνασίου για την από κοινού εξυπηρέτηση του Συµπλέγµατος, αυτή θα πρέπει να 

διερευνηθεί αρµοδίως προκειµένου να αξιολογηθεί η σκοπιµότητα και βιωσιµότητα της 

µονάδας.  

− Οι κύριες ελλείψεις εντοπίζονται σε κοινόχρηστους χώρους πρασίνου και πολιτισµού, οι 

οποίες µπορούν να καλυφθούν µέσα από την αξιοποίηση διαθέσιµων κυβερνητικών εκτάσεων 

(τεµάχιο παραπλεύρως του νεο-ανεγειρόµενου σχολείου και τεµάχιο στη διασταύρωση προς 

Μονή Αµιρούς, όπου υπάρχει πρόταση κατασκευής υπαίθριου θεάτρου και χώρου αναψυχής). 

Αναφορικά µε τον αθλητισµό, το υφιστάµενο γήπεδο στα ανατολικά του οικισµού (στο 

δρόµο προς τη Μονή Αµιρούς) χρήζει παρεµβάσεων βελτίωσης, αποκατάστασης και 

συµπλήρωσης της υποδοµής. 
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Πίνακας Α.7.5.1: Υπολογισµός αναγκαίων κοινωφελών και κοινοχρήστων χρήσεων για τον προβλεπόµενο το 2025 πληθυσµό στο Σύµπλεγµα των Ηµιορεινών 

Κοινοτήτων Λεµεσού 

ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΙ ΧΩΡΟΙ 

ΧΡΗΣΕΙΣ ΓΗΣ / ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ Λειτουργίες διοίκησης-
οικονοµίας 

Λειτουργίες εµπορίου - 
τουρισµού - αναψυχής 

Αθλητισµός Πολιτισµός Υγεία - Πρόνοια 
Νησίδες πρασίνου, 
Πάρκα, Πλατείες 

Γεωγραφική ενότητα 
Πληθυσµός 

2025 *  
Αναγκαία γη                    

(τ.µ.)         
Αναγκαία γη                

(τ.µ.)         
Αναγκαία γη  

(τ.µ.)         
Αναγκαία γη  

(τ.µ.)         
Αναγκαία γη  

(τ.µ.)         
Αναγκαία γη                

(τ.µ.)         

Σύνολο Συµπλέγµατος 5.808 1.162 3.775 31.944 1.162 8.712 31.944 

Παλώδια 3.338 668 2.170 18.359 668 5.007 18.359 

Σπιτάλι 487 97 317 2.679 97 731 2.679 

Φασούλα 1.188 238 772 6.534 238 1.782 6.534 

Μαθηκολώνη 313 63 203 1.722 63 470 1.722 

Αψιού 482 96 313 2.651 96 723 2.651 

*      βλ. ενότητα Α.8.1                    

Σηµείωση:                                                                                                                                                                                                                                                                                               
- για το σύνολο του συµπλέγµατος παρατίθενται τα µεγέθη αθροιστικά                                                                                                                                                                                              
- τα σταθερότυπα που χρησιµοποιήθηκαν έχουν ως εξής: διοίκηση / οικονοµία ίσο µε 0,2 τ.µ./κάτοικο, πολιτισµός ίσο µε 0,2 τ.µ./κάτοικο, εµπόριο / τουρισµός / αναψυχή ίσο µε 
0,65 τ.µ./κάτοικο, αθλητισµός ίσο µε 5,5 τ.µ./κάτοικο, πράσινο ίσο µε 5,5 τ.µ./κάτοικο και υγεία-πρόνοια ίσο µε 1,5 τ.µ./κάτοικο  

Πηγή: Πρόβλεψη πληθυσµού (βλ. ενότητα Α.8.1), Ελληνικά Πολεοδοµικά Σταθερότυπα (ΦΕΚ 285 ∆’/2004), Επεξεργασία Αναδόχου 
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Πίνακας Α.7.5.2: Υπολογισµός αναγκαίων χρήσεων εκπαίδευσης για τον προβλεπόµενο το 2025 πληθυσµό στο Σύµπλεγµα των Ηµιορεινών Κοινοτήτων 

Λεµεσού 

Ελάχιστη επιφάνεια καλυµµένου & ακάλυπτου χώρου (εκτός αθλοπαιδιών) εκπαιδευτικής µονάδας 

Εκτίµηση µαθητικού πληθυσµού (βάσει Ελληνικών 
Πολεοδοµικών Σταθεροτύπων, 2004) 

Νηπιαγωγείο (16-20 
τ.µ./χρήστη, αναλόγως αριθµού 

µαθητών & τµηµάτων)  

∆ηµοτικό 
Σχολείο (24 
τ.µ./χρήστη) 

Μονάδα Μέσης Εκπαίδευσης 
(για Γυµνάσιο 29,3 

τ.µ./χρήστη) 
Γεωγραφική ενότητα 

Πληθυσµός 
2025 *  

Ηλικίας 
Νηπιαγωγείου 

(3%) 

Ηλικίας ∆ηµοτικού 
Σχολείου 
 (10%) 

Ηλικίας 
Γυµνασίου 

(5%) 
Αναγκαία γη          Αναγκαία γη         Αναγκαία γη          

Σύνολο Συµπλέγµατος 5.808 174 581 290 _ _ 8.509 

Παλώδια 3.338 100 334 167 1.602 8.011 4.890 

Σπιτάλι 487 15 49 24 292 1.169 713 

Φασούλα 1.188 36 119 59 713 2.851 1.740 

Μαθηκολώνη 313 9 31 16 188 751 459 

Αψιού 482 14 48 24 289 1.157 706 

*      βλ. ενότητα Α.8.1              

Σηµείωση:                                                                                                                                                                                                                                                                                               
- για τα νηπιαγωγεία η ελάχιστη επιφάνεια κυµαίνεται από 20 τ.µ./χρήστη για µονάδα µε 1 τµήµα 30 µαθητών (ελάχιστος απαιτούµενος χώρος 600 τ.µ., εκτός αθλοπαιδιών) 
έως 18 τ.µ./χρήστη για µονάδα 2 τµηµάτων 25 µαθητών (ελάχιστος απαιτούµενος χώρος 900 τ.µ., εκτός αθλοπαιδιών) και 16 τ.µ./χρήστη για µονάδα 3 τµηµάτων 25 µαθητών 
(ελάχιστος απαιτούµενος χώρος 1.200 τ.µ., εκτός αθλοπαιδιών)                                                                                                                                                                                                                         

- για τα δηµοτικά σχολεία η ελάχιστη επιφάνεια είναι 24 τ.µ./χρήστη για µονάδα µε 12 τµήµατα 30 µαθητών, το επιθυµητό µέγεθος σχολείου είναι 360 µαθητές και το ελάχιστο 
απαιτούµενο εµβαδόν του σχολικού χώρου (εκτός αθλοπαιδιών) είναι 8.640 τ.µ.                                                                                                                                                                                                                   

- για τα γυµνάσια η ελάχιστη επιφάνεια είναι 29,3 τ.µ./χρήστη για µονάδα µε 15 τµήµατα 30-34 µαθητών, το επιθυµητό µέγεθος σχολείου είναι 450-510 µαθητές και το 
ελάχιστο απαιτούµενο εµβαδόν του σχολικού χώρου (εκτός αθλοπαιδιών) είναι 14.940 τ.µ.  

Πηγή: Πρόβλεψη πληθυσµού (βλ. ενότητα Α.8.1), Πίνακες 1-3 του Παραρτήµατος Γ’ της ∆ήλωσης Πολιτικής για την ύπαιθρο (1996), Ελληνικά Πολεοδοµικά Σταθερότυπα (ΦΕΚ 
285 ∆'/2004), Επεξεργασία Αναδόχου 
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Α.8 Αναπτυξιακές τάσεις / προοπτικές της Κοινότητας – Αξιολόγηση 

Α.8.1. Βασικά προγραµµατικά µεγέθη 

Στην παρούσα ενότητα επιχειρείται µία προσέγγιση της µελλοντικής πληθυσµιακής εξέλιξης 

και δυναµικής στις υπό µελέτη Κοινότητες του Συµπλέγµατος Ηµιορεινών Κοινοτήτων Λεµεσού. Ως 

βασικό προγραµµατικό µέγεθος για τους υπολογισµούς λαµβάνεται η πρόβλεψη πληθυσµού για το 

2025 η οποία παρουσιάζεται στον πίνακα και στο διάγραµµα Α.8.1 που ακολουθούν.  

Σηµειώνεται πως για τους υπολογισµούς (εκτίµηση τωρινού πληθυσµού και πρόβλεψη 

µελλοντικής εξέλιξης πληθυσµού) ελήφθησαν οι πληθυσµοί απογραφής του 1982, 1992 και 2001 και 

οι µέσοι ετήσιοι ρυθµοί πληθυσµιακής µεταβολής. Στις κοινότητες στις οποίες παρατηρείται 

στασιµότητα ή και πληθυσµιακή συρρίκνωση, και µεγάλη απόκλιση του απογραφέντος πληθυσµού 

µε τον εκτιµώµενο από τα τοπικά Κοινοτικά Συµβούλια, για την προσέγγιση του τωρινού πληθυσµού 

ελήφθη ως πιο αξιόπιστη πηγή η εκτίµηση των τοπικών Κοινοτικών Συµβουλίων, δεδοµένου ότι 

έχουν πολύ καλή γνώση της περιοχής τους καθώς επίσης και µίας τάξης µεγέθους του ντόπιου 

πληθυσµού συναρτήσει των ειπραττόντων κατ’ έτος κοινοτικών τελών. Άλλωστε, στην άνω 

προσέγγιση και παραδοχή, συνηγορεί και η παρατηρούµενη έντονη οικοδοµική δραστηριότητα σε 

ορισµένες κοινότητες, ιδιαίτερα στις παρυφές του αστικού συγκροτήµατος Λεµεσού. Κρίνεται έτσι 

ότι τα επίσηµα στατιστικά δεδοµένα δεν αποδίδουν ρεαλιστικά την υπάρχουσα κατάσταση, όπως 

τεκµαίρεται τόσο από επιτόπιες παρατηρήσεις στην περιοχή µελέτης όσο και από την εξέλιξη της 

οικοδοµικής δραστηριότητας, ενώ επιπρόσθετα θεωρούνται παλιά και αναχρονιστικά δεδοµένης της 

παρέλευσης σχεδόν µίας δεκαετίας από την τελευταία επίσηµη απογραφή της Στατιστικής Υπηρεσίας 

Κύπρου.  

Πίνακας Α.8.1: Πρόβλεψη πληθυσµού για το 2025 στο Σύµπλεγµα Ηµιορεινών Κοινοτήτων 

Λεµεσού 

Απογραφή Ποσοστό (%) Μεταβολής Πρόβλεψη πληθυσµού 
Κωδικός 
CyΣΤΑΤ 

Γεωγραφική 
ενότητα 1982 1992 2001 

1982-
1992 

1992-
2001 

1982-
2001 2010 2010 * 

2001-
2010 ** 2025 

5100 Παλώδια 194 312 730 60,8% 134,0% 276,3% 1.708 2.000 _ 3.338 

5102 Σπιτάλι 210 218 188 3,8% -13,8% -10,5% 162 300 59,6% 487 

5103 Φασούλα 319 327 327 2,5% 0,0% 2,5% 327 650 98,8% 1.188 

5104 Μαθηκολώνη 100 65 110 -35,0% 69,2% 10,0% 186 150 _ 313 

5106 Αψιού 212 185 191 -12,7% 3,2% -9,9% 197 300 57,1% 482 

Σύνολο συµπλέγµατος 1.035 1.107 1.546 7,0% 39,7% 49,4% 2.580 3.400 _ 5.808 

Σηµείωση: για την πρόβλεψη πληθυσµού το 2010, 2025 λαµβάνεται ο µέσος ετήσιος ρυθµός µεταβολής (ΜΕΡΜ) της 
δεκαετίας 1992-2001 ή/και ο προκύπτων σύµφωνα µε τις παρακάτω υποσηµειώσεις.  

* Βάσει εκτίµησης του τοπικού Κοινοτικού Συµβουλίου.  

** ∆εδοµένης της πιο αξιόπιστης γνώσης της περιοχής από τα τοπικά Κοινοτικά Συµβούλια, υπολογίζεται η ΜΕΡΜ το 
χρονικό διάστηµα 2001-2010, λαµβάνοντας ως πληθυσµιακό µέγεθος του 2010 αυτό της εκτίµησής τους. 
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∆ιάγραµµα Α.8.1: Πρόβλεψη πληθυσµού για το 2025 στο Σύµπλεγµα Ηµιορεινών Κοινοτήτων 

Λεµεσού 

ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΠΛΗΘΥΣΜΙΑΚΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ
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Πηγή: COPYRIGHT γ: 2002, REPUBLIC OF CYPRUS, STATISTICAL SERVICE, Census of Housing 1982, Vol.III 
(έκδ. 1985), Επεξεργασία Αναδόχου 

Ο άνω προγραµµατικός πληθυσµός χρησιµοποιήθηκε για την εκτίµηση των µελλοντικών 

αναγκών σε κοινόχρηστες και κοινωφελείς υποδοµές και υπηρεσίες, καθώς και για τον έλεγχο της 

πληθυσµιακής χωρητικότητας εντός ορίου ανάπτυξης και των υφιστάµενων οικιστικών ζωνών στις 

υπό µελέτη κοινότητες, που περιλήφθηκε στο κεφάλαιο Α.7.  

Αναφορικά µε το προγραµµατικό πλαίσιο στην ευρύτερη περιοχή µελέτης, σύµφωνα µε το 

ΕΣΠΑ 2007-2013 (που ενεργοποιείται σταδιακά κατά την τρέχουσα περίοδο, βλ. και επόµενη 

ενότητα), στην Κύπρο υλοποιήθηκαν προγράµµατα και έργα κατά την προγραµµατική περίοδο 

2004-2006 (Περιοχές του Στόχου 2, που συγχρηµατοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό Ταµείο 

Περιφερειακής Ανάπτυξης – ΕΤΠΑ), που είχαν ως στόχο την οικονοµική και κοινωνική 

αναζωογόνηση και επικεντρώθηκαν στις περιοχές της υπαίθρου και στην αστική περιοχή της 

Λευκωσίας κατά µήκος της γραµµής κατάπαυσης του πυρός. Ειδικότερα, οι πόροι οι οποίοι 

δεσµεύτηκαν, ανέρχονταν σε €58,7 εκατοµµύρια ενώ σηµαντική υπήρξε και η ιδιωτική συµµετοχή 

για την υλοποίηση του Προγράµµατος. Από τους πιο πάνω πόρους τα €25 εκ. αφορούσαν σχέδια 

κρατικών ενισχύσεων προς ιδιώτες για την προώθηση Μικροµεσαίων Επιχειρήσεων στους τοµείς του 

Αγροτουρισµού και των Μεταποιητικών Βιοµηχανιών στις περιοχές της υπαίθρου. 

Οι υπόλοιποι πόροι που διατέθηκαν σε κοινότητες της υπαίθρου, αφορούσαν έργα βασικών 

υποδοµών όπως αναπλάσεις δηµοσίων χώρων (πεζοδροµήσεις, πλατείες, χώροι πρασίνου), 

δηµιουργία κοινοτικών υπηρεσιών (π.χ. πολυδύναµα κέντρα, χώροι πολιτιστικών εκδηλώσεων, 

κέντρα για νέους) καθώς και υποδοµές για την προώθηση του αγροτουρισµού, όπως ποδηλατικές 

διαδροµές, θεµατικές διαδροµές καθώς και σχέδιο προβολής του τουρισµού της υπαίθρου. Στα 

πλαίσια αυτά, χρηµατοδοτήθηκε από το Πρόγραµµα Μελέτη Υπολογισµού της Φέρουσας Ικανότητας 
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και Εκτίµησης της ∆υνατότητας Ανάπτυξης Ολοκληρωµένου Τουριστικού Προϊόντος για τις Περιοχές 

της Υπαίθρου, τα συµπεράσµατα της οποίας ενσωµατώθηκαν στα κριτήρια επιλογής των έργων στις 

περιοχές της υπαίθρου. Επιπρόσθετα µε τις πιο πάνω δράσεις στα πλαίσια της υλοποίησης του 

Προγράµµατος για την Ανάπτυξη του Ανθρώπινου ∆υναµικού (Στόχος 3) που συγχρηµατοδοτείται 

από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο, προωθήθηκαν τόσο στην αστική περιοχή της Λευκωσίας αλλά 

και σε περιοχές της υπαίθρου η δηµιουργία αναβαθµισµένων δηµοσίων υπηρεσιών απασχόλησης και 

αριθµός δράσεων κατάρτισης, ενώ από τον εθνικό προϋπολογισµό, πραγµατοποιούνται ετησίως 

στοχευµένες παρεµβάσεις κατάρτισης τόσο στις αστικές περιοχές όσο και στις περιοχές της 

υπαίθρου. 

Αναφορικά µε τους πόρους που διατίθενται στους Κοινοτικούς Προϋπολογισµούς, 

σηµειώνεται ότι οι Κοινότητες του Συµπλέγµατος έχουν µικρό σχετικό προϋπολογισµό, µε µερική 

εξαίρεση την Παλώδια, κυρίως λόγω της περιορισµένης εισροής εσόδων, του µικρού αριθµού 

κατοίκων, της ανυπαρξίας βιοµηχανικών µονάδων ή και άλλων πηγών εσόδων.  

Πίνακας Α.8.1: Προϋπολογισµοί Κοινοτήτων  

Κοινότητες Εισροές - Εκροές Κοινοτήτων  

 
Μεταφερόµενο 

υπόλοιπο 
Εισπράξεις Σύνολο Πληρωµές Υπόλοιπο 

Σπιτάλι 176.761  53.906  230.667  136.688  93.979  

Μαθηκολώνη 10.244  91.500  101.744  91.500  10.244  

Αψιού 0  52.000  52.000  52.000  0  

Φασούλα 21.870  447.654  469.524  362.907  106.617  

Παλώδια 209.858  816.800  1.026.658  816.800  209.858  

Συνολικό 418.733  1.461.860  1.880.593  1.459.895  420.698  
Πηγή: Κοινοτικά Συµβούλια Παλώδιας, Μαθηκολώνης, Σπιταλίου, Φασούλας και Αψιούς, Επεξεργασία Αναδόχου 

 

Τα έσοδα των κοινοτήτων προέρχονται κατά κύριο λόγο από κρατικές χορηγίες που δίδονται 

για αναπτυξιακά και άλλα έργα και δευτερευόντως από διάφορες άδειες που εκδίδουν (οικοδοµής, 

επαγγέλµατος) και τέλη για την υδατοπροµήθεια. Η κρατική επιχορήγηση ανέρχεται συνήθως στο 

80% της απαιτούµενη δαπάνης για τα έργα ανάπτυξης ή και περισσότερο. 

Επισηµαίνεται επίσης ότι οι κοινότητες δεν έχουν ιδιαίτερη υποδοµή για απορρόφηση 

κονδυλίων από ευρωπαϊκά προγράµµατα αλλά ούτε έχουν επιδείξει µέχρι στιγµής την απαραίτητη 

συλλογικότητα και συνεταιριστικό πνεύµα προς αυτήν την κατεύθυνση. Αυτό βεβαίως υπήρξε 

καταλυτικό στο παρελθόν και συνετέλεσε στην απουσία στρατηγικού σχεδιασµού και υλοποίησης 

έργων που θα συνεισφέρουν στην αύξηση των εσόδων, αναµένεται ωστόσο να αµβλυνθεί µε τον 

επικείµενο µετασχηµατισµό της τοπικής αυτοδιοίκησης (συµπλεγµατοποίηση κοινοτήτων) στο 

πλαίσιο δηµιουργίας ευρύτερων και βιώσιµων χωρικών ενοτήτων.  
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Α.8.2. Ισχύον αναπτυξιακό πλαίσιο  

Βάση όλων των αναπτυξιακών προγραµµάτων αποτελεί το Στρατηγικό Σχέδιο Ανάπτυξης 

2007-2013. Το Σχέδιο αυτό στοχοθετεί το όραµα και τις επιδιώξεις της Οικονοµίας (δηµόσιου και 

ιδιωτικού τοµέα) και καθορίζει τα µέτρα για την προώθηση και εφαρµογή τους. Είναι το πρώτο 

Στρατηγικό Σχέδιο που εκπονείται, µετά την ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) και 

έχει επταετή διάρκεια, για να συνάδει µε τη νέα προγραµµατική περίοδο της ΕΕ Το Στρατηγικό 

Σχέδιο Ανάπτυξης περιλαµβάνει το σύνολο των µεσοπρόθεσµων αναπτυξιακών επιδιώξεων, µε 

ανάλυση των αξόνων προτεραιότητας και των µέτρων, τόσο εκείνων που περιλαµβάνονται στα 

Προγραµµατικά Έγγραφα και θα συγχρηµατοδοτηθούν από τα Ταµεία της ΕΕ, όσο και εκείνων, που 

θα χρηµατοδοτηθούν εξ ολοκλήρου από τον κρατικό Προϋπολογισµό. ∆ιασφαλίζεται έτσι η συνοχή 

της όλης αναπτυξιακής προσπάθειας. Για την επίτευξη των στρατηγικών στόχων ανάπτυξης, έχουν 

καθοριστεί οκτώ βασικοί Άξονες Ανάπτυξης, µε έκδηλη συνέργεια µεταξύ τους. 

ΑΞΟΝΑΣ 1 - Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας της Οικονοµίας 

Βασικές προϋποθέσεις, είναι η αξιοποίηση των δυνατοτήτων που προσφέρει η Κοινωνία της 

Πληροφορίας και ευρύτερα η προώθηση της µετάβασης στην Κοινωνία της Γνώσης, η βελτίωση της 

επιχειρηµατικότητας και του όλου επιχειρηµατικού κλίµατος για την προσέλκυση επενδύσεων, 

καθώς και η δηµιουργία περισσότερων και καλύτερων θέσεων εργασίας, η ενίσχυση των επί µέρους 

τοµέων της Οικονοµίας, η περαιτέρω βελτίωση της αποδοτικότητας και αποτελεσµατικότητας της 

δηµόσιας διοίκησης και η αναβάθµιση της ποιότητας των προσφερόµενων υπηρεσιών. 

ΑΞΟΝΑΣ 2 - Προώθηση της Έρευνας και της Καινοτοµίας 

Η ενθάρρυνση δραστηριοτήτων έρευνας και ανάπτυξης και καινοτοµίας αποτελεί κεντρικό 

µοχλό βελτίωσης της παραγωγικότητας και της ανταγωνιστικότητας και χρήζει ιδιαίτερης σηµασίας 

και προσοχής. 

ΑΞΟΝΑΣ 3 - Ενίσχυση της Κοινωνικής Συνοχής 

Αναγνωρίζοντας τη σηµασία της κοινωνικής συνοχής, ως αναπόσπαστου µέρους του όλου 

κοινωνικοοικονοµικού µοντέλου στο οποίο στηρίχτηκε η πορεία οικονοµικής ανάπτυξης, η 

περαιτέρω ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και η µείωση του χάσµατος µεταξύ των ασθενέστερων 

οικονοµικά τάξεων και των προνοµιούχων, θα εξακολουθήσει να αποτελεί µια από τις 

σηµαντικότερες, προτεραιότητες του Στρατηγικού Σχεδίου Ανάπτυξης. Σηµαντική προτεραιότητα 

αποτελεί επίσης η προώθηση των αρχών της ισότητας, της µη διάκρισης και της κοινωνικής 

δικαιοσύνης. 

ΑΞΟΝΑΣ 4 - Αναβάθµιση και Προστασία του Περιβάλλοντος 

Η αποτελεσµατική προστασία τόσο του ανθρωπογενούς όσο και του φυσικού περιβάλλοντος 

και των στοιχείων που τα συνθέτουν, καθώς και η πλήρης συµµόρφωση µε τις πρόνοιες του 
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Κοινοτικού Κεκτηµένου, θα συµβάλλουν ουσιαστικά στην αειφορία της ανάπτυξης και στην 

αναβάθµιση της ποιότητας ζωής. 

ΑΞΟΝΑΣ 5 - Αναβάθµιση της Ποιότητας Ζωής 

Επικεντρώνεται στη στήριξη της κοινωνίας των πολιτών και στην αναβάθµιση των 

παρεχόµενων υπηρεσιών προς τον πολίτη, στο πλαίσιο της διασφάλισης των δικαιωµάτων του. 

Έτσι, θα προωθηθούν µεταξύ άλλων, µέτρα για την κατοχύρωση της ισότητας των φύλων, 

καταναλωτών, για τον πολιτισµό και τις αρχαιότητες, καθώς και µέτρα για την ασφάλεια και τη 

δικαιοσύνη. 

ΑΞΟΝΑΣ 6 - Προσβασιµότητα: Επέκταση και Βελτίωση Βασικών Υποδοµών 

Έµφαση θα δοθεί στην επέκταση και αναβάθµιση των υποδοµών στον τοµέα των 

µεταφορών (µε τρόπο που στο πλαίσιο της αειφορίας και του σεβασµού του περιβάλλοντος, να 

γίνονται σεβαστές οι ανάγκες κινητικότητας του σύγχρονου πολίτη), της ενέργειας και των 

τηλεπικοινωνιών, καθώς και στη σύνδεση της Κύπρου µε τα ∆ιευρωπαϊκά ∆ίκτυα, τις χώρες της 

Ανατολικής Μεσογείου και τις χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. 

ΑΞΟΝΑΣ 7 - Συνεχής Ανάπτυξη Ανθρώπινου ∆υναµικού 

Το ανθρώπινο δυναµικό αποτελεί το βασικό παραγωγικό συντελεστή της Κυπριακής 

Οικονοµίας και ως εκ τούτου επιδιώκεται η συνεχής ανάπτυξή του. Στόχος είναι η αξιοποίηση της 

εκπαίδευσης και της κατάρτισης ως παραγόντων καθοριστικής σηµασίας για ενίσχυση της 

παραγωγικότητας, της καινοτοµίας και του δυναµισµού της χώρας. Απώτερος σκοπός είναι η 

δηµιουργία ενός κατάλληλα εκπαιδευµένου και ευπροσάρµοστου εργατικού δυναµικού, που να 

ανταποκρίνεται έγκαιρα στις συνεχώς µεταβαλλόµενες ανάγκες της Οικονοµίας. 

ΑΞΟΝΑΣ 8 - Ορθολογική και Ισόρροπη Χωρική και Αγροτική Ανάπτυξη 

Θα προωθηθεί η γεωγραφική και κοινωνική συνοχή, µέσω της βελτίωσης της ελκυστικότητας 

των περιοχών της υπαίθρου, της αγροτικής ανάπτυξης (µε ανάδειξη του πολυλειτουργικού 

χαρακτήρα της γεωργίας) καθώς και µέσω της αυξηµένης εµπλοκής της Τοπικής Αυτοδιοίκησης 

στην Ανάπτυξη. 

� Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Αναφοράς για την Πολιτική Συνοχής 2007-2013 (ΕΣΠΑ) 

Το ΕΣΠΑ 2007-2013 έχει ως γενικό στρατηγικό στόχο την επίτευξη της πραγµατικής 

σύγκλισης µε την ΕΕ µέσω υψηλών ρυθµών βιώσιµης ανάπτυξης, ο οποίος θα επιτευχθεί µέσα από 

τρεις επιµέρους στόχους: (α) Να καταστεί η Ευρώπη και οι περιφέρειες της ελκυστικότερος τόπος 

επενδύσεων και εργασίας, (β) Βελτίωση των Γνώσεων και της Καινοτοµίας µε στόχο την ανάπτυξη, 

(γ) Περισσότερες και καλύτερες θέσεις εργασίας. 

Οι παραπάνω γενικοί στόχοι εξειδικεύονται στις εξής θεµατικές προτεραιότητες: 
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• Υποδοµές Περιβάλλοντος, Μεταφορών και Ενέργειας 

• ∆ηµιουργία Βιώσιµων Κοινοτήτων 

• Κοινωνία της Γνώσης και Προώθηση της ΕΤΑ (Έρευνα και Τεχνολογική Ανάπτυξη)  και της 

Καινοτοµίας 

• Ενίσχυση της Παραγωγικής Βάσης της Οικονοµίας και Στήριξη των Επιχειρήσεων 

• Ανθρώπινοι Πόροι, Απασχόληση και Κοινωνική Συνοχή 

Το ΕΣΠΑ αποτελεί την έκφραση της αναπτυξιακής πολιτικής της Κύπρου για την 

προγραµµατική περίοδο 2007-2013 και εξειδικεύεται από τα Προγράµµατα που αφορούν στην 

αξιοποίηση των Κοινοτικών Πόρων και ειδικότερα: 

� Το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Αειφόρος Ανάπτυξη και Ανταγωνιστικότητα» 

2007-2013 

Με το πρόγραµµα αυτό επιδιώκεται η Βελτίωση της Ανταγωνιστικότητας της Οικονοµίας στο 

Πλαίσιο Συνθηκών Αειφόρου Ανάπτυξης. Ο Στρατηγικός Στόχος του Προγράµµατος επιδιώκει την 

αντιµετώπιση των αναπτυξιακών αδυναµιών, αξιοποιώντας τα συγκριτικά πλεονεκτήµατα της 

χώρας. Η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της οικονοµίας σε πλαίσια αειφόρου ανάπτυξης, 

αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για τη συνέχιση της οικονοµικής ανάπτυξης, την επίτευξη των 

στόχων της Αναθεωρηµένης Στρατηγικής της Λισσαβόνας, καθώς και την υλοποίηση της κυρίαρχης 

επιδίωξης του ΕΣΠΑ για επίτευξη πραγµατικής σύγκλισης µε την ΕΕ µέσω υψηλών ρυθµών βιώσιµης 

οικονοµικής ανάπτυξης. Η στρατηγική στόχευση της Κύπρου επικεντρώνεται στην ενίσχυση της 

ποιοτικής διάστασης της ανταγωνιστικότητας, µε τη διεύρυνση και ενδυνάµωση των 

δραστηριοτήτων υψηλής προστιθέµενης αξίας, κυρίως τεχνολογικής έντασης και έντασης γνώσης, 

µε την παράλληλη βελτίωση της σχέσης τιµής/κόστους, µέσω της ενδυνάµωσης της 

παραγωγικότητας και της συγκράτησης του ρυθµού αύξησης του κόστους των συντελεστών 

παραγωγής. Η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας θα γίνει σε πλαίσια αειφόρου ανάπτυξης, µε 

ένταξη δηλαδή της περιβαλλοντικής πτυχής σε όλους τους τοµείς οικονοµικής ανάπτυξης. 

Ο Στρατηγικός Στόχος του Επιχειρησιακού Προγράµµατος θα επιτευχθεί µέσω τριών 

αλληλένδετων Γενικών Στόχων που είναι: 

• Βελτίωση της ελκυστικότητας της χώρας, µέσω της δηµιουργίας και αναβάθµισης βασικών 

υποδοµών 

Μια από τις προϋποθέσεις για την ανάπτυξη και απασχόληση είναι η ύπαρξη σύγχρονων και 

αποδοτικών υποδοµών (µεταφορικών, περιβαλλοντικών, ενεργειακών). Όπως 

προαναφέρθηκε σε σχετικά κεφάλαια (Α.2, 5, κ.ά.), η σηµαντική απόκλιση σε σχέση µε τους 

µέσους όρους της ΕΕ στους τοµείς διαχείρισης των στερεών και υγρών αποβλήτων, σε 
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συνδυασµό µε την ανελαστική υποχρέωση της Κύπρου για συµµόρφωση µε τις σχετικές 

οδηγίες της ΕΕ που θα πρέπει να έχει εκπληρωθεί µέχρι το τέλος της προγραµµατικής 

περιόδου, απαιτεί ιδιαίτερα σηµαντικές επενδύσεις για την έγκαιρη δηµιουργία και λειτουργία 

των αναγκαίων υποδοµών, οι οποίες θα συµβάλλουν στη βιώσιµη ανάπτυξη. Σηµαντική είναι 

επίσης και η αντιµετώπιση των ελλείψεων στο υδατικό ισοζύγιο µέσα από τη διαµόρφωση και 

υλοποίηση ορθολογικής υδατικής πολιτικής. 

Παράλληλα, η πλήρης εξάρτηση των µεταφορών από τις οδικές µεταφορές επιβάλλει την 

δηµιουργία ενός σύγχρονου και ασφαλούς οδικού δικτύου και τη βελτίωση της 

αποτελεσµατικότητας των διασυνδέσεων των µεγάλων αστικών κέντρων µε τους 

αερολιµένες και λιµένες της χώρας. Επίσης, η επέκταση και η αναβάθµιση της λιµενικής 

υποδοµής αποτελεί σηµαντικό παράγοντα για αύξηση των δυνατοτήτων πρόσβασης στις 

αγορές της ΕΕ και για να καταστεί δυνατή η αξιοποίηση της γεωγραφικής θέσης της Κύπρου 

ώστε να ενισχυθεί ο ρόλος που διαδραµατίζει η Κύπρος ως η πύλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

στη Νοτιοανατολική Μεσόγειο. Επίσης, η αξιοποίηση του Στρατηγικού Σχεδίου Ανάπτυξης 

∆ιευρωπαϊκών ∆ιαδροµών Ανατολικής Μεσογείου (Ελλάδας - Κύπρου - Ιταλίας - Μάλτας - 

Σλοβενίας), το οποίο εκπονείται µε χρηµατοδότηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, θα 

συµβάλλει στην ανάπτυξη των κρίσιµων συνδέσεων και την υλοποίηση σχετικών έργων ενώ 

ταυτόχρονα θέτει τις βάσεις για περαιτέρω ανάπτυξη των ∆ιευρωπαϊκών ∆ικτύων 

Μεταφορών και µελλοντικές συνεργασίες µεταξύ των συµµετεχουσών χωρών στο εν λόγω 

πεδίο. Παράλληλα, η εξάρτηση της οικονοµίας από το εισαγόµενο πετρέλαιο, οι σηµαντικές 

δυσκολίες πρόσβασης σε βασικά διευρωπαϊκά ενεργειακά δίκτυα και οι αδυναµίες στη 

αποδοτικότητα του όλου ενεργειακού συστήµατος απαιτούν σηµαντικές επενδύσεις σε 

υποδοµές, µε έµφαση στην περαιτέρω παραγωγή και χρήση εναλλακτικών µορφών 

ενέργειας, συµβάλλοντας έτσι στην επίτευξη των στόχων του Εθνικού Σχεδίου ∆ράσης για 

τις Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας, που προβλέπει τη σηµαντική αύξηση της συνεισφοράς 

τους στο ενεργειακό ισοζύγιο της χώρας. 

• Προώθηση της κοινωνίας της γνώσης και καινοτοµίας και βελτίωση του παραγωγικού 

περιβάλλοντος 

Για την επίτευξη αυτού του γενικού στόχου είναι αναγκαία η ενδυνάµωση του συνόλου των 

παραγωγικών τοµέων της οικονοµίας, αξιοποιώντας τόσο τις ευκαιρίες που προσφέρονται 

στα πλαίσια της οικονοµίας της γνώσης, όσο και τα συγκριτικά πλεονεκτήµατα που διαθέτει η 

χώρα. Η βελτίωση της συνολικής ανταγωνιστικότητας της οικονοµίας προϋποθέτει την 

ενίσχυση του συστήµατος Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης και τη σύνδεση του µε την 

παραγωγική βάση, µε στόχο τη µακροπρόθεσµη βελτίωση του παραγωγικού περιβάλλοντος. 

Η σηµαντική αύξηση των δηµοσίων δαπανών για την έρευνα είναι προϋπόθεση, µε έµφαση 

στην αναβάθµιση των υφιστάµενων και τη δηµιουργία νέων ερευνητικών υποδοµών, 
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συµπεριλαµβανοµένης και της προσέλκυσης διεθνών φορέων έρευνας, παράλληλα µε την 

αναγκαία ενδυνάµωση των δεσµών µεταξύ της επιχειρηµατικής και της ερευνητικής/ 

ακαδηµαϊκής κοινότητας µέσω της παροχής κατάλληλων κινήτρων στις επιχειρήσεις καθώς 

και την ενδυνάµωση της παραγωγής και διάχυσης της καινοτοµίας ιδιαίτερα στις 

µικροµεσαίες επιχειρήσεις. Απαραίτητη είναι και η στροφή των επιχειρήσεων που 

δραστηριοποιούνται στους τοµείς της µεταποίησης και των υπηρεσιών προς την παραγωγή 

προϊόντων και υπηρεσιών υψηλής προστιθέµενης αξίας, η οποία µπορεί να επέλθει µε την 

ενίσχυση και τον εκσυγχρονισµό των µικροµεσαίων επιχειρήσεων, παράλληλα µε την 

υποστήριξη και ενθάρρυνση της συνεργασίας επιχειρήσεων και δηµιουργίας συστάδων 

επιχειρήσεων που συνδυάζουν δραστηριότητες µεταποίησης και υπηρεσιών. 

Παράλληλα είναι αναγκαία η αύξηση των ευκαιριών για σπουδές τριτοβάθµιας εκπαίδευσης 

και η ενδυνάµωση των ήδη παρεχόµενων σπουδών από τα Πανεπιστήµια της χώρας σε 

συνδυασµό µε τη βελτίωση των ευκαιριών για τη δια βίου εκπαίδευση. Η αξιοποίηση των 

δυνατοτήτων που προσφέρουν οι Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών για την 

επίτευξη της ψηφιακής σύγκλισης µε προτεραιότητα στην αναβάθµιση των προσφερόµενων 

υπηρεσιών από το δηµόσιο τοµέα, θα συµβάλλει στην επίτευξη του στρατηγικού στόχου για 

βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του συνόλου των τοµέων οικονοµικής δραστηριότητας. Η 

αντιµετώπιση των ελλείψεων στην ηλεκτρονική διακυβέρνηση αποτελεί τη βάση για 

ανάπτυξη άλλων ηλεκτρονικών υπηρεσιών και θα συµβάλλει στη βελτίωση της 

αποδοτικότητας του δηµοσίου, διευκολύνοντας µεταξύ άλλων και την ανάπτυξη των µικρών 

επιχειρήσεων. Παράλληλα, στην κατεύθυνση αυτή θα συµβάλλει και η ενίσχυση του 

ηλεκτρονικού εµπορίου, ενώ η προώθηση της ηλεκτρονικής υγείας θα βελτιώσει την 

πρόσβαση σε σχετικές υπηρεσίες. 

• ∆ηµιουργία βιώσιµων κοινοτήτων στις αστικές περιοχές και την ύπαιθρο 

Ο τρίτος Γενικός Στόχος του Επιχειρησιακού Προγράµµατος ενσωµατώνει τη χωρική 

διάσταση, επιδιώκοντας τη βελτίωση της ελκυστικότητας των αστικών περιοχών ως περιοχών 

κατοικίας, εργασίας και ανάπτυξης επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων και την επίτευξη 

µακροπρόθεσµης βιωσιµότητας µέσα από την προώθηση αειφόρου ανάπτυξης στην ύπαιθρο. 

Με την υιοθέτηση του στόχου αυτού επιδιώκεται η αντιµετώπιση των επιπτώσεων που έχουν 

το υποβαθµισµένο δοµηµένο περιβάλλον, η απουσία πολιτιστικών και κοινωνικών υποδοµών 

και η ανεπάρκεια του συστήµατος δηµοσίων συγκοινωνιών για την ποιότητα ζωής των 

κατοίκων των πόλεων, καθώς και η αντιµετώπιση των φαινοµένων συνεχούς µείωσης του 

πληθυσµού της υπαίθρου, στοιχείων που αναδείχθηκαν από την ανάλυση της κοινωνικής και 

οικονοµικής κατάστασης της χώρας. 
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Στο πλαίσιο των κατευθύνσεων της ΕΕ για το ρόλο των πόλεων στην ανάπτυξη και την 

απασχόληση και προκειµένου οι πόλεις της Κύπρου να λειτουργήσουν ως εν δυνάµει 

αναπτυξιακοί πόλοι για το σύνολο της κυπριακής οικονοµίας, συµβάλλοντας παράλληλα στην 

επίτευξη των στόχων της Αναθεωρηµένης Στρατηγικής της Λισσαβόνας, στοχεύεται η 

βελτίωση του φυσικού και δοµηµένου περιβάλλοντος, η βελτίωση και η διευκόλυνση της 

πρόσβασης σε υπηρεσίες, η παροχή των κατάλληλων υποδοµών για την αναβάθµιση της 

πολιτιστικής δραστηριότητας, η προώθηση της επιχειρηµατικότητας και της κοινωνίας της 

γνώσης. Στόχος είναι τα αστικά κέντρα να ενεργούν ως κέντρα οικονοµικής και κοινωνικής 

δραστηριότητας για την περιοχή τους. 

Ιδιαίτερα σηµαντικό στοιχείο της στρατηγικής που υιοθετείται για τη βελτίωση της ποιότητας 

ζωής και τη δηµιουργία βιώσιµων κοινοτήτων αποτελεί η προώθηση ενός σύγχρονου 

συστήµατος µεταφορών, ιδιαίτερα όσον αφορά τις δηµόσιες µεταφορές. 

Για τη βελτίωση της ελκυστικότητας των περιοχών της υπαίθρου απαραίτητη προϋπόθεση 

είναι η διαφοροποίηση της οικονοµικής τους βάσης, µέσα από την παροχή εναλλακτικών 

θέσεων εργασίας στο δευτερογενή και τριτογενή τοµέα. Άλλοι παράγοντες που συµβάλλουν 

στη βελτίωση της ελκυστικότητας των περιοχών της υπαίθρου, είναι η βελτίωση της 

προσπελασιµότητας, η αναζωογόνηση του δοµηµένου περιβάλλοντος και η δηµιουργία 

υποδοµών που συµβάλλουν στην διεύρυνση των επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων, η 

βελτίωση της πρόσβασης των κατοίκων σε υπηρεσίες γενικού οικονοµικού ενδιαφέροντος 

καθώς και κοινωνικές υπηρεσίες, όπως υπηρεσίες υγείας. Η περαιτέρω αναβάθµιση επίσης 

των συνδετήριων οδικών αξόνων µεταξύ αστικών και περιοχών της υπαίθρου θα συµβάλλει 

στην άµβλυνση των προβληµάτων προσβασιµότητας ιδιαιτέρα των κατοίκων των ορεινών 

περιοχών. Η στρατηγική η οποία θα ακολουθηθεί για τις περιοχές της υπαίθρου αποτελεί 

συνέχιση και ολοκλήρωση της στρατηγικής του Προγράµµατος του Στόχου 2, 2004-2006. 

Μέσα σε αυτά τα πλαίσια και λόγω της µικρής χρονικής διάρκειας της περιόδου 2004-2006 

προκύπτει η ανάγκη για συνέχιση µικρού αριθµού παρεµβάσεων για αναβάθµιση του 

δοµηµένου περιβάλλοντος σε περιοχές που παρουσιάζουν µεγαλύτερη ανάγκη, σε πλήρη 

συµπληρωµατικότητα και συνοχή µε τις παρεµβάσεις που θα συγχρηµατοδοτηθούν στα 

πλαίσια του Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης. 

Το ΕΠ «Αειφόρος Ανάπτυξη και Ανταγωνιστικότητα» αρθρώνεται σε πέντε άξονες 

προτεραιότητας (συν της τεχνικής βοήθειας) και στοχεύει στην εξειδίκευση µέτρων που θα 

καταστήσουν δυνατή την υλοποίηση του στρατηγικού και των γενικών στόχων του Προγράµµατος. 

Η επιλογή και ο προσδιορισµός των Αξόνων Προτεραιότητας αποτυπώνει ένα «µίγµα πολιτικής», το 

οποίο στηρίχτηκε στα συµπεράσµατα από την κοινωνικοοικονοµική ανάλυση και στο εθνικό και 

κοινοτικό στρατηγικό πλαίσιο. Πιο συγκεκριµένα, η επιλογή των Αξόνων τεκµηριώνεται από την 

εσωτερική συνοχή της στρατηγικής η οποία καταδεικνύεται στην Εκ των Προτέρων Αξιολόγηση που 
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διενεργήθηκε, τη συνάφεια των Αξόνων Προτεραιότητας µε το ΕΣΠΑ, τις Κοινοτικές Στρατηγικές 

Κατευθυντήριες Γραµµές και το Εθνικό Πρόγραµµα Μεταρρυθµίσεων, τα άλλα Επιχειρησιακά 

Προγράµµατα, και τη θεµατική, χωρική και χρηµατοδοτική συσχέτιση και την κατανοµή των πόρων 

του Προγράµµατος, που παρουσιάζονται στο Παράρτηµα VI. Οι άξονες περιγράφονται παρακάτω.  

• 1ος Άξονας προτεραιότητας: Βασικές υποδοµές στον τοµέα του περιβάλλοντος και της 

ενέργειας 

Κεντρικός στόχος του Άξονα είναι η Ορθολογική διαχείριση αποβλήτων και προώθηση των 

Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας, ο οποίος και συµβάλλει στο πρώτο Γενικό Στόχο του 

Προγράµµατος. Ο στόχος αυτός θα επιτευχθεί µέσω τριών αλληλένδετων Ειδικών Στόχων που 

είναι: 

− Συµβολή στην εναρµόνιση της Κύπρου µε το κοινοτικό κεκτηµένο στον τοµέα της 

διαχείρισης στερεών αποβλήτων 

− Συµβολή στη διαχείριση των υγρών αποβλήτων και των υδάτινων πόρων 

− Αύξηση της συνεισφοράς των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας στο ενεργειακό ισοζύγιο 

Στα πλαίσια του Άξονα Προτεραιότητας οι παρεµβάσεις για βελτίωση της ελκυστικότητας 

της χώρας στον τοµέα του περιβάλλοντος θα επικεντρωθούν σε υποδοµές απαραίτητες για τη 

διασφάλιση της ορθολογικής διαχείρισης των περιβαλλοντικών πόρων, µε έµφαση στη διαχείριση 

στερεών, υγρών και επικίνδυνων αποβλήτων, ενώ θα προωθηθούν και δράσεις για την ορθολογική 

διαχείριση των υδάτινων πόρων. Θα προωθηθούν επίσης παρεµβάσεις για τη µείωση της εξάρτησης 

από το πετρέλαιο και την περαιτέρω αξιοποίηση των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ). Ο 

Άξονας συµβάλλει στην επίτευξη των στόχων της Κοινοτικής Στρατηγικής Κατευθυντήριας Γραµµής: 

«Για να καταστεί η Ευρώπη και οι Περιφέρειες της Ελκυστικότεροι Τόποι για Επενδύσεις και 

Απασχόληση». Το σύνολο των παρεµβάσεων του Άξονα Προτεραιότητας εντάσσονται στη θεµατική 

προτεραιότητα του ΕΣΠΑ που αφορά στις «Υποδοµές Περιβάλλοντος, Μεταφορών και Ενέργειας». 

• 2ος Άξονας προτεραιότητας: Βασικές µεταφορικές υποδοµές 

Κεντρικός στόχος του Άξονα είναι η Βελτίωση της ελκυστικότητας της χώρας µέσω της 

δηµιουργίας και αναβάθµισης βασικών µεταφορικών υποδοµών, ο οποίος και συµβάλλει στον πρώτο 

Γενικό Στόχο του Προγράµµατος. Ο στόχος αυτός θα επιτευχθεί µέσω δύο αλληλένδετων Ειδικών 

Στόχων που είναι: η Επέκταση / Αναβάθµιση λιµενικών υποδοµών και η Επέκταση / Αναβάθµιση 

οδικών υποδοµών. 

Οι παρεµβάσεις του Άξονα Προτεραιότητας θα συµβάλλουν στη βελτίωση της 

ελκυστικότητας της χώρας µέσω της δηµιουργίας ή/και αναβάθµισης των βασικών υποδοµών στον 

τοµέα των µεταφορών. Για την επίτευξη του στόχου αυτού οι επενδύσεις σε υποδοµές µεταφορών 

(οδικών και λιµενικών) θα επικεντρωθούν σε παρεµβάσεις για την αντιµετώπιση των προβληµάτων 
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προσβασιµότητας που συνδέονται µε τη µεγάλη απόσταση της Κύπρου από το κέντρο βάρους των 

αναπτυξιακών δραστηριοτήτων της ΕΕ και τη µείωση του κόστους συναλλαγών. Ο Άξονας 

συµβάλλει στην επίτευξη των στόχων της Κοινοτικής Στρατηγικής Κατευθυντήριας Γραµµής: «Για 

να καταστεί η Ευρώπη και οι Περιφέρειες της Ελκυστικότεροι Τόποι για Επενδύσεις και 

Απασχόληση». Το σύνολο των παρεµβάσεων του Άξονα Προτεραιότητας εντάσσονται στη θεµατική 

προτεραιότητα του ΕΣΠΑ που αφορά στις «Υποδοµές Περιβάλλοντος, Μεταφορών και Ενέργειας». 

• 3ος Άξονας προτεραιότητας: Κοινωνία της γνώσης και της καινοτοµίας 

Κεντρικός στόχος του Άξονα είναι η Προώθηση της Κοινωνίας της Γνώσης και της 

Καινοτοµίας, ο οποίος συµβάλλει στο δεύτερο Γενικό Στόχο του Επιχειρησιακού Προγράµµατος. Ο 

στόχος αυτός θα επιτευχθεί µέσω τριών αλληλένδετων Ειδικών Στόχων που είναι: 

− Ενίσχυση της Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης και διευκόλυνση της Καινοτοµίας 

− ∆ιάχυση της χρήσης των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) 

− Ενίσχυση των υποδοµών δηµόσιας τριτοβάθµιας εκπαίδευσης 

Στα πλαίσια του Άξονα λεπιδιώκεται η προώθηση της Κοινωνίας της Γνώσης και της 

καινοτοµίας και πιο συγκεκριµένα αποσκοπεί στη δηµιουργία ενός αποτελεσµατικού συστήµατος για 

την προώθηση της καινοτοµίας, της έρευνας και της τεχνολογικής ανάπτυξης, το οποίο θα 

συµβάλλει στη διασύνδεση των ερευνητικών κέντρων µε τις επιχειρήσεις για την ανάπτυξη, διάχυση 

και υιοθέτηση καινοτοµιών στην παραγωγή. Αποσκοπεί επίσης στην προώθηση της χρησιµοποίησης 

των ΤΠΕ, ούτως ώστε να δηµιουργηθούν οι αναγκαίες συνθήκες για αξιοποίηση των ευκαιριών που 

προσφέρονται από την παγκόσµια οικονοµία της γνώσης, µε έµφαση στη χρησιµοποίηση των ΤΠΕ 

για αναβάθµιση των προσφερόµενων υπηρεσιών από το ∆ηµόσιο Τοµέα και την τοπική 

αυτοδιοίκηση. Οι παρεµβάσεις θα επικεντρωθούν στην ηλεκτρονική διακυβέρνηση, την ηλεκτρονική 

υγεία και το ηλεκτρονικό εµπόριο, καθώς και στη διεύρυνση των δυνατοτήτων πρόσβασης και 

ενίσχυση των υποδοµών τριτοβάθµιας εκπαίδευσης, όπου και διαπιστώνεται υστέρηση της χώρας 

σε σχέση µε τα µέσα επίπεδα της ΕΕ. 

Ο Άξονας συµβάλλει στην επίτευξη των στόχων της Κοινοτικής Στρατηγικής 

Κατευθυντήριας Γραµµής: «Βελτίωση των Γνώσεων και της Καινοτοµίας µε Στόχο την Ανάπτυξη» 

καθώς και «Περισσότερες και Καλύτερες θέσεις Εργασίας». Το σύνολο των παρεµβάσεων του Άξονα 

Προτεραιότητας εντάσσονται στη θεµατική προτεραιότητα του ΕΣΠΑ που αφορά τη Κοινωνία της 

Γνώσης και Προώθηση Έρευνας και Καινοτοµίας. 

• 4ος Άξονας προτεραιότητας: Παραγωγικό περιβάλλον 

Κεντρικός στόχος του Άξονα είναι η Βελτίωση του Παραγωγικού Περιβάλλοντος, ο οποίος 

συµβάλλει στο δεύτερο Γενικό Στόχο του Προγράµµατος. Ο στόχος αυτός θα επιτευχθεί µέσω δύο 

αλληλένδετων Ειδικών Στόχων που είναι: 
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− Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των τοµέων της µεταποίησης και των υπηρεσιών 

− Στήριξη των µικροµεσαίων επιχειρήσεων 

Στα πλαίσια του Άξονα επιδιώκεται η συµβολή στη βελτίωση του παραγωγικού 

περιβάλλοντος και η διαφοροποίηση της οικονοµικής βάσης. Οι παρεµβάσεις του Άξονα στοχεύουν 

στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των επιµέρους τοµέων και κλάδων παραγωγής, στην 

παροχή υπηρεσιών στήριξης στις µικροµεσαίες επιχειρήσεις και διευκόλυνσης της χρηµατοδότησης 

τους, στην περαιτέρω ανάπτυξη των επιχειρήσεων από στοχευµένες οµάδες πληθυσµού που 

παρουσιάζουν συγκριτικά χαµηλή επιχειρηµατικότητα. Στο πλαίσιο αυτό επιδιώκεται η υποστήριξη 

και ενθάρρυνση της ανάπτυξης των µικροµεσαίων επιχειρήσεων και της συνεργασίας µεταξύ τους 

καθώς και η δηµιουργίας συστάδων επιχειρήσεων που συνδυάζουν δραστηριότητες µεταποίησης και 

υπηρεσιών µέσω της ενδυνάµωσης της καινοτοµίας στη παραγωγική βάση. Στον τοµέα των 

υπηρεσιών πρωταρχικός στόχος είναι η προώθηση υπηρεσιών µε υψηλή προστιθέµενη αξία, όπως 

για παράδειγµα η αναβάθµιση των εξειδικευµένων ιδιωτικών µονάδων υγείας για να αξιοποιηθεί το 

συγκριτικό πλεονέκτηµα της χώρας λόγω της γεωγραφικής της θέσης, καθώς και η ενίσχυση της 

ανταγωνιστικότητας του τουρισµού, µέσω του εµπλουτισµού και της διαφοροποίησης του 

προσφερόµενου τουριστικού προϊόντος, µε την ανάδειξη ειδικών µορφών τουρισµού και την 

αναβάθµιση της υφιστάµενης τουριστικής υποδοµής. 

Ο Άξονας συµβάλλει στην επίτευξη του στόχου της Κοινοτικής Στρατηγικής Κατευθυντήριας 

Γραµµής: «Βελτίωση των Γνώσεων και της Καινοτοµίας µε Στόχο την Ανάπτυξη». Οι δράσεις του 

Άξονα Προτεραιότητας εντάσσονται στη θεµατική προτεραιότητα του ΕΣΠΑ «Ενίσχυση της 

Παραγωγικής Βάσης της Οικονοµίας και τη Στήριξη των Επιχειρήσεων». 

• 5ος Άξονας προτεραιότητας: Αναζωογόνηση αστικών περιοχών και περιοχών της υπαίθρου 

Κεντρικός στόχος του Άξονα Προτεραιότητας είναι η ∆ηµιουργία Βιώσιµων Κοινοτήτων στις 

Αστικές Περιοχές και τις Περιοχές της Υπαίθρου και ο οποίος αποτελεί το τρίτο Γενικό Στόχο του 

Προγράµµατος. Ο στόχος αυτός θα επιτευχθεί µέσω πέντε αλληλένδετων Ειδικών Στόχων οι οποίοι 

θα εστιαστούν χωρικά (α) στις αστικές περιοχές και (β) στις περιοχές της Υπαίθρου, µε έµφαση στα 

ορεινά/µειονεκτικά τµήµατα. Οι Ειδικοί Στόχοι για τις περιοχές της υπαίθρου είναι: 1) η 

∆ιαφοροποίηση της οικονοµικής βάσης και 2) η Ανάπτυξη ορεινών περιοχών και ενίσχυση της 

προσβασιµότητας. 

Για τις περιοχές της υπαίθρου, οι παρεµβάσεις για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής θα 

έχουν ως στόχο να τις καταστήσουν πιο ελκυστικές µέσα από τη βελτίωση της προσβασιµότητας 

αλλά και τη διαφοροποίηση της τοπικής οικονοµίας µε απώτερο στόχο τη διατήρηση του 

πληθυσµού σε αυτές. Η περαιτέρω αναβάθµιση των συνδετήριων οδικών αξόνων µεταξύ αστικών 

και περιοχών της υπαίθρου θα συµβάλλει στην άµβλυνση των προβληµάτων προσβασιµότητας 

ιδιαιτέρα των κατοίκων των ορεινών περιοχών. Στο πλαίσιο αυτό εντάσσεται και η υλοποίηση 
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παρεµβάσεων που αποσκοπούν στη διαφοροποίηση της οικονοµικής βάσης των περιοχών της 

υπαίθρου µε στόχο τη µείωση της εξάρτησης των περιοχών αυτών από τον πρωτογενή τοµέα και 

τη δηµιουργία εναλλακτικών εισοδηµάτων και ευκαιριών απασχόλησης στους κατοίκους τους. 

Επιπρόσθετα, στις ορεινές περιοχές, στην προσπάθεια βελτίωσης της ποιότητας ζωής, διατήρησης 

του πληθυσµού και προσέλκυσης του τουρισµού θα συµβάλλει η βελτίωση του δοµηµένου 

περιβάλλοντος και η ανάπτυξη της πολιτιστικής δοµής. 

Ο Άξονας συµβάλλει στην επίτευξη των στόχων της χωρικής διάστασης των Κοινοτικών 

Στρατηγικών Κατευθυντήριων Γραµµών για τη Πολιτική Συνοχής. Οι παρεµβάσεις του Άξονα 

Προτεραιότητας βρίσκονται σε συνέπεια µε τη θεµατική προτεραιότητα του ΕΣΠΑ «∆ηµιουργία 

Βιώσιµων Κοινοτήτων», εξυπηρετώντας σε µεγάλο βαθµό και τη χωρική διάσταση της στρατηγικής 

του ΕΣΠΑ. 

Τέλος στο ΕΠ, περιλαµβάνονται οι Άξονες Τεχνικής Βοήθειας του Ευρωπαϊκού Ταµείου 

Περιφερειακής Ανάπτυξης και του Ταµείου Συνοχής, αποσκοπώντας στην παροχή τεχνικής 

υποστήριξης για την αποτελεσµατική και αποδοτική διαχείριση και υλοποίηση των παρεµβάσεων 

των Ταµείων. Στο πλαίσιο αυτό θα παρασχεθεί τεχνική υποστήριξη η οποία περιλαµβάνει µεταξύ 

άλλων ενέργειες προπαρασκευής, διαχείρισης, παρακολούθησης, αξιολόγησης, δηµοσιότητας και 

ελέγχου καθώς και παρεµβάσεις ενίσχυσης της διοικητικής ικανότητας φορέων διαχείρισης και 

υλοποίησης των παρεµβάσεων του Ταµείου. 

� Το ΕΠ «Απασχόληση, Ανθρώπινο Κεφάλαιο και Κοινωνική Συνοχή» 2007-2013 

Το Επιχειρησιακό πρόγραµµα είναι ένα πολυετές αναπτυξιακό σχέδιο, στο οποίο αναλύεται η 

αναπτυξιακή στρατηγική µέσω της οποίας θα αξιοποιηθούν οι πόροι του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού 

Ταµείου (ΕΚΤ), στο πλαίσιο του στόχου «Περιφερειακή Ανταγωνιστικότητα και Απασχόληση» που 

θα παραχωρηθούν στην Κύπρο κατά την περίοδο 2007-2013. 

Ο Στρατηγικός Στόχος του Προγράµµατος είναι η πλήρης και ποιοτική απασχόληση, η 

ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναµικού και η εµπέδωση συνθηκών κοινωνικής συνοχής και ίσων 

ευκαιριών. Ο Στρατηγικός Στόχος του ΕΠ ταυτίζεται µε τον έναν από τους δύο ειδικούς 

στρατηγικούς στόχους του ΕΣΠΑ, δηλαδή την «πλήρη και ποιοτική απασχόληση και εµπέδωση της 

κοινωνικής συνοχής», ενώ συµβάλλει σε σηµαντικό βαθµό για την επίτευξη του πρώτου ειδικού 

στρατηγικού στόχου του ΕΣΠΑ, «βελτίωση της ανταγωνιστικότητας». Παράλληλα δε, ταυτίζεται µε 

τη θεµατική προτεραιότητα του ΕΣΠΑ «Ανθρώπινοι πόροι, Απασχόληση και Κοινωνική Συνοχή», 

ενώ συµβάλλει στην αποτελεσµατική υλοποίηση τριών ακόµα από τις συνολικά πέντε θεµατικές 

προτεραιότητες του ΕΣΠΑ, της θεµατικής προτεραιότητας «Ενίσχυση της Παραγωγικής Βάσης της 

Οικονοµίας και Στήριξη των Επιχειρήσεων» και «∆ηµιουργία Βιώσιµων Κοινοτήτων» και της 

«Κοινωνίας της Γνώσης και Προώθηση της Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης». Με βάση αυτά 

τα δεδοµένα είναι εµφανές ότι οι παρεµβάσεις του παρόντος ΕΠ θα έχουν βαθµούς 
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συµπληρωµατικότητας και θα συµβάλλουν στους στόχους του προαναφερθέντος ΕΠ «Αειφόρος 

Ανάπτυξη και Ανταγωνιστικότητα», καθώς επίσης και µε τα ΕΠ «Αγροτική Ανάπτυξη» 2007-201 3 

και «Αλιεία» 2007-201 3 που συγχρηµατοδοτούνται αντίστοιχα από τα ΕΓΤΑΑ και ΕΤΑ. 

Ο Στρατηγικός Στόχος του ΕΠ θα επιτευχθεί µέσω δύο ενδιάµεσων γενικών στόχων, ως εξής: 

• Βελτίωση του ανθρώπινου δυναµικού και αύξηση της προσαρµοστικότητας του ιδιωτικού και 

δηµόσιου τοµέα 

Η επένδυση στο ανθρώπινο δυναµικό για βελτίωση, αναβάθµιση και ενίσχυση των δεξιοτήτων 

του σύµφωνα µε τις ανάγκες της παραγωγικής δραστηριότητας, λαµβάνοντας υπόψη τις 

ραγδαίες αλλαγές της τεχνολογίας, αποτελεί βασικό παράγοντα για την αύξηση της 

παραγωγικότητας της εργασίας, ενώ παράλληλα είναι βασική προϋπόθεση αύξησης της 

απασχολησιµότητας του πληθυσµού εργάσιµης ηλικίας και συντελεί στη µείωση των 

ανισοσκελειών µεταξύ προσφοράς και ζήτησης εργασίας. ∆εδοµένου του υψηλού 

εκπαιδευτικού επίπεδου του πληθυσµού και παράλληλα της χαµηλής παραγωγικότητας της 

εργασίας σε βασικούς τοµείς της οικονοµίας, δηµιουργείται η αναγκαιότητα αναπροσδιορισµού 

των εκπαιδευτικών γνώσεων και δεξιοτήτων προς την κατεύθυνση υψηλού επιπέδου 

δεξιοτήτων που απαιτεί η αγορά, και η ενίσχυση της δια βίου µάθησης σε όλες τις βαθµίδες 

της εκπαίδευσης και κατάρτισης για συνεχή προσαρµογή των δεξιοτήτων και γνώσεων στις 

ραγδαία µεταβαλλόµενες απαιτήσεις των παραγωγικών / οικονοµικών δραστηριοτήτων. 

Παράλληλα όµως, προκείµενου οι επιχειρήσεις, οι εργαζόµενοι και οι επιχειρηµατίες, να 

αντεπεξέλθουν στο γρήγορα µεταβαλλόµενο και έντονα ανταγωνιστικό περιβάλλον θα πρέπει 

να προσαρµόζουν τις διοικητικές και παραγωγικές λειτουργίες στα εκάστοτε νέα δεδοµένα της 

αγοράς, τόσο από πλευράς ενσωµάτωσης νέων τεχνολογιών και καινοτοµιών στις λειτουργίες 

τους, όσο και στην οργάνωση της εργασίας, µε παράλληλο αναπροσδιορισµό και αναβάθµιση 

των δεξιοτήτων και προσόντων εργαζοµένων και επιχειρηµατιών. Επιπρόσθετα, η σύνδεση της 

εκπαίδευσης και κατάρτισης όλων των βαθµίδων µε τις ανάγκες / απαιτήσεις της παραγωγικής 

βάσης και ιδιαίτερα µε τις ανάγκες του επιχειρηµατικού κόσµου µε µια διαδικασία 

αλληλεπίδρασης, ολοκληρώνει σε σηµαντικό βαθµό την προσαρµογή των επιχειρήσεων, των 

επιχειρηµατιών και των εργαζοµένων στα εκάστοτε νέα δεδοµένα του διεθνούς 

ανταγωνιστικού περιβάλλοντος. Πρόσθετα, απαιτείται η ενίσχυση της προσαρµοστικότητας 

κυρίως του αµιγούς ∆ηµόσιου Τοµέα, ιδιαίτερα σ' εκείνους τους τοµείς που άπτονται του 

σχεδιασµού / προγραµµατισµού / διαχείρισης προγραµµάτων ανάπτυξης ανθρώπινου 

δυναµικού, καθώς επίσης και για τους τοµείς παροχής υψηλού επιπέδου υπηρεσιών στους 

πολίτες και στις επιχειρήσεις. Βασικός κορµός της πολιτικής για προώθηση αυτού του Στόχου 

αποτελεί η εφαρµογή παρεµβάσεων που εντάσσονται στη στρατηγική για τη ∆ια Βίου 

Μάθηση, µε έµφαση στην επαγγελµατική εκπαίδευση και κατάρτιση, συµπεριλαµβανοµένου 

και του συστήµατος µαθητείας, που σε συνδυασµό, µε την αναβάθµιση των δεξιοτήτων των 
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εκπαιδευτικών, την παροχή συµβουλευτικών υπηρεσιών για την προσαρµοστικότητα των 

επιχειρήσεων και των εργαζοµένων, τη στοχευµένη αναδιοργάνωση των δηµόσιων υπηρεσιών 

σε συγκεκριµένους κρίσιµους τοµείς και την ανάπτυξη ελκυστικών προγραµµάτων ∆ια Βίου 

Μάθησης, επιχειρείται µια σε µεγάλο βαθµό ολοκληρωµένη προσέγγιση στον τοµέα του 

ανθρώπινου δυναµικού. 

Όπως διαπιστώνεται από τα προαναφερόµενα, ο συγκεκριµένος Γενικός Στόχος της 

Στρατηγικής του Προγράµµατος έχει απόλυτη συνάφεια και συνάδει µε τρεις από τους πέντε 

ειδικούς στόχους (ενίσχυση / βελτίωση του ανθρώπινου δυναµικού, αύξηση της 

προσαρµοστικότητας των εργαζοµένων, των επιχειρήσεων και των επιχειρηµατιών, 

ενδυνάµωση της διοικητικής ικανότητας του δηµόσιου τοµέα) των παρεµβάσεων της τρίτης 

θεµατικής προτεραιότητας (ανθρώπινοι πόροι, απασχόληση και κοινωνική συνοχή) του ΕΣΠΑ. 

• Προσέλκυση και διατήρηση περισσότερων ατόµων στην αγορά εργασίας και ενίσχυση της 

κοινωνικής ενσωµάτωσης 

Η πλήρης απασχόληση σε ποιοτικές θέσεις εργασίας και η διατήρηση των θέσεων 

απασχόλησης, αποτελούν κρίσιµες παραµέτρους για την οικονοµική ανάπτυξη και την 

ενδυνάµωση της κοινωνικής συνοχής. Λαµβάνοντας υπόψη τους δείκτες συµµετοχής στην 

αγορά εργασίας και στην απασχόληση, αλλά και τους δείκτες ανεργίας συγκεκριµένων 

πληθυσµιακών οµάδων, του κοινωνικού ιστού της Κύπρου, καθώς και την εµφάνιση 

φαινοµένων άµβλυνσης της κοινωνικής συνοχής, κυρίως στο επίπεδο φτώχειας ορισµένων 

πληθυσµιακών οµάδων, είναι εµφανής η αναγκαιότητα καθορισµού του γενικού στόχου. 

Με την υιοθέτηση του στόχου αυτού επιδιώκεται η δηµιουργία των κατάλληλων συνθηκών και 

προϋποθέσεων, προκειµένου να ενθαρρυνθεί η ένταξη και η παραµονή στην αγορά εργασίας 

και στην απασχόληση ατόµων, τα οποία αντιµετωπίζουν προβλήµατα πρόσβασης στην αγορά 

εργασίας και στην απασχόληση. Αυτό θα επιτευχθεί µέσω των κατάλληλων παρεµβάσεων 

απόκτησης εκείνων των δεξιοτήτων που απαιτεί η παραγωγική δραστηριότητα ενώ παράλληλα 

επιδιώκεται η άµβλυνση του φαινοµένου του κοινωνικού αποκλεισµού ευπαθών οµάδων, 

κυρίως µέσω της εξασφάλισης των προϋποθέσεων και µηχανισµών πρόσβασης στην αγορά 

εργασίας, όπως θα καταδειχτεί στις επόµενες υποενότητες του παρόντος κεφαλαίου. Ο 

συγκεκριµένος Γενικός Στόχος της Στρατηγικής του Προγράµµατος ταυτίζεται εµφανώς µε τις 

ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης, µε εστίαση στους νέους, στις γυναίκες και σε ευπαθείς 

οµάδες, ενώ παράλληλα ιδιαίτερο ρόλο διαδραµατίζουν οι µηχανισµοί σύνδεσης προσφοράς 

και ζήτησης εργασίας. 

Ο συγκεκριµένος Γενικός Στόχος έχει άµεση συνάφεια µε δύο από τους πέντε ειδικούς 

στόχους (προσέλκυση και διατήρηση περισσότερων ανθρώπων στην αγορά εργασίας και 
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απασχόληση, ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και ενσωµάτωσης) των παρεµβάσεων της 

τρίτης Θεµατικής Προτεραιότητας του ΕΣΠΑ. 

Από την προηγηθείσα αναφορά περί του Στρατηγικού και των Γενικών Στόχων του ΕΠ είναι 

εµφανείς οι λόγοι που επελέγησαν µε δεδοµένα, αφενός την απόλυτη συνάφεια µε το ΕΣΠΑ, 

αφετέρου µε τις συνολικές και επιµέρους ανάγκες και προοπτικές ανάπτυξης του ανθρώπινου 

δυναµικού και της αγοράς εργασίας της Κύπρου. Αποτελούν δε ένα σηµαντικό µέρος των 

κυριοτέρων κατευθύνσεων της γενικότερης στρατηγικής της Κύπρου στον τοµέα του ανθρώπινου 

δυναµικού. Οι δύο γενικοί στόχοι του ΕΠ θα επιτευχθούν µέσω δύο αντίστοιχων βασικών Αξόνων 

Προτεραιότητας, και αλληλοσυνδέονται στην επίτευξη τους, καθώς για την επίτευξη του πρώτου 

στόχου συµβάλλει άµεσα ο δεύτερος στόχος, δηµιουργώντας τις αναγκαίες προϋποθέσεις για 

ένταξη στην αγορά εργασίας και στην απασχόληση, ενώ παράλληλα µε την αύξηση της 

προσαρµοστικότητας επιχειρήσεων και εργαζοµένων δηµιουργούνται οι συνθήκες τόσο για τη 

δηµιουργία, όσο και για τη διατήρηση των θέσεων εργασίας. Οι Άξονες του ΕΠ είναι:  

• 1ος Άξονας προτεραιότητας: Ανάπτυξη του Ανθρώπινου ∆υναµικού και Προσαρµοστικότητα 

Ο 1ος Άξονας Προτεραιότητας δοµείται στη βάση 3 επιµέρους ειδικών στόχων, ως εξής: 

α) Προώθηση της ∆ια Βίου Μάθησης, κυρίως µέσω της αναβάθµισης των συστηµάτων εκπαίδευσης 

και κατάρτισης 

β) Εκσυγχρονισµός και προσαρµογή της λειτουργίας των επιχειρήσεων και της τριτοβάθµιας 

εκπαίδευσης στις ανάγκες της αγοράς και του παραγωγικού / οικονοµικού περιβάλλοντος 

γ) Αναβάθµιση της διοικητικής ικανότητας του δηµόσιου τοµέα και των παρεχόµενων υπηρεσιών 

Οι παρεµβάσεις του Άξονα αυτού θα συµβάλλουν στην αναβάθµιση των συστηµάτων 

επαγγελµατικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, συµπεριλαµβανοµένου του συστήµατος µαθητείας και 

της σταδιακής λειτουργίας του Συστήµατος Επαγγελµατικών Προσόντων µε παράλληλη σύνδεση 

τους και αύξηση της συνάφειας τους µε τις ανάγκες και απαιτήσεις της αγοράς εργασίας. Πρόσθετα, 

οι παρεµβάσεις του Άξονα θα συµβάλλουν στη µείωση της πρόωρης σχολικής διαρροής, στην 

αναβάθµιση των δεξιοτήτων των εκπαιδευτικών, στη διεύρυνση και αναβάθµιση προγραµµάτων της 

δια βίου µάθησης, στην ανάπτυξη της ηλεκτρονικής µάθησης, στην προώθηση των επενδύσεων 

των επιχειρήσεων στην ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναµικού, στην ανάπτυξη παραγωγικότερων 

και καινοτόµων µορφών διαχείρισης του ανθρώπινου δυναµικού, στην ενίσχυση της διοικητικής 

ικανότητας της δηµόσιας διοίκησης για την αποτελεσµατικότερη λειτουργία της στο σχεδιασµό και 

διαχείριση πολιτικών και στην εξυπηρέτηση των πολιτών και των επιχειρήσεων. 

• 2ος Άξονας προτεραιότητας: ∆ιεύρυνση της Αγοράς Εργασίας και Κοινωνική Συνοχή  

Ο 2ος Άξονας Προτεραιότητας δοµείται στη βάση 4 επιµέρους ειδικών στόχων, ως εξής: 

α) Αύξηση του εργατικού δυναµικού και της απασχόλησης των γυναικών 
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β) Αύξηση του εργατικού δυναµικού και της απασχόλησης των νέων 

γ) ∆ιεύρυνση και αναβάθµιση της λειτουργίας των θεσµών της αγοράς εργασίας 

δ) Αύξηση των οικονοµικά ενεργών και απασχολούµενων ατόµων ευπαθών κοινωνικών οµάδων 

Οι παρεµβάσεις του Άξονα αυτού θα συµβάλουν στη δηµιουργία ευκαιριών / δυνατοτήτων 

για απόκτηση των αναγκαίων προσόντων και δεξιοτήτων σε άτοµα που αντιµετωπίζουν 

προβλήµατα πρόσβασης, προκειµένου να ενταχθούν στην αγορά εργασίας και στην απασχόληση, 

στην άµβλυνση / µείωση θυλάκων ανεργίας, καθώς και στη δηµιουργία των κατάλληλων 

προϋποθέσεων για εξάλειψη ή/και πρόληψη των φαινοµένων κοινωνικού αποκλεισµού. Παράλληλα, 

και σε άµεση συνάρτηση µε τη συµβολή στη βελτίωση των συνθηκών του κοινωνικού ιστού της 

Χώρας, οι παρεµβάσεις του Άξονα Προτεραιότητας θα συµβάλλουν στη δηµιουργία µόνιµων 

µηχανισµών παρέµβασης στην αγορά εργασίας, µε στόχο την ισορροπία προσφοράς και ζήτησης, 

σε εθνικό και τοπικό επίπεδο. 

Ο τρίτος Άξονας Προτεραιότητας του ΕΠ αναφέρεται στην τεχνική υποστήριξη της 

εφαρµογής για την αποτελεσµατική και αποδοτική εφαρµογή, διαχείριση, υλοποίηση, 

παρακολούθηση και αξιολόγηση του ΕΠ. Πρόσθετα περιλαµβάνει ενέργειες δηµοσιότητας και 

ελέγχου προπαρασκευής, καθώς και παρεµβάσεις ενίσχυσης της διοικητικής ικανότητας φορέων 

διαχείρισης και υλοποίησης των παρεµβάσεων του ΕΠ. 

� Το Πρόγραµµα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2007-2013 

Το ΠΑΑ 2007-2013, ως συγχρηµατοδοτούµενο από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταµείο 

Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ), επικεντρώνει τις παρεµβάσεις του στην ενίσχυση της 

ανταγωνιστικότητας του πρωτογενή τοµέα, και στην προστασία του περιβάλλοντος σε συνδυασµό 

µε την άσκηση της «γεωργικής δραστηριότητας» και την ανάπτυξη των αγροτικών περιοχών. 

Η αγροτική ανάπτυξη αποτελεί το δεύτερο πυλώνα της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής και 

σηµατοδοτεί τις νέες κατευθύνσεις και προτεραιότητες τόσο για τον πρωτογενή τοµέα της ΕΕ όσο 

και για τις αγροτικές περιοχές. Η στρατηγική του ΠΑΑ δοµείται στις ακόλουθες προτεραιότητες: 

• ∆ιατήρηση και ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας σε προϊόντα που η Κύπρος έχει συγκριτικό 

πλεονέκτηµα 

• Βελτίωση του περιβάλλοντος και ενίσχυση της βιοποικιλότητας 

• Ενθάρρυνση της διαφοροποίησης και βελτίωση της ποιότητας ζωής στις αγροτικές περιοχές 

Επιπλέον, όπως αναφέρεται στο ΠΑΑ, µία τέταρτη οριζόντια προτεραιότητα αφορά στη 

βελτίωση των τοπικών αναπτυξιακών ικανοτήτων. Οι προτεραιότητες αυτές αντιστοιχίζονται σε 

ισάριθµους Άξονες Προτεραιότητας ως εξής: 
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• Άξονας Προτεραιότητας 1: Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του γεωργικού και 

δασοκοµικού τοµέα. 

• Άξονας Προτεραιότητας 2: Βελτίωση του περιβάλλοντος και του τοπίου 

• Άξονας Προτεραιότητας 3: ∆ιαφοροποίηση της αγροτικής οικονοµίας και βελτίωση της 

ποιότητας ζωής στις αγροτικές περιοχές 

• Άξονας Προτεραιότητας 4: Leader  

Το ΠΑΑ έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την περιοχή του Συµπλέγµατος καθώς χρηµατοδοτεί 

παρεµβάσεις για τη δηµιουργία βιώσιµων ανταγωνιστικών γεωργικών εκµεταλλεύσεων µε 

διαχειριστές νέους / νέες γεωργούς, δράσεις εκπαίδευσης και πληροφόρησης των γεωργών και 

παρεµβάσεις για την αναδιάρθρωση γεωργικών εκµεταλλεύσεων µε την προώθηση της καινοτοµίας 

και εισαγωγή νέων τεχνολογιών, ενώ διαπιστώνεται συµπληρωµατικότητα µε το Σχέδιο παροχής 

οικονοµικής στήριξης των γυναικών για υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας µέσα από παρεµβάσεις για 

την ανάπτυξη κέντρων κοινοτήτων / κοινωνικών υπηρεσιών (κέντρα απασχόλησης παιδιών και 

ηλικιωµένων). 

� Το Σχέδιο Παροχής Χορηγιών προς Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις για Προώθηση 

του Αγροτουρισµού στην Ύπαιθρο 

Αντικείµενο του Σχεδίου είναι η παροχή κινήτρων υπό µορφή κυβερνητικής χορηγίας, σε 

νοµικά πρόσωπα που επιθυµούν να δραστηριοποιηθούν στον τοµέα του Αγροτουρισµού. Το Σχέδιο 

βασίζεται στον Κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 800/2008 της Επιτροπής της 6ης Αυγούστου 2008 για την 

εφαρµογή των άρθρων 87 και 88 της Συνθήκης στις εθνικές επενδυτικές ενισχύσεις περιφερειακού 

χαρακτήρα, καθώς επίσης και στον Κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1998/2006 της Επιτροπής της 15ης 

∆εκεµβρίου 2006 για την εφαρµογή των άρθρων 87 και 88 της Συνθήκης ΕΚ στις ενισχύσεις 

ήσσονος σηµασίας (De Minimis). 

Στους σκοπούς του Σχεδίου Παροχής Χορηγιών περιλαµβάνεται: 

• Η ενθάρρυνση των επενδύσεων από Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις, σε ήπιες µορφές 

επιχειρηµατικής τουριστικής δραστηριότητας που έχουν επίκεντρο την ανάδειξη και τον 

εµπλουτισµό των πολιτιστικών και περιβαλλοντικών στοιχείων της υπαίθρου, ώστε να 

συµπληρωθούν ή και να ενισχυθούν οι ασχολίες των κατοίκων της και τα εισοδήµατα από 

αυτές. 

• Η διάσωση, διατήρηση, αποκατάσταση και αναβάθµιση του παραδοσιακού χαρακτήρα και της 

αυθεντικότητας της υπαίθρου και κατ’ επέκταση του πολιτιστικού προσώπου της Κύπρου, 

θεµατοφύλακα του οποίου αποτελούν κατά κύριο λόγο οι παραδοσιακοί οικισµοί και το 

ευρύτερο πολιτιστικό και φυσικό τοπίο της υπαίθρου, ως επίσης και η ζωντανή παρουσία του 
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κατοίκου της, συµβάλλοντας έτσι στην προσφορά µιας ολοκληρωµένης αυθεντικής 

τουριστικής εµπειρίας. 

Επιλέξιµες χρήσεις προς χορηγία: 

• Τουριστικά Καταλύµατα, νοουµένου ότι το είδος τους συνάδει µε τις επιθυµητές κατηγορίες 

που καθορίζονται ως προτεραιότητα στο Στρατηγικό Σχέδιο για τον Τουρισµό και που 

ρυθµίζονται µε τους εκάστοτε εν ισχύ Κανονισµούς και Νοµοθεσία. Ειδικά για την κατηγορία 

‘τουριστικών καταλυµάτων’, το Στρατηγικό Σχέδιο του ΚΟΤ καθορίζει ως κατάλληλους 

χώρους για αγροτουρισµό: α) τα αγροτουριστικά καταλύµατα, δηλαδή οικοδοµές 

χαρακτηρισµένες «Παραδοσιακές» και β) ξενοδοχειακές µονάδες µικρού και µεσαίου 

µεγέθους (µέχρι 200 κλίνες). Γενικά, µε το παρόν Σχέδιο αποκλείονται αναπτύξεις τύπου 

τουριστικών επαύλεων, τουριστικών χωριών και οργανωµένων διαµερισµάτων σε νέες ή 

υφιστάµενες µη παραδοσιακές οικοδοµές. 

• Εστιατόρια, ταβέρνες, παραδοσιακά καφενεία, ή παρόµοιας φύσης χώρους µικρής κλίµακας 

για χρήσεις που εξυπηρετούν το Σχέδιο. 

• Εµπλουτιστικές δραστηριότητες που συνδέονται µε τη φύση, τον πολιτισµό, την παράδοση, 

τη ψυχαγωγία κ.λπ. Ως παραδείγµατα αναφέρονται: Εκθετήρια Πώλησης Παραδοσιακών 

Προϊόντων /Τεχνών / άλλων ασχολιών, Εργαστήρια Καλών Τεχνών, Μουσειακοί / Εκθεσιακοί 

Χώροι, Θεµατικά Κέντρα/ Πάρκα Πολιτισµού /Περιβάλλοντος, κ.ά. Οι εν λόγω 

δραστηριότητες θα πρέπει να δίνουν έµφαση στην προβολή και ανάδειξη του αυθεντικού 

παραδοσιακού προσώπου της Κυπριακής υπαίθρου.  

Επιλέξιµες Παρεµβάσεις προς Χορηγία και καθορισµός Προτεραιοτήτων 

• Συντήρηση / αποκατάσταση ή και µετατροπές / επεκτάσεις παραδοσιακών οικοδοµών για 

λειτουργία νέων επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων. 

• Συντήρηση / αποκατάσταση ή και µετατροπές / επεκτάσεις παραδοσιακών οικοδοµών για 

αναβάθµιση υφιστάµενων επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων, που λειτουργούν νόµιµα κατά 

την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος του Σχεδίου. 

• Αιτήσεις για παραχώρηση χορηγίας µπορούν να υποβάλλονται και για: 

i. Αναβάθµιση (συντήρηση / µετατροπές / επεκτάσεις) υφιστάµενων επιχειρηµατικών 

δραστηριοτήτων, που λειτουργούν νόµιµα κατά την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος του 

Σχεδίου σε µη παραδοσιακές οικοδοµές, και  

ii. Χρησιµοποίηση (συντήρηση / µετατροπές / επεκτάσεις) µη παραδοσιακών οικοδοµών ή 

ανέγερση νέων οικοδοµών για νέες επιχειρηµατικές δραστηριότητες. Στις αιτήσεις αυτές 

θα δίνεται χαµηλότερη προτεραιότητα. 
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• Στις επιλέξιµες παρεµβάσεις για τις παραπάνω κατηγορίες περιλαµβάνονται και τα έργα 

διαµόρφωσης του περιβάλλοντος χώρου τους.  

Το Σχέδιο έχει εφαρµοστεί σε πολλούς οικισµούς της Κύπρου και στις Κοινότητες του 

Συµπλέγµατος υπάρχουν ορισµένες µονάδες που επωφελήθηκαν από τις πρόνοιες του (βλ. κεφ. 

Α.3). 

� Κίνητρα αποκατάστασης διατηρητέων οικοδοµών και κηρυγµένων µνηµείων  

Όλα τα κίνητρα αφορούν στη συντήρηση / αποκατάσταση της οικοδοµής και παρέχονται ως 

ενιαίο σύνολο µόνο για την ολοκληρωµένη συντήρηση της, µια µόνο φορά. Είναι δυνατόν να 

παρασχεθούν εκ νέου για ολοκληρωµένη συντήρηση οικοδοµής, µετά από περίοδο είκοσι περίπου 

χρόνων από την προηγούµενη παραχώρηση κινήτρων, εκτός αν η οικοδοµή υποστεί ζηµιά πέραν 

από τη συνήθη φθορά του χρόνου από συγκεκριµένα αίτια (π.χ. σεισµός, φωτιά, καθίζηση 

εδάφους). 

Τα οικονοµικά κίνητρα για διατηρητέες οικοδοµές χωρίζονται βασικά σε τρεις κατηγορίες (βλ. 

και Παράρτηµα VII): 

Α. ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΑ ΚΙΝΗΤΡΑ - που είναι η απευθείας χορηγία που δίνεται από το Κράτος στον 

ιδιοκτήτη για την ολοκληρωµένη συντήρηση της διατηρητέας του οικοδοµής. Για µερική συντήρηση 

οικοδοµής δεν παραχωρούνται κίνητρα. 

Β. ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ∆ΟΜΗΣΗΣ - που είναι αφενός η αξιοποίηση αναπτυξιακών δικαιωµάτων 

που δεν χρησιµοποιούνται στο διατηρητέο τεµάχιο µε πώληση υπολειπόµενου συντελεστή δόµησης 

και αφετέρου η εξασφάλιση πρόσθετης χορηγίας στο κόστος συντήρησης µε πώληση χαρισµένου 

συντελεστή δόµησης. Το εν λόγω κίνητρο λειτουργεί στην ελεύθερη αγορά χωρίς τη µεσολάβηση 

του Κράτους. 

Γ. ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΚΙΝΗΤΡΑ - που είναι οι φοροαπαλλαγές που µπορεί να πάρει ο ιδιοκτήτης µιας 

διατηρητέας οικοδοµής που την έχει συντηρήσει σύµφωνα µε τις Αρχές ∆ιατήρησης. 

Επιχορηγήσεις 

Σε όλες τις διατηρητέες οικοδοµές που βρίσκονται στις περιοχές των Σχεδίων Ανάπτυξης των 

Αστικών Συµπλεγµάτων Λευκωσίας, Λεµεσού, Λάρνακας, Πάφου και Πόλης Χρυσοχούς, η 

επιχορήγηση ανέρχεται στο 40% του αναγνωρισµένου κόστους συντήρησης. 

Για όλες τις υπόλοιπες διατηρητέες οικοδοµές, οι οποίες δεν επωφελούνται από το κίνητρο 

της µεταφοράς του υπολειπόµενου συντελεστή δόµησης, η επιχορήγηση φτάνει το 50% του 

αναγνωρισµένου κόστους συντήρησης. 

Το ανώτατο ποσό κατευθείαν χορηγίας από το Κράτος που δίνεται, δεν υπερβαίνει τα 

€90.000. Το ποσό αυτό συµπεριλαµβάνει επίσης και το 50% της µελέτης / επίβλεψης του έργου 



ΚΥΠΡΙΑΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ,  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ – 
ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΕΟ∆ΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΗΣΕΩΣ 

«Παροχή Υπηρεσιών για την εκπόνηση Ρυθµιστικού Σχεδίου (Σχεδίου ∆ράσης)  
για τις Κοινότητες Αψιού, Παλώδια, Σπιτάλι, Φασούλα και Μαθηκολώνη»

Αρ. Σύµβασης: C/Ρυθµ.Κοινοτήτων/2/89/2008-26/10/2009

 

 

ΤΕΛΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ 
ΑΨΙΟΥΣ 

Σελ. 186 από 344 

 

µέχρι το ποσό των €4.000, µε ανώτατο ποσοστό αµοιβής το 10% του πραγµατικού κόστους του 

έργου. Το συνολικό ποσό της επιχορήγησης (από το Ειδικό Ταµείο ∆ιατήρησης και από µεταφορά 

χαρισµένου συντελεστή δόµησης) δεν θα ξεπερνά το 50% του αναγνωρισµένου κόστους. 

Οικοδοµές κηρυγµένες σε Αρχαία Μνηµεία 

Επιχορήγηση Εργασιών Συντήρησης και Αποκατάστασης σε Οικοδοµές που είναι κηρυγµένες 

σε Αρχαία Μνηµεία. 

Α. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

1. Επιχορήγηση Μνηµείων Β’ Πίνακα Κοινής Ωφέλειας, Εκκλησιαστικής Ιδιοκτησίας και Ιδιοκτησίας 

«ΕΒΚΑΦ» 

Στην κατηγορία αυτή συγκαταλέγονται τα παλιά σχολεία, κρήνες, κοινοτικοί ληνοί, ελιόµυλοι, 

αλευρόµυλοι και άλλες εγκαταστάσεις προβιοµηχανικής τεχνολογίας, πολιτιστικά κέντρα και ναοί ή 

εκκλησιαστικές µοναστηριακές εγκαταστάσεις. 

Στην περίπτωση ιδιωτικής περιουσίας (φυσικό πρόσωπο), ο ιδιοκτήτης θα δεσµεύεται µε 

γραπτή συµφωνία ότι το έργο θα είναι κοινωνικής ωφέλειας για χρονικό διάστηµα που θα καθορίσει 

ο ∆ιευθυντής του Τµήµατος Αρχαιοτήτων.  

Στις πιο πάνω περιπτώσεις η επιχορήγηση καλύπτει το 50% της απαιτούµενης δαπάνης. 

Β. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

1. Επιχορήγηση Μνηµείων Β’ Πίνακα – Οικίες Λαϊκής Αρχιτεκτονικής 

Στην περίπτωση οικιών λαϊκής αρχιτεκτονικής οι οποίες θα χρησιµοποιηθούν για σκοπούς 

ιδιοκατοίκησης θα καταβάλλεται ποσοστό επιχορήγησης των δαπανών αποκατάστασης του 

Μνηµείου (το ανώτατο όριο επιχορήγησης δεν θα ξεπερνά τις €100.000). 

2. Επιχορήγηση Μνηµείων Β’ Πίνακα Εµπορικής / Τουριστικής χρήσης ιδιωτικής ιδιοκτησίας 

Αφορά σε περιπτώσεις αποκατάστασης και αξιοποίησης κτιρίων, ως εξής:  

• Την αποκατάσταση παραδοσιακών καταστηµάτων, καφενείων, αγορών και εγκαταστάσεων 

προβιοµηχανικής τεχνολογίας µε σκοπό την εµπορική τους αξιοποίηση.  

• Την αξιοποίηση οικιών λαϊκής αρχιτεκτονικής για τουριστικούς ή εµπορικούς σκοπούς. 

Στις περιπτώσεις αυτές θα καταβάλλεται ποσοστό επιχορήγησης των δαπανών 

αποκατάστασης του Μνηµείου (το ανώτατο όριο επιχορήγησης δεν θα ξεπερνά τις €100.000). 

� Σχέδιο Παροχής Επιχορηγήσεων για τη χρήση παραδοσιακών υλικών  

Το παρόν Σχέδιο Επιχορηγήσεων εφαρµόζεται στις περιπτώσεις που επιβάλλονται όροι κατά 

την έκδοση πολεοδοµικής και οικοδοµικής άδειας, ώστε σε οικοδοµές που ανεγείρονται ή 
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επιδιορθώνονται µέσα σε τµήµατα των ιστορικών / παραδοσιακών πυρήνων που διατηρούν τον 

αυθεντικό τους χαρακτήρα, να χρησιµοποιούνται συγκεκριµένα παραδοσιακά υλικά, όπως πέτρα της 

περιοχής για εξωτερικές τοιχοποιίες και τοίχους αντιστήριξης, ξύλο στα κουφώµατα και τα 

τελειώµατα στέγης, οπτόπλινθοι / ωµόπλινθοι σε επιδιόρθωση εξωτερικών τοίχων, πήλινα κεραµίδια 

σε αντικατάσταση στέγης από τσίγκους και να αποκρύβονται ντεπόζιτα νερού του ηλιακού 

θερµοσίφωνα. 

Το Σχέδιο προβλέπει την εφάπαξ παροχή οικονοµικής βοήθειας (επιχορήγησης) στους 

επηρεαζόµενους ιδιοκτήτες, η οποία θα παρέχεται µια µόνο φορά, µετά τη συµπλήρωση της 

ανάπτυξης µε βάση τα εγκριµένα σχέδια, τους όρους των αδειών που εξασφαλίστηκαν, καθώς και 

τους όρους του Σχεδίου. Μετά την 1η Ιανουαρίου 2008, οποιοσδήποτε ιδιοκτήτης, κατόπιν 

εξασφάλισης Πολεοδοµικής ή Οικοδοµικής Άδειας στην οποία έχουν επιβληθεί όροι για πέτρινες 

τοιχοποιίες, πέτρινους τοίχους αντιστήριξης, τοιχοποιίες από ωµοπλινθοδοµή ή οπτοπλινθοδοµή, 

ξύλινα κουφώµατα, ξύλινα τελειώµατα στέγης, αντικατάσταση τσίγκων µε κεραµίδι πήλινο στη 

στέγη, καθώς και απόκρυψη των ντεπόζιτων νερού του ηλιακού θερµοσίφωνα, δικαιούται να 

υποβάλει αίτηση για παροχή των επιχορηγήσεων, νοουµένου ότι η ανάπτυξη θα βρίσκεται σε 

ιστορική / παραδοσιακή περιοχή που διατηρεί τον αυθεντικό της χαρακτήρα και συγκεκριµένα σε: 

• «Περιοχές Ειδικού Χαρακτήρα» (ΠΕΧ) 

• Πυρήνες χωριών που διατηρούν την παλιά δοµή και το χαρακτήρα τους 

Παρέχεται επιχορήγηση για ανέγερση, επιδιόρθωση, συντήρηση ή αντικατάσταση: 

• Εξωτερικών πέτρινων τοιχοποιιών και πέτρινων τοίχων αντιστήριξης 

• Εξωτερικών ξύλινων πορτοπαράθυρων και ξύλινων τελειωµάτων στέγης 

• Στεγών  

• Εξωτερικών τοίχων από ωµόπλινθους / οπτόπλινθους 

• Απόκρυψη ντεποζίτων νερού ηλιακού θερµοσίφωνα  

Στο Παράρτηµα VII περιλαµβάνεται αναλυτική αναφορά στις διαθέσιµες επιχορηγήσεις. 
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Α.8.3. Συγκριτικά πλεονεκτήµατα και κίνδυνοι της περιοχής µελέτης (SWOT ANALYSIS) 

Στην παρούσα ενότητα γίνεται σύνθεση και αξιολόγηση των βασικών δεδοµένων, των 

τάσεων και της υπάρχουσας κατάστασης που εντοπίστηκαν και αναλύθηκαν στα προηγούµενα 

κεφάλαια, προκειµένου να προσδιοριστούν τα συγκριτικά πλεονεκτήµατα και µειονεκτήµατα της 

περιοχής µελέτης, καθώς και οι αναπτυξιακές δυνατότητες και προοπτικές σε συσχετισµό µε το 

προγραµµατικό πλαίσιο, τις προκύπτουσες από υπερκείµενα επίπεδα σχεδιασµού κατευθύνεις, τα 

χωροταξικά δεδοµένα και αρχιτεκτονικά ζητήµατα καθώς και τα προβλήµατα πολεοδοµικής δοµής 

και οικιστικής ποιότητας ζωής. 

Αναφορικά µε συγκριτικά πλεονεκτήµατα του διαµορφούµενου ευρύτερου περιβάλλοντος της 

περιοχής µελέτης, σηµειώνεται ότι η ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) και η 

αξιοποίηση της προγραµµατικής περιόδου 2007-2013 συνιστά ιδιαίτερα µεγάλο πλεονέκτηµα καθώς 

έχει πλέον τη δυνατότητα να συµµετέχει και να επωφελείται από τα χρηµατοδοτικά προγράµµατα 

της ΕΕ που µπορούν να στηρίξουν και να ενισχύσουν τοµείς όπως κοινωνικές υποδοµές, 

περιβάλλον, υγεία, πρόνοια, τουρισµός, µεταποίηση, αγροτικός τοµέας, έρευνα, καινοτοµία, κ.ά. 

Σηµαντικό πλεονέκτηµα για την περιοχή µελέτης εντοπίζεται επίσης και στη νέα στεγαστική 

κρατική πολιτική για την εγκατάσταση νέων ζευγαριών στην ύπαιθρο. Η απόκτηση ιδιόκτητης 

στέγης από τις κοινωνικές οµάδες που µειονεκτούν ή όσων επιθυµούν να κατοικήσουν στην 

ύπαιθρο, αποτελούν µέρος της κοινωνικής πολιτικής του Κράτους. Τα σχέδια αφορούν στο σύνολο 

των αγροτικών κοινοτήτων της περιοχής µελέτης. Η συντονισµένη αξιοποίηση ευκαιριών για 

εναλλακτικό τουρισµό, ενίσχυση του δευτερογενούς τοµέα, και τα κίνητρα για στέγαση νέων 

ζευγαριών στις περιοχές αυτές θα µπορέσουν να ανατρέψουν την υφιστάµενη αποδυναµωµένη 

αναπτυξιακή πορεία της τοπικής οικονοµίας και παραγωγής. 

Σηµαντικό πλεονέκτηµα επίσης συνιστά η έναρξη ουσιαστικού διαλόγου µεταξύ των 

κοινοτήτων καθώς και η βαθµιαία εξέλιξη επιµέρους συνεργασιών στην αντιµετώπιση κοινών 

θεµάτων που απασχολούν τις κοινότητες. Ο έντονος "τοπικισµός" του παρελθόντος φαίνεται ότι 

µειώνεται έµπρακτα µε την ύπαρξη π.χ. συνεργασιών σε επίπεδο συλλογής και διαχείρισης 

σκυβάλων, πράγµα που επίλυσε το σοβαρό κοινό πρόβληµα. Οι συνεργασίες των κοινοτήτων 

λειτουργούν επίσης και για την αντιµετώπιση κοινών προβληµάτων, για αναπτυξιακές συνεργασίες 

καθώς και τη µερική συνεργασία στην τοπική αυτοδιοίκηση µε την χρήση κοινών λειτουργιών στην 

διεκπεραίωση των διοικητικών υποχρεώσεων. 

Τα άνω ζητήµατα περιλαµβάνονται στην ανάλυση ∆υνατών σηµείων / Αδυναµιών / Ευκαιριών 

/ Απειλών (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats- SWOT ANALYSIS), που ακολουθεί, σε 

σχέση µε το ενδογενές περιβάλλον (δυνατά σηµεία ως ωφέλιµοι παράγοντες και αδυναµίες ως 

επιζήµιοι παράγοντες) και το εξωγενές περιβάλλον (ευκαιρίες ως ωφέλιµοι παράγοντες και απειλές 
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ως επιζήµιοι παράγοντες) της κάθε κοινότητας και του Συµπλέγµατος Ηµιορεινών Κοινοτήτων 

Λεµεσού, καθώς και σε συνάρτηση µε τα κάτωθι θεµατικά πεδία:  

� ∆ηµογραφικά χαρακτηριστικά (αναφέρονται κυρίως στο Κεφάλαιο Α.3) 

� Αναπτυξιακή & οικονοµική ταυτότητα (αναφέρονται κυρίως στο Κεφάλαιο Α.3) 

� Φυσικό &ι Πολιτιστικό περιβάλλον (αναφέρονται κυρίως στο Κεφάλαιο Α.4) 

� Τεχνικές υποδοµές / Οδικό δίκτυο & συγκοινωνίες (αναφέρονται κυρίως στο Κεφάλαιο Α.5) 

� Κοινωνική υποδοµή / Κοινόχρηστες & κοινωφελείς λειτουργίες (αναφέρονται κυρίως στα 

Κεφάλαια Α.6 & Α.7) 

� Πολεοδοµική οργάνωση / Κτιριακό κεφάλαιο (αναφέρονται κυρίως στο Κεφάλαιο Α.7) 

� Θεσµικό & προγραµµατικό πλαίσιο / ∆ιοικητική διάρθρωση (αναφέρονται κυρίως στα 

Κεφάλαια Α.2, Α.4 & Α.8) 

Πέραν των διαπιστώσεων της διάγνωσης της υφιστάµενης κατάστασης, εισροές στην 

ανάλυση SWOT αποτέλεσαν και στοιχεία και δεδοµένα που καταγράφηκαν στα ερωτηµατολόγια που 

διανεµήθηκαν (βλ. Παράρτηµα VIII µε συγκεντρωτική επεξεργασία των ερωτηµατολογίων), καθώς 

και διαπιστώσεις και πορίσµατα του Σχεδίου Προβολής Τουρισµού της Υπαίθρου που εκπονήθηκε 

για λογαριασµό του ΚΟΤ (2005).   
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ΠΙΝΑΚΑΣ SWOT ANALYSIS ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΨΙΟΥΣ 
ΕΝ∆ΟΓΕΝΕΙΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΕΞΩΓΕΝΕΙΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ 

Ωφέλιµοι παράγοντες Επιζήµιοι παράγοντες Ωφέλιµοι παράγοντες Επιζήµιοι παράγοντες 
Θεµατικά 

πεδία 
Πλεονεκτήµατα / ∆υνατότητες Μειονεκτήµατα / Αδυναµίες Ευκαιρίες Απειλές / Κίνδυνοι 
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- ∆εν πλήττεται ιδιαίτερα από 
φαινόµενα αστυφιλίας (συγκριτικά µε 
ορεινές Κοινότητες της Επαρχίας 
Λεµεσού) και συγκεντρώνει αρκετούς 
νέους κατοίκους (ενότητα Α.3.3) 

 

- Η εγγύτητα µε τη Λεµεσό οδηγεί σε 
εισροή ετερόκλητου πληθυσµού 
(προαστιοποίηση) που δυσκολεύεται 
να αναπτύξει κοινωνικούς δεσµούς 
(ενότητα Α.2.2) 

 

- Τόνωση του τοπικού πληθυσµού µε 
εισροή νέων που θα αναλάβουν 
προσοδοφόρες επιχειρηµατικές 
δραστηριότητες (αγροτουρισµός, 
βιολογικές καλλιέργειες, κ.ά.) 
(ενότητα Α.3.4) 

- Πληθυσµιακή αποδυνάµωση 
(αύξηση ηλικιωµένων, έξοδος 
νεότερων) (ενότητα Α.3.1) 
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- Αγροτουριστικές υποδοµές υψηλών 
προδιαγραφών και ποιότητας 
(ενότητα Α.3.2) 

 

- Φθίνων αγροτικός τοµέας (ενότητα 
Α.3.2, Α.3.4) 

- Οι περιορισµένες δυνατότητες 
απασχόλησης οδηγούν στη σταδιακή 
έξοδο του ενδογενούς 
πληθυσµού(ενότητα Α.3.2, Α.3.4) 

- Έλλειµµα υποδοµών αναγκαίων για 
την τουριστική ανάπτυξη (π.χ. 
υποδοµές αναψυχής, εστίασης, 
δράσεις ανάδειξης τοπικού πολιτισµού 
και διάθεσης τοπικών προϊόντων, κ.ά.) 
(ενότητα Α.3.2, Α.3.4) 

 

- Η κοινότητα να γίνει ¨πόλος έλξης¨ 
επισκεπτών, διατηρώντας το 
παραδοσιακό στοιχείο και 
αναδεικνύοντας στοιχεία λαϊκής 
αρχιτεκτονικής του χωριού και 
στοιχεία της τοπικής 
παράδοσης(ενότητα Α.2.3, Α.3.4) 

- Αύξηση της επισκεψιµότητας της 
περιοχής, παρέχοντας ένα 
διαφοροποιηµένο και εναλλακτικό 
στο µαζικό τουρισµό θάλασσας της 
Λεµεσού, τουριστικό προϊόν 
(ανάπτυξη ήπιων µορφών 
τουρισµού, π.χ. φυσιολατρικός και 
θρησκευτικός τουρισµός, 
περιηγητικές διαδροµές και 
διαδροµές κρασιού αξιοποιώντας το 
εγκαταλελειµµένο οινοποιείο) 
(ενότητα Α.3.2, Α.3.4) 
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- Πλούσιο φυσικό περιβάλλον (δάσος 
Λεµεσού στον Κακοµάλλη, ποταµός 
Γαρύλλης, σηµεία θέας, πλούσια 
βλάστηση, κ.λπ.) (ενότητα Α.4.1.3) 

- Ιδανικές κλιµατικές συνθήκες 
(ενότητα Α.4.1.1) 

- Επισκέψιµοι πολιτιστικοί πόροι 
(βυζαντινές εκκλησίες, Μονή 
Παναγίας Αµιρούς, νερόµυλοι και 
κρήνες, κ.λπ.) (ενότητα Α.4.2.1) 

- Γραφικός πυρήνας της Πάνω Αψιούς 
(ενότητα Α.7.4) 

- Ελλιπής δασοπυρόσβεση – έλλειψη 
συστήµατος δασοπυροπροστασίας 
(ενότητα Α.4.1.3, Α.5.2.4) 

 

 - Απώλεια και αλλοίωση φυσικών 
πόρων από τη µη λελογισµένη 
και οργανωµένη οικιστική 
ανάπτυξη και εξάπλωση 
(ενότητα Α.4.2.1, Α.7.1, Α.7.2) 

- Κίνδυνος πυρκαγιών(ενότητα 
Α.4.1.3, Α.5.2.4) 
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Ωφέλιµοι παράγοντες Επιζήµιοι παράγοντες Ωφέλιµοι παράγοντες Επιζήµιοι παράγοντες 
Θεµατικά 

πεδία 
Πλεονεκτήµατα / ∆υνατότητες Μειονεκτήµατα / Αδυναµίες Ευκαιρίες Απειλές / Κίνδυνοι 
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- Κίνηση διαδικασίας µελέτης 
αποχετευτικού δικτύου και διάθεσης 
αστικών λυµάτων (ενότητα Α.5.2.3) 

 

- Ελλιπείς τεχνικές υποδοµές (π.χ. 
αποχέτευση, κάδοι ανακύκλωσης) και 
εσωτερικό οδικό δίκτυο (ενότητα 
Α.5.2.4) 

- Ελλιπής οδική διασύνδεση µε 
Κοινότητες Συµπλέγµατος και 
προβληµατική συγκοινωνιακή σύνδεση 
Λεµεσό (ενότητα Α.5.1.1, Α.5.1.2) 

 

- Αποδοτικότερη και 
αποτελεσµατικότερη οργάνωση των 
βασικών αστικών λειτουργιών / 
Προγραµµατισµένη χωροδιάταξη 
διαφόρων οικονοµικών 
δραστηριοτήτων (ενότητα Α.4.3.3) 
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- Νέο, υπερσύγχρονο Ενιαίο 
(ολοήµερο) Περιφερειακό ∆ηµοτικό 
Σχολείο (ενότητα Α.6.1.1) 

 

- Ελλείψεις σε κοινωνικές υποδοµές 
(υγεία, κέντρο νεότητας και χώρος 
εκδηλώσεων, πρόνοια, κοινόχρηστο 
πράσινο, αθλητισµός) (ενότητες 
Α.6.1.1-4, Α.7.5) 
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- Ήπια οικιστική φυσιογνωµία και 
παραδοσιακός χαρακτήρας / αραιή 
δόµηση και χαµηλές πυκνότητες 
κατοίκησης (ενότητα Α.7.1, Α.7.5) 

- Αξιόλογο οικιστικό απόθεµα, 
αρχιτεκτονικά κελύφη (π.χ. 
οινοποιείο) και διατηρητέα 
κτήρια(ενότητα Α.7.4) 

- Σχετικά περιορισµένο όριο οικιστικής 
ανάπτυξης και ζώνες ρεµάτων που 
περιορίζουν τη δόµηση (ενότητα 
Α.7.2, Α.7.3) 

 

- Περαιτέρω ανάπτυξη 
παραθεριστικής κατοικίας και 
αγροτουριστικής υποδοµής µε 
αξιοποίηση υφιστάµενων κελυφών 
(αξιόλογων δειγµάτων λαϊκής 
αρχιτεκτονικής) (ενότητα Α.7.4, 
Α.3.4) 
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- Ύπαρξη ενηµερωµένου 
κτηµατολογίου και χρηστικής 
εφαρµογής λογισµικού, όπου 
καταγράφονται οι καρτέλες 
ιδιοκτησιών και χρησιµοποιούνται 
µεταξύ άλλων για τον προσδιορισµό 
των κοινοτικών τελών (ενότητα 
Α.2.3, Α.8.1) 

- Πρόβληµα έγκρισης από το Τµήµα 
∆ασών για τη διάνοιξη µονοπατιών 
φύσης / κατασκευή 
παρατηρητηρίων(ενότητα Α.4.3.3) 

 

- Συµµετοχή σε 
συγχρηµατοδοτούµενα 
προγράµµατα για τη συµπλήρωση 
υποδοµών και τη βελτίωση της 
προσβασιµότητας (ενότητα Α.2.3, 
Α.8.1) 

- ∆ηµιουργία ενιαίου δια-Κοινοτικού 
Φορέα Εφαρµογής Ρυθµιστικού 
Σχεδίου, σε επίπεδο Συµπλέγµατος 
(ενότητα Α.2.3, Α.8.1) 

- Αδυναµία ανάληψης και 
υλοποίησης 
συγχρηµατοδοτούµενων έργων 
λόγω περιορισµένων 
ανθρώπινων και υλικοτεχνικών 
πόρων (στην απαλοιφή αυτού 
του κινδύνου συµβάλλει η 
δικτύωση και συµµετοχή στο 
Σύµπλεγµα Ηµιορεινών 
Κοινοτήτων Λεµεσού) (ενότητα 
Α.2.3, Α.8.1) 
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ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ SWOT ANALYSIS ΣΥΜΠΛΕΓΜΑΤΟΣ ΗΜΙΟΡΕΙΝΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΛΕΜΕΣΟΥ 

ΕΝ∆ΟΓΕΝΕΙΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΕΞΩΓΕΝΕΙΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ 
Ωφέλιµοι παράγοντες Επιζήµιοι παράγοντες Ωφέλιµοι παράγοντες Επιζήµιοι παράγοντες 

Πλεονεκτήµατα / ∆υνατότητες Μειονεκτήµατα / Αδυναµίες Ευκαιρίες Απειλές / Κίνδυνοι 
- Αυξητικοί ρυθµοί πληθυσµιακής 

µεταβολής 
- Εύρωστη δηµογραφική σύνθεση 

(συσχετισµός παραγωγικών 
ηλικιών µε παιδιά και 
ηλικιωµένους, σύνθεση 
νοικοκυριών) 

- Εύκρατο κλίµα 
- Γειτνίαση µε Τοπικό Σχέδιο 

Λεµεσού / αλληλεπιδράσεις: 
προσβασιµότητα σε λειτουργίες 
επιπέδου αστικού κέντρου 

- Θεσµοθετηµένες χρήσεις γης στο 
νότο που διασφαλίζουν την ήπια 
οικιστική φυσιογνωµία των 
κοινοτήτων (δασική και γεωργική 
γη) 

- Αξιοποιήσιµοι φυσικοί και 
πολιτιστικοί πόροι 

- Ασφαλής προορισµός 
- Φιλόξενος πληθυσµός 
 

- Άναρχη οικιστική εξάπλωση σε 
βάρος φυσικών πόρων και τοπίου 

- Έντονες εξαρτήσεις από το 
αστικό συγκρότηµα Λεµεσού  

- Κυριαρχία αυτοκινήτου στις 
µετακινήσεις 

- Ελλιπείς κοινωνικές υποδοµές και 
έντονη εξάρτηση από τη Λεµεσό 

- Απουσία χώρων στάθµευσης 
- Περιορισµένες ευκαιρίες 

απασχόλησης 
- Ελλείψεις στις οδικές συνδέσεις 

µεταξύ γειτονικών κοινοτήτων 
Συµπλέγµατος 

- Περιορισµένη εµπειρία σε 
συγχρηµατοδοτούµενα 
προγράµµατα  

- «Εµπορευµατοποίηση» γης 
- Χωρική συγκέντρωση υποδοµών 

τουρισµού στις παράκτιες 
περιοχές και δυσκολία διάχυσης 
στην ενδοχώρα 

- Χαµηλή ποιότητα δηµόσιων 
υποδοµών και ειδικά 
συγκοινωνιακού δικτύου 

 

- Εγγύτητα σε καθιερωµένο τουριστικό προορισµό 
(µαζικές ροές τουρισµού «ήλιου και θάλασσας») 

- Ευκαιρίες διάχυσης τουριστικής κίνησης στην ενδοχώρα 
µέσα από την ανάπτυξη εναλλακτικών µορφών 
τουρισµού (αγροτουρισµού, φυσιολατρικού, 
θρησκευτικού τουρισµού, θεµατικού τουρισµού, κ.ά.) 

- Προστασία τοπίου σε συνέχεια µε την εν δυνάµει «ζώνη 
περιαστικού πρασίνου» Λεµεσού 

- Καλύτερες συνθήκες διαβίωσης (προάστιο) και 
ευκαιρίες αλληλοσυµπληρώσεων ως σύµπλεγµα  

- Υποστήριξη των µέτρων φυσικού σχεδιασµού της 
µελλοντικής ανάπτυξης µε κατάλληλη θεσµική 
θωράκιση και πολιτική γης  

- Ορθολογική οργάνωση των χρήσεων γης βάσει 
διαπιστωµένων αναγκών και τάσεων  

- Εισαγωγή δέσµης κινήτρων µετεγκατάστασης και 
οικονοµικών και άλλων µέτρων µε στόχο τη ρύθµιση 
των υφιστάµενων ατελειών στις διεργασίες αγοράς 
γης/κατοικίας 

- Ορθολογικός τουριστικός σχεδιασµός, µέσα από 
πληθώρα µελετών που έχουν εκπονηθεί για λογαριασµό 
του ΚΟΤ και στις οποίες περιλαµβάνονται αξιόλογες 
προτάσεις για τη διαφοροποίηση και ποιοτική 
αναβάθµιση του τουριστικού προϊόντος της Κύπρου 

- Πιστοποίηση τοπικής κουζίνας και παροχή υψηλής 
ποιότητας υπηρεσιών διατροφής και αυθεντικών 
κυπριακών γαστρονοµικών απολαύσεων 

- Κίνητρα για επενδύσεις αγροτουρισµού και ανάπτυξης 
καινοτόµων υπηρεσιών και προϊόντων 

- Ανεξέλεγκτη αστικοποίηση / 
απώλεια ήπιας οικιστικής 
φυσιογνωµίας και παραδοσιακού 
χαρακτήρα 

- Αλόγιστη ανάλωση των φυσικών 
πόρων και µη αναστρέψιµη 
αλλοίωση του φυσικού και 
αγροτικού τοπίου 

- Κίνδυνος µη επιτυχούς και 
αποτελεσµατικής εµπέδωσης της 
συµπλεγµατοποίησης των 
κοινοτήτων 

- Αποδυνάµωση κοινωνικής 
συνοχής (µη ολοκληρωµένη 
ένταξη αλλοδαπών στην τοπική 
κοινωνία και στο κοινωνικό 
γίγνεσθαι) 

- Ισχυρός ανταγωνισµός σε διεθνές 
επίπεδο, που αναγάγει σε 
‘‘πρόκληση’’ τη διαφοροποίηση και 
ποιοτική αναβάθµιση του 
τουριστικού προϊόντος της 
Κύπρου 

- Υστέρηση σε επίπεδο τουριστικής 
προβολής (π.χ. προωθητικά 
φυλλάδια, κιόσκια πληροφόρησης 
και ενηµέρωσης, κ.λπ.) 

- Χαµηλό επίπεδο συνεργασίας 
∆ηµόσιου και Ιδιωτικού τοµέα 
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Α.9 Συµπεράσµατα / διατύπωση οράµατος τοπικής ανάπτυξης 

Α.9.1. Όραµα τοπικής ανάπτυξης 

Στην παρούσα ενότητα παρουσιάζεται το όραµα τοπικής ανάπτυξης όπως αυτό αποτυπώθηκε 

αφενός από τη σύνθεση των βασικών αναπτυξιακών παραµέτρων και χαρακτηριστικών της περιοχής 

µελέτης και από τη διάγνωση της υπάρχουσας κατάστασης, και αφετέρου µέσα από τις ανοικτές 

διαβουλεύσεις και τις συµµετοχικές διαδικασίες που αποτελούν αναπόσπαστο µέρος του παρόντος 

Ρυθµιστικού Σχεδίου (συµπεριλαµβάνονται οι ανοικτές παρουσιάσεις και συζητήσεις που 

διεξήχθησαν ανά κοινότητα, οι συναντήσεις εργασίας µε τα τοπικά Κοινοτικά Συµβούλια και τους 

τοπικούς φορείς και οργανωµένα σύνολα, και οι εισροές από τα ερωτηµατολόγια που 

συµπληρώθηκαν, βλ. και ενότητα Α.1.3).  

Στο παραπάνω πλαίσιο, το όραµα τοπικής ανάπτυξης στην κοινότητα Αψιούς συνοψίζεται 

στην κάτωθι επιδίωξη:  

«Παροχή αναγκαίων εξυπηρετήσεων και υποδοµών για την τόνωση του 

πληθυσµού και του επιπέδου ποιότητας ζωής και βιώσιµη τουριστική 

ανάπτυξη διαµέσου προστασίας και ανάδειξης της  

φυσικής και πολιτιστικής κληρονοµιάς», 

µε επιµέρους άξονες παρεµβάσεων τους εξής: 

1. ∆ικτύωση αξιόλογων πόρων σε διαδροµές «Φύσης & Πολιτισµού»: 

συµπεριλαµβάνονται η ανάδειξη της ιστορικής, πολιτιστικής και φυσικής κληρονοµιάς, η 

ενδυνάµωση της τοπικής παράδοσης και περηφάνιας  

2. ∆ηµιουργία επισκέψιµων χώρων και τουριστικών υποδοµών: συµπεριλαµβάνονται η 

προώθηση αναπλάσεων στον ιστορικό / παραδοσιακό πυρήνα, η ανακαίνιση - επανάχρηση 

αξιόλογων αρχιτεκτονικών κελυφών, η προσθήκη δραστηριοτήτων ήπιων και βιώσιµων 

µορφών τουρισµού 

3. Βελτίωση ποιότητας παρεχόµενων υπηρεσιών: συµπεριλαµβάνονται η συµπλήρωση και 

ισόρροπη χωροθέτηση κοινωνικών υποδοµών και κοινωφελών λειτουργιών, η βιώσιµη 

διαχείριση απορριµµάτων και λυµάτων  

4. Αποτελεσµατική διαχείριση και οργάνωση χρήσεων γης: συµπεριλαµβάνονται η 

αύξηση κοινόχρηστων χώρων πρασίνου, η αποφυγή συγκρούσεων και ασυµβατοτήτων στις 

χρήσεις γης, η προστασία του φυσικού περιβάλλοντος µε ιδιαίτερη έµφαση σε ευαίσθητα 

οικοσυστήµατα 

Σε επίπεδο Συµπλέγµατος Ηµιορεινών Κοινοτήτων Λεµεσού, το όραµα τοπικής ανάπτυξης 

συνοψίζεται στην κάτωθι επιδίωξη:  
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«Βελτίωση ποιότητας ζωής και ενίσχυση τοπικού αναπτυξιακού  

δυναµικού και συνοχής», 

µε επιµέρους άξονες παρεµβάσεων τους εξής: 

i. Παροχή ολοκληρωµένων υπηρεσιών προς τους πολίτες: συµπεριλαµβάνονται η 

συµπλήρωση και κεντροβαρική χωροθέτηση από κοινού κοινωφελών λειτουργιών, η 

προώθηση ανανεώσιµων πηγών ενέργειας, η εξασφάλιση ικανοποιητικής ποσότητας και 

ποιότητας νερού για ύδρευση και άρδευση 

ii. Τόνωση της διαχειριστικής επάρκειας του Συµπλέγµατος: συµπεριλαµβάνεται η από 

κοινού αξιοποίηση του ενδογενούς ανθρώπινου και υλικοτεχνικού δυναµικού για την επιδίωξη 

ισότιµης συµµετοχής στο αναπτυξιακό γίγνεσθαι και στα διαθέσιµα συγχρηµατοδοτούµενα 

προγράµµατα 

iii. Βελτίωση της προσπελασιµότητας - προσβασιµότητας: συµπεριλαµβάνεται η 

δηµιουργία ενός ακτινικού και περιµετρικού πλέγµατος οδικών αξόνων για τη βελτίωση της 

µεταφορικής διασύνδεσης µεταξύ των κοινοτήτων και η από κοινού ενίσχυση της 

συγκοινωνιακής εξυπηρέτησής τους 

 

Α.9.2. Στόχοι και κατά προτεραιότητα προτεινόµενες παρεµβάσεις  

Στην παρούσα ενότητα περιλαµβάνεται µία προκατακτική διατύπωση στόχων και κατά 

προτεραιότητα παρεµβάσεων και προτάσεων, που θα οριστικοποιηθούν στην επόµενη φάση της 

µελέτης και εξειδικεύουν το όραµα τοπικής ανάπτυξης της κοινότητας Αψιούς και του Συµπλέγµατος 

Ηµιορεινών Κοινοτήτων Λεµεσού (βλ. κεφάλαιο Β.2). 

Πρωταρχικός γνώµωνας στην κατάστρωση των στόχων, προτάσεων και παρεµβάσεων είναι η 

αντιµετώπιση των εντοπισθέντων προβληµάτων και αναγκών και η αξιοποίηση των αναπτυξιακών 

προοπτικών που αναγνωρίστηκαν µέσα από την ανάλυση της υφιστάµενης κατάστασης στην 

περιοχή µελέτης.  

Οι γενικοί στόχοι που τίθενται σε επίπεδο Συµπλέγµατος Ηµιορεινών Κοινοτήτων Λεµεσού, 

και βρίσκονται σε συνάφεια µε τις γενικευµένες επιδιώξεις της γειτονικής χωρικής ενότητας, ήτοι 

του Τοπικού Σχεδίου Λεµεσού, είναι:  

(α) Βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων και ενθάρρυνση νέων οικογενειών να 

εγκατασταθούν στην περιοχή µελέτης, µε την παροχή νέων και επαρκών κινήτρων, διευκολύνσεων 

και υπηρεσιών. 

(β) Βελτίωση της ποιότητας του φυσικού περιβάλλοντος και εν γένει προστασία – ανάδειξη του 

αγροτικού τοπίου ως πλουτοπαραγωγικού πόρου (π.χ. επιλογή της περιοχής µελέτης ως τόπου 
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µόνιµης διαµονής, αύξηση της ελκυστικότητας της περιοχής για ανάπτυξη ήπιων µορφών τουρισµού 

όπως δραστηριότητες αγροτουρισµού, οικοτουρισµού, θρησκευτικού και θεµατικού τουρισµού, 

κ.λπ.). 

(γ) Προστασία, συντήρηση, ανάδειξη και δικτύωση αξιόλογων δειγµάτων λαϊκής αρχιτεκτονικής, 

διατηρητέων κτισµάτων και ιστορικών µνηµείων και τοπόσηµων στην περιοχή µελέτης, και ειδική 

µέριµνα για αποκατάσταση και επανάχρηση αξιόλογων αρχιτεκτονικών κελυφών. 

(δ) Εισαγωγή, διατήρηση και αναζωογόνηση χρήσεων και δραστηριοτήτων που συνάδουν µε τον 

παραδοσιακό και τοπικό κοινωνικοοικονοµικό χαρακτήρα της περιοχής µελέτης, µε ιδιαίτερη έµφαση 

στις τοπικές ανάγκες και ιδιαιτερότητες. 

(ε) Εφαρµογή ευφάνταστης και καινοτόµου πολιτικής στους παλιούς οικιστικούς πυρήνες που θα 

στοχεύει στην ενδυνάµωση της ελκυστικότητάς τους και της δυναµικότητας των δραστηριοτήτων 

που ήδη υπάρχουν σε αυτές. 

(στ) Ενθάρρυνση συγκέντρωσης της ανάπτυξης µέσα σε καθορισµένες περιοχές, σε αποδεκτές 

πυκνότητες και ρυθµολογίες – τυπολογίες δόµησης, µε ισόρροπη ανάπτυξη και ορθολογιστικό 

σχεδιασµό του µελλοντικού οδικού δικτύου ώστε να τονωθεί η ήπια οικιστική φυσιογνωµία της 

περιοχής µελέτης και να βελτιωθούν οι ενδοκοινοτικές εξυπηρετήσεις και οι συνθήκες διαβίωσης. 

(ζ) Ενδυνάµωση της τοπικής οικονοµίας και παραγωγικής βάσης και δηµιουργία νέων θέσεων 

απασχόλησης, µε έµφαση στη βιώσιµη τουριστική ανάπτυξη και στις αγροτικές δραστηριότητες µε 

φιλοπεριβαλλοντικές, καθετοποιηµένες και καινοτόµες µεθόδους (π.χ. βιολογικές καλλιέργειες, 

εφαρµογή κώδικα ορθής γεωργικής πρακτικής, Προϊόντα Ονοµασίας Προέλευσης, κ.λπ.). 

(η) Ενίσχυση της χωρικής συνοχής και τόνωση της διαχειριστικής επάρκειας µέσα από την 

αξιοποίηση του ενδογενούς ανθρώπινου και υλικοτεχνικού δυναµικού και την υποστήριξη από 

εξειδικευµένους τεχνικούς συµβούλους, προκειµένου να βελτιωθεί η επιχειρησιακή ετοιµότητα της 

περιοχής µελέτης για συµµετοχή στα επιλέξιµα συγχρηµατοδοτούµενα προγράµµατα. 

Οι σχετιζόµενοι µε το όραµα στόχοι και οι προτεινόµενες παρεµβάσεις παρουσιάζονται στον 

πίνακα Α.9.2.1 που ακολουθεί και συντίθεται µε στόχο τον αποτελεσµατικό και λειτουργικό 

επιχειρησιακό προγραµµατισµό δράσεων στις υπό µελέτη κοινότητες. 
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Πίνακας Α.9.2.1.: Άξονες – Στόχοι - Προτεινόµενες παρεµβάσεις σε σχέση µε το Όραµα Τοπικής Ανάπτυξης στην Κοινότητα Αψιούς 

ΑΞΟΝΑΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΣΤΟΧΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 

Άξονας 1 - ∆ικτύωση 

αξιόλογων πόρων σε διαδροµές 

«Φύσης & Πολιτισµού» 

(β) Βελτίωση της ποιότητας του φυσικού περιβάλλοντος 

και εν γένει προστασία και ανάδειξη του αγροτικού τοπίου 

ως πλουτοπαραγωγικού πόρου - αύξηση της 

ελκυστικότητας της περιοχής για ανάπτυξη ήπιων µορφών 

τουρισµού  

(γ) Προστασία, συντήρηση, ανάδειξη και δικτύωση 

αξιόλογων δειγµάτων λαϊκής αρχιτεκτονικής, διατηρητέων 

κτισµάτων και ιστορικών µνηµείων και τοπόσηµων  

1. Χάραξη, διάνοιξη, σήµανση και χαρτογράφηση 

διαδροµών «Φύσης & Πολιτισµού»:  

− Επέκταση / αναβάθµιση / συντήρηση περιηγητικού 

µονοπατιού Γαρύλλη  - σήµανση φυτών (Φωτ.1.1) 

− ∆ικτύωση βυζαντινών µνηµείων σε θρησκευτικές / 

πολιτιστικές διαδροµές – Εκκλησία Παναγίας 

Γαλακτοτροφούσας στην Πάνω Αψιού (Φωτ. 1.2) 

− ∆ικτύωση βυζαντινών µνηµείων σε θρησκευτικές / 

πολιτιστικές διαδροµές – Μονή Παναγίας Αµιρούς 

(Φωτ. 1.3)  

− Ανάδειξη µικρού σπηλαίου µε σταλακτίτες  

− Ανάδειξη νερόµυλων στην Κάτω Αψιού και εγγύς 

της Μονής Αµιρούς 

− Ανάδειξη ρωµαϊκών τάφων στην Κουµάνα 

− Ανάδειξη βρύσης Κάκκουρα και πηγής Κουµάνα 

− Καθαρισµός καλαµιώνων ποταµού Γαρύλλη και 

δηµιουργία γραµµικού πάρκου στις όχθες του 

2. ∆ιαδροµή απόλαυσης της φύσης και ενδιαφέροντων 

γεωλογικών σχηµατισµών Παραµύθας – Γεράσας – 

Αψιούς - Μαθηκολώνης - Αγίου Αθανασίου (επισκέψεις 

από πανεπιστήµια, ενδεχόµενο δηµιουργίας 

γεωλογικού µουσείου) 

3. Τοποθέτηση χάρτη ευκρινούς σήµανσης και 

πληροφόρησης για τις διαδροµές «Φύσης-Πολιτισµού» 

4. Έκδοση προωθητικού φυλλαδίου για τις διαδροµές 

«Φύσης & Πολιτισµού» 

 
Φωτ. 1.1 

 
Φωτ. 1.2 

 

Φωτ. 1.3 
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ΑΞΟΝΑΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΣΤΟΧΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 

Άξονας 2 - ∆ηµιουργία 

επισκέψιµων χώρων και 

τουριστικών υποδοµών 

(γ) Προστασία, συντήρηση, ανάδειξη και δικτύωση 

αξιόλογων δειγµάτων λαϊκής αρχιτεκτονικής, διατηρητέων 

κτισµάτων και ιστορικών µνηµείων και τοπόσηµων 

(ε) Εφαρµογή ευφάνταστης και καινοτόµου πολιτικής 

στους παλιούς οικιστικούς πυρήνες για την ενδυνάµωση 

της ελκυστικότητας και δυναµικότητάς τους 

5. Αξιοποίηση υφιστάµενων κελυφών κτηρίων 

(διατηρητέα, κτήρια αξιόλογης αρχιτεκτονικής) – 

ανακαίνιση και επανάχρηση ως υποδοµή σχετιζόµενη 

µε τον τουρισµό: 

− Ανακαίνιση και επανάχρηση παλιού οινοποιείου 

πιθανώς για αµπελουργικό µουσείο και δικτύωση 

στους «δρόµους του κρασιού» (Φωτ. 2.1) 

− ∆ηµιουργία κέντρου περιβαλλοντικής και 

αγροτουριστικής ενηµέρωσης στο κοινοτικό κτήριο 

στην Κάτω Αψιού (Φωτ. 2.2) 

− ∆ηµιουργία χώρων αναψυχής, εστίασης και 

πωλητηρίου τοπικών προϊόντων 

6. Έκδοση τουριστικού, πληροφοριακού φυλλαδίου 

 
Φωτ. 2.1 

 
Φωτ. 2.2 

Άξονας 3 - Βελτίωση ποιότητας 

παρεχόµενων υπηρεσιών 
(α) Βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων και 

ενθάρρυνση νέων οικογενειών να εγκατασταθούν στην 

περιοχή, µε την παροχή επαρκών κινήτρων και υπηρεσιών 

(δ) Εισαγωγή, διατήρηση και αναζωογόνηση χρήσεων και 

δραστηριοτήτων που συνάδουν µε τον παραδοσιακό και 

τοπικό κοινωνικοοικονοµικό χαρακτήρα  

(ζ) Ενδυνάµωση της τοπικής οικονοµίας και παραγωγικής 

βάσης και δηµιουργία νέων θέσεων απασχόλησης, µε 

έµφαση στη βιώσιµη τουριστική ανάπτυξη και στις 

βιολογικές καλλιέργειες  

7. Αναβάθµιση υφιστάµενου κοινοτικού κέντρου σε 

πολυδύναµο πόλο / σηµείο αναφοράς της τοπικής 

κοινωνίας  - βελτίωση όψεων µε τοπική πέτρα (Φ.3.1) 

8. Πιστοποίηση τοπικής κουζίνας 

9. Κατάρτιση Τοπικού Συµφώνου Ποιότητας 

επιχειρηµατιών που δραστηριοποιούνται στον 

αγροτουρισµό / τουρισµό 

10. Εκπόνηση µελέτης για την κατασκευή αποχετευτικού 

δικτύου και τη διάθεση και επεξεργασία λυµάτων 

11. Παροχή κινήτρων εγκατάστασης νέων οικογενειών 

 

 
Φωτ. 3.1 
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ΑΞΟΝΑΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΣΤΟΧΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 

Άξονας 4 - Αποτελεσµατική 

διαχείριση και οργάνωση 

χρήσεων γης 

(στ) Ενθάρρυνση συγκέντρωσης της ανάπτυξης µέσα σε 

καθορισµένες περιοχές, σε αποδεκτές πυκνότητες και 

ρυθµολογίες – τυπολογίες δόµησης, µε ισόρροπη 

ανάπτυξη και ορθολογιστικό σχεδιασµό του µελλοντικού 

οδικού δικτύου ώστε να τονωθεί η ήπια οικιστική 

φυσιογνωµία της περιοχής µελέτης και να βελτιωθούν οι 

ενδοκοινοτικές εξυπηρετήσεις και οι συνθήκες διαβίωσης  

12. Τοπιοτέχνηση - κατασκευή υπαίθριων κιοσκιών 

ξεκούρασης και παρατήρησης θέας στην κυβερνητική 

έκταση παραπλεύρως του νεο-ανεγειρόµενου 

Περιφερειακού ∆ηµοτικού Σχολείου (Φωτ. 4.1) 

13. ∆ιαµόρφωση κοινόχρηστου χώρου αναψυχής και 

υπαίθριου θεάτρου σε κυβερνητική έκταση στη 

διασταύρωση προς Μονή Παναγίας Αµιρούς 

14. ∆ηµιουργία Ολοκληρωµένου Σχεδίου Βελτίωσης της 

Ποιότητας του ποταµού Γαρύλλη 

15. Σχεδιασµός και έλεγχος αναδάσωσης καµένων 

δασικών εκτάσεων 

16. Αποκατάσταση λατοµείου στη Β∆ είσοδο οικισµού – 

τοπιοτέχνηση 

 

  

 
Φωτ. 4.1 

Άξονας Ι - Παροχή 

ολοκληρωµένων υπηρεσιών 

προς τους πολίτες 

(α) Βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων και 

ενθάρρυνση νέων οικογενειών να εγκατασταθούν στην 

περιοχή, µε την παροχή επαρκών κινήτρων και υπηρεσιών 

17. Μελέτη σκοπιµότητας και βιωσιµότητας για την ίδρυση γυµνασίου 

18. Μελέτη σκοπιµότητας και βιωσιµότητας για την κατασκευή πολυϊατρείου  

19. Μελέτη βιωσιµότητας για την κατασκευή υπερτοπικού πολιτιστικού-πνευµατικού κέντρου και 

υπερτοπικού αθλητικού πυρήνα (γήπεδα ποδοσφαίρου & µπάσκετ, κλειστό στάδιο, κ.ά.)  

20. Μελέτη βιωσιµότητας για τη δυνατότητα ανάπτυξης ανανεώσιµων πηγών ενέργειας και την εξοικονόµηση 

ενέργειας στα δηµόσια και ιδιωτικά κτήρια 

21. Πληροφόρηση για κίνητρα και διευκολύνσεις για τη µετεγκατάσταση νέων οικογενειών στην περιοχή 

µελέτης 

22. Εκπόνηση ειδικών µικροζωνικών µελετών γεωλογικής καταλληλότητας ανά Κοινότητα Συµπλέγµατος 
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ΑΞΟΝΑΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΣΤΟΧΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 

Άξονας ΙΙ - Τόνωση της 

διαχειριστικής επάρκειας του 

Συµπλέγµατος 

(η) Ενίσχυση της χωρικής συνοχής και τόνωση της 

διαχειριστικής επάρκειας µέσα από την αξιοποίηση του 

ενδογενούς ανθρώπινου και υλικοτεχνικού δυναµικού και 

την υποστήριξη από εξειδικευµένους τεχνικούς 

συµβούλους, προκειµένου να βελτιωθεί η επιχειρησιακή 

ετοιµότητα της περιοχής µελέτης για συµµετοχή στα 

διαθέσιµα συγχρηµατοδοτούµενα προγράµµατα 

23. Ενδυνάµωση διοικητικής δοµής και συµβουλευτικής υποστήριξης για την από κοινού υλοποίηση έργων 

και προγραµµάτων: 

− Προµήθεια απαραίτητου υλικοτεχνικού εξοπλισµού  

− Πρόσληψη καταρτισµένου προσωπικού, αναλόγως των βασικών αναγκών και διαθέσιµων πόρων 

− ∆ηµιουργία δικτύου εξειδικευµένων εξωτερικών συνεργατών και συµβούλων σε τεχνικά, νοµικά και 

οικονοµικά θέµατα 

Άξονας ΙΙΙ - Βελτίωση της 

προσπελασιµότητας - 

προσβασιµότητας 

(στ) Ενθάρρυνση συγκέντρωσης της ανάπτυξης µέσα σε 

καθορισµένες περιοχές, σε αποδεκτές πυκνότητες και 

ρυθµολογίες – τυπολογίες δόµησης, µε ισόρροπη 

ανάπτυξη και ορθολογιστικό σχεδιασµό του µελλοντικού 

οδικού δικτύου ώστε να τονωθεί η ήπια οικιστική 

φυσιογνωµία της περιοχής µελέτης να βελτιωθούν οι 

ενδοκοινοτικές εξυπηρετήσεις και οι συνθήκες διαβίωσης 

24. Βελτίωση οδικών διασυνδέσεων (ακτινικό και κυκλικό πλέγµα δια-Κοινοτικών οδών) 

− ∆ιάνοιξη / ασφαλτόστρωση οδικού άξονα Φασούλας - Παλώδιας 

− ∆ιάνοιξη / ασφαλτόστρωση οδικού άξονα Σπιταλίου – Παλώδιας 

− Συµπλήρωση / βελτίωση οδικού άξονα Μαθηκολώνης – Φασούλας 

− Συµπλήρωση / βελτίωση οδικού άξονα Μαθηκολώνης – Αψιούς 

− Μελέτη βιωσιµότητας τακτικής συγκοινωνιακής σύνδεσης των Κοινοτήτων του Συµπλέγµατος, π.χ. 

mini-bus 

 
Στο σκιασµένο υπόβαθρο φαίνονται οι Άξονες – Στόχοι - Προτεινόµενες παρεµβάσεις για το Σύµπλεγµα Ηµιορεινών Κοινοτήτων Λεµεσού 
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Β.1 Βαθµός αποδοχής του Ρυθµιστικού Σχεδίου στην Κοινότητα 

Β.1.1. Συµµετοχικές διαδικασίες   

Στην παρούσα ενότητα παρουσιάζονται οι διαδικασίες για την κατάρτιση του Σχεδίου ∆ράσης, 

οι οποίες, επί της αρχής, επικεντρώθηκαν στην κατά το δυνατόν µεγαλύτερη εµπλοκή και 

συµµετοχή της τοπικής κοινωνίας στην εκπόνηση του Ρυθµιστικού Σχεδίου.  

Ειδικότερα, οι ενέργειες που πραγµατοποιήθηκαν για την εκπόνηση του Ρυθµιστικού Σχεδίου 

και σε συσχετισµό µε τη µεθοδολογική προσέγγιση που περιγράφηκε στην ενότητα Α.1.3 

(κοινωνικοπολιτικό και επιστηµονικό επίπεδο ανάλυσης) αφορούν στα εξής:  

− Εισαγωγική στο Ρυθµιστικό Σχέδιο και τους σκοπούς του Ανοιχτή ∆ιαβούλευση µε τα µέλη 

των Κοινοτικών Συµβουλίων και οργανωµένα σύνολα των κοινοτήτων Αψιού, Παλώδια, 

Σπιτάλι, Φασούλα και Μαθηκολώνη στις 18 Ιανουαρίου 2010, στη Φασούλα. 

− 1η Ανοιχτή ∆ιαβούλευση µε τους κατοίκους και κοινωνικούς φορείς της κοινότητας Αψιούς 

στις 23 Φεβρουαρίου 2010, κατά τη διάρκεια της 3ης επιτόπιας επίσκεψης των 

εµπειρογνωµόνων, µε θέµα το τοπικό όραµα ανάπτυξης, τα προβλήµατα και τις ανάγκες 

της περιοχής. 

− 2η Ανοιχτή ∆ιαβούλευση µε τους κατοίκους και κοινωνικούς φορείς της κοινότητας Αψιούς 

στις 21 Απριλίου 2010, κατά τη διάρκεια της 5ης επιτόπιας επίσκεψης των 

εµπειρογνωµόνων, µε θέµα τις προτεινόµενες παρεµβάσεις στην περιοχή. 

− 3η Ανοιχτή ∆ιαβούλευση µε τους κατοίκους και κοινωνικούς φορείς της κοινότητας Αψιούς 

στις 2 Ιουλίου 2010, κατά τη διάρκεια της 6ης επιτόπιας επίσκεψης των εµπειρογνωµόνων, 

µε θέµα το Σχέδιο ∆ράσης για τη βιώσιµη ανάπτυξη της περιοχής. 

− Συνεντεύξεις, συναντήσεις εργασίας και συζητήσεις στρογγυλής τραπέζης που 

διοργανώθηκαν κατά την 1η, τη 2η και 4η επιτόπια επίσκεψη των εµπειρογνωµόνων, 

µεταξύ 4-6 Νοεµβρίου 2009, 18-22 Ιανουαρίου 2010 και 15/03/2010 έως 24/05/2010 

αντίστοιχα, µε τους Προέδρους και µέλη Κοινοτικών Συµβουλίων, µε Αρµόδιες Υπηρεσίες 

και εκπροσώπους Φορέων. 

− Στο στάδιο της «ΠΡΟΜΕΛΕΤΗΣ», συλλογή στοιχείων από τις κοινότητες, ήτοι 

προϋπολογισµοί προηγούµενων ετών, λίστα συλλόγων και οργανωµένων φορέων που 

δραστηριοποιούνται στην περιοχή, υπάρχουσες Μελέτες, υλοποιηθείσες επενδύσεις και 

προτεινόµενα έργα και αναγκαίες υποδοµές στην κοινότητα. 

− ∆ιανοµή µε ταχυδροµείο και συµπλήρωση ερωτηµατολογίων – συλλογή τους και 

επεξεργασία, κατά το στάδιο της «ΠΡΟΜΕΛΕΤΗΣ». Προετοιµάστηκαν δύο ερωτηµατολόγια 

ως εξής: 1/ Ερωτηµατολόγιο πολιτών (βλ. Παράρτηµα Ι) και 2/ Ερωτηµατολόγιο 
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οργανωµένων συλλόγων και εκπροσώπων τοπικών φορέων (βλ. Παράρτηµα ΙΙ). 

Σηµειώνεται ότι δηµιουργήθηκε πιλοτικά ειδικός διαδικτυακός τόπος (web portal στην 

ιστοσελίδα www.roikos.gr) για τη συλλογή εισηγήσεων και τη συµπλήρωση 

ερωτηµατολογίων, αξιοποιώντας τις προηγµένες εφαρµογές Τεχνολογίας Πληροφοριών και 

Επικοινωνίας (ΤΠΕ) που διαθέτει η εταιρεία µας, ωστόσο επιλέχθηκε ως πλέον πρόσφορη η 

ταχυδροµική αποστολή των ερωτηµατολογίων δεδοµένης της περιορισµένης σχετικά 

χρήσης του διαδικτύου από τους κατοίκους. Σε αυτό το πλαίσιο και για την ευρεία 

δηµοσιοποίηση της µελέτης και την επίτευξη της µεγαλύτερης δυνατής συµµετοχής της 

τοπικής κοινωνίας, τοποθετήθηκαν σε κοµβικά σηµεία των κοινοτήτων πινακίδες 

ενηµέρωσης για τη µελέτη. Συγκεκριµένα στην κοινότητα Αψιούς συλλέχθηκαν 26 

ερωτηµατολόγια τα οποία έτυχαν επεξεργασίας και περιλήφθηκαν συγκεντρωτικά στο 

Παράρτηµα VIII.  

Επισηµαίνεται ότι στο πλαίσιο της προσέγγισης που υιοθετήθηκε, έγινε συστηµατική 

καταγραφή των προτάσεων και απόψεων που κατατέθηκαν κατά τις Ανοικτές ∆ιαβουλεύσεις, οι 

οποίες αποτέλεσαν δοµικό στοιχείο για τη διάρθρωση και ιεράρχηση των προτεραιοτήτων του 

Σχεδίου ∆ράσης και παρουσιάζονται στην παρακάτω ενότητα.  

 

Β.1.2. Εισροές από τις Ανοικτές ∆ιαβουλεύσεις - Ιεράρχηση προτεραιοτήτων 

Στην παρούσα ενότητα παρουσιάζονται οι εισροές από τις Ανοικτές ∆ιαβουλεύσεις µε τους 

κατοίκους και κοινωνικούς φορείς της κοινότητας Αψιού, οι οποίες διοργανώθηκαν: 

1. στο πλαίσιο εκπόνησης του 2ου Παραδοτέου «ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ» στις 21 Απριλίου 

2010, κατά τη διάρκεια της 4ης επιτόπιας επίσκεψης των εµπειρογνωµόνων, µε θέµα το 

τοπικό όραµα ανάπτυξης και τις αναπτυξιακές προτεραιότητες για την αντιµετώπιση των 

αµεσότερων προβληµάτων και αναγκών που εντοπίστηκαν στην περιοχή µελέτης, και   

2. στο πλαίσιο εκπόνησης του 3ου Παραδοτέου «ΤΕΛΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ» στις 2 Ιουλίου 2010, κατά τη 

διάρκεια της 6ης επιτόπιας επίσκεψης των εµπειρογνωµόνων, µε θέµα το Σχέδιο ∆ράσης για 

τη βιώσιµη ανάπτυξη της περιοχής. 

Ειδικότερα, έγιναν οι εξής επισηµάνσεις που ελήφθησαν υπόψη στο σχεδιασµό των 

παρεµβάσεων της παρούσας φάσης:  

− Άµεσης προτεραιότητας για την τοπική κοινωνία θεωρούνται παρεµβάσεις που στοχεύουν 

στην προστασία και δικτύωση περιβαλλοντικών και πολιτιστικών πόρων. Ειδικότερα 

αναφέρθηκαν τα εξής:  
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� Σε ενδυνάµωση της πρότασης ανάπλασης και ανάδειξης του παρόχθιου συστήµατος 

του Γαρύλλη, προτάθηκε η δηµιουργία περιηγητικού µονοπατιού / γραµµικού πάρκου 

στο αργάκι που συνδέει τους δύο πυρήνες και ο ηλεκτροφωτισµός του. 

� Προτάθηκε η αναβάθµιση υφιστάµενου µονοπατιού που ξεκινά από τη δεξαµενή 

πίσω από το νέο σχολείο και εκτεινόµενο κατά 3 χλµ. περίπου καταλήγει στο σπήλαιο 

µε τους σταλακτίτες όπου βρίσκεται το αγίασµα. Το µονοπάτι χρησιµοποιούνταν 

παλιότερα για τη µεταφορά χαρουπιών µε γαϊδούρια, ωστόσο υπάρχει πρόβληµα µε 

την έγκριση επεµβάσεων σε αυτό από το Τµήµα ∆ασών (πιθανώς και λόγω αναγκών 

δασοπυρόσβεσης). 

� Προτάθηκε η αξιοποίηση παλιού µεταλλείου χαλκοπυρίτη (βόρεια της Μονής 

Παναγίας Αµιρούς) όπου σώζονται ερείπια των εγκαταστάσεων και από τα κουγκριά 

(τις βάσεις στις ράγες για τα βαγόνια µεταφοράς). Ωστόσο, η πρόσβαση είναι 

προβληµατική.  

� Προτάθηκε η κατασκευή πυροσβεστικών φωλιών προκειµένου να εξασφαλισθεί η 

προστασία των δασών. Για το σκοπό αυτό θα πρέπει να υποβληθεί σχετική αίτηση 

στο Τµήµα ∆ασών από την κοινότητα.  

− Άµεσης προτεραιότητας κρίνονται για την τοπική κοινωνία παρεµβάσεις που σχετίζονται µε 

τη βελτίωση της ποιότητας ζωής και αφορούν σε αναπλάσεις κοινοχρήστων χώρων και 

συµπληρώσεις κοινωφελών χρήσεων. Σε αυτό το πλαίσιο έγιναν οι κάτωθι επισηµάνσεις:  

� Αναφορικά µε την προκαταρκτική αρχιτεκτονική πρόταση για την ανάπλαση του 

κοινοτικού κτηρίου στην Κάτω Αψιού, διαφάνηκε η προτίµηση για πιο παραδοσιακή, 

κι όχι τόσο µοντέρνα, προσέγγιση, µε χρήση υλικών που συνάδουν καλύτερα µε την 

οικιστική φυσιογνωµία στην ευρύτερη περιοχή (π.χ. ξύλο αντί για µέταλλο στα 

κουφώµατα κ.λπ.). Επισηµάνθηκε ωστόσο ότι το κτήριο δεν παρουσιάζει κάποια 

συνέχεια (ούτε µε τα περιβάλλοντα κτήρια αλλά ούτε ως οίκηµα καθώς φαίνεται ότι 

κάθε όροφος κτίστηκε από άλλο αρχιτέκτονα), ενώ η πρόταση διέπεται από αρχές 

βιοκλιµατικού σχεδιασµού (δυνατότητα επιδότησης από δράσεις ενεργειακής 

εξοικονόµησης) και οικονοµικές, πιο άµεσα και ταχύτερα εφαρµόσιµες λύσεις. 

Τονίστηκε επίσης ότι η λιθεπένδυση και τα ξύλινα κουφώµατα κοστίζουν ακριβά στην 

κατασκευή και συντήρησή τους.  

� Απαραίτητη είναι κάποια υποδοµή για την ψυχαγωγία των νέων. Μία εναλλακτική που 

εξετάζεται είναι να µεταφερθεί το κοινοτικό γραφείο στο ισόγειο και να παραµείνει 

όλος ο πρώτος όροφος για ψυχαγωγικές δραστηριότητες. Ορισµένοι κάτοικοι 

υποστήριξαν και την εκδοχή απαλλοτρίωσης του διπλανού τεµαχίου που 

περιλαµβάνει καλά συντηρηµένο πετρόκτιστο οίκηµα.  
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� Αναφορικά µε την ανάπλαση του χαλίτικου τεµαχίου παραπλεύρως του νέου 

∆ηµοτικού Σχολείου, προτάθηκε να κατασκευαστεί και µικρό γήπεδο χάντµπωλ και 

παιχνιδότοπος, µε χρηµατοδότηση από τον ΚΟΑ, δεδοµένου ότι προάγεται εν γένει η 

γειτνίαση χρήσεων αθλητισµού και εκπαίδευσης. Προϋποθέσεις για την επιχορήγηση 

από τον ΚΟΑ είναι ο διαθέσιµος χώρος να έχει ελάχιστη έκταση 3.800 τ.µ. και να 

είναι δηµόσιας ιδιοκτησίας ή µε µακροχρόνια παραχώρηση. Επιδοτούνται, πέραν της 

αθλητικής υποδοµής, έργα φωτισµού, περίφραξης, αποθήκης και λειτουργικών 

εξόδων, ενώ έµφαση δίνεται στη δηµιουργία ενός ‘‘αθλητικού δικτύου’’ σε επίπεδο 

Συµπλέγµατος (δηλ. µία αθλητική υποδοµή σε µία κοινότητα, άλλη διαφορετική 

υποδοµή σε άλλη κοινότητα, κ.ο.κ.). 

� Αναφορικά µε διαθέσιµες χρηµατοδοτήσεις αναφέρθηκαν τα εξής: στο Ευρωπαϊκό 

Πρόγραµµα LIFE έχουν εγκριθεί 2,2 εκ. Ευρώ για την Κύπρο, στα προγράµµατα 

νεανικής και γυναικείας επιχειρηµατικότητας διατίθενται επιδοτήσεις – grants – έως 

100.000 Ευρώ (π.χ. για ίδρυση φροντιστηρίου αγγλικών από άνεργο καθηγητή), 

επιδοτείται η εµπορία τοπικών προϊόντων (ΠΟΠ, κ.ά.) από γεωργικούς 

συνεταιρισµούς, επιδοτείται η δηµιουργία ιστοσελίδας και προβολής της ιστορίας του 

χωριού από τον ΚΟΤ / Υπουργείο Εµπορίου, από το Ευρωπαϊκό Πρόγραµµα Culture 

επιδοτούνται έργα ανάδειξης και δικτύωσης πολιτιστικών πόρων, από τον κρατικό 

προϋπολογισµό επιδοτούνται σχέδια ενεργειακής εξοικονόµησης κτηρίων, 

λιθεπενδύσεων, αγροτουριστικής εκµετάλλευσης, κ.λπ. Επισηµάνθηκε ότι οι 

χρηµατοδοτήσεις από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή απαιτούν οικονοµοτεχνική 

διερεύνηση των προτεινόµενων έργων, δηµοσιότητα βάσει των προβλεπόµενων 

διαδικασιών και ενδελεχείς προµετρήσεις των έργων µε δηµοσίευση αναλυτικών 

τευχών δηµοπράτησης. 

− Παρεµβάσεις που αφορούν στην αποτελεσµατική διαχείριση και οργάνωση χρήσεων γης 

θεωρούνται επίσης άµεσης προτεραιότητας από την τοπική κοινωνία και επικεντρώνονται 

στα εξής:  

� Έκδοση οµαδικού διατάγµατος διατήρησης στην Πάνω Αψιού και αυστηρότερες 

πολεοδοµικές ρυθµίσεις και δεσµεύσεις στους παραδοσιακούς πυρήνες, καθώς και 

αξιοποίηση κινήτρων για µεταφορά συντελεστή δόµησης για τα διατηρητέα 

(υποδοχείς είναι οι αστικές περιοχές µε Τοπικό Σχέδιο) και επιδότησης χρήσης 

παραδοσιακών υλικών για την αποκατάσταση όψεων και απόκρυψης ηλιακών 

θερµοσίφωνων.  

� Έγινε συζήτηση σχετικά µε το νέο Περιφερειακό ∆ηµοτικό Σχολείο ότι δεν συνάδει 

αισθητικά µε το ύφος και την κλίµακα της περιοχής.  
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� Αναφέρθηκε το πρόβληµα των καθυστερήσεων στις οικοδοµικές άδειες λόγω 

γραφειοκρατίας. 

− Τέλος, άµεσης προτεραιότητας θεωρούνται από την τοπική κοινωνία και παρεµβάσεις που 

αφορούν σε τεχνικές υποδοµές όπως: 

� Λιθοστρώσεις σε επιλεγµένα σηµεία του πυρήνα στο πλαίσιο εξωραϊσµού της 

φυσιογνωµίας του χωριού και αύξησης της ελκυστικότητας του οικιστικού 

περιβάλλοντος. 

� Εκπόνηση µελέτης και κατασκευή αποχετευτικού δικτύου (ώστε να προχωρήσουν 

µετέπειτα και οι επιλεκτικές λιθοστρώσεις δρόµων στον πυρήνα) και επεξεργασίας και 

διάθεσης των λυµάτων, πιθανώς και για αξιοποίηση για αρδευτικούς σκοπούς. 

� Βελτίωση των οδικών διασυνδέσεων µε όµορες κοινότητες, µε ήπιες παρεµβάσεις που 

θα αυξήσουν την επισκεψιµότητα της περιοχής από εκδροµείς. Στο πλαίσιο αυτό 

προτείνεται η δηµιουργία ποδηλατόδροµου και περιηγητικού µονοπατιού, µε σηµεία 

θέσεων και στάσης, που θα συνδέει την Αψιού µε τη Φασούλα διαµέσου της 

Κουµάνας.  

� Αναφέρθηκε το αρδευτικό πρόβληµα και η φθίνουσα καλλιέργεια λεµονιών που 

αποτελούσε κατ’ εξοχήν παραδοσιακή αγροτική δραστηριότητα της περιοχής. 

Θεωρείται απαραίτητη η δηµιουργία ενός φράγµατος για την κάλυψη των αρδευτικών 

αναγκών (η δυνατότητα κατασκευής του θα διερευνηθεί από την προτεινόµενης προς 

εκπόνηση µελέτη για την κάλυψη των αρδευτικών αναγκών της κοινότητας Αψιούς). 
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Β.2 Επιχειρησιακός και Προγραµµατικός Σχεδιασµός του Ρυθµιστικού Σχεδίου 

Β.2.1. Προοίµιο 

Προκειµένου να καταστρωθεί το τελικό Σχέδιο ∆ράσης και σε συσχετισµό µε την 

περιγραφείσα µεθοδολογική προσέγγιση - βλ. ενότητα Α.1.3. -, επιπροσθέτως των συµµετοχικών 

διαδικασιών σε τοπικό επίπεδο που περιγράφηκαν στο κεφάλαιο Β.1 (συναντήσεις εργασίας και 

διαβουλεύσεις µε Κοινοτικά Συµβούλια, οργανωµένα σύνολα και µέλη της τοπικής κοινωνίας), 

πραγµατοποιήθηκαν συναντήσεις εργασίας και επαφές µε την Αναθέτουσα Αρχή και άλλους 

εµπλεκόµενους στο σχεδιασµό (κεντρικοί φορείς και υπηρεσίες), προκειµένου να συνταχθεί µία 

λίστα ολοκληρωµένων παρεµβάσεων και δράσεων που αφορούν στη βιώσιµη και αξιοβίωτη 

ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής µελέτης, να γίνει µία επικαιροποίηση των πρωτογενών και 

δευτερογενών στοιχείων που αφορούν στο προγραµµατικό πλαίσιο και στα υπό εκτέλεση έργα στην 

Κοινότητα, και να διασταυρωθεί, επιβεβαιωθεί και εµπλουτιστεί η πληροφορία που έχει απεικονισθεί 

στους χάρτες της «ΠΡΟΜΕΛΕΤΗΣ» µέσα από επιτόπιες αυτοψίες. Στο παραπάνω πλαίσιο έγιναν οι 

εξής ενέργειες:  

− Συλλογή πληροφοριακών στοιχείων και υλικού από Κεντρικές Υπηρεσίες στη Λευκωσία και 

Λεµεσό κατά τη διάρκεια των επιτόπιων επισκέψεων, καθώς και µέσω των απαντήσεων στις 

22 επιστολές που στάλθηκαν ταχυδροµικώς σε αρµόδιους φορείς και υπηρεσίες στις 29-12-

2009. Οι φορείς και υπηρεσίες που ανταποκρίθηκαν και τα στοιχεία που συλλέχθηκαν 

παρατίθενται συγκεντρωτικά στον παρακάτω πίνακα. 
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ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 

Τµήµα Αναδασµών Στοιχεία αναδασµών 
Αρ. Φακ. 5.33.01/4/14-01-
2010 

Υπηρεσία Μεταλλείων 
Στοιχεία µεταλλείων – λατοµικών 

περιοχών 

Αρ. Φακ. 5.33.6.13/18-01-

2010 

Υπουργείο Υγείας Στοιχεία για Κέντρα Υγείας 

Αρ. Φακ. 
Ι.Υ.5.02.001.03/3/26-01-

2010 

ΣΑΠ 
Στοιχεία για αµπελοοινικά προϊόντα 

από το αρµόδιο Συµβούλιο 
e-mail 29-01-2010 

ΑΗΚ 
∆εδοµένα ηλεκτρικής ενέργειας / 

παροχών και χαρτογραφικό υλικό 
Αρ. Φακ. Τ23/29-01-2010 

Τµήµα Αρχαιοτήτων 
Κτηµατικά σχέδια µνηµείων Β’ 

Πίνακα  

Αρ. Φακ. 5.02.004.01/2-02-

10 

ΕΜΥ Κλιµατολογικά δεδοµένα e-mail 2-02-2010 

Ταµείο Θήρας 
∆ιάταγµα και χάρτες διαχείρισης 

κυνηγίου 
e-mail 3-02-2010 

ΣΥΛ 
Στοιχεία υδατοπροµηθειών Συµβ. 
Λεµεσού 

Αρ. Φακ. 401/11-02-2010 

Υπουργείο Άµυνας 
Προδιαγραφές αµυντικών 

εγκαταστάσεων 

Αρ. Φακ. 6.8.05.01.01/12-

02-10 

Τµήµα Ανάπτυξης 
Υδάτων 

Στοιχεία και χαρτογραφικό υλικό για 
υδατοπροµήθειες και αρδευτικά 

συστήµατα 

Αρ. Φακ. 02.11.002/16-02-
2010 

Τµήµα ∆ασών 
Νοµικό πλαίσιο προστασίας δασών 

και χαρτογραφικό υλικό  

Αρ. Φακ. 5.02.003.05/23-

02-10 

ΣΥΛ 
Στοιχεία υδατοπροµηθειών 

Συµβουλίου Λεµεσού 

Αρ. Φακ. 401/228/25-02-

2010 

Τµήµα Γεωλογικής 

Επισκόπησης 

Στοιχεία γεωλογικών ιδιαιτεροτήτων 

περιοχής και χαρτογραφικό υλικό 
Αρ. Φακ. 8/81/26-02-2010 

Υπηρεσία 

Περιβάλλοντος 

Γνωµάτευση επί των επιπτώσεων 

προγραµµατιζόµενων εργασιών στη 
Μονή Αµιρούς 

e-mail 4-03-2010 

CYTA Τηλεπικοινωνιακά δεδοµένα 
Αρ. Φακ. Ε∆Π-Π/Σ-
Λεµεσού-Ρ13L.3/10-

F7.25/10/17-03-2010 

Τµήµα ∆ηµοσίων 
Έργων 

Περί γνωµοδότησης επί προτάσεων 
Ρυθµιστικού Σχεδίου 

Αρ. Φακ. 5.33.14, 
19.01.11.31-68-79-102-

110/28-06-10 

Τµήµα Αρχαιοτήτων 
∆ιευκρινήσεις επί προτάσεων 

«Προµελέτης» 

Αρ. Φακ. 5.02.004.01/2/6-

07-10 
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− Αναγνωρίσεις, χαρτογραφικές αποτυπώσεις και συνεχής επικαιροποίηση χωρικής πληροφορίας 

που αφορά στις κοινότητες του Συµπλέγµατος, κατά τις επιτόπιες επισκέψεις που 

πραγµατοποιήθηκαν.  

− Σε σχέση µε προτάσεις αναγκαίων συµπληρώσεων του οδικού δικτύου (βελτιώσεις στα 

γεωµετρικά ή κατασκευαστικά χαρακτηριστικά, νέες χαράξεις, εκπόνηση ειδικής 

κυκλοφοριακής µελέτης ή λήψη µέτρων κυκλοφοριακής διαχείρισης όπου υφίσταται σχετική 

ανάγκη, και επισηµάνσεις για τις µεταφορικές και συγκοινωνιακές υποδοµές) περιλαµβάνονται 

στο παρόν (βλ. ενότητα Β.2.3.3) και απεικονίζονται στο χάρτη Β.2.1. Σηµειώνεται ότι 

αναφορικά µε την κατεύθυνση της Αναθέτουσας Αρχής να πραγµατοποιηθούν διαβουλεύσεις 

µε το Τµήµα ∆ηµοσίων Έργων, προγραµµατίζεται η διεξαγωγή συνάντησης εργασίας στις 

8/09/2010 µε αντικείµενο τη διεξοδική εξέταση προτεινόµενων έργων του Ρυθµιστικού 

Σχεδίου που άπτονται προτάσεων οδικών έργων και επίλυσης κυκλοφοριακών 

προβληµάτων38.  

− Σε σχέση µε την κατεύθυνση της Αναθέτουσας Αρχής να πραγµατοποιηθούν διαβουλεύσεις µε 

το Τµήµα Περιβάλλοντος και το Τµήµα Αρχαιοτήτων µε αντικείµενο τη διεξοδική εξέταση 

προτεινόµενων έργων του Ρυθµιστικού Σχεδίου που άπτονται των αρµοδιοτήτων των άνω 

Τµηµάτων, πραγµατοποιήθηκαν συναντήσεις εργασίας και συζητήσεις στρογγυλής τραπέζης 

µεταξύ 1-2 Ιουλίου 2010 στη Λευκωσία µε την Υπηρεσία Περιβάλλοντος και το Τµήµα 

Αρχαιοτήτων. Στη συνάντηση εργασίας συζητήθηκαν εκτενώς οι προτεινόµενες παρεµβάσεις 

στις Κοινότητες του Συµπλέγµατος που περιλήφθηκαν στην «ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ», 

προκειµένου να οριστικοποιηθούν στην παρούσα «ΤΕΛΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ». Οι παρατηρήσεις και 

υποδείξεις των άνω Τµηµάτων περιλήφθηκαν στις οριστικές παρεµβάσεις / action plans (βλ. 

ενότητες Β.2.3.1 και Β.4.1). 

− Σε σχέση µε παρατηρήσεις και κατευθύνσεις από τον Κλάδο ∆ιατήρησης πραγµατοποιήθηκαν 

επισκέψεις στην Υπηρεσία για συλλογή στοιχείων σχετικών µε τα διατηρητέα κτήρια και 

αποτυπώθηκαν σε καρτέλες όλα τα διατηρητέα και µη, αξιόλογα παραδοσιακά κτήρια των 

κοινοτήτων39, ενώ οι κατευθυντήριες γραµµές για την αποκατάστασή τους περιλαµβάνονται 

στην ενότητα Β.2.3.2. 

 

                                                                 

38 Αρ. Φακ. 16.6.3.1/5-08-2010 επιστολή Τµήµατος ∆ηµοσίων Έργων. Σηµειώνεται επίσης ότι το 
προαναφερθέν Τµήµα στη βάση επιστολής της 28/06/2010 επιφυλάχθηκε να γνωµοδοτήσει επί των προτάσεων 
οδικών έργων στο στάδιο της «ΤΕΛΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ». 
39 Οι καρτέλες υποβλήθηκαν συµπληρωµατικά στα Προσαρτήµατα της «ΠΡΟΜΕΛΕΤΗΣ»  
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Β.2.2. Σύνδεση µε SWOT Analysis και µε το όραµα τοπικής ανάπτυξης 

Όπως επισηµάνθηκε στη µεθοδολογική προσέγγιση, η αξιολογική σύνδεση µε εργαλείο τη 

SWOT επιτρέπει τη διασύνδεση και την αντιστοίχηση της στρατηγικής του Ρυθµιστικού Σχεδίου, µε 

τα αναπτυξιακά χαρακτηριστικά που εντοπίστηκαν στην περιοχή µελέτης, παρέχοντας έτσι τη 

δυνατότητα για µία αποτελεσµατική προσέγγιση της διάρθρωσης του σχεδιασµού σε άξονες 

προτεραιότητας. µέτρα και κορµούς παρεµβάσεων, και για µία τεκµηριωµένη ταξινοµική ιεράρχηση 

των παρεµβάσεων σε σχέση µε το όραµα της τοπικής ανάπτυξης που περιγράφηκε και υιοθετήθηκε 

στο 1ο Παραδοτέο «ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ».  

Η SWOT Analysis που βασίστηκε στα ευρήµατα της «ΠΡΟΜΕΛΕΤΗΣ» και των ανοικτών 

διαβουλεύσεων, συνθέτει το πλαίσιο διαµόρφωσης του αναπτυξιακού οράµατος της κοινότητας 

Αψιούς που συνοψίζεται στην κάτωθι επιδίωξη:  

«Παροχή αναγκαίων εξυπηρετήσεων και υποδοµών για την τόνωση του 

πληθυσµού και του επιπέδου ποιότητας ζωής και ενίσχυση της επσικεψιµότητας της 

περιοχής µέσα από τη βιώσιµη τουριστική ανάπτυξη αναδεικνύοντας τη φυσική και 

πολιτιστική κληρονοµιά και την τοπική παράδοση και ιστορία». 

και εξειδικεύεται στους εξής άξονες παρεµβάσεων: 

1. ∆ικτύωση αξιόλογων πόρων σε διαδροµές «Φύσης & Πολιτισµού» 

2. ∆ηµιουργία επισκέψιµων χώρων και τουριστικών υποδοµών 

3. Βελτίωση ποιότητας παρεχόµενων υπηρεσιών 

4. Αποτελεσµατική διαχείριση και οργάνωση χρήσεων γης 

Παράλληλα, σε επίπεδο Συµπλέγµατος και στη βάση της SWOT Analysis που συντέθηκε στην 

«ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ», λαµβάνοντας υπόψη χαρακτηριστικά και παράµετρους που αφορούν στη συν-

λειτουργία και αλληλεπίδραση των κοινοτήτων, το αναπτυξιακό όραµα για το Σύµπλεγµα 

συνοψίζεται στην κάτωθι επιδίωξη:  

«Βελτίωση ποιότητας ζωής και ενίσχυση τοπικού αναπτυξιακού δυναµικού 

και συνοχής», 

µε επιµέρους άξονες παρεµβάσεων τους εξής: 

iv. Παροχή ολοκληρωµένων υπηρεσιών προς τους πολίτες 

v. Τόνωση της διαχειριστικής επάρκειας του Συµπλέγµατος 

vi. Βελτίωση της προσπελασιµότητας - προσβασιµότητας 



ΚΥΠΡΙΑΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ,  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ – 
ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΕΟ∆ΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΗΣΕΩΣ 

«Παροχή Υπηρεσιών για την εκπόνηση Ρυθµιστικού Σχεδίου (Σχεδίου ∆ράσης)  
για τις Κοινότητες Αψιού, Παλώδια, Σπιτάλι, Φασούλα και Μαθηκολώνη»

Αρ. Σύµβασης: C/Ρυθµ.Κοινοτήτων/2/89/2008-26/10/2009

 

 

ΤΕΛΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ 
ΑΨΙΟΥΣ 

Σελ. 210 από 344 

 

Προκειµένου για τη χάραξη της στρατηγικής του Ρυθµιστικού Σχεδίου, αξιοποιήθηκαν τα 

ευρήµατα της SWOT Analysis (δηλ. πλεονεκτήµατα, µειονεκτήµατα, ευκαιρίες και απειλές)40, τα 

οποία οµαδοποιηµένα ανά ζεύγη, όπως φαίνεται στον ακόλουθο πίνακα, καθορίζουν κοµβικές 

στρατηγικές επιλογές και συνακόλουθα τις κατευθύνσεις και κορµούς παρεµβάσεων για τη βέλτιστη 

δυνατή κάλυψη των αναγκών που τίθενται από ενδογενείς παράγοντες, αξιοποιώντας το υπάρχον ή 

και λανθάνον δυναµικό που επηρεάζεται από εξωγενείς παράγοντες. Οι στρατηγικές επιλογές 

αφορούν σε:  

− Επιταχυντικές στρατηγικές επιλογές: που αποβλέπουν στη µεγέθυνση των αναπτυξιακών 

ευκαιριών και στη διεύρυνση του ανταγωνιστικού πλεονεκτήµατος.  

− ∆ιαρθρωτικές στρατηγικές επιλογές: που αντιµετωπίζουν την αναπτυξιακή υστέρηση και 

συµβάλλουν στην αναστροφή και ανάσχεση προβληµατικών καταστάσεων. 

− Σταθεροποιητικές στρατηγικές επιλογές: που αντισταθµίζουν αρνητικές εξελίξεις και τάσεις.  

− Προληπτικές στρατηγικές επιλογές: που στοχεύουν στην άµβλυνση τυχόν αρνητικών 

επιδράσεων και στην άρση αναπτυξιακών εµποδίων.  

Οι άνω στρατηγικές επιλογές σε συσχετισµό µε τη βαρύτητα που τους προσδίδεται, αφενός 

προδιαγράφουν την ιεράρχηση προτεραιοτήτων και αφετέρου υπαγορεύουν τα µέτρα, παρεµβάσεις 

και δράσεις που συναρθρώνουν το Σχέδιο ∆ράσης.   

 

                                                                 

40 Σηµειώνεται ότι στον ακόλουθο πίνακα στον οποίο φαίνεται η χάραξη των στρατηγικών επιλογών, 
συµπεριλαµβάνονται υπογραµµισµένες οι ενότητες της «Προµελέτης» από τις οποίες προκύπτουν οι εκάστοτε 
επισηµάνσεις της SWOT Analysis 
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Χάραξη στρατηγικών επιλογών και κατευθύνσεων βάσει ευρηµάτων SWOT Analysis (ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ) 

  ΕΝ∆ΟΓΕΝΕΙΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ 

  Πλεονεκτήµατα / ∆υνατότητες Μειονεκτήµατα / Αδυναµίες 

Ε
υ

κα
ιρ

ίε
ς 

Επιταχυντικές στρατηγικές επιλογές 
- Η ύπαρξη αγροτουριστικών υποδοµών υψηλών 

προδιαγραφών και ποιότητας (ενότητα Α.3.2), το πλούσιο 
φυσικό περιβάλλον (δάσος Λεµεσού, ποταµός Γαρύλλης, 
σηµεία θέας, κ.λπ.) (ενότητα Α.4.1.3), οι ιδανικές 
κλιµατικές συνθήκες (ενότητα Α.4.1.1), οι επισκέψιµοι 
πολιτιστικοί πόροι (βυζαντινές εκκλησίες, Μονή Παναγίας 
Αµιρούς, κ.λπ.) (ενότητα Α.4.2.1), το εγκαταλελειµµένο 
οινοποιείο που µπορεί να ενταχθεί σε διαδροµές 
κρασιού(ενότητα Α.3.2, Α.3.4) και ο γραφικός πυρήνας της 
Πάνω Αψιούς (ενότητα Α.7.4) τεκµηριώνουν την 
ΕΠΙΛΟΓΗ της προτεραιότητας για ανάδειξη και δικτύωση 
των φυσικών και πολιτιστικών πόρων και τη δηµιουργία 
επισκέψιµων χώρων για την προώθηση της προοπτικής 
ανάπτυξης αγροτουρισµού, φυσιολατρικού και 
θρησκευτικού τουρισµού και τη σταδιακή εδραίωση της 
Κοινότητας ως πόλου έλξης µερίδας του µαζικού τουρισµού 
που υποδέχεται η Λεµεσός (Άξονες 1 & 2)  

- ∆εδοµένου ότι η περιοχή δεν πλήττεται ιδιαίτερα από 
φαινόµενα αστυφιλίας, συγκεντρώνει αρκετούς νέους 
κατοίκους (ενότητα Α.3.3) και υπάρχουν οι προϋποθέσεις 
για εισροή νέων που θα αναλάβουν προσοδοφόρες 
επιχειρηµατικές δραστηριότητες (ενότητα Α.3.4) 
ΕΠΙΛΕΓΕΤΑΙ ως προτεραιότητα η χρήση διαθέσιµων 
κινήτρων (αποκατάστασης παραδοσιακών κτηρίων, 
επανάχρησης για αγροτουρισµό, κ.λπ.) και η προσέλκυση 
ιδιωτικών επενδύσεων για τη δηµιουργία αγροτουριστικών 
υποδοµών, βιολογικές καλλιέργειες, κ.ά. (Άξονες 2 & 3) 

- Προκειµένου να επιτευχθεί η περαιτέρω ανάπτυξη 
παραθεριστικής κατοικίας και αγροτουριστικής υποδοµής 
(ενότητα Α.7.4, Α.3.4) ΕΠΙΛΕΓΕΤΑΙ ως προτεραιότητα η 
αξιοποίηση υφιστάµενων κελυφών αξιόλογων δειγµάτων 
λαϊκής αρχιτεκτονικής  (Άξονας 2) 

- Για την αύξηση της συµµετοχής σε συγχρηµατοδοτούµενα 
προγράµµατα συµπλήρωσης τεχνικών και κοινωνικών 
υποδοµών και βελτίωσης της προσβασιµότητας (ενότητα 
Α.2.3, Α.8.1) λαµβάνεται µέριµνα σε επίπεδο Συµπλέγµατος 
για τη δηµιουργία ενιαίου δια-Κοινοτικού Φορέα 
Εφαρµογής Ρυθµιστικού Σχεδίου, και ΕΠΙΛΕΓΕΤΑΙ ως 
προτεραιότητα η παροχή ολοκληρωµένων υπηρεσιών προς 
τους πολίτες, η τόνωση της διαχειριστικής επάρκειας του 
Συµπλέγµατος και η βελτίωση της προσπελασιµότας 
µεταξύ των Κοινοτήτων (Άξονες Ι, ΙΙ & ΙΙΙ) 

 

∆ιαρθρωτικές στρατηγικές επιλογές 
- Λόγω (α) του ελλείµµατος υποδοµών αναγκαίων για την 

τουριστική ανάπτυξη και την εξυπηρέτησή της (π.χ. υποδοµές 
αναψυχής, εστίασης, διάθεσης τοπικών προϊόντων, κ.ά.) (β) 
του φθίνοντος αγροτικού τοµέα (ενότητα Α.3.2, Α.3.4) 
(ενότητα Α.3.2, Α.3.4) και (γ) των περιορισµένων δυνατοτήτων 
απασχόλησης τοπικά (ενότητα Α.3.2, Α.3.4) ΕΠΙΛΕΓΕΤΑΙ ως 
προτεραιότητα η χρήση διαθέσιµων κινήτρων και η προσέλκυση 
ιδιωτικών επενδύσεων για τη δηµιουργία αγροτουριστικών 
υποδοµών, βιολογικές καλλιέργειες, κ.ά. σε συνδυασµό µε 
καλύτερες υπηρεσίες για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής και 
της ελκυστικότητας της περιοχής ως τόπου διαµονής (Άξονες 2 
& 3) 

- Για την κάλυψη ελλείψεων σε κοινωνικές υποδοµές (υγεία, 
κέντρο νεότητας και χώρος εκδηλώσεων, πρόνοια, κοινόχρηστο 
πράσινο, αθλητισµός) (ενότητες Α.6.1.1-4, Α.7.5) ΕΠΙΛΕΓΕΤΑΙ 
ως προτεραιότητα η συµπλήρωση ή αναβάθµιση υφιστάµενων 
υποδοµών για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής του τοπικού 
πληθυσµού (Άξονας 3). Σηµειώνεται ότι η κατασκευή του νέου 
Περιφερειακού ∆ηµοτικού Σχολείου (ενότητα Α.6.1.1) ενισχύει 
την επιδίωξη βελτίωσης των παρεχόµενων υπηρεσιών  

- Για την αντιµετώπιση ελλείψεων στις τεχνικές υποδοµές π.χ. 
αποχέτευση, κάδοι, εσωτερικό οδικό δίκτυο (ενότητα Α.5.2.4), 
της ελλιπούς οδικής διασύνδεσης µε Κοινότητες Συµπλέγµατος 
και της προβληµατικής συγκοινωνιακής σύνδεσης µε Λεµεσό 
(ενότητα Α.5.1.1, Α.5.1.2), λαµβάνεται µέριµνα σε επίπεδο 
Συµπλέγµατος για τη βελτίωση του οδικού δικτύου, τη µελέτη 
συγκοινωνιακής σύνδεσης και διερεύνησης βιωσιµότητας 
υποδοµών στη βάση του συνολικού πληθυσµού των 
Κοινοτήτων, και ΕΠΙΛΕΓΕΤΑΙ ως προτεραιότητα η παροχή 
ολοκληρωµένων υπηρεσιών προς τους πολίτες και η βελτίωση 
της προσπελασιµότας µεταξύ των Κοινοτήτων (Άξονες Ι & 
ΙΙΙ) 

- Για την προώθηση της ενσωµάτωσης του νέου πληθυσµού στην 
τοπική κοινωνία που δυσκολεύεται να αναπτύξει κοινωνικούς 
δεσµούς (ενότητα Α.2.2) ΕΠΙΛΕΓΕΤΑΙ ως προτεραιότητα η 
συµπλήρωση κοινωνικών υποδοµών για τη βελτίωση της 
ποιότητας ζωής και τη δηµιουργία διακριτών σηµείων αναφοράς 
της τοπικής κοινωνίας (Άξονας 3) 
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Σταθεροποιητικές στρατηγικές επιλογές 
- Για την ανάσχεση της απώλειας ή και αλλοίωσης φυσικών 

πόρων από τη µη λελογισµένη και οργανωµένη οικιστική 
ανάπτυξη και εξάπλωση (ενότητα Α.4.2.1, Α.7.1, Α.7.2) 
ΕΠΙΛΕΓΕΤΑΙ ως προτεραιότητα η προστασία των 
περιβαλλοντικών πόρων, της ήπιας οικιστικής 
φυσιογνωµίας και του αξιόλογου οικιστικού αποθέµατος σε 
συνδυασµό µε τον αυστηρότερο έλεγχο της οικιστικής 
ανάπτυξης (Άξονας 4). Την επιλογή αυτή διευκολύνει η 
ύπαρξη ενηµερωµένου κτηµατολογίου και χρηστικής 
εφαρµογής λογισµικού, όπου καταγράφονται οι καρτέλες 
ιδιοκτησιών (ενότητα Α.2.3, Α.8.1) 

 

Προληπτικές στρατηγικές επιλογές 
- Για την αποτροπή της πληθυσµιακής αποδυνάµωσης (αύξηση 

ηλικιωµένων, έξοδος νεότερων) (ενότητα Α.3.1) ΕΠΙΛΕΓΕΤΑΙ 
ως προτεραιότητα η παροχή καλύτερων υπηρεσιών για τη 
βελτίωση της ποιότητας ζωής και της ελκυστικότητας της 
περιοχής ως τόπου διαµονής (Άξονας 3) 

- Για την αποφυγή κινδύνων πυρκαγιών(ενότητα Α.4.1.3, Α.5.2.4) 
και την αντιµετώπιση της έλλειψης συστήµατος 
δασοπυροπροστασίας (ενότητα Α.4.1.3, Α.5.2.4) ΕΠΙΛΕΓΕΤΑΙ 
ως προτεραιότητα η δροµολόγηση ενεργειών για την 
αποτελεσµατική δασοπυρόσβεση (Άξονας 4) 

- Για την άρση της αδυναµίας ανάληψης και υλοποίησης 
συγχρηµατοδοτούµενων έργων λόγω περιορισµένων 
ανθρώπινων και υλικοτεχνικών πόρων (ενότητα Α.2.3, Α.8.1) 
λαµβάνεται µέριµνα σε επίπεδο Συµπλέγµατος για την από 
κοινού ανάληψη δράσεων, και ΕΠΙΛΕΓΕΤΑΙ ως προτεραιότητα 
η τόνωση της διαχειριστικής επάρκειας του Συµπλέγµατος 
(Άξονας ΙΙ) 
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Β.2.3. Σχολιασµός και επεξηγηµατικά στοιχεία προτεινόµενων παρεµβάσεων / action 

plans 

Στην παρούσα ενότητα περιλαµβάνεται περιγραφή των προτεινόµενων παρεµβάσεων και 

σχολιασµός των τεχνικών προϋποθέσεων και των προδιαγραφών υλικών, κατασκευών, κ.λπ. σε 

σχέση µε την εφαρµογή παρεµβάσεων, µε έµφαση σε αυτές πρώτης προτεραιότητας (action plans) 

και οµαδοποίηση ανά γενικό κορµό παρεµβάσεων, σε αντιστοιχία µε τους Άξονες Προτεραιότητας 

του Σχεδίου ∆ράσης. Σηµειώνεται ότι ο σχολιασµός των τεχνικών και άλλων προϋποθέσεων 

σχετικών µε τις προτεινόµενες παρεµβάσεις παρατίθεται σε οριζόντιο επίπεδο στις κοινότητες του 

Συµπλέγµατος, µε δεδοµένα τα παρεµφερή χωρο-αναπτυξιακά χαρακτηριστικά και τον 

προγραµµατισµό οµοειδών ή και κοινών ενεργειών στο Σύµπλεγµα, προκειµένου να επιταχυνθεί η 

αναπτυξιακή διαδικασία και να διευκολυνθεί η εφαρµοσιµότητα και διαχείριση του Σχεδίου ∆ράσης 

από τον προτεινόµενο Ενιαίο Φορέα Εφαρµογής του Ρυθµιστικού Σχεδίου (ΕΦΕΡΣ) των κοινοτήτων.  

 

Β.2.3.1 Παρεµβάσεις προστασίας και ανάδειξης φυσικών και πολιτιστικών πόρων 

Τα δάση της Κύπρου έχουν χαµηλή παραγωγικότητα σε ξύλο αλλά προσφέρουν άλλες 

πολύτιµες υπηρεσίες και αγαθά που αν και δύσκολα αποτιµώνται σε οικονοµικούς όρους, είναι 

σηµαντικά στοιχεία της οικονοµίας και ευηµερίας των κατοίκων. Τέτοιες υπηρεσίες είναι η δασική 

αναψυχή, ο οικοτουρισµός, η περιβαλλοντική εκπαίδευση, οι προστατευτικές λειτουργίες και η 

διατήρηση της βιοποικιλότητας.  

Στην περιοχή µελέτης όπως περιγράφηκε αναλυτικά στην «ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ», εντοπίζεται 

πλούσιο φυσικό απόθεµα και συγκεκριµένα: 

− Στα βόρεια της περιοχής (κοινότητες Μαθηκολώνης και Αψιούς) βρίσκεται το Κρατικό ∆άσος 

Λεµεσού που είναι ενταγµένο στο ευρωπαϊκό δίκτυο «Φύση 2000» (CY5000001), βλ. χάρτη 

Α.4α.  

− Επιπρόσθετα, τα ιδιωτικά δάση / δασικές και ηµι-φυσικές εκτάσεις απεικονίσθηκαν στο χάρτη 

Α.4β, καθ’ υπόδειξη του Τµήµατος ∆ασών, το οποίο µε την επιστολή µε Αρ. Φακ. 

5.02.003.05/23-02-2010 τόνισε την αναγκαιότητα προστασίας τους. Παράλληλα, το Τµήµα 

∆ασών τόνισε την ανάγκη προστασίας ως δέντρων µνηµείων της φύσης, του πλατάνου στο 

κέντρο της Φασούλας και των µεγάλων ελιών νοτίως του πυρήνα του Σπιταλίου. Σηµειώνεται 

ότι σύµφωνα µε το ∆ιάταγµα ∆ιατήρησης ∆έντρων του 2004 δεν υπάρχουν καταγεγραµµένα 

ως προστατευόµενα δέντρα στην περιοχή µελέτης, ωστόσο θεωρείται αναγκαία η έκδοση 

∆ιαταγµάτων βάσει του άρθρου 39 του περί Πολεοδοµίας και Χωροταξίας Νόµου. 

Όσον αφορά τα αξιόλογα πολιτιστικά και θρησκευτικά µνηµεία, αυτά θα µπορούσαν να 

αποτελέσουν πόλους έλξης του αρχαιολογικού και πολιτιστικού τουρισµού (tourist attraction sites). 
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Ο εντοπισµός των περιοχών αυτών σε συνδυασµό πάντα µε την ενδελεχή µελέτη της φέρουσας 

ικανότητας τους, και η ενσωµάτωσή τους σε ένα ευρύτερο δίκτυο πολλαπλής τουριστικής 

ανάπτυξης θα µπορούσε να προσφέρει πολιτιστικό και θρησκευτικό τουρισµό, και δυνατότητες για 

περαιτέρω ανάπτυξη µε σεβασµό πάντα στα περιθώρια δεκτικότητας του χώρου. 

Στο πλαίσιο µελέτης της συγκεκριµένης Κοινότητας, συµπεραίνεται ότι θα µπορούσαν να 

αναπτυχθούν οι παρακάτω τύποι τουρισµού, βάσει των συγκριτικών πλεονεκτηµάτων που διαθέτει: 

� Πολιτιστικός – Θρησκευτικός – Αρχαιολογικός Τουρισµός: Τα αξιόλογα πολιτιστικά και 

θρησκευτικά µνηµεία που υπάρχουν στην περιοχή µελέτης δύναται να αξιοποιηθούν µέσα 

από το σχεδιασµό και τη λειτουργία πολιτιστικών και θρησκευτικών διαδροµών 

� Οικολογικός Τουρισµός: Στην περίπτωση του οικολογικού τουρισµού, στην περιοχή µελέτης 

εντάσσονται παρεµβάσεις, όπως η ανάδειξη των περιοχών µε υψηλή οικολογική αξία, σε 

συνδυασµό µε τη δηµιουργία µονοπατιών της φύσης, παραποτάµιων πάρκων και 

δραστηριοτήτων φιλικών προς το περιβάλλον. Προς αυτή την κατεύθυνση πορεύεται και η 

δηµιουργία υποδοµών ενηµέρωσης σε σχέση µε τον οικοτουρισµό. 

Η ενηµέρωση, πληροφόρηση και ευαισθητοποίηση του κοινού πάνω σε ζητήµατα προστασίας 

και διατήρησης της φυσικής και πολιτιστικής κληρονοµιάς είναι ζητήµατα που απασχολούν την 

ερµηνεία του περιβάλλοντος (nature interpretation). 

Ένα ολοκληρωµένο σύστηµα ερµηνείας περιβάλλοντος περιλαµβάνει κυρίως τις εξής 

υποδοµές: 

� Μονοπάτια - εκπαιδευτικές διαδροµές, σήµανση - πινακίδες 

� Σηµεία θέας - Παρατηρητήρια 

� Κέντρο Πληροφόρησης 

� Εξοπλισµός υπαίθριας αναψυχής 

� Ενηµερωτικό έντυπο υλικό 

Στόχος είναι η δηµιουργία ενός οριοθετηµένου και οργανωµένου υπαίθριου εργαστηρίου 

εκπαίδευσης και ψυχαγωγίας, όπου ο επισκέπτης θα έχει τη δυνατότητα να έρθει σε άµεση επαφή 

µε το φυσικό περιβάλλον (είδη δένδρων, θάµνων και αναρριχητικών φυτών που αναπτύσσονται στο 

φυσικό περιβάλλον του µονοπατιού ή του πάρκου, καθώς και µε τύπους βλάστησης που υπήρχαν 

άλλοτε στο δάσος και σήµερα έχουν εξαφανισθεί) και µε το πολιτιστικό (εκκλησίες, αρχαιολογικοί 

χώροι, µνηµεία, νερόµυλοι κ.λπ).  

Παρακάτω, περιγράφονται αναλυτικά οι ως άνω υποδοµές και διατυπώνονται οι σκοποί 

υλοποίησής τους.  
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� ∆ιαδροµές ερµηνείας περιβάλλοντος / ∆ίκτυο µονοπατιών 

Ο σχεδιασµός και η διάταξη των µονοπατιών, είναι το µέσο που βοηθά τα µέγιστα στην 

«εκπαιδευτική εµπειρία», ενώ συγχρόνως ελαχιστοποιεί τις επιπτώσεις στα οικοσυστήµατα 

συγκρατώντας τους επισκέπτες και τις οχλήσεις σε συγκεκριµένη περιοχή. 

Το συνολικό µήκος των διαδροµών θα πρέπει να διαφέρει ανάλογα µε την ηλικία και τα 

ενδιαφέροντα των οµάδων των επισκεπτών. Η χάραξη του δικτύου των µονοπατιών, θα πρέπει να 

είναι τέτοια ώστε να ενοποιεί διαφορετικά στοιχεία του περιβάλλοντος, τόσο οικολογικά όσο και 

πολιτιστικά, και να τα αναδεικνύει κατάλληλα διευκολύνοντας παράλληλα και την περιβαλλοντική 

εκπαίδευση και πληροφόρηση του επισκέπτη. 

Μια σειρά διασυνδεόµενων µονοπατιών µπορεί να παρέχει ένα δίκτυο περιπάτων, που θα 

ποικίλουν, όπως περίπατοι για επισκέπτες µικρής ηλικίας και περίπατοι για πολύωρη πεζοπορία. Και 

στις δύο περιπτώσεις θα πρέπει κατά µήκος των µονοπατιών να δίνονται σαφείς πληροφορίες µε 

πινακίδες που θα δένουν αρµονικά µε το τοπίο. 

Απαραίτητη θα είναι η υλοποίηση κάποιων έργων στην περιοχή, όπως η χάραξη ή η 

συντήρηση των υπαρχόντων µονοπατιών για τη δηµιουργία δικτύου πεζοπορικών διαδροµών, η 

δηµιουργία ελεγχόµενων διαδροµών για συγκεκριµένες χρήσεις, όπως περπάτηµα, τρέξιµο, κ.λπ. 

Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί για την κατασκευή µονοπατιών ικανών να 

εξυπηρετήσουν άτοµα µε ειδικές ανάγκες, ενώ θα πρέπει να εξετάζεται και η ενδεχόµενη 

δυνατότητα διακίνησης επισκεπτών µε «φιλικά προς το περιβάλλον» µέσα (όπως ποδήλατα, άλογα, 

µουλάρια, κ.λπ.). 

Τα µονοπάτια θα πρέπει να είναι κατάλληλα µελετηµένα ώστε να εξυπηρετούν την χάραξη και 

λειτουργία τους. Συγκεκριµένα: 

- Τα µονοπάτια αποτελούν τη µοναδική σχεδόν πρόσβαση στην περιοχή και θα πρέπει να 

ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των µελλοντικών χρηστών τους. Η βασική απαίτηση των 

επισκεπτών είναι η άµεση και ασφαλής κυκλοφορία και η παροχή ευκαιριών για θέα και ποικιλία στη 

διαδροµή. 

- Η χάραξη των µονοπατιών θα πρέπει να ακολουθεί κατά το δυνατόν υπάρχοντα παλαιά 

µονοπάτια ή άλλες διανοίξεις (π.χ. γιδόστρατες) ώστε να περιοριστεί στο ελάχιστο δυνατό η 

καταστροφή της βλάστησης και κάθε άλλη διαταραχή ή όχληση. 

- Τα µονοπάτια θα περνούν απ' όλα τα επιθυµητά (θετικά) σηµεία, όπως π.χ. από σηµεία 

θέας, µικρά πλατώµατα όπου θα διαµορφωθούν καθιστικά, αξιοθέατα, εξωκλήσια, κ.ά. Κατά τη 

χάραξη θα πρέπει να αποφευχθούν τα δύσκολα και χωρίς ενδιαφέρον (αρνητικά) σηµεία, όπως τα 

σαθρά και επικίνδυνα µέρη, θέσεις µε µεγάλες κλίσεις, κ.ά. 
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Βάσει όλων των παραπάνω και στο πλαίσιο ανάπτυξης και προβολής των ιδιαίτερων 

πολιτιστικών και φυσικών χαρακτηριστικών που διαθέτουν οι Κοινότητες,  προτείνονται για το 

σύµπλεγµα των Κοινοτήτων τα παρακάτω µονοπάτια (θρησκευτικά, πολιτιστικά, περιβαλλοντικά) 

καθώς και κάποια περιβαλλοντικά και γραµµικά παραποτάµια πάρκα: 

∆ιαδροµές ερµηνείας περιβάλλοντος / ∆ίκτυο µονοπατιών 

� ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΕΣ – ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ∆ΙΑ∆ΡΟΜΕΣ 

Ιερός Ναός Αγίου Επιφανίου – Ιερός Ναός Παναγίας Χρυσογαλακτούσας – Ιερά Μονή 

Αµιρούς Κοινότητας Αψιούς – Ιερός Ναός Αγίου Γεωργίου Κοινότητας Μαθηκολώνης 

Το µονοπάτι ξεκινάει από την εκκλησία του Αγίου Επιφανίου που είναι οικοδόµηµα του 19ου 

αιώνα και στην αυλή του οποίου εκτίθενται αποµεινάρια των δυο παλαιών ελαιοτριβείων του 

χωριού, µια µυλόπετρα και µέρος του πιεστηρίου. Συνεχίζει βορειοανατολικά µέσα από το χωριό 

προς το ξωκλήσι της Παναγίας της Χρυσογαλακτούσας που είναι κτισµένο µεταξύ του 1700 – 1711, 

σε µια τοποθεσία µεταξύ του βουνού και του ποταµού Γαρρύλη. Από εκεί κατευθύνεται 

νοτιοανατολικά προς την Ιερά Μονή και τον Ιερό Ναό της Παναγίας της Φανερωµένης Αµιρούς, η 

ίδρυση της οποίας ανάγεται στον 12ον αιώνα όπου και µαρτυρείται σαν Βασιλοµονάστηρο. Το 

µονοπάτι συνεχίζει νοτιοανατολικά, µέσα από το κρατικό δάσος της Λεµεσού ώσπου να συναντήσει 

αρχικά τον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου του νέου οικισµού της Μαθηκολώνης και στη συνέχεια την 

αναπαλαιωµένη θολωτή εκκλησία του Αγίου Γεωργίου στον ερειπωµένο οικισµό. 

Το µονοπάτι διέρχεται µέσα από το κρατικό δάσος της Λεµεσού και συγκεκριµένα από τις 

νοτιοδυτικές παρυφές του Κακοµάλη, µια από τις νοτιότερες κορυφές του όρους Τροόδους, και από 

θέσεις που µπορεί κανείς να έχει µεγάλη θέα µέχρι τη θάλασσα του Ζυγίου. Εκτός από τις αξιόλογες 

βυζαντινές εκκλησίες, ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η ανάπτυξη άγριας βλάστησης που 

συναντάται κατά µήκος του µονοπατιού µε πιο συνήθη το πεύκο, τη λατζιά και την αντρουκλιά ενώ 

ενδιαφέροντες µεταξύ των παραπάνω είναι και οι γεωλογικοί σχηµατισµοί. 

Το µονοπάτι είναι γραµµικό, έχει µήκος 8 km και εκτιµώµενο χρόνο 3 – 3,5 ώρες. Είναι 

µονοπάτι µέτριου βαθµού δυσκολίας, µε κάποια ιδιαίτερα χαρακτηριστικά µορφολογίας εδάφους, 

όπως απότοµες υψοµετρικές διαφοροποιήσεις (ανήφορα ή/και κατήφορα), πορεία σε στενό ή/και 

απότοµο έδαφος. 

Ιερός Ναός Αγίου Επιφανίου – Ιερός Ναός Παναγίας Χρυσογαλακτούσας Κοινότητας 

Αψιούς – Ιερός Ναός Αγίου Γεωργίου – Ιερός Ναός Παναγίας Χρυσελεούσης – Ιερός 

Ναός Αγίου Ρηγίνου Κοινότητας Φασούλας – Ιερός Ναός Αγίας Άννας Κοινότητας 

Σπιταλίου 

Το µονοπάτι ξεκινάει από την εκκλησία του Αγίου Επιφανίου που είναι οικοδόµηµα του 19ου 

αιώνα και στην αυλή του οποίου εκτίθενται αποµεινάρια των δυο παλαιών ελαιοτριβείων του 
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χωριού, µια µυλόπετρα και µέρος του πιεστηρίου. Συνεχίζει βορειοανατολικά µέσα από το χωριό 

προς το ξωκλήσι της Παναγίας της Χρυσογαλακτούσας που είναι κτισµένο µεταξύ του 1700 – 1711, 

σε µια τοποθεσία µεταξύ του βουνού και του ποταµού Γαρρύλη. Από εκεί συνεχίζει νότια µέχρι να 

συναντήσει το ερειπωµένο µικρό ξωκλήσι του Αγίου Γεωργίου στην κοινότητα Φασούλας και στη 

συνέχεια την εκκλησία της Παναγίας της Χρυσελεούσης, την ύπαρξη της οποίας µαρτυρούν µονάχα 

τέσσερις µισογκρεµισµένοι εξωτερικοί τοίχοι και τον ερειπωµένο ναό των Αγίων Ρηγίνου και Ορέστη 

που ανοικοδοµήθηκε περί τα τέλη του 20ου αιώνα δίπλα στον οποίο υπάρχει και ο τάφος του Αγίου 

Ρηγίνου. Τέλος, το µονοπάτι συνεχίζει µε πορεία προς τα δυτικά σχεδόν παράλληλα µε το ρέµα 

Φασούλας – Σπιταλίου µέχρι να συναντήσει την εκκλησία της Αγίας Άννας. 

Το µονοπάτι διέρχεται από το κρατικό δάσος της Λεµεσού. Κατά την προσπέλαση του 

συναντά κανείς κατά τόπους αραιή και πυκνή βλάστηση,  ενώ όταν εισέρχεται στα όρια της 

Κοινότητας Φασούλας και κατευθύνεται προς το τέρµα του µονοπατιού διέρχεται από 

καλλιεργήσιµες εκτάσεις µε χαρουπιές, αµυγδαλιές, ελιές, σιτηρά και εσπεριδοειδή. Το µονοπάτι 

διασταυρώνεται µε τον οδικό άξονα που συνδέει Αψιού και Μαθηκολώνη. 

Το µονοπάτι είναι γραµµικό, έχει µήκος 6,5 km περίπου και εκτιµώµενο χρόνο 2,5 ώρες. Είναι 

µέτριου βαθµού δυσκολίας, µε κάποια ιδιαίτερα χαρακτηριστικά µορφολογίας εδάφους, όπως 

απότοµες υψοµετρικές διαφοροποιήσεις (ανήφορα ή/και κατήφορα), πορεία σε στενό ή/και απότοµο 

έδαφος. 

� ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ∆ΙΑ∆ΡΟΜΕΣ 

Κτίρια της Οινοποιητικής  - Παλιόµυλος – Βρύσες - Βρύση του Κούκουρα – Ρωµαϊκοί 

τάφοι Κουµάνας Κοινότητας Αψιούς 

Το µονοπάτι ξεκινάει από τα κτίρια της Οινοποιητικής όπου για πολλά χρόνια γινόταν η 

επεξεργασία του σταφυλιού για την παραγωγή της κουµανταρίας και συνεχίζει µέσα στο χωριό προς 

τον αξιόλογο νερόµυλο (Παλιόµυλο) συναντώντας τις διάσπαρτες βρύσες µε πόσιµο νερό που 

αντικατοπτρίζουν την πολιτιστική ιστορία της Κοινότητας Αψιού. Από εκεί το µονοπάτι συνεχίζει 

νοτιοανατολικά και αναβαίνοντας στον υψηλότερο λόφο του χωριού την Κουµάνα καταλήγει στην 

Βρύση του Κάκουρα. Στην περιοχή αυτή βρίσκονται και οι ρωµαϊκοί τάφοι της Κουµάνας. Η 

συγκεκριµένη τοποθεσία είναι συνδεδεµένη µε µια παράδοση, σύµφωνα µε την οποία η Κουµάνα 

«έχει τόσους θησαυρούς, που αν βρεθούν, θα µπορούν να θρέψουν την Κύπρο για εφτά χρόνια». 

Προσφέρει σχεδόν στο σύνολό του εξαιρετική θέα και διέρχεται κατά διαστήµατα µέσα από 

πανέµορφες συστάδες δέντρων και πλούσια βλάστηση - ενδηµικά δασοπονικά είδη για την Κύπρο 

όπως το κυπαρίσσι, ο αόρατος, ο πλάτανος, ο σκλήδρος, η λατζιά, το κέδρο κλπ -συναντώνται 

εκατέρωθεν του µονοπατιού ενώ το τέρµα του είναι προτεινόµενο σηµείο θέας - παρατηρητήριο.  

Το µονοπάτι είναι γραµµικό, έχει µήκος 3,5 km περίπου και εκτιµώµενο χρόνο 1,5 ώρες. Είναι 

µονοπάτι µέτριου βαθµού δυσκολίας, µε κάποια ιδιαίτερα χαρακτηριστικά µορφολογίας εδάφους, 
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όπως απότοµες υψοµετρικές διαφοροποιήσεις (ανήφορα ή/και κατήφορα), πορεία σε στενό ή/και 

απότοµο έδαφος. 

Ρωµαϊκοί τάφοι Κουµάνας Κοινότητας Αψιούς - Εγκαταλελειµµένος σταθµός εναέριας 

εγκατάστασης µεταφοράς αµιάντου Κοινότητας Σπιταλίου - Ιερό του Λαβρανίου ∆ιός – 

Αλώνια Κοινότητας Παλώδιας 

Το µονοπάτι ξεκινά από την περιοχή που βρίσκονται και οι ρωµαϊκοί τάφοι της Κουµάνας στην 

Κοινότητα Αψιούς. Η συγκεκριµένη τοποθεσία είναι συνδεδεµένη µε µια παράδοση, σύµφωνα µε 

την οποία η Κουµάνα «έχει τόσους θησαυρούς, που αν βρεθούν, θα µπορούν να θρέψουν την 

Κύπρο για εφτά χρόνια». Συνεχίζει νότια µέχρι τον εγκαταλελειµµένο σταθµό εναέριας 

εγκατάστασης µεταφοράς αµιάντου µε αναβίωση της παλιάς ιστορίας ορυχείων εξόρυξης αµιάντου 

και στη συνέχεια µέχρι το λοφίσκο – εντός της Κοινότητας Φασούλας – που είναι αφιερωµένος στο 

∆ία τον Λαβράνιο. Η τοποθεσία αυτή, η κορφή δηλαδή µε το ναό του ∆ία, ονοµάζεται «Μούττη του 

∆ία» ή αλλιώς «Κορφή του ∆ία». Από τη θέση αυτή το µονοπάτι συνεχίζει µε κατεύθυνση 

νοτιοδυτικά µέχρι τα «Αλώνια» της Κοινότητας Παλώδιας, όπου και προτείνεται η δηµιουργία 

θεµατικού πάρκου για διοργάνωση φεστιβάλ και εκδηλώσεων. 

Προσφέρει σχεδόν στο σύνολό του εξαιρετική θέα και διέρχεται κατά διαστήµατα µέσα από 

πανέµορφες συστάδες δέντρων και πλούσια βλάστηση. Ενδηµικά δασοπονικά είδη για την Κύπρο 

όπως το κυπαρίσσι, ο αόρατος, ο πλάτανος, ο σκλήδρος, η λατζιά, το κέδρο κλπ συναντώνται 

εκατέρωθεν του µονοπατιού ενώ σε κάποια σηµεία διασταυρώνεται µε οδούς που οδηγούν προς 

τους κοντινούς οικισµούς. 

Το µονοπάτι είναι γραµµικό, έχει µήκος 9,5 km περίπου και εκτιµώµενο χρόνο 5 ώρες. Είναι 

µέτριου βαθµού δυσκολίας, µε κάποια ιδιαίτερα χαρακτηριστικά µορφολογίας εδάφους, όπως 

απότοµες υψοµετρικές διαφοροποιήσεις (ανήφορα ή/και κατήφορα), πορεία σε στενό ή/και απότοµο 

έδαφος. 

� ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ∆ΙΑ∆ΡΟΜΕΣ 

Σταλαχτίτες Αψιούς 

Το µονοπάτι ξεκινάει µέσα από το χωριό και πιο συγκεκριµένα από δρόµο στο βόρειο τµήµα 

του καινούριου σχολικού συγκροτήµατος της Αψιούς, µε κατεύθυνση από νότια προς βόρεια και 

ακολουθώντας διαδροµή 3,5 περίπου χιλιοµέτρων καταλήγει στη σπηλιά µε τους σταλαχτίτες. 

Το µονοπάτι διέρχεται µέσα από την προστατευόµενη περιοχή Natura2000 - Τόπο Κοινοτικής 

Σηµασίας (SCI) «∆άσος Λεµεσού» µε κωδικό τόπου CY5000001 και πιο συγκεκριµένα µέσα από τον 

κατάφυτο Κακκοµάλη, µια από τις νοτιότερες κορυφές του όρους Τροόδους, και προσφέρει 

πανοραµική θέα τόσο προς το όρος Όλυµπος όσο και προς τα Αψιού και Μαθηκολώνη. 

Βορειανατολικά της πορείας ξεπροβάλλει «το πράσινο του πεύκου, της λατζιάς, της αντρουκλιάς», 
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ενώ νοτιοδυτικά εµφανίζονται ο γκρεµός των Ανωγίων ο οποίος σε συνδυασµό µε τον γκρεµό του 

Πετσή δηµιουργούν την εικόνα µιας άγριας ρεµατιάς. 

Το µονοπάτι είναι γραµµικό, έχει µήκος 3,5 km περίπου και εκτιµώµενο χρόνο 1 – 1,5 ώρες. 

Είναι µονοπάτι ψηλού βαθµού δυσκολίας λόγω διαδροµής µε δύσκολα χαρακτηριστικά µορφολογίας 

εδάφους, όπως ιδιαίτερα απότοµες υψοµετρικές διαφοροποιήσεις (ανήφορα ή/και κατήφορα), 

πορεία σε ιδιαίτερα ανώµαλο ή/και ολισθηρό, ή/και απόκρηµνο έδαφος. Ακατάλληλο για µικρά 

παιδιά. 

Παραποτάµιο γραµµικό πάρκο Γαρρύλη στην Κοινότητα Αψιούς 

Το προτεινόµενο πάρκο αναπτύσσεται κατά µήκος και εκατέρωθεν του ποταµού Γαρύλλη, ο 

οποίος αποτελεί ένα σηµαντικό γεωφυσικό στοιχείο ξεκινώντας µέσα από το χωριό και πιο 

συγκεκριµένα από το βορειοανατολικό του τµήµα και συνεχίζει προς τα νότια ακολουθώντας τη ροή 

του ποταµού µέχρι τα όρια της Κοινότητας Αψιούς. Πρόκειται για ένα περιβαλλοντικό πάρκο, 

περιλαµβάνοντας όλους τους τύπους οικοτόπων (π.χ. Παραποτάµιες στοές και συστάδες Nerio-

Tamaricetea κ.λπ) που αναπτύσσονται στο παραποτάµιο φυσικό οικοσύστηµα.  

Περιµετρικά του πάρκου προτείνεται κυκλικό περιηγητικό µονοπάτι, ώστε να είναι πιο εύκολη 

για τον επισκέπτη η µελέτη των επιµέρους στοιχείων της φύσης ενώ παράλληλα θα του παρέχονται 

σηµεία ξεκούρασης, πληροφόρησης για το πάρκο κ.λπ.  

Παραποτάµιο γραµµικό πάρκο Σπιταλίου - Φασούλας  

Πρόκειται για το ποτάµι που ξεκινά από το δυτικό όριο της Κοινότητας Σπιταλίου µέχρι το 

δυτικό τµήµα του οικισµού της Φασούλας. Το πάρκο θα αναπτύσσεται κατά µήκος και εκατέρωθεν 

του ποταµιού, περιλαµβάνοντας όλους τους τύπους οικοτόπων (π.χ. Παραποτάµιες στοές και 

συστάδες Nerio-Tamaricetea κ.λπ) που αναπτύσσονται στο παραποτάµιο φυσικό οικοσύστηµα. 

Περιµετρικά του πάρκου προτείνεται κυκλικό περιηγητικό µονοπάτι, ώστε να είναι πιο εύκολη 

για τον επισκέπτη η µελέτη των επιµέρους στοιχείων της φύσης ενώ παράλληλα θα του παρέχονται 

σηµεία ξεκούρασης, πληροφόρησης για το πάρκο κ.λπ. 

Για την υλοποίηση των παραποτάµιων γραµµικών πάρκων απαιτούνται οι κάτωθι ενέργειες: 

- Προκήρυξη – Εκπόνηση µελέτης οριοθέτησης ρέµατος  

- Προκήρυξη Μελέτης «Επέκταση / αναβάθµιση / συντήρηση περιηγητικού µονοπατιού»  

- Εκπόνηση Μελέτης «Επέκταση / αναβάθµιση / συντήρηση περιηγητικού µονοπατιού» – 

Έγκριση 

- Προκήρυξη έργου που προέκυψε από την προαναφερθείσα µελέτη 

- Κατασκευή έργου επέκτασης και αναβάθµισης µονοπατιού 

- Προµήθεια προβλεπόµενου εξοπλισµού 
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Περιβαλλοντικό Πάρκο Μαθηκολώνης 

Πρόκειται για µια περιοχή στο νοτιοδυτικό τµήµα του οικισµού και της έκτασης των 

εκτοπισθέντων, τµήµα της οποίας εντάσσεται και στο κρατικό δάσος της Λεµεσού µε πλούσια 

βλάστηση, σηµαντικούς τύπους οικοτόπων και πανίδα που µπορεί να προσελκύσει το ενδιαφέρον 

των τουριστών για παρατήρηση. 

Τα θερµόφιλα πευκοδάση της τραχείας πεύκης (Pinus brutia) και ενδηµικές σερπεντινόφιλες 

χασµοφυτικές κοινότητες είναι ενδηκτικοί τύποι οικοτόπων που αναπτύσσονται στην περιοχή και 

που αποτελούν αξιόλογα τοπία. 

� ΓΕΩΛΟΓΙΚΕΣ ∆ΙΑ∆ΡΟΜΕΣ 

Παραµύθα – Γεράσα – Αψιού – Μαθηκολώνη – Άγιος Αθανάσιος 

Πλείστοι ενδιαφέροντες γεωλογικοί σχηµατισµοί είναι τα σηµαντικά σηµεία της διαδροµής, 

Εεντοπίζονται ασβεστο-ανθρακικά ιζηµατογενή πετρώµατα, που βρίσκονται σε τεκτονική επαφή µε 

τα πλουτώνια πετρώµατα του «∆άσους Λεµεσού». Πιο συγκεκριµένα, ιδιαίτερης αναφοράς είναι τα 

πετρώµατα των σχηµατισµών Λευκάρων, Πάχνας και Μονής. Εκτός αυτών υπάρχει τεράστια ποικιλία 

πετρωµάτων σε δείγµατα  των οποίων στηρίζονται οι επιστήµονες προσπαθώντας να εξηγήσουν την 

ιδιαιτερότητα του εδάφους της περιοχής. 

Το µονοπάτι είναι γραµµικό, έχει συνολικό µήκος 14,5 km περίπου και εκτιµώµενο χρόνο 7 

ώρες. Είναι εύκολο µονοπάτι, χωρίς ιδιαίτερα προβλήµατα µορφολογίας εδάφους και ήπιες 

υψοµετρικές διαφοροποιήσεις. 

� ΣΗΜΕΙΑ ΘΕΑΣ - ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΑ 

Κουµάνα 

Το σηµείο θέας χωροθετείται στα νοτιοανατολικά της Αψιούς σε µια σειρά από λόφους µε 

υψηλότερο σηµείο την «Κουµάνα ή Κουµάντα», ονοµασία που προέρχεται από την κουµανταρία. 

Σύµφωνα µε την παράδοση, στην Κουµάνα υπάρχουν κρυµµένοι θησαυροί που µπορούν να 

θρέψουν την Κύπρο για εφτά χρόνια. 

Η θέα είναι πανοραµική και καλύπτει εκτός από την Κοινότητα Αψιούς και ένα µεγάλο µέρος 

των Κοινοτήτων της επαρχίας Λεµεσού. 

Σταλαχτίτες Αψιούς 

Το σηµείο εντοπίζεται στον κατάφυτο Κακκοµάλη, µια από τις νοτιότερες κορυφές του όρους 

Τροόδους, και προσφέρει πανοραµική θέα τόσο προς το όρος Όλυµπος όσο και προς την Αψιού και 

Μαθηκολώνη. Βορειανατολικά της πορείας ξεπροβάλλει «το πράσινο του πεύκου, της λατζιάς, της 

αντρουκλιάς», ενώ νοτιοδυτικά εµφανίζονται ο γκρεµός των Ανωγίων ο οποίος σε συνδυασµό µε 

τον γκρεµό του Πετσή δηµιουργούν την εικόνα µιας άγριας ρεµατιάς. 
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Σηµείο θέας Αψιούς 

Το σηµείο εντοπίζεται στην κυβερνητική έκταση παραπλεύρως του νεο-ανεγειρόµενου 

Περιφερειακού ∆ηµοτικού Σχολείου και προσφέρει πανοραµική θέα τόσο προς τον Κακοµάλη όσο 

και προς την Αψιού και τη Μαθηκολώνη. 

Τα µονοπάτια και τα περιβαλλοντικά πάρκα που περιγράφηκαν παραπάνω για να θεωρηθούν 

οργανωµένα θα πρέπει να εξοπλιστούν µε πινακίδες σήµανσης και ερµηνείας, περίπτερα 

πληροφόρησης, υπαίθριες δραστηριότητες για µικρούς και µεγάλους, οργανωµένους χώρους 

εξυπηρέτησης του κοινού, που θα βοηθούν τον επισκέπτη να κινηθεί µε άνεση και ασφάλεια µέσα 

στο πάρκο, να οργανώσει την περιήγηση του σύµφωνα µε τα ενδιαφέροντα και τον διαθέσιµο 

χρόνο του ώστε να αποκτήσει µια βιωµατική εµπειρία του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος. 

Απώτερος στόχος είναι να ενηµερωθούν, να ευαισθητοποιηθούν και ν’ αποκτήσουν οι επισκέπτες 

θετικές στάσεις και συµπεριφορές για τη σηµασία του φυσικού περιβάλλοντος, ώστε ν’ αποκτήσουν 

οικολογική συνείδηση και περιβαλλοντική ευθύνη απ’ τη µια και να ενηµερωθούν για τον πολιτισµό 

και την ιστορία της περιοχής απ’ την άλλη. 

Στις δράσεις τέτοιας φύσης έργων περιλαµβάνεται, επίσης, η λειτουργία και η οργάνωση της 

λειτουργίας και του εκθεσιακού περιεχοµένου κάποιου Κέντρου Υποδοχής Επισκεπτών. Η οργάνωση 

του κέντρου κρίνεται αναγκαία για τη δηµιουργία πετυχηµένων και οικονοµικά βιώσιµων υποδοµών 

οι οποίες θα ανταποκρίνονται στις σύγχρονες απαιτήσεις και θα σηµατοδοτούν σηµεία 

συγκέντρωσης, ενηµέρωσης, εκκίνησης και σωστής διάχυσης των επισκεπτών. 

Στο πλαίσιο τέλος, της προβολής και ανάδειξης του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος, 

είναι απαραίτητος ο σχεδιασµός και η παραγωγή πλούσιου και ολοκληρωµένου ενηµερωτικού 

υλικού, έντυπης και ηλεκτρονικής µορφής, το οποίο θα συνθέτουν οικοτουριστικοί χάρτες και 

οδηγοί, έντυπα, αφίσες και cd-rom. 

Παρακάτω γίνεται µια σύντοµη αναφορά στο συνοδευτικό εξοπλισµό που απαιτείται για την 

πλήρη και αρτιµελή λειτουργία ενός ολοκληρωµένου συστήµατος προστασίας και ανάδειξης του 

φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος της περιοχής. 

� Κέντρο Πληροφόρησης 

Βασικό πυρήνα ενός συστήµατος ερµηνείας περιβάλλοντος αποτελεί το Κέντρο 

Πληροφόρησης (Κ.Π.). Πρόκειται για ένα χώρο ζωτικής σηµασίας, αφού µετά από την επίσκεψη του 

κοινού στο Κέντρο Πληροφόρησης, η συµπεριφορά και οι διαθέσεις του επηρεάζονται και 

κατευθύνονται. Είναι το κατάλληλο µέρος για να πληροφορηθεί κανείς τα -ήδη επιλεγµένα- εστιακά 

κέντρα ή διαδροµές και τις δραστηριότητες και, στην συνέχεια, να κινηθεί ανάλογα µε τις 

προτιµήσεις του συµµετέχοντας σε ατοµικά ή οµαδικά προγράµµατα. 
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Το κτίριο του Κέντρου Πληροφόρησης θα πρέπει να είναι το περισσότερο "αναγνωρίσιµο" 

κτίριο στην περιοχή. Η χωροθέτησή του θα πρέπει να είναι τέτοια ώστε αφενός µεν να καθιστά 

εύκολο τον εντοπισµό του, αφετέρου δε να εξασφαλίζει την εύκολη πρόσβαση σ' αυτό. 

Ταυτόχρονα, η δοµή του θα πρέπει να είναι τέτοια που να αντιπροσωπεύει και να εναρµονίζεται 

πλήρως µε τον περιβάλλοντα χώρο. 

Το Κέντρο Πληροφόρησης είναι σκόπιµο να χωροθετηθεί εντός υπάρχοντος οικισµού µε 

άµεση πρόσβαση σε κάποιο φυσικό στοιχείο του περιβάλλοντος (π.χ. ποτάµι, δάσος κ.λπ), για 

λόγους ασφάλειας αλλά και ενίσχυσης της επισκεψιµότητας, ώστε να στηρίζονται έµµεσα και άλλες 

δραστηριότητες (π.χ. διατροφή, οργάνωση περιηγήσεων, κ.λπ.) και παράλληλα να µην διακυβεύεται 

πιθανή υποβάθµιση του φυσικού περιβάλλοντος από τη διακίνηση των επισκεπτών. 

Το Κέντρο Πληροφόρησης αποτελεί -όπως έχει αναφερθεί- µέρος ενός συστήµατος, το οποίο 

έχει ως στόχο να προσελκύσει επισκέπτες στην περιοχή και να κατευθύνει κατάλληλα την κίνηση 

αυτών ώστε να υπάρξει η µεγαλύτερη δυνατή πληροφόρησή τους, αλλά και η διασφάλιση της 

προστασίας του ευαίσθητου οικοσυστήµατος της περιοχής. Παράλληλα, απευθύνεται και στους 

κατοίκους της περιοχής µε στόχο την ενηµέρωση και ευαισθητοποίησή τους. 

Ως κύριες λειτουργίες του ορίζονται: 

� η υποδοχή των επισκεπτών στο χώρο, 

� η πληροφόρηση και ευαισθητοποίησή τους σε θέµατα περιβάλλοντος, 

� η κατεύθυνσή τους σε τουριστικές δραστηριότητες ήπιας µορφής που θα δηµιουργηθούν στην 

περιοχή. 

� Σήµανση - Πινακίδες 

Η σήµανση αποτελεί σηµαντικό στοιχείο κάθε συστήµατος ερµηνείας και της οργάνωσης της 

τουριστικής και εκπαιδευτικής ανάδειξης. Οι πινακίδες ενός συστήµατος αποτελούν το βασικότερο 

µέσο παροχής πληροφοριών προς τους επισκέπτες, οι οποίες αφορούν επιτρεπόµενες και µη χρήσεις 

σε µια περιοχή, πληροφορίες προσανατολισµού καθώς και εξειδικευµένες πληροφορίες για στοιχεία 

του χώρου. 

Οι πληροφορίες πρέπει να είναι συγκεκριµένες, ξεκάθαρες, συγκροτηµένες, ευδιάκριτες και 

κατανοητές από το ευρύ κοινό. Οι πινακίδες τοποθετούνται σε θέσεις που είναι εύκολο να 

διαβαστούν και σε καµιά περίπτωση δεν θα πρέπει να κυριαρχούν στο τοπίο. Βασικό είναι επίσης, να 

τοποθετούνται σε θέσεις προφυλαγµένες από τις καιρικές συνθήκες (όσο αυτό είναι εφικτό). 

Ανάλογα µε το σκοπό που εξυπηρετούν και τη θεµατολογία τους, διαχωρίζονται οι παρακάτω 

έξι (6) τύποι πινακίδων: 
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1. Πινακίδες "υποδοχής" που καλωσορίζουν στην περιοχή. Είναι οι πρώτες πινακίδες που βλέπουν 

οι επισκέπτες και γι' αυτό θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή κατά τη χωροθέτησή τους. Ο 

σκοπός που εξυπηρετούν είναι να δηµιουργούν την αίσθηση στους επισκέπτες ότι εισέρχονται 

σε µια προστατευµένη περιοχή. 

2. Πινακίδες προσανατολισµού - κατεύθυνσης - ρύθµισης. Τοποθετούνται κυρίως σε 

διασταυρώσεις δρόµων, µονοπατιών, διαδροµών. Σκοπό έχουν να κατευθύνουν (ή να 

καθοδηγούν) τους επισκέπτες στο Κέντρο Πληροφόρησης, στα Παρατηρητήρια ή/και σε 

επιλεγµένα µονοπάτια, κ.λπ., ενηµερώνοντας τους για την πορεία της διαδροµής και τις 

εναλλακτικές διαδροµές που µπορούν να ακολουθήσουν. 

3. Μεγάλες ενηµερωτικές πινακίδες. Τοποθετούνται σε κατάλληλα επιλεγµένα σηµεία και ο 

σκοπός τους είναι να ενηµερώνουν για τα αξιόλογα στοιχεία του φυσικού και ανθρωπογενούς 

περιβάλλοντος της συγκεκριµένης περιοχής και να εντάσσουν τον επισκέπτη στους σκοπούς 

και τους στόχους της προστασία της. 

4. Ενηµερωτικές πινακίδες (ή/και αναλόγια) σε µονοπάτια - παρατηρητήρια - θέσεις θέας. 

Τοποθετούνται σε αξιόλογα σηµεία κατά µήκος επιλεγµένων διαδροµών και στα 

παρατηρητήρια ή τις θέσεις θέας µε σκοπό να ενηµερώσουν τους επισκέπτες για τα σηµεία 

ενδιαφέροντος και να επιστήσουν την προσοχή τους σε αυτά. 

5. Περιστασιακές/έκτακτες πινακίδες. Τοποθετούνται σε έκτακτες περιπτώσεις για να 

ενηµερώσουν και να εξηγήσουν τυχόν αλλαγές στα ήδη καθορισµένα προγράµµατα και να 

ζητήσουν την κατανόηση των επισκεπτών. 

6. Πινακίδες ασφάλειας. Τοποθετούνται σε κτήρια και σε σηµεία της περιοχής όπου συνήθως 

εκτελούνται εργασίες και εφιστούν την αυξηµένη προσοχή των επισκεπτών προκειµένου να 

αποφευχθούν ατυχήµατα. 

Τέλος, σε κάθε πινακίδα θα πρέπει να απεικονίζεται το λογότυπο της περιοχής και να 

αναγράφονται τα στοιχεία και οι συντελεστές του προγράµµατος. 

� Εξοπλισµός υπαίθριας αναψυχής 

Η ανάπτυξη χώρων ανάπαυσης και γεύµατος είναι απαραίτητη για την περιοχή µελέτης καθώς 

ενδείκνυται για δραστηριότητες υπαίθριας αναψυχής και πεζοπορίας. Τονίζεται ότι οι αναγκαίες 

διαρρυθµίσεις του χώρου και η κατασκευή των απαραίτητων έργων θα πρέπει να είναι πολύ 

προσεγµένες και προσαρµοσµένες, όσο το δυνατό περισσότερο, στο φυσικό περιβάλλον. 

Στην περιοχή µελέτης, σε προσεκτικά επιλεγµένες θέσεις, προτείνεται να κατασκευαστούν 

πέτρινα ή ξύλινα παγκάκια, τραπεζόπαγκοι, κιόσκια ή κάποιες λιθόδµητες κατασκευές, µε παράλληλη 

πρόβλεψη για κάδους απορριµµάτων.  
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� Έκδοση ∆ιαταγµάτων ∆ιατήρησης ∆έντρων 

Προτείνεται η προστασία και δηµοσίευση ∆ιαταγµάτων ∆ιατήρησης βάσει του άρθρου 39 

του Ν. 90/72, των αξιόλογων δέντρων (µεµονωµένων ή σε συστάδες) της ευρύτερης περιοχής 

µελέτης, όπως τα πλατάνια, οι ελιές, οι χαρουπιές, κ.λπ.. 

Σηµειώνεται ότι σύµφωνα µε στοιχεία του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και 

Περιβάλλοντος έχουν εκδοθεί ∆ιατάγµατα ∆ιατήρησης για περίπου 50 δέντρα (ενώ η έκδοση των 

σχετικών ∆ιαταγµάτων για άλλα τόσα βρίσκεται σε προχωρηµένο στάδιο). Τα δέντρα αυτά 

αποτελούν «µνηµεία της φύσης» και απειλούνται, εκτός από τη φυσική φθορά που είναι 

αναπόφευκτη, από τις πυρκαγιές, την ανοµβρία, τις κλιµατικές αλλαγές, από φυσικούς παράγοντες, 

από εργασίες ανάπτυξης και διάφορες άλλες ανθρώπινες δραστηριότητες. Για αυτό το λόγο, το 

Κράτος µέσω του Τµήµατος ∆ασών προβαίνει στο συστηµατικό έλεγχο και τη συνεχή αξιολόγηση 

της κατάστασης κάθε δέντρου, καθώς και στη λήψη µέτρων συντήρησης για να περιοριστεί ο 

ρυθµός φθοράς και τα δέντρα να διατηρήσουν την υγεία και τη ζωτικότητά τους.  

Ειδικότερα, βασικά µέτρα για την προστασία αξιόλογων δέντρων ή οµάδων δέντρων και την 

επιβράδυνση των συµπτωµάτων γήρανσής τους, αφορούν στα εξής: 

1. Σε περιπτώσεις που υπάρχουν πλακόστρωτα, µπετόν ή άσφαλτος µέσα στην περιοχή της 

κόµης του δέντρου, θα πρέπει να ανοίγονται τρύπες ή να γίνονται µικρές σχάρες στο ριζικό 

σύστηµα του δέντρου για να διευκολύνεται ο αερισµός των ριζών και για να τροφοδοτείται 

το δέντρο µε νερό, υγρή λίπανση ή ακόµα και ειδικά φυτοφάρµακα. Εν γένει θα πρέπει να 

αποφεύγεται η επίστρωση περιµετρικά του κορµού µε τα άνω υλικά και να επιλέγονται 

άλλες φιλοπεριβαλλοντικές λύσεις.   

2. Να αποφεύγεται η τοποθέτηση κατασκευών και καρφιών στον κορµό και τα κλαδιά του 

δέντρου γιατί έτσι προκαλούνται πληγές που εµποδίζουν την ανάπτυξή του και 

διευκολύνουν την είσοδο παθογόνων οργανισµών. 

3. Να αποφεύγεται η αφαίρεση κλαδιών από το δέντρο χωρίς τη συµβουλή κάποιου ειδικού, 

καθώς η µη προσεκτική αφαίρεση κλαδιών δηµιουργεί προβλήµατα διατάραξης της 

ισορροπίας και συνοχής της κόµης µε αποτέλεσµα το δέντρο να κινδυνεύει µε ξερίζωµα από 

ισχυρούς ανέµους.  

4. Εφόσον υπάρχει η δυνατότητα και κρίνεται αναγκαίο, το δέντρο να ποτίζεται και να 

λιπαίνεται. 

5. Να αποφεύγεται η τοποθέτηση πλακόστρωτου ή ασφάλτου µέχρι τον κορµό, καθώς 

προκαλείται ουσιαστικά ο ‘‘στραγγαλισµός’’ του δέντρου. 

 

Οι προτάσεις περιηγητικών διαδροµών και δικτύωσης τοπόσηµων πολιτισµικής αξίας των 

Κοινοτήτων απεικονίζονται στο χάρτη Β.2.2. 
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Προβολή και διαφήµιση περιβαλλοντικών και πολιτιστικών πόρων 

Περιλαµβάνεται η έκδοση τουριστικών και πληροφοριακών φυλλαδίων για τις διαδροµές 

«Φύσης, Πολιτισµού και Επιστηµών» (1.000 φυλλάδια) και για τις θρησκευτικές διαδροµές και 

τοπική ιστορία και παράδοση (1.000 φυλλάδια), δηλ. συνολικά 2.000 φυλλάδια, καθώς και η 

εκποµπή σχετικών ενηµερωτικών µηνυµάτων σε ΜΜΕ (broadcasts στο ραδιόφωνο, TV), η ανάρτηση 

σχετικής πληροφορίας στο internet (ιστοσελίδα Κοινότητας και ΚΟΤ) και σε blogs κοινωνικής 

δικτύωσης, σε άρθρα και διαφηµίσεις στον τύπο, κ.ά. Για τα φυλλάδια (δηµιουργικό και εκτυπώσεις) 

λαµβάνεται κατά προσέγγιση τιµή 1,5 Ευρώ το τεµάχιο και για τις διαφηµιστικές καταχωρήσεις κατ΄ 

εκτίµηση 500 Ευρώ έκαστη. 

Επίσης, περιλαµβάνεται η τοποθέτηση χαρτών ευκρινούς σήµανσης και πληροφόρησης για τις 

διαδροµές «Φύσης, Πολιτισµού & Επιστηµών» σε καίρια σηµεία και διασταυρώσεις. Προτείνονται 12 

πινακίδες σε ξύλινα πλαίσια (ενδεικτικό κόστος 200 Ευρώ ανά πινακίδα), από µία στις πύλες 

εισόδους και εξόδου στην Κάτω Αψιού για τους αξιόλογους γεωλογικούς σχηµατισµούς, από µία 

στην Πάνω Αψιού και στη διασταύρωση προς Μονή Αµιρούς για τις θρησκευτικές διαδροµές, από 

µία στην εκκλησία της Παναγίας και στη Μονή για ιστορικές αναφορές στα εν λόγω µνηµεία, από µία 

στην αρχή και στο τέλος του γραµµικού πάρκου Γαρύλλη, µία στην αρχή του µονοπατιού προς το 

σπήλαιο σταλακτιτών απέναντι από το νέο σχολείο, µία στην αρχή της διαδροµής προς τη Βρύση 

Κουµάνας / χώρου µε ενδείξεις ύπαρξης ρωµαϊκών ταφών, και τέλος από µία πινακίδα καθολικής 

πληροφόρησης για τα αξιοθέατα της Κοινότητας σε κοµβικά κεντρικά σηµεία στην Πάνω και στην 

Κάτω Αψιού. 

� Σηµειώνεται ότι κατόπιν της διαβούλευσης µε την Υπηρεσία Περιβάλλοντος την 1η Ιουλίου 2010 

στη Λευκωσία, και σε συσχέτιση µε τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις (βλ. ενότητα Β.4.1) έγιναν οι 

εξής επισηµάνσεις που αφορούν στην Κοινότητα: 

- Για τα ρέµατα και στην περίπτωση που τυχόν προτεινόµενες εργασίες επηρεάζουν την κοίτη 

τους (π.χ. αναπλάσεις, δηµιουργία γραµµικού πάρκου, παρόχθια µονοπάτια), καθώς και για τη 

δηµιουργία Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης απαιτείται η υποβολή Έκθεσης Προκαταρκτικής 

Εκτίµησης Επιπτώσεων στο Περιβάλλον – ΠΕΕΠ του Παραρτήµατος ΙΙ του Ν. Αρ.140(Ι)/2005 -, που 

αφορά στη συµπλήρωση από τον εργολάβο του έργου του ειδικού 17σέλιδου εντύπου που 

διατίθεται από την Υπηρεσία  

� Σηµειώνεται επίσης ότι κατόπιν της διαβούλευσης µε το Τµήµα Αρχαιοτήτων στις 2 Ιουλίου 

2010 στη Λευκωσία έγιναν οι εξής επισηµάνσεις που αφορούν στην Κοινότητα: 

- Οι προτάσεις λιθοστρώσεων στον πυρήνα αντιµετωπίζονται πολύ θετικά από το Τµήµα 

Αρχαιοτήτων, ωστόσο τονίζεται ότι θα πρέπει να γίνονται σύµφωνα µε τυχόν παλαιότερα σωζόµενα 

(ή και αποκαλυφθέντα κατά τις εργασίες) τµήµατα λιθοστρώσεων, ούτως ώστε να µην 

παρατηρούνται παρεκκλίσεις στην αισθητική 
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- Οι προτάσεις οδικών έργων θα πρέπει να κατατίθενται στο Τµήµα Αρχαιοτήτων για 

γνωµοδότηση 

- Για την προστασία και ανάδειξη αρχαιολογικών χώρων οι προβλεπόµενες διαδικασίες 

περιλαµβάνουν τα εξής βήµατα: (1) Ανασκαφές, (2) Συντήρηση και σωστικές εργασίες, (3) 

∆ιαµόρφωση χώρου και ορισµένων επισκέψιµων υποδοµών και (4) Λειτουργία του χώρου 

συµπεριλαµβανοµένων της πρόσληψης φύλακα, της παροχής ρεύµατος, κ.λπ.  

- Στους ρωµαϊκούς τάφους στην Κουµάνα έχουν ξεκινήσει ανασκαφές, οι οποίες ωστόσο θα 

πρέπει να ολοκληρωθούν, ενώ για να καταστεί ο χώρος επισκέψιµος θα πρέπει να συµπληρωθούν 

και τα υπόλοιπα βήµατα που περιγράφονται παραπάνω  
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Β.2.3.2 Παρεµβάσεις βελτίωσης ποιότητας ζωής και τόνωσης της τοπικής οικονοµίας και 

επισκεψιµότητας της Κοινότητας 

Κοινωνικές υποδοµές 

Οι ανάγκες και οι βασικές ελλείψεις κοινωφελών χρήσεων προσδιορίστηκαν µέσα από 

ανοικτές διαβουλεύσεις µε την τοπική κοινωνία, καθώς και µέσα από ερωτηµατολόγια που 

συµπληρώθηκαν από κατοίκους και οργανωµένα σύνολα για την καταγραφή των προβληµάτων, 

αναγκών και λύσεων που προτείνονται από τους άµεσα ενδιαφερόµενους και αποδέκτες των 

ωφελειών από την εφαρµογή του Ρυθµιστικού Σχεδίου.  

Παράλληλα στις συµµετοχικές διαδικασίες (κοινωνικοπολιτικό επίπεδο µεθοδολογικής 

προσέγγισης), στην «ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ» περιλήφθηκε αναλυτικός υπολογισµός στη βάση πολεοδοµικών 

σταθεροτύπων για την αποδεκτή επιφάνεια κοινοχρήστων και κοινωφελών υποδοµών και 

υπηρεσιών (επιστηµονικό επίπεδο µεθοδολογικής προσέγγισης), και επακόλουθα έγινε 

προσδιορισµός των αναγκών ανά κοινότητα, προς διασταύρωση µε τα ευρήµατα της έρευνας πεδίου 

και των συµµετοχικών διαδικασιών. Προκειµένου να εκτιµηθούν οι µελλοντικές ανάγκες 

χρησιµοποιήθηκε ως προγραµµατικός πληθυσµός στην «ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ» πληθυσµός πρόβλεψης 482 

κατοίκων για την κοινότητα Αψιούς το 2025. Επίσης, περιλαµβάνεται στο Σχέδιο ∆ράσης µία σειρά 

µελετών για τη διερεύνηση αναγκών παροχής ορισµένων υπηρεσιών σε επίπεδο Συµπλέγµατος, οι 

οποίες για να καταστούν βιώσιµες θα πρέπει να εξυπηρετήσουν µία κρίσιµη πληθυσµιακή µάζα, που 

σύµφωνα µε την πληθυσµιακή πρόβλεψη για το 2025 που περιλαµβάνεται στην «ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ» 

αφορά σε 5.808 κατοίκους για το σύνολο του Συµπλέγµατος. 

Στο παραπάνω πλαίσιο, οι ανάγκες σε κοινωνικές υποδοµές και κοινωφελείς υπηρεσίες µε 

γνώµονα τη βελτίωση της ποιότητας ζωής στην κοινότητα Αψιούς, αφορούν κυρίως σε απαραίτητες 

υποδοµές για τη ψυχαγωγία των νέων. Σύµφωνα µε της προθέσεις της κοινοτικής αρχής οι 

παρεχόµενες ψυχαγωγικές δραστηριότητες µπορούν να βελτιωθούν και να αναβαθµιστούν ποιοτικά, 

εφόσον δοθεί σε χρήσεις αναψυχής όλος ο πρώτος όροφος του κοινοτικού κτηρίου στην Κάτω 

Αψιού, µε την προϋπόθεση ότι θα µεταφερθεί το κοινοτικό γραφείο στο ισόγειο.  

Σηµειώνεται ότι για τη δηµιουργία αναγκαίων κοινωνικών υποδοµών συνεκτιµώνται κριτήρια 

κεντροβαρικής χωροθέτησης τους προκειµένου να εξυπηρετείται µε επάρκεια ο τοπικός πληθυσµός 

καθώς και η εγγύτητα χρήσεων που λειτουργούν συµπληρωµατικά η µία στην άλλη (π.χ. περιοχές 

πυκνής δόµησης κατοικίας µε χρήσεις εκπαίδευσης, πολιτισµού, πρόνοιας, κ.λπ.). Στις δηµόσιες 

υποδοµές ενδείκνυται η αξιοποίηση επιδοτήσεων από το Υπουργείο Εµπορίου για ενεργειακή 

εξοικονόµηση κτηρίων, που µπορεί να αποτελέσει καταλύτη για την εισαγωγή του µέτρου σταδιακά 

σε ιδιωτικά κτήρια και αναπτύξεις.  
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Αναπλάσεις κοινοχρήστων χώρων και επανάχρηση αξιόλογων αρχιτεκτονικών κελυφών  

Οι παρεµβάσεις βελτίωσης ποιότητας ζωής και ενίσχυσης της επισκεψιµότητας (αναπλάσεις, 

ανακαινίσεις, κ.ά.) απεικονίζονται στη σειρά σχεδίων Β.2.3. και αφορούν ειδικότερα στα εξής:  

− Β.2.3α & β: Πεζοδρόµηση του κεντρικού πυρήνα της Πάνω και της Κάτω Αψιούς µε πέτρα 

περιοχής και εµβαδού 5.470 τ.µ., καθώς και δηµιουργία λιθόστρωτων δρόµων περιµετρικά 

του πυρήνα του οικισµού καθώς και σε µικρά δροµάκια στα οποία βρίσκονται κτίρια 

παραδοσιακής αρχιτεκτονικής. Επίσης προτείνεται η πεζοδρόµηση του πλατώµατος µπροστά 

από το κτίριο του κοινοτικού συµβουλίου όπου και προτείνεται να γίνει η πλατεία της 

κοινότητας.   

1. Λιθόστρωση για Κάτω Αψιού: 

� Όπου υπάρχει παλιό λιθόστρωτο 

αποκαλύπτεται 

� Λιθόστρωση από πέτρα περιοχής 15Χ30 

cm, βλ. παράδειγµα 

 

 

 

2. Λιθόστρωτο Πάνω Αψιού:  

� Όπου υπάρχει 

παλιό λιθόστρωτο 

αποκαλύπτεται 

� Λιθόστρωση από 

πέτρα περιοχής 

15Χ30 cm, βλ. 

παράδειγµα 

− Β.2.3γ & δ: ∆ιαµόρφωση χώρου πλατείας στο πλάτωµα που δηµιουργείται µπροστά από το 

κτίριο του κοινοτικού συµβουλίου της Κοινότητας. Ο χώρος αυτός πλακοστρώνεται µε πέτρα 

περιοχής Λεµεσού, και τοποθετούνται σε αυτόν στάση λεωφορείου καθώς και κατασκευές 

στις οποίες θα αναρτούνται ανακοινώσεις και ενηµερωτικά φυλλάδια. Η στάση του 

λεωφορείου προτείνεται να κατασκευαστεί από στοιχεία επενδυµένα µε πέτρα, ξύλινο 

κάθισµα και στέγαστρο. Οι διαστάσεις προτείνονται να είναι 1,20 x 2.00 µέτρα και ύψος 2,50 

µέτρα. Για του πίνακες ανάρτησης προτείνεται κατασκευή µε ίδια υλικά- πέτρα και ξύλο και 

σε διαστάσεις 1,20 x 1,20 µέτρα και ύψος 2,50 µέτρα.  
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3. Πλατεία:  

� Πλακόστρωση πλατείας µε πέτρα περιοχής σε πλάκες διαστάσεων περίπου 

40Χ40 cm, βλ. παράδειγµα 

 

4. Στάση – Πίνακες ανακοινώσεων: 

� Μπετόν επενδυµένο από πέτρα περιοχής  

� Ξύλινοι πάσσαλοι διαµέτρου Φ20  

� Ξύλινες µορίνες πλάτους 15cm και πάχους 3cm 

− Β.2.3ε: Ανάπλαση κοινοτικού κτιρίου της Αψιούς µε υλικά που να συνάδουν περισσότερο 

µορφολογικά µε τον χαρακτήρα της κοινότητας. Η διαµόρφωση θα γίνει κυρίως στις όψεις 

του κτιρίου µε τοποθέτηση πέτρας περιοχής σε κάποια σηµεία, αλλαγή των κουφωµάτων µε 

πλαίσια στο χρώµα του ξύλου. Επίσης στο πρώτο όροφο του κτιρίου γίνεται µια βιοκλιµατική 

προσέγγιση τοποθετώντας ξύλινες περσίδες περιµετρικά του µπαλκονιού και κατάργηση του 

µεταλλικού κιγκλιδώµατος. Στη θέση του τελευταίου προτείνεται η τοποθέτηση ξύλινου. 

Επίσης τοποθετούνται σε σηµεία του µπαλκονιού γυψοσανίδες που δηµιουργούν κολώνες για 

την καλύτερη οµοιοµορφία της όψης αλλά και για να καλυφτούν οι υδροροές που 

περιβάλλουν το κτίριο. 

5. Κοινοτικό κτίριο Αψιούς: 

� Επένδυση όψεων µε πέτρα περιοχής διαστάσεων περίπου 20Χ40 cm και 

πάχους 5 cm 

� Αλλαγή πορτοπαράθυρων  

� Όπου δεν επενδύεται το κτίριο γίνεται τρία χέρια σουβάς και µπογιατίζεται 

άσπρο 

� Τοποθέτηση ξύλινων περσίδων  

� Αλλαγή µεταλλικού κιγκλιδώµατος µε ξύλινο 

− Β.2.3στ & η: ∆ηµιουργία µονοπατιού στις όχθες του ποταµού το οποίο θα συνδέει τους δύο 

πυρήνες τις κοινότητας, της Πάνω και της Κάτω Αψιούς στο οποίο θα δηµιουργηθεί 

πεζόδροµος για του περιπατητές καθώς και στάσεις για ξεκούραση και αναψυχή σε σηµεία 

της διαδροµής. Οι στάσεις αυτές είναι διαστάσεων 2,00 x 2,00 µέτρων και ύψους 2,50 µέτρα 

και τα υλικά κατασκευής είναι ξύλινα στηρίγµατα και ξύλινο στέγαστρο. Επίσης προτείνεται η 

δηµιουργία πετρόκτιστων ατοµικών καθισµάτων κάτω από τα στέγαστρα. Στη διαδροµή του 

µονοπατιού προτείνεται η προσθήκη κατασκευών για πίνακες ανάρτησης χαρτών µε υλικά - 

πέτρα και ξύλο και σε διαστάσεις 1,20 x 1,20 µέτρα και ύψος 2,50 µέτρα.  
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− Β.2.3ζ: Συντήρηση και συµπλήρωση περιηγητικού µονοπατιού στις όχθες του ποταµού 

Γαρύλλη στο οποίο θα δηµιουργηθεί πεζόδροµος για του περιπατητές καθώς και στάσεις για 

ξεκούραση και αναψυχή σε σηµεία της διαδροµής. Οι στάσεις αυτές είναι διαστάσεων 2,00 x 

2,00 µέτρων και ύψους 2,50 µέτρα και τα υλικά κατασκευής είναι ξύλινα στηρίγµατα και 

ξύλινο στέγαστρο. Επίσης προτείνεται η δηµιουργία πετρόκτιστων ατοµικών καθισµάτων 

κάτω από τα στέγαστρα.  

6. Μονοπάτια:  

� Μονοπάτι από πατηµένο χώµα και ξύλινοι πάσσαλοι διαµέτρου Φ20 δεξιά και 

αριστερά για να ορίζουν το µονοπάτι πλάτους 1,5 µ. 

� Ξύλινη γέφυρα µε µεταλλικά στοιχεία και µπετονένια βάση 

7. Στάση – Πίνακες ανακοινώσεων: 

� Μπετόν επενδυµένο από πέτρα περιοχής  

� Ξύλινοι πάσσαλοι διαµέτρου Φ20  

� Ξύλινες µορίνες πλάτους 15cm και πάχους 3cm 

Στο πλαίσιο της προστασίας των παραδοσιακών πυρήνων και της αισθητικής αναβάθµισης 

του οικιστικού περιβάλλοντος, προτείνεται η υιοθέτηση αυστηρότερων ρυθµίσεων και κανονισµών 

για την αποκατάσταση των αξιόλογων παραδοσιακών κτισµάτων και τη δόµηση νέων, όπως 

παρατίθενται παρακάτω.  

Κατευθυντήριες γραµµές αποκατάστασης αξιόλογων και διατηρητέων οικοδοµών  

Γενικά  

Για τη βελτίωση της ποιότητας του δοµηµένου περιβάλλοντος στην Κοινότητα δίνονται 

κάποιες κατευθυντήριες γραµµές σε σχέση µε τις παραδοσιακές οικοδοµές οι οποίες αναφέρονται σε 

εργασίες συντήρησης και αποκατάστασης διατηρητέων και αξιόλογων οικοδοµών. Αναλυτικά οι 

κατευθυντήριες γραµµές αφορούν: 

1) Απώτερος σκοπός της συντήρησης και αποκατάστασης των οικοδοµών πρέπει να είναι η 

διατήρηση του παραδοσιακού χαρακτήρα της µονάδας αλλά και του συνόλου της Κοινότητας. Η νέα 

χρήση που θα δοθεί στη οικοδοµή πρέπει να συνάδει µε τα τυπολογικά και µορφολογικά της 

στοιχεία και να µην λειτουργήσει εις βάρος της.  

2) Οι παρεµβάσεις που θα γίνουν στην οικοδοµή να έχουν αναφορά στην αρχική της µορφή 

καθώς και άµεση σύνδεση µε τα χαρακτηριστικά της εποχής στην οποία ανεγέρθηκε. ∆εν 

επιτρέπεται η προσθήκη σύγχρονων στοιχείων που δεν δικαιολογούν την ύπαρξη τους και 

αλλοιώνουν την φυσιογνωµία του κτίσµατος. Επεµβάσεις που έγιναν µεταγενέστερα στην οικοδοµή, 

πρέπει να αφαιρούνται και το κτίσµα να επανέρχεται στην αρχική του µορφή. Τυχόν νέες 

παρεµβάσεις πρέπει να γίνονται µε τρόπο που να επιδεικνύεται η χρονική τους ταυτότητα.  
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3) Τα µορφολογικά χαρακτηριστικά, καθώς και οι ιδιαιτερότητες κάθε οικοδοµής που 

προσδίδουν σε αυτή ιδιαίτερο χαρακτήρα, παροτρύνεται όπως συντηρούνται και αναδεικνύονται. 

4) Μέθοδοι επιδιόρθωσης που επιβαρύνουν το κτίσµα να αποφεύγονται. Επίσης η στήριξη 

τυχόν νέων κατασκευών απαγορεύεται να γίνεται στο παραδοσιακό κτίσµα. Οι νέες κατασκευές 

πρέπει να είναι αυτοφερόµενες.  

Α. Κατευθυντήριες γραµµές αποκατάστασης µορφολογικών στοιχείων των οικοδοµών: 

Πέτρινες τοιχοποιίες: η πέτρινη τοιχοποιία είναι κτισµένη µε ηµιλαξευτή πέτρα περιοχής της Λεµεσού 

και παραµένει ανεπίχριστη στους εξωτερικούς τοίχους. Σε κάποιες περιπτώσεις οι αρµοί 

χαλικώνονται επιµελώς µε µικρά κοµµάτια πέτρας ενώ προσθέτεται συνδετικό κονίαµα από χώµα 

της περιοχής. ∆εν επιτρέπεται η χρήση τσιµεντοκονίας. Σε περίπτωση προσθήκης νέας τοιχοποιίας 

από τούβλο και ανάγκη επένδυσης της µε πέτρα, η πέτρα πρέπει να έχει τουλάχιστον 20 εκατοστά 

πάχος, να είναι η ίδια µε την αυθεντική πέτρα της περιοχής και να κτιστεί µε τα παραδοσιακά 

πρότυπα της περιοχής.  

Ανοίγµατα: Τα χαρακτηριστικά ανοίγµατα των οικοδοµών της Κοινότητας είναι κατά κανόνα 

µακρόστενα µε κάθετες αναλογίες. Κατά την συντήρηση και αποκατάσταση τους θα πρέπει να 

κρατούνται οι αναλογίες αυτές. Η θέση των ανοιγµάτων πρέπει να παραµένει η ίδια και σε 

περίπτωση διάνοιξης νέων ανοιγµάτων πρέπει να γίνεται µε τρόπο που δεν αλλοιώνεται η 

µορφολογία του κτιρίου και δεν διαταράσσεται η ισορροπία της όψης. Τα ανοίγµατα πρέπει να είναι 

µε πέτρινο ή ξύλινο ανώφλι. Απαγορεύεται η χρήση άλλων υλικών για την κατασκευή τους ή να 

γίνεται µε τρόπο που να αναπαριστάται το ανώφλι.  

Κουφώµατα: τα κουφώµατα πρέπει να είναι ξύλινα και σε περίπτωση αλλοιώσεων των αυθεντικών 

πρέπει να αποκαθιστούνται στην αρχική τους µορφή. Τα εξωτερικά µπορούν να είναι σανιδωτά ή µε 

περσιάνες. Οι θύρες εισόδου πρέπει να είναι σανιδωτές µε πλατιές σανίδες µε βάση τις οικοδοµές 

της λαϊκής αρχιτεκτονικής.  

Στέγη: η στέγη κατά κανόνα είναι µονόριχτη ή δίριχτη µε µικρή κλίση περίπου 12 µοίρες. 

Κατασκευαστικά αποτελείται από ξύλο και επικαλύπτεται µε γαλλικό κεραµίδι. Η ενδεχόµενη 

προσθήκη στέγης σε παραδοσιακό κτίσµα πρέπει να γίνεται µε τρόπο που να µην αλλοιώνεται η 

µορφή του κτίσµατος και να ακολουθεί τα υφιστάµενα παραδοσιακά πρότυπα.  

∆άπεδα: Στο εσωτερικό, τα δάπεδα πρέπει να διατηρούνται στην αρχική τους µορφή, δηλαδή µε 

γυψοµάρµαρα της περιοχής και σανιδωτό πάτωµα στους ορόφους. Στο εξωτερικό της οικοδοµής 

όπου υπάρχει λιθόστρωτο πρέπει να διατηρείται ή να ανακατασκευάζεται. Η χρήση άλλου τύπου 

δαπέδου στο εξωτερικό πρέπει να αποφεύγεται ή να γίνεται µε προσοχή.  

Χρωµατισµοί: Το ξύλο παραµένει στη φυσική του κατάσταση. Τα κιγκλιδώµατα βάφονται σε σκούρα 

χρώµατα.  
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Β. Κατευθυντήριες γραµµές αποκατάστασης τυπολογικών στοιχείων των οικοδοµών: 

Με βάση τη διατήρηση των τυπολογικών στοιχείων των παραδοσιακών κτισµάτων έχουν 

διατυπωθεί κάποιες γενικές κατευθυντήριες γραµµές που αφορούν αναλυτικά: 

1) Την ανάγκη για ενοποίηση κάποιων χώρων στο εσωτερικό των κτισµάτων, η οποία πρέπει 

να πραγµατοποιείται χωρίς να επηρεάζει την ιεράρχηση των χώρων. Όταν κατεδαφίζονται 

κεντρικοί µεσότοιχοι, η θέση τους θα πρέπει να σηµατοδοτείται είτε µε αλλαγή υλικού στο 

πάτωµα, είτε µε σιδηροδοκούς ή µε άλλο στοιχείο ώστε να γίνει αναφορά στην αρχική 

κατάσταση της οικοδοµής.  

2) Την εσωτερική σύνδεση των χώρων, που προτιµάται να γίνεται µέσα στο υφιστάµενο 

κέλυφος εκεί φυσικά που τα µεγέθη το επιτρέπουν. Η προσθήκη εξωτερικών συνδέσεων 

πρέπει να αποφεύγεται αφού καταργεί τη βασική οργάνωση και τις σχέσεις της 

παραδοσιακής κατοικίας.  

3) Τη δηµιουργία βοηθητικών χώρων όπως µπάνια και κουζίνες στο εσωτερικό, που είναι 

θεµιτή, αλλά πρέπει να γίνεται µε τρόπο που να µην διαταράσσεται η ισορροπία των 

σχέσεων και η λειτουργία των χώρων.  

4) Την προσθήκη νέων τµηµάτων στο εξωτερικό της οικοδοµής η οποία πρέπει να γίνεται µε 

βάση την υφιστάµενη τυπολογία. Οι προσθήκες πρέπει να περιορίζονται στο ισόγειο, ενώ 

πρέπει να αποφεύγεται η προσθήκη στους ορόφους όπου είναι αποδεκτή µόνο σε 

περιπτώσεις που δεν αλλοιώνουν το κέλυφος.  

5) Την κατεδάφιση στο εξωτερικό της οικοδοµής, που είναι γενικά αποδεκτή σε στοιχεία που 

αποτελούν µεταγενέστερες προσθήκες ή η στατική τους κατάσταση κρίνεται εξαιρετικά 

επικίνδυνη (ασφαλώς πάντοτε κατόπιν επιθεωρήσεως και εγκρίσεων του Κλάδου 

∆ιατήρησης).  

Κατευθυντήριες γραµµές για οικοδόµηση νέων κτισµάτων στον πυρήνα 

Στόχος των κατευθυντήριων γραµµών για την οικοδόµηση νέων κτισµάτων είναι η 

διατήρηση και επανάληψη συγκεκριµένων µορφολογικών στοιχείων των παραδοσιακών οικισµών και 

η οργανική συνέχιση του παραδοσιακού ιστού. Οι παράµετροι που χαρακτηρίζουν τον οικισµό 

πρέπει να λαµβάνονται υπόψη στην οικοδόµηση των νέων κτισµάτων. Αναλυτικά: 

1) Η συνεχής δόµηση αποτελεί παράµετρο βασικό για διατήρηση. Σε κάποια σηµεία που ο 

ιστός αποτελείται από το πανταχόθεν ελεύθερο σύστηµα πρέπει απλά να διατηρείται η 

νοητή οικοδοµική συνέχεια µε την οικοδοµική γραµµή.  

2) Η µορφή της στέγης πρέπει να ακολουθεί τις υφιστάµενες µορφές του οικισµού δηλαδή 

απλή µονόριχτη ή δίριχτη µε µικρή κλίση και πρέπει να καλύπτεται από γαλλικό κεραµίδι.  
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3) Στα σηµεία που δηµιουργείται περιτείχισµα στα όρια του δρόµου, αυτό πρέπει να ακολουθεί 

τα παραδοσιακά πρότυπα όσον αφορά το ύψος και τα υλικά ( δηλαδή 0,80 µέτρα ύψος για 

χαµηλή ξηρολιθοδοµή και 2 µέτρα για τον ψηλό µαντρότοιχο που περιβάλλει την εσωτερική 

αυλή). 

4) Οι όψεις θα πρέπει να τηρούν τις βασικές αρχές της µορφολογικής σύνθεσης των 

παραδοσιακών οικοδοµών, όπως τις αναλογίες των ανοιγµάτων και τις σχέσεις του κενού 

και πλήρους, όχι όµως αντιγραφή µεµονωµένων διακοσµητικών στοιχείων.  

Σηµειώνεται ότι το Υπουργείο Εσωτερικών αναγνωρίζοντας εν γένει τη σπουδαιότητα 

διατήρησης των παραδοσιακών οικοδοµών, παρέχει κίνητρα για τη διατήρηση και αποκατάσταση 

τους (π.χ. λιθεπένδυση όψεων ή αποµάκρυνση κακών αισθητικών παρεµβάσεων, κ.λπ). Τα µέτρα 

αποκατάστασης επικεντρώνονται κυρίως σε µεµονωµένα κτίρια και σε αποσπασµατική 

αποκατάσταση του αστικού τοπίου, καθώς οι πολιτικές και τα κίνητρα που εφαρµόζονται δεν έχουν 

συγκεκριµένες τοπικές προτεραιότητες. Η αποκατάσταση της παραδοσιακής αρχιτεκτονικής 

εξαρτάται κυρίως από ιδιωτικές πρωτοβουλίες, ενώ θεσµικά η διαχείριση των αρχαίων µνηµείων 

ρυθµίζεται από το Τµήµα Αρχαιοτήτων και τα διατηρητέα κτήρια υπάγονται στην αρµοδιότητα του 

Τµήµατος Πολεοδοµίας και Οικήσεως. Επισηµαίνεται ότι προκειµένου για παρεµβάσεις που αφορούν 

στη διατήρηση και επανάχρηση οποιασδήποτε παραδοσιακής οικοδοµής, ή πιθανώς και κατεδάφιση 

ετοιµόρροπων οικοδοµών για λόγους ασφάλειας, θα πρέπει να ζητείται προηγουµένως η άποψη του 

Κλάδου ∆ιατήρησης. 

Τα οικονοµικά κίνητρα που παρέχονται στους ιδιοκτήτες των προστατευόµενων οικοδοµών 

για πλήρη συντήρηση και αποκατάστασή τους, περιλαµβάνουν άµεση επιχορήγηση, µεταφορά 

συντελεστών δόµησης και µεταφορά / πώληση αναπτυξιακών δικαιωµάτων διατηρητέων τεµαχίων, 

φορολογικές εκπτώσεις και απαλλαγές (σηµειώνεται ότι η πώληση αναπτυξιακών δικαιωµάτων 

διατηρητέων τεµαχίων αφορά στις αστικές περιοχές). Ειδικότερα, αναγνωρίζεται ότι η συντήρηση 

αποτελεί ένα εξειδικευµένο οικοδοµικό τοµέα µε απαιτήσεις που αρκετές φορές είναι δαπανηρές και 

µε το Νόµο 68(Ι)/92 και τις σχετικές τροποποιήσεις του, η Κυβέρνηση έχει θέσει σε ισχύ πληθώρα 

ουσιαστικών οικονοµικών κινήτρων, όπως χρηµατοδοτικά κίνητρα επιχορηγήσεων ύψους έως 50% 

του ανεγνωρισµένου κόστους εργασιών συντήρησης και αποκατάστασης (βλ. και Παράρτηµα VII).  

Σηµειώνεται επίσης ότι αναφορικά µε τα διαθέσιµα κίνητρα για την επανάχρηση 

παραδοσιακών οικοδοµών ως υποδοµή σχετιζόµενη µε τουρισµό (βλ. και ‘‘Προµελέτη’’, ενότ. Α.8.2), 

οι ελάχιστες απαιτήσεις του ΚΟΤ προσδιορίζονται στους περί Ξενοδοχείων και Τουριστικών 

Καταλυµάτων Νόµους του 1969 έως 2005 και στους περί Ξενοδοχείων και Τουριστικών 

Καταλυµάτων (Παραδοσιακές Οικοδοµές) Κανονισµούς του 1993 έως 2005. Στα κριτήρια 

καταλληλότητας του κτηρίου, βάσει των άνω κανονισµών (άρθρο 14) συνεκτιµώνται µεταξύ άλλων: 

(α) Ο ειδικός αρχιτεκτονικός χαρακτήρας της οικοδοµής� 
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(β) η σκοπιµότητα δηµιουργίας της συγκεκριµένης επιχείρησης στη συγκεκριµένη περιοχή� 

(γ) η ύπαρξη σχετικής πρόβλεψης στο Πρόγραµµα Τουριστικής Ανάπτυξης που ισχύει από 

καιρό σε καιρό� 

(δ) η σκοπιµότητα διάσωσης του κτιρίου, µε τη µετατροπή του σε τουριστική εγκατάσταση� 

(ε) οι ανάγκες της περιφερειακής ανάπτυξης και η βιωσιµότητα της τουριστικής 

εγκατάστασης που θα ιδρυθεί. 

Επιπρόσθετα, στο πλαίσιο αισθητικής αναβάθµισης του οικιστικού περιβάλλοντος και 

ενίσχυσης της ελκυστικότητάς του τόσο για τους κατοίκους όσο και για τους επισκέπτες, ενδείκνυται 

ο εξωραϊσµός των εισόδων οικισµών και η αναζήτηση κοινοχρήστων χώρων πρασίνου σε 

πυκνοδοµηµένους θύλακες εντός οικιστικών ζωνών (θύλακες πυκνής δόµησης εντός ορίου 

ανάπτυξης εντοπίζονται κυρίως στις κοινότητες Παλώδιας και Σπιταλίου).  
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∆ιαφοροποίηση και ποιοτική αναβάθµιση τουριστικού προϊόντος 

Αξιοποίηση κινήτρων για δράσεις προβολής και διαφοροποίησης τουριστικού 

προϊόντος: στον ΚΟΤ υπάρχουν διάφορα σχέδια χορηγιών και κινήτρων από τα οποία µπορεί να 

επωφεληθεί η τουριστική ανάπτυξη ενός τόπου, όπως για παράδειγµα: 

− Σχέδιο Κινήτρων για Επενδύσεις Αειφόρου Εµπλουτισµού και Αναβάθµισης του Τουριστικού 

Προϊόντος 

− Σχέδιο Επιχορήγησης για δηµιουργία, αναβάθµιση / συµπλήρωση αθλητικών εγκαταστάσεων 

για ανάπτυξη και προώθηση του αθλητικού τουρισµού 

− Σχέδιο Ενίσχυσης για ∆ιεκδίκηση Συνεδρίων στην Κύπρο 

− Σχέδια Επιχορήγησης Αθλητικών Εκδηλώσεων 

− Πολιτική Συνεργασίας µε Περιφερειακές Εταιρείες Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής στον 

Τοµέα του Μάρκετινγκ 

− Παροχή φιλοξενίας ξένων ποδοσφαιρικών και άλλων αθλητικών οµάδων για προπόνηση στην 

Κύπρο 

Πιστοποίηση τοπικής κουζίνας: µπορεί να περιλαµβάνει εστιατόριο που λειτουργεί µε 

ξυλόφουρνο, παραδοσιακές εστίες κουζίνας, διαθέτει αποξηραντήρα για βότανα και φρούτα, 

πατητήρι για σταφύλια, προµηθεύεται κατά προτεραιότητα τοπικά προϊόντα τα οποία παράγονται µε 

φιλοπεριβαλλοντικές καλλιεργητικές µεθόδους (βιολογική καλλιέργεια), κ.ά. και εν γένει 

χρησιµοποιεί παραδοσιακές µεθόδους µαγειρέµατος και παραγωγής πρώτης ύλης, µε στόχο την 

προώθηση γαστρονοµικού τουρισµού. Ενδείκνυται να συνδυαστεί µε τη διοργάνωση µαθηµάτων και 

σεµιναρίων παραδοσιακής κουζίνας και µεσογειακής διατροφής.  

Τοπικό Σύµφωνο Ποιότητας: στο πλαίσιο ποιοτικής αναβάθµισης του παρεχόµενου 

τουριστικού προϊόντος, ενδείκνυται η προαγωγή συλλογικών δικτύων επιχειρηµατιών που 

εµπλέκονται σε τουριστικές δραστηριότητες, µε στόχο την υιοθέτηση ενός κοινού και αποδεκτού 

από όλους πλαισίου που θα διασφαλίσει τη βελτίωση της ποιότητας των παρεχόµενων υπηρεσιών. 

Συγκεκριµένα, οι ενδιαφερόµενοι επιχειρηµατίες θα πρέπει να συστήσουν ένα σύνδεσµο µε την 

επωνυµία «Τοπικό Σύµφωνο Ποιότητας Συµπλέγµατος Ηµιορεινών Κοινοτήτων Λεµεσού» και να 

καταρτίσουν το καταστατικό λειτουργίας του, στο οποίο θα περιλαµβάνονται και τα κατ’ ελάχιστον 

κριτήρια και προϋποθέσεις - που θα συναποφασισθούν από τους εµπλεκόµενους επιχειρηµατίες - για 

την εγγραφή µέλους στο σύνδεσµο και τη συµµετοχή του στο δίκτυο Τοπικού Συµφώνου 

Ποιότητας. Ενδεικτικά, τα κριτήρια µπορούν να αφορούν στα εξής:  

� Προαγωγή της παραδοσιακής αρχιτεκτονικής στην υποδοµή (π.χ. ξύλινα κουφώµατα, 

συλλογή και έκθεση παραδοσιακών στοιχείων που µαρτυρούν την ιστορία της Κοινότητας, 

αποµάκρυνση παρεµβάσεων που αλλοιώνουν τον παραδοσιακό χαρακτήρα της οικοδοµής) 
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� Αναφορικά µε δοµές εστίασης και αναψυχής, να συµφωνηθεί η χρήση ποιοτικών υλικών (π.χ. 

όχι προτηγανισµένες πατάτες) και η συµµόρφωση µε µία προαποφασισµένη αισθητική (π.χ. 

υφασµάτινα τραπεζοµάντηλα, όχι πλαστικά τραπεζοκαθίσµατα, κ.λπ.)  

� Υιοθέτηση µεθόδων εξοικονόµησης ενέργειας, ανακύκλωσης και εν γένει φιλοπεριβαλλοντικής 

λειτουργίας της επιχείρησης (π.χ. χρήση βιολογικών υλικών καθαρισµού, διαχωρισµός 

απορριµµάτων σε ανακυκλώσιµα και µη, κοµποστοποίηση οργανικών απορριµµάτων, 

εξοικονόµηση νερού µε ειδικές βρύσες λειτουργίας µε φωτοκύτταρο) 
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Β.2.3.3 Παρεµβάσεις αποτελεσµατικής διαχείρισης και οργάνωσης χρήσεων γης  

Εσωτερικό οδικό δίκτυο 

Αναφορικά µε το εσωτερικό οδικό δίκτυο σε γενικές γραµµές στον οικιστικό πυρήνα είναι 

πυκνό, µε πολύ στενούς δρόµους και κατά κόρον χωρίς πεζοδρόµια, ενώ λόγω και του 

γεωµορφολογικού ανάγλυφου (κλίσεις εδάφους σε κάποιους πυρήνες), του ιδιοκτησιακού 

καθεστώτος και µη εγγεγραµµένων δρόµων, συχνά οι δρόµοι καταλήγουν σε αδιέξοδα. Επίσης, δεν 

υπάρχουν οργανωµένοι χώροι στάθµευσης και οι κάτοικοι και επισκέπτες σταθµεύουν παρόδια, 

όπου τα χαρακτηριστικά της οδού το επιτρέπουν.  

Σηµειώνεται ότι σύµφωνα µε τις υποδείξεις του Τµήµατος ∆ηµοσίων Έργων του Υπουργείου 

Συγκοινωνιών και Έργων, στο τοπικό οδικό δίκτυο είναι επιθυµητή η διαφοροποίηση του υλικού 

στρώσης, π.χ. λιθόστρωτο, ή και τµηµατική πεζοδροµοποίηση για οδικό δίκτυο ιστορικών πυρήνων, 

ή και να έχουν τη µορφή βρόγχων ή να απολήγουν σε αδιέξοδα / cul-de-sac που συνδέουν 

επιµέρους αναπτύξεις µε τις τοπικές συλλεκτήριες.  

Συνεπώς, θα πρέπει να γίνει ανακατασκευή των εσωτερικών οδών και διαµόρφωση των 

επιφανειών κυκλοφορίας µε υλικά φιλικά και οικεία στο περιβάλλον, καθώς επίσης να προβλεφθεί 

και η προσθήκη διατάξεων για τη µείωση των ταχυτήτων κυκλοφορίας, την αποτροπή της παρά την 

οδό στάθµευσης και τη συνολικότερη µετατροπή τους σε οδούς ήπιας κυκλοφορίας. Σηµαντική 

επίσης θεωρείται η σύνταξη µελέτης, για τη δηµιουργία ειδικών χώρων στάθµευσης, που να 

καλύπτουν µε επάρκεια τόσο την υφιστάµενη όσο και τη µελλοντική (µε ορίζοντα 20ετίας) ζήτηση. 

Στις κοινότητες δεν υπάρχουν οργανωµένοι ποδηλατόδροµοι (ειδικά διαµορφωµένες πορείες 

κατά µήκος δρόµων για αποκλειστική χρήση από ποδηλάτες), ούτε πεζόδροµοι ή συνδυασµένες 

πορείες ποδηλατών – πεζών, µε εξαίρεση πολύ µικρά τµήµατα πεζοδρόµων περιµετρικά ορισµένων 

αξιοθέατων και µνηµείων. Στο πλαίσιο βελτίωσης της λειτουργικότητας των κοινόχρηστων χώρων 

και της αναβάθµισης του οικιστικού περιβάλλοντος προτείνονται λιθοστρώσεις οδών, βελτίωση ή 

επέκταση πεζοδροµίων για πρόσβαση σε πλατείες, αναπλάσεις και ηλεκτροφωτισµοί πλατειών, 

δενδροφυτεύσεις σε πεζοδρόµια, πλατείες και ελεύθερους χώρους και φυτεύσεις σε κοινοτικά κτίρια 

(βλ. ενότητα Β.2.2. και συνοδευτικά σχέδια). Μια άλλη κατηγορία παρεµβάσεων αφορά τα έργα για 

τη βελτίωση της προσβασιµότητας και βιώσιµης κινητικότητας στην κάθε Κοινότητα. Μεταξύ αυτών 

συµπεριλαµβάνονται µελέτες κυκλοφοριακών ρυθµίσεων, δηµιουργία υπαίθριων χώρων 

στάθµευσης, δηµιουργία ποδηλατοδρόµων, βελτίωση των οδικών υποδοµών για την εξυπηρέτηση 

ατόµων µε ειδικές δεξιότητες, διευκόλυνση της πρόσβασης σε δηµόσια κτίρια και κοινόχρηστους 

χώρους κ.ά. 

Εξωτερικό οδικό δίκτυο - Παρεµβάσεις για την αύξηση προσβασιµότητας τοπόσηµων 

Την περιοχή µελέτης διατρέχουν κατά τη διεύθυνση Βοράς – Νότος (κάθετα), οι παρακάτω 

(κατά λειτουργική ιεράρχηση) οδικοί άξονες: 
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Ι. Ο Β008 στη δυτική πλευρά της περιοχής και δυτικά του οικισµού Παλώδια. 

ΙΙ. Ο Ε0131 στην ανατολική πλευρά της περιοχής. 

ΙΙΙ. Οι F0134 και Ε0110 που αναπτύσσονται µεταξύ των Β008 και Ε0131 και ο F0134 που αποτελεί 

φυσική προέκταση του Ε0131.     

Ο οδικός άξονας Ε0131 που συνδέει την Αψιού µε τον αυτοκινητόδροµο Α0001, είναι (βάσει 

της λειτουργικής κατάταξης του οδικού δικτύου), ∆ευτερεύουσα οδός Υπερτοπικής / Περιφερειακής 

σηµασίας και καταλήγει µέσω του F0134 στον Ε0110 (Κύρια οδός / Περιφερειακής σηµασίας). Η 

υφιστάµενη χάραξη διέρχεται στις ανατολικές παρυφές του οικιστικού ιστού του οικισµού 

Μαθηκολώνη και µέσα από τον οικισµό Αψιού. Η οικιστική ανάπτυξη στην ανάντη πλευρά του 

οδικού άξονα, στο τµήµα που διέρχεται από τον οικισµό Μαθηκολώνη, δηµιουργεί την ανάγκη για 

τη σύνταξη κυκλοφοριακής µελέτης, που θα αντιµετωπίσει και θα ρυθµίσει τα προβλήµατα της 

εξυπηρέτησης της διήκουσας (διαµπερούς και κάθετης), τοπικής κυκλοφορίας, καθώς και της 

κυκλοφορίας των πεζών. Από άποψη γεωµετρίας, η υφιστάµενη χάραξη παρουσιάζει σχετικά 

ικανοποιητικά χαρακτηριστικά, χρήζει όµως τοπικών βελτιώσεων (π.χ. σε θέσεις όπου 

αναπτύσσονται ανακάµπτοντες ελιγµοί), ιδιαίτερα στο τµήµα Μαθηκολώνη – Αψιού – Ε0110 µήκους 

5,7 χλµ. περίπου. Σηµαντική επίσης, θεωρείται και η διαµόρφωση µε ασφαλή τρόπο και βάσει των 

ισχυουσών προδιαγραφών, των υφιστάµενων συµβολών στον κύριο άξονα, των τοπικών οδών.  

Για το οδικό τµήµα µήκους 1,8 χλµ. περίπου, που συνδέει τον Ε0131 (διασταύρωση νότια της 

Αψιού), µε την Ι.Μ Παναγίας Αµιρούς, θα απαιτηθεί η µελέτη και η κατασκευή τρισκελούς Ισόπεδου 

Κόµβου, για τη ρύθµιση των αναγκαίων στροφών (ιδιαίτερα των αριστερών), ώστε να παρέχονται οι 

απαιτούµενες συνθήκες ασφάλειας και άνεσης, λαµβάνοντας µάλιστα υπόψη και την κυκλοφορία 

βαρέων οχηµάτων (λεωφορεία επισκεπτών µονής). Η υφιστάµενη οδός πρόσβασης προς την Ι.Μ 

παρουσιάζει ικανοποιητικά χαρακτηριστικά ως προς τη γεωµετρία της χάραξης, αλλά εκτιµάται ότι 

θα πρέπει να διαπλατυνθεί και να βελτιωθούν εν γένει τα κατασκευαστικά χαρακτηριστικά της, για 

την εξυπηρέτηση της τουριστικής κίνησης και τη βελτίωση της προσβασιµότητας.    

Από τον Ε0131 και 600 µ. περίπου νότια του οικισµού Μαθηκολώνη, άρχεται οδικό τµήµα 

µήκους 3,1 χλµ. περίπου, που συνδέει τον άξονα Ε0131 και τον οικισµό Μαθηκολώνη, µε τον 

οικισµό Φάσουλα και την οδό F0131. Η υφιστάµενη χάραξη παρουσιάζει «πτωχά» γεωµετρικά 

χαρακτηριστικά, διέρχεται από εδάφη που θα πρέπει να τεκµηριωθεί ο βαθµός συνεκτικότητας τους 

και οι συµβολές των κάθετων οδών δεν είναι διαµορφωµένες. Στο πλαίσιο αυτό απαιτείται η 

σύνταξη µελέτης για τη βελτίωση των γεωµετρικών και κατασκευαστικών χαρακτηριστικών του 

υφιστάµενου οδικού τµήµατος, καθώς και η διαµόρφωση ασφαλών προσβάσεων (Ισόπεδοι Κόµβοι ή 

απλές συµβολές µε επαρκείς συνθήκες ορατότητας και σήµανση) στις θέσεις συµβολής του 

υφιστάµενου οδικού δικτύου.  
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Επειδή δεν υπάρχει απ’ ευθείας οδική σύνδεση του οικισµού Παλώδιας µε τον οικισµό 

Φασούλα, προτείνεται η µελέτη και κατασκευή της σύνδεσης µήκους 3,5 χλµ. περίπου. 

Ολοκληρώνεται έτσι η οριζόντια σύνδεση των κάθετων αξόνων που περιγράφθηκαν αρχικά. 

Εκπόνηση κυκλοφοριακής µελέτης / παρεµβάσεις κυκλοφοριακής διαχείρισης  

Η κυκλοφοριακή µελέτη και οι παρεµβάσεις κυκλοφοριακής διαχείρισης είναι ιδιαίτερα 

σηµαντικές σε ορισµένες περιοχές που διχοτοµούνται από οδικούς άξονες υπερτοπικής σηµασίας 

όπως οι κοινότητες Παλώδιας και Μαθηκολώνης, στις οποίες αναπτύσσονται οικιστικές και 

κοινόχρηστες / κοινωφελείς χρήσεις εκατέρωθεν των αξόνων. Η µελέτη θα περιλαµβάνει µέτρηση 

κυκλοφοριακού φόρτου και αιχµών και διερεύνηση εναλλακτικών διαδροµών ή /και αναγνωριστική 

µελέτη κατασκευής νέου οδικού δικτύου για αποσυµφόρηση κεντρικής οδού και δηµιουργία 

εναλλακτικών οδών διοχέτευσης µέρους της κυκλοφορίας. Στις αµεσότερες παρεµβάσεις 

κυκλοφοριακής διαχείρισης σε κεντρικές οδικές αρτηρίες περιλαµβάνονται κατασκευή πεζοδροµίων, 

τοποθέτηση κιγκλιδωµάτων, φωτεινός σηµατοδότης σε καίριες διαβάσεις, πλακόστρωση σε µεγάλο 

τµήµα της οδού και ειδική διαγράµµιση, επαρκής φωτισµός κ.λπ., ενώ για έντονα κυκλοφοριακά 

προβλήµατα ενδείκνυται η προσφυγή στην Επιτροπή Επίλυσης Κυκλοφοριακών Ζητηµάτων του 

Τµήµατος Πολεοδοµίας και Οικήσεως. 

Οι παρεµβάσεις που αφορούν στις συµπληρώσεις και βελτιώσεις των οδικών δικτύων 

απεικονίζονται στο χάρτη Β.2.1. µε ιδιαίτερη χρωµατική ένδειξη και αναφέρονται µε τα τεχνικά τους 

χαρακτηριστικά στο Σχέδιο ∆ράσης (action plan) που ακολουθεί. 

Οι παρεµβάσεις που προτείνονται από την οµάδα µελέτης κατηγοριοποιούνται στην παρούσα 

φάση της µελέτης και απεικονίζονται ως εξής : 

1. Βελτίωση γεωµετρικών και κατασκευαστικών χαρακτηριστικών  

2. Νέες χαράξεις οδικού δικτύου  

3. Υφιστάµενο οδικό δίκτυο χωρίς παρεµβάσεις, και 

4. Μονοπάτια φύσης και πολιτισµού (ποδηλατικές διαδροµές ή και µονοπάτια πεζών διαβάσεων) 

Προστασία περιβαλλοντικών πόρων 

− ∆ίκτυο αποχέτευσης: Κατά προτεραιότητα κατασκευή του κεντρικού αποχετευτικού αγωγού 

που να οδεύει υπό των λιθόστρωτων οδών στον παραδοσιακό πυρήνα µε αναµονές στα 

πεζοδρόµια για τις ιδιωτικές συνδέσεις όταν ολοκληρωθεί το λοιπό δίκτυο και ο τελικός 

αποδέκτης (ΕΕΛ) προκειµένου να προχωρήσουν και οι απαραίτητες λιθοστρώσεις για την 

αναβάθµιση της συνολικής εικόνας του – 160 Ευρώ ανά τρέχον µέτρο δικτύου (προτείνεται 

παράλληλα µε τις λιθοστρώσεις να πραγµατοποιηθεί η τοποθέτηση -κατόπιν υδραυλικής 

µελέτης που πρέπει να πραγµατοποιηθεί για αποφυγή αστοχίας για το σύνολο του δικτύου-
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των αγωγών αποχέτευσης που απαιτούνται για να εξοικονοµήσει η κοινότητα πόρους και 

καθυστερήσεις από τις µετέπειτα καθαιρέσεις των λιθοστρώσεων). 

− Εκπόνηση Μελέτης αποχετευτικού δικτύου – Σχεδίου ∆ιαχείρισης των αστικών λυµάτων σε 

συνδυασµό µε τεχνικοοικονοµικά κριτήρια που να προτείνει εναλλακτικούς τρόπους 

διαχείρισης και επεξεργασίας των παραγόµενων λυµάτων για το σύνολο των κοινοτήτων και 

τρόπους αξιοποίησης των επεξεργασµένων λυµάτων για την κάλυψη των αναγκών άρδευσης 

πρασίνου στους κοινόχρηστους χώρους. 

− Προκειµένου για την προστασία του τοπίου και τον εµπλουτισµό του φυσικού περιβάλλοντος 

της περιοχής µελέτης (που µε την εξαίρεση του κρατικού δάσους Λεµεσού στο βόρειο τµήµα 

χαρακτηρίζεται από αγροτική βλάστηση – ελαιώνες, χαρουπιές – και χαµηλή θαµνώδη ή και 

πτωχή βλάστηση σε κάποιες εκτάσεις), απαιτούνται αφενός η προστασία των γεωργικών 

ζωνών ως φυσικό τοπίο (πέραν της δυνητικής σηµασίας τους στην τοπική οικονοµία) και η 

εκπόνηση µελέτης συστήµατος δασοπυρόσβεσης και εγκατάστασης πυροσβεστικών φωλιών 

για την αποφυγή φυσικών καταστροφών, και αφετέρου επιλεκτικές δεντροφυτεύσεις κατά 

µήκος µονοπατιών και πορειών πεζών σε κεντρικούς άξονες των κοινοτήτων για τη σκίασή 

τους και τον εξωραϊσµό της εικόνας του οικιστικού περιβάλλοντος. Επισηµαίνεται ότι η 

προστασία των τοπίων ως περιβαλλοντικών πόρων υπογραµµίζεται στις διατάξεις της 

Ευρωπαϊκής Σύµβασης του Τοπίου που υπεγράφη στη Φλωρεντία στις 20-10-2000, η οποία 

περιλαµβάνει πρόνοιες για την προστασία, διαχείριση και αποκατάσταση ευρύ φάσµατος 

τοπίων (φυσικών, ιστορικών, παραγωγικών, κοινωνικο-ανθρωπολογικών, κ.ά.).   

− Εκπόνηση ειδικών µικροζωνικών µελετών γεωλογικής καταλληλότητας µε πεδίο µελέτης το 

όριο ανάπτυξης της κοινότητας, προκειµένου να αναλυθούν διεξοδικά τα γεωλογικά, 

υδρολογικά και σεισµολογικά χαρακτηριστικά της έκτασης, να προληφθούν ενδεχόµενα 

προβλήµατα και αστοχίες κατασκευών από τις επικρατούσες γεωλογικές συνθήκες στην 

περιοχή, και να καθοριστούν οι τυχόν προϋποθέσεις δόµησης σε ορισµένες εκτάσεις (π.χ. 

ενισχυµένες θεµελιώσεις σε σαθρά εδάφη, πασσαλώσεις και τοιχία αντιστήριξης εδαφών µε 

κίνδυνο διάβρωσης, τυχόν ανάγκη ειδικής γεωτεχνικής διερεύνησης συνοδευτικά µε την 

αίτηση έγκρισης πολεοδοµικής άδειας, κ.λπ.).  

Η µελέτη θα βασιστεί στην καταγραφή και αξιολόγηση δευτερογενών στοιχείων από το 

Τµήµα Γεωλογικής Επισκόπησης και σε πρωτογενή έρευνα που θα αφορά δειγµατοληπτικές 

γεωτρήσεις και εργαστηριακές αναλύσεις και θα συνοδεύεται από Τεχνική Έκθεση και Χάρτη 

Γεωλογικής Καταλληλότητας της περιοχής (ενδεικτικά σε κλίµακα 1:5.000 και πιθανώς 

µεγαλύτερη για τον οικιστικό πυρήνα, εφόσον αναγνωριστεί η ύπαρξη προβλήµατος που 

απαιτεί την περαιτέρω διερεύνηση σε µεγαλύτερη κλίµακα).  
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Η µελέτη αυτή είναι ιδιαίτερα σηµαντική σε ορισµένες περιοχές που χαρακτηρίζονται από 

χαµηλή γεωτεχνική συµπεριφορά (π.χ. κοινότητα Μαθηκολώνης) ή για ορισµένες χρήσεις οι 

οποίες επηρεάζουν ή και αλληλεπιδρούν µε το έδαφος και τους υδατικούς πόρους µίας 

περιοχής (π.χ. κοιµητήρια, κατασκευή νέων οδικών δικτύων).  

Θεσµικές παρεµβάσεις 

Η παρούσα δέσµη παρεµβάσεων αφορά στα εξής: 

− Με δεδοµένη τη σηµασία για την τοπική κοινωνία και την ευρύτερη οικιστική περιοχή που 

έχει η προστασία του παραδοσιακού πυρήνα ως σηµείου ιστορικής αναφοράς και µνήµης και 

ως επισκέψιµου πόρου, ενδείκνυται σε ορισµένες περιπτώσεις η εκκίνηση διαδικασίας για την 

έκδοση Οµαδικού ∆ιατάγµατος ∆ιατήρησης του πυρήνα βάσει του άρθρου 38 του Περί 

Πολεοδοµίας και Χωροταξίας Νόµου 90/72, ή εναλλακτικά βάσει του ίδιου ως άνω άρθρου η 

κήρυξη µεµονωµένων οικοδοµών - δειγµάτων παραδοσιακής αρχιτεκτονικής ώστε να 

διαφυλαχθεί το αξιόλογο οικιστικό απόθεµα. Το οµαδικό διάταγµα συνιστάται στην 

περίπτωση της Πάνω Αψιούς, η οποία αποτελεί ιδιαίτερο οικιστικό θύλακα – µάρτυρα λαϊκής 

παραδοσιακής αρχιτεκτονικής, καθώς και στην Παλώδια, προκειµένου να αντισταθµιστεί η 

αλλοίωση της φυσιογνωµίας του χωριού που έχει επιφέρει η ραγδαία οικιστική ανάπτυξη.  

− Επιλεκτικές εισροές στην προβλεπόµενη διαδικασία τροποποίησης πολεοδοµικών ζωνών για 

την αντιµετώπιση τυχόν αστοχιών και τον εξορθολογισµό και επικαιροποίηση των χρήσεων 

γης, στη βάση της διαµορφωµένης κατάστασης στην περιοχή µελέτης και των υπαρχουσών 

τάσεων και αναγκών. Στο παρόν Ρυθµιστικό Σχέδιο εξετάστηκε η χωροταξική ένταξη των 

Κοινοτήτων του Συµπλέγµατος στο ευρύτερο χωρικό πλαίσιο, ενώ αποτυπώθηκαν σε χάρτη 

οι προβλεπόµενες χρήσεις γης από το εγκεκριµένο Τοπικό Σχέδιο Λεµεσού, προκειµένου να 

αξιολογηθεί η συµβατότητά τους µε τον ισχύων σχεδιασµό σε επίπεδο κοινότητας βάσει των 

Πολεοδοµικών Ζωνών. Στο πλαίσιο αυτό εντοπίζονται δυνητικές ασυµβατότητες, 

συγκρούσεις και ασυνέχειες στις χρήσεις γης, ιδιαίτερα στις κοινότητες Φασούλας και 

Παλώδιας, καθώς πλησίον του συνόρου µε αυτές προβλέπονται στο Τοπικό Σχέδιο Λεµεσού 

βιοτεχνικές συγκεντρώσεις, ενώ στις εν λόγω κοινότητες προβλέπονται εγγύς οικιστικές ή/και 

παραθεριστικές ζώνες.   
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Β.2.4. Επιχειρησιακό ∆ελτίο Προτεινόµενων Παρεµβάσεων του Ρυθµιστικού Σχεδίου 

(Action Plan)  

Στον ακόλουθο πίνακα παρουσιάζεται το ολοκληρωµένο πλέγµα Αξόνων Προτεραιότητας / 

Μέτρων / Παρεµβάσεων και ∆ράσεων (Σχέδιο ∆ράσης - Action Plan), που πλαισιώνουν τις 

στρατηγικές επιλογές που περιγράφηκαν νωρίτερα για την επίσπευση της αναπτυξιακής 

προσπάθειας στην κοινότητα Αψιούς, η οποία επιδιώκεται µέσω του παρόντος Ρυθµιστικού Σχεδίου. 

Σηµειώνεται ότι η διάκριση σε παρεµβάσεις και δράσεις γίνεται για τον αδροµερή διαχωρισµό 

ενεργειών που αφορούν σε τεχνικά έργα, έργα υποδοµών, υλικοτεχνικό εξοπλισµό, κ.λπ. (οι οποίες 

κατατάσσονται στις παρεµβάσεις) από άυλες ενέργειες προβολής, ενηµέρωσης, ευαισθητοποίησης, 

κ.ά. (οι οποίες κατατάσσονται σε δράσεις). 

Το Επιχειρησιακό ∆ελτίο Προτεινόµενων Παρεµβάσεων του Ρυθµιστικού Σχεδίου απαρτίζει το 

Σχέδιο ∆ράσης µε χρονικό ορίζοντα 15ετίας και περιλαµβάνει:  

− προσεγγιστικές εκτιµήσεις τιµών στόχου για τις προτεινόµενες παρεµβάσεις και δράσεις 

προκειµένου να καταστεί δυνατή µία εκτίµηση του ενδεικτικού κόστους υλοποίησής τους,  

− ιεράρχηση των προτεινόµενων παρεµβάσεων και δράσεων αναλόγως της αναγκαιότητας 

υλοποίησής τους, όπως προσδιορίστηκε από την ανάλυση της υφιστάµενης κατάστασης και 

τις προτεραιότητες που τέθηκαν κατά τις ανοικτές διαβουλεύσεις µε εκπροσώπους της 

τοπικής κοινωνίας και φορέων, καθώς και από τις προαναφερθείσες στρατηγικές επιλογές που 

διαµορφώθηκαν µε εργαλείο τη SWOT Analysis,  

− ενδεικτικό χρονοπρογραµµατισµό των προτεινόµενων παρεµβάσεων και δράσεων στη βάση 

της βαρύτητας που προσδίδεται για την υλοποίηση καθεµίας παρέµβασης / δράσης και του 

εκτιµώµενου χρόνου που απαιτείται για την υλοποίησή τους, και 

− τις πιθανές πηγές χρηµατοδότησης της προτεινόµενης παρέµβασης και δράσης, και τους 

φορείς που εµπλέκονται στην υλοποίησή τους. 
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ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ∆ΕΛΤΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ (Action Plan) ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕ∆ΙΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΨΙΟΥΣ Χρονοπρογραµµατισµός  

ΟΡΑΜΑ: Παροχή αναγκαίων εξυπηρετήσεων / υποδοµών για την τόνωση του πληθυσµού & επιπέδου ποιότητας ζωής - ενίσχυση 
επισκεψιµότητας της περιοχής µέσα από τη βιώσιµη τουριστική ανάπτυξη αναδεικνύοντας τη φυσική / πολιτιστική κληρονοµιά και 

την τοπική παράδοση & ιστορία 

Προσεγγιστική ποσοτικοποίηση - 
εκτιµώµενος προϋπολογισµός  

Ιεράρχηση 
Προτεραιότητας * 
Β: Βραχυπρόθεσµα  
Με: Μεσοπρόθεσµα  

Μα: 
Μακροπρόθεσµα  

Βραχυπρόθεσµα Μεσο-
πρόθεσµα 

Μακρο-
πρόθεσµα 

Άξονας Προτεραιότητας Μέτρο Έργο (Ε) / ∆ράση (∆) - άυλη Τιµή 
µονάδας 

Τιµή 
Στόχου 

Εκτιµώµενη 
δαπάνη (€) 
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Ε.1.1.1. Επέκταση / αναβάθµιση / συντήρηση 
περιηγητικού µονοπατιού Γαρύλλη – προµήθεια 
συνοδευτικού εξοπλισµού - σήµανση φυτών, και για 
επισκέψεις Γεωπονικών πανεπιστηµιακών τµηµάτων 
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Ε.1.1.2. Καθαρισµός καλαµιώνων ποταµού Γαρύλλη, 
δηµιουργία γραµµικού πάρκου στις όχθες του που να 
συνδέει την Πάνω µε την Κάτω Αψιού και 
ηλεκτροφωτισµός / διαµόρφωση µονοπατιών  

Χλµ. 7,5 7.500 Β Χ Χ      
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Ε.1.1.3. Εργασίες αποκατάστασης/συντήρησης 
µονοπατιού που οδηγεί στο σπήλαιο µε σταλακτίτες και 
άγιασµα 

Χλµ. 3 10.000 Β-Με   Χ Χ Χ Χ  

Κ
Ο

Τ
 –

 
Ε

Π
Α

Ρ
Χ

ΙΑ
Κ

Η
 

∆
ΙΟ

ΙΚ
Η

Σ
Η

 

Π
Α

Α
 2

0
0

7
-

2
0

1
3

, 
Μ

Ε
Τ

Ρ
Ο

 
3

.1
. 

Μέτρο 1.1.: Χάραξη, διάνοιξη, 
σήµανση, χαρτογράφηση και 
συντήρηση διαδροµών «Φύσης, 
Πολιτισµού & Επιστηµών» 

Ε.1.1.4. ∆ηµιουργία ποδηλατόδροµου και περιηγητικού 
µονοπατιού, µε σηµεία θέας, που συνδέει την Αψιού µε τη 
Φασούλα διαµέσου της Κουµάνας 

Χλµ. 4 50.000 Β-Με   Χ Χ Χ Χ  
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Ε.1.2.1. Ανάδειξη µικρού σπηλαίου µε σταλακτίτες και 
άγιασµα  

αριθµός 1 5.000 Β-Με    Χ Χ Χ  
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Ε.1.2.2. Ανάδειξη νερόµυλων στην Κάτω Αψιού και εγγύς 
της Μονής Αµιρούς 

αριθµός 2 10.000 Β-Με    Χ Χ   
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∆.1.2.3. Ανάδειξη ρωµαϊκών τάφων στην Κουµάνα (µε 
προϋπόθεση τη διενέργεια ερευνητικών ανασκαφών από 
το Τµήµα Αρχαιοτήτων) 

αριθµός 1 - Με-Μα     Χ Χ Χ 
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Ε.1.2.4. Ανάδειξη βρύσης Κάκκουρα και πηγής Κουµάνα αριθµός 2 10.000 Β-Με    Χ Χ   
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Μέτρο 1.2.: Προστασία και ανάδειξη 
αξιόλογων πολιτιστικών πόρων  

Ε.1.2.5. Εκπόνηση προµελέτης για την ανάδειξη παλιού 
µεταλλείου χαλκοπυρίτη στο όρος Κακοµάλλη 

αριθµός 1 4.500 Με-Μα      Χ Χ 
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Άξονας Προτεραιότητας 1 - 
∆ικτύωση αξιόλογων πόρων 
σε διαδροµές «Φύσης, 
Πολιτισµού & Επιστηµών» 

Μέτρο 1.3.: ∆ικτύωση πολιτιστικών 
πόρων και ένταξη στις διαδροµές 
«Φύσης, Πολιτισµού & Επιστηµών» 

∆.1.3.1. ∆ικτύωση βυζαντινών µνηµείων σε θρησκευτικές 
/ πολιτιστικές διαδροµές – Εκκλησία Παναγίας 
Γαλακτοτροφούσας στην Πάνω Αψιού, πηγή µε βάπτισµα 
(εκδήλωση Θεοφανίων), άγιασµα, Μονή Παναγίας 
Αµιρούς, άλλα τοπόσηµα σε επίπεδο Συµπλέγµατος 
Κοινοτήτων, και για εκπαιδευτικές επισκέψεις και έρευνες 
πανεπιστηµιακών τµηµάτων Αρχαιολογίας  

αριθµός 1 - Β-Με   Χ Χ Χ Χ  
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ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ∆ΕΛΤΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ (Action Plan) ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕ∆ΙΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΨΙΟΥΣ Χρονοπρογραµµατισµός  

ΟΡΑΜΑ: Παροχή αναγκαίων εξυπηρετήσεων / υποδοµών για την τόνωση του πληθυσµού & επιπέδου ποιότητας ζωής - ενίσχυση 
επισκεψιµότητας της περιοχής µέσα από τη βιώσιµη τουριστική ανάπτυξη αναδεικνύοντας τη φυσική / πολιτιστική κληρονοµιά και 

την τοπική παράδοση & ιστορία 

Προσεγγιστική ποσοτικοποίηση - 
εκτιµώµενος προϋπολογισµός  

Ιεράρχηση 
Προτεραιότητας * 
Β: Βραχυπρόθεσµα  
Με: Μεσοπρόθεσµα  

Μα: 
Μακροπρόθεσµα  

Βραχυπρόθεσµα Μεσο-
πρόθεσµα 

Μακρο-
πρόθεσµα 

Άξονας Προτεραιότητας Μέτρο Έργο (Ε) / ∆ράση (∆) - άυλη Τιµή 
µονάδας 

Τιµή 
Στόχου 

Εκτιµώµενη 
δαπάνη (€) 

 
2011 2012 2013 2014 2015 

2016-
2020 

2021-2025 
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∆.1.3.2. ∆ικτύωση πολιτιστικών πόρων και µνηµείων 
τοπικής ιστορίας σε ιστορικές / πολιτιστικές διαδροµές – 
µεταλλείο / νερόµυλος στην ευρύτερη περιοχή Μονής 
Αµιρούς  

αριθµός 1 - Με-Μα      Χ Χ 
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Ε.1.3.3. ∆ιαδροµή απόλαυσης της φύσης και 
ενδιαφερόντων γεωλογικών σχηµατισµών Παραµύθας – 
Γεράσας – Αψιούς - Μαθηκολώνης - Αγίου Αθανασίου, και 
για επισκέψεις Γεωλογικών Τµηµάτων Πανεπιστηµίων 

Χλµ. 5,5 11.000 Β-Με   Χ Χ Χ Χ  

Κ
Ο

Τ
 –

 
Ε

Π
Α

Ρ
Χ

ΙΑ
Κ

Η
 

∆
ΙΟ

ΙΚ
Η

Σ
Η

 
Π

Α
Α

 
2

0
0

7
-

2
0

1
3

, 
Μ

Ε
Τ

Ρ
Ο

 
3

.1
. 

Ε.1.3.4. Τοποθέτηση χαρτών ευκρινούς σήµανσης και 
πληροφόρησης για τις διαδροµές «Φύσης, Πολιτισµού & 
Επιστηµών»  

αριθµός 12 2.400 Β Χ Χ      
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Ε.1.3.5. Συµπλήρωση / βελτίωση οδού πρόσβασης από 
Ε0113 προς Ι.Μ Παναγίας Αµιρούς (κατασκευή 
τρισκελούς κόµβου και αναβάθµιση οδού για τη διέλευση 
βαρέων οχηµάτων – τουριστικών λεωφορείων) 

Χλµ. 1,8 1.000.000 Β Χ Χ Χ     
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ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΟΝΑ 1   1.120.400           

Ε.2.1.1. Ανακαίνιση και επανάχρηση παλιού οινοποιείου 
πιθανώς για αµπελουργικό µουσείο και δικτύωση στους 
«δρόµους του κρασιού»  

αριθµός 1 500.000 Β Χ Χ Χ     
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Ε.2.1.2. ∆ηµιουργία κέντρου περιβαλλοντικής και 
αγροτουριστικής ενηµέρωσης στο µικρό κοινοτικό κτήριο 
στην Κάτω Αψιού παραπλεύρως του ξενώνα «Ανεράδα» 
(λειτουργικά έξοδα 1 έτους) 

αριθµός 1 15.000 Β Χ       
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Μέτρο 2.1.: Αξιοποίηση υφιστάµενων 
κελυφών κτηρίων (διατηρητέα, κτήρια 
αξιόλογης αρχιτεκτονικής) – 
ανακαίνιση και επανάχρηση ως 
υποδοµή σχετιζόµενη µε τον τουρισµό 

Ε.2.1.3. Ανακαίνιση κοινοτικού κτηρίου στην Κάτω Αψιού 
και δηµιουργία χώρου αναψυχής, εστίασης και 
πωλητηρίου τοπικών προϊόντων  

αριθµός 1 180.000 Β Χ Χ      
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Ε.2.2.1. Έκδοση τουριστικών και πληροφοριακών 
φυλλαδίων  

αριθµός 2.000 3.000 Β-Με Χ Χ Χ Χ Χ Χ  
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Ε.2.2.2. Ενηµέρωση σχετικά µε τις προωθούµενες 
ενέργειες για την τουριστική ανάπτυξη της Κοινότητας 
στην ιστοσελίδα www.apsiou.org και τακτικό updating 
(νέο υλικό, ηµερολόγιο εκδηλώσεων, κ.λπ.)  

αριθµός 1 - Β Χ Χ Χ Χ Χ   Κ
Ο

Τ
 

 

Άξονας Προτεραιότητας 2 - 
∆ηµιουργία επισκέψιµων 
χώρων και τουριστικών 
υποδοµών 

Μέτρο 2.2.: Προβολή, προώθηση και 
διαφήµιση παρεχόµενων τουριστικών 
δραστηριοτήτων και υπηρεσιών  

∆.2.2.3. Συµµετοχή ή/και προβολή υλικού σε τουριστικά 
fora και αποστολή CD µε προωθητικό υλικό περιοχής σε 
δηµοσιογράφους, ταξιδιωτικά πρακτορεία, τουριστικά 
περιοδικά και έντυπα, κ.λπ.  

αριθµός 
2 FORA 
/ 50 CD 

800 Β Χ Χ Χ Χ Χ   Κ
Ο

Τ
 

 



ΚΥΠΡΙΑΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ,  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ – 
ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΕΟ∆ΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΗΣΕΩΣ 
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ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ∆ΕΛΤΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ (Action Plan) ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕ∆ΙΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΨΙΟΥΣ Χρονοπρογραµµατισµός  

ΟΡΑΜΑ: Παροχή αναγκαίων εξυπηρετήσεων / υποδοµών για την τόνωση του πληθυσµού & επιπέδου ποιότητας ζωής - ενίσχυση 
επισκεψιµότητας της περιοχής µέσα από τη βιώσιµη τουριστική ανάπτυξη αναδεικνύοντας τη φυσική / πολιτιστική κληρονοµιά και 

την τοπική παράδοση & ιστορία 

Προσεγγιστική ποσοτικοποίηση - 
εκτιµώµενος προϋπολογισµός  

Ιεράρχηση 
Προτεραιότητας * 
Β: Βραχυπρόθεσµα  
Με: Μεσοπρόθεσµα  

Μα: 
Μακροπρόθεσµα  

Βραχυπρόθεσµα Μεσο-
πρόθεσµα 

Μακρο-
πρόθεσµα 

Άξονας Προτεραιότητας Μέτρο Έργο (Ε) / ∆ράση (∆) - άυλη Τιµή 
µονάδας 

Τιµή 
Στόχου 

Εκτιµώµενη 
δαπάνη (€) 
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∆.2.2.4. ∆ιαφηµίσεις σε τοπικά, εθνικά και διεθνή µέσα 
µαζικής ενηµέρωσης  

αριθµός 5 2.500 Β Χ Χ Χ Χ Χ   Κ
Ο

Τ
 

 

 

ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΟΝΑ 2   701.300           

∆.3.1.1. Αναβάθµιση υφιστάµενου κοινοτικού κέντρου σε 
πολυδύναµο πόλο / σηµείο αναφοράς της τοπικής 
κοινωνίας και υποδοµής για την ψυχαγωγία των νέων (βλ. 
Ε.2.1.3) 
 

αριθµός 1 - Β Χ Χ      

Τ
Μ

Η
Μ

Α
 

Π
Ο

Λ
Ε

Ο
∆

Ο
Μ

ΙΑ
Σ

 Κ
Α

Ι 
Ο

ΙΚ
Η

Σ
Ε

Ω
Σ

 –
 

Ε
Π

Α
Ρ

Χ
ΙΑ

Κ
Η

 
∆

ΙΟ
ΙΚ

Η
Σ

Η
 

Π
Α

Α
 2

0
0

7
-

2
0

1
3

, 
Μ

Ε
Τ

Ρ
Ο

 
3

.2
 

Ε.3.1.2. Εκπόνηση µελέτης για την κατασκευή 
αποχετευτικού δικτύου και τη διάθεση και επεξεργασία 
λυµάτων (πιθανώς και για αρδευτικούς σκοπούς) 

αριθµός 1 45.000 Β Χ Χ      
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Ε.3.1.3. Λιθοστρώσεις τµηµάτων των πυρήνων Πάνω και 
Κάτω Αψιούς (κατασκευή κεντρικού αγωγού / αναµονής 
αποχετευτικού δικτύου µε ενδεικτική τιµή 160 Ευρώ/µ.)  
 

Χλµ. 
5470 
Τ.µ. 

1.039.300 Β Χ Χ Χ     
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∆.3.1.4. ∆ιοργάνωση ενηµερωτικών ηµερίδων και 
σεµιναρίων σχετικά µε τα διαθέσιµα κίνητρα 
εγκατάστασης νέων οικογενειών, νεανικής / γυναικείας 
επιχειρηµατικότητας, επιδοτήσεις βιολογικών 
καλλιεργειών, επιδότησης χρήσης παραδοσιακών υλικών, 
ενεργειακής εξοικονόµησης και τουριστικής αξιοποίησης 
διατηρητέων οικοδοµών, ευκαιριών επενδύσεων σε 
Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας – ανάρτηση πληροφορίας 
στην ιστοσελίδα της Κοινότητας www.apsiou.org 

αριθµός 3/έτος 2.500 Β Χ Χ Χ Χ Χ   
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Μέτρο 3.1.: Παρεµβάσεις βελτίωσης 
ποιότητας ζωής και αύξησης της 
ελκυστικότητας της περιοχής ως τόπου 
διαµονής 

∆.3.1.5. ∆ηµιουργία Γραφείου Εθελοντισµού µε εµπλοκή 
των νέων της περιοχής, αποδήµων και τυχόν ΣΚΕ, εφόσον 
έχουν συσταθεί   

αριθµός 1 - Β-Με   Χ Χ Χ Χ  
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∆.3.2.1. Κατάρτιση Τοπικού Συµφώνου Ποιότητας 
επιχειρηµατιών που δραστηριοποιούνται στον 
αγροτουρισµό / τουρισµό (περιλαµβάνονται αρχικά 
νοµικά έξοδα) 

αριθµός 1 2.500 Β-Με   Χ Χ Χ Χ  
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Μέτρο 3.2.: ∆ράσεις ποιοτικής 
αναβάθµισης του παρεχόµενου 
τουριστικού προϊόντος 

∆.3.2.2. Πιστοποίηση τοπικής κουζίνας και προώθηση 
γαστρονοµικού τουρισµού 

αριθµός 1 - Β-Με   Χ Χ Χ Χ  Κ
Ο

Τ
 

 

Άξονας Προτεραιότητας 3 - 
Βελτίωση ποιότητας 
παρεχόµενων υπηρεσιών 

ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΟΝΑ 3   1.089.300           

Άξονας Προτεραιότητας 4 - 
Αποτελεσµατική διαχείριση 
και οργάνωση χρήσεων γης 

Μέτρο 4.1.: Αναβάθµιση, συµπλήρωση 
και εξωραϊσµός κοινοχρήστων χώρων 
και τοπίων 

Ε.4.1.1. Τοπιοτέχνηση - κατασκευή υπαίθριων κιοσκιών 
ξεκούρασης και παρατήρησης θέας και γηπέδου 
χάντµπωλ και παιχνιδότοπου, στην κυβερνητική έκταση 
παραπλεύρως του νεο-ανεγειρόµενου Περιφερειακού 
∆ηµοτικού Σχολείου 

τ.µ. 1.687 100.000 Β-Με   Χ Χ Χ Χ  
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ΚΥΠΡΙΑΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ,  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ – 
ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΕΟ∆ΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΗΣΕΩΣ 

«Παροχή Υπηρεσιών για την εκπόνηση Ρυθµιστικού Σχεδίου (Σχεδίου ∆ράσης)  
για τις Κοινότητες Αψιού, Παλώδια, Σπιτάλι, Φασούλα και Μαθηκολώνη»

Αρ. Σύµβασης: C/Ρυθµ.Κοινοτήτων/2/89/2008-26/10/2009

 

 

ΤΕΛΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΨΙΟΥΣ  

Σελ. 245 από 344 

 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ∆ΕΛΤΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ (Action Plan) ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕ∆ΙΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΨΙΟΥΣ Χρονοπρογραµµατισµός  

ΟΡΑΜΑ: Παροχή αναγκαίων εξυπηρετήσεων / υποδοµών για την τόνωση του πληθυσµού & επιπέδου ποιότητας ζωής - ενίσχυση 
επισκεψιµότητας της περιοχής µέσα από τη βιώσιµη τουριστική ανάπτυξη αναδεικνύοντας τη φυσική / πολιτιστική κληρονοµιά και 

την τοπική παράδοση & ιστορία 

Προσεγγιστική ποσοτικοποίηση - 
εκτιµώµενος προϋπολογισµός  

Ιεράρχηση 
Προτεραιότητας * 
Β: Βραχυπρόθεσµα  
Με: Μεσοπρόθεσµα  

Μα: 
Μακροπρόθεσµα  

Βραχυπρόθεσµα Μεσο-
πρόθεσµα 

Μακρο-
πρόθεσµα 

Άξονας Προτεραιότητας Μέτρο Έργο (Ε) / ∆ράση (∆) - άυλη Τιµή 
µονάδας 

Τιµή 
Στόχου 

Εκτιµώµενη 
δαπάνη (€) 

 
2011 2012 2013 2014 2015 

2016-
2020 

2021-2025 
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Ε.4.1.2. ∆ιαµόρφωση κοινόχρηστου χώρου αναψυχής και 
υπαίθριου θεάτρου σε κυβερνητική έκταση στη 
διασταύρωση προς Μονή Παναγίας Αµιρούς (ο ακριβής 
προϋπολογισµός θα προσδιοριστεί από την οριστική 
αρχιτεκτονική µελέτη) 

τ.µ. 3.000 500.000 Β Χ Χ      
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Ε.4.1.3. Μελέτη αποκατάστασης λατοµείου στη Β∆ είσοδο 
οικισµού – τοπιοτέχνηση  

αριθµός 1 2.500 Β-Με  Χ Χ Χ Χ Χ  
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Ε.4.1.4. Υπογειοποίηση κατά προτεραιότητα στον πυρήνα 
των εναέριων δικτύων 

αριθµός 1 - Β Χ Χ Χ     Α
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∆.4.1.5. ∆ηµιουργία Ειδικού Ταµείου απαλλοτριώσεων (ή 
πιθανώς ανταλλαγής ιδιωτικών εκτάσεων µε κοινοτικές / 
κυβερνητικές) για την εκτέλεση απαραίτητων έργων 
υποδοµής (π.χ. πλατείες, χώρους στάθµευσης, διανοίξεις 
οδών, κ.ά.) 

αριθµός 1 - Με      Χ  
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Ε.4.2.1. Εκπόνηση µελέτης για τον Ορθολογικό Σχεδιασµό 
και Έλεγχο Αναδάσωσης Καµένων ∆ασικών Εκτάσεων και 
για την Εγκατάσταση Λειτουργικού Συστήµατος 
∆ασοπυρόσβεσης και πυροσβεστικών φωλιών 

αριθµός 1 - Β Χ Χ      
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Ε.4.2.2. Εκπόνηση µελέτης για τη δηµιουργία 
Ολοκληρωµένου Σχεδίου Βελτίωσης και Παρακολούθησης 
της Ποιότητας των Υδάτων του ποταµού Γαρύλλη 

αριθµός 1 15.000 Β Χ Χ Χ     

Κ
Ο

ΙΝ
Ο

Τ
Η

Τ
Α

 

Π
Ρ

Ο
ΓΡ

Α
Μ

Μ
Α

 
Α

ΓΡ
Ο

Τ
ΙΚ

Η
Σ

 
Α

Ν
Α

Π
Τ

Υ
Ξ

Η
Σ

 
2

0
0

7
-2

0
1

3
 

Μ
Ε

Τ
Ρ

Ο
  

2
.3

 

Μέτρο 4.2.: Προστασία και αναβάθµιση 
περιβαλλοντικών πόρων  

Ε.4.2.3. Εκπόνηση µελέτης για την κάλυψη των 
αρδευτικών αναγκών της Κοινότητας Αψιούς  

αριθµός 1 15.000 Β   Χ Χ Χ   
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∆.4.3.1. Εκκίνηση διαδικασίας για την έκδοση Οµαδικού 
∆ιατάγµατος ∆ιατήρησης της Πάνω Αψιούς  

αριθµός - - Β Χ Χ Χ     
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- 

Μέτρο 4.3.: Προτεινόµενες θεσµικές και 
κανονιστικές παρεµβάσεις και 
ρυθµίσεις  ∆.4.3.2. Θέσπιση αυστηρότερων πολεοδοµικών 

ρυθµίσεων και κανονισµών για την προστασία των 
παραδοσιακών πυρήνων και την αισθητική αναβάθµιση 
του οικιστικού περιβάλλοντος 

αριθµός - - Β Χ Χ Χ     
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- 

 

ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΟΝΑ 4   632.500           

 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΣΧΕ∆ΙΟΥ ∆ΡΑΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΨΙΟΥΣ   3.543.500           

 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ∆ΕΛΤΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ (Action Plan) ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕ∆ΙΟΥ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑΤΟΣ Προσεγγιστική ποσοτικοποίηση - 
εκτιµώµενος προϋπολογισµός  

Ιεράρχηση 
Προτεραιότητας * 
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ΚΥΠΡΙΑΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ,  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ – 
ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΕΟ∆ΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΗΣΕΩΣ 
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ΤΕΛΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΨΙΟΥΣ  
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ΟΡΑΜΑ: Βελτίωση ποιότητας ζωής, ενίσχυση τοπικού αναπτυξιακού δυναµικού και συνοχής   Βραχυπρόθεσµα Μεσο-
πρόθεσµα 

Μακρο-
πρόθεσµα 

Άξονας Προτεραιότητας Μέτρο Έργο (Ε) / ∆ράση (∆) - άυλη Τιµή 
µονάδας 

Τιµή 
Στόχου 

Εκτιµώµενη 
δαπάνη (€) 

 
2011 2012 2013 2014 2015 

2016-
2020 

2021-2025 

  

Ε.Ι.1.1. Μελέτη σκοπιµότητας και βιωσιµότητας για την 
ίδρυση γυµνασίου 

αριθµός 1 15.000 Β-Με 
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Ε.Ι.1.2. Μελέτη σκοπιµότητας και βιωσιµότητας για την 
κατασκευή πολυϊατρείου 

αριθµός 1 15.000 Β-Με 

   

Χ Χ Χ 

 

Ε
.Φ

.Ε
.Ρ

.Σ
. 

Κ
Ρ

Α
Τ

ΙΚ
Ο

Σ
 

Π
Ρ

Ο
Ϋ

Π
Ο

Λ
Ο

ΓΙ
Σ

Μ
Ο

Σ
 

Ε.Ι.1.3. Μελέτη βιωσιµότητας για την κατασκευή 
υπερτοπικού πολιτιστικού-πνευµατικού κέντρου  

αριθµός 1 15.000 Β Χ Χ Χ 
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Ε.Ι.1.4. Μελέτη βιωσιµότητας για την κατασκευή 
υπερτοπικού αθλητικού πυρήνα (γήπεδα ποδοσφαίρου & 
µπάσκετ, κλειστό στάδιο, κ.ά.) 

αριθµός 1 20.000 Β Χ Χ Χ 
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Μέτρο Ι.1.: ∆ιερεύνηση σκοπιµότητας 
και βιωσιµότητας υπερτοπικών ή δια-
κοινοτικών κοινωνικών υποδοµών 

Ε.Ι.1.5. Μελέτη βιωσιµότητας τακτικής συγκοινωνιακής 
σύνδεσης των Κοινοτήτων του Συµπλέγµατος, π.χ. mini-
bus 

αριθµός 1 20.000 Β Χ Χ  
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Ε.Ι.2.1. Εκπόνηση Ειδικής Μικροζωνικής Μελέτης 
Γεωλογικής Καταλληλότητας Κοινότητας Αψιούς 

αριθµός 1 12.500 Β Χ Χ 
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Ε.Ι.2.2. Εκπόνηση Ειδικής Μικροζωνικής Μελέτης 
Γεωλογικής Καταλληλότητας Κοινότητας Μαθηκολώνης  

αριθµός 1 12.500 Β Χ Χ 
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Ε.Ι.2.3. Εκπόνηση Ειδικής Μικροζωνικής Μελέτης 
Γεωλογικής Καταλληλότητας Κοινότητας Παλώδιας 

αριθµός 1 12.500 Β 
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Ε.Ι.2.4. Εκπόνηση Ειδικής Μικροζωνικής Μελέτης 
Γεωλογικής Καταλληλότητας Κοινότητας Φασούλας 

αριθµός 1 12.500 Β 
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Μέτρο Ι.2.: Θωράκιση ασφάλειας 
οικιστικών αναπτύξεων (βάσει 
σύγχρονων µεθόδων γεωλογικής και 
γεωτεχνικής διερεύνησης) 

Ε.Ι.2.5. Εκπόνηση Ειδικής Μικροζωνικής Μελέτης 
Γεωλογικής Καταλληλότητας Κοινότητας Σπιταλίου 

αριθµός 1 12.500 Β 
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∆.Ι.3.1. ∆ηµιουργία Γραφείου Πληροφόρησης για τα 
διαθέσιµα κίνητρα και διευκολύνσεις για τη 
µετεγκατάσταση νέων οικογενειών και νέων 
επιχειρήσεων στην περιοχή µελέτης – ανάρτηση 
πληροφορίας στο internet 

αριθµός 1 - Β Χ Χ 
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 Μέτρο Ι.3.: Παροχή πληροφοριών για 

ευκαιρίες εγκατάστασης κατοίκων και 
νέων επιχειρηµατικών πρωτοβουλιών 
και επενδύσεων  Ε.Ι.3.2. Μελέτη βιωσιµότητας για τη δυνατότητα 

ανάπτυξης Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) και την 
εξοικονόµηση ενέργειας στα δηµόσια και ιδιωτικά κτήρια αριθµός 1 25.000 Β 
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Άξονας Προτεραιότητας Ι - 
Παροχή ολοκληρωµένων 
υπηρεσιών προς τους 
πολίτες 

ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΟΝΑ Ι   172.500           

Άξονας Προτεραιότητας ΙΙ - 
Τόνωση της διαχειριστικής 
επάρκειας του 
Συµπλέγµατος 

Μέτρο ΙΙ.1.: Ενδυνάµωση διοικητικής 
δοµής και συµβουλευτικής υποστήριξης 
για την από κοινού υλοποίηση έργων 
και προγραµµάτων 

∆.ΙΙ.1.1. Σύσταση Φορέα Εφαρµογής του Ρυθµιστικού 
Σχεδίου και σύνταξη καταστατικού λειτουργίας του  

αριθµός 1 5.000 Β Χ Χ  
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ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ∆ΕΛΤΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ (Action Plan) ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕ∆ΙΟΥ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑΤΟΣ Χρονοπρογραµµατισµός  

ΟΡΑΜΑ: Βελτίωση ποιότητας ζωής, ενίσχυση τοπικού αναπτυξιακού δυναµικού και συνοχής 
Προσεγγιστική ποσοτικοποίηση - 

εκτιµώµενος προϋπολογισµός  

Ιεράρχηση 
Προτεραιότητας * 
Β: Βραχυπρόθεσµα  
Με: Μεσοπρόθεσµα 

Μα: 
Μακροπρόθεσµα  

Βραχυπρόθεσµα Μεσο-
πρόθεσµα 

Μακρο-
πρόθεσµα 

Άξονας Προτεραιότητας Μέτρο Έργο (Ε) / ∆ράση (∆) - άυλη Τιµή 
µονάδας 

Τιµή 
Στόχου 

Εκτιµώµενη 
δαπάνη (€) 
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Ε.ΙΙ.1.2. Προµήθεια απαραίτητου υλικοτεχνικού 
εξοπλισµού και δηµιουργία διαδικτυακού 
Παρατηρητηρίου Εφαρµογής του Ρυθµιστικού Σχεδίου 

αριθµός 1 5.000 Β Χ Χ 
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∆.ΙΙ.1.3. Εκπόνηση µελέτης προσδιορισµού αναγκών σε 
προσωπικό  

αριθµός 1 

2.500 

Β Χ Χ 
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Ε.ΙΙ.1.4. Πρόσληψη καταρτισµένου προσωπικού, 
αναλόγως των βασικών αναγκών και διαθέσιµων πόρων 
για τη στελέχωση γραφείου παρακολούθησης ανοικτών 
προσκλήσεων (για παρεµβάσεις του Σχεδίου ∆ράσης) και 
ενηµέρωσης κοινού σχετικά µε το Σχέδιο ∆ράσης 

αριθµός 2 25.000 Β Χ Χ Χ 
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Ε.ΙΙ.1.5. Πρόσληψη προσωπικού καθαριότητας (οδών, 
παραρεµάτιων περιοχών) και αγορά αναγκαίου 
εξοπλισµού (κάδοι, κ.λπ.) 

αριθµός 1 20.000 Β Χ Χ  
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∆.ΙΙ.1.6. ∆ηµιουργία δικτύου εξειδικευµένων εξωτερικών 
συνεργατών και συµβούλων σε τεχνικά, νοµικά και 
οικονοµικά θέµατα 

αριθµός 10 - Β Χ Χ Χ 
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ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΟΝΑ ΙΙ   57.500           

Ε.ΙΙΙ.1.1. ∆ιάνοιξη / ασφαλτόστρωση οδικού άξονα 
Φασούλας – Παλώδιας (προέκταση της υφιστάµενης 
χάραξης Αγίου ∆ηµητρίου κατόπιν έγκρισης ΜΠΕ) 

Χλµ. 3,5 3.500.000 Β Χ Χ Χ 
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Ε.ΙΙΙ.1.2. Συµπλήρωση / βελτίωση οδικού άξονα 
Μαθηκολώνης – Φασούλας 

Χλµ. 3,1 2.500.000 Β-Με   Χ Χ Χ Χ 

 

Ε
Π

Α
Ρ

Χ
ΙΑ

Κ
Η

 
∆

ΙΟ
ΙΚ

Η
Σ

Η
 

Π
Α

Α
 2

0
0

7
-

2
0

1
3

, 
Μ

Ε
Τ

Ρ
Ο

 3
.2

 Μέτρο ΙΙΙ.1.: Βελτίωση οδικών 
διασυνδέσεων (ακτινικό και κυκλικό 
πλέγµα δια-Κοινοτικών οδών) – 
εκπόνηση Μελετών Περιβαλλοντικών 
Επιπτώσεων 

Ε.ΙΙΙ.1.3. Συµπλήρωση / βελτίωση οδικού άξονα 
Μαθηκολώνης – Αψιούς – E0110 

Χλµ. 5,7 5.000.000 Β Χ Χ Χ    
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Μέτρο ΙΙΙ.2.: Προώθηση προηγµένων 
εφαρµογών τηλεµατικής (τηλε-ιατρική, 
τηλε-εκπαίδευση, τηλε-εργασία, κ.ά.) 

Ε.ΙΙΙ.2.1. Εγκατάσταση ευρυζωνικού δικτύου υψηλών 
ταχυτήτων στο σύνολο της χωρικής ενότητας του 
Συµπλέγµατος 

αριθµός 1 - Β-Με Χ Χ Χ Χ Χ Χ 
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Άξονας Προτεραιότητας ΙΙΙ - 
Βελτίωση της 
προσπελασιµότητας - 
προσβασιµότητας 

ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΟΝΑ ΙΙΙ   11.000.000           

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1: Οι παρεµβάσεις και δράσεις ιεραρχούνται χρονικά σε:  Β: Βραχυπρόθεσµα (2011-2015) Με: Μεσοπρόθεσµα (2016-2020) Μα: Μακροπρόθεσµα (2021-2025) Ορισµένες παρεµβάσεις µπορεί να εκτείνονται σε δύο ή και περισσότερες περιόδους  

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 2: Οι παρεµβάσεις και δράσεις χωρίς προϋπολογισµό στη στήλη Εκτιµώµενης ∆απάνης αφορούν σε ενέργειες που εντάσσονται στους λειτουργικούς προϋπολογισµούς κεντρικών υπηρεσιών και φορέων, καθ’ ύλη αρµοδίων Τµηµάτων Υπουργείων, κ.ά. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 3: Μεγάλος αριθµός παρεµβάσεων δύναται να χρηµατοδοτηθεί από το Πρόγραµµα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2007-2013, Άξονα Προτεραιότητας 3 «Ποιότητα της ζωής στις αγροτικές περιοχές και διαφοροποίηση της αγροτικής οικονοµίας» και κυριότερα από 

τα Μέτρα 3.1 «Ενθάρρυνση τουριστικών δραστηριοτήτων και προώθηση πολιτιστικής κληρονοµιάς» και 3.2 «∆ιατήρηση, αποκατάσταση και αναβάθµιση της πολιτιστικής κληρονοµιάς και του φυσικού πλούτου» 
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ΑΨΙΟΥΣ 
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Β.2.5. Πιθανές πηγές χρηµατοδότησης προτεινόµενων παρεµβάσεων 

Για τη χρηµατοδότηση των προτεινόµενων παρεµβάσεων δύναται να χρησιµοποιηθούν πόροι 

από διάφορες πηγές επιδοτήσεων και συγχρηµατοδοτούµενα Προγράµµατα. Στην παρούσα ενότητα 

περιλαµβάνονται πιθανές πηγές χρηµατοδοτήσεων από τις οποίες µπορούν να επωφεληθούν άµεσα 

οι Κοινότητες για την εκκίνηση εφαρµογής του Ρυθµιστικού Σχεδίου (σηµ.: οι χρηµατοδοτικές 

δυνατότητες του τρέχοντος αναπτυξιακού πλαισίου στην Κύπρο παρουσιάζονται εκτενώς και στην 

ενότητα Α.8.2, Παραρτήµατα VI και VII). Τονίζεται ότι ιδιαίτερα σηµαντική παράµετρος στην 

κατεύθυνση υλοποίησης των προτεινόµενων παρεµβάσεων είναι να διασφαλισθεί η συνεισφορά των 

Κοινοτήτων, η αποτελεσµατική οργάνωση που προάγεται µέσω του προτεινόµενου Φορέα 

Εφαρµογής του Ρυθµιστικού Σχεδίου (βλ. ενότητα Β.5), καθώς και ότι οι παρεµβάσεις θα γίνουν στα 

χρονικά πλαίσια των Προγραµµάτων δεδοµένων των χρονικών περιορισµών στην εφαρµογή τους 

(κατά κανόνα συναρθρώνονται µε τη χρονική διάρκεια της προγραµµατικής περιόδου 2007-2013 και 

του ‘‘κανόνα ν+2’’ που εφαρµόζεται στην εκτέλεση έργων, ήτοι παράταση υλοποίησης έως το 2015 

των συµβασιοποιηµένων εντός εγκεκριµένου χρονικού πλαισίου έργων). 

Πρόγραµµα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2007-2013 

Στο πλαίσιο του ΠΑΑ 2007-2013, όπως προαναφέρθηκε στην ενότητα Α.8.2 / Παράρτηµα VI, 

και για την τρέχουσα προγραµµατική περίοδο τίθεται ως µείζονα στρατηγική προτεραιότητα η 

ενθάρρυνση της διαφοροποίησης των οικονοµικών δραστηριοτήτων και η βελτίωση της ποιότητας 

ζωής στις αγροτικές περιοχές. Η αναζωογόνηση της οικονοµικής δραστηριότητας κυρίως στις ορεινές 

και ηµιορεινές περιοχές µέσω υλοποίησης έργων υποδοµής και της στήριξης του επιχειρηµατικού 

κλίµατος και της επιχειρηµατικότητας µικρού και µεσαίου µεγέθους, αποτελούν επιµέρους 

στρατηγικές επιλογές. Η στήριξη συµπληρωµατικών τουριστικών δραστηριοτήτων από κοινού µε τις 

ολοκληρωµένες παρεµβάσεις για τον τουρισµό της υπαίθρου που θα καλυφτούν από τα 

∆ιαρθρωτικά Ταµεία, δηµιουργεί τα θεµέλια για περαιτέρω οικονοµική ανάπτυξη. Απώτερος στόχος 

είναι η ανατροπή της ηλικιακής κλίµακας (δηλ. αύξηση των παραγωγικών ηλικιών και δυναµικού) και 

η κοινωνικό-οικονοµική αναζωογόνηση της Κυπριακής υπαίθρου προστατεύοντας ταυτόχρονα το 

οικιστικό και φυσικό περιβάλλον. Η εστίαση κατά προτεραιότητα στις ορεινές περιοχές είναι 

δεδοµένη αφού εκεί παρουσιάζονται τα κυριότερα και εντονότερα προβλήµατα. 

Κάτω από τον Άξονα Προτεραιότητας 3 του ΠΑΑ 2007-2013 που αφορά την “Ποιότητα της 

ζωής στις αγροτικές περιοχές και διαφοροποίηση της αγροτικής οικονοµίας” υπάρχουν σειρά µέτρων 

που επιγραµµατικά αφορούν στις κάτωθι δραστηριότητες: 

3.1 Ενθάρρυνση τουριστικών δραστηριοτήτων και προώθηση της πολιτιστικής κληρονοµιάς 

α. Κέντρα Πληροφόρησης 

β. Θεµατικές ∆ιαδροµές 
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γ. Θεµατικά ή τοπικά / περιφερειακά µουσεία 

3.2 ∆ιατήρηση, αποκατάσταση και αναβάθµιση της πολιτιστικής κληρονοµιάς και του φυσικού 

πλούτου 

3.2.1 Ανάπτυξη Κέντρων Κοινοτήτων / κοινωνικών παροχών 

3.2.2 Αναζωογόνηση και ανάπτυξη της υπαίθρου 

3.2.3 ∆ιατήρηση και αναβάθµιση της αγροτικής κληρονοµιάς 

3.3 Απόκτηση δεξιοτήτων, εµψύχωση και εφαρµογή στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης 

Τα προαναφερόµενα µέτρα, όπως φαίνεται και στα δελτία παρεµβάσεων στην ενότητα Β.2.4 

και αναφέρεται και στα συµβατικά τεύχη της παρούσας µελέτης, συνιστούν κύριες πηγές 

χρηµατοδότησης µεγάλου µέρους των προτεινόµενων παρεµβάσεων του Ρυθµιστικού Σχεδίου.  

Παράλληλα, η βελτίωση της ποιότητας ζωής στην ύπαιθρο επιτυγχάνεται µεταξύ άλλων και 

µέσω της βελτίωσης των ευρυζωνικών υποδοµών στις αγροτικές περιοχές, ώστε να καταστεί δυνατή 

η πρόσβαση σε υπηρεσίες της Κοινωνίας της Πληροφορίας σε όλους τους πολίτες και όλοι οι πολίτες 

να επωφεληθούν από τα οφέλη που προσφέρει η χρήση των Τεχνολογιών των Πληροφοριών και 

Επικοινωνιών (ΤΠΕ). Έµφαση δίνεται επίσης στην ενδυνάµωση των διοικητικών µηχανισµών και 

στην προώθηση του ενδογενούς αναπτυξιακού δυναµικού των αγροτικών περιοχών µέσω 

συνεργασιών και εφαρµόζοντας την προσέγγιση από κάτω προς τα πάνω. Η ενίσχυση των 

ικανοτήτων / δυνατοτήτων των Οµάδων Τοπικής ∆ράσης (προσέγγιση LEADER) αποτελεί βασική 

προτεραιότητα του κράτους. 

Σχέδιο Κινήτρων για επενδύσεις αειφόρου εµπλουτισµού και αναβάθµισης του τουριστικού 

προϊόντος 

Ο Κυπριακός Οργανισµός Τουρισµού (ΚΟΤ) στα πλαίσια των ενεργειών του για την 

προσαρµογή της τουριστικής βιοµηχανίας, τόσο στις κατευθύνσεις της Στρατηγικής Τουριστικής 

Ανάπτυξης 2007-2013 όσο και στο Εθνικό Πρόγραµµα για την εφαρµογή της Στρατηγικής της 

Λισσαβόνας, έχει διαµορφώσει Σχέδιο Κινήτρων για επενδύσεις αειφόρου εµπλουτισµού και 

αναβάθµισης του τουριστικού προϊόντος. Το Σχέδιο αποσκοπεί στη στήριξη ιδιωτικών επενδυτικών 

πρωτοβουλιών στις κατευθύνσεις της Στρατηγικής Τουριστικής Ανάπτυξης 2003-2010 µέσω της 

παροχής κινήτρων για:  

� Τον εµπλουτισµό και διαφοροποίηση του τουριστικού προϊόντος µε την ανάπτυξη ειδικών 

προϊόντων, µε προστιθέµενη αξία τη χρονική και θεµατική διεύρυνση των τουριστικών 

δραστηριοτήτων και εποµένως την ‘‘απεµπλοκή’’ από το κλασικό τουριστικό µοντέλο «ήλιος 

και θάλασσα». 

� Την ολοκληρωµένη αναβάθµιση και εκσυγχρονισµό των υφιστάµενων τουριστικών 

καταλυµάτων. Η ολοκληρωµένη επένδυση δεν αφορά µόνο τη συνήθη ανακαίνιση των 
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µονάδων, δεδοµένου ότι µε την υλοποίηση της επένδυσης πρέπει να επιτυγχάνεται κατά 

προτίµηση ανακατάταξη σε υψηλότερη τάξη ή τουλάχιστον ουσιώδης διαφοροποίηση των 

λειτουργικών χαρακτηριστικών της µονάδας. Αφορά επενδύσεις που οδηγούν συνολικά και 

συνδυασµένα στον εκσυγχρονισµό του εξοπλισµού της µονάδας, των κτιριακών και λοιπών 

εγκαταστάσεων της, της σύνθεσης των υπηρεσιών καθώς και του λειτουργικού επιπέδου της, 

ώστε να εξασφαλίζεται συνολικά βελτιωµένη ποιότητα και ποικιλία προσφερόµενων 

υπηρεσιών. 

Επιχειρησιακό Πρόγραµµα “Αειφόρος Ανάπτυξη και Ανταγωνιστικότητα” 2007-2013 

Επιµέρους αντικείµενο του Προγράµµατος, όπως προαναφέρθηκε στην ενότητα Α.8.2 / 

Παράρτηµα VI, και µε δυνατότητες άµεσης εφαρµογής σε σχετικές παρεµβάσεις του Ρυθµιστικού 

Σχεδίου (που εµπίπτουν βασικά στους δύο πρώτους Άξονες Προτεραιότητας), είναι η παροχή 

κινήτρων υπό µορφή κυβερνητικής χορηγίας, σε νοµικά πρόσωπα που επιθυµούν να 

δραστηριοποιηθούν στον τοµέα του Αγροτουρισµού, µε τους ακόλουθους σκοπούς: 

� Η ενθάρρυνση των επενδύσεων από Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις, σε ήπιες µορφές 

επιχειρηµατικής τουριστικής δραστηριότητας, που έχουν επίκεντρο την ανάδειξη και τον 

εµπλουτισµό των πολιτιστικών και περιβαλλοντικών στοιχείων της υπαίθρου, ώστε να 

συµπληρωθούν ή και να ενισχυθούν οι ασχολίες των κατοίκων της και τα εισοδήµατα από 

αυτές. 

� Η διάσωση, διατήρηση, αποκατάσταση και αναβάθµιση του παραδοσιακού χαρακτήρα και της 

αυθεντικότητας της υπαίθρου και κατ’ επέκταση του πολιτιστικού προσώπου της Κύπρου, 

θεµατοφύλακα του οποίου αποτελούν κατά κύριο λόγο οι παραδοσιακοί οικισµοί και το 

ευρύτερο πολιτιστικό και φυσικό τοπίο της υπαίθρου, ως επίσης και η ζωντανή παρουσία του 

κατοίκου της, συµβάλλοντας έτσι στην προσφορά µιας ολοκληρωµένης αυθεντικής 

τουριστικής εµπειρίας. 

Σχέδιο Ενίσχυσης της Γυναικείας Επιχειρηµατικότητας 

Το Σχέδιο αυτό είναι προσαρµοσµένο και εφαρµόζεται µε βάση τον Κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 

1998/2006 της Επιτροπής της 15ης ∆εκεµβρίου 2006, σχετικά µε την εφαρµογή των άρθρων 87 και 

88 της Συνθήκης ΕΚ στις ενισχύσεις ήσσονος σηµασίας. Το Σχέδιο αποσκοπεί στην ανάπτυξη, 

υποστήριξη και προώθηση της επιχειρηµατικότητας των γυναικών από 18 έως 55 ετών, οι οποίες 

επιθυµούν να δραστηριοποιηθούν επιχειρηµατικά σε οποιανδήποτε οικονοµική δραστηριότητα 

(εξαιρουµένων αυτών που περιλαµβάνονται στο Παράρτηµα Ι «Μη επιλέξιµες οικονοµικές 

δραστηριότητες»), αξιοποιώντας τις γνώσεις, την κατάρτιση και τα ταλέντα τους.  

Για την επίτευξη του σκοπού αυτού προβλέπεται η αξιοποίηση κινήτρων, υπό την µορφή 

χρηµατοδοτικών ενισχύσεων και εκπαιδευτικών σεµιναρίων κατάρτισης, για τη δηµιουργία νέων και 

βιώσιµων πολύ µικρών επιχειρήσεων. Ιδιαίτερη έµφαση δίνεται στην αξιοποίηση νέων τεχνολογιών, 
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στη χρήση καινοτόµων µεθόδων παραγωγής και προώθησης των προϊόντων και υπηρεσιών, στην 

ανάπτυξη της επιχειρηµατικότητας στον τοµέα του περιβάλλοντος και γενικά στην προώθηση 

σύγχρονων επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων µε στόχο τη δηµιουργία δυναµικών, εξελίξιµων και 

ανταγωνιστικών επιχειρήσεων. 

Σχέδιο Ενίσχυσης της Νεανικής Επιχειρηµατικότητας 

Το Σχέδιο αυτό είναι προσαρµοσµένο και εφαρµόζεται µε βάση τον Κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 

1998/2006 της Επιτροπής της 15ης ∆εκεµβρίου 2006, σχετικά µε την εφαρµογή των άρθρων 87 και 

88 της Συνθήκης ΕΚ στις ενισχύσεις ήσσονος σηµασίας. Το Σχέδιο αποσκοπεί στην ανάπτυξη, 

υποστήριξη και προώθηση της επιχειρηµατικότητας των νέων (ανδρών και γυναικών) από 20 έως 39 

ετών που επιθυµούν να δραστηριοποιηθούν επιχειρηµατικά σε οποιανδήποτε οικονοµική 

δραστηριότητα (εξαιρουµένων αυτών που περιλαµβάνονται στο Παράρτηµα Ι «Μη επιλέξιµες 

οικονοµικές δραστηριότητες»), αξιοποιώντας τις γνώσεις, την κατάρτιση και τα ταλέντα τους.  

Στο πλαίσιο αυτό προβλέπεται η αξιοποίηση κινήτρων, υπό την µορφή χρηµατοδοτικών 

ενισχύσεων και εκπαιδευτικών σεµιναρίων κατάρτισης, για τη δηµιουργία νέων και βιώσιµων πολύ 

µικρών επιχειρήσεων. Ιδιαίτερη έµφαση, όπως και µε τη γυναικεία επιχειρηµατικότητα, δίνεται στην 

αξιοποίηση νέων τεχνολογιών, στη χρήση καινοτόµων µεθόδων παραγωγής και προώθησης των 

προϊόντων και υπηρεσιών, στην ανάπτυξη της επιχειρηµατικότητας στον τοµέα του περιβάλλοντος 

και γενικά στην προώθηση σύγχρονων επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων µε στόχο τη δηµιουργία 

δυναµικών, εξελίξιµων και ανταγωνιστικών επιχειρήσεων. 

Τα όρια προϋπολογισµών των προτάσεων που εντάσσονται στο Σχέδιο Ενίσχυσης της 

Νεανικής και Γυναικείας Επιχειρηµατικότητας, καθώς και το ποσοστό της δηµόσιας χρηµατοδότησης, 

είναι τα ίδια και περιλαµβάνονται στον κάτωθι πίνακα.  

Όρια προϋπολογισµών προτάσεων σε € (µη περιλαµβανοµένου του ΦΠΑ) και % ∆ηµόσιας Χρηµατοδότησης 

 

Ανώτατο όριο συνολικού 

προϋπολογισµού της πρότασης 

� Μεταποίηση €140.000 

� Ηλεκτρονικό εµπόριο, Υπηρεσίες, Τουρισµός €100.000 

Κατώτατο όριο συνολικού 

προϋπολογισµού της πρότασης 

€15.000 

 

Ποσοστό ∆ηµόσιας Χρηµατοδότησης 50% του συνολικού εγκεκριµένου προϋπολογισµού της 

πρότασης - το υπόλοιπο ποσό πέραν της ∆ηµόσιας 

Χρηµατοδότησης για την κάλυψη του συνολικού 

προϋπολογισµού, θεωρείται ίδια συµµετοχή για την υλοποίηση 

του έργου και δύναται να καλυφθεί και µε τραπεζικό δανεισµό 

 

Σχέδιο Χορηγιών για διατηρητέες οικοδοµές 

Το Σχέδιο αφορά στην προστασία και ανάδειξη του αξιόλογου οικιστικού αποθέµατος στις 

κοινότητες της υπαίθρου. Αναγνωρίζεται ότι η συντήρηση αποτελεί ένα εξειδικευµένο οικοδοµικό 
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τοµέα µε απαιτήσεις που αρκετές φορές είναι δαπανηρές. Με το Νόµο 240(Ι)/2002 και τα σχετικά 

∆ιατάγµατα, η Κυβέρνηση έχει θέσει σε ισχύ πληθώρα ουσιαστικών οικονοµικών κινήτρων για την 

αποκατάσταση διατηρητέων οικοδοµών, τα οποία αναλύονται εκτενώς στο Παράρτηµα VΙΙ. 

Η επιχορήγηση για την ανακαίνιση των διατηρητέων οικοδοµών φτάνει έως το 50% του 

αναγνωρισµένου κόστους συντήρησης, ενώ το ανώτατο ποσό κατευθείαν χορηγίας από το Κράτος 

δεν υπερβαίνει τα €90.000. 

Σχέδιο Παροχής Επιχορηγήσεων για τη χρήση παραδοσιακών υλικών  

Το Σχέδιο Επιχορηγήσεων εφαρµόζεται στις περιπτώσεις που επιβάλλονται όροι κατά την 

έκδοση πολεοδοµικής και οικοδοµικής άδειας, ώστε σε οικοδοµές που ανεγείρονται ή 

επιδιορθώνονται µέσα σε τµήµατα των ιστορικών/παραδοσιακών πυρήνων που διατηρούν τον 

αυθεντικό χαρακτήρα, να χρησιµοποιούνται συγκεκριµένα παραδοσιακά υλικά, όπως πέτρα της 

περιοχής για εξωτερικές τοιχοποιίες και τοίχους αντιστήριξης, ξύλινα κουφώµατα και τα τελειώµατα 

στέγης, οπτόπλινθοι/ωµόπλινθοι σε επιδιόρθωση εξωτερικών τοίχων, πήλινα κεραµίδια σε 

αντικατάσταση στέγης από τσίγκους και να αποκρύβονται ντεπόζιτα νερού του ηλιακού 

θερµοσίφωνα. 

Το Σχέδιο προβλέπει την εφάπαξ παροχή οικονοµικής βοήθειας (επιχορήγησης) στους 

επηρεαζόµενους ιδιοκτήτες, η οποία θα παρέχεται µια µόνο φορά, µετά τη συµπλήρωση της 

ανάπτυξης µε βάση τα εγκεκριµένα σχέδια, τους όρους των αδειών που εξασφαλίστηκαν καθώς και 

τους όρους του Σχεδίου, που αναλύονται εκτενώς στο Παράρτηµα VΙΙ.  

Σχέδιο Χορηγιών για Ενθάρρυνση της Ηλεκτροπαραγωγής από Μεγάλα Εµπορικά Αιολικά, 

Ηλιοθερµικά και Φωτοβολταϊκά Συστήµατα και την Αξιοποίηση Βιοµάζας 

Το Σχέδιο αποσκοπεί στην παροχή οικονοµικών κινήτρων υπό µορφή κυβερνητικής 

επιδότησης για την πραγµατοποίηση επενδύσεων στον τοµέα της παραγωγής ηλεκτρισµού από την 

αξιοποίηση της Αιολικής, της Ηλιακής ενέργειας, της Βιοµάζας και του Βιοαερίου που εκλύεται από 

Χώρους Υγειονοµικής Ταφής Απορριµµάτων (ΧΥΤΑ). Το Σχέδιο καλύπτει επενδύσεις που αφορούν 

αγορά και εγκατάσταση καινούργιου εξοπλισµού και υλικών καθώς και το κόστος µελετών όπου 

αυτές κρίνονται αναγκαίες. Οι επενδύσεις πρέπει να αφορούν ώριµες τεχνολογικά κατηγορίες και όχι 

τεχνολογίες που βρίσκονται στο στάδιο έρευνας και ανάπτυξης. 
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Β.3 Συνάφεια και Συµπληρωµατικότητα Παρεµβάσεων µε τον ευρύτερο Στρατηγικό 

και Προγραµµατικό Σχεδιασµό 

Β.3.1. Συνάφεια µε εθνικές κατευθύνσεις και πολιτικές 

Το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς για την Πολιτική Συνοχής (ΕΣΠΑ) 2007-

2013, που αποτελεί το στρατηγικό προγραµµατικό έγγραφο, αναλύει την αναπτυξιακή στρατηγική 

στα πλαίσια της οποίας θα αξιοποιηθούν οι συνολικοί πόροι των ∆ιαρθρωτικών Ταµείων και του 

Ταµείου Συνοχής της ΕΕ που θα παραχωρηθούν στην Κύπρο κατά την περίοδο 2007-2013. Σκοπός 

του ΕΣΠΑ, είναι να προσδώσει ένα πιο στρατηγικό χαρακτήρα στον προγραµµατισµό για αξιοποίηση 

των πόρων της Πολιτικής Συνοχής, εξασφαλίζοντας ότι οι πρόνοιες του σχετικού Κανονισµού και η 

συνδροµή των Ταµείων της ΕΕ συµβαδίζει µε τις Κοινοτικές Στρατηγικές Κατευθυντήριες Γραµµές 

για τη Συνοχή.   

Το ΕΣΠΑ που εµπερικλείει όλες τις παρεµβάσεις τόσο αυτές που θα συγχρηµατοδοτηθούν 

στα πλαίσια της Πολιτικής Συνοχής, Αγροτικής Ανάπτυξης και Αλιείας όσο και εκείνες που θα 

χρηµατοδοτηθούν αποκλειστικά από εθνικά κονδύλια αποτελεί την µεσοπρόθεσµη αναπτυξιακή 

στρατηγική της Κύπρου και καθορίζει το Στρατηγικό Σχέδιο Ανάπτυξης, διασφαλίζοντας τη 

συνέργεια και τη συµπληρωµατικότητα των παρεµβάσεων. Στόχος του Στρατηγικού Σχεδίου 

Ανάπτυξης είναι η “βιώσιµη οικονοµική ανάπτυξη µε κοινωνική συνοχή, µε κυρίαρχη επιδίωξη της 

αναπτυξιακής προσπάθειας την καθιέρωση της Κύπρου ως γέφυρας οικονοµικής συνεργασίας µεταξύ 

της ΕΕ και των χωρών της Μ. Ανατολής και της Β. Αφρικής και ως διεθνούς και περιφερειακού 

επενδυτικού και επιχειρηµατικού κέντρου παροχής υπηρεσιών και παραγωγής προϊόντων ψηλής 

προστιθέµενης αξίας”.  

Η εκπόνηση του Ρυθµιστικού Σχεδίου στις υπό µελέτη Κοινότητες της Κυπριακής υπαίθρου 

υπαγορεύεται από την άνω στόχευση του ΕΣΠΑ 2007-2013 και ειδικότερα την έµφαση που 

προσδίδει µεταξύ άλλων στην αειφόρο ανάπτυξη, στην ανταγωνιστικότητα, στην απασχόληση, στο 

ανθρώπινο κεφάλαιο και στην κοινωνική συνοχή, καθώς και στη διακριτή θεµατική προτεραιότητα 

για τη δηµιουργία βιώσιµων κοινοτήτων. Παράλληλα, στις στρατηγικές κατευθύνσεις περιλαµβάνεται 

η διαφοροποίηση της παραγωγικής βάσης των περιοχών της υπαίθρου και η δηµιουργία 

εισοδήµατος σε τοµείς εκτός της γεωργίας, µε την εν γένει προώθηση της ισότητας των φύλων και 

ευκαιριών µέσω ιδιαίτερης µέριµνας για την ενίσχυση γυναικών και ατόµων µε ειδικές ανάγκες που 

θα αναλάβουν επιχειρηµατική δραστηριότητα σε επιλεγµένους τοµείς. 

Στρατηγικοί Στόχοι και Προτεραιότητες ΕΣΠΑ 

Με βάση τα συµπεράσµατα για τις ιδιαίτερες κοινωνικοοικονοµικές συνθήκες και 

αναπτυξιακές προοπτικές της Κύπρου, που συνοπτικά αναφέρθηκαν στην «ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ» και 

λαµβάνοντας υπόψη τόσο τις ευρύτερες αναπτυξιακές επιδιώξεις της Κύπρου όσο και των 

προτεραιοτήτων της ΕΕ και ιδιαίτερα εκείνων που καθορίζονται στην Αναθεωρηµένη Στρατηγική της 
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Λισσαβόνας και στις Κοινοτικές Στρατηγικές Κατευθυντήριες Γραµµές Συνοχής, έχουν καθοριστεί ο 

γενικότερος στρατηγικός στόχος και οι επιµέρους στόχοι, στη επίτευξη των οποίων θα συµβάλει η 

αξιοποίηση των πόρων που θα διατεθούν στα πλαίσια της Πολιτικής Συνοχής την περίοδο 2007-

2013.  

Ο Γενικός Στρατηγικός Στόχος για την περίοδο 2007-2013 θα προέλθει µέσα από την 

επίτευξη τριών επιµέρους αλληλένδετων ειδικών στρατηγικών στόχων που είναι:  

1. Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας.  

2. Πλήρης και ποιοτική απασχόληση και εµπέδωση της κοινωνικής συνοχής.  

3. Προώθηση της αειφόρου ανάπτυξης.  

Για την επίτευξη των πιο πάνω στόχων, η στρατηγική του ΕΣΠΑ, λαµβάνοντας υπόψη τους 

περιορισµένους χρηµατοδοτικούς πόρους, θα επικεντρωθεί σε σχετικά µικρό αριθµό παρεµβάσεων. 

Οι παρεµβάσεις που θα υλοποιηθούν θα λειτουργούν συµπληρωµατικά και σε συνέργεια, ώστε να 

έχουν πολλαπλασιαστικά αποτελέσµατα. Το µίγµα πολιτικής που θα εφαρµοσθεί για την επίτευξη 

των στόχων, θα αποτελείται από: (α) στοχευµένη αναβάθµιση και επέκταση των βασικών και 

υποστηρικτικών υποδοµών µε στόχο, τόσο τη βελτίωση της προσβασιµότητας, όσο και τη 

διασφάλιση των απαραίτητων προϋποθέσεων για συνεχή και αειφόρο ανάπτυξη, δεδοµένης της 

συµπληρωµατικότητας µεταξύ των επενδύσεων σε δηµόσιες υποδοµές και των επενδύσεων του 

ιδιωτικού τοµέα, (β) µέτρα ενίσχυσης της επιχειρηµατικής δραστηριότητας και αναβάθµισης των 

δηµόσιων επιχειρηµατικών υποδοµών, (γ) άλλες ενέργειες για την αγορά εργασίας και τους 

ανθρώπινους πόρους, και (δ) κοινωνικά µέτρα στήριξης και κοινωνικές υποδοµές, παράγοντες 

κλειδιά για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και του ανθρώπινου κεφαλαίου, της αειφορίας και 

της ποιότητας ζωής.  

Θεµατική Προτεραιότητα: Υποδοµές Περιβάλλοντος, Μεταφορών και Ενέργειας  

Οι παρεµβάσεις της θεµατικής προτεραιότητας αυτής θα επικεντρωθούν στην αναβάθµιση 

βασικών υποδοµών στους τοµείς του περιβάλλοντος, µεταφορών και ενέργειας συµβάλλοντας έτσι 

στην επίτευξη του ειδικού στρατηγικού στόχου της προώθησης της αειφόρου ανάπτυξης. Οι 

παρεµβάσεις κάτω από αυτή την προτεραιότητα θα συµβάλουν επίσης στην επίτευξη του στόχου 

της βελτίωσης της ανταγωνιστικότητας.  

Οι παρεµβάσεις στον τοµέα του περιβάλλοντος, θα επικεντρωθούν σε υποδοµές, οι οποίες 

είναι απαραίτητες για τη διασφάλιση της ορθολογικής διαχείρισης των περιβαλλοντικών πόρων, µε 

έµφαση στον τοµέα της διαχείρισης στερεών και υγρών αποβλήτων, τοµείς στους οποίους χρήζουν 

άµεσων παρεµβάσεων οι υπό µελέτη Κοινότητες. Οι επενδύσεις σε υποδοµές µεταφορών θα 

επικεντρωθούν σε παρεµβάσεις που θα συµβάλουν στη βελτίωση της προσβασιµότητας και τη 

µείωση του κόστους συναλλαγών, µέσα από την αναβάθµιση των µεταφορικών οδικών υποδοµών. 
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Η αναβάθµιση των υποδοµών θα δηµιουργήσει τις άµεσες προϋποθέσεις για αξιοποίηση των 

ευκαιριών που διανοίγονται λόγω της στρατηγικής γεωγραφικής θέσης της Κύπρου. Παράλληλα, η 

βελτίωση του οδικού δικτύου θα συµβάλει σηµαντικά στη βελτίωση της οδικής ασφάλειας. Η 

αναβάθµιση επίσης του αστικού συγκοινωνιακού δικτύου και ιδιαίτερα των δηµοσίων µεταφορών θα 

συµβάλει στην βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων των αστικών κέντρων και παράλληλα 

στην προστασία του περιβάλλοντος και την εξοικονόµηση ενέργειας. Παρεµβάσεις θα προωθηθούν 

επίσης για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης, την εξασφάλιση του εφοδιασµού σε ενέργεια, τη 

µείωση της εξάρτησης από το πετρέλαιο και την περαιτέρω αξιοποίηση των ανανεώσιµων πηγών 

ενέργειας (ΑΠΕ).  

Θεµατική Προτεραιότητα: ∆ηµιουργία Βιώσιµων Κοινοτήτων  

Οι παρεµβάσεις της εν λόγω θεµατικής προτεραιότητας αφορούν ευθέως στις υπό µελέτη 

Κοινότητες, και θα συµβάλουν στην επίτευξη του στρατηγικού ειδικού στόχου για προώθηση της 

αειφόρου ανάπτυξης, µέσα από την δηµιουργία βιώσιµων κοινοτήτων στις αστικές περιοχές και τις 

περιοχές της υπαίθρου. Ο στόχος αυτός θα επιτευχθεί µέσα από ένα συνδυασµό παρεµβάσεων τόσο 

οριζόντιων (π.χ. διαφοροποίηση των οικονοµικών δραστηριοτήτων, προώθηση του πολιτισµού και 

κοινωνικών υποδοµών) όσο και χωρικά εστιασµένων για τις αστικές περιοχές.  

Πιο συγκεκριµένα, στις αστικές περιοχές έµφαση θα δοθεί στους υποβαθµισµένους θύλακες 

που συγκεντρώνουν τόσο χαρακτηριστικά “υποβαθµισµένης ποιότητας ζωής και λειτουργίας της 

πόλης” όσο και µε προοπτικές ανάπτυξης.  

Για τις περιοχές της υπαίθρου, οι παρεµβάσεις θα έχουν ως στόχο να τις καταστήσουν πιο 

ελκυστικές µέσα από τη βελτίωση της προσβασιµότητας αλλά και τη δηµιουργία προϋποθέσεων για 

τη διατήρηση του πληθυσµού. Η περαιτέρω αναβάθµιση των συνδετήριων οδικών αξόνων µεταξύ 

αστικών και περιοχών της υπαίθρου θα συµβάλει στην άµβλυνση των προβληµάτων 

προσβασιµότητας ιδιαίτερα των κατοίκων των ορεινών περιοχών, ενώ θα προωθηθούν παρεµβάσεις 

για τη δηµιουργία προϋποθέσεων για διαφοροποίηση της τοπικής οικονοµίας. Οι άνω κατευθύνσεις 

βρίσκονται σε άµεση συνάφεια και συµπληρωµατικότητα µε τις προτεινόµενες παρεµβάσεις στο 

Ρυθµιστικό Σχέδιο, ιδιαιτέρως αυτών που αποβλέπουν στη λειτουργική οδική διασύνδεση και 

δικτύωση των Κοινοτήτων και αυτών που προωθούν πρωτοβουλίες για την τόνωση της τοπικής 

οικονοµίας µέσα από την ήπια ανάπτυξη του τουρισµού.  

Σηµειώνεται επίσης ότι στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Αειφόρος Ανάπτυξη και 

Ανταγωνιστικότητα 2007-2013, µε κοινοτική χρηµατοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταµείο 

Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), παρέχονται κίνητρα για τη διαφοροποίηση της οικονοµίας των 

αγροτικών περιοχών. Πιο συγκεκριµένα, παρέχονται κίνητρα ενίσχυσης µικροµεσαίων επιχειρήσεων 

για την ανάπτυξη δραστηριοτήτων που σχετίζονται µε τον τουρισµό της υπαίθρου (αγροτουριστικά 

καταλύµατα, χώροι εστίασης, εµπλουτιστικές δραστηριότητες), από τα οποία µπορούν να 
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επωφεληθούν οι υπό µελέτη Κοινότητας για την τόνωση της τοπικής επιχειρηµατικότητας και της 

τοπικής οικονοµίας.  

Εθνικό Πρόγραµµα ∆ράσης για τη µεταρρύθµιση και βελτίωση του ρυθµιστικού πλαισίου 

– better regulation - στην Κύπρο 

Μεταξύ άλλων προκλήσεων που αντιµετωπίζει η Κυπριακή οικονοµία, σύµφωνα µε το Εθνικό 

Πρόγραµµα Μεταρρύθµισης, και σε συνάφεια µε τις δράσεις – παρεµβάσεις που προτείνονται για 

την περιοχή µελέτης είναι:  

• Περαιτέρω προώθηση διαρθρωτικών αλλαγών που στοχεύουν στην ενίσχυση των συνθηκών 

ανταγωνισµού και στη βελτίωση του όλου επιχειρηµατικού κλίµατος. 

• ∆ιασφάλιση του ενεργειακού εφοδιασµού και η προώθηση της εξοικονόµησης ενέργειας και 

ανανεώσιµων πηγών ενέργειας.  

• Περαιτέρω ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναµικού.  

• Ενίσχυση των συνθηκών κοινωνικής συνοχής.  

• ∆ιασφάλιση της περιβαλλοντικής αειφορίας.  

Επίσης, διαπιστώθηκε στο πρόγραµµα και σε ό,τι αφορά τον επιχειρηµατικό κόσµο (Κυπριακό 

Εµπορικό και Βιοµηχανικό Επιµελητήριο - ΚΕΒΕ), πως εκφράζονται παράπονα σχετικά µε τις 

περίπλοκες διαδικασίες και τα προβλήµατα διεκπεραίωσης επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων, 

εντοπίζοντας ως έναν από τους προβληµατικότερους τοµείς αυτόν της κτηµαταγοράς (πολεοδοµία, 

κτηµατολόγιο, επαρχιακές διοικήσεις, τοπική αυτοδιοίκηση). Σε αυτό το πλαίσιο η δροµολόγηση και 

εφαρµογή Ρυθµιστικών Σχεδίων θα αποτελέσει αναµφίβολα ένα πολύ σηµαντικό βήµα στη θετική 

κατεύθυνση, σκιαγραφώντας το πλαίσιο κατευθύνσεων και προτεραιοτήτων που θα διέπει τη 

βιωσιµότητα και ανταγωνιστικότητα της επιχειρηµατικής πρωτοβουλίας σε συνάρτηση µε την 

αποτελεσµατική διαχείριση των φυσικών πόρων και οργάνωση των χρήσεων γης. 

Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013 

Οι προτεραιότητες της Κύπρου για την Αγροτική Ανάπτυξη, έτσι όπως αυτές έχουν 

αποτυπωθεί στο σχέδιο Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013 επικεντρώνονται στην αναζωογόνηση της 

υπαίθρου. Οι προτεραιότητες αυτές έχουν διατυπωθεί λαµβάνοντας υπόψη τις ακόλουθες 

παραµέτρους: 

I. Το ευρύτερο διεθνές και εγχώριο κοινωνικό-οικονοµικό περιβάλλον 

II. Τις διεθνείς τεχνολογικές εξελίξεις 

III. Τη συνάφεια µε τις ευρύτερες ευρωπαϊκές προτεραιότητες 

IV. Τη συνάφεια µε την αναθεωρηµένη Κοινή Αγροτική Πολιτική  
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Στο πλαίσιο αυτό, οι προτεραιότητες που έχει καθορίσει η Κύπρος σ’ ότι αφορά στην 

Αγροτική Ανάπτυξη είναι: 

− ∆ιατήρηση και ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας σε προϊόντα στα οποία η Κύπρος 

παρουσιάζει συγκριτικό ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα 

− Αναβάθµιση του περιβάλλοντος και ενίσχυση της βιοποικιλότητας 

− Ενθάρρυνση της διαφοροποίησης και βελτίωση της ποιότητας ζωής στις αγροτικές περιοχές. 

Σύµφωνα µε το Σχέδιο Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013, η στρατηγική για την υλοποίηση 

των στόχων που καθορίζουν οι προτεραιότητες αυτές θα βασιστεί σε τέσσερις άξονες: 

1. Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του τοµέα της γεωργίας και της δασοκοµίας 

Περιλαµβάνει Μέτρα για το ανθρώπινο και φυσικό κεφάλαιο στους τοµείς της γεωργίας, της 

κτηνοτροφίας, της δασοκοµίας και τροφίµων µε επικέντρωση στα θέµατα της µεταφοράς γνώσεων, 

της καινοτοµίας και της ποιοτικής παραγωγής.  

2. Βελτίωση του περιβάλλοντος και της υπαίθρου 

Περιλαµβάνει µέτρα προστασίας του περιβάλλοντος και αναβάθµισης των φυσικών πόρων, 

καθώς και διατήρησης και αναβάθµισης των πολιτιστικών τοπίων των αγροτικών περιοχών. 

3. Ποιότητα ζωής στις αγροτικές περιοχές και διαφοροποίηση της αγροτικής οικονοµίας  

Περιλαµβάνει µέτρα διαφοροποίησης της οικονοµίας µέσω ανάπτυξης της τοπικής υποδοµής 

και ανθρώπινου κεφαλαίου για τη δηµιουργία νέων θέσεων εργασίας και την ευρύτερη οικονοµική 

ανάπτυξη. 

4. LEADER 

Αφορά µέτρα που στηρίζονται στην πρωτοβουλία LEADER, βασική φιλοσοφία της οποίας 

είναι η ανάπτυξη καινοτόµου διακυβέρνησης µέσω τοπικών προσεγγίσεων που βασίζονται στο 

δηµοκρατικό µοντέλο (από κάτω προς τα πάνω) σχεδιασµού και λήψης αποφάσεων. 

Ο Άξονας 1 του Προγράµµατος Αγροτική Ανάπτυξη 2007-2013 θα ενισχύσει την κατάρτιση. Η 

σηµερινή ΚΑΠ, αποτελεί πολιτική επιλογή, να συνεχίσει την ενίσχυση της γεωργίας της ΕΕ 

ικανοποιώντας παράλληλα τις προσδοκίες των πολιτών, των φορολογούµενων και των 

καταναλωτών µε την ελάχιστη στρέβλωση του διεθνούς εµπορίου. Κατά τα επόµενα χρόνια 

αναµένεται να τροποποιηθεί ακόµη περισσότερο η ΚΑΠ προκειµένου να συνεχίσει να: 

• Είναι µία δυναµική πολιτική που θα αντανακλά τις ανάγκες και τις προσδοκίες της ευρωπαϊκής 

κοινωνίας. 

• Προωθεί την αειφόρο γεωργία προσφέροντας ασφαλή και ποιοτικά προϊόντα ενώ παράλληλα 

θα προστατεύει το περιβάλλον και την ευζωία των ζώων.  
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• Ενισχύει τον πολυλειτουργικό ρόλο των γεωργών ως προµηθευτών δηµόσιων αγαθών στην 

κοινωνία. 

• Προωθεί την ανάπτυξη και τη δηµιουργία απασχόλησης στις αγροτικές περιοχές. 

• Ενισχύει την ανταγωνιστικότητα και την καινοτοµία του γεωργικού τοµέα για να µπορέσει να 

αντιµετωπίσει τις προκλήσεις της παγκόσµιας αγοράς. 

• Γίνεται η διαχείρισή της µε απλούστερους και διαφανείς κανόνες.  

Οι σχετικές κατευθυντήριες γραµµές της ΚΑΠ είναι οι ακόλουθες: 

• Καθορισµός και συµφωνία για τους τοµείς εκείνους στους οποίους θα απαιτείται στήριξη από 

την Ευρωπαϊκή Ένωση για την αγροτική ανάπτυξη, η οποία θα πρέπει να προσδίδει αυξηµένη 

προστιθέµενη αξία σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

• Σύνδεση µε τις στρατηγικές της Λισσαβόνας και του Γκέτεµποργκ και προσαρµογή τους σε 

πολιτικές για την αγροτική ανάπτυξη. 

• ∆ιασφάλιση συνάφειας µε άλλες πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ειδικά µ’ αυτές του 

Περιβάλλοντος και της Συνοχής. 

• Προσήλωση στις απαιτήσεις της αγοράς και στην αναγκαία αναδιάρθρωση η οποία απαιτείται 

ένεκα αυτής της προσήλωσης στα κράτη µέλη.  

Οι άνω κατευθύνσεις βρίσκονται σε συνάφεια µε την προτεινόµενη στόχευση του Σχεδίου 

στην προώθηση της βιολογικής καλλιέργειας ή πιστοποίηση και διάθεση στην τοπική αγορά τοπικών 

αγροτικών προϊόντων και παραγώγων τους µε προστιθέµενη αξία και αναγνωρισιµότητα στους 

καταναλωτές (π.χ .χαρούπι, χαρουπόµελο, κ.λπ.).  

Από την προηγηθείσα ανάλυση καθίσταται σαφές ότι το Ρυθµιστικό Σχέδιο και η στρατηγική 

(δράσεις και παρεµβάσεις) που έχουν προταθεί και αναλύονται βρίσκεται σε άµεση συνάρτηση µε 

τις εθνικές πολιτικές και παράλληλα έρχεται να καλύψει τα κενά του κρατικού προϋπολογισµού που 

εντοπίζονται στους τοµείς των κοινωνικών υποδοµών, και των υπηρεσιών στήριξης της τοπικής 

οικονοµίας και την ενθάρρυνση της τοπικής επιχειρηµατικότητας (ιδιωτικές και δηµόσιες επενδύσεις 

στον τοµέα τουρισµού), την ανάδειξη της τοπικής πολιτιστικής κληρονοµιάς (διατήρηση, 

αποκατάσταση και αναβάθµιση πολιτιστικής κληρονοµιάς και φυσικού πλούτου) και την ενίσχυση 

των κοινωνικών υποδοµών και υπηρεσιών στην περιοχή (ανάπτυξη κέντρων κοινωνικών παροχών 

κ.λπ.). 
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Β.3.2. Συνάφεια µε στρατηγικές κατευθυντήριες γραµµές και οδηγίες της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης 

Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο κατά τη συνάντηση της Λισσαβόνας (Μάρτιος 2000) µε την 

παρουσία των αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων θέσπισαν τη Στρατηγική της Λισσαβόνας µε 

σκοπό να καταστήσουν την οικονοµία της Ευρωπαϊκής Ένωσης πιο ανταγωνιστική και να επιτευχθεί 

ο στόχος της πλήρους απασχόλησης πριν από το έτος 2010. Η στρατηγική αυτή, βασίζεται σε τρεις 

πυλώνες: Οικονοµικό – Κοινωνικό – Περιβαλλοντικό. 

Η αξιολόγηση της στρατηγικής της Λισσαβόνας, πέντε χρόνια µετά την εφαρµογή της 

οδήγησε την Επιτροπή να προβεί σε όχι ιδιαίτερα ενθαρρυντικό απολογισµό των επιτευχθέντων 

αποτελεσµάτων αφού οι προβλεπόµενες επιδόσεις της ευρωπαϊκής οικονοµίας σε θέµατα ανάπτυξης, 

παραγωγικότητας και απασχόλησης δεν είχαν επιτευχθεί. Επιπρόσθετα, ο ρυθµός δηµιουργίας 

θέσεων απασχόλησης επιβραδύνθηκε και οι επενδύσεις στην έρευνα και την ανάπτυξη 

εξακολουθούσαν να είναι ανεπαρκείς.  

Απότοκο του απολογισµού αυτού υπήρξε η απόφαση του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου το Μάρτιο 

του 2005 να ανανεώσει τη στρατηγική της Λισσαβόνας σε βάθος. Με προτεραιότητα να 

επικεντρωθούν στην απασχόληση και στην ανάπτυξη, κινητοποιώντας περισσότερο εθνικά και 

κοινοτικά µέσα, στις τρεις διαστάσεις – οικονοµική, κοινωνική και περιβαλλοντική – της 

στρατηγικής, ώστε να αξιοποιηθούν καλύτερα οι συνέργειες σε ένα γενικό πλαίσιο αειφόρου 

ανάπτυξης. Η υλοποίηση της αναθεωρηµένης στρατηγικής, εδράζεται σε ένα κοινοτικό πρόγραµµα 

βασισµένο σε 24 κατευθυντήριες γραµµές που καλύπτει όλες τις δράσεις υπέρ της ανάπτυξης και 

της απασχόλησης στο επίπεδο της Κοινότητας..  

Από τις 24 κατευθυντήριες γραµµές, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καθόρισε τους ακόλουθους 

τέσσερις τοµείς προτεραιότητας, µε συγκεκριµένες προτάσεις:  

− Περισσότερες επενδύσεις στη γνώση και στην καινοτοµία: ιδιαίτερα καθορίζονται 

συγκεκριµένοι στόχοι για κάθε κράτος µέλος ως προς το µερίδιο του εθνικού πλούτου που 

πρέπει να αφιερωθεί στην έρευνα και την ανάπτυξη ως το 2010 και για τη βελτίωση των 

πολιτικών καινοτοµίας. Εξάλλου, η άρση των περιορισµών που βαρύνουν τα πανεπιστήµια και 

τους ερευνητές ενθαρρύνεται ζωηρά, καθώς και ορισµένες πρωτοβουλίες που προτείνει η 

Επιτροπή, όπως η δηµιουργία ενός ευρωπαϊκού ινστιτούτου τεχνολογίας και η ενθάρρυνση 

της ανάπτυξης του επιχειρηµατικού κεφαλαίου.  

− Ελευθέρωση του δυναµικού των επιχειρήσεων, και ιδιαίτερα των ΜΜΕ: το Ευρωπαϊκό 

Συµβούλιο ανέλαβε δεσµεύσεις για τη βελτίωση των όρων σχετικά µε τη δηµιουργία 

επιχειρήσεων. 

− Αντιµετώπιση της παγκοσµιοποίησης και της γήρανσης του πληθυσµού, παράλληλα µε την 

επικέντρωση των προσπαθειών για δηµιουργία απασχόλησης κατά προτεραιότητα σε 
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ορισµένες κατηγορίες. Ο συνδυασµός ευελιξίας και ασφάλειας στην απασχόληση θεωρείται, 

από την άποψη αυτή, ως το είδος ολοκληρωµένης προσέγγισης που πρέπει, εξ ορισµού, να 

ενθαρρύνει η στρατηγική της Λισσαβόνας.  

− Μετάβαση σε µια αποτελεσµατική ευρωπαϊκή ενεργειακή πολιτική: στο πλαίσιο αυτό, η 

Πράσινη Βίβλος που παρουσίασε η Επιτροπή λίγο πριν το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο έγινε δεκτή 

ως µια σηµαντική βάση για τη συζήτηση και τις µελλοντικές αποφάσεις στον τοµέα σε µια 

προοπτική διατηρησιµότητας, ασφάλειας και ανταγωνιστικότητας. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο 

εξουσιοδότησε την Επιτροπή να προχωρήσει στη διατύπωση της πολιτικής αυτής και να 

προετοιµάσει ένα σχέδιο δράσης το οποίο θα εγκρινόταν κατά τη συνεδρίαση της άνοιξης του 

2007. 

Παράλληλα ζητείται να δοθεί ιδιαίτερη σηµασία σε κρίσιµους τοµείς οι οποίοι είναι ζωτικής 

σηµασίας για τους βασικούς άξονες της προσπάθειας αυτής, την ενδυνάµωση της ανάπτυξης και την 

αύξηση της απασχόλησης. Οι τοµείς αυτοί είναι: 

− η εξασφάλιση υγιών και βιώσιµων δηµόσιων οικονοµικών, 

− η ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς και η προώθηση των επενδύσεων, 

− η ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής, και 

− η περιβαλλοντικά βιώσιµη ανάπτυξη. 

Το Ρυθµιστικό Σχέδιο που έχει ετοιµαστεί για την περιοχή µελέτης απαντά τουλάχιστο σε δυο 

από τις προτεραιότητες που έχουν τεθεί δηλαδή την “ αντιµετώπιση της παγκοσµιοποίησης και της 

γήρανσης του πληθυσµού”, ως επίσης “την ελευθέρωση του δυναµικού των επιχειρήσεων” . Η 

αναβάθµιση της ποιότητας ζωής των κατοίκων και των συνθηκών διαβίωσης τους µέσα από τις 

δράσεις – παρεµβάσεις που περιλαµβάνονται, όχι µόνο θα αναπτύξει και θα διευρύνει τις 

δυνατότητες της τοπικής οικονοµίας, δηµιουργώντας θέσεις εργασίας και νέων ευκαιριών 

απασχόλησης αλλά και θα προσελκύσει και επιχειρήσεις να δραστηριοποιηθούν στις περιοχές αυτές, 

µε αιχµή στην τουριστική δραστηριότητα και στην προσέλκυση τουρισµού από καθιερωµένους 

γειτονικούς προορισµούς. Παράλληλα, το επιδιωκόµενο αναπτυξιακό πλαίσιο θα δηµιουργήσει 

ευνοϊκές συνθήκες παραµονής των νέων στα χωριά τους, θέτοντας ταυτόχρονα τροχοπέδη στην 

ερήµωση τους και καθιστώντας τις κοινότητες ως ιδανικές πλέον επιλογές για µόνιµη κατοίκηση.  

Στρατηγική του Γκέτεµποργκ 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση, δέκα χρόνια περίπου µετά τις αποφάσεις του Ρίο για την Αειφόρο 

Ανάπτυξη, υιοθέτησε µια σαφή Στρατηγική για την Αειφόρο Ανάπτυξη κατά το Ευρωπαϊκό 

Συµβούλιο του Γκέτεµποργκ. Στο Γκέτεµποργκ λοιπόν, τον Ιούνιο του 2001, οι κατευθύνσεις της 

Λισσαβόνας ολοκληρώνονται και διατυπώνεται πλέον η Ευρωπαϊκή Στρατηγική για τη Βιώσιµη 

Ανάπτυξη µε τη σαφή προσθήκη και εξειδίκευση της περιβαλλοντικής διάστασης, ενώ 
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επιβεβαιώνεται η ανάγκη συστηµατικής παρακολούθησης της προόδου των κρατών-µελών για την 

επίτευξη των στόχων της. Ειδικότερα το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο του Γκέτεµποργκ κάλεσε τα Κράτη-

Μέλη να σχεδιάσουν και να θεσπίσουν Εθνικές Στρατηγικές για την Αειφόρο Ανάπτυξη, µετά από 

διάλογο και σε συνεργασία µε την κοινωνία των πολιτών, θεσπίζοντας κατάλληλες συµµετοχικές 

διαδικασίες σε εθνικό επίπεδο προκειµένου να βελτιωθεί ο συντονισµός πολιτικών στο επίπεδο των 

Κρατών – Μελών και δεσµεύτηκε να δίνει πολιτικές κατευθύνσεις, σε κάθε Εαρινό Συµβούλιο, για 

την παρακολούθηση της προόδου εφαρµογής της εν λόγω Στρατηγικής και για το συντονισµό των 

πολιτικών της Ένωσης. Τέλος, καθορίστηκαν στόχοι για τοµείς προτεραιότητας και σαφή µέτρα, 

όπως: (α) Καταπολέµηση κλιµατικής αλλαγής, (β) Εξασφάλιση αειφόρων µεταφορών, (γ) Υψηλό 

επίπεδο δηµόσιας υγείας, (δ) Πιο υπεύθυνη διαχείριση των φυσικών πόρων, (ε) Ενσωµάτωση 

περιβαλλοντικής διάστασης στις κοινοτικές πολιτικές. 

Επισηµαίνεται ότι η ‘‘αρχιτεκτονική’’ του Ρυθµιστικού Σχεδίου για τις υπό µελέτη Κοινότητες, 

µέσω της έµφασης που προσδίδεται στην προστασία και ανάδειξη φυσικών και πολιτιστικών πόρων, 

στη βελτίωση της ποιότητας ζωής και στην τόνωση της επιχειρηµατικότητας σε σχέση µε την ήπια 

ανάπτυξη τουρισµού, βρίσκονται σε άµεση συνάφεια και συνέπεια µε τις προαναφερθείσες 

στρατηγικές κατευθύνσεις της ΕΕ. 

Τέλος, αναφορικά µε τη συµµόρφωση µε Κοινοτικές Οδηγίες για τη διαχείριση των 

υδάτων, την αποχέτευση – διάθεση – επεξεργασία αστικών λυµάτων και τη διαχείριση των 

απορριµµάτων, τα αρµόδια τµήµατα Υπουργείων επεξεργάζονται σχέδια για την υιοθέτηση των 

οδηγιών και την εφαρµογή τους στην Κύπρο όπως περιγράφηκε διεξοδικά στην «ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ», τα 

οποία εκτιµάται πως σε βραχυ-µεσοπρόθεσµο χρονικό ορίζοντα θα καλύψουν τις ανάγκες των υπό 

µελέτη Κοινοτήτων. Ειδικώς για το αποχετευτικό δίκτυο στις υπό µελέτη Κοινότητες έχουν 

δροµολογηθεί διαδικασίες µελέτης ή/και κατασκευής του (Κοινότητα Παλώδιας µε το ΣΑΛΑ, 

Κοινότητα Αψιούς µε το Τµήµα Ανάπτυξης Υδάτων) ή προτείνεται µε το παρόν Ρυθµιστικό Σχέδιο η 

εκπόνηση σε επίπεδο Συµπλέγµατος Σχεδίου ∆ιαχείρισης των αστικών λυµάτων µε εναλλακτικούς 

τρόπους επεξεργασίας και αξιοποίησής τους για την κάλυψη αρδευτικών αναγκών (βλ. και ενότητα 

Β.2.3). Αναφορικά µε την εναρµόνιση µε κοινοτικές οδηγίες για το περιβάλλον, οι εφαρµοζόµενες 

διαδικασίες παρατίθενται στην ενότητα Β.4.1 όπου εξετάζεται συγκεκριµένα η εφαρµογή των 

σχετικών οδηγιών στο προτεινόµενο Σχέδιο ∆ράσης.  
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Β.3.3. Συνέργεια των προτεινόµενων στο Ρυθµιστικό Σχέδιο παρεµβάσεων και 

δράσεων µε το ευρύτερο χωροταξικό πλαίσιο της περιοχής µελέτης  

Το θεσµοθετηµένο πλαίσιο που διέπει το χωροταξικό σχεδιασµό στην περιοχή µελέτης 

καθορίζεται από τη ∆ήλωση Πολιτικής για την Ύπαιθρο (1996, έγκρισή της το 2000 και αναθέωρησή 

της το 2009) που εκπονήθηκε και τροποποιήθηκε µε βάση τις πρόνοιες του περί Πολεοδοµίας και 

Χωροταξίας Νόµου 90/72, µε κεντρικό στόχο τη δηµιουργία ενός ολοκληρωµένου πλαισίου µε βάση 

το οποίο θα προάγεται, θα ρυθµίζεται και θα υλοποιείται η ανάπτυξη στην ύπαιθρο, διασφαλίζοντας 

την αξιοποίηση των αναπτυξιακών δυνατοτήτων της περιοχής στο βέλτιστο βαθµό µε ταυτόχρονη 

προστασία του περιβάλλοντος.  

Οι προτεινόµενες παρεµβάσεις και δράσεις του Ρυθµιστικού Σχεδίου βρίσκονται σε άµεση 

συνέργεια µε τους στρατηγικούς στόχους της ∆ήλωσης Πολιτικής για την Ύπαιθρο, που αφορούν 

στις ακόλουθες επιδιώξεις: 

1. Σταθεροποίηση και αύξηση µεσοπρόθεσµα του πληθυσµού, αναλόγως των τοπικών 

δυνατοτήτων µε την πλήρη αξιοποίηση των συγκριτικών πλεονεκτηµάτων 

2. Προγραµµατισµένη και λελογισµένη χρήση των πλουτοπαραγωγικών πόρων του τόπου (γη, 

νερό και υπόγειος πλούτος), σε συνάρτηση µε την προγραµµατισµένη ανάπτυξη του 

τουριστικού, γεωργικού και άλλου δυναµικού και στόχο την επίτευξη ισόρροπης ανάπτυξης 

που εξασφαλίζει τις καλύτερες δυνατές συνθήκες διαβίωσης και ευκαιρίες απασχόλησης του 

τοπικού πληθυσµού 

3. Προστασία, αναβάθµιση και προβολή του φυσικού και δοµηµένου περιβάλλοντος ως ενιαίου 

συνόλου 

4. Βελτίωση του οδικού δικτύου και συστήµατος συγκοινωνιών στις περιοχές της υπαίθρου 

Η διάρθρωση του Ρυθµιστικού Σχεδίου και το υιοθετηµένο τοπικό όραµα ανάπτυξης 

επισπεύδει την επίτευξη των άνω επιδιώξεων, δεδοµένου ότι η πληθυσµιακή τόνωση αποτελεί 

κεντρικό γνώµονα του σχεδιασµού των δράσεων και προωθείται µέσα από παρεµβάσεις αύξησης 

της ελκυστικότητας των κοινοτήτων ως τόπων διαµονής (διαµέσου συµπλήρωσης κοινωνικών 

υποδοµών και κοινωφελών εξυπηρετήσεων), και µέσα από παρεµβάσεις ενίσχυσης και 

διαφοροποίησης της τοπικής οικονοµίας µε έµφαση στην αξιοποίηση των κατά τόπων συγκριτικών 

πλεονεκτηµάτων για την ανάπτυξη ήπιων µορφών τουρισµού.  

Παράλληλα, ο προωθούµενος από το Ρυθµιστικό Σχέδιο χωρο-αναπτυξιακός σχεδιασµός 

ενισχύει την προγραµµατισµένη και λελογισµένη χρήση των πλουτοπαραγωγικών πόρων και την 

προστασία του φυσικού και δοµηµένου περιβάλλοντος, δεδοµένου ότι στην κατάστρωση του 

παρόντος Ρυθµιστικού Σχεδίου συνεκτιµώνται τωρινές αναπτυξιακές παράµετροι (τοπική 

απασχόληση, παραγωγική βάση, αναπτυξιακά χαρακτηριστικά και προοπτικές), αξιολογούνται οι 

επιπτώσεις της ανάπτυξης στο φυσικό περιβάλλον και προβλέπονται παρεµβάσεις αναπλάσεων του 

δοµηµένου περιβάλλοντος και ανακαίνισης του αξιόλογου οικιστικού αποθέµατος σε συσχετισµό 

πάντα µε την κλίµακα της περιοχής και την οργανική ένταξη των αναπτύξεων στο τοπίο. Επίσης, 
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κεντρικός κορµός παρεµβάσεων στο Ρυθµιστικό Σχέδιο είναι η οδική διασύνδεση των γειτονικών 

Κοινοτήτων και η συγκοινωνιακή εξυπηρέτηση τους, που βρίσκεται σε απόλυτη συνάφεια µε το 

στρατηγικό στόχο της ∆ήλωσης Πολιτικής, και αποτελεί βασική προϋπόθεση για τη δικτύωση 

τοπόσηµων και αξιοθέατων των κοινοτήτων και την προσπάθεια διάχυσης µέρους της τουριστικής 

κίνησης της Λεµεσού προς τις υπό µελέτη κοινότητες.  

Σηµειώνεται επίσης ότι το παρόν Ρυθµιστικό Σχέδιο διέπεται οριζόντια από την επιδίωξη να 

ενδυναµωθούν και να εξειδικευθούν γενικοί στόχοι που τίθενται για της περιοχές της υπαίθρου στη 

∆ήλωση Πολιτικής και συγκεκριµένα: 

− ∆ιατήρηση και προστασία οικοδοµών ή οµάδων οικοδοµών που παρουσιάζουν ιδιαίτερο 

κοινωνικό, πολιτιστικό, αρχιτεκτονικό ή ιστορικό ενδιαφέρον, που επιτυγχάνεται µέσα από 

την εκκίνηση διαδικασίας κήρυξης Οµαδικού ∆ιατάγµατος διατήρησης σε περιπτώσεις 

παραδοσιακών πυρήνων ή τη στοχευµένη αξιοποίηση οικοδοµών συνδεδεµένων µε την 

τοπική ιστορία και µνήµη (π.χ. οινοποιείο, εγκατάσταση εναέριου σταθµού, κ.λπ.). 

− Επιδίωξη συµπαγούς και συγκεντρωµένης ανάπτυξης σε αντίθεση µε τη διασπορά της, που 

αποτελεί βασική κατεύθυνση στον προγραµµατισµό έργων υποδοµών του Ρυθµιστικού 

Σχεδίου, ενταγµένη στην προσέγγιση ενός πραγµατικού πλαισίου αναγκών και οικονοµικών 

δυνατοτήτων.  

− Την προστασία της γεωργικής χρήσης, του τοπίου και του φυσικού περιβάλλοντος ως 

πλουτοπαραγωγικού πόρου και καθοριστικού παράγοντα για την προαγωγή της αειφορίας και 

βιωσιµότητας της προτεινόµενης ανάπτυξης ήπιων τουριστικών δραστηριοτήτων (π.χ. 

αγροτουρισµός που συνάδει µε το χαρακτήρα της περιοχής και προϋποθέτει την προστασία 

και εκσυγχρονισµό µε σύγχρονες καλλιεργητικές µεθόδους – βιολογικές καλλιέργειες - της 

γεωργικής χρήσης, φυσιολατρικός τουρισµός που προϋποθέτει τη διαφύλαξη του φυσικού 

περιβάλλοντος ως αναπτυξιακού πόρου, κ.ά.).  

Επισηµαίνεται ότι βάσει των προνοιών του περί Πολεοδοµίας και Χωροταξίας Νόµου 90/72 

προβλέπεται η εξειδίκευση τοπικά και σε µεγαλύτερη κλίµακα της ∆ήλωσης Πολιτικής, µέσω 

Τοπικών Σχεδίων και Σχεδίων Περιοχής. Ωστόσο, τα προαναφερθέντα Σχέδια έχουν εκπονηθεί µόνο 

για τα αστικά κέντρα και ορισµένους ∆ήµους της Κύπρου. Σηµειώνεται ότι στη Λεµεσό και στο 

αστικό συγκρότηµα της που συµπεριλαµβάνει γειτονικούς ∆ήµους και Κοινότητες υπάρχει 

εγκεκριµένο Τοπικό Σχέδιο (βλ. «ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ»). 

Το παρόν Ρυθµιστικό Σχέδιο έρχεται να καλύψει το εν δυνάµει ‘‘θεσµικό κενό’’ και αφενός να 

επικαιροποιήσει τα αναπτυξιακά δεδοµένα και προοπτικές µετά την παρέλευση 15ετίας περίπου από 

την αρχική δηµοσίευση της ∆ήλωσης Πολιτικής, και αφετέρου να εξειδικεύσει τα αναπτυξιακά 

χαρακτηριστικά, τάσεις και ανάγκες στην κλίµακα της κοινότητας. Παράλληλα, στη βάση του 

πλαισίου εκπόνησης των Ρυθµιστικών Σχεδίων, εισάγονται ορισµένες καινοτοµίες στο χωρο-

αναπτυξιακό σχεδιασµό, οι οποίες είναι επιβεβληµένες και από το Κοινοτικό Κεκτηµένο της ΕΕ 



ΚΥΠΡΙΑΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ,  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ – 
ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΕΟ∆ΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΗΣΕΩΣ 

«Παροχή Υπηρεσιών για την εκπόνηση Ρυθµιστικού Σχεδίου (Σχεδίου ∆ράσης)  
για τις Κοινότητες Αψιού, Παλώδια, Σπιτάλι, Φασούλα και Μαθηκολώνη»

Αρ. Σύµβασης: C/Ρυθµ.Κοινοτήτων/2/89/2008-26/10/2009

 

 

ΤΕΛΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ 
ΑΨΙΟΥΣ 

 Σελ. 264 από 344 

 

(acquis communataire), διεθνείς συνθήκες, εθνικές πολιτικές και επιδιώξεις, και τρέχουσες 

πρακτικές, όπως:  

− Έµφαση δίνεται στην αειφορική διάσταση της ανάπτυξης, που διασφαλίζεται µε τη διάγνωση 

της υφιστάµενης κατάστασης και την κατάστρωση µίας ολοκληρωµένης στρατηγικής και 

πλέγµατος παρεµβάσεων προσαρµοσµένου στα τοπικά αναπτυξιακά χαρακτηριστικά και 

ιδιαιτερότητες. 

− Σηµαντική καινοτοµία των Ρυθµιστικών Σχεδίων θεωρούνται οι στοχευµένες συµµετοχικές 

διαδικασίες στον πολεοδοµικό και αναπτυξιακό σχεδιασµό του τόπου, που επιτυγχάνονται 

µέσα από ανοικτές διαβουλεύσεις, συµπλήρωση ερωτηµατολογίων, συλλογή εισηγήσεων από 

οργανωµένα σύνολα, συνεργασία µε κεντρικούς φορείς και υπηρεσίες. 

− Μέσω του χωρο-αναπτυξιακού σχεδιασµού τόσο στο επίπεδο της κοινότητας όσο και στο 

επίπεδο του Συµπλέγµατος προάγεται η συνέργεια και συµπληρωµατικότητα στο 

προγραµµατισµό και υλοποίηση παρεµβάσεων σε γειτονικές κοινότητες, και προσδιορίζεται 

ένα πλαίσιο κοινών παρεµβάσεων που µπορούν να επιταχύνουν την αναπτυξιακή διαδικασία 

και τη βελτίωση παρεχόµενων υπηρεσιών σε διευρυµένες χωρικές ενότητες µε κρίσιµη 

πληθυσµιακή µάζα και κοινά χωροταξικά και αναπτυξιακά χαρακτηριστικά (ηµιορεινές 

Κοινότητες σε σχετικά µικρή απόσταση από την παράκτια ζώνη, στις οποίες ιδίως το 

νοτιότερο τµήµα δέχεται πιέσεις προαστιοποίησης, όπως εκφράζουν οι τάσεις υποδοχής 

πληθυσµού από το ευρύτερο αστικό συγκρότηµα Λεµεσού).  

Παράλληλα, στο Ρυθµιστικό Σχέδιο, µε δεδοµένο ότι το νότιο τµήµα των κοινοτήτων 

συνορεύει µε την περιοχή του εγκεκριµένου Τοπικού Σχεδίου Λεµεσού, εξετάζεται η συµβατότητα 

των θεσµοθετηµένων από το Τοπικό Σχέδιο Λεµεσού χρήσεων γης µε τις ισχύουσες στη βάση των 

Πολεοδοµικών Ζωνών στις Κοινότητες, ώστε να αξιολογηθεί η χωρική συνέχεια του σχεδιασµού και 

να εντοπιστούν τυχόν συγκρουόµενες και ασύµβατες χρήσεις γης. Όπως διαπιστώθηκε στην 

«ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ» και στο προηγούµενο κεφάλαιο (ενότητα Β.2.3.3), εντοπίζονται εν δυνάµει 

συγκρούσεις χρήσεων γης εξαιτίας των προβλεπόµενων βιοτεχνικών χρήσεων στο βόρειο τµήµα του 

Τοπικού Σχεδίου Λεµεσού και των καθορισµένων από τις Πολεοδοµικές Ζώνες οικιστικών ή/και 

παραθεριστικών χρήσεων στις κοινότητες Παλώδιας και Φασούλας, που έχουν κοινό σύνορο µε τη 

χωρική ενότητα του Τοπικού Σχεδίου Λεµεσού. Η σύγκρουση αυτή προτείνεται να αµβλυνθεί στο 

πλαίσιο της υπό εξέλιξη τροποποίησης των Πολεοδοµικών Ζωνών41 προκειµένου να αρθούν οι 

λανθάνουσες χωρικές ανισότητες.  

Τέλος, το Ρυθµιστικό Σχέδιο στοχεύει σε ανάπτυξη βασισµένη στις προδιαγραφόµενες 

δυνατότητες περαιτέρω αξιοποίησης εναλλακτικών, ήπιων µορφών τουρισµού για τη διαφοροποίηση 

και τόνωση της τοπικής οικονοµίας, αξιοποιώντας παράλληλα τις µελέτες που έχουν εκπονηθεί από 
                                                                 

41 Επισηµαίνεται ότι η τροποποίηση των Πολεοδοµικών Ζωνών διέπεται από θεσµικά προβλεπόµενες 
διαδικασίες και αποτελεί ανεξάρτητη διαδικασία, ενώ το Ρυθµιστικό Σχέδιο δεν έχει δεσµευτικό χαρακτήρα και 
δεν δύναται να επέµβει θεσµικά στον πολεοδοµικό σχεδιασµό. 
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τον ΚΟΤ και κατά συνέπεια το υιοθετηµένο στρατηγικό πλαίσιο για την τουριστική ανάπτυξη και τη 

χωρική διάταξη τουριστικών δραστηριοτήτων στην Κύπρο, που καταγράφηκαν συστηµατικά στην 

«ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ». Με το παρόν Ρυθµιστικό Σχέδιο προτείνονται στις υπό µελέτη κοινότητες ήπιες 

παρεµβάσεις οικοτουριστικής ανάπτυξης προσαρµοσµένες στους αναδείξιµους τοπικούς πόρους 

(µονοπάτια της φύσης, ποδηλασία, φυσιολατρία, παρατήρηση χλωρίδας και πανίδας, πολιτιστικός 

και θρησκευτικός τουρισµός, ηµερήσιες εκδροµές, κ.ά.), σε συνάφεια µε εθνικές πολιτικές για 

άµβλυνση της εποχικότητας και εµπλουτισµό του τουριστικού προϊόντος «ήλιος και θάλασσα» στην 

Κύπρο, προωθούµενες µέσω της διάχυσης της τουριστικής κίνησης από τους ανεπτυγµένους 

τουριστικά προορισµούς στην ενδοχώρα και της διαφοροποίησης του προσφερόµενου τουριστικού 

προϊόντος ώστε να επιτευχθεί η θεµατική και χρονική διεύρυνση της τουριστικής κίνησης.  
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Β.4 Αναµενόµενες επιπτώσεις από την εφαρµογή του Ρυθµιστικού Σχεδίου 

Β.4.1. Επιπτώσεις στο φυσικό περιβάλλον – Μέτρα πρόληψης και επανορθωτικές 

δράσεις 

Η περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων διέπεται από τις διατάξεις των 

παρακάτω Νόµων και ∆ιαταγµάτων: 

� 140(I)/2005 «Ο περί της Εκτίµησης των Επιπτώσεων στο Περιβάλλον από Ορισµένα Έργα 

Νόµος» 

� 42(I)/2007 Νόµος που τροποποιεί τον περί της εκτίµησης των επιπτώσεων στο περιβάλλον 

από ορισµένα έργα Νόµο 

� Το περί της Εκτίµησης των Επιπτώσεων στο Περιβάλλον από Ορισµένα Έργα «Οδηγίες για 

την Ετοιµασία Μελέτης Εκτίµησης Επιπτώσεων στο Περιβάλλον από Ορισµένα Έργα» 

∆ιάταγµα του 2008 - Κ.∆.Π. 420/2008 

Ο Νόµος για την Εκτίµηση των Επιπτώσεων στο Περιβάλλον από Ορισµένα Έργα 

[Αρ.140(Ι)/2005], ισχύει από τις 2 ∆εκεµβρίου 2005. Ο Νόµος αυτός αντικατέστησε το Νόµο Αρ. 

57(Ι)/2001, που ίσχυε από το 2001. Ο Νόµος εναρµονίζει τη νοµοθεσία της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας 

µε τις Οδηγίες 85/337/ΕΟΚ, 97/11/ΕΚ και 2003/35/ΕΚ, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το 

συγκεκριµένο θέµα.  

Aφορά τις περιπτώσεις αδειοδότησης έργων, κατάλογος των οποίων περιλαµβάνεται σε δύο 

Παραρτήµατα (Παράρτηµα Ι και ΙΙ), περιλαµβανοµένων δηµόσιων έργων και έργων για την 

εκτέλεση των οποίων απαιτείται ή δεν απαιτείται η χορήγηση πολεοδοµικής ή άλλης άδειας ή 

έγκρισης µε βάση τις διατάξεις οποιουδήποτε νόµου. 

Πριν την έκδοση της απαιτούµενης άδειας για την προώθηση των έργων αυτών, ο Νόµος 

προνοεί, µέσω συγκεκριµένων διαδικασιών την αξιολόγηση των επιπτώσεων που µπορεί να 

επιφέρουν στο περιβάλλον. 

Το Παράρτηµα Ι του Νόµου αναφέρεται στα έργα τα οποία ενδέχεται να επιφέρουν σοβαρές 

επιπτώσεις στο περιβάλλον και για τα οποία απαιτείται η ετοιµασία Μελέτης Εκτίµησης Επιπτώσεων 

στο Περιβάλλον (ΜΕΕΠ). Παραδείγµατα τέτοιων έργων είναι αυτοκινητόδροµοι, λατοµεία, µαρίνες, 

γήπεδα γκολφ, σταθµοί αφαλάτωσης, κ.α. 

Το Παράρτηµα ΙΙ του Νόµου περιλαµβάνει κατάλογο έργων, για τα οποία απαιτείται αρχικά η 

ετοιµασία Έκθεσης Προκαταρκτικής Εκτίµησης Επιπτώσεων στο Περιβάλλον (ΠΕΕΠ). Στον κατάλογο 

του Παραρτήµατος ΙΙ, περιλαµβάνονται, µεταξύ πολλών άλλων, έργα αναδασµού, βιοµηχανίες 

τροφίµων, έργα υποδοµής, παράκτια έργα, παραθεριστικοί οικισµοί, θεµατικά πάρκα, σταθµοί 

επεξεργασίας λυµάτων, κ.α. 
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Μέρος του δεσµευτικού περιβαλλοντικού κεκτηµένου της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι και η 

Οδηγία 2001/42/EK, σχετικά µε την εκτίµηση των επιπτώσεων ορισµένων σχεδίων και 

προγραµµάτων στο περιβάλλον.  

Σκοπός της Οδηγίας είναι η δηµιουργία του αναγκαίου νοµοθετικού πλαισίου έτσι ώστε, κατά 

τη διαδικασία της ετοιµασίας σχεδίων ή προγραµµάτων και πριν την οριστικοποίηση της έγκρισής 

τους, να λαµβάνεται σοβαρά υπόψη και η ανάγκη για προστασία του περιβάλλοντος. 

Σχέδια και προγράµµατα είναι αυτά που ετοιµάζονται ή/ και εγκρίνονται από µια δηµόσια 

αρχή και τα οποία καθορίζουν το πλαίσιο για µελλοντικές άδειες έργων. Εξαιρούνται ορισµένα σχέδια 

και προγράµµατα, όπως αυτά που εξυπηρετούν αποκλειστικά σκοπούς εθνικής άµυνας ή σχέδια και 

προγράµµατα που αφορούν τον προϋπολογισµό. 

Τα σχέδια και προγράµµατα τα οποία πρέπει να εξετάζονται, εµπίπτουν στους τοµείς της 

γεωργίας, των δασών, της αλιείας, της ενέργειας, της βιοµηχανίας, των µεταφορών, της διαχείρισης 

αποβλήτων, της διαχείρισης των νερών, των τηλεπικοινωνιών, του τουρισµού και των σχεδίων 

χρήσης γης. Επίσης, καλύπτονται σχέδια και προγράµµατα σε προστατευόµενες περιοχές. 

Η Οδηγία έχει µεταφερθεί στο Κυπριακό ∆ίκαιο µε τον «περί της Εκτίµησης των Επιπτώσεων 

στο Περιβάλλον από Ορισµένα Σχέδια και/ή Προγράµµατα» Νόµο [Αρ. 102(Ι)/2005], ο οποίος έχει 

δηµοσιευτεί στην Επίσηµη Εφηµερίδα της ∆ηµοκρατίας στις 29.7.2005. 

Σκοπός της περιβαλλοντικής αδειοδότησης είναι η υψηλού επιπέδου προστασία του 

περιβάλλοντος και η ενσωµάτωση περιβαλλοντικών ζητηµάτων στην προετοιµασία και θέσπιση 

σχεδίων και προγραµµάτων, προωθώντας τη βιώσιµη ανάπτυξη. Ειδικότερα, πρέπει να σταθµίζονται 

κατά ουσιαστικό και διαφανή τρόπο τα περιβαλλοντικά ζητήµατα κατά τη διάρκεια εκπόνησης και 

έγκρισης των σχεδίων και προγραµµάτων που ενδέχεται να έχουν σηµαντικές επιπτώσεις στο 

περιβάλλον. 

Το σύνολο των έργων που προτείνονται στην παρούσα µελέτη είναι υποδεέστερα των έργων 

που αναφέρονται στα Παραρτήµατα του Ν. 140 (Ι)/2005, καθώς τα προτεινόµενα έργα και δράσεις 

είναι εξαιρετικά µικρής κλίµακας και οι επιπτώσεις κατά την κατασκευή και τη λειτουργία τους στις 

παρακάτω παραµέτρους του φυσικού – πολιτιστικού – ανθρωπογενούς περιβάλλοντος είναι 

προσωρινές, βραχυπρόθεσµες και πλήρως αναστρέψιµες: 

� επιπτώσεις σε οποιοδήποτε φυσικό πρόσωπο, 

� επιπτώσεις στην πανίδα ή στη χλωρίδα, 

� επιπτώσεις στο φυσικό, ιστορικό και παραδοσιακά ανθρωπογενές τοπίο, 

� επιπτώσεις στο έδαφος, στα νερά, στην ατµόσφαιρα και στο κλίµα, 

� επιπτώσεις σε οποιαδήποτε υλικά αγαθά,  



ΚΥΠΡΙΑΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ,  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ – 
ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΕΟ∆ΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΗΣΕΩΣ 

«Παροχή Υπηρεσιών για την εκπόνηση Ρυθµιστικού Σχεδίου (Σχεδίου ∆ράσης)  
για τις Κοινότητες Αψιού, Παλώδια, Σπιτάλι, Φασούλα και Μαθηκολώνη»

Αρ. Σύµβασης: C/Ρυθµ.Κοινοτήτων/2/89/2008-26/10/2009

 

 

ΤΕΛΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ 
ΑΨΙΟΥΣ 

 Σελ. 269 από 344 

 

� επιπτώσεις στην αρχιτεκτονική κληρονοµιά, 

� επιπτώσεις στην πολιτιστική κληρονοµιά, 

� επιπτώσεις στην αρχαιολογική κληρονοµιά, 

� στις ενδεχόµενες αλληλοεπιδράσεις που οι άνω παράγοντες έχουν µεταξύ τους. 

Στο πλαίσιο αυτό, θα πρέπει να πραγµατοποιηθεί περιβαλλοντικός προέλεγχος για κάθε ένα 

έργο, ώστε εν συνεχεία το Υπουργικό Συµβούλιο και η αρµοδίως ιδρυόµενη Επιτροπή Εκτίµησης 

Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων να αποφανθούν για το εάν απαιτείται η εκπόνηση Μελέτης Εκτίµησης 

Επιπτώσεων στο περιβάλλον ή όχι. Η εν λόγω απόφαση θα πρέπει να λαµβάνει υπόψη κάθε 

υποβληθείσα παράσταση από άλλο κράτος ή από πρόσωπα ή αρχές που έχουν το δικαίωµα 

υποβολής παραστάσεων σύµφωνα µε το Ν. 140(Ι)/2005. 

Τα σχέδια και/ ή προγράµµατα τα οποία καθορίζουν τη χρήση µικρών περιοχών σε τοπικό 

επίπεδο, και οι ήσσονες τροποποιήσεις τους υποβάλλονται σε εκτίµηση επιπτώσεων στο περιβάλλον 

µόνο σε περίπτωση που η Περιβαλλοντική Αρχή αποφασίσει ότι ενδέχεται να έχουν σηµαντικές 

επιπτώσεις στο περιβάλλον. 

Σε περίπτωση που η Περιβαλλοντική Αρχή συµπεράνει προκαταρκτικά ότι το σχέδιο και/ ή 

πρόγραµµα δεν απαιτείται να υποβληθεί σε εκτίµηση επιπτώσεων στο περιβάλλον, ζητά τις απόψεις 

της Επιτροπής και τις λαµβάνει δεόντως υπόψη ως ουσιώδη παράγοντα για τη λήψη τελικής 

απόφασης. 

Η Περιβαλλοντική Αρχή αποφασίζει επίσης αν τα σχέδια ή προγράµµατα, τα οποία καθορίζουν 

το πλαίσιο για µελλοντικές άδειες έργων, σύµφωνα µε τον περί της Εκτίµησης των Επιπτώσεων στο 

Περιβάλλον από Ορισµένα Έργα Νόµο, ενδέχεται να έχουν σηµαντικές επιπτώσεις στο περιβάλλον. 

� Σηµειώνεται ότι κατόπιν της διαβούλευσης µε την Υπηρεσία Περιβάλλοντος την 1η Ιουλίου 2010 

στη Λευκωσία, και σε συσχέτιση µε τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις έγιναν οι εξής επισηµάνσεις 

που αφορούν στην Κοινότητα: 

- Για τα ρέµατα, τα οποία εµπίπτουν στην αρµοδιότητα του Τµήµατος Ανάπτυξης Υδάτων, και 

στην περίπτωση που οι τυχόν προτεινόµενες εργασίες (π.χ. αναπλάσεις, δηµιουργία γραµµικού 

πάρκου, κ.λπ.) επηρεάζουν την κοίτη τους, απαιτείται η υποβολή Έκθεσης Προκαταρκτικής 

Εκτίµησης Επιπτώσεων στο Περιβάλλον – ΠΕΕΠ του Παραρτήµατος ΙΙ του Ν. Αρ.140(Ι)/2005 -, που 

αφορά ουσιαστικά στη συµπλήρωση από τον εργολάβο του έργου του ειδικού 17σέλιδου εντύπου 

που διατίθεται από την Υπηρεσία 

- Για τη δηµιουργία Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης απαιτείται η υποβολή ΠΕΕΠ (βλ. 

παραπάνω για θεσµικό πλαίσιο και διαδικασία) 
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- Για την κατασκευή αποχετευτικού δικτύου και βιολογικού καθαρισµού, και αναλόγως του 

ισοδύναµου πληθυσµού κάλυψης του δικτύου, απαιτείται η υποβολή Μελέτης Εκτίµησης 

Επιπτώσεων στο Περιβάλλον – ΜΕΕΠ του Παραρτήµατος Ι του Ν. Αρ.140(Ι)/2005 – για πληθυσµό 

άνω των 2.000 κατοίκων και ΠΕΕΠ για πληθυσµό κάτω των 2.000 κατοίκων 

- Για την υπογειοποίηση των εναέριων δικτύων πιθανώς να απαιτηθεί η ετοιµασία ΠΕΕΠ (βλ. 

παραπάνω) 

- Για τη δηµιουργία χώρων στάθµευσης (parking) απαιτείται ΠΕΕΠ στην περίπτωση που 

διαθέτουν πάνω από 300 θέσεις στάθµευσης 

- Για τυχόν κατεδαφίσεις ετοιµόρροπων κτισµάτων (µε την προϋπόθεση σύµφωνης γνώµης του 

Κλάδου ∆ιατήρησης στην περίπτωση που θεωρούνται αξιόλογα) πιθανώς να απαιτηθεί άδεια 

απόθεσης αποβλήτων από τον Κλάδο Αποβλήτων 

Στη συνέχεια πραγµατοποιείται µια προκαταρκτική περιβαλλοντική εκτίµηση και αξιολόγηση 

των επιπτώσεων που δύναται να έχει η κατασκευή και λειτουργία των προτεινόµενων 

παρεµβάσεων, σε κάθε συνιστώσα του περιβάλλοντος. 
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Β.4.2. Επιπτώσεις στο κοινωνικοοικονοµικό περιβάλλον – Αναµενόµενα 

πολλαπλασιαστικά οφέλη από την εφαρµογή του Ρυθµιστικού Σχεδίου   

Οι επιπτώσεις στο κοινωνικοοικονοµικό περιβάλλον από την εφαρµογή του Ρυθµιστικού 

Σχεδίου και των προτεινόµενων παρεµβάσεων και δράσεων κρίνονται ιδιαίτερα θετικές 

δηµιουργώντας πολλαπλασιαστικά οφέλη για την τοπική κοινωνία. Ειδικότερα, εκτιµάται ότι 

σωρευτικά θα ωφελήσουν την τοπική οικονοµία και τους πολίτες, θα ενισχύσουν τη χωρική συνοχή, 

τη λειτουργική διασύνδεση των Κοινοτήτων του Συµπλέγµατος και τη διαχειριστική τους επάρκεια, 

ενώ θα ενδυναµώσουν το οργανωτικό περιβάλλον των τοπικών φορέων και την τοπική 

διακυβέρνηση.  

Σε συνάρτηση µε την ιεράρχηση των αναπτυξιακών προτεραιοτήτων και το χρονικό ορίζοντα 

εφαρµογής τους, οι παρεµβάσεις και η στόχευσή τους, συνεκτιµώντας την εφικτότητα εφαρµογής 

τους και το αναµενόµενο όφελος, διακρίνονται ως εξής: 

− Στο βραχυ-µεσοπρόθεσµο χρονικό ορίζοντα, οι προτεινόµενες παρεµβάσεις και δράσεις 

εστιάζουν στην αξιοποίηση των φυσικών και πολιτιστικών πόρων και της τοπικής παράδοσης 

και ιστορίας για την ήπια ανάπτυξη τουριστικών δραστηριοτήτων προκειµένου να τονωθεί η 

επισκεψιµότητα των κοινοτήτων και η τοπική οικονοµία, επωφελούµενων της διάχυσης της 

τουριστικής κίνησης από τη Λεµεσό. Παράλληλα, δίνεται έµφαση σε παρεµβάσεις και δράσεις 

µε δυνατότητες άµεσης εφαρµογής και αναγνωρίσιµου οφέλους, που στοχεύουν στη 

συµπλήρωση και βελτίωση των υποδοµών, υπηρεσιών και του οικιστικού περιβάλλοντος, 

προκειµένου να αυξηθεί η ελκυστικότητα της κοινότητας ως τόπου διαµονής.  

− Στο µακροπρόθεσµο χρονικό ορίζοντα, οι προτεινόµενες παρεµβάσεις και δράσεις αφορούν 

σε ορισµένες υποδοµές και υπηρεσίες των οποίων η σκοπιµότητα και βιωσιµότητα θα πρέπει 

να διερευνηθεί σε συνάρτηση µε την κοινωνικοοικονοµική εξέλιξη (πληθυσµός, τοπική 

οικονοµία και απασχόληση, κ.ά.), σε επίπεδο Συµπλέγµατος και σε βάθος χρόνου. 

Περιλαµβάνονται επίσης παρεµβάσεις, που είτε λόγω µεγάλου εκτιµώµενου κόστους ή µη 

άµεσα ανταποδοτικού οφέλους ή και λόγω εµπλοκής αρµοδιοτήτων διαφορετικών κεντρικών 

υπηρεσιών, και µε δεδοµένο ότι υπάρχουν χρηµατοπιστωτικοί περιορισµοί στα διαθέσιµα 

κονδύλια, τοποθετούνται χρονικά αργότερα ώστε να εξασφαλιστεί η υλοποίηση άλλων πιο 

άµεσα εφαρµόσιµων και αναγκαίων παρεµβάσεων. 

Σε συνάρτηση µε τις στρατηγικές επιλογές που καθορίστηκαν από το συσχετισµό 

παραγόντων του εσωτερικού και εξωτερικού περιβάλλοντος και των χαρακτηριστικών που 

προδιαγράφουν οι δυνατότητες, αδυναµίες, ευκαιρίες και απειλές (βλ. ενότητα Β.2.2), διακρίνονται 

οι παρακάτω επιπτώσεις στο κοινωνικο-οικονοµικό περιβάλλον:  

− Οι επιταχυντικές στρατηγικές επιλογές εκτιµάται ότι διασφαλίζουν άµεσες επιπτώσεις, µε 

επαρκώς διασφαλισµένη προστιθέµενη αξία και πολλαπλασιαστικό όφελος στην τοπική 
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οικονοµία και στο τοπικό κοινωνικοοικονοµικό γίγνεσθαι, ως αποτέλεσµα επιλογών 

επιτάχυνσης της αναπτυξιακής διαδικασίας και αξιοποίησης του συγκριτικού ανταγωνιστικού 

πλεονεκτήµατος της περιοχής (βασισµένες κυρίως στην ήπια τουριστική ανάπτυξη και στη 

συµπλεγµατοποίηση για την τόνωση της οργανωτικής αποτελεσµατικότητας της τοπικής 

αυτοδιοίκησης).  

− Οι διαρθρωτικές στρατηγικές επιλογές επικεντρώνουν πρωτίστως στη συµπλήρωση τεχνικών 

υποδοµών και στην κάλυψη βασικών ελλείψεων που εντοπίζονται σε κοινωνικές υπηρεσίες 

και εξυπηρετήσεις, επιφέροντας άµεσες και θετικές επιπτώσεις στην ποιότητα ζωής των 

κατοίκων.  

− Οι σταθεροποιητικές στρατηγικές επιλογές προσανατολίζονται κυρίως στην αποτελεσµατική 

διαχείριση και οργάνωση των χρήσεων γης, και στην προστασία, διατήρηση και αναβάθµιση 

των φυσικών πόρων και του οικιστικού περιβάλλοντος, συµβάλλοντας στη βελτίωση της 

ποιότητας ζωής και στην αύξηση της επισκεψιµότητας και της ελκυστικότητας της περιοχής.   

− Τέλος, οι προληπτικές στρατηγικές επιλογές δίνουν έµφαση σε υπηρεσίες που µπορούν να 

καταστούν βιώσιµες σε επίπεδο Συµπλέγµατος (στη βάση εξυπηρέτησης µίας κρίσιµης 

πληθυσµιακής µάζας, δηλ. 5.808 κατοίκων σύµφωνα µε την πληθυσµιακή πρόβλεψη στην 

«ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ» για το 2025), καθώς και σε υποδοµές πολιτικής προστασίας για την 

αντιµετώπιση φυσικών καταστροφών, ώστε να διασφαλίσουν ‘‘εχέγγυα’’ για την επιλογή της 

περιοχής ως τόπου διαµονής.  

Στη συνέχεια παρατίθενται πολλαπλασιαστικά οφέλη που αναµένονται από την εφαρµογή του 

Ρυθµιστικού Σχεδίου στην Κοινότητα Αψιούς, κατά οµαδοποιηµένους κορµούς παρεµβάσεων:  

Στα πολλαπλασιαστικά οφέλη από τις παρεµβάσεις προστασίας και ανάδειξης φυσικών και 

πολιτιστικών πόρων περιλαµβάνονται: 

� Η ανάδειξη των τοπόσηµων και σηµείων αναφοράς της κοινότητας (βυζαντινές εκκλησίες και 

µονές, εγκαταλελειµµένο οινοποιείο) θα τονώσει την τοπική περηφάνια και θα συµβάλλει στη 

διατήρηση της πολιτιστικής κληρονοµιάς, παράδοσης και ιστορίας. 

� Η προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και η δικτύωση αξιοθέατων µέσω περιηγητικών 

διαδροµών και του γραµµικού πάρκου του Γαρύλλη, θα ενισχύσει την ελκυστικότητα της 

κοινότητας ως τόπου διαµονής (µόνιµης ή και προσωρινής) και θα επιφέρει άµεσες θετικές 

επιπτώσεις στην καθηµερινή ζωή των κατοίκων. 

� Η προστασία και ανάδειξη των φυσικών και πολιτιστικών πόρων και η οργανωµένη προβολή 

τους, θα αυξήσει την επισκεψιµότητα της κοινότητας και κατ’ επέκταση εκτιµάται ότι θα 

αναζωογονήσει την τοπική οικονοµία, δίνοντας ώθηση στην τοπική επιχειρηµατικότητα και 

νέο επιχειρηµατικό ενδιαφέρον στην περιοχή.  
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Στα πολλαπλασιαστικά οφέλη από τις παρεµβάσεις βελτίωσης ποιότητας ζωής και τόνωσης 

της τοπικής οικονοµίας περιλαµβάνονται: 

� Η συµπλήρωση κοινωνικών υποδοµών και υπηρεσιών και η προσθήκη απαραίτητων χρήσεων 

για την καλύτερη εξυπηρέτηση των τοπικών αναγκών των κατοίκων, θα ωφελήσει τους 

νέους της κοινότητας µε τη λήψη ιδιαίτερης µέριµνας για την κάλυψη αναγκών ψυχαγωγίας 

τους, ενώ εκτιµάται ότι θα συµβάλλει στην προσέλκυση νέων οικογενειών για εγκατάσταση 

στην Κοινότητα.  

� Οι προτεινόµενες αναπλάσεις και έργα εξωραϊσµού σηµείων αναφοράς της κοινότητας 

(κοινοτικό κτήριο, γραµµικό πάρκο Γαρύλλη) σε συνδυασµό µε επιλεκτικές λιθοστρώσεις 

οδοστρωµάτων και τις προσπάθειες διατήρησης και ανάδειξης του παραδοσιακού χαρακτήρα 

του πυρήνα, θα ωφελήσουν όλους τους κατοίκους της κοινότητας καθώς προάγουν την 

αναβάθµιση του οικιστικού περιβάλλοντος στο οποίο ζουν.  

� Η αξιοποίηση των διαθέσιµων κινήτρων για διατήρηση παραδοσιακών υλικών και επανάχρηση 

παραδοσιακών κτηρίων για αγροτουρισµό, θα ωφελήσει τους ιδιοκτήτες διατηρητέων 

οικοδοµών ή όσους προτίθενται να κινήσουν τη διαδικασία κήρυξης σε καθεστώς διατήρησης 

των ιδιοκτησιών τους, καθώς και την τοπική επιχειρηµατικότητα, ειδικώς µε τα κίνητρα που 

διατίθενται σε νέους και γυναίκες και για τον αγροτουρισµό. 

� Επιπρόσθετα, η ανάπλαση των πυρήνων των κοινοτήτων µε την ταυτόχρονη ανάδειξη των 

πολιτιστικών και ιστορικών ως επίσης των φυσικών και περιβαλλοντικών µνηµείων και 

αξιοθέατων αναµένεται να δηµιουργήσουν τουριστικό ρεύµα τόσο εγχώριου όσο και ξένου 

τουρισµού µε τα ανάλογα οικονοµικά οφέλη και νέες θέσεις εργασίας. Επίσης θα 

δηµιουργηθούν οι ανάλογες συνθήκες και δυναµικές για την προσέλκυση και σύσταση 

µικροεπιχειρήσεων και νέων επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων στον τοµέα του 

αγροτουρισµού αλλά και θα αποτελέσουν κίνητρο παραµονής των νέων στις κοινότητες 

µειώνοντας την αναζήτηση εργασίας αλλά και µετοίκησης στα αστικά κέντρα. Αυτό 

αναµένεται να υποβοηθήσει και η βελτίωση του οδικού δικτύου τόσο µεταξύ των κοινοτήτων 

αλλά και µε το αστικό κέντρο. 

� Οι πρωτοβουλίες διαφοροποίησης, ποιοτικής αναβάθµισης και προώθησης του 

προσφερόµενου τουριστικού προϊόντος ωφελούν τους τοπικούς επιχειρηµατίες διαµέσου 

καλύτερων προοπτικών ενιαίας προβολής και διαφήµισης και αξιοποίησης των επιδοτήσεων 

του ΚΟΤ για δράσεις προβολής (όπως για παράδειγµα έκδοση πληροφοριακού φυλλαδίου, 

συµµετοχή σε τουριστικές εκθέσεις και fora, διαφηµίσεις σε τοπικά ή υπερτοπικά ΜΜΕ, 

τοποθέτηση χάρτη σε κοµβικό σηµείο της κοινότητας στον οποίο έχουν σηµανθεί οι 

συµµετέχοντες σε Τοπικό Σύµφωνο Ποιότητας και ορισµένα χαρακτηριστικά τους, π.χ. 

πιστοποιηµένη τοπική κουζίνα ή φιλοπεριβαλλοντική διαχείριση και λειτουργία 
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εγκαταστάσεων, κ.λπ.), ενώ βοηθούν την προαγωγή ενός συνεργατικού και µη 

ανταγωνιστικού πνεύµατος µέσα από τη δηµιουργία µίας ποιοτικής αλληλοσυµπληρούµενης 

και αλληλοτροφοδοτούµενης αλυσίδας – δικτύου επιχειρηµατιών, οι οποίοι για παράδειγµα θα 

συνιστούν στην πελατεία τους την επίσκεψη σε άλλα µέλη του δικτύου για υπηρεσίες µη 

παρεχόµενες από τους ίδιους.   

Στα πολλαπλασιαστικά οφέλη από τις παρεµβάσεις αποτελεσµατικής διαχείρισης και 

οργάνωσης χρήσεων γης περιλαµβάνονται: 

� Η βελτίωση γεωµετρικών και κατασκευαστικών χαρακτηριστικών των οδικών συνδέσεων θα 

ωφελήσει όλους τους κατοίκους και τους επισκέπτες της περιοχής, διευκολύνοντας τις 

καθηµερινές µετακινήσεις, µειώνοντας τις χρονοαποστάσεις και αυξάνοντας το επίπεδο οδικής 

ασφάλειας. Παράλληλα, όπως τονίστηκε νωρίτερα, θα τονώσει και την τοπική 

επιχειρηµατικότητα και οικονοµία καθώς θα βελτιώσει την προσπελασιµότητα, και εµµέσως 

την επισκεψιµότητα, της κοινότητας.  

� Ιδιαίτερη µέριµνα λαµβάνεται στο παρόν Σχέδιο για την ελαχιστοποίηση των αρνητικών 

επιπτώσεων στο περιβάλλον (βλ. και ενότητα Β.4.1), τόσο το φυσικό όσο και το κοινωνικο-

οικονοµικό, µέσα από την πρόταση µελέτης και κατασκευής αποχετευτικού δικτύου και την 

εκπόνηση ολοκληρωµένου σχεδίου διαχείρισης και επεξεργασίας των λυµάτων και χρήσης 

του για την κάλυψη αρδευτικών αναγκών, καθώς και παρεµβάσεις για την προστασία από 

φυσικές καταστροφές (π.χ. πυρκαγιές, γεωτεχνικές αστοχίες), µε κεντρικό γνώµονα την 

προστασία του περιβαλλοντικού και του ανθρώπινου δυναµικού.  

� Όπως προαναφέρθηκε, η επικαιροποίηση και ο εξορθολογισµός των χρήσεων γης στη βάση 

αξιολόγησης της διαµορφωµένης κατάστασης και καταγραφής των διαπιστωµένων τάσεων 

και προοπτικών επιτρέπει την καλύτερη οργάνωση του χώρου και διευκολύνει την ανάπτυξη 

χρήσεων συµβατών µε τα τοπικά χαρακτηριστικά και χωροθετηµένων σε κατάλληλες 

εκτάσεις που προσφέρονται για την εν λόγω χρήση. Βεβαίως, όπως έχει τονιστεί και στο 

εισαγωγικό σηµείωµα το Ρυθµιστικό Σχέδιο δεν έχει δεσµευτικό χαρακτήρα και δεν 

υποκαθιστά τον πολεοδοµικό σχεδιασµό, ωστόσο είναι ένα εξαιρετικά χρήσιµο εργαλείο 

καθώς οι ισχύουσες πολεοδοµικές διατάξεις είναι παλιές και σε ορισµένες περιπτώσεις 

αναχρονιστικές, ενώ οι προτεινόµενες στο Σχέδιο ∆ράσης παρεµβάσεις πλαισιώνονται από τις 

πραγµατικές σηµερινές ανάγκες και στοχεύουν στην ορθολογική ρύθµιση του χώρου και στην 

άρση ασυµβατοτήτων και συγκρούσεων χρήσεων γης. 

Τέλος, επισηµαίνεται ότι η διάρθρωση του Ρυθµιστικού Σχεδίου προσανατολίζεται πλήρως 

στην επίτευξη του Γενικού και Ειδικού Στόχου που περιγράφηκαν στην ενότητα Α.1.1, ήτοι τη 

δηµιουργία βιώσιµων κοινοτήτων και την ενίσχυση της τοπικής ανάπτυξης και προσβασιµότητας 
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στην ύπαιθρο, όπως αποδεικνύεται και από τη χρηµατοδοτική βαρύτητα που δίνεται στους Άξονες 

Προτεραιότητας του Σχεδίου ∆ράσης. Ειδικότερα, κεντρικοί πυλώνες του Σχεδίου είναι:  

- Η τόνωση και βιωσιµότητα της ανάπτυξης και ο εµπλουτισµός της οικονοµικής 

δραστηριότητας µέσα από την αξιοποίηση των τοπικών ιδιαιτεροτήτων, όπως φυσικοί και 

πολιτιστικοί πόροι, παράδοση, ιστορία κ.ά., που απορροφά το 31,6% (1ος Άξονας 

Προτεραιότητας) του συνολικού προϋπολογισµού της κοινότητας.  

- Η βελτίωση της ποιότητας ζωής στην ύπαιθρο που απορροφά το 30,7% (3ος Άξονας 

Προτεραιότητας) του συνολικού προϋπολογισµού της κοινότητας. 

- Η αύξηση της ελκυστικότητας της περιοχής µέσα από την προσθήκη επισκέψιµων χώρων, 

χώρων πρασίνου, ανάδειξη δοµηµένου περιβάλλοντος κ.ά. (2ος & 4ος Άξονας Προτεραιότητας), 

που απορροφούν αντίστοιχα το 19,8% και 17,9% του συνολικού προϋπολογισµού της 

κοινότητας. 

- Η βελτίωση της προσβασιµότητας (Άξονας Προτεραιότητας ΙΙΙ), που απορροφά το 

συντριπτικό ποσοστό του ενδεικτικού προϋπολογισµού σε επίπεδο Συµπλέγµατος (περίπου 

98%). 

Επιπλέον, δίνεται ιδιαίτερη έµφαση, αφενός στη συµπλεγµατοποίηση και στη διερεύνηση της 

δυνατότητας από κοινού οργάνωσης υπηρεσιών και υποδοµών στις κοινότητες (Άξονας 

Προτεραιότητας Ι), και αφετέρου στην προώθηση της εφαρµογής του Ρυθµιστικού Σχεδίου (Άξονας 

Προτεραιότητας ΙΙ), που απορροφά πολύ µικρό ποσοστό του ενδεικτικού προϋπολογισµού σε 

επίπεδο Συµπλέγµατος (0,5%) και περιλαµβάνει συγκεκριµένες ενέργειες οι οποίες περιγράφονται 

στο επόµενο κεφάλαιο, προκειµένου να καταστεί το Σχέδιο ∆ράσης ρεαλιστικό και εφαρµόσιµο.  
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Β.5 Επιχειρησιακή Εφαρµογή και Προγραµµατισµός Υλοποίησης του Ρυθµιστικού 

Σχεδίου – Μορφές Συνεργασίας 

Προκειµένου να επισπευσθεί η επιχειρησιακή εφαρµογή του Ρυθµιστικού Σχεδίου και να 

αρθούν εµπόδια και ελλείψεις που αντικειµενικά εντοπίζονται σε επίπεδο κοινότητας σε τοµείς 

διαχειριστικής επάρκειας, ανθρώπινου και υλικοτεχνικού δυναµικού και οικονοµικών πόρων, 

ενδείκνυται η σύσταση Ενιαίου Φορέα Εφαρµογής Ρυθµιστικού Σχεδίου (ΕΦΕΡΣ) σε επίπεδο 

Συµπλέγµατος που θα αναλάβει την έναρξη υλοποίησης των προτεινόµενων παρεµβάσεων και την 

παρακολούθηση της υλοποίησής τους.   

Συγκεκριµένα, για την εφαρµογή του Ρυθµιστικού Σχεδίου απαιτείται συντονισµός µεταξύ 

των πέντε κοινοτήτων τόσο στον προγραµµατισµό όσο και στην υλοποίηση κυρίως για τη: (α) 

µείωση των κοστών, (β) δηµιουργία οικονοµιών κλίµακος, (γ) εφαρµογή µεγαλύτερων πιέσεων για 

την εξασφάλιση των κονδυλίων. Είναι γεγονός ότι οι πέντε κοινότητες λόγω µικρού µεγέθους έχουν 

περιορισµένα οικονοµικά και απουσιάζει η εµπειρογνωµοσύνη και τεχνογνωσία, περιορίζοντας τις 

δυνατότητες τους να υλοποιήσουν τα προτεινόµενα σχέδια. Γεγονός που από µόνο του δηµιουργεί 

την ανάγκη εξασφάλισης στρατηγικών συνεργασιών µε εξειδικευµένους συµβούλους και γραφεία 

που θα εξασφαλίσουν την υλοποίηση των προτεινοµένων δράσεων. 

Ειδικότερα, όπως διαπιστώθηκε στην «ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ» οι υφιστάµενες οργανωτικές δοµές της 

τοπικής αυτοδιοίκησης σηµειώνουν ελλείψεις σε οικονοµικούς και ανθρώπινους πόρους, καθώς στις 

περισσότερες περιπτώσεις τις τοπικές υποθέσεις διαχειρίζεται ο Πρόεδρος της κοινότητας (σε 

επίπεδο µερικής απασχόλησης) και τα µέλη Κοινοτικού Συµβουλίου, δεδοµένου ότι δεν υπάρχει 

µόνιµο διοικητικό προσωπικό στην κοινότητα ή συνηθέστερα υπάρχει ένας / µία υπάλληλος που 

επιφορτίζονται ουσιαστικά µε τη διεκπεραίωση όλων των υποθέσεων που άπτονται των ‘‘κοινών’’.  

Αναφορικά µε τους οικονοµικούς πόρους, θα πρέπει να τονιστεί η σχετικά µικρή 

χρηµατοπιστωτική ικανότητα των κοινοτήτων λόγω της περιορισµένης εισροής εσόδων, του µικρού 

αριθµού κατοίκων, της ανυπαρξίας βιοµηχανικών µονάδων ή και άλλων πηγών εσόδων, και η έντονη 

εξάρτησή τους από έκτακτες κρατικές επιχορηγήσεις για την εκτέλεση αναγκαίων έργων υποδοµής. 

Συγκεκριµένα, οι διαθέσιµοι πόροι στους ετήσιους κοινοτικούς προϋπολογισµούς, σύµφωνα µε τα 

πλέον πρόσφατα διαθέσιµα στοιχεία, κυµαίνονται από 50.000-450.000 Ευρώ περίπου (το µικρότερο 

ποσό αφορά στην κοινότητα Αψιούς και το µεγαλύτερο στην κοινότητα Φασούλας), µε την εξαίρεση 

της Παλώδιας της οποίας οι εισροές και εκροές προσεγγίζουν το 1 εκ. Ευρώ περίπου. Τα έσοδα των 

κοινοτήτων προέρχονται κατά κύριο λόγο από κρατικές χορηγίες που δίνονται για αναπτυξιακά και 

άλλα έργα και δευτερευόντως από διάφορες άδειες που εκδίδουν (οικοδοµής, επαγγέλµατος) και 

τέλη για την υδατοπροµήθεια. Η κρατική επιχορήγηση ανέρχεται συνήθως στο 80% της 

απαιτούµενη δαπάνης για τα έργα ανάπτυξης ή και περισσότερο. 
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Επίσης, όπως προαναφέρθηκε οι κοινότητες δεν έχουν ιδιαίτερη υποδοµή για απορρόφηση 

κονδυλίων από ευρωπαϊκά προγράµµατα αλλά ούτε έχουν επιδείξει µέχρι στιγµής την απαραίτητη 

συλλογικότητα και συνεταιριστικό πνεύµα προς αυτήν την κατεύθυνση. Αυτό βεβαίως υπήρξε 

καταλυτικό στο παρελθόν και συνετέλεσε στην απουσία στρατηγικού σχεδιασµού και υλοποίησης 

έργων που θα συνεισφέρουν στην αύξηση των εσόδων, αναµένεται ωστόσο να αµβλυνθεί µε τον 

επικείµενο µετασχηµατισµό της τοπικής αυτοδιοίκησης (συµπλεγµατοποίηση κοινοτήτων) στο 

πλαίσιο δηµιουργίας ευρύτερων και βιώσιµων χωρικών ενοτήτων και µε τη σύσταση του 

προαναφερθέντος Ενιαίου Φορέα για την επίσπευση της εφαρµογής του Ρυθµιστικού Σχεδίου.  

Στο παραπάνω πλαίσιο, οι διαφαινόµενες άµεσα εφαρµόσιµες δυνατότητες για την προώθηση 

της εφαρµογής του Ρυθµιστικού Σχεδίου είναι οι εξής: 

− ∆ηµιουργία Γραφείου Εφαρµογής και Παρακολούθησης Ρυθµιστικού Σχεδίου και πρόσληψη 

σε επίπεδο Συµπλέγµατος κατάλληλα καταρτισµένου υπαλλήλου πανεπιστηµιακής 

εκπαίδευσης, που θα επιφορτισθεί µε τις ευθύνες παρακολούθησης του Ρυθµιστικού Σχεδίου 

και των διαθέσιµων χρηµατοδοτήσεων (ανοικτές προσκλήσεις και µέτρα), ενηµέρωσης του 

κοινού και λειτουργίας και ενηµέρωσης (update) του διαδικτυακού Τοπικού Παρατηρητηρίου 

Εφαρµογής του Ρυθµιστικού Σχεδίου, στο οποίο θα αναρτώνται οι παρεµβάσεις και δράσεις 

που υλοποιούνται ή προγραµµατίζεται να υλοποιηθούν και άλλη πληροφορία σχετική µε την 

εφαρµογή του Ρυθµιστικού Σχεδίου.  

− Η δηµιουργία δικτύου / «δεξαµενής» τεχνικών, οικονοµικών και νοµικών συµβούλων για την 

κατά περίπτωση συνδροµή στην υλοποίηση παρεµβάσεων και δράσεων του Ρυθµιστικού 

Σχεδίου (τεύχη δηµοπράτησης, διαγωνισµοί, µελέτη – κατασκευή, επίβλεψη, παρακολούθηση 

και αξιολόγηση). Η «δεξαµενή» συµβούλων θα αναλάβει επίσης την τεχνική και 

συµβουλευτική υποστήριξη για τη µετάδοση και διάχυση τεχνογνωσίας σε στελέχη της 

τοπικής αυτοδιοίκησης πάνω στην εφαρµογή του Ρυθµιστικού Σχεδίου (σεµινάρια απόκτησης 

αναγκαίων δεξιοτήτων / capacity building για την εφαρµογή του Ρυθµιστικού Σχεδίου και την 

παρακολούθηση των διαθέσιµων κοινοτικών και κρατικών χρηµατοδοτήσεων, και την 

παρακολούθηση / monitoring της υλοποίησης των παρεµβάσεων και δράσεων στο 

διαδικτυακό Παρατηρητήριο).  

Ο ρόλος των Κοινοτικών Συµβουλίων στην εφαρµογή του Ρυθµιστικού Σχεδίου κρίνεται 

ιδιαίτερα σηµαντικός και εξειδικεύεται στις εξής ενέργειες και βασικές επιδιώξεις:  

− Σύσταση Ενιαίου Φορέα Εφαρµογής Ρυθµιστικού Σχεδίου (ΕΦΕΡΣ) µε καταστατικό 

λειτουργίας και Εκτελεστική Επιτροπή που θα αποτελείται από τους Προέδρους των 

κοινοτήτων, και θα συνεδριάζει σε τακτά διαστήµατα, παρουσία του υπαλλήλου που θα 

στελεχώσει το Γραφείο Εφαρµογής και Παρακολούθησης Ρυθµιστικού Σχεδίου, 

προκειµένου να γίνεται απολογισµός ενεργειών και προόδου υλοποίησης του Ρυθµιστικού 
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Σχεδίου, ενηµέρωση για διαθέσιµες ανοικτές προσκλήσεις και µέτρα στα οποία µπορούν να 

ενταχθούν προτάσεις του Σχεδίου ∆ράσης και επιτελικός σχεδιασµός και προγραµµατισµός 

των άµεσων ενεργειών που θα πρέπει να αναληφθούν στο επόµενο διάστηµα. 

− Ανάπτυξη συνεργασίας µεταξύ των Κοινοτικών Συµβουλίων του Συµπλέγµατος και 

εδραίωση µηχανισµών που προωθούν τη συνεταιρικότητα και επικουρικότητα (π.χ. 

τακτικές µηνιαίες συνεδριάσεις µε τη συµµετοχή όλων των Κοινοτικών Συµβουλίων ή 

εκπροσώπων τους, υιοθέτηση νέων δοµών αντιπροσώπευσης και συµµετοχής στον Ενιαίο 

Φορέα Εφαρµογής Ρυθµιστικού Σχεδίου, ανάπτυξη διαύλων τακτικής επικοινωνίας για την 

παρακολούθηση της εφαρµογής του Σχεδίου), µε στόχο την προαγωγή αγαστής 

συνεργασίας και συναίνεσης στην εφαρµογή του Ρυθµιστικού Σχεδίου. 

− Ενηµέρωση και ευαισθητοποίηση κατοίκων σχετικά µε το Ρυθµιστικό Σχέδιο, τις 

προβλέψεις του και την πορεία υλοποίησής του, µε έµφαση στην εµφύσηση στην τοπική 

κοινωνία της αντίληψης σχεδιασµού σε βάθος χρόνου και της ιεραρχικής διαβάθµισης των 

προτεραιοτήτων στη βάση βασικότερων αναγκών και ελλείψεων και διαθέσιµων 

κονδυλίων. Έµφαση θα πρέπει να δοθεί επίσης στην κατανόηση από το κοινό των πολιτών 

ότι η αξιολόγηση και ιεράρχηση των αναπτυξιακών προτεραιοτήτων έγινε µε γνώµονα την 

εφικτότητα υλοποίησης των προτεινόµενων παρεµβάσεων / δράσεων και κριτήρια την 

τεκµηρίωση της αναγκαιότητας της παρέµβασης / δράσης, τη δυνατότητα µελλοντικής 

χρηµατοδότησης πέραν του υπάρχοντος προγραµµατικού πλαισίου (είτε ιδιωτικής ή 

κρατικής), το εκτιµώµενο κόστος υποδοµών και το γεγονός ότι η διάσπαρτη ανάπτυξη 

είναι αντιοικονοµική όσον αφορά σε επακόλουθες απαιτήσεις που θέτει στις υποδοµές. Το 

κεντρικό µήνυµα που θα πρέπει να περάσουν τα Κοινοτικά Συµβούλια στην τοπική 

κοινωνία είναι ότι βασικός στόχος του σχεδιασµού είναι ο λελογισµένος προγραµµατισµός 

των παρεµβάσεων και η στόχευση στην κάλυψη των πλέον επειγουσών αναγκών και 

ελλείψεων, ενώ σε µεσο-µακροπρόθεσµο χρονικό ορίζοντα θα τοποθετούνται παρεµβάσεις 

µεγάλης κλίµακας ή µε απαίτηση χρονοβόρων διαδικασιών.  

− Προώθηση της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και αλληλεπίδρασης αιρετών και πολιτών µε 

αξιοποίηση των ευρυζωνικών δικτύων και προηγµένων εφαρµογών τηλεπικοινωνιών και 

πληροφορικής (π.χ. φόρµα επικοινωνίας πολίτη, οµάδες συζήτησης / discussion fora σε 

θεµατικά πεδία του Ρυθµιστικού Σχεδίου, για παράδειγµα υποδοµές βελτίωσης ποιότητας 

ζωής, και θέσπιση διαδικασιών για την καταχώρηση και επεξεργασία των αιτηµάτων καθώς 

και για την ανταπόκριση στα αιτήµατα των πολιτών). 

− Προώθηση µορφών συνεργασίας των οργανωµένων συνόλων που δραστηριοποιούνται 

στις κοινότητες του Συµπλέγµατος, µε στόχο τη συνεργασία και πιθανή επέκταση 

δραστηριοτήτων και σε άλλες κοινότητες (π.χ. δραστηριοποίηση Συµβουλίων Κοινωνικής 
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Ευηµερίας σε κοινότητες στις οποίες δεν υπάρχει οργανωµένη ΣΚΕ µε εθελοντική αρωγή 

ντόπιων από τις κοινότητες αυτές).  

− Σταδιακά, και σε συνάρτηση µε την εφαρµογή του Ρυθµιστικού Σχεδίου και την 

εξαγγελθείσα διοικητική αναδιάρθρωση και συµπλεγµατοποίηση της τοπικής αυτοδιοίκησης 

στην Κύπρο, απαιτείται να δοθεί έµφαση στους παρακάτω παράγοντες που επηρεάζουν 

την εύρυθµη λειτουργία της τοπικής αυτοδιοίκησης:  

� σχεδιασµός και εισαγωγή σύγχρονων διαδικασιών διοίκησης και προγραµµατισµού, 

µε ενίσχυση των θεσµών διαβούλευσης και συµµετοχής των πολιτών στις τοπικές 

υποθέσεις,  

� κατάρτιση ενός οργανογράµµατος εσωτερικής λειτουργίας της τοπικής 

αυτοδιοίκησης, µε επιµέρους τµήµατα όπως τεχνική υπηρεσία, διοικητική και 

οικονοµική υπηρεσία, 

� βελτίωση της διοικητικής εξυπηρέτησης των πολιτών, επιχειρήσεων και 

οργανωµένων συνόλων,  

� πρόσληψη προσωπικού ώστε να στελεχωθούν οι άνω νέες υπηρεσίες και διαρκής 

επιµόρφωσή του,  

� εισαγωγή τεχνολογικών καινοτοµιών στις διοικητικές υπηρεσίες και ενδυνάµωση της 

ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, και 

� περαιτέρω εξορθολογισµός της οικονοµικής διαχείρισης και της διαχείρισης της 

κοινοτικής περιουσίας. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

Παράρτηµα Ι - Ερωτηµατολόγιο πολιτών  

Παράρτηµα ΙΙ - Ερωτηµατολόγιο οργανωµένων συλλόγων και εκπροσώπων τοπικών φορέων  

Παράρτηµα ΙΙΙ – Επιτρεπόµενες χρήσεις στα πέριξ στρατιωτικών εγκαταστάσεων 

Παράρτηµα ΙV – Γεωλογικοί / υδρογεωλογικοί χάρτες και φωτογραφική τεκµηρίωση γεωλογικών 

συνθηκών 

Παράρτηµα V – Καρτέλες ∆ιατήρησης αξιόλογων παραδοσιακών κτισµάτων  

Παράρτηµα VI – Περαιτέρω σχολιασµός αναπτυξιακού πλαισίου  

Παράρτηµα VII - Κίνητρα διατηρητέων οικοδοµών και χρήσης παραδοσιακών υλικών  

Παράρτηµα VIIΙ – Συγκεντρωτική επεξεργασία ερωτηµατολογίων 
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Παράρτηµα Ι - Ερωτηµατολόγιο πολιτών  

 

ΚΥΠΡΙΑΚΗ  ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΕΟ∆ΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΗΣΕΩΣ 

REPUBLIC OF CYPRUS,  

MINISTRY OF INTERIORS – PLANNING & HOUSING DEPARTMENT 

«Παροχή Υπηρεσιών για την εκπόνηση Ρυθµιστικού Σχεδίου (Σχεδίου ∆ράσης)  

για τις Κοινότητες Αψιού, Παλώδια, Σπιτάλι, Φασούλα και Μαθηκολώνη» 

“Service Supply for the conducting of the Master Plan of the  

Communities Apsiou, Palodia, Spitali, Fasoula and Mathikoloni” 

Ερωτηµατολόγιο Ανοιχτής ∆ηµόσιας ∆ιαβούλευσης  

Open public consultation Questionnaire 

Το Ρυθµιστικό Σχέδιο είναι ένα πολύτιµο «εργαλείο» για τη µελλοντική ανάπτυξη των Κοινοτήτων σας. Θα 

αναδείξει το τοπικό όραµα ανάπτυξης και θα προτείνει έργα και δράσεις για την αειφορική διαχείριση του 

περιβάλλοντος, την προστασία και ανάδειξη των ιστορικών και πολιτιστικών χαρακτηριστικών, την ορθολογική 

οικιστική ανάπτυξη και την ενδυνάµωση της τοπικής οικονοµίας και παραγωγής. Στη διαδικασία εκπόνησης 

του Σχεδίου, σας θέλουµε µαζί µας, µέσα από συµµετοχικές διαδικασίες. Στο πλαίσιο αυτό 

παρακαλείσθε να συµπληρώσετε το παρόν ερωτηµατολόγιο και να το τοποθετήσετε στο κιβώτιο 

εισηγήσεων στην Κοινότητα σας, σε συνεννόηση µε τον Πρόεδρο της Κοινότητας. 

The Master Plan is an important “tool” for the future development of your communities. It will formulate the 

vision for local development and will propose actions and initiatives for supporting sustainable 

environmental management and rational housing & settlement development, as well as for protecting and 

promoting cultural assets and the local history, and reinforcing the local economy and production. In 

preparing the Plan, we would appreciate your input and feedback through public participation 

processes. In this context, you are kindly requested to fill in this questionnaire and return it to 

your Community’s President or the boxes in the Community Hall dedicated for this reason.  

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΩΤΟΥΜΕΝΟΥ (εµπιστευτικά) / General information (confidential)  

Φύλο / Gender :_____________________________________________Άνδρας / Male  Γυναίκα / Female  

Ηλικία / Age: ________________________________________________ ετών / years 

Επάγγελµα / Profession: _______________________________________  

(Αν είστε συνταξιούχος αναφέρεται το επάγγελµα που ασκούσατε, if you are retired, what was your 

profession): _________________________________________________  

Περιοχή Κατοικίας / Κοινότητα - Place of residence / Village : __________  

Ηµεροµηνία συµπλήρωσης ερωτηµατολογίου / Date of filling in the questionnaire:  



ΚΥΠΡΙΑΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ,  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ – 
ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΕΟ∆ΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΗΣΕΩΣ 

«Παροχή Υπηρεσιών για την εκπόνηση Ρυθµιστικού Σχεδίου (Σχεδίου ∆ράσης)  
για τις Κοινότητες Αψιού, Παλώδια, Σπιτάλι, Φασούλα και Μαθηκολώνη»

Αρ. Σύµβασης: C/Ρυθµ.Κοινοτήτων/2/89/2008-26/10/2009

 

 

ΤΕΛΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ 
ΑΨΙΟΥΣ 
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1. Ποια νοµίζετε ότι είναι τα σηµαντικότερα προβλήµατα της περιοχής σας;  

In your opinion, which are the most significant problems of your area? 

Παρακαλούµε γράψτε τα προβλήµατα και σηµειώστε δίπλα το βαθµό σηµαντικότητας 
Please, write down the problem and rank, at the column aside, its significance 

  

Πολύ 
σηµαντικό 

Very 

significant 

Σηµαντικό 
Significant 

Λιγότερο 
σηµαντικό 

Less 

significant 

1ο     

2ο     

3ο     

4ο     

5ο     

Προσθέστε γραµµές, εάν απαιτείται / Add lines if necessary 

 

2. Κατά την άποψή σας, ποιες παρεµβάσεις / έργα πρέπει να γίνουν για τη βελτίωση:  

In your opinion, which initiatives / actions should be taken for the improvement: 

α. Του φυσικού και παραγωγικού περιβάλλοντος (δασικές εκτάσεις, γεωργική γη, αµπέλια, όχθες 

ρεµάτων, κ.λπ.) / Of the physical environment and the local production resources (forest land, 

agricultural land, vineyards, water streams, etc.) 

 

 

Προσθέστε γραµµές, εάν απαιτείται / Add lines if necessary 

β. Του δοµηµένου περιβάλλοντος (π.χ. κτήρια, πλατείες, αναπλάσεις, τυχόν κρίσιµα ζητήµατα που 

σχετίζονται µε τα όρια ανάπτυξης και τις οικιστικές ζώνες) /  Of the built environment (e.g. buildings, 

squares, renovations, possibly some issues related to the development boundaries of the housing 

zones) 

 

 

Προσθέστε γραµµές, εάν απαιτείται / Add lines if necessary 

γ. Της κοινωνικής πολιτικής και ποιότητας ζωής (π.χ. παιδεία / εκπαίδευση, υγεία / περίθαλψη, 

πρόνοια) / Of the social infrastructure and the quality of life (e.g. education, health and care, welfare) 

 

 

Προσθέστε γραµµές, εάν απαιτείται / Add lines if necessary 



ΚΥΠΡΙΑΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ,  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ – 
ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΕΟ∆ΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΗΣΕΩΣ 

«Παροχή Υπηρεσιών για την εκπόνηση Ρυθµιστικού Σχεδίου (Σχεδίου ∆ράσης)  
για τις Κοινότητες Αψιού, Παλώδια, Σπιτάλι, Φασούλα και Μαθηκολώνη»

Αρ. Σύµβασης: C/Ρυθµ.Κοινοτήτων/2/89/2008-26/10/2009
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δ. Των αθλητικών και πολιτιστικών υποδοµών (π.χ. έδρες πολιτιστικών συλλόγων, µουσεία, γήπεδα 

µπάσκετ, ποδοσφαίρου, κ.λπ.) / Of the sport and cultural infrastructure (e.g. cultural associations, 

cultural centre, museums, football / basketball courts, etc) 

 

 

Προσθέστε γραµµές, εάν απαιτείται / Add lines if necessary 

ε. Των τεχνικών δικτύων και υποδοµών (π.χ. δρόµοι, ύδρευση, αποχέτευση, σκύβαλα, ανακύκλωση, 

ενέργεια, τηλεπικοινωνίες) / Of the technical infrastructure and networks (e.g. roads, water supply 

network, water waste treatment, rubbish collection and disposal, recycling, energy, tele-

communications) 

 

 

 

Προσθέστε γραµµές, εάν απαιτείται / Add lines if necessary 

 

3. Ποια στοιχεία – χαρακτηριστικά, θεωρείτε ως συγκριτικά πλεονεκτήµατα της περιοχής 

σας και τα οποία µπορούν να αναδειχθούν υπέρ της γενικότερης ανάπτυξης της περιοχής;  

Which characteristics / aspects you consider as the comparative advantages of your area, 

that could be promoted in the framework of the overall development of your area?  

 

 

Προσθέστε γραµµές, εάν απαιτείται / Add lines if necessary 

4. Ποιο είναι το «όραµα» σας και οι προτεραιότητες που θα προτείνατε σχετικά µε τη 

βιώσιµη τοπική ανάπτυξη της περιοχής σας; What is your “vision” and which are the 

priorities you would recommend for the sustainable development of your area?  

 

 

 

Προσθέστε γραµµές, εάν απαιτείται / Add lines if necessary 

 

ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΠΟΛΥ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΟΝΟ ΣΑΣ 

THANK YOU FOR YOUR TIME & CONTRIBUTION 



ΚΥΠΡΙΑΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ,  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ – 
ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΕΟ∆ΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΗΣΕΩΣ 

«Παροχή Υπηρεσιών για την εκπόνηση Ρυθµιστικού Σχεδίου (Σχεδίου ∆ράσης)  
για τις Κοινότητες Αψιού, Παλώδια, Σπιτάλι, Φασούλα και Μαθηκολώνη»

Αρ. Σύµβασης: C/Ρυθµ.Κοινοτήτων/2/89/2008-26/10/2009
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Παράρτηµα ΙΙ - Ερωτηµατολόγιο οργανωµένων συλλόγων και εκπροσώπων τοπικών φορέων  

 

ΚΥΠΡΙΑΚΗ  ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΕΟ∆ΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΗΣΕΩΣ 

 

«Παροχή Υπηρεσιών για την εκπόνηση Ρυθµιστικού Σχεδίου  

(Σχεδίου ∆ράσης) για τις  

Κοινότητες Αψιού, Παλώδια, Σπιτάλι, Φασούλα και Μαθηκολώνη» 

 

Ερωτηµατολόγιο Εκπροσώπων Τοπικών Φορέων και Οργανώσεων 

 

Το Ρυθµιστικό Σχέδιο είναι ένα πολύτιµο «εργαλείο» για τη µελλοντική ανάπτυξη των Κοινοτήτων σας. Θα 

αναδείξει το τοπικό όραµα ανάπτυξης και θα προτείνει έργα και δράσεις για την αειφορική διαχείριση του 

περιβάλλοντος, την προστασία και ανάδειξη των ιστορικών και πολιτιστικών χαρακτηριστικών, την ορθολογική 

οικιστική ανάπτυξη και την ενδυνάµωση της τοπικής οικονοµίας και παραγωγής. 

Στη διαδικασία εκπόνησης του Σχεδίου, σας θέλουµε µαζί µας, µέσα από συµµετοχικές διαδικασίες. 

Στο πλαίσιο αυτό παρακαλείσθε να συµπληρώσετε το παρόν ερωτηµατολόγιο και να το 

τοποθετήσετε στο κιβώτιο εισηγήσεων στην Κοινότητα σας, σε συνεννόηση µε τον Πρόεδρο της 

Κοινότητας. 

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΩΤΟΥΜΕΝΟΥ (εµπιστευτικά) 

Ονοµατεπώνυµο: ____________________________________________      

Φορέας / Οργανισµός: _______________________________________      

Φύλο: _____________________________________________________  Άνδρας     Γυναίκα  

Ηλικία: _____________________________________________________  ετών 

Επάγγελµα:__________________________________________________   

(Αν είστε συνταξιούχος αναφέρεται το επάγγελµα που ασκούσατε): _____   

Περιοχή Κατοικίας / Κοινότητα: __________________________________   

Ηµεροµηνία συµπλήρωσης ερωτηµατολογίου: ______________________   

 



ΚΥΠΡΙΑΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ,  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ – 
ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΕΟ∆ΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΗΣΕΩΣ 

«Παροχή Υπηρεσιών για την εκπόνηση Ρυθµιστικού Σχεδίου (Σχεδίου ∆ράσης)  
για τις Κοινότητες Αψιού, Παλώδια, Σπιτάλι, Φασούλα και Μαθηκολώνη»

Αρ. Σύµβασης: C/Ρυθµ.Κοινοτήτων/2/89/2008-26/10/2009
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1) Λειτουργική δοµή, διοικητική-κοινωνική οργάνωση Κοινότητας – ζώνη επιρροής - 

δυσλειτουργίες (πρόσβαση, ανεπάρκεια κοινωφελών οργανισµών, εξαρτήσεις από όµορες 

Κοινότητες / ∆ήµους) 

...................................................................................................................................... 

∆οµή 
Αριθµός / 

παρατηρήσεις 
∆ΙΟΙΚΗΣΗ  

Κοινοτικό Γραφείο (αριθµός εργαζοµένων, παρεχόµενες υπηρεσίες)  
Άλλες τοπικές υπηρεσίες  
Συνεταιρισµοί - επαγγελµατικοί φορείς  
Κέντρο – συνοικίες / γειτονιές (νοηµατικά, «αντιληπτική» πληροφορία)  
Αστυνοµικό τµήµα / τροχαία (πλησιέστερα εξυπηρέτησης)  

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΠΡΟΝΟΙΑ  
∆ηµόσιες υποδοµές υγείας / ιατρείο (εργαζόµενοι, συχνότητα λειτουργίας, 
χωρική κάλυψη - εξυπηρέτηση) 

 

Υποδοµές εκπαίδευσης (πλησιέστερες εξυπηρέτησης) 42  
Υποδοµές φύλαξης παιδιών / βρεφών (πλησιέστερες, χλµ. απόσταση)  
Ιδιωτικές υποδοµές εκπαίδευσης - πλησιέστερο εξυπηρέτησης, χλµ. απόσταση  
Ιδιωτικές υποδοµές υγείας (αριθµός γιατρών, ειδικότητες, φαρµακεία) - 
πλησιέστερα, χλµ. απόσταση 

 

Ταχυδροµείο (πλησιέστερο εξυπηρέτησης, χλµ. απόσταση)  
Τράπεζα (πλησιέστερη εξυπηρέτησης, χλµ. απόσταση)  
Τοπικά γραφεία τηλεπικοινωνιών / ενέργειας (πλησιέστερο, χλµ. απόσταση)  
Κέντρα απασχόλησης ηλικιωµένων, γεροντική στέγη  
Κέντρα απασχόλησης παιδιών - νέων  
Γήπεδο, γυµναστήριο, αθλητικό κέντρο  
Πολιτιστικό κέντρο ή άλλοι χώροι συνάθροισης / αναψυχής  
Πολιτιστικοί σύλλογοι & σωµατεία (ονοµασία τους)  
Μουσείο / τοπικά κοινωνικά δρώµενα, έθιµα  
Εκκλησίες   
Νεκροταφείο  

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ  
Καφενεία - εστιατόρια  
∆ηµοτικοί / ιδιωτικοί ξενώνες  
Παντοπωλείο   
Είδη ένδυσης  
Άλλες επιχειρήσεις (περιγραφή)  

2) Κύρια απασχόληση στην περιοχή, ανεργία, εκτίµηση για εποχιακή εργασία, εκτίµηση 

µετακίνησης για εργασία και από / προς που 43 

 

 

3) Επάρκεια κοινοχρήστων χώρων και ποιότητα υφιστάµενου δηµοσίου χώρου (πλατείες, παιδική 

χαρά, πάρκο, δασύλλιο, µονοπάτια περιήγησης, κ.ά.) – ανάγκες, συγκρούσεις χρήσεων 

 

 

                                                                 

42
 Εκτίµηση µετακινούµενων παιδιών σε όλες τις βαθµίδες εκπαίδευσης. Παράλληλα διερευνάται και η τυχόν 

εξυπηρέτηση όµορων κοινοτήτων από δοµές της εν λόγω κοινότητας. 
43 Εκτίµηση αριθµού εποχιακά εργαζόµενων και ηµερησίως µετακινούµενων από/προς την Κοινότητα για 
εργασία. 



ΚΥΠΡΙΑΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ,  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ – 
ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΕΟ∆ΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΗΣΕΩΣ 

«Παροχή Υπηρεσιών για την εκπόνηση Ρυθµιστικού Σχεδίου (Σχεδίου ∆ράσης)  
για τις Κοινότητες Αψιού, Παλώδια, Σπιτάλι, Φασούλα και Μαθηκολώνη»

Αρ. Σύµβασης: C/Ρυθµ.Κοινοτήτων/2/89/2008-26/10/2009
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4) Οχλούσες χρήσεις – ασύµβατες χρήσεις (π.χ. κατοικία / εκπαίδευση σε γειτνίαση µε βιοτεχνία, 

κτηνοτροφία), ρύπανση / κορεσµός, προστασία περιβάλλοντος (βιολογικός καθαρισµός) 

 

5) Ποιοτική εκτίµηση προσφοράς – ζήτησης κατοικίας (συνήθους ή προσωρινής διαµονής) / 

οικοδοµική δραστηριότητα / τυχόν οικιστικές συγκεντρώσεις µε πυκνή δόµηση εκτός ορίων 

ανάπτυξης / σύνηθες µέγεθος οικοπέδων στις οικιστικές ζώνες  

 

 

6) Ποιοτική εκτίµηση κατάστασης οικιστικού αποθέµατος και συνθηκών διαβίωσης (ανέσεις, 

παλαιότητα, όγκοι, ύψος, όροι δόµησης) – προβλήµατα / ανάγκη τροποποίησης όρων δόµησης 

ή/και ορίων ανάπτυξης των οικιστικών ζωνών και πολεοδοµικών ζωνών, και γιατί? – 

υποβαθµισµένοι ή εγκαταλελειµµένοι εντός οικιστικών πυρήνων θύλακες – εκτίµηση ποσοστού 

αδόµητων οικοπέδων εντός οικιστικών πυρήνων και ορίων ανάπτυξης 

 

 

7) Στοιχεία-χαρακτηριστικά αξιόλογου περιβαλλοντικού / πολιτιστικού / ιστορικού / αρχιτεκτονικού 

αποθέµατος που θεωρείτε ως συγκριτικά πλεονεκτήµατα της περιοχής σας και τα οποία 

µπορούν να αναδειχθούν υπέρ της γενικότερης ανάπτυξης της περιοχής (εντός της κοινότητας 

σας ή ενδεχοµένως αξιοσηµείωτος πόλος έλξης σε γειτονικές κοινότητες) – τυχόν αξιοποιήσιµα 

δηµόσια, δηµοτικά ή άλλα ακίνητα εντός Κοινοτήτων  

 

 

8) Ποιοτική εκτίµηση δικτύων τεχνικών υποδοµών – ανάγκες, προβλήµατα 

∆ίκτυο Παρατηρήσεις 
Μεταφορές, κυκλοφοριακές ρυθµίσεις  

Ύδρευση/άρδευση – δεξαµενές/γεωτρήσεις  

Αποχέτευση (οµβρίων και ακαθάρτων)   

Απορρίµµατα  

Ενέργεια  

Τηλεπικοινωνίες  

9) Γενικός σχολιασµός τοπικής παραγωγής & οικονοµίας: (α) κύρια αγροτικά προϊόντα 

(παραδοσιακά, επώνυµα), µέσο µέγεθος κλήρων/εκµεταλλεύσεων, προορισµοί και τρόποι 

διάθεσης παραγόµενων προϊόντων, µέση ηλικία αγροτών, παράλληλη απασχόληση 

(συνηθέστερος συνδυασµός πολλαπλού εισοδήµατος), (β) µεταποίηση, υπηρεσίες, τουρισµός – 

τάσεις, προβλήµατα, προοπτικές 

 

 



ΚΥΠΡΙΑΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ,  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ – 
ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΕΟ∆ΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΗΣΕΩΣ 

«Παροχή Υπηρεσιών για την εκπόνηση Ρυθµιστικού Σχεδίου (Σχεδίου ∆ράσης)  
για τις Κοινότητες Αψιού, Παλώδια, Σπιτάλι, Φασούλα και Μαθηκολώνη»

Αρ. Σύµβασης: C/Ρυθµ.Κοινοτήτων/2/89/2008-26/10/2009
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10) Μετανάστευση από / προς Κοινότητα (εκτίµηση αριθµού και προορισµού προέλευσης) 

 

 

11) Άλλα σχόλια (καταγραφή τυχόν κοινωνικών οµάδων της Κοινότητας, προβλήµατα εγκατάλειψης, 

εκτίµηση τρέχοντος πληθυσµού, τυχόν επενδυτικό ενδιαφέρον, 

προγραµµατιζόµενα/υλοποιούµενα έργα, τυχόν τοπικά έντυπα, τυχόν προβλήµατα από 

σεισµούς, κατολισθήσεις, πυρκαγιές, πληµµύρες, κ.λπ.) 

 

 

12) Ποια νοµίζετε ότι είναι τα σηµαντικότερα προβλήµατα της περιοχής σας; 

  
Πολύ 

σηµαντικό 
Σηµαντικό 

Λιγότερο 
σηµαντικό 

1ο     

2ο     
3ο     
4ο     
5ο     

Προσθέστε γραµµές, εάν απαιτείται 

13) Κατά την άποψή σας, ποιες παρεµβάσεις / έργα πρέπει να γίνουν για τη βελτίωση: 

Παρακαλούµε γράψτε τα προβλήµατα και σηµειώστε δίπλα το βαθµό σηµαντικότητας 

α. Του φυσικού και παραγωγικού περιβάλλοντος (δασικές εκτάσεις, γεωργική γη, αµπέλια, όχθες 

ρεµάτων, κ.λπ.) 

 

 
β. Του δοµηµένου περιβάλλοντος (π.χ. κτήρια, πλατείες, αναπλάσεις, τυχόν κρίσιµα ζητήµατα που 

σχετίζονται µε τα όρια ανάπτυξης και τις οικιστικές ζώνες) 

 

 

γ. Της κοινωνικής πολιτικής και ποιότητας ζωής (π.χ. παιδεία / εκπαίδευση, υγεία / περίθαλψη, 

πρόνοια) 

 

 

δ. Των αθλητικών και πολιτιστικών υποδοµών (π.χ. έδρες πολιτιστικών συλλόγων, µουσεία, γήπεδα 

µπάσκετ, ποδοσφαίρου, κ.λπ.) 
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ε. Των τεχνικών δικτύων και υποδοµών (π.χ. δρόµοι, ύδρευση, αποχέτευση, σκύβαλα, ενέργεια, 

τηλεπικοινωνίες) 

 

 

Προσθέστε γραµµές, εάν απαιτείται 

14) Ποιο είναι το «όραµα» σας και οι γενικοί στόχοι / προτεραιότητες που θα προτείνατε σχετικά µε 

την τοπική ανάπτυξη της περιοχής σας; 

 

 

 

 

 

Προσθέστε γραµµές, εάν απαιτείται 

15) Τυχόν άλλες παρατηρήσεις  

 

 

 

ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΠΟΛΥ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΟΝΟ ΣΑΣ 
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Παράρτηµα ΙΙΙ – Επιτρεπόµενες χρήσεις στα πέριξ στρατιωτικών εγκαταστάσεων 

Οι ρυθµίσεις οι οποίες διέπουν τη χρήση γης που εκτείνεται περιµετρικά αµυντικών εγκαταστάσεων 

και έργων έχουν ως εξής:  

α Για αεροπορικές βάσεις Οι διεθνείς Κανονισµοί του ICAO 

β Για ναυτικές βάσεις Οι Κανονισµοί οι οποίοι ισχύουν για τη Ναυτική Βάση 

στο Μαρί και οι οποίοι αφορούν την προστασία της 

θαλάσσιας περιοχής της βάσης σε ακτίνα πεντακοσίων 

µέτρων (500). 

γ Για στρατόπεδα εντός πόλεως ∆εν προβλέπονται συγκεκριµένοι Κανόνες όµως το 

Υπουργείο Άµυνας επιφυλάσσεται του δικαιώµατος 

εξέτασης της κάθε περίπτωσης ξεχωριστά.  

δ Για στρατόπεδα εκτός πόλεως Η προτεινόµενη ανάπτυξη θα πρέπει κατά αρχήν να 

απέχει τουλάχιστον πενήντα (50) µέτρα από το 

στρατόπεδο, όµως το Υπουργείο Άµυνας επιφυλάσσεται 

του δικαιώµατος εξέτασης της κάθε περίπτωσης 

ξεχωριστά. 

ε Για ναρκοπέδια Η προτεινόµενη ανάπτυξη θα πρέπει να απέχει 

τουλάχιστον τριακόσια (300) µέτρα από το ναρκοπέδιο. 

στ Για αποθήκες Γενικού Υλικού Η προτεινόµενη ανάπτυξη θα πρέπει να απέχει 

τουλάχιστον πενήντα (50) µέτρα από την αποθήκη του 

γενικού υλικού. 

ζ Για αποθήκες Πυροµαχικών Η προτεινόµενη ανάπτυξη θα πρέπει να απέχει 

τουλάχιστον τριακόσια (300) µέτρα από την αποθήκη 

πυροµαχικών. 

η Για αποθήκες Καυσίµων ΣΤΕΦ Η προτεινόµενη ανάπτυξη θα πρέπει να απέχει 

τουλάχιστον τριακόσια (300) µέτρα από την αποθήκη 

καυσίµων ΣΤΕΦ 

θ Για φυλάκια εντός πόλεως ∆εν προβλέπονται συγκεκριµένοι Κανόνες όµως το 

Υπουργείο Άµυνας επιφυλάσσεται του δικαιώµατος 

εξέτασης της κάθε περίπτωσης ξεχωριστά. 

ι Για φυλάκια εκτός πόλεως Η προτεινόµενη ανάπτυξη θα πρέπει να απέχει 

τουλάχιστον πενήντα (50) µέτρα από τα φυλάκια εκτός 

πόλεως. 

ια Για πεδία Βολής Η προτεινόµενη ανάπτυξη θα πρέπει να απέχει 

τουλάχιστον πεντακόσια (500) µέτρα από το Πεδίο 

Βολής. 
Πηγή: Αρ. Φακέλου 6.8.05.01.01/12-02-2010 επιστολή Υπουργείου Άµυνας 
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Παράρτηµα ΙV – Γεωλογικοί / υδρογεωλογικοί χάρτες και φωτογραφική τεκµηρίωση γεωλογικών 

συνθηκών 

Βλ. υπόµνηµα στην επόµενη σελίδα 
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Παράρτηµα VI – Περαιτέρω σχολιασµός αναπτυξιακού πλαισίου 

ΕΠ «ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ 2007-2013» 

Ο Πίνακας που ακολουθεί παρουσιάζει την ενδεικτική κατανοµή της Κοινοτικής Συνδροµής του 

Προγράµµατος ανά κωδικό παρέµβασης. 

Θεµατική, χωρική και χρηµατοδοτική επικέντρωση της Στρατηγικής του ΕΠ 

Όπως διαφαίνεται από την ανάλυση της στρατηγικής του ΕΠ οι περιορισµένοι 

χρηµατοδοτικοί πόροι των Ταµείων θα επικεντρωθούν σε σχετικά µικρό αριθµό θεµατικών 

Κωδ. ΚΩ∆ΙΚΟΣ 
ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ 
ΣΥΝ∆ΡΟΜΗ 

ΠΟΣΟΣΤΟ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ (%) 

 Έρευνα & Τεχνολογική Ανάπτυξη Καινοτοµία και 
Επιχειρηµατικότητα 

121.800.000 24,7 

1 ∆ραστηριότητες έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης σε 
Κέντρα Ερευνών 

8.500.000 1,7 

2 Υποδοµές έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης 19.000.000 3,9 
3 Μεταφορά τεχνογνωσίας και βελτιώσεις σε δίκτυα συνεργασίας 

που συνδέουν µικρές και µεσαίες επιχειρήσεις µε Πανεπιστήµια, 
κλπ 

6.600.000 1,3 

4 Συνδροµή στην Έρευνα και Τεχνολογική Ανάπτυξη ειδικά σε 
ΜΜΕ 

15.750.000 3,2 

5 Προηγµένες υποστηρικτικές υπηρεσίες σε οµάδες επιχειρήσεων 8.500.00 1,7 
8 Άλλες επενδύσεις σε Επιχειρήσεις 51,850.000 10,5 
9 Άλλα µέτρα για την τόνωση της έρευνας, της καινοτοµίας και 

της επιχειρηµατικότητας των ΜΜΕ 
11.600.000 2,4 

 Κοινωνία της Πληροφορίας 15.300.00 3,1 
13 Υπηρεσίες για τον πολίτη 15.300.000 3,1 

 Μεταφορές 59.609.484 12,1 
20 Αυτοκινητόδροµοι 24.709.484 5,0 
23 Περιφερειακές - τοπικοί οδοί 8.500.000 1,7 
30 Λιµένες 26.400.000 5,4 

 Ενέργεια 5.950.000 1,2 

40 Ανανεώσιµες πηγές ενέργειας: ηλιακή 9.950.000 1,2 
 Προστασία του Περιβάλλοντος και Πρόληψη Κινδύνων 179.865.000 36,5 

44 ∆ιαχείριση οικιακών και βιοµηχανικών αποβλήτων 125.495.000 25,5 

46 Επεξεργασία νερού (λύµατα) 8.500.000 1,7 

50 Αποκατάσταση βιοµηχανικών χώρων και µολυσµένης γης 16.150.000 3,3 
52 Προώθηση καθαρών αστικών µεταφορών 29.720.000 6,0 

 Πολιτισµός 31.450.000 6,4 
59 Ανάπτυξη πολιτιστικών υποδοµών 31.450.000 6,4 

 Αστική και Αγροτική Αναζωογόνηση 41.621.354 8,4 
61 Ολοκληρωµένα σχέδια για την αστική και αγροτική 

αναζωογόνηση 
41.621.354 8,4 

 Βελτίωση του Ανθρωπίνου Κεφαλαίου 8.900.000  
74 Ανάπτυξη του ανθρωπίνου δυναµικού στον τοµέα της έρευνας 

και της καινοτοµίας, ιδίως µέσω των µεταπτυχιακών σπουδών 
και της εκπαίδευσης ερευνητών και δραστηριότητες δικτύωσης 
µεταξύ πανεπιστηµίων, ερευνητικών κέντρων και επιχειρήσεων 

8.900.000 1,8 

 Επενδύσεις σε Κοινωνικές Υποδοµές 9.670.000 2,00 ■ 

75 Υποδοµές στον Τοµέα της Εκπαίδευσης 9.670.000 2,00 

 Τεχνική Βοήθεια 18.500.000 3,8 

85 Προετοιµασία, εφαρµογή, παρακολούθηση και επιθεώρηση 14.000.000 2,8 

86 Αξιολόγηση 4.500.000 1,00 

 ΣΥΝΟΛΟ 492.665.838 100 
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παρεµβάσεων. Οι παρεµβάσεις που θα υλοποιηθούν στα πλαίσια των 5 βασικών Αξόνων 

Προτεραιότητας θα λειτουργούν συµπληρωµατικά και σε συνεργεία, ώστε να έχουν 

πολλαπλασιαστικά αποτελέσµατα. Στόχος επίσης είναι να προωθηθεί στο µεγαλύτερο δυνατό βαθµό 

η συµπληρωµατικότητα µε τις παρεµβάσεις που θα υλοποιηθούν από άλλα προγράµµατα που 

συγχρηµατοδοτούνται τόσο από του πόρους της Πολιτικής Συνοχής όσο και στα πλαίσια άλλων 

πολιτικών της ΕΕ καθώς και παρεµβάσεις που χρηµατοδοτούνται αµιγώς από εθνικούς πόρους. 

Ειδικότερα η θεµατική, χωρική και χρηµατοδοτική επικέντρωση των πόρων αναλύεται πιο κάτω ανά 

Στόχο / Ταµείο. 

Ταµείο Συνοχής - Στόχος Σύγκλισης 

Όσον αφορά στο Ταµείο Συνοχής πρώτη προτεραιότητα αποτέλεσε ο τοµέας του 

περιβάλλοντος µε τη κατανοµή περίπου 76 % των πόρων. Η σχετικά µεγάλη επικέντρωση των 

πόρων του Ταµείου Συνοχής στο περιβάλλον δικαιολογείται απόλυτα από τις τεράστιες ανάγκες που 

υπάρχουν σε υποδοµές στον τοµέα, ιδιαίτερα όσον αφορά στην κάλυψη ανελαστικών 

υποχρεώσεων για την εναρµόνιση της Κύπρου µε το κοινοτικό κεκτηµένο. Ιδιαίτερη προτεραιότητα 

αποτελεί η διαχείριση των στερεών απορριµµάτων. Θα υλοποιηθεί µικρός αριθµός έργων εκ των 

οποίων δυο χαρακτηρίζονται Μεγάλα Έργα. 

Στο τοµέα των µεταφορών κατανέµεται το υπόλοιπο των πόρων του Ταµείου Συνοχής 

(περίπου 23%) και θα επικεντρωθεί σε πολύ µικρό αριθµό έργων για συµπλήρωση των 

∆ιευρωπαϊκών ∆ικτύων µε ιδιαίτερη έµφαση στις λιµενικές υποδοµές. 

Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) - Στόχος Περιφερειακής Ανταγωνιστικότητας 

και Απασχόλησης 

Οι παρεµβάσεις κάτω από τους ειδικούς στόχους των Αξόνων Προτεραιότητας 

συγκεντρώνονται κατά κύριο λόγο στις τρεις Προτεραιότητες του Στόχου «Περιφερειακή 

Ανταγωνιστικότητα και Απασχόληση», µε επίκεντρο την καινοτοµία και κοινωνία της γνώσης, όπως 

αυτοί αναφέρονται στο Άρθρο 5 του Κανονισµού 1080/2006. Η καινοτοµία, ιδιαίτερα η έρευνα και 

τεχνολογική ανάπτυξη, καθώς και η επιχειρηµατικότητα (ενδεικτικά εκτιµάται ότι πέραν του 50 % 

των πόρων του ΕΤΠΑ θα αξιοποιηθεί για τους τοµείς αυτούς) αποτελούν πρώτη θεµατική 

προτεραιότητα για αξιοποίηση των πόρων του ΕΤΠΑ. Αυτό υπαγορεύεται από την αναγκαιότητα 

υιοθέτησης µιας σειράς παρεµβάσεων διαρθρωτικού χαρακτήρα για την άρση/µετριασµό των 

αδυναµιών που παρουσιάζει η Κύπρος µε στόχο τη µεγιστοποίηση της αξιοποίησης των ευκαιριών 

που διαµορφώνει κυρίως η ένταξη στην Ε.Ε, ενώ στους τοµείς αυτούς έχουν τεθεί και βασικοί 

στόχοι του Εθνικού Προγράµµατος Μεταρρύθµισης (ΕΠΜ). Εκτός των προαναφερθέντων θεµατικών 

προτεραιοτήτων, στα πλαίσια των προνοιών των Άρθρων 8 και 10 του Κανονισµού 1080/2006 θα 

προωθηθεί η ενίσχυση του ρόλου των αστικών κέντρων και η διαφοροποίηση της οικονοµίας των 
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περιοχών της υπαίθρου ώστε να αντιµετωπιστούν οι ιδιαιτέρες αδυναµίες στις εν λόγω περιοχές και 

να διασφαλιστεί η χωρική διάσταση της Πολιτικής Συνοχής. 

Λόγω επίσης των ιδιαίτερων συνθηκών της Κύπρου, όπως αυτές έχουν αναφερθεί στα 

πλαίσια της κοινωνικοοικονοµικής ανάλυσης στο Κεφάλαιο Α.2 του παρόντος και στα εγκεκριµένα 

προγραµµατικά έγγραφα, δικαιολογείται και η χρήση της ρήτρας ελαστικότητας, η οποία 

περιλαµβάνεται στο προαναφερόµενο Άρθρο 4 του Κανονισµού 1080/2006, για χρηµατοδότηση 

των Προτεραιοτήτων του Στόχου Σύγκλισης, όπως αυτοί περιγράφονται στο Άρθρο 4 του εν λόγω 

Κανονισµού. 

Όσον αφορά τη χωρική συγκέντρωση των πόρων, όπως έχει προαναφερθεί, ο Άξονας 

Προτεραιότητας Αναζωογόνηση Αστικών Περιοχών και Περιοχών της Υπαίθρου, στον οποίο θα 

κατευθυνθεί περίπου το 35% των πόρων του ΕΤΠΑ, θα είναι χωρικά εστιασµένος. 

Παράλληλα, όσον αφορά στις περιοχές της υπαίθρου οι παρεµβάσεις εστιάζονται θεµατικά 

στη διαφοροποίηση της οικονοµικής βάσης, στην αναβάθµιση του δοµηµένου περιβάλλοντος για 

βελτίωση της ελκυστικότητάς του και στη βελτίωση της φυσικής και ψηφιακής προσβασιµότητας 

των περιοχών αυτών. Οσον αφορά στις παρεµβάσεις βελτίωσης του δοµηµένου περιβάλλοντος και 

της πολιτιστικής δοµής θα επικεντρωθούν χωρικά στις ορεινές περιοχές. 

Συνάφεια µε το ΕΣΠΑ / Κοινοτικές Στρατηγικές Κατευθυντήριες Γραµµές / ΕΠΜ  

Η στρατηγική του ΕΠ, περιλαµβανοµένων του Στρατηγικού Στόχου, των Γενικών Στόχων, 

καθώς και η επιλογή των Αξόνων Προτεραιότητας, βρίσκεται σε πλήρη συνέπεια τόσο µε τις εθνικές 

πολιτικές όσο και µε τις πολιτικές της ΕΕ. Στη συνέχεια παρουσιάζεται η συνάφεια της Στρατηγικής 

µε το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς 2007-2013, τις Κοινοτικές Στρατηγικές Κατευθυντήριες 

Γραµµές για την Πολιτική Συνοχής (ΚΣΚΓ), καθώς και η ουσιαστική συµβολή του ΕΠ στην επίτευξη 

των στόχων του ΕΠΜ. 

Συνάφεια της Στρατηγικής του ΕΠ µε το ΕΣΠΑ 

Το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007-2013 έχει ως γενικό στρατηγικό 

στόχο την επίτευξη της πραγµατικής σύγκλισης µε την ΕΕ µέσω υψηλών ρυθµών βιώσιµης 

ανάπτυξης, ο οποίος θα επιτευχθεί µέσα από τρεις επιµέρους στόχους: 

− Βελτίωση της Ανταγωνιστικότητας 

− Προώθηση της αειφόρου ανάπτυξης 

− Πλήρης και ποιοτική απασχόληση και εµπέδωση συνθηκών κοινωνικής συνοχής 

Για την επίτευξη των στόχων αυτών το ΕΣΠΑ υιοθετεί πέντε θεµατικές προτεραιότητες: 

• Ενίσχυση της Παραγωγικής Βάσης της Οικονοµίας και Στήριξη των Επιχειρήσεων 

• Κοινωνία της Γνώσης και Προώθηση της ΕΤΑ και της Καινοτοµίας 
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• Υποδοµές Περιβάλλοντος, Μεταφορών και Ενέργειας 

• ∆ηµιουργία Βιώσιµων Κοινοτήτων 

• Ανθρώπινοι Πόροι, Απασχόληση, Κοινωνική Συνοχή 

Οι Άξονες Προτεραιότητας του Προγράµµατος «Βασικές Υποδοµές στον Τοµέα του 

Περιβάλλοντος και της Ενέργειας» και «Βασικές Μεταφορικές Υποδοµές» εξυπηρετούν το στόχο 

«Βελτίωση της ελκυστικότητας της χώρας µέσω της δηµιουργίας ή αναβάθµισης βασικών 

υποδοµών». Οι παρεµβάσεις των δύο αυτών Αξόνων εντάσσονται στη θεµατική προτεραιότητα του 

ΕΣΠΑ «Υποδοµές για βελτίωση προσβασιµότητας, προστασία του περιβάλλοντος και ενέργεια», 

εξυπηρετώντας την επίτευξη του δεύτερου στόχου του ΕΣΠΑ που αφορά στην προώθηση της 

αειφόρου ανάπτυξης. 

Οι Άξονες Προτεραιότητας «Κοινωνία της Γνώσης και Καινοτοµία» και «Παραγωγικό 

Περιβάλλον» εξυπηρετούν το δεύτερο Ειδικό Στόχο του Προγράµµατος ο οποίος αφορά στην 

«Προώθηση της Κοινωνίας της Γνώσης και Καινοτοµίας και βελτίωση του παραγωγικού 

περιβάλλοντος». Ο Άξονας Προτεραιότητας «Κοινωνία της Γνώσης και Καινοτοµία» εντάσσεται στη 

θεµατική προτεραιότητα του ΕΣΠΑ που αφορά στην «Κοινωνία της Γνώσης και Προώθηση της 

Καινοτοµίας» εξυπηρετώντας τον Ειδικό Στόχο του ΕΣΠΑ «Βελτίωση της Ανταγωνιστικότητας». 

Αντίστοιχα, ο Άξονας Προτεραιότητας «Παραγωγικό Περιβάλλον» εντάσσεται στην πρώτη θεµατική 

προτεραιότητα του ΕΣΠΑ «Ενίσχυση της Παραγωγικής Βάσης της Οικονοµίας και στήριξη των 

επιχειρήσεων», εξυπηρετώντας, επίσης, το γενικό στόχο του ΕΣΠΑ για την ενίσχυση της 

ανταγωνιστικότητας της οικονοµίας.Ο Άξονας Προτεραιότητας «Αναζωογόνηση Αστικών Περιοχών 

και Περιοχών της Υπαίθρου» του Προγράµµατος εξυπηρετεί τον Ειδικό Στόχο για τη «βελτίωση της 

ποιότητας ζωής και τη δηµιουργία βιώσιµων κοινοτήτων». Οι παρεµβάσεις του Άξονα αυτού 

εξειδικεύουν την τέταρτη θεµατική προτεραιότητα του ΕΣΠΑ για τη «∆ηµιουργία Βιώσιµων 

Κοινοτήτων» και εντάσσονται στον ειδικό του στόχο για την προώθηση της αειφόρου ανάπτυξης.  

Συνάφεια µε Κοινοτικές Στρατηγικές Κατευθυντήριες Γραµµές (ΚΣΚΓ) για την Πολιτική της Συνοχής 

Οι ΚΣΚΓ περιλαµβάνουν το πλαίσιο των προτεραιοτήτων για τη χρηµατοδότηση 

παρεµβάσεων από τα ∆ιαρθρωτικά Ταµεία και το Ταµείο Συνοχής, µε στόχο η Πολιτική Συνοχής να 

καταστεί βασικό µέσο στην υλοποίηση των στόχων της Αναθεωρηµένης Στρατηγικής της 

Λισσαβόνας. Οι ΚΣΚΓ παρέχουν στα Κράτη Μέλη κοινοτικές προτεραιότητες ως ακολούθως: 

ΚΣΚΓ 1: Να καταστεί η Ευρώπη και οι Περιφέρειες της Ελκυστικότερος Τόπος Επενδύσεων & Εργασίας. 

ΚΣΚΓ 2: Βελτίωση των Γνώσεων και της Καινοτοµίας µε Στόχο την Ανάπτυξη. 

ΚΣΚΓ 3: Περισσότερες και Καλύτερες θέσεις Εργασίας. 

Το παρόν ΕΠ διαµορφώθηκε στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ και διατηρεί την ισχυρή συνάφεια των 

προτεραιοτήτων του µε τη στρατηγική που απορρέει από τις ΚΣΚΓ. Συγκεκριµένα:  
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Η πρώτη Κοινοτική Στρατηγική Κατευθυντήρια Γραµµή «Να καταστεί η Ευρώπη και οι 

περιφέρειες της ελκυστικότερος τόπος επενδύσεων και εργασίας» εξυπηρετείται από παρεµβάσεις 

τεσσάρων Αξόνων Προτεραιότητας του ΕΠ, ως εξής: 

− Ο Άξονας Προτεραιότητας «Βασικές Υποδοµές στον Τοµέα του Περιβάλλοντος και της 

Ενέργειας» αφορά στην εναρµόνιση της χώρας µε την κοινοτική νοµοθεσία που σχετίζεται µε τη 

διαχείριση των στερεών και υγρών αποβλήτων, τη λήψη των αναγκαίων µέτρων στον τοµέα των 

επικίνδυνων αποβλήτων και την προώθηση µέτρων για την προώθηση των ΑΠΕ. Υπό το πρίσµα αυτό η 

συνάφεια του Άξονα είναι ισχυρή τόσο µε την κατεύθυνση της ενίσχυσης των συνεργιών ανάµεσα στην 

προστασία του περιβάλλοντος και την ανάπτυξη, όσο και µε την αντιµετώπιση του θέµατος της εντατικής 

χρησιµοποίησης παραδοσιακών πηγών ενέργειας στην Ευρώπη. 

− Ο Άξονας Προτεραιότητας «Βασικές Μεταφορικές Υποδοµές» συµβάλλει στην αύξηση των δυνατοτήτων 

των εµπορικών συναλλαγών, στη βελτίωση της διακίνησης προσώπων και αγαθών και στην αναβάθµιση 

της σύνδεσης της χώρας µε τα ∆ιευρωπαϊκά ∆ίκτυα Μεταφορών, µε την υλοποίηση παρεµβάσεων 

αναβάθµισης οδικών και λιµενικών υποδοµών της χώρας, παρουσιάζοντας ισχυρή συνάφεια µε την 

κατεύθυνση της επέκτασης των µεταφορικών υποδοµών. 

− Έµµεση συνέργια διαπιστώνεται µεταξύ της πρώτης κατευθυντήριας γραµµής και δύο ακόµα Αξόνων 

Προτεραιότητας. Ειδικότερα, τµήµα των παρεµβάσεων του Άξονα Προτεραιότητας «Παραγωγικό 

Περιβάλλον» θα συµβάλει στην αντιµετώπιση του θέµατος της εντατικής χρησιµοποίησης παραδοσιακών 

ενεργειακών πηγών, στο βαθµό που περιληφθεί σε αυτές η παροχή κινήτρων προς επιχειρήσεις για την 

ενσωµάτωση ΑΠΕ στην παραγωγική τους διαδικασία. 

− Επίσης, έµµεση συνέργια διαπιστώνεται στις παρεµβάσεις του Άξονα Προτεραιότητας «Αναζωογόνηση 

Αστικών Περιοχών και Περιοχών της Υπαίθρου» που αφορούν στη βελτίωση της προσβασιµότητας των 

περιοχών της υπαίθρου, σε δευτερεύουσες δηλαδή συνδέσεις που καλύπτουν περιοχές της υπαίθρου και 

στοχεύουν στη σύνδεση των περιοχών αυτών µε τα αστικά κέντρα της χώρας καθώς και την προώθηση 

των δηµόσιων µεταφορών. 

Η δεύτερη Κοινοτική Στρατηγική Κατευθυντήρια Γραµµή «Βελτίωση των Γνώσεων και της 

Καινοτοµίας µε Στόχο την Ανάπτυξη» εξυπηρετείται, άµεσα ή έµµεσα, από τρεις Άξονες 

Προτεραιότητας του Προγράµµατος. Ειδικότερα: 

− Στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας «Κοινωνία της Γνώσης και Καινοτοµία» θα υλοποιηθούν 

παρεµβάσεις µε στόχους την ενίσχυση της Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΤΑ) και τη 

διευκόλυνση της Καινοτοµίας, τη διάχυση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) και 

την ενίσχυση των υποδοµών παραγωγής γνώσης. Οι παρεµβάσεις αυτές περιλαµβάνουν την ανάπτυξη 

υποδοµών ΕΤΑ που βρίσκονται σε άµεση συνάφεια µε την κατεύθυνση της αύξησης και βελτίωσης των 

επενδύσεων σε ΕΤΑ, τη διάχυση της χρήσης ΤΠΕ σε άµεση αντιστοίχηση µε την κατεύθυνση της 

προώθησης της Κοινωνίας των Πληροφοριών για όλους, καθώς και µέτρα ενίσχυσης της συνεργασίας 

µεταξύ επιχειρήσεων και ερευνητικών κέντρων και τόνωσης της καινοτοµίας στις επιχειρήσεις τα οποία 

συµβάλλουν έµµεσα στην κατεύθυνση της διευκόλυνσης της καινοτοµίας και προώθησης της 

επιχειρηµατικότητας. 
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− Οι παρεµβάσεις του Άξονα Προτεραιότητας «Παραγωγικό Περιβάλλον» που αφορούν στη δηµιουργία 

νέων χρηµατοπιστωτικών εργαλείων για Μικροµεσαίες Επιχειρήσεις παρουσιάζουν ισχυρή συνάφεια µε την 

κατεύθυνση της βελτίωσης της πρόσβασης των επιχειρήσεων στη χρηµατοδότηση. Οι ενισχύσεις 

επιχειρήσεων µέσω του ίδιου Άξονα θα συµβάλλουν στην διευκόλυνση της καινοτοµίας και την προώθηση 

της επιχειρηµατικότητας, δεδοµένου ότι στόχος των παρεµβάσεων αυτών είναι, µεταξύ άλλων, η 

δηµιουργία νέων και βιώσιµων µικρών επιχειρήσεων µε την αξιοποίηση νέων τεχνολογιών και 

καινοτοµιών, καθώς και των δυνατοτήτων της τεχνολογίας για την ανάπτυξη, παραγωγή και εµπορία νέων 

προϊόντων και υπηρεσιών. 

− Οι παρεµβάσεις του Άξονα Προτεραιότητας «Αναζωογόνηση Αστικών Περιοχών και Περιοχών της 

Υπαίθρου» περιλαµβάνουν µεταξύ άλλων τη διεύρυνση της χρησιµοποίησης των ΤΠΕ στις περιοχές της 

υπαίθρου συµβάλλοντας στην κατεύθυνση για την προώθηση της Κοινωνίας της Πληροφορίας για όλους. 

Η τρίτη Στρατηγική Κοινοτική Κατευθυντήρια Γραµµή, που αφορά «Περισσότερες και 

Καλύτερες θέσεις Εργασίας» εξυπηρετείται κυρίως από το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Απασχόληση, 

Ανθρώπινο Κεφάλαιο και Κοινωνική Συνοχή, 2007-2013» το οποίο θα υλοποιηθεί σε 

συµπληρωµατικότητα µε το παρόν Πρόγραµµα. Παρόλα αυτά και ορισµένες παρεµβάσεις του 

παρόντος Προγράµµατος συµβάλλουν στην επίτευξη των επιµέρους κατευθύνσεων αυτής της 

Κοινοτικής Κατευθυντήριας Γραµµής και ειδικότερα: 

− Άµεση συνέργια καταγράφεται µεταξύ των παρεµβάσεων του Άξονα Προτεραιότητας «Κοινωνία της 

Γνώσης και Καινοτοµία» που αφορούν στην ενίσχυση υποδοµών για την παραγωγή γνώσης µε την 

κατεύθυνση της αύξησης των επενδύσεων στο ανθρώπινο κεφάλαιο µέσω της βελτίωσης της εκπαίδευσης 

και της ειδίκευσης. Έµµεση είναι η συνέργια των παρεµβάσεων ενίσχυσης επιχειρήσεων µέσω του Άξονα 

Προτεραιότητας «Παραγωγικό Περιβάλλον» µε την κατεύθυνση της προσέλκυσης και διατήρησης 

περισσότερων ανθρώπων στην αγορά εργασίας και του εκσυγχρονισµού των συστηµάτων κοινωνικής 

προστασίας, καθώς και των παρεχόµενων κινήτρων για εγκατάσταση επιχειρήσεων σε περιοχές της 

υπαίθρου µέσω του Άξονα Προτεραιότητας «Αναζωογόνηση αστικών περιοχών και περιοχών υπαίθρου» 

µε την ίδια κατεύθυνση. 

Όπως έχει προαναφερθεί, η περιφερειακή διάσταση της πολιτικής της συνοχής 

ενσωµατώνεται στις παρεµβάσεις του Άξονα Προτεραιότητας «Αναζωογόνηση Αστικών Περιοχών 

και Περιοχών της Υπαίθρου», στο πλαίσιο των οποίων εξυπηρετούνται και οι δύο επιµέρους 

κατευθύνσεις για τη συµβολή των πόλεων στην ανάπτυξη και την απασχόληση και η ενίσχυση της 

οικονοµικής διαφοροποίησης των αγροτικών περιοχών. Επιπλέον, θα χρηµατοδοτηθούν και 

παρεµβάσεις οι οποίες αποσκοπούν στην αναδιάρθρωση της οικονοµικής βάσης στις περιοχές της 

υπαίθρου, ιδιαίτερα µέσω της ενίσχυσης ειδικών µορφών τουρισµού σε αυτές. Σηµειώνεται επίσης 

ότι η χρηµατοδοτική συµβολή του ΕΠ, ιδιαίτερα πόρων του ΕΤΠΑ, στις προτεραιότητες της ΕΕ για 

την Ανάπτυξη και την Απασχόληση (Στρατηγική της Λισσαβόνας) είναι σηµαντική.  

Τέλος, η συνάφεια και συµβατότητα των Αξόνων του ΕΠ «Αειφόρος Ανάπτυξη και 

Ανταγωνιστικότητα» µε το ΕΠΜ φαίνονται στο ∆ιάγραµµα που ακολουθεί.  
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∆ιάγραµµα: Συνεργεία Επιχειρησιακού Προγράµµατος και Εθνικού Προγράµµατος Μεταρρύθµισης 

 

Πηγή: Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Αειφόρος Ανάπτυξη και Ανταγωνιστικότητα» (Κεφ. 2, σελ. 103), 
http://www.structuralfunds.org.cy/default.aspx?articleID=17638&heading  
 

ΕΠ «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ» 2007- 2013 

Η ιεράρχηση και συνακόλουθα η χρηµατοδοτική βαρύτητα των Αξόνων Προτεραιότητας και 

ειδικότερα όσον αφορά στους δύο Άξονες του ΕΠ, εδράζεται στις ανάγκες που καλύπτονται από τις 

δράσεις που περιλαµβάνει ο καθένας και κατά συνέπεια στο Γενικό Στόχο Στρατηγικής τον οποίο 

εξυπηρετεί, σε συνδυασµό µε τις προτεραιότητες που τίθενται από τους επιµέρους τοµείς / πεδία 

εθνικής πολιτικής. Συγκεκριµένα για τον Άξονα Προτεραιότητας 1 διατίθεται ποσοστό 66% περίπου 

των συνολικών πόρων του Προγράµµατος, µη συµπεριλαµβανοµένης της Τεχνικής Υποστήριξης 

Εφαρµογής (Άξονας Προτεραιότητας 3), ενώ για τον Άξονα Προτεραιότητας 2 διατίθεται περίπου το 

υπόλοιπο 34%. Αν συµπεριληφθεί και ο Άξονας Προτεραιότητας 3, τα ως άνω ποσοστά 

διαµορφώνονται σε 64% και 33%, αντίστοιχα. Σηµαντική παράµετρος για την ιεράρχηση των 

Αξόνων αποτέλεσαν οι συστάσεις του Συµβουλίου, σχετικά µε την πορεία του ΕΠΜ, οι οποίες 

άπτονται των πεδίων παρέµβασης του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταµείου (ΕΚΤ). Ειδικότερα: 

− οι συστάσεις του Συµβουλίου για την πορεία του ΕΠΜ για το έτος 2006 και συγκεκριµένα τη 

βελτίωση των συστηµάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης, ειδικότερα του συστήµατος 
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επαγγελµατικής εκπαίδευσης και κατάρτισης και του συστήµατος µαθητείας, στο πλαίσιο της 

γενικότερης εθνικής στρατηγικής για τη ∆ια Βίου Μάθηση, 

− η αντιµετώπιση της χαµηλής συµµετοχής στη δια βίου µάθηση του ανθρώπινου δυναµικού, 

στο πλαίσιο συνεχούς προσαρµογής του στις τρέχουσες εξελίξεις των απαιτήσεων της αγοράς 

εργασίας, 

− η ανάγκη ενίσχυσης της προσαρµοστικότητας των επιχειρήσεων και ιδιαίτερα των πολύ 

µικρών και των µικροµεσαίων επιχειρήσεων στο διαρκώς µεταβαλλόµενο εξωτερικό 

περιβάλλον, τους σχετικά ικανοποιητικούς δείκτες που παρουσιάζει η Χώρα σε σχέση µε την 

αγορά εργασίας (συµµετοχή στην αγορά εργασίας, απασχόληση και ανεργία), εκτός 

ορισµένων περιπτώσεων πληθυσµιακών οµάδων, οι οποίες, στην κατεύθυνση αυτή, χρήζουν 

ιδιαίτερης ενίσχυσης της απασχολησιµότητάς τους, 

− οι γενικά καλές υπάρχουσες συνθήκες κοινωνικής συνοχής, µε σχετικά περιορισµένους 

κινδύνους άµβλυνσης του κοινωνικού αποκλεισµού, και ιδιαίτερα όσον αφορά στην 

πρόσβαση στην απασχόληση των ευπαθών κοινωνικά οµάδων. 

Συνάφεια της Στρατηγικής του ΕΠ µε το Εθνικό και Κοινοτικό Στρατηγικό Πλαίσιο 

Το ΕΠ εντάσσεται στο ΕΣΠΑ και ως εκ τούτου στους στόχους της ΕΕ για την Πολιτική 

Συνοχής. Με αυτό ως δεδοµένο, ο στρατηγικός στόχος και οι γενικοί στόχοι του Προγράµµατος και 

συνακόλουθα οι Άξονες Προτεραιότητας είναι απόλυτα συναφείς και συµβάλλουν στις εθνικές και 

ευρωπαϊκές προτεραιότητες, όπως αυτές εκφράζονται στα αντίστοιχα κείµενα του ΕΣΠΑ 2007-2013, 

του Εθνικού Προγράµµατος Μεταρρυθµίσεων, των Κοινοτικών Στρατηγικών Κατευθυντήριων 

Γραµµών για την Πολιτική Συνοχής, καθώς και των Ολοκληρωµένων Κατευθυντήριων Γραµµών για 

την Ανάπτυξη και την Απασχόληση. Είναι επίσης σε απόλυτη συνάφεια µε τις συστάσεις της 

Επιτροπής για την Απασχόληση και τους Στρατηγικούς Στόχους για την Παιδεία και Κατάρτιση. 

Συγκεκριµένα, ο 1ος Άξονας Προτεραιότητας «Ανάπτυξη του Ανθρώπινου ∆υναµικού και 

Προσαρµοστικότητα» του εν λόγω ΕΠ συµβάλλει άµεσα στην επίτευξη των στόχων των εξής 

Κοινοτικών Στρατηγικών Κατευθυντήριων Γραµµών (ΚΣΚΓ) για την Πολιτική Συνοχής: 

− Βελτίωση της προσαρµοστικότητας των εργαζόµενων και των επιχειρήσεων και αύξηση της 

ευελιξίας της αγοράς εργασίας 

− Αύξηση των επενδύσεων στο ανθρώπινο κεφάλαιο µέσω της βελτίωσης της εκπαίδευσης και 

της ειδίκευσης  

− ∆ιοικητικές ικανότητες 

Επίσης συµβάλλει άµεσα στην επίτευξη των στόχων των εξής Ολοκληρωµένων 

Κατευθυντήριων Γραµµών για την Ανάπτυξη και την Απασχόληση: 
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− Να εφαρµοσθούν πολιτικές απασχόλησης που θα στοχεύουν στην πλήρη απασχόληση, στη 

βελτίωση της ποιότητας και της παραγωγικότητας στην εργασία και στην ενίσχυση της 

κοινωνικής και εδαφικής συνοχής 

− Να προωθηθεί προσέγγιση της εργασίας βασιζόµενη στον κύκλο ζωής  

− Να βελτιωθεί η κάλυψη των αναγκών της αγοράς εργασίας 

− Να προωθηθεί η ευελιξία σε συνδυασµό µε την εργασιακή ασφάλεια και να µειωθεί ο 

κατακερµατισµός της αγοράς εργασίας, λαµβανοµένου δεόντως υπόψη του ρόλου των 

κοινωνικών εταίρων 

− Να αυξηθούν και να βελτιωθούν οι επενδύσεις σε ανθρώπινο κεφάλαιο 

− Να προσαρµοσθούν τα συστήµατα εκπαίδευσης και κατάρτισης στις νέες απαιτήσεις ως προς 

τις δεξιότητες 

Ο 2ος Άξονας Προτεραιότητας «∆ιεύρυνση της Αγοράς Εργασίας και Κοινωνική Συνοχή» του εν 

λόγω ΕΠ συµβάλλει άµεσα στην επίτευξη της ΚΣΚΓ για την Πολιτική Συνοχής: Προσέλκυση και 

διατήρηση περισσότερων ανθρώπων στην αγορά εργασίας και εκσυγχρονισµός συστηµάτων 

κοινωνικής προστασίας. 

Επίσης συµβάλλει άµεσα στην επίτευξη των στόχων των εξής Ολοκληρωµένων 

Κατευθυντήριων Γραµµών για την Ανάπτυξη και την Απασχόληση: 

− Να εφαρµοσθούν πολιτικές απασχόλησης που θα στοχεύουν στην πλήρη απασχόληση, στη 

βελτίωση της ποιότητας και της παραγωγικότητας της εργασίας και στην ενίσχυση της 

κοινωνικής και εδαφικής συνοχής 

− Να προωθηθεί προσέγγιση της εργασίας βασιζόµενη στον κύκλο ζωής 

− Να δηµιουργηθούν αγορές εργασίας χωρίς αποκλεισµούς, να ενισχυθεί η ελκυστικότητα της 

εργασίας και να καταστεί αποδοτική για όσους αναζητούν εργασία, συµπεριλαµβανοµένων 

µειονεκτούντων ατόµων και των άεργων 

− Να βελτιωθεί η κάλυψη των αναγκών της αγοράς εργασίας 

− Να προωθηθεί η ευελιξία σε συνδυασµό µε την εργασιακή ασφάλεια και να µειωθεί ο 

κατακερµατισµός της αγοράς εργασίας, λαµβανοµένου δεόντως υπόψη του ρόλου των 

κοινωνικών εταίρων 

Συνάφεια του Προγράµµατος µε το ΕΣΠΑ 2007-2013 

Ο Στρατηγικός Στόχος του ΕΠ, ο οποίος αναφέρεται στην πλήρη και ποιοτική απασχόληση, 

την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναµικού και την εµπέδωση κοινωνικής συνοχής και ίσων 

ευκαιριών, εκτός από την απόλυτη συνάφεια που παρουσιάζει µε τη δεύτερη θεµατική 



ΚΥΠΡΙΑΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ,  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ – 
ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΕΟ∆ΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΗΣΕΩΣ 

«Παροχή Υπηρεσιών για την εκπόνηση Ρυθµιστικού Σχεδίου (Σχεδίου ∆ράσης)  
για τις Κοινότητες Αψιού, Παλώδια, Σπιτάλι, Φασούλα και Μαθηκολώνη»

Αρ. Σύµβασης: C/Ρυθµ.Κοινοτήτων/2/89/2008-26/10/2009

 

 

ΤΕΛΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ 
ΑΨΙΟΥΣ 

 Σελ. 320 από 344 

 

προτεραιότητα «Ανθρώπινοι Πόροι, Απασχόληση και Κοινωνική Συνοχή» του ΕΣΠΑ, παρουσιάζει 

άµεση, έστω µικρότερου βαθµού, ή έµµεση συνάφεια αντίστοιχα, µε κάθε µία από τις υπόλοιπες 

τέσσερις θεµατικές προτεραιότητες του ΕΣΠΑ, και κυρίως µε τις εξής: 

− Θεµατική Προτεραιότητα 1: Ενίσχυση της Παραγωγικής Βάσης της Οικονοµίας και Στήριξη 

Επιχειρήσεων (άµεση συνάφεια) 

− Θεµατική Προτεραιότητα 2: Κοινωνία της γνώσης και προώθηση της ΕΤΑ και Καινοτοµίας 

(έµµεση συνάφεια) 

− Θεµατική Προτεραιότητα 5: ∆ηµιουργία Βιώσιµων Κοινοτήτων (έµµεση συνάφεια) 

Επίσης, σηµειώνονται τα κάτωθι αναφορικά µε την ενσωµάτωση οριζόντιων πολιτικών της ΕΕ: 

Πολιτική για την Ισότητα των Φύλων και των Ίσων Ευκαιριών 

Η προώθηση της ισότητας των φύλων και ευκαιριών αποτελεί µια οριζόντια πολιτική της ΕΕ. 

Το ΕΠ διαµορφώθηκε µε τρόπο που να προωθεί την πολιτική για την ισότητα των φύλων, την 

ισότητα των ευκαιριών και των µη διακρίσεων, όπως αυτή αποτυπώνεται στο Εθνικό Πρόγραµµα 

Μεταρρύθµισης, µε τις παρακάτω τρεις από τις πέντε προτεραιότητες του: 

− ∆ιατήρηση υψηλών ποσοστών αύξησης στην προσφορά εργασίας, ιδιαίτερα µε την αύξηση 

των ποσοστών συµµετοχής των µεγαλύτερης ηλικίας εργαζοµένων και των γυναικών, καθώς 

και µείωση των ανισοτήτων µεταξύ των δύο φύλων. 

− Ορθή και χωρίς διακρίσεις διαχείριση / αξιοποίηση του εργατικού δυναµικού από άλλες χώρες 

µε σκοπό την εξυπηρέτηση των οικονοµικών και κοινωνικών αναγκών της Κύπρου. 

− Περαιτέρω ενδυνάµωση των συνθηκών κοινωνικής συνοχής. 

Ισότητα των Φύλων 

Ο χάρτης πορείας για την ισότητα µεταξύ ανδρών και γυναικών (2006-2010) καθορίζει 

ορισµένους υφιστάµενους τοµείς και προτείνει άλλους τοµείς δράσης, εντελώς νέους. Συνολικά 

προτείνονται έξι (6) τοµείς προτεραιότητας: οικονοµική ανεξαρτησία επί ίσοις όροις για γυναίκες και 

άνδρες, αρµονικός συνδυασµός ιδιωτικής και επαγγελµατικής ζωής, ίση εκπροσώπηση στη λήψη 

αποφάσεων, εξάλειψη όλων των µορφών βίας µε βάση το φύλο, εξάλειψη των στερεοτύπων των 

φύλων και προώθηση της ισότητας µεταξύ ανδρών και γυναικών στις εξωτερικές και αναπτυξιακές 

πολιτικές. Λαµβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, στο πλαίσιο των δράσεων του ΕΠ προβλέπεται να 

εφαρµοσθεί η οριζόντια αρχή του gender mainstreaming. Επιπρόσθετα όµως στον Άξονα 

Προτεραιότητας 2 «∆ιεύρυνση της Αγοράς Εργασίας και Κοινωνική Συνοχή» του Προγράµµατος, 

περιλαµβάνονται αυτοτελείς κατηγορίες δράσεων για την υποστήριξη των γυναικών, προκειµένου 

να εισέλθουν στην αγορά εργασίας, να προωθηθούν σε ποιοτικές θέσεις απασχόλησης και να 

εξασφαλίσουν την αναγκαία ανέλιξη στον εργασιακό τους χώρο. Τα ενεργητικά µέτρα απασχόλησης 

περιλαµβάνουν τον εκσυγχρονισµό των ∆ηµόσιων Υπηρεσιών Απασχόλησης που θα συµβάλει στη 



ΚΥΠΡΙΑΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ,  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ – 
ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΕΟ∆ΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΗΣΕΩΣ 

«Παροχή Υπηρεσιών για την εκπόνηση Ρυθµιστικού Σχεδίου (Σχεδίου ∆ράσης)  
για τις Κοινότητες Αψιού, Παλώδια, Σπιτάλι, Φασούλα και Μαθηκολώνη»

Αρ. Σύµβασης: C/Ρυθµ.Κοινοτήτων/2/89/2008-26/10/2009

 

 

ΤΕΛΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ 
ΑΨΙΟΥΣ 

 Σελ. 321 από 344 

 

στήριξη, µεταξύ άλλων, των γυναικών µε την προσφορά εξατοµικευµένης βοήθειας, καθώς και 

προγράµµατα επαγγελµατικής κατάρτισης για γυναίκες που βρίσκονται εκτός αγοράς εργασίας. Οι 

γυναίκες θα επωφεληθούν, επίσης, από τη βελτίωση της πρόσβασης σε υπηρεσίες φροντίδας 

παιδιών, ηλικιωµένων και άλλων εξαρτώµενων ατόµων, µε στόχο να ενθαρρυνθεί η ένταξη και 

επανένταξη τους στην αγορά εργασίας. Στην ίδια κατεύθυνση κινούνται και οι δράσεις για 

δηµιουργία νέων θέσεων εργασίας στη βάση ευέλικτων ρυθµίσεων, έτσι ώστε να διευκολύνεται η 

συµφιλίωση της οικογενειακής και επαγγελµατικής ζωής. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι οι παρεµβάσεις 

προς όφελος των γυναικών που θα προωθηθούν µέσω του παρόντος Προγράµµατος αποτελούν 

περίπου το 12% του συνολικού προϋπολογισµού του Προγράµµατος. Σηµειώνεται ότι οι άνω 

δράσεις συνάδουν µε τις προτεραιότητες του Εθνικού Σχεδίου ∆ράσης για την Ισότητα, 2007-2013. 

Ισότητα Ευκαιριών 

Η εξασφάλιση ίσων δικαιωµάτων και ίσων ευκαιριών, η προώθηση της πλήρους και ισότιµης 

συµµετοχής των ατόµων µε αναπηρίες στην κοινωνική και οικονοµική ζωή αποτελεί βασική πολιτική 

της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας. Στα πλαίσια του ΕΠ, ο Άξονας «∆ιεύρυνση της Αγοράς Εργασίας και 

Κοινωνική Συνοχή» προωθεί ενεργητικές δράσεις για την ένταξη των ατόµων µε αναπηρίες στην 

αγορά εργασίας και κατ' επέκταση την κοινωνική τους ενσωµάτωση. Συγκεκριµένα προωθούνται 

δράσεις για την καταπολέµηση της απροθυµίας των εργοδοτών να προσλάβουν άτοµα µε 

αναπηρία, δράσεις προεπαγγελµατικής εκπαίδευσης, καθώς και υπηρεσίες εξατοµικευµένης 

προσέγγισης για τη στήριξη των ατόµων αυτών κατά τη διάρκεια της εργασίας τους. Επίσης, 

προωθείται η ίδρυση Μητρώου Αναπήρων, όπου θα γίνεται απογραφή όλων των ατόµων µε 

αναπηρία, το είδος της αναπηρίας, των ειδικών γνώσεων / ικανοτήτων / δεξιοτήτων που κατέχουν, 

καθώς και των αναγκών τους, µε σκοπό τον καλύτερο σχεδιασµό σφαιρικής πολιτικής για τα εν 

λόγω άτοµα. 

∆ράσεις για την Προώθηση της Ισότητας Ευκαιριών: 

Ο Άξονας «∆ιεύρυνση της Αγοράς Εργασίας και Κοινωνική Συνοχή» προωθεί ειδικά 

προγράµµατα εκµάθησης της ελληνικής γλώσσας για τη διευκόλυνση της ενσωµάτωσης κυρίως των 

αλλόγλωσσων µεταναστών. Στα πλαίσια, επίσης, της πρόληψης του κοινωνικού αποκλεισµού των 

παιδιών, το ΕΠ περιλαµβάνει δράσεις ενισχυτικής διδασκαλίας σε υποβαθµισµένες περιοχές, όπου 

µεταξύ άλλων, παρατηρείται ψηλό ποσοστό µη-υπηκόων της Κύπρου ή αλλόγλωσσων µαθητών. Οι 

δράσεις αυτές επιδιώκουν την ευρύτερη εισδοχή των µαθητών αυτών στο εκπαιδευτικό σύστηµα 

της Κύπρου, τη µείωση της διαρροής τους από το εκπαιδευτικό σύστηµα, καθώς και τη βελτίωση 

των επιδόσεων τους. 

Πολιτική για το περιβάλλον 

∆εδοµένης της φύσης του ΕΚΤ που εστιάζεται σε άυλες δράσεις, σχετικές µε την ανάπτυξη 

του ανθρώπινου δυναµικού, το παρόν ΕΠ δεν θέτει το πλαίσιο για παρεµβάσεις που πιθανά θα 
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έχουν σηµαντικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις, όπως για παράδειγµα έργα υποδοµής, και ειδικότερα 

αυτά που περιλαµβάνονται στα Παραρτήµατα I και II της Οδηγίας 85/337/ΕΕΟ, όπως έχει 

τροποποιηθεί. Επιπρόσθετα, δεν αναµένεται να προκύψουν έργα υποδοµής όπως αναφέρονται πιο 

πάνω στο πλαίσιο χρησιµοποίησης της ρήτρας ευελιξίας που προνοείται στο Άρθρο 34.2 του 

Κανονισµού της ΕΕ Νο 1083/2006, σύµφωνα µε την οποία από το ΕΚΤ χρηµατοδοτούνται 

επενδύσεις, οι οποίες συνήθως καλύπτονται από το ΕΤΠΑ καθώς και παρεµβάσεις αειφόρου αστικής 

ανάπτυξης όπως αυτές αναφέρονται στο Άρθρο 8 του Κανονισµού ΕΕ Ι080/2006/Ε0 (σχετική είναι 

και η επιστολή ηµεροµηνίας 12/12/06 του ∆ιευθυντή της Γ.∆. Περιβάλλοντος της ΕΕ προς τα κράτη 

µέλη για την Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων). Συνεπώς, η ∆ιαχειριστική Αρχή 

θεώρησε - και η Περιβαλλοντική Αρχή συµφώνησε - ότι δεν υπήρχε ανάγκη διεξαγωγής 

στρατηγικής µελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων του ΕΠ υπό την Οδηγία 2001 /42/Ε0. Νοείται 

ότι τα πιο πάνω δεν αποκλείουν οποιαδήποτε αξιολόγηση / εξέταση των επιπτώσεων στο 

περιβάλλον η οποία θα κριθεί απαραίτητη σύµφωνα µε τη σχετική εθνική νοµοθεσία ή άλλα µέτρα 

για την εφαρµογή της Οδηγίας 2001/42/ΕΟ. 

Χωρική διάσταση του ΕΠ και συµβολή του στην Κοινοτική Προστιθέµενη Αξία 

Όσον αφορά στη χωρική διάσταση του Προγράµµατος, γίνεται µια προσπάθεια 

προσδιορισµού κάποιων περιοχών, µε ιδιαίτερα αναπτυξιακά χαρακτηριστικά, κυρίως δηµογραφικά 

εισοδηµατικά, οικονοµικά, τα οποία αναφέρονται στην αστικότητα, στην αραιοκατοίκηση και στον 

αγροτικό χαρακτήρα σε επίπεδο περιοχών. Για αυτού του είδους τις περιοχές αναφέρονται 

κατευθύνσεις παρεµβάσεων για άµβλυνση των ανισοτήτων στην εκπαίδευση και στην πρόσβαση 

στην αγορά εργασίας και στην απασχόληση, µε τη συµµετοχή και των τοπικών κοινωνικών εταίρων, 

καθώς και των Αρχών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Απαιτείται όµως τυπολογία των περιοχών αυτών, 

έτσι ώστε να προσδιορισθούν συγκεκριµένες υποπεριοχές, ευρύτερες των Αρχών Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης. Αυτή η διαδικασία κατά την εφαρµογή του ΕΠ θα πρέπει να συνδυασθεί µε 

αντίστοιχη χωρική προσέγγιση των δράσεων του ΕΠ «Αειφόρος Ανάπτυξη και Ανταγωνιστικότητα», 

έτσι ώστε να εξασφαλισθεί συµπληρωµατικότητα και συνεργεία των δράσεων των δύο ΕΠ. 

Συµπληρωµατικότητα µε άλλα ΕΠ 

ΕΠ «Αειφόρος Ανάπτυξη και Ανταγωνιστικότητα 2007-2013» 

Σε επίπεδο Γενικών Στόχων, παρατηρείται ότι ο Γενικός Στόχος «Προώθηση της Κοινωνίας 

της Γνώσης και Καινοτοµίας και Βελτίωση του Παραγωγικού Περιβάλλοντος» του ΕΠ «Αειφόρος 

Ανάπτυξη και Ανταγωνιστικότητα» είναι απόλυτα συµπληρωµατικός και παρουσιάζει υψηλή 

συνέργεια µε τον πρώτο Γενικό Στόχο του παρόντος ΕΠ «Βελτίωση του Ανθρώπινου ∆υναµικού και 

Αύξηση της Προσαρµοστικότητας του Ιδιωτικού και ∆ηµόσιου Τοµέα» ενώ ο Γενικός Στόχος 

«∆ηµιουργία Βιώσιµων Κοινοτήτων στις Αστικές Περιοχές και στην Ύπαιθρο» παρουσιάζει 
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συνεργεία µε τον δεύτερο Γενικό Στόχο του παρόντος ΕΠ «Προσέλκυση και ∆ιατήρηση 

Περισσότερων Ανθρώπων στην Αγορά Εργασίας και Ενίσχυση της Κοινωνικής Ενσωµάτωσης». 

Κατ' επέκταση, σε επίπεδο Αξόνων Προτεραιότητας, είναι εµφανές ότι υπάρχει µεγάλος 

βαθµός συµπληρωµατικότητας µεταξύ των παρεµβάσεων που θα υλοποιηθούν στα πλαίσια των δύο 

βασικών Αξόνων Προτεραιότητας του Προγράµµατος και των παρεµβάσεων που περιλαµβάνονται 

στους Άξονες Προτεραιότητας 3: «Κοινωνία της Γνώσης και Καινοτοµία», 4: «Παραγωγικό 

Περιβάλλον» και 5: «Αναζωογόνηση Αστικών Περιοχών και Περιοχών της Υπαίθρου» του ΕΠ 

«Αειφόρος Ανάπτυξη και Ανταγωνιστικότητα». 

Πιο συγκεκριµένα, οι παρεµβάσεις που αφορούν την παροχή χορηγιών και άλλων 

χρηµατοδοτικών κινήτρων για την ανάπτυξη των µικροµεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) στους τοµείς 

της µεταποίησης και των υπηρεσιών και τη στήριξη των επιχειρήσεων γυναικών και νέων κάτω από 

τον Άξονα «Παραγωγικό Περιβάλλον» έχουν άµεση συµπληρωµατικότητα µε τις παρεµβάσεις για 

καθοδήγηση και κατάρτιση τόσο στις πολύ µικρές επιχειρήσεις όσο και στις ΜΜΕ για τον 

εκσυγχρονισµό, βελτίωση της παραγωγικότητας, και γενικότερα την επιτάχυνση της προσαρµογής 

τους στις ανάγκες του παραγωγικού / οικονοµικού περιβάλλοντος που θα υλοποιηθούν κάτω από 

τον πρώτο Άξονα Προτεραιότητας του ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου ∆υναµικού και 

Προσαρµοστικότητα». 

Ειδικότερα, αναφορικά µε τις παρεµβάσεις για τη στήριξη των επιχειρήσεων των γυναικών 

και των νέων, παρατηρείται σηµαντικού βαθµού συµπληρωµατικότητα µε τις ενεργητικές πολιτικές 

απασχόλησης που θα προωθηθούν κάτω από τον δεύτερο Άξονα Προτεραιότητας «∆ιεύρυνση της 

Αγοράς Εργασίας και Κοινωνική Συνοχή» και συγκεκριµένα µε τα προγράµµατα κατάρτισης 

αδρανούς γυναικείου πληθυσµού και νέων ανέργων καθώς και µε το Σχέδιο οικονοµικής στήριξης 

των γυναικών για υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας. 

Στα πλαίσια επίσης δράσεων δια βίου µάθησης θα προωθηθούν προγράµµατα κατάρτισης σε 

θέµατα τουρισµού και ειδικότερα στον τουρισµό της υπαίθρου, στα πλαίσια του Άξονα «Ανάπτυξη 

του Ανθρώπινου ∆υναµικού και Προσαρµοστικότητα» του Προγράµµατος, τα οποία αποτελούν 

συµπληρωµατικές δράσεις για τις παρεµβάσεις για αναβάθµιση και εκσυγχρονισµό του τουριστικού 

προϊόντος που προωθούνται στα πλαίσια του Άξονα «Παραγωγικό Περιβάλλον» του Προγράµµατος 

«Αειφόρος Ανάπτυξη και Ανταγωνιστικότητα». 

∆ιαπιστώνεται ότι οι παρεµβάσεις του τρίτου Άξονα Προτεραιότητας «Κοινωνία της Γνώσης» 

του ΕΠ «Αειφόρος Ανάπτυξη και Ανταγωνιστικότητα» είναι συµπληρωµατικές µε τις παρεµβάσεις 

του πρώτου Άξονα Προτεραιότητας «Ανάπτυξη Ανθρώπινου ∆υναµικού και Προσαρµοστικότητα» 

του Προγράµµατος. Συγκεκριµένα, η χρηµατοδότηση υποδοµών και εξοπλισµού για την επέκταση 

και λειτουργία δηµόσιων Ιδρυµάτων Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης αποτελεί µια από τις 

σηµαντικότερες δοµές προώθησης της ∆ια Βίου Μάθησης. Παράλληλα, η χρηµατοδότηση υποδοµών 
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για εφαρµογή συστηµάτων Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών στα Ανώτατα 

Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα και κυρίως η χρηµατοδότηση εξοπλισµού και υποδοµών για την 

ηλεκτρονική µάθηση έχουν άµεση συνέργεια µε τις παρεµβάσεις του Προγράµµατος για την 

ανάπτυξη προγραµµάτων σπουδών εξ' αποστάσεως κυρίως µέσω της ηλεκτρονικής µάθησης. 

Αντίστοιχα απόλυτα συµπληρωµατικές είναι οι παρεµβάσεις που χρηµατοδοτούνται από το ΕΤΠΑ 

για την ενίσχυση των νέων ερευνητών και την αξιοποίηση των ερευνητικών υποδοµών που θα 

χρηµατοδοτηθούν από τον Άξονα Προτεραιότητας «Κοινωνία της Γνώσης και Καινοτοµία» (ρήτρα 

ευελιξίας) µε τη χρηµατοδότηση προγραµµάτων διασύνδεσης των Πανεπιστηµίων µε την αγορά 

εργασίας στα πλαίσια του πρώτου Άξονα Προτεραιότητας «Ανάπτυξη Ανθρώπινου ∆υναµικού και 

Προσαρµοστικότητα» του παρόντος ΕΠ. Σηµειώνεται ότι στο παρόν Πρόγραµµα δεν θα 

χρηµατοδοτηθούν δράσεις που έχουν άµεση σχέση µε την Έρευνα. 

Ο πέµπτος Άξονας Προτεραιότητας «Αναζωογόνηση Αστικών Περιοχών και Περιοχών της 

Υπαίθρου» του ΕΠ «Αειφόρος Ανάπτυξη και Ανταγωνιστικότητα» στο πλαίσιο του οποίου 

προβλέπεται η βελτίωση της ελκυστικότητας των περιοχών αυτών ως τόπων εργασίας, άσκησης 

επιχειρηµατικής δραστηριότητας και διαµονής, παρουσιάζει υψηλή συνέργεια-συµπληρωµατικότητα 

µε τις παρεµβάσεις του Προγράµµατος για την ενίσχυση της εκπαίδευσης που παρέχεται σε 

συγκεκριµένα σχολικά συµπλέγµατα (Ζώνες Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας) σε συγκεκριµένες 

υποβαθµισµένες περιοχές, κυρίως αστικές, µε πληθυσµό χαµηλού κοινωνικοοικονοµικού και 

εκπαιδευτικού επιπέδου. Συµπληρωµατικότητα, επίσης, παρουσιάζεται µε τις δράσεις του 

Προγράµµατος για την παροχή οικονοµικής στήριξης των γυναικών για υπηρεσίες κοινωνικής 

φροντίδας και για την κοινωνική συνοχή και ενσωµάτωση κοινωνικά ευάλωτων οµάδων του 

πληθυσµού, όπως προγράµµατα εκµάθησης ελληνικής γλώσσας στους µετανάστες, που θα 

υλοποιούνται στα αστικά κέντρα και τις περιοχές της υπαίθρου. 

Τέλος εν δυνάµει συνέργεια µπορεί να θεωρηθεί ότι υπάρχει µεταξύ των παρεµβάσεων για τη 

διάδοση της χρήσης των ΤΠΕ στη ∆ηµόσια ∆ιοίκηση, την προώθηση της ηλεκτρονικής 

διακυβέρνησης, τη δηµιουργία και αναβάθµιση υπηρεσιών υγείας και ιατρικών κέντρων σε περιοχές 

της υπαίθρου και άλλων ιατρικών υποδοµών στα αστικά κέντρα που περιλαµβάνονται στους Άξονες 

«Κοινωνία της Γνώσης» και «Αναζωογόνηση Αστικών Περιοχών και Περιοχών της Υπαίθρου» του 

Προγράµµατος «Αειφόρος Ανάπτυξη και Ανταγωνιστικότητα» µε τις παρεµβάσεις για αναβάθµιση 

της διοικητικής ικανότητας του δηµόσιου τοµέα και των παρεχόµενων υπηρεσιών και την κατάρτιση 

ιατρικού και παραϊατρικού προσωπικού στα πλαίσια του Γενικού Σχεδίου Υγείας και της 

ηλεκτρονικής υγείας που θα υλοποιηθούν κάτω από τον πρώτο Άξονα Προτεραιότητας του 

Προγράµµατος. 

Πρόγραµµα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2007-2013 

Με βάση τη στοχοθεσία των Αξόνων Προτεραιότητας του ΠΑΑ διαπιστώνεται 

συµπληρωµατικότητα µεταξύ και των δύο Αξόνων Προτεραιότητας του παρόντος ΕΠ µε τις δράσεις 
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που περιλαµβάνονται στους Άξονες Προτεραιότητας 1 «Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του 

γεωργικού και δασοκοµικού τοµέα», 3 «∆ιαφοροποίηση της αγροτικής οικονοµίας και βελτίωση της 

ποιότητας ζωής στις αγροτικές περιοχές» και 4 «Leader» του ΠΑΑ. Πιο συγκεκριµένα, διαπιστώνεται 

υψηλού βαθµού συµπληρωµατικότητα µεταξύ των δράσεων κατάρτισης σε θέµατα τουρισµού και 

ειδικότερα τουρισµού της υπαίθρου του Άξονα «Ανάπτυξη του Ανθρώπινου ∆υναµικού και 

Προσαρµοστικότητα» µε τη χρηµατοδότηση δηµόσιων υποστηρικτικών υποδοµών για την 

ενθάρρυνση του τουρισµού στην ύπαιθρο, π.χ. θεµατικές διαδροµές, κέντρα πληροφόρησης των 

περιηγητών κ.ά., που προωθούνται στα πλαίσια του Άξονα «∆ιαφοροποίηση της αγροτικής 

οικονοµίας και βελτίωση της ποιότητας ζωής στις αγροτικές περιοχές». 

Οι παρεµβάσεις του ΠΑΑ για τη δηµιουργία βιώσιµων ανταγωνιστικών γεωργικών 

εκµεταλλεύσεων µε διαχειριστές νέους / νέες γεωργούς, οι δράσεις εκπαίδευσης και πληροφόρησης 

των γεωργών και οι παρεµβάσεις για την αναδιάρθρωση γεωργικών εκµεταλλεύσεων µε την 

προώθηση της καινοτοµίας και εισαγωγή νέων τεχνολογιών είναι συµπληρωµατικές µε τις 

παρεµβάσεις και των δύο Αξόνων του παρόντος Προγράµµατος για την ενίσχυση της ∆ια Βίου 

Μάθησης και την επιτάχυνση της προσαρµοστικότητας των επιχειρήσεων και των εργαζοµένων. 

Πρόσθετα, διαπιστώνεται συµπληρωµατικότητα µε τις παρεµβάσεις του ΠΑΑ για την 

ανάπτυξη κέντρων κοινοτήτων / κοινωνικών υπηρεσιών (κέντρα απασχόλησης παιδιών και 

ηλικιωµένων) µε το Σχέδιο παροχής οικονοµικής στήριξης των γυναικών για υπηρεσίες κοινωνικής 

φροντίδας. 
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Παράρτηµα VII - Κίνητρα διατηρητέων οικοδοµών και χρήσης παραδοσιακών υλικών 

Αναγνωρίζεται ότι η συντήρηση αποτελεί ένα εξειδικευµένο οικοδοµικό τοµέα µε απαιτήσεις 

που αρκετές φορές είναι δαπανηρές. Με το Νόµο 240(Ι)/2002 και τα σχετικά ∆ιατάγµατα, η 

Κυβέρνηση έχει θέσει σε ισχύ πληθώρα ουσιαστικών οικονοµικών κινήτρων. 

Η χορήγηση της επιχορήγησης είναι σταδιακή και πρώτα δαπανείται η συνεισφορά του 

ιδιοκτήτη µε ίδια κεφάλαια και µετά αρχίζει να δίδεται σταδιακά η επιχορήγηση. Πρώτα 

επιχορηγείται το µέρος που προέκυψε από τη µεταφορά χαρισµένου Σ.∆. (εφόσον υπάρχει) και στη 

συνέχεια το µέρος που έχει εγκριθεί από το Ειδικό Ταµείο ∆ιατήρησης µέχρι και σε τέσσερις δόσεις, 

σύµφωνα µε την πρόοδο των εργασιών και εφόσον πιστοποιείται η τήρηση των εγκεκριµένων 

όρων.  

Γενικά δεν εγκρίνονται αιτήσεις που αφορούν επιχορήγηση εργασιών που έγιναν στο 

παρελθόν, σε περίοδο που δεν υπήρχαν κίνητρα ή δεν υπήρχαν τα συγκεκριµένα κίνητρα, ενώ δεν 

δίδονται κίνητρα για εργασίες που έγιναν στην οικοδοµή πριν αυτή κηρυχθεί διατηρητέα, έστω και 

αν αυτές εκτελέστηκαν µε βάση εγκεκριµένα σχέδια. Επιπλέον τα κίνητρα παρέχονται µόνο για το 

αυθεντικό τµήµα της οικοδοµής και σε καµία περίπτωση για ανακατασκευή νέας οικοδοµής στα ίχνη 

παλαιάς που κατεδαφίστηκε ή κατέρρευσε, ανεξάρτητα από την απαίτηση της Πολεοδοµικής ή 

Τοπικής Αρχής για επαναφορά στην αρχική της κατάσταση. Επίσης, ιδιοκτήτης πέραν της µιας 

διατηρητέων οικοδοµών µπορεί να επωφεληθεί από τα παρεχόµενα κίνητρα ξεχωριστά για την κάθε 

ανεξάρτητη (σε ξεχωριστό τεµάχιο) οικοδοµή του. 

Παράλληλα, δύο ή περισσότερες κύριες οικοδοµές σε ένα τεµάχιο θα επωφελούνται των 

κινήτρων ως δυο ή περισσότερες ξεχωριστές οικοδοµές, νοουµένου ότι λειτουργούσαν µε 

ξεχωριστή κύρια χρήση η καθεµιά πριν το 1992 και νοουµένου ότι θα εξασφαλίσουν ξεχωριστό 

τίτλο ιδιοκτησίας. Σε περίπτωση συνιδιοκτησίας διατηρητέας οικοδοµής, ο κάθε συνιδιοκτήτης είναι 

δυνατόν να επωφεληθεί των κινήτρων, σύµφωνα µε το εµβαδόν του τµήµατος της οικοδοµής που 

ανήκει σε αυτόν, νοουµένου ότι έχει ξεχωριστό τίτλο ιδιοκτησίας και το συνολικό ποσοστό 

επιχορήγησης όλων των οικοδοµών είναι το ίδιο ως η οικοδοµή να ήταν µια. Σε περίπτωση που για 

διάφορους λόγους (που αφορούν το Τµήµα Κτηµατολογίου και Χωροµετρίας), δεν έχει ακόµα 

εξασφαλιστεί ξεχωριστός τίτλος ιδιοκτησίας, θα γίνονται αποδεκτά στοιχεία που να αποδεικνύουν 

την πρόθεση του ιδιοκτήτη. Εξαίρεση από την αναφερόµενη πρόνοια θα αποτελούν οι περιπτώσεις 

κατά τις οποίες υπήρχε ξεχωριστός τίτλος ιδιοκτησίας πριν το 1992, οπότε επιµέρους µονάδες θα 

αντιµετωπίζονται ως ξεχωριστές οντότητες. 

Τα οικονοµικά κίνητρα για διατηρητέες οικοδοµές χωρίζονται σε τρεις κατηγορίες:  

Α. ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΑ ΚΙΝΗΤΡΑ 

Είναι η απευθείας χορηγία που δίδεται από το κράτος στον ιδιοκτήτη για την ολοκληρωµένη 

συντήρηση της διατηρητέας του οικοδοµής. Για µερική συντήρηση οικοδοµής δεν παραχωρούνται 

κίνητρα. Για να υπολογιστεί κατ' αρχάς η χορηγία για κάθε διατηρητέα οικοδοµή που συντηρείται, 

πρώτα καθορίζεται το κόστος συντήρησης που αναγνωρίζεται από το κράτος . Λαµβάνονται 2 τιµές: 
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Η πρώτη τιµή είναι το πραγµατικό κόστος της συντήρησης της οικοδοµής, δηλ. η 

κοστολόγηση µε τις τιµές εργολάβου, που εξασφαλίζεται ύστερα από την υποβολή των προσφορών 

Η δεύτερη τιµή είναι το µέγιστο κόστος ανά τ.µ. βάσει της κοστολόγησης που καθορίζεται 

από το κράτος, σύµφωνα µε την τελευταία αναθεώρηση κινήτρων που έγινε το 2008. 

Ως αναγνωρισµένο κόστος οικοδοµής θεωρείται το χαµηλότερο από τις δυο αυτές τιµές. 

Για το αναγνωρισµένο εµβαδόν επιµετρείται το εµβαδόν της υφιστάµενης παραδοσιακής 

αξιόλογης οικοδοµής µε προσθήκη µέχρι 30% του εµβαδού της για επεκτάσεις που αποτελούν 

βοηθητικό λειτουργικό µέρος της οικοδοµής. Σηµειώνεται ότι προσθήκες που αποτελούν 

ανεξάρτητη κύρια χρήση δεν επιχορηγείται 

Ως αναγνωρισµένο κόστος ανά τ.µ. θεωρείται: 

€1.200/τ.µ. για οικοδοµές µε εµβαδόν κάτω των 120 τ.µ. 

€1.100/τ.µ. για οικοδοµές µε εµβαδόν από 121 τ.µ. -1000 τ.µ. 

€700/τ.µ. για οικοδοµές µε εµβαδόν πάνω από 1001 τ.µ. 

Σε περίπτωση που το µέγιστο αναγνωρισµένο κόστος είναι µικρότερο από το πραγµατικό 

(επιλεγµένη προσφορά εργολάβου), τότε για τον τελικό υπολογισµό του θα προστίθενται σ’ αυτό 

και το κόστος ειδικών εργασιών που αφορούν ως επί το πλείστον, τη διαµόρφωση της αυλής του 

τεµαχίου καθώς ιστορικά η αυλή αποτελούσε αναπόσπαστο µέρος της οικοδοµής. Σε αυτές τις 

εργασίες περιλαµβάνεται η αποκατάσταση/κατασκευή παραδοσιακού περιτειχίσµατος, ξηρολιθικής 

δόµης, παραδοσιακών πλακόστρωτων/λιθόστρωτων, φούρνου, στέρνας και άλλων αυθεντικών 

στοιχείων, καθώς και συντήρηση υφιστάµενων αξιόλογων τοιχογραφιών, εξειδικευµένες στατικές 

εργασίες και άλλες τυχόν ειδικές κατασκευές. Επίσης, ως ειδική εργασία θα υπολογίζονται τα 

επιπρόσθετα κόστη µεταφοράς υλικών, σε περίπτωση που µια διατηρητέα οικοδοµή δεν διαθέτει 

πρόσβαση από κανονικά οχήµατα. Τα ανώτατα ποσά και τα ποσοστά των ειδικών εργασιών 

καθορίζονται από το ∆ιευθυντή του Τµήµατος Πολεοδοµίας και Οικήσεως, µε τη σύµφωνη γνώµη 

της Συµβουλευτικής Επιτροπής Παροχής Κινήτρων ∆ιατήρησης, της οποίας προεδρεύει και στην 

οποία συµµετέχουν εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονοµικών και του Γραφείου Προγραµµατισµού. 

Μετά την έγκριση για παροχή χορηγίας δεν γίνεται δεκτή οποιαδήποτε αναθεώρηση του 

αναγνωρισµένου κόστους όταν αυτή συνεπάγεται αύξηση 

Επιχορηγήσεις 

Σε όλες τις διατηρητέες οικοδοµές που βρίσκονται στις περιοχές των Σχεδίων Ανάπτυξης 

των Αστικών Συµπλεγµάτων Λευκωσίας, Λεµεσού, Λάρνακας, Πάφου και Πόλης Χρυσοχούς, η 

επιχορήγηση ανέρχεται στο 40% του αναγνωρισµένου κόστους συντήρησης. 

Για όλες τις υπόλοιπες διατηρητέες οικοδοµές, οι οποίες δεν επωφελούνται από το κίνητρο 

της µεταφοράς του υπολειπόµενου συντελεστή δόµησης, η επιχορήγηση φτάνει το 50% του 

αναγνωρισµένου κόστους συντήρησης. 

Το ανώτατο ποσό κατευθείαν χορηγίας από το Κράτος που δίνεται, δεν υπερβαίνει τα 

€90.000. Το ποσό αυτό συµπεριλαµβάνει επίσης και το 50% της µελέτης/επίβλεψης του έργου 
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µέχρι το ποσό των €4.000, µε ανώτατο ποσοστό αµοιβής το 10% του πραγµατικού κόστους του 

έργου. 

Το συνολικό ποσό της επιχορήγησης (από το Ειδικό Ταµείο ∆ιατήρησης και από µεταφορά 

χαρισµένου συντελεστή δόµησης) δεν θα ξεπερνά το 50% του αναγνωρισµένου κόστους. 

Β. ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ∆ΟΜΗΣΗΣ 

Τα αναπτυξιακά δικαιώµατα µιας οικοδοµής δεν χάνονται λόγω της διατήρησής της αλλά 

µπορούν να µεταφερθούν / πωληθούν σε άλλη περιοχή. Επιπρόσθετα, χαρίζονται και τετραγωνικά 

µέτρα, ώστε µε την πώλησή τους να ενισχύεται η δυνατότητα αύξησης της επιχορήγησης για τη 

συντήρηση της οικοδοµής. 

Συγκεκριµένα, ο ιδιοκτήτης µιας διατηρητέας οικοδοµής, µπορεί να µεταφέρει τετραγωνικά 

µέτρα δόµησης σε άλλη οικοδοµή µέσω δύο διαδικασιών: 

• Με τη µεταφορά χαρισµένου συντελεστή δόµησης, δηλαδή ενός αριθµού τ.µ. που του 

χαρίζεται, τα οποία ο ιδιοκτήτης µπορεί να πωλήσει για να αυξήσει την επιχορήγησή του 

µέχρι το 50% του αναγνωρισµένου κόστους συντήρησης της διατηρητέας του οικοδοµής. 

Αυτή η διαδικασία γίνεται µόνο πριν ή κατά τη διάρκεια των οικοδοµικών εργασιών 

συντήρησης. Όλες οι διατηρητέες οικοδοµές οπουδήποτε βρίσκονται µπορούν να πωλήσουν 

χαρισµένο συντελεστή σε συγκεκριµένες περιοχές-δέκτες που ορίστηκαν σύµφωνα µε 

σχετικό ∆ιάταγµα. Οικοδοµές που έχουν σχεδόν ολοκληρώσει ή πλήρως ολοκληρώσει τις 

οικοδοµικές τους εργασίες δεν δικαιούνται το κίνητρο αυτό, που σύµφωνα µε το σχετικό 

άρθρο του Νόµου δίνεται νοουµένου ότι η οικοδοµή χρειάζεται συντήρηση. 

• Με τη µεταφορά υπολειπόµενου συντελεστή δόµησης, δηλαδή των τετραγωνικών µέτρων 

που δικαιούται ο ιδιοκτήτης να κτίσει στο διατηρητέο τεµάχιο, αλλά δεν µπορεί να τα κτίσει 

λόγω της διατήρησης της οικοδοµής του. Τα εν λόγω τ.µ. µπορεί να µεταφέρει σε άλλο 

τεµάχιο. Σε αυτή την περίπτωση, µόνο οι διατηρητέες οικοδοµές που βρίσκονται στις 

αστικές περιοχές που καθορίζονται στο σχετικό ∆ιάταγµα, µπορούν να πωλήσουν 

υπολειπόµενο συντελεστή δόµησης σε οικοδοµές που βρίσκονται σε συγκεκριµένες 

περιοχές-δέκτες που ορίστηκαν σύµφωνα µε σχετικό ∆ιάταγµα. Ο λόγος είναι διότι στην 

ύπαιθρο η αξία γης είναι πολύ χαµηλότερη σε σχέση µε τις περιοχές που µπορούν να 

αγοράσουν το συντελεστή αυτό, µε αποτέλεσµα η µεταφορά να είναι πρακτικά αδύνατη. Η 

µεταφορά του υπολειπόµενου συντελεστή δόµησης µπορεί να γίνει οποτεδήποτε στη ζωή 

του κτιρίου, µε την προϋπόθεση ότι αυτό είναι ορθά συντηρηµένο. 

Γ. ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΚΙΝΗΤΡΑ: 

Τα φορολογικά κίνητρα δίδονται αφού η διατηρητέα οικοδοµή έχει συντηρηθεί συνολικά 

και ορθά ή σε περίπτωση που έχει ελεγχθεί από τον Κλάδο ∆ιατήρησης του Τµήµατος Πολεοδοµίας 

και Οικήσεως και δεν χρειάζεται συντήρηση διότι είναι ορθά συντηρηµένη. Τότε εκδίδονται τα 

σχετικά Πιστοποιητικά του Υπουργείου Εσωτερικών που αφορούν σε 4 φορολογικές εκπτώσεις: 
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(α) απαλλαγή από το φορολογητέο εισόδηµα του ιδιοκτήτη ολόκληρου του ποσού των δαπανών, 

νοουµένου ότι αυτό δεν ξεπερνά το αναγνωρισµένο κόστος συντήρησης, αφού αφαιρεθούν οι 

επιχορηγήσεις που θα δοθούν για την οικοδοµή. Το κόστος θα αποσβεστεί για όσα χρόνια 

απαιτηθεί, 

(β) φοροαπαλλαγή των ενοικίων που εισπράττει ο ιδιοκτήτης µιας διατηρητέας οικοδοµής, 

(γ) απαλλαγή της διατηρητέας οικοδοµής από το φόρο ακίνητης ιδιοκτησίας, και 

(δ) επιστροφή µεταβιβαστικών τελών εφόσον η οικοδοµή ήταν διατηρητέα όταν έγινε η 

µεταβίβαση και εφόσον η συντήρηση της συµπληρώθηκε µέσα σε 6 χρόνια από την ηµεροµηνία 

µεταβίβασης. 

Κίνητρα προς τους ενοικιαστές διατηρητέων οικοδοµών 

Ενοικιαστής διατηρητέας οικοδοµής που προχωρεί στη συνολική συντήρηση και 

αποκατάστασή της, µπορεί να επωφεληθεί από µέρος ή από το σύνολο των παρεχόµενων 

κινήτρων που προβλέπονται για τον ιδιοκτήτη της διατηρητέας οικοδοµής εκτός της µεταφοράς 

υπολειπόµενου συντελεστή δόµησης, νοουµένου ότι πληρούνται οι πιο κάτω προϋποθέσεις: 

α) η αίτηση να προσυπογράφεται από τον ιδιοκτήτη της διατηρητέας οικοδοµής, και 

β) να έχουν τηρηθεί όλες οι απαιτήσεις και να έχουν εξασφαλιστεί όλες οι άδειες που προβλέπονται 

από την ισχύουσα Νοµοθεσία για τη συντήρηση της διατηρητέας οικοδοµής. 

Σηµειώνεται ότι ο ιδιοκτήτης διατηρητέας οικοδοµής ο οποίος προσυπογράφει οποιαδήποτε 

αίτηση όπως αναφέρεται πιο πάνω, θεωρείται ότι συναινεί αµετάκλητα στην παροχή στον 

ενοικιαστή των αιτούµενων κινήτρων και, σε περίπτωση ικανοποίησης της αίτησης, αυτός στερείται 

του δικαιώµατος µελλοντικής διεκδίκησης για τον εαυτό του των παρασχεθέντων κινήτρων στο 

βαθµό και την έκταση που αυτά έχουν όντως παρασχεθεί. 

Άµεσες επεµβάσεις για στήριξη διατηρητέων οικοδοµών 

Σε περίπτωση που η κατάσταση µιας διατηρητέας οικοδοµής ή τµηµάτων της κριθεί 

επικίνδυνη τότε είναι δυνατή, µετά από απευθείας σχετική έγκριση από τον ∆ιευθυντή του 

Τµήµατος Πολεοδοµίας και Οικήσεως, η εκτέλεση άµεσων εργασιών σωστικής φύσης από τον 

ιδιοκτήτη ο οποίος έχει και την ευθύνη για τη διατήρηση της οικοδοµής του, για διασφάλιση της 

στατικής επάρκειας της οικοδοµής και αποφυγή κατάρρευσής της. Το κόστος των εργασιών αυτών 

θα περιληφθεί στο συνολικό κόστος συντήρησης της οικοδοµής κατά την ολοκληρωµένη 

αποκατάστασή της µετά την εξασφάλιση όλων των απαιτούµενων αδειών.  

Σε περίπτωση που οι άµεσες επεµβάσεις διενεργούνται από τις αρµόδιες Αρχές [άρθρο 

15(Α) του περί Ρυθµίσεως Οδών και Οικοδοµών Νόµου], αυτές µπορούν να επιχορηγηθούν από το 

Ταµείο ∆ιατήρησης κατά τα 2/3 της δαπάνης, νοουµένου ότι το υπόλοιπο 1/3 θα καταβληθεί από 

την αρµόδια Αρχή και όλα τα έξοδα θα ζητηθούν/καταβληθούν από τον ιδιοκτήτη. Το µέγιστο ποσό 

που µπορεί να δοθεί από το Ταµείο είναι €5.000, για σύνολο κόστους άµεσης επέµβασης €7.500, 

ενώ σε εξαιρετικές περιπτώσεις που το συνολικό κόστος των άµεσων επεµβάσεων υπερβαίνει το 

καθορισµένο ποσό των €7.500, τότε το θέµα θα παραπέµπεται για λήψη απόφασης στη 
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Συµβουλευτική Επιτροπή Παροχής Κινήτρων ∆ιατήρησης. Η Επιτροπή αυτή εισηγείται στον 

∆ιευθυντή του Τµήµατος Πολεοδοµίας και Οικήσεως την έγκριση του απαιτούµενου ποσού πέραν 

των €5000, που θα δοθεί από το Ειδικό Ταµείο ∆ιατήρησης, νοουµένου ότι η συνεισφορά 

εξακολουθεί να είναι το ένα τρίτο από την Αρµόδια Αρχή και δυο τρίτα από το Ταµείο και 

νοουµένου ότι πρόκειται για διατηρητέα οικοδοµή που θεωρείται πολύ αξιόλογη και δεν µπορεί να 

αφεθεί σε κατάρρευση. 

Σχέδιο Παροχής Επιχορηγήσεων σε περίπτωση που απαιτείται η χρήση συγκεκριµένων 

παραδοσιακών υλικών  

Το Σχέδιο Επιχορηγήσεων εφαρµόζεται στις περιπτώσεις που επιβάλλονται όροι κατά την 

έκδοση πολεοδοµικής και οικοδοµικής άδειας, ώστε σε οικοδοµές που ανεγείρονται ή 

επιδιορθώνονται µέσα σε τµήµατα των ιστορικών/παραδοσιακών πυρήνων που διατηρούν τον 

αυθεντικό χαρακτήρα, να χρησιµοποιούνται συγκεκριµένα παραδοσιακά υλικά, όπως πέτρα της 

περιοχής για εξωτερικές τοιχοποιίες και τοίχους αντιστήριξης, ξύλινα κουφώµατα και τα τελειώµατα 

στέγης, οπτόπλινθοι/ωµόπλινθοι σε επιδιόρθωση εξωτερικών τοίχων, πήλινα κεραµίδια σε 

αντικατάσταση στέγης από τσίγκους και να αποκρύβονται ντεπόζιτα νερού του ηλιακού 

θερµοσίφωνα. 

Το Σχέδιο προβλέπει την εφάπαξ παροχή οικονοµικής βοήθειας (επιχορήγησης) στους 

επηρεαζόµενους ιδιοκτήτες, η οποία θα παρέχεται µια µόνο φορά, µετά τη συµπλήρωση της 

ανάπτυξης µε βάση τα εγκεκριµένα σχέδια, τους όρους των αδειών που εξασφαλίστηκαν καθώς και 

τους όρους του παρόντος Σχεδίου. ∆ικαιούχοι είναι, µετά την 1η Ιανουαρίου 2000, οποιοσδήποτε 

ιδιοκτήτης µετά την εξασφάλιση Πολεοδοµικής ή Οικοδοµικής Άδειας στην οποία έχουν επιβληθεί 

όροι για πέτρινες τοιχοποιίες, πέτρινους τοίχους αντιστήριξης, τοιχοποιίες από ωµοπλινθοδοµή ή 

οπτοπλινθοδοµή, ξύλινα κουφώµατα, ξύλινα τελειώµατα στέγης, αντικατάσταση τσίγκων καθώς και 

απόκρυψη των ντεπόζιτων ηλιακού θερµοσίφωνα. Ο εν λόγω ιδιοκτήτης δικαιούται να υποβάλει 

αίτηση για παροχή των επιχορηγήσεων όπως αναφέρονται σε πιο κάτω κεφάλαιο, νοουµένου ότι η 

ανάπτυξη θα βρίσκεται σε ιστορική/παραδοσιακή περιοχή που διατηρεί τον αυθεντικό της 

χαρακτήρα και συγκεκριµένα44: 

(α) «Περιοχές Ειδικού Χαρακτήρα» (ΠΕΧ), και 

(β) Πυρήνες χωριών που διατηρούν την παραδοσιακή δοµή και το χαρακτήρα τους. 

Ο ενδιαφερόµενος υποβάλλει αίτηση, πριν την έναρξη των οικοδοµικών εργασιών, στην 

αρµόδια πολεοδοµική αρχή (εν προκειµένω ο Επαρχιακός Λειτουργός Τµήµατος Πολεοδοµίας και 

Οικήσεως Λεµεσού), η οποία εξετάζεται ως προς την ορθότητα των στοιχείων της και αποστέλλεται 

                                                                 

44 (α) ∆ιατηρητέων Οικοδοµών και Αρχαίων Μνηµείων διότι αυτές επιχορηγούνται µέσω άλλων σχετικών Σχεδίων. 
(β) Οικοδοµών των οποίων οι οικοδοµικές εργασίες έχουν ήδη αρχίσει πριν από την 1 Ιανουαρίου 2000. 
(γ) Οικοδοµών των οποίων οι εργασίες έχουν προχωρήσει/ολοκληρωθεί σε αντίθεση µε τους όρους των 
αδειών/εγκρίσεων που εξασφάλισαν και σε αντίθεση µε τους όρους του παρόντος Σχεδίου. 
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µε σχετική σύσταση κατά πόσον πληρούναι τα απαιτούµενα κριτήρια και έλεγχοι κατά πόσο είναι 

ορθά τα αναγραφόµενα εµβαδά, στον ∆ιευθυντή Τµήµατος Πολεοδοµίας και Οικήσεως. 

Ο ∆ιευθυντής µε βάση τα εγκριµένα κριτήρια όπως φαίνονται στις επιχορηγήσεις πιο κάτω, 

προβαίνει στον υπολογισµό των ποσών των επιχορηγήσεων που δικαιούται ο αιτητής και στη 

συνέχεια αποστέλλει στον αιτητή τη σχετική έγκριση αναφέροντας λεπτοµερώς κάτω από ποιους 

όρους αυτή παρέχεται. Στο σχετικό Παράρτηµα II του Σχεδίου σηµειώνονται οι βασικοί όροι που 

αφορούν τις οικοδοµικές εργασίες που επιχορηγούνται. 

Αποτελεί ευθύνη του αιτητή η απαράβατη τήρηση των βασικών όρων των αδειών που 

εξασφαλίστηκαν καθώς και των όρων της έγκρισης για παροχή των επιχορηγήσεων (οι τελευταίοι 

περιγράφονται στο Παράρτηµα ΙΙ του σχετικού εντύπου). Η µη τήρηση των όρων έγκρισης για 

παροχή επιχορηγήσεων θα έχει ως συνέπεια τη µη καταβολή των οποιωνδήποτε επιχορηγήσεων, 

ανεξάρτητα αν έχουν τηρηθεί όλοι οι όροι των εγκεκριµένων αδειών. Προκειµένου οι αιτητές να 

βοηθηθούν στην καλύτερη δυνατή εκτέλεση των εργασιών, ο επιβλέπων µελετητής της ανάπτυξης 

µπορεί σε ένα στάδιο που κρίνει ως το πιο κατάλληλο να καλέσει γραπτώς τον αρµόδιο εκπρόσωπο 

του ∆ιευθυντή Τµήµατος Πολεοδοµίας και Οικήσεως για επιθεώρηση. Ιδιαίτερα κρίνεται ότι η 

επιθεώρηση είναι επιθυµητή στο στάδιο της κατασκευής πέτρινης τοιχοποιίας. 

Μόλις οι εργασίες ολοκληρωθούν σύµφωνα µε τα σχέδια και τους όρους της Πολεοδοµικής 

και Οικοδοµικής Άδειας καθώς και τους όρους της έγκρισης για παροχή των επιχορηγήσεων, τότε ο 

επιβλέπων µελετητής καλεί γραπτώς τον αρµόδιο εκπρόσωπο του ∆ιευθυντή ο οποίος εφόσον 

επιβεβαιώσει ότι οι εργασίες ολοκληρώθηκαν ορθά, συστήνει την καταβολή της σχετικής 

επιχορήγησης από το ειδικό για το σκοπό αυτό κονδύλι. ∆ιαχειριστής του κονδυλίου τούτου είναι ο 

∆ιευθυντής Τµήµατος Πολεοδοµίας και Οικήσεως. 

Σηµειώνεται, ότι ο επιβλέπων µελετητής θα έχει στο εργοτάξιο µια σειρά από τα εγκριµένα 

σφραγισµένα σχέδια, τους σχετικούς όρους των αδειών και τους όρους της έγκρισης της αίτησης για 

παροχή των επιχορηγήσεων. 

 

Οι επιχορηγήσεις αφορούν: 

1. Περιπτώσεις πρώτης ιδιόκτητης κατοικίας 

Στις περιπτώσεις οι οποίες αφορούν την πρώτη ιδιόκτητη κατοικία για ικανοποίηση των 

βασικών στεγαστικών αναγκών του ενδιαφερόµενου αιτητή, ισχύουν τα ακόλουθα:  

1Α. Εξωτερικές πέτρινες τοιχοποιίες και πέτρινοι τοίχοι αντιστήριξης  

Παρέχεται 100% επιχορήγηση του πρόσθετου κόστους που συνεπάγεται η ανέγερση ή η 

επιδιόρθωση πέτρινης τοιχοποιίας και τοίχου αντιστήριξης µε βάση τις τιµές που καθορίζονται 

αντίστοιχα στον παρακάτω πίνακα: 
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Επιδιόρθωση για όλους τους τύπους πέτρας (πρόσθετο κόστος) €45/τ.µ.  

Ανώτατο ποσό επιχορήγησης €15.000 

Επιχορήγηση δεν παρέχεται για επιπρόσθετο κόστος κάτω από €2.000  

Τύποι πέτρας: 

Τύπος Α: Πέτρα περιοχής Τροόδους και πέτρα ποταµού  

Τύπος Β: Πέτρα περιοχής Λευκάρων - Τόχνης, Λεµεσού - Πάφου  

Τύπος Γ: Πουρόπετρα πελεκητή 

1Β. Εξωτερικά ξύλινα πορτοπαράθυοα και ξύλινα τελειώµατα στέγης 

Παρέχεται 100% επιχορήγηση του πρόσθετου κόστους που συνεπάγεται η συντήρηση 

(καθάρισµα/µπογιάτισµα) εξωτερικών ξύλινων πορτοπαραθύρων και ξύλινων τελειωµάτων στέγης 

µε βάση τις τιµές που καθορίζονται αντίστοιχα στον πιο κάτω πίνακα: 

Ανώτατο ποσό επιχορήγησης: €2.500 

Επιχορήγηση δεν παρέχεται για επιπρόσθετο κόστος κάτω από €500  

1Γ. Στέγη 

Παρέχεται 100% επιχορήγηση του πρόσθετου κόστους που συνεπάγεται η αντικατάσταση 

επικάλυψης στέγης από τσίγκους µε επικάλυψη στέγης από κεραµίδι πήλινο, µε βάση τις τιµές που 

καθορίζονται αντίστοιχα στον πιο κάτω πίνακα: 

Αντικατάσταση στέγης από τσίγκους µε στέγη από πήλινα κεραµίδια και ξύλινα τελειώµατα 

€100/τ.µ. 

Ανώτατο ποσό επιχορήγησης: €10.000 

Επιχορήγηση δεν παρέχεται για επιπρόσθετο κόστος κάτω από €2.000  

1∆. Εξωτερικοί τοίχοι από ωµόπλινθους /οπτόπλινθους 

Παρέχεται 100% επιχορήγηση του πρόσθετου κόστους που συνεπάγεται η συµπλήρωση και 

επιδιόρθωση τοιχοποιίας από πλίνθους ή οπτόπλινθους (γεµάτο τουβλάκι), µε βάση τις τιµές που 

καθορίζονται αντίστοιχα στον πιο κάτω πίνακα:  

Επιδιόρθωση (η τιµή αφορά µόνο τα επιπρόσθετα κόστη για την επιδιόρθωση) 

Ανώτατο ποσό επιχορήγησης: €7.000 

Τύπος πέτρας 
Κτίσιµο 

(πρόσθετο κόστος) 
Επένδυση (πρόσθετο κόστος) 

Τύπος Α €80/τ.µ. €70/τ.µ. 

Τύπος Β €70/τ.µ. €50/τ.µ. 

Τύπος Γ 
 

€50/τ.µ. 

ξύλινα πορτοπαράθυρα 
συµπεριλαµβανοµένων και των 

τζαµλικιών 

Ξύλινα τζαµλίκια ή ξύλινα 
πορτοπαράθυρα χωρίς τζαµλίκια 

ξύλινο τελείωµα στέγης (καρκάνι) 

€115/τ.µ. €85/τ..µ €50/τ.µ. 

Τοιχοποιία από ωµοπλίνθους Τοιχοποιία από οπτοπλίνθους 

€140τ.µ. €120τ.µ. 
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Επιχορήγηση δεν παρέχεται για επιπρόσθετο κόστος κάτω από €2.000  

1Ε. Απόκρυψη ντεπόζιτων ηλιακού θερµοσίφωνα 

Θα δίνεται επιχορήγηση €500 για κάθε ηλιακό θερµοσίφωνα, σε περίπτωση που 

αποκρύβονται πλήρως τα ντεπόζιτα του κρύου και του ζεστού νερού και στη στέγη/δώµα θα 

τοποθετούνται µόνο τα ηλιακά πλαίσια παράλληλα και σε επαφή σχεδόν µε την επιφάνεια της 

στέγης/δώµατος. 

 

2. Περιπτώσεις πλην της πρώτης ιδιόκτητης κατοικίας 

2Α. Εξωτερικές πέτρινες τοιχοποιίες και πέτρινοι τοίχοι αντιστήριξης 

Παρέχεται 50% επιχορήγηση του πρόσθετου κόστους που συνεπάγεται η ανέγερση ή η 

επιδιόρθωση πέτρινης τοιχοποιίας και τοίχου αντιστήριξης µε βάση τις τιµές που καθορίζονται 

αντίστοιχα στους πίνακες της πιο πάνω παραγράφου 1Α. 

Ανώτατο ποσό επιχορήγησης: €10.000 

Επιχορήγηση δεν παρέχεται για επιπρόσθετο κόστος κάτω από €2.000 

2Β. Εξωτερικά ξύλινα πορτοπαράθυρα και ξύλινα τελειώµατα στέγης 

Παρέχεται 50% επιχορήγηση του πρόσθετου κόστους που συνεπάγεται η συντήρηση 

(καθάρισµα/µπογιάτισµα) εξωτερικών ξύλινων πορτοπαραθύρων και ξύλινων τελειωµάτων στέγης 

µε βάση τις τιµές που καθορίζονται αντίστοιχα στον πίνακα της πιο πάνω παραγράφου 1Β. 

Ανώτατο ποσό επιχορήγησης: €2.500 

Επιχορήγηση δεν παρέχεται για επιπρόσθετο κόστος κάτω από €500  

2Γ. Στέγη 

Παρέχεται 50% επιχορήγηση του πρόσθετου κόστους που συνεπάγεται η αντικατάσταση 

επικάλυψης στέγης από τσίγκους µε επικάλυψη στέγης από κεραµίδι πήλινο, µε βάση τις τιµές που 

καθορίζονται αντίστοιχα στον πιο πάνω πίνακα 1Γ. 

Ανώτατο ποσό επιχορήγησης: €10.000 

Επιχορήγηση δεν παρέχεται για επιπρόσθετο κόστος κάτω από €2.000  

2∆, Εξωτερικοί τοίχοι από ωµόπλινθους/οπτόπλινθους 

Παρέχεται 50% επιχορήγηση του πρόσθετου κόστους που συνεπάγεται η συµπλήρωση, η 

επιδιόρθωση τοιχοποιίας από πλίνθους ή οπτόπλινθους (γεµάτο τουβλάκι), µε βάση τις τιµές που 

καθορίζονται αντίστοιχα στον πιο πάνω πίνακα 1∆. 

Ανώτατο ποσό επιχορήγησης: €7.000 

Επιχορήγηση δεν παρέχεται για επιπρόσθετο κόστος κάτω από €2.000  

2Ε Απόκρυψη ντεπόζιτων ηλιακού θερµοσίφωνα  

Όπως αναφέρεται στην πιο πάνω παράγραφο 1Ε.  
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Παράρτηµα VΙIΙ – Συγκεντρωτική επεξεργασία ερωτηµατολογίων 

Α/Α ΦΥΛΟ ΗΛΙΚΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΟΡΑΜΑ

ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ∆ΟΜΗΜΕΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ/ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΟ∆ΟΜΕΣ ΤΕΧΝΙΚΑ ∆ΙΚΤΥΑ

1 A 32 Ιερέας

1)Να γίνει φράγµα άρδευση στην 
τοποθεσία ¨Τσαγκαρού¨ή 

¨Βάπτιση¨(+++) 2) Να γίνουν 
κυρτώµατα στους δρόµους για την 

ελάττωση της ταχύτητας των 
οχηµάτων εντός του χωριού (+++) 

3)να µην πραγµατοποιούνται οι αγώνες 
ταχύτητας εντός του χωριού (+++) 

4)Να κατασκευαστούν πάρκα και 
παιχνιδότοποι(+++)

_ _ _ Κατασκευή γηπέδου 
Κατασκευή 

αποχετευτικού 
συστήµατος

Φράγµα για άρδευση

1)Αξιοποίηση του εργοστασίου 
Κουµανδαρίας ως µουσείο 2) 
κατασκευή φράγµατος 3) Η 
Εκκλησία της Παναγίας της 
Γαλατούσας να εισαχθεί στο 
πρόγραµµα προστασίας της 
πολιτιστικής κληρονοµιάς

2 Θ 35 Ιδ. Υπάλληλος

1)Παιδότοπος - Πάρκο - Γήπεδο (+++) 
2) Αίθουσα πολλαπλών χρήσεων 

(+++) 3) Κέντρο Υγείας, κατασκευή 
µεγαλύτερης εκκλησίας (+++) 

4)Αναπαλαίωση µουσείου 
Κουµανδαρίας, κατασκευή 

λιθόστρωτων δρόµων (+++) 5) 
Αποχετευτικό Σύστηµα (+++)

∆ενδροφύτευση _ _ _ _ Πλησίον της πόλης _

3 Α 59 Σχεδιαστής

Έλλειψη τοπικών φροντιστηρίων για 
τις τάξεις του ∆ηµοτικού, Γυµνασίου , 

Λυκείου (+++), Το συνεργατικό 
παντοπωλείο έχει µικρή ποικιλία 

αγαθών (++)

Κατασκευή µονοπατιού της 
Φύσης µέσα στο δάσος στη 

περιοχή του Αγιάσµατος 
της Παναγίας της 

Γαλατούσας, ώστε το κοινό 
να έχει έυκολη πρόσβαση 
και ευκαιρία να µάθει τα 

φυτά της περιοχής

Αξιοποίηση της περιοχής γύρω 
από το ναό της Παναγίας, ώστε 

να δηµιουργηθεί χώρος για 
βραδινές καλοκαιρινές 

εκδηλώσεις

1) Το τοπικό ιατρείο να 
αποκτήσει µόνιµο 

καρδιογράφο 2) Τ ο 
καφενείο να έχει τη 

δυνατότητα να προσφέρει 
κάποιες υπηρεσίες στους 

ηλικιωµένους (π.χ. 
Φαγητο, καθαριότητα, 

πλύσιµο ρούχων) 

Να γίνει µουσείο Κουµανδαρίας µε εκθεσιακό 
χώρο

_
Πλησίον της πόλης και του δάσους 

Κακοµάλλη
_

4 Α 57 Λιµενεργάτης

1)Αποχετευτικό σύστηµα(+++) 2) 
Έλλιψη ψυχαγωγίας(+++) 3) Έλλειψη 

γης για κατοικίες για να την 
ενθάρρυνση νέων ζευγαριών να 

κατοικήσουν στο χωριό (+++) 4) 
Καθυστέρηση στην ικανοποίηση 

αιτηµάτων για το κτηµατολόγιο(+++) 
5) Εγγραφή όλων των αγροτικών 

δρόµων(+++)

_ Πάρκο

1) Να γίνουν 
επιµορφωτικά µαθήµατα 
(χοροί, αγγλικά, κ.τ.λ.) 2) 

Να γίνουν τοπικά 
φροντιστήρια 3) 
Πραγµατοποίηση 

επισκέψεων 
εξειδικευµένων ιατρών

_
Έλλειψη αποχετευετικού 

συστήµατος
1) Παρουσία της Μονής Αµιρούς 2) 

Ικανοποιητική παροχή νερού

5 _ _ ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΣ _ ∆ασικές εκτάσεις _ Υγεία Μουσεία Σύστηµα ύδρευσης
Σύνδεση της κεντρικής Πλατείας µε 

τον ναό του αγίου Επιφανίου
Να γίνει ξανά ένα 

¨ζωντανό¨γεωργικό χωριό

6 Α 66 Συνταξιούχος

1) κυρτώµατα στον κύριο δρόµο 
(+++) 2) Καθαριότητα των δρόµων 
(+++) 3) καθαριµός των οικοπέων 

από χόρτα και καθαρσίες για αποφυγή 
πυρκαγιών(+++)

Πάρκο Πλακόστρωτα
∆ενδροφύτυση 

καλλωπιστικών φυτών
_ _ _ _

7 Θ 53 Τουριστικά - Εικαστικός

1) Αποχετευτικό (+++) 2) 
καθαριότητα (+++) 3) Μεταφορικά 

µέσα προς Λεµεσό (++) πλατεία 
χωριού (++) ∆ηµιουργία οικιστικών 

ζωνών(+++)

Μονοπάτια της φύσης
∆εν υπάρχουν αρκετές οικιστικές 

ζώνες
_ _

∆ρόµοι, αποχέτευση, 
σκύβαλα, 

τηλεπικοινωνίες
Νερόµυλος _

8 Θ 25 Ελεγκτής

1) συγκοινωνιακό δίκτυο (+++) 2) 
Αποχετευτικό σύστηµα (+++) 3) 

Αρδευτικό σύστηµα (+++) 4) 
Πρόσβαση στο διαδίκτυο και στους 

κυπριακούς σταθµούς ΑΝΤ1 και SIGMA 
(+++) 5) Οικιστικές ζώνες (+++)

Αµπελοκαλλιέργειες Πάρκα και κέντρα αναψυχής νέων
Ιατρικό κέντρο το οποίο 
να καλύπτει και τις γύρω 

κοινότητες
Γήπεδα ποδοσφαίρου, µπάσκετ και τέννις

Βελτίωση οδικής 
κυκλοφορίας, 
αρδευτικού 

συστήµατοςκαι 
αποχετευτικού 
συστήµατος

Πλησίον της πόλης και έχει πολύ 
πράσινο - πόλος έλξης πολλών 

τουριστών
_

9 Α 53 Οικοδόµος

1) οδικό δίκτυο (+++) 2) 
Αποχετευτικό (+++) 3) Νερό 

ύδρευσης και άρδευσης (+++) 4) 
Συγκοινωνίες (+++)

Αµπελοκαλλιέργειες
Πάρκα, Πλατείες, Αναβάθµιση 

οικιστικών ζωνών
Οίκος ευγηρίας, κέντρο 

νεότητας
Γήπεδα µπάσετ και ποδοσφαίρου

ύδρευση, άρδευση, 
αποχετευτικό, ενέργεια, 

τηλεπικοινωνίες

Το µοναστήρι την Παναγίας της 
Αµιρούς, Κοντά στους πρόποδες του 

δάσους Κακοµάλη

Αποχετευικό, ∆ρόµοι, Ύδρευση, 
Άρδευση

ΕΡΓΑ/ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ
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10 Α 55 _
1)Αποχετευτικό σύστηµα (+++), 

2)Πολεοδοµικές ζώνες(+++)
_ _ _ _ _ _ _

11 Θ 51 Νοικοκυρά
1)Αποχετευτικό σύστηµα (+++), 

2)Πολεοδοµικές ζώνες(+++)
_ _ _ _ _ _ _

12 Θ 28 Ιδ. Υπάλληλος

1) Αποχετευτικό (+++) 2)∆ιανοµή 
ταχυδροµείου και γραφείο ταχυδροµείου 

(+++) 3)Κέντρο Νεολαίας (++) 4) Επέκταση 
κατοικηµένης περιοχής(++) 5)Πάρκο για 
διάφορες εκδηλώσεις και για ψυχαγωγία 

νέων(++)

∆ενδροφύτευση 
Πάρκο, ανάπτυξη οικιστικών 

ζωνών 
Να έρχεται ιατρός 2-3 
φορές την εβδοµάδα 

_
Αποχετευτικό σύστηµα, 

διαδίκτυο
Πλησίον της πόλης

Προσπάθεια επίλυσης 
προβληµάτων

13 Α 50 Ιδ. Υπάλληλος

1)Ταχυδροµείο (+++) 2) Κέντρο Υγείας 
(++) 3) Αποχετευτικό (+++) 4) 

∆ενδροφύτευση (++) 5) Ανάπτυξη οικιστικής 
ζώνης(++)

∆ενδροφύτευση
Να καλυφθούν τοιχώµατα µε 

τοπική πέτρα
Πιο συχνές επισκέψεις του 

γιατρού
_ Αποχετευτικό σύστηµα Πλησίον της πόλης, µεγάλος αριθµός νέων

Να αναπτυχθέι το χωριό προς το 
καλύτερο

14 _ _ _

1) Ελλειπής υπηρεσίες (παιδεία/εκπαίδευση, 
ιατροφαρµακευτική περίθαλψη , ψυχαγωγία) 

(+++) 2) Μη ικανοποιητική 
συγκοινωνία(++) 3) Μη ικανοποιητική 
υποστήριξη για ανάπτυξη εξάσκησης 

επαγγελµάτων (++)

Αναδασµός
Βιοµηχανική ζώνη, Πάρκα, Οδικό 

δίκτυο

Θέατρα, Γήπεδο για 
αθλοπαιδειές και 

συναυλίες, Αίθουσα για 
διαλέξεις και σεµινάρια

Γήπεδα για αθλοπαιδειές

Ασύρµατη παροχή 
Internet , Ρεύµα 
ικανοποιητικό για 

επαγγελµατίες

Υψόµετρο, κλιµατικές συνθήκες

1)Οικονοµική ανάπτυξη, 
2)Πολιτιστική ανάπτυξη, 3) 

Ποιοτική ψυχαγωγία (θέατρα και 
συναυλίες), 

4)Ιατροφαρµακευτική 
περίθαλψη

15 Θ 43 Νοικοκυρά 

1) ∆εν υπάρχει αρκετός φωτισµός σε όλο το 
χωριό (+++), 2) ∆ρόµοι σε όλη την οικιστική 

περιοχή (+++), 3) Πάρκο, γήπεδο, 
πολιτιστικό κέντρο, χώρος 

στάθµευσης(+++), 4) ∆εν υπάρχει διαδίκτυο 
(+++)

_

Απαιτείται πολιτιστικό κέντρο, 
κέντρο νεότητας, πάρκο , 

µεγαλύτερες πλατείες, χώροι 
στάθµευσεις

Ιατρικό κέντρο Αθλητικό κέντρο
Αποχέτευτικό σύστηµα, 

κάδοι ανακύκλωσης, 
κάδοι απορριµµάτων  

Κοντά στη Λεµεσό Επίλυση προβληµάτων

16 Α 49 Ιδ. Υπάλληλος

1)Αποχετευτικό (+++) 2) Πάρκο για 
ψυχαγωγία των νέων του χωριού (+++) 3) 
Μουσείο το κτίριο της οινοποιίας (++) 4) 

Αναπαλαίωση των παλιών κτιρίων (+++) 5) 
Φίλτρο για κάθαρό πόσιµο νερό (+++)

Μονοπάτια της Φύσης Αναπαλαίωση παλαιών κτιρίων Πλατεία και πάρκο
Το παλιό κτίριο οινοποιίας να γίνει µουσείο 

κρασιών
Λιθόστρωτοι δρόµοι, 

Αποχετευτικό
_ _

17 Α 49 Οδηγός
1) Αποχετευτικό (+++) 2) Πάρκο (++) 3) 

Ιατρικό κέντρο (++) 4) Αίθουσα πολλαπλών 
Χρήσεων (+++) 5) Παιδότοποι(+++)

_
Αναπαλαίωση παλαιών κτιρίων, 

Πλατείες
Κέντρο Υγείας, 

Επιµορφωτικό κέντρο
Μουσείο Κουµανδαρίας Αποχετευτικό Πλησίον της Λεµεσού και δασώδους έκτασης _

18 Α 42 ∆ιανοµέας
1) Αποχετευτικό (+++) 2) Πάρκο (++) 3) 

Ιατρικό κέντρο (++) 4) Αίθουσα πολλαπλών 
Χρήσεων (+++) 5) Παιδότοποι(+++)

_
Αναπαλαίωση παλαιών κτιρίων, 

Πλατείες
Κέντρο Υγείας, 

Επιµορφωτικό κέντρο
Μουσείο Κουµανδαρίας, mini football Αποχετευτικό _ _

19 A 67 Αστυνοµικός (συνταξιούχος)
1) Αποχετευτικό (+++) 2) ∆ενδροφυτεύσεις 

(+)

∆ενδροφύτευση στην 
περιοχή του πρώην 

λατοµείου 
Πλατείες , Χώροι Στάθµευσης

Μικρή νοσοσκοµειακή 
µονάδα

Περιφερειακοί αγώνες
Αποχετευτικό, 

συντήρηση επαρχιακών 
δρόµων

_ Συντήρηση παλαιών σπιτιών

20 Α 48 Μηχανοδηγός

1) Αποχετευτικό, 2) Κατολισθήσεις, 3) Μη 
ικανοποιητική λήψη καναλιών , 

4)Επιδιόρθωση οδικού δικτύου, 5) Ενίσχυση 
των τοιχωµάτων του ποταµού

1) Καθάρισµα του ποταµού 
και ανάδειξή του , 2) 

Μονοπάτια µελέτης της 
Φύσης, Σήµανση και 

ανάδειξη της χλωρίδας

Επιδιόρθωση παλαιών κτιρίων, 
ανάδειξη παλαιών εκκλησιών

Ιατρικό κέντρο, 
Αποχέτευση , 

καθάριότητα δρόµων, 
Χώροι Ψυχαγωγίας νέων

∆ηµιουργία µουσείου

Επιδιόρθωση οδικού 
δικτύου, Λύση 

προβλήµατος ροής 
λυµάτων στους δρόµους 

∆άσος, Παλιά Εκκλησία (Γαλατούσα), ∆άσος 
Επίλυση προαναφερθέντων 

προληµάτων

21 Θ 44 Άνεργη
1) Αποχέτευση (+++) 2) Συλλογή 

ακαθαρσιών ζώων (+++) 3) 
Καθαριότητα(++)

Οριοθετήσεις ζωνών για 
κυνήγι

_ _ Πάρκα
Τηλεπικοινωνίες, 

Αποχετευτικό σύστηµα
Μονοπάτια για πεζοπορία και ποδηλασία

Το παντοπωλείο της περιοχής να 
διαθέτει µεγαλύτερη ποικιλία 

αγαθών και βελτίωση 
µεταφοράς

ΕΡΓΑ/ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ
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22 Α 60+ Συνταξιούχος Αποχετευτικό σύστηµα (+++) Προστασία ποταµού Οριοθέτηση οικιστικών ζωνών _ Χώροι ψυχαγωγίας Αποχετευτικό σύστηµα Τοπίο δίπλα από το ποτάµι
Ελεγχόµενο χτίσιµο νέων 

κατοικιών

23 Α 58 _
1)Αποχετευτικό σύστηµα (+++), 2)Οδικό 
δίκτυο(+++) 3) Σύστηµα συγκράτησης 

νερών βροχής (+++)
Προστασία ποταµού _

Πολλά κτήρια 
γκρεµισµένα

_

Έλλειψη κάδων 
ανακύκλωσης, 

συντήρηση οδικού 
δικτύου, Αποχετευτικό 

σύστηµα

_
∆ιορθωση οδικού δικτύου, 

Εξοικονόνµηση νερού, 
αποχετευτικό

24 Α _ Υπάλληλος
1) Εξοικονόµηση ενέργειας (+++) 2) 

Ρύπανση υδάτων (+++) 3) Ζώνες για κυνήγι 
(++)

∆ενδροδύτευση _ Χώροι Ψυχαγωγίας _
 Μη πρόσβαση Internet, 

Μη ικανοποιητική 
κάλυψη καναλιών 

_ _

25 Α 63 Συνταξιούχος
1)Αναπαλάιωση κτιρίων (++), 2) Οδικό 

δίκτυο (++), 3) Αποχέτευση (++)
_ Αναπαλάιωση κτηρίων _ _

Βελτίωση οδικού δικτύο 
εντός του χωριού, 

Αποχέτευση
Κλιµατολογικές συνθήκες

Ανάδειξη παραδοσιακών 
στοιχείων

26 Θ 56 Συνταξιούχος
1) Βελτίωση Καθαριότητα (+++) 2) Μη 

ύπαρξη Εκδηλώσεις (++)

Προστασία ποταµού, 
καθαριότητα κοινόχρηστων 

περιοχών
Αναπαλάιωση κτηρίων _ Χώροι ψυχαγωγίας Αποχετευτικό δίκτυο Παραδοσικά κτήρια

∆ιατήρηση παραδοσικού 
χαρακτήρα του χωριού

ΕΡΓΑ/ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ
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ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ 

Αναθεωρηµένη Στρατηγική Τουριστικής Ανάπτυξης και το Σχέδιο Υλοποίησης 2003-2010 

CENSUS OF HOUSING 1982, Vol. ΙΙΙ – Limassol District, Στατιστική Υπηρεσία της Κυπριακής 

∆ηµοκρατίας (1985) 

CENSUS 2001, Στατιστική Υπηρεσία της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας  

‘‘Cyprus in the EU Scale” CyΣΤΑΤ, Νοέµβριος 2008  

Γραφείο τύπου και πληροφοριών για το Τµήµα Πολεοδοµίας και Οικήσεως «Ξερολιθικές κατασκευές 

της Κύπρου», Κύπρος 

∆ΗΛΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΑΙΘΡΟ, Τοµέας Πολεοδοµίας και Οικήσεως, Υπουργείο 

Εσωτερικών, ∆εκέµβριος 1996 

∆ΗΛΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΑΙΘΡΟ, Έκθεση Αναθεώρησης 2008, Υπουργείο Εσωτερικών, 

Ιούλιος 2008  

Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς 2007 – 2013 (ΕΣΠΑ) 

Εθνικό Σχέδιο Ανάπτυξης 2007 – 2013 και Επιχειρησιακά Προγράµµατα για τα ∆ιαρθρωτικά Ταµεία 

και το Ταµείο Συνοχής 

Εθνικό Πρόγραµµα ∆ράσης για τη µεταρρύθµιση και βελτίωση του ρυθµιστικού πλαισίου (Better 

Regulation) στην Κύπρο, Υπουργείο Οικονοµικών και Τµήµα ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και 

Προσωπικού, Ιούλιος 2007 (1η 
 

Αναθεώρηση: Μάιος 2008) 

Έγκριση Πολεοδοµικών Σταθεροτύπων – standards – και ανώτατα όρια πυκνοτήτων που 

εφαρµόζονται στις πολεοδοµικές µελέτες (υπ. Αριθµ. 10788 απόφαση Υπουργού ΠΕΧΩ∆Ε, 

ΦΕΚ 285 ∆’/2004) 

Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων και Υγροβιοτόπων (ΕΚΒΥ), “Οδηγίες εκπόνησης σχεδίων διαχείρισης των 

περιοχών του δικτύου Natura2000 στην Κύπρο», Θεσσαλονίκη, 2006 

Ενηµερωτικός Οδηγός – ∆ιαρθρωτικά Ταµεία και Ταµείο Συνοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην 

Κύπρο 2007-2013, «Οι ιδέες µας, Πράξη και Ανάπτυξη», Γραφείο Προγραµµατισµού 

Επιχειρησιακό Πρόγραµµα ∆ιασυνοριακής Συνεργασίας 2007-2013 Ελλάδα-Κύπρος [Απόφαση 

Έγκρισης: C(2008)1131-28/03/2008] 

Πρόγραµµα Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013, Ειδική Ενηµερωτική Έκδοση, «Με όραµα και 

προοπτική για τον αγρότη, ∆ιαχειριστική Αρχή Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-

2013 
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Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία: EUROSTAT, European Commission Statistics 

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/eurostat/home/ 

Ιωαννίδης Φοίβος «Οδηγός για τη Φύση της Κύπρου», Κύπρος 

Κοινοπραξία Γ. ΚΑΡΑΒΟΚΥΡΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε. – ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 

ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΚΑΪΜΑΚΗ «Παροχή συµβουλευτικών υπηρεσιών για αξιολόγηση των 

αποτελεσµάτων των Προγραµµάτων παρακολούθησης για τα επιφανειακά ύδατα στα πλαίσια 

του Άρθρου 8 της Οδηγίας 2000/60ΕΚ», Κύπρος, 2009 

Μετεωρολογική Υπηρεσία Κύπρου 

Master Plan Φασούλας και Κυκλοφοριακή Μελέτη Φασούλας, (Αναθέτουσα Αρχή: Κοινότητα 

Φασούλας), 2004 

Μελέτη Ανάπτυξης Θεµατικών Πάρκων στην Κύπρο, (Αναθέτουσα Αρχή: Κυπριακός Οργανισµός 

Τουρισµού), ∆εκέµβριος 2005 

Μελέτη ∆ηµιουργίας και Σχεδιασµού ∆ρόµων του Κρασιού στην Κύπρο, (Αναθέτουσα Αρχή: 

Κυπριακός Οργανισµός Τουρισµού), Απρίλιος 2006 

Μελέτη ∆ηµιουργίας και Σχεδιασµού Θρησκευτικής ∆ιαδροµής στην Κύπρο, (Αναθέτουσα Αρχή: 

Κυπριακός Οργανισµός Τουρισµού), 2007 

Μελέτη Περιφερειακής Στρατηγικής Τουρισµού για τη Λεµεσό (Αναθέτουσα Αρχή: Εµπορικό και 

Βιοµηχανικό  Επιµελητήριο Λεµεσού), Μάιος 2006 

Μελέτη Περιφερειακής Στρατηγικής Τουρισµού και Σχεδίων ∆ράσης για τα Ορεινά Θέρετρα της 

Κύπρου, (Αναθέτουσα Αρχή: Κυπριακός Οργανισµός Τουρισµού), Απρίλιος 2008 

Μελέτη Υπολογισµού της Φέρουσας Ικανότητας και Εκτίµησης ∆υνατότητας Ανάπτυξης 

Ολοκληρωµένου Τουριστικού Προϊόντος για τις Περιοχές της Υπαίθρου, (Αναθέτουσα Αρχή: 

Γραφείο Προγραµµατισµού Κυπριακής ∆ηµοκρατίας), Τεύχος Α’, Μάιος 2005 

Οδηγός Εκπόνησης Ολοκληρωµένων Τοπικών Προγραµµάτων Βιώσιµης Ανάπτυξης σε εφαρµογή της 

Habitat Agenda, ∆ΕΠΟΣ Τµήµα Ερευνών, Αθήνα, Ιούλιος 2002 

Οδηγός Εφαρµογής «Κυπριακό Πρότυπο Σχεδιασµού και Οργάνωσης ∆ικτύου Ποδηλατικών 

∆ιαδροµών», (Αναθέτουσα Αρχή: Κυπριακός Οργανισµός Τουρισµού), Ιούνιος 2007 

Σχέδιο προβολής τουρισµού της υπαίθρου, (Αναθέτουσα Αρχή: Κυπριακός Οργανισµός Τουρισµού), 

Αύγουστος 2005 

Τοπικό Σχέδιο Λεµεσού (2003) (http://www.moi.gov.cy/moi/tph/tph.nsf/DMLindex_gr/ 

DMLindex_gr?OpenDocument) 
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Υπογειοποίηση τµηµάτων παραποτάµων του ποταµού Γαρύλλη εντός των ορίων της κοινότητας 

Σπιταλίου Επαρχίας Λεµεσού Φ/Σ 54/09, Οκτώβριος 2009  

Υπ. Γεωργίας, Φυσικών Πόρων & Περ/ντος, Corine Land Cover 2000 (CLC2000), Τελική Έκθεση, 

Κύπρος, 2005 

Υπουργείο Γεωργίας, φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, Τµήµα Αναπτύξεως Υδάτων «Προβλήµατα 

υδατοπροµήθειας ορεινών και ηµιορεινών περιοχών επαρχίας Λεµεσού», Κύπρος 

Υπουργείο Γεωργίας, φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος «Οδηγία Πλαίσιο για τα νερά – 

2000/60/ΕΚ, Έκθεση Μαρτίου 2007», Κύπρος, 2007 

Υπουργείο Εσωτερικών/ Τµήµα Πολεοδοµίας και Οικήσεως «Εγχειρίδιο για διατηρητέες οικοδοµές», 

Κύπρος, 2008 

 

Νόµοι – Οδηγίες ΕΕ 

Ν. 90/72 Περί Πολεοδοµίας και Χωροταξίας (όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει) 

Ν.153(I)-2003 «Για την Προστασία και ∆ιαχείριση της Φύσης και της Άγριας Ζωής» 

Ν. 131(Ι)- 2006 «που τροποποιεί τον περί προστασίας και διαχείρισης της φύσης και της άγριας 

ζωής Νόµο» 

Ν.152(I)-2003 «Για την Προστασία και ∆ιαχείριση Άγριων Πτηνών και Θηραµάτων» 

Νόµος του 1967-2003 «Περί ∆ασών» 

Ν. 8(ΙΙΙ)/2001 «Κύρωση Σύµβασης Ramsar» 

Ν. Αρ. 4(ΙΙΙ)/1996 «Κύρωση Σύµβασης για την Βιολογική Ποικιλοµορφία» 

Ν.20/1974 «Κύρωση Σύµβασης για το ∆ιεθνές Εµπόριο σε Είδη Απειλούµενα µε Εξαφάνιση (CITES)» 

Ν.23(ΙΙΙ)/99 «Κύρωση Σύµβασης των Ηνωµένων Εθνών για την Καταπολέµηση της Απερήµωσης 

(UNCCD)» 

Ο περί Αρχαιοτήτων Νόµος και ο (τροποποιητικός) Νόµος του 2006 

Ο περί επιστροφής των πολιτιστικών αγαθών Νόµος του 2002 

Ο περί εξαγωγής των πολιτιστικών αγαθών Νόµος τους 2002 

Ο περί αναγνώρισης Ιδιωτικών Μουσείων και Μουσείων των Αρχών Τοπικής Αυτοδιοίκησης 

(διαδικασία και προϋποθέσεις) Νόµος του 2009 

Οδ. 92/43/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 21ης Μαΐου 1992 για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων 
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Οδ. 97/62/ΕΚ του Συµβουλίου της 27ης Οκτωβρίου 1997 για την τεχνική και επιστηµονική 

αναπροσαρµογή της Οδ. 92/43/ΕΟΚ   

Οδ. 83/129/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 28ης Μαρτίου 1983 σχετικά µε την εισαγωγή στα κράτη µέλη 

δερµάτων ορισµένων νεογνών φώκιας και προϊόντων που προέρχονται από αυτά 

Οδ. 89/370/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 8ης Ιουνίου 1989 για την τροποποίηση της Οδηγίας 

83/129/ΕΟΚ 

Οδ. 79/409/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 2ας Απριλίου 1979 περί της διατηρήσεως των Άγριων Πτηνών 

Οδ. 97/49/ΕΚ της Επιτροπής της 29ης Ιουλίου 1997 για τροποποίηση της Οδ. 79/409/ΕΟΚ του 

Συµβουλίου και µερικής εναρµόνισης µε την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας µε τίτλο Οδ. 

92/43/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 21ης Μαΐου 1992 για τη διατήρηση των Φυσικών Οικοτόπων 

καθώς και της Άγριας Πανίδας και Χλωρίδας 

 

Ιστοσελίδες αρµόδιων Υπουργείων, Τµηµάτων και φορέων 

http://www.moi.gov.cy/tph 

http://www.fasoula.org/ 

http://www.apsiou.org/ 

http://www.moi.gov.cy/moi/DLS/dls.nsf/dmlindex_gr/dmlindex_gr?OpenDocument 

http://www.ekk.org.cy 

http://www.moa.gov.cy/moa/agriculture.nsf/environment_gr/environment_gr?OpenDocument 

http://www.moa.gov.cy/moa/agriculture.nsf/All/37DC8F222C7E3FACC2256E46004F3A46?OpenDoc

ument 

http://www.moa.gov.cy/moa/agriculture.nsf/All/F42C1B16A0AFD84FC2256E46004BBFA1?OpenDoc

ument 

http://www.mof.gov.cy/mof/cystat/statistics.nsf/index_gr/index_gr?OpenDocument 

http://www.mof.gov.cy/mof/cystat/statistics.nsf/keyf_archive_gr/keyf_archive_gr?OpenDocument 

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/ 

http://www.planning.gov.cy/planning/planning.nsf/dmlindex_gr/dmlindex_gr?OpenDocument 

http://www.structuralfunds.org.cy (Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Αειφόρος Ανάπτυξη και 

Ανταγωνιστικότητα») 

www.visitcyprus.com 
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http://www.culturalportal.moec.gov.cy/CulturalPortalGR/contact.htm, 

http://www.moec.gov.cy/ (Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισµού) 

http://www.symepa.gov.cy/symepa/symepa.nsf/All/C87DDA077215B3ECC2257546004AF381?Open

Document 

http://www.mcw.gov.cy/mcw/da/da.nsf/DMLindex_gr/DMLindex_gr?OpenDocument 

http://www.mcw.gov.cy/mcw/mcw.nsf/dmlindex_gr/dmlindex_gr?OpenDocument 

www.police.gov.cy 

http://www.ikypros.com/ 

http://www.politis-news.com/ (εφηµερίδα ΠΟΛΙΤΗΣ on-line) 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/41/Cyprus_topo.png 

http://www.limassolmunicipal.com.cy/history/greek/about_us.html 

http://www.moa.gov.cy/moa/agriculture.nsf/index_gr/index_gr?OpenDocument 

http://aiwnobia.org/ 

http://www.mcw.gov.cy/mcw/mcw.nsf/dmlindex_gr/dmlindex_gr?OpenDocument 

http://www.wbl.com.cy/ 

http://www.sbla.com.cy/article.php?id=1 

http://www.limassolmunicipal.com.cy/ 

http://www2.cs.ucy.ac.cy/~meteo/home.html 

http://www.natureofcyprus.org/introduction-greek.html 

http://www.life-natura-sites.cy.net/ 

http://www.naturemuseum.org.cy/home.html 

http://www.cyprus-nature.org/ 

http://ec.europa.eu/environment/nature/ 
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ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ 28 & ΠΑΡΝΗΘΟΣ, 144 52, ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΤΗΛ. : ++30210 280 3000 - FAX: ++30210 280 3001 
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