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ΟΜΑΓΑ ΜΔΛΔΣΖ  

 

Γηα ηελ εθπφλεζε ηνπ Ρπζκηζηηθνχ ρεδίνπ (ρεδίνπ Γξάζεο) έρνπλ εξγαζηεί νη 

εμήο εκπεηξνγλψκνλεο:  

 

 Απφ ηνλ Οίθν πκβνχισλ Πνιενδνκίαο, Κπθινθνξίαο θαη Πεξηβάιινληνο 

“ALA Planning Partnership (Environment) Ltd”: 

 Καξακνληάλε Άλλα: Πνιηηηθφο Μεραληθφο, Πνιενδφκνο θαη Δηδηθφο ζε 

ζέκαηα Κπθινθνξίαο  

 Μηραήι Μηράιεο: Μεραληθφο Υσξνηαμίαο, Πνιενδνκίαο θαη 

Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο 

 Βηνιάξε Υξηζηηάλα: Μεραληθφο Υσξνηαμίαο, Πνιενδνκίαο θαη 

Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο  

 Καινπαίδεο Αρηιιέαο: Πνιηηηθφο Μεραληθφο 

 Μηιηηάδνπο Αιέμαλδξνο: Γεσγξάθνο, Πεξηβαιινληνιφγνο  

 Γεσξγίνπ Σάζηα: Πεξηβαιινληνιφγνο  

 Κπξηάθνπ Γήκνο: Πνιηηηθφο Μεραληθφο, πγθνηλσληνιφγνο  

 Αδάκνπ ηέθαλε: Μεραληθφο Υσξνηαμίαο, Πνιενδνκίαο θαη 

Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο 

 Σζίζζηνπ Φισξεληίλα: Πνιενδφκνο, Υσξνηάθηεο  

 Ενπππνπξήο Γηψξγνο: Μεραληθφο Πεξηβάιινληνο  

 Φνίληνο Αληψλεο: Πεξηβαιινληνιφγνο 

 

 Απφ ην Αξρηηεθηνληθφ Γξαθείν “PAPA Architects”: 

 Μνξθάθεο Όκεξνο: Αξρηηέθηνλαο Μεραληθφο 

 Καινπαίδεο Γηψξγνο: Αξρηηέθηνλαο Μεραληθφο  

 Μαχξνπ Μαξία: Φνηηήηξηα Αξρηηεθηνληθήο  
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1. Δθηειεζηηθή Πεξίιεςε 

 

Γεληθά  

 

1.1 Ζ Μειέηε γηα ην «Ρπζκηζηηθφ ρέδην (ρέδην Γξάζεο) γηα ηελ θνηλφηεηα 

Γνχξξη» εθπνλείηαη ζηα πιαίζηα αλάζεζεο ηνπ «Ρπζκηζηηθνχ ρεδίνπ (ρεδίνπ 

Γξάζεο) γηα ηηο θνηλφηεηεο Άγηνο Δπηθάληνο, Γνχξξη, Καιφ Υσξηφ (Οξεηλήο) θαη 

Μηηζεξφ» απφ ην Σκήκα Πνιενδνκίαο θαη Οηθήζεσο ζηελ Κνηλνπξαμία ηεο 

Δηαηξείαο “A.L.A. Planning Partnership (Environment) Ltd” θαη ηνπ 

πλεηαηξηζκνχ “PAPA Architects”. Ζ χκβαζε ππεγξάθε ην Γεθέκβξην 2010. Ζ 

πεξηνρή κειέηεο πεξηιακβάλεη ηελ πεξηνρή πνπ βξίζθεηαη εληφο ηνπ Οξίνπ 

Αλάπηπμεο ηεο θνηλφηεηαο κε βάζε ηηο πξφλνηεο ηεο Γήισζεο Πνιηηηθήο.     

 

1.2 θνπφο ηνπ Ρπζκηζηηθνχ ρεδίνπ είλαη ε ηεθκεξησκέλε αλαγλψξηζε, αλάιπζε 

θαη αμηνιφγεζε ζεηξάο πξνηεηλνκέλσλ παξεκβάζεσλ/ κέηξσλ/ δξάζεσλ/ 

έξγσλ, γηα δηακφξθσζε ελφο ζπγθξνηεκέλνπ θαζνδεγεηηθνχ πιαηζίνπ έξγσλ 

θαη δξάζεσλ γηα ην ζσζηφ αλαπηπμηαθφ ζρεδηαζκφ ηεο θνηλφηεηαο. 

Δπηζεκαίλεηαη φηη, ν ξφινο ηνπ Ρπζκηζηηθνχ ρεδίνπ είλαη ζπκβνπιεπηηθφο/ 

θαζνδεγεηηθφο, ρσξίο νπνηαδήπνηε λνκηθή ηζρχ.  

 

1.3 χκθσλα κε ηνπο Όξνπο Δληνιήο ην Ρπζκηζηηθφ ρέδην πεξηιακβάλεη ηξεηο (3) 

θάζεηο εθπφλεζεο (Πξνκειέηε, Πξνθαηαξθηηθή Μειέηε θαη Σειηθή Μειέηε). Ζ 

Πξνκειέηε αθνξά ζηελ αλάιπζε θαη αμηνιφγεζε ηεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο 

ηεο θνηλφηεηαο, ζηε δηάγλσζε ησλ πξνβιεκάησλ θαη πξννπηηθψλ γηα ηνπο 

βαζηθνχο ηνκείο αλάπηπμεο θαη ζηνλ θαζνξηζκφ Γεληθήο ηξαηεγηθήο 

Αλάπηπμεο. Ζ Πξνθαηαξθηηθή Μειέηε αθνξά ζηελ θαηαγξαθή θαη αμηνιφγεζε 

πξνηεηλφκελσλ παξεκβάζεσλ/ κέηξσλ/ δξάζεσλ/ έξγσλ, πηζαλψλ 

ελαιιαθηηθψλ ιχζεσλ πξνο αληηκεηψπηζε ησλ αλαιπφκελσλ, αμηνινγεκέλσλ 

θαη ηεθκεξησκέλσλ ζεκάησλ πνπ πξνέθπςαλ απφ ηελ Πξνκειέηε. Ζ Σειηθή 

Μειέηε (παξφλ ηεχρνο) νξηζηηθνπνηεί ηηο πξνηάζεηο ηεο Πξνθαηαξθηηθήο 

Μειέηεο, κέζα απφ ηελ ηεθκεξησκέλε επηινγή ησλ θαηαιιειφηεξσλ 

παξεκβάζεσλ/ κέηξσλ/ δξάζεσλ/ έξγσλ δηακνξθψλνληαο έηζη ην πιαίζην 

θαζνδήγεζεο γηα ηνλ αλαπηπμηαθφ ζρεδηαζκφ ηεο θνηλφηεηαο.  
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Α‟ ΦΑΖ (Πξνκειέηε): Τθηζηάκελε Καηάζηαζε θαη Γεληθή ηξαηεγηθή 

Αλάπηπμεο  

 

1.4 Ζ θνηλφηεηα Γνχξξη ρσξνζεηείηαη ζηελ νξεηλή πεξηνρή ηεο Δπαξρίαο 

Λεπθσζίαο, πεξίπνπ ζηα 30 ρικ. λνηηνδπηηθά ηεο πφιεο ηεο Λεπθσζίαο θαη 

ραξαθηεξίδεηαη γηα ην νξεηλφ ηεο αλάγιπθν.  

 

1.5 Ο πιεζπζκφο ηεο θνηλφηεηαο ζήκεξα, αλέξρεηαη πεξίπνπ ζηνπο 300 θαηνίθνπο 

θαη έρεη δηαρξνληθά ζεκεηψζεη κεηψζεηο κε εμαίξεζε ηελ ηειεπηαία δεθαεηία 

φπνπ έρεη απμεζεί. Ζ ειηθηαθή δνκή ηνπ πιεζπζκνχ παξνπζηάδεηαη θαηά θχξην 

ιφγν ψξηκε, ρσξίο σζηφζν λα παξαγλσξίδεηαη ην πνζνζηφ ηεο ηάμεο ηνπ 27% 

πνπ αθνξά ζε λένπο, ειηθίαο κέρξη 24 εηψλ. Δπνρηθέο απμήζεηο πιεζπζκνχ 

ζεκεηψλνληαη θαηά ηα ζαββαηνθχξηαθα, ηηο αξγίεο θαη ηνπο θαινθαηξηλνχο 

κήλεο, πνπ νθείινληαη ζηελ πξνζέιεπζε απνδήκσλ θαη άιισλ παξαζεξηζηψλ 

πνπ δηαηεξνχλ θαηνηθίεο ζηελ θνηλφηεηα.  

 

1.6 Ζ πιεηνςεθία ησλ θαηνίθσλ ηεο θνηλφηεηαο απαζρνιείηαη ζε ππεξεζίεο ζηελ 

αζηηθή πεξηνρή ηεο Λεπθσζίαο. Ξερσξηζηέο κνλάδεο απαζρφιεζεο εληφο ηεο 

θνηλφηεηαο απνηεινχλ ην πθαληνπξγείν/ εξγαζηήξην πθαληηθήο, ην εξγαζηήξην 

παξαζθεπήο παξαδνζηαθψλ γιπθψλ, ελψ αμηνζεκείσηε είλαη ε ιεηηνπξγία 

ηξηψλ (3) αγξνηνπξηζηηθψλ θαηαιπκάησλ.  

 

1.7 Ζ θνηλφηεηα παξνπζηάδεη ήπηνπο ξπζκνχο αλάπηπμεο, κε επηθξαηνχζα ρξήζε 

απηή ηεο θαηνηθίαο. Ζ εκπνξηθή κνλάδα πνπ ππάξρεη ζηελ θνηλφηεηα, 

θαζίζηαηαη ηθαλνπνηεηηθή σο πξνο ηελ εμαζθάιηζε βαζηθψλ πξντφλησλ 

νηθηαθήο ρξήζεσο. Λνηπέο εμππεξεηήζεηο ζε ζέκαηα πγείαο, εθπαίδεπζεο, 

αλαςπρήο θαη παξνρήο πνηθίισλ θαηαλαισηηθψλ εηδψλ, δηνρεηεχνληαη είηε απφ 

ηελ αζηηθή πεξηνρή Λεπθσζίαο, είηε απφ γεηηνληθέο θνηλφηεηεο.   

 

1.8 πγθνηλσληαθά ην Γνχξξη ζπλδέεηαη ζηα  βφξεηα κε ην Καιφ Υσξηφ (Οξεηλήο) 

θαη κέζσ ηνπ Καινχ Υσξηνχ (Οξεηλήο) κε ηνλ θχξην δξφκν ππεξηνπηθήο 

ζεκαζίαο Λεπθσζίαο– Παιαηρσξίνπ. Ζ ππφ αλαθνξά ζχλδεζε παξέρεη ηε 

κνλαδηθή ππεξηνπηθή πξφζβαζε ζην Γνχξξη. Ζ θαηαζθεπή ηνπ 

απηνθηλεηφδξνκνπ Λεπθσζίαο– Παιαηρσξίνπ, απνηειεί πάγην αίηεκα ησλ 

θνηλνηήησλ ηεο Οξεηλήο Λεπθσζίαο, ν νπνίνο δχλαληαη λα βειηηψζεη ζεκαληηθά 

ηηο ζπλζήθεο πξφζβαζεο θαη πξνζπέιαζεο ζηελ επξχηεξε πεξηνρή. 

Πξνβιήκαηα νδηθήο αζθάιεηαο παξνπζηάδνληαη θαηά κήθνο ηνπ δξφκνπ 
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Γνπξξίνπ– Φαξκαθά, εμαηηίαο ηεο θαζεκεξηλήο δηέιεπζεο θνξηεγψλ απφ θαη 

πξνο ην ιαηνκείν Φαξκαθά. Αίηεκα ηεο θνηλφηεηαο, γηα επίιπζε ηνπ ζέκαηνο, 

απνηειεί ε θαηαζθεπή παξαθακπηήξηνπ δξφκνπ.  

 

1.9 Ζ πξφζβαζε ζηελ νηθηζηηθή πεξηνρή ηεο θνηλφηεηαο, επηηπγράλεηαη απφ θφκβν 

πνπ ζπκβάιεη ζην δξφκν Φαξκαθά– Καινχ Υσξηνχ, φπνπ έρνπλ 

θαηαζθεπαζηεί πεδνδξφκηα, αιιά έρνπλ επηζεκαλζεί πξνβιήκαηα 

θαηνιηζζήζεσλ θαηά κήθνο ηνπ. ηνλ παξαδνζηαθφ ππξήλα εληνπίδνληαη 

πνιινί ζηελνί δξφκνη πνπ ιεηηνπξγνχλ σο πεδφδξνκνη, ιφγσ πιάηνπο θαη 

θιίζεο, ρσξίο ηδηαίηεξε ζήκαλζε. Οη πεξηζζφηεξνη δξφκνη ηνπ ππξήλα είλαη 

θαιπκκέλνη κε ζθπξφδεκα, αιιά θάπνηνη απφ απηνχο δηαηεξνχλ θαη ην 

παξαδνζηαθφ πιηθφ επίζηξσζεο απφ πέηξα. Πξνβιήκαηα θπθινθνξίαο 

ζεκεηψλνληαη πεξηνδηθά επί ηνπ θεληξηθνχ δξφκνπ ηεο θνηλφηεηαο, σο 

απνηέιεζκα ηεο παξφδηαο ζηάζκεπζεο. Οξγαλσκέλνο ρψξνο ζηάζκεπζεο 

εληνπίδεηαη ζηελ πιαηεία.  

 

1.10 χκθσλα κε ηε Γήισζε Πνιηηηθήο, πνπ απνηειεί ην ρέδην Αλάπηπμεο νη 

πξφλνηεο ηνπ νπνίνπ δηέπνπλ ην Γνχξξη, ζηελ θνηλφηεηα δελ ππάξρνπλ 

θαζνξηζκέλεο πνιενδνκηθέο δψλεο, αιιά κφλν Όξην Αλάπηπμεο. ηα βφξεηα θαη 

ζηα λφηηα ηεο θνηλφηεηαο εληνπίδνληαη πεξηνρέο πνπ νξίδνληαη σο 

πξνζηαηεπφκελν ηνπίν.   

 

1.11 Σν Γνχξξη ραξαθηεξίδεηαη γηα ην πινχζην θπζηθφ πεξηβάιινλ. ην λφηην ηκήκα 

ηεο θνηλφηεηαο εληάζζεηαη ην Δζληθφ Γαζηθφ Πάξθν Μαραηξά, ελψ εληφο ησλ 

νξίσλ ηεο εκπίπηνπλ ηα θξαηηθά δάζε Παιινχξαο θαη Αζθνπέινπ. Μέξνο ηεο 

θνηλφηεηαο εκπίπηεη ζηε Εψλε Δηδηθήο Πξνζηαζίαο (ΕΔΠ) ηνπ δηθηχνπ «ΦΤΖ 

2000» πνπ θέξεη ηελ νλνκαζία «Σδηψληα», ελψ έλα κηθξφ κέξνο εκπίπηεη θαη 

εληφο ηεο Πεξηνρήο Πξνζηαζίαο ηνπ «Γάζνπο Μαραηξά». Δπίζεο, ζηελ 

θνηλφηεηα εληνπίδνληαη δχν θαηαξξάθηεο, θαζψο θαη ην Μνλνπάηη ηεο Φχζεο 

«Μνλνπάηη Γνχξξη».  

 

1.12 Ο νηθηζκφο ηνπ Γνπξξίνπ ραξαθηεξίδεηαη γηα ηελ ακθηζεαηξηθή ηνπ δηάηαμε θαη 

γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ παξαδνζηαθνχ ππξήλα πεξηκεηξηθά ηεο εθθιεζίαο. Οη 

λέεο ηάζεηο αλάπηπμεο παξαηεξνχληαη πεξηκεηξηθά ηνπ παξαδνζηαθνχ ππξήλα 

θαζψο θαη θαηά κήθνο ηνπ θπξίσο δξφκνπ πνπ δηαζρίδεη ηελ θνηλφηεηα, ελψ 

ραξαθηεξηζηηθή είλαη ε αλάπηπμε παξαζεξηζηηθήο θαηνηθίαο. Ο νηθηζκφο δηαζέηεη 

κεγάιν απφζεκα ζε δηαηεξεηέεο νηθνδνκέο, ελψ έρνπλ εληνπηζηεί 
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πεξηζζφηεξεο απφ ζαξάληα (40) νηθνδνκέο κε αμηφινγα παξαδνζηαθά ζηνηρεία 

πνπ ζψδνληαη θπξίσο ζηνλ ππξήλα.  

 

1.13 Ζ αλάιπζε θαη αμηνιφγεζε ηεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο γηα ηελ θνηλφηεηα ηνπ 

Γνπξξίνπ, ε δηάγλσζε πξνβιεκάησλ θαη πξννπηηθψλ, ηα απνηειέζκαηα ηεο 

θνηλσληθήο δηαβνχιεπζεο θαη ε αλάιπζε SWOT νδήγεζαλ ζηε δηαηχπσζε ηεο 

Γεληθήο ηξαηεγηθήο Αλάπηπμεο, ε νπνία απνηειεί ηελ πξνβνιή ηνπ 

επηζπκεηνχ ραξαθηήξα ηεο θνηλφηεηαο ζην κέιινλ. Ζ Γεληθή ηξαηεγηθή 

Αλάπηπμεο γηα ηελ θνηλφηεηα ηνπ Γνπξξίνπ είλαη «Αμηνπνίεζε ησλ 

εμεηδηθεπκέλσλ θπζηθώλ θαη πνιηηηζηηθώλ ζηνηρείσλ θαη εκπινπηηζκόο ηνπ 

παξαδνζηαθνύ ππξήλα γηα ελίζρπζε ηεο πιεζπζκηαθήο βάζεο, θαζώο θαη 

πξνώζεζε ήπηαο ηνπξηζηηθήο αλάπηπμεο γηα αύμεζε επηζθεςηκόηεηαο». 

 

Β‟ ΦΑΖ (Πξνθαηαξθηηθή Μειέηε): Καηαγξαθή θαη Αμηνιφγεζε Πξνηεηλφκελσλ 

Παξεκβάζεσλ/ Μέηξσλ/ Γξάζεσλ/ Έξγσλ  

 

1.14 Ζ Οκάδα Μειέηεο θαηέγξαςε ζεηξά παξεκβάζεσλ/ κέηξσλ/ δξάζεσλ/ έξγσλ 

θαη ελαιιαθηηθέο ιχζεηο (εθεί φπνπ ήηαλ εθηθηφ), νη νπνίεο θξίζεθε φηη κπνξνχλ 

λα ζπκβάινπλ ζηελ επίηεπμε ηεο Γεληθήο ηξαηεγηθήο Αλάπηπμεο. Γηα ηε 

δηακφξθσζε ησλ πξνηάζεσλ ιήθζεζαλ ππφςε ν βαζκφο απνδνρήο απφ ηελ 

θνηλφηεηα, θαζψο θαη άιινη παξάγνληεο φπσο, ε βησζηκφηεηα θάζε πξφηαζεο 

θαη ηα νθέιε πνπ κπνξεί λα επηθέξεη ε πινπνίεζή ηεο, ε ρξνληθή πξνβνιή ηεο, 

ην εθηηκψκελν θφζηνο, θαζψο θαη νη δπλαηφηεηεο αλάπηπμεο ζπλέξγεηαο, 

ζπκπιεξσκαηηθφηεηαο θαη αιιειεπίδξαζεο ησλ πξνηάζεσλ κεηαμχ ηνπο.  

 

1.15 Όιεο νη πξνηάζεηο αμηνινγήζεθαλ βάζεη ηεο Μεζφδνπ ηεο Πνιπθξηηεξηαθήο 

Αμηνιφγεζεο. Οξηζκέλα απφ ηα θξηηήξηα πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ αθνξνχλ ζηελ 

αληαπφθξηζε ηεο θάζε πξφηαζεο ζηνπο ηφρνπο (Γεληθφ, Δηδηθφ θαη 

Δμεηδηθεπκέλνπο), ζηηο πηζαλέο επηπηψζεηο ζηελ νηθνλνκία, ηελ θνηλσλία, ην 

θπζηθφ πεξηβάιινλ θαη ην πνιηηηζηηθφ πεξηβάιινλ ηεο θνηλφηεηαο, θαζψο θαη 

ζηηο δπλαηφηεηεο πινπνίεζεο ηεο πξφηαζεο βάζεη εηδηθψλ θξηηεξίσλ, φπσο ην 

θφζηνο, ν ρξφλνο πινπνίεζεο, ν βαζκφο απνδνρήο απφ ηελ θνηλφηεηα θ.α.  
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Γ‟ ΦΑΖ (Σειηθή Μειέηε): Σειηθέο Πξνηεηλφκελεο Παξεκβάζεηο/ Μέηξα/ 

Γξάζεηο/ Έξγα  

 

1.16 Ζ επεμεξγαζία ησλ απνηειεζκάησλ ησλ αμηνινγήζεσλ νδήγεζε ζηελ επηινγή 

ησλ θαηαιιειφηεξσλ παξεκβάζεσλ/ κέηξσλ/ δξάζεσλ/ έξγσλ εθεί φπνπ 

ππήξραλ ελαιιαθηηθέο πξνηάζεηο, ζηελ απφξξηςε νξηζκέλσλ πξνηάζεσλ θαη 

ζηελ ηεξάξρεζή ηνπο. Ζ Οκάδα Μειέηεο θαηέιεμε ζηελ θαηαγξαθή 36 

ζπλνιηθά πξνηάζεσλ, θαζψο θαη άιισλ 8 πξνηάζεσλ πεξηθεξεηαθψλ 

έξγσλ νη νπνίεο θαηαλέκνληαη γεσγξαθηθά θαη ζηηο ηέζζεξηο θνηλφηεηεο. Οη 

πξνηάζεηο θξίλεηαη φηη εθφζνλ πινπνηεζνχλ, πξφθεηηαη λα παξέκβνπλ ζην 

ρψξν κε έλα κνηίβν ήπηαο κνξθήο παξέκβαζεο θαη δξαζηηθφηεηαο θαη ζα 

επεξεάζνπλ ζεηηθά ηελ εηθφλα ηεο θνηλφηεηαο, ζε ζέκαηα πνηφηεηαο δσήο, 

ρξήζεσλ, θηηξηαθνχ θαη αξρηηεθηνληθνχ ηζηνχ θαη θπζηθνχ πεξηβάιινληνο. Οη 

πξνηάζεηο εληάζζνληαη ζε έμη (6) θαηεγνξίεο: δνκεκέλν πεξηβάιινλ, 

θπθινθνξία, θπζηθφ πεξηβάιινλ, πνιενδνκηθέο θαη αξρηηεθηνληθέο ξπζκίζεηο, 

γεληθέο δξάζεηο θαη κέηξα θαη πεξηθεξεηαθά έξγα. Μεηαμχ ησλ πξνηάζεσλ 

πεξηιακβάλνληαη ε αλαβάζκηζε ηνπ θνηλνηηθνχ γεπέδνπ, ε αλαδηακφξθσζε ηεο 

θεληξηθήο πιαηείαο, ε δεκηνπξγία Κέληξνπ Απαζρφιεζεο Ζιηθησκέλσλ, ε 

αλάδεημε Αξραίσλ Μλεκείσλ, ε δεκηνπξγία ππαίζξηνπ ακθηζεάηξνπ, ε 

δηακφξθσζε δηαδξνκψλ γηα πεδνχο θαη πνδειάηεο θ.α.  

 

1.17 Οη πξνηάζεηο ζπλδέζεθαλ κε ηα απνηειέζκαηα ηεο Πξνκειέηεο θαη 

παξνπζηάδνληαη ηεξαξρεκέλα ζηνλ Πίλαθα 18.4 θαη ζηνλ Πίλαθα 18.5. Γηα ηελ 

ηεξάξρεζε, νη πξνηάζεηο νκαδνπνηήζεθαλ κε βάζε ηνλ ρξνληθφ 

πξνγξακκαηηζκφ ηνπο (βξαρππξφζεζκεο, κεζνπξφζεζκεο θαη 

καθξνπξφζεζκεο) θαη γηα θαζεκηά δφζεθε βαζκφο πξνηεξαηφηεηαο (Α, Β, Γ), 

αλάινγα κε ηε ζεκαληηθφηεηά ηνπο. Γηα θάζε πξφηαζε ππάξρνπλ πξφζζεηεο 

πιεξνθνξίεο πνπ αθνξνχλ ζηελ πεξηνρή ρσξνζέηεζεο, ζηνλ πξνζεγγηζηηθφ 

πξνυπνινγηζκφ, ζην βαζκφ απνδνρήο απφ ηελ θνηλφηεηα θαη ζηελ πεγή 

ρξεκαηνδφηεζεο. 

 

Σεκείσζε  

 

1.18 Όιεο νη απφςεηο θαη ηα ζπκπεξάζκαηα πνπ πεξηέρνληαη ζε απηφ ην Ρπζκηζηηθφ 

ρέδην (ρέδην Γξάζεο) εθθξάδνπλ ηνπο ζπληάθηεο ηνπ θαη σο εθ ηνχηνπ, δελ 

αληηπξνζσπεχνπλ θαη‟ αλάγθε ηηο απφςεηο ηνπ Σκήκαηνο Πνιενδνκίαο θαη 

Οηθήζεσο ή νπνηαζδήπνηε άιιεο Γεκφζηαο Αξρήο. Σν Σκήκα Πνιενδνκίαο θαη 
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Οηθήζεσο, δελ εγγπάηαη ηελ αθξίβεηα ησλ δεδνκέλσλ πνπ πεξηέρνληαη ζε απηφ, 

νχηε αλαιακβάλεη ηελ επζχλε γηα ηελ νπνηαδήπνηε ρξήζε ηνπο. 

 

1.19 Σν Ρπζκηζηηθφ ρέδην (ρέδην Γξάζεο) δελ αληηθαζηζηά ή ππνθαζηζηά ην ηζρχνλ 

ρέδην Αλάπηπμεο (Γήισζε Πνιηηηθήο θαη Πνιενδνκηθέο Εψλεο), αθνχ δελ έρεη 

νπνηαλδήπνηε λνκηθή ηζρχ θαη δελ δεκηνπξγεί ππνρξέσζε νπνηαζδήπνηε 

Αξρήο ή Οξγαληζκνχ γηα ηελ δέζκεπζε θνλδπιίσλ ή άιισλ πφξσλ ζε ζρέζε 

κε ηελ πινπνίεζε ησλ πξνηάζεσλ πνπ πεξηέρνληαη ζε απηφ. Γηα ηελ πινπνίεζε 

ησλ πξνηάζεσλ ζα πξέπεη λα αθνινπζεζνχλ νη δηαδηθαζίεο πνπ πξνβιέπνληαη 

απφ ηηο ζρεηηθέο λνκνζεζίεο. 

 

1.20 Ζ κειέηε θαη φια ηα ζρεηηθά ζηνηρεία πνπ πεξηέρνληαη ζε απηή φπσο ράξηεο, 

δηαγξάκκαηα, ζρέδηα, πξνδηαγξαθέο, πιάλα, ζηαηηζηηθά ζηνηρεία, ππνινγηζκνί 

θαη θάζε άιιν ζρεηηθφ έγγξαθν ή πιηθφ πνπ απνθηάηαη, ζπγθεληξψλεηαη ή 

θαηαξηίδεηαη απφ ηνλ Αλάδνρν πνπ εθπφλεζε ην Ρπζκηζηηθφ ρέδην (ρέδην 

Γξάζεο), είλαη εκπηζηεπηηθά θαη αλήθνπλ ζηελ απφιπηε ηδηνθηεζία ηεο 

Αλαζέηνπζαο Αξρήο. 

 

1.21 Γηα ηελ αλάζεζε ζε Ηδηψηεο πκβνχινπο επηκέξνπο αξρηηεθηνληθψλ, 

πνιενδνκηθψλ θαη άιισλ κειεηψλ πνπ αθνξνχλ δηάθνξεο ρσξηθέο επεκβάζεηο 

ζα πξέπεη λα αθνινπζνχληαη νη ζεζκνπνηεκέλεο απφ ην Κξάηνο δηαδηθαζίεο.  

 

 

 



ΡΤΘΜΗΣΗΚΟ ΥΔΓΗΟ (ΥΔΓΗΟ ΓΡΑΖ) ΓΗΑ ΣΗ ΚΟΗΝΟΣΖΣΔ 
ΑΓΗΟ ΔΠΗΦΑΝΗΟ, ΓΟΤΡΡΗ, ΚΑΛΟ ΥΩΡΗΟ (ΟΡΔΗΝΖ) ΚΑΗ ΜΗΣΔΡΟ   

ΣΔΛΗΚΖ ΜΔΛΔΣΖ – ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΓΟΤΡΡΗ  

ALA Planning Partnership (Environment) Ltd 
θαη PAPA Architects 

 
 

 15 

2. Δηζαγσγή  

 

2.1. θνπφο Ρπζκηζηηθνχ ρεδίνπ θαη Πεξηνρή Μειέηεο  

 

2.1.1 Ζ Μειέηε ηνπ «Ρπζκηζηηθνχ ρεδίνπ (ρεδίνπ Γξάζεο) γηα ηελ θνηλφηεηα 

Γνχξξη» εθπνλείηαη ζηα πιαίζηα ησλ Όξσλ Δληνιήο ηεο χκβαζεο πνπ 

πξνθεξχρζεθε κε ηελ Πξνθήξπμε κε αξηζκφ 101/2009 γηα ην «Ρπζκηζηηθφ 

ρέδην (ρέδην Γξάζεο) γηα ηηο θνηλφηεηεο Άγηνο Δπηθάληνο, Γνχξξη, Καιφ 

Υσξηφ (Οξεηλήο) θαη Μηηζεξφ». Ζ χκβαζε ππνγξάθεθε κεηαμχ ηνπ Σκήκαηνο 

Πνιενδνκίαο θαη Οηθήζεσο θαη ηεο Κνηλνπξαμίαο κεηαμχ ηεο Δηαηξείαο    

“A.L.A. Planning Partnership (Environment) Ltd” θαη ηνπ πλεηαηξηζκνχ    

“PAPA Architects” ζηηο 28 Γεθεκβξίνπ 2010. Σν Έξγν ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ 

ηελ Κππξηαθή Γεκνθξαηία θαη ηελ Δπξσπατθή Έλσζε (Δπηρεηξεζηαθφ 

Πξφγξακκα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο «Αεηθφξνο Αλάπηπμε θαη 

Αληαγσληζηηθφηεηα 2007–2013»). Σν χςνο ηεο ζπγρξεκαηνδφηεζεο αλαιχεηαη 

ζε 50% Δπξσπατθή Έλσζε, 40% Κξαηηθφο Πξνυπνινγηζκφο θαη 10% 

ζπλεηζθνξά θνηλφηεηαο. 

 

2.1.2 χκθσλα κε ηελ αλσηέξσ χκβαζε, ε εηνηκαζία ηνπ Ρπζκηζηηθνχ ρεδίνπ 

πξνθχπηεη κέζα απφ ηελ αλάγθε γηα δηακφξθσζε κηαο ζπγθεθξηκέλεο θαη 

αλαιπηηθήο πξφηαζεο γηα ηνλ πξνγξακκαηηζκφ ηεο αλάπηπμεο ηεο θνηλφηεηαο 

Γνπξξίνπ θαη ηνλ εληνπηζκφ ησλ απαξαίηεησλ γηα ηελ θνηλφηεηα αλαπηπμηαθψλ 

έξγσλ θαη δξάζεσλ, ψζηε λα επηηεπρζεί ε βηψζηκε αλαβάζκηζε θαη 

αλαδσνγφλεζή ηεο. Γηα ηελ επίηεπμε απηνχ ηνπ γεληθνχ ζηφρνπ, ζα πξέπεη, 

κεηαμχ άιισλ λα γίλεη ζσζηή αμηνπνίεζε Σνπηθψλ, αιιά θπξίσο Δπξσπατθψλ 

Πξνγξακκάησλ πνπ αθνξνχλ ηελ αλάπηπμε ηεο ππαίζξνπ. 

 

2.1.3 Σν Ρπζκηζηηθφ ρέδην γηα ηελ θνηλφηεηα Γνχξξη, απνηειεί έλα ιεπηνκεξέο 

αλαπηπμηαθφ ζρέδην ηνπ νηθηζκνχ ην νπνίν ζα θαηαζηεί έλα ρξήζηκν 

ζπκβνπιεπηηθφ πνιενδνκηθφ εξγαιείν πνπ ζα θαηεπζχλεη θαη ζα ξπζκίδεη ηελ 

ηδησηηθή θαη δεκφζηα αλαπηπμηαθή πξσηνβνπιία γηα έξγα, παξεκβάζεηο θαη 

δξάζεηο γηα ηελ πξνψζεζε κηαο πξαγκαηηθά βηψζηκεο αλάπηπμεο, ηελ 

αλαβάζκηζε ηεο πνηφηεηαο ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ηελ πξνζέιθπζε 

νηθνλνκηθψλ θαη άιισλ δξαζηεξηνηήησλ. Σν Ρπζκηζηηθφ ρέδην δελ ζα 

αληηθαηαζηήζεη ηε Γήισζε Πνιηηηθήο, αιιά ζα απνηειεί θαζνδεγεηηθφ εξγαιείν 

θπξίσο γηα ηελ Κνηλνηηθφ πκβνχιην.  
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2.1.4 Ζ εηνηκαζία ηνπ Ρπζκηζηηθνχ ρεδίνπ απνζθνπεί ζηελ ηεθκεξησκέλε 

αλαγλψξηζε, αλάιπζε θαη αμηνιφγεζε ζεηξάο πξνηεηλνκέλσλ παξεκβάζεσλ/ 

κέηξσλ/ δξάζεσλ, ψζηε λα δηακνξθσζεί έλα ζπγθξνηεκέλν θαζνδεγεηηθφ 

πιαηζίνπ έξγσλ θαη δξάζεσλ γηα ην ζσζηφ αλαπηπμηαθφ ζρεδηαζκφ ηεο 

θνηλφηεηαο. Σν Ρπζκηζηηθφ ρέδην κέζα απφ ην ζπκβνπιεπηηθφ ηνπ ξφιν κπνξεί 

λα θαηεπζχλεη θαη λα ηεξαξρεί ηελ πινπνίεζε βαζηθψλ έξγσλ ππνδνκήο θαη 

αλάπηπμεο δηεπξχλνληαο ηηο πξννπηηθέο αλάπηπμεο ηεο πεξηνρήο απφ ηνλ 

ηδησηηθφ θαη δεκφζην ηνκέα, κπνξεί λα δηεπθνιχλεη ηελ ππνβνιή αηηήζεσλ γηα 

αλάπηπμε θαη λα απνηειεί έλα ρξήζηκν εγρεηξίδην γηα επαγγεικαηίεο ζηνλ ηνκέα 

ηνπ ζρεδηαζκνχ. Ζ ζεζκνζέηεζε ηνπ Ρπζκηζηηθνχ ρεδίνπ ή νξηζκέλσλ 

πξνλνηψλ/ πξνηάζεσλ ηνπ ζηα πιαίζηα ηεο Πνιενδνκηθήο Ννκνζεζίαο, είλαη 

ζέκα πνπ ζα πξέπεη λα απαζρνιήζεη ηνπο Αξκφδηνπο Φνξείο ζε 

κεηαγελέζηεξν ζηάδην, ψζηε λα πξνσζεζνχλ νη αλαγθαίεο δηαδηθαζίεο ζηα 

πιαίζηα ηεο Πνιενδνκηθήο Ννκνζεζίαο. 

 

2.1.5 Σα Ρπζκηζηηθά ρέδηα ζα απνηεινχλ πνιχ ζεκαληηθά εξγαιεία 

πξνγξακκαηηζκνχ ηεο αλάπηπμεο ηεο θάζε θνηλφηεηαο, θαζψο ζα πεξηέρνπλ 

έλα νινθιεξσκέλν θαη ηεθκεξησκέλν πξνγξακκαηηθφ πιαίζην έξγσλ κέηξσλ 

θαη δξάζεσλ πνπ ζα ζηνρεχνπλ ζηελ αλαδσνγφλεζε θαη βηψζηκε αλάπηπμε ηεο 

θνηλφηεηαο. Σν πξνγξακκαηηθφ πιαίζην ζα πεξηέρεη ηελ ηεξάξρεζε ζε ζεκαζία, 

ησλ πξνηάζεσλ, ηνλ επηζπκεηφ ρξφλν πινπνίεζεο ηνπο θαζψο θαη έλα 

πξνθαηαξθηηθφ πξνυπνινγηζκφ ηεο δαπάλεο ησλ έξγσλ. Ζ πξνψζεζε 

πινπνίεζεο ησλ πξνηεηλφκελσλ έξγσλ, κέηξσλ θαη δξάζεσλ ελαπφθεηηαη 

απνθιεηζηηθά ζε ελέξγεηεο θαη πξσηνβνπιίεο πνπ ζα πξέπεη λα γίλνπλ θαη λα 

αλαπηπρζνχλ απφ ην Κνηλνηηθφ πκβνχιην. Ζ πινπνίεζε ησλ έξγσλ πνπ ζα 

πξνηαζνχλ απαηηεί ηελ πεξαηηέξσ πξνψζεζε ηνπο κε ιεπηνκεξέζηεξν 

ζρεδηαζκφ κέζα απφ δηαδηθαζίεο δηαγσληζκψλ, θαζψο επίζεο θαη ηελ 

εμαζθάιηζε ησλ απαξαίηεησλ θνλδπιίσλ γηα ηελ πινπνίεζε ηνπο. ε 

πεξίπησζε πνπ ην Κνηλνηηθφ πκβνχιην δελ επηδείμεη ηνλ απαηηνχκελν δήιν γηα 

ηελ εθαξκνγή ησλ πξνηάζεσλ ηνπ Ρπζκηζηηθνχ ρεδίνπ, ηφηε ν ηειηθφο ζηφρνο 

ηνπ Ρπζκηζηηθνχ ρεδίνπ πνπ είλαη ε πινπνίεζε ηνπ πξνγξακκαηηθνχ πιαηζίνπ 

ζα απνηχρεη.  

 

2.1.6 χκθσλα κε ηνπο Όξνπο Δληνιήο, ε Πεξηνρή Μειέηεο ηνπ Ρπζκηζηηθνχ 

ρεδίνπ πεξηιακβάλεη ηελ πεξηνρή πνπ βξίζθεηαη κέζα ζε Όξηα Αλάπηπμεο κε 

βάζε ηηο πξφλνηεο ηεο Γήισζεο Πνιηηηθήο (βι. Υάξηε 1). Σν Ρπζκηζηηθφ ρέδην 

επηθεληξψλεηαη ζηελ Πεξηνρή Μειέηεο, αιιά ηαπηφρξνλα αμηνινγεί νιφθιεξε ηε 
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δηνηθεηηθή πεξηνρή ηεο θνηλφηεηαο θαη ηδηαίηεξα ην θπζηθφ πεξηβάιινλ ηεο 

επξχηεξεο πεξηνρήο, ψζηε λα εληνπηζηνχλ ηπρφλ ζεκαληηθά ζηνηρεία/ 

παξάγνληεο πνπ πηζαλφ λα επεξεάζνπλ ηε ζηξαηεγηθή, ηνπο ζηφρνπο θαη ην 

ιεπηνκεξή ζρεδηαζκφ ηνπ Ρπζκηζηηθνχ ρεδίνπ.  

 

2.1.7 Σν παξφλ ηεχρνο απνηειεί ηελ Σειηθή Μειέηε ηνπ Ρπζκηζηηθνχ ρεδίνπ, ε 

νπνία απνηειεί ηελ Γ‟ Φάζε ζε ζπλέρεηα ηεο Πξνκειέηεο θαη ηεο 

Πξνθαηαξθηηθήο Μειέηεο (Α‟ Φάζε θαη Β‟ Φάζε, αληίζηνηρα). ηελ Σειηθή 

Μειέηε παξνπζηάδεηαη ην γεληθφ πιαίζην γηα ηελ θαζνδήγεζε ηεο 

αλάπηπμεο ζηελ θνηλφηεηα κέζα απφ έλα ηειηθφ θαηάινγν πξνηεηλφκελσλ 

παξεκβάζεσλ/ κέηξσλ/ δξάζεσλ/ έξγσλ πξνο επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηνπ 

Ρπζκηζηηθνχ ρεδίνπ. εκεηψλεηαη φηη ζηα πιαίζηα ηεο αλσηέξσ χκβαζεο 

έρνπλ ήδε ζπκπιεξσζεί θαη ππνβιεζεί ε Πξνκειέηε θαη ε Πξνθαηαξθηηθή 

Μειέηε ηνπ Ρπζκηζηηθνχ ρεδίνπ. Ζ Πξνκειέηε έρεη ήδε εγθξηζεί θαη ζχκθσλα 

κε ηνπο Όξνπο Δληνιήο, ηα Κεθάιαηα 3 έσο 16 ηεο παξνχζαο Έθζεζεο, 

πεξηιακβάλνπλ ην ηειηθφ θαη εγθξηκέλν θείκελν ηεο Πξνκειέηεο. 

 

2.1.8 Αληηθείκελν ηεο Πξνκειέηεο πνπ ζπκπιεξψζεθε, είλαη ε αλάιπζε, αμηνιφγεζε 

θαη δηάγλσζε ηεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο ηεο θνηλφηεηαο, ε δηάγλσζε ησλ 

πξνβιεκάησλ θαη ησλ πξννπηηθψλ γηα ηνπο βαζηθνχο ηνκείο αλάπηπμεο θαη ν 

θαζνξηζκφο ζηφρσλ θαη επηδηψμεσλ, θαζψο θαη ν θαζνξηζκφο ηεο Γεληθήο 

ηξαηεγηθήο Αλάπηπμεο ηνπ Ρπζκηζηηθνχ ρεδίνπ θαη ησλ ζεκάησλ πνπ ζα 

πξέπεη λα αμηνινγεζνχλ θαη λα αληηκεησπηζηνχλ γηα επίηεπμε ηνπ Γεληθνχ θαη 

Δηδηθνχ ηφρνπ ηνπ Ρπζκηζηηθνχ ρεδίνπ. Με βάζε ηνπο Όξνπο Δληνιήο ε 

Πξνκειέηε ππνβιήζεθε ζηελ Αλαζέηνπζα Αξρή ζηηο 16 Μαΐνπ 2011. Ζ Οκάδα 

Μειέηεο πξνέβε ζε ηξνπνπνηήζεηο ηεο Πξνκειέηεο κε βάζε ζρφιηα/ 

παξαηεξήζεηο ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο θαη ηειηθά ε Πξνκειέηε εγθξίζεθε ηνλ 

επηέκβξην 2011.   

 

2.1.9 Με βάζε ηα απνηειέζκαηα ηεο Πξνκειέηεο, ε Γεληθή ηξαηεγηθή ηνπ 

Ρπζκηζηηθνχ ρεδίνπ δηαηππψλεηαη σο εμήο: «Αμηνπνίεζε ησλ εμεηδηθεπκέλσλ 

θπζηθώλ θαη πνιηηηζηηθώλ ζηνηρείσλ θαη εκπινπηηζκόο ηνπ παξαδνζηαθνύ 

ππξήλα γηα ελίζρπζε ηεο πιεζπζκηαθήο βάζεο, θαζώο θαη πξνώζεζε ήπηαο 

ηνπξηζηηθήο αλάπηπμεο γηα αύμεζε επηζθεςηκόηεηαο». 

 

2.1.10 Ζ εθπφλεζε ηεο Πξνθαηαξθηηθήο Μειέηεο ζηεξίρζεθε ζηα απνηειέζκαηα ηεο 

Πξνκειέηεο (θπξίσο ηεο Αλάιπζεο SWOT) θαη έρεη σο αληηθείκελν ηελ 
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θαηαγξαθή θαη αμηνιφγεζε πξνηεηλφκελσλ παξεκβάζεσλ/ κέηξσλ/ 

δξάζεσλ/ έξγσλ (βξαρππξφζεζκσλ θαη καθξνπξφζεζκσλ), πηζαλψλ 

ελαιιαθηηθψλ ιχζεσλ πξνο αληηκεηψπηζε ησλ αλαιπφκελσλ, αμηνινγεκέλσλ 

θαη ηεθκεξησκέλσλ ζεκάησλ πνπ πξνέθπςαλ απφ ηελ Πξνκειέηε. Ζ 

αμηνιφγεζε ησλ πξνηάζεσλ έγηλε κε ηε ρξήζε ηεο Μεζφδνπ ηεο 

Πνιπθξηηεξηαθήο Αμηνιόγεζεο, θαηά ηελ νπνία ιήθζεθαλ ππφςε θαηά πφζν ε 

θάζε πξφηαζε αληαπνθξίλεηαη ζηνπο ηφρνπο (Γεληθφ, Δηδηθφ θαη 

Δμεηδηθεπκέλνπο), νη πηζαλέο επηπηψζεηο ζηελ νηθνλνκία, ηελ θνηλσλία, ην 

θπζηθφ πεξηβάιινλ θαη ην πνιηηηζηηθφ πεξηβάιινλ ηεο θνηλφηεηαο, θαζψο θαη νη 

δπλαηφηεηεο πινπνίεζεο ηεο πξφηαζεο βάζεη εηδηθψλ θξηηεξίσλ/ παξακέηξσλ.  

 

2.1.11 Ζ Σειηθή Μειέηε νξηζηηθνπνηεί ηηο πξνηάζεηο ηεο Πξνθαηαξθηηθήο Μειέηεο, 

κέζα απφ ηελ ηεθκεξησκέλε επηινγή ησλ θαηαιιειφηεξσλ παξεκβάζεσλ/ 

κέηξσλ/ δξάζεσλ/ έξγσλ. Οη ηειηθέο πξνηάζεηο έρνπλ ηεξαξρεζεί θαη 

πεξηγξάθνληαη πιήξσο κέζα απφ θείκελν (βι. Κεθάιαην 18), ζθίηζα, 

ζρεδηαγξάκκαηα, θσηνγξαθίεο (βι. Παξάξηεκα V) θαη ράξηεο (φπνπ ήηαλ 

αλαγθαίν).  

 

2.1.12 Όιεο νη απφςεηο θαη ηα ζπκπεξάζκαηα πνπ πεξηέρνληαη ζε απηφ ην Ρπζκηζηηθφ 

ρέδην (ρέδην Γξάζεο) εθθξάδνπλ ηνπο ζπληάθηεο ηνπ θαη σο εθ ηνχηνπ, δελ 

αληηπξνζσπεχνπλ θαη‟ αλάγθε ηηο απφςεηο ηνπ Σκήκαηνο Πνιενδνκίαο θαη 

Οηθήζεσο ή νπνηαζδήπνηε άιιεο Γεκφζηαο Αξρήο. Σν Σκήκα Πνιενδνκίαο θαη 

Οηθήζεσο, δελ εγγπάηαη ηελ αθξίβεηα ησλ δεδνκέλσλ πνπ πεξηέρνληαη ζε απηφ, 

νχηε αλαιακβάλεη ηελ επζχλε γηα ηελ νπνηαδήπνηε ρξήζε ηνπο. 

 

2.1.13 Σν Ρπζκηζηηθφ ρέδην (ρέδην Γξάζεο) δελ αληηθαζηζηά ή ππνθαζηζηά ην ηζρχνλ 

ρέδην Αλάπηπμεο (Γήισζε Πνιηηηθήο θαη Πνιενδνκηθέο Εψλεο) αθνχ δελ έρεη 

νπνηαλδήπνηε λνκηθή ηζρχ θαη δελ δεκηνπξγεί ππνρξέσζε νπνηαζδήπνηε 

Αξρήο ή Οξγαληζκνχ γηα ηελ δέζκεπζε θνλδπιίσλ ή άιισλ πφξσλ ζε ζρέζε 

κε ηελ πινπνίεζε ησλ πξνηάζεσλ πνπ πεξηέρνληαη ζε απηφ. Γηα ηελ πινπνίεζε 

ησλ πξνηάζεσλ ζα πξέπεη λα αθνινπζεζνχλ νη δηαδηθαζίεο πνπ πξνβιέπνληαη 

απφ ηηο ζρεηηθέο λνκνζεζίεο. 

 

2.1.14 Ζ κειέηε θαη φια ηα ζρεηηθά ζηνηρεία πνπ πεξηέρνληαη ζε απηή φπσο ράξηεο, 

δηαγξάκκαηα, ζρέδηα, πξνδηαγξαθέο, πιάλα, ζηαηηζηηθά ζηνηρεία, ππνινγηζκνί 

θαη θάζε άιιν ζρεηηθφ έγγξαθν ή πιηθφ πνπ απνθηάηαη, ζπγθεληξψλεηαη ή 

θαηαξηίδεηαη απφ ηνλ Αλάδνρν πνπ εθπφλεζε ην Ρπζκηζηηθφ ρέδην (ρέδην 
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Γξάζεο), είλαη εκπηζηεπηηθά θαη αλήθνπλ ζηελ απφιπηε ηδηνθηεζία ηεο 

Αλαζέηνπζαο Αξρήο. 

 

2.1.15 Γηα ηελ αλάζεζε ζε Ηδηψηεο πκβνχινπο επηκέξνπο αξρηηεθηνληθψλ, 

πνιενδνκηθψλ θαη άιισλ κειεηψλ πνπ αθνξνχλ δηάθνξεο ρσξηθέο επεκβάζεηο 

ζα πξέπεη λα αθνινπζνχληαη νη ζεζκνπνηεκέλεο απφ ην Κξάηνο δηαδηθαζίεο. 

 

2.2. ηφρνη Ρπζκηζηηθνχ ρεδίνπ 

 

2.2.1 Οη ηφρνη ηνπ Ρπζκηζηηθνχ ρεδίνπ φπσο θαζνξίδνληαη ζηνπο ζρεηηθνχο Όξνπο 

Δληνιήο πεξηγξάθνληαη ζηε ζπλέρεηα.  

 

2.2.2 Ο Γεληθφο ηφρνο ηνπ Έξγνπ είλαη ε Γεκηνπξγία κηαο Βηψζηκεο θνηλφηεηαο, 

ν νπνίνο ζα επηηεπρζεί κέζα απφ ηνπο αθφινπζνπο επί κέξνπο ζηφρνπο: 

 Ζ δεκηνπξγία κηαο βηψζηκεο θνηλφηεηαο θαη ε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο δσήο 

ζα επηηεπρζεί κέζα απφ ηελ αλαδσνγφλεζε ηεο θνηλφηεηαο θαη πξνυπνζέηεη 

ηελ πινπνίεζε ζεηξάο παξεκβάζεσλ γηα ηε βειηίσζε ηεο ειθπζηηθφηεηαο 

ηεο πεξηνρήο κειέηεο σο ηφπνπ εξγαζίαο, άζθεζεο επηρεηξεκαηηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο θαη δηακνλήο. 

 Με ζηφρν επίζεο ηελ ελίζρπζε ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο, ζα πξέπεη λα 

εληζρπζεί ε ζπλεξγαζία θαη ν ζπληνληζκφο ηεο Σνπηθήο Αξρήο κε ην 

δεκφζην ηνκέα, θαζψο θαη κε ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα γηα ηελ πξνψζεζε ησλ 

έξγσλ/ δξάζεσλ.  

 Απαηηείηαη ε δξνκνιφγεζε κηαο ζεηξάο παξεκβάζεσλ πνπ ζα ζηνρεχνπλ 

ζηε δηακφξθσζε ζπλζεθψλ γηα ηελ αλάπηπμε λέσλ νηθνλνκηθψλ 

δξαζηεξηνηήησλ θπξίσο ζην ηνκέα ησλ ππεξεζηψλ, κε έκθαζε ζηνλ 

ηνπξηζκφ γηα ηελ δηαθνξνπνίεζε ηεο νηθνλνκηθήο βάζεο θαη ηελ δεκηνπξγία 

ζέζεσλ εξγαζίαο ψζηε λα επηηεπρζεί ε ζπγθξάηεζε θαη πξνζέιθπζε 

πιεζπζκνχ. Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηελ δηαθνξνπνίεζε ηεο 

νηθνλνκίαο αιιά θαη ηε βειηίσζε ηεο ειθπζηηθφηεηαο ηεο ππφ κειέηε 

θνηλφηεηαο σο ηφπνπ θαηνηθίαο θαη επελδχζεσλ, είλαη ε χπαξμε 

ηθαλνπνηεηηθνχ επηπέδνπ ππνδνκψλ πξνζπειαζηκφηεηαο θαη ε πξφζβαζε 

ζε ππεξεζίεο γεληθνχ νηθνλνκηθνχ ζθνπνχ. Ζ πξνζπειαζηκφηεηα, κε ηελ 

αλαβάζκηζε ηνπ νδηθνχ δηθηχνπ ησλ ζπλδεηήξησλ αμφλσλ κεηαμχ ηνπο θαη 

κε ηηο αζηηθέο πεξηνρέο, φζν θαη ζε φξνπο δηάρπζεο ηεο ρξήζεο ησλ 

Σερλνινγηψλ Πιεξνθνξηθήο θαη Δπηθνηλσληψλ (ΣΠΔ), ζα ζπκβάιινπλ ζην 
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ζηφρν ηεο ζπγθξάηεζεο ηνπ πιεζπζκνχ. Ζ βειηίσζε ηεο πξνζβαζηκφηεηαο 

κέζα απφ ηε βειηίσζε ηνπ νδηθνχ δηθηχνπ θαη ηελ αμηνπνίεζε ησλ ΣΠΔ γηα 

ηε κείσζε ησλ κεηαθηλήζεσλ θαη ε δηεπθφιπλζε ηεο «επηθνηλσλίαο» κε ηηο 

Γεκφζηεο Αξρέο απνηειεί επίζεο κηα απφ ηηο πξνηεξαηφηεηεο γηα ηελ ππφ 

κειέηε πεξηνρή.  

 Με ζηφρν ηελ αλάπηπμε ηεο θνηλφηεηαο, θαη πξνζέιθπζε επηζθεπηψλ ζα 

πξνσζεζεί ε βειηίσζε ηνπ δνκεκέλνπ πεξηβάιινληνο, αμηνπνηψληαο ην 

αμηφινγν πεξηβαιινληηθφ θαη πνιηηηζηηθφ πεξηβάιινλ. Δπηπξφζζεηα, ε 

βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο δσήο ζα πξνσζεζεί θαη κέζα απφ ηε βειηίσζε ηεο 

πξφζβαζεο ζε ηαηξηθέο ππεξεζίεο, κέζσ ηεο αλαβάζκηζεο ησλ Γεκφζησλ 

Αγξνηηθψλ Ηαηξηθψλ Κέληξσλ θαη άιισλ Γεκφζησλ Τπεξεζηψλ 

δεπηεξνβάζκηαο ηαηξηθήο θξνληίδαο. 

 Θα πξνσζεζεί επίζεο ε δηαθνξνπνίεζε ηεο νηθνλνκηθήο βάζεο κέζα απφ 

κηα ζεηξά παξεκβάζεσλ γηα ελίζρπζε θαη ζηήξημε ησλ επηρεηξήζεσλ. Έηζη ν 

ηνπξηζκφο ηεο ππαίζξνπ, θαηάιιεια πξνζαξκνζκέλνο ζηηο ηδηαηηεξφηεηεο 

ηνπ θπζηθνχ θαη πνιηηηζηηθνχ πεξηβάιινληνο ηεο ππαίζξνπ αλαδεηθλχεηαη ζε 

ζεκαληηθή νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα. Ζ αλάπηπμε ηνπ, νθείιεη λα ζέβεηαη 

ηηο εχζξαπζηεο ηζνξξνπίεο ηνπ αγξνηηθνχ ηνπίνπ (ζρεηηθά κέηξα 

πξνσζνχληαη κέζσ ηνπ Πξνγξάκκαηνο Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο) θαη 

πξνυπνζέηεη ηελ χπαξμε επαξθψλ ππνδνκψλ. 

 Τπάξρεη επίζεο αλάγθε πξνψζεζεο ηεο νινθιεξσκέλεο αλάπηπμεο, κέζσ 

ηνπ αλαγθαίνπ ζρεδηαζκνχ, ζε επξχηεξεο ρσξηθέο ελφηεηεο. Παξάιιεια, 

πέξαλ ηεο ζηήξημεο ησλ επηρεηξήζεσλ γηα δηαθνξνπνίεζε ησλ νηθνλνκηθψλ 

δξαζηεξηνηήησλ, πξνθχπηεη αλάγθε νινθιήξσζεο ηεο πξνζπάζεηαο πνπ 

άξρηζε ηελ πεξίνδν 2004 –2006, ζηα πιαίζηα ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ 

Πξνγξάκκαηνο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο «Δληαίν Έγγξαθν 

Πξνγξακκαηηζκνχ ηφρνπ 2, Μέηξν 1.3, Αλάπηπμε Βηψζηκσλ Κνηλνηήησλ»,  

γηα ζπκπιήξσζε ησλ ππνδνκψλ γηα βειηίσζε ηεο ειθπζηηθφηεηαο ησλ 

πεξηνρψλ ηεο ππαίζξνπ. 

 

2.2.3 Ο Δηδηθφο ηφρνο ηνπ Έξγνπ είλαη ε αλάπηπμε ηεο πεξηνρήο κειέηεο ηεο 

θαη ε ελίζρπζε ηεο πξνζβαζηκφηεηαο θαη ζα επηηεπρζεί κέζα απφ ηνπο 

αθφινπζνπο επί κέξνπο ζηφρνπο: 

 Ζ πξνζέιθπζε επηζθεπηψλ θαη ε πεξαηηέξσ αλάπηπμε ηεο πεξηνρήο 

κειέηεο ζα επηηεπρζεί κέζα απφ ηε δεκηνπξγία κηαο βηψζηκεο θνηλφηεηαο. 
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ηα πιαίζηα απηά ζα πξνσζεζνχλ έξγα δνκεκέλνπ πεξηβάιινληνο θαη 

βειηίσζεο ηεο πνιηηηζηηθήο δνκήο. 

 Δπηπξφζζεηα, ζα πξνσζεζνχλ παξεκβάζεηο γηα ηε βειηίσζε ηεο 

πξνζβαζηκφηεηαο ηεο πεξηνρήο κειέηεο πνπ αθνξνχλ ηελ δηάρπζε ησλ 

ΣΠΔ θαη ηελ αλαβάζκηζε ηνπ νδηθνχ δηθηχνπ, δειαδή ησλ επαξρηαθψλ 

θπξίσλ δξφκσλ θαη εηδηθφηεξα ησλ ζπλδεηήξησλ αμφλσλ κεηαμχ ηνπο θαη κε 

ηηο αζηηθέο πεξηνρέο αιιά θαη ηεο πξνψζεζεο ησλ δεκνζίσλ κεηαθνξψλ 

γηα ζχλδεζε κε ηα αζηηθά θέληξα.  

 εκαληηθφο παξάγνληαο ζηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο δσήο ζηελ πεξηνρή 

κειέηεο, είλαη θαη ε βειηίσζε ηεο πξφζβαζεο ζε Γεκφζηεο Τπεξεζίεο 

πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο. ηα πιαίζηα 

απηά ζα πξέπεη λα πξνσζεζεί ε βειηίσζε ησλ παξερνκέλσλ απηψλ 

ππεξεζηψλ, κέζα απφ ηελ βειηίσζε ηεο ππνδνκήο θαη ηνπ εμνπιηζκνχ ησλ 

ηαηξηθψλ θέληξσλ ζηελ χπαηζξν θαη ηελ θαιχηεξε ζχλδεζε ηνπο κε ηα 

αληίζηνηρα θέληξα ζηηο αζηηθέο πεξηνρέο. 

 

2.2.4 Γηα ηελ επίηεπμε ηεο Γεληθήο ηξαηεγηθήο Αλάπηπμεο γηα ηελ θνηλφηεηα ηνπ 

Γνπξξίνπ, θαη ιακβάλνληαο ππφςε ηνπο αλσηέξσ Γεληθφ θαη Δηδηθφ ηφρνπο, ε 

Οκάδα Μειέηεο έζεζε πέληε (5) Δμεηδηθεπκέλνπο ηφρνπο, νη νπνίνη 

θαζίζηαληαη απαξαίηεηνη σο πξνο ηελ πξαγκάησζε ηνπ νξάκαηνο γηα ηε 

κειινληηθή αλάπηπμε ηεο θνηλφηεηαο. Οη Δμεηδηθεπκέλνη ηφρνη είλαη νη εμήο:   

i. Βειηίσζε ησλ θνηλνηηθψλ θαη θνηλσληθψλ παξνρψλ/ ππνδνκψλ 

ii. Πξνζέιθπζε επηζθεπηψλ 

iii. Πξνζηαζία θαη αλάδεημε ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο θαη ηνπίνπ  

iv. Πξνζηαζία, δηαηήξεζε θαη αλάδεημε ηεο παξαδνζηαθήο δνκήο νηθηζκνχ 

θαη άιισλ πνιηηηζηηθψλ ζηνηρείσλ 

v. Βειηίσζε ησλ ζπλζεθψλ θπθινθνξίαο θαη αζθάιεηαο 

 

2.3. Μεζνδνινγία 

 

2.3.1 Βαζηθή επηδίσμε ηεο Μεζφδνπ Δξγαζίαο γηα ηελ εθπφλεζε ηεο Μειέηεο ηνπ 

Ρπζκηζηηθνχ ρεδίνπ ζπλνιηθά, ήηαλ ε θαηάξηηζε ελφο κεζνδεπκέλνπ, επέιηθηνπ 

θαη απνδνηηθνχ (ρξνληθά θαη πνηνηηθά) πιαηζίνπ δηαδηθαζηψλ γηα 

πξαγκαηνπνίεζε ησλ απαξαίηεησλ δξαζηεξηνηήησλ (δηαβνπιεχζεηο, ζπιινγή 

ζηνηρείσλ, αλάιπζε SWOT, δηαηχπσζε αλαπηπμηαθήο ζηξαηεγηθήο θαη 

θαηαγξαθή ηεθκεξησκέλσλ πξνηεηλνκέλσλ παξεκβάζεσλ/ κέηξσλ/ δξάζεσλ/ 
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έξγσλ). Ο γεληθφο απηφο ζηφρνο ηεο Οκάδαο Μειέηεο, θξίζεθε ζεκαληηθφο σο 

πξνο ηε δηαζθάιηζε ηεο πνηφηεηαο ηεο ζπλνιηθήο πξνζέγγηζεο ηεο Μειέηεο θαη 

ησλ παξαδνηέσλ (Πξνκειέηε, Πξνθαηαξθηηθή Μειέηε θαη Σειηθή Μειέηε).  

 

2.3.2 ηε ζπλέρεηα παξνπζηάδεηαη ε αθξηβήο θαη αλαιπηηθή κεζνδνινγία πνπ 

αθνινχζεζε ε Οκάδα Μειέηεο γηα ηελ εθπφλεζε θάζε θάζεο ηνπ Ρπζκηζηηθνχ 

ρεδίνπ.  

 

Μεζνδνινγία Πξνκειέηεο  

 

2.3.3 χκθσλα κε ηνπο Όξνπο Δληνιήο, ε Φάζε ηεο Πξνκειέηεο αθνξά ζηελ 

αλάιπζε, αμηνιφγεζε θαη δηάγλσζε ηεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο, ζηε 

δηάγλσζε ησλ πξνβιεκάησλ θαη ησλ πξννπηηθψλ γηα ηνπο βαζηθνχο ηνκείο 

αλάπηπμεο θαη ζηνλ θαζνξηζκφ ζηφρσλ θαη επηδηψμεσλ, θαζψο επίζεο θαη ζηνλ 

πξνθαηαξθηηθφ θαζνξηζκφ ηεο Γεληθήο ηξαηεγηθήο Αλάπηπμεο ηνπ Ρπζκηζηηθνχ 

ρεδίνπ θαη ησλ ζεκάησλ πνπ ζα πξέπεη λα αμηνινγεζνχλ θαη λα 

αληηκεησπηζηνχλ γηα επίηεπμε ηνπ Γεληθνχ θαη Δηδηθνχ ηφρνπ ηνπ Ρπζκηζηηθνχ 

ρεδίνπ. 

 

2.3.4 Ζ κεζνδνινγία πνπ αθνινπζήζεθε γηα ηε δηεθπεξαίσζε ηεο Πξνκειέηεο 

απνηειείηαη απφ ηα αθφινπζα κέξε:  

A. Αλάιπζε/ Αμηνιφγεζε ηεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο θαη ηάζεσλ θαη 

Γεκφζηα πκκεηνρή 

Β.  Αμηνιφγεζε ηεο Αλάιπζεο ηεο πθηζηάκελεο Καηάζηαζεο– Γηάγλσζε 

πξνβιεκάησλ θαη πξννπηηθψλ γηα ηνπο βαζηθνχο ηνκείο αλάπηπμεο 

(Αλάιπζε SWOT) 

Γ. Καζνξηζκφο Γεληθήο ηξαηεγηθήο Αλάπηπμεο Ρπζκηζηηθνχ ρεδίνπ 

θαη ησλ ζεκάησλ πνπ ζα πξέπεη λα αληηκεησπηζηνχλ κε βάζε ηα 

απνηειέζκαηα ηεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο, ηεο αλάιπζεο SWOT 

θαη ηνπ Γεληθνχ θαη Δηδηθνχ ηφρνπ ηνπ Έξγνπ  

 

2.3.5 Σν αληηθείκελν θάζε κέξνπο ηεο κεζνδνινγίαο ηεο Πξνκειέηεο ζε ζπληνκία έρεη 

σο εμήο:  
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A. Αλάιπζε/ Γηάγλσζε ηεο Τθηζηάκελεο Καηάζηαζεο 

 

A.1 Γεληθά  

 

2.3.6 Σν ηκήκα απηφ ηεο κειέηεο, πεξηέιαβε ηηο εξγαζίεο ζπιινγήο θαη επεμεξγαζίαο 

ησλ ζηνηρείσλ πνπ ζπλζέηνπλ βαζηθά ηε ζεκεξηλή θαηάζηαζε ζηελ πεξηνρή 

κειέηεο. Ζ ζπιινγή ζηνηρείσλ θαη πιεξνθνξηψλ αλαθνξηθά κε ηελ πεξηνρή 

κειέηεο έγηλε ζηνρεπκέλα, ρσξίο λα ζπιιέγνληαη ζηνηρεία ηα νπνία δελ ζα 

αμηνπνηνχληαλ ζηα επφκελα ζηάδηα ηεο Μειέηεο. Ζ ζπιινγή ησλ ζηνηρείσλ θαη 

πιεξνθνξηψλ απνηέιεζε κηα δπλακηθή, παξά ζηαηηθή δηαδηθαζία, ε νπνία 

παξέκεηλε ελ ελεξγεία θαζφιε ηε δηάξθεηα ηεο κειέηεο. 

 

A.2 Γηεξεχλεζε Θεζκηθνχ Πιαηζίνπ, Πξνγξακκάησλ θαη Μειεηψλ θαη Άιισλ 

Πιεξνθνξηψλ πνπ επεξεάδνπλ ηελ Πεξηνρή Μειέηεο 

 

2.3.7 ην ζηάδην απηφ, έγηλε ζπιινγή φισλ ησλ ζηνηρείσλ θαη δεδνκέλσλ πνπ 

αθνξνχλ θαη ζρεηίδνληαη κε ηελ θνηλφηεηα ηνπ Γνπξξίνπ, πεξηιακβαλνκέλσλ 

ησλ δεδνκέλσλ πνπ θαηαγξάθεθαλ απφ επηηφπηεο έξεπλεο ηεο Οκάδαο 

Μειέηεο. πλνπηηθά έγηλαλ:  

 πιινγή δεπηεξνγελψλ ζηνηρείσλ απφ Γεκφζηεο Τπεξεζίεο θαη Σκήκαηα, 

θαιχπηνληαο κεγάιν εχξνο δεδνκέλσλ σο πξνο ην πεξηερφκελφ ηνπο (π.ρ.: 

νδηθφ δίθηπν, πεξηβάιινλ, πνιενδνκηθφ θαη ηδηνθηεζηαθφ θαζεζηψο, 

αλαπηπμηαθέο δεζκεχζεηο θ.α.).  

 Δπηηφπηεο επηζθέςεηο γηα θαηαγξαθή θχξησλ ζεκείσλ πξνο κεγαιχηεξε 

κειέηε θαη αμηνιφγεζε (ρξήζεηο γεο, νδηθφ δίθηπν, αξρηηεθηνληθφο θαη 

πεξηβαιινληηθφο πινχηνο).  

 Δπεμεξγαζία, κειέηε θαηαγξαθή θαη αλάιπζε φισλ ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ 

ζπιιέγεθαλ, φπσο: γεσγξαθηθή ζέζε, ηζηνξηθή εμέιημε, θνηλσληθή δσή, 

θνηλσληθφ– νηθνλνκηθή δνκή (απφ επίζεκα ζηνηρεία ηεο ΤΚ), πνιενδνκηθφ 

θαζεζηψο, νδηθφ δίθηπν– θπθινθνξία, αξρηηεθηνληθφο θαη πνιηηηζηηθφο 

πινχηνο θ.α.  

 Γηεξεχλεζε θαη θαηαγξαθή ησλ Δζληθψλ θαη Δπξσπατθψλ Αλαπηπμηαθψλ 

Πξνγξακκάησλ ηεο Τπαίζξνπ.  

 Καηαγξαθή θαη πεξηγξαθή ησλ ππφ θαηαζθεπή, πξνηεηλφκελσλ θαη 

πξνγξακκαηηζκέλσλ έξγσλ θαη πξνγξακκάησλ/ δξάζεσλ απφ ην Κνηλνηηθφ 
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πκβνχιην θαη άιινπο εκπιεθφκελνπο θνξείο (Τπεξεζίεο, Οξγαληζκνχο, 

Δηαηξείεο ή/ θαη ηδηψηεο).  

 Αλάιπζε, αμηνιφγεζε θαη ηεθκεξίσζε ησλ πθηζηάκελσλ θαη 

πξνβιεπφκελσλ θίλδπλσλ, πξνβιεκάησλ θαη απεηιψλ (απφ ζεηζκνχο, 

θαηνιηζζήζεηο, ππνρσξήζεηο εδάθνπο, πιεκκχξεο, δηαθφξσλ ηχπσλ 

ξχπαλζε, πεξίθιεηζηα ηεκάρηα, θ.α.).  

 

A.3 Αλάιπζε Τθηζηάκελεο Καηάζηαζεο Πεξηνρήο Μειέηεο– Έξεπλα Πεδίνπ 

 

2.3.8 Ζ δηάγλσζε θαη αλάιπζε ηεο πεξηνρήο κειέηεο νινθιεξψζεθε κε ηε ζπιινγή 

θαη θαηαγξαθή φισλ ησλ ζηνηρείσλ πνπ αλαθέξνληαη ζηνπο Όξνπο Δληνιήο, κε 

ηελ πξαγκαηνπνίεζε επηηφπησλ εξεπλψλ θαη επηζθνπήζεσλ. Σα ζηνηρεία απηά 

θαηαγξάθεθαλ ζε ράξηεο θαη θσηνγξαθίεο θαη είλαη ηα εμήο:   

 Οδηθφ δίθηπν, θπθινθνξία θαη ζηάζκεπζε ζηελ πεξηνρή κειέηεο. 

 Γίθηπα θνηλήο σθειείαο: λεξφ, απνρεηεπηηθφ θαη ειεθηξηζκφο θαη θνηλνηηθέο 

ππεξεζίεο: ζρνιεία, ηαηξεία θ.α.  

 Υξήζεηο γεο.   

 εκαζία ηνπ ραξαθηήξα ηνπ νηθηζκνχ (δνκή θαη ραξαθηεξηζηηθά ζηνηρεία ηνπ 

νηθηζκνχ, ηππνινγία, κνξθνινγία, θιίκαθα, πιηθά, θ.α.).   

 Πεξηβαιινληηθφο πινχηνο γηα θάζε ζηνηρείν μερσξηζηά (βιάζηεζε, 

θαιιηέξγεηεο, πδξνινγηθά ζηνηρεία, ρισξίδα, παλίδα, ζπζηάδεο αμηφινγσλ 

δέληξσλ, αησλφβηα δέληξα θ.α.) θαη θαηαγξαθή ησλ πεξηβαιινληηθψλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο πεξηνρήο πνπ ελδέρεηαη λα επεξεαζηνχλ ζεκαληηθά 

απφ ην ρέδην. 

 εκαζία πνιηηηζηηθνχ πινχηνπ (κλεκεία, δηαηεξεηέεο νηθνδνκέο, αμηφινγα 

θηίξηα θαη άιια ζηνηρεία, αμηφινγεο κίθξν– ζέεο θαη νπηηθέο γσλίεο, αμηφινγεο 

δνκέο/ ρξήζεηο/ ηφπνη/ ζηνηρεία, αμηφινγεο νπηηθέο κάθξν– ζέεο, 

παξαδνζηαθή θαη ηζηνξηθή ηνπηθή κπζνινγία, ηδηφκνξθε γεσινγία, ηζηνξηθνί 

θαη αξραηνινγηθνί ρψξνη, ζεκεία αλαθνξάο θ.α.).  

 

A.4 Γεκφζηα πκκεηνρή– Πξψηε Αλαγλσξηζηηθή Γεκφζηα Παξνπζίαζε/ 

πδήηεζε 

 

2.3.9 ηα πιαίζηα ηεο πξψηεο θνηλσληθήο δηαβνχιεπζεο, γηα ηελ νπνία δφζεθε 

ηδηαίηεξε ζεκαζία, ηνπνζεηήζεθε Κηβψηην Απφςεσλ/ Δηζεγήζεσλ ζηα Γξαθεία 

ηνπ Κνηλνηηθνχ πκβνπιίνπ. Ζ 1ε Γεκφζηα Παξνπζίαζε/ πδήηεζε 
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πξαγκαηνπνηήζεθε ζηηο 26 Φεβξνπαξίνπ 2011, φπνπ δηαλεκήζεθε ην ζρεηηθφ 

έληππν γηα θαηαγξαθή απφςεσλ. ηε δεκφζηα απηή ζπδήηεζε πξνζθιήζεθαλ 

Αξκφδηα Κπβεξλεηηθά Σκήκαηα, ην Κνηλνηηθφ πκβνχιην, Ζκηθξαηηθέο 

Τπεξεζίεο, Οξγαλσκέλα χλνια θαη Φνξείο θαη ην επξχηεξν θνηλφ. Μέζα απφ 

έλα δνκεκέλν δηάινγν εληνπίζηεθαλ ηα πξνβιήκαηα, ηα πξνγξακκαηηδφκελα 

έξγα, νη ζηφρνη θαη νη επηδηψμεηο, θαζψο θαη ηα επηζπκεηά έξγα/ κέηξα/ δξάζεηο/ 

παξεκβάζεηο πνπ επηζπκνχλ νη θάηνηθνη θαη άιια νξγαλσκέλα ζχλνια ηεο 

θνηλφηεηαο. Ζ Οκάδα Μειέηεο δηελήξγεζε επίζεο, ζπλεληεχμεηο κε δηάθνξνπο 

θνξείο θαη νξγαλσκέλα ζχλνια.   

 

Β.  Αμηνιφγεζε ηεο Αλάιπζεο– Γηάγλσζε Πξνβιεκάησλ θαη 

Πξννπηηθψλ αλά Σνκέα Αλάπηπμεο (Αλάιπζε SWOT) 

 

2.3.10 ε απηφ ην ζηάδην ηεο Μειέηεο αμηνινγήζεθαλ ηα αλαιπηηθά δεδνκέλα ηεο 

δηάγλσζεο ηεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο, θαζψο θαη ησλ πνξηζκάησλ ηεο 

δεκφζηαο παξνπζίαζεο, γηα εληνπηζκφ ησλ ζπλεπεηψλ πνπ ε ππάξρνπζα 

θαηάζηαζε πξνθαιεί. Οη ζπλέπεηεο απηέο έρνπλ ζπγθεθξηκελνπνηεζεί ηφζν 

ζαλ πξνβιήκαηα πνπ ζήκεξα εκθαλίδνληαη, φζν θαη ζαλ εμειηθηηθέο 

ηάζεηο θαη πξννπηηθέο πνπ δηαθαίλνληαη γηα ηνπο ζεκαληηθνχο ηνκείο 

αλάπηπμεο. 

 

2.3.11 Ζ αλαιπηηθή κέζνδνο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζε απηφ ην ζηάδην ηεο κειέηεο είλαη 

ε κέζνδνο εθηίκεζεο ησλ πξνβιεκάησλ ησλ δπλαηνηήησλ θαη ησλ Πξννπηηθψλ 

Αλάπηπμεο γλσζηή σο Αλάιπζε SWOT. Ζ Αλάιπζε SWOT απνηειεί κέζνδν 

κειέηεο, αμηνιφγεζεο θαη αλάδεημεο ησλ ηδηαίηεξσλ ραξαθηεξηζηηθψλ κηαο 

πεξηνρήο, θαζψο θαη ησλ πξννπηηθψλ ηεο ζην κέιινλ. Ζ ιέμε SWOT είλαη ην 

αξθηηθφιεμν ησλ ιέμεσλ Strengths, Weaknesses, Opportunities, and Threats 

(Πιενλεθηήκαηα θαη Μεηνλεθηήκαηα, Δπθαηξίεο θαη Απεηιέο). Σα δπλαηά θαη 

αδχλαηα ζεκεία αλαθέξνληαη ζην παξφλ, θαηαγξάθνληαο ζε πνηα ζεκεία ε 

πεξηνρή ππεξέρεη, ζε πνηα πζηεξεί, ελψ νη επθαηξίεο θαη νη απεηιέο αθνξνχλ 

εμειίμεηο πνπ ελδέρεηαη λα ζπκβνχλ ζην πξνζερέο κέιινλ θαη λα επεξεάζνπλ 

ζεηηθά ή αξλεηηθά ηελ αλαπηπμηαθή δηαδηθαζία. 

 

2.3.12 Με βάζε ηελ Αλάιπζε SWOT, ε αμηνιφγεζε ηεο πεξηνρήο ζπγθεληξψζεθε ζε 

ηέζζεξα (4) ηκήκαηα ελφο πίλαθα κε βάζε ην εμήο πεξηερφκελν: 

 Πιενλεθηήκαηα ηεο πεξηνρήο. 
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 Μεηνλεθηήκαηα (πξνβιήκαηα) ηεο πεξηνρήο. 

 Δπθαηξίεο πνπ πξνέξρνληαη απφ ην εμσηεξηθφ –σο πξνο ηελ πεξηνρή– 

πεξηβάιινλ. 

 Αδπλακίεο πνπ πξνέξρνληαη απφ ην εμσηεξηθφ –σο πξνο ηελ πεξηνρή– 

πεξηβάιινλ. 

 

2.3.13 Απφ ηελ εξγαζία απηή εληνπίζηεθαλ νη ζπλζήθεο θαη ηα αίηηα πνπ 

πξνθάιεζαλ θαη ζπληεξνχλ ηελ πθηζηάκελε θαηάζηαζε, θαζψο θαη νη 

ζπλέπεηεο πνπ παξνπζηάδνληαη, ηδηαίηεξα ζε ζρέζε κε ηελ επηδίσμε γηα 

αλαβάζκηζε ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ηεο πνηφηεηαο δσήο ησλ θαηνίθσλ θαη ησλ 

επηζθεπηψλ θαη γηα ηελ πεξαηηέξσ αλαβάζκηζε θαη αλάδεημε ηεο θνηλφηεηαο. 

 

2.3.14 Αλάινγα κε ηα πνξίζκαηα ηεο πξνεγνχκελεο εξγαζίαο, ε Οκάδα Μειέηεο 

θσδηθνπνίεζε ηα πξνβιήκαηα πνπ δηαπηζηψζεθαλ. Δθηφο απφ ηα πξνβιήκαηα, 

ε εμαγσγή ησλ ζπκπεξαζκάησλ γηα ηελ ππάξρνπζα θαηάζηαζε νδήγεζε θαη 

ζηηο δπλαηφηεηεο. Γπλαηφηεηεο ππάξρνπλ εθεί πνπ εκθαλίδνληαη «απνζέκαηα» 

ή ζπγθξηηηθά πιενλεθηήκαηα ή αλεθκεηάιιεπηνη πφξνη θ.ν.θ. θαη δηαθαίλνληαη νη 

εμειηθηηθέο ηάζεηο, δειαδή πξνο ηα πνχ θαηεπζχλεηαη ε αλάγθε ζε θάζε επί 

κέξνπο ηνκέα αλάπηπμεο. 

 

2.3.15 Ο ζπλδπαζκφο ησλ δπλαηνηήησλ θαη ησλ εμειηθηηθψλ ηάζεσλ ζηνλ ηνκέα 

αλάπηπμεο νδήγεζε ζηελ εμαγσγή ησλ πξννπηηθψλ αλάπηπμεο γηα ηνπο 

βαζηθνχο ηνκείο αλάπηπμεο ηνπ Ρπζκηζηηθνχ ρεδίνπ, κε παξάιιειε 

αληηκεηψπηζε ησλ αξλεηηθψλ ηάζεσλ θαη πξνβιεκάησλ. 

 

Γ. Καζνξηζκφο Γεληθήο ηξαηεγηθήο Αλάπηπμεο Ρπζκηζηηθνχ ρεδίνπ 

κε βάζε ηα Απνηειέζκαηα ηεο Τθηζηάκελεο Καηάζηαζεο, ηεο 

Αλάιπζεο SWOT θαη ηνπ Γεληθνχ θαη Δηδηθνχ ηφρνπ ηνπ Έξγνπ 

 

2.3.16 Απφ ηε κειέηε θαη αλάιπζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο Αλάιπζεο SWOT θαη 

ιακβάλνληαο ππφςε ην Γεληθφ θαη Δηδηθφ ηφρν ηνπ Ρπζκηζηηθνχ ρεδίνπ, 

δηαηππψζεθε ε Γεληθή ηξαηεγηθή Αλάπηπμεο ηεο θνηλφηεηαο, ε νπνία 

απνηέιεζε ην πιαίζην γηα ηε δηακφξθσζε ησλ πξνηεηλφκελσλ παξεκβάζεσλ/ 

κέηξσλ/ δξάζεσλ/ έξγσλ θαη ησλ πηζαλψλ ελαιιαθηηθψλ ιχζεσλ.  
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Μεζνδνινγία Πξνθαηαξθηηθήο Μειέηεο  

 

2.3.17 Ζ Πξνθαηαξθηηθή Μειέηε είρε σο αθεηεξία ηα πνξίζκαηα ηεο Πξνκειέηεο, ζηα 

νπνία πεξηιήθζεθαλ ηα απνηειέζκαηα ηεο πξψηεο δεκφζηαο ζπκκεηνρήο θαη 

γεληθά ηεο θνηλσληθήο δηαβνχιεπζεο, ηα απνηειέζκαηα ηεο αλάιπζεο SWOT 

θαη ε δηαηππσκέλε Γεληθή ηξαηεγηθή Αλάπηπμεο ηνπ Ρπζκηζηηθνχ ρεδίνπ. 

Πξφζζεηα, ζηελ Πξνθαηαξθηηθή Μειέηε ιήθζεθαλ ππφςε νη απφςεηο θαη 

παξαηεξήζεηο ηνπ Δξγνδφηε. 

 

2.3.18 ην πξψην ζηάδην ηεο Πξνθαηαξθηηθήο Μειέηεο, ε Οκάδα Μειέηεο θαηέγξαςε 

ηηο πηζαλέο πξνηεηλφκελεο παξεκβάζεηο/ κέηξα/ δξάζεηο/ έξγα θαη ηηο πηζαλέο 

ελαιιαθηηθέο ιχζεηο (φπνπ ήηαλ εθηθηφ) κε βάζε ηα πνξίζκαηα ηεο Πξνκειέηεο. 

Ζ Οκάδα Μειέηεο έθξηλε επηζηεκνληθά νξζφ θαη ζθφπηκν, φπσο ζηηο πξνηάζεηο 

ηεο ζπκπεξηιάβεη θαη παξεκβάζεηο/ κέηξα/ δξάζεηο/ έξγα, πνπ ην Κνηλνηηθφ 

πκβνχιην πξνγξακκαηίδεη λα πινπνηήζεη, ψζηε λα δηαθαλεί ηπρφλ ζπλέξγεηα 

ηνπο κε άιιεο πξνηάζεηο.  

 

2.3.19 Οη πξνηάζεηο ηεο Οκάδαο Μειέηεο, δηακνξθψζεθαλ κε ηέηνην ηξφπν, ψζηε 

θαζεκηά λα ζπλδέεηαη κε ηα πνξίζκαηα ηεο Πξνκειέηεο θαη ηεο Αλάιπζεο 

SWOT, λα εμππεξεηεί κία ζεηξά απφ εμεηδηθεπκέλνπο ζηφρνπο –θαη θαηά 

ζπλέπεηα ηε Γεληθή ηξαηεγηθή Αλάπηπμεο– θαη έιαβαλ ππφςε ηνλ επηζπκεηφ 

αλαπηπμηαθφ ραξαθηήξα ηεο θνηλφηεηαο θαη ηελ πξνβνιή απηνχ ζην ρξφλν. Γηα 

ηε δηακφξθσζε ησλ πξνηάζεσλ ιήθζεζαλ επίζεο, ζνβαξά ππφςε 

παξάγνληεο φπσο, ε βησζηκφηεηα θάζε πξφηαζεο θαη ηα νθέιε πνπ κπνξεί λα 

πξνθχςνπλ απφ ηελ πινπνίεζή ηεο, ε ρξνληθή πξνβνιή ηνπο, ην εθηηκψκελν 

θφζηνο, θαζψο θαη νη δπλαηφηεηεο αλάπηπμεο ζπλέξγεηαο, 

ζπκπιεξσκαηηθόηεηαο θαη αιιειεπίδξαζεο ησλ πξνηάζεσλ κεηαμχ ηνπο. Οη 

δηαβνπιεχζεηο πνπ αθνινχζεζαλ κε ην Κνηλνηηθφ πκβνχιην, νδήγεζαλ ζηελ 

ηειηθή δηακφξθσζε ησλ πξνθαηαξθηηθψλ πξνηάζεσλ, φπνπ θαηά ηε δηαδηθαζία 

δφζεθαλ απφςεηο επί ησλ πξνηάζεσλ θαη θαηαηέζεθαλ ελαιιαθηηθέο ιχζεηο 

(φπνπ ήηαλ εθηθηφ).  

 

2.3.20 ηα πιαίζηα ησλ απαξαίηεησλ δηαβνπιεχζεσλ κε φινπο ηνπο εκπιεθφκελνπο 

θνξείο, πξαγκαηνπνηήζεθε ε Γεχηεξε Γεκφζηα πδήηεζε (24 Ηνπλίνπ 2011) 

ζηελ νπνία θάηνηθνη/ ελδηαθεξφκελνη ηεο θνηλφηεηαο, θαζψο θαη άιινη 

εκπιεθφκελνη (πεξηιακβαλνκέλσλ εθπξνζψπσλ Κξαηηθψλ Τπεξεζηψλ θαη 

Σκεκάησλ), ελεκεξψζεθαλ επί ησλ πξνηάζεσλ ηεο Οκάδαο Μειέηεο θαη 
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εμέθξαζαλ απφςεηο. Βάζεη ηεο δηαδηθαζίαο δηαθάλεθε ν βαζκφο νξζφηεηαο θαη 

απνδνρήο ησλ πξνηάζεσλ θαη ε ζεκαζία πινπνίεζεο ηνπο. Αλαθέξεηαη φηη, ε 

Οκάδα Μειέηεο πξνζθάιεζε ζηε Γεκφζηα πδήηεζε φιεο ηηο Κξαηηθέο Αξρέο/ 

Τπεξεζίεο νη νπνίεο ιφγσ ησλ εηδηθψλ αξκνδηνηήησλ ηνπο, ζα κπνξνχζαλ λα 

εθθξάζνπλ ηδηαίηεξεο απφςεηο. Οη απφςεηο πνπ εθθξάζηεθαλ ζηε Γεχηεξε 

Γεκφζηα πδήηεζε, ιήθζεθαλ ππφςε ζηελ ηειηθή δηακφξθσζε θαη αμηνιφγεζε 

ησλ πξνηάζεσλ θαη ελαιιαθηηθψλ ιχζεσλ ηεο παξνχζαο Μειέηεο. 

Δπηπξφζζεηα, θαηφπηλ ζπλελλνήζεσο κε ηνλ Αλάδνρν, ε Οκάδα Μειέηεο 

πξνψζεζε ζε θαζέλα απφ ηα Σκήκαηα Αξραηνηήησλ, Γεκνζίσλ Έξγσλ θαη 

Πεξηβάιινληνο, αληίγξαθν ηεο Πξνθαηαξθηηθήο Μειέηεο, γηα ζθνπνχο 

ελεκέξσζεο θαη ππνβνιήο απφςεσλ ζρεηηθά κε πξνηάζεηο πνπ εκπίπηνπλ ζηηο 

εηδηθέο αξκνδηφηεηεο θάζε Σκήκαηνο.   

 

2.3.21 Σν ηειεπηαίν ζηάδην ηεο Πξνθαηαξθηηθήο Μειέηεο είρε σο ζηφρν ηελ 

αμηνιφγεζε ησλ παξεκβάζεσλ/ κέηξσλ/ δξάζεσλ/ έξγσλ θαη ελαιιαθηηθψλ 

ιχζεσλ πξνο αληηκεηψπηζε ησλ αλαιπκέλσλ, αμηνινγεκέλσλ θαη 

ηεθκεξησκέλσλ δεηεκάησλ πνπ πξνέθπςαλ ζηελ Πξνκειέηε. Ζ αμηνιφγεζε 

έγηλε βάζεη ηεο Μεζφδνπ ηεο Πνιπθξηηεξηαθήο Αμηνιόγεζεο, ε νπνία 

πεξηιακβάλεη ζεηξά θξηηεξίσλ αμηνιφγεζεο, ηα νπνία δηακνξθψζεθαλ 

ιακβάλνληαο ππφςε:  

 Σν Γεληθφ θαη Δηδηθφ ηφρν ηνπ ρεδίνπ θαη ηνπο εμεηδηθεπκέλνπο ζηφρνπο.  

 Σνπο ζηφρνπο πεξηβαιινληηθήο πξνζηαζίαο. 

 Σηο ελδερφκελεο ζεκαληηθέο επηπηψζεηο ζην πεξηβάιινλ. 

 Σα πξνβιεπφκελα κέηξα γηα ηελ πξφιεςε, ηνλ πεξηνξηζκφ θαη ηελ (θαηά ην 

δπλαηφ) εμνπδεηέξσζε νπνησλδήπνηε ζεκαληηθψλ αξλεηηθψλ επηπηψζεσλ 

απφ ηελ εθαξκνγή ηνπ ρεδίνπ. 

 Σα κέηξα ζρεηηθά κε ηελ παξαθνινχζεζε ησλ ζεκαληηθψλ επηπηψζεσλ.  

 Σν ελδεηθηηθφ θφζηνο ησλ ελαιιαθηηθψλ παξεκβάζεσλ/ κέηξσλ/ δξάζεσλ/ 

έξγσλ.  

 Σηο απφςεηο/ γλψκεο ησλ εκπιεθφκελσλ θαη ηα απνηειέζκαηα ηεο 

δεκφζηαο ζπδήηεζεο κε ηνπο θαηνίθνπο θαη ησλ δηαβνπιεχζεσλ κε άιινπο 

ζρεηηθνχο θνξείο. 

 

2.3.22 Σα θξηηήξηα πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνηάζεσλ κε 

βάζε ηελ Πνιπθξηηεξηαθή Μέζνδν ήηαλ ηφζν πνηνηηθά, φζν θαη πνζνηηθά. Σα 

θξηηήξηα απηά –έηζη φπσο έρνπλ επηιερζεί απφ ηελ Οκάδα Μειέηεο– 
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νκαδνπνηήζεθαλ θαη παξνπζηάζηεθαλ ζε ηξεηο (3) δηαθνξεηηθνχο Πίλαθεο. 

Κάζε Πίλαθαο πεξηέιαβε ζεηξά νκνεηδψλ θξηηεξίσλ/ παξακέηξσλ σο εμήο:   

 Πίλαθαο 1: Δμεηδηθεπκέλνη ηφρνη Ρπζκηζηηθνχ ρεδίνπ 

 Πίλαθαο 2: Δπηπηψζεηο ζηνπο Σνκείο Οηθνλνκίαο, Κνηλσλίαο, Κπθινθνξίαο, 

Φπζηθνχ Πεξηβάιινληνο, Γνκεκέλνπ Πεξηβάιινληνο θαη Πνιηηηζκνχ  

 Πίλαθαο 3: Γπλαηφηεηεο Τινπνίεζεο κε βάζε ην Δλδεηθηηθφ Κφζηνο, ηελ 

Δμαζθάιηζε Υξεκαηνδφηεζεο, ην Τθηζηάκελν Θεζκηθφ Πιαίζην θ.α.  

 

2.3.23 Ζ Μέζνδνο ηεο Πνιπθξηηεξηαθήο Αμηνιφγεζεο (κέζα απφ ηνπο εηδηθά 

δηακνξθσκέλνπο πίλαθεο), ζηφρεπζε ζηνλ εληνπηζκφ θαη επηινγή ησλ 

βέιηηζησλ ιχζεσλ κεηαμχ ησλ θαηαγξαθφκελσλ πξνηάζεσλ 

(πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ελαιιαθηηθψλ φπνπ ππάξρνπλ), ηα νπνία 

νξηζηηθνπνηνχληαη θαη αλαιχνληαη ζε κεγαιχηεξε ιεπηνκέξεηα ζηελ Σειηθή 

Φάζε ηνπ Ρπζκηζηηθνχ ρεδίνπ. 

 

Μεζνδνινγία Σειηθήο Μειέηεο  

 

2.3.24 Ζ Σειηθή Μειέηε είρε σο αθεηεξία ηα απνηειέζκαηα ησλ αμηνινγήζεσλ πνπ 

έγηλαλ θαηά ην ζηάδην ηεο Πξνθαηαξθηηθήο Μειέηεο. Σα απνηειέζκαηα ησλ 

αμηνινγήζεσλ ζπλνςίζηεθαλ θαη ηνπνζεηήζεθαλ ζε πίλαθα, ψζηε λα είλαη 

δπλαηή ε αλαιπηηθή επεμεξγαζία ηνπο γηα ηελ επηινγή ησλ θαηαιιειφηεξσλ 

έξγσλ. Απφ ηελ επεμεξγαζία ησλ αμηνινγήζεσλ έγηλαλ ζηαδηαθά ηα βήκαηα:  

1. Δπηινγή ησλ θαηαιιειφηεξσλ παξεκβάζεσλ/ κέηξσλ/ δξάζεσλ/ έξγσλ 

ζηηο πεξηπηψζεηο φπνπ ππήξραλ ελαιιαθηηθέο πξνηάζεηο.  

2. Απφξξηςε νξηζκέλσλ πξνηάζεσλ, εμαηηίαο πεξηνξηζκψλ πνπ πξνέθππηαλ 

απφ ηπρφλ πινπνίεζήο ηνπο, φπσο έιιεηςε ζπλέξγεηαο θαη 

ζπκπιεξσκαηηθφηεηαο κε άιιεο πξνηάζεηο, πςειφ θφζηνο θ.α.  

3. χλδεζε ησλ ηειηθψλ πξνηάζεσλ κε ηελ Πξνκειέηε (ππφ κνξθή Πίλαθα), 

γηα ζθνπνχο θαιχηεξεο ηεθκεξίσζεο ηνπο.  

4. Ηεξάξρεζε θαη ρξνληθφο πξνγξακκαηηζκφο ησλ πξνηάζεσλ.  

 

2.3.25 Γηα ηελ ηεξάξρεζε ησλ ηειηθψλ πξνηάζεσλ ιήθζεθαλ ππφςε ηα απνηειέζκαηα 

ησλ αμηνινγήζεσλ ηεο πνιπθξηηεξηαθήο κεζφδνπ, θαζψο επίζεο θαη νη 

επηζηεκνληθέο γλψζεηο θαη νη γλψζεηο πνπ απνθηήζεθαλ γηα ηελ πεξηνρή 

κειέηεο απφ ηελ Οκάδα Μειέηεο. Οη πξνηάζεηο νκαδνπνηήζεθαλ κε βάζε ηνλ 

ρξνληθφ πξνγξακκαηηζκφ ηνπο (βξαρππξφζεζκα, κεζνπξφζεζκα θαη 
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καθξνπξφζεζκα) θαη ζε θάζε πξφηαζε δφζεθε βαζκφο πξνηεξαηφηεηαο. Οη 

ηεξαξρεκέλεο πξνηάζεηο παξνπζηάδνληαη ζηνλ Πίλαθα 18.4 θαη ζηνλ Πίλαθα 

18.5 ζηνπο νπνίνπο πεξηιακβάλνληαη βαζηθέο πιεξνθνξίεο νη νπνίεο αθνξνχλ 

ζηελ πεξηνρή ρσξνζέηεζήο ηνπο, ζηνλ πξνζεγγηζηηθφ πξνυπνινγηζκφ, ζην 

βαζκφ απνδνρήο απφ ηελ θνηλφηεηα θαη ζηελ πεγή ρξεκαηνδφηεζεο. Ο 

ζρεηηθφο Πίλαθα 18.4 αλαθέξεηαη θαη ζηνλ ζπλνιηθφ πξνυπνινγηζκφ 

πινπνίεζεο ησλ πξνηάζεσλ ηνπ Ρπζκηζηηθνχ ρεδίνπ, ν νπνίνο 

ζπκπεξηιακβάλεη θαη ηε δαπάλε πεξηθεξεηαθψλ έξγσλ πνπ πξνηείλνληαη λα 

ρσξνζεηεζνχλ κέζα ζηα δηνηθεηηθά φξηα ηεο θνηλφηεηαο.  

  

Μέζνδνο Παξνπζίαζεο Σειηθψλ Πξνηάζεσλ 

 

2.3.26 Σν πιηθφ πνπ ζπγθεληξψζεθε ζην ζηάδην ηεο Πξνκειέηεο παξνπζηάδεηαη ζηα 

Κεθάιαηα 3 έσο 16 ηεο παξνχζαο Έθζεζεο. ηε ζπλέρεηα γίλεηαη ιεπηνκεξήο 

παξνπζίαζε ησλ ηειηθψλ πξνηάζεσλ (παξεκβάζεσλ/ κέηξσλ/ δξάζεσλ/ 

έξγσλ) πνπ δηακνξθψλνπλ ην γεληθφ πιαίζην γηα ηελ θαζνδήγεζε ηεο 

αλάπηπμεο ζηελ θνηλφηεηα. Γηα ζθνπνχο ζχλδεζεο ηεο Σειηθήο Μειέηεο κε ηελ 

Πξνκειέηε θαη ηελ Πξνθαηαξθηηθή Μειέηε, αιιά θαη δεδνκέλεο ηεο βαξχηεηαο 

πνπ πξέπεη λα δνζεί ζηελ ηεθκεξησκέλε επηινγή ησλ πξνηάζεσλ κέζα απφ ηηο 

αμηνινγήζεηο, παξνπζηάδεηαη ν Πίλαθαο 17.1, ν νπνίνο ζπλνςίδεη ηα 

απνηειέζκαηα ησλ αμηνινγήζεσλ γηα φια ηα έξγα πνπ θαηαγξάθεθαλ ζηελ 

Πξνθαηαξθηηθή Μειέηε.    

 

2.3.27 Οη ηειηθέο παξεκβάζεηο/ κέηξα/ δξάζεηο/ έξγα παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά κε 

πεξηγξαθή ζρεηηθνχ θεηκέλνπ (βι. Κεθάιαην 18), κε ζθίηζα, ζρεδηαγξάκκαηα 

θαη θσηνγξαθίεο (βι. Παξάξηεκα V) θαη ράξηεο (φπνπ ήηαλ αλαγθαίν). Ο 

Πίλαθαο 18.3 παξνπζηάδεη ηε ζχλδεζε ησλ ηειηθψλ πξνηάζεσλ κε ηα 

απνηειέζκαηα ηεο Πξνκειέηεο θαη ηδηαίηεξα κε ηα απνηειέζκαηα ηεο αλάιπζεο 

SWOT. Σέινο, ν Πίλαθαο 18.4 θαη ν Πίλαθαο 18.5 παξνπζηάδνπλ ηεξαξρεκέλα 

ηηο επηιεγείζεο πξνηάζεηο θαη νπζηαζηηθά αθνξά ζηνλ νινθιεξσκέλν 

ρξνλνπξνγξακκαηηζκφ γηα ηελ πινπνίεζή ηνπο.  

 

2.3.28 ην Κεθάιαην 19 αλαθέξνληαη ηα πξνβιεπφκελα κέηξα γηα ηελ πξφιεςε, ηνλ 

πεξηνξηζκφ θαη ηελ θαηά ην δπλαηφλ, εμνπδεηέξσζε νπνησλδήπνηε ζεκαληηθψλ 

δπζκελψλ επηπηψζεσλ ζην πεξηβάιινλ απφ ηελ εθαξκνγή κέξνπο ή 

νιφθιεξνπ ηνπ ρεδίνπ.  
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ΠΡΟΜΔΛΔΣΖ 

 

3. Φπζηνγλσκία ηεο Πεξηνρήο Μειέηεο  

 

3.1. Ηζηνξηθή Δμέιημε  

 

3.1.1 Γηα ηελ πξνέιεπζε ηεο νλνκαζίαο ηνπ Γνπξξίνπ ππάξρνπλ δηάθνξεο εθδνρέο. 

χκθσλα κε ηελ πξψηε εθδνρή, ε θνηλφηεηα Γνπξξίνπ νθείιεη ηελ νλνκαζία 

ηεο ζηνλ θενπδάξρε Jacob de Gourri, ν νπνίνο θαηνηθνχζε ζηελ θνηλφηεηα 

θαηά ηε Φξαγθνθξαηία. Άιιε εθδνρή θέξεη ηηο θαηαβνιέο ηεο ζηνλ Μαο Λαηξί, ν 

νπνίνο πεξηιακβάλεη ζηνλ θαηάινγν ησλ Λνπδηληαλν– Βελεηηθψλ θενχδσλ ην 

φλνκα «Gourri». χκθσλα κε ηνλ ηζηνξηθφ ζπγγξαθέα, πηζαλφλ ην ρσξηφ 

νθείιεη ην φλνκα ηνπ ζε νηθνγέλεηα χξσλ πνπ θαηείρε ηελ πεξηνρή ηνπ θαηά ην 

Μεζαίσλα, γλσζηή σο Gurri, Urri, Ourry. Χζηφζν, κηα άιιε εθδνρή αλαθέξεη 

φηη ε νλνκαζία ηεο θνηλφηεηαο απνηειεί κεηεμέιημε ηνπ νλφκαηνο ηνπ πξψηνπ 

θαηνίθνπ ηεο πεξηνρήο, Κπξηάθνπ Βνχξξηνπ. 

 

3.1.2 Βάζεη ησλ δηάθνξσλ εθδνρψλ ζρεηηθά κε ηελ πξνέιεπζε ηεο νλνκαζίαο ηνπ, ην 

Γνχξξη θαίλεηαη λα ππήξρε θαηά ηε Φξαγθνθξαηία, είηε κεηέπεηηα θαηά ηελ 

πεξίνδν ηεο Βελεηνθξαηίαο. Χζηφζν, πξφζζεηεο αλαθνξέο επηζεκαίλνπλ φηη 

απφ ην 1100κ.Υ ζε αξθεηέο ηνπνζεζίεο ηνπ ρσξηνχ, θπξίσο ζε πςψκαηα, 

ππήξραλ ζπλνηθηζκνί ζηνπο νπνίνπο θαηνηθνχζαλ Έιιελεο νη νπνίνη θαηέθπγαλ 

απφ ηηο γχξσ πεδηάδεο βξίζθνληαο πξνζηαζία θαηά ηα ρξφληα ησλ Αξαβηθψλ 

επηδξνκψλ. 

 

3.1.3 Δηδηθέο αλαθνξέο ζην θενπδάξρε Jacob de Gourri επηζεκαίλνπλ φηη θαηείρε ην 

αμίσκα ηνπ Βηζθνχληε (αζηπλφκνπ) θαη πξνήδξεπε ηεο Υακειήο Απιήο. Καηά 

ηελ πεξίνδν ηεο θενπδαξρίαο ηνπ (1400κ.Υ – 1450κ.Υ) κεηαθφκηζαλ θαη 

θαηνίθεζαλ ζηελ πεξηνρή ηνπ ζεκεξηλνχ ρσξηνχ νη θάηνηθνη απφ ηνπο γχξσ 

νηθηζκνχο. Έλαο φπνπ ηνπο ιφγνπο πνπ ψζεζαλ ηνπο θαηνίθνπο λα 

κεηαθνκίζνπλ ζηε ζεκεξηλή πεξηνρή ηνπ Γνπξξίνπ ήηαλ θαη ε χπαξμε κηαο 

κεγάιεο πεγήο γλσζηήο σο «Νεξφ ηνπ Όθθε». 

 

3.1.4 Ο Σδέθξπ αλαθέξεηαη ζηνλ νίθν ησλ Gourri, θαζψο θαη ζηε γξαθηθή ηνπνζεζία 

πνπ είλαη θηηζκέλν ην ρσξηφ. Μλεκνλεχεη ηελ εθθιεζία ηνπ Αγίνπ Γεσξγίνπ θαη 

παξαηεξεί πσο ζην ηεξφ δηαηεξείηαη αξραίν ζηαπξνπήγην ηνπ 1676 κ.Υ. 
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χκθσλα κε άιιεο πεγέο ε ζεκεξηλή εθθιεζία ηνπ Αγίνπ Γεσξγίνπ, 

παιαηφηεξα ήηαλ κηθξφ εθθιεζάθη ηεο Παλαγίαο. Μεηά ηελ εμάπισζε ηεο 

παλψιεο ζηελ πεξηνρή, νη θάηνηθνη έθηηζαλ ην 1775 κ.Υ. ηε λέα εθθιεζία 

αθηεξσκέλε ζηνλ Άγην Γεψξγην γηα λα ζηακαηήζεη ηε ζαλαηεθφξα επηδεκία. Ο 

Σδέθξπ κλεκνλεχεη επίζεο, ην μσθθιήζη ηνπ Αγίνπ Γεκεηξίνπ πνπ βξίζθεηαη 

κέζα ζηα δηνηθεηηθά φξηα ηνπ ρσξηνχ. Αλαθέξεη πσο κεξηθά ζπίηηα ηνπ ρσξηνχ 

θαίλεηαη λα είλαη ηνπ 18νπ αηψλα θαη ππνγξακκίδεη ηελ μπιφγιππηε κνξθή ζηηο 

πφξηεο θαη ηα παξάζπξα ησλ νηθνδνκψλ. 

 

3.2. Γεσγξαθηθή Θέζε 

 

3.2.1 Σν Γνχξξη βξίζθεηαη ζηελ νξεηλή πεξηνρή ηεο Δπαξρίαο Λεπθσζίαο, πεξίπνπ 

ζηα 30 ρικ. λνηηνδπηηθά ηεο πφιεο ηεο Λεπθσζίαο. Σν ρσξηφ είλαη 

ηνπνζεηεκέλν πάλσ ζηηο δηαβάζεηο θαη ηηο ιάβεο κε νξεηλφ δηακειηζκέλν 

αλάγιπθν, ζηα 720 κ. πάλσ απφ ηελ επηθάλεηα ηεο ζάιαζζαο.  

 

3.2.2 Σα βφξεηα δηνηθεηηθά φξηα ηεο θνηλφηεηαο είλαη φκνξα κε ηηο θνηλφηεηεο Άγηνο 

Δπηθάληνο, Καιφ Υσξηφ (Οξεηλήο) θαη Κιήξνπ, ηα αλαηνιηθά κε ηηο θνηλφηεηεο 

Φηθάξδνπ θαη Λαδαληά, ηα δπηηθά κε ηηο θνηλφηεηεο Παιαηρψξη Οξεηλήο θαη 

Φαξκαθάο θαη ηα λφηηα δνηθεηηθά φξηα είλαη φκνξα κε ηηο θνηλφηεηεο Οδνχ θαη 

Αγίνη Βαβαηζηληάο ηεο Δπαξρίαο Λάξλαθαο.  

 

3.2.3 πγθνηλσληαθά ην Γνχξξη ζπλδέεηαη ζηα βνξεην-δπηηθά κε ην Καιφ Υσξηφ 

(Οξεηλήο), θαη κέζσ ηνπ Καινχ Υσξηνχ (Οξεηλήο) κε ηνλ θχξην δξφκν 

ππεξηνπηθήο ζεκαζίαο Λεπθσζίαο– Παιαηρσξίνπ. Δπίζεο, ζπλδέεηαη ζηα 

βνξεηναλαηνιηθά κε ην ρσξηφ Φηθάξδνπ θαη ζηα λνηηναλαηνιηθά κε ηε Λαδαληά 

θαη ηε Μνλή Μαραηξά. Ζ γεσγξαθηθή ζέζε ηεο θνηλφηεηαο ζηελ πεξηθέξεηα 

παξνπζηάδεηαη ζην Υάξηε 2. 

 

3.3. Μηθξνθιίκα ηεο Πεξηνρήο 

 

3.3.1 Ο πιεζηέζηεξνο Μεηεσξνινγηθφο ηαζκφο ζηελ πεξηνρή κειέηεο είλαη ν 

ηαζκφο ηεο Γέθπξαο ηεο Παλαγίαο. 

 

3.3.2 Σα χκθσλα κε ηα δεδνκέλα ηνπ πξναλαθεξφκελνπ ζηαζκνχ γηα ηελ πεξίνδν 

2000-2010, ην θιίκα ηεο πεξηνρήο κειέηεο ραξαθηεξίδεηαη απφ κέζε κέγηζηε 

εηήζηα ζεξκνθξαζία 30,1 ºC θαη κέζε ρακειφηεξε εηήζηα ζεξκνθξαζία 5,5 ºC, 
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κέζν εηήζην χςνο βξνρφπησζεο 433,0 ριζη. θαη κέζε ζρεηηθή πγξαζία ζηηο 

8:00 π.κ. 63%.  

 

3.3.3 Θεξκφηεξνη κήλεο είλαη ν Ηνχληνο, Ηνχιηνο θαη ν Αχγνπζηνο κε κέζε κέγηζηε 

ζεξκνθξαζία 37,8 ºC, 39,3 ºC θαη 38,6 ºC, αληίζηνηρα. Φπρξφηεξνη κήλεο είλαη 

νη Γεθέκβξηνο, Ηαλνπάξηνο θαη Φεβξνπάξηνο κε κέζε ειάρηζηε ζεξκνθξαζία      

–1,0 ºC, –2,1 ºC θαη –1,8 ºC αληίζηνηρα. 

 

3.3.4 Ο Γεθέκβξηνο, Ηαλνπάξηνο θαη Φεβξνπάξηνο είλαη νη κήλεο κε ηηο πςειφηεξεο 

θαηαθξεκλίζεηο κε κέζν χςνο βξνρνπηψζεσλ 78,5, 83,1 θαη 75,3 ριζη. 

αληίζηνηρα, ελψ νη κήλεο Αχγνπζηνο θαη επηέκβξηνο εκθαλίδνληαη σο νη πην 

άλπδξνη κήλεο κε κέζν χςνο βξνρνπηψζεσλ 6,3 θαη 5,5 ριζη. Αληίζηνηρα.  

 

3.3.5 ε πςφκεηξν 2 κ. νη κήλεο Ηνχληνο θαη Ηνχιηνο έρνπλ ηελ ςειφηεξε έληαζε 

αλέκσλ κε κέζε εκεξήζηα ηαρχηεηα 119 ρικ/σ., ελψ ν κήλαο Γεθέκβξηνο έρεη 

ηε ρακειφηεξε κε 82 ρικ/σ. Ζ κέζε εηήζηα ηαρχηεηα ζην ίδην πςφκεηξν είλαη 

104 ρικ/σ. 

 

 

 

 



ΡΤΘΜΗΣΗΚΟ ΥΔΓΗΟ (ΥΔΓΗΟ ΓΡΑΖ) ΓΗΑ ΣΗ ΚΟΗΝΟΣΖΣΔ 
ΑΓΗΟ ΔΠΗΦΑΝΗΟ, ΓΟΤΡΡΗ, ΚΑΛΟ ΥΩΡΗΟ (ΟΡΔΗΝΖ) ΚΑΗ ΜΗΣΔΡΟ   

ΣΔΛΗΚΖ ΜΔΛΔΣΖ – ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΓΟΤΡΡΗ  

ALA Planning Partnership (Environment) Ltd 
θαη PAPA Architects 

 
 

 34 

4. Κνηλσληθή θαη Οηθνλνκηθή Φπζηνγλσκία ηεο Πεξηνρήο 

Μειέηεο 

 

4.1. Κνηλσληθή Εσή ησλ Καηνίθσλ  

 

Οξγαλσκέλα Κνηλσληθά χλνια  

 

4.1.1 ηελ θνηλφηεηα Γνπξξίνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ηα πην θάησ θνηλσληθά ζχλνια: 

 χλδεζκνο Αλαπηχμεσο Γνπξξίνπ  

 χιινγνο «Διπίδα» Γνπξξίνπ: Ο χιινγνο δηαζέηεη νίθεκα ζην θέληξν ηεο 

θνηλφηεηαο, θαζψο θαη πνδνζθαηξηθή νκάδα ε νπνία ζπκκεηέρεη ζην ηνπηθφ 

πξσηάζιεκα θαη ρξεζηκνπνηεί ην «Κσζηνχξην» Γήπεδν    

 Δπηηξνπή Κνηλνηηθήο Αηκνδνζίαο 

 Υξηζηηαληθφο χλδεζκνο 

 

Κνηλσληθέο Δθδειψζεηο  

 

4.1.2 ηελ θνηλφηεηα Γνπξξίνπ δηνξγαλψλνληαη εηήζηα νη πην θάησ εθδειψζεηο:  

 Δηήζηα Υνξνεζπεξίδα, ε νπνία πξαγκαηνπνηείηαη θπξίσο θαηά ηνλ 

Αχγνπζην 

 Παλεγχξη Αγίνπ Γεκήηξηνπ 26 Οθησβξίνπ  

 Πνιηηηζηηθέο Δθδειψζεηο Πάζρα 

 Υξηζηνπγελληάηηθεο Δθδειψζεηο  

 Απνθξηάηηθεο Δθδειψζεηο 

 Θεαηξηθέο Παξαζηάζεηο  

 

Δπηκνξθσηηθά Πξνγξάκκαηα 

 

4.1.3 ην Γεκνηηθφ ρνιείν ηεο θνηλφηεηαο πξαγκαηνπνηνχληαη επηκνξθσηηθά 

καζήκαηα αηζζεηηθήο, ηζπαληθήο γιψζζαο θαη θαηαζθεπήο ρεηξνπνίεησλ 

θνζκεκάησλ. Σα επηκνξθσηηθά καζήκαηα δηνξγαλψλνληαη απφ ην Τπνπξγείν 

Παηδείαο θαη Πνιηηηζκνχ.     
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Άιια ηνηρεία Κνηλσληθήο Εσήο 

 

4.1.4 ηελ θνηλφηεηα ιεηηνπξγεί θαθελείν, ην νπνίν πξνζθέξεη πξφζζεηα θαγεηφ θαη 

απνηειεί έλα ρψξν ν νπνίνο δηαθξίλεηαη γηα ηελ επξεία ηνπ ρξήζε απφ ηνπο 

ληφπηνπο ζε θαζεκεξηλφ επίπεδν. Τςειή επηζθεςηκφηεηα παξνπζηάδεη θαη ην 

νίθεκα ηνπ σκαηείνπ Διπίδα, ην νπνίν ρξεζηκνπνηείηαη ηφζν γηα ηελ 

πξαγκαηνπνίεζε εθδειψζεσλ, φζν θαη σο ρψξνο εζηίαζεο θαη αλαςπρήο απφ 

ηνπο λένπο. Δπίζεο, ζην θέληξν ηεο θνηλφηεηαο ππάξρεη ηδησηηθή θαθεηέξηα 

ζηελ νπνία παξέρνληαη ππεξεζίεο δηαδηθηχνπ θαη ρξεζηκνπνηείηαη θπξίσο απφ 

ηνπο λένπο. εκεηψλεηαη φηη, γηα ηελ παξνρή δηεπξπκέλσλ ππεξεζηψλ 

αλαςπρήο, νη λένη ηεο θνηλφηεηαο ηείλνπλ λα κεηαβαίλνπλ ζηελ αζηηθή πεξηνρή 

Λεπθσζίαο. ηελ θνηλφηεηα ιεηηνπξγεί πξφζζεηα εζηηαηφξην, ελψ γηα ηελ 

πξαγκαηνπνίεζε ππαίζξησλ εθδειψζεσλ θαηά ηνπο θαινθαηξηλνχο κήλεο 

ρξεζηκνπνηείηαη επξέσο ε θεληξηθή πιαηεία πνπ απνηειεί ηνλ θχξην αλνηθηφ 

θνηλφρξεζην ρψξν ζηνλ νηθηζκφ.  

 

πκπέξαζκα 

 

4.1.5 Οη θάηνηθνη ηεο θνηλφηεηαο ηείλνπλ λα ζπγθεληξψλνληαη ζην θαθελείν θαη 

εηδηθφηεξα νη λένη ζην νίθεκα ηνπ σκαηείνπ Διπίδα θαη ζηελ ηδησηηθή 

θαθεηέξηα. εκαληηθή θξίλεηαη ε εηήζηα πξαγκαηνπνίεζε δηάθνξσλ 

εθδειψζεσλ ζηελ θνηλφηεηα, νη νπνίεο ζπκβάινπλ ζηελ θνηλσληθή 

δξαζηεξηνπνίεζε θαη ζπκκεηνρή ησλ θαηνίθσλ, θπξίσο ησλ λέσλ. Γηα ηελ 

πξαγκαηνπνίεζε θνηλσληθψλ εθδειψζεσλ ρξεζηκνπνηνχληαη ε θεληξηθή 

πιαηεία θαη ην σκαηείν Διπίδα.  

 

4.2. Πιεζπζκηαθή θαη Γεκνγξαθηθή Δμέιημε  

 

4.2.1 Γηα ηελ αλάιπζε ησλ ζηνηρείσλ πιεζπζκνχ θαη δεκνγξαθίαο ζηελ θνηλφηεηα 

Γνπξξίνπ, έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί ηα επίζεκα ζηνηρεία απφ ηηο Απνγξαθέο 

Πιεζπζκνχ ηεο ηαηηζηηθήο Τπεξεζίαο (ΤΚ). Κξίζεθε επίζεο, ζθφπηκν φπσο 

ζπιιεγνχλ ζηνηρεία γηα ην έηνο 2010 απφ ην Κνηλνηηθφ πκβνχιην.  

 

Πιεζπζκφο (Μέγεζνο θαη Πνζνζηηαία Μεηαβνιή)  

 

4.2.2 Με βάζε ηελ Απνγξαθή Πιεζπζκνχ ηνπ 2001 (ΤΚ) ζηελ θνηλφηεηα δηέκελαλ 

225 άηνκα ζε 81 λνηθνθπξηά θαη ην κέζν κέγεζνο λνηθνθπξηνχ έθηαλε ζηα 2,77 
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άηνκα, κέγεζνο ρακειφηεξν ζε ζρέζε κε ην αληίζηνηρν γηα ην ζχλνιν ηεο 

Αγξνηηθήο Πεξηνρήο ηεο Δπαξρίαο Λεπθσζίαο (3,2 άηνκα/ λνηθνθπξηφ). 

 

4.2.3 ηνλ Πίλαθα 4.1 παξνπζηάδνληαη ηα πιεζπζκηαθά κεγέζε ηεο θνηλφηεηαο γηα ηα 

έηε 1881, 1891, 1901, 1911, 1921, 1931, 1946, 1960, 1973, 1976, 1982, 1992, 

2001 θαη 2010. Καηά ηηο επηκέξνπο πεξηφδνπο ησλ απνγξαθψλ επί 

Αγγινθξαηίαο (1878–1960), ν πιεζπζκφο ζεκείσζε απμήζεηο θαη θπκάλζεθε 

απφ ηα 183 ζηα 397 άηνκα, ζεκεηψλνληαο ζπλνιηθά αχμεζε ηεο ηάμεο ησλ 214 

αηφκσλ (+116,9%). Απφ ην 1960 θαη έπεηηα ν πιεζπζκφο παξνπζίαζε ηάζεηο 

κείσζεο, ε νπνία νμχλζεθε θαηά ηελ πεξίνδν 1973–1982. Σν 1960 ν 

πιεζπζκφο αξηζκνχζε ζε 397 άηνκα θαη πξνζέγγηζε ηα 225 ην 2001, 

ζεκεηψλνληαο κείσζε ηεο ηάμεο ησλ 172 αηφκσλ. ήκεξα, ν πιεζπζκφο θηάλεη 

ζηα 300 άηνκα έρνληαο ζεκεηψζεη αχμεζε ηεο ηάμεο ησλ 75 αηφκσλ ζε ζρέζε 

κε ην 2001.   

 

4.2.4 Μηθξέο απμήζεηο πιεζπζκνχ, ζεκεηψλνληαη θαηά ηα ζαββαηνθχξηαθα (αχμεζε 

ηεο ηάμεο ησλ 20 αηφκσλ) θαη ηνπο θαινθαηξηλνχο κήλεο (αχμεζε ηεο ηάμεο ησλ 

50 αηφκσλ). Οη απμήζεηο νθείινληαη ζηελ πξνζέιεπζε απνδήκσλ θαη άιισλ 

παξαζεξηζηψλ πνπ δηαηεξνχλ θαηνηθίεο ζηελ θνηλφηεηα.  

 

Πίλαθαο 4.1: Πιεζπζκηαθά Μεγέζε ζηελ θνηλφηεηα Γνχξξη γηα δηάθνξα Απνγξαθηθά Έηε 

Πιεζπζκφο Γνπξξίνπ 

1881 1891 1901 1911 1921 1931 1946 1960 1973 1976 1982 1992 2001 2010 

183 220 227 273 343 358 387 397 365 364 281 241 225 300 

Πεγή: Σηαηηζηηθή Υπεξεζία Κύπξνπ, Μεγάιε Κππξηαθή Δγθπθινπαίδεηα, Ιδία Δπεμεξγαζία, 2011 

 

4.2.5 Ο Πίλαθαο 4.2 παξνπζηάδεη ηελ πνζνζηηαία κεηαβνιή ηνπ πιεζπζκνχ γηα 

δηάθνξα ρξνληθά δηαζηήκαηα ησλ δέθα (10) πεξίπνπ εηψλ, απφ φπνπ 

πξνθχπηεη ε κείσζε ηνπ πιεζπζκνχ κε πνζνζηφ 24,4% (97 άηνκα), θαηά ην 

δηάζηεκα 1960–2010. Ο πιεζπζκφο θαηά ηηο επηκέξνπο πεξηφδνπο ζεκείσζε 

κεηψζεηο, κε ηε κεγαιχηεξε λα ζπληειείηαη ζην δηάζηεκα 1973–1982. Δμαίξεζε 

ζηηο κεηψζεηο απνηειεί ε ηειεπηαία δεθαεηία, φπνπ ν πιεζπζκφο απμήζεθε θαηά 

33,3% πνπ αληηζηνηρεί ζε 75 άηνκα.   
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Πίλαθαο 4.2: Πιεζπζκηαθή Μεηαβνιή ζηελ θνηλφηεηα Γνχξξη 

Μεηαβνιή Πιεζπζκνχ (%)  

1960 – 1973 1973 – 1982 1982 – 1992 1992 – 2001 2001 – 2010   1960 – 2010  

– 8,1 –23,0 –14,2 – 6,6 33,3 – 24,4 

Πεγή: Απνγξαθή Πιεζπζκνύ 1960, 1973, 1982, 1992 θαη 2001 (ΣΥΚ), Ιδία Δπεμεξγαζία, 2011 

 

Ζιηθηαθή Γνκή 

 

4.2.6 Ζ ειηθηαθή δνκή ηνπ πιεζπζκνχ ηνπ Γνπξξίνπ γηα ην έηνο 2001 παξνπζηάδεηαη 

ζην Γηάγξακκα 4.1. Παξαηεξείηαη φηη ηα πςειφηεξα πνζνζηά ηνπ ζπλνιηθνχ 

πιεζπζκνχ θαηαλέκνληαη ζηηο νκάδεο απφ 45–64 εηψλ θαη 65 εηψλ θαη άλσ. 

πλνιηθά, ην πνζνζηφ λέσλ (0–14 εηψλ) αλέξρεηαη ζην 16,9%, ελψ ην πνζνζηφ 

ησλ ειηθηαθψλ νκάδσλ 15–29, 30–44 θαη 45–64 αλέξρεηαη ζην 19,6%, 14,7% 

θαη 24,9%, αληίζηνηρα. Ο γεξνληηθφο πιεζπζκφο (65 εηψλ θαη άλσ) δηαηεξεί 

πνζνζηφ ηεο ηάμεο ηνπ 24,0%.   

 

4.2.7 ήκεξα, ν πιεζπζκφο ηεο θνηλφηεηαο παξνπζηάδεη ηάζεηο σξίκαλζεο. Ο 

πιεζπζκφο απφ 0–24 εηψλ απνηειεί ην 26,7% ηνπ κφληκνπ πιεζπζκνχ, ν πην 

ψξηκνο πιεζπζκφο (25–64 εηψλ) ην 53,3% ελψ ν γεξαζκέλνο (65 εηψλ θαη 

άλσ) ην 20%.  

 

Γηάγξακκα 4.1: Πιεζπζκηαθή Ππξακίδα ζηελ θνηλφηεηα Γνχξξη γηα ην Έηνο 2001 
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Πιεζπζκηαθή Ππξακίδα (2001) 

Γπλαίθεο

Άληξεο 

 

Πεγή: Απνγξαθή Πιεζπζκνύ 2001 (ΣΥΚ), Ιδία Δπεμεξγαζία 2011 
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Τπεθνφηεηα 

 

4.2.8 Καηά ηελ επίζεκε απνγξαθή ηεο ΤΚ γηα ην 2001, δελ θαηαγξάθεθαλ μέλνη 

ππήθννη ζηελ θνηλφηεηα. ήκεξα νη μέλνη ππήθννη αξηζκνχλ ζε δέθα (10) άηνκα, 

νη νπνίνη δνπλ θαη απαζρνινχληαη ζηελ θνηλφηεηα σο εξγάηεο ζε θαηαζθεπέο ή 

σο νηθηαθνί βνεζνί.  

 

πκπέξαζκα  

 

4.2.9 Απφ ηελ πιεζπζκηαθή θαη δεκνγξαθηθή αλάιπζε πνπ πξνεγήζεθε, πξνθχπηεη 

φηη ην Γνχξξη απνηειεί κία κηθξή πιεζπζκηαθά θνηλφηεηα, ζηελ νπνία απφ ην 

1960 κέρξη ην 2001 ν πιεζπζκφο έηεηλε λα κεηψλεηαη. Ζ αξλεηηθή κεηαβνιή ηνπ 

πιεζπζκνχ αλαζηξάθεθε, θαζψο θαηά ηελ ηειεπηαία δεθαεηία ν πιεζπζκφο 

απμήζεθε. Ο πιεζπζκφο απμάλεηαη ειαθξψο θαηά ηα ζαββαηνθχξηαθα θαη ηνπο 

θαινθαηξηλνχο κήλεο. Ο πιεζπζκφο είλαη θαηά θχξην ιφγν ψξηκνο, κε 

ζεκαληηθά πνζνζηά λέσλ.  

  

4.2.10 Γηα δηαηήξεζε ή/ θαη αχμεζε ησλ πιεζπζκηαθψλ κεγεζψλ ηεο θνηλφηεηαο, 

απαηηείηαη ε δεκηνπξγία ηεο απαξαίηεηεο θνηλνηηθήο ππνδνκήο γηα εμαζθάιηζε 

ελφο πεξηβάιινληνο θαηνίθεζεο πνπ ζα ραξαθηεξίδεηαη απφ πνηφηεηα, 

αζθάιεηα θαη δηεπξπκέλεο παξνρέο. 

 

4.3. Οηθνλνκηθή Γξαζηεξηφηεηα– Αλαπηπμηαθνί Σνκείο  

 

4.3.1 Γηα ηελ θαηαγξαθή ησλ ζηνηρείσλ νηθνλνκίαο ζηελ θνηλφηεηα ηνπ Γνπξξίνπ, 

έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί ηα επίζεκα ζηνηρεία απφ ηελ Απνγξαθή Πιεζπζκνχ 

2001 θαη ηηο Απνγξαθέο Δπηρεηξήζεσλ 2000 θαη 2005 ηεο ηαηηζηηθήο 

Τπεξεζίαο (ΤΚ). Κξίζεθε επίζεο, ζθφπηκν φπσο ζπιιεγνχλ ζηνηρεία γηα ην 

έηνο 2010 απφ ην Κνηλνηηθφ πκβνχιην. 

 

Απαζρφιεζε αλά Οηθνλνκηθφ Σνκέα θαη Αλεξγία 

 

4.3.2 ηνλ πην θάησ Πίλαθα 4.3 αλαιχεηαη ε απαζρφιεζε ηνπ ηνπηθνχ πιεζπζκνχ 

αλά ηνκέα ηεο νηθνλνκίαο γηα ην έηνο 2001. Γηεπθξηλίδεηαη φηη, ε θαηαγξαθή ηεο 

απαζρφιεζεο αλά ηνκέα αθνξά ζηνλ κφληκν πιεζπζκφ ηεο θνηλφηεηαο, ν 

νπνίνο δελ απαζρνιείηαη απνθιεηζηηθά ζηελ θνηλφηεηα.  
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4.3.3 χκθσλα κε ηνλ Πίλαθα 4.3 ν νηθνλνκηθά ελεξγφο πιεζπζκφο γηα ην 2001 

αξηζκνχζε ζε 76 άηνκα, πνζνζηφ πνπ αληηζηνηρεί ζην 33,7% ηνπ ζπλνιηθνχ 

πιεζπζκνχ θαη είλαη ρακειφηεξν ζε ζρέζε κε ην αληίζηνηρν πνπ αθνξά ζην 

ζχλνιν ηεο Αγξνηηθήο Πεξηνρήο ηεο Δπαξρίαο Λεπθσζίαο (40,9%). Σν ζηνηρείν 

απηφ κπνξεί λα νθείιεηαη ζην κεγάιν πνζνζηφ ειηθησκέλνπ πιεζπζκνχ πνπ 

ππάξρεη ζηελ θνηλφηεηα. Ζ αλεξγία πξνζέγγηζε ην 6,6% θαηά ην 2001, κε ην 

αληίζηνηρν πνζνζηφ ζην ζχλνιν ηεο Αγξνηηθήο Πεξηνρήο ηεο Δπαξρίαο 

Λεπθσζίαο λα είλαη αξθεηά ρακειφηεξν (3,1%). Δίλαη ζεκαληηθφ λα ζεκεησζεί 

φηη νη άλεξγνη ηεο θνηλφηεηαο ήηαλ κφλν 5 άηνκα ζπλνιηθά, αξηζκφο δειαδή 

πνπ δελ επεξεάδεη ζε κεγάιν βαζκφ ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε ηεο θνηλφηεηαο.  

 

4.3.4 χκθσλα κε ζηνηρεία ηεο ΤΚ, θαηά ην 2001 πνζνζηφ ηεο ηάμεο ηνπ 54,9% 

ησλ θαηνίθσλ απαζρνινχληαλ εθηφο θνηλφηεηαο. Σν αληίζηνηρν πνζνζηφ ζην 

ζχλνιν ηεο Αγξνηηθήο Πεξηνρήο ηεο Δπαξρίαο Λεπθσζίαο είλαη 73,4%.   

 

Πίλαθαο 4.3: Απαζρφιεζε θαη Καηαλνκή αλά Οηθνλνκηθφ Σνκέα ζηελ θνηλφηεηα Γνχξξη γηα ην Έηνο 2001 

Πιεζπζκφο 

Γνπξξίνπ 

(2001) 

χλνιν 

Οηθνλνκηθά 

Δλεξγνχ 

Πιεζπζκνχ 

Άλεξγνη 
χλνιν 

Δξγαδνκέλσλ 

Απαζρφιεζε αλά  

Οηθνλνκηθφ Σνκέα 

Πξσηνγελήο  Γεπηεξνγελήο  Σξηηνγελήο  

225 

76 5 71 3 33 33 

33,8 % 6,6% 93,4% 4,2 % 46,5% 46,5 % 

Πεγή: Απνγξαθή Πιεζπζκνύ 2001 (ΣΥΚ), Ιδία Δπεμεξγαζία 2011 

 

4.3.5 ην Γηάγξακκα 4.2 παξνπζηάδεηαη ε θαηαλνκή ηεο απαζρφιεζεο αλά 

νηθνλνκηθφ ηνκέα γηα ην έηνο 2001. ηνλ πξσηνγελή ηνκέα (γεσξγία θαη 

θηελνηξνθία) ε απαζρφιεζε πξνζέγγηζε ην 4,2%, ζηνλ δεπηεξνγελή ηνκέα 

(κεηαπνίεζε, θαηαζθεπέο) ην 46,5% θαη ζηνλ ηξηηνγελή (ππεξεζίεο) ην 46,5%.  

 

4.3.6 Σα αληίζηνηρα πνζνζηά ζην ζχλνιν ηεο Αγξνηηθήο Πεξηνρήο ηεο Δπαξρίαο 

Λεπθσζίαο είλαη: πξσηνγελήο ηνκέαο: 7,3%, δεπηεξνγελήο ηνκέαο: 33,1% θαη 

ηξηηνγελήο ηνκέαο: 59,5%. Υαξαθηεξηζηηθά είλαη ηα ρακειφηεξα πνζνζηά πνπ 

θαηέρνπλ ζην Γνχξξη ν πξσηνγελήο θαη ηξηηνγελήο ηνκέαο, αιιά θαη ην αξθεηά 

πςειφηεξν πνζνζηφ ζην δεπηεξνγελή ηνκέα. 
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Γηάγξακκα 4.2: Καηαλνκή Απαζρφιεζεο αλά Οηθνλνκηθφ Σνκέα ζηελ θνηλφηεηα Γνχξξη γηα ην Έηνο 

2001 

Απαζρφιεζε αλά Οηθνλνκηθφ Σνκέα (2001)

46,5%

4,2%

46,5%

Πξσηνγελήο Σνκέαο Γεπηεξνγελήο Σνκέαο Σξηηνγελήο Σνκέαο

 

Πεγή: Απνγξαθή Δπηρεηξήζεσλ 2000 θαη 2005 (ΣΥΚ), Ιδία Δπεμεξγαζία 2011 

 

Αξηζκφο Απαζρνινπκέλσλ θαη Τπνζηαηηθψλ (2000–2005) 

 

4.3.7 Ο πην θάησ Πίλαθαο 4.4 παξνπζηάδεη ηνλ ζπλνιηθφ αξηζκφ απαζρνινπκέλσλ 

ζε ππνζηαηηθά πνπ βξίζθνληαη εληφο ηεο θνηλφηεηαο, θαζψο θαη ηνλ αξηζκφ 

ππνζηαηηθψλ γηα ηα έηε 2000 θαη 2005. Σα ζηνηρεία δεηθλχνπλ κείσζε ησλ 

απαζρνινχκελσλ θαηά 8 άηνκα θαη κείσζε ησλ ππνζηαηηθψλ θαηά 4 ζε 

αξηζκφ.  

 

Πίλαθαο 4.4: Απαζρνινχκελνη ζε Τπνζηαηηθά θαη Αξηζκφο Τπνζηαηηθψλ ζηελ 

θνηλφηεηα Γνχξξη γηα ηα Έηε 2000 θαη 2005 

Έηνο 
Απαζρνινχκελνη ζε 

Τπνζηαηηθά 
Τπνζηαηηθά  

2000 25 21 

2005 17 17 

Πεγή: Απνγξαθή Δπηρεηξήζεσλ 2000 θαη 2005 (ΣΥΚ), Ιδία Δπεμεξγαζία, 2011 

 

Πξσηνγελήο Σνκέαο  

 

4.3.8 Σν πνζνζηφ απαζρφιεζεο ζηνλ πξσηνγελή ηνκέα, θαηά ην έηνο 2001 ζην 

Γνχξξη έθηαλε ζην 4,2%, πνζνζηφ ηδηαίηεξα ρακειφ. Ο ρακειφο βαζκφο 

απαζρφιεζεο κε αγξνηηθέο δξαζηεξηφηεηεο δελ ίζρπε αλέθαζελ ζηελ 

θνηλφηεηα, θαζψο παιαηφηεξα ζεκεηψζεθε ζεκαληηθή απαζρφιεζε ζηε 

δελδξνθαιιηέξγεηα, ηελ ακπεινπξγία θαη ζηελ θηελνηξνθία (εθηξνθή αηγψλ).  
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4.3.9 Ζ θνηλφηεηα ήηαλ γλσζηή γηα ηα ακπεινπξγηθά ηεο πξντφληα. Γείγκαηα ηεο 

ακπεινπξγηθήο αλάπηπμεο είλαη παιαηά πηζάξηα κε επηγξαθέο 1799 κ.Υ,    

1908 κ.Υ, 1914 κ.Υ, 1857 κ.Υ θαη 1877 κΥ.  

 

4.3.10 ήκεξα, νη αγξνηηθέο δξαζηεξηφηεηεο έρνπλ εθιείςεη απφ ηελ θνηλφηεηα θαη 

κφλν έλα (1) άηνκν έρεη σο θχξην επάγγεικα ηε γεσξγία, ην νπνίν δηαζέηεη 

ζεξκνθήπην εληφο ηεο θνηλφηεηαο θαη θαιιηεξγεί θεπεπηηθά πνπ πξνκεζεχεη 

ζηελ αγνξά. Μεκνλσκέλα ζε ηδηφθηεηνπο ρψξνπο θαη ρσξίο απηφ λα απνηειεί 

θχξηα απαζρφιεζε θαιιηεξγνχληαη ειηέο, ακπγδαιηέο, δηάθνξα θξνπηφδεληξα 

θαη θεπεπηηθά γηα ζθνπνχο ηδηνθαηαλάισζεο ησλ λνηθνθπξηψλ.      

 

Γεπηεξνγελήο Σνκέαο 

 

4.3.11 Καηά ην 2001 ε απαζρφιεζε ζηνλ δεπηεξνγελή ηνκέα πξνζέγγηζε ην 46,5% 

δεηθλχνληαο κία αξθεηά δπλακηθή αλάπηπμε ηνπ ηνκέα. ε ηνπηθφ επίπεδν 

θαηαγξάθνληαη πθαληνπξγείν/ εξγαζηήξην πθαληηθήο φπνπ εξγάδνληαη ηξεηο (3) 

γπλαίθεο ληφπηεο θαη έλα (1) εξγαζηήξην παξαζθεπήο παξαδνζηαθψλ γιπθψλ.  

 

4.3.12 Ζ κεηαπνίεζε απνηέιεζε νηθνλνκηθφ θιάδν ν νπνίνο αλζνχζε ηα παιηά ρξφληα 

ζηελ θνηλφηεηα. Ζ θνηλφηεηα ήηαλ γλσζηή γηα ηελ ηέρλε ηεο πθαληνπξγίαο, ηνπο 

ηερλίηεο ζηελ επεμεξγαζία πέηξαο, θαζψο θαη γηα ηελ χπαξμε εξγαζηεξίσλ 

φπσο ζηδεξνπξγείν, ηξεηο (3) ειαηφκπινη, ξαθεία, ηζαγθαξάδηθα θαη δχν (2) 

ηπξνθνκεία.  

 

4.3.13 Παξαδνζηαθνί ηερλίηεο ήηαλ: ν Βαζίιεο Σδππξή πνπ θαηαζθεχαδε μχιηλα 

αιέηξηα, νη Σνπκάδνο Υξηζηνθή, Αξέζηεο Υαξαιάκπνπο θαη Παπατσάλλεο 

θαηαζθεπαζηέο θαιαζηψλ θαη θνθηληψλ, ν Υξηζηνθήο Ηαθσβίδεο πνπ έθηηδε 

θνχξλνπο θαη ηζηκηληέο θαη ν Καιιίληθνο Υξηζηνθήο πνπ έθηηδε θαη θηίδεη 

πέηξηλνπο ηνίρνπο. Δπίζεο, παξαδνζηαθέο πθάληξηεο ήηαλ ε Δπηπρία Ζξάθιε 

θαη Απνζηνινχ Σδησξηδηή.  

 

Σξηηνγελήο Σνκέαο 

 

4.3.14 Ο ηξηηνγελήο ηνκέαο θαηά ην 2001 ζεκείσζε ην ίδην πνζνζηφ κε ην 

δεπηεξνγελή ηνκέα (46,5%). Σν πνζνζηφ απηφ νθείιεηαη ζηελ απαζρφιεζε ησλ 

θαηνίθσλ ζε ππεξεζίεο ζηελ αζηηθή πεξηνρή Λεπθσζίαο. ε ηνπηθφ επίπεδν 

θαηαγξάθνληαη ηξία (3) αγξνηνπξηζηηθά θαηαιχκαηα (ζπλνιηθά δψδεθα θιηλψλ) 
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ηα νπνία ζηεγάδνληαη ζε παξαδνζηαθέο νηθνδνκέο θαη ιεηηνπξγνχλ κε κεγάιε 

επηηπρία, θαθεηέξηα κε ππεξεζίεο internet, θαθελείν– ηαβέξλα, εζηηαηφξην θαη 

παξάξηεκα ηεο ΠΔ Οξεηλήο ην νπνίν ιεηηνπξγεί ζαλ κπαθάιηθν θαη πηζησηηθή 

εηαηξεία θαη κπνξεί λα θαιχςεη αλάγθεο ησλ θαηνίθσλ σο πξνο ηελ εμαζθάιηζε 

βαζηθψλ πξντφλησλ νηθηαθήο ρξήζεσο. Πξφζζεηεο παξνρέο θαη εμππεξεηήζεηο 

εμαζθαιίδνληαη απφ γεηηνληθέο θνηλφηεηεο θαη ηελ αζηηθή πεξηνρή Λεπθσζίαο. 

Δπίζεο, ζηελ θνηλφηεηα πξφθεηηαη λα αλεγεξζεί παλδνρείν θαηφπηλ ηδησηηθήο 

πξσηνβνπιίαο. χκθσλα κε ζηνηρεία ηνπ Κνηλνηηθνχ πκβνπιίνπ, ην παλδνρείν 

πξφθεηηαη λα θηινμελήζεη δηάθνξεο ρξήζεηο θαη ζην παξφλ ζηάδην βξίζθεηαη 

ππφ εμέηαζε ε αίηεζε αλέγεξζήο ηνπ. Πξφζζεηεο πιεξνθνξίεο αλαθέξνπλ φηη  

ν ηδηνθηήηεο, πξνηίζεηαη αξρηθά λα ιεηηνπξγήζεη ην παλδνρείν σο εζηηαηφξην θαη 

γηα ζπλεδξηάζεηο θαη λα δεκηνπξγήζεη θιίλεο ζε κεηαγελέζηεξν ζηάδην.  

 

πκπέξαζκα 

 

4.3.15 Ζ αλάιπζε ησλ ζηνηρείσλ νηθνλνκίαο, θαηαδεηθλχεη ηελ έληαζε απαζρφιεζεο 

ηνπ πιεζπζκνχ ηνπ Γνπξξίνπ εθηφο θνηλφηεηαο, θπξίσο ζε ππεξεζίεο ζηελ 

αζηηθή πεξηνρή Λεπθσζίαο. Ζ θνηλφηεηα έλεθα ηνπ κηθξνχ πιεζπζκηαθά ηεο 

κεγέζνπο, δηαζέηεη πεξηνξηζκέλε νηθνλνκηθή βάζε θαη ηνπηθή απαζρφιεζε, 

ρσξίο σζηφζν λα παξαγλσξίδεηαη ε ιεηηνπξγία ηνπ πθαληνπξγείνπ, ησλ 

εξγαζηεξίσλ παξαδνζηαθψλ γιπθψλ θαη ησλ αγξνηνπξηζηηθψλ θαηαιπκάησλ.  

 

4.3.16 Δπηπξφζζεηα, ε θνηλφηεηα δηαζέηεη πινχζηα παξάδνζε ζε ηέρλεο κε ηηο νπνίεο 

απαζρνινχληαλ νη θάηνηθνη, νη νπνίεο ζα κπνξνχζαλ ζηαδηαθά λα 

αλαδεηρζνχλ, ψζηε λα απνηειέζνπλ πφινπο έιμεο θαη λα δξάζνπλ 

ζπκπιεξσκαηηθά πξνο ηα αγξνηνπξηζηηθά θαηαιχκαηα. 
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5. Πνιενδνκηθά θαη Υσξνηαμηθά ηνηρεία ηεο Πεξηνρήο Μειέηεο  

 

5.1. Θέζε– Ρφινο ζηελ Πεξηθέξεηα 

 

5.1.1 Σν Γνχξξη βξίζθεηαη ζηελ νξεηλή πεξηνρή ηεο Δπαξρίαο Λεπθσζίαο θαη  

απνηεινχζε αλέθαζελ κηα θαηεμνρήλ πεξηνρή θαηνηθίαο ρσξίο αλάπηπμε 

νπνηνπδήπνηε δηνηθεηηθνχ ή άιινπ ξφινπ ζηελ πεξηθέξεηα, θαζψο 

δεκηνπξγήζεθαλ δηνηθεηηθέο θαη νηθνλνκηθέο εμαξηήζεηο απφ κεγαιχηεξεο 

δηνηθεηηθά θνηλφηεηεο ηεο νξεηλήο Λεπθσζίαο, φπσο ε Κιήξνπ. Παξάγνληεο 

φπσο ε ζρεηηθή γεσγξαθηθή εγγχηεηα (απφζηαζε πεξίπνπ 30 ρικ.) κε ηελ 

αζηηθή πεξηνρή Λεπθσζίαο, ε γεηηλίαζε κε ην δξφκν Λεπθσζίαο– Παιαηρσξίνπ, 

ην αμηφινγν θπζηθφ πεξηβάιινλ θαη ε γξαθηθφηεηα ηνπ νηθηζκνχ, ζπλέβαιαλ 

ζηε δηακφξθσζε ηάζεσλ γηα αλάπηπμε παξαζεξηζηηθήο θαηνηθίαο.  

 

5.1.2 ηελ θνηλφηεηα ζήκεξα πξνζθέξνληαη ζπγθεθξηκέλεο ηνπηθέο εμππεξεηήζεηο, 

γηα θάιπςε βαζηθψλ αλαγθψλ ησλ ληφπησλ –ιεηηνπξγεί παξάξηεκα ηεο ΠΔ 

Οξεηλήο, ελψ έληαζε ηεο απαζρφιεζεο ηνπ κφληκνπ πιεζπζκνχ παξαηεξείηαη 

ζε ππεξεζίεο ζηελ αζηηθή πεξηνρή ηεο Λεπθσζίαο. Λνηπέο παξνρέο ζε ζέκαηα 

εθπαίδεπζεο, πγείαο, αλαςπρήο θαη πξφζζεησλ εμππεξεηήζεσλ (π.ρ. 

θαξκαθεία, είδε νηθηαθήο ρξήζεσο, είδε έλδπζεο/ ππφδεζεο θ.α.) δηνρεηεχνληαη 

είηε απφ ηελ αζηηθή πεξηνρή Λεπθσζίαο, είηε απφ γεηηνληθέο θνηλφηεηεο. 

Πεξηθεξεηαθήο ζεκαζίαο ππεξεζίεο, παξέρνληαη απφ ηξία (3) αγξνηνπξηζηηθά 

θαηαιχκαηα θαη έλα εζηηαηφξην πνπ ιεηηνπξγνχλ ζηελ θνηλφηεηα. Δζηηάδνληαο 

ζηα αγξνηνπξηζηηθά θαηαιχκαηα, πξνθχπηεη ήδε έλα ζπγθξηηηθφ πιενλέθηεκα 

γηα ηελ θνηλφηεηα, ην νπνίν δηαθνξνπνηεί ζεκαληηθά ηελ αλαπηπμηαθή ηεο δνκή 

ζηελ πεξηθέξεηα.  

 

5.1.3 Δπνκέλσο, παξνπζηάδνληαη αμηφινγεο πξννπηηθέο δηαθνξνπνίεζεο ηνπ 

πεξηθεξεηαθνχ ραξαθηήξα θαη ξφινπ ηνπ Γνπξξίνπ, πνπ ζα πξέπεη λα 

εζηηάζνπλ ζηνλ εκπινπηηζκφ ησλ ρξήζεσλ θαη ιεηηνπξγηψλ ηνπ νηθηζκνχ θαη 

ζηελ αλάδεημε θαη πξνζηαζία ησλ ζπγθξηηηθψλ ηνπ πιενλεθηεκάησλ (θπζηθφ 

πεξηβάιινλ θαη θιίκα) γηα ζθνπνχο ελίζρπζεο ηνπ παξαζεξηζκνχ θαη ηνπ 

αγξνηνπξηζκνχ, θαζψο θαη βειηίσζεο ηεο πνηφηεηαο δσήο ησλ θαηνίθσλ.  

 

5.1.4 Γηα ηελ απνζαθήληζε ηνπ αλαπηπμηαθνχ ξφινπ ηεο θνηλφηεηαο ζηελ πεξηθέξεηα 

απαηηείηαη ε εηνηκαζία ελφο νινθιεξσκέλνπ πεξηθεξεηαθνχ ρσξνηαμηθνχ 
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ζρεδηαζκνχ. Ζ απνπζία πνιπθεληξηθήο ρσξνηαμηθήο πνιηηηθήο, ε νπνία 

ραξαθηεξίδεη ηνλ ελ ιφγσ ζρεδηαζκφ ζηελ Κχπξν, απνδπλακψλεη ζεκαληηθά ην 

ξφιν ησλ θνηλνηήησλ ζηελ πεξηθέξεηα φπνπ εληάζζνληαη.  

 

5.1.5 ηα αλαπηπμηαθά πξνβιήκαηα ησλ δηνηθεηηθψλ πεξηνρψλ, ζπληείλνπλ θαη νη 

αδπλακίεο πνπ πεγάδνπλ απφ ην πθηζηάκελν ζχζηεκα δηνηθεηηθήο δηάξζξσζεο 

ζηελ Κχπξν ζην νπνίν ηνλ νπζηαζηηθφηεξν ξφιν δηαδξακαηίδνπλ νη Δπαξρηαθέο 

θαη φρη νη Σνπηθέο Γηνηθήζεηο. Οη αδπλακίεο θαη δπζιεηηνπξγίεο ηνπ ζπζηήκαηνο 

ηεο θππξηαθήο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο επεξεάδνπλ θπξίσο ηηο κηθξέο δηνηθεηηθά 

πεξηνρέο, νη νπνίεο ιακβάλνπλ ρακειά έζνδα, εκθαλίδνπλ ζεκαληηθέο 

εμαξηήζεηο απφ ηηο θξαηηθέο ρξεκαηνδνηήζεηο θαη ειιηπή ζπζηήκαηα 

ελδνυπεξεζηαθήο θαηάξηηζεο. Σα ραξαθηεξηζηηθά απηά δεκηνπξγνχλ 

αιπζηδσηέο επηπηψζεηο θαη νπζηαζηηθέο αδπλακίεο δηνηθεηηθήο πθήο, νη νπνίεο 

(ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ έιιεηςε ρσξνηαμηθνχ– πεξηθεξεηαθνχ ζρεδηαζκνχ) 

απνδπλακψλνπλ ην ξφιν ηνπο. Ζ Σνπηθή Αξρή ηνπ Γνπξξίνπ ζήκεξα, ιφγσ 

έιιεηςεο εηδηθνχ κεραληζκνχ (εθ ησλ άλσ) γηα κείσζε ηνπ θξαηηθνχ 

παξεκβαηηζκνχ, αδπλαηεί σο πξνο ηελ παξνρή βαζηθψλ ππεξεζηψλ θαη 

ππνδνκψλ ζηε δηνηθεηηθή ηεο πεξηνρή. Μέρξη ζήκεξα, ην Γνχξξη  δελ έρεη 

αλαπηχμεη ζεκαληηθέο κνξθέο δηθνηλνηηθψλ ζπλεξγαζηψλ 

(ζπκπιεγκαηνπνηήζεηο) κε γεηηνληθέο θνηλφηεηεο, εμαηξνπκέλεο ηεο 

ζπκπιεγκαηνπνίεζεο γηα απνθνκηδή ζθπβάισλ. εκαληηθή αδπλακία 

εληνπίδεηαη ζηελ απνπζία εμεηδηθεπκέλνπ πξνζσπηθνχ πνπ λα απαζρνιείηαη 

ζην Κνηλνηηθφ πκβνχιην γηα ηελ παξνρή εμεηδηθεπκέλεο ηερληθήο θαη 

γξαθεηαθήο ππνζηήξημεο.   

 

5.1.6 ηα πιαίζηα ησλ αλαγθψλ γηα αλαδηάξζξσζε ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο ηεο 

Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο, ε Έλσζε Γήκσλ θαη ε Έλσζε Κνηλνηήησλ Κχπξνπ, 

αλέζεζαλ ζην Δζληθφ Κέληξν Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη Απηνδηνίθεζεο (ΔΚΓΓΑ) 

ηελ εθπφλεζε κειέηεο, ζηελ νπνία θαηαγξάθεθε ην φξακα γηα ηελ Κππξηαθή 

Σνπηθή Απηνδηνίθεζε. Σν φξακα αλαθέξεηαη σο «ε νπζηαζηηθή θαη 

πνιπδηάζηαηε ελίζρπζή ηεο, ώζηε λα δηεπξύλεη ηνλ ξόιν ηεο ζην πνιηηηθό θαη 

ζην δηνηθεηηθό ζύζηεκα ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο θαη εηδηθόηεξα: α) λα 

ζπκκεηέρεη ελεξγόηεξα ζηελ νηθνλνκηθή, θνηλσληθή θαη πνιηηηζηηθή αλάπηπμε θαη 

ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο θαη επνκέλσο ζηελ αεηθόξν αλάπηπμε ηεο 

ρώξαο θαη β) λα πξνζθέξεη πεξηζζόηεξεο θαη θαιύηεξεο ππεξεζίεο ζηνπο 

πνιίηεο».         
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5.2. Ηζρχνλ Πνιενδνκηθφ Καζεζηψο   

 

Ηζρχνλ ρέδην Αλάπηπμεο (Γήισζε Πνιηηηθήο) θαη Όξην Αλάπηπμεο 

 

5.2.1 Σν ρέδην Αλάπηπμεο πνπ ηζρχεη ζηελ θνηλφηεηα Γνπξξίνπ είλαη ε Γήισζε 

Πνιηηηθήο. χκθσλα κε ηε Γήισζε Πνιηηηθήο, ζην Γνχξξη δελ ππάξρνπλ 

θαζνξηζκέλεο πνιενδνκηθέο δψλεο, αιιά κφλν φξην αλάπηπμεο, φπσο 

παξνπζηάδεηαη ζην Υάξηε 3. Σν φξην αλάπηπμεο νξίδεηαη σο ε πεξηνρή πνπ 

πεξηθιείεηαη ζην φξην πδαηνπξνκήζεηαο. ην φξην ηνπ ππξήλα ηζρχνπλ νη 

ζπληειεζηέο αλάπηπμεο ηεο νηθηζηηθήο δψλεο Ζ1, ελψ ζην ηκήκα κεηαμχ ηνπ 

ππξήλα θαη ηνπ νξίνπ αλάπηπμεο ηζρχνπλ νη ζπληειεζηέο αλάπηπμεο ηεο 

νηθηζηηθήο δψλεο Ζ2. ηηο πεξηνρέο εθηφο νξίνπ αλάπηπμεο, ηζρχνπλ νη 

ζπληειεζηέο αλάπηπμεο ηεο δψλεο ππαίζξνπ Γ3 (βι. Πίλαθα 5.1). πλνιηθά ε 

θνηλφηεηα θαηαιακβάλεη έθηαζε 15.704 δεθαξίσλ, εθ ησλ νπνίσλ ηα 470 

δεθάξηα εκπίπηνπλ ζην φξην αλάπηπμεο.  

 

5.2.2 ηα βφξεηα ηεο θνηλφηεηαο νξίδεηαη πεξηνρή σο πξνζηαηεπφκελν ηνπίν (Π.Σ.), 

γηα ζθνπνχο πξνζηαζίαο ηνπ πδαηνθξάθηεο Καινχ Υσξηνχ (Οξεηλήο) πνπ 

εκπίπηεη ζην Παξάξηεκα Γ1 ηεο Γήισζεο Πνιηηηθήο. Μηθξφ ηκήκα 

πξνζηαηεπφκελνπ ηνπίνπ θαζνξίδεηαη θαη ζηα λφηηα ηεο θνηλφηεηαο. πλνιηθά νη 

δψλεο πξνζηαηεπφκελνπ ηνπίνπ θαηαιακβάλνπλ έθηαζε 68 δεθαξίσλ. ηα 

λφηηα ηεο θνηλφηεηαο εθηείλεηαη πεξηνρή (876 δεθαξίσλ) ε νπνία είλαη 

θαζνξηζκέλε σο πεξηνρή πξνζηαζίαο ηεο θχζεο (Ε4– Π.Φ.) γηα ζθνπνχο 

πξνζηαζίαο ηνπ θξαηηθνχ δάζνπο Αζθφπεινο.  

 

Πίλαθαο 5.1: πληειεζηέο Αλάπηπμεο εληφο Οξίνπ Αλάπηπμεο ζηελ θνηλφηεηα Γνχξξη 

 

Αλψηαηνο 

πληειεζηήο 

Γφκεζεο 

Αλψηαην 

Πνζνζηφ 

Κάιπςεο 

Αλψηαηνο 

Αξηζκφο 

Οξφθσλ 

Αλψηαην 

Ύςνο (κ.) 

Πεξηνρή Ππξήλα 1,20: 1 0,70: 1 2/ 3 8,30/ 11,40 

Πεξηνρή κεηαμχ 

Ππξήλα θαη Οξίνπ 

Αλάπηπμεο 

0,90: 1 0,50: 1 2 8,30 

Πεξηνρή εθηφο  

Οξίνπ Αλάπηπμεο 
0,10: 1 0,10: 1 2 8,30 

Πεγή: Γήισζε Πνιηηηθήο, 2007 

 

 



ΡΤΘΜΗΣΗΚΟ ΥΔΓΗΟ (ΥΔΓΗΟ ΓΡΑΖ) ΓΗΑ ΣΗ ΚΟΗΝΟΣΖΣΔ 
ΑΓΗΟ ΔΠΗΦΑΝΗΟ, ΓΟΤΡΡΗ, ΚΑΛΟ ΥΩΡΗΟ (ΟΡΔΗΝΖ) ΚΑΗ ΜΗΣΔΡΟ   

ΣΔΛΗΚΖ ΜΔΛΔΣΖ – ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΓΟΤΡΡΗ  

ALA Planning Partnership (Environment) Ltd 
θαη PAPA Architects 

 
 

 46 

Πξφλνηεο Γήισζεο Πνιηηηθήο 

 

5.2.3 Οη βαζηθέο πξφλνηεο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηε Γήισζε Πνιηηηθήο θαη 

ζρεηίδνληαη κε ην πεξηερφκελν ησλ Ρπζκηζηηθψλ ρεδίσλ έρνπλ σο εμήο:  

 

 «Κεθάιαην 2 Γήισζεο Πνιηηηθήο: ηφρνη ζε ζρέζε κε ηελ Αλάπηπμε ηεο 

Τπαίζξνπ» 

 

5.2.4 Οη ζηφρνη ηεο Γήισζεο Πνιηηηθήο αθνξνχλ κεηαμχ ησλ άιισλ ηα αθφινπζα: 

 Σνλ πξνζεθηηθφ ζρεδηαζκφ ψζηε λα πξνζηαηεχεηαη ν παξαδνζηαθφο, 

αηζζεηηθφο θαη αγξνηηθφο ραξαθηήξαο ησλ νηθηζκψλ ηεο ππαίζξνπ θαη λα 

βειηηψλεηαη ε πνηφηεηα δσήο ησλ θαηνίθσλ. 

 Σελ επηδίσμε ζπκπαγνχο θαη ζπγθεληξσκέλεο αλάπηπμεο. 

 Σε δηαηήξεζε/ πξνζηαζία νηθνδνκψλ ή νκάδσλ νηθνδνκψλ πνπ 

παξνπζηάδνπλ εηδηθφ θνηλσληθφ, πνιηηηζηηθφ, αξρηηεθηνληθφ ή ηζηνξηθφ 

ραξαθηήξα ή άιιν ελδηαθέξνλ, θαζψο θαη ηε δηαηήξεζε/ πξνζηαζία 

πεξηνρψλ θπζηθήο θαιινλήο θαη ηελ πιήξε αμηνπνίεζε ησλ δπλαηνηήησλ 

πνπ παξέρνπλ. 

 Σε δηαζθάιηζε επαξθνχο γεο γηα ηηο δηάθνξεο ρξήζεηο θαη ηε βέιηηζηε 

αμηνπνίεζε ηεο θαη ηελ πξνζηαζία ηεο θαιήο γεσξγηθήο γεο γηα γεσξγηθνχο 

θαη δαζνθνκηθνχο ζθνπνχο. 

 Σελ πξνζηαζία ηνπ νξπθηνχ πινχηνπ, ηελ απνθαηάζηαζε ηνπ ηνπίνπ πνπ 

επεξεάδεηαη, ηελ πξνζηαζία πεξηνρψλ εηδηθνχ θπζηθνχ, πνιηηηζηηθνχ, 

επηζηεκνληθνχ ή νηθνινγηθνχ ελδηαθέξνληνο ή εηδηθήο αμίαο, ιφγσ ηεο 

εμαηξεηηθήο πνηφηεηαο θαη ειθπζηηθφηεηαο ηνπ ηνπίνπ ηνπο. 

 Σελ επσθειή επαλαρξεζηκνπνίεζε νπνηαζδήπνηε εγθαηαιειεηκκέλεο γεο. 

 Σελ ειεχζεξε πξνζπέιαζε ηνπ θνηλνχ ζηελ χπαηζξν θαη ηηο αθηέο θαη ηελ 

απνθπγή ηεο ξχπαλζεο πέξαλ ησλ νξίσλ πνπ ζεσξνχληαη επηηξεπηά γηα λα 

δηαζθαιίδνληαη νη ζηφρνη ηεο ηξαηεγηθήο γηα ιεινγηζκέλε (sustainable) 

αλάπηπμε. 

 

 «Κεθάιαην 5 Γήισζεο Πνιηηηθήο: Πνιηηηθή Αλάπηπμεο γηα Υσξηά πνπ 

παξνπζηάδνπλ Δηδηθφ Κνηλσληθφ, Αξρηηεθηνληθφ, Ηζηνξηθφ ή άιιν Δλδηαθέξνλ» 

 

5.2.5 χκθσλα κε ην Κεθάιαην 5, πξνσζείηαη ε θαηαγξαθή φισλ ησλ νηθνδνκψλ θαη 

ε δεκνζίεπζε Γηαηαγκάησλ Γηαηήξεζεο ζχκθσλα κε ην άξζξν 38 ηνπ Πεξί 
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Πνιενδνκίαο θαη Υσξνηαμίαο Νφκνπ, γηα ζπγθεθξηκέλεο νηθνδνκέο, γηα νκάδεο 

νηθνδνκψλ, γηα θηίξηα ζπλνδείαο θαη γηα πεξηνρέο, νη νπνίεο έρνπλ εηδηθή αμία ή 

ζπκβάιινπλ ζηε δηαηήξεζε ηνπ ραξαθηήξα θαη ηεο θπζηνγλσκίαο ηνπ ρσξηνχ, 

θαζψο θαη ε ηήξεζε ελφο ηεθκεξησκέλνπ αξρείνπ κε βάζε ην νπνίν 

αμηνινγείηαη θαη πξνσζείηαη ε θαηάιιειε ιχζε γηα θάζε πεξίπησζε. 

 

5.2.6 Ζ Γήισζε Πνιηηηθήο αλαθέξεη πσο νη ηδηνθηήηεο ησλ δηαηεξεηέσλ ζα 

αλαιακβάλνπλ ηηο εξγαζίεο ζπληήξεζεο, επηδηφξζσζεο θαη αλαθαίληζεο ησλ 

νηθνδνκψλ ηνπο, εθφζνλ απηέο θξίλνληαη σο αμηφινγεο. Πξνσζνχληαη φκσο 

θίλεηξα φπσο είλαη νη επηρνξεγήζεηο ηνπ θφζηνπο δηαηήξεζεο, δηάθνξεο 

θνξναπαιιαγέο, απαιιαγέο απφ ηέιε θαη εμαηξέζεηο απφ πξφλνηεο ηεο 

πθηζηάκελεο λνκνζεζίαο πεξί ελνηθηνζηαζίνπ. 

 

5.2.7 Δπίζεο πξνσζνχληαη κεηαμχ άιισλ: 

 Κνηλσληθννηθνλνκηθή πνιηηηθή γηα ηε ζπγθξφηεζε θαη πξνζέιθπζε 

πιεζπζκνχ 

 Έξγα αλαβάζκηζεο ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ηεο πνηφηεηαο δσήο ησλ 

θαηνίθσλ 

 Μέηξα θαη θίλεηξα γηα ηελ αλαβίσζε ησλ παξαδνζηαθψλ θηηζκάησλ 

 Μέηξα θπθινθνξηαθήο δηαρείξηζεο 

 Απνθαηάζηαζε ηνπ ραξαθηήξα ηνπ νηθηζκνχ φζνλ αθνξά θπξίσο ηελ 

θιίκαθα, ηηο ζρέζεηο πιήξνπο θελνχ θαη ηελ αιιεινδηαδνρή ησλ ρψξσλ 

 

5.2.8 Οη νηθνδνκέο κέζα ζηνπο νηθηζκνχο απηνχο ππφθεηληαη ζε εηδηθφ Πνιενδνκηθφ 

έιεγρν, αλεμάξηεηα κε ηηο πθηζηάκελεο πξφλνηεο πνπ αθνξνχλ ην ζπληειεζηή 

δφκεζεο, ηνλ αξηζκφ νξφθσλ θαη ηηο πξφλνηεο ηνπ Κεθαιαίνπ 10, νχησο ψζηε 

λα εληάζζνληαη ζηελ παξαδνζηαθή δνκή ηνπ νηθηζκνχ φζνλ αθνξά ζηελ 

θιίκαθα, ηνλ ραξαθηήξα, ηε ρξήζε, ηε ρσξνδηάηαμε θαη ηα πιηθά νηθνδνκήο. 

 

 «Κεθάιαην 6 Γήισζεο Πνιηηηθήο: Γεσξγηθή Γε» 

 

5.2.9 Ζ Πνιηηηθή πνπ εθαξκφδεηαη γηα ηε γεσξγηθή γε απνβιέπεη: 

 ηελ απνηξνπή ηεο αιιαγήο ρξήζεο ηεο αγξνηηθήο γεο πςειήο πνηφηεηαο ή 

ηεο γεο φπνπ κπνξνχλ λα παξαρζνχλ πξψηκα γεσξγηθά πξντφληα, ή/ θαη ζε 

γεσξγηθή γε πην ρακειήο πνηφηεηαο, αιιά ζρεηηθά ςειήο γεσξγηθήο 
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παξαγσγήο, εθφζνλ δελ ππάξρεη εηδηθφηεξε πνιηηηθή γηα θάζε ηχπν 

αλάπηπμεο. 

 ηελ ελζάξξπλζε αλαπηχμεσλ πνπ ζρεηίδνληαη άκεζα ή βνεζνχλ ηελ 

παξαγσγή πξντφλησλ ηνπ επξχηεξνπ γεσξγηθνχ ηνκέα θαη απνβιέπνπλ θαη 

ζηνλ εθζπγρξνληζκφ νηθνδνκψλ γεσξγηθήο ή ζπλαθνχο ρξήζεο. 

 ηελ αμηνπνίεζε εγθαηαιειεηκκέλεο γφληκεο γεο γηα γεσξγηθνχο ζθνπνχο 

θαη ζηελ απαγφξεπζε αλαπηχμεσλ πνπ ελδέρεηαη λα ξππάλνπλ ππφγεηνπο ή 

επηθαλεηαθνχο πδάηηλνπο πφξνπο. 

 

 «Κεθάιαην 7 Γήισζεο Πνιηηηθήο: Πξνζηαζία ηεο Φχζεο, ηνπ Σνπίνπ θαη ησλ 

Γαζψλ»  

 

5.2.10     χκθσλα κε ην κε ην Κεθάιαην 7, νη πεξηνρέο ηεξαξρνχληαη σο εμήο: 

 

 Πεξηνρέο εμαηξεηηθήο θπζηθήο θαιινλήο: ηηο πεξηνρέο απηέο επηηξέπνληαη 

βαζηθά αλαπηχμεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε δξαζηεξηφηεηεο παξαδνζηαθνχ 

θπξίσο ραξαθηήξα, φπσο ε γεσξγία θαη ε δαζνπνλία, ε εθηέιεζε έξγσλ 

αλαδαζκνχ, δξαζηεξηφηεηεο πεξηβαιινληηθήο εθπαίδεπζεο θαη 

θπζηνιαηξηθψλ αζρνιηψλ, ελψ είλαη δπλαηφλ λα επηηξαπνχλ νξηζκέλνη ηχπνη 

αλαπηχμεσλ, κε πξνυπνζέζεηο πνπ ζα δηαζθαιίδνπλ ηελ πξνζηαζία ησλ 

πεξηνρψλ. 

 Πξνζηαηεπφκελα ηνπία: ηηο πεξηνρέο απηέο επηηξέπνληαη βαζηθά 

παξαδνζηαθέο εξγαζίεο ζηνλ ηνκέα ηεο γεσξγίαο, έξγα πνπ απνβιέπνπλ 

ζηελ πξνζηαζία, δηαηήξεζε θαη πξνβνιή ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ ηνπίσλ, 

δεκηνπξγία «Μνλνπαηηψλ ηεο Φχζεο», δηεπθνιχλζεηο γηα πεξηβαιινληηθή 

εθπαίδεπζε θαη κηθξήο θιίκαθαο ςπραγσγία. Δπίζεο επηηξέπνληαη 

αλαπηχμεηο πνπ αθνξνχλ ηελ ηρζπνθαιιηέξγεηα κε πξνυπνζέζεηο έληαμεο 

ζην θπζηθφ πεξηβάιινλ θαη εθφζνλ δελ επεξεάδεη δπζκελψο ηα ππφγεηα θαη 

επηθαλεηαθά λεξά, ην έδαθνο θαη ην ππέδαθνο. 

 Αθηέο θαη Πεξηνρέο Πξνζηαζίαο ηεο Φχζεο: Γηα ηηο πεξηνρέο απηέο απαηηείηαη 

απφιπηε πξνζηαζία θαη δελ επηηξέπνληαη αλαπηχμεηο, ελψ νη επηηξεπφκελεο 

επεκβάζεηο αθνξνχλ ζε έξγα θαη δξάζεηο πνπ απνζθνπνχλ ζηελ 

πξνζηαζία, δηαηήξεζε θαη πξνβνιή ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπο, ησλ 

δηεπθνιχλζεσλ γηα πεξηβαιινληηθή εθπαίδεπζε θαη ηελ εμππεξέηεζε ηνπ 

θνηλνχ (κέρξη 20 η.κ.) θαη νη απαηηνχκελεο ππνδνκέο, ζχκθσλα κε ηηο 

Πξφλνηεο ηεο Γήισζεο Πνιηηηθήο. 
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 «Κεθάιαην 8 Γήισζεο Πνιηηηθήο: Αξραία Μλεκεία θαη Αξραηφηεηεο» 

 

5.2.11 Ζ Πνιηηηθή γεληθά είλαη ελαληίνλ θάζε αλάπηπμεο, ε νπνία ελδέρεηαη λα 

επεξεάζεη ηφζν Αξραία Μλεκεία θαη Αξραηφηεηεο, φζν θαη ηε γεηηνληθή κε απηά 

πεξηνρή. ην Κεθάιαην 9 θαζνξίδνληαη φξνη θαη πξνυπνζέζεηο γηα αλέγεξζε 

κεκνλσκέλεο θαηνηθίαο ζε πεξηνρέο πνπ βξίζθνληαη έμσ απφ ηηο θαζνξηζκέλεο 

πεξηνρέο αλάπηπμεο. 

 

 «Κεθάιαην 10 Γήισζεο Πνιηηηθήο: Καηεπζπληήξηεο Γξακκέο ζρεηηθά κε ηελ 

Αηζζεηηθή θαη Πνηνηηθή Βειηίσζε ηνπ Γνκεκέλνπ Πεξηβάιινληνο» 

 

5.2.12 Σν Κεθάιαην 10 αλαθέξεηαη ζηηο βαζηθέο αξρέο πνπ πξέπεη λα δηέπνπλ ηελ 

αξρηηεθηνληθή φισλ ησλ αλαπηχμεσλ ζηελ Κχπξν, νη νπνίεο ζα πξέπεη λα 

ιακβάλνπλ ππφςε ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηεο παξαδνζηαθήο θππξηαθήο 

αξρηηεθηνληθήο. Δηδηθφηεξεο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο αλαθέξνληαη ζηηο 

ηζηνξηθέο/ παξαδνζηαθέο πεξηνρέο θαη ζηνπο ππξήλεο ησλ ρσξηψλ πνπ 

δηαηεξνχλ ηζηνξηθφ/ παξαδνζηαθφ ραξαθηήξα. Οη θαηεπζπληήξηεο απηέο 

γξακκέο αθνξνχλ: 

 Σελ αηζζεηηθή ησλ λέσλ νηθνδνκψλ κε αλαθνξά ζηελ έληαμή ηνπο ζην 

ραξαθηήξα ηνπ νηθηζκνχ, ηνλ φγθν θαη ηα αλνίγκαηα, ηα χςε ησλ ηζνγείσλ 

θιπ. 

 Σελ άζθεζε πνιενδνκηθνχ ειέγρνπ γηα ηελ απνθαηάζηαζε ηνπ ραξαθηήξα 

θαη ηελ πνηνηηθή αλαβάζκηζε ηνπ δνκεκέλνπ πεξηβάιινληνο ζε νηθηζκνχο 

πνπ έρεη αιινησζεί ν ραξαθηήξαο ηνπο. 

 Σελ πνιηηηθή γηα ηα δίθηπα ππνδνκήο, ηνλ νδηθφ εμνπιηζκφ, ηα πεδνδξφκηα, 

πεδνδξφκνπο, θιπ. θαη ηνπο ρψξνπο ζηάζκεπζεο νρεκάησλ. 

 Σελ έληαμε ζην πεξηβάιινλ (θιίκαθα νηθνδνκψλ, ηε ζηέγαζε, ηελ 

πξνζαξκνγή ησλ νηθνδνκψλ ζηε θπζηθή θιίζε ηνπ εδάθνπο, θ.α.) 

 Δηδηθφηεξα ζέκαηα αηζζεηηθήο θαη αξρηηεθηνληθήο φπσο ε θαηαζθεπή 

νηθνδνκψλ ζε pilotis, ηα πιηθά, ηνπο δηαρσξηζκνχο ησλ νηθνπέδσλ θαη ηνπο 

λένπο δξφκνπο κέζα ζε παξαδνζηαθέο πεξηνρέο θιπ. 

 

5.2.13 Δηδηθφηεξα, ζχκθσλα κε ην Παξάξηεκα Ε ηεο Γήισζεο Πνιηηηθήο ην Γνχξξη, 

πεξηιακβάλεηαη ζηα “Υσξηά πνπ παξνπζηάδνπλ Δηδηθφ Κνηλσληθφ, 

Αξρηηεθηνληθφ ή Ηζηνξηθφ Δλδηαθέξνλ ή Υαξαθηήξα”. Δπηζεκαίλεηαη φηη, γηα ηα 

ρσξηά πνπ εκπίπηνπλ ζην Παξάξηεκα Ε ηζρχνπλ θάπνηεο πην εμεηδηθεπκέλεο 
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θαηεπζπληήξηεο γξακκέο αηζζεηηθνχ ειέγρνπ θαη επνκέλσο γηα ηα ρσξηά απηά 

γίλεηαη θάπνηα πξνζπάζεηα εμεηδίθεπζεο. ηελ επφκελε θάζε ηνπ Ρπζκηζηηθνχ 

ρεδίνπ θαη αλάινγα κε ηα έξγα/ δξάζεηο πνπ ζα πξνηαζνχλ, ζα γίλεη κηα πην 

ιεπηνκεξήο κειέηε/ αμηνιφγεζε ησλ αλσηέξσ πξνλνηψλ ηεο Γήισζεο 

Πνιηηηθήο θαη ζα πξνηαζνχλ ηξνπνπνηήζεηο εάλ απηφ θξηζεί αλαγθαίν ή 

ζθφπηκν.   

 

5.2.14 Όπσο έρεη ήδε αλαθεξζεί θαη δηαηππψλεηαη αλσηέξσ, ε Γήισζε Πνιηηηθήο 

απνηειεί έλα γεληθφ ρέδην Αλάπηπμεο ρσξίο εμεηδηθεχζεηο ζε ζρέζε κε ηηο 

ηδηαηηεξφηεηεο θαη ηα εηδηθά ραξαθηεξηζηηθά ζπγθεθξηκέλσλ πεξηνρψλ ηεο 

ππαίζξνπ. Οη πνιενδνκηθέο δψλεο ηεο θνηλφηεηαο νη νπνίεο θαζνξίδνπλ κφλν 

ζπληειεζηέο αλάπηπμεο, ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο γεληθέο πξφλνηεο πνιηηηθήο ηεο 

Γήισζεο Πνιηηηθήο πνπ ηζρχνπλ γηα φιε ηελ Κχπξν, δελ κπνξνχλ λα 

ζεσξεζνχλ επαξθέο πνιενδνκηθφ εξγαιείν γηα ηελ πξναγσγή θαη έιεγρν ηεο 

αλάπηπμεο γηα ηελ πεξηνρή κειέηεο, δηφηη δελ αληαπνθξίλνληαη πιήξσο ζηηο 

ηδηαηηεξφηεηεο ηεο πεξηνρήο. Γηα παξάδεηγκα, ε δφκεζε πνπ επηηξέπεηαη ζηηο 

πεξηνρέο πνπ πεξηβάιινπλ ηνλ ππξήλα ηνπ νηθηζκνχ, κε βάζε ηηο πξφλνηεο ηεο 

Γήισζεο Πνιηηηθήο, πηζαλφλ λα νδεγήζνπλ ζε αιινίσζε ηνπ αμηφινγνπ 

δνκεκέλνπ θαη θπζηθνχ ηνπίνπ ηνπ νηθηζκνχ. Δπνκέλσο, πηζαλφ λα απαηηεζεί 

κηα αμηνιφγεζε ησλ πνιενδνκηθψλ δσλψλ, ψζηε λα πεξηιεθζνχλ ζε απηέο 

πνιχ εμεηδηθεπκέλεο πξφλνηεο ζε ζρέζε κε ηελ επηηξεπφκελε αλάπηπμε ζην 

Γνχξξη. Απηή πξφηαζε ζα αμηνινγεζεί ζηελ επφκελε θάζε ηεο Μειέηεο.  

 

5.2.15 Πεξαηηέξσ έκθαζε ζα πξέπεη επίζεο λα δνζεί ζε φηη αθνξά ζηελ κεκνλσκέλε 

θαηνηθία, ε πνιηηηθή ηεο νπνίαο κπνξεί λα νδεγήζεη ζε δηάζπαξηε θαη 

αλνκνηνγελή αλάπηπμε θαη λα απνθέξεη αιινηψζεηο ζηε δνκή ηνπ νηθηζκνχ θαη 

ζηνλ αξρηηεθηνληθφ ηνπ ραξαθηήξα. Ζ έληαζε ηεο κεκνλσκέλεο θαηνηθίαο 

απνζαξξχλεη ηηο εληαίεο θαη νξζνινγηθά νξγαλσκέλεο νηθηζηηθέο αλαπηχμεηο θαη 

απμάλεη ηηο πεξηβαιινληηθέο επηβαξχλζεηο, αιινηψλνληαο ην θπζηθφ ηνπίν. 

Λακβάλνληαο σο δεδνκέλν φηη ε πνιηηηθή ηεο κεκνλσκέλεο θαηνηθίαο δελ 

θαζίζηαηαη δπλαηφ λα θαηαξγεζεί πιήξσο, ηφηε γηα ηηο πεξηπηψζεηο αλέγεξζεο 

κεκνλσκέλσλ θαηνηθηψλ ζα πξέπεη λα θαζνξηζηνχλ θαηεπζπληήξηεο γξακκέο ζε 

ζρέζε κε ηελ αξρηηεθηνληθή θαη ηνλ αηζζεηηθφ έιεγρν ησλ θηηξίσλ. ηφρνο είλαη 

φπσο πξνζηαηεπζνχλ ν αηζζεηηθφο θαη κνξθνινγηθφο ραξαθηήξαο ηνπ 

νηθηζκνχ. Ζ πνιηηηθή απηή ζα αμηνινγεζεί ζηελ επφκελε θάζε ηεο Μειέηεο. 
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5.2.16 πκπεξαζκαηηθά, ην Ρπζκηζηηθφ ρέδην πνπ ζα εηνηκαζηεί κε ηελ παξνχζα 

Μειέηε εθηφο απφ έλα ρέδην Γξάζεο γηα ηελ θνηλφηεηα, ζα πξέπεη επίζεο λα 

απνηειέζεη έλα ρξήζηκν πνιενδνκηθφ ζπκπιήξσκα ηνπ ηζρχνληνο ρεδίνπ 

Αλάπηπμεο ην νπνίν ζα αληαπνθξίλεηαη ζηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά θαη 

αλαπηπμηαθέο αλάγθεο θαη δπλαηφηεηεο ηεο πεξηνρήο κειέηεο. Δπίζεο, ην 

Ρπζκηζηηθφ ρέδην ζα πξέπεη ζε κειινληηθφ ζηάδην θαη αθνχ γίλνπλ νη 

απαξαίηεηεο ελέξγεηεο (ηξνπνπνηήζεηο πνιενδνκηθήο λνκνζεζίαο), λα απνηειεί 

αλαπφζπαζην ηκήκα ηεο Γήισζεο Πνιηηηθήο πνπ ζα πξέπεη λα αλαζεσξεζεί 

αλάινγα. 

 

Πιεζπζκηαθή Υσξεηηθφηεηα Οξίνπ Αλάπηπμεο 

 

5.2.17 Όπσο αλαθέξεηαη θαη αλαιχεηαη ζηελ παξάγξαθν 5.2.1, ζην Γνχξξη δελ 

ππάξρνπλ θαζνξηζκέλεο πνιενδνκηθέο δψλεο, αιιά κφλν φξην αλάπηπμεο.  

 

5.2.18 Γηα ηελ εχξεζε ηεο πιεζπζκηαθήο ρσξεηηθφηεηαο (pop^) ηνπ νξίνπ αλάπηπμεο 

ηνπ Γνπξξίνπ, ρξεζηκνπνηείηαη ν ηχπνο: pop^=[(a*b*c*d)/e]*f, φπνπ 

ιακβάλνληαη σο δεδνκέλα νη πην θάησ δείθηεο:  

a. Ζ έθηαζε ηνπ νξίνπ αλάπηπμεο πνπ κεηξάηαη ζε η.κ.  

b. Ο ζπληειεζηήο δφκεζεο (.Γ.) ησλ πεξηνρψλ αλάπηπμεο, πνπ θαζνξίδεηαη 

ίζνο κε 1,05. Γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηνπ .Γ. έρεη εμαρζεί ν κέζνο φξνο ησλ 

θαζνξηζκέλσλ .Γ. ζηηο νηθηζηηθέο δψλεο Ζ1 (.Γ.: 1,2) θαη Ζ2 (.Γ.: 0,9), 

θαζψο ζην φξην ηνπ ππξήλα ηεο θνηλφηεηαο ηζρχεη ν .Γ. ηεο νηθηζηηθήο 

δψλεο Ζ1 θαη ζηελ πεξηνρή κεηαμχ ππξήλα θαη νξίνπ αλάπηπμεο ν .Γ. ηεο 

νηθηζηηθήο δψλεο Ζ2. 

c. Ο βαζκφο θαηαιιειφηεηαο, πνπ ζρεηίδεηαη κε πεξηνξηζκνχο πνπ 

πξνθχπηνπλ απφ ηα θπζηθά, γεσκνξθνινγηθά θαη αλαπηπμηαθά γλσξίζκαηα 

ηεο νηθηζηηθήο πεξηνρήο (π.ρ. θιίζεηο εδάθνπο, ηπρφλ θαηνιηζζήζεηο, ηπρφλ 

δηέιεπζε πνηακψλ θ.α.). Ο δείθηεο νξίδεηαη σο δεθαδηθφο αξηζκφο, κε ηε 

κέγηζηε ηηκή λα πξνζδίδεη ηηο ζπλζήθεο εθείλεο πνπ ζέηνπλ ηνπο ιηγφηεξνπο 

πεξηνξηζκνχο αλάπηπμεο. ην Γνχξξη ν βαζκφο θαηαιιειφηεηαο νξίδεηαη 

ίζνο κε 0,8, ιφγσ ησλ θιίζεσλ ηνπ εδάθνπο ζε νξηζκέλεο πεξηνρέο 

αλάπηπμεο ηεο θνηλφηεηαο πνπ ζπλεπάγεηαη απμήζεηο ζηνπο πεξηνξηζκνχο 

αλάπηπμεο.  

d. Σν πνζνζηφ παξαρψξεζεο γεο, πνπ θαζνξίδεηαη ίζν κε 0,65. Ο δείθηεο 

ηζνχηαη κε ην άζξνηζκα ησλ πνζνζηψλ πνπ παξαρσξνχληαη ζε δξφκν (0,35/ 

35%) θαη πξάζηλν (0,30/ 30%) αλά νηθηζηηθή κνλάδα.   



ΡΤΘΜΗΣΗΚΟ ΥΔΓΗΟ (ΥΔΓΗΟ ΓΡΑΖ) ΓΗΑ ΣΗ ΚΟΗΝΟΣΖΣΔ 
ΑΓΗΟ ΔΠΗΦΑΝΗΟ, ΓΟΤΡΡΗ, ΚΑΛΟ ΥΩΡΗΟ (ΟΡΔΗΝΖ) ΚΑΗ ΜΗΣΔΡΟ   

ΣΔΛΗΚΖ ΜΔΛΔΣΖ – ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΓΟΤΡΡΗ  

ALA Planning Partnership (Environment) Ltd 
θαη PAPA Architects 

 
 

 52 

e. Σν κέζν κέγεζνο θαηνηθίαο, πνπ θαζνξίδεηαη ίζν κε 200 η.κ.  

f. Ο κέζνο αξηζκφο αηφκσλ αλά νηθηζηηθή κνλάδα, πνπ θαζνξίδεηαη ίζνο κε 

3,1. Ζ ηηκή ηνπ δείθηε έρεη θαζνξηζηεί κε βάζε ην κέζν κέγεζνο λνηθνθπξηνχ 

πνπ θαηαγξάθεηαη ζηελ Απνγξαθή Πιεζπζκνχ ηεο ΤΚ γηα ην έηνο 2001.  

 

5.2.19 Ζ πιεζπζκηαθή ρσξεηηθφηεηα ηνπ νξίνπ αλάπηπμεο ηνπ Γνπξξίνπ, 

παξνπζηάδεηαη ζηνλ Πίλαθα 5.2.  

 

Πίλαθαο 5.2: Πιεζπζκηαθή Υσξεηηθφηεηα Οξίνπ Αλάπηπμεο ζηελ θνηλφηεηα Γνχξξη    

Γείθηεο  

Πιεζπζκηαθή 

Υσξεηηθφηεηα 

(pop^) 

Έθηαζε 

Οξίνπ 

Αλάπηπμεο– 

η.κ.  

(a) 

.Γ. 

Οηθηζηηθήο 

Εψλεο  

(b) 

Βαζκφο 

Καηαι-

ιειφηεηαο  

(c) 

Παξαρψ- 

ξεζε γεο 

(d) 

Μέζν  

Μέγεζνο 

Καηνηθίαο– η.κ. 

(e) 

Αξηζκφο 

αηφκσλ αλά 

Οηθηζηηθή 

Μνλάδα (f) 

469.890 1,05 0,8 0,65 200 3,1 3.553 

 

5.2.20 χκθσλα κε ηνλ Πίλαθα 5.2, νη νηθηζηηθέο δψλεο ηνπ Γνπξξίνπ θαηαιακβάλνπλ 

ζπλνιηθά έθηαζε ηεο ηάμεο ησλ 469.890 η.κ. θαη ε πιεζπζκηαθή ηνπο 

ρσξεηηθφηεηα ππνινγίδεηαη ζηνπο 3.553 θαηνίθνπο. Απφ ηα απνηειέζκαηα ησλ 

ππνινγηζκψλ πξνθχπηεη κεγάιε επάξθεηα ζηηο εθηάζεηο ησλ πθηζηάκελσλ 

νηθηζηηθψλ δσλψλ γηα θάιπςε επηπξφζζεησλ πιεζπζκηαθψλ αλαγθψλ (ζε 

κέγεζνο θαη ππνδνκέο). Χζηφζν, ζηα πιαίζηα ηξνπνπνίεζεο ησλ 

πνιενδνκηθψλ δσλψλ, ζα πξέπεη λα κειεηνχληαη θαη λα ιακβάλνληαη ππφςε 

ζηηο επηκέξνπο νηθηζηηθέο πεξηνρέο, παξάγνληεο νη νπνίνη κεηψλνπλ ηηο 

δπλαηφηεηεο αμηνπνίεζήο ηνπο, φπσο ε θιίζε ηνπ εδάθνπο, ε δηέιεπζε 

πνηακψλ θαη αξγαθηψλ, ηα ηδηαίηεξα γεσινγηθά ραξαθηεξηζηηθά, ν 

κηθξνηεκαρηζκφο, ην ηδηνθηεζηαθφ θαζεζηψο, ε έιιεηςε νδηθψλ δηθηχσλ θαη ε 

χπαξμε πνιιψλ πεξίθιεηζησλ ηεκαρίσλ. ηελ πεξίπησζε ηνπ Γνπξξίνπ ζα 

πξέπεη λα πξνζερζνχλ ηδηαίηεξα νη θιίζεηο ηνπ εδάθνπο, θαζψο θαη ε χπαξμε 

πεξίθιεηζησλ νηθνπέδσλ ιφγσ έιιεηςεο νδηθνχ δηθηχνπ.   

 

5.3. Κπθινθνξηαθφ χζηεκα  

 

Οδηθφ Γίθηπν– Ηεξάξρεζε 

 

5.3.1 Ζ θνηλφηεηα Γνπξξίνπ έρεη αλαπηπρζεί ηζηνξηθά αλαηνιηθά ηνπ δξφκνπ Καινχ 

Υσξηνχ (Οξεηλήο)– Φαξκαθά. Σν νδηθφ δίθηπν ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο θαη ε 
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ηεξάξρεζή ηνπ παξνπζηάδνληαη ζην Υάξηε 2. Απνθιεηζηηθή ππεξηνπηθή 

πξφζβαζε ζην Γνχξξη πξνζθέξεη ν παξαπάλσ άμνλαο. Γηα ηε κεηάβαζε απφ 

ηε Λεπθσζία ρξεζηκνπνηείηαη ε θχξηνο δξφκνο ππεξηνπηθήο ζεκαζίαο 

Λεπθσζίαο– Παιαηρσξίνπ κέρξη ην Καιφ Υσξηφ (βι. ζεκείν Α Υάξηε 2). 

 

5.3.2 Καηά κήθνο ηνπ δξφκνπ Γνπξξίνπ– Φαξκαθά, ιφγσ ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ 

ιαηνκείσλ (βι. Υάξηε 2) παξνπζηάδνληαη δξακαηηθά πξνβιήκαηα νδηθήο 

αζθάιεηαο. Κάηνηθνη ηνπ ρσξηνχ θαηήγγεηιαλ πιεκκειή ιήςε αθφκα θαη ησλ 

ζηνηρεησδψλ κέηξσλ αζθάιεηαο (θάιπςε ηνπ κεηαθεξφκελνπ πιηθνχ), 

παξαβηάζεηο ηνπ θψδηθα νδηθήο θπθινθνξίαο θαη επηθίλδπλε νδήγεζε απφ ηα 

θνξηεγά πνπ θηλνχληαη ζηνλ παξαπάλσ δξφκν θαηά ηηο ψξεο ιεηηνπξγίαο ηνπ 

ιαηνκείνπ. Απνηέιεζκα ησλ παξαπάλσ είλαη λα δεκηνπξγνχληαη ζπρλά 

αηπρήκαηα θαηά κήθνο ηνπ δξφκνπ απφ ην πιηθφ πνπ πέθηεη απφ ηα θνξηεγά. 

νβαξά αηπρήκαηα παξνπζηάδνληαη επίζεο κεηαμχ επηβαηηθψλ απηνθηλήησλ θαη 

θνξηεγψλ ζέηνληαο ζε θίλδπλν ηε δσή θαη ηελ αθεξαηφηεηα ησλ εκπιεθφκελσλ 

νδεγψλ θαη επηβαηψλ. Πάγην αίηεκα ηεο θνηλφηεηαο απνηειεί ε θαηαζθεπή 

παξαθακπηήξηνπ δξφκνπ πνπ ζα έδηλε νξηζηηθή ιχζε ζην πξφβιεκα. Σν 

Σκήκα Γεκνζίσλ Έξγσλ εμεηάδεη πιένλ ηελ ζχλδεζε ηνπ ιαηνκείνπ απεπζείαο 

κε ηνλ θχξην δξφκν Λεπθσζίαο– Παιαηρσξίνπ απαιιάζζνληαο έηζη ηνλ άμνλα 

απφ ηα δηεξρφκελα θνξηεγά. Πξφβιεκα γηα ηελ πξφζβαζε ζηελ θνηλφηεηα 

απνηειεί θαη ε ππνρξεσηηθή δηέιεπζε κέζα απφ ην Καιφ Υσξηφ (Οξεηλήο) (βι. 

Υάξηε 2). 

 

5.3.3 Ζ κηθξή ζρεηηθά απφζηαζε ηεο θνηλφηεηαο απφ ηε Λεπθσζία, ζε ζπλδπαζκφ κε 

ην ήπην θιίκα ηεο πεξηνρήο θαηέζηεζε ηελ θνηλφηεηα πεξηνρή εμνρηθήο 

θαηνηθίαο. Ζ κηθξή απφζηαζε απφ ηε Λεπθσζία, σζηφζν επηηξέπεη θαη ηελ 

απαζρφιεζε ησλ θαηνίθσλ ζην αζηηθφ θέληξν κε θαζεκεξηλή κεηαθίλεζε απφ 

θαη πξνο ηελ θνηλφηεηα, ηάζε πνπ, ζχκθσλα κε ην Κνηλνηηθφ πκβνχιην 

απμάλεηαη. Σν απνηέιεζκα ηεο παξαπάλσ απμαλφκελεο ηάζεο, γηα φιεο ηηο 

θνηλφηεηεο ηεο πεξηνρήο Οξεηλήο, είλαη ν θχξηνο δξφκνο ππεξηνπηθήο ζεκαζίαο 

Λεπθσζίαο– Παιαηρσξίνπ λα εμππεξεηεί ζεκαληηθνχο θφξηνπο νρεκάησλ θαηά 

ηηο ψξεο αηρκήο, νδεγψληαο ζε πξνβιήκαηα ζπκθφξεζεο θαη νδηθήο 

αζθάιεηαο. Ζ θαηαζθεπή ηνπ, ππφ κειέηε ζην παξφλ ζηάδην, 

απηνθηλεηφδξνκνπ Λεπθσζίαο– Παιαηρσξίνπ απφ ηελ Λαθαηάκηα κέρξη ην Καιφ 

Υσξηφ αλακέλεηαη λα απμήζεη ηελ πξνζβαζηκφηεηα ζηελ θνηλφηεηα ηφζν ζε 

φξνπο ηαρχηεηαο φζν θαη ζε φξνπο αζθάιεηαο. χλδεζε κε ηνλ ππφ κειέηε 
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απηνθηλεηφδξνκν ζα επηηπγράλεηαη κέζσ ηζφπεδνπ θπθιηθνχ θφκβνπ ζην 

ζεκείν Α ηνπ Υάξηε 2. 

 

Δηθφλα 5.1: Δίζνδνο θνηλφηεηαο    

 

 

5.3.4 Ζ πξφζβαζε ζηηο νηθηζηηθέο πεξηνρέο θαη ηνλ ππξήλα ηεο θνηλφηεηαο 

επηηπγράλεηαη απφ θφκβν πνπ ζπκβάιεη ζην δξφκν Φαξκαθά– Καινχ Υσξηνχ. 

Σν νδηθφ δίθηπν θαη ε ηεξάξρεζή ηνπ ζηα φξηα αλάπηπμεο ηεο θνηλφηεηαο 

παξνπζηάδνληαη ζην Υάξηε 4. Ζ κηθξή αθηίλα ζηξνθήο ηνπ θεληξηθνχ δξφκνπ 

ηεο θνηλφηεηαο κεηά ηε ζπκβνιή κε ηνλ άμνλα Φαξκαθά– Καινχ Υσξηνχ 

εμαζθαιίδεη ρακειέο ηαρχηεηεο θαηά ηελ είζνδν ζηελ θνηλφηεηα. Καηά κήθνο 

ηνπ θεληξηθνχ δξφκνπ ηεο θνηλφηεηαο, πξηλ ηελ είζνδν ζηνλ ππξήλα ηνπ 

νηθηζκνχ, έρνπλ θαηαζθεπαζηεί πεδνδξφκηα.  Έρνπλ επηζεκαλζεί σζηφζν 

πξνβιήκαηα θαηνιηζζήζεσλ θαηά κήθνο ηνπ, πνπ πξνθαινχλ πξνβιήκαηα 

νδηθήο αζθάιεηαο. Ζ πξφηαζε ησλ Αξκφδησλ Αξρψλ γηα θαηαζθεπή επηπιένλ 

ηνίρσλ αληηζηήξημεο δελ έγηλε δεθηή απφ ην Κνηλνηηθφ πκβνχιην, θαζψο ζα 

αιινίσλε ηελ εηθφλα ηεο θνηλφηεηαο. Μέζα απφ ην φξην αλάπηπμεο ηεο 

θνηλφηεηα δηέξρνληαη θαη νη δξφκνη πξνο Φηθάξδνπ θαη Λαδαληά– Μαραηξά, 

παξαθάκπηνληαο σζηφζν ηνλ παξαδνζηαθφ ππξήλα ηεο θνηλφηεηαο. 
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Δηθφλα 5.2: Γξφκνο πξνο Φηθάξδνπ– Λαδαληά   

 

 

5.3.5 Σν ππφινηπν νδηθφ δίθηπν ηεο θνηλφηεηαο απνηειείηαη απφ ζπιιεθηήξηνπο 

δξφκνπο πνπ αθνινπζνχλ ην νξεηλφ αλάγιπθν ηεο πεξηνρήο. Λφγσ πιάηνπο νη 

πεξηζζφηεξνη δελ δηαζέηνπλ πεδνδξφκηα. ηα φξηα ησλ νηθηζηηθψλ πεξηνρψλ νη 

πεξηζζφηεξνη είλαη αζθαιηνζηξσκέλνη, αιιά ζπλερίδνπλ σο ρσκαηφδξνκνη 

ζηελ δηνηθεηηθή έθηαζε ηεο θνηλφηεηαο. Δμαίξεζε απνηειεί ν δξφκνο πξνο ην 

γήπεδν πνπ δίλεη πξφζβαζε ζε κεκνλσκέλεο αλαπηχμεηο. Πνιινί απφ ηνπο 

δξφκνπο ζηα δηνηθεηηθά φξηα ηεο θνηλφηεηαο είλαη είηε άγξαθνη είηε πξνο 

εγγξαθή. 

 

5.3.6 ηνλ παξαδνζηαθφ ππξήλα ηνπ ρσξηνχ ππάξρνπλ πνιινί ζηελνί δξφκνη πνπ 

ιεηηνπξγνχλ σο πεδφδξνκνη, ιφγσ πιάηνπο θαη θιίζεο, ρσξίο ηδηαίηεξε 

ζήκαλζε. Οη πεξηζζφηεξνη είλαη θαιπκκέλνη κε ζθπξφδεκα αιιά θάπνηνη απφ 

απηνχο δηαηεξνχλ θαη ην παξαδνζηαθφ πιηθφ επίζηξσζεο απφ πέηξα. Οη δξφκνη 

απηνί εληάζζνληαη ζηε κνξθή αλάπηπμεο ηνπ ππξήλα θαη ζπληεξνχλ ην 

ραξαθηήξα ηνπ δπζθνιεχνληαο φκσο ηελ πξφζβαζε ζε Άηνκα Με Δηδηθέο 

Αλάγθεο. Σν Κνηλνηηθφ πκβνχιην έρεη πξνγξακκαηίζεη ηελ πιαθφζηξσζε ησλ 

παξαπάλσ δξφκσλ βάζεη Master Plan πνπ εθπνλήζεθε παιαηφηεξα γηα ηελ 

θνηλφηεηα, ρσξίο φκσο λα έρεη πξνεγεζεί ππνγεηνπνίεζε ησλ θνηλσθειψλ 

δηθηχσλ. Σν ζρέδην πεδνδξφκεζεο πεξηιακβάλεηαη ζην Παξάξηεκα Η.  
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Δηθφλα 5.3: Σππηθφο Γξφκνο ζηελ Πεξηνρή ηνπ Παξαδνζηαθνχ Ππξήλα  

 

 

5.3.7 Πξνβιήκαηα ζπκθφξεζεο θαη αζθάιεηαο πξνθαινχληαη θπξίσο ζηνλ θεληξηθφ 

δξφκν ηεο θνηλφηεηαο (Γξεγφξε Απμεληίνπ), ζην ζεκείν φπνπ ζπγθεληξψλνληαη 

δηάθνξεο ππεξεζίεο (θαθελείν, εζηηαηφξην) κε απνηέιεζκα λα ζηαζκεχνπλ 

πνιιά νρήκαηα παξά ηελ νδφ. Ζ απνπζία πεδνδξνκίσλ, ε ζηελφηεηα ηνπ 

δξφκνπ θαη ε ζπκβνιή ηνπ δξφκνπ πξνο Φηθάξδνπ θαη Λαδαληά πξνθαινχλ 

πεξηνδηθά πξνβιήκαηα ζπκθφξεζεο θαη αζθάιεηαο εηδηθά θαηά ηνπο 

θαινθαηξηλνχο κήλεο πνπ απμάλεηαη ν αξηζκφο ησλ επηζθεπηψλ θαη ησλ 

δηεξρφκελσλ νρεκάησλ. 

 

Δηθφλα 5.4: Κεληξηθφο δξφκνο θνηλφηεηαο 

 

 

ηάζκεπζε 

 

5.3.8 ηελ θνηλφηεηα Γνπξξίνπ ππάξρεη έλαο νξγαλσκέλνο ρψξνο ζηάζκεπζεο 20 

πεξίπνπ νρεκάησλ ζηελ πιαηεία ηνπ ρσξηνχ. Ζ ρσξνζέηεζή ηνπ θξίλεηαη πνιχ 

θαιή, αθνχ βξίζθεηαη ζηελ είζνδν ηνπ ηζηνξηθνχ ππξήλα, απνηξέπνληαο ηελ 
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άζθνπε θίλεζε νρεκάησλ κέζα ζε απηφλ. Αλαθέξζεθαλ σζηφζν πξνβιήκαηα 

ρσξεηηθφηεηαο ζε πεξηφδνπο ηνπξηζηηθήο αηρκήο. Τπάξρνπλ ζθέςεηο απφ ην 

Κνηλνηηθφ πκβνχιην γηα δεκηνπξγία ππφγεηνπ ρψξνπ ζηάζκεπζεο ζηελ ίδηα 

ζέζε ψζηε λα απμεζεί ε ρσξεηηθφηεηα θαη λα απειεπζεξσζεί ν ρψξνο ηεο 

πιαηείαο γηα εθδειψζεηο ηεο θνηλφηεηαο. Πξνβιήκαηα ζηάζκεπζεο 

παξαηεξνχληαη ζε πεξίπησζε πνπ ζηαζκεχνπλ νρήκαηα παξά ηελ νδφ ζηνπο 

ζηελνχο δξφκνπο ηεο θνηλφηεηαο. Ζ αλάπηπμε ηεο θνηλφηεηαο σο πεξηνρή ηφζν 

εμνρηθήο φζν θαη κφληκεο θαηνηθίαο γχξσ απφ ηνλ ηζηνξηθφ ηεο ππξήλα έρεη 

πξνθαιέζεη πξφβιεκα ζηάζκεπζεο ηνπ νπνίνπ ε αληηκεηψπηζε κπνξεί λα 

βαζηζηεί είηε ζηελ αχμεζε ηεο ρσξεηηθφηεηαο ηνπ ππάξρνληνο ρψξνπ είηε κε 

ηελ θαηαζθεπή λέσλ ρψξσλ ζηάζκεπζεο εθηφο ηνπ ηζηνξηθνχ ππξήλα, ψζηε λα 

κελ αιινησζεί ν ραξαθηήξαο ηνπ. 

 

Δηθφλα 5.5: Υψξνο ηάζκεπζεο ζηελ Πιαηεία ηεο θνηλφηεηαο 

 

 

Γεκφζηεο πγθνηλσλίεο 

 

5.3.9 Ζ θνηλφηεηα Γνπξξίνπ εμππεξεηείηαη απφ ηνλ Ηνχιην ηνπ 2011 απφ ηα 

ιεσθνξεία ηνπ ΟΔΛ. Ζ κεηαθίλεζε πξνο Λεπθσζία γίλεηαη κε βνεζεηηθά 

ιεσθνξεία κέρξη ηνλ ππεξαζηηθφ ζηαζκφ ηνπ Αξεδηνχ θαη απφ εθεί κε 

κεγαιχηεξα ιεσθνξεία ηεο εηαηξείαο κέρξη ηε Λεπθσζία. ηνλ Πίλαθα 5.3 

παξνπζηάδνληαη ηα δξνκνιφγηα πνπ εμππεξεηνχλ ηελ θνηλφηεηα. 
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Πίλαθαο 5.3: Γξνκνιφγηα Δμππεξέηεζεο απφ Γεκφζηεο πγθνηλσλίεο 

Καζεκεξηλέο άββαην Κπξηαθή 

Απφ Γνχξξη Απφ Λεπθσζία Απφ Γνχξξη Απφ Λεπθσζία Απφ Γνχξξη Απφ Λεπθσζία 

5:50 6:35 6:25 7:35 8:55 7:35 

9:05 7:10 9:15 9:40 10:35 9:15 

12:55 7:30 11:10 13:10 14:50 13:15 

13:20 11:50 14:55 15:15 17:50 16:00 

13:55 12:30 16:50 16:00   

15:20 13:40     

17:35 15:40     

 16:10     

 17:40     

 

5.4. Ηδηνθηεζηαθφ Καζεζηψο  

 

5.4.1 Σν ηδηνθηεζηαθφ θαζεζηψο γηα ηελ πεξηνρή κειέηεο Γνπξξίνπ παξνπζηάδεηαη 

ζην Υάξηε 5. Σα πιείζηα ηεκάρηα ζηελ πεξηνρή κειέηεο απνηεινχλ ηδησηηθή γε.  

 

5.4.2 ηελ θαηνρή ηνπ Κνηλνηηθνχ πκβνπιίνπ βξίζθεηαη ην ηεκάρην κε αξηζκφ 253 

(Φ./ρ.: ΥΥΥVIII.38.1204.V01), φπνπ ρσξνζεηείηαη ε πιαηεία ηεο θνηλφηεηαο. 

Δπίζεο, ην Κνηλνηηθφ πκβνχιην θαηέρεη ην θηίξην φπνπ ζηεγάδνληαη ηα γξαθεία 

ηνπ θαη ην Κνηλνηηθφ Ηαηξείν. Σν αλαθεξφκελν θηίξην βξίζθεηαη ζην ηεκάρην κε 

αξηζκφ 1153 (Φ./ρ.: ΥΥΥVIII.38) πνπ απνηειεί ηε κνλαδηθή θξαηηθή ηδηνθηεζία 

εληφο πεξηνρήο κειέηεο.  

 

5.4.3 Δθθιεζηαζηηθή γε απνηεινχλ ην ηεκάρην 130 ζην νπνίν ρσξνζεηείηαη ε 

εθθιεζία ηνπ Αγίνπ Γεσξγίνπ, ην ηεκάρην 377 θαη ην ηεκάρην 283 ζην νπνίν 

βξίζθεηαη ην θαθελείν ηεο θνηλφηεηαο. Σα πξναλαθεξφκελα εθθιεζηαζηηθά 

ηεκάρηα βξίζθνληαη ζηνλ ππξήλα ηεο θνηλφηεηαο (Φ./ρ.: ΥΥΥVIII.38.1204.V01).  
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6. Γνκή θαη Υαξαθηήξαο Οηθηζκνχ  

 

6.1. Δηζαγσγή 

 

6.1.1 Πην θάησ παξαηίζεληαη ηα γεληθά θαη ηδηαίηεξα ζηνηρεία πνπ ραξαθηεξίδνπλ ηελ 

δνκή ηεο αλάπηπμεο ηνπ νηθηζκνχ, ηφζν ζε φηη αθνξά ηελ πεξηνρή κειέηεο, φζν 

θαη ζε φηη αθνξά ηελ επξχηεξε πεξηνρή ηεο θνηλφηεηαο ηνπ Γνπξξίνπ. 

 

6.2. Γνκή Οηθηζκνχ θαη Ηζηφο 

 

6.2.1 Ο νηθηζκφο είλαη θαηά θχξην ιφγν αλεπηπγκέλνο ζε νξεηλφ έδαθνο, κε ηνλ 

ππξήλα λα βξίζθεηαη ζε πςφκεηξν πεξίπνπ 850 κ. πάλσ απφ ηελ επηθάλεηα 

ηεο ζάιαζζαο. Με θέληξν ηελ παιηά εθθιεζία ηεο θνηλφηεηαο κέζα ζηνλ 

ππξήλα, δηακνξθψλνληαη θαη αλαπηχζζνληαη αθηηλσηά ηέζζεξηο (4)  θαη δχν (2) 

πεδφδξνκνη. Ο θχξηνο δξφκνο ηεο θνηλφηεηαο δελ δηαζρίδεη ηνλ ππξήλα, αιιά 

εθάπηεηαη ζην βφξεην ζχλνξν. 

 

Δηθφλα 6.1: Ακθηζεαηξηθή Γηάηαμε ηνπ Οηθηζκνχ  

 

 

6.2.2 Νεφηεξνο –ζην κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ– ν νηθηζκφο ρσξίδεηαη ζε δχν θχξηεο 

ελφηεηεο: ζηνλ αξρηθφ παξαδνζηαθφ ππξήλα θαη ζηηο λέεο πεξηνρέο αλάπηπμεο 

πνπ αλαπηχζζνληαη θπξίσο πεξηκεηξηθά ηνπ ππξήλα. Αξρηθά είραλ αλαπηπρζεί 

δχν (2) παιαηφηεξεο γεηηνληέο, κε ηελ κία λα βξίζθεηαη πιεζίνλ ηεο εθθιεζίαο 

ηνπ Αγίνπ Γεσξγίνπ θαη ηε δεχηεξε ιίγν πην λφηηα. Αθνινχζσο, απηέο 

ελνπνηήζεθαλ κε ηελ επέθηαζε ελφο ηξίηνπ ηκήκαηνο ζηα αλαηνιηθά ηεο 

εθθιεζίαο θαη αθνινχζεζε επηπιένλ πεξηκεηξηθή επέθηαζε ηνπ ππξήλα. 
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6.2.3 Σν θέληξν ηνπ ππξήλα παξακέλεη σο επί ην πιείζηνλ κε ηηο αξρηθέο 

παξαδνζηαθέο νηθνδνκέο, ελψ αξγφηεξα επεθηάζεθε κε κεηαγελέζηεξεο 

θαηνηθίεο (βι. Δηθφλα 6. 2), πεξηκεηξηθά θαη θπξίσο θαηά κήθνο ηνπ θχξηνπ 

δξφκνπ θαη ζην χςσκα βφξεηα ηνπ ππξήλα (βι. Υάξηε 7). 

 

Δηθφλα 6.2: Μεηαγελέζηεξεο Καηνηθίεο Πεξηκεηξηθά ηνπ 

Ππξήλα 

 

 

6.2.4 Ζ θνξπθνγξακκή δφκεζεο είλαη αξθεηά νκνηφκνξθε, ρσξίο νηθνδνκηθέο 

εμάξζεηο, κε πχθλσζε ζηελ πεξηνρή ηνπ ππξήλα θαη ζην κέησπν ηεο θεληξηθήο 

αξηεξίαο.  

 

Δηθφλα 6.3: Ο Ππξήλαο κε νξηζκέλεο Μεηαγελέζηεξεο Οηθνδνκέο πεξηκεηξηθά 
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6.2.5 Οη επηξξνέο απφ θαηνηθίεο κε αζηηθά πξφηππα είλαη εκθαλείο ζηηο λέεο 

νηθνδνκέο. ε αξθεηέο πεξηπηψζεηο γηα ζθνπνχο αλέγεξζεο κεηαγελέζηεξσλ 

θαηνηθηψλ ρξεζηκνπνηνχληαη πνιπψξνθα ππνζηπιψκαηα ή ηνίρνη αληηζηήξημεο 

ζηελ πξνζπάζεηα λα αλπςψζνπλ ην ηεκάρην ζην επίπεδν ηνπ δξφκνπ (βι. 

Δηθφλεο 6.4 θαη 6.5).  

 

Δηθφλα 6.4 θαη Δηθφλα 6.5: Μεηαγελέζηεξεο Αλαπηχμεηο ζε Δπηθιηλέο Έδαθνο ζηε Βνπλνπιαγηά 

   

 

6.2.6 Ο πνιενδνκηθφο ηζηφο ηεο θνηλφηεηαο έρεη αλαπηπρζεί αζηεξνεηδψο γχξσ απφ 

ηνλ ππξήλα, θαζψο θαη γξακκηθά, παξάιιεια κε ηνλ θχξην δξφκν (Γξεγφξε 

Απμεληίνπ). ηνλ ππξήλα παξαηεξείηαη ππθλή δφκεζε θαη έιιεηςε νηθνδνκηθψλ 

ηεηξαγψλσλ. Αξθεηέο απφ ηηο νηθίεο είλαη πεξηθπθισκέλεο απφ άιιεο πνπ 

εθάπηνληαη ησλ δξφκσλ θαη ρξεζηκνπνηνχλ ζηελά πεξάζκαηα γηα πξφζβαζε. 

Παξφιν πνπ ν ππξήλαο δηαηεξείηαη, σο επί ην πιείζηνλ, κε ηηο αξρηθέο 

παξαδνζηαθέο νηθνδνκέο, εληνχηνηο ε έιιεηςε ελδηαθέξνληνο γηα ηελ 

απνθαηάζηαζε θαη ηε ζπληήξεζε ησλ παξαδνζηαθψλ νηθνδνκψλ, έρεη νδεγήζεη 

ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο ζηελ εξείπσζε ηεκαρίσλ, ηα νπνία δεκηνπξγνχλ 

αηζζεηηθή αληίζεζε κε αξθεηά άιια ηεκάρηα ζηα νπνία νη παξαδνζηαθέο 

νηθνδνκέο έηπραλ απνθαηάζηαζεο θαη επαλάρξεζεο. Θεηηθφ ζηνηρείν απνηειεί 

ην φηη νη κεηαγελέζηεξεο θαηνηθίεο εληφο ηνπ ππξήλα είλαη ιηγνζηέο θαη γεληθψο 

έρεη εθδεισζεί ελδηαθέξνλ γηα ηε δηαηήξεζε ηνπ παξαδνζηαθνχ ραξαθηήξα 

αξρηηεθηνληθήο. Σα κεηαγελέζηεξα θηίζκαηα πιαηζηψλνπλ ην θχξην νδηθφ δίθηπν 

ην νπνίν αλαπηχζζεηαη ζηαδηαθά κε ηνπο λένπο δηαρσξηζκνχο ηεκαρίσλ 

βνξεηφηεξα ηνπ ππξήλα. ηελ επξχηεξε πεξηνρή παξαηεξείηαη αχμεζε ησλ 

παξαζεξηζηηθψλ θαηνηθηψλ.  
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Δηθφλα 6.6: Θέα απφ ηελ Πιαηεία ηεο θνηλφηεηαο πξνο ηα δπηηθά 

 

 

6.2.7 Χο επί ην πιείζηνλ ν ππξήλαο απνηειείηαη απφ παξαδνζηαθά θηίζκαηα ηα 

νπνία αθνινπζνχλ ηππνινγία ζπλερνχο δφκεζεο (βι. Δηθφλα 6.7), κε 

νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο αλεμάξηεησλ κνλφρσξσλ δσκαηίσλ. Ο νηθηζκφο ηνπ 

Γνπξξίνπ έρεη επίζεο αξθεηέο πεξηπηψζεηο αλεμάξηεησλ αξρνληηθψλ 

νηθνδνκψλ κε εζσηεξηθή απιή. Οη πεξηζζφηεξεο παξαδνζηαθέο νηθνδνκέο είλαη 

δηψξνθεο, θηηζκέλεο εμνινθιήξνπ απφ πέηξα θαη εθκεηαιιεχνληαη ηελ θιίζε 

ηνπ εδάθνπο γηα μερσξηζηή πξφζβαζε ζην αλψη. ε άιιεο πεξηπηψζεηο ην αλψη 

είλαη θηηζκέλν απφ πιηλζάξη, ελψ νη ζηέγεο πνηθίινπλ απφ κνλνθιηλείο, δηθιηλείο 

ή επίπεδα δψκαηα. Αμηφινγα παξαδείγκαηα ησλ βαζηθψλ ηππνινγηψλ ηνπ 

ππξήλα πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά ζην Παξάξηεκα ΗΗ. 

  

Δηθφλα 6.7: πλερήο Γφκεζε ζε Κιηκαθσηή Γηάηαμε  

 

 

6.2.8 ηα κεηαγελέζηεξα θηίξηα παξαηεξείηαη απιή ζην φξην ηνπ δξφκνπ, αληί ηνπ 

ίδηνπ ηνπ θηηξίνπ φπσο ζηνλ ππξήλα. Οη πιείζηεο κεηαγελέζηεξεο θαηνηθίεο 

πεξηνξίδνληαη εθηφο ηνπ παξαδνζηαθνχ ππξήλα θαη πνηθίινπλ ζε ηππνινγία, 
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δηαξξχζκηζε θαη πιηθφηεηεο ηνηρνπνηίαο θαη νξνθψλ, ελψ έρνπλ εκθαλείο 

επηδξάζεηο απφ αζηηθά πξφηππα.  

 

6.3. Σνπνγξαθηθά Υαξαθηεξηζηηθά 

 

6.3.1 Ο νηθηζκφο φπσο πξναλαθέξεηαη είλαη θηηζκέλνο αλαηνιηθά ηνπ Σξνφδνπο, ζε 

νξεηλή πεξηνρή κε πςφκεηξν 850 πεξίπνπ κ. Οη πςνκεηξηθέο δηαθνξέο εληφο 

ηνπ ππξήλα ηεο θνηλφηεηαο είλαη αηζζεηέο. 

 

Δηθφλα 6.8: Κιηκαθσηή Γηάηαμε παξαδνζηαθήο νηθνδνκήο 

 

 

6.3.2 ηελ επξχηεξε πεξηνρή, νη παξαζεξηζηηθέο θαηνηθίεο έρνπλ σο πιενλέθηεκα ηελ 

μερσξηζηή ζέα ηνπ πξαζίλνπ πνπ ηνπο παξέρεηαη, αθνχ είλαη θηηζκέλεο ζε 

πεπθφθπηεο πεξηνρέο. 

 

6.3.3 Πνιχ ηδηαίηεξν ζηνηρείν απνηειεί ην πινχζην θπζηθφ πεξηβάιινλ ηεο 

θνηλφηεηαο. Ο παξαπφηακνο ηνπ πνηακνχ εξξάρε κε ην δηακνξθσκέλν 

κνλνπάηη ηεο θχζεο θαηά κήθνο ηνπ, νδεγεί ζηνπο δχν (2) θαηαξξάθηεο 

(Μαπξίηζηνο θαη Σξηπνχιεο) πνπ θαζηζηνχλ ηδηαίηεξε ηε ρισξίδα θαη ηελ παλίδα 

ηεο πεξηνρήο. 
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Δηθφλα 6.9 θαη Δηθφλα 6.10: Μνλνπάηη ηεο Φχζεο θαη Καηαξξάθηεο Πνηακνχ εξξάρε 

  

 

6.4. Σάζεηο Αλάπηπμεο  

 

6.4.1 Καηαγξάθνληαη νη βαζηθέο ηάζεηο αλάπηπμεο ζηνλ νηθηζκφ θαη ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπο: 

 Βφξεηα ηνπ ππξήλα θαη θαηά κήθνο ηνπ δξφκνπ πνπ δηαζρίδεη ηελ 

θνηλφηεηα παξαηεξείηαη ε ειεχζεξε δφκεζε ηεο ηππηθήο δηψξνθεο 

θαηνηθίαο. Οη πην πξφζθαηεο ηάζεηο νηθνδφκεζεο θαηνηθηψλ εκθαλίδνληαη 

πεξηκεηξηθά ηνπ ππξήλα ηνπ νηθηζκνχ.  

 Νφηηα ηνπ ππξήλα παξαηεξείηαη απμεκέλε ηάζε αλέγεξζεο παξαζεξηζηηθήο 

θαηνηθίαο, θπξίσο θνληά ζε λένπο δξφκνπο θαη φπνπ παξέρνληαη ππεξεζίεο 

ζε δίθηπα (βι. Υάξηε 6Β).  

 

6.5. Υξήζεηο Γεο 

 

6.5.1 Οη πθηζηάκελεο ρξήζεηο γεο έρνπλ απνηππσζεί ζηνπο Υάξηεο 6Α θαη 6Β. 

Υαξαθηεξηζηηθή είλαη ε επηθξάηεζε ηεο νηθηζηηθήο ρξήζεο, κε ειάρηζηεο 

εκπνξηθέο ή ππεξεζηαθέο ρξήζεηο (ζπλεξγαηηθή, παληνπσιείν) ζην κέησπν ηνπ 

θπξίσο δξφκνπ. Ζ θνηλφηεηα πξνο ηα έμσ εμειίζζεηαη ζηαδηαθά ζε πεξηνρή 

ακηγνχο θαηνηθίαο. 

 

6.5.2 ηηο λεφηεξεο πεξηνρέο αλάπηπμεο εθηφο ηνπ ππξήλα, επηθξαηνχλ ηα θελά 

ηεκάρηα γεο, πνπ πεξηβάιινπλ ηηο αξαηά δνκεκέλεο θαηνηθίεο.  
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6.6. Γεκφζηνη Υψξνη 

 

6.6.1 Τπάξρνπλ δχν δεκφζηα πιαηψκαηα κέζα ζηνλ παξαδνζηαθφ ππξήλα ηεο 

θνηλφηεηαο. Μηα πνιχ κηθξή πιαηεία ζην ζεκείν αθεηεξίαο ηνπ Μνλνπαηηνχ ηεο 

Φχζεο κε ηελ παιηά βξχζε θαη ε κεγαιχηεξε πιαηεία βφξεηα ηνπ ππξήλα ε 

νπνία ζε θαζεκεξηλφ επίπεδν ρξεζηκνπνηείηαη ζαλ ρψξνο ζηάζκεπζεο, ελψ 

θαηά ηνπο θαινθαηξηλνχο (θπξίσο) κήλεο ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ 

πξαγκαηνπνίεζε θνηλσληθψλ εθδειψζεσλ. Σν Κνηλνηηθφ πκβνχιην θξίλεη 

ζθφπηκε ηελ αλαδηακφξθσζε ηεο κεγαιχηεξεο πιαηείαο, κε δεκηνπξγία 

ππφγεησλ ρψξσλ ζηάζκεπζεο θαη δηεχξπλζε ηνπ πιαηψκαηνο, ψζηε λα είλαη 

πεξηζζφηεξνο ιεηηνπξγήζηκνο θαη λα θαζηζηά δπλαηή ηελ πξαγκαηνπνίεζε 

θαιχηεξα νξγαλσκέλσλ ρσξηθά θνηλσληθψλ εθδειψζεσλ.  

 

6.6.2 Καηά ηνλ ίδην ηξφπν ην Κνηλνηηθφ πκβνχιην, πξνσζεί ηε δεκηνπξγία αίζνπζαο 

πνιιαπιψλ ρξήζεσλ (βι. πην αλαιπηηθά Κεθάιαην 12.2), κε ζηφρν ηε 

δεκηνπξγία θνηλφρξεζηνπ θιεηζηνχ ρψξνπ, φπνπ ζα πξαγκαηνπνηνχληαη 

δηαθφξσλ ηχπσλ θνηλσληθέο εθδειψζεηο ζε θαηάιιεια δηακνξθσκέλν ρψξν.  

 

Δηθφλα 6.11: Κεληξηθή Πιαηεία ηνπ ρσξηνχ 

 

 

6.7. Οηθηζηηθφ Κηηξηαθφ Απφζεκα  

 

6.7.1 Σα ζηνηρεία πνπ δηαηίζεληαη απφ ηε .Τ.Κ. ζρεηηθά κε ην νηθηζηηθφ θηηξηαθφ 

απφζεκα, αθνξνχλ ζηα εμήο: 
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 ρξήζε γηα θαλνληθέο θαηνηθίεο1 θαηεγνξηνπνηψληαο ηηο ζε θαηνηθεκέλεο, 

δεχηεξεο/ εμνρηθέο θαη θελέο/ γηα θαηεδάθηζε κε έηνο αλαθνξάο ην 2001 (βι. 

Πίλαθα 6.1) 

 έηνο θαηαζθεπήο ησλ θαηνηθηψλ (βι. Πίλαθα 6.2) 

 

6.7.2 Ο Πίλαθαο 6.1 παξνπζηάδεη ην ζπλνιηθφ αξηζκφ ησλ θαλνληθψλ θαηνηθηψλ πνπ 

θαηαγξάθεθαλ ζηελ θνηλφηεηα θαηά ην έηνο 2001, νη νπνίεο θαηεγνξηνπνηνχληαη 

ζε θαηνηθεκέλεο, δεχηεξεο/ εμνρηθέο θαη θελέο/ γηα θαηεδάθηζε. Καηαγξάθεηαη 

επίζεο, ην πνζνζηφ γηα θάζε θαηεγνξία θαλνληθήο θαηνηθίαο ζε ζρέζε κε ην 

ζχλνιν ηνπο.  

 

Πίλαθαο 6.1: Υξήζε γηα Καλνληθέο Καηνηθίεο ζηελ θνηλφηεηα Γνχξξη γηα ην Έηνο 2001 

Καλνληθέο Καηνηθίεο (2001) 

χλνιν Καηνηθεκέλε  Γεχηεξε/ Δμνρηθή  
Κελή/ γηα 

Καηεδάθηζε 

180 81 49 50 

100 % 45 % 27,2 % 27,8 % 

Πεγή: Απνγξαθή Πιεζπζκνύ 2001 (ΣΥΚ), Ιδία Δπεμεξγαζία, 2011 

 

6.7.3 Σν 45% ησλ θαηνηθηψλ ήηαλ θαηνηθεκέλεο, κε πνζνζηά 27,2% θαη 27,8% λα 

θαηαλέκνληαη ζηηο δεχηεξεο/ εμνρηθέο θαηνηθίεο θαη θελέο/ γηα θαηεδάθηζε, 

αληίζηνηρα. Υαξαθηεξηζηηθφ ηεο θνηλφηεηαο απνηειεί ην γεγνλφο φηη νη θελέο/ γηα 

θαηεδάθηζε θαηνηθίεο θαηέρνπλ έλα αξθεηά ςειφ πνζνζηφ. Ζ πθηζηάκελε 

θαηάζηαζε ησλ νηθνδνκψλ ζηελ πεξηνρή ηνπ παξαδνζηαθνχ ππξήλα, 

παξνπζηάδεηαη ζην Υάξηε 9.  

 

6.7.4 ηνλ Πίλαθα 6.2 θαηαγξάθεηαη ην έηνο θαηαζθεπήο ησλ θαηνηθηψλ. Ζ 

κεγαιχηεξε νηθνδνκηθή αλάπηπμε ζην Γνχξξη ζεκεηψζεθε κεηαμχ 1946 θαη 

1960 φπνπ θηίζηεθαλ 57 θαηνηθίεο θαη αληηζηνηρνχλ ζην 31,6% ησλ θαηνηθηψλ 

ηεο θνηλφηεηαο ζπλνιηθά. Καηά ηηο πεξηφδνπο πνπ αθνινχζεζαλ κεηαμχ 1961 

θαη 1995, παξαηεξήζεθε κείσζε ησλ θαηλνχξγησλ νηθνδνκψλ σζηφζν νη 

θαηαγξαθφκελεο θαηνηθίεο ζεκεηψλνπλ ζηαζεξφηεηα. Απφ ην 1996 κέρξη ην 

2001 ε νηθνδφκεζε θαηνηθηψλ πεξηνξίζηεθε ζε πνιχ κεγάιν βαζκφ, κε κφλε 

                                                
1 Ζ ηαηηζηηθή Τπεξεζία Κχπξνπ σο θαλνληθή θαηνηθία νξίδεη ηελ θαηνηθία πνπ απνηειείηαη απφ έλα ή 
πεξηζζφηεξα δσκάηηα, ζε κφληκε θαηαζθεπή, πνπ θηίζηεθε ή κεηαηξάπεθε κε ζθνπφ λα 
ρξεζηκνπνηείηαη γηα θαηνηθία ελφο λνηθνθπξηνχ, θαζφιε ηε δηάξθεηα ηνπ ρξφλνπ θαη ρξεζηκνπνηείηαη 
ζηελ πξαγκαηηθφηεηα γηα απηφ ην ζθνπφ. Πξέπεη λα έρεη απεπζείαο έμνδν πξνο ην δξφκν ή δηακέζνπ 
θήπνπ ή ζε θνηλφ ρψξν κέζα ζηελ νηθνδνκή (θιηκαθνζηάζην, δηάδξνκνο, ζηνά θιπ).  
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εμαίξεζε ην έηνο 1999. Σν παιαηφηεξν νηθηζηηθφ απφζεκα (πξηλ ην 1946) 

θαιχπηεη ην 22,7%, ην δεχηεξν κεγαιχηεξν πνζνζηφ ησλ θαηνηθηψλ ηεο 

θνηλφηεηαο. 

 

Πίλαθαο 6.2: Καηνηθίεο αλά Έηνο Καηαζθεπήο ζηελ θνηλφηεηα Γνχξξη 

χλνιν 

Καηνηθηψλ 

Έηνο Καηαζθεπήο  

Πξηλ 

ην 

1946  

1946 

–

1960 

1961 

– 

1970  

1971 

– 

1980 

1981 

–

1990 

1991 

–

1995 

1996 1997 1998 1999 2000 2001 

180 41 57 9 17 18 16 1 0 0 10 4 1 

Πεγή: Απνγξαθή Πιεζπζκνύ 2001 (ΣΥΚ) 
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7. Πνιηηηζηηθφο Πινχηνο ηεο Πεξηνρήο Μειέηεο  

 

7.1. Δηζαγσγή 

 

7.1.1 Ο πνιηηηζηηθφο πινχηνο ηνπ νηθηζκνχ, φπσο θαη ησλ πεξηζζφηεξσλ νηθηζκψλ 

ηεο Κχπξνπ, βαζίδεηαη ζηα παξαδνζηαθά θηίζκαηα ηα νπνία ζπλδένπλ ην 

ζχγρξνλν άλζξσπν κε ην παξειζφλ ηνπ. ην Γνχξξη ηα παξαδνζηαθά θηίζκαηα 

πνπ έρνπλ ζσζεί είλαη αξθεηά θαη γεληθά ζηελ θνηλφηεηα παξνπζηάδεηαη 

ελδηαθέξνλ γηα ηε δηάζσζε ηεο παξαδνζηαθήο θιεξνλνκηάο.  

 

7.1.2 Σα ζεκαληηθά ηνπφζεκα ηεο ηζηνξηθήο θαη αξραηνινγηθήο αμίαο βξίζθνληαη 

εληφο ηνπ ππξήλα (αμηφινγνο αξρηηεθηνληθφο πινχηνο). Ο νηθηζκφο έρεη ην δηθφ 

ηνπ αξρηηεθηνληθφ ραξαθηήξα, κε ηα πεηξφθηηζηα θηήξηα ζηελ θεθιηκέλε 

βνπλνπιαγηά. 

 

7.2. Αξραία Μλεκεία– Γηαηεξεηέεο Οηθνδνκέο 

 

7.2.1 Έρεη γίλεη θαηαγξαθή θαη έρνπλ εληνπηζηεί φια ηα Αξραία Μλεκεία (Α‟ θαη Β‟ 

Πίλαθα), θαζψο θαη φιεο νη δηαηεξεηέεο θαη παξαδνζηαθέο νηθνδνκέο (θηήξηα 

ζπλνδείαο) πνπ βξίζθνληαη ζηνλ νηθηζκφ (βι. Υάξηε 11). Οη παξαηεξήζεηο πνπ 

κπνξνχλ λα εμαρζνχλ απφ ην Υάξηε 11 απηφ είλαη νη εμήο:  

 Μλεκεία Α‟ Πίλαθα δελ ππάξρνπλ ζηνλ νηθηζκφ. 

 Σν ραξαθηεξηζκέλν σο Μλεκείν Β‟ Πίλαθα αθνξά ηελ εθθιεζία ηνπ Αγίνπ 

Γεσξγίνπ. 

 Σέζζεξηο (4) παξαδνζηαθέο νηθίεο απνηεινχλ Μλεκεία Πίλαθα Β‟ θαζψο 

επίζεο θαη έλα θηίζκα ην νπνίν θηινμελεί ηνλ παξαδνζηαθφ «Λελφ». 

 Ο νηθηζκφο δηαζέηεη κεγάιν απφζεκα ζε δηαηεξεηέεο νηθνδνκέο. Έρνπλ 

εληνπηζηεί θαη θαηαγξάθνληαη ζε πίλαθεο πεξηζζφηεξεο απφ ζαξάληα (40) 

νηθνδνκέο κε αμηφινγα παξαδνζηαθά ζηνηρεία πνπ ζψδνληαη θπξίσο κέζα 

ζηνλ ππξήλα (βι. Παξάξηεκα ΗI). Δίθνζη νρηψ (28) απφ απηέο είλαη 

θεξπγκέλεο δηαηεξεηέεο, ελψ νη πιείζηεο απνηεινχλ παξάδεηγκα νξζήο 

ζπληήξεζεο/ απνθαηάζηαζεο παξαδνζηαθήο νηθίαο.  

 

7.2.2 Οη παξαδνζηαθέο νηθνδνκέο είλαη θηηζκέλεο απιά, κε ηνπηθά πιηθά, απφ 

παξαδνζηαθνχο ηερλίηεο ηεο πεξηνρήο. πλήζσο έρνπλ δίθιηλεο θεξακνζθεπέο, 

ρξεζηκνπνηνχζαλ πέηξα γηα ηα ζεκέιηα θαη ηελ ηνηρνπνηία, ζπλδπαζκέλε κε 
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πιηλζάξη θαη μχιν γηα ην ππφινηπν θηήξην. Σα ζηνηρεία ησλ πξνζφςεσλ είλαη 

απιά θαη ιεηηνπξγηθά, ρσξίο ηδηνκνξθίεο. Οη ηππνινγίεο ησλ θαηνηθηψλ 

νγθνινγηθά ρσξίδνληαη ζε δχν θαηεγνξίεο: ζε δηψξνθεο θαη ηζφγεηεο. Ηδηαίηεξν 

ραξαθηεξηζηηθφ απνηειεί ε αλαγθαζηηθή δηαξξχζκηζε θαη πξφζβαζε ησλ δχν 

επηπέδσλ, ιφγσ ηεο κνξθνινγίαο ηνπ εδάθνπο. Γεληθά φηη δηαζψδεηαη απφ ηα 

ιηγνζηά ίρλε ηνπ παξαδνζηαθνχ ππξήλα, είλαη θαη ην πην αμηφινγν ζηνηρείν ηεο 

θνηλφηεηαο. Ζ αλαπαιαίσζε θαη ε επαλεθκεηάιιεπζε ησλ παξαδνζηαθψλ 

θηεξίσλ ηνπ ππξήλα είλαη επηβεβιεκέλε. Αλαιπηηθή παξνπζίαζε ησλ 

αμηφινγσλ παξαδνζηαθψλ νηθνδνκψλ γίλεηαη ζην Παξάξηεκα ΗI. 

 

7.2.3 Ζ θνηλφηεηα παξνπζηάδεη ζεκαληηθά δείγκαηα απνθαηάζηαζεο δηαηεξεηέσλ θαη 

άιισλ αμηφινγσλ νηθνδνκψλ, νη νπνίεο έρνπλ βνεζήζεη ζεκαληηθά ζηελ 

αλαβάζκηζε ηεο αηζζεηηθήο εηθφλαο ηνπ ππξήλα θαη ζηε δηακφξθσζε ελφο 

ειθπζηηθνχ πεξηβάιινληνο, ην νπνίν θξίλεηαη φηη ζπλέβαιε θαη ζηε δεκηνπξγία 

αγξνηνπξηζηηθψλ θαηαιπκάησλ ηα νπνία ιεηηνπξγνχλ επηηπρψο.     

 

7.2.4 ηφρν γηα ηελ θνηλφηεηα, ζα πξέπεη λα απνηειέζεη ε αμηνπνίεζε ησλ ρεδίσλ: 

Γηαηεξεηέσλ Οηθνδνκψλ (βι. αλαιπηηθά 10.2.3– 10.2.9), Αγξνηνπξηζκνχ (βι. 

αλαιπηηθά 10.2.18– 10.2.24) θαη Δπηρνξήγεζεο ηνπ Κφζηνπο Αλέγεξζεο/ 

Δπηδηφξζσζεο Οηθνδνκψλ (βι. αλαιπηηθά 10.2.17– 10.2.20), ηα νπνία 

κπνξνχλ λα εληζρχζνπλ πεξαηηέξσ ηε ζεκεξηλή εηθφλα ηνπ παξαδνζηαθνχ 

ππξήλα θαη λα πξνζειθχζνπλ επηπξφζζεηεο ρξήζεηο. Οη θαηλνχξηεο ρξήζεηο 

πνπ κπνξνχλ λα πξνθχςνπλ κέζα απφ ηελ αμηνπνίεζε ησλ ρεδίσλ θαη ηηο 

απνθαηαζηάζεηο νηθνδνκψλ πνπ ζα αθνινπζήζνπλ, δχλαληαη λα απεπζχλνληαη 

ζηνπο επηζθέπηεο (π.ρ.: αγξνηνπξηζηηθφ θαηάιπκα, παξαδνζηαθφ θαθελείν ή 

ηαβέξλα θ.α.), ή ζηνπο θαηνίθνπο ηθαλνπνηψληαο πθηζηάκελεο αλάγθεο (π.ρ.: 

Κέληξν Νεφηεηαο, Κέληξν Απαζρφιεζεο ησλ Ζιηθησκέλσλ θ.α.). ηφρν ζα 

πξέπεη λα απνηειέζεη ε απνθαηάζηαζε ησλ παξαδνζηαθψλ νηθνδνκψλ θαη 

επαλάρξεζή ηνπο κε ηέηνην ηξφπν ψζηε λα εληζρπζνχλ νη παξερφκελεο 

ππεξεζίεο πνπ λα ζηεξίδνπλ ην κφληκν πιεζπζκφ, αιιά θαη ηνπο επηζθέπηεο.    

 

7.2.5 ηα πιαίζηα ησλ αλσηέξσ, θξίλεηαη ζθφπηκε ε πξνψζεζε ησλ ρεδίσλ ε νπνία 

κπνξεί λα επηηεπρζεί κέζα απφ ηελ ελεκέξσζε ηνπ Κνηλνηηθνχ πκβνπιίνπ θαη 

ησλ θαηνίθσλ. Πξνηείλεηαη φπσο ην Κνηλνηηθφ πκβνχιην ζε ζπλεξγαζία κε ην 

Σκήκα Πνιενδνκίαο θαη Οηθήζεσο, δηνξγαλψζεη ελεκεξσηηθέο δηαιέμεηο νη 

νπνίεο λα απεπζχλνληαη ζηνπο θάηνηθνπο κε απψηεξν ζηφρν ηελ ελεκέξσζε 
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ηνπο ζε ζρέζε κε ηηο απαηηνχκελεο δηαδηθαζίεο αμηνπνίεζεο ησλ ρεδίσλ θαη ηα 

νθέιε πνπ κπνξνχλ λα επηθέξνπλ. 

 

7.3. Δθθιεζίεο 

 

7.3.1 ηνλ νηθηζκφ ππάξρνπλ δχν (2) θχξηα ζξεζθεπηηθά θηήξηα, ζεκεία αλαθνξάο 

θαη ζχκβνια γηα ηνπο θαηνίθνπο ηνπ ρσξηνχ: ε παιηά εθθιεζία ηνπ Αγίνπ 

Γεσξγίνπ θαη ην εμσθθιήζη ηνπ Αγίνπ Γεκεηξίνπ (βι. Δηθφλεο 7.1 θαη 7.2). Ζ 

παιηά εθθιεζία βξίζθεηαη ζηνλ ππξήλα ηεο θνηλφηεηαο, ελψ ην εθθιεζάθη 

λνηηναλαηνιηθά ηεο. 

 

Δηθφλα 7.1 θαη Δηθφλα 7.2: Ζ Παιηά εθθιεζία Αγίνπ Γεσξγίνπ θαη ην εμσθθιήζη ηνπ Αγίνπ Γεκεηξίνπ 

   

 

7.4. Ηζηνξηθνί– Αξραηνινγηθνί Υψξνη 

 

7.4.1 Δληφο ηνπ ππξήλα, αμηφινγν ηζηνξηθφ– αξραηνινγηθφ ρψξν απνηειεί ε παιηά 

εθθιεζία ηνπ Αγίνπ Γεσξγίνπ ε νπνία ρξνλνινγείηαη γχξσ ζην 1600. 

 

7.4.2 Αμηφινγα ζηνηρεία απνηεινχλ ηα παιηά ζπίηηα κε παξαδνζηαθή αξρηηεθηνληθή 

θαη κνλαδηθή μεξνιηζηά ζηηο ηνηρνπνηίεο. 

 

7.4.3 Δπίζεο αμηφινγν ζηνηρείν ηνπ νηθηζκνχ απνηειεί ε παιηά βξχζε (βι. Δηθφλα 

7.3) ε νπνία βξίζθεηαη λφηηα ηνπ ππξήλα. 
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Δηθφλα 7.3: Παιηά Βξχζε ζην ζεκείν αθεηεξίαο ηνπ 

Μνλνπαηηνχ ηεο Φχζεο 

 

 

7.5. Μνπζεία– Δθζεζηαθνί Υψξνη– Πνιηηηζηηθά Κέληξα 

 

7.5.1 ηνλ νηθηζκφ ππάξρνπλ δχν (2) ζεκεία ή θηήξηα πνπ ζα κπνξνχζαλ λα 

ραξαθηεξηζηνχλ σο θέληξα πνιηηηζηηθνχ πινχηνπ. Σν πξψην θηήξην πνπ έρεη 

θαηαγξαθεί, είλαη ην θαηψη ηνπ θαθεζηηαηνξίνπ θαη ην δεχηεξν αθνξά ζε κέξνο 

ηνπ Γεκνηηθνχ ρνιείνπ ην νπνίν βξίζθεηαη έμσ απφ ηνλ ππξήλα ηεο 

θνηλφηεηαο. 

 

7.5.2 χκθσλα κε ηνπο πξνγξακκαηηζκνχο ηνπ Κνηλνηηθνχ πκβνπιίνπ (βι. 

αλαιπηηθά Κεθάιαην 12.2) ζηελ θνηλφηεηα πξφθεηηαη λα αλεγεξζεί Μνπζείν 

Λατθήο Σέρλεο. Πξφζζεηα ζηα έξγα αλάπιαζεο θαη απνθαηάζηαζεο ηνπ παιηνχ 

Γεκνηηθνχ ρνιείνπ (βι. αλαιπηηθά Κεθάιαην 12.2), ζα πεξηιεθζεί ε 

αλαδηακφξθσζε ηεο αίζνπζαο φπνπ θηινμελείηαη παξαδνζηαθφ εξγαζηήξην 

πθαληηθήο κε παξαδνζηαθέο «βνχθεο».  

 

7.6. Αμηφινγα Αξρηηεθηνληθά ηνηρεία– εκεία Αλαθνξάο 

 

7.6.1 Αμηφινγα αξρηηεθηνληθά ζηνηρεία απνηεινχλ ζπγθεθξηκέλεο θαηαζθεπαζηηθέο 

ιεπηνκέξεηεο παξαδνζηαθήο αξρηηεθηνληθήο πνπ σο επί ην πιείζηνλ 

δηαζψδνληαη ή αλαπαιαηψλνληαη κε ηνλ ζσζηφ ηξφπν. 
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Δηθφλα 7.4: Λεπηνκέξεηα Οξνθήο 

 

 

7.6.2 εκείν αλαθνξάο ηνπ ρσξηνχ θαη αμηφινγν αξρηηεθηνληθφ επίηεπγκα είλαη ε 

αξραία εθθιεζία ζην θέληξν ηνπ νηθηζκνχ, ε νπνία ρξνλνινγείηαη απφ ην 1600. 

 

7.6.3 Γηαζψδνληαη ζηνηρεία δεκφζηνπ εμνπιηζκνχ φπσο βξχζεο, νη νπνίεο 

απνηεινχλ ζεκεία αλαθνξάο.  

 

7.6.4 εκείν αλαθνξάο γηα ηνπο θαηνίθνπο ηεο θνηλφηεηαο είλαη θαη ηα παξαδνζηαθά 

πήιηλα κειίζζηα (βι. Δηθφλα 7.5), πνπ βξίζθνληαη θνληά ζηελ θνίηε ηνπ 

πνηακνχ ζηα λνηηνδπηηθά ηνπ ππξήλα. 

 

Δηθφλα 7.5: Παξαδνζηαθά Πήιηλα Μειίζζηα 
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7.7. Αμηφινγεο Μίθξν– Θέεο, Μάθξν– Θέεο θαη Οπηηθέο Γσλίεο 

 

7.7.1 ηελ θνηλφηεηα ππάξρνπλ αξθεηά ζεκεία ή κέξε πνπ πξνζθέξνληαη γηα 

καθξηλέο ζεάζεηο ή αιιηψο κάθξν– ζέεο. Υαξαθηεξηζηηθφ απνηειεί ην 

πεπθφθπην δάζνο, ζηελ πεξηνρή ηνπ νπνίνπ εληνπίδνληαη ζεκεία πνπ κπνξνχλ 

λα πξνζθέξνπλ απξφζθνπηε ζέα πξνο ηνλ νηθηζκφ, θαζψο θαη δπλαηφηεηα 

δηακφξθσζεο αμηφινγσλ κνλνπαηηψλ ηεο θχζεο.  

 

Δηθφλα 7.6: Μάθξν– Θέα 

 

 

7.7.2 Τπάξρνπλ αξθεηά ζεκεία ηα νπνία πξνζθέξνληαη γηα κίθξν– ζέεο εληφο ηνπ 

νηθηζκνχ, ιφγσ ηνπ φηη ν νηθηζκφο είλαη θηηζκέλνο πάλσ ζε βνπλνπιαγηά. Αμίδεη 

επίζεο λα ζεκεησζεί ε γξαθηθφηεηα πνπ ραξαθηεξίδεη ηνλ ππξήλα ηνπ νηθηζκνχ 

θαη πξνζδίδεη κηα ελδηαθέξνπζα θαη ηδηαίηεξε εηθφλα ζε θάζε δξνκάθη εληφο ηνπ 

ππξήλα.  
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8. Πεξηβαιινληηθφο Πινχηνο ηεο Πεξηνρήο Μειέηεο  

 

8.1. Δηζαγσγή 

 

8.1.1 ηα ππνθεθάιαηα πνπ αθνινπζνχλ, γίλεηαη αλαζθφπεζε θαη πεξηγξαθή ηνπ 

πεξηβαιινληηθνχ πινχηνπ ηεο θνηλφηεηαο ηνπ Γνπξξίνπ. Ζ θνηλφηεηα βξίζθεηαη 

ζηελ νξεηλή πεξηνρή ηεο Δπαξρίαο Λεπθσζίαο, ζηα 720 κ. πάλσ απφ ηελ 

επηθάλεηα ηεο ζάιαζζαο. ε απηήλ θαιιηεξγνχληαη ακπέιηα, ακπγδαιηέο, ειηέο, 

ιαραληθά, λνκεπηηθά θπηά, ιίγα ζηηεξά θαη ιίγα θξνπηφδεληξα. ην λφηην ηκήκα 

ηνπ Γνπξξίνπ εληάζζεηαη ην Δζληθφ Γαζηθφ Πάξθν Μαραηξά, ελψ εληφο ησλ 

νξίσλ ηεο θνηλφηεηαο εκπίπηνπλ ηα Κξαηηθά Γάζε Παιινχξαο θαη Αζθνπέινπ. 

Δπηπιένλ, ην λφηην κηζφ ηεο θνηλφηεηαο εκπίπηεη ζηε Εψλε Δηδηθήο Πξνζηαζίαο 

(ΕΔΠ) ηνπ δηθηχνπ «ΦΤΖ 2000» πνπ νλνκάδεηαη «Πεξηνρή Σδηψληα», ελψ έλα 

κηθξφ κέξνο εκπίπηεη θαη εληφο ηεο Πεξηνρήο Πξνζηαζίαο «Γάζνο Μαραηξά». 

  

8.2. Γεσινγία θαη εηζκηθφηεηα ηεο Πεξηνρήο  

 

Γεσινγία  

 

8.2.1 Ζ Κχπξνο γεσινγηθά ρσξίδεηαη ζε ηέζζεξηο δψλεο: (α) ηε Εψλε Πεληαδαθηχινπ 

(β) ηε Εψλε Σξνφδνπο (γ) ηε Εψλε Μακσληψλ θαη (δ) ηε Εψλε ησλ 

απηφρζνλσλ ηδεκαηνγελψλ πεηξσκάησλ. 

 

8.2.2 χκθσλα κε ην θάησ ρέδην 8.1 θαη κε ζηνηρεία ηνπ Σκήκαηνο Γεσινγηθήο 

Δπηζθφπεζεο, ζηελ πεξηνρή κειέηεο απαληνχλ νη πην θάησ γεσινγηθνί 

ζρεκαηηζκνί: 

 Οξίδνληαο Βάζεο (Basal Group): Απνηειείηαη θπξίσο απφ πνιχ 

εμαιινησκέλεο βαζαιηηθέο, αλδεζηηηθέο θαη δηαβαζηθέο θιέβεο κε ιεπηέο 

δψλεο πξνζθεθαινεηδψλ ιαβψλ, πνπ έρνπλ ππνζηεί κεηακφξθσζε ζηελ 

θαηψηεξε πξαζηλνζρηζηνιηζηθή θάζε. 

 χζηεκα Πνιιαπιψλ θιεβψλ (Sheeted Dyke Complex): Σν ζχζηεκα 

πνιιαπιψλ θιεβψλ ζηελ πεξηνρή κειέηεο απνηειείηαη θπξίσο απφ 

δηαβαζηθέο θιέβεο θαζψο θαη θιέβεο κηθξνγάββξνπ. 

 

 

 

 

http://www.moa.gov.cy/moa/gsd/gsd.nsf/dmlPentadaktylos_gr/dmlPentadaktylos_gr?OpenDocument
http://www.moa.gov.cy/moa/gsd/gsd.nsf/dmlTroodos_gr/dmlTroodos_gr?OpenDocument
http://www.moa.gov.cy/moa/gsd/gsd.nsf/dmlMamonia_gr/dmlMamonia_gr?OpenDocument
http://www.moa.gov.cy/moa/gsd/gsd.nsf/dmlSediments_gr/dmlSediments_gr?OpenDocument
http://www.moa.gov.cy/moa/gsd/gsd.nsf/dmlSediments_gr/dmlSediments_gr?OpenDocument
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ρέδην 8.1: Γεσινγηθφο Υάξηεο ηεο Δπξχηεξεο Πεξηνρήο Γνπξξίνπ  

 

Πεγή: Τκήκα Γεσινγηθήο Δπηζθόπεζεο 
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Οξπθηνί Πφξνη  

 

8.2.3 χκθσλα κε ζηνηρεία ηνπ Σκήκαηνο Γεσινγηθήο Δπηζθφπεζεο, ππάξρνπλ 

πεξηνρέο κε ζνβαξέο ελδείμεηο κεηαιινθνξείαο εληφο ησλ δηνηθεηηθψλ νξίσλ 

ηνπ Γνπξξίνπ, νη νπνίεο πξέπεη λα δηαθπιαρηνχλ γηα πηζαλή κειινληηθή 

εθκεηάιιεπζε (βι. Υάξηε 12). 

 

εηζκηθφηεηα  

 

8.2.4 Ζ Κχπξνο βξίζθεηαη ζηε δεχηεξε ζεηζκνγελή δψλε ηεο γεο, πνπ εθηείλεηαη απφ 

ηνλ Αηιαληηθφ Χθεαλφ θαηά κήθνο ηεο ιεθάλεο ηεο Μεζνγείνπ δηακέζνπ ηεο 

Ηηαιίαο, Διιάδαο, Σνπξθίαο, Πεξζίαο θαη ησλ Ηλδηψλ θαη θηάλεη κέρξη ηνλ 

Δηξεληθφ Χθεαλφ. ηε Εψλε απηή, εθδειψλνληαη ζεηζκνί πνπ αληηπξνζσπεχνπλ 

ην 15% ηεο παγθφζκηαο ζεηζκηθήο δξαζηεξηφηεηαο. Ζ ζεηζκηθή δξαζηεξηφηεηα 

ζηελ πεξηνρή ηεο Κχπξνπ είλαη πνιχ κηθξφηεξε απφ απηή ηεο Διιάδαο θαη ηεο 

Σνπξθίαο, αιιά κεγαιχηεξε απφ ηεο πξίαο θαη ηνπ Ληβάλνπ.  

 

ρέδην 8.2: εηζκηθφηεηα θαη εηζκηθέο Εψλεο ηεο Κχπξνπ 

 

 

Γνχξξη 
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8.2.5 ην ρέδην 8.2 πην πάλσ παξνπζηάδεηαη ε θαηαλνκή ησλ ζεηζκψλ ζηελ πεξηνρή 

ηεο Κχπξνπ απφ ην 1896 κέρξη ην 2009 θαη ηηο ζεηζκηθέο δψλεο ηεο Κχπξνπ, 

φπσο έρνπλ εθδνζεί απφ ηελ Δπηηξνπή Αλαζεψξεζεο ησλ Εσλψλ ηνπ 

Κππξηαθνχ Αληηζεηζκηθνχ Κψδηθα ηνλ Οθηψβξην ηνπ 2004. Οη ηξεηο ζεηζκηθέο 

Εψλεο ζηνλ ράξηε αλαθέξνληαη ζε αλακελφκελεο εδαθηθέο επηηάρπλζεο θάησ 

απφ δπλακηθέο ζπλζήθεο (ζε πεξίπησζε ζεηζκνχ) κε 10% πηζαλφηεηα 

ππέξβαζεο ζε 50 ρξφληα. Ζ θνηλφηεηα Γνπξξίνπ, είλαη εληαγκέλε ζηε εηζκηθή 

Εψλε Η, ηεο νπνίαο ε κέγηζηε επηηάρπλζε εδάθνπο είλαη 0,15 AgR θαη 10% 

πηζαλφηεηα ππέξβαζεο απηήο ηεο ηηκήο ηα επφκελα 50 ρξφληα. 

 

Πεξηνρέο Γεσινγηθήο Ηδηαηηεξφηεηαο Καηαιιειφηεηαο/ Δπηθηλδπλφηεηαο 

 

8.2.6 χκθσλα κε ην Σκήκα Γεσινγηθήο Δπηζθφπεζεο ζηελ θνηλφηεηα δελ ππάξρνπλ 

θαζνξηζκέλεο δψλεο γεσινγηθήο θαηαιιειφηεηαο, νη νπνίεο λα πξνζδηνξίδνπλ 

πεξηνρέο αθαηάιιειεο γηα νηθνδνκηθή αλάπηπμε. Χζηφζν, εληφο ηεο θνηλφηεηαο θαη 

κε βάζε ηα γεσινγηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο πεξηνρήο θαη πιεξνθνξίεο απφ ην 

Σκήκα Γεσινγηθήο Δπηζθφπεζεο, ππάξρνπλ πεξηνρέο πνιχ απφηνκεο θιίζεηο κε 

αζηαζείο επηθαλεηαθνχο ζρεκαηηζκνχο (πιεπξηθά θνξήκαηα), βξαρνκάδεο θαη 

βξάρνπο. ηηο πεξηνρέο απηέο είλαη απαξαίηεηε ε δηεμαγσγή ιεπηνκεξψλ 

Γεσινγηθψλ-Γεσηερληθψλ Μειεηψλ γηα ηελ νξηνζέηεζε ηνπο. Αθνινχζσο ζα 

πξέπεη  λα ιακβάλνληαη ηα αλαγθαία κέηξα πξφιεςεο θαηνιηζζήζεσλ ή/θαη 

βξαρνπηψζεσλ, ηδηαίηεξα ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ εκθαλίδνληαη εμαιινησκέλνη 

Οπξαιηηησκέλνη Γάββξνη θαη θαηαζξπκκαηηζκέλεο Γηαβαζηθέο Φιέβεο κε θνξά 

θιίζεηο ησλ θιεβψλ θαη ησλ αζπλερεηψλ πξνο ηα θαηάληε ησλ θπζηθψλ θαη 

ηερλεηψλ πξαλψλ. ηηο πεξηνρέο απηέο, πξνηείλεηαη φπσο ν Πνιηηηθφο Μεραληθφο 

νπνηαζδήπνηε λέαο αλάπηπμεο λα πξνρσξήζεη ζηε δηεμαγσγή Γεσινγηθψλ– 

Γεσηερληθψλ Μειεηψλ έηζη ψζηε λα ιεθζνχλ ηα αλαγθαία κέηξα ζρεδηαζκνχ θαη 

θαηαζθεπήο. 

 

8.3. Τδξνινγία θαη Τδξνγεσινγία   

 

Τδξνινγία  

 

8.3.1 Οη πεξηζζφηεξνη πνηακνί ηεο Κχπξνπ πεγάδνπλ απφ ηελ πεξηνρή ηνπ 

Σξνφδνπο. Ζ επνρηαθή θαηαλνκή ηεο επηθαλεηαθήο απνξξνήο αθνινπζεί ηελ 

επνρηαθή θαηαλνκή ησλ θαηαθξεκληζκάησλ, κε ειάρηζηεο ηηκέο θαηά ηνπο 

ζεξηλνχο κήλεο θαη κέγηζηεο ηηκέο θαηά ηνπο ρεηκεξηλνχο κήλεο. Απνηέιεζκα 
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ηνπ Αλαηνιηθνχ Μεζνγεηαθνχ θιίκαηνο, ην νπνίν ραξαθηεξίδεηαη απφ δεζηφ 

ζέξνο κεγάιεο δηάξθεηαο θαη ρακειήο κέζεο εηήζηαο βξνρφπησζεο, είλαη λα 

κελ ππάξρνπλ πνηακνί κε ζπλερή ξνή ζε φιν ηνπο ην κήθνο. Οη πεξηζζφηεξνη 

πνηακνί ξένπλ γηα 3 κε 4 κήλεο ην ρξφλν θαη ζηεξεχνπλ γηα ην ππφινηπν έηνο. 

Μφλν ηκήκαηα θάπνησλ πνηακψλ ηα νπνία βξίζθνληαη αλάληε ηεο πεξηνρήο ηνπ 

Σξνφδνπο έρνπλ ζπλερή ξνή (νη πνηακνί Ξεξφο, Γηαξίδνο, Καξγψηεο 

Μαξαζάζαο, Κνχξεο θαη Γεξκαζφγεηαο). Οη πεξηζζφηεξνη πνηακνί έρνπλ 

κάιινλ απφηνκε θιίζε εθηφο απφ ηα πνηάκηα ζηηο πεδηλέο εθηάζεηο θαηά κήθνο 

ηεο λφηηαο αθηήο ηνπ λεζηνχ. Σα πην πνιιά ηκήκαηα ησλ πνηακψλ, σζηφζν, 

βξίζθνληαη ζε ελδηάκεζν πςφκεηξν. 

 

8.3.2 Όπσο παξνπζηάδεηαη ζην Υάξηε 12 ζηελ θνηλφηεηα ξένπλ ν πνηακφο ηνπ 

Γνπξξίνπ, ν πνηακφο Φαξκαθά, ν πνηακφο Υαξθαπνχ θαη ν πνηακφο ηνπ Άγηνπ 

Μάκα. εκεηψλεηαη φηη ζηε θνηλφηεηα ξένπλ θαη αξθεηά αξγάθηα ηα νπνία δελ 

έρνπλ ππνδεηρηεί ζηνλ ππφ αλαθνξά Υάξηε. 

   

Τδξνγεσινγία 

 

8.3.3 Οη πεξηζζφηεξνη πδξνθνξείο ηνπ λεζηνχ είλαη θξεάηηνη, θαη είλαη αλεπηπγκέλνη 

ζε πνηάκηεο ή παξάθηηεο αιινπβηαθέο απνζέζεηο. Απηνί είλαη νη κεγαιχηεξνη θαη 

νη πην δπλακηθνί πδξνθνξείο, νη νπνίνη αλαηξνθνδνηνχληαη θπξίσο απφ ηηο 

παξνρέο πνηακψλ θαη ηηο βξνρνπηψζεηο. Τπάξρνπλ ηξεηο κεγάινη παξάθηηνη 

πδξνθνξείο νη νπνίνη πεξηιακβάλνπλ φιεο ηηο θάζεηεο θνίηεο ησλ πνηακψλ. Σα 

παξάθηηα ηκήκαηα απηψλ ησλ πδξνθνξέσλ ζπλίζηαληαη απφ άκκν, ηιχ, 

αζβεζηφιηζνπο, θξνθαινπαγή πεηξψκαηα θαη άξγηιν. Οη θνίηεο ησλ πνηακψλ 

απνηεινχληαη απφ αιινπβηαθέο απνζέζεηο, θξνθάιεο, άκκν θαη ηιχ. Απηνί νη 

πδξνθνξείο είλαη θξεάηηνη θαη έρνπλ βάζνο γχξσ ζηα 30m. Δθηφο απφ ηνλ 

κεγάιν αιιά φρη θαη ηφζν παξαγσγηθφ πδξνθνξέα ησλ ηξναδηθψλ καγκαηηθψλ 

βξάρσλ, νη άιινη πδξνθνξείο πθίζηαληαη ζε γχςν, ςακκίηεο, αζβεζηφιηζνπο θαη 

θξεηίδεο. Απηνί νη πδξνθνξείο είλαη θπξίσο θξεάηηνη θαη ζε θάπνηα ηκήκαηα 

εκηπεξαηνί ή ππφ πίεζε. Απηά ηα ηκήκαηα είλαη θαιπκκέλα απφ ζηξψκαηα 

ηιχνο θαη ιάζπεο ή απφ ακκψδε κάξγα. Παξαηεξήζεθε φηη ν πδξνθνξέαο ηνπ 

φξνπο Σξφνδνο, έρεη αλαπηπρζεί γεληθά ζε νθηφιηζνπο ρακειήο 

δηαπεξαηφηεηαο θαη ηνπηθά ζε κέηξηα δηαπεξαηέο δηαξξεγκέλεο δψλεο 

καγκαηηθψλ βξάρσλ θαη γηα απηφ είλαη ππφ-πίεζε ζε θάπνηα ηκήκαηα. Όινη νη 

πδξνθνξείο ηεο Κχπξνπ (66) έρνπλ νκαδνπνηεζεί ζε 20 ζπζηήκαηα ππφγεησλ 
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πδάησλ, κε βάζε ηε ιηζνινγία, ηα πδξαπιηθά ραξαθηεξηζηηθά, ηηο πηέζεηο θαη ηε 

ζπνπδαηφηεηα ηνπ θάζε πδξνθνξέα.  

 

8.3.4 Όπσο παξνπζηάδεηαη ζην ρέδην 8.3, ε θνηλφηεηα Γνχξξη βξίζθεηαη ζηελ 

νθηνιηζηθή αθνινπζία ηνπ Σξνφδνπο εληφο θιεβηθψλ πεηξσκάησλ. Ζ 

πδξνθνξία πεξηνξίδεηαη θπξίσο ζην λνηηφηεξν ηκήκα εληφο δηαξξεγκέλσλ 

δηαβαζηθψλ πεηξσκάησλ ζε βάζε πέξαλ ησλ 150 κέηξσλ. Σν ππφγεην λεξφ 

ζηηο πην πάλσ πεξηνρέο δελ παξνπζηάδεη νπνηαδήπνηε ζεκαληηθά πνηνηηθά 

πξνβιήκαηα. 

 

ρέδην 8.3: Τδξνγεσινγηθφο Υάξηεο ηεο Δπξχηεξεο Πεξηνρήο Γνπξξίνπ 
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8.4. Οηθνινγία (Υισξίδα θαη Παλίδα)  

 

Γεληθά 

 

8.4.1 Σν Γνχξξη είλαη ρσξηφ ηεο επαξρίαο Λεπθσζίαο ην νπνίν πεξηζηνηρίδεηαη απφ 

δάζε ή ρακειή ζακλψδε άγξηα βιάζηεζε. Γεληθφηεξα, ε επξχηεξε πεξηνρή ηεο 

θνηλφηεηαο εκθαλίδεη ηδηαίηεξα πινχζηα βιάζηεζε θαη επνκέλσο κεγάιε 

βηνπνηθηιφηεηα. Σν Γνχξξη βξίζθεηαη ζε κέζν πςφκεηξν 720 κέηξσλ. 

 

Υισξίδα 

 

8.4.2 Ζ θππξηαθή ρισξίδα είλαη πνιχ πινχζηα ζε ζάκλνπο θαη επνρηαθά άλζε. Δίθνζη 

δχν (22) θπηά ηεο θππξηαθήο ρισξίδαο (19 ελδεκηθά θαη 3 ηζαγελή) 

ζπκπεξηιήθζεθαλ ζηνλ θαηάινγν ησλ «Απζηεξά Πξνζηαηεπνκέλσλ εηδψλ 

ρισξίδαο ηεο χκβαζεο ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπξψπεο γηα ηε δηαηήξεζε ηεο 

Δπξσπατθήο Άγξηαο Zσήο θαη ησλ Φπζηθψλ Oηθνηφπσλ». 

 

8.4.3 Ζ ρισξίδα ηνπ Γνπξξίνπ εληάζζεηαη ζε δχν είδε βηνηφπσλ, «Αείθπιινη θαη 

θιεξφθπιινη Θακλψλεο (maquis)» θαη «Θεξκν-Μεζνγεηαθά Γάζε». ην 

βηφηνπν «Αείθπιινη θαη θιεξφθπιινη Θακλψλεο (maquis)», ζηα κεζαία 

πςφκεηξα, νη ζακλψλεο θπξηαξρνχληαη απφ ηελ ελδεκηθή ιαηδηά (Quercus 

alnifolia), ηελ αληξνπθιηά (Arbutus andrachne) θαη άιινπο ζάκλνπο. Απηνί νη 

βηφηνπνη, ππνινγίδεηαη φηη είλαη ν θχξηνο βηφηνπνο γηα 43 ελδεκηθά θπηά ηεο 

Κχπξνπ. ηνλ βηφηνπν «Θεξκν-Μεζνγεηαθά Γάζε» θπξηαξρνχλ ηα πεπθνδάζε, 

ηα νπνία αλαπηχζζνληαη ζε φιεο ζρεδφλ ηηο νξεηλέο πεξηνρέο, απφ ην επίπεδν 

ηεο ζάιαζζαο κέρξη πεξίπνπ ηα 1.400 κ. θαη απφ μεξφ σο χθπγξν θιίκα. 

 

8.4.4 Ζ ρισξίδα ηεο θνηλφηεηαο, απνηειείηαη θπξίσο απφ πεχθα (Pinus brutia), 

ραξνππηέο (Ceratonia siliqua), θππαξίζζηα (Cypressus sempervirens), 

ζξνπκπηά (Thymus capitatus), ιαηδηέο (Quercus alnifolia), αλδξνπθιηέο (Arbutus 

andrachne), ζρηληέο (Pistacia lentiscus), θφληδνπο (Inula viscosa), ηξεκηζηέο 

(Pistacia terebinthus), μηζηαξθέο (Cistus creticus), αζπάιαζνπο (Calycotome 

villosa), ειηέο (Olea europaea) θαη ακπγδαιηέο (Prunus dulcis). 
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Παλίδα 

 

8.4.5 ηελ Κχπξν έρνπλ θαηαγξαθεί κέρξη ζήκεξα 30 είδε ζειαζηηθψλ, απφ ηα 

νπνία δεθαέμη (16) είλαη λπρηεξίδεο, δέθα (10) είδε είλαη ρεξζαία ζειαζηηθά, 

ηξία (3) δειθίληα θαη έλα (1) είδνο θψθηαο. Σν κεγαιχηεξν απφ απηά είλαη ην 

ελδεκηθφ αγξηλφ (Ovis gmelini ophion). Ζ Κχπξνο βξίζθεηαη ζε έλα απφ ηνπο 

νθηψ θχξηνπο δηαδξφκνπο κεηαλάζηεπζεο ησλ πνπιηψλ απφ Δπξψπε πξνο 

Αθξηθή θαη αληίζηξνθα. Σα πνπιηά πνπ έρνπλ θαηαγξαθεί κέρξη ζήκεξα ζηελ 

Κχπξν αλέξρνληαη ζε 370 είδε. Απφ απηά 53 είλαη κφληκνη θάηνηθνη θαη ηα 

ππφινηπα 317 είλαη απνδεκεηηθά. Έμη (6) απφ ηνπο κφληκνπο θαηνίθνπο 

ζεσξνχληαη ελδεκηθά δχν (2) είδε θαη ηέζζεξα (4) ππνείδε. Δπίζεο, ζηελ 

Κχπξν δνπλ 22 είδε εξπεηψλ απφ ηα νπνία νθηψ (8) είλαη θίδηα, έληεθα (11) 

είλαη ζαχξεο θαη ηξία (3) ρειψλεο, δχν (2) ζαιάζζηεο θαη κηα (1) ηνπ γιπθνχ 

λεξνχ. Δπηπιένλ, ππάξρνπλ ηξία (3) είδε ακθηβίσλ (βάηξαρνη). Πινχζηα είλαη 

θαη ε πνηθηιία ησλ εληφκσλ πνπ απαληνχλ ζηελ Κχπξν, απφ ηα νπνία ηα 52 

είδε είλαη πεηαινχδεο κε ελλέα (9) ελδεκηθά είδε. 

 

8.4.6 ηελ θνηλφηεηα Γνπξξίνπ, θαζψο θαη ζηελ επξχηεξε πεξηνρή, απαληνχλ ηα 

ζπλήζε δψα θαη πηελά πνπ απαληψληαη ζηα πιείζηα κέξε ηεο Κχπξνπ, φπσο: 

 Πέξδηθα 

 πνπξγίηη 

 Κίζζα ε καθξφνπξνο ή Καηζηθνξψλα  

 Λαγφο 

 θαληδφρνηξνο 

 αχξεο 

 

8.4.7 Ζ παλίδα ηνπ Δζληθνχ Γαζηθνχ Πάξθνπ Μαραηξά παξνπζηάδεη αξθεηφ 

ελδηαθέξνλ θαη ηδηαίηεξε νηθνινγηθή ζεκαζία. Ξερσξίδεη ην ζπάλην θαη 

πξνζηαηεπφκελν είδνο πεξδηθνζηάρηλν (Hieraaetus fasciatus). Άιια 

ραξαθηεξηζηηθά ελδεκηθά είδε είλαη επίζεο: ν ηξππνξάζηεο (Sylvia 

melanothorax), ε ζθαιηθνχξηα (Oenathe cypriaca), ην πεκπεηζνχηλ (Parus ater 

cypriotes), ην ζνππί (Otus scops cyprius), ε θίζζα (Carulus glandarius) θαζψο 

θαη ε θνηλή πέξδηθα (Alectoris chukar) θαη θάζζα (Columba palumbus). 

 

8.4.8 Σα είδε παλίδαο πνπ απαληψληαη ζηελ ππφ κειέηε πεξηνρή, θαίλνληαη ζηνλ 

αθφινπζν Πίλαθα 8.1. 
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Πίλαθαο 8.1: Δίδε Παλίδαο ζηελ Δπξχηεξε Πεξηνρή ηεο θνηλφηεηαο Γνχξξη 

Taxon Κνηλφ Όλνκα Δλδεκηθφ 
χκβαζε 

Βέξλεο 

Οδεγία 

79/409/ ΔΟΚ 

ΘΖΛΑΣΗΚΑ 

Hemiechius auritus 

dorothease 
θαληδφρνηξνο Ναη     

Lepus europaeus Λαγφο   ΗΗΗ   

Mus musculus πηηνπνληηθφο      

Rattus rattus Νπθίηζα      

Vulpes vulpes indutus Αιεπνχ Ναη    

ΠΣΖΝΑ 

Alauda arvensis Σξαζηήια   ΗΗΗ  

Alectoris chukar Πέξδηθα   ΗΗΗ  

Apus apus Πεηξνρειίδνλν   ΗΗΗ  

Athene noctua Κνπθνπβάγηα Πξνζηαηεπφκελν είδνο ΗΗΗ  

Carduelis cannabina Σζαθξνζγάξηηιν   ΗΗΗ  

Carduelis carduelis γαξηίιη ή Καξδεξίλα   ΗΗΗ  

Columba livia Αξθνπέδνπλν   ΗΗΗ I 

Columba palumpus Φάζζα    I 

Corvus corone Κφξσλνο     

Corvus monedula Κνιηφο     

Coturnix coturnix Οξηχθη   ΗΗΗ II/2 

Erithacus rubecula 
Κνηζηελνπάππνπθνο ή 

θνθθηλνιαίκεο 
  ΗΗΗ  

Falco tinnunculus ηαρίλη ή Αλεκνγάκεο   ΗΗΗ  

Fringila coelebs πίλλνο Πξνζηαηεπφκελν είδνο ΗΗΗ  

Lanius nubicus Γαθαλνχξα   ΗΗΗ  

Lullula Arborea Σξαζηεινχα   ΗΗΗ  

Merops Apiaster Μειηζνθάγνο   ΗΗΗ  

Oenanthe cypriaca θαιηθνχξηα Πξνζηαηεπφκελν είδνο ΗΗΗ  

Passer Domesticus πνπξγίηε ή ηξνχζνο     

Passer Hispaniolensis πνπξγίηεο ν Ηζπαληθφο   ΗΗΗ  

Phylloscopus Collypita Μνπγηαλλνχη   ΗΗΗ  

Pica pica Καηζηθνξψλα     

Streptopelia turtur Σξπγφλη   ΗΗΗ II/2 

Turdus merula Μαπξφπνπινο   ΗΗΗ ΗΗ/2 

Turdus philomelos Σζηήθια   ΗΗΗ ΗΗ/2 

Δrithacus rubecula Κνθθηλνιαίκεο   ΗΗΗ  
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 (ζπλέρεηα Πίλαθα 8.1) 

Taxon Κνηλφ Όλνκα Δλδεκηθφ 
χκβαζε 

Βέξλεο 

Οδεγία 

79/409/ ΔΟΚ 

ΔΡΠΔΣΑ 

Ablepharus Kitaile αχξα  ΗΗΗ  

Akamas stelio Κνπξθνπηάο  ΗΗΗ  

Acanthodactylus schreiberi 

schreiberi 
αχξα  ΗΗΗ  

Chamaeleo chamaeleo 

recticrista 
Υακνιηφο  ΗΗΗ  

Gyrtodacty Kotschy 

fitzingeri 
Μηζηαξφο  ΗΗΗ  

Hemidactylus turcicus  Μηζηαξφο  ΗΗΗ  

Coluber juqularis Θεξθφ  ΗΗ  

Coluber cypriensis Κππξηαθφ θίδη  ΗΗ  

εκεηψζεηο Πίλαθα: 

χκβαζε Βέξλεο:  
ΗΗ Δίδε παλίδαο ππφ απζηεξά πξνζηαζία. 

ΗΗΗ Δίδε παλίδαο ππφ πξνζηαζία. 

Οδεγία 79/409/EOK 

 

Η 

Πξνβιέπνληαη κέηξα εηδηθήο δηαηεξήζεσο, πνπ αθνξνχλ ηνλ νηθφηνπφ 

ηνπο, γηα λα εμαζθαιηζζεί ε επηβίσζε θαη ε αλαπαξαγσγή ησλ εηδψλ 

απηψλ ζηε δψλε εμαπιψζεψο ηνπο. 

ΗΗ/2 
Δίλαη δπλαηφλ λα ζεξεχνληαη κφλν ζηα θξάηε κέιε, γηα ηα νπνία έρνπλ 

ζεκεησζεί. 

Πεγή: Λ. Κνπξηειιαξίδεο (1997), Ιδία Δπεμεξγαζία, 2011 

 

Γάζε 

 

8.4.9 Σν λνηηφηεξν κέξνο ηνπ Γνπξξίνπ εκπίπηεη ζην Δζληθφ Γαζηθφ Πάξθν Μαραηξά, 

ελψ εληφο ησλ νξίσλ ηεο θνηλφηεηαο εκπίπηνπλ ηα Κξαηηθά Γάζε Παιινχξαο 

θαη Αζθνπέινπ, φπσο θαίλεηαη ζην Υάξηε 12. Δπηπιένλ, ε θνηλφηεηα γεηηληάδεη 

ζηα δπηηθά (ζε απφζηαζε 1 ρικ.) κε ην Κξαηηθφ Γάζνο Αδειθνί. 

 

Εψλεο Δηδηθήο Πξνζηαζίαο/ Γίθηπν «Φχζε 2000» 

 

8.4.10 Σν δίθηπν «Φχζε 2000» (Natura 2000), απνηειεί έλα παλεπξσπατθφ δίθηπν 

πξνζηαζίαο ησλ εηδψλ θαη ησλ ελδηαηηεκάησλ ηνπο, ην νπνίν θαη ζηεξίδεηαη ζηηο 

θνηλνηηθέο Οδεγίεο γηα ηνπο νηθνηφπνπο (92/43/ΔΟΚ) θαη γηα ηα πνπιηά 

(79/409/ΔΟΚ). Απφ θνηλνχ νη δχν πξναλαθεξφκελεο Οδεγίεο, απνηεινχλ ηε 

λνκηθή βάζε ηνπ δηθηχνπ. Ζ Οδεγία γηα ηελ πξνζηαζία ησλ άγξησλ πηελψλ, 

απαηηνχζε ηε δεκηνπξγία Δηδηθψλ Εσλψλ Πξνζηαζίαο (Special Protection 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%85%CF%81%CF%89%CF%80%CE%B1%CF%8A%CE%BA%CE%AE_%CE%88%CE%BD%CF%89%CF%83%CE%B7


ΡΤΘΜΗΣΗΚΟ ΥΔΓΗΟ (ΥΔΓΗΟ ΓΡΑΖ) ΓΗΑ ΣΗ ΚΟΗΝΟΣΖΣΔ 
ΑΓΗΟ ΔΠΗΦΑΝΗΟ, ΓΟΤΡΡΗ, ΚΑΛΟ ΥΩΡΗΟ (ΟΡΔΗΝΖ) ΚΑΗ ΜΗΣΔΡΟ   

ΣΔΛΗΚΖ ΜΔΛΔΣΖ – ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΓΟΤΡΡΗ  

ALA Planning Partnership (Environment) Ltd 
θαη PAPA Architects 

 
 

 84 

Areas – SPA) ηεο νξληζνπαλίδαο, ψζηε λα δηαζθαιηζηεί ε επηβίσζε ησλ πην 

απεηινχκελσλ εηδψλ πηελψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη ε Οδεγία ησλ 

Οηθνηφπσλ, παξνκνίσο, απαηηνχζε ηε δεκηνπξγία Δηδηθψλ Εσλψλ Πξνζηαζίαο 

(Special Areas of Conservation – SAC) γηα ηα ππφινηπα είδε θαη ην πεξηβάιινλ 

θαη λα μερσξίζεη ηηο γεσγξαθηθέο εθείλεο πεξηνρέο, πνπ ε ζπνπδαηφηεηα ηεο 

νηθνινγηθήο ηνπο ηαπηφηεηαο ηηο θαζηζηά ηφπνπο επξσπατθήο ζεκαζίαο. Σα 

ζρέδηα απηά, πξέπεη λα ζπλδπάδνπλ αξκνληθά ηε δηαηήξεζε ηεο άγξηαο 

παλίδαο θαη ρισξίδαο κε ηηο νηθνλνκηθέο θαη θνηλσληθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη λα 

είλαη εληαγκέλα ζε ζηξαηεγηθή βηψζηκεο αλάπηπμεο. Οη θαηεπζπληήξηεο 

γξακκέο γηα ηε δηαρείξηζε ησλ Εσλψλ απηψλ βξίζθνληαη ζην Άξζξν 6 ηεο 

«Οδεγίαο ησλ Οηθνηφπσλ». 

 

8.4.11 Σα θξάηε κέιε επηιέγνπλ ηηο πεξηνρέο ηνπο γηα ην Γίθηπν «ΦΤΖ 2000» ζε 

ζπλεξγαζία κε ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή. Όηαλ επηιεγνχλ νη πεξηνρέο, 

αλαγλσξίδνληαη επίζεκα απφ ηελ Δπηηξνπή σο «Σφπνη Κνηλνηηθήο εκαζίαο» 

(SCI: Sites of Community Importance). Ζ δηαδηθαζία απηή, επηβεβαηψλεη ην 

θαζεζηψο ησλ πεξηνρψλ θαη εληζρχεη ηηο ππνρξεψζεηο γηα πξνζηαζία ηνπο. Οη 

«Σφπνη Κνηλνηηθήο εκαζίαο» καδί κε ηηο «Εψλεο Δηδηθήο Πξνζηαζίαο» (SPA: 

Special Protection Areas) γηα ηα πνπιηά, ζπληζηνχλ ην Γίθηπν «ΦΤΖ 2000». 

Δπίζεο, ε εγθαζίδξπζε απηνχ ηνπ δηθηχνπ πξνζηαηεπφκελσλ πεξηνρψλ, 

εθπιεξψλεη ηελ ππνρξέσζε ηεο θνηλφηεηαο ππφ ηε χκβαζε ησλ Ζλσκέλσλ 

Δζλψλ γηα ηε Βηνινγηθή Πνηθηιφηεηα.  

 

8.4.12 Αλαιπηηθά, «Σφπνη Κνηλνηηθήο εκαζίαο» νξίδνληαη σο ηφπνη νη νπνίνη 

ζπλεηζθέξνπλ ζεκαληηθά ζηε δηαηήξεζε ή απνθαηάζηαζε θπζηθψλ νηθνηφπσλ 

ηνπ Παξαξηήκαηνο Η ή/ θαη εηδψλ ηνπ Παξαξηήκαηνο ΗΗ ηεο Δπξσπατθήο 

Οδεγίαο 92/43/ΔΟΚ, ελψ «Εψλεο Δηδηθήο Πξνζηαζίαο» είλαη θαζνξηζκέλεο 

δψλεο νη νπνίεο ρξήδνπλ πξνζηαζίαο θαη δηαρείξηζεο, αθνχ θηινμελνχλ είδε 

πηελψλ ηνπ Παξαξηήκαηνο Η ηεο Δπξσπατθήο Οδεγίαο 79/409/ΔΟΚ, φπσο θαη 

απνδεκεηηθά είδε ησλ νπνίσλ ε έιεπζε είλαη ηαθηηθή. 

 

8.4.13 Όπσο έρεη αλαθεξζεί θαη πην πάλσ, νη ΕΔΠ απνηεινχλ κέξνο ηνπ δηθηχνπ 

«Φχζε 2000» ηεο Δ.Δ, πνπ απνηειεί κηα ζχγρξνλε κνξθή πξνζηαζίαο, ην 

νπνίν, ζε πεξίπνπ 18% ηεο επξσπατθήο επηθξάηεηαο, απνζθνπεί λα 

ζπκθηιηψζεη ηηο δηάθνξεο αλζξψπηλεο δξαζηεξηφηεηεο κε ηελ πξνζηαζία ηεο 

θχζεο. 
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8.4.14 Γηεπθξηλίδεηαη φηη ζηηο Εψλεο Δηδηθήο Πξνζηαζίαο επηηξέπνληαη νη 

παξαδνζηαθέο δξαζηεξηφηεηεο (γεσξγία, θηελνηξνθία), ην θπλήγη ππφ φξνπο 

θαη ε αλάπηπμε, λννπκέλνπ φηη πξνεγνχληαη κειέηεο πεξηβαιινληηθψλ 

επηπηψζεσλ νη νπνίεο ιακβάλνπλ ππφςε ηελ ηδηαηηεξφηεηα ηεο πεξηνρήο θαη 

ζέβνληαη ηηο πξφλνηεο ηεο Δπξσπατθήο Οδεγίαο. 

 

8.4.15 Σν λφηην κηζφ ηεο θνηλφηεηαο εκπίπηεη ζηε Εψλε Δηδηθήο Πξνζηαζίαο (ΕΔΠ) ηνπ 

δηθηχνπ «ΦΤΖ 2000» πνπ νλνκάδεηαη «Πεξηνρή Σδηψληα– Πεξηνρή SPA– 

CY2000013», ελψ έλα κηθξφ κέξνο εκπίπηεη θαη εληφο ηεο Πεξηνρήο 

Πξνζηαζίαο «Γάζνο Μαραηξά– Πεξηνρή SCI – CY2000004» φπσο θαίλεηαη ζην 

Υάξηε  12. Δπηπιένλ, ην Γνχξξη γεηηληάδεη ζηα δπηηθά (ζε απφζηαζε 1 ρικ) κε 

ηελ ΕΔΠ πνπ νλνκάδεηαη «Βνπλνθνξθέο Μαδαξήο– Παπνχηζαο– Πεξηνρή 

SPA– CY2000015» θαη ζηα βφξεηα (ζε απφζηαζε 1,75 ρικ) κε ηελ Πεξηνρή 

Πξνζηαζίαο πνπ νλνκάδεηαη «Κνηιάδα Πνηακνχ Μαξνχιιελαο– Πεξηνρή SCI– 

CY2000010».  

 

8.5. Βιάζηεζε θαη Καιιηέξγεηεο   

 

8.5.1 Γηάζπαξηα ζε φιε ηελ θνηλφηεηα εληνπίδνληαη θπξίσο θαιιηέξγεηεο ακπειηψλ 

(ζεξκνθήπηα), θεπεπηηθψλ πξντφλησλ θαζψο θαη ειηέο θαη ακπγδαιηέο. Ζ 

αθξηβήο ρξεζηκνπνηεκέλε γεσξγηθή έθηαζε θαηά είδνο θαιιηέξγεηαο ζηελ 

θνηλφηεηα παξνπζηάδεηαη ζηνλ Πίλαθα 8.2 πην θάησ. 
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Πίλαθαο 8.2: Υξεζηκνπνηεκέλε Γεσξγηθή Έθηαζε Καηά Δίδνο Καιιηέξγεηαο 

Υξεζηκνπνηεκέλε Γεσξγηθή Έθηαζε Καηά Δίδνο Δηήζηαο 

Καιιηέξγεηαο 
Έθηαζε (δεθάξηα) 

Γεκεηξηαθά γηα Παξαγσγή Καξπνχ 16 

Βηνκεραληθά Φπηά 5 

Παηάηεο 3 

Νσπά Λαραληθά 50 

Άλζε θαη Γηαθνζκεηηθά Φπηά 0 

Θεξκνθήπηα Νσπψλ Λαραληθψλ θαη Αλζέσλ 0 

Λνηπέο Δηήζηεο Καιιηέξγεηεο 
2
 90 

χλνιν 164 

Υξεζηκνπνηεκέλε Γεσξγηθή Έθηαζε Καηά Δίδνο Μφληκσλ 

θαη άιισλ Καιιηεξγεηψλ 
Έθηαζε (δεθάξηα) 

Διαηψλεο 273 

Οπσξνθφξα 108 

Δζπεξηδνεηδή 10 

Ακπέιηα 237 

Λνηπέο Μφληκεο Καιιηέξγεηεο 
3
 387 

Αγξαλαπαχζεηο 77 

Μφληκα Ληβάδηα θαη Βνζθφηνπνη 0 

χλνιν 1.092 

 

χλνιν Υξεζηκνπνηνχκελεο Γεσξγηθήο Έθηαζεο 
4
 1.256 

Πεγή: Απνγξαθή Γεσξγίαο 2003, (ΣΥΚ) 

 

Αλαδαζκφο 

 

8.5.2 χκθσλα κε ζηνηρεία ηνπ Σκήκαηνο Αλαδαζκνχ, ζηελ θνηλφηεηα Γνπξξίνπ δελ 

έρεη πινπνηεζεί, νχηε πξνγξακκαηίδεηαη ε πινπνίεζε νπνηνπδήπνηε ρεδίνπ 

Αλαδαζκνχ. 

 

 

 

                                                
2 Οη ινηπέο εηήζηεο θαιιηέξγεηεο πεξηιακβάλνπλ φζπξηα γηα μεξφ θαξπφ, θαιιηέξγεηεο θηελνηξνθηθψλ θπηψλ, 
θπηείεο ζπνξνπαξαγσγήο, νηθνγελεηαθνχο ιαραλφθεπνπο θαη άιια.  
 
3
 Οη ινηπέο κόληκεο θαιιηέξγεηεο πεξηιακβάλνπλ δέληξα γηα θαξπνχο κε θέιπθνο, κφληκεο θαιιηέξγεηεο ζε 

ζεξκνθήπηα, θπηψξηα θαξπνθφξσλ δέληξσλ, ακπειηψλ, δηαθνζκεηηθψλ δελδξπιιίσλ κε μπιψδε βιαζηφ θαη 
δαζηθψλ θπηψλ θαη άιιεο θαιιηέξγεηεο.  

 
4 Οη εθηάζεηο πνπ θαιιηεξγήζεθαλ κε ην ίδην ή άιιν πξντφλ πεξηζζφηεξν απφ κηα θνξά θαηά ηελ Απνγξαθηθή 
πεξίνδν θαηαγξάθεθαλ σο ζπλνιηθέο εθηάζεηο γηα φζεο θνξέο θαιιηεξγήζεθαλ. ηηο πεξηπηψζεηο απηέο ην 
ζχλνιν ησλ θαιιηεξγήζηκσλ εθηάζεσλ είλαη κεγαιχηεξν απφ ην ζχλνιν ηεο πξαγκαηηθήο έθηαζεο.  
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8.6. Αμηφινγα θαη Αησλφβηα Γέλδξα  

 

8.6.1 Ζ πξνζηαζία ησλ δέλδξσλ γίλεηαη απφ ην Σκήκα Γαζψλ γηα ηα δέλδξα πνπ 

βξίζθνληαη κέζα ζηα θξαηηθά δάζε κε βάζε ηελ Γαζηθή Ννκνζεζία θαη γηα ηα 

δέλδξα εθηφο ησλ θξαηηθψλ δαζψλ γίλεηαη  απφ ην Σκήκα Πνιενδνκίαο θαη 

Οηθήζεσο  κε βάζε ηελ Πνιενδνκηθή Ννκνζεζία.  Σν Σκήκα Γαζψλ εθαξκφδεη 

πξφγξακκα γηα ηελ ζπληήξεζε φισλ ησλ αμηφινγσλ δέλδξσλ εληφο θαη εθηφο 

θξαηηθψλ δαζψλ.  

 

8.6.2 Γηα ηελ πξνζηαζία ησλ αμηφινγσλ δέλδξσλ ζε θξαηηθά δάζε εθαξκφδεηαη ν 

Πεξί Γαζψλ Νφκνο. Ο Σξνπνπνηεηηθφο (Αξ. 2) Νφκνο N.87(I)/2010 πνπ 

ηξνπνπνηεί ηνλ Πεξί Γαζψλ Νφκν απαγνξεχεη ηελ εθξίδσζε, ηελ απνθνπή ηεο 

θνξπθήο ηνπ θνξκνχ, ηε κεηαηξνπή ζε μπιεία θαη ηε κεηαθνξά ησλ εηδψλ 

δέληξσλ θαη ζάκλσλ αλαθέξνληαη ζηνλ πην πάλσ λφκν ρσξίο ηελ έθδνζε 

ζρεηηθήο άδεηαο απφ ην Σκήκα Γαζψλ. 

 

8.6.3 Γηα ηελ πξνζηαζία ησλ δέλδξσλ, ζα πξέπεη επίζεο λα ιακβάλνληαη ππφςε ηα 

πξαθηηθά ζχζθεςεο ηνπ Σκήκαηνο Γαζψλ πνπ έγηλε ζηηο 17/12/2009 γηα ην 

ζέκα ησλ πνιενδνκηθψλ αδεηψλ θαη άδεηαο θνπήο δέληξσλ. ηα πην πάλσ 

πξαθηηθά θαηαγξάθεηαη φηη: «Οη Πνιενδνκηθέο Αξρέο, όινη νη Γήκνη θαη νη 

Δπαξρηαθέο Γηνηθήζεηο ζα δεηνύλ ηηο απόςεηο ηνπ Τκήκαηνο Γαζώλ πξηλ ηελ 

έθδνζε πνιενδνκηθήο άδεηαο ή/ θαη άδεηαο νηθνδνκήο όηαλ επεξεάδνληαη δέληξα 

πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηνπο πεξί Γαζώλ Νόκνπο ηα νπνία έρνπλ ζηεζηαία 

δηάκεηξν (ζε ύςνο 130cm από ην έδαθνο) κεγαιύηεξε από 40cm ή 

νπνηνδήπνηε άιιν δέληξν πνπ δελ πεξηιακβάλεηαη ζηνλ Νόκν αιιά έρεη 

ζηεζηαία δηάκεηξν ίζε ή κεγαιύηεξε ησλ 70cm. Ταπηόρξνλα ζα ζπλερίζνπλ λα 

δηαβνπιεύνληαη κε ην Τκήκα Γαζώλ όπσο θαη ζην παξειζόλ θαζώο θαη ζε 

πεξηπηώζεηο πνπ θξίλνπλ όηη ηα δέληξα ή νκάδεο δέληξσλ πνπ ζα επεξεαζηνύλ 

είλαη αμηόινγα. Τα πην πάλσ κπνξεί λα ηξνπνπνηεζνύλ αλάινγα κε ηα 

πξνβιήκαηα πνπ κπνξεί λα δεκηνπξγνύλ κεηά από κηα δνθηκαζηηθή πεξίνδν 

εθαξκνγήο». 

 

8.6.4 Ζ πξνζηαζία ησλ δέληξσλ έμσ απφ ηα θξαηηθά δάζε γίλεηαη κε ηελ θήξπμή 

ηνπο ζε δηαηεξεηέα, κε ηελ έθδνζε Γηαηάγκαηνο Γηαηήξεζεο, κε βάζε ηηο 

πξφλνηεο ηνπ Πεξί Πνιενδνκίαο θαη Υσξνηαμίαο Νφκνπ, Άξζξν 39(1) ην νπνίν 

δειψλεη φηη: «Τεξνπκέλσλ ησλ δηαηάμεσλ ηνπ παξόληνο άξζξνπ, εάλ ν 

Υπνπξγόο ζεσξή όηη είλαη ζθόπηκνλ πξνο ην ζπκθέξoλ ζειγήηξσλ πεξηνρήο 
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όπσο πξνβιέςε δηα ηελ δηαηήξεζηλ νηνπδήπνηε ζπγθεθξηκέλνπ δέληξνπ ή 

νηαζδήπσηε νκάδαο δέλδξσλ ή δαζώλ ελ νηαδήπσηε πεξηνρή, ν Υπνπξγόο 

δύλαηαη πξνο ηνλ ζθνπόλ ηνύηνλ λα εθδώζε Γηάηαγκα πξνο ηνύην (ελ ησ 

παξόληη Νόκσ αλαθεξόκελσλ σο “Γηάηαγκα Πξνζηαζίαο Γέληξσλ”), 

απαγνξεύνλ, ππό ηνηαύηαο εμαηξέζεο νίαη ήζεινλ πξνβιεθζή ελ ησ Γηαηάγκαηη 

ηελ εθθνπήλ, αθξνηνκήλ, θιάδεπζηλ ή εθνπζίαλ θαηαζηξνθήλ απηώλ εηκή ηε 

ζπλαηλέζεη ηνπ Υπνπξγνύ θαη από ηνηνύηνπο όξνπο νίνη ήζεινλ νξηζζή ελ 

απηή».             

 

8.6.5 ηελ πξάμε ε δηαδηθαζία δηαιακβάλεη ηνλ εληνπηζκφ ηνπ δέληξνπ ή αίηεκα ησλ 

Κνηλνηηθψλ Αξρψλ ή ηνπ ηδηνθηήηε θαη ζηε ζπλέρεηα αμηνιφγεζε θαη πεξηγξαθή 

ηνπ δέληξνπ ή αίηεκα απφ ην Σκήκα Γαζψλ, πνπ ππνβάιιεη ζρεηηθή εηζήγεζε 

ζην Σκήκα Πνιενδνκίαο θαη Οηθήζεσο γηα πξνψζεζε έθδνζεο Γηαηάγκαηνο. 

Με απηφλ ηνλ ηξφπν κπνξεί λα θεξπρζνχλ σο δηαηεξεηέα ηφζν κεκνλσκέλα 

αμηφινγα δέληξα, φζν θαη νκάδεο/ ζπζηάδεο δέληξσλ. 

 

8.6.6 Οπνηνζδήπνηε ηδηνθηήηεο ή Σνπηθή Αξρή έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα ππνβάινπλ 

αίηεζε γηα ηελ θήξπμε δέλδξσλ ή ζπζηάδσλ δέλδξσλ σο πξνζηαηεπφκελσλ. 

Σν Σκήκα Πνιενδνκίαο θαη Οηθήζεσο κπνξεί λα αλαιάβεη ζρεηηθή 

πξσηνβνπιία απηεπάγγειηα. 

 

8.6.7 Γηα ηελ θήξπμε πξνζηαηεπφκελσλ δέλδξσλ ή ζπζηάδσλ δέλδξσλ εηνηκάδεηαη 

ηεθκεξησκέλε εηζήγεζε πξνο ηνλ Τπνπξγφ Δζσηεξηθψλ, ν νπνίνο δεκνζηεχεη 

Γηάηαγκα Πξνζηαζίαο Γέλδξσλ. Γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε νπνηαζδήπνηε 

επέκβαζεο ζε δέλδξν πνπ πεξηέρεηαη ζε ηέηνην Γηάηαγκα, ρξεηάδεηαη ε 

ρνξήγεζε ζρεηηθήο ζπλαίλεζεο. Ζ ηζηνζειίδα ηνπ Σκήκαηνο Γαζψλ δειψλεη φηη 

κέρξη ην ηέινο ηνπ 2004, έρνπλ θεξπρζεί δηαηεξεηέα 46 κεκνλσκέλα δέληξα θαη 

12 ζπζηάδεο δέληξσλ εθηφο δαζηθήο γεο πνπ έρνπλ δεκνζηεπζεί κε βάζε ηηο 

πξφλνηεο ηνπ Άξζξνπ 39(1) ηνπ Πεξί Πνιενδνκίαο θαη Υσξνηαμίαο Νφκνπ. 

 

8.6.8 Οη Σνπηθέο θαη Πνιενδνκηθέο Αξρέο ζα πξέπεη λα δηαβνπιεχνληαη θαη δεηνχλ ηηο 

απφςεηο ηνπ Σκήκαηνο Γαζψλ πξηλ ηελ έθδνζε πνιενδνκηθήο άδεηαο ή θαη 

άδεηαο νηθνδνκήο νπνηαζδήπνηε αλάπηπμεο φηαλ επεξεάδνληαη δέληξα πνπ 

πεξηιακβάλνληαη ζηνπο πεξί Γαζψλ Νφκνπο ή ζηα ζρεηηθά Γηαηάγκαηα πνπ 

εθδίδνληαη βάζε Άξζξνπ 39(1) θαη ζε πεξηπηψζεηο πνπ θξίλνληαη φηη ηα δέληξα 

ή νη νκάδεο δέληξσλ πνπ ζα επεξεαζηνχλ είλαη αμηφινγα. 
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8.6.9 ηελ θνηλφηεηα δελ ππάξρνπλ δέλδξα πνπ λα έρνπλ θεξπρζεί πξνζηαηεπφκελα 

κε βάζε ην Γηάηαγκα Πξνζηαζίαο Γέληξσλ δπλάκεη ηνπ Άξζξνπ 39(1) ηνπ Πεξί 

Πνιενδνκίαο θαη Υσξνηαμίαο Νφκνπ. 

 

8.6.10 Δληνχηνηο ζηελ θνηλφηεηα εληνπίδνληαη ηα αθφινπζα αμηφινγα/αησλφβηα δέλδξα 

(βι. Υάξηε 12) ηα νπνία ζα πξέπεη λα αμηνινγεζνχλ απφ ηα Αξκφδηα Σκήκα 

θαη ζε πεξίπησζε πνπ ζεσξεζνχλ θαηάιιεια λα θεξπρζνχλ πξνζηαηεπφκελα 

βάζεη ηνπ πην πάλσ Νφκνπ: 

 πζηάδα αμηφινγσλ/ αησλφβησλ ειηψλ ζηελ πεξηνρή ηεο εθθιεζίαο Αγίνπ 

Γεκεηξίνπ. 

 Παιαηφο πιάηαλνο πιεζίνλ ηεο Παιαηάο Βξχζεο ζηελ αθεηεξία ηνπ 

κνλνπαηηνχ ηεο θχζεο ζηελ πεξηνρή ηεο «Πεηζίλαο». 

 

Δηθφλα 8.1: Αμηφινγεο/ Αησλφβηεο ειηέο ζηελ 

πεξηνρή ηεο εθθιεζίαο Αγίνπ Γεκεηξίνπ 

 

 

8.7. Γφκεο θαη Υαξάμεηο Σνπίνπ  

 

8.7.1 ηελ θνηλφηεηα εληνπίδνληαη δχν θαηαξξάθηεο, ζηηο πεξηνρέο «Μαπξίηζηνο» θαη 

«Σξηπνχιεο» αληίζηνηρα (βι. Υάξηε 12).  
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Δηθφλα 8.2: Καηαξξάθηεο ζηελ πεξηνρή Σξηπνχιεο 

 

 

8.8. Πεξηβαιινληηθέο Τπνδνκέο 

 

Μνλνπάηηα ηεο Φχζεο  

 

8.8.1 Σα Μνλνπάηηα Μειέηεο ηεο Φχζεο απνηεινχλ κηα απφ ηηο πην ζεκαληηθέο 

ππνδνκέο ππαίζξηαο θαη δαζηθήο αλαςπρήο ζηελ Κχπξν. Σν Σκήκα Γαζψλ έρεη 

αλαπηχμεη έλα κεγάιν αξηζκφ Μνλνπαηηψλ κέζα ζηα θξαηηθά δάζε, ηα νπνία 

πξνζθέξνπλ επθαηξίεο άκεζεο επαθήο θαη γλσξηκίαο κε ηελ θππξηαθή θχζε, 

εμππεξεηψληαο ηαπηφρξνλα ηελ πεξηβαιινληηθή εθπαίδεπζε θαη ελεκέξσζε θαη 

ηε θπζηθή άζθεζε. Παξάιιεια ην Σκήκα Γαζψλ, σο αξκφδηα αξρή γηα ην 

ζρεδηαζκφ θαη πξνψζεζε ηεο δεκηνπξγίαο Μνλνπαηηψλ, ζπλεξγάδεηαη κε ηνλ 

Κππξηαθφ Οξγαληζκφ Σνπξηζκνχ, ηηο Σνπηθέο Αξρέο θαη ηηο Δπαξρηαθέο 

Γηνηθήζεηο γηα ηε δεκηνπξγία Μνλνπαηηψλ θαη έμσ απφ ηα θξαηηθά δάζε.  

 

8.8.2 Απφ ηελ θνηλφηεηα δηέξρεηαη ην Μνλνπάηη ηεο Φχζεο «Μνλνπάηη Γνχξξη» (βι. 

ρέδην 8.4). Σν Μνλνπάηη βξίζθεηαη ζηελ πεξηνρή Πεηζίλαο, έρεη κήθνο 900κ. 

θαη ε πξφζβαζε ζε απηφ γίλεηαη απφ ηνλ θχξην δξφκν Λεπθσζία– Γνχξξη. Ζ 

δηαδξνκή ηνπ Μνλνπαηηνχ αθνινπζεί ηνλ παξαπφηακν ηνπ εξξάρε.   

 

 

 



ΡΤΘΜΗΣΗΚΟ ΥΔΓΗΟ (ΥΔΓΗΟ ΓΡΑΖ) ΓΗΑ ΣΗ ΚΟΗΝΟΣΖΣΔ 
ΑΓΗΟ ΔΠΗΦΑΝΗΟ, ΓΟΤΡΡΗ, ΚΑΛΟ ΥΩΡΗΟ (ΟΡΔΗΝΖ) ΚΑΗ ΜΗΣΔΡΟ   

ΣΔΛΗΚΖ ΜΔΛΔΣΖ – ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΓΟΤΡΡΗ  

ALA Planning Partnership (Environment) Ltd 
θαη PAPA Architects 

 
 

 91 

ρέδην 8.4: Μνλνπάηη ηεο Φχζεο ζηελ θνηλφηεηα Γνπξξίνπ 

 

Πεγή: Τκήκα Γαζώλ 
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9. Σερληθέο θαη Κνηλσληθέο Τπνδνκέο θαη Τπεξεζίεο  

 

9.1. Τπνδνκέο Ύδξεπζεο, Άξδεπζεο θαη Απνρεηεπηηθφ Γίθηπν 

 

Ύδξεπζε 

 

9.1.1 Σν δίθηπν πδαηνπξνκήζεηαο ηεο θνηλφηεηαο, παξνπζηάδεηαη ζην Παξάξηεκα III.  

  

9.1.2 Σν ζρέδην ηεο πδαηνπξνκήζεηαο ζπκπεξηιακβάλεη ηνλ αγσγφ Λαδαληά ν νπνίνο 

ηξνθνδνηείηαη απφ ηελ πεγή Ρσκηφο– Μάηζε– Φθηφλεδεο. Ζ θνηλφηεηα 

ηξνθνδνηείηαη απφ δχν θνηλνηηθέο δηαηξήζεηο λφηηα-λνηηναλαηνιηθά ηνπ νηθηζκνχ 

θαη απνζεθεχεηαη ζε δχν δεμακελέο εληφο ηνπ νηθηζκνχ ζπλνιηθήο 

ρσξεηηθφηεηαο 104m³ θαη κία δεμακελή λνηηναλαηνιηθά ηνπ ππξήλα 

ρσξεηηθφηεηαο 45 m³.    

 

Άξδεπζε 

 

9.1.3 Σν λεξφ άξδεπζεο ηεο θνηλφηεηαο πξνέξρεηαη απφ ηηο ηνπνζεζίεο Παπάδεο θαη 

Κανπξθάξεδεο.  

 

Απνρεηεπηηθφ Γίθηπν 

 

9.1.4 ην παξφλ ζηάδην ηα ιχκαηα ηεο θνηλφηεηαο θαηαιήγνπλ ζε απνρεηεπηηθνχο 

ιάθθνπο. Δληνχηνηο, ήδε ηξνρνδξνκείηαη πξνηεηλφκελν απνρεηεπηηθφ δίθηπν ζε 

ζπλεξγαζία κε ηηο 13 θνηλφηεηεο ηεο Οξεηλήο Λεπθσζίαο (ζχκπιεγκα). 

 

9.2. Ζιεθηξηθφ Γίθηπν θαη Σειεπηθνηλσλίεο  

 

9.2.1 Οη ππεξεζίεο εμππεξέηεζεο θαη δηεπθνιχλζεσλ ησλ θαηνίθσλ ηεο θνηλφηεηαο 

Γνπξξίνπ ζε ζέκαηα ειεθηξνδφηεζεο θαη ηειεπηθνηλσληψλ βξίζθνληαη ζε 

ζρεηηθά θαιή θαηάζηαζε θαη πεξηγξάθνληαη πην θάησ. 
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Ζιεθηξηθφ Γίθηπν 

 

9.2.2 Σν πθηζηάκελν ειεθηξηθφ δίθηπν παξνπζηάδεηαη ζην Παξάξηεκα III. ην 

βνξεηναλαηνιηθφ ηκήκα ηνπ νηθηζκνχ ππάξρνπλ ελαέξηεο γξακκέο πςειήο 

ηάζεο, εληφο ηνπ νξίνπ αλάπηπμεο. 

 

9.2.3 χκθσλα κε πιεξνθνξίεο πνπ δφζεθαλ απφ ηελ ΑΖΚ, ζην παξφλ ζηάδην δελ 

ππάξρνπλ πξνγξακκαηηδφκελα έξγα ππνγεηνπνίεζεο ησλ δηθηχσλ, νχηε 

ζεκαληηθά έξγα επέθηαζεο ή αλαβάζκηζεο ησλ πθηζηάκελσλ δηθηχσλ ζηε 

πεξηνρή. Δληνχηνηο, ε Οκάδα Μειέηεο πιεξνθνξήζεθε φηη ζηηο πεξηνρέο φπνπ 

πξνγξακκαηίδνληαη έξγα αλάπιαζεο φπσο ππξήλεο θνηλνηήησλ, πιαηείεο θιπ, 

ε ΑΖΚ πξνβαίλεη ζε ππνγεηνπνίεζε ηνπ δηθηχνπ ηεο.  

 

Γίθηπν Σειεπηθνηλσληψλ 

 

9.2.4 Ζ θνηλφηεηα εμππεξεηείηαη απφ πθηζηάκελν δίθηπν ηειεπηθνηλσληψλ ην νπνίν 

ηθαλνπνηεί ηηο πθηζηάκελεο αλάγθεο ηεο θνηλφηεηαο. Πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο 

ζρεηηθά κε ην δίθηπν ηειεπηθνηλσληψλ δελ κπνξνχλ λα πεξηιεθζνχλ ζηελ 

παξνχζα Μειέηε, εθφζνλ ε CYTA πιεξνθφξεζε ηελ Οκάδα Μειέηεο, φηη ηα 

ζρέδηα πνπ παξαρσξήζεθαλ, πεξηέρνπλ εκπηζηεπηηθέο πιεξνθνξίεο θαη ε 

νπνηαδήπνηε θνηλνπνίεζε, δηαλνκή ή δηάδνζε ησλ πιεξνθνξηψλ απηψλ 

απαγνξεχεηαη. 

 

9.2.5 ηελ θνηλφηεηα, δελ πξνβιέπνληαη κεγάια έξγα αλάπηπμεο έηζη ψζηε λα είλαη 

αλαγθαία ε ζεκαληηθή επέθηαζε ηνπ δηθηχνπ. Γηα έξγα κηθξήο αλάπηπμεο, ε 

επέθηαζε ηνπ δηθηχνπ ζα γίλεηαη δπλακηθά ζε ζπλάξηεζε ηφζν ηεο νηθηζηηθήο 

αλάπηπμεο φζν θαη ηεο δήηεζεο. 

 

9.2.6 ηελ θνηλφηεηα παξέρεηαη δηαδίθηπν ηεο CYTA κε ελζχξκαηε ζχλδεζε. Οη 

δηαζέζηκεο ηαρχηεηεο ζχλδεζεο θαζνξίδνληαη κε βάζε ηηο παξνρέο ηεο CYTA 

θαη ππφθεηληαη ζε ζπλερείο αλαβαζκίζεηο. 
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9.3. Τπνδνκέο Δθπαίδεπζεο θαη Τγείαο  

 

Γεκφζηα ρνιεία θαη Φξνληηζηήξηα  

 

9.3.1 ηελ θνηλφηεηα δελ ιεηηνπξγνχλ δεκφζηα εθπαηδεπηήξηα. Σα λήπηα θαη νη 

καζεηέο Γεκνηηθνχ ρνιείνπ κπνξνχλ λα εμππεξεηνχληαη απφ ην Γεκφζην 

Νεπηαγσγείν θαη ην Γεκφζην Γεκνηηθφ ρνιείν Κιήξνπ πνπ ιεηηνπξγνχλ 

πεξηθεξεηαθά. Οη καζεηέο Γπκλαζίνπ εμππεξεηνχληαη απφ ην Β‟ Πεξηθεξεηαθφ 

Γπκλάζην Λεπθσζίαο θαη νη καζεηέο Λπθείνπ απφ ηα Λχθεηα Απνζηφινπ 

Μάξθνπ θαη Αγίνπ Γεσξγίνπ ζηε Λαθαηάκηα.  

 

9.3.2 Γηα ηελ παξαθνινχζεζε καζεκάησλ ζε ηδησηηθά θξνληηζηήξηα νη καζεηέο 

εμππεξεηνχληαη εληφο ηεο θνηλφηεηαο θαη απφ ηδησηηθά θξνληηζηήξηα πνπ 

βξίζθνληαη θπξίσο ζηε γεηηνληθή θνηλφηεηα Κιήξνπ θαη κεκνλσκέλα εληφο ηεο 

θνηλφηεηαο.  

 

Ηαηξηθή Πεξίζαιςε  

 

9.3.3 Γηα ζθνπνχο πξσηνβάζκηαο ηαηξηθήο πεξίζαιςεο ην Γνχξξη δηαζέηεη Κνηλνηηθφ 

Ηαηξείν, ην νπνίν ζπληεξείηαη απφ ην Κνηλνηηθφ πκβνχιην θαη εληζρχεηαη 

κεξηθψο απφ ηνλ Έπαξρν Λεπθσζίαο. Σν Κνηλνηηθφ Ηαηξείν –πνπ δελ δηαζέηεη 

κφληκν ηαηξηθφ πξνζσπηθφ– επηζθέπηεηαη κία (1) θνξά θάζε 15 εκέξεο γηαηξφο 

απφ ην Κέληξν Τγείαο Κιήξνπ. 

 

9.3.4 εκεηψλεηαη φηη ην Κνηλνηηθφ Ηαηξείν βξίζθεηαη ζε ειαθξψο ππεξπςσκέλν 

ζεκείν, ην νπνίν ιφγσ αλσθέξεηαο παξνπζηάδεη δπζθνιίεο πξφζβαζεο θπξίσο 

απφ ηα ειηθησκέλα άηνκα. Σν Κνηλνηηθφ πκβνχιην επηζπκεί ηε κεηαθνξά ηνπ 

Κνηλνηηθνχ Ηαηξείνπ ζε ζεκείν πην εχθνια πξνζβάζηκν. Πξφζζεηα, θαηά ηε 

δεκφζηα ζπδήηεζε (βι. Κεθάιαην 11) αλαθέξζεθε φηη νη θαζνξηζκέλεο 

επηζθέςεηο πνπ πινπνηνχληαη απφ ην Κέληξν Τγείαο Κιήξνπ δελ είλαη επαξθείο 

ζε ζπρλφηεηα. Δπηπιένλ, αλαθέξζεθε ε κε ηθαλνπνηεηηθή θάιπςε ππεξεζηψλ 

πγείαο ζηηο πεξηπηψζεηο έθηαθησλ ηαηξηθψλ πεξηζηαηηθψλ, ιφγσ ηεο ειιηπνχο 

ππνδνκήο ζην Κέληξν Τγείαο Κιήξνπ γηα θάιπςε ηέηνησλ πεξηζηαηηθψλ, θαζψο 

θαη ηεο κεγάιεο απφζηαζεο κεηαμχ Γνπξξίνπ θαη Γεληθνχ Ννζνθνκείνπ 

Λεπθσζίαο.  
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9.4. Άιιεο Κνηλσληθέο Τπνδνκέο θαη Γεκφζηεο Τπεξεζίεο  

 

Απνθνκηδή θπβάισλ 

 

9.4.1 Οη ππεξεζίεο απνθνκηδήο ζθπβάισλ ζηελ θνηλφηεηα είλαη 

ζπκπιεγκαηνπνηεκέλεο θαη γίλνληαη δχν (2) θνξέο ηελ εβδνκάδα.   

 

Αλαθχθισζε 

 

9.4.2 Οη θάηνηθνη ηεο θνηλφηεηαο Γνπξξίνπ κε πξσηνβνπιία ηνπ Κνηλνηηθνχ 

πκβνπιίνπ καδεχνπλ ηελεθεδάθηα αινπκηλίνπ. ηελ θνηλφηεηα δελ παξέρεηαη ε 

θαηάιιειε ππνδνκή γηα ηα ππφινηπα αλαθπθιψζηκα πιηθά. 

 

Γίθηπν Πξάζηλσλ εκείσλ (Green Points) 

 

9.4.3 Δπίζεο, κε βάζε Μειέηε πνπ νινθιεξψλεηαη ηψξα γηα ην Τπνπξγείν 

Δζσηεξηθψλ, ην πιεζηέζηεξν ζηελ θνηλφηεηα Πξάζηλν εκείν (Green Point), 

πνπ αλακέλεηαη λα εμππεξεηεί ην Γνχξξη θαη άιιεο γεηηνληθέο θνηλφηεηεο θαη ζην 

νπνίν ζα γίλεηαη ε ζπιινγή φισλ ησλ αλαθπθιψζηκσλ πιηθψλ, βξίζθεηαη ζηελ 

θνηλφηεηα Μαινχληαο. 

 

Αζιεηηθέο Τπνδνκέο  

 

9.4.4 Ζ θνηλφηεηα δηαζέηεη γήπεδν πνδνζθαίξνπ («Κσζηνχξην» Γήπεδν) πνπ 

βξίζθεηαη ζηα λφηηα ηνπ νηθηζκνχ. Σν γήπεδν ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηνπο αγψλεο 

πνδνζθαίξνπ πνπ πξαγκαηνπνηεί ε νκάδα ηεο θνηλφηεηαο, ζηα πιαίζηα 

ζπκκεηνρήο ηεο ζε ηνπηθφ πξσηάζιεκα. Χζηφζν, ππάξρνπλ πξνγξακκαηηζκνί 

απφ ηνλ ΚΟΑ γηα επαλαζρεδηαζκφ θαη αλαβάζκηζε ηνπ γεπέδνπ (βι. αλαιπηηθά 

Κεθάιαην 12.2), θαζψο ζην παξφλ ζηάδην είλαη μεξφ θαη δελ πεξηιακβάλεη 

πξφζζεηεο εμππεξεηήζεηο, φπσο απνδπηήξηα θαη ρψξνπο πγηεηλήο. Πξφζζεηνη 

πξνγξακκαηηζκνί ηνπ ΚΟΑ πεξηιακβάλνπλ ηε δεκηνπξγία γεπέδνπ futsal ζην 

ρψξν ηνπ παιηνχ Γεκνηηθνχ ρνιείνπ (βι. αλαιπηηθά Κεθάιαην 12.2).   
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Τπεξεζίεο Αζηπλφκεπζεο θαη Ππξφζβεζεο  

 

9.4.5 Ζ θνηλφηεηα εμππεξεηείηαη απφ ηνλ Αζηπλνκηθφ ηαζκφ Κιήξνπ θαη απφ ηελ 

Ππξνζβεζηηθή Τπεξεζία Λεπθσζίαο. ην Γνχξξη ππάξρεη έλα θνηλνηηθφ 

ππξνζβεζηηθφ φρεκα θαη έλα ζεκείν ππξφζβεζεο εληφο ηηο θνηλφηεηαο. Δπίζεο, 

ε θνηλφηεηα επηηεξείηαη απφ ην παξαηεξεηήξην (Κηφληα). 

 

πκπέξαζκα 

 

9.4.6 Οη θχξηεο θνηλσθειείο ρξήζεηο θαη εμππεξεηήζεηο πνπ εληνπίδνληαη ζηελ 

θνηλφηεηα αθνξνχλ ζην Κνηλνηηθφ Ηαηξείν θαη ζην Κνηλνηηθφ Γήπεδν 

Πνδνζθαίξνπ. Όπσο πξναλαθέξεηαη ε ρσξνζέηεζε ηνπ Κνηλνηηθνχ Ηαηξείνπ 

κεηνλεθηεί θαη δεκηνπξγεί δπζθνιίεο πξφζβαζεο θπξίσο ζηα ειηθησκέλα άηνκα. 

πλνιηθά νη παξερφκελεο ππεξεζίεο πγείαο παξνπζηάδνληαη ειιηπείο θπξίσο, 

σο πξνο ηελ θάιπςε έθηαθησλ ηαηξηθψλ πεξηζηαηηθψλ απφ ην Κέληξν Τγείαο 

Κιήξνπ, ελψ δηεπξπκέλεο ππεξεζίεο πγείαο παξέρνληαη απφ ην Γεληθφ 

Ννζνθνκείν Λεπθσζίαο. Οη πθηζηάκελεο ππνδνκέο άζιεζεο αλακέλεηαη λα 

αλαβαζκηζηνχλ, σζηφζν επηζεκαίλεηαη φηη ην Κνηλνηηθφ Γήπεδν πνδνζθαίξνπ 

απνηειεί ηνλ κνλαδηθφ ππαίζξην θνηλφρξεζην ρψξν αλάπηπμεο 

δξαζηεξηνηήησλ αλαςπρήο γηα ηνπο λένπο ηεο θνηλφηεηαο. Πξνγξακκαηηζκνί 

ηεο θνηλφηεηαο (βι. πην αλαιπηηθά Κεθάιαην 12.2) αλακέλεηαη λα βειηηψζνπλ 

ζεκαληηθά ην επίπεδν ησλ θαηάιιεια δηακνξθσκέλσλ αλνηθηψλ θαη θιεηζηψλ 

θνηλφρξεζησλ ρψξσλ γηα πξαγκαηνπνίεζε θνηλσληθψλ εθδειψζεσλ.  
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10. Τθηζηάκελα Μέηξα θαη Κίλεηξα  

 

10.1. Δηζαγσγή  

 

10.1.1 Σα κέηξα θαη θίλεηξα πνπ δίδνληαη γηα ηελ ελίζρπζε ησλ πεξηνρψλ ηεο 

ππαίζξνπ, εζσθιείνληαη είηε ζηα πξνγξάκκαηα πνπ πξνθεξχζζνληαη ζε 

θξαηηθφ επίπεδν, είηε ζηα πξνγξάκκαηα πνπ ζπγρξεκαηνδνηνχληαη απφ ηελ 

Δ.Δ. θαη ην θξάηνο. Αλαιπηηθά ηα δηάθνξα πξνγξάκκαηα παξνπζηάδνληαη ζηε 

ζπλέρεηα, ελψ πξφζζεηεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε απηά (αξκφδηνη θνξείο, 

ζηνηρεία επηθνηλσλίαο θ.α.) παξνπζηάδνληαη ζην Παξάξηεκα IV.   

 

10.2. Κξαηηθά Υξεκαηνδνηηθά Πξνγξάκκαηα   

 

Κξαηηθή ηεγαζηηθή Πνιηηηθή 

 

10.2.1 ηα πιαίζηα ηεο Κξαηηθήο ηεγαζηηθήο Πνιηηηθήο πξνσζείηαη ζπγθεθξηκέλε 

ζεηξά ηεγαζηηθψλ ρεδίσλ κε ζθνπφ ηελ παξνρή σθειεκάησλ γηα ηελ 

απφθηεζε ζηέγεο κε βάζε εηδηθά θξηηήξηα ζπκκεηνρήο θαη δηθαηνχρνπο γηα 

εμαζθάιηζε νηθνλνκηθήο αξσγήο.  

 

10.2.2 Με βάζε ηηο εηδηθέο πξνυπνζέζεηο ζπκκεηνρήο νη νπνίεο θαζνξίδνληαη, ε 

θνηλφηεηα Γνπξξίνπ πεξηιακβάλεηαη ζηα εμήο ρέδηα:  

 ηεγαζηηθά ρέδηα γηα Με Δθηνπηζζέληεο:   

 Δληαίν ηεγαζηηθφ ρέδην, ην νπνίν θαιχπηεη: i) ζηέγαζε πνιπηέθλσλ θαη 

αλαπήξσλ παγθππξίσο θαη ii) ζηέγαζε ζε θνηλφηεηεο κε πιεζπζκφ κέρξη 

500 θαηνίθνπο   

 ηεγαζηηθφ ρέδην Παξνρήο Κηλήηξσλ γηα πζηέγαζε Αηφκσλ κε 

ζπγγεληθά πξφζσπα πξψηνπ βαζκνχ  

 Γηαρσξηζκφο Οηθνπέδσλ γηα Φησρέο Οηθνγέλεηεο ζε θνηλφηεηεο 

παγθχπξηα  

 Δπηδφηεζε Δλνηθίνπ Δπαλαπαηξηζζέλησλ  

 Κξαηηθά ηεγαζηηθά ρέδηα πνπ εθαξκφδνληαη απφ ηνλ Κππξηαθφ 

Οξγαληζκφ Αλάπηπμεο Γεο, φπνπ πεξηιακβάλνληαη: i) ηεγαζηηθφ ρέδην 

Υακειά Ακεηβφκελσλ θαη ii) ηεγαζηηθφ ρέδην Μέηξηα Ακεηβφκελσλ  

 ηεγαζηηθά ρέδηα γηα Δθηνπηζζέληεο θαη Παζφληεο:  

 Απηνζηέγαζε ζε Κπβεξλεηηθφ Οηθφπεδν 
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 Απηνζηέγαζε κε ηελ αγνξά έηνηκεο θαηνηθίαο 

 ρέδην Δπηδφηεζεο Δλνηθίνπ γηα Δθηνπηζζέληεο θαη Παζφληεο  

 

Γηαηεξεηέεο Οηθνδνκέο 

 

10.2.3 χκθσλα κε ην άξζξν 38 ηνπ Νφκνπ πεξί Πνιενδνκίαο θαη Υσξνηαμίαο ηνπ 

1990, ν Τπνπξγφο Δζσηεξηθψλ κπνξεί λα εθδψζεη Γηάηαγκα Γηαηήξεζεο 

Οηθνδνκψλ, φπνπ ην εθάζηνηε Γηάηαγκα δεκνζηεχεηαη ζηελ Δπίζεκε 

Δθεκεξίδα ηεο Γεκνθξαηίαο. Γηαηεξεηέα νηθνδνκή νξίδεηαη σο ε νηθνδνκή γηα 

ηελ νπνία έρεη εθδνζεί δηάηαγκα δηαηήξεζεο. Γηα λα θεξπρζεί κηα νηθνδνκή σο 

δηαηεξεηέα ζα πξέπεη είηε λα γίλεη ζρεηηθή αίηεζε απφ ηνλ ηδηνθηήηε ηεο 

(δεδνκέλνπ φηη ζα πιεξνί ηα θξηηήξηα πνπ έρνπλ ηεζεί), είηε κεηά απφ εηζήγεζε 

ηνπ Σκήκαηνο Πνιενδνκίαο θαη Οηθήζεσο ή ηεο Σνπηθήο Αξρήο πξνο ηνλ 

Τπνπξγφ Δζσηεξηθψλ. 

 

10.2.4 Ο πην πάλσ Νφκνο παξέρεη θάπνηα γεληθά θξηηήξηα ζχκθσλα κε ηα νπνία 

Γηάηαγκα Γηαηήξεζεο κπνξεί λα εθδνζεί γηα νηθνδνκέο κε εηδηθφ, θνηλσληθφ, 

αξρηηεθηνληθφ, ηζηνξηθφ ή άιιν ελδηαθέξνλ ή ραξαθηήξα. ηνηρεία φπσο ε 

ηππνινγία, κνξθνινγία, ηα πιηθά, ε θαηάζηαζε, ε ζέζε ηεο νηθνδνκήο θ.ιπ., 

παίδνπλ ξφιν ζηελ αμηνιφγεζε ηεο. εκαληηθφ θξηηήξην ζεσξείηαη ε νηθνδνκή 

λα βξίζθεηαη ζε ζπκπαγή ηζηνξηθφ/ παξαδνζηαθφ ππξήλα.  

 

10.2.5 Γηα ηηο δηαηεξεηέεο νηθνδνκέο ππάξρνπλ νηθνλνκηθά θίλεηξα ζε πεξίπησζε πνπ 

ν ηδηνθηήηεο απνθαζίζεη λα απνθαηαζηήζεη ή/ θαη ζπληεξήζεη ηελ δηαηεξεηέα 

νηθνδνκή. Σα θίλεηξα απηά παξέρνληαη κφλν κηα θνξά, εθηφο θη αλ κεηά ηελ 

πάξνδν είθνζη ρξφλσλ ην θηήξην ζα ρξεηάδεηαη εθ λένπ ζπληήξεζε.  

 

10.2.6 Γηα λα θαηαζηεί δπλαηή ε επσθέιεηα ηνπ ηδηνθηήηε απφ ηα θίλεηξα απηά ζα 

πξέπεη πξψηα λα εμαζθαιίζεη φιεο ηηο απαξαίηεηεο άδεηεο θαη δχν ηνπιάρηζηνλ 

πξνζθνξέο απφ αδεηνχρνπο εξγνιάβνπο. 

 

10.2.7 Αλαγλσξίδεηαη φηη ε ζπληήξεζε απνηειεί έλα εμεηδηθεπκέλν νηθνδνκηθφ ηνκέα 

κε απαηηήζεηο πνπ αξθεηέο θνξέο είλαη δαπαλεξέο. Με ην Νφκν 240(I)/ 2002 

θαη ηα ζρεηηθά Γηαηάγκαηα, ε Κπβέξλεζε έρεη ζέζεη ζε ηζρχ πιεζψξα 

νπζηαζηηθψλ νηθνλνκηθψλ θηλήηξσλ, φπσο επηρνξεγήζεηο, θνξναπαιιαγέο, 

κεηαθνξά/ πψιεζε ραξηζκέλνπ ζπληειεζηή δφκεζεο, θιπ. 
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10.2.8 Σα νηθνλνκηθά θίλεηξα εγθξίλνληαη θαηά θαλφλα πξηλ ηελ έλαξμε ησλ εξγαζηψλ 

θαη κεηά απφ ζρεηηθή αίηεζε ηνπ ηδηνθηήηε. Απηά παξέρνληαη ζηνλ ηδηνθηήηε 

ζηαδηαθά θαη αλαιφγσο ηεο πξνφδνπ ησλ εξγαζηψλ. Πξψηα δαπαλείηαη ε 

ζπλεηζθνξά ηνπ ηδηνθηήηε θαη κεηά αξρίδεη ε ζηαδηαθή θαηαβνιή ηεο 

επηρνξήγεζεο.   

 

10.2.9 Σα νηθνλνκηθά θίλεηξα γηα ηηο δηαηεξεηέεο νηθνδνκέο ρσξίδνληαη ζηηο εμήο ηξεηο 

(3) θαηεγνξίεο: 

 ρξεκαηνδνηηθά θίλεηξα– είλαη ε απεπζείαο ρνξεγία πνπ δίδεηαη ζηνλ 

ηδηνθηήηε απφ ην Κξάηνο, 

 κεηαθνξά ραξηζκέλνπ ζπληειεζηή δφκεζεο γηα εμαζθάιηζε πξφζζεηεο 

ρνξεγίαο ζην θφζηνο ζπληήξεζεο,  

 θνξνινγηθά θίλεηξα– είλαη νη θνξναπαιιαγέο πνπ κπνξεί λα πάξεη ν 

ηδηνθηήηεο αθνχ έρεη πξψηα απνθαηαζηήζεη/ ζπληεξήζεη ηελ δηαηεξεηέα 

νηθνδνκή.  

 

Δπηρνξήγεζε Δξγαζηψλ πληήξεζεο θαη Απνθαηάζηαζεο ζε Οηθνδνκέο πνπ 

είλαη Κεξπγκέλεο ζε Αξραία Μλεκεία 

 

10.2.10 Σν Σκήκα Αξραηνηήησλ παξέρεη επηρνξεγήζεηο γηα ηηο εξγαζίεο ζπληήξεζεο θαη 

απνθαηάζηαζεο ζε δχν (2) θαηεγνξίεο νηθνδνκψλ νη νπνίεο έρνπλ θεξπρζεί 

Αξραία Μλεκεία.  

 

10.2.11 Ζ Α‟ Καηεγνξία αθνξά ζηελ επηρνξήγεζε “Μλεκείσλ Β‟ Πίλαθα Κνηλήο 

Χθέιεηαο, Δθθιεζηαζηηθήο Ηδηνθηεζίαο θαη Ηδηνθηεζίαο ΔΒΚΑΦ”, φπνπ 

ζπγθαηαιέγνληαη ηα παιηά ζρνιεία, θξήλεο, θνηλνηηθνί ιελνί, ειηφκπινη, 

αιεπξφκπινη θαη άιιεο εγθαηαζηάζεηο πξνβηνκεραληθήο ηερλνινγίαο, 

πνιηηηζηηθά θέληξα θαη λανί ή εθθιεζηαζηηθέο κνλαζηεξηαθέο εγθαηαζηάζεηο. 

ηελ πεξίπησζε ηδησηηθήο πεξηνπζίαο (θπζηθφ πξφζσπν), ν ηδηνθηήηεο ζα 

δεζκεχεηαη κε γξαπηή ζπκθσλία φηη ην έξγν ζα είλαη θνηλσληθήο σθέιεηαο γηα 

ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ ζα θαζνξίζεη ν Γηεπζπληήο ηνπ Σκήκαηνο Αξραηνηήησλ. 

ηηο πην πάλσ πεξηπηψζεηο ε επηρνξήγεζε θαιχπηεη ην 50% ηεο απαηηνχκελεο 

δαπάλεο. 

 

10.2.12 Ζ Β‟ Καηεγνξία αθνξά ζηελ επηρνξήγεζε δχν (2) ηχπσλ Μλεκείσλ Β‟ Πίλαθα: 

 “Μλεκεία Β‟ Πίλαθα– Οηθίεο Λατθήο Αξρηηεθηνληθήο”,  
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 “Μλεκεία Β‟ Πίλαθα Δκπνξηθήο/ Σνπξηζηηθήο Υξήζεο Ηδησηηθήο Ηδηνθηεζίαο”  

 

10.2.13 ηελ πεξίπησζε Οηθηώλ Λατθήο Αξρηηεθηνληθήο νη νπνίεο ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ 

γηα ζθνπνχο ηδηνθαηνίθεζεο ζα θαηαβάιιεηαη πνζνζηφ επηρνξήγεζεο ησλ 

δαπαλψλ απνθαηάζηαζεο ηνπ Μλεκείνπ σο εμήο (ην αλψηαην φξην 

επηρνξήγεζεο δελ ζα μεπεξλά ηηο €100.000): 

 

Τπνινγηζκφο Απαηηνχκελεο Γαπάλεο Πνζνζηφ Δπηρνξήγεζεο 

(α) Μέρξη €120.000 50% 

(β) €120.000 θαη άλσ 30% 

 

10.2.14 Ζ απνθαηάζηαζε θαη αμηνπνίεζε Μλεκείσλ Β’ Πίλαθα Δκπνξηθήο/ Τνπξηζηηθήο 

Φξήζεο Ιδησηηθήο Ιδηνθηεζίαο αθνξά ζε πεξηπηψζεηο απνθαηάζηαζεο θαη 

αμηνπνίεζεο θηηξίσλ, σο εμήο: 

 Απνθαηάζηαζε παξαδνζηαθψλ θαηαζηεκάησλ, θαθελείσλ, αγνξψλ θαη 

εγθαηαζηάζεσλ πξνβηνκεραληθήο ηερλνινγίαο κε ζθνπφ ηελ εκπνξηθή 

ηνπο αμηνπνίεζε θαη  

 Αμηνπνίεζε νηθηψλ ιατθήο αξρηηεθηνληθήο γηα ηνπξηζηηθνχο ή εκπνξηθνχο 

ζθνπνχο. 

ηηο πεξηπηψζεηο απηέο ην πνζνζηφ επηρνξήγεζεο ζα ππνινγίδεηαη σο εμήο (ην 

αλψηαην φξην επηρνξήγεζεο δελ ζα μεπεξλά ηηο €100.000): 

 

Τπνινγηζκφο Απαηηνχκελεο Γαπάλεο Πνζνζηφ Δπηρνξήγεζεο 

(α) Μέρξη €120.000 50% 

(β) €120.000 θαη άλσ 30% 

 

10.2.15 Ζ επηρνξήγεζε ηεο θξαηηθήο ζπλεηζθνξάο παξαρσξείηαη κε ηε ζπκπιήξσζε 

ηεο εξγαζίαο (θάζε εηήζηαο θάζεο) θαη αθνχ παξνπζηαζηεί ζηελ Δηδηθή 

Δπηηξνπή Αμηνιφγεζεο πηζηνπνίεζε ηνπ Γηεπζπληή ηνπ Σκήκαηνο Αξραηνηήησλ 

φηη νη εξγαζίεο είλαη ηθαλνπνηεηηθέο κε βάζε ηα ζρέδηα θαη ηνπο φξνπο πνπ 

ηέζεθαλ απφ ην Σκήκα Αξραηνηήησλ γηα ηελ παξαρψξεζε ηεο άδεηαο 

αλάπηπμεο. 

 

10.2.16 Ζ εθηίκεζε δαπάλεο κε βάζε ηελ νπνία ππνινγίδεηαη ην χςνο ηεο δαπάλεο γηα 

ηα έξγα απνθαηάζηαζεο γηα ηα νπνία παξαρσξείηαη ε θξαηηθή επηρνξήγεζε, 

θαιχπηεη ηηο εξγαζίεο ζπληήξεζεο/ απνθαηάζηαζεο ηνπ κλεκείνπ θαη φρη ηηο 
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νπνηεζδήπνηε πξνζζήθεο θαη θαηαζθεπέο πνπ αθαηξνχλ ή πξνζζέηνπλ 

ζηνηρεία ζην κλεκείν. 

 

ρέδην Παξνρήο Δπηρνξεγήζεσλ ηνπ Κφζηνπο Αλέγεξζεο/ Δπηδηφξζσζεο 

Οηθνδνκψλ  

 

10.2.17 ηα πιαίζηα ηεο πνιηηηθήο ηνπ Σκήκαηνο Πνιενδνκίαο θαη Οηθήζεσο γηα ηε 

δηαηήξεζε ησλ γξαθηθψλ θαη παξαδνζηαθψλ νηθηζκψλ ηεο θππξηαθήο 

ππαίζξνπ, έρεη εθπνλεζεί ην «ρέδην Παξνρήο Δπηρνξεγήζεσλ ηνπ Κφζηνπο 

Αλέγεξζεο/ Δπηδηφξζσζεο Οηθνδνκψλ».  

 

10.2.18 Σν παξφλ ρέδην εθαξκφδεηαη ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ επηβάιινληαη φξνη θαηά 

ηελ έθδνζε πνιενδνκηθήο θαη νηθνδνκηθήο άδεηαο γηα λέα νηθνδνκή ή 

επηδηφξζσζε πθηζηάκελε νηθνδνκή. Πεξηνρή εθαξκνγήο ηνπ ζρεδίνπ είλαη ηα 

ηκήκαηα ηζηνξηθψλ/ παξαδνζηαθψλ ππξήλσλ πνπ δηαηεξνχλ ηνλ απζεληηθφ 

ηνπο ραξαθηήξα θαη ζπγθεθξηκέλα αθνξνχλ ζε: (α) «Πεξηνρέο Δηδηθνχ 

Υαξαθηήξα (ΠΔΥ)» θαη (β) Ππξήλεο Υσξηψλ πνπ δηαηεξνχλ ηελ παιηά ηνπο 

δνκή θαη ραξαθηήξα.  

 

10.2.19 Σα παξαδνζηαθά πιηθά πνπ επηρνξεγνχληαη είλαη ε πέηξα ηεο πεξηνρήο γηα 

εμσηεξηθέο ηνηρνπνηίεο θαη ηνίρνπο αληηζηήξημεο, ην μχιν ζηα θνπθψκαηα θαη ηα 

ηειεηψκαηα ζηέγεο, νη νπηφπιηλζνη/ σκφπιηλζνη ζε πεξίπησζε εμσηεξηθψλ 

ηνίρσλ θαη ηα πήιηλα θεξακίδηα ζε αληηθαηάζηαζε ζηέγεο απφ ηζίγθνπο, θαζψο 

θαη θαηαζθεπέο πνπ απνθξχβνπλ ληεπφδηηα λεξνχ θαη ειηαθνχ ζεξκνζίθσλα.    

 

10.2.20 Ζ εθαξκνγή ηνπ ρεδίνπ άξρηζε ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ ηνπ 2008. Σν πνζφ ηεο 

επηρνξήγεζεο δελ είλαη ζηαζεξφ θαη θαζνξίδεηαη απφ ην αληηθείκελν ησλ 

θαηαζθεπαζηηθψλ έξγσλ.     

 

Πξνγξάκκαηα Κππξηαθνχ Οξγαληζκνχ Αζιεηηζκνχ  

 

10.2.21 ηα πιαίζηα δξάζεο θαη πξνζθνξάο ηνπ Κππξηαθνχ Οξγαληζκνχ Αζιεηηζκνχ 

γηα ηελ πξνψζεζε ηνπ αζιεηηζκνχ, ηε ζηήξημε ησλ θνηλνηήησλ, θαζψο θαη ησλ 

νξγαλσκέλσλ θνξέσλ γηα αλάπηπμε θαη αλαβάζκηζε ηεο πθηζηάκελεο 

αζιεηηθήο ηνπο ππνδνκή, εθαξκφδνληαη ηα πην θάησ πξνγξάκκαηα:  
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10.2.22 «Κνηλσληθφο Αζιεηηζκφο»: O Κππξηαθφο Οξγαληζκφο Αζιεηηζκνχ ιακβάλνληαο 

ππφςε ηηο απνθάζεηο ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπξψπεο απνθάζηζε φπσο 

ελεξγνπνηήζεη ην «Πξφγξακκα Κνηλσληθνχ Αζιεηηζκνχ». ηφρνη ηνπ 

Οξγαληζκνχ ζηα πιαίζηα ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ πξνγξάκκαηνο είλαη: 

α) ε δεκηνπξγία αζιεηηθήο ππνδνκήο ζε Γήκνπο θαη θνηλφηεηεο  

β) ε αθχπληζε ηνπ ελδηαθέξνληνο ηνπ πνιίηε πξνο ηελ άζιεζε 

 

10.2.23 Γηθαηνχρνη ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη φινη νη δήκνη/ θνηλφηεηεο θαη νξγαλσκέλνη 

θνξείο κε θεξδνζθνπηθνί (πνιηηηζηηθνί, αζιεηηθνί, παηδηθέο θαηαζθελψζεηο 

θ.α.). Σν πξφγξακκα αθνξά ζηε δεκηνπξγία κηθξψλ αλνηθηψλ αζιεηηθψλ 

εγθαηαζηάζεσλ/ αζιεηηθψλ πάξθσλ πνπ κπνξνχλ λα πεξηιακβάλνπλ: 

 Γήπεδν Πεηφζθαηξαο 

 Γήπεδν Καιαζφζθαηξαο 

 Γήπεδν Υεηξνζθαίξηζεο 

 Γήπεδν Αληηζθαίξηζεο 

 Γήπεδν FUTSAL 

 Σνίρνπο αλαξξίρεζεο 

 Πεδφδξνκνπο κε Τπαίζξηα Όξγαλα Γπκλαζηηθήο 

 Σνμνβνιίαο 

 Άιινπο ρψξνπο άζθεζεο (πρ. Skate Park)    

 πλδπαζκφο ησλ πην πάλσ γεπέδσλ  

 

10.2.24 Σα δάπεδα ησλ γεπέδσλ πξέπεη λα είλαη επηζηξσκέλα κε ζπλζεηηθφ δάπεδν 

θαηάιιειν γηα εμσηεξηθή ρξήζε, λα έρνπλ θσηηζκφ, πεξίθξαμε θαη 

ππνζηεξηθηηθέο εγθαηαζηάζεηο (απνρσξεηήξηα θνηλνχ θαη ΑκεΑ, θαη απνζήθεο).    

 

10.2.25 «Γεκηνπξγία Αζιεηηθψλ Δγθαηαζηάζεσλ»: Μέζα απφ ην ζπγθεθξηκέλν 

πξφγξακκα, πξνσζείηαη ε αλάπηπμε γεπέδσλ πνδνζθαίξνπ θαηεγνξίαο Α‟, Β‟, 

Γ‟, Γ‟ θαη αγξνηηθψλ θαηεγνξηψλ, αζιεηηθψλ αηζνπζψλ, θνιπκβεηεξίσλ θαη 

ζθνπεπηεξίσλ. Ζ δπλαηφηεηα επηρνξήγεζεο άιισλ αζιεηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ, 

πέξαλ ησλ πξναλαθεξφκελσλ, είλαη εθηθηή λννπκέλνπ φηη ππνβιεζεί αίηεκα 

απφ θνξέα θαη αμηνινγεζεί, ηφζν νηθνλνκηθά, φζν θαη αγσληζηηθά.      
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10.3. Δπξσπατθά Υξεκαηνδνηηθά Πξνγξάκκαηα   

 

10.3.1 Με ηελ έλαξμε ηεο λέαο πξνγξακκαηηθήο πεξηφδνπ ηεο Δ.Δ. 2007–2013, ε 

Κχπξνο κπνξεί λα σθειεζεί απφ ηα δηαζέζηκα πξνγξάκκαηα θαη θνλδχιηα πνπ 

εζσθιείεη ε πεξίνδνο απηή. Ήδε ε Κχπξνο σθειήζεθε απφ ηα πξνγξάκκαηα 

ηεο πξνεγνχκελεο πεξηφδνπ (2004–2006), φπσο ην Leader+. Γηα ηελ 

αμηνπνίεζε ησλ πξνγξακκάησλ απαηηείηαη νη ελδηαθεξφκελνη λα 

ζπκπιεξψζνπλ εηδηθά έληππα, κε ηε βνήζεηα δεκνζηεπκέλσλ ιεπηνκεξψλ 

νδεγψλ.  

 

10.3.2 Σα πξνγξάκκαηα κπνξεί λα απεπζχλνληαη εμεηδηθεπκέλα ζε ζπγθεθξηκέλεο 

νκάδεο– ζηφρνπο (π.ρ. κφλν ζηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε ή κφλν ζε κε 

θεξδνζθνπηθά ηδξχκαηα ηδησηηθνχ δηθαίνπ), ελψ ε δπζθνιία ηνπο θιηκαθψλεηαη 

αλάινγα κε ην πεξηερφκελν θαη ην ζθνπφ.  

 

Δπηρεηξεζηαθά Πξνγξάκκαηα «Αεηθφξνο Αλάπηπμε θαη Αληαγσληζηηθφηεηα» θαη 

«Απαζρφιεζε, Αλζξψπηλν Κεθάιαην θαη Κνηλσληθή πλνρή» 

  

10.3.3 Σν Δζληθφ ηξαηεγηθφ Πιαίζην Αλαθνξάο (ΔΠΑ) πνπ απνηειεί ην ζηξαηεγηθφ 

πξνγξακκαηηθφ έγγξαθν γηα αμηνπνίεζε ησλ πφξσλ ησλ Γηαξζξσηηθψλ 

Σακείσλ θαη ηνπ Σακείνπ πλνρήο γηα ηελ πεξίνδν 2007–2013, θαηαγξάθεη 

ζπλνπηηθά ην γεληθφηεξν ζηξαηεγηθφ πιαίζην, ηηο αλαπηπμηαθέο αλάγθεο θαη 

θαζψο θαη ηνπο ζηφρνπο θαη νη πξνηεξαηφηεηεο ζηηο νπνίεο ζα επηθεληξσζεί ε 

αμηνπνίεζε ησλ θνλδπιίσλ γηα ηελ πεξίνδν 2007–2013. Σν ΔΠΑ εμεηδηθεχεηαη 

κέζα απφ ηα Δπηρεηξεζηαθά Πξνγξάκκαηα (ΔΠ) «Αεηθφξνο Αλάπηπμε θαη 

Αληαγσληζηηθφηεηα» θαη «Απαζρφιεζε, Αλζξψπηλν Κεθάιαην θαη Κνηλσληθή 

πλνρή», ηα νπνία πεξηιακβάλνπλ κε ιεπηνκέξεηα ηνπο ζηφρνπο, ηε 

ζηξαηεγηθή, ηελ ηεξάξρεζε αλαγθψλ θαη πξνηεξαηνηήησλ, θαζψο θαη ηηο 

επηκέξνπο θαηεγνξίεο παξεκβάζεσλ. 

 

10.3.4 Σν ΔΠ «Αεηθφξνο Αλάπηπμε θαη Αληαγσληζηηθφηεηα» ζα 

ζπγρξεκαηνδνηεζεί κε €492.600.00,00 απφ ηα Σακεία ηεο Δ.Δ. (Δπξσπατθφ 

Σακείν Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο θαη Σακείν πλνρήο), ελψ ν ζπλνιηθφο 

πξνυπνινγηζκφο ηνπ (ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο ζπλεηζθνξάο ηνπ 

θξαηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ) ζα είλαη ηνπιάρηζηνλ €579.600.00,00.   
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10.3.5 ηα πιαίζηα ηνπ επξχηεξνπ ζηξαηεγηθνχ πιαηζίνπ πνπ θαζνξίζηεθε ζην ΔΠΑ, 

ν ηξαηεγηθφο ηφρνο ηνπ Πξνγξάκκαηνο είλαη «Ζ Βειηίσζε ηεο 

Αληαγσληζηηθφηεηαο ηεο Οηθνλνκίαο ζην Πιαίζην πλζεθψλ Αεηθφξνπ 

Αλάπηπμεο.     

 

10.3.6 Οη παξεκβάζεηο πνπ ζα πινπνηεζνχλ γηα επίηεπμε ηνπ ζηξαηεγηθνχ θαη ησλ 

γεληθψλ ζηφρσλ ηνπ Πξνγξάκκαηνο, νκαδνπνηνχληαη θαη ηεξαξρνχληαη ζηνπο 

αθφινπζνπο επηά (7) Άμνλεο Πξνηεξαηφηεηαο: 

 Άμνλαο Πξνηεξαηφηεηαο 1: Βαζηθέο Τπνδνκέο ζηνλ Σνκέα ηνπ 

Πεξηβάιινληνο θαη ηεο Δλέξγεηαο 

 Άμνλαο Πξνηεξαηφηεηαο 2: Βαζηθέο Μεηαθνξηθέο Τπνδνκέο 

 Άμνλαο Πξνηεξαηφηεηαο 3: Κνηλσλία ηεο Γλψζεο θαη Καηλνηνκία 

 Άμνλαο Πξνηεξαηφηεηαο 4: Παξαγσγηθφ Πεξηβάιινλ 

 Άμνλαο Πξνηεξαηφηεηαο 5: Αλαδσνγφλεζε Αζηηθψλ Πεξηνρψλ θαη Πεξηνρψλ 

ηεο Τπαίζξνπ 

 Άμνλαο Πξνηεξαηφηεηαο 6: Σερληθή Βνήζεηα ηνπ Δπξσπατθνχ Σακείνπ 

Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο 

 Άμνλαο Πξνηεξαηφηεηαο 7: Σερληθή Βνήζεηα ηνπ Σακείνπ πλνρήο 

 

10.3.7 Ο Άμνλαο Πξνηεξαηφηεηαο 5 «Αλαδσνγφλεζε Αζηηθψλ Πεξηνρψλ θαη Πεξηνρψλ 

ηεο Τπαίζξνπ» εθηηκάηαη φηη κπνξεί λα ζπλδξάκεη ζηελ πινπνίεζε έξγσλ/ 

δξάζεσλ πνπ ζα πξνθχςνπλ απφ ηελ εθπφλεζε ηνπ Ρ.. ηεο θνηλφηεηαο. 

Κεληξηθφο ζηφρνο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ άμνλα είλαη ε Γεκηνπξγία Βηψζηκσλ 

θνηλνηήησλ ζηηο Αζηηθέο θαη ηηο Πεξηνρέο ηεο Τπαίζξνπ. Ο ζηφρνο απηφο ζα 

επηηεπρζεί κέζσ πέληε αιιειέλδεησλ Δηδηθψλ ηφρσλ νη νπνίνη ζα εζηηαζηνχλ 

ρσξηθά: (α) ζηηο αζηηθέο πεξηνρέο θαη (β) ζηηο πεξηνρέο ηεο Τπαίζξνπ, κε 

έκθαζε ζηα νξεηλά/ κεηνλεθηηθά ηκήκαηα.  

 

10.3.8 Γηα ηηο πεξηνρέο ηεο ππαίζξνπ, νη παξεκβάζεηο γηα βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο 

δσήο, ζηνρεχνπλ ζην λα ηηο θαηαζηίζνπλ πην ειθπζηηθέο κέζα απφ ηε βειηίσζε 

ηεο πξνζβαζηκφηεηαο θαη ηε δηαθνξνπνίεζε ηεο ηνπηθήο νηθνλνκίαο γηα 

δηαηήξεζε ηνπ πιεζπζκνχ. Ζ πεξαηηέξσ αλαβάζκηζε ησλ ζπλδεηήξησλ νδηθψλ 

αμφλσλ κεηαμχ αζηηθψλ θαη πεξηνρψλ ηεο ππαίζξνπ ζα ζπκβάιεη ζηελ 

άκβιπλζε ησλ πξνβιεκάησλ πξνζβαζηκφηεηαο ηδηαίηεξα ησλ θαηνίθσλ ησλ 

νξεηλψλ πεξηνρψλ. ην πιαίζην απηφ εληάζζεηαη θαη ε πινπνίεζε 

παξεκβάζεσλ πνπ απνζθνπνχλ ζηε δηαθνξνπνίεζε ηεο νηθνλνκηθήο βάζεο 
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ησλ πεξηνρψλ ηεο ππαίζξνπ κε ζηφρν ηε κείσζε ηεο εμάξηεζεο ησλ πεξηνρψλ 

απηψλ απφ ηνλ πξσηνγελή ηνκέα θαη ηε δεκηνπξγία ελαιιαθηηθψλ εηζνδεκάησλ 

θαη επθαηξηψλ απαζρφιεζεο ζηνπο θαηνίθνπο ηνπο. Δπηπξφζζεηα, γηα ηηο 

νξεηλέο πεξηνρέο, νη παξεκβάζεηο ζηνρεχνπλ ζηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο 

δσήο, ζηε δηαηήξεζε ηνπ πιεζπζκνχ θαη ζηελ πξνζέιθπζε ηνπ ηνπξηζκνχ πνπ 

ζα ζπκβάιεη ζηε βειηίσζε ηνπ δνκεκέλνπ πεξηβάιινληνο θαη ηελ αλάπηπμε ηεο 

πνιηηηζηηθήο δνκήο. 

 

10.3.9 Με ζηφρν ηελ αλάπηπμε ησλ νξεηλψλ πεξηνρψλ θαη πξνζέιθπζε επηζθεπηψλ 

ζα πξνσζεζεί ε βειηίσζε ηνπ δνκεκέλνπ πεξηβάιινληνο, αμηνπνηψληαο ην 

αμηφινγν πεξηβαιινληηθφ θαη πνιηηηζηηθφ πεξηβάιινλ. Δπηπιένλ, ζα πξνσζεζεί 

ε δηαθνξνπνίεζε ηεο νηθνλνκηθήο βάζεο κέζα απφ κηα ζεηξά παξεκβάζεσλ 

γηα ελίζρπζε θαη ζηήξημε ησλ επηρεηξήζεσλ. εκαληηθή θξίλεηαη ε ζπκβνιή ηνπ 

ηνπξηζκνχ ηεο ππαίζξνπ, θαηάιιεια πξνζαξκνζκέλνο ζηηο ηδηαηηεξφηεηεο ηνπ 

θπζηθνχ θαη πνιηηηζηηθνχ πεξηβάιινληνο. 

 

10.3.10 ηα πιαίζηα πινπνίεζεο ησλ πην πάλσ ζηφρσλ ηνπ Άμνλα Πξνηεξαηφηεηαο 

«Αλαδσνγφλεζε Αζηηθψλ Πεξηνρψλ θαη Πεξηνρψλ ηεο Τπαίζξνπ», ελδεηθηηθέο 

θαηεγνξίεο έξγσλ είλαη: 

 Παξνρή θηλήηξσλ πξνο κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο γηα ηελ πξνψζεζε 

δξαζηεξηνηήησλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ βηψζηκε αλάπηπμε ηνπ ηνπξηζκνχ 

ηεο ππαίζξνπ (ζηα πιαίζηα ηεο ζπγθεθξηκέλεο θαηεγνξίαο εηνηκάζηεθε ην 

«ρέδην Αγξνηνπξηζκνχ 2007–2013» ην νπνίν παξνπζηάδεηαη αλαιπηηθά ζηε 

ζπλέρεηα). 

 Πξνβνιή ηνπ ηνπξηζηηθνχ πξντφληνο ηεο ππαίζξνπ. 

 Δηνηκαζία Ρπζκηζηηθψλ ρεδίσλ. 

 Τινπνίεζε Έξγσλ πνπ απνξξένπλ απφ ηα Γηαρεηξηζηηθά ρέδηα «ΦΤΖ 

2000». 

 Έξγα Γνκεκέλνπ Πεξηβάιινληνο (πιαηείεο, πνιηηηζηηθά θέληξα). 

 Αλαβάζκηζε ησλ Δπαξρηαθψλ Κχξησλ Γξφκσλ. 

 Γηεχξπλζε ηεο ρξεζηκνπνίεζεο ησλ ηερλνινγηψλ πιεξνθνξηθήο θαη 

επηθνηλσληψλ 

 Αλαβάζκηζε/ Δλίζρπζε ησλ δεκφζησλ ππνδνκψλ πξσηνβάζκηαο θαη 

δεπηεξνβάζκηαο πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο ζηελ χπαηζξν.     
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10.3.11 Σν ΔΠ «Απαζρφιεζε, Αλζξψπηλν Κεθάιαην θαη Κνηλσληθή πλνρή, 

2007– 2013», ζα ζπγρξεκαηνδνηεζεί κε €119.800.000,00 απφ Δπξσπατθφ 

Κνηλσληθφ Σακείν, ελψ ν ζπλνιηθφο πξνυπνινγηζκφο ηνπ 

(ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ θξαηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ) ζα είλαη ηνπιάρηζηνλ 

€141.000.000,00.   

 

10.3.12 ηξαηεγηθφο ζηφρνο ηνπ Πξνγξάκκαηνο είλαη «ε πιήξεο θαη πνηνηηθή 

απαζρφιεζε, ε αλάπηπμε ηνπ αλζξσπίλνπ δπλακηθνχ θαη ε εκπέδσζε 

ζπλζεθψλ θνηλσληθήο ζπλνρήο θαη ίζσλ επθαηξηψλ». Με ηνλ ζηφρν απηφ 

επηδηψθεηαη ε αλάπηπμε ηνπ αλζξσπίλνπ δπλακηθνχ θαη αληηκεηψπηζε ησλ 

δηαξζξσηηθψλ αδπλακηψλ ηεο αγνξάο εξγαζίαο, νη νπνίεο εζηηάδνληαη ζηελ 

αλαβάζκηζε ησλ δεμηνηήησλ νξηζκέλσλ πιεζπζκηαθψλ νκάδσλ θαη ζηελ 

πξνψζεζή ηνπο ζε ζέζεηο εξγαζίαο. 

 

10.3.13 Γηα ηελ επίηεπμε ηνπ πην πάλσ ζηφρνπ έρνπλ θαζνξηζηεί νη πην θάησ „Άμνλεο 

Πξνηεξαηφηεηαο: 

 Άμνλαο Πξνηεξαηφηεηαο 1: Αλάπηπμε ηνπ Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ θαη 

Πξνζαξκνζηηθφηεηα. 

 Άμνλαο Πξνηεξαηφηεηαο 2: Γηεχξπλζε ηεο Αγνξάο Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθή 

πλνρή. 

 Άμνλαο Πξνηεξαηφηεηαο 3: Σερληθή Τπνζηήξημε Δθαξκνγήο. 

 

10.3.14 ηα πιαίζηα ηνπ Άμνλα Πξνηεξαηφηεηαο 1 «Αλάπηπμε ηνπ Αλζξψπηλνπ 

Γπλακηθνχ θαη Πξνζαξκνζηηθφηεηα», νη παξεκβάζεηο ζα ζπκβάινπλ ζηε 

κείσζε ηεο πξφσξεο εγθαηάιεηςεο ηνπ ζρνιείνπ δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, 

ζηε ζχλδεζε θαη ζπλάθεηα ησλ ζπζηεκάησλ εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο κε ηηο 

αλάγθεο θαη απαηηήζεηο ηεο αγνξάο εξγαζίαο, ζηε δηεχξπλζε θαη πξνψζεζε ηεο 

δηα βίνπ κάζεζεο, ζηελ πξνψζεζε ησλ επελδχζεσλ ησλ επηρεηξήζεσλ ζηελ 

αλάπηπμε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ, ζηελ αλάπηπμε παξαγσγηθφηεξσλ θαη 

θαηλνηφκσλ κνξθψλ νξγάλσζεο ηεο εξγαζίαο, ζηελ ελίζρπζε ηεο δηνηθεηηθήο 

ηθαλφηεηαο ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο θαη ζηελ απνηειεζκαηηθφηεξε εμππεξέηεζε 

ησλ πνιηηψλ θαη ησλ επηρεηξήζεσλ. 

 

10.3.15 ηα πιαίζηα απηήο ηεο παξέκβαζεο ζα πξνσζεζνχλ ελδεηθηηθά νη αθφινπζεο 

δξάζεηο: 

 Αλάπηπμε αλαιπηηθψλ πξνγξακκάησλ θαη κεζνδνινγηψλ θαηάξηηζεο 
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 Αλάπηπμε θαη παξαγσγή εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ θαη πιηθνχ θαηάξηηζεο 

(πξνγξάκκαηα Ζ/Τ) 

 Πεξαηηέξσ εθαξκνγή ησλ Σερλνινγηψλ Πιεξνθνξηθήο θαη Δπηθνηλσληψλ 

 Αλάπηπμε πξνγξακκάησλ έγθαηξεο επαγγεικαηηθήο θαζνδήγεζεο ζηα 

ζρνιεία 

 Βειηίσζε ηνπ ζρνιηθνχ εμνπιηζκνχ 

 Δμσζρνιηθέο δξαζηεξηφηεηεο  

 Οξηζκφο Πξνηχπσλ Δπαγγεικαηηθψλ Πξνηχπσλ 

 Αλάπηπμε Ζιεθηξνληθήο Μάζεζεο     

 

10.3.16 ηα πιαίζηα ηνπ Άμνλα Πξνηεξαηφηεηα 2 «Γηεχξπλζε ηεο Αγνξάο Δξγαζίαο θαη 

Κνηλσληθή πλνρή», νη παξεκβάζεηο ζα ζπκβάινπλ ζηε δεκηνπξγία επθαηξηψλ/ 

δπλαηνηήησλ γηα απφθηεζε ησλ αλαγθαίσλ πξνζφλησλ θαη δεμηνηήησλ αηφκσλ 

πνπ αληηκεησπίδνπλ πξνβιήκαηα πξφζβαζεο πξνθεηκέλνπ λα εληαρζνχλ ζηελ 

αγνξά εξγαζίαο θαη ζηελ απαζρφιεζε, ζηελ άκβιπλζε/ κείσζε ζπιάθσλ 

αλεξγίαο θαζψο θαη ζηε δεκηνπξγία ησλ θαηάιιεισλ πξνυπνζέζεσλ γηα 

εμάιεηςε ησλ θαηλνκέλσλ ηνπ θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ. 

 

10.3.17 ηα πιαίζηα απηήο ηεο παξέκβαζεο ζα πξνσζεζνχλ ελδεηθηηθά νη αθφινπζεο 

δξάζεηο: 

 Πξνζέιθπζε ηνπ αδξαλνχο γπλαηθείνπ πιεζπζκνχ ζε πξνγξάκκαηα 

θαηάξηηζεο γηα αλάπηπμε δεμηνηήησλ ζχκθσλα κε ηηο αλάγθεο ηεο αγνξάο 

εξγαζίαο. 

 Αλάπηπμε δξάζεσλ θνηλσληθήο θξνληίδαο, κε ζηφρν ηελ απνδέζκεπζε ηνπ 

γπλαηθείνπ πιεζπζκνχ θαη ηε βειηίσζε ηεο πξνζβαζηκφηεηάο ηνπο ζηελ 

αγνξά εξγαζίαο θαη ζηελ απαζρφιεζε. 

 Τπεξεζίεο θξνληίδαο γηα ηνπο ειηθησκέλνπο θαη γηα άηνκα κε αλαπεξίεο κε 

ηε ρξήζε λέσλ ππνζηεξηθηηθψλ εξγαιείσλ ηερλνινγίαο. 

 Σνπνζέηεζε αλέξγσλ ειηθίαο άλσ ησλ 18 ζε επηρεηξήζεηο, νχησο ψζηε λα 

απνθηήζνπλ ηελ απαξαίηεηε εξγαζηαθή πείξα. 

 ρέδηα ελζάξξπλζεο ησλ επηρεηξήζεσλ γηα πξφιεςε αηφκσλ επάισησλ 

νκάδσλ πιεζπζκνχ. 
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ρέδην Αγξνηνπξηζκνχ 

 

10.3.18 Σν «ρέδην Αγξνηνπξηζκνχ 2007–2013» έρεη εηνηκαζηεί ζηα πιαίζηα ηνπ 

Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο «Αεηθφξνο Αλάπηπμε θαη Αληαγσληζηηθφηεηα» 

θαη έρεη σο αληηθείκελν ηελ παξνρή θηλήηξσλ ππφ κνξθή θπβεξλεηηθήο 

ρνξεγίαο, ζε λνκηθά πξφζσπα (εηαηξείεο) πνπ επηζπκνχλ λα 

δξαζηεξηνπνηεζνχλ ζηνλ ηνκέα ηνπ αγξνηνπξηζκνχ. 

 

10.3.19 θνπφο ηνπ ρεδίνπ είλαη ε ελζάξξπλζε ησλ επελδχζεσλ απφ κηθξέο θαη 

κεζαίεο Δπηρεηξήζεηο, ζε ήπηεο κνξθέο επηρεηξεκαηηθήο ηνπξηζηηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο πνπ έρνπλ επίθεληξν ηελ αλάδεημε θαη ηνλ εκπινπηηζκφ ησλ 

πνιηηηζηηθψλ θαη πεξηβαιινληηθψλ ζηνηρείσλ ηεο ππαίζξνπ, ψζηε λα 

ζπκπιεξσζνχλ ή θαη λα εληζρπζνχλ νη αζρνιίεο ησλ θαηνίθσλ ηεο θαη ηα 

εηζνδήκαηα απφ απηέο. 

 

10.3.20 Ζ δηάζσζε, δηαηήξεζε, απνθαηάζηαζε θαη αλαβάζκηζε ηνπ παξαδνζηαθνχ 

ραξαθηήξα θαη ηεο απζεληηθφηεηαο ηεο ππαίζξνπ θαη θαη‟ επέθηαζε ηνπ 

πνιηηηζηηθνχ πξνζψπνπ ηεο Κχπξνπ, ζεκαηνθχιαθα ηνπ νπνίνπ απνηεινχλ 

θαηά θχξην ιφγν νη παξαδνζηαθνί νηθηζκνί θαη ην επξχηεξν πνιηηηζηηθφ θαη 

θπζηθφ ηνπίν ηεο ππαίζξνπ, σο επίζεο θαη ε δσληαλή παξνπζία ηνπ θαηνίθνπ 

ηεο, ζπκβάιινληαο έηζη ζηελ πξνζθνξά κηαο νινθιεξσκέλεο απζεληηθήο 

ηνπξηζηηθήο εκπεηξίαο. 

 

10.3.21 Σελ επζχλε ηεο δηαρείξηζεο θαη πινπνίεζεο ηνπ ρεδίνπ έρεη ην Σκήκα 

Πνιενδνκίαο θαη Οηθήζεσο. Σν ρέδην έρεη δηάξθεηα επηά (7) έηε (2007–2013) 

θαη πεξηιακβάλεη ηέζζεξηο (4) θάζεηο ππνβνιήο πξνηάζεσλ. Μέρξη ην παξφλ 

ζηάδην πξνθεξχρηεθαλ νη ηξεηο (3) θάζεο, αθνινπζψληαο ηηο αθφινπζεο 

πεξηφδνπο εθαξκνγήο: Α‟ Φάζε: 3 Ννεκβξίνπ 2008– 30 Ηαλνπαξίνπ 2008,        

Β‟ Φάζε: 14 Γεθεκβξίνπ 2009– 26 Φεβξνπαξίνπ 2010 θαη Γ‟ Φάζε:                

20 Γεθεκβξίνπ 2010– 11 Μαξηίνπ 2011. Ζ Γ‟ Φάζε αλακέλεηαη λα πξνθεξπρηεί 

κέρξη ηα ηέιε ηνπ ηξέρνληνο έηνπο 2011. Σν ζπλνιηθφ θνλδχιη πνπ ζα δηαηεζεί 

γηα ηηο ρνξεγίεο πνπ ζα δνζνχλ κε βάζε ην ρέδην αλέξρεηαη πεξίπνπ ζε 

€15.000.000. Ζ ρξεκαηνδφηεζε ζα πξνέξρεηαη απφ ην Δπξσπατθφ Σακείν 

Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο (ΔΔ). Ζ ηδησηηθή ζπκκεηνρή ζα είλαη 40% έσο 75% 

ηεο ζπλνιηθήο επηιέμηκεο δαπάλεο αλάινγα κε ην χςνο ηεο ρνξεγίαο. ηελ Α‟ 

Φάζε εγθξίζεθε ην πνζφ ρνξεγίαο πνπ αλέξρεηαη ζε € 3.100.000, ζηε Β‟ Φάζε 

εγθξίζεθε ην πνζφ ησλ € 8.900.00 θαη γηα ηελ Γ‟ Φάζε εγθξίζεθαλ €3.100.000.   
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10.3.22 Ζ πεξηνρή Δθαξκνγήο ηνπ ρεδίνπ είλαη νη πεξηνρέο ηεο ππαίζξνπ ηνπ «Υάξηε 

Πεξηθεξεηαθψλ Δληζρχζεσλ 2007–2013», φπσο απηφο θαζνξίζηεθε κε ηε 

ζρεηηθή απφθαζε γηα ηελ Κξαηηθή Δλίζρπζε Ν814/2006– Κχπξνο, 

εμαηξνπκέλσλ ησλ Γήκσλ θαη θνηλνηήησλ πνπ εκπίπηνπλ ζηα αζηηθά 

ζπκπιέγκαηα Λεπθσζίαο, Λεκεζνχ, Λάξλαθαο θαη Πάθνπ. Πξνηεξαηφηεηα ζα 

δίδεηαη ζηηο νξεηλέο πεξηνρέο θαη ηδηαίηεξα ζε απηέο ησλ νπνίσλ νη δήκνη/ 

θνηλφηεηεο έρνπλ αμηφινγν παξαδνζηαθφ ραξαθηήξα. Δπηζεκαίλεηαη φηη, 

αμηφινγν παξαδνζηαθφ ραξαθηήξα έρνπλ νη δήκνη/ θνηλφηεηεο πνπ εκπίπηνπλ 

ζην Παξάξηεκα Ε θαη ζηελ παξάγξαθν 10.3.1. ηεο Γήισζεο Πνιηηηθήο, θαζψο 

θαη νη νξεηλνί δήκνη.    

 

10.3.23 Οη επηιέμηκεο ρξήζεηο πξνο ρνξεγία είλαη ηα ηνπξηζηηθά θαηαιχκαηα, λννχκελνπ 

φηη ην είδνο ηνπο ζπλάδεη κε ηηο επηζπκεηέο πνπ θαζνξίδνληαη σο πξνηεξαηφηεηα 

ζην ηξαηεγηθφ ρέδην γηα ηνλ Σνπξηζκφ. Δηδηθά, γηα ηελ θαηεγνξία ησλ 

ηνπξηζηηθψλ θαηαιπκάησλ ην ηξαηεγηθφ ρέδην ηνπ ΚΟΣ θαζνξίδεη σο 

θαηάιιεινπο ρψξνπο γηα αγξνηνπξηζκφ: α) ηα αγξνηνπξηζηηθά θαηαιχκαηα, 

δειαδή νηθνδνκέο  ραξαθηεξηζκέλεο σο Παξαδνζηαθέο θαη β) Ξελνδνρεηαθέο 

κνλάδεο κηθξνχ θαη κεζαίνπ κεγέζνπο (κέρξη 200 θιίλεο). ε γεληθέο γξακκέο 

κπνξνχλ λα ρξεκαηνδνηεζνχλ εζηηαηφξηα, ηαβέξλεο, παξαδνζηαθά θαθελεία 

κηθξήο θιίκαθαο, εκπινπηηζηηθέο δξαζηεξηφηεηεο πνπ ζπλδένληαη κε ηε θχζε, 

ηνλ πνιηηηζκφ, ηελ παξάδνζε, φπσο εθζεηήξηα πψιεζεο παξαδνζηαθψλ 

πξντφλησλ, εξγαζηήξηα παξαδνζηαθψλ πξντφλησλ, ηερλψλ θαη άιισλ 

αζρνιηψλ. 

 

10.3.24 Οη επηιέμηκεο ελέξγεηεο/ παξεκβάζεηο πνπ κπνξνχλ λα ρξεκαηνδνηεζνχλ ζηα 

πιαίζηα ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ρεδίνπ είλαη νη εμήο: 

1. πληήξεζε/ απνθαηάζηαζε ή θαη κεηαηξνπέο/ επεθηάζεηο παξαδνζηαθψλ 

νηθνδνκψλ γηα ιεηηνπξγία λέσλ επηρεηξεκαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ. 

2. πληήξεζε/ απνθαηάζηαζε ή θαη κεηαηξνπέο/ επεθηάζεηο παξαδνζηαθψλ 

νηθνδνκψλ γηα αλαβάζκηζε πθηζηάκελσλ επηρεηξεκαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ. 

3. Αλαβάζκηζε (ζπληήξεζε/ κεηαηξνπέο/ επεθηάζεηο) κε παξαδνζηαθψλ 

νηθνδνκψλ γηα πθηζηάκελεο επηρεηξεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο. 

4. Αλέγεξζε λέσλ νηθνδνκψλ ή ρξεζηκνπνίεζε (ζπληήξεζε/ κεηαηξνπέο/ 

επεθηάζεηο) κε παξαδνζηαθψλ νηθνδνκψλ γηα λέεο επηρεηξεκαηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο. 
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Πξφγξακκα Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο 

 

10.3.25 Ζ εθαξκνγή Πξνγξακκάησλ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο ζηα Κξάηε Μέιε ηεο Δ.Δ. 

απνηειεί αλακθίβνια έλα ζεκαληηθφηαην εξγαιείν γηα ηελ αλάπηπμε ηεο 

ππαίζξνπ θαη ηεο αγξνηηθήο νηθνλνκίαο. ην πιαίζην απηφ, ε Δ.Δ. κε απφθαζή 

ηεο ζηηο 23 Ννεκβξίνπ 2007, ελέθξηλε ην Πξφγξακκα Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο 

(Π.Α.Α.) 2007–2013 ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο. Σν Πξφγξακκα είλαη 

επηαεηνχο δηάξθεηαο θαη θαιχπηεη φιε ηελ επηθξάηεηα πνπ αζθεί έιεγρν ε 

Κππξηαθή Γεκνθξαηία. Σν Π.Α.Α. έρεη ζπληάμεη θαη δηαρεηξίδεηαη θαηά θχξην 

ιφγν ην Σκήκα Γεσξγίαο ηνπ Τπνπξγείν Γεσξγίαο, Φπζηθψλ Πφξσλ θαη 

Πεξηβάιινληνο (δηαρεηξηζηηθή Αξρή) ζε ζπλεξγαζία άιια αξκφδηα Κπβεξλεηηθά 

Σκήκαηα. Ζ εθαξκνγή ηνπ Π.Α.Α. ζα ζπκβάιεη πεξαηηέξσ ζηελ αλαδσνγφλεζε 

ησλ πεξηνρψλ ηεο ππαίζξνπ θαη ηεο αγξνηηθήο νηθνλνκίαο. 

 

10.3.26 Ζ ζηξαηεγηθή πνπ ζα αθνινπζήζεη ην Π.Α.Α. κε ζθνπφ ηελ αλαδσνγφλεζε ησλ 

πεξηνρψλ ηεο ππαίζξνπ θαη ηεο αγξνηηθήο νηθνλνκίαο ζα πινπνηεζεί κέζα απφ 

ηνπο ηέζζεξηο (4) βαζηθνχο Άμνλεο Πξνηεξαηφηεηαο νη νπνίνη είλαη: 

 Άμνλαο Πξνηεξαηφηεηαο 1: Βειηίσζε ηεο Αληαγσληζηηθφηεηαο ηνπ Γεσξγηθνχ 

θαη Γαζηθνχ Σνκέα. 

 Άμνλαο Πξνηεξαηφηεηαο 2: Βειηίσζε ηνπ Πεξηβάιινληνο θαη ηεο Τπαίζξνπ.  

 Άμνλαο Πξνηεξαηφηεηαο 3: Γηαθνξνπνίεζε ηεο Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο, 

Βειηίσζε ηεο Πνηφηεηαο Εσήο ζηηο Αγξνηηθέο Πεξηνρέο. 

 Άμνλαο Πξνηεξαηφηεηαο 4: Leader 

 

10.3.27 Μεγάινο αξηζκφο έξγσλ θαη δξάζεσλ πνπ ζα πξνηαζνχλ απφ ην Ρ.. πνπ 

εθπνλείηαη, ζα κπνξέζνπλ λα εληαρζνχλ / ρξεκαηνδνηεζνχλ απφ ην πην πάλσ 

πξφγξακκα. 

 

10.3.28 Απφ ηνπο πην πάλσ άμνλεο ζεκαληηθή ζπκβνιή ζηελ πινπνίεζε ησλ 

πξνηεηλφκελσλ αλαπηπμηαθψλ έξγσλ πνπ ζα πξνθχςνπλ απφ ην Ρ.. ζα έρεη ν 

Άμνλαο 3 «Γηαθνξνπνίεζε ηεο Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο, Βειηίσζε ηεο Πνηφηεηαο 

Εσήο ζηηο Αγξνηηθέο Πεξηνρέο». Μνλάδα εθαξκνγήο ηνπ Μέηξνπ είλαη ην 

Τπνπξγείν Δζσηεξηθψλ. Σν Μέηξν απηφ απνηειεί θίλεηξν γηα λέεο 

δξαζηεξηφηεηεο πνπ ζα αλαδσνγνλήζνπλ ηελ νηθνλνκία ησλ πεξηνρψλ απηψλ, 

ζα ηηο θαηαζηήζνπλ πην ειθπζηηθέο θαη ζα βειηηψζνπλ ηελ πνηφηεηα δσήο ησλ 

θαηνίθσλ ηνπο. πγθεθξηκέλα, ην κέηξν ζηνρεχεη ζηε ζηήξημε θαη ελζάξξπλζε 
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θπξίσο ησλ δεκφζησλ επελδχζεσλ ζηνλ Σνκέα ηνπ Σνπξηζκνχ ζηελ Ύπαηζξν 

κέζσ ηεο πινπνίεζεο έξγσλ ππνδνκήο θαη δξάζεσλ κε επίθεληξν ηνλ 

αγξνηνπξηζκφ ζε δήκνπο/ θνηλφηεηεο ηεο ππαίζξνπ. 

 

10.3.29 Σα επηιέμηκα έξγα ππνζηεξίδνπλ ηε δεκηνπξγία θπξίσο δεκφζησλ ππνδνκψλ 

φπσο: 

 Κέληξα Πιεξνθφξεζεο 

 Θεκαηηθέο Γηαδξνκέο 

 Θεκαηηθά ή ηνπηθά/ πεξηθεξεηαθά κνπζεία (κνπζεία αγξνηηθήο, ιανγξαθηθήο 

θαη πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο 

 Αλάπηπμε Κέληξσλ Κνηλνηηθψλ/ Κνηλσληθψλ Παξνρψλ 

 Αλάπιαζε θαη Δπέθηαζε Τπνδνκψλ ζηηο θνηλφηεηεο ηεο Τπαίζξνπ 

 

10.3.30 Σν Π.Α.Α. εθηφο απφ ηελ ρξεκαηνδφηεζε δεκνζίσλ/ θνηλνηηθψλ έξγσλ, 

ρξεκαηνδνηεί θαη κεγάιν αξηζκφ ηδησηηθψλ δξάζεσλ πνπ έρνπλ ζρέζε κε ηελ 

αγξνηηθή αλάπηπμε (Γεσξγηθφ θαη Κηελνηξνθηθφ Σνκέα, Γαζνθνκία, 

Μεηαπνίεζε θ.ι.π.).   
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11. Απνηειέζκαηα Γεκφζηαο πδήηεζεο θαη Άιιεο Γηαβνπιεχζεηο   

 

11.1 Με βάζε ηνπο Όξνπο Δληνιήο, ζηα πιαίζηα εηνηκαζίαο ηεο Πξνκειέηεο 

απαηηήζεθε ε νξγάλσζε θαη πξαγκαηνπνίεζε δεκφζηαο ζπδήηεζεο. ηφρνο 

ηεο δεκφζηαο ζπδήηεζεο είλαη ε θαηαγξαθή, αλάιπζε θαη δηαηχπσζε ησλ 

απφςεσλ θαη επηζπκηψλ ησλ θαηνίθσλ γηα ηελ πεξηνρή ηνπο, θαζψο θαη ηνπ 

Κνηλνηηθνχ πκβνπιίνπ θαη άιισλ εκπιεθφκελσλ θνξέσλ. 

 

11.2 Γηα ζθνπνχο νξγάλσζεο ηεο δεκφζηαο ζπδήηεζεο, νξίζηεθε σο εκεξνκελία 

πξαγκαηνπνίεζήο ηεο, ε 26ε Φεβξνπαξίνπ 2011 (εκέξα άββαην) ζην 

σκαηείν «Διπίδα» Γνπξξίνπ. Καηά ηελ πξνεξγαζία, ε Οκάδα Μειέηεο 

πξνζθάιεζε Γεκφζηεο Τπεξεζίεο θαη Σκήκαηα γηα ζπκκεηνρή ζηε ζπδήηεζε 

θαη εηνίκαζε Έληππα Απφςεσλ/ Δηζεγήζεσλ. Σα Έληππα δηαλεκήζεθαλ ζηνπο 

παξεπξηζθνκέλνπο πξηλ ηελ έλαξμε ηεο ζπδήηεζεο, γηα ζθνπνχο ππνβνιήο 

ησλ απφςεψλ ηνπο. ηε ζπδήηεζε παξεπξέζεθαλ πεξίπνπ 70 άηνκα, ελψ ην 

Σκήκα Πνιενδνκίαο θαη Οηθήζεσο εθπξνζσπήζεθε απφ ηελ θ. Διηάλα Λφληνπ 

 

Απνηειέζκαηα Γεκφζηαο πδήηεζεο  

 

11.3 Σα απνηειέζκαηα ηεο δεκφζηαο ζπδήηεζεο, έηζη φπσο πξνέθπςαλ απφ ηε 

ζπκκεηνρή ηνπ θνηλνχ, εζσθιείνληαη ζηα αθφινπζα θχξηα ζεκεία: 

 

11.4 ρφιηα/ Παξαηεξήζεηο/ Δπηζεκάλζεηο:  

 Πξνθχπηνπλ δηάθνξα πξνβιήκαηα ζηηο δηαδηθαζίεο αδεηνδφηεζεο γηα λέεο 

αλαπηχμεηο. Ζ αμηνπνίεζε ηεο γεο ζηελ θνηλφηεηα ζα πξέπεη λα γίλεηαη κε 

δηαθνξεηηθέο πξνδηαγξαθέο απφ φηη ζηελ ππφινηπε Κχπξν. 

 Πξνθχπηεη αλάγθε παξαρψξεζεο πεξηζζφηεξσλ αξκνδηνηήησλ ζηηο 

Σνπηθέο Αξρέο. Σν φιν ζέκα ζπδεηείηαη ζηα πιαίζηα αλαδηάξζξσζεο ηεο 

Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο θαη ζηε δεκηνπξγία Πνιενδνκηθήο Αξρήο ζηα 

επηκέξνπο ζπκπιέγκαηα θαη Γξαθείνπ Δμππεξέηεζεο ηνπ πνιίηε 

 Ζ δηαδηθηπαθή θάιπςε θξίλεηαη κε ηθαλνπνηεηηθή, ιφγσ ρακειήο ιήςεο ζε 

νξηζκέλα ζεκεία. Ήδε ην Κνηλνηηθφ πκβνχιην ηξνρνδξνκεί ηελ 

εγθαηάζηαζε νπηηθήο ίλαο.  

 Πξνθχπηνπλ πξνβιήκαηα ηαηξηθήο θάιπςεο, ιφγσ κεγάιεο απφζηαζεο απφ 

ην Γεληθφ Ννζνθνκείν Λεπθσζίαο θαη ηεο κε ηθαλνπνηεηηθήο παξνρήο 

ππεξεζηψλ αζζελνθφξνπ. Δπίζεο, ειιηπήο θξίλεηαη θαη ε εμππεξέηεζε πνπ 
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παξέρεηαη απφ ην Κέληξν Τγείαο Κιήξνπ κε ηελ επίζθεςε γηαηξνχ ζην 

Κνηλνηηθφ Ηαηξείν Γνπξξίνπ θάζε 15 κέξεο. Ο Πξφεδξνο ηνπ Κνηλνηηθνχ 

πκβνπιίνπ, αλέθεξε φηη ζηα πιαίζηα ζρεδηαζκνχ ηνπ απηνθηλεηφδξνκνπ 

Λεπθσζίαο– Παιαηρσξίνπ, πξνβιέπεηαη ε θαηαζθεπή Πεξηθεξεηαθνχ 

ηαζκνχ Α‟ Βνεζεηψλ, θαζψο θαη Πεξηθεξεηαθνχ ηαζκνχ Ππξνζβεζηηθνχ 

ζην ζηξαηφπεδν Σάζνο Μάξθνπ, ζηελ Κιήξνπ.  

 Παξαηεξείηαη πξφβιεκα πξφζβαζεο ζην Κνηλνηηθφ Ηαηξείν, ιφγσ 

αλσθέξεηαο εδάθνπο. Ήδε έγηλαλ ζθέςεηο γηα κεηεγθαηάζηαζε. 

 Ζ ιεηηνπξγία ησλ ιαηνκείσλ δεκηνπξγεί δνκηθά/ζηαηηθά πξνβιήκαηα απφ 

δνλήζεηο, θαζψο θαη νδηθήο αζθάιεηαο. 

 ηελ θνηλφηεηα εληνπίδεηαη κεγάινο αξηζκφο άγξαθσλ δξφκσλ θαη 

κνλνπαηηψλ, αθφκα θαη κέζα ζηηο νηθηζηηθέο δψλεο. Ζ Οκάδα Μειέηεο 

ζρνιίαζε φηη δελ πξέπεη λα εγγξάθεηαη νπνηνζδήπνηε δξφκνο, γηαηί 

δεκηνπξγείηαη άλαξρε αλάπηπμε. 

 Πξφβιεκα πξνζβαζηκφηεηαο ζηηο θαηνηθίεο ηνπ ππξήλα ηνπ νηθηζκνχ, εηδηθά 

γηα αλάπεξνπο. Πξνθχπηεη αλάγθε δεκηνπξγίαο ρψξσλ ζηάζκεπζεο ζε 

ζηξαηεγηθά θαη πεξηθεξεηαθά ηνπ ππξήλα. 

 Πξφβιεκα ζηάζκεπζεο ζε πεξηφδνπο εθδειψζεσλ. 

 

11.5 Πξνηεηλφκελα Έξγα/ Γξάζεηο θιπ:  

 Γεληθά, ζα πξέπεη λα δηαηεξεζεί ν ήπηνο ραξαθηήξαο ηνπ ρσξηνχ (ήξεκε, 

ήζπρε πεξηνρή θαηνηθίαο κφληκεο ή εμνρηθήο) 

 Σν Μάξηην ηνπ 2011 αλακέλεηαη ε έλαξμε θαηαζθεπαζηηθψλ εξγαζηψλ γηα 

αλέγεξζε Μνπζείνπ Λατθήο Σέρλεο (€400.000) 

 πληήξεζε εξγαζηεξίνπ πθαληηθήο 

 Αλάδεημε εθθιεζηψλ θαη παξεθθιεζηψλ 

 Αλάδεημε παιηψλ κλεκείσλ, π.ρ. κειηζζνθνκείνπ, θακηληνχ, ιελνχ, αισληψλ  

 Αλαβάζκηζε Κέληξνπ Τγείαο Κιήξνπ 

 Γεκηνπξγία Μνπζείνπ Οίλνπ, ιφγσ παξάδνζεο ηεο θνηλφηεηαο κε 

ακπεινπξγηθέο θαιιηέξγεηεο   

 Αλαβάζκηζε «Κσζηνχξηνπ» Γεπέδνπ, ην νπνίν ζα κπνξνχζε λα δξάζεη 

ζπλδπαζηηθά κε ηα αγξνηνπξηζηηθά θαηαιχκαηα θαη λα θηινμελεί νκάδεο γηα 

πξνπνλήζεηο. Ήδε ην Κνηλνηηθφ πκβνχιην πξνρψξεζε ζηελ αγνξά ηνπ 

γεπέδνπ, ψζηε λα είλαη θνηλνηηθφ, θαζψο θαη ηνπ λένπ θνηκεηεξίνπ, κε 

ζθνπφ ηνλ επαλαζρεδηαζκφ θαη ηελ αλαθαηαζθεπή ηνπ γεπέδνπ (κηθξφηεξνπ 

ησλ ηππηθψλ πξνδηαγξαθψλ) θαη απνδπηεξίσλ.  
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 Καηαζθεπή Αζιεηηθνχ Κέληξνπ. Γίλνληαη ζθέςεηο κέζσ ηνπ ζπκπιέγκαηνο 

ησλ 13 θνηλνηήησλ ηεο πεξηνρήο Οξεηλήο.  

 Γεκηνπξγία Κέληξνπ Νεφηεηαο. Ο Πξφεδξνο ηνπ Κνηλνηηθνχ πκβνπιίνπ 

ελεκέξσζε φηη ζα ρξεζηκνπνηείηαη ν ρψξνο θάησ απφ ηελ αίζνπζα 

πνιιαπιψλ ρξήζεσλ.  

 Γεκηνπξγία Πεξηθεξεηαθνχ Λπθείνπ. Ο ηειεπηαίνο ζρεδηαζκφο πξνβιέπεη 

δεκηνπξγία Λπθείνπ ζηελ πεξηνρή «Λαπάηζα» ζηε Γεπηεξά. ηφρνο  είλαη 

φπσο λα γίλεη ζην Αξεδηνχ. 

 Γεκηνπξγία Κέληξνπ Απαζρφιεζεο Ζιηθησκέλσλ 

 Καηαζθεπή ακθηζεάηξνπ γηα ππαίζξηεο εθδειψζεηο ζηελ πιαηεία ή ζηελ 

πεξηνρή ηεο παιηάο βξχζεο  

 Σξνρνδξνκείηαη απνρεηεπηηθφ απφ ην ζχκπιεγκα ησλ 13 θνηλνηήησλ ηεο 

πεξηνρήο Οξεηλήο Λεπθσζίαο.  

 Μνλνπάηη ηεο θχζεο Παπάδεο– Λεβέληελα. χλδεζε κε ην άιιν κνλνπάηη 

ζηνπο θαηαξξάθηεο  

 Γηαπιάηπλζε δξφκνπ πξνο Λαδαληά  

 Γελδξνθπηεχζεηο νηθηζκνχ  

 

Δηθφλα 11.1: 1
ε
 Γεκφζηα πδήηεζε ζηελ θνηλφηεηα Γνχξξη   

 

 

Άιιεο Γηαβνπιεχζεηο  

 

11.6 Οη θχξηεο δηαβνπιεχζεηο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ, αθνξνχλ ζε απηέο πνπ 

έγηλαλ κε ην Κνηλνηηθφ πκβνχιην. ηφρνο ησλ δηαβνπιεχζεσλ ήηαλ: 

 Να ελεκεξψζεη ε Οκάδα Μειέηεο ην Κνηλνηηθφ πκβνχιην ζρεηηθά κε ηνλ 

ζθνπφ θαη ην αληηθείκελν ηνπ Ρπζκηζηηθνχ ρεδίνπ.   

 Να ελεκεξσζεί ε Οκάδα Μειέηεο ζρεηηθά κε ην ραξαθηήξα ηεο θνηλφηεηαο, 

ηελ πθηζηάκελε θαηάζηαζε ζηνπο δηάθνξνπο ηνκείο έξεπλαο (δνκεκέλν 



ΡΤΘΜΗΣΗΚΟ ΥΔΓΗΟ (ΥΔΓΗΟ ΓΡΑΖ) ΓΗΑ ΣΗ ΚΟΗΝΟΣΖΣΔ 
ΑΓΗΟ ΔΠΗΦΑΝΗΟ, ΓΟΤΡΡΗ, ΚΑΛΟ ΥΩΡΗΟ (ΟΡΔΗΝΖ) ΚΑΗ ΜΗΣΔΡΟ   

ΣΔΛΗΚΖ ΜΔΛΔΣΖ – ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΓΟΤΡΡΗ  

ALA Planning Partnership (Environment) Ltd 
θαη PAPA Architects 

 
 

 115 

πεξηβάιινλ, θπθινθνξία/ νδηθφ δίθηπν, θπζηθφ πεξηβάιινλ θ.α.), ηα θχξηα 

πιενλεθηήκαηα, ηηο αδπλακίεο, ηηο πξννπηηθέο θαη ηηο απεηιέο πνπ εκθαλίδεη 

ε πεξηνρή, θαζψο θαη γηα ηπρφλ πξνθαηαξθηηθέο ζθέςεηο/ πξνηάζεηο ηνπ 

Κνηλνηηθνχ πκβνπιίνπ.  

 Να δηακνξθσζεί ην θαηάιιειν πιαίζην θνηλσληθήο δηαβνχιεπζεο, πνπ ζα 

απνηειέζεη ηε βάζε γηα ηηο επφκελεο Φάζεηο ηνπ ρεδίνπ, φπνπ ε Οκάδα 

Μειέηεο ζα πξέπεη λα ζπλεξγαζηεί κε ην Κνηλνηηθφ πκβνχιην γηα ηε 

δηακφξθσζε ησλ πξνηάζεσλ.  

 

11.7 Οη απφςεηο ησλ νξγαλσκέλσλ ζπλφισλ ηεο θνηλφηεηαο, εηζαθνχζηεθαλ θαηά 

ηε δεκφζηα ζπδήηεζε. Ζ Οκάδα Μειέηεο επεμεξγάζηεθε ηηο ππνβιεζείζεο 

απφςεηο θαη ηηο έιαβε ππφςε ζηελ αλάιπζε ηεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο, 

θαζψο ζηελ θαηαγξαθή ησλ πιενλεθηεκάησλ, πξνβιεκάησλ θαη αλαγθψλ ηεο 

θνηλφηεηαο.   
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12. Πξνγξακκαηηδφκελα Έξγα  

 

12.1. Δηζαγσγή  

 

12.1.1 Σα πξνγξακκαηηδφκελα έξγα πνπ θαηαγξάθνληαη ζην παξφλ Κεθάιαην, 

δηαρσξίδνληαη ζηα έξγα ηα νπνία είηε πινπνηνχληαη ζηελ θνηλφηεηα, είηε 

βξίζθνληαη ζε δηαδηθαζία κειέηεο/ ζρεδηαζκνχ γηα ζθνπνχο κειινληηθήο 

πινπνίεζεο. Δπίζεο, θαηαγξάθνληαη έξγα πνπ αθνξνχλ ζε πξνηάζεηο/ 

πξνθαηαξθηηθέο ζθέςεηο ηνπ Κνηλνηηθνχ πκβνπιίνπ, θαζψο θαη ν 

πξνυπνινγηζκφο ηεο Δπαξρηαθήο Γηνίθεζεο Λεπθσζίαο γηα ην έηνο 2011 ζηελ 

θνηλφηεηα Γνπξξίνπ. 

 

12.2. Έξγα ππφ Δμέιημε (ηάδην Τινπνίεζεο ή Μειέηεο/ ρεδηαζκνχ)  

 

12.2.1 Σα ππφ εμέιημε έξγα ζηελ θνηλφηεηα Γνπξξίνπ είλαη ηα εμήο: 

 Γεκηνπξγία Μνπζείνπ Λατθήο Σέρλεο: Σν έξγν ζα ρσξνζεηεζεί ζην ηεκάρην 

κε αξηζκφ 379 (Φ./ρ.: ΥΥΥVIII.38.1204.V01). Ζ πνιενδνκηθή θαη 

νηθνδνκηθή άδεηα έρνπλ εθδνζεί θαη πξφζζεηα έρεη εμαζθαιηζηεί επξσπατθφ 

θνλδχιη. ην παξφλ ζηάδην έρεη ηξνρηνδξνκεζεί ε θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ.   

 Ληζφζηξσζε θεληξηθήο αξηεξίαο: Σν έξγν πξνσζήζεθε κέζα απφ ην Master 

Plan (Παξάξηεκα Η) πνπ εθπνλήζεθε γηα ηελ θνηλφηεηα θαη πξφθεηηαη λα 

θαιχςεη ην δξφκν ηεο Γξεγφξε Απμεληίνπ απφ ην ζεκείν ηεο πιαηείαο κέρξη 

ην ππφ αλέγεξζε κνπζείν. ην παξφλ ζηάδην, αλακέλεηαη ε πξνθήξπμε 

δηαγσληζκνχ απφ ηελ Δπαξρηαθή Γηνίθεζε Λεπθσζίαο γηα ζρεδηαζκφ ηεο 

ιηζφζηξσζεο. 

 Δπαλαδηακφξθσζε πιαηείαο: Σν έξγν πξνσζήζεθε κέζα απφ ην Master 

Plan (Παξάξηεκα Η) πνπ εθπνλήζεθε γηα ηελ θνηλφηεηα θαη πεξηιακβάλεη 

κεηαθνξά ησλ ρψξσλ ζηάζκεπζεο ζε ππφγεην ρψξν θαη δεκηνπξγία 

πάξθνπ/ παηδφηνπνπ. ην παξφλ ζηάδην, ην έξγν βξίζθεηαη ππφ ζρεδηαζκφ 

απφ ηδηψηε αξρηηέθηνλα κειεηεηή.   

 Απνθαηάζηαζε θαη επαλάρξεζε παιηνχ Γεκνηηθνχ ρνιείνπ: Σα έξγα 

πξφθεηηαη λα πινπνηεζνχλ ζην ηεκάρην κε αξηζκφ 1153 (Φ./ρ.: ΥΥΥVIII.38) 

φπνπ ρσξνζεηνχληαη δχν θηίξηα θαη ππάξρεη πξναχιηνο ρψξνο. Οη 

πξνγξακκαηηζκνί ζα πεξηιάβνπλ ηε δεκηνπξγία αίζνπζαο πνιιαπιψλ 

ρξήζεσλ, κεηά απφ επέθηαζε ηεο κίαο νηθνδνκήο, ηε δεκηνπξγία Κέληξνπ 

Τθαληηθήο ζηε δεχηεξε νηθνδνκή, θαζψο θαη γεπέδνπ futsal, γηα ην νπνίν 
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έγηλαλ εκβαδνκεηξήζεηο φπνπ δηαπηζηψζεθε ε θαηαιιειφηεηα ησλ 

δηαζηάζεσλ. Γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ έγηλε εθκίζζσζε ηνπ ηεκαρίνπ 

ζην Κνηλνηηθφ πκβνχιην απφ ην Τπνπξγείν Παηδείαο θαη Πνιηηηζκνχ. ην 

παξφλ ζηάδην αλακέλεηαη ε πξνθήξπμε πξνζθνξψλ απφ ηελ Δπαξρηαθή 

Γηνίθεζε Λεπθσζίαο γηα ην ζρεδηαζκφ ηεο αίζνπζαο πνιιαπιψλ ρξήζεσλ, 

θαζψο θαη απφ ηνλ ΚΟΑ γηα ην ζρεδηαζκφ ηνπ γεπέδνπ futsal.   

 Αλαβάζκηζε θαη αλαθαηαζθεπή θνηλνηηθνχ γεπέδνπ: Σν έξγν πξφθεηηαη λα 

πινπνηεζεί ζην ηεκάρην κε αξηζκφ 903 (Φ./ρ.: ΥΥΥVIII.38). ην παξφλ 

αλακέλεηαη ε πξνθήξπμε πξνζθνξψλ απφ ηνλ ΚΟΑ γηα επαλαζρεδηαζκφ 

ηνπ γεπέδνπ.  

 Αλέγεξζε Παλδνρείνπ: Σν έξγν απνηειεί ηδησηηθή πξσηνβνπιία θαη 

πξφθεηηαη λα ρσξνζεηεζεί ζηα ηεκάρηα κε αξηζκνχο 6, 277, 396 θαη 397 

(Φ./ρ.: ΥΥΥVIII.38.1204.V01). 

 Λήςε κέηξσλ θπθινθνξηαθήο χθεζεο: Σα κέηξα αθνξνχλ ηνπνζέηεζε 

θπξησκάησλ επί ηεο Γξεγφξε Απμεληίνπ, γηα ηα νπνία έρεη δνζεί έγθξηζε 

απφ ην Σκήκα Γεκνζίσλ Έξγσλ.  

 

12.3. Πξνηάζεηο Κνηλνηηθνχ πκβνπιίνπ  

 

12.3.1 Οη θχξηεο πξνηάζεηο ηνπ Κνηλνηηθνχ πκβνπιίνπ ζε ζρέζε κε ηελ πινπνίεζε 

έξγσλ ζηελ θνηλφηεηα Γνπξξίνπ είλαη νη εμήο: 

 Πξνψζεζε “Master Plan“ πνπ επηζπλάπηεηαη σο Παξάξηεκα Η. Οη 

πξνηάζεηο ηνπ Master Plan ζα αμηνινγεζνχλ γηα ζθνπνχο ηεξάξρεζεο θαη 

ζπκπεξίιεςεο ζην ππφ κειέηε Ρπζκηζηηθφ ρέδην, θαηά ηε δεχηεξε θάζε 

ηεο Μειέηεο.  

 Δγθαηάζηαζε απνρεηεπηηθνχ δηθηχνπ ιπκάησλ  

 Μεηεγθαηάζηαζε θνηλνηηθνχ ηαηξείνπ ζε ρψξν πνπ λα είλαη επθνιφηεξα 

πξνζβάζηκνο, γηα δηεπθφιπλζε θπξίσο ησλ ειηθησκέλσλ θάηνηθσλ   

 Γηακφξθσζε πνδειαηηθψλ δηαδξνκψλ  

 Λήςε κέηξσλ γηα αληηκεηψπηζε ησλ θαηνιηζζήζεσλ ζην δξφκν εηζφδνπ 

θαζψο θαη ηε θχηεπζε θαη εηθνλνγξάθεζε ηνπ 

 Πξνηάζεηο πεξηθεξεηαθήο εκβέιεηαο:  

 Καηαζθεπή απηνθηλεηφδξνκνπ Λεπθσζίαο– Παιαηρσξίνπ  

 Γεκηνπξγία Πεξηθεξεηαθνχ ηαζκνχ Α‟ Βνεζεηψλ  
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12.4. Πξνυπνινγηζκφο Δπαξρηαθήο Γηνίθεζεο Λεπθσζίαο γηα ην Έηνο 2011  

 

12.4.1 ηνλ Πίλαθα 12.1 θαηαγξάθεηαη ν πξνυπνινγηζκφο ηεο Δπαξρηαθήο Γηνίθεζεο 

Λεπθσζίαο γηα ηηο αλαπηπμηαθέο δαπάλεο ζηελ θνηλφηεηα Γνπξξίνπ γηα ην έηνο 

2011. Ζ θνηλνηηθή εηζθνξά αλέξρεηαη ζην 10%.  

 

Πίλαθαο 12.1: Πξνυπνινγηζκφο Δπαξρηαθήο Γηνίθεζεο Λεπθσζίαο ζηελ θνηλφηεηα Γνχξξη γηα ην Έηνο 2011 

α/α Έξγν 
Κξαηηθή  

Δηζθνξά (€) 

Κνηλνηηθή 

Δηζθνξά (€) 

Οιηθή Γαπάλε 

(€) 

1. Αληηπιεκκπξηθά 7.200 800 8.000 

2. Γξφκνη κέζα ζην ρσξηφ 18.000 2.000 20.000 

3. Δμσξατζηηθά 7.200 800 8.000 

ΤΝΟΛΟ 32.400 3.600 36.000 

Πεγή: Δπαξρηαθή Γηνίθεζε Λεπθσζίαο, 2011 
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13. Αλάιπζε θαη Αμηνιφγεζε ησλ Τθηζηάκελσλ θαη 

Πξνβιεπφκελσλ Κηλδχλσλ, Πξνβιεκάησλ θαη Απεηιψλ  

 

13.1. Πεξηβαιινληηθά Πξνβιήκαηα 

 

13.1.1 Ζ ιεηηνπξγία ησλ ιαηνκείσλ Φαξκαθά έρεη επηθέξεη αξθεηά πεξηβαιινληηθά 

πξνβιήκαηα ζηελ θνηλφηεηα φπσο: 

 θφλε θαη ερνξχπαλζε πνπ δεκηνπξγείηαη απφ ηηο ιαηνκηθέο εξγαζίεο, ηε 

ιεηηνπξγία ησλ κεραλεκάησλ θαη ηε κεηαθίλεζε ησλ θνξηεγψλ. 

 Ρχπαλζε ηνπ πνηακνχ ηεο πεξηνρήο απφ ηε δηαβξνρή πιηθψλ απφ ην 

ιαηνκείν.  

 

13.1.2 ηα πιαίζηα ηεο 1εο Γεκφζηαο Παξνπζίαζεο ηνπ Ρπζκηζηηθνχ ρεδίνπ, έρεη 

επίζεο αλαθεξζεί απφ θαηνίθνπο φηη παξνπζηάδνληαη δνκηθά/ ζηαηηθά 

πξνβιήκαηα ζε θαηνηθίεο πνπ νθείινληαη ζηηο εθξήμεηο πνπ γίλνληαη ζην 

ιαηνκείν. 

 

13.1.3 ηελ είζνδν ηεο θνηλφηεηαο θαηά κήθνο ηνπ δξφκνπ παξνπζηάδεηαη πξφβιεκα 

θαηνιίζζεζεο βξάρσλ. Γηα ην ζέκα απηφ ήδε, έρεη εθπνλεζεί κειέηε απφ ηηο 

Αξκφδηεο Αξρέο θαη έρνπλ πξνηαζεί θάπνηα κέηξα γηα αληηκεηψπηζε ηνπ 

πξνβιήκαηνο. Δληνχηνηο, ε πξφηαζε έρεη απνξξηθζεί απφ ην Κνηλνηηθφ 

πκβνχιην ιφγσ ησλ ζεκαληηθψλ επηπηψζεσλ πνπ ζα είραλ ηα πξνηεηλφκελα 

κέηξα ζην αηζζεηηθφ πεξηβάιινλ ηεο πεξηνρήο. εκεηψλεηαη φηη ζην παξφλ 

ζηάδην εμεηάδνληαη θαη άιια ελαιιαθηηθά κέηξα αληηκεηψπηζεο ησλ 

θαηνιηζζήζεσλ. 

 

13.1.4 ηελ θνηλφηεηα ππάξρεη κεγάινο θίλδπλνο ππξθαγηψλ, νη νπνίεο ππνβαζκίδνπλ 

ην θπζηθφ πεξηβάιινλ δηαηαξάζζνληαο ηελ ηζνξξνπία ηνπ νηθνζπζηήκαηνο θαη 

θαηαζηξέθνληαο ηελ ρισξίδα θαη παλίδα ηεο πεξηνρήο. Δπηπιένλ, επεξεάδεηαη 

ην κηθξφθιηκα ηεο πεξηνρήο, δηαβξψλεηαη ην έδαθνο θαη δεκηνπξγνχληαη 

ρείκαξξνη θαη πιεκκχξεο. Οη ππξθαγηέο απηέο νθείινληαη θπξίσο ζηελ 

εγθαηάιεηςε αγξνηηθψλ πεξηνρψλ ιφγσ αζηπθηιίαο, ζηνλ απμαλφκελν ηνπξηζκφ 

θαη ηελ καδηθή έμνδν ηνπ πιεζπζκνχ ησλ πφιεσλ γηα αλαςπρή ζηα δάζε, ζην 

θαςάιηζκα αγξηφρνξησλ ζε ρσξάθηα, θαζψο θαη ζηελ απνπζία αληηππξηθψλ 

δσλψλ. 
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13.2. Πεξηνξηζκνί Αλάπηπμεο  

 

13.2.1 ηηο νηθηζηηθέο δψλεο ηεο θνηλφηεηαο, εληνπίδεηαη σο πξφβιεκα ε χπαξμε 

πεξίθιεηζησλ ηεκαρίσλ πνπ αλαζηέιιεη ηελ νξζνινγηθή αλάπηπμε ησλ 

πεξηνρψλ θαηνηθίαο. Γηα επίιπζε ηνπ πξνβιήκαηνο, απαηηείηαη ν ζρεδηαζκφο 

θαη πινπνίεζε νινθιεξσκέλσλ νδηθψλ δηθηχσλ θαη βαζηθψλ δξφκσλ εληφο 

ησλ νηθηζηηθψλ πεξηνρψλ. Ο αλαθεξφκελνο ζρεδηαζκφο ζα πξέπεη λα ιάβεη 

ππφςε ηνπο πθηζηάκελνπο αγξνηηθνχο δξφκνπο, κε ζηφρν ηελ –φζν ην 

δπλαηφλ– έληαμε ηνπο ζην ζρεδηαζκφ. Δπηπιένλ, ε πινπνίεζε ηνπ νδηθνχ 

δηθηχνπ είλαη εθηθηφ λα γίλεη, αθνχ απνθηεζεί ε αλαγθαία γε, είηε κε ηε 

δηαδηθαζία ηεο απαιινηξίσζεο γεο, είηε θαη κε ηε δηαδηθαζία ιήςεο 

ζπγθαηαζέζεσλ απφ επεξεαδφκελνπο ηδηνθηήηεο.  

 

13.3. Καηάζηαζε Οηθνδνκψλ  

 

13.3.1 Μεξηθέο απφ ηηο γεηηνληέο εληφο ηνπ ππξήλα έρνπλ απνδνκεζεί θαη απνηεινχλ 

ζηελ νπζία εγθαηαιειεηκκέλεο θαη θπξίσο αθαηνίθεηεο πεξηνρέο κε αξθεηά 

εξεηπσκέλα θηίξηα (βι. Υάξηε 9). Απνηέιεζκα απηνχ είλαη ε δεκηνπξγία εζηηψλ 

κφιπλζεο θαη αθαζαξζίαο. Γεκηνπξγνχληαη πγεηνλνκηθνί θίλδπλνη γηα φιε ηελ 

θνηλφηεηα Γνπξξίνπ.  

 

Δηθφλα 13.1: Δγθαηαιεηκκέλε Οηθνδνκή εληφο ηνπ Ππξήλα  

 

 

13.4. Γνκή θαη Υαξαθηήξαο Οηθηζκνχ  

 

13.4.1 Οη κνληέξλεο αλάγθεο ζηηο λέεο νηθνδνκέο έρνπλ σο απνηέιεζκα ηε δεκηνπξγία 

νηθνδνκψλ κε κεγάινπο φγθνπο ζε ζρέζε κε ηηο παιαηφηεξεο θαηνηθίεο εληφο 
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ηνπ ππξήλα. Οη επηδξάζεηο απφ θαηνηθίεο κε αζηηθά πξφηππα είλαη εκθαλείο 

φζν αθνξά ην κέγεζνο θαη ηε δηαξξχζκηζε ησλ φγθσλ, θαζψο θαη ησλ 

εμσηεξηθψλ ρψξσλ ησλ λέσλ ηππνινγηψλ. ηελ πεξίπησζε ηνπ Γνπξξίνπ, 

έρνπλ εληνπηζηεί λέεο θαηνηθίεο κε κεγάινπο φγθνπο νη νπνίνη δελ ζπλάδνπλ κε 

ηελ παξαδνζηαθή αξρηηεθηνληθή ηεο θνηλφηεηαο. Οη κεγάιεο πςνκεηξηθέο 

δηαθνξέο θαη ε θιίζε ηνπ εδάθνπο αλαγθάδνπλ ηνπο ηδηνθηήηεο λα 

ρξεζηκνπνηνχλ ςεινχο ηνίρνπο αληηζηήξημεο ή θνιψλεο γηα λα ρσξνζεηήζνπλ 

ην ζεκηηφ κέγεζνο ηεο θαηνηθίαο ηνπο (βι. Δηθφλεο 13.2 θαη 13.3). Oη 

αλαθεξφκελεο θαηνηθίεο βξίζθνληαη εθηφο ηνπ ππξήλα απνθεχγνληαο έηζη ηελ 

νπηηθή ζχγθξηζε κε ηηο παξαδνζηαθέο νηθνδνκέο, σζηφζν απφ ηελ ηάζε απηή 

δεκηνπξγείηαη θίλδπλνο αιινίσζεο ηεο παξαδνζηαθήο αξρηηεθηνληθήο θαη ηνπ 

θπζηθνχ ηνπίνπ.  

 

Δηθφλα 13.2 θαη Δηθφλα 13.3: Νέεο Οηθνδνκέο ζε Έδαθνο κε Κιίζε  

   

 

13.4.2 ε αξθεηέο πεξηπηψζεηο νη παξαδνζηαθέο νηθνδνκέο έρνπλ επηζθεπαζηεί κε 

πιηθά πνπ δελ ζπλάδνπλ κε ηα παξαδνζηαθά (βι. Δηθφλεο 13.4 θαη 13.5). Ζ 

επαλάρξεζε ησλ παξαδνζηαθψλ θηηξίσλ ελζαξξχλεηαη, αιιά ζα πξέπεη λα 

γίλεηαη κε ηα ζσζηά πιηθά γηα ηε δηαηήξεζε ηεο αξρηηεθηνληθήο θιεξνλνκηάο. 
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Δηθφλα 13.4 θαη Δηθφλα 13.5: Δπεκβάζεηο ζε Παξαδνζηαθέο Οηθνδνκέο  
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14. Αλάιπζε SWOT  

 

14.1 ε απηφ ην ζηάδην ηεο Πξνκειέηεο, θαηαγξάθεηαη ε αλάιπζε ησλ 

πιενλεθηεκάησλ/ δπλαηνηήησλ, κεηνλεθηεκάησλ/ αδπλακηψλ, επθαηξηψλ/ 

πξννπηηθψλ θαη απεηιψλ/ θηλδχλσλ αλάπηπμεο (αλάιπζε SWOT). Ζ Αλάιπζε 

SWOT εθπνλείηαη, ψζηε λα εμαρζνχλ ηα θχξηα ζέκαηα πνπ ζα πξέπεη λα 

αληηκεησπηζηνχλ ζηελ θνηλφηεηα, κε βάζε ηνλ Γεληθφ θαη Δηδηθφ ηφρν ηνπ 

ρεδίνπ.  

 

14.2 Γηα ηελ εμαγσγή ηεο Αλάιπζεο SWOT, έρεη ιεθζεί ππφςε φιν ην πιηθφ ην 

νπνίν ζπιιέγεθε θαη θαηαγξάθεθε ζηα πξνεγνχκελα Κεθάιαηα ηεο 

Πξνκειέηεο. πλνπηηθά, ζε απηφ ην ζηάδην αλαιχεηαη θαη αμηνινγείηαη ε 

πθηζηάκελε θαηάζηαζε ηεο πεξηνρήο κειέηεο, έηζη φπσο πξνέθπςε κε βάζε:  

 Σηο επηηφπηεο επηζθέςεηο ζηελ θνηλφηεηα, γηα ηε γεληθή αλαγλψξηζε ηνπ 

ραξαθηήξα ηεο θαη εληνπηζκνχ ησλ ζεκείσλ πνπ ρξήδνπλ επηπξφζζεηεο 

κειέηεο θαη αμηνιφγεζεο (ζε πξψην ζηάδην) θαη θαηφπηλ, γηα θαηαγξαθή 

βαζηθψλ ζηνηρείσλ ηεο πεξηνρήο κειέηεο (ρξήζεηο γεο, νδηθφ δίθηπν, 

αμηφινγα θηίξηα, αξραία κλεκεία θαη πεξηβαιινληηθφο πινχηνο).  

 Σελ αλάιπζε ησλ δεκνγξαθηθψλ θαη νηθνλνκηθψλ δεδνκέλσλ κε βάζε ηα 

επίζεκα ζηνηρεία ηεο ΤΚ.  

 Σε ζπιινγή ζηνηρείσλ απφ ην Κνηλνηηθφ πκβνχιην θαη ηηο αξκφδηεο 

Γεκφζηεο Τπεξεζίεο, π.ρ.: Δπαξρηαθή Γηνίθεζε Λεπθσζίαο, Σκήκα 

Γεκνζίσλ Έξγσλ, Σκήκα Πεξηβάιινληνο Σκήκα Κηεκαηνινγίνπ θαη 

Υσξνκεηξίαο, θ.α.  

 Σηο ζπλερείο επαθέο κε ην Κνηλνηηθφ πκβνχιην γηα θαηαγξαθή 

πξνθαηαξθηηθψλ απφςεσλ θαη πξνηάζεσλ.  

 Σε Γεκφζηα πδήηεζε κε ηνπο θαηνίθνπο θαη ηηο δηαβνπιεχζεηο κε δηάθνξνπο 

εκπιεθφκελνπο θνξείο θαη νξγαλσκέλα ζχλνια.  

 

14.3 Ζ Αλάιπζε SWOT παξνπζηάδεηαη ζηνλ Πίλαθα 14.1 πνπ αθνινπζεί.  
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Πίλαθαο 14.1: Αλάιπζε SWOT γηα ηελ θνηλφηεηα Γνχξξη   
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Ηζρχο ρεδίνπ Αλάπηπμεο (Γήισζε 

Πνιηηηθήο) (βι. 5.2.1– 5.2.6) 

Απξνζδηφξηζηνο αλαπηπμηαθφο ξφινο ζηελ 

πεξηθέξεηα (βι. 5.1.1– 5.1.4)  

Αμηνπνίεζε θξαηηθψλ ρξεκαηνδνηηθψλ 

πξνγξακκάησλ θαη πξνγξακκάησλ 

πξνεξρφκελσλ απφ ηελ Δ.Δ. (βι. 10.2 θαη 

10.3) 

Έιιεηςε νινθιεξσκέλνπ πεξηθεξεηαθνχ 

ρσξνηαμηθνχ ζρεδηαζκνχ θαη κε πηνζέηεζε 

πνιπθεληξηθήο ρσξνηαμηθήο πνιηηηθήο     

(βι. 5.1.4) 
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θ
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ζ
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 Αδπλακίεο δηνηθεηηθήο πθήο (βι. 5.1.5) 

Πξνψζεζε δηαδηθαζίαο αλαδηάξζξσζεο ηεο 

Κππξηαθήο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο           

(βι. 5.1.6) 

Αδπλακίεο θαη δπζιεηηνπξγίεο ζπζηήκαηνο 

Κππξηαθήο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο                

(βι. 5.1.5)  
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ρεηηθή γεσγξαθηθή εγγχηεηα κε ηελ αζηηθή 

πεξηνρή Λεπθσζίαο (βι. 3.2 θαη 5.3) 
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Αχμεζε πιεζπζκνχ θαηά ηελ ηειεπηαία 

δεθαεηία (βι. 4.2.2– 4.2.5) 

Σάζε κείσζεο πιεζπζκνχ θαηά ηελ 

πεξίνδν 1960– 2001 (βι. 4.2.2– 4.2.5)  

Αμηνπνίεζε ζρεδίσλ Κξαηηθήο ηεγαζηηθήο 

Πνιηηηθήο (βι. 10.2.1 θαη 10.2.2) 
 

Δπνρηθέο απμήζεηο πιεζπζκνχ (βι. 4.2.4)    

 
Σάζεηο σξίκαλζεο ή/ θαη γήξαλζεο 

πιεζπζκνχ (βι. 4.2.6 θαη 4.2.7) 
  

εκαληηθφο βαζκφο θνηλσληθήο 

δξαζηεξηνπνίεζεο θαη πξαγκαηνπνίεζεο 

εηήζησλ θνηλσληθψλ εθδειψζεσλ (βι. 4.1) 
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 Ύπαξμε ρψξσλ εζηίαζεο θαη ρψξσλ 

πξαγκαηνπνίεζεο θνηλσληθψλ εθδειψζεσλ 

(βι. 4.1)  

Δμάξηεζε ππεξεζηψλ αλαςπρήο απφ 

αζηηθή πεξηνρή Λεπθσζίαο (βι. 4.1.4) 
  

 
Γπζθνιίεο πξφζβαζεο ζην ρψξν ηνπ 

Κνηλνηηθνχ Ηαηξείνπ (βι. 9.3.3) 
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Κνηλνηηθφ γήπεδν πνδνζθαίξνπ (βι. 9.4.4)  

Πξνγξακκαηηζκνί ΚΟΑ γηα αλαβάζκηζε 

θνηλνηηθνχ γεπέδνπ θαη γηα δεκηνπξγία 

γεπέδνπ futsal (βι. 9.4.4 θαη 12.2) 

 

  

Αμηνπνίεζε Πξνγξακκάησλ Κππξηαθνχ 

Οξγαληζκνχ Αζιεηηζκνχ (βι. 10.2.21– 

10.2.24) 
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 Λεηηνπξγία εξγαζηεξίνπ πθαληηθήο                  

θαη αγξνηνπξηζηηθψλ θαηαιπκάησλ                

(βι. 4.3.11 θαη 4.3.14)  

Δμάξηεζε απαζρφιεζεο ζε θιάδνπο ηνπ 

δεπηεξνγελνχο θαη ηξηηνγελνχο ηνκέα απφ 

αζηηθή πεξηνρή Λεπθσζίαο (βι. 4.3.4, 

4.3.11 θαη 4.3.14)  

Αμηνπνίεζε Πξνγξάκκαηνο Αγξνηηθήο 

Αλάπηπμεο (βι. 10.3.25– 10.3.30) 
 

Μηθξφο αξηζκφο εκπνξηθψλ κνλάδσλ γηα 

θάιπςε βαζηθψλ αλαγθψλ πιεζπζκνχ            

(βι. 4.3.14) 

Δμαξηήζεηο θνηλσληθψλ εμππεξεηήζεσλ 

απφ γεηηνληθέο θνηλφηεηεο θαη αζηηθή 

πεξηνρή Λεπθσζίαο (βι. 4.3.14, 5.1.1 θαη  

5.1.2)  

  

Αλάπηπμε παξαζεξηζηηθήο θαηνηθίαο         

(βι. 4.2.4 θαη 5.1.2) 
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Με δηέιεπζε ππεξηνπηθψλ δξφκσλ κε 

πςειφ θφξην απφ ηνλ ππξήλα ηεο 

θνηλφηεηαο (βι. 5.3.4) 

Δπηβάξπλζε ηνπ κνλαδηθνχ ππεξηνπηθνχ 

άμνλα πξφζβαζεο απφ θνξηεγά ηνπ 

ιαηνκείνπ Φαξκαθά θαη ππνρξεσηηθή 

δηέιεπζε απφ ην Καιφ Υσξηφ (βι. 5.3.2) 

Γπλαηφηεηα δηάλνημεο δξφκνπ γηα 

πξφζβαζε ησλ θνξηεγψλ απεπζείαο ζην 

δξφκν Λεπθσζίαο– Παιαηρσξίνπ (βι. 5.3.2) 

θαη δπλαηφηεηα ζχλδεζεο θνηλφηεηαο κε ηνλ 

άμνλα ζηελ ηνπνζεζία Αγία Κνξψλε       

(βι. 5.3.2) 

 

 

ηελνί ζπιιεθηήξηνη δξφκνη κε θιεηζηέο 

ζηξνθέο θαη ζηάζκεπζε νρεκάησλ παξά 

ηελ νδφ πνπ πξνθαινχλ πεξηνδηθή 

ζπκθφξεζε (βι. 5.3.5– 5.3.8) 

  

 
Πξνβιήκαηα θαηνιηζζήζεσλ θαηά κήθνο 

ηνπ θχξηνπ δξφκνπ (βι. 5.3.4) 
  

Παξαδνζηαθνί δξφκνη πνπ δελ 

ρξεζηκνπνηνχληαη απφ απηνθίλεηα θαη 

ζπκβάινπλ ζηε δηαηήξεζε ηνπ ραξαθηήξα 

ηνπ νηθηζκνχ (βι. 5.3.6)   

Πξνβιήκαηα πξνζβαζηκφηεηαο γηα 

εκπνδηδφκελα άηνκα, απνπζία 

πεδνδξνκίσλ απφ ζπιιεθηήξηνπο δξφκνπο 

(βι. 5.3.5– 5.3.6) 

  

Ύπαξμε νξγαλσκέλνπ ρψξνπ ζηάζκεπζεο 

ζηελ είζνδν ηνπ παξαδνζηαθνχ ππξήλα 

(βι. 5.3.8) 

Πξνβιήκαηα ππεξρείιηζεο ηνπ ρψξνπ 

ζηάζκεπζεο θαηά ηηο πεξηφδνπο αηρκήο            

(βι. 5.3.8)  

Γπλαηφηεηα θαηαζθεπήο ππφγεηνπ ρψξνπ 

ζην ίδην ζεκείν ή/ θαη θαηαζθεπή επηπιένλ 

ρψξσλ ζηάζκεπζεο (βι. 5.3.8) 
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Ηθαλνπνηεηηθφ επίπεδν δεκφζησλ 

ππνδνκψλ ειεθηξνδφηεζεο, χδξεπζεο θαη 

ηειεπηθνηλσληψλ (βι. 9.1 θαη 9.2) 

 
Δλίζρπζε Σερλνινγηψλ Πιεξνθνξηθήο θαη 

Δπηθνηλσληψλ (βι. 2.2.2 θαη 2.2.3) 
 

 
Έιιεηςε νινθιεξσκέλνπ απνρεηεπηηθνχ 

ζπζηήκαηνο (βι. 9.1) 

Σξνρνδξφκεζε απνρεηεπηηθνχ δηθηχνπ ζε 

ζπλεξγαζία κε ηηο γεηηνληθέο θνηλφηεηεο 

(ζχκπιεγκα) (βι. 9.1.3) 
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Καιέο θιηκαηνινγηθέο ζπλζήθεο (βι. 3.3)    

Δζληθφ Γαζηθφ Πάξθν Μαραηξά θαη Κξαηηθά 

Γάζε Παιινχξαο θαη Αζθνπέινπ πνπ 

εκπίπηνπλ ζηελ θνηλφηεηα (βι. 8.4.10) 

 
Πξνψζεζε ελαιιαθηηθνχ ηνπξηζκνχ (π.ρ 

νηθνηνπξηζκνχ) 

Μεγάινο θίλδπλνο δαζηθψλ ππξθαγηψλ           

(βι. 13.1.4) 

Πνηακνί Γνπξξίνπ, Φαξκαθά, Υαξθαπνχ, 

Άγηνπ Μάκα θαη αξθεηά αξγάθηα (βι. 8.3.2) 

Ρχπαλζε πνηακψλ απφ δηαβξνρή πιηθψλ 

ηνπ ιαηνκείνπ (βι. 13.1.1) 
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Εψλε Δηδηθήο Πξνζηαζίαο (ΕΔΠ) ηνπ 

δηθηχνπ «ΦΤΖ 2000» «Πεξηνρή Σδηψληα» 

θαη Πεξηνρή Πξνζηαζίαο «Γάζνο Μαραηξά» 

(βι. 8.4.16) 

 
Πξνψζεζε ελαιιαθηηθνχ ηνπξηζκνχ (π.ρ 

νηθνηνπξηζκνχ) 

Γηάζπαξηε αλάπηπμε θαη πνιηηηθή 

κεκνλσκέλεο θαηνηθίαο: πηζαλφο 

επεξεαζκφο νηθνινγίαο πεξηνρήο                  

(βι. 5.2.15) 

πζηάδα αμηφινγσλ/ αησλφβησλ ειηψλ θαη 

παιαηφο πιάηαλνο (βι. 8.6.2) 
 

Αμηνιφγεζε θαη θήξπμε σο 

πξνζηαηεπφκελεο απφ ην Σκήκα Γαζψλ          

(βι. 8.6.2) 

 

Καηαξξάθηεο ζηηο πεξηνρέο «Μαπξίηζηνο» 

θαη «Σξηπνχιε» (βι. 8.7.1) 
 

Αμηνπνίεζε θαηαξξαθηψλ γηα ηελ 

πξνζέιθπζε επηζθεπηψλ. Πηζαλή ζχλδεζε 

κε κειινληηθά κνλνπάηηα ηεο Φχζεο  

 

Μνλνπάηη ηεο Φχζεο «Μνλνπάηη Γνχξξη» 

(βι. 8.9.2) 
 Πξνψζεζε πεξηπαηεηηθνχ ηνπξηζκνχ  

Πεξηνρέο κε ζνβαξέο ελδείμεηο 

κεηαιινθνξείαο (βι. 8.2.3) 
 Αμηνπνίεζε κεηαιιεπηηθνχ πινχηνπ  
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Πξνβιήκαηα ιφγσ κεηαθηλήζεηο θνξηεγψλ 

ζην δξφκν Γνπξξίνπ– Φαξκαθά απφ/ πξνο 

ην ιαηνκείν Φαξκαθά (βι. 5.3.2, 11.4 θαη 

13.1.1) 

  

 

θφλε, ερνξχπαλζε θαη δνκηθά/ ζηαηηθά 

πξνβιήκαηα εμαηηίαο ησλ ιαηνκηθψλ 

εξγαζίεο, ηεο ιεηηνπξγίαο κεραλεκάησλ θαη 

ηηο κεηαθηλήζεηο θνξηεγψλ απφ/ πξνο ην 

ιαηνκείν Φαξκαθά (βι. 11.4, 13.1.1 θαη 

13.1.2)  

  

 
Καηνιηζζήζεηο βξάρσλ ζηελ είζνδν ηεο 

θνηλφηεηαο (βι. 13.1.3) 
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 εκαληηθφ απφζεκα δηαηεξεηέσλ θαη  

αμηφινγσλ νηθνδνκψλ παξαδνζηαθήο 

αξρηηεθηνληθήο (βι. 7.2, Παξάξηεκα ΗΗΗ θαη 

Υάξηε 11) 

 

Αμηνπνίεζε θαη εθαξκνγή δηαηάγκαηνο θαη 

ζρεηηθψλ θηλήηξσλ γηα δηαηεξεηέεο 

νηθνδνκέο (βι. 10.2.3– 10.2.9)   
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Αξραία Μλεκεία (Β‟ Πίλαθα): εθθιεζία 

Αγίνπ Γεσξγίνπ θαη ηέζζεξηο (4) 

παξαδνζηαθέο νηθίεο (βι. 7.2)  

 

Αμηνπνίεζε επηρνξεγήζεσλ ηνπ Σκήκαηνο 

Αξραηνηήησλ γηα εξγαζίεο ζπληήξεζεο θαη 

απνθαηάζηαζεο ζε νηθνδνκέο πνπ είλαη 

θεξπγκέλεο ζε Αξραία Μλεκεία                      

(βι. 10.2.10– 10.2.16) 

 

Αμηφινγα αξρηηεθηνληθά ζηνηρεία/ ζεκεία 

αλαθνξάο: εθθιεζία Αγίνπ Γεσξγίνπ, 

βξχζεο θαη θαηαζθεπαζηηθέο ιεπηνκέξεηεο 

παξαδνζηαθήο αξρηηεθηνληθήο (βι. 7.4 θαη 

7.6)  

 
Γεκηνπξγία Μνπζείνπ Λατθήο Σέρλεο             

(βι. 12.2) 
 

Παξαδνζηαθφ εξγαζηήξην πθαληηθήο               

(βι. 4.3.11 θαη 7.5.2) 
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Ηζρχο ρεδίνπ Αλάπηπμεο (Γήισζε 

Πνιηηηθήο) (βι. 5.2.1– 5.2.6) 

Με θαζνξηζκφο πνιενδνκηθψλ δσλψλ           

(βι. 5.2.1) 

Δμεηδίθεπζε Γήισζεο Πνιηηηθήο ζε ζρέζε 

κε ηηο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο/ πξφλνηεο γηα 

ηελ αξρηηεθηνληθή θαη ηνλ αηζζεηηθφ έιεγρν 

ησλ νηθνδνκψλ (βι. 5.2.3– 5.2.16) 

Απνπζία εμεηδηθεπκέλνπ θαη 

νινθιεξσκέλνπ ρεδίνπ Αλάπηπμεο πνπ λα 

ιακβάλεη ππφςε ηηο ηδηαηηεξφηεηεο θάζε 

πεξηνρήο (βι. 5.2.3– 5.2.16) 
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Πεξίθιεηζηα ηεκάρηα ζηηο πεξηνρέο θαηνηθίαο 

(βι. 5.2.20 θαη 13.2)   
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Κιηκαθσηή δηάηαμε νηθηζκνχ ζηε 

βνπλνπιαγηά πνπ πξνζθέξεη αμηφινγε ζέα 

(βι. 6.2.1, 6.3.2 θαη 7.7) 

Αζχλδεηα αξρηηεθηνληθά ζηνηρεία λέσλ 

νηθνδνκψλ πξνο ηηο παξαδνζηαθέο. 

Αιινίσζε παξαδνζηαθήο αξρηηεθηνληθήο θαη 

θπζηθνχ ηνπίνπ (βι. 13.4) 

  

εκαληηθφ απφζεκα δηαηεξεηέσλ θαη  

αμηφινγσλ νηθνδνκψλ παξαδνζηαθήο 

αξρηηεθηνληθήο (βι. 7.2, Παξάξηεκα ΗΗΗ θαη 

Υάξηε 11) 

Καθή θαηάζηαζε θαη εγθαηάιεηςε αξθεηψλ 

νηθνδνκψλ ηνπ ππξήλα (βι. 13.3 θαη Υάξηε 

9) 

Αμηνπνίεζε θαη εθαξκνγή δηαηάγκαηνο θαη 

ζρεηηθψλ θηλήηξσλ γηα δηαηεξεηέεο 

νηθνδνκέο (βι. 10.2.3– 10.2.9)   

 

  

Αμηνπνίεζε ρεδίνπ Παξνρήο 

επηρνξεγήζεσλ ηνπ Κφζηνπο Αλέγεξζεο/ 

Δπηδηφξζσζεο Οηθνδνκψλ (βι. 10.2.17– 

10.2.20) 

 

Αξραία Μλεκεία (Β‟ Πίλαθα): εθθιεζία 

Αγίνπ Γεσξγίνπ θαη ηέζζεξηο (4) 

παξαδνζηαθέο νηθίεο (βι. 7.2) 

 

Αμηνπνίεζε επηρνξεγήζεσλ ηνπ Σκήκαηνο 

Αξραηνηήησλ γηα εξγαζίεο ζπληήξεζεο θαη 

απνθαηάζηαζεο ζε νηθνδνκέο πνπ είλαη 

θεξπγκέλεο ζε Αξραία Μλεκεία                      

(βι. 10.2.10– 10.2.16) 
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Αμηφινγα αξρηηεθηνληθά ζηνηρεία/ ζεκεία 

αλαθνξάο: εθθιεζία Αγίνπ Γεσξγίνπ, 

βξχζεο θαη θαηαζθεπαζηηθέο ιεπηνκέξεηεο 

παξαδνζηαθήο αξρηηεθηνληθήο (βι. 7.4 θαη 

7.6) 

 
Αμηνπνίεζε ρεδίνπ Αγξνηνπξηζκνχ              

(βι. 10.3.18– 10.3.24) 
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Διιηπείο ππεξεζίεο πγείαο ζηηο πεξηπηψζεηο 

έθηαθησλ ηαηξηθψλ πεξηζηαηηθψλ (βι. 11.4) 
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15. Υσξηθή θαη Λεηηνπξγηθή πλνρή ησλ Κνηλνηήησλ ηνπ 

πκπιέγκαηνο 

 

15.1 Ζ θνηλφηεηα Γνχξξη απνηειεί κέξνο ηνπ ζπκπιέγκαηνο ησλ θνηλνηήησλ Άγηνο 

Δπηθάληνο, Γνχξξη, Καιφ Υσξηφ (Οξεηλήο) θαη Μηηζεξφ, γηα ην νπνίν 

πξνθεξχρζεθε Γηαγσληζκφο γηα εηνηκαζία ηνπ παξφληνο Ρπζκηζηηθνχ ρεδίνπ. 

Απνηειψληαο θνηλφηεηεο ηεο Οξεηλήο Λεπθσζίαο, νη θνηλφηεηεο παξνπζηάδνπλ 

ρσξηθή ζπλνρή, θαζψο θαη θνηλά πξνβιήκαηα ηα νπνία δεκηνπξγνχλ 

δπλαηφηεηεο πινπνίεζεο θνηλψλ έξγσλ πεξηθεξεηαθήο ζεκαζίαο, ζηνηρείν ην 

νπνίν επηζεκαίλεηαη φηη δηαθάλεθε ζηα πιαίζηα ηεο θνηλσληθήο δηαβνχιεπζεο. 

Χζηφζν, νη θνηλφηεηεο παξνπζηάδνπλ αξθεηέο δηαθνξνπνηήζεηο ηφζν ζε φηη 

αθνξά ζηελ πθηζηάκελή ηνπο θαηάζηαζε, φζν ζηηο ηάζεηο αλάπηπμεο ηνπο.  

 

15.2 Οη θνηλφηεηεο απνηεινχλ θαηεμνρήλ πεξηνρέο θαηνηθίαο θαη ε γεηηλίαζε ηνπο κε 

ηελ αζηηθή πεξηνρή Λεπθσζίαο, έρεη επλνήζεη ηηο ζπλζήθεο δηακνλήο ζηελ 

θνηλφηεηα θαη απαζρφιεζεο ζηελ αζηηθή πεξηνρή. Μεγαιχηεξε πιεζπζκηαθά 

θνηλφηεηα απνηειεί ην Μηηζεξφ (1.000 πεξίπνπ θάηνηθνη ζήκεξα), ελψ 

αθνινπζνχλ ην Καιφ Υσξηφ (Οξεηλήο), ν Άγηνο Δπηθάληνο θαη ηέινο ην Γνχξξη, 

κε κφληκν πιεζπζκφ ηεο ηάμεο πεξίπνπ ησλ 750, 419 θαη 300 αηφκσλ, 

αληίζηνηρα. Με εμαίξεζε ηελ θνηλφηεηα Μηηζεξνχ, ζηηο άιιεο ηξεηο (3) θνηλφηεηεο 

παξνπζηάδεηαη αλάπηπμε παξαζεξηζηηθήο θαηνηθίαο, σο απνηέιεζκα ηνπ 

νξεηλνχ αλάγιπθνπ, ηνπ δαζψδνπο ηνπίνπ θαη ηνπ θιίκαηνο (ηδηαίηεξα ζηνλ 

Άγην Δπηθάλην θαη ην Γνχξξη).  

 

15.3 Σν Μηηζεξφ θαη ην Καιφ Υσξηφ (Οξεηλήο) βξίζθνληαη κεξηθψο πιεζηέζηεξα 

ρηιηνκεηξηθά κε ηελ πξσηεχνπζα, ζε ζρέζε κε ηνλ Άγην Δπηθάλην θαη ην Γνχξξη, 

σζηφζν νη ζπλζήθεο νδηθήο πξνζπέιαζεο/ πξνζβαζηκφηεηαο δελ 

παξνπζηάδνπλ νπζηψδεηο δηαθνξέο ζε φηη αθνξά ηηο επθνιίεο πξφζβαζεο ζε 

θνηλνηηθέο παξνρέο θαη ππεξεζίεο. Πάγην αίηεκα γηα ηηο ηέζζεξηο (4) θνηλφηεηεο 

ηνπ ζπκπιέγκαηνο, θαζψο θαη γηα φιεο ηηο θνηλφηεηεο ηεο πεξηνρήο, απνηειεί ε 

θαηαζθεπή ηνπ απηνθηλεηφδξνκνπ Λεπθσζίαο– Παιαηρσξίνπ, ν νπνίνο 

δχλαληαη λα βειηηψζεη ζεκαληηθά ηηο ζπλζήθεο πξφζβαζεο θαη πξνζπέιαζεο 

ζηελ επξχηεξε πεξηνρή θαη λα ζπκβάιεη ζεηηθά ζηε δηαηήξεζε ή/ θαη αχμεζε 

ησλ πιεζπζκηαθψλ κεγεζψλ ηνπο.  
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15.4 Γεγνλφο απνηειεί φηη νη ηέζζεξηο (4) θνηλφηεηεο νπδέπνηε αλέπηπμαλ 

νπνηνδήπνηε δηνηθεηηθφ ή άιιν ξφιν ζηελ πεξηθέξεηα, θαζψο δεκηνπξγήζεθαλ 

δηνηθεηηθέο θαη νηθνλνκηθέο εμαξηήζεηο απφ κεγαιχηεξεο δηνηθεηηθά θνηλφηεηεο 

ηεο Οξεηλήο Λεπθσζίαο, φπσο ε Κιήξνπ. Μεξηθή δηαθνξνπνίεζε ηείλεη λα 

παξνπζηάδεη ζε φηη αθνξά ηε ζέζε– ξφιν ζηελ πεξηθέξεηα ην Μηηζεξφ, θαζψο 

νη κεηαιιεπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο πνπ αλαπηχρζεθαλ ζηελ πεξηνρή ηνπ, 

δεκηνχξγεζαλ εηζνδεκαηηθνχο πφξνπο πνπ δηνρεηεχζεθαλ παγθχπξηα. ήκεξα 

νη ππφ κειέηε θνηλφηεηεο πξνζθέξνπλ ππεξεζίεο πνπ είλαη θαηά βάζε ηνπηθέο 

θαη ηείλνπλ λα κελ δηαθνξνπνηνχληαη απφ απηέο πνπ παξέρνληαη ζε πνιιέο 

θνηλφηεηεο ηεο ππαίζξνπ. αθείο είλαη νη εμαξηήζεηο ησλ θνηλνηήησλ ζε ζέκαηα 

απαζρφιεζεο, πγείαο, εθπαίδεπζεο, αλαςπρήο θαη παξνρήο πνηθίισλ 

θαηαλαισηηθψλ εηδψλ απφ ηελ αζηηθή πεξηνρή Λεπθσζία θαη απφ γεηηνληθέο 

θνηλφηεηεο.  

 

15.5 Δηδηθφηεξα, ζε φηη αθνξά ζηνλ ηνκέα ηεο πγείαο ηνλίζηεθαλ νη ειιηπείο 

παξερφκελεο ππεξεζίεο πγείαο ζηηο πεξηπηψζεηο έθηαθησλ ηαηξηθψλ 

πεξηζηαηηθψλ, εμαηηίαο ηεο κεγάιεο απφζηαζεο ησλ θνηλνηήησλ απφ ην Γεληθφ 

Ννζνθνκείν Λεπθσζίαο θαη ηεο κε θαηάιιειεο ζηειέρσζεο ηνπ Κέληξνπ Τγείαο 

Κιήξνπ (ζε πξνζσπηθφ θαη ηαηξηθφ εμνπιηζκφ) γηα θάιπςε ηέηνησλ 

πεξηζηαηηθψλ. Διιείςεηο ηνλίζηεθαλ θαη ζην ζέκα ηεο δαζνπξνζηαζίαο, πνπ 

δεκηνπξγνχλ ηελ αλάγθε δεκηνπξγίαο Πεξηθεξεηαθνχ Ππξνζβεζηηθνχ ηαζκνχ. 

Πξφζζεηα, δεδνκέλεο ηεο έιιεηςεο απνρεηεπηηθνχ δηθηχνπ ζε φιεο ηηο 

θνηλφηεηεο, γηα ζθνπνχο κείσζεο ηπρφλ επηθαιχςεσλ θαη αχμεζεο ηεο 

νηθνλνκηθήο ηνπο βησζηκφηεηαο, σθέιηκε ζα ήηαλ ε πξνψζεζε ησλ έξγσλ 

πινπνίεζεο ηνπ δηθηχνπ πεξηθεξεηαθά.   

 

15.6 ε φηη αθνξά ζηηο ηάζεηο αλάπηπμεο, αθελφο νη θνηλφηεηεο Καιφ Υσξηφ 

(Οξεηλήο) θαη Μηηζεξφ, ηείλνπλ λα αλαπηχζζνληαη πεξηζζφηεξν σο πεξηαζηηθέο 

ηεο Δπαξρίαο Λεπθσζίαο θαη εκθαλίδνπλ ζπγθξηηηθά πιενλεθηήκαηα πνπ 

έγθεηληαη ζηνλ γεσινγηθφ πινχην θαη ηε κεηαιιεπηηθή παξάδνζε, αληίζηνηρα. 

Δπνκέλσο, νη δχν απηέο θνηλφηεηεο δχλαληαη λα ζηεξηρηνχλ ζε απηά ηα ζηνηρεία 

γηα αχμεζε ηεο επηζθεςηκφηεηάο ηνπο θαη αλάπηπμεο ελαιιαθηηθψλ 

δξαζηεξηνηήησλ (π.ρ.: νηθνηνπξηζκφο, γεσινγηθφο ηνπξηζκφο θαη πεξηπαηεηηθφο 

ηνπξηζκφο) θαη λα εζηηάζνπλ ζηε δεκηνπξγία ππνδνκψλ θαη θνηλσληθψλ 

παξνρψλ πνπ ζα εμππεξεηνχλ ηφζν ηνπο ληφπηνπο, φζν θαη ηνπο επηζθέπηεο. 

Δηδηθφηεξα, ζην Καιφ Υσξηφ (Οξεηλήο) νη θνηλσληθέο παξνρέο ζα κπνξνχλ λα 
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εληζρχζνπλ ηελ αλάπηπμε παξαζεξηζηηθήο θαηνηθίαο, πνπ ήδε παξνπζηάδεηαη. 

Αθεηέξνπ, ν Άγηνο Δπηθάληνο θαη ην Γνχξξη, έρνληαο πεξηζζφηεξν νξεηλφ 

ραξαθηήξα θαη κηθξφηεξν πιεζπζκηαθφ κέγεζνο, ηείλνπλ λα αλαπηχζζνπλ ζε 

κεγαιχηεξν βαζκφ ηελ παξαζεξηζηηθή θαηνηθία, ε νπνία εληζρχεη ηε κφληκε 

θαηνηθία. ην Γνχξξη ηα έξγα απνθαηάζηαζεο –πνπ ήδε έγηλαλ  ζε νξηζκέλν 

βαζκφ– θαη ε ιεηηνπξγία αγξνηνπξηζηηθψλ θαηαιπκάησλ, έρνπλ απμήζεη ηελ 

ειθπζηηθφηεηα ηνπ νηθηζκνχ θαη κπνξνχλ λα απνηειέζνπλ παξάδεηγκα θαη ζηνλ 

Άγην Δπηθάλην, φπνπ ν βαζκφο απνθαηάζηαζεο παξαδνζηαθψλ νηθνδνκψλ 

είλαη πνιχ πεξηνξηζκέλνο. Δπνκέλσο, νη δχν απηέο θνηλφηεηεο δχλαληαη λα 

εκπινπηίζνπλ ηνλ νηθηζκφ κε ρξήζεηο θαη ιεηηνπξγίεο πνπ ζα βειηηψλνπλ ηελ 

πνηφηεηα δσήο ηνπ πιεζπζκνχ (κφληκνπ θαη επνρηθνχ) θαη ζα απνηειέζνπλ 

βάζε γηα αλάπηπμε ελαιιαθηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ (αγξνηνπξηζκφο, 

νηθνηνπξηζκφο θαη πεξηπαηεηηθφο ηνπξηζκφο).  

 

15.7 Δλ θαηαθιείδη, ε ιεηηνπξγηθή ζχλδεζε ησλ θνηλνηήησλ κπνξεί λα πξνθχςεη 

κέζα απφ έξγα πεξηθεξεηαθήο ζεκαζίαο (απηνθηλεηφδξνκνο Λεπθσζίαο– 

Παιαηρσξίνπ, Πεξηθεξεηαθφο ηαζκφο Α‟ Βνεζεηψλ, Πεξηθεξεηαθφο 

Ππξνζβεζηηθφο ηαζκφο, απνρεηεπηηθφ δίθηπν θ.α.). Έξγα κηθξφηεξεο 

θιίκαθαο, ηα νπνία θξίλνληαη απαξαίηεηα γηα ηε βειηίσζε ηνπ πεξηβάιινληνο 

θαηνίθεζεο, θξίλεηαη φηη δελ ρξήδνπλ ιεηηνπξγηθήο ζχλδεζεο κεηαμχ ησλ 

θνηλνηήησλ. χλδεζε ησλ έξγσλ πνπ κπνξεί λα πινπνηεζνχλ ζε θάζε 

θνηλφηεηα γηα ελίζρπζε ηνπ ραξαθηήξα θαη ηεο ελδνγελνχο δπλακηθήο ηνπο, 

ηείλεη λα πξνθχςεη εθφζνλ πινπνηεζεί έλαο πην νινθιεξσκέλνο θαη 

πεξηθεξεηαθφο ζρεδηαζκφο, φπνπ ζα θαζνξίδνληαη κε ζαθήλεηα νη ελαιιαθηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο πνπ δχλαληαη λα αλαπηπρζνχλ ζε θάζε θνηλφηεηα θαη νη 

κέζνδνη ζχλδεζεο ηνπο, π.ρ.: ζχλδεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ηνπξηζκνχ ζην Καιφ 

Υσξηφ (Οξεηλήο) κε ηνλ αληίζηνηρν ζην Μηηζεξφ θαη κεηέπεηηα ζχλδεζε ηνπ 

επηκέξνπο πιηθνχ εθπαηδεπηηθνχ ηνπξηζκνχ κε ηνλ πεξηπαηεηηθφ ηνπξηζκφ ζηνλ 

Άγην Δπηθάλην θαη ζην Γνχξξη (βι. πην αλαιπηηθά Κεθάιαην 16 γηα θάζε 

θνηλφηεηα).  
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16. Καζνξηζκφο Θεκάησλ πνπ Υξήδνπλ πεξαηηέξσ Μειέηεο θαη 

Γεληθή ηξαηεγηθή Αλάπηπμεο  

 

16.1 Ζ αλάιπζε πνπ πξνεγήζεθε ζηα Κεθάιαηα 3 έσο 15, πεξηιακβαλνκέλεο ηεο 

Αλάιπζεο SWOT (Κεθάιαην 14), νδήγεζε ζηε δηάγλσζε ηεο πθηζηάκελεο 

θαηάζηαζεο ζηελ θνηλφηεηα. Έρνληαο σο βάζε ηε δηάγλσζε ηεο πθηζηάκελεο 

θαηάζηαζεο θαη πξνο επίηεπμε ησλ ηφρσλ ηνπ ρεδίνπ ην παξφλ Κεθάιαην 

πεξηιακβάλεη ηα εμήο:  

1. Δμεηδίθεπζε ησλ ζεκάησλ εθείλσλ, πνπ ζχκθσλα κε ηελ επηζηεκνληθή 

πξνζέγγηζε ηεο Οκάδαο Μειέηεο, ζα πξέπεη λα αληηκεησπηζηνχλ θαη λα 

ιεθζνχλ πξψηηζηα ππφςε ζην Ρπζκηζηηθφ ρέδην.  

2. Γηακφξθσζε θαη δηαηχπσζε ηεο Γεληθήο ηξαηεγηθήο Αλάπηπμεο, ε νπνία 

ζα εμεηδηθεχεηαη ζηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηεο θνηλφηεηαο.  

 

16.2 Σα θχξηα ζέκαηα ηα νπνία έρνπλ πξνθχςεη απφ ηε δηάγλσζε ηεο πθηζηάκελεο 

θαηάζηαζεο θαη απφ ηελ Αλάιπζε SWOT, ηα νπνία ρξήδνπλ πεξαηηέξσ 

κειέηεο γηα ηελ επίηεπμε ησλ ηφρσλ ηνπ Ρπζκηζηηθνχ ρεδίνπ είλαη ηα εμήο:  

 To Γνχξξη απνηειεί κία θνηλφηεηα ε νπνία ραξαθηεξίδεηαη γηα ην νξεηλφ ηεο 

αλάγιπθν θαη ηα αμηφινγα ζηνηρεία θπζηθνχ πεξηβάιινληνο θαη 

παξαδνζηαθήο αξρηηεθηνληθήο. Ο παξαδνζηαθφο ππξήλαο ηεο θνηλφηεηαο 

ζήκεξα παξνπζηάδεη ηάζεηο απνθαηάζηαζεο, πνπ νθείιεηαη ζην ελδηαθέξνλ 

ην νπνίν έρνπλ εθδειψζεη ηφζν ληφπηνη θαη απφδεκνη, φζν θαη μέλνη νη 

νπνίνη έρνπλ επηζθεθηεί ηελ θνηλφηεηα θαη ηελ έρνπλ επηιέμεη γηα ζθνπνχο 

παξαζεξηζκνχ, ζπκβάιινληαο έηζη ζηελ χπαξμε επνρηθνχ πιεζπζκνχ.  

 Ζ ζπλέρηζε ηεο ηάζεο δηαηήξεζεο θαη απνθαηάζηαζεο ηνπ αξρηηεθηνληθνχ 

πινχηνπ ηνπ Γνπξξίνπ, θαζψο θαη ε πξνζηαζία θαη δηαθχιαμή ηνπ, θξίλνληαη 

θαίξηαο ζεκαζίαο σο πξνο ηελ απφδνζε ελφο ηδηαίηεξνπ/ κνλαδηθνχ 

ραξαθηήξα ζηνλ νηθηζκφ, πνπ κπνξεί λα ζπλδπαζηεί κε ηα ζηνηρεία θπζηθνχ 

πεξηβάιινληνο. Μεηαμχ ησλ ζηνηρείσλ απηψλ αλαθέξνληαη νη θαηαξξάθηεο, 

νη δαζψδεηο θξαηηθέο εθηάζεηο, ην Μνλνπάηη ηεο Φχζεο «Γνχξξη» θαη ε 

πεξηνρή «Σδηψληα» πνπ εληάζζεηαη ζην δίθηπν «ΦΤΖ 2000». Ζ θαηάιιειε 

πξνζηαζία, αλάδεημε θαη αμηνπνίεζε ησλ αλαθεξφκελσλ ζηνηρείσλ, θξίλεηαη 

φηη κπνξνχλ λα απνηειέζνπλ βάζε γηα αλάπηπμε ελαιιαθηηθψλ 

δξαζηεξηνηήησλ ζηελ πεξηνρή ηεο θνηλφηεηαο θαη ελδπλάκσζε ηεο ηνπηθήο 

νηθνλνκίαο.  
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 Παξά ην κηθξφ πιεζπζκηαθφ ηνπ κέγεζνο θαη ηελ ηάζε πιεζπζκηαθήο 

ζπξξίθλσζεο θαηά ηελ πεξίνδν 1960–2001, ην Γνχξξη έρεη ήδε παξνπζηάζεη 

κία δπλακηθή ζε φηη αθνξά ηελ αλάπηπμε αγξνηνπξηζκνχ, θαζψο ζηελ 

θνηλφηεηα ιεηηνπξγνχλ ηξία (3) αγξνηνπξηζηηθά θαηαιχκαηα. Σν ζηνηρείν 

απηφ απνηειεί έλα ζπγθξηηηθφ πιενλέθηεκα γηα ηελ θνηλφηεηα θαη ε ελίζρπζε 

ηεο ζπγθεθξηκέλεο ηάζεο δεκηνπξγεί ζεκαληηθέο πξννπηηθέο σο πξνο ηελ 

ελίζρπζε ηνπ ξφινπ θαη ηνπ ραξαθηήξα ηεο θνηλφηεηαο ζηελ πεξηθέξεηα, 

γεληθφηεξα.  

 Χζηφζν, δελ πξέπεη λα παξαγλσξηζηνχλ νη εμαξηήζεηο πνπ παξνπζηάδεη 

ζήκεξα ην Γνχξξη απφ ηελ αζηηθή πεξηνρή Λεπθσζίαο ή/ θαη γεηηνληθέο 

(κεγαιχηεξεο δηνηθεηηθά) θνηλφηεηεο ζε ζέκαηα εθπαίδεπζεο, πγείαο, 

αλαςπρήο θαη δηεπξπκέλσλ παξνρψλ ζε θαηαλαισηηθά είδε. Ζ ζπγθξάηεζε 

ηνπ πιεζπζκνχ θαη ε πξνζέιθπζε λένπ –κφληκνπ, αιιά θαη επνρηθνχ–, ζα 

πξέπεη λα απνηειέζεη κέξνο ηεο γεληθφηεξεο πξνζπάζεηαο γηα 

αλαδσνγφλεζε ηεο θνηλφηεηαο θαη ηνπ ραξαθηήξα ηεο, ψζηε λα 

πξνσζεζνχλ θαη λα πινπνηεζνχλ έξγα ηα νπνία λα δξάζνπλ ζπλδπαζηηθά: 

δειαδή λα βειηηψλνπλ ην πεξηβάιινλ θαηνίθεζεο θαη ηηο θνηλνηηθέο παξνρέο 

θαη λα παξέρνπλ ηαπηφρξνλα δηεπθνιχλζεηο θαη ππεξεζίεο γηα επηζθέπηεο.  

 Γηα ηελ ελίζρπζε ηεο θνηλφηεηαο, ηε δεκηνπξγία ζπλζεθψλ βησζηκφηεηαο θαη 

ηελ πξνψζεζε νξζνινγηζηηθήο αλάπηπμεο, απαηηνχληαη:  

 Δκπινπηηζκφο ηνπ ππξήλα, ζε δνκή θαη ιεηηνπξγίεο, ψζηε λα βειηησζεί ε 

αηζζεηηθή ηνπ νηθηζκνχ θαη λα εληζρπζνχλ νη παξερφκελεο θνηλνηηθέο 

ππεξεζίεο. 

 Πξνζηαζία θαη αλάδεημε ησλ αμηφινγσλ ζηνηρείσλ θπζηθνχ 

πεξηβάιινληνο θαη δνκήο ηνπ νηθηζκνχ.    

 Παξνρή πιηθψλ θαη άπισλ εμππεξεηήζεσλ νη νπνίεο λα απνηειέζνπλ 

πφιν έιμεο γηα ζπγθξάηεζε θαη αχμεζε ηνπ κφληκνπ θαη επνρηθνχ 

πιεζπζκνχ, ζηα πιαίζηα κίαο επξχηεξεο έκθαζεο ζηελ ελίζρπζε ηεο 

παξαζεξηζηηθήο θαηνηθίαο θαη ησλ αγξνηνπξηζηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ.  

 

16.3 Με βάζε ηελ αλάιπζε πνπ πξνεγήζεθε θαη ζχκθσλα κε ηηο ηδηαηηεξφηεηεο ηεο 

θνηλφηεηαο, γηα ηελ επίηεπμε ησλ ηφρσλ ηνπ Ρπζκηζηηθνχ ρεδίνπ ε Γεληθή 

ηξαηεγηθή Αλάπηπμεο ηνπ Ρπζκηζηηθνχ ρεδίνπ δηαηππψλεηαη σο εμήο: 

«Αμηνπνίεζε ησλ εμεηδηθεπκέλσλ θπζηθψλ θαη πνιηηηζηηθψλ ζηνηρείσλ, 

εκπινπηηζκφο ηνπ παξαδνζηαθνχ ππξήλα γηα ελίζρπζε ηεο 
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πιεζπζκηαθήο βάζεο, θαζψο θαη πξνψζεζε ήπηαο ηνπξηζηηθήο 

αλάπηπμεο γηα αχμεζε επηζθεςηκφηεηαο».  
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ΣΔΛΗΚΖ ΜΔΛΔΣΖ 

 

17. Σεθκεξησκέλε Αμηνιφγεζε Πξνηάζεσλ  

 

17.1 Γηα ηελ πινπνίεζε ηεο Γεληθήο ηξαηεγηθήο Αλάπηπμεο γηα ηελ θνηλφηεηα ηνπ 

Γνπξξίνπ, απαηηείηαη ε δηακφξθσζε ελφο νινθιεξσκέλνπ πξνγξακκαηηθνχ 

πιαηζίνπ, ζηε βάζε ηνπ νπνίνπ ζα πεξηιεθζνχλ θαη αλαιπζνχλ πξνηάζεηο 

(παξεκβάζεηο/ κέηξα/ δξάζεηο/ έξγα). Κξίζηκνο παξάγνληαο σο πξνο ηελ 

επίηεπμε ηεο Γεληθήο ηξαηεγηθήο είλαη ε αλαβάζκηζε ηεο πνηφηεηαο δσήο ησλ 

θαηνίθσλ, κέζα απφ παξεκβάζεηο/ κέηξα/ δξάζεηο/ έξγα πνπ ζα αμηνπνηήζνπλ 

ην θπζηθφ θαη πνιηηηζηηθφ πεξηβάιινλ, ζα εληζρχζνπλ ηηο θνηλνηηθέο παξνρέο 

θαη δηεπθνιχλζεηο, ζα ελδπλακψζνπλ ηελ νηθνλνκηθή βάζε θαη ζα βειηηψζνπλ 

ηηο ζπλζήθεο πξφζβαζεο ζηηο απαξαίηεηεο ππνδνκέο (πιηθέο θαη άπιεο).  

 

17.2 Καηά ην ζηάδην ηεο Πξνθαηαξθηηθήο Μειέηεο (βι. αλαιπηηθή Μεζνδνινγία ζην 

Κεθάιαην 2.3), ε Οκάδα Μειέηεο θαηέγξαςε θαη αμηνιφγεζε ζεηξά απφ 

παξεκβάζεηο/ κέηξα/ δξάζεηο/ έξγα, κε ζηφρν λα επηιεγνχλ θαηά ην ζηάδην ηεο 

Σειηθήο Μειέηεο νη βέιηηζηεο πξνηάζεηο, ηδηαίηεξα ζηηο πεξηπηψζεηο φπνπ 

ππήξραλ ελαιιαθηηθέο ιχζεηο. Ζ αμηνιφγεζε έγηλε κε βάζε ηελ Πνιπθξηηεξηαθή 

Μέζνδν, φπνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ πνηνηηθά θαη πνζνηηθά θξηηήξηα, ηα νπνία 

είραλ σο εμήο: 

 Δμεηδηθεπκέλνη ηφρνη Ρπζκηζηηθνχ ρεδίνπ  

 Δπηπηψζεηο ζηνπο Σνκείο Οηθνλνκίαο, Κνηλσλίαο, Κπθινθνξίαο, Φπζηθνχ 

Πεξηβάιινληνο, Γνκεκέλνπ Πεξηβάιινληνο θαη Πνιηηηζκνχ  

 Γπλαηφηεηεο Τινπνίεζεο κε βάζε ην Δλδεηθηηθφ Κφζηνο, ηελ Δμαζθάιηζε 

Υξεκαηνδφηεζεο, ην Τθηζηάκελν Θεζκηθφ Πιαίζην, ηελ Χξηκφηεηα ηεο 

Πξφηαζεο  θ.α.  

 

17.3 Σα απνηειέζκαηα ησλ αμηνινγήζεσλ ηεο Πξνθαηαξθηηθήο Μειέηεο 

ζπλνςίδνληαη θαη παξνπζηάδνληαη ζηνλ Πίλαθα 17.1. ην ζηάδην ηεο Σειηθήο 

Μειέηεο γίλεηαη επεμεξγαζία ησλ αμηνινγήζεσλ ηνπ Πίλαθα 17.1, ψζηε λα:  

 

1. Δπηιεγνχλ νη θαηαιιειφηεξεο παξεκβάζεηο/ κέηξα/ δξάζεηο/ έξγα ζηηο 

πεξηπηψζεηο φπνπ ππήξραλ ελαιιαθηηθέο πξνηάζεηο.  
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2. Απνξξηθζνχλ νξηζκέλεο πξνηάζεηο, εμαηηίαο πεξηνξηζκψλ πνπ ελδέρεηαη 

λα πξνθχςνπλ απφ ηπρφλ πινπνίεζήο ηνπο.  

 

3. Ηεξαξρεζνχλ νη πξνηάζεηο θαη πξνγξακκαηηζζνχλ ρξνληθά κε βάζε ηε 

ζεκαληηθφηεηα ηνπο.  
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17.4 Ο Πίλαθαο 17.1 ζπλνςίδεη ηα απνηειέζκαηα ησλ αμηνινγήζεσλ γηα φιεο ηηο πξνηάζεηο πνπ θαηέγξαςε ε Οκάδα Μειέηεο θαηά ηελ 

Πξνθαηαξθηηθή Μειέηε. 

 

Πίλαθαο 17.1: χλνςε Αμηνινγήζεσλ ησλ Πξνηάζεσλ ηεο Πξνθαηαξθηηθήο Μειέηεο  

 (Μέζνδνο Αμηνιφγεζεο Γπλαηνηήησλ Τινπνίεζεο: φπνπ 1: Υακειή δπλαηφηεηα πινπνίεζεο, 2: Μέηξηα δπλαηφηεηα πινπνίεζεο, 3: Τςειή δπλαηφηεηα πινπνίεζεο) 

ΠΡΟΣΑΔΗ  

ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΑΞΗΟΛΟΓΖΔΩΝ ΠΡΟΚΑΣΑΡΚΣΗΚΖ ΜΔΛΔΣΖ  

Αξηζκφο 

ηφρσλ πνπ 

επηηπγράλνληαη 

κέζσ ηεο 

Πξφηαζεο 

χλνιν Δπηπηψζεσλ Γπλαηφηεηεο Τινπνίεζεο κε βάζε: 


χ
λ
ν
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ν
 +

 


χ
λ
ν
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ν
 +

+
 


χ
λ
ν
ι
ν
  

–
 


χ
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–
 –

 

Δθηηκψκελν 

Κφζηνο 

Απαηηνχκελνο 

Υξφλνο 

Βαζκφο 

Απνδνρήο απφ 

ηελ θνηλφηεηα 

Χξηκφηεηα 

Πξφηαζεο 

Γνκεκέλν Πεξηβάιινλ 

Π01  Γεκηνπξγία Μνπζείνπ Λατθήο Σέρλεο 2 2 2   3 3 3 3 

Π02 Δπίζηξσζε Κεληξηθψλ Οδψλ Ππξήλα  2 2 2   2 2 3 1 

Π03 Αλαδηακφξθσζε Κεληξηθήο Πιαηείαο  4 2 2   2 2 3 2 

Π04 Αλαβάζκηζε Κνηλνηηθνχ Γεπέδνπ 1 2 1 1  2 2 3 1 

Π05 
Γεκηνπξγία Πνιπδχλακνπ Πνιηηηζηηθνχ 

Κέληξνπ 
2 1 3   1 3 3 3 

Π06 Γεκηνπξγία Τπαίζξηνπ Ακθηζεάηξνπ  3 2 2 1  3 3 3 1 
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(ζπλέρεηα Πίλαθα 17.1) 

ΠΡΟΣΑΔΗ  

ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΑΞΗΟΛΟΓΖΔΩΝ ΠΡΟΚΑΣΑΡΚΣΗΚΖ ΜΔΛΔΣΖ  

Αξηζκφο 

ηφρσλ πνπ 

επηηπγράλνληαη 

κέζσ ηεο 

Πξφηαζεο 

χλνιν Δπηπηψζεσλ Γπλαηφηεηεο Τινπνίεζεο κε βάζε: 
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Δθηηκψκελν 

Κφζηνο 

Απαηηνχκελνο 

Υξφλνο 

Βαζκφο 

Απνδνρήο απφ 

ηελ θνηλφηεηα 

Χξηκφηεηα 

Πξφηαζεο 

Γνκεκέλν Πεξηβάιινλ 

Π07 
Γεκηνπξγία Κέληξνπ Απαζρφιεζεο 

Ζιηθησκέλσλ: 
   

α 

Υσξνζέηεζε ζην ηεκάρην 322  

κεηά απφ απνθαηάζηαζε 

παξαδνζηαθήο νηθνδνκήο 

2 3 2   3 2 2 1 

β 

Υσξνζέηεζε ζην ηεκάρην 382  

κεηά απφ απνθαηάζηαζε 

παξαδνζηαθήο νηθνδνκήο 

2 3 2   3 2 3 1 

Π08 Αλάδεημε Αξραίσλ Μλεκείσλ  2 1 3   1 1 3 1 

Π09 
Μειέηε Φσηηζκνχ Δθθιεζίαο Αγίνπ 

Γεσξγίνπ  
2 1 1   3 3 3 1 

Κπθινθνξία– Οδηθφ Γίθηπν 

Π10 
Γεκηνπξγία Οδηθήο Παξάθακςεο γηα 

Φνξηεγά ηνπ Λαηνκείνπ 
2  2 2  1 2 3 2 
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(ζπλέρεηα Πίλαθα 17.1) 

ΠΡΟΣΑΔΗ  

ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΑΞΗΟΛΟΓΖΔΩΝ ΠΡΟΚΑΣΑΡΚΣΗΚΖ ΜΔΛΔΣΖ  

Αξηζκφο 

ηφρσλ πνπ 

επηηπγράλνληαη 

κέζσ ηεο 

Πξφηαζεο 

χλνιν Δπηπηψζεσλ Γπλαηφηεηεο Τινπνίεζεο κε βάζε: 
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Δθηηκψκελν 

Κφζηνο 

Απαηηνχκελνο 

Υξφλνο 

Βαζκφο 

Απνδνρήο απφ 

ηελ θνηλφηεηα 

Χξηκφηεηα 

Πξφηαζεο 

Κπθινθνξία– Οδηθφ Γίθηπν 

Π11 

Δθπφλεζε Μειέηεο γηα ηνλ Καζνξηζκφ 

Δηδηθψλ Πξνηχπσλ Οδηθνχ Γηθηχνπ 

Καηάιιεινπ γηα Οξεηλέο θαη Ζκηνξεηλέο 

Πεξηνρέο 

3 4 1   3 2 3 1 

Π12 

Μειέηε θαη Καηαζθεπή Οδηθνχ Γηθηχνπ 

εληφο Πεξηνρψλ Αλάπηπμεο κε Πεξίθιεηζηα 

Σεκάρηα 

2 1 2 2  3 2 3 1 

Π13 Μειέηε Οδηθήο ήκαλζεο ηεο θνηλφηεηαο 1  2   3 3 3 1 

Π14 
Γηακφξθσζε Γηαδξνκψλ γηα Πεδνχο θαη 

Πνδειάηεο 
2 2 2   3 1 3 1 

Π15 
Βειηίσζε πλζεθψλ Δμππεξέηεζεο απφ 

Μέζα Μαδηθήο Μεηαθνξάο 
2 3 2   3 3 3 2 

Φπζηθφ Πεξηβάιινλ 

Π16 Δγγξαθή Μνλνπαηηνχ Μειέηεο ηεο Φχζεο 2 3 2   3 3 3 2 
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(ζπλέρεηα Πίλαθα 17.1) 

ΠΡΟΣΑΔΗ  

ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΑΞΗΟΛΟΓΖΔΩΝ ΠΡΟΚΑΣΑΡΚΣΗΚΖ ΜΔΛΔΣΖ  

Αξηζκφο 

ηφρσλ πνπ 

επηηπγράλνληαη 

κέζσ ηεο 

Πξφηαζεο 

χλνιν Δπηπηψζεσλ Γπλαηφηεηεο Τινπνίεζεο κε βάζε: 


χ
λ
ν
ι
ν
 +

 


χ
λ
ν
ι
ν

 +
+

 


χ
λ
ν
ι
ν
  

–
 


χ
λ
ν
ι
ν
  

–
 –

 

Δθηηκψκελν 

Κφζηνο 

Απαηηνχκελνο 

Υξφλνο 

Βαζκφο 

Απνδνρήο απφ 

ηελ θνηλφηεηα 

Χξηκφηεηα 

Πξφηαζεο 

Φπζηθφ Πεξηβάιινλ 

Π17 
Γηακφξθσζε/ Αλαβάζκηζε Δθδξνκηθνχ 

Υψξνπ 
3 4 1   3 3 3 1 

Π18 
Υαξηνγξάθεζε, Αμηνιφγεζε θαη 

Πξνζηαζία Αμηφινγσλ Γέλδξσλ 
1  2   3 3 3 1 

Π19 Γεκηνπξγία Παξαηεξεηεξίνπ Πνπιηψλ 2 3 1 1  3 3 3 1 

Π20 Γηακφξθσζε εκείνπ Θέαο 2 3    3 3 3 1 

Π21 
Λήςε Μέηξσλ γηα αληηκεηψπηζε ησλ 

Καηνιηζζήζεσλ 
2 2 2   3 3 3 2 

Π22 Δθαξκνγή Μέηξσλ Ππξνπξνζηαζίαο 2 1 1 1  3 3 3 1 

Π23 
Τδξνινγηθή/ Τδξαπιηθή Αληηπιεκκπξηθή 

Μειέηε 
1 1 2   3 3 3 1 

Π24 

Τδξνινγηθή Μειέηε γηα Αληηκεηψπηζε 

Πξνβιεκάησλ ζηνπο Πνηακνχο ηεο 

θνηλφηεηαο 

1 1 2   3 2 3 2 
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(ζπλέρεηα Πίλαθα 17.1) 

ΠΡΟΣΑΔΗ  

ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΑΞΗΟΛΟΓΖΔΩΝ ΠΡΟΚΑΣΑΡΚΣΗΚΖ ΜΔΛΔΣΖ  

Αξηζκφο 

ηφρσλ πνπ 

επηηπγράλνληαη 

κέζσ ηεο 

Πξφηαζεο 

χλνιν Δπηπηψζεσλ Γπλαηφηεηεο Τινπνίεζεο κε βάζε: 
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Δθηηκψκελν 

Κφζηνο 

Απαηηνχκελνο 

Υξφλνο 

Βαζκφο 

Απνδνρήο απφ 

ηελ θνηλφηεηα 

Χξηκφηεηα 

Πξφηαζεο 

Φπζηθφ Πεξηβάιινλ 

Π25 

Μειέηε Πξνζδηνξηζκνχ ηνπ Δπηπέδνπ 

Γνλήζεσλ ζηνλ Οηθηζκφ απφ ηηο Δθξήμεηο 

ζην Λαηνκείν Φαξκαθά 

1 1 1   3 1 3 1 

Π26  
Γηεμαγσγή Γεσινγηθψλ– Γεσηερληθψλ 

Μειεηψλ 
1 1 2   3 3 3 1 

Π27  Καηαζθεπή Απνρεηεπηηθνχ Γηθηχνπ 2  2   1 1 3 1 

Πνιενδνκηθέο θαη Αξρηηεθηνληθέο Ρπζκίζεηο 

Π28  
Μειέηε Ρχζκηζεο ησλ Δηνηκφξξνπσλ ή 

Δγθαηαιειεηκκέλσλ Οηθνδνκψλ  
1  4   3 3 3 2 

Π29 Γηαηήξεζε Αμηφινγσλ Οηθνδνκψλ 1 1 2   2 2 3 2 

Π30 

Δθαξκνγή Πξνλνηψλ Γφκεζεο ζε 

Απνθαηαζηάζεηο Οηθνδνκψλ ή Νέεο 

Αλαπηχμεηο 

1  2   3 3 3 1 
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(ζπλέρεηα Πίλαθα 17.1) 

ΠΡΟΣΑΔΗ  

ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΑΞΗΟΛΟΓΖΔΩΝ ΠΡΟΚΑΣΑΡΚΣΗΚΖ ΜΔΛΔΣΖ  

Αξηζκφο 

ηφρσλ πνπ 

επηηπγράλνληαη 

κέζσ ηεο 

Πξφηαζεο 

χλνιν Δπηπηψζεσλ Γπλαηφηεηεο Τινπνίεζεο κε βάζε: 


χ
λ
ν
ι
ν
 +

 


χ
λ
ν
ι
ν
 +

+
 


χ
λ
ν
ι
ν
  

–
 


χ
λ
ν
ι
ν
  

–
 –

 

Δθηηκψκελν 

Κφζηνο 

Απαηηνχκελνο 

Υξφλνο 

Βαζκφο 

Απνδνρήο απφ 

ηελ θνηλφηεηα 

Χξηκφηεηα 

Πξφηαζεο 

Πνιενδνκηθέο θαη Αξρηηεθηνληθέο Ρπζκίζεηο 

Π31 
Γεκηνπξγία Δλδηάκεζεο Εψλεο 

Πξνζηαζίαο Ππξήλα 
2 1 1   3 3 3 1 

Π32  
Οξζνινγηθφο ρεδηαζκφο Νέσλ 

Αλαπηχμεσλ ζε Κεθιηκέλν Έδαθνο 
2  2   –  3 2 1 

Π33 

Καζνξηζκφο Πξνλνηψλ πξνψζεζεο 

Δληαίσλ Αλαπηχμεσλ, αληί Γηαρσξηζκνχ 

Οηθνπέδσλ ζε πεξηνρέο κε απφηνκν θαη 

ηξαρχ αλάγιπθν 

2 1 2   –  3 2 1 

Π34 

Καζνξηζκφο απζηεξφηεξσλ πξνλνηψλ ζε 

ζρέζε κε ηελ αλάπηπμε Μεκνλσκέλεο 

Καηνηθίαο 

2 1 2 1  –  3 2 2 

Γεληθέο Γξάζεηο θαη Μέηξα 

Π35 Γεκηνπξγία Ηζηνζειίδαο 1 3    3 3 3 1 

Π36  
χζηαζε Οκάδαο πξνψζεζεο 

Ρπζκηζηηθνχ ρεδίνπ  
5 7    3 3 3 1 



ΡΤΘΜΗΣΗΚΟ ΥΔΓΗΟ (ΥΔΓΗΟ ΓΡΑΖ) ΓΗΑ ΣΗ ΚΟΗΝΟΣΖΣΔ 
ΑΓΗΟ ΔΠΗΦΑΝΗΟ, ΓΟΤΡΡΗ, ΚΑΛΟ ΥΩΡΗΟ (ΟΡΔΗΝΖ) ΚΑΗ ΜΗΣΔΡΟ  
ΣΔΛΗΚΖ ΜΔΛΔΣΖ – ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΓΟΤΡΡΗ 

ALA Planning Partnership (Environment) Ltd 
θαη PAPA Architects 

 
 

 148 

(ζπλέρεηα Πίλαθα 17.1) 

ΠΡΟΣΑΔΗ  

ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΑΞΗΟΛΟΓΖΔΩΝ ΠΡΟΚΑΣΑΡΚΣΗΚΖ ΜΔΛΔΣΖ  

Αξηζκφο 

ηφρσλ πνπ 

επηηπγράλνληαη 

κέζσ ηεο 

Πξφηαζεο 

χλνιν Δπηπηψζεσλ Γπλαηφηεηεο Τινπνίεζεο κε βάζε: 


χ
λ
ν
ι
ν
 +

 


χ
λ
ν
ι
ν
 +

+
 


χ
λ
ν
ι
ν
  

–
 


χ
λ
ν
ι
ν
  

–
 –

 

Δθηηκψκελν 

Κφζηνο 

Απαηηνχκελνο 

Υξφλνο 

Βαζκφο 

Απνδνρήο απφ 

ηελ θνηλφηεηα 

Χξηκφηεηα 

Πξφηαζεο 

Πεξηθεξεηαθά Έξγα 
5
 

ΠΔ01 Γεκηνπξγία Καηαζθελσηηθνχ Υψξνπ 1 1    3 3 3 1 

ΠΔ02 Γεκηνπξγία Κέληξνπ Πνδειαηηζηψλ 3  2   3 2 3 1 

ΠΔ03 Γεκηνπξγία Πίζηαο Motocross 2 1    3 2 3 1 

ΠΔ04 

Αμηνπνίεζε Πιπληεξίνπ ΔΜΔ κε ηε 

δηακφξθσζε Ακθηζέαηξνπ/ Μνπζείνπ ή 

Υψξνπ Φπραγσγίαο «PaintBall»: 

   

α Γηακφξθσζε Ακθηζέαηξνπ/ Μνπζείνπ  2 2    1 1 2 1 

 

                                                
5
 Ζ παξάζεζε Πξνηάζεσλ γηα πινπνίεζε Πεξηθεξεηαθψλ Έξγσλ πξνθχπηεη απφ ηελ αλάγθε ιεηηνπξγηθήο ζχλδεζεο ησλ θνηλνηήησλ. Πξνυπφζεζε γηα ηελ επίηεπμε 

ηεο ιεηηνπξγηθήο ζχλδεζεο, απνηειεί ε πινπνίεζε έξγσλ πεξηθεξεηαθήο ζεκαζίαο ηα νπνία αλακέλεηαη λα δεκηνπξγήζνπλ ζπλζήθεο ζπλέξγεηαο θαη 
ζπκπιεξσκαηηθφηεηαο θαη λα εληζρχζνπλ ηε δπλακηθή ηνπ θάζε έξγνπ θαη ηελ νηθνλνκηθή ηνπο βησζηκφηεηα (βι. Κεθάιαην 15). Σα Έξγα ΠΔ01 έσο ΠΔ05 ζηνρεχνπλ 
ζηε δηακφξθσζε ελφο δηθηχνπ ζπλδπαζκέλσλ θαη άκεζα ζπζρεηηδφκελσλ έξγσλ, απφ ηα νπνία δχλαληαη λα πξνθχςεη θαη λα ππνζηεξηρζεί ε αλάπηπμε ελαιιαθηηθψλ 
κνξθψλ δξαζηεξηνηήησλ θαη ηνπξηζκνχ ζηηο ππφ κειέηε θνηλφηεηεο.  
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(ζπλέρεηα Πίλαθα 17.1) 

ΠΡΟΣΑΔΗ  

ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΑΞΗΟΛΟΓΖΔΩΝ ΠΡΟΚΑΣΑΡΚΣΗΚΖ ΜΔΛΔΣΖ  

Αξηζκφο 

ηφρσλ πνπ 

επηηπγράλνληαη 

κέζσ ηεο 

Πξφηαζεο 

χλνιν Δπηπηψζεσλ Γπλαηφηεηεο Τινπνίεζεο κε βάζε: 


χ
λ
ν
ι
ν
 +
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ν
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ν
 +
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ν
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ν
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–
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Δθηηκψκελν 

Κφζηνο 

Απαηηνχκελνο 

Υξφλνο 

Βαζκφο 

Απνδνρήο απφ 

ηελ θνηλφηεηα 

Χξηκφηεηα 

Πξφηαζεο 

Πεξηθεξεηαθά Έξγα  

ΠΔ04 

Αμηνπνίεζε Πιπληεξίνπ ΔΜΔ κε ηε 

δηακφξθσζε Ακθηζέαηξνπ/ Μνπζείνπ ή 

Υψξνπ Φπραγσγίαο «PaintBall»: 

   

β 
Γηακφξθσζε  

Υψξνπ Φπραγσγίαο «PaintBall» 
2 1    3 2 3 1 

ΠΔ05 

Γηακφξθσζε Κέληξνπ Δλεκέξσζεο 

Μνλνπαηηψλ ηεο Φχζεο θαη Πνδειαηηθψλ 

Γηαδξνκψλ 

2 1    3 3 3 1 

ΠΔ06 Πεξηθεξεηαθφο ηαζκφο Α‟ Βνεζεηψλ 1  2   1 1 3 2 

ΠΔ07 Πεξηθεξεηαθφο Ππξνζβεζηηθφο ηαζκφο 2  3   2 2 3 2 

ΠΔ08 
Πεξηθεξεηαθφ Αζιεηηθφ Κέληξν κε 

Κνιπκβεηήξην 
1  2   1 2 3 1 
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17.5 Σα απνηειέζκαηα ηνπ αλσηέξσ Πίλαθα 17.1 απνηέιεζαλ ηα πην ζεκαληηθά 

θξηηήξηα γηα ηελ ηειηθή επηινγή ησλ έξγσλ θαη δξάζεσλ πνπ πξνηείλνληαη ζηελ 

παξνχζα Μειέηε, θαζψο θαη γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηνπ ρξνληθνχ νξίδνληα 

πινπνίεζεο θαη ηεο ηεξάξρεζεο ηνπο. Σα έξγα/ δξάζεηο νκαδνπνηήζεθαλ ζε 

ηξεηο ρξνληθέο πεξηφδνπο, βξαρππξφζεζκα, κεζνπξφζεζκα θαη 

καθξνπξφζεζκα. Γηα θάζε ρξνληθή πεξίνδν, ηα έξγα νκαδνπνηήζεθαλ επίζεο 

ζε ηξεηο θαηεγνξίεο αλάινγα κε ηελ πξνηεξαηφηεηα πινπνίεζεο ηνπο. Σα έξγα/ 

δξάζεηο πνπ θξίζεθαλ σο πξνηεξαηφηεηαο θαη ηα νπνία πξνηείλνληαη σο 

βξαρππξφζεζκα γηα παξάδεηγκα, είλαη έξγα/ δξάζεηο πνπ επηηπγράλνπλ 

θάπνηνπο ζηφρνπο, έρνπλ ζρεηηθά ρακειφ θφζηνο, κπνξνχλ λα γίλνπλ γξήγνξα, 

είλαη απνδεθηά απφ ηελ θνηλφηεηα θαη είλαη ζρεηηθά ψξηκα. Σα έξγα/ δξάζεηο 

πνπ πξνηείλνληαη σο καθξνπξφζεζκα έρνπλ ρακειφ βαζκφ σξηκφηεηαο θαη 

ζρεηηθά ςειφ θφζηνο. Σα θξηηήξηα απηά αμηνινγήζεθαλ απφ ηνλ Πίλαθα 17.1. 

 

17.6 Γηα παξάδεηγκα, ε πξφηαζε “δεκηνπξγίαο Μνπζείνπ Λατθήο Σέρλεο” 

επηηπγράλεη δχν (2) ζηφρνπο ηνπ ρεδίνπ, δελ έρεη απμεκέλν θφζηνο, είλαη 

ψξηκε θαη ήδε πξνσζείηαη θαη γηα ηνπο ιφγνπο απηνχο πεξηιήθζεθε ζηα 

βξαρππξφζεζκα έξγα πςειήο πξνηεξαηφηεηαο. Αθεηέξνπ, ε πξφηαζε 

“αλαδηακφξθσζεο ηεο θεληξηθήο πιαηείαο”, θαζψο θαη ε πξφηαζε 

“αλαβάζκηζεο ηνπο θνηλνηηθνχ γεπέδνπ”, είλαη έξγα κε αξθεηά πςειφηεξν 

θφζηνο πινπνίεζεο θαη είλαη ιηγφηεξν ψξηκα ζε ζρέζε κε ην πξναλαθεξφκελν, 

θαη γηα ην ιφγν απηφ πεξηιήθζεθαλ ζηελ νκάδα ησλ κεζνπξφζεζκσλ έξγσλ.  

 

17.7 Γηα ηελ ρξνληθή νκαδνπνίεζε θαη ηεξάξρεζε ησλ πξνηάζεσλ ιήθζεθαλ επίζεο 

ππφςε θαη άιια θξηηήξηα φπσο είλαη ε ζπλέξγεηα θαη ε αιιεινεπίδξαζε ηνπο 

κε άιιεο πξνηάζεηο.  
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18. Σειηθέο Πξνηάζεηο  

 

18.1. Δηζαγσγή  

 

18.1.1 Σν νινθιεξσκέλν ηδεφγξακκα ησλ πξνηάζεσλ ηνπ παξφληνο Ρπζκηζηηθνχ 

ρεδίνπ, απνηειεί πξνβνιή ηεο αλάπηπμεο θαη ηνπ ραξαθηήξα ηεο θνηλφηεηαο 

ζην κέιινλ, αθνινπζψληαο ην δηαηππσκέλν φξακα ηεο Γεληθήο ηξαηεγηθήο 

Αλάπηπμεο. Σν γεληθφ πιαίζην γηα ηελ αλάπηπμε ηεο θνηλφηεηαο ζηεξίδεηαη ζηηο 

αξρέο ηεο βηψζηκεο αλάπηπμεο θαη επηθεληξψλεηαη ζηε ζσζηή αμηνπνίεζε ησλ 

ζπγθξηηηθψλ πιενλεθηεκάησλ ηεο πεξηνρήο πνπ είλαη ην πινχζην 

πεξηβαιινληηθφ θαη αξρηηεθηνληθφ πεξηβάιινλ. Οη πξνηάζεηο πνπ ζα 

παξνπζηαζηνχλ, εθφζνλ πινπνηεζνχλ, πξφθεηηαη λα παξέκβνπλ ήπηα ζην ρψξν 

θαη ζα επεξεάζνπλ ζεηηθά ηελ εηθφλα ηεο θνηλφηεηαο, ζε ζέκαηα πνηφηεηαο 

δσήο, ρξήζεσλ, θηηξηαθνχ θαη αξρηηεθηνληθνχ ηζηνχ θαη θπζηθνχ πεξηβάιινληνο. 

 

18.1.2 Αξρηθά, γίλεηαη πεξηγξαθή ησλ πξνηάζεσλ νη νπνίεο ηνπνζεηνχληαη ζε κηα απφ 

ηηο αθφινπζεο έμη (6) ζεκαηηθέο ελφηεηεο:  

i. Πξνηάζεηο (παξεκβάζεηο/ κέηξα/ δξάζεηο/ έξγα) Γνκεκέλνπ Πεξηβάιινληνο 

ii. Πξνηάζεηο (παξεκβάζεηο/ κέηξα/ δξάζεηο/ έξγα) Κπθινθνξίαο– Οδηθνχ 

Γηθηχνπ  

iii. Πξνηάζεηο (παξεκβάζεηο/ κέηξα/ δξάζεηο/ έξγα) Φπζηθνχ Πεξηβάιινληνο  

iv. Πξνηάζεηο (παξεκβάζεηο/ κέηξα/ δξάζεηο/ έξγα) Πνιενδνκηθψλ θαη 

Αξρηηεθηνληθψλ Ρπζκίζεσλ 

v. Πξνηάζεηο γηα Γεληθέο Γξάζεηο θαη Μέηξα  

vi. Πξνηάζεηο γηα Πεξηθεξεηαθά Έξγα  

 

18.1.3 Οη πξνηάζεηο ζπλδένληαη κε ηα απνηειέζκαηα ηεο Πξνκειέηεο φπσο 

παξνπζηάδεηαη ζηνλ Πίλαθα 18.3 θαη αθνινχζσο ηεξαξρνχληαη ζηνλ Πίλαθα 

18.4 θαη ζηνλ Πίλαθα 18.5.  

 

18.2. Γνκεκέλν Πεξηβάιινλ  

 

18.2.1 Οη πξνηάζεηο δνκεκέλνπ πεξηβάιινληνο ζηνρεχνπλ ζηε βειηίσζε ηεο 

πνηφηεηαο ηεο δσήο ησλ θαηνίθσλ, κέζα απφ έξγα πνπ εζηηάδνπλ ζηελ 

αλαβάζκηζε ή ηνλ εκπινπηηζκφ ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ θαη ππνδνκψλ, 

ιακβάλνληαο ππφςε ηηο αλάγθεο ηεο θνηλφηεηαο. Σα έξγα δνκεκέλνπ 
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πεξηβάιινληνο παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ππφ κνξθή ηδενγξακκάησλ ζην 

Παξάξηεκα V, θαζψο θαη ζπγθεληξσηηθά ζην Υάξηε 13. Δπίζεο, πξνηάζεηο 

δνκεκέλνπ πεξηβάιινληνο πεξηθεξεηαθήο ζεκαζίαο παξνπζηάδνληαη ζην 

Τπνθεθάιαην 18.7. 

 

Πξφηαζε 01: Γεκηνπξγία Μνπζείνπ Λατθήο Σέρλεο  

 

18.2.2 Πξνηείλεηαη ε απνθαηάζηαζε θαη επαλάρξεζε εξεηπσκέλεο παξαδνζηαθήο 

νηθνδνκήο ζην ηεκάρην κε αξηζκφ 404 (Φ./ρ.: 38/38.Vill) σο Μνπζείν, ην νπνίν 

ζα πεξηιακβάλεη εθζέκαηα ιατθήο ηέρλεο. Σν ζπγθεθξηκέλν έξγν έρεη 

ηξνρηνδξνκεζεί απφ ην Κνηλνηηθφ πκβνχιην θαη βξίζθεηαη ζην θαηαζθεπαζηηθφ 

ζηάδην (βι. Παξάξηεκα V, Ηδεφγξακκα 01).  

 

18.2.3 ε δεχηεξε θάζε, πηζαλφλ καδί κε ηηο ππνγεηνπνηήζεηο ππεξεζηψλ θαη 

πιαθνζηξψζεηο δξφκσλ (βι. Πξφηαζε 02), πξνηείλεηαη ε ζήκαλζε ρψξσλ 

ζηάζκεπζεο παξαπιεχξσο ηνπ δξφκνπ κπξνζηά απφ ηελ είζνδν ηνπ 

Μνπζείνπ.  

 

18.2.4 Γεγνλφο πνπ έρεη παξαηεξεζεί ζε παξφκνηαο θιίκαθαο κνπζεία άιισλ 

θνηλνηήησλ, είλαη φηη ζε αξθεηέο πεξηπηψζεηο ιεηηνπξγνχλ κε πεξηνξηζκέλν 

σξάξην θαη παξνπζηάδνπλ ρακειή επηζθεςηκφηεηα. Γηα ζθνπνχο απνθπγήο ηεο 

ππνιεηηνπξγίαο ηνπ Μνπζείνπ, γίλεηαη εηζήγεζε φπσο ην Μνπζείν ιεηηνπξγεί 

παξάιιεια σο βησκαηηθφ εξγαζηήξη θαη ζπζηήλεηαη φπσο θαζνξηζηνχλ 

ζπγθεθξηκέλεο κέξεο θαη ψξεο γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε βησκαηηθψλ 

δξαζηεξηνηήησλ ζρεηηθψλ κε ηελ παξαγσγή ηνπηθψλ παξαδνζηαθψλ 

πξντφλησλ απφ ζηαθχιη, (π.ρ. δηβαλίαο θαη ζνπηδνχθνπ), ζηηο νπνίεο κπνξνχλ 

λα ιακβάλνπλ κέξνο νη επηζθέπηεο. Καηά απηφ ηνλ ηξφπν θξίλεηαη φηη κπνξεί λα 

επηηεπρζεί ε πξνζέιθπζε ζεκαληηθνχ αξηζκνχ επηζθεπηψλ ζε ζπγθεθξηκέλεο 

ψξεο ιεηηνπξγίαο.  

 

18.2.5 Ζ ρξήζε ηνπ Μνπζείνπ σο βησκαηηθφ εξγαζηήξη, κπνξεί επηπιένλ λα ζηεξηρζεί 

ζηελ παξάδνζε πνπ έρεη ε θνηλφηεηα ζηελ πθαληηθή κε ηελ ρξήζε γνχθαο. 

Δπηπξφζζεηε πξφηαζε απνηειεί ε κεηαθίλεζε ηνπ εξγαζηεξίνπ πθαληηθήο πνπ 

ζήκεξα βξίζθεηαη ζην παιηφ Γεκνηηθφ ρνιείν ζε κία απφ ηηο αίζνπζεο ηνπ 

Μνπζείνπ, ε νπνία ζα κπνξεί λα είλαη επηζθέςηκε ζε ζπγθεθξηκέλεο κέξεο θαη 
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ψξεο γηα ζθνπνχο αλάπηπμεο βησκαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ζρεηηθψλ κε ηελ 

παξαγσγή πθαληψλ. 

 

18.2.6 Σα πξνγξάκκαηα αλάπηπμεο βησκαηηθψλ εξγαζηεξίσλ, ζα κπνξνχζαλ λα 

πξνσζεζνχλ κέζσ ηνπ ΚΟΣ γηα πξνζέιθπζε μέλσλ επηζθεπηψλ ή/ θαη πξνο ηα 

πεξηθεξεηαθά θαη αζηηθά δεκνηηθά ζρνιεία. 

 

18.2.7 Ο πξνθαηαξθηηθφο πξνυπνινγηζκφο γηα ην „Μνπζείν Λατθήο Σέρλεο‟ φπσο 

πεξηγξάθεηαη πην πάλσ εθηηκάηαη ζηηο €350.000.  

 

Πξφηαζε 02: Δπίζηξσζε Κεληξηθψλ Οδψλ Ππξήλα 

 

18.2.8 Πξνηείλεηαη ε επίζηξσζε ησλ θεληξηθψλ νδψλ ηνπ ππξήλα (νδφο Γξεγφξε 

Απμεληίνπ, κε αθεηεξία ηελ θεληξηθή πιαηεία κέρξη θαη ηελ παιηά γεηηνληά θάησ 

απφ ηελ εθθιεζία ηνπ Αγίνπ Γεσξγίνπ) κε παξαδνζηαθή πέηξα (βι. 

Παξάξηεκα V, Ηδεφγξακκα 02). Ζ πιαθφζηξσζε ζα βειηηψζεη ηε γεληθή φςε 

ηεο θνηλφηεηαο, δηακνξθψλνληαο έλα πιάησκα ην νπνίν ζα θαζνξίδεη ην θέληξν 

ηνπ νηθηζκνχ θαη ζα ζπκβάιεη ζηελ θπθινθνξηαθή χθεζε ησλ νρεκάησλ.  

 

18.2.9 Ζ πξφηαζε ζα πινπνηεζεί ζε ηξεηο θάζεηο: 

 

18.2.10 Φάζε Α‟: 

 Δθπφλεζε κειέηεο ππνγεηνπνίεζεο ππεξεζηψλ θαη ηνπνζέηεζε πξνλνηψλ 

γηα ηα δίθηπα θνηλήο σθέιεηαο (απνρέηεπζε, ειεθηξνδφηεζε, 

ηειεπηθνηλσλίεο ή άιιεο παξνρέο), θαηφπηλ ζπλελλνήζεσο κε ηα Αξκφδηα 

Σκήκαηα. Ηδαληθά νπνηεζδήπνηε εξγαζίεο ππνγεηνπνίεζεο ζηελ πεξηνρή ηνπ 

ππξήλα ζα πξέπεη λα γίλνπλ πξνηνχ ηνπνζεηεζεί ην πιαθφζηξσην. 

Δλαιιαθηηθά λα κειεηεζεί ε δπλαηφηεηα ζπγθέληξσζεο ησλ ππεξεζηψλ ζην 

ίδην ζεκείν θαη λα πξνθαζνξηζηεί ε πνξεία ησλ δηθηχσλ γηα ηε δηεπθφιπλζε 

ησλ εξγαζηψλ ηνπνζέηεζεο ηνπ πιαθφζηξσηνπ.  

 

18.2.11 Φάζε Β‟: 

 Ζ επίζηξσζε ηνπ δξφκνπ λα γίλεη κε πέηξα ηεο πεξηνρήο. Δπηπιένλ, 

πξνηείλεηαη εμσξατζκφο ησλ ηνίρσλ αληηζηήξημεο παξαπιεχξσο ηνπ 

δξφκνπ. Οη ρακεινί ηνίρνη λα επελδπζνχλ κε πέηξα ηεο πεξηνρήο, 

ηνπνζεηεκέλε κε ηελ νξζή ηερληθή ηνπ ραιηθψκαηνο, ελψ νη ςειφηεξνη ηνίρνη 
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απφ κπεηφλ κπνξνχλ λα απνθξπθηνχλ κε ηε θχηεπζε αλαξξηρεηηθψλ 

θπηψλ. 

 

18.2.12 Φάζε Γ‟: 

 Μειέηε γηα εμνκάιπλζε κεγάισλ θιίζεσλ ηνπ εδάθνπο θαη ελζσκάησζε 

ρεηξνιαβψλ γηα δηεπθφιπλζε δηαθίλεζεο αηφκσλ κε θηλεηηθέο δπζθνιίεο. Θα 

πξέπεη λα ιεθζνχλ ππφςε νη αλάγθεο δηαθίλεζεο ησλ ειηθησκέλσλ αηφκσλ 

ή/ θαη ησλ ΑκΔΑ εληφο ηνπ ππξήλα θαη λα ηνπνζεηεζνχλ ρεηξνιαβέο έρνληαο 

ππφςε ηελ θιηκαθσηή δηάηαμε ηνπ νηθηζκνχ θαη ηα αλεθνξηθά δξνκάθηα 

γχξσ απφ ηελ εθθιεζία.  

 

18.2.13 Ο πξνθαηαξθηηθφο πξνυπνινγηζκφο γηα ηελ „Δπίζηξσζε Κεληξηθψλ Οδψλ‟ 

φπσο πεξηγξάθεηαη πην πάλσ εθηηκάηαη ζηηο €600.000.  

 

Πξφηαζε 03: Αλαδηακφξθσζε Κεληξηθήο Πιαηείαο  

 

18.2.14 Ο πθηζηάκελνο πιαθνζηξσκέλνο ρψξνο ζηάζκεπζεο βξίζθεηαη πιεζίνλ ηνπ 

παξαδνζηαθνχ ππξήλα θαη ε θνηλφηεηα ηνλ αμηνπνηεί γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε 

εθδειψζεσλ (βι. Παξάξηεκα V, Ηδεφγξακκα 03). Δληνχηνηο ιφγσ ησλ 

θιίζεσλ θαη ηεο θαησθέξεηαο ηνπ εδάθνπο, δεκηνπξγνχληαη πξνβιήκαηα ζηε 

ρξήζε αζηηθνχ εμνπιηζκνχ (ηξαπέδηα, θαζίζκαηα θιπ), ελψ παξάιιεια ε 

θνηλφηεηα έρεη αλάγθε απφ επηπιένλ ρψξνπο ζηάζκεπζεο. Ζ αλαδηακφξθσζε 

ηνπ ρψξνπ πξνηάζεθε κέζα απφ ην „Master Plan‟ πνπ εθπνλήζεθε γηα ηελ 

θνηλφηεηα, φπνπ γίλεηαη εηζήγεζε γηα ηε δεκηνπξγία ππφγεηνπ ρψξνπ 

ζηάζκεπζεο, επηηπγράλνληαο έηζη θαη ηελ δηφξζσζε ησλ θιίζεσλ γηα ηελ άλεηε 

πξαγκαηνπνίεζε εθδειψζεσλ ζην πάλσ επίπεδν.  

 

18.2.15 Πξνθαηαξηηθά πξνθχπηεη φηη ηα πθηζηάκελα πςφκεηξα θαη ε κεθνηνκή ηνπ 

θχξηνπ δξφκνπ θαζηζηνχλ εθηθηή ηελ πινπνίεζε ηεο πξφηαζεο, πξνζθέξνληαο 

πξφζβαζε ζηα δχν επίπεδα ρσξίο κεγάιεο ξάκπεο θαη επηηπγράλνληαο ηελ 

απφθξπςε ησλ ρψξσλ ζηάζκεπζεο. Ζ εηζήγεζε ζα πξέπεη λα ιακβάλεη ππφςε 

ηηο αλάγθεο γηα ηηο δξαζηεξηφηεηεο ζηελ πιαηεία, νη νπνίεο επεξεάδνπλ ην 

ρξνλνδηάγξακκα, ηελ θνζηνιφγεζε θαη ηελ ηεξάξρεζε εξγαζηψλ ηνπ έξγνπ. ην 

επίπεδν ηνπ εκηππνγείνπ κπνξνχλ λα ρσξνζεηεζνχλ 15–20 ρψξνη 

ζηάζκεπζεο, ρψξνη πγηεηλήο θαη βνεζεηηθνί ρψξνη. Ο ππαίζξηνο ρψξνο ηεο 
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πιαηείαο απφ πάλσ ζα πξέπεη λα πιαθνζηξσζεί θαη κέξνο ηεο λα δηακνξθσζεί 

σο ππεξπςσκέλν πιάησκα γηα ρξήζε σο ζθελή.  

 

18.2.16 Ζ ζπγθεθξηκέλε πξφηαζε θαη‟ επέθηαζε κπνξεί λα ζπλδπαζηεί κε ηελ 

„Δπίζηξσζε Κεληξηθψλ Οδψλ‟ (βι. Πξφηαζε 02). Ο πξνθαηαξθηηθφο 

πξνυπνινγηζκφο γηα ηελ „Αλαδηακφξθσζε ηεο Κεληξηθήο Πιαηείαο‟ φπσο 

πεξηγξάθεηαη πην πάλσ εθηηκάηαη ζηηο €650.000.  

 

Πξφηαζε 04: Αλαβάζκηζε Κνηλνηηθνχ Γεπέδνπ  

 

18.2.17 Σν θνηλνηηθφ γήπεδν (αξηζκφο ηεκαρίνπ 901, Φ./ρ.: 38/38) βξίζθεηαη ζε 

απφζηαζε κφλν 300κ. πεξίπνπ απφ ην θέληξν ηνπ νηθηζκνχ, αιιά νη θιίζεηο θαη 

νη πςνκεηξηθέο δηαθνξέο ηνπ εδάθνπο ηνπ, θαζψο θαη ην κέγεζνο ηνπ γεπέδνπ 

δελ επλννχλ ηε κέγηζηε αμηνπνίεζή ηνπ (βι. Παξάξηεκα V, Ηδεφγξακκα 04). 

Σν Κνηλνηηθφ πκβνχιην ζα πξνρσξήζεη ζε εθκίζζσζε κέξνπο ηνπ γεηηνληθνχ 

ηεκαρίνπ γηα αχμεζε ηνπ εκβαδνχ ηνπ γεπέδνπ. Αθνινχζσο πξνηείλεηαη ν 

επαλαζρεδηαζκφο ησλ απαξαίηεησλ εγθαηαζηάζεσλ, γηα ηε δεκηνπξγία 

θαηάιιεισλ αζιεηηθψλ ππνδνκψλ κε βάζε ηηο δπλαηφηεηεο ηνπ ρψξνπ 

(πςνκεηξηθέο δηαθνξέο θαη θιίζεηο ηνπ εδάθνπο), θαζψο θαη ρψξνπ 

ζηάζκεπζεο. Σν γήπεδν ζα πξέπεη λα ρσξνζεηεζεί νξζά, λα ηνπνζεηεζεί 

ρνξηνηάπεηαο θαη λα δεκηνπξγεζνχλ θεξθίδεο, απνδπηήξηα, ρψξνη πγηεηλήο θαη 

ρψξνη ζηάζκεπζεο. Ο πξνθαηαξθηηθφο πξνυπνινγηζκφο γηα ηελ αλαβάζκηζε 

ηνπ Κνηλνηηθνχ Γεπέδνπ, κε ηηο εηζεγήζεηο πνπ πεξηγξάθνληαη πην πάλσ 

εθηηκάηαη ζηηο €700.000.  

 

Πξφηαζε 05: Γεκηνπξγία Πνιπδχλακνπ Πνιηηηζηηθνχ Κέληξνπ  

 

18.2.18 Σν Κνηλνηηθφ πκβνχιην εηζεγήζεθε ηελ απνθαηάζηαζε θαη επαλάρξεζε ησλ 

παιηψλ ζρνιηθψλ θηεξίσλ (αξηζκφο ηεκαρίνπ 1153, Φ./ρ.: 38/38) γηα ηα νπνία 

πξνγξακκαηίδεηαη ε δηακφξθσζε ζε „Πνιπδχλακν Πνιηηηζηηθφ Κέληξν‟ ην νπνίν 

ζα πεξηιακβάλεη Αίζνπζα Δθδειψζεσλ (θηήξην Α), Τθηζηάκελν Δξγαζηήξη 

Τθαληηθήο (θηήξην Β) θαη Μίλη Γήπεδν Πνδνζθαίξνπ (πξναχιηνο ρψξνο Γ) (βι. 

Παξάξηεκα V, Ηδεφγξακκα 05). Δλαιιαθηηθά πξνηείλεηαη λα κεηαθηλεζεί ην 

εξγαζηήξη πθαληηθήο απφ ην θηήξην Β ζην ρψξν πνπ πινπνηείηαη ην „Μνπζείν 

Λατθήο Σέρλεο‟ (βι. Πξφηαζε 01). Με απηή ηελ εηζήγεζε ην θηήξην Β ζα είλαη 

δηαζέζηκν γηα λα δηακνξθσζεί σο Κέληξν Νεφηεηαο, πνπ ζα ρσξνζεηείηαη νξζά 
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δίπια απφ ην κίλη γήπεδν πνδνζθαίξνπ. Ζ δηακφξθσζε ηνπ θάζε ρψξνπ 

κπνξεί λα πινπνηεζεί ζε αλεμάξηεηεο θάζεηο. Ο πξνθαηαξθηηθφο 

πξνυπνινγηζκφο γηα ηε δηακφξθσζε ησλ θηεξίσλ ηνπ Παιηνχ Γεκνηηθνχ ζε 

Πνιπδχλακν Πνιηηηζηηθφ Κέληξν, κε ηηο εηζεγήζεηο πνπ πεξηγξάθνληαη πην 

πάλσ εθηηκάηαη ζηηο €1.500.000.  

 

Πξφηαζε 06: Γεκηνπξγία Τπαίζξηνπ Ακθηζεάηξνπ  

 

18.2.19 Πξνηείλεηαη ε αμηνπνίεζε πθηζηάκελνπ πιαηψκαηνο πνπ βξίζθεηαη δίπια απφ 

ηα γξαθεία ηνπ Κνηλνηηθνχ πκβνπιίνπ, ζηελ θνίηε ηνπ πνηακνχ πνπ πεξλά 

κέζα απφ ηνλ ππξήλα ηεο θνηλφηεηαο (βι. Παξάξηεκα V, Ηδεφγξακκα 06). Σν 

ηνπίν ηεο πεξηνρήο είλαη θπζηθά δηακνξθσκέλν θαη θξίλεηαη θαηάιιειν γηα ηε 

δεκηνπξγία ππαίζξηνπ ακθηζέαηξνπ. Ζ αλάπιαζε ηνπ ρψξνπ ζα πξέπεη λα γίλεη 

ιακβάλνληαο ππφςε ηελ αλάγθε πξνζηαζίαο ηνπ θπζηθνχ ηνπίνπ, κε ηε 

δεκηνπξγία δφκσλ απφ πέηξα θαη επηπιένλ δεληξνθχηεπζε θαη ηνπηνηέρλεζε 

ηνπ πεξηβάιινληα ρψξνπ. Δπηπιένλ, ζα πξέπεη λα γίλεη κειέηε θσηηζκνχ γηα ηε 

ζσζηή αλάδεημε ηνπ ρψξνπ θαηά ηηο βξαδηλέο ψξεο. Σν ακθηζέαηξν ζα κπνξεί 

λα ρξεζηκνπνηείηαη σο ρψξνο ζπγθεληξψζεσλ θαη γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε 

ζεαηξηθψλ παξαζηάζεσλ ή εθδειψζεσλ. Ο πξνθαηαξθηηθφο πξνυπνινγηζκφο 

γηα ηε δεκηνπξγία ακθηζεάηξνπ, κε ηηο εηζεγήζεηο πνπ πεξηγξάθνληαη πην πάλσ 

εθηηκάηαη ζηηο €210.000. 

 

Πξφηαζε 07: Γεκηνπξγία Κέληξνπ Απαζρφιεζεο Ζιηθησκέλσλ  

 

18.2.20 Ζ θνηλφηεηα παξνπζηάδεη αλάγθεο σο πξνο ηε δηαζθάιηζε ρψξνπ γηα ηελ 

απαζρφιεζε ησλ ειηθησκέλσλ (βι. Παξάξηεκα V, Ηδεφγξακκα 07). Γηα ην 

ιφγν απηφ πξνηείλεηαη ε δεκηνπξγία ελφο Κέληξνπ Απαζρφιεζεο Ζιηθησκέλσλ 

(ΚΑΠΖ), γηα ηε ρσξνζέηεζε ηνπ νπνίνπ κπνξεί ηδαληθά λα αμηνπνηεζεί 

παξαδνζηαθή νηθνδνκή ζην θέληξν ηνπ ππξήλα, κε εχθνιε πξφζβαζε θαη 

ππαίζξηνπο ρψξνπο εζηίαζεο. 

 

18.2.21 Γηα ηελ πινπνίεζε ηεο πξφηαζεο, πξνηείλνληαη δχν (2) ελαιιαθηηθέο 

ρσξνζεηήζεηο νη νπνίεο αθνξνχλ ζηελ απνθαηάζηαζε θαη επαλάρξεζε δχν 

αμηφινγσλ παξαδνζηαθψλ νηθνδνκψλ (βι. Παξάξηεκα ΗΗ). Οη ελαιιαθηηθέο 

ρσξνζεηήζεηο έρνπλ σο εμήο: 
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18.2.22 ην „ελάξην 1‟ πξνηείλεηαη ε παξαδνζηαθή πεηξφθηηζηε νηθνδνκή πνπ 

βξίζθεηαη ζηνλ πεξίγπξν ηεο εθθιεζίαο (αξηζκφο ηεκαρίνπ 322, Φ./ρ.: 

38/38.Vill). Ζ δηψξνθε θαηνηθία βξίζθεηαη ζην θέληξν ηεο θνηλφηεηαο θαη έρεη 

μερσξηζηή πξφζβαζε γηα ην θάζε επίπεδν. Υαξαθηεξίδεηαη αμηφινγν 

παξαδνζηαθφ θηήξην, εδξάδεηαη ζε έδαθνο κε θιίζε θαη έρεη άκεζε πξφζβαζε 

απφ ηνλ δξφκν πνπ πεξηηξηγπξίδεη ηελ παιηά εθθιεζία. Σν ζπγθεθξηκέλν θηήξην 

θαίλεηαη εγθαηαιεηκκέλν, γηα απηφ θαη ηέηνην έξγν πεηπραίλεη παξάιιεια 

αλαβάζκηζε ηεο εηθφλαο ηνπ ππξήλα ηεο θνηλφηεηαο. Ο πξνθαηαξθηηθφο 

πξνυπνινγηζκφο γηα ηελ απνθαηάζηαζε θαη επαλάρξεζε ηεο νηθνδνκήο σο 

ΚΑΠΖ εθηηκάηαη ζε €260.000, κε επηπιένλ ην θφζηνο αγνξάο θαη ρσξίο λα 

ππνινγίδεηαη ην πνζφ επηρνξήγεζεο εάλ θεξπρηεί δηαηεξεηέα νηθνδνκή.   

 

18.2.23 ην „ελάξην 2‟ πξνηείλεηαη ε παξαδνζηαθή πεηξφθηηζηε νηθνδνκή πνπ 

ρσξνζεηείηαη ζην ηεκάρην κε αξηζκφ 382 (Φ./ρ.: 38/38.Vill) ε νπνία επίζεο 

βξίζθεηαη ζε έδαθνο κε θιίζε θαη είλαη πιεζίνλ ηεο εθθιεζίαο. Απνηειείηαη απφ 

δχν επίπεδα κε αλεμάξηεηεο πξνζβάζεηο θαη δηαζέηεη κεγάιε εμσηεξηθή απιή. 

Ο πξνθαηαξθηηθφο πξνυπνινγηζκφο γηα ηελ απνθαηάζηαζε θαη επαλάρξεζε 

ηεο νηθνδνκήο σο ΚΑΠΖ εθηηκάηαη ζε €300.000, κε επηπιένλ ην θφζηνο αγνξάο 

θαη ρσξίο λα ππνινγίδεηαη ην πνζφ επηρνξήγεζεο εάλ θεξπρηεί δηαηεξεηέα 

νηθνδνκή.  

 

18.2.24 Ζ παξαδνζηαθή νηθνδνκή ζην ηεκάρην κε αξηζκφ 322 (ελάξην 1) θξίλεηαη σο ε 

ηδαληθφηεξε επηινγή. Ζ ιχζε απηή έρεη επηιεγεί έλαληη ηεο ελαιιαθηηθήο 

πξφηαζεο, θπξίσο ιφγσ ηεο επθνιφηεξεο πξφζβαζεο πνπ κπνξεί λα παξέρεη. 

Δπίζεο, ε νηθνδνκή δηαηεξεί αθφκε θάπνηα ζηνηρεία αμηφινγεο αξρηηεθηνληθήο 

θαη θαηέρεη ζεκαληηθή ζέζε εληφο ηνπ νηθηζκνχ, θαζψο βξίζθεηαη ζηνλ άκεζν 

πεξίγπξν ηεο εθθιεζίαο. Κξίλεηαη φηη ε απνθαηάζηαζε ηεο ζα ζπκβάιεη 

ζεκαληηθά ζηελ αλαβάζκηζε ηνπ θέληξνπ ηνπ νηθηζκνχ. 

 

18.2.25 εκεηψλεηαη φηη ζε πεξίπησζε φπνπ ε απφθηεζε ηεο νηθνδνκήο ζην ηεκάρην κε 

αξηζκφ 322 θαηαζηεί δχζθνιε απφ ην Κνηλνηηθφ πκβνχιην, ε αμηνπνίεζε ηεο 

παξαδνζηαθήο νηθνδνκήο ζην ηεκάρην 382 (ελάξην 2) γηα ηε δεκηνπξγία ΚΑΠΖ 

κπνξεί λα απνηειέζεη άιιε κία θαιή ιχζε γηα ην ζπγθεθξηκέλν ζθνπφ.  
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Πξφηαζε 08: Αλάδεημε Αξραίσλ Μλεκείσλ 

 

18.2.26 Σα Αξραία Μλεκεία βξίζθνληαη εληφο ηνπ ππξήλα (αξηζκφο ηεκαρίσλ 381, 214 

θαη 343, Φ./ρ.: 38/38.Vill) θαη παιαηφηεξα είραλ ρξήζε θαηνηθίαο, ελψ ε 

νηθνδνκή ζην ηεκάρην 83 θαη 84 ρξεζηκνπνηνχηαλ σο „Ληλφο‟ (βι. Παξάξηεκα 

V, Ηδεφγξακκα 08). Πξνηείλεηαη ε απνθαηάζηαζε ησλ νηθηψλ Λατθήο 

αξρηηεθηνληθήο έηζη ψζηε λα γίλνπλ επηζθέςηκα ζεκεία γηα επηζθέπηεο θαη 

ηνπξίζηεο. Ο παιηφο Ληλφο πξνηείλεηαη λα απνθαηαζηαζεί, λα πεξηιάβεη 

εθζέκαηα απφ ηα παξαδνζηαθά εξγαιεία (εγθαηεζηεκέλα ζηε ζέζε ηνπο) θαη λα 

ιεηηνπξγεί σο βησκαηηθφ εξγαζηήξη, κε αλαπαξάζηαζε ησλ παξαδνζηαθψλ 

δξαζηεξηνηήησλ ζε ζπγθεθξηκέλεο ψξεο. Παξάιιεια νη δηάθνξεο αίζνπζεο ζηηο 

γεηηνληθέο παξαδνζηαθέο νηθίεο ζα κπνξνχζαλ λα απνθαηαζηαζνχλ θαη λα 

εγθαηαζηαζνχλ ζε απηέο θαηάιιεια νπηηθναθνπζηηθά ζπζηήκαηα ψζηε λα 

ελνηθηάδνληαη γηα πξαγκαηνπνίεζε δηάθνξσλ δξαζηεξηνηήησλ, δεμηψζεσλ ή 

ζεκηλαξίσλ. Ηδηαίηεξε πξνζνρή ζα πξέπεη λα δνζεί ζην λπρηεξηλφ θσηηζκφ ησλ 

θηεξίσλ. Ζ απνθαηάζηαζε ησλ νηθνδνκψλ ζα πξέπεη λα γίλεη ζε ζπλεξγαζία κε 

ην Σκήκα Αξραηνηήησλ, αθνχ ηα ζπγθεθξηκέλα θηήξηα είλαη θεξπγκέλα σο 

„Μλεκεία Β‟ Πίλαθα‟. Ο πξνθαηαξθηηθφο πξνυπνινγηζκφο γηα ηελ 

απνθαηάζηαζε θαη „Αλάδεημε ησλ Αξραίσλ Μλεκείσλ‟ εθηηκάηαη ζε €1.500.000, 

κε επηπιένλ ην θφζηνο απφθηεζεο ησλ νηθηψλ θαη ρσξίο λα ππνινγίδεηαη ην 

πνζφ πηζαλήο ρνξεγίαο απφ ην Σκήκα Αξραηνηήησλ.  

 

Πξφηαζε 09: Μειέηε Φσηηζκνχ Δθθιεζίαο Αγίνπ Γεσξγίνπ 

 

18.2.27 Ζ εθθιεζία Αγίνπ Γεσξγίνπ πνπ βξίζθεηαη ζην θέληξν ηνπ ππξήλα 

ρξνλνινγείηαη απφ ην 1800 θαη θηίζηεθε ζηε ζέζε παιαηφηεξεο. ηελ ίδηα ζέζε 

ππήξρε ην εθθιεζάθη ηνπ Αγίνπ Γεσξγίνπ απφ ην 1500 (βι. Παξάξηεκα V, 

Ηδεφγξακκα 09). Ζ εθθιεζία ρσξνζεηείηαη ζε ππεξπςσκέλν έδαθνο ζην 

θέληξν ηνπ ππξήλα, κε πξναχιην θαη θπθιηθφ δξφκν πνπ ηελ πεξηβάιεη. 

Απνηειεί έλα αμηφινγν θηίζκα ζηελ θνηλφηεηα θαη είλαη ζεκαληηθφ λα αλαδεηρηεί 

θαηά ηηο βξαδηλέο ψξεο κε θαηάιιειν θσηηζκφ, φληαο ην θεληξηθφηεξν ζεκείν 

αλαθνξάο ζηνλ νηθηζκφ. Παξφιν πνπ ππάξρεη θσηηζκφο κε πξνβνιείο, 

εληνχηνηο ε ζπγθεθξηκέλε κνξθή θξίλεηαη αθαηάιιειε αθνχ δελ αλαδεηθλχεη ηηο 

πέηξηλεο ηνηρνπνηίεο ή ηε κνλαδηθή νξνθή ηνπ θηίζκαηνο. Πξνηείλεηαη λα 

εθπνλεζεί Μειέηε Φσηηζκνχ γηα ηελ εθθιεζία θαη ηνπ πεξηβάιινληα ρψξνπ κε 

ζθνπφ ηελ αλάδεημε ηνπ Αξραίνπ Μλεκείνπ θαηά ηηο βξαδηλέο ψξεο. Ο 
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πξνθαηαξθηηθφο πξνυπνινγηζκφο γηα ηε „Μειέηε Φσηηζκνχ ηεο Δθθιεζίαο 

φπσο πεξηγξάθεηαη πην πάλσ εθηηκάηαη ζε €40.000.  

 

18.2.28 Γηα ηελ πινπνίεζε νπνησλδήπνηε εξγαζηψλ ζηελ εθθιεζία ηνπ Αγίνπ Γεσξγίνπ 

θαη ζηνλ πεξηβάιινληα ρψξν ηεο, ζα πξέπεη λα ππνβιεζεί εηδηθή κειέηε ζην 

Σκήκα Αξραηνηήησλ γηα έγθξηζε.  

 

18.3. Κπθινθνξία– Οδηθφ Γίθηπν  

 

18.3.1 Ζ βαζηθή θπθινθνξηαθή ζηξαηεγηθή ηνπ παξφληνο Ρπζκηζηηθνχ ρεδίνπ 

βαζίδεηαη ζηε θηινζνθία ηεο βηψζηκεο θηλεηηθφηεηαο. ηφρνο ηνπ ρεδίνπ είλαη ε 

αλάιπζε θαη δηάγλσζε ηεο θπθινθνξηαθήο θαηάζηαζεο ηνπ νηθηζκνχ θαη ε 

ξχζκηζε ηεο θπθινθνξίαο κέζα απφ εηζεγήζεηο πνπ αθνινπζνχλ ηε ζχγρξνλε 

θηινζνθία ηεο βηψζηκεο θηλεηηθφηεηαο. χκθσλα κε ηε ζηξαηεγηθή απηή, νη 

θπθινθνξηαθέο ξπζκίζεηο πνπ εθαξκφδνληαη ζε νηθηζκνχο πξέπεη λα πξνσζνχλ 

κέζα δηαθίλεζεο θαη κέηξα θηιηθά πξνο ην πεξηβάιινλ πνπ λα ηθαλνπνηνχλ 

φινπο ηνπο ρξήζηεο ηνπ θπθινθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο δίλνληαο πξνηεξαηφηεηα 

ζηνπο πεδνχο, ηνπο πνδειάηεο θαη ζηηο δεκφζηεο ζπγθνηλσλίεο. Με βάζε ηηο 

αξρέο ηεο βηψζηκεο θηλεηηθφηεηαο ζηηο πεξηπηψζεηο ππξήλσλ νηθηζκψλ φπνπ ην 

νδηθφ δίθηπν είλαη ζηελφ θαη αλεπαξθέο, φπσο ζηελ πεξίπησζε ηνπ Γνπξξίνπ νη 

ιχζεηο πνπ εθαξκφδνληαη βαζίδνληαη ζηε δηαρείξηζε ηνπ πθηζηάκελνπ νδηθνχ 

δηθηχνπ θαη ηελ πξνψζεζε ησλ πεδψλ κεηαθηλήζεσλ, ρσξίο ηελ εθαξκνγή 

αρξείαζησλ θαη πνιιέο θνξέο θαηαζηξνθηθψλ νδηθψλ δηαπιαηχλζεσλ. 

Δπνκέλσο, νη θπθινθνξηαθέο ξπζκίζεηο πνπ εθαξκφδνληαη ζε ηέηνηεο 

πεξηπηψζεηο, πξνζαξκφδνληαη ζηηο δπλαηφηεηεο ηνπ πθηζηάκελνπ νδηθνχ 

δηθηχνπ. Απαξαίηεην ζηνηρείν κηαο πεηπρεκέλεο θπθινθνξηαθήο δηαρείξηζεο 

ππξήλσλ νηθηζκψλ απνηειεί ζπλήζσο θαη ε δεκηνπξγία δεκφζησλ ρψξσλ 

ζηάζκεπζεο ζε ζηξαηεγηθά ζεκεία γχξσ απφ ηνλ ππξήλα. 

 

18.3.2 Απφ ηελ αλάιπζε ηεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο δηαπηζηψζεθε φηη ζηελ πεξηνρή 

κειέηεο ηα θπξηφηεξα θπθινθνξηαθά πξνβιήκαηα πνπ ππάξρνπλ είλαη ε 

επηβάξπλζε ηνπ ππεξηνπηθνχ δξφκνπ απφ ηελ θίλεζε θνξηεγψλ απφ ηα 

ιαηνκεία ηνπ Φαξκαθά, ε ζηελφηεηα ηνπ νδηθνχ δηθηχνπ ζηνλ ππξήλα ηνπ 

νηθηζκνχ θαη ην αλεπαξθέο νδηθφ δίθηπν ζηηο ππφινηπεο νηθηζηηθέο δψλεο ηεο 

θνηλφηεηαο (αδξαλνχζα νηθηζηηθή γε). Δπνκέλσο, ζα πξέπεη λα δηακνξθσζνχλ 

ηα θαηάιιεια ζρέδηα θπθινθνξηαθήο δηαρείξηζεο γηα ηνλ ππξήλα ηνπ νηθηζκνχ 
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κε ζηφρν ηφζν ηελ κείσζε ηνπ αξηζκνχ νρεκάησλ πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ην νδηθφ 

ηνπ δίθηπν αιιά θαη ηελ δηεπθφιπλζε δηαθίλεζεο θαη πξφζβαζεο ησλ θαηνίθσλ 

θαη ησλ επηζθεπηψλ ηεο πεξηνρήο, κέζσ ηεο πξνψζεζεο ησλ πεδψλ 

κεηαθηλήζεσλ. 

 

18.3.3 Οη πξνηάζεηο γηα ηελ θπθινθνξία θαη ην νδηθφ δίθηπν (ζρεδηαζκφο θαη 

δηαρείξηζε) ηεο θνηλφηεηαο, έρνπλ δηακνξθσζεί κε βάζε ηε δηάγλσζε ηεο 

πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο φπσο δηακνξθψζεθε απφ ηηο επηηφπηεο έξεπλεο θαη 

ηηο απφςεηο πνπ εθθξάζηεθαλ ζηηο δεκφζηεο ζπδεηήζεηο. Έκθαζε δφζεθε ζηνλ 

εληνπηζκφ ησλ αδπλακηψλ πνπ ραξαθηεξίδνπλ ηελ πξνζβαζηκφηεηα θαη ηελ 

ζηάζκεπζε ζηελ θνηλφηεηα, ψζηε λα γίλνπλ πξνηάζεηο επίιπζήο ηνπο. Δπίζεο 

κειεηήζεθαλ δεηήκαηα φπσο ε νδηθή αζθάιεηα θαη ε επθνιία δηαθίλεζεο 

πεδψλ. Οη πξνηάζεηο ηνπ παξφληνο Ρπζκηζηηθνχ ρεδίνπ ζε ζρέζε κε ην 

θπθινθνξηαθφ θαη νδηθφ δίθηπν παξνπζηάδνληαη ζην Υάξηε 14. ην Υάξηε απηφ 

παξνπζηάδεηαη ην νδηθφ δίθηπν θαη ε πξνηεηλφκελε ηεξάξρεζή ηνπ, θαζψο θαη 

πξνηάζεηο πνπ ην αθνξνχλ. ην Υάξηε 15, παξνπζηάδνληαη νη πξνηάζεηο ηνπ 

δηθηχνπ δηαδξνκψλ γηα πεδνχο θαη πνδειάηεο πνπ θαιχπηνπλ θαη ηελ επξχηεξε 

πεξηνρή. 

 

Πξφηαζε 10: Γεκηνπξγία Οδηθήο Παξάθακςεο γηα Φνξηεγά ηνπ Λαηνκείνπ 

 

18.3.4 Καηά ηελ θάζε εθπφλεζεο ηεο Πξνκειέηεο, δηαπηζηψζεθαλ πνιχ ζεκαληηθά 

πξνβιήκαηα νδηθήο αζθάιεηαο θαηά κήθνο ηνπ δξφκνπ πξνο Καιφ Υσξηφ 

Οξεηλήο, ιφγσ ηεο θίλεζεο θνξηεγψλ πνπ εμππεξεηνχλ ηα ιαηνκεία ηνπ 

Φαξκαθά. Ζ θίλεζή ηνπο επηβαξχλεη ζεκαληηθά ην νδηθφ δίθηπν θαη ξππαίλεη ην 

νδφζηξσκα κε ππνιείκκαηα αδξαλψλ πιηθψλ. Απνηέιεζκα ησλ παξαπάλσ 

είλαη λα κεηψλεηαη δξακαηηθά ην επίπεδν νδηθήο αζθάιεηαο θαηά κήθνο ηνπ 

δξφκνπ. χκθσλα κε ηελ ελεκέξσζε απφ ην Σκήκα Γεκνζίσλ Έξγσλ, 

κειεηάηαη ζην παξφλ ζηάδην ε απεπζείαο ζχλδεζε ησλ ιαηνκείσλ κε ην δξφκν 

Λεπθσζίαο– Παιαηρσξίνπ. Με ηελ πινπνίεζε ηεο παξαπάλσ ζχλδεζεο, 

απαιιάζζεηαη νξηζηηθά ν νδηθφο άμνλαο Φαξκαθάο – Γνχξξη – Καιφ Υσξηφ 

απφ ηελ θίλεζε θνξηεγψλ, κε πνιιαπιά νθέιε γηα ηηο θνηλφηεηεο. Πξφηαζε ηνπ 

Ρπζκηζηηθνχ ρεδίνπ απνηειεί ε άκεζε πινπνίεζε ηεο παξαπάλσ ζχλδεζεο, 

αθνχ ζα κεηψζεη δξαζηηθά ηα πεξηβαιινληηθά πξνβιήκαηα θαη ηα πξνβιήκαηα 

νδηθήο αζθάιεηαο πνπ πξνθαιεί ε θίλεζε ησλ θνξηεγψλ. Σν πξνθαηαξθηηθφ 

θφζηνο ππνινγίζηεθε ζε €1.500.000. εκεηψλεηαη πσο κεγάιν ηκήκα ηεο 
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ρξεκαηνδφηεζεο ζα κπνξνχζε λα πξνέιζεη απφ ην ίδην ην Λαηνκείν, ζηα 

πιαίζηα κείσζεο ησλ επηπηψζεσλ απφ ηελ ιεηηνπξγία ηνπ. 

 

Πξφηαζε 11: Δθπφλεζε Μειέηεο γηα ηνλ Καζνξηζκφ Δηδηθψλ Πξνηχπσλ 

Οδηθνχ Γηθηχνπ Καηάιιεινπ γηα Οξεηλέο θαη Ζκηνξεηλέο Πεξηνρέο 

 

18.3.5 Βαζηθέο παξάκεηξνη πνπ ιακβάλνληαη ππφςε ζηνλ ζρεδηαζκφ αλαπηπμηαθψλ 

πιαηζίσλ, απνηεινχλ ε βησζηκφηεηα θαη ν ζεβαζκφο ησλ πξνηεηλφκελσλ 

αλαπηχμεσλ ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ηνπ ραξαθηήξα ησλ ππφ κειέηε πεξηνρψλ. 

Γηα ηνλ παξαπάλσ ιφγν, ε εθαξκνγή ησλ πξνηχπσλ ζρεδηαζκνχ θαη 

θαηαζθεπήο νδηθψλ δηθηχσλ πνπ ηζρχνπλ ζην παξφλ ζηάδην γηα ην ζχλνιν ηεο 

θππξηαθήο ππαίζξνπ, ζα κπνξνχζε λα πξνθαιέζεη αλεπαλφξζσηε δεκηά ζηελ 

εηθφλα θαη ην ραξαθηήξα θάπνησλ νκάδσλ ησλ νηθηζκψλ ζε νξεηλέο θπξίσο 

πεξηνρέο. Ζ αιινίσζε ηνπ ραξαθηήξα ησλ νξεηλψλ θαη ησλ εκηνξεηλψλ 

νηθηζκψλ, φπσο ην Γνχξξη, κε ηελ θαηαζθεπή δξφκσλ κεγάινπ πιάηνπο θαη 

ησλ αληίζηνηρσλ πεδνδξνκίσλ πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηα πθηζηάκελα 

πξφηππα, αθπξψλεη ην βαζηθφ ζπγθξηηηθφ πιενλέθηεκα ησλ θνηλνηήησλ απηψλ 

πνπ είλαη ε ηζνξξνπία αλάπηπμεο κεηαμχ θπζηθνχ θαη αλζξσπνγελνχο 

πεξηβάιινληνο.  

 

18.3.6 Γηα ηνπο παξαπάλσ ιφγνπο, πξνηείλεηαη ε εθπφλεζε εηδηθήο κειέηεο γηα ηε 

δεκηνπξγία πξνηχπσλ ζρεδηαζκνχ θαη θαηαζθεπήο νδηθνχ δηθηχνπ  κέζα ζε 

νξεηλνχο θαη εκηνξεηλνχο νηθηζκνχο πνπ παξνπζηάδνπλ αμηφινγε παξαδνζηαθή 

νηθηζηηθή δνκή, φπνπ ε θαηαζθεπή δξφκσλ κε βάζε ην πξφηππν πιάηνο γηα 

πεδηλέο πεξηνρέο, ζα νδεγνχζε ζηελ θαηαζθεπή έξγσλ κε κεγάια επηρψκαηα ή 

ηνίρνπο αληηζηήξημεο κεγάινπ χςνπο. Σα πξνηεηλφκελα πξφηππα ζα πξέπεη λα 

επαλαθαζνξίζνπλ ηφζν ην πιάηνο θαη ηηο δηαηνκέο ηνπ νδηθνχ δηθηχνπ ζε 

νξεηλέο θαη  εκηνξεηλέο πεξηνρέο φζν θαη ηα πιηθά θαηαζθεπήο ηνπο. Ζ κειέηε 

ζα πξέπεη λα επαλαθαζνξίδεη ζηα πξφηππα πνπ ζα παξαρζνχλ, ηελ ζρέζε 

κεηαμχ ηνπ δηαδξφκνπ θίλεζεο νρεκάησλ θαη ηνπ δηαδξφκνπ θίλεζεο πεδψλ. 

Θα κπνξνχζε λα πξνβιέπεηαη γηα παξάδεηγκα, ε δηάλνημε ηνπηθψλ δξφκσλ κε 

ρακειφ θφξην, λα γίλεηαη κε θνηλφ δηάδξνκν θίλεζεο γηα πεδνχο θαη νρήκαηα, 

φπνπ ηελ πξνηεξαηφηεηα ζα έρεη ε θίλεζε πεδψλ. Ο θφξηνο νρεκάησλ θαη 

πεδψλ ζηνπο ηνπηθήο ζεκαζίαο δξφκνπο, ζε θνηλφηεηεο φπσο ην Γνχξξη είλαη 

αξθεηά ρακειφο ψζηε λα κελ δεκηνπξγνχληαη ζνβαξά πξνβιήκαηα αζθάιεηαο. 

Σν ελαιιαθηηθφ πιηθφ ζηξψζεο πνπ ζα κπνξνχζε λα πξνβιέπεηαη, ζα 
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ιεηηνπξγνχζε θαη σο θπζηθφο ηξφπνο κείσζεο ηεο ηαρχηεηαο ησλ νρεκάησλ θαη 

ζα ιεηηνπξγνχζε αξκνληθφηεξα κε ηελ ζπλνιηθή εηθφλα ηνπ νηθηζκνχ. Πηζαλφο 

επηπιένλ δεκφζηνο ρψξνο θαηά κήθνο ηνπ δξφκνπ, ζα κπνξνχζε λα 

ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ ελδπλάκσζε ηνπ πξαζίλνπ θαη ηελ εγθαηάζηαζε 

αζηηθνχ εμνπιηζκνχ (παγθάθηα, θάδνη θιπ). Ζ Μειέηε πνπ πξνηείλεηαη κε ην 

παξφλ Ρπζκηζηηθφ ρέδην ζα κπνξνχζε λα θαηεγνξηνπνηήζεη ηηο θνηλφηεηεο ζε 

νξεηλέο θαη εκηνξεηλέο θαη λα πξνηείλεη ηα αλάινγα πξφηππα νδηθνχ δηθηχνπ γηα 

ηελ θάζε νκάδα θνηλνηήησλ. Ζ δαπάλε εθπφλεζεο απηήο ηεο Μειέηεο 

αλέξρεηαη γχξσ ζηηο €70.000 – 100.000. Ζ ζπγθεθξηκέλε δαπάλε δελ 

ζπκπεξηιακβάλεηαη ζηνλ ζπλνιηθφ πξνζεγγηζηηθφ πξνυπνινγηζκφ ηνπ Πίλαθα 

18.4, δηφηη αθνξά κειέηε γεληθφηεξεο εθαξκνγήο.  

 

Πξφηαζε 12: Μειέηε θαη Καηαζθεπή Οδηθνχ Γηθηχνπ εληφο Πεξηνρψλ 

Αλάπηπμεο κε Πεξίθιεηζηα Σεκάρηα 

 

18.3.7 Καηά ηελ θάζε ηεο αλάιπζεο ηεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο, δηαπηζηψζεθε 

κεγάινο αξηζκφο πεξίθιεηζησλ ηεκαρίσλ κέζα ζην Όξην Αλάπηπμεο ηεο 

θνηλφηεηαο. Ζ έιιεηςε επαξθνχο νδηθνχ δηθηχνπ ζε νξηζκέλεο πεξηνρέο ηεο 

θνηλφηεηαο, αδξαλνπνηεί κεγάιν πνζνζηφ ηεο δηαζέζηκεο γεο εληφο ηνπ Οξίνπ 

Αλάπηπμεο ηεο θνηλφηεηαο. Γηα ηελ ελεξγνπνίεζε ηεο αδξαλνχζαο γεο 

απαηηείηαη ν ζρεδηαζκφο λένπ νδηθνχ δηθηχνπ θαη ε θαηαζθεπή ηνπ βαζηθνχ 

ηκήκαηνο απηνχ ηνπ νδηθνχ δηθηχνπ πνπ ζα ελεξγνπνηήζεη ηελ αδξαλνχζα γε.  

Γηα ην ζθνπφ απηφ, ε Πνιενδνκηθή Αξρή, ζε ζπλεξγαζία θαη ζπλελλφεζε κε 

ηελ νηθία Σνπηθή Αξρή, πξέπεη λα πξνρσξήζεη ζηελ κειέηε θαη ην ζρεδηαζκφ 

ηνπ βαζηθνχ δεπηεξεχνληνο θαη ηνπηθνχ νδηθνχ δηθηχνπ ζηηο πην πάλσ πεξηνρέο 

απνδίδνληαο πξνηεξαηφηεηα ζε πεξηνρέο φπνπ παξνπζηάδεηαη έληνλε ηάζε γηα 

νηθηζηηθή αλάπηπμε. Ζ αλάπηπμε ηνπ δηθηχνπ ζα κπνξνχζε λα γίλεηαη ζηαδηαθά 

ζε θάζεηο αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηεο θνηλφηεηαο. 

 

18.3.8 Σν λέν νδηθφ δίθηπν ζα κπνξνχζε λα βαζίδεηαη κελ ζε ππάξρνληεο κε 

εγγεγξακκέλνπο δξφκνπο αιιά ζα πξέπεη λα αθνξά ζε ζπλνιηθφηεξν 

πνιενδνκηθφ θαη ζπγθνηλσληαθφ ζρεδηαζκφ πνπ ζα εμαζθαιίδεη ηελ ζσζηή 

ιεηηνπξγία ησλ λέσλ δξφκσλ αλάινγα κε ηελ ηεξαξρηθή θαηεγνξία ζηελ νπνία 

αλήθνπλ. Σν λέν νδηθφ δίθηπν πξφζβαζεο ζε ηεκάρηα, ζα πξέπεη λα βαζίδεηαη 

ζε πξφηππα πνπ δελ αθνινπζνχλ ηα αζηηθά γεσκεηξηθά πξφηππα, αιιά 

πξφηππα ζαλ απηά πνπ πεξηγξάθεθαλ ζηελ Πξφηαζε 11 ηνπ παξφληνο 
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Ρπζκηζηηθνχ ρεδίνπ. ε πεξίπησζε πνπ κηα ηέηνηα κειέηε αλαηεζεί ζηνλ 

ηδησηηθφ ηνκέα ε δαπάλε εηνηκαζίαο ηεο ζα εμαξηεζεί απφ ηελ έθηαζε ησλ 

πεξηνρψλ πνπ ζα αθνξά θαζψο θαη ην αλάγιπθν ηνπ ηνπίνπ θαζφηη πηζαλφλ λα 

απαηηεζεί ε δηεμαγσγή εθηεηακέλεο ηνπνγξαθηθήο απνηχπσζεο ηεο 

πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο.  

 

Πξφηαζε 13: Μειέηε Οδηθήο ήκαλζεο ηεο θνηλφηεηαο 

 

18.3.9 εκαληηθφ ξφιν ζηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ηεο θπθινθνξίαο κέζα ζηνλ νηθηζκφ 

κπνξεί λα παίμεη ε ζσζηή ζήκαλζε κέζα ζηνλ νηθηζκφ. Πξφηαζε ηνπ 

Ρπζκηζηηθνχ ρεδίνπ απνηειεί ε εγθαηάζηαζε θαηάιιειεο θάζεηεο ζήκαλζεο, 

πξνο φια ηα πθηζηάκελα θαη ηα πξνηεηλφκελα απφ ην Ρπζκηζηηθφ ρέδην ζεκεία 

έιμεο κεηαθηλήζεσλ εληφο ηνπ Οξίνπ Αλάπηπμεο. εκεηψλεηαη πσο ε ζήκαλζε 

ζα πξέπεη λα είλαη εληαία ψζηε λα ζπκβάιεη θαη ζηελ δηακφξθσζε 

ζπγθεθξηκέλνπ ραξαθηήξα γηα ηνλ νηθηζκφ. Γηα απηή ηελ ηππνπνίεζε ηεο 

ζήκαλζεο, ζα πξέπεη λα γίλνπλ θαη νη αλαγθαίεο δηαβνπιεχζεηο κε Αξκφδηεο 

Αξρέο, φπσο είλαη ε Αζηπλνκία θαη ην Σκήκα Γεκνζίσλ Έξγσλ.   

 

18.3.10 Ζ αλαβάζκηζε ηεο ζήκαλζεο κέζα ζηνλ νηθηζκφ κπνξεί λα ζπκβάιεη θαη ζε 

δεηήκαηα αζθάιεηαο θαη ιεηηνπξγηθφηεηαο ζηελ θίλεζε ησλ νρεκάησλ. Γηα ηελ 

πινπνίεζε ηνπ παξαπάλσ ζηφρνπ ζα πξέπεη λα ζεκαλζνχλ θαηάιιεια ηα 

αδηέμνδα θαη νη πεδφδξνκνη πνπ ππάξρνπλ ζηελ θνηλφηεηα. Ζ παξαπάλσ 

ζήκαλζε ζπκβάιεη ζηελ απνηξνπή αρξείαζησλ κεηαθηλήζεσλ νρεκάησλ κέζα 

ζε πεξηνρέο θαηνηθίαο. Δηδηθφηεξα ζηελ πεξίπησζε ηνπ Γνπξξίνπ, φπνπ πνιινί 

δξφκνη ηνπ ππξήλα είλαη ζηελνί, ζα πξέπεη λα ζεκαλζνχλ θαηάιιεια ψζηε λα 

κελ ρξεζηκνπνηνχληαη απφ νρήκαηα πνπ δελ αλήθνπλ ζε θαηνίθνπο ηεο 

πεξηνρήο ηνπ παξαδνζηαθνχ ππξήλα ηεο θνηλφηεηαο. 

 

18.3.11 Αχμεζε ζηα επίπεδα νδηθήο αζθάιεηαο κπνξεί λα πξνθχςεη θαη απφ ηελ 

βειηίσζε ηεο νξηδφληηαο ζήκαλζεο πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ απφδνζε 

πξνηεξαηφηεηαο, ηελ θάζεηε ζήκαλζε θαη ηελ δηαγξάκκηζε ζε δηαζηαπξψζεηο. 

Δπηζεκαίλεηαη πσο γηα ηελ εθαξκνγή ησλ παξαπάλσ απαηηείηαη ε εθπφλεζε 

εηδηθήο κειέηεο ζήκαλζεο πνπ ζα αληηκεησπίδεη ζπλνιηθά ην πξφβιεκα κέζα 

ζηνλ νηθηζκφ. Σν θφζηνο ηεο παξαπάλσ κειέηεο εθηηκάηαη ζε                 

€10.000. Με βάζε ηελ παξαπάλσ κειέηε ζα κπνξνχζαλ λα πινπνηεζνχλ 
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ζηαδηαθά ηα κέηξα θπθινθνξηαθήο δηαρείξηζεο θαη ε βειηίσζε ηεο νξηδφληηαο 

θαη ηεο θάζεηεο ζήκαλζεο ζηελ θνηλφηεηα. 

 

ηάζκεπζε 

 

18.3.12 Γηα ηελ επηηπρή εθαξκνγή ησλ αξρψλ ηεο βηψζηκεο θηλεηηθφηεηαο απαηηείηαη ε 

δηακφξθσζε επαξθψλ ρψξσλ ζηάζκεπζεο πεξηκεηξηθά ηνπ ππξήλα ηνπ 

νηθηζκνχ. Γηα ηνλ παξαπάλσ ιφγν πξνηείλεηαη ε αλαδηακφξθσζε ησλ ζέζεσλ 

ζηάζκεπζεο ζε πνιπψξνθν ρψξν ζηελ πιαηεία ηεο θνηλφηεηαο ψζηε λα κπνξεί 

ιεηηνπξγεί σο πιαηεία ζην αλψηεξν επίπεδν θαη ηαπηφρξνλν σο ρψξνο 

ζηάζκεπζεο ζηνλ ππφγεην ρψξν. Σν παξαπάλσ ηεκάρην βξίζθεηαη θνληά ζηνλ 

παξαδνζηαθφ ππξήλα ηνπ νηθηζκνχ θαη κπνξεί λα εμππεξεηήζεη ηηο αλάγθεο ησλ 

θαηνίθσλ θαη ησλ επηζθεπηψλ ηεο θνηλφηεηαο ζε ζηάζκεπζε. Οξηζκέλεο ζέζεηο 

ζηάζκεπζεο ζα δεκηνπξγεζνχλ θαη ζην Μνπζείν Λατθήο Σέρλεο πνπ 

πξνηείλεηαη λα δηακνξθσζεί κέζα ζηνλ παξαδνζηαθφ ππξήλα ηεο θνηλφηεηαο. 

Πξνηείλεηαη ε δεκηνπξγία 3 ζέζεσλ γηα ΑκΔΑ θαη 3 ηα ππφινηπα νρήκαηα. 

Σέινο, επηπιένλ ρψξνη ζηάζκεπζεο ζα δεκηνπξγεζνχλ ζην ππφ αλακφξθσζε 

γήπεδν ηεο θνηλφηεηαο. εκεηψλεηαη πσο ε παξάιιειε αλαβάζκηζε ηεο 

ππνδνκήο γηα πεδνχο πνπ πξνηείλεηαη απφ ην Ρπζκηζηηθφ ρέδην, ζα 

εμαζθαιίζεη ηελ επηηπρή ιεηηνπξγία ηνπ ρψξνπ ζηάζκεπζεο, αθνχ νη θάηνηθνη 

θαη νη επηζθέπηεο ηεο θνηλφηεηαο πνπ ζα ζηαζκεχνπλ ζε απηφλ, ζα κπνξνχλ 

κεηαθηλνχληαη άλεηα κέζα ζε έλα επλντθφ γηα πεδνχο πεξηβάιινλ 

  

Πξφηαζε 14: Γηακφξθσζε Γηαδξνκψλ γηα Πεδνχο θαη Πνδειάηεο 

 

18.3.13 Ζ πξνψζεζε ηεο ρξήζεο ήπησλ κέζσλ κεηαθίλεζεο πεξηιακβάλεη ηελ 

δηακφξθσζε θαηάιιειεο ππνδνκήο γηα ηελ πξνλνκηαθή θίλεζε πεδψλ θαη 

πνδειάησλ. Ζ αλακφξθσζε ηεο νδνχ Γξεγφξε Απμεληίνπ θαη ε νινθιήξσζε 

ησλ πιαθνζηξψζεσλ ζηνλ παξαδνζηαθφ ππξήλα ηεο θνηλφηεηαο, εμαζθαιίδνπλ 

ηηο παξαπάλσ ζπλζήθεο γηα ηελ θεληξηθή πεξηνρή ηεο θνηλφηεηαο. Πξφηαζε ηνπ 

Ρπζκηζηηθνχ ρεδίνπ απνηειεί ε δηακφξθσζε δηαδξνκψλ γηα πεδνχο θαη 

πνδειάηεο θαη εθηφο ηνπ θέληξνπ ηεο θνηλφηεηαο. 

 

18.3.14 Με ηελ πινπνίεζε ηεο πξφηαζεο γηα αλαβάζκηζε ηνπ γεπέδνπ ηεο θνηλφηεηαο, 

αλακέλεηαη ε πξνζέιθπζε ζην ζεκείν ζεκαληηθνχ αξηζκνχ κεηαθηλήζεσλ. 

Γεδνκέλνπ φηη κεγάιν πνζνζηφ ζα αθνξά ζε λένπο, ε κεηαθίλεζε πξνο ην 
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γήπεδν ζα κπνξνχζε λα γίλεηαη κε ήπηα κέζα, αλ εμαζθαιηδφηαλ επαξθήο 

ππνδνκή. Γηα ηνλ παξαπάλσ ιφγν πξνηείλεηαη ε θαηαζθεπή πεδνδξνκίνπ θαη 

πνδειαηφδξνκνπ απφ ην θέληξν ηνπ νηθηζκνχ σο ην γήπεδν. Ζ δηαδξνκή ζα 

κπνξνχζε λα ζπλερίδεη κέρξη ην ζεκείν ζέαο «ηαπξίλα» θαη λα δηακνξθψλεηαη 

σο θπθιηθή επηζηξέθνληαο ζηελ θνηλφηεηα (βι. Υάξηε 15). Ζ δηακφξθσζε ηεο 

δηαδξνκήο ζε κηθξή απφζηαζε απφ ηνλ νηθηζκφ θαη κέζα ζε έλα ελδηαθέξνλ 

θπζηθφ πεξηβάιινλ, κπνξεί λα απμήζεη ηελ επαθή ηεο θνηλφηεηαο κε ηε θχζε 

πνπ απνηειεί θαη έλα απφ ηα θπξηφηεξα ζπγθξηηηθά ηεο πιενλεθηήκαηα. Σν 

κήθνο ηεο δηαδξνκήο είλαη 3,5 ρικ. Πξνηείλεηαη λα θαηαζθεπαζηεί θνηλφο 

δηάδξνκνο γηα πεδνχο θαη πνδειάηεο, θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ παξαηεξεζεί 

απμεκέλνο θφξηνο ή εμεπξεζνχλ νη απαηηνχκελνη πφξνη λα δηαρσξηζηνχλ νη 

θηλήζεηο. Σν θφζηνο πινπνίεζεο ππνινγίζηεθε πξνθαηαξθηηθά ζε €350.000. 

 

18.3.15 Ζ ζηξαηεγηθή αλάπηπμεο ελαιιαθηηθψλ κνξθψλ ηνπξηζκνχ θαη ε γεληθφηεξε 

πξνζέιθπζε επηζθεπηψλ ζηελ θνηλφηεηα ζα κπνξνχζε λα ππνζηεξηρζεί απφ ηε 

ζχλδεζε ηεο θνηλφηεηαο κε ηηο γεηηνληθέο κέζσ ηεο δηακφξθσζεο πνδειαηηθψλ 

δηαδξνκψλ. Σν πινχζην θπζηθφ πεξηβάιινλ θαη νη θιηκαηνινγηθέο ζπλζήθεο, 

ζπκβάινπλ ζηελ επηηπρή ιεηηνπξγία ηνπ παξαπάλσ δηθηχνπ. Ζ  πξνηεηλφκελεο 

πνδειαηηθέο δηαδξνκέο θαίλνληαη ζην Υάξηε 15. Αθνξνχλ ζηε ζχλδεζε ηεο 

θνηλφηεηαο κε ηηο γεηηνληθέο θνηλφηεηεο ηνπ Καινχ Υσξηνχ, ηνπ Αγίνπ 

Δπηθαλίνπ, ηνπ Φηθάξδνπ θαη ηνπ Φαξκαθά. εκεηψλεηαη πσο γηα ηελ 

δηακφξθσζε ηεο ζχλδεζεο κε ηνλ Φαξκαθά απαηηείηαη πξψηα ε δηακφξθσζε 

ηεο απεπζείαο ζχλδεζεο ησλ ιαηνκείσλ κε ηνλ δξφκν Λεπθσζίαο– 

Παιαηρσξίνπ, ψζηε λα απαιιαγεί ν άμνλαο απφ ην θφξην ησλ θνξηεγψλ. Ζ 

ζχλδεζε κε ην Καιφ Υσξηφ ζα κπνξνχζε λα πινπνηεζεί ελαιιαθηηθά κέζσ 

παξάιιεινπ ρσκαηφδξνκνπ. 

 

18.3.16 Ζ δηακφξθσζε πνδειαηηθψλ δηαδξνκψλ πξνο Άγην Δπηθάλην θαη Καιφ Υσξηφ 

πξνηείλεηαη γηα ηελ ζχλδεζε ησλ θνηλνηήησλ ηεο πεξηνρήο ηεο Οξεηλήο ζε 

εληαίν δίθηπν πνδειαηηθψλ δηαδξνκψλ. εκεηψλεηαη πσο νη παξαπάλσ 

δηαδξνκέο δηέξρνληαη θπξίσο απφ ρσκάηηλνπο δξφκνπο ή δξφκνπο κε πνιχ 

κηθξφ θφξην πνπ δελ ζέηνπλ ζε θίλδπλν ηελ αζθάιεηα ησλ επάισησλ ρξεζηψλ. 

Ζ ππνδνκή ζα κπνξνχζε λα είλαη θνηλή κε ηα νρήκαηα θαη ζηελ πεξίπησζε 

αζθαιηνζηξσκέλσλ δξφκσλ λα εγθαζίζηαηαη ζηνηρεηψδεο ζήκαλζε. Έξγα πνπ 

κπνξεί λα απαηηεζνχλ, αθνξνχλ ζε έξγα ζπληήξεζεο ή αλαβάζκηζεο ησλ 

ρσκάηηλσλ δξφκσλ θαζψο θαη ζην θφζηνο ζήκαλζεο. Σν θφζηνο ηνπο δελ 
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πξνζδηνξίδεηαη πξνθαηαξθηηθά, ρσξίο ηελ επαξθή απνηχπσζε ηεο πεξηνρήο 

αιιά ζε θάζε πεξίπησζε είλαη αξθεηά ρακειφ, ψζηε λα δηαηεξεί πςειή ηελ 

δπλαηφηεηα πινπνίεζεο κε βάζε ην θφζηνο.  

 

18.3.17 Δπηζεκαίλεηαη πσο ε πινπνίεζε ησλ πξνηεηλφκελσλ πνδειαηηθψλ δηαδξνκψλ 

ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη ηελ εγθαηάζηαζε ηεο απαξαίηεηεο θάζεηεο θαη 

νξηδφληηαο ζήκαλζεο πνπ ζα εμαζθαιίδεη ηελ αζθαιή θίλεζε νρεκάησλ θαη 

πνδειάησλ ζε παξάιιεινπο δηαδξφκνπο θίλεζεο ζηελ πεξίπησζε πνπ ε 

πνδειαηηθέο δηαδξνκέο δηακνξθσζνχλ θαηά κήθνο θχξησλ δξφκσλ (φπσο 

έγηλε ζηελ πεξίπησζε ηεο δηαδξνκήο ηνπ Σξνφδνπο). Δηδηθφηεξα ε θάζεηε 

ζήκαλζε ζα κπνξνχζε λα ελζσκαηψλεη ειεθηξνληθά ζπζηήκαηα, παξφκνηα κε 

απηά ζε δηαβάζεηο πεδψλ, φπνπ νη πνδειάηεο πνπ ζέινπλ λα θηλεζνχλ θαηά 

κήθνο κηαο δηαδξνκήο ελεκεξψλνπλ ην ζχζηεκα πνπ πξνεηδνπνηεί ηνπο 

νδεγνχο νρεκάησλ γηα ηελ θίλεζή ηνπο θαηά κήθνο ηεο δηαδξνκήο. Ζ 

πινπνίεζε ηνπ πξνηεηλφκελνπ δηθηχνπ πνδειαηηθψλ δηαδξνκψλ ζα κπνξνχζε 

λα ζπκβάιεη ζεκαληηθά ζηελ πξνζέιθπζε επηζθεπηψλ ζηελ θνηλφηεηα, γεγνλφο 

πνπ ζα ζπκβάιεη ζηελ γεληθφηεξε αλάπηπμή ηεο. εκεηψλεηαη πσο ε αλάπηπμε 

ηνπ δηθηχνπ κπνξεί λα γίλεη ζηαδηαθά, ηεξαξρψληαο ηελ αλάγθε πινπνίεζεο ηνπ 

θάζε ηκήκαηνο ηεο δηαδξνκήο, αξθεί λα εμαζθαιίδεηαη ε αζθάιεηα θαη ε 

ιεηηνπξγηθφηεηα ηνπ θάζε ηκήκαηνο πνπ πινπνηείηαη. Ο Πίλαθαο 18.1 

παξνπζηάδεη ην πξνεθηηκψκελν θφζηνο γηα ηελ πινπνίεζε ησλ πνδειαηηθψλ 

δηαδξνκψλ γηα ηελ θνηλφηεηα Γνπξξίνπ, εθηφο ησλ πεξηνρψλ αλάπηπμεο. 

 

Πίλαθαο 18.1: Πξνεθηηκψκελν Κφζηνο Πνδειαηηθψλ Γηαδξνκψλ 

Πνδειαηηθέο δηαδξνκέο Δληφο ηεο θνηλφηεηαο 

Γνχξξη – Φηθάξδνπ 1,33 ρικ 

Γνχξξη – Φαξκαθάο 1,42 ρικ 

Γνχξξη – Καιφ Υσξηφ (Οξεηλήο) 4,60 ρικ 

πλνιηθή Απφζηαζε 7,35 ρικ. 

πλνιηθφ θφζηνο πινπνίεζεο € 68.000 

Πεγή: Κππξηαθόο Οξγαληζκόο Τνπξηζκνύ, Ιδία Δπεμεξγαζία, 2011 

 

18.3.18 Γηα ζθνπνχο εθηίκεζεο ηνπ ζπλνιηθνχ πξνζεγγηζηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ 

Ρπζκηζηηθνχ ρεδίνπ, έρεη ππνινγηζηεί ην θφζηνο ησλ πνδειαηηθψλ δηαδξνκψλ 

πνπ αθνξνχλ ηελ πινπνίεζε ησλ ηκεκάησλ πνπ εκπίπηνπλ ζηα δηνηθεηηθά φξηα 
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ηεο θνηλφηεηαο. Σν θφζηνο γηα ηελ πινπνίεζε ησλ πνδειαηηθψλ δηαδξνκψλ γηα 

ηελ θνηλφηεηα Γνπξξίνπ αλέξρεηαη ζε €68.000 θαη ζην νπνίν δελ 

ζπκπεξηιακβάλνληαη έμνδα απαιινηξηψζεσλ ζε πεξίπησζε πνπ ρξεηαζηεί λα 

απαιινηξησζνχλ ηδησηηθά ηεκάρηα. Σνλίδεηαη σζηφζν, φηη ε πινπνίεζε ηνπ 

έξγνπ δελ κπνξεί λα γίλεη απνζπαζκαηηθά κε ηελ πινπνίεζε ησλ δηαδξνκψλ 

κφλν κέζα ζηα φξηα ηεο θνηλφηεηαο, αιιά ζα πξέπεη θάζε δηαδξνκή λα 

πινπνηείηαη ζε νιφθιεξν ην κήθνο ηεο, ψζηε λα ιεηηνπξγήζεη νινθιεξσκέλα σο 

ζπλδεηήξηα δηαδξνκή κεηαμχ ησλ θνηλνηήησλ. 

 

Πξφηαζε 15: Βειηίσζε πλζεθψλ Δμππεξέηεζεο απφ Μέζα Μαδηθήο 

Μεηαθνξάο 

 

18.3.19 Ζ ζχλδεζε ηεο θνηλφηεηαο κε ηηο γεηηνληθέο θνηλφηεηεο κέζσ δεκνζίσλ 

ζπγθνηλσληψλ εμαζθαιίδεη έλαλ ελαιιαθηηθφ, νηθνλνκηθφ θαη θηιηθφηεξν ζην 

πεξηβάιινλ ηξφπν κεηαθίλεζεο ησλ θαηνίθσλ θαη ησλ επηζθεπηψλ ηεο 

θνηλφηεηαο. Απφ ηνλ Ηνχιην 2010 ην έξγν δξνκνιφγεζεο ιεσθνξείσλ, 

αλαιήθζεθε απφ ηνλ Οξγαληζκφ πγθνηλσληψλ Δπαξρίαο Λεπθσζίαο. Σα 

δξνκνιφγηα ησλ δεκνζίσλ ζπγθνηλσληψλ ζπλδένπλ ηελ θνηλφηεηα κε ηελ 

Λεπθσζία, κέζσ ηνπ ζηαζκνχ κεηεπηβίβαζεο ζην Αξεδηνχ. Χο πξφβιεκα γηα ηηο 

δεκφζηεο ζπγθνηλσλίεο πνπ εμππεξεηνχλ ηελ θνηλφηεηα επηζεκάλζεθε ε 

αλεπαξθήο ππνδνκή ζηε ζηάζε ηεο θνηλφηεηαο.  

 

18.3.20 Ζ πξφηαζε ηνπ Ρπζκηζηηθνχ ρεδίνπ γηα ηελ βειηίσζε εμππεξέηεζεο απφ ηα 

Μέζα Μαδηθήο Μεηαθνξάο πεξηιακβάλεη θαηαξρήλ ηελ βειηίσζε ησλ 

ζπλζεθψλ κεηαθίλεζεο θαη αλακνλήο εθηφο ησλ ιεσθνξείσλ. Πξνηείλεηαη ε 

θαηαζθεπή θαηάιιεινπ ζηεγάζηξνπ ζηε ζηάζε ησλ ιεσθνξείσλ, πνπ ζα 

πξνζηαηεχεη απφ ηηο θαηξηθέο ζπλζήθεο θαη ζα παξέρεη βαζηθέο πιεξνθνξίεο 

γηα ηηο ψξεο θαη ηελ δηάξθεηα ησλ δξνκνινγίσλ πνπ εμππεξεηνχλ ηελ θνηλφηεηα. 

Ζ βειηίσζε ησλ ζπλζεθψλ αλακνλήο ζηηο ζηάζεηο ησλ ιεσθνξείσλ ζπκβάιεη 

ζεκαληηθά ζηνλ κεηξηαζκφ ησλ κεηνλεθηεκάησλ ησλ δεκνζίσλ ζπγθνηλσληψλ 

θαη ζηελ βειηίσζε ηεο εηθφλαο ηνπο. Πξφηαζε ηνπ Ρπζκηζηηθνχ ρεδίνπ 

απνηειεί ε δηακφξθσζε ηεο θεληξηθήο ζηάζεο ζηελ πιαηεία ηεο θνηλφηεηαο, 

πνπ κε ηελ πξνηεηλφκελε αλαδηακφξθσζε ηεο θαη ηελ θαηαζθεπή ρψξνπ 

ζηάζκεπζεο, ζα κπνξεί λα ππνζηεξίμεη ηε ιεηηνπξγία ηεο ζηάζεο. 

Δπηζεκαίλεηαη πσο ε δηεπθφιπλζε θίλεζεο πεδψλ ζηηο πεξηνρέο θαηνηθίαο θαη ε 

ζχλδεζε ρξήζεσλ πνπ έιθνπλ κεηαθηλήζεηο κε ηηο ζηάζεηο ησλ ιεσθνξείσλ, 
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ζπκβάινπλ ζεκαληηθά ζηελ πξνψζεζε ηεο ρξήζεο ησλ δεκνζίσλ 

ζπγθνηλσληψλ. Ζ πιαθφζηξσζε ηνπ ππξήλα ηεο θνηλφηεηαο θαη ε δηακφξθσζε 

επλντθνχ πεξηβάιινληνο γηα ηελ θίλεζε πεδψλ ζηνλ θεληξηθφ δξφκν ηεο 

θνηλφηεηαο εμαζθαιίδνπλ ηελ άλεηε πξφζβαζε ζηε ζηάζε. 

 

18.3.21 εκαληηθφ ξφιν ζηελ επηηπρία ηνπ κέζνπ έρεη θαη ε βειηηζηνπνίεζε ησλ 

δξνκνινγίσλ ηεο γξακκήο πνπ εμππεξεηνχλ ηελ θνηλφηεηα, πάληα ζε ζρέζε κε 

ηνλ θφξην επηβαηψλ πνπ εμππεξεηεί ε γξακκή. Γηα ηνλ παξαπάλσ ιφγν ζα 

πξέπεη λα είλαη ζπλερήο ε παξαθνινχζεζε ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ γξακκψλ πνπ 

εμππεξεηνχλ ηνπο θαηνίθνπο ηεο θνηλφηεηαο κε ζθνπφ ησλ αλαζρεδηαζκφ ησλ 

δξνκνινγίσλ κε ηξφπν πνπ λα εμππεξεηνχλ ην κεγαιχηεξν δπλαηφ αξηζκφ 

θαηνίθσλ. Αλ θαη ην δήηεκα ηεο βειηηζηνπνίεζεο ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ δεκνζίσλ 

ζπγθνηλσληψλ, ζε ζρέζε κε ηνλ αξηζκφ ησλ δξνκνινγίσλ, ηηο ψξεο 

δξνκνιφγεζεο θαη ηηο δηαδξνκέο, αθνξά ηελ επξχηεξε πεξηνρή θαη ε κειέηε ηνπ 

δεηήκαηνο μεπεξλά ηνπο ζηφρνπο εθπφλεζεο ηνπ Ρπζκηζηηθνχ ρεδίνπ ηεο 

θνηλφηεηαο, ε βειηίσζε ηεο πξνζβαζηκφηεηαο απφ δεκφζηεο ζπγθνηλσλίεο ζα 

κπνξνχζε λα εμαζθαιηζηεί κε ηνλ αλαζρεδηαζκφ ησλ δξνκνινγίσλ πνπ 

εμππεξεηνχλ ηελ θνηλφηεηα. ε θάζε πεξίπησζε ε βειηηζηνπνίεζε θαη ε αχμεζε 

ηνπ βαζκνχ ρξήζεο δεκνζίσλ ζπγθνηλσληψλ αθνξά δήηεκα πνπ πξέπεη λα 

κειεηεζεί ζε πεξηθεξεηαθή βάζε απφ ην αξκφδην Τπνπξγείν πγθνηλσληψλ θαη 

Έξγσλ. 

 

18.3.22 Σκήκα ηεο παξαθνινχζεζεο θαη ηνπ επαλαζρεδηαζκνχ ηνπ δηθηχνπ 

εμππεξέηεζεο απφ δεκφζηεο ζπγθνηλσλίεο γηα ηελ επξχηεξε πεξηνρή, ζα 

πξέπεη λα πεξηιακβάλεη ηελ πηζαλφηεηα πινπνίεζεο δηθηχνπ κε δπλακηθή 

αληαπφθξηζε ζηε δήηεζε γηα κεηαθηλήζεηο (Demand Responsive Public 

Transport System). Σν παξαπάλσ ζχζηεκα βαζίδεηαη ζηε δπλακηθή 

αληαπφθξηζε ηνπ ιεσθνξεηαθνχ ζπζηήκαηνο, ζε πεξηνρέο κε κηθξφ πιεζπζκφ 

θαη κηθξή δήηεζε γηα κεηαθηλήζεηο, ζηηο αλάγθεο ησλ ρξεζηψλ. Σελ βάζε ηνπ 

απνηειεί έλα ζχζηεκα ζηαζεξψλ δξνκνινγίσλ, πνπ παξαθάκπηνπλ φκσο ηεο 

πνξείαο ηνπο, αλ ππάξρεη αλάγθε κεηαθίλεζεο απφ θνηλφηεηεο κε ρακειή 

δήηεζε. Οη επηβάηεο ηνπ ζπζηήκαηνο ζηε ζπλέρεηα κεηεπηβηβάδνληαη ζε 

γξακκέο κε πςειφηεξε ζπρλφηεηα, φπσο γίλεηαη θαη ζήκεξα άιισζηε, πξνο ηα 

θχξηα αζηηθά θέληξα. Θα κπνξνχζε ινηπφλ έλα ηέηνην ζχζηεκα λα εμππεξεηεί 

ηελ θνηλφηεηα κε ζπρλφηεηα αληαπνθξηλφκελε ζηε δήηεζε γηα κεηαθηλήζεηο. Ζ 

ιεηηνπξγία ελφο ηέηνηνπ ζπζηήκαηνο, απαηηεί θπζηθά ηελ ιεηηνπξγία 
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ηειεθσληθνχ θέληξνπ θαη ηελ εθαξκνγή επθπψλ ζπζηεκάησλ κεηαθνξάο (ITS), 

αιιά απμάλεη ζεκαληηθά ηελ απνδνηηθφηεηα ησλ δεκνζίσλ κεηαθνξψλ φηαλ 

εθαξκφδεηαη ζε θνηλφηεηεο κε κηθξφ πιεζπζκφ. 

 

18.4. Φπζηθφ Πεξηβάιινλ  

 

Πξφηαζε 16: Δγγξαθή Μνλνπαηηνχ Μειέηεο ηεο Φχζεο 

 

18.4.1 ηελ θνηλφηεηα έρεη δηακνξθσζεί απφ ηδηψηε έλα κνλνπάηη, παξά ηελ θνίηε ηνπ 

πνηακνχ ηνπ Αγίνπ Μάκα, ην νπνίν είλαη γλσζηφ ζηνπο θαηνίθνπο ηεο 

θνηλφηεηαο σο «Μνλνπάηη ηνπ Παλαή» (βι. Υάξηε 15). Σν κνλνπάηη θαηαιήγεη 

ζε κηθξφ πέηξηλν θξάγκα θαη βξίζθεηαη ζε πεξηνρή κε πινχζηα βιάζηεζε θαη 

εληφο ηεο Εψλεο Δηδηθήο Πξνζηαζίαο γηα ηα πνπιηά.  

 

18.4.2 Πξνηείλεηαη, φπσο πξνσζεζεί ε εγγξαθή ηνπ «Μνλνπάηη ηνπ Παλαή» σο 

επίζεκν Μνλνπάηη Μειέηεο ηεο Φχζεο, απφ ην Σκήκα Γαζψλ. Δπίζεο, ην 

κνλνπάηη ζα πξέπεη λα δηακνξθσζεί θαηάιιεια κεηά απφ ηνλ έιεγρν ηνπ 

ρψξνπ απφ ην Σκήκα Γαζψλ θαζψο θαη ν ρψξνο αθεηεξίαο.  

 

18.4.3 Σα Μνλνπάηηα Μειέηεο ηεο Φχζεο πξνζειθχνπλ επηζθέπηεο θαη νηθνηνπξίζηεο 

θαη έρνπλ σο ζθνπφ ηελ επηκφξθσζε ηνπ επηζθέπηε ζε ζέκαηα ρισξίδαο, 

παλίδαο θαη νηθνινγίαο, θαζψο θαη άιισλ ζηνηρείσλ ηεο θχζεο παξάιιεια 

πξνσζψληαο ηελ πξνζηαζία ηνπο. πλδπάδνπλ επίζεο, ηελ επηκφξθσζε κε ηελ 

άζθεζε, ηελ αηζζεηηθή απφιαπζε θαη ηελ πλεπκαηηθή μεθνχξαζε, ελψ 

απνηεινχλ κηα απφ ηηο πην ζεκαληηθέο ππνδνκέο ππαίζξηαο θαη δαζηθήο 

αλαςπρήο ζηελ Κχπξν. 

 

18.4.4 Ο πξνθαηαξθηηθφο πξνυπνινγηζκφο γηα ηε δηακφξθσζε ηνπ κνλνπαηηνχ θαη 

ηεο αθεηεξίαο είλαη €20.000.  

  

Πξφηαζε 17: Γηακφξθσζε/ Αλαβάζκηζε Δθδξνκηθνχ Υψξνπ  

 

18.4.5 Ο δηακνξθσκέλνο κε πξφρεηξεο θαηαζθεπέο εθδξνκηθφο ρψξνο ηεο θνηλφηεηαο 

πνπ βξίζθεηαη παξά ηελ εθθιεζία ηνπ Αγίνπ Γεκεηξίνπ, αλ θαη ρξεζηκνπνηείηαη, 

εληνχηνηο ρξεηάδεηαη δηακφξθσζε/ αλαβάζκηζε. Ο εθδξνκηθφο ρψξνο, 
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πξνζθέξεηαη γηα μεθνχξαζε, γηα απηφ θαη θαηά ηνπο θαινθαηξηλνχο κήλεο 

αξθεηνί είλαη νη επηζθέπηεο πνπ αλαδεηνχλ δξνζηά θαη εξεκία ζε απηφλ.  

 

Δηθφλα 18.1: Σνπνζεζία Δθδξνκηθνχ Υψξνπ πιεζίνλ ηεο εθθιεζίαο ηνπ Αγίνπ Γεκεηξίνπ 

 

 

18.4.6 Πξνηείλεηαη ε αλαβάζκηζε ηνπ εθδξνκηθνχ ρψξνπ, ε νπνία αλακέλεηαη λα 

νδεγήζεη ζε αχμεζε ηεο ςπραγσγηθήο ρξήζεο ηεο πεξηνρήο. Σα αλαγθαία έξγα 

φπσο γηα παξάδεηγκα ε ηνπνζέηεζε αλάινγσλ ππνδνκψλ θαη ζρεηηθνχ 

εμνπιηζκνχ (π.ρ. πφζηκν λεξφ, ρψξνη πγηεηλήο θαη θαζαξηφηεηαο, ρψξνο 

ζηάζκεπζεο απηνθηλήησλ, θαηαηνπηζηηθέο πιεξνθνξηαθέο πηλαθίδεο, 

ςεζηαξηέο, μχιηλα παγθάθηα, ηξαπέδηα) ζα πξέπεη λα γίλνπλ ζε ζπλεξγαζία κε 

ην Σκήκα Γαζψλ. εκεηψλεηαη φηη, νη εγθαηαζηάζεηο ηνπ πξέπεη λα εληάζζνληαη 

νξζψο ζηνλ πεξηβάιινληα ρψξν θαη λα είλαη αηζζεηηθά πξνζαξκνζκέλεο πξνο 

απηφ κε ηε ρξήζε ησλ αλάινγσλ ρξσκάησλ θαη πιηθψλ. 

 

18.4.7 Δπηπιένλ, πξνηείλεηαη φπσο ν ρψξνο εληαρζεί ζηε ιίζηα εθδξνκηθψλ ρψξσλ 

ππφ ηε δηαρείξηζε ηνπ Σκήκαηνο Γαζψλ ζε ζπλεξγαζία κε ηελ θνηλφηεηα.  Σα 

έξγα απηά, ρξεκαηνδνηνχληαη απφ ηνπο θξαηηθνχο πξνυπνινγηζκνχο θαη 

πξφζθαηα θαη απφ ην Πξφγξακκα Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο 2007–2013 πνπ 

πξνσζεί ηε δηαρείξηζε θαη ηελ αεηθφξν αλάπηπμε ησλ δαζψλ, ηελ πξνζηαζία 

ησλ δαζηθψλ νηθνζπζηεκάησλ, ηελ επέθηαζε ηεο δαζνθάιπςεο θαη ηε 

δηαηήξεζε θαη βειηίσζε ηνπ θνηλσληθνχ θαη νηθνινγηθνχ ξφινπ ησλ δαζψλ. 

 

Οηθηζκφο Γνπξξίνπ 

Δθδξνκηθφο Υψξνο 

http://www.moa.gov.cy/moa/fd/fd.nsf/DMLdevplan_gr/66D8A0BDD6887164C2256F2C0027F2F5?OpenDocument
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18.4.8 Ζ αχμεζε επηζθεπηψλ απνηειεί ζεκαληηθφ ζηνηρείν γηα ηελ νηθνλνκηθή 

δσηηθφηεηα ησλ πεξηνρψλ. Δπηπξφζζεηα, ε ρξήζε ηνπ εθδξνκηθνχ ρψξνπ 

κπνξεί λα έρεη ζπλεξγηθέο ζεηηθέο νηθνλνκηθέο επηπηψζεηο γηα ηελ θνηλφηεηα, 

αθνχ νη επηζθέπηεο ηνπ εθδξνκηθνχ ρψξνπ ζα κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηνχλ 

άιιεο ππνδνκέο θαη δηεπθνιχλζεηο ηεο θνηλφηεηαο. 

 

18.4.9 Απηή ε απμεκέλε ρξήζε γηα ιφγνπο αλαςπρήο ζα πξέπεη λα δηαρεηξίδεηαη 

πξνζεθηηθά, ζε κηα πξνζπάζεηα λα ζηεξίμεη ην φξακα θαη ζηφρνπο πνπ ηίζεληαη 

γηα ηε δηαηήξεζε ηνπ πεξηβαιινληηθνχ πινχηνπ, ησλ γξαθηθά αλνηθηψλ ρψξσλ 

θαη ηεο πνηφηεηαο ησλ πφξσλ αλαςπρήο ηεο θνηλφηεηαο. 

 

Δηθφλα 18.2: Δλδεηθηηθή Πξνηεηλφκελε Γηακφξθσζε Δθδξνκηθνχ 

Υψξνπ 

 

 

18.4.10 Ο πξνθαηαξθηηθφο ππνινγηζκφο γηα ηελ αλαβάζκηζε ηνπ εθδξνκηθνχ ρψξνπ 

είλαη €50.000. 

 

Πξφηαζε 18: Υαξηνγξάθεζε, Αμηνιφγεζε θαη Πξνζηαζία Αμηφινγσλ Γέλδξσλ 

 

18.4.11 Δληφο ησλ νξίσλ ηεο θνηλφηεηαο θαη πην εηδηθά ζηελ πεξηνρή ηεο εθθιεζίαο 

Αγίνπ Γεκεηξίνπ, ππάξρεη κηα ζπζηάδα αμηφινγσλ/ αησλφβησλ ειηψλ, νη νπνίεο 

δελ είλαη νχηε ραξηνγξαθεκέλεο, αιιά νχηε θαη θεξπγκέλεο σο 

πξνζηαηεπφκελεο. Δπίζεο, πιεζίνλ ηεο Παιαηάο Βξχζεο ζηελ αθεηεξία ηνπ 

Μνλνπαηηνχ ηεο Φχζεο ζηελ πεξηνρή ηεο «Πεηζίλαο» ππάξρεη έλαο παιαηφο 

πιάηαλνο (βι. Δηθφλα 18.3 θαη Υάξηε 15). Πξνηείλεηαη φπσο, εθπνλεζεί κειέηε 

γηα ραξηνγξάθεζε θαη αμηνιφγεζε ησλ αλαθεξφκελσλ δέλδξσλ θαη ηπρφλ 
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άιισλ παιαηψλ δέλδξσλ πνπ ππάξρνπλ ζηελ θνηλφηεηα, απφ ηηο αξκφδηεο 

ππεξεζίεο ηνπ Τπνπξγείνπ Γεσξγίαο, Φπζηθψλ Πφξσλ θαη Πεξηβάιινληνο γηα 

ηελ ελδερφκελε θήξπμή ηνπο σο πξνζηαηεπφκελα ζχκθσλα κε ην Άξζξν 39(1) 

ηνπ Πεξί Πνιενδνκίαο θαη Υσξνηαμίαο Νφκνπ.  

 

Δηθφλα 18.3: Σνπνζεζία Αμηφινγσλ Γέλδξσλ ζην Γνχξξη  

 

 

Πξφηαζε 19: Γεκηνπξγία Παξαηεξεηεξίνπ Πνπιηψλ  

 

18.4.12 Μέξνο ηνπ λφηηνπ ηκήκαηνο ηεο θνηλφηεηαο Γνπξξίνπ εκπίπηεη εληφο ηεο 

Πεξηνρήο Πξνζηαζίαο ηνπ δηθηχνπ «ΦΤΖ 2000» πνπ νλνκάδεηαη «Πεξηνρή 

Σδηψληα– Πεξηνρή SΡΑ CY2000013». Πξνηείλεηαη φπσο, ζην χςσκα ζηελ 

πεξηνρή «Μνπθιφο» (πιεζίνλ ηνπ θαηαξξάθηε Μαπξίηζηνπ) (βι. Δηθφλα 18.4) ή 

ζε άιιε πεξηνρή εληφο ηεο ΕΔΠ δηακνξθσζεί Παξαηεξεηήξην Πνπιηψλ γηα ηελ 

πξνζέιθπζε νηθνηνπξηζηψλ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

πζηάδα Αμηφινγσλ/ 

Αησλφβησλ Διηψλ 

Παιαηφο Πιάηαλνο 
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Δηθφλα 18.4: Πξνηεηλφκελε Σνπνζεζία Παξαηεξεηήξηνπ Πνπιηψλ 

 

 

18.4.13 Οη παξαηεξεηέο πνπιηψλ είλαη απφ ηηο κεγαιχηεξεο νκάδεο νηθνηνπξηζηψλ θαη 

ζπλήζσο αλήθνπλ ζηηο κνξθσκέλεο θαη πςειέο εηζνδεκαηηθέο νκάδεο. Γηα ην 

ιφγν απηφ, θξίλεηαη πσο ε πξνψζεζε απηνχ ηνπ είδνο ηνπξηζκνχ κπνξεί λα 

επηθέξεη ζεηηθέο επηπηψζεηο ζηελ θνηλφηεηα (π.ρ.: νηθνλνκηθέο) θαη λα 

απνηειέζεη έλα απνηειεζκαηηθφ ηξφπν επίηεπμεο πξνζηαζίαο θαη δηαηήξεζεο 

πεξηνρψλ. 

 

Δηθφλα 18.5: Δλδεηθηηθφ Παξάδεηγκα Παξαηεξεηεξίνπ Πνπιηψλ 
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18.4.14 Ο πξνθαηαξθηηθφο ππνινγηζκφο γηα ηελ θαηαζθεπή παξαηεξεηεξίνπ πνπιηψλ 

αλέξρεηαη ζε €25.000.    

 

Πξφηαζε 20: Γηακφξθσζε εκείνπ Θέαο 

 

18.4.15 Πξνηείλεηαη ε δηακφξθσζε ελφο εκείνπ Θέαο ζην ηέξκα ηνπ πθηζηάκελνπ 

Μνλνπαηηνχ Μειέηεο ηεο Φχζεο «Γνχξξη» (βι. Υάξηε 15), κε ηελ ηνπνζέηεζε 

παγθαθηψλ ζε πιάησκα πάλσ απφ ηνλ θαηαξξάθηε «Μαπξίηζην», γηα 

μεθνχξαζε ησλ πεξηπαηεηψλ θαη αγλάληεκα. Ο πξνθαηαξθηηθφο 

πξνυπνινγηζκφο γηα ηε δηακφξθσζε ηνπ εκείνπ Θέαο αλέξρεηαη ζε €3.000. 

 

Πξφηαζε 21: Λήςε Μέηξσλ γηα αληηκεηψπηζε ησλ Καηνιηζζήζεσλ  

 

18.4.16 ηελ θνηλφηεηα εκθαλίδνληαη «εμαιινησκέλνη Οπξαιηηησκέλνη Γάββξνη» θαη 

«θαηαζξπκκαηηζκέλεο Γηαβαζηθέο Φιέβεο» κε θνξά θιίζεηο ησλ θιεβψλ θαη 

ησλ αζπλερεηψλ πξνο ηα θαηάληε ησλ θπζηθψλ θαη ηερλεηψλ πξαλψλ. ηηο 

πεξηνρέο απηέο ζα πξέπεη λα ιακβάλνληαη ηα αλαγθαία κέηξα πξφιεςεο 

θαηνιηζζήζεσλ ή/θαη βξαρνπηψζεσλ. Έληνλα πξνβιήκαηα θαηνιίζζεζεο 

βξάρσλ παξαηεξνχληαη ζηελ είζνδν ηεο θνηλφηεηαο θαηά κήθνο ηνπ δξφκνπ. 

 

18.4.17 εκεηψλεηαη φηη, γηα ηελ επίιπζε ηνπ πξνβιήκαηνο ησλ θαηνιηζζήζεσλ, έρεη 

εθπνλεζεί κειέηε απφ ηηο Αξκφδηεο Αξρέο θαη έρνπλ πξνηαζεί θάπνηα κέηξα γηα 

αληηκεηψπηζε απηνχ ηνπ πξνβιήκαηνο, αιιά απηά έρνπλ απνξξηθζεί απφ ην 

Κνηλνηηθφ πκβνπιίνπ ιφγσ ησλ ζεκαληηθψλ επηπηψζεσλ πνπ ζα είραλ ηα 

πξνηεηλφκελα κέηξα (θαηαζθεπή ηνίρσλ γηα θαηαζηνιή/ ζπγθξάηεζε ησλ 

πέηξσλ) ζηελ αηζζεηηθή ηνπ ηνπίνπ ηεο πεξηνρήο. ην παξφλ ζηάδην 

εμεηάδνληαη θαη άιια ελαιιαθηηθά κέηξα αληηκεηψπηζεο ησλ θαηνιηζζήζεσλ. 

Μέρξηο φηνπ λα νινθιεξσζνχλ ηα κέηξα απηά, ζα πξέπεη άκεζα λα 

ηνπνζεηεζεί θαηάιιειε ζήκαλζε γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ θνηλνχ ζρεηηθά κε ην 

θίλδπλν ησλ θαηνιηζζήζεσλ. 

 

18.4.18 Γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ πξνβιεκάησλ, πξνηείλνληαη κεξηθά ελαιιαθηηθά 

πξνιεπηηθά κέηξα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζε παξφκνηεο πεξηπηψζεηο, φπσο ε 

ελίζρπζε ηεο πιαγηάο κε ηελ εηζαγσγή κεηαιιηθψλ ζηνηρείσλ, π.ρ. εηδηθά 

δηακνξθσκέλα θαξθηά θαη άγθπξεο.  θνπφο ηεο κεζφδνπ απηήο, είλαη λα 

απμεζεί ε αληνρή ηνπ βξάρνπ θαη λα κεησζεί ε έληαζε ζηε ζέζε πνπ 
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δεκηνπξγήζεθε, γηα παξάδεηγκα, κεηά ηελ θνπή. ε πεξηπηψζεηο πνπ 

ππάξρνπλ ζηξψκαηα αζηαζνχο εδάθνπο πάλσ απφ ζπκπαγέο ζηξψκα, 

κπνξνχλ λα γίλνπλ ηερλεηέο κνξθνινγηθέο αιιαγέο θαη δηακνξθψζεηο ηεο 

γσληάο ησλ πιαγηψλ γηα ηελ κείσζε ησλ θαηνιηζζήζεσλ.  

 

18.4.19 Όηαλ ην λεξφ είλαη ν θχξηνο παξάγνληαο γηα ηε δεκηνπξγία ησλ θαηνιηζζήζεσλ, 

κπνξεί λα γίλεη εγθαηάζηαζε ζπζηήκαηνο απνρέηεπζεο γηα ηε δηνρέηεπζε θαη 

απνκάθξπλζε ησλ φκβξησλ πδάησλ απφ ηα αζηαζή πεηξψκαηα ηεο πιαγηάο. 

Δπηπξφζζεηα, κπνξεί λα γίλεη ηνπνζέηεζε εηδηθά θαηαζθεπαζκέλσλ 

αληηδηαβξσηηθψλ πιεθηψλ ραιηψλ/ δηθηχσλ (geomats, geogrids and brushwood 

mats) γηα ηελ πξνζηαζία ηεο πιαγηάο απφ ηηο βξνρνπηψζεηο. 

 

18.4.20 Πέξαλ ησλ πξνιεπηηθψλ κέηξσλ ππάξρεη θαη έλαο αξηζκφο παζεηηθψλ κέηξσλ 

κεηξηαζκνχ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ πξνζηαζία ησλ πεξαζηηθψλ θαη ησλ 

πεξηνπζηψλ. Σα κέηξα απηά ζπκπεξηιακβάλνπλ δίθηπα ζπγθξάηεζεο 

θαηαζθεπαζκέλα απφ κέηαιιν, δεληξνθχηεπζε θαη εηδηθά πξνζηαηεπηηθά 

εκπφδηα θαη ραξαθψκαηα γηα ηε ζπγθέληξσζε/ ζπγθξάηεζε νγθφιηζσλ ζηνπο 

πξφπνδεο ηεο πιαγηάο.  

 

18.4.21 Δπηζεκαίλεηαη φηη, γηα ηε ιήςε κέηξσλ γηα αληηκεηψπηζεο ησλ θαηνιηζζήζεσλ, 

ζε ζπλδπαζκφ κε ηε δηαθχιαμε ηεο αηζζεηηθήο ηνπ ηνπίνπ, ζα πξέπεη λα 

εθπνλεζεί Δηδηθή Μειέηε Αξρηηεθηνληθήο ηνπ Σνπίνπ, ε νπνία ζα ζηνρεχεη ζηε 

εμνκάιπλζε ησλ ηπρφλ αξλεηηθψλ επηπηψζεσλ ζην ηνπίν απφ ηε ιήςε 

ζπγθεθξηκέλσλ κέηξσλ.  

 

Δηθφλα 18.6: Γίθηπ πγθξάηεζεο Καηνιηζζήζεσλ ζε 

Πξφπνδεο Πιαγηάο 
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18.4.22 Ο πξνθαηαξθηηθφο πξνυπνινγηζκφο γηα ηε ζήκαλζε αλέξρεηαη ζηα €1.000. Ο 

πξνθαηαξθηηθφο πξνυπνινγηζκφο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ πξνβιήκαηνο ησλ 

θαηνιηζζήζεσλ ζα εμαξηάηαη απφ ηελ επηιεγκέλε κέζνδν αληηκεηψπηζεο, αιιά 

αλακέλεηαη λα είλαη ηεο ηάμεο ησλ €20.000 – €40.000. Ζ εθπφλεζε ηεο Δηδηθήο 

Μειέηεο Αξρηηεθηνληθήο ηνπ Σνπίνπ αλακέλεηαη λα έρεη θφζηνο €5.000.  

 

Πξφηαζε 22: Δθαξκνγή Μέηξσλ Ππξνπξνζηαζίαο 

 

18.4.23 ηελ θνηλφηεηα ππάξρεη κεγάινο θίλδπλνο ππξθαγηψλ, νη νπνίεο ππνβαζκίδνπλ 

ην θπζηθφ πεξηβάιινλ δηαηαξάζζνληαο ηελ ηζνξξνπία ηνπ νηθνζπζηήκαηνο θαη 

θαηαζηξέθνληαο ηελ ρισξίδα θαη παλίδα ηεο πεξηνρήο. Δπηπιένλ, επεξεάδεηαη 

ην κηθξφθιηκα ηεο πεξηνρήο, δηαβξψλεηαη ην έδαθνο θαη δεκηνπξγνχληαη 

ρείκαξξνη θαη πιεκκχξεο. Σφζν ε θνηλφηεηα Γνπξξίνπ, φζν θαη νη ινηπέο 

θνηλφηεηεο ηνπ παξφληνο Ρπζκηζηηθνχ ρεδίνπ, έρνπλ ηνλίζεη ηνλ απμεκέλν 

θίλδπλν πξφθιεζεο δαζηθψλ ππξθαγηψλ, θαζψο θαη ηελ αλάγθε δεκηνπξγίαο 

Πεξηθεξεηαθνχ Ππξνζβεζηηθνχ ηαζκνχ (βι. αλαιπηηθά Κεθάιαην 18.7, 

Πεξηθεξεηαθφ Έξγν 07).  

 

18.4.24 Ζ θνηλφηεηα εμππεξεηείηαη απφ ηελ Ππξνζβεζηηθή Τπεξεζία Λεπθσζίαο θαη 

επηηεξείηαη απφ ην παξαηεξεηήξην (Κηφληα). ην Γνχξξη ππάξρεη έλα θνηλνηηθφ 

ππξνζβεζηηθφ φρεκα θαη έλα ζεκείν ππξφζβεζεο εληφο ηεο θνηλφηεηαο.  

 

18.4.25 Πξνηείλεηαη ε εθπφλεζε κειέηεο γηα ην ηξαηεγηθφ ρεδηαζκφ Μέηξσλ 

Ππξνπξνζηαζίαο ζε ζπλεξγαζία κε ην Σκήκα Γαζψλ. Γηα ηελ πξφιεςε ησλ 

ππξθαγηψλ ζα πξέπεη γίλεη απζηεξφηεξε εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηεο Γαζηθήο 

Ννκνζεζίαο θαη εληαηηθνπνίεζε πεξηπνιηψλ– ειέγρσλ απφ ην Σκήκα Γαζψλ 

γηα ηελ ηήξεζε ηνπο, αιιά θαη γηα ηνλ έγθαηξν εληνπηζκφ ππξθαγηψλ.  

 

18.4.26 Δπηπξφζζεηα, πξνηείλεηαη ε ζπζηεκαηηθή εθαξκνγή Γαζνθνκηθψλ Υεηξηζκψλ 

ππφ ηελ θαζνδήγεζε ηνπ Σκήκαηνο Γαζψλ (ζπλεξγαζία Σκήκαηνο Γαζψλ, 

Σνπηθήο Αξρήο θαη Ηδησηψλ) πνπ πεξηιακβάλνπλ θιαδεχζεηο, αξαηψζεηο, 

θαζαξηζκφ ηεο βιάζηεζεο θαηά κήθνο δξφκσλ θαη ηδησηηθψλ ηεκαρίσλ, 

ειεγρφκελεο θαχζεηο θιπ. ην παξφλ ζηάδην ε εθαξκνγή ησλ πην πάλσ γίλεηαη 

κφλν θαη ζπνξαδηθά απφ ηνπο ρξήζηεο/ ηδηνθηήηεο ηεκαρίσλ. 
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18.4.27 Δπηπιένλ, πξνηείλεηαη ε εθπφλεζε εηδηθήο κειέηεο γηα νινθιεξσκέλν 

ζρεδηαζκφ αληηππξηθψλ δσλψλ ζε ππεξηνπηθφ επίπεδν ηφζν γηα ηελ 

πξνζηαζία ησλ Γαζηθψλ εθηάζεσλ αιιά θαη ηνπ ίδηνπ ηνπ νηθηζκνχ.  

 

18.4.28 Πξνηείλεηαη σο άκεζν κέηξν ε ζχζηαζε εζεινληηθήο νκάδαο ππξφζβεζεο ε 

νπνία ζα αληαπνθξίλεηαη έγθαηξα ζηελ πεξίπησζε ππξθαγηψλ. Ζ νκάδα ζα 

πξέπεη λα παξαθνινπζήζεη ζπγθεθξηκέλα ζεκηλάξηα θαη λα έρεη ηνλ θαηάιιειν 

εμνπιηζκφ.  

 

18.4.29 Σέινο, πξνηείλεηαη φπσο κειεηεζεί ην ελδερφκελν ηνπνζέηεζεο πδξνζηνκίσλ, 

ίζσο θνληά ζηε δεμακελή ηεο θνηλφηεηαο. 

 

18.4.30 Ο πξνθαηαξθηηθφο πξνυπνινγηζκφο γηα Μειέηε ηξαηεγηθνχ ρεδηαζκνχ 

Μέηξσλ Ππξνπξνζηαζίαο ζε ζπλεξγαζία κε ην Σκήκα Γαζψλ αλέξρεηαη ζε 

€10.000. 

 

Πξφηαζε 23: Τδξνινγηθή/ Τδξαπιηθή Αληηπιεκκπξηθή Μειέηε  

 

18.4.31 Καηά ηελ 2ε Γεκφζηα πδήηεζε αλαθέξζεθε φηη ζπγθεθξηκέλεο πεξηνρέο εληφο 

ηνπ νηθηζκνχ, αληηκεησπίδνπλ πξνβιήκαηα πιεκκχξσλ ζε πεξηφδνπο έληνλσλ 

βξνρνπηψζεσλ.  

 

18.4.32 Πξνηείλεηαη φπσο εθπνλεζεί Τδξνινγηθή/ Τδξαπιηθή Αληηπιεκκπξηθή Μειέηε ε 

νπνία ζα πξνζδηνξίζεη ηηο πεξηνρέο νη νπνίεο αληηκεησπίδνπλ πξνβιήκαηα θαη 

ζπλεπψο ζα πξνηείλεη έξγα δηαρείξηζεο θαη δηεπζέηεζεο αληηπιεκκπξηθήο 

πξνζηαζίαο. πγθεθξηκέλα ε Μειέηε ζα πξέπεη λα πξνηείλεη, ηε δεκηνπξγία 

αληηπιεκκπξηθψλ έξγσλ ζηα ζεκεία εληφο ηεο θνηλφηεηαο, ηα νπνία 

αληηκεησπίδνπλ πξνβιήκαηα ζε πεξηφδνπο έληνλσλ βξνρνπηψζεσλ.  

 

18.4.33 Ο πξνθαηαξθηηθφο πξνυπνινγηζκφο γηα ηε κειέηε αλέξρεηαη ζε €7.000.  
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Πξφηαζε 24: Τδξνινγηθή Μειέηε γηα Αληηκεηψπηζε Πξνβιεκάησλ ζηνπο 

Πνηακνχο ηεο θνηλφηεηαο 

 

18.4.34 ηελ θνηλφηεηα ξένπλ ν πνηακφο ηνπ Γνπξξίνπ, ν πνηακφο Φαξκαθά, ν 

πνηακφο Υαξθαπνχ θαη ν πνηακφο ηνπ Άγηνπ Μάκα. εκεηψλεηαη φηη, ζηελ 

θνηλφηεηα επίζεο ξένπλ αξθεηά αξγάθηα. 

 

18.4.35 Πξνηείλεηαη φπσο εθπνλείηαη Τδξνινγηθή Μειέηε πξηλ απφ ηελ πινπνίεζε 

νπνηαζδήπνηε παξέκβαζεο ή/ θαη αλάπηπμεο εληφο αιιά θαη πιεζίνλ ηεο 

θνίηεο ησλ πνηακψλ νη νπνίνη δηέξρνληαη απφ ηελ θνηλφηεηα. ηφρνο απηήο ηεο 

πξφηαζεο είλαη κέζα απφ ηελ εθάζηνηε Τδξνινγηθή Μειέηε, λα ππνδεηθλχνληαη 

νη αξλεηηθέο επηπηψζεηο ή/ θαη ηα πξνβιήκαηα πνπ κπνξεί λα πξνθιεζνχλ 

ζηνπο ελ ιφγσ πνηακνχο (π.ρ. ππεξρείιηζε) απφ ηελ πινπνίεζε 

παξεκβάζεσλ/ έξγσλ θαη επνκέλσο, λα πξνηείλνληαη ηξφπνη/ κέζνδνη 

αληηκεηψπηζήο ηνπο. Ο ρξνληθφο νξίδνληαο γηα ηελ πινπνίεζε ησλ 

αλαθεξφκελσλ κειεηψλ, ζα θαζνξηζηεί απφ ηε ρξνληθή θάζε θαηά ηελ νπνία 

πξνθχπηεη ε θάζε πξφηαζε πινπνίεζεο νπνηαζδήπνηε παξέκβαζεο ή/ θαη 

αλάπηπμεο, ε νπνία πηζαλφλ ζα επεξεάδεη ηνπο πνηακνχο. Δπίζεο, ην θφζηνο 

θάζε Τδξνινγηθήο Μειέηεο ζα εμαξηάηαη απφ ηελ πξνηεηλφκελε παξέκβαζε/ 

αλάπηπμε. Κάζε Τδξνινγηθή Μειέηε αλακέλεηαη λα έρεη θφζηνο € 2.000 έσο         

€ 10.000, πνπ ζα θαηαβάιιεηαη απφ ην εθάζηνηε θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν 

πνπ επηζπκεί λα πξνβεί ζε πινπνίεζε παξέκβαζεο ή αλάπηπμεο. 

 

Πξφηαζε 25: Μειέηε Πξνζδηνξηζκνχ ηνπ Δπηπέδνπ Γνλήζεσλ ζηνλ Οηθηζκφ 

απφ ηηο Δθξήμεηο ζην Λαηνκείν Φαξκαθά 

   

18.4.36 ηα πιαίζηα ηεο 1εο Γεκφζηαο Παξνπζίαζεο ηνπ Ρπζκηζηηθνχ ρεδίνπ, 

αλαθέξζεθε φηη παξνπζηάδνληαη δνκηθά/ ζηαηηθά πξνβιήκαηα ζε θαηνηθίεο πνπ 

νθείινληαη ζηηο εθξήμεηο πνπ γίλνληαη ζην ιαηνκείν Φαξκαθά. Πξνηείλεηαη 

φπσο, νινθιεξσζεί Μειέηε ζε ζπλεξγαζία κε ην Σκήκα Γεσινγηθήο 

Δπηζθφπεζεο, ν ζηφρνο ηεο νπνίαο ζα είλαη ε θαηαγξαθή ησλ δνλήζεσλ πνπ 

δεκηνπξγνχληαη ζηνλ νηθηζκφ ηεο θνηλφηεηαο σο απνηέιεζκα ησλ εθξήμεσλ 

πνπ γίλνληαη ζην Λαηνκείν. 
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18.4.37 Αλ ην επίπεδν ησλ δνλήζεσλ πνπ θαηαγξάθνληαη είλαη κεγαιχηεξν απφ ην 

επηηξεπφκελν φξην, ηφηε ε Μειέηε ζα πξέπεη λα εηζεγεζεί κέηξα γηα ηε κείσζε/ 

κεηξηαζκφ ησλ δνλήζεσλ. 

 

18.4.38 Ο πξνθαηαξθηηθφο πξνυπνινγηζκφο γηα εθπφλεζε ηεο κειέηεο αλέξρεηαη ζε 

€10.000.  

 

Πξφηαζε 26: Γηεμαγσγή Γεσινγηθψλ– Γεσηερληθψλ Μειεηψλ 

 

18.4.39 Δληφο ηεο θνηλφηεηαο θαη κε βάζε ηα γεσινγηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο πεξηνρήο 

θαη πιεξνθνξίεο απφ ην Σκήκα Γεσινγηθήο Δπηζθφπεζεο, ππάξρνπλ πεξηνρέο 

κε πνιχ απφηνκεο θιίζεηο κε αζηαζείο επηθαλεηαθνχο ζρεκαηηζκνχο (πιεπξηθά 

θνξήκαηα), βξαρνκάδεο θαη βξάρνπο θαη ζηηο νπνίεο εκθαλίδνληαη 

εμαιινησκέλνη Οπξαιηηησκέλνη Γάββξνη θαη θαηαζξπκκαηηζκέλεο Γηαβαζηθέο 

Φιέβεο.  

 

18.4.40 Πξνηείλεηαη φπσο ν Πνιηηηθφο Μεραληθφο νπνηαζδήπνηε λέαο αλάπηπμεο πνπ 

πξνγξακκαηίδεηαη ζηηο πεξηνρέο απηέο, πξνρσξήζεη ζηε δηεμαγσγή 

Γεσινγηθψλ– Γεσηερληθψλ Μειεηψλ, έηζη ψζηε λα ιεθζνχλ ηα αλαγθαία κέηξα 

ζρεδηαζκνχ θαη θαηαζθεπήο. 

 

18.4.41 Ο πξνθαηαξθηηθφο πξνυπνινγηζκφο γηα κηα ηέηνηα κειέηε αλέξρεηαη ζε €3.000.  

 

Πξφηαζε 27: Καηαζθεπή Απνρεηεπηηθνχ Γηθηχνπ 

 

18.4.42 εκαληηθή πεξηβαιινληηθή θαη πγεηνλνκηθή ππνδνκή γηα θάζε θνηλφηεηα 

ζεσξείηαη ε θαηαζθεπή απνρεηεπηηθνχ ζπζηήκαηνο. ηα πιαίζηα ηεο 

αλαβάζκηζεο ηεο πνηφηεηαο δσήο πξνηείλεηαη ε θαηαζθεπή απνρεηεπηηθνχ 

ζπζηήκαηνο, ζε ζπλεξγαζία κε ηηο γεηηνληθέο θνηλφηεηεο, ην νπνίν ζα είλαη ζε 

ζέζε λα θαιχςεη νιφθιεξν ηνλ νηθηζκφ θαη φρη κφλν ηνλ παξαδνζηαθφ ππξήλα. 

Γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ δηθηχνπ πξνηείλεηαη ζε πξψην ζηάδην εθπφλεζε κειέηεο 

ε νπνία ζα εμεηάζεη ηε βησζηκφηεηα ηνπ έξγνπ θαη ζα ππνδείμεη κε πνηεο 

γεηηνληθέο θνηλφηεηεο ζα ήηαλ εθηθηή ε ζχλδεζε κε ην δίθηπν. Σν έξγν έρεη 

πξνθαηαξθηηθφ πξνυπνινγηζκφ ηεο ηάμεο ησλ €3.000.000 γηα ηε κειέηε θαη 

θαηαζθεπή ηνπ δηθηχνπ. 
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18.5. Πνιενδνκηθέο θαη Αξρηηεθηνληθέο Ρπζκίζεηο  

 

Πξφηαζε 28: Μειέηε Ρχζκηζεο ησλ Δηνηκφξξνπσλ ή Δγθαηαιειεηκκέλσλ 

Οηθνδνκψλ  

 

18.5.1 Σα εγθαηαιεηκκέλα θαη εηνηκφξξνπα θηήξηα ζε παξαδνζηαθνχο ππξήλεο είηε 

πξφθεηηαη γηα δηαηεξεηέα ή γηα παξαδνζηαθά θηήξηα, γηα ηα νπνία δελ 

επηδεηθλχεηαη θαλέλα ελδηαθέξνλ γηα επηδηφξζσζε/ απνθαηάζηαζε απφ ηνπο 

ηδηνθηήηεο ηνπο, απνηειεί έλα απφ ηα ζνβαξφηεξα πξνβιήκαηα πνπ 

αληηκεησπίδνπλ νη παξαδνζηαθνί ππξήλεο ηφζν ζε αζηηθέο φζν θαη ζε αγξνηηθέο 

πεξηνρέο.  

 

18.5.2 Οη Αξκφδηεο Αξρέο αιιά θαη ν Κιάδνο Γηαηήξεζεο Πνιηηηζηηθήο Κιεξνλνκηάο 

ηνπ Σκήκαηνο Πνιενδνκίαο θαη Οηθήζεσο πξνζπαζνχλ γηα πνιιά ρξφληα λα 

αληηκεησπίζνπλ απηφ ην πξφβιεκα κε δηάθνξεο ελέξγεηεο. Ζ λνκνζεηηθή 

αληηκεηψπηζε ηνπ πξνβιήκαηνο κπνξεί λα γίλεη κφλν κε ηελ εθαξκνγή ηνπ 

Άξζξνπ 15Α ηνπ Πεξί Οδψλ θαη Οηθνδνκψλ Νφκνπ. Σν Άξζξν απηφ πξνβιέπεη 

φηη ε θάζε Αξκφδηα Αξρή κπνξεί λα επέκβεη θαη λα επηδηνξζψζεη κηα νηθνδνκή 

πνπ είλαη εγθαηαιεηκκέλε θαη θξίλεηαη επηθίλδπλε θαη ζηε ζπλέρεηα λα δεηήζεη 

απφ ηνλ ηδηνθηήηε ηελ απνπιεξσκή ησλ ζρεηηθψλ εμφδσλ. ηηο πεξηπηψζεηο 

πνπ ε νηθνδνκή θξίλεηαη επηθίλδπλε αιιά θαηνηθείηαη, ηφηε ε επέκβαζε ηεο 

Αξκφδηαο Αξρήο κπνξεί λα γίλεη κεηά απφ ζρεηηθφ δηάηαγκα Γηθαζηεξίνπ. Σν 

Άξζξν 15Α ελεξγνπνηείηαη ζπλήζσο απφ ηηο πην κεγάιεο Αξκφδηεο Αξρέο φπσο 

είλαη ν Γήκνο Λεπθσζίαο αιιά θαη ζε απηέο ηηο πεξηπηψζεηο ε αλάθηεζε ησλ 

ζρεηηθψλ δαπαλψλ απφ ηνπο ηδηνθηήηεο είλαη δχζθνιε.  

 

18.5.3 Μηα άιιε ελέξγεηα πνπ έρεη ηξνρηνδξνκεζεί πξφζθαηα απφ ηνλ Γήκν 

Λεπθάξσλ είλαη ε δεκηνπξγία Δηαηξείαο ζηελ νπνία ζπκκεηέρεη ε Σνπηθή Αξρή 

θαη νη ελδηαθεξφκελνη ηδηνθηήηεο ε νπνία αλαιακβάλεη ηελ επηδηφξζσζε θαη 

εθκεηάιιεπζε ησλ εηνηκφξξνπσλ νηθνδνκψλ. Απφ επαθέο πνπ είρε ε Οκάδα 

Μειέηεο κε ηνλ Γήκαξρν Λεπθάξσλ θαίλεηαη φηη θαη απηή ε ελέξγεηα 

παξνπζηάδεη αξθεηά πξνβιήκαηα ζηελ εθαξκνγή ηεο.  

 

18.5.4 Ζ ελεξγνπνίεζε θαη εθαξκνγή ηνπ Άξζξνπ 15Α απνηειεί κηα πξψηε νπζηψδε 

παξέκβαζε σο πξνο ηελ παξνρή «πξψηεο βνήζεηαο» γηα ηε δηάζσζε ησλ 

εηνηκφξξνπσλ νηθνδνκψλ απφ πηζαλή θαηάξξεπζε. Ζ άπνςε ηεο Οκάδαο 
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Μειέηεο είλαη φηη ζα πξέπεη λα γίλεη κηα εμεηδηθεπκέλε κειέηε γηα ην ζέκα απηφ 

απφ πκβνχινπο νη νπνίνη πξνέξρνληαη απφ ρψξεο φπνπ ην ζέκα 

αληηκεησπίζηεθε κε επηηπρία. Ζ κειέηε απηή ε νπνία ζα πξέπεη κάιινλ λα 

εηζεγεζεί θαη ηηο θαηάιιειεο λνκνζεηηθέο ξπζκίζεηο, ζα πξέπεη επίζεο λα ιάβεη 

ππφςε ηελ πξνγξακκαηηδφκελε ζπκπιεγκαηνπνίεζε ησλ θνηλνηήησλ πνπ 

πξνσζείηαη απφ ην Τπνπξγείν Δζσηεξηθψλ. Ζ κειέηε ζα πξέπεη λα πινπνηεζεί 

απφ ηελ Κπβέξλεζε θαη λα ηζρχεη γηα φιεο ηηο Σνπηθέο Αξρέο θαη ηηο αλάινγεο 

πεξηνρέο ηνπο.   

 

18.5.5 Μέρξη ηελ νινθιήξσζε ηεο αλσηέξσ νινθιεξσκέλεο κειέηεο θαη κεηά απφ 

ζπδήηεζε ηνπ ζέκαηνο κε ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή (Σκήκα Πνιενδνκίαο θαη 

Οηθήζεσο), γίλεηαη εηζήγεζε φπσο ιεθζνχλ ηα αθφινπζα κέηξα γηα 

αληηκεηψπηζε ηνπ ζέκαηνο: 

 

1. Δλεξγνπνίεζε ηνπ Άξζξνπ 15Α απφ ηελ Αξκφδηα Αξρή πνπ είλαη ε 

Δπαξρηαθή Γηνίθεζε, γηα ζηήξημε ησλ παξαδνζηαθψλ θαη δηαηεξεηέσλ 

νηθνδνκψλ πνπ είλαη εηνηκφξξνπεο. Ζ Δπαξρηαθή Γηνίθεζε ζα πξέπεη λα 

πξνζπαζήζεη λα εμαζθαιίζεη ην αλαγθαίν θνλδχιη.  

2. Να κειεηεζεί απφ ην Κνηλνηηθφ πκβνχιην ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο 

επεξεαδφκελνπο ηδηνθηήηεο, ην ελδερφκελν δεκηνπξγίαο κηαο Δηαηξείαο ε 

νπνία λα αλαιακβάλεη ηελ επηδηφξζσζε θαη εθκεηάιιεπζε ησλ 

εηνηκφξξνπσλ νηθνδνκψλ κε ρξήζεηο πνπ κπνξνχλ λα απνθέξνπλ θάπνην 

εηζφδεκα, κε ζηφρν ηελ απφζβεζε ηνπ θφζηνπο επηδηφξζσζεο/ 

απνθαηάζηαζεο ηεο νηθνδνκήο.  

3. ε πεξίπησζε πνπ νη αλσηέξσ δχν ελέξγεηεο δελ κπνξνχλ λα θέξνπλ ηα 

επηζπκεηά απνηειέζκαηα, ηφηε λα εμεηαζηεί ην ελδερφκελν δπλαηφηεηαο 

απαιινηξίσζεο ησλ εηνηκφξξνπσλ νηθνδνκψλ απφ ην Κνηλνηηθφ πκβνχιην 

ή ην Κξάηνο. Ο ιφγνο ηεο απαιινηξίσζεο ζα είλαη ην «Γεκφζην πκθέξνλ». 

Πξηλ απηή ηελ ελέξγεηα ζα πξέπεη λα γίλεη κηα ζπλελλφεζε κε ην Γξαθείν ηνπ 

Γεληθνχ Δηζαγγειέα ηεο Γεκνθξαηίαο, ψζηε λα δηαζαθεληζηεί θαηά πφζν ε 

απαιινηξίσζε εηνηκφξξνπσλ νηθνδνκψλ κε βάζε ηελ πθηζηάκελε 

λνκνζεζία απνηειεί Γεκφζην πκθέξνλ. Απηφ κάιινλ ζα κπνξεί λα γίλεη ζηα 

πιαίζηα ηεο επίηεπμεο ηνπ Γεληθνχ ηφρνπ ηεο βηψζηκεο αλάπηπμεο 

(αλαθχθισζε πθηζηάκελνπ νηθηζηηθνχ θαη άιινπ θηηξηαθνχ απνζέκαηνο θιπ). 

4. Μεηά ηελ απαιινηξίσζε, ε Απαιινηξίσζα Αξρή ζα κπνξεί λα δηαζέηεη ην 

αθίλεην ζηελ αγνξά γηα επηδηφξζσζε θαη εθκεηάιιεπζε ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα 
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(αθνχ βέβαηα εξσηεζεί πξψηα ν ελδηαθεξφκελνο ηδηνθηήηεο αλ 

ελδηαθέξεηαη) θαη αλ δελ ππάξμνπλ πξνζθνξέο, ηφηε ε Απαιινηξίσζα Αξρή 

λα πξνρσξά ζηελ επηδηφξζσζε ηεο νηθνδνκήο θαη ζηε δηάζεζε ηεο ζηνλ 

ηδησηηθφ ηνκέα (κε πιεηζηεξηαζκφ θαη κεηά απφ ζπλελλφεζε κε ηνλ 

ηδηνθηήηε) πξνο εθκεηάιιεπζε. Γηα λα πεηχρεη απηή ε ελέξγεηα ζα πξέπεη λα 

ππάξρνπλ θαη θάπνηεο βηψζηκεο ρξήζεηο γηα ηηο νηθνδνκέο (π.ρ. 

αγξνηνπξηζκφο, ρξνλνκεηξηθή κίζζσζε θιπ) πνπ ππνινγίδεηαη φηη ζα 

κπνξνχλ λα βξεζνχλ εθφζνλ πινπνηεζνχλ ζηαδηαθά θαη θάπνηεο δξάζεηο 

αλαβάζκηζεο ηνπ νηθηζκνχ πνπ πξνηείλνληαη κε ην παξφλ Ρπζκηζηηθφ 

ρέδην.  

 

Πξφηαζε 29: Γηαηήξεζε Αμηφινγσλ Οηθνδνκψλ 

 

18.5.6 Ζ δηαηήξεζε ησλ αμηφινγσλ παξαδνζηαθψλ νηθνδνκψλ ζεσξείηαη βαζηθφ κέηξν 

δξάζεο γηα ηε δηαηήξεζε ηεο αξρηηεθηνληθήο ηαπηφηεηαο ηεο θάζε θνηλφηεηαο. 

ηνλ νηθηζκφ έρνπλ εληνπηζηεί αξθεηέο αμηφινγεο νηθνδνκέο παξαδνζηαθήο 

αξρηηεθηνληθήο, νη νπνίεο πξνηείλεηαη λα δηαθπιαρηνχλ κε δηαηάγκαηα 

δηαηήξεζεο. Καηά ην ζηάδην ηεο Πξνκειέηεο, δηαπηζηψζεθε φηη νη νηθνδνκέο 

απηέο δηαηξέρνπλ θίλδπλν αιινίσζεο, είηε ιφγσ εγθαηάιεηςεο, είηε ιφγσ 

ιαλζαζκέλσλ θαη αζχκβαησλ επεκβάζεσλ κε ηελ παξαδνζηαθή αξρηηεθηνληθή. 

πλεπψο γηα ηελ πξνψζεζε ηεο δηαηήξεζεο, ζα πξέπεη ην Κνηλνηηθφ 

πκβνχιην ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο Αξκφδηνπο Φνξείο λα ελεκεξψζεη ην θνηλφ 

ζε ζρέζε κε ηελ αμία ηνπ παξαδνζηαθά δνκεκέλνπ πεξηβάιινληνο ηνπ νηθηζκνχ 

θαη ηεο ζεκαληηθφηεηαο ηεο δηαηήξεζε ηεο αξρηηεθηνληθήο θιεξνλνκηάο γηα ηελ 

αλαδσνγφλεζε ηνπ ππξήλα ηεο θνηλφηεηαο.  

 

18.5.7 ην Υάξηε 11 θαηαγξάθνληαη νη «Αμηφινγεο Οηθνδνκέο» θαη ηα «Κηήξηα 

πλνδείαο». Οη θαηεγνξίεο απηέο αλαθέξνληαη ζην βαζκφ πξνζηαζίαο πνπ 

πξνηείλεηαη λα εθαξκνζηεί θαηά ηελ απνθαηάζηαζε απηψλ ησλ νηθνδνκψλ. Οη 

αμηφινγεο νηθνδνκέο μερσξίδνπλ ράξε ζηα κνξθνινγηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο 

δνκήο θαη ηεο ηδηαηηεξφηεηαο ηνπ θηηξηαθνχ ηνπο ηχπνπ, θαζψο θαη ζηελ έληαμή 

ηνπο ζηνλ πνιενδνκηθφ ηζηφ. Πξνηείλεηαη ε δηαηήξεζε θαη απνθαηάζηαζε ηεο 

βαζηθήο κνξθήο θαη δνκήο ηνπο, κε δπλαηφηεηα πεξηνξηζκέλσλ δηαξξπζκίζεσλ 

γηα πξνζαξκνγή ζηηο λέεο ρξήζεηο θαη ζην ζχγρξνλν ηξφπν δσήο. ηα Κηήξηα 

πλνδείαο δχλαηαη λα επηηξέπνληαη κεγαιχηεξεο επεκβάζεηο, θπξίσο ζηελ 

εζσηεξηθή δηαξξχζκηζε θαη ζε πξνζζήθεο, λννπκέλνπ φηη δηαηεξνχλ ηα βαζηθά 
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θαη ηππνινγηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θειχθνπο. Σν θφζηνο πξνψζεζεο ηεο 

πξφηαζεο, εθφζνλ αλαηεζεί ζε ηδηψηε κειεηεηή αλέξρεηαη ζε €25.000. 

 

Πξφηαζε 30: Δθαξκνγή Πξνλνηψλ Γφκεζεο ζε Απνθαηαζηάζεηο Οηθνδνκψλ ή 

Νέεο Αλαπηχμεηο 

 

18.5.8 Πξνηείλεηαη ε εθπφλεζε Δμεηδηθεπκέλεο Μειέηεο ε νπνία λα θαηαγξάςεη ηα 

αξρηηεθηνληθά θαη πνιενδνκηθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ απνηεινχλ ζηνηρεία 

αλαθνξάο γηα ηνλ παξαδνζηαθφ ππξήλα θάζε θνηλφηεηαο. πγθεθξηκέλα ζα 

πξέπεη λα θαηαγξαθνχλ:  

 ππθλφηεηα δφκεζεο 

 θιίκαθα θαη αξηζκφο νξφθσλ 

 ηππνινγία θηεξίσλ 

 απφιεμε ζηέγεο ή δψκαηνο 

 εμσηεξηθά θαη εζσηεξηθά πιηθά θαη ρξσκαηηζκνί 

 ζρέζε ησλ θηεξίσλ κε ηνπο δεκφζηνπο ρψξνπο 

 ε ρσξνζέηεζε ηνπ νηθηζκνχ ζε ζρέζε κε ηελ ηνπηνγξαθία θαη κνξθνινγία 

ηνπ εδάθνπο 

 

18.5.9 ε πεξίπησζε απνθαηαζηάζεσλ/ πξνζζεθψλ/ κεηαηξνπψλ ζε πθηζηάκελεο 

παξαδνζηαθέο νηθνδνκέο ή αλέγεξζεο λέσλ αλαπηχμεσλ εληφο ηνπ 

παξαδνζηαθνχ ππξήλα, ζα πξέπεη λα αθνινπζνχληαη ηα ζηνηρεία πνπ ζα 

θαηαγξαθνχλ φπσο αλαθέξεηαη παξαπάλσ. Σα πθηζηάκελα ραξαθηεξηζηηθά 

ηνπ ππξήλα θάζε νηθηζκνχ, δελ ζα πξέπεη λα αγλννχληαη ζε λέεο αλαπηχμεηο, 

αιιά αληηζέησο λα θαζνξίδνπλ ηηο πξφλνηεο δφκεζεο κε ηηο νπνίεο ζα γίλεηαη ν 

έιεγρνο ηεο θάζε αίηεζεο γηα Πνιενδνκηθή Άδεηα. πγθεθξηκέλα γηα αηηήζεηο 

απνθαηάζηαζεο παξαδνζηαθψλ θηεξίσλ ζα πξέπεη λα γίλεηαη έιεγρνο φηη 

εθαξκφδνληαη φια ηα παξαπάλσ ζηνηρεία πνπ θαηαγξάθνληαη σο ηδηαίηεξα 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ππξήλα. Καη‟ επέθηαζε, ζε πεξηπηψζεηο λέσλ αλαπηχμεσλ 

ή πξνζζεθψλ εληφο ηνπ ππξήλα ζα πξέπεη επίζεο λα εθαξκφδνληαη ηα πην 

πάλσ ραξαθηεξηζηηθά απφ ζεβαζκφ πξνο ηα γεηηνληθά παξαδνζηαθά, κε 

εμαίξεζε νξηζκέλσλ ζηνηρείσλ. Γηα παξάδεηγκα ε κνξθνινγία θαη ηα πιηθά 

δφκεζεο ησλ λέσλ νηθνδνκψλ κπνξεί λα ζεσξνχληαη ζηνηρεία ηα νπνία ζα 

πξέπεη λα ηνλίδνπλ ηε δηαθνξά κεηαμχ ησλ απζεληηθψλ παξαδνζηαθψλ 

θηηζκάησλ απφ ηα ζχγρξνλα. Σν θφζηνο εθπφλεζεο ηεο ζπγθεθξηκέλεο 

Μειέηεο, εθφζνλ αλαηεζεί ζε ηδηψηε κειεηεηή αλέξρεηαη ζε €15.000. 
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Πξφηαζε 31: Γεκηνπξγία Δλδηάκεζεο Εψλεο Πξνζηαζίαο Ππξήλα 

 

18.5.10 Γηα ηνλ αξρηηεθηνληθφ θαη αηζζεηηθφ έιεγρν λέσλ αλαπηχμεσλ εθηφο ππξήλα 

πξνηείλεηαη φπσο αξρηθά εθπνλεζεί κειέηε γηα δεκηνπξγία ελδηάκεζεο δψλεο 

πξνζηαζίαο ηνπ ππξήλα. ε απηή ηε δψλε ζα πεξηιακβάλνληαη πεξηνρέο πνπ 

γεηηληάδνπλ ή επεξεάδνπλ νπηηθά ηνλ παξαδνζηαθφ ππξήλα θαη θαηά απηφ ηνλ 

ηξφπν επηδηψθεηαη ε νκαιή ελαιιαγή απφ ην ραξαθηήξα ησλ θαηνηθηψλ ηνπ 

ππξήλα ζηηο κνληέξλεο θαηνηθίεο κε αζηηθά πξφηππα.  

 

18.5.11 πγθεθξηκέλα ζηελ ελδηάκεζε δψλε πξνζηαζίαο ηνπ ππξήλα νη αλαπηχμεηο ζα 

πξέπεη λα αθνινπζνχλ ηηο παξαδνζηαθέο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο ζε ζρέζε κε 

ηελ ππθλφηεηα, ηελ ηππνινγία θαη ηελ θιίκαθα ησλ φγθσλ θαζψο θαη ηελ 

απιφηεηα ησλ κνξθψλ θαη ησλ ιεπηνκεξεηψλ ζηηο πξνζφςεηο. Καηά ηα άιια ε 

κνξθνινγία θαη ηα πιηθά δφκεζεο ησλ λέσλ νηθνδνκψλ ζεσξνχληαη ζηνηρεία ηα 

νπνία ζα πξέπεη λα ηνλίδνπλ ηε δηαθνξά κεηαμχ ησλ απζεληηθψλ 

παξαδνζηαθψλ θηηζκάησλ απφ ηα ζχγρξνλα (φπσο θαη εληφο ηνπ ηζηνξηθνχ 

ππξήλα πην πάλσ). Σν θφζηνο ηεο ζπγθεθξηκέλεο πξφηαζεο εθφζνλ αλαηεζεί 

ζε ηδηψηε κειεηεηή αλέξρεηαη ζε €20.000. 

 

Πξφηαζε 32: Οξζνινγηθφο ρεδηαζκφο Νέσλ Αλαπηχμεσλ ζε Κεθιηκέλν 

Έδαθνο  

 

18.5.12 εκαληηθφ πξφβιεκα πνπ παξαηεξήζεθε ζηηο λέεο νηθηζηηθέο πεξηνρέο νη 

νπνίεο βξίζθνληαη ζε θεθιηκέλν έδαθνο είλαη ν ηξφπνο ρσξνζέηεζεο ησλ 

αλαπηχμεσλ ζηελ θιίζε ηνπ ηεκαρίνπ θαη ε ζρέζε ηνπο κε ην δξφκν 

πξφζβαζεο. ηηο πιείζηεο πεξηπηψζεηο ε αξρηηεθηνληθή πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε 

ζα άξκνδε πεξηζζφηεξν ζε αζηηθέο πεξηνρέο παξά ζε εκηνξεηλέο. Ζ 

πξνζπάζεηα αλχςσζεο ησλ νξφθσλ ηεο θαηνηθίαο ζην επίπεδν ηνπ δξφκνπ θαη 

ν ζρεδηαζκφο εζσηεξηθήο δηαξξχζκηζεο αζηηθψλ πξνδηαγξαθψλ έρνπλ σο 

απνηέιεζκα ηελ αλέγεξζε ππέξνγθσλ νηθνδνκψλ (βι. ρέδην 18.1).  
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ρέδην 18.1: Λαλζαζκέλεο Πξνζαξκνγέο Οηθνδνκψλ ζε Κεθιηκέλν Έδαθνο 

 

 

18.5.13 Χο κέηξν ξχζκηζεο ηνπ πξνβιήκαηνο ζπζηήλεηαη ν πεξηνξηζκφο ηνπ κεγέζνπο 

ησλ λέσλ αλαπηχμεσλ ειεχζεξεο δφκεζεο, γηα παξάδεηγκα κεηαμχ 150–180 

η.κ. θαη φρη πέξαλ ησλ 200 η.κ. φπσο ζπλεζίδεηαη. Απηφ ζα ζπκβάιεη ζηε 

δεκηνπξγία θηεξηαθψλ φγθσλ κηθξφηεξεο θιίκαθαο, θαζψο θαη ζε ρακειφηεξν 

θφζηνο θαηαζθεπήο. Ζ ελζσκάησζε ησλ νηθνδνκψλ ζηε βνπλνπιαγηά, κε ην 

ζρεδηαζκφ ππφζθαθσλ φγθσλ, ζα ελαξκνλίζεη ηελ αξρηηεθηνληθή κε ην 

πεξηβάιινλ ελψ παξάιιεια ζα εμνηθνλνκήζεη ζην θφζηνο θαηαζθεπήο (ράξε 

ζηελ απνθπγή πεξηηηνχ χςνπο), θαζψο θαη ζην ηξερνχκελν θφζηνο ηεο 

νηθνδνκήο (ράξε ζηε ζεξκνκφλσζε ηνπ εδάθνπο) (βι. ρέδην 18.2).  

 

ρέδην 18.2: Οξζέο Πξνζαξκνγέο Οηθνδνκψλ ζε Κεθιηκέλν Έδαθνο 
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18.5.14 Παξφιν πνπ ππάξρεη ζρεηηθή λνκνζεζία ζηνλ Οδεγφ Δξκελείαο Πνιενδνκηθψλ 

Καλνληζκψλ (βι. ρέδην 18.3), εληνχηνηο πξνθχπηεη δπζθνιία ζηελ εθαξκνγή 

ηνπ γηα δηάθνξνπο ιφγνπο. Όιεο νη πην πάλσ εηζεγήζεηο ζα κπνξνχζαλ λα 

κειεηεζνχλ ζε βάζνο απφ ηδηψηεο κειεηεηέο θαη αθνινχζσο λα παξνπζηαζηνχλ 

ζε ζεκηλάξηα πξνο ελδηαθεξφκελνπο ζπλαδέιθνπο νη νπνίνη απαζρνινχληαη κε 

ζρεδηαζκφ ζε εκηνξεηλέο πεξηνρέο. Σν θφζηνο ηεο ζπγθεθξηκέλεο πξφηαζεο 

εθφζνλ αλαηεζεί ζε ηδηψηε κειεηεηή αλέξρεηαη ζε €10.000. 

 

ρέδην 18.3: Παξάξηεκα απφ ηνλ „Οδεγφ Δξκελείαο Πνιενδνκηθψλ Καλνληζκψλ‟ 

 

 

Πξφηαζε 33: Καζνξηζκφο Πξνλνηψλ πξνψζεζεο Δληαίσλ Αλαπηχμεσλ, αληί 

Γηαρσξηζκνχ Οηθνπέδσλ ζε Πεξηνρέο κε Απφηνκν θαη Σξαρχ Αλάγιπθν 

 

18.5.15 Πξνηείλεηαη ε παξνρή θηλήηξσλ γηα ελζάξξπλζε πινπνίεζεο εληαίσλ 

αλαπηχμεσλ αληί ηνπ δηαρσξηζκνχ νηθνπέδσλ, ψζηε λα δίδεηαη πεξηζζφηεξε 

επειημία ζηε δηακφξθσζε ησλ νδηθψλ δηθηχσλ θαη λα απνθεχγνληαη νη 

εθηεηακέλεο εθρεξζψζεηο ιφγσ πςνκεηξηθψλ δηαθνξψλ. ε νξηζκέλεο πνιχ 

επαίζζεηεο πεξηνρέο αλάπηπμεο κε έληνλε θιίζε κεγαιχηεξε ηνπ 15% ζα 

πξέπεη λα απαγνξεπζεί ν δηαρσξηζκφο νηθνπέδσλ. Γηα ζθνπνχο πξνζηαζίαο 

ηνπ επαίζζεηνπ ηνπίνπ, ζα πξέπεη επίζεο λα πξνζδηνξηζηνχλ ηέηνηεο 
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πξνυπνζέζεηο θαη πξφλνηεο, ψζηε νη εληαίεο αλαπηχμεηο πνπ ζα πξνσζνχληαη, 

λα εληάζζνληαη αξκνληθά ζην αλάγιπθν ηνπ ηνπίνπ θαη λα κελ δεκηνπξγνχλ 

κεγάινπο φγθνπο θαη καθξηά κέησπα.   

 

Πξφηαζε 34: Καζνξηζκφο Απζηεξφηεξσλ Πξνλνηψλ ζε ζρέζε κε ηελ 

Αλάπηπμε Μεκνλσκέλεο Καηνηθίαο 

 

18.5.16 Οη πθηζηάκελεο πξφλνηεο ηεο Γήισζεο Πνιηηηθήο γηα ηε κεκνλσκέλε θαηνηθία, 

παξφιν πνπ δηακνξθψζεθαλ γηα λα βνεζνχλ νξηζκέλεο θνηλσληθέο νκάδεο ηεο 

ππαίζξνπ ζε ζέκαηα απφθηεζεο ζηέγεο, εληνχηνηο έρνπλ ζε πνιιέο 

πεξηπηψζεηο επηθέξεη έληνλεο θαη δπζκελείο αιινηψζεηο ζην ηνπίν πεξηνρψλ 

ηεο ππαίζξνπ. Κχξην ραξαθηεξηζηηθφ ηεο πεξηνρήο ηνπ Γνπξξίνπ είλαη ην 

πινχζην θπζηθφ πεξηβάιινλ κε ηηο δαζψδεηο εθηάζεηο θαη ηηο έληνλεο θιίζεηο 

ηνπ εδάθνπο, κε απνηέιεζκα ε αλέγεξζε κεκνλσκέλσλ θαηνηθηψλ λα 

δεκηνπξγεί έληνλεο πεξηβαιινληηθέο θαη αηζζεηηθέο αιινηψζεηο. Με ζθνπφ ηε 

δηαηήξεζε ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο θαη ηνπ ηνπίνπ ηεο πεξηνρήο, 

πξνηείλεηαη φπσο, ε αλέγεξζε κεκνλσκέλεο θαηνηθίαο ζε πεξηνρέο εθηφο ησλ 

θαζνξηζκέλσλ νηθηζηηθψλ δσλψλ πεξηνξηζηεί κέζσ ζέζπηζεο απζηεξφηεξσλ 

θξηηεξίσλ ζε ζρέζε κε ηελ αιινίσζε ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο, ή/ θαη λα 

νξγαλσζεί κε ηε δεκηνπξγία εηδηθψλ δσλψλ παξαζεξηζηηθήο θαηνηθίαο ζε 

θαηάιιειεο πεξηνρέο φπνπ δηαπηζηψλεηαη ε δήηεζε γηα αλέγεξζε 

κεκνλσκέλσλ/ παξαζεξηζηηθψλ θαηνηθηψλ. ηηο πεξηπηψζεηο φπνπ ππάξρεη 

πξαγκαηηθή αλάγθε ζηέγαζεο πθηζηάκελσλ θαηνίθσλ ή θαηνίθσλ πνπ 

επηζπκνχλ λα επηζηξέςνπλ ζηελ θνηλφηεηα, ηφηε ζα κπνξεί λα πξνσζείηαη ε 

δηαδηθαζία ηεο Παξέθθιηζεο κε θάπνηα δηεχξπλζε ησλ ζρεηηθψλ θξηηήξησλ.   

 

18.6. Γεληθέο Γξάζεηο θαη Μέηξα  

 

Πξφηαζε 35: Γεκηνπξγία Ηζηνζειίδαο 

 

18.6.1 Γηα ηελ πξνβνιή θαη δηαθήκηζε ηεο θνηλφηεηαο ζην επξχ θνηλφ, πξνηείλεηαη ε 

δεκηνπξγία δηαδηθηπαθήο ηζηνζειίδαο. Ζ ηζηνζειίδα ζα ήηαλ ρξήζηκν φπσο 

πεξηιακβάλεη πιεξνθνξίεο γηα ηα πην θάησ ζέκαηα: 

 Σελ ηζηνξία θαη ηε γεσγξαθηθή ρσξνζέηεζε ηεο θνηλφηεηαο  

 Σα ζεκεία ελδηαθέξνληνο  
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 Σηο πνιηηηζηηθέο εθδειψζεηο θαη άιιεο δξαζηεξηφηεηεο πνπ 

πξαγκαηνπνηνχληαη ζηελ θνηλφηεηα θαηά δηάθνξεο πεξηφδνπο  

 Σνλ πξνγξακκαηηζκφ γηα πινπνίεζε αλαπηπμηαθψλ έξγσλ  

 Σηο ππεξεζίεο θαη εμππεξεηήζεηο πνπ παξέρνληαη ζηελ θνηλφηεηα 

 Φσηνγξαθηθφ πιηθφ  

 

18.6.2 Πξνηείλεηαη φπσο ε ηζηνζειίδα ηπγράλεη ζπλερνχο αλαβάζκηζεο θαη 

εκπινπηηζκνχ γηα ζθνπνχο θαιχηεξεο ελεκέξσζεο θαη πξνβνιήο. Ο 

πξνθαηαξθηηθφο πξνυπνινγηζκφο γηα ηε δεκηνπξγία ηζηνζειίδαο αλέξρεηαη ζε 

€2.000.  

 

Πξφηαζε 36: χζηαζε Οκάδαο πξνψζεζεο Ρπζκηζηηθνχ ρεδίνπ 

 

18.6.3 Ζ επηηπρήο έθβαζε ηνπ Ρπζκηζηηθνχ ρεδίνπ σο έλα ζεκαληηθφ εξγαιείν γηα ηνλ 

πξνγξακκαηηζκφ ηεο αλάπηπμεο ηεο θνηλφηεηαο, ζηεξίδεηαη ζε πνιχ κεγάιν 

βαζκφ ζηηο πξσηνβνπιίεο πνπ ζα αλαπηπρζνχλ ηφζν απφ ην Κνηλνηηθφ 

πκβνχιην, φζν θαη ηελ ηνπηθή θνηλσλία. Ο θαηαξηηζκφο νκάδαο γηα πξνψζεζε 

ηνπ Ρπζκηζηηθνχ ρεδίνπ, κπνξεί λα ζπκβάιεη ζηε δηαρείξηζε ηνπ ρεδίνπ κέζα 

απφ ηελ θαηαηφπηζε ηνπ Κνηλνηηθνχ πκβνπιίνπ ζρεηηθά κε ηηο δηαζέζηκεο 

πεγέο ρξεκαηνδφηεζεο, ηελ εχξεζε κεραληζκψλ γηα αμηνπνίεζε ησλ 

ρξεκαηνδνηήζεσλ θαη ηε ζηαδηαθή, ηεξαξρεκέλε θαη πξνγξακκαηηζκέλε 

πινπνίεζε ησλ πξνηάζεσλ.    

 

18.6.4 Ζ χπαξμε εζληθψλ θαη επξσπατθψλ ρξεκαηνδνηήζεσλ νη νπνίεο θαιχπηνπλ 

ζρεδφλ φιεο ηηο πξνηάζεηο θαη δξάζεηο πνπ έρνπλ αλαθεξζεί πην πάλσ, 

θαζηζηά άκεζε ηελ αλάγθε θαηαξηηζκνχ ηεο νκάδαο απηήο ζηελ νπνία ζα 

πξέπεη λα ζπκκεηέρνπλ άηνκα απφ φιεο ηηο νξγαλσκέλεο νκάδεο ηεο 

θνηλφηεηαο (απφδεκνη, πνιηηηζηηθνί θαη άιινη ζχιινγνη), ην Κνηλνηηθφ 

πκβνχιην, ηελ Δπαξρηαθή Γηνίθεζε θ.ιπ.  

 

18.6.5 Με ζθνπφ ηε δηαρείξηζε θαη παξαθνινχζεζε ηεο πινπνίεζεο ηνπ Ρπζκηζηηθνχ 

ρεδίνπ, ε Οκάδα Μειέηεο πξνηείλεη ηε δεκηνπξγία ζπγθεθξηκέλεο Οκάδαο/ 

Δπηηξνπήο ζηελ νπνία λα αλαηεζνχλ εηδηθά θαζήθνληα πξνψζεζεο ηνπ 

ρεδίνπ. Ζ Οκάδα/ Δπηηξνπή ζα κπνξεί λα απνηειείηαη απφ κέιε ηνπ 

Κνηλνηηθνχ πκβνπιίνπ, απφ εθπξνζψπνπο νξγαλσκέλσλ ζπλφισλ θαη απφ 

ηερληθφ πξνζσπηθφ ηεο Δπαξρηαθήο Γηνίθεζεο, αλάινγα κε ηε δηαζεζηκφηεηα 
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ηνπ ηερληθνχ πξνζσπηθνχ. Απηή ε Οκάδα/ Δπηηξνπή πξνψζεζεο ηνπ 

Ρπζκηζηηθνχ ρεδίνπ, ζα πξέπεη λα έρεη αξκνδηφηεηεο αλάζεζεο εμεηδηθεπκέλσλ 

κειεηψλ ή αγνξά ππεξεζηψλ απφ ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα, πνπ ζρεηίδνληαη κε ην 

Ρπζκηζηηθφ ρέδην αθνινπζψληαο βέβαηα ηηο ζεζκνζεηεκέλεο απφ ην Κξάηνο 

δηαδηθαζίεο. Παξαδείγκαηα αγνξάο ππεξεζηψλ είλαη ε εξγνδφηεζε πκβνχινπ 

πνπ εμεηδηθεχεηαη θαη δξαζηεξηνπνηείηαη ζηνλ ηνκέα ηεο ρξεκαηνδφηεζεο απφ 

Δπξσπατθά Πξνγξάκκαηα (π.ρ. ελεκέξσζε γηα ηελ πξνθήξπμε ησλ 

πξνγξακκάησλ, εηνηκαζία θαθέισλ γηα ρξεκαηνδφηεζε θ.ιπ.).  

 

18.6.6 Ζ Οκάδα/ Δπηηξνπή ζα πξέπεη λα θαηαξηηζηεί ζε ζψκα, κε Πξφεδξν, 

Γξακκαηέα, κέιε θιπ. Ζ ηερληθή ππνζηήξημε ηεο Οκάδαο/ Δπηηξνπήο γηα ηελ 

ζχγθιηζε ζπλεδξηάζεσλ, ηήξεζε αξρείσλ θαη φιε ηελ γξαθεηνθξαηία πνπ 

απαηηείηαη γηα ηελ πξνψζεζε ησλ δξάζεσλ θαη έξγσλ ηνπ Ρπζκηζηηθνχ 

ρεδίνπ, ζα γίλεηαη απφ ην ηερληθφ πξνζσπηθφ ηεο Οκάδαο/ Δπηηξνπήο πνπ ζα 

απνηειείηαη απφ έκκηζζν πξνζσπηθφ ηεο Δπαξρηαθήο Γηνίθεζεο ή/ θαη ηνπ 

Κνηλνηηθνχ πκβνπιίνπ. Ο ζπληνληζκφο ηεο δηαρείξηζεο θαη παξαθνινχζεζεο 

ηεο πινπνίεζεο ηνπ Ρπζκηζηηθνχ ρεδίνπ ζα γίλεηαη απφ ηελ αλσηέξσ Οκάδα/ 

Δπηηξνπή. 

 

18.6.7 Σν βέιηηζην ζα είλαη εάλ ε εθαξκνγή ηνπ κεραληζκνχ απηνχ πινπνηεζεί ζε 

ηνπηθφ επίπεδν (θνηλφηεηα). Λακβάλνληαο φκσο ππφςε ηελ επηθείκελε 

ζπκπιεγκαηνπνίεζε ησλ θνηλνηήησλ ζε πεξηθεξεηαθνχο Γήκνπο απφ ην 

Τπνπξγείν Δζσηεξηθψλ ε εηζήγεζε απηή ζα πξέπεη λα πξνζαξκνζηεί αλάινγα 

κε ην ζρήκα ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο πνπ ζα πξνθχςεη.   

 

18.6.8 Ζ Οκάδα απηή ζα κπνξεί επίζεο ζε ζπλεξγαζία  κε ην Κνηλνηηθφ πκβνχιην 

αιιά θαη ζε ζπλεξγαζία κε άιια Κνηλνηηθά πκβνχιηα θαη Οξγαλσκέλνπο 

Φνξείο λα δηνξγαλψλεη ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα ελεκεξσηηθέο  

εθδειψζεηο, ζεκηλάξηα θαη δηαιέμεηο ζηηο νπνίεο ζα κπνξνχλ λα ζπκκεηέρνπλ 

εθπξφζσπνη Κπβεξλεηηθψλ Σκεκάησλ/ Τπεξεζηψλ, ηνπ ΚΟΣ, ηνπ ΔΣΔΚ θαη 

ησλ Δπαγγεικαηηθψλ πιιφγσλ Αξρηηεθηφλσλ, Πνιενδφκσλ θ.α. Οη 

ελεκεξσηηθέο δηαιέμεηο ζα κπνξνχλ λα ελεκεξψλνπλ ην θνηλφ ζε ζρέζε κε ηα 

παξαθάησ:  

 ηε ζεκαληηθφηεηα θαη ην ξφιν ηνπ Ρπζκηζηηθνχ ρεδίνπ ζηελ αλάπηπμε ηεο 

θνηλφηεηαο 

 ηελ πξφνδν ηεο δηαδηθαζίαο πξνψζεζεο ησλ έξγσλ 
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 ηε ζεκαζία ηεο δηαηήξεζεο ηεο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο,  

 ηε ζεκαζία ηεο έληαμεο ησλ νηθνδνκψλ (ζχγρξνλσλ ή παξαδνζηαθψλ πνπ 

ρξήδνπλ βειηίσζεο/ απνθαηάζηαζεο) κε κνξθνινγηθά θαη ηππνινγηθά 

ζηνηρεία πνπ ελαξκνλίδνληαη ζην ηνπίν θαη ζην θπζηθφ πεξηβάιινλ ηεο 

ππαίζξνπ, 

 ηε ζεκαζία ηεο δηαηήξεζεο/ πξνζηαζίαο ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο,  

 ηα νθέιε πνπ κπνξνχλ λα πξνθχςνπλ απφ ηα ρέδηα «Γηαηεξεηέσλ 

Οηθνδνκψλ», «Αγξνηνπξηζκνχ» θαη «Παξνρήο Δπηρνξεγήζεσλ ηνπ Κφζηνπο 

Αλέγεξζεο/ Δπηδηφξζσζεο Οηθνδνκψλ» θαη ηηο δηαδηθαζίεο πνπ πξέπεη λα 

αθνινπζνχληαη γηα ηελ αμηνπνίεζή ηνπο.  

 

Απψηεξνο ζηφρνο ησλ δηαδηθαζηψλ ελεκέξσζεο είλαη ε ελεξγνπνίεζε θαη 

δξαζηεξηνπνίεζε ησλ ηδησηψλ, ν ξφινο ησλ νπνίσλ είλαη θαίξηνο θαζψο 

δχλαληαη λα αλαπηχμνπλ αηνκηθέο, αιιά θαη ζπιινγηθέο πξσηνβνπιίεο, π.ρ. γηα 

απνθαηάζηαζε, δηαηήξεζε θαη επαλάρξεζε παξαδνζηαθψλ θηηξίσλ. 

εκεηψλεηαη φηη ζε πεξίπησζε πνπ δελ θαηαζηεί δπλαηή ε ζχλζεζε ηεο 

πξνηεηλφκελεο Οκάδαο, πξνηείλεηαη φπσο ην Κνηλνηηθφ πκβνχιην απφ κφλν 

ηνπ ή ζε ζπλεξγαζία κε άιια Κνηλνηηθά πκβνχιηα θαη Οξγαλσκέλνπο Φνξείο 

αλαπηχμεη ηηο αλσηέξσ πξσηνβνπιίεο. 

 

18.7. Πεξηθεξεηαθά Έξγα   

 

18.7.1 Ζ παξάζεζε πξνηάζεσλ γηα πινπνίεζε Πεξηθεξεηαθψλ Έξγσλ πξνθχπηεη απφ 

ηελ αλάγθε ιεηηνπξγηθήο ζχλδεζεο ησλ θνηλνηήησλ. Πξνυπφζεζε γηα ηελ 

επίηεπμε ηεο ιεηηνπξγηθήο ζχλδεζεο, απνηειεί ε πινπνίεζε έξγσλ 

πεξηθεξεηαθήο ζεκαζίαο ηα νπνία αλακέλεηαη λα δεκηνπξγήζνπλ ζπλζήθεο 

ζπλέξγεηαο θαη ζπκπιεξσκαηηθφηεηαο θαη λα εληζρχζνπλ ηε δπλακηθή ηνπ θάζε 

έξγνπ θαη ηελ νηθνλνκηθή ηνπο βησζηκφηεηα (βι. Κεθάιαην 15).  

 

18.7.2 Δηδηθφηεξα, ζε φηη αθνξά ζηα Πεξηθεξεηαθά Έξγα ΠΔ01 έσο ΠΔ05 

επηζεκαίλεηαη φηη, απηά ζηνρεχνπλ ζηε δηακφξθσζε ελφο δηθηχνπ 

ζπλδπαζκέλσλ θαη άκεζα ζπζρεηηδφκελσλ έξγσλ, απφ ηα νπνία δχλαληαη λα 

πξνθχςεη θαη λα ππνζηεξηρζεί ε αλάπηπμε ελαιιαθηηθψλ κνξθψλ 

δξαζηεξηνηήησλ θαη ηνπξηζκνχ ζηηο ππφ κειέηε θνηλφηεηεο. Σα Πεξηθεξεηαθά 

Έξγα ΠΔ06 έσο ΠΔ08, απνηεινχλ έξγα θαίξηαο ζεκαζίαο σο πξνο ηελ 

αλαβάζκηζε ηνπ επηπέδνπ παξερφκελσλ θνηλσληθψλ ππεξεζηψλ θαη 
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ππνδνκψλ, ηφζν γηα ηηο ππφ κειέηε θνηλφηεηεο, φζν θαη γηα ηηο ινηπέο 

θνηλφηεηεο ηεο πεξηνρήο ηεο Οξεηλήο Λεπθσζίαο.  

 

Πεξηθεξεηαθφ Έξγν 01: Γεκηνπξγία Καηαζθελσηηθνχ Υψξνπ 

 

18.7.3 Υσξνζέηεζε: Κνηλφηεηα Άγηνπ Δπηθάληνπ, (αξηζκφο Σεκαρίνπ 32, Φ./ρ.: 

38/21) 

 

18.7.4 Πξνηείλεηαη ε δεκηνπξγία „Καηαζθελσηηθνχ Υψξνπ‟ ζηελ θνηλφηεηα Αγίνπ 

Δπηθαλίνπ, ζε θξαηηθή γε (πεξηνρή Άγθνπινο) πνπ βξίζθεηαη ζηα δπηηθά ηνπ 

ππξήλα (βι. Παξάξηεκα V, Ηδεφγξακκα ΠΔ01). Σν έξγν είλαη πεξηθεξεηαθήο 

ζεκαζίαο θαη ζα κπνξεί λα πξνζειθχζεη νηθνηνπξίζηεο, θπζηνιάηξεηο, 

πνδειάηεο θιπ., νη νπνίνη ζα δηαζρίδνπλ ηα Μνλνπάηηα ηεο Φχζεο θαη ηηο 

πνδειαηηθέο δηαδξνκέο, πνπ ζα ζπλδένπλ ηηο θνηλφηεηεο κεηαμχ ηνπο.  

 

18.7.5 Ο Καηαζθελσηηθφο Υψξνο πξνηείλεηαη λα δηακνξθσζεί ζε ζπλεξγαζία κε ην 

Σκήκα Γαζψλ, ζε πεπθφθπηε πεξηνρή θαη λα πεξηιάβεη φιεο ηηο θαηάιιειεο θαη 

απαξαίηεηεο ππνδνκέο γηα ηελ πιήξε θαη νινθιεξσκέλε ιεηηνπξγία ηνπ, φπσο 

πιάησκα γηα ηνπνζέηεζε ζθελψλ, ςεζηαξηέο, μχιηλα παγθάθηα θαη ηξαπέδηα, 

παηδηθή ραξά, ρψξνπο πγηεηλήο θαη ρψξν ζηάζκεπζεο. Όιεο νη εγθαηαζηάζεηο 

ζα πξέπεη λα εληάζζνληαη νξζψο ζηνλ πεξηβάιινληα ρψξν θαη λα είλαη 

αηζζεηηθά πξνζαξκνζκέλεο πξνο απηφλ κε ηε ρξήζε ησλ αλάινγσλ ρξσκάησλ 

θαη πιηθψλ. Δπηπξφζζεηα, ζα πξέπεη λα ηνπνζεηεζνχλ ελεκεξσηηθέο πηλαθίδεο 

ζρεηηθά κε ηα κνλνπάηηα θαη ηηο δηαδξνκέο ηεο γχξσ πεξηνρήο, θαζψο θαη άιια 

ζεκεία ελδηαθέξνληνο πνπ είλαη επηζθέςηκα ζηηο γεηηνληθέο θνηλφηεηεο. Έρνληαο 

σο βάζε ηε ζσζηή ελεκέξσζε, νη θαηαζθελσηέο ζα παξνηξχλνληαη λα 

επηζθεθηνχλ ηηο γεηηνληθέο θνηλφηεηεο, φπνπ επίθεληξν ηνπ ελδηαθέξνληφο ηνπο 

κπνξνχλ λα απνηειέζνπλ ηα ζεκαηηθά κνπζεία, ηα ζηνηρεία πνιηηηζκνχ θαη 

θπζηθνχ πινχηνπ, νη ππνδνκέο άζιεζεο θ.α.  

 

18.7.6 Ζ απμεκέλε ρξήζε ηνπ ρψξνπ γηα ιφγνπο αλαςπρήο ζα πξέπεη λα ηχρεη 

πξνζεθηηθήο δηαρείξηζεο , ζε κηα πξνζπάζεηα λα ζηήξημεο  ηνπ νξάκαηνο  θαη 

ησλ ζηφρσλ πνπ ηίζεληαη γηα ηε δηαηήξεζε ηνπ πεξηβαιινληηθνχ πινχηνπ, ησλ 

γξαθηθά αλνηθηψλ ρψξσλ θαη ηεο πνηφηεηαο ησλ πφξσλ αλαςπρήο ηεο 

θνηλφηεηαο. Όιεο νη επεκβάζεηο ζα πξέπεη λα γίλνληαη κε ήπηα κέζα, κε 

ζεβαζκφ πξνο ην πεξηβάιινλ θαη ηελ ηνπνγξαθία ηεο πεξηνρήο. Ο 
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πξνθαηαξηηθφο πξνυπνινγηζκφο γηα ηελ δεκηνπξγία ηνπ „Καηαζθελσηηθνχ 

Υψξνπ‟ εθηηκάηαη ζε €100.000, κε επηπιένλ ην θφζηνο απφθηεζεο ή 

εθκίζζσζεο ηεο γεο. 

 

Πεξηθεξεηαθφ Έξγν 02: Γεκηνπξγία Κέληξνπ Πνδειαηηζηψλ 

 

18.7.7 Υσξνζέηεζε: Κνηλφηεηα Γνπξξίνπ (Φ./ρ.: 38/38) 

 

18.7.8 Σν ζπγθεθξηκέλν έξγν απνηειεί πξφηαζε πεξηθεξεηαθήο ζεκαζίαο, γηα ηε 

δεκηνπξγία πνδειαηηθψλ δηαδξνκψλ θαη κνλνπαηηψλ ηεο θχζεο πνπ ζα 

ζπλδένπλ ηηο θνηλφηεηεο ηνπ ζπκπιέγκαηνο ηνπ παξφληνο Ρπζκηζηηθνχ ρεδίνπ 

(βι. Παξάξηεκα V, Ηδεφγξακκα ΠΔ02). Οη πνδειάηεο, ληφπηνη θαη μέλνη, ζα 

έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα μεθηλήζνπλ ηε δηαδξνκή απφ ην Γνχξξη ή απφ άιιεο 

θνηλφηεηεο θαη λα επηζθεθηνχλ αμηφινγα ζεκεία αλαθνξάο, γηα ζθνπνχο 

πξνπφλεζεο ή/ θαη ςπραγσγίαο. Σν πινχζην θπζηθφ πεξηβάιινλ ησλ 

εκηνξεηλψλ θνηλνηήησλ, νη ηδαληθέο θιηκαηνινγηθέο ζπλζήθεο, ζε ζπλδπαζκφ κε 

ηνπο αμηφινγνπο παξαδνζηαθνχο νηθηζκνχο είλαη ζεκαληηθνί παξάγνληεο γηα ηελ 

πξνζέιθπζε νηθνηνπξηζκνχ. Γηα λα ππνβνεζεζεί ε δξαζηεξηφηεηα ρξεηάδεηαη 

έλαο ρψξνο επηδηφξζσζεο πνδειάησλ, κε ρψξνπο ζηάζεο πνδειάησλ, 

παγθάθηα μεθνχξαζεο, θαζψο θαη ελεκεξσηηθά θπιιάδηα ή πηλαθίδεο κε ράξηεο 

γηα ηηο πνδειαηηθέο δηαδξνκέο ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο.  

 

18.7.9 Δπηπξφζζεηα ζην ρψξν ηνπ Κέληξνπ Πνδειαηηζηψλ ζα πξέπεη λα ππάξρεη ε 

δπλαηφηεηα ελνηθίαζεο πνδειάησλ ζηνπο επηζθέπηεο, εληζρχνληαο έηζη ηηο 

ππεξεζίεο πξνο ηνλ νηθνηνπξηζκφ θαη ηα αγξνηνπξηζηηθά θαηαιχκαηα. Ζ 

πξφηαζε κπνξεί λα ζηεγαζηεί ζε δχν δσκάηηα κε επηπιένλ εμσηεξηθφ 

ζηέγαζηξν (ή θηφζθη), ελψ ζα πξέπεη λα δνζεί πξνζνρή ζηελ αηζζεηηθή έληαμε 

ησλ θηηζκάησλ ζην πξνηεηλφκελν ζεκείν ρσξνζέηεζεο, πνπ είλαη ε αθεηεξία 

ηνπ κνλνπαηηνχ ηεο θχζεο. Ο πξνθαηαξθηηθφο πξνυπνινγηζκφο γηα ην „Κέληξν 

Πνδειαηηζηψλ‟ φπσο πεξηγξάθεηαη πην πάλσ εθηηκάηαη ζε €140.000.  

 

Πεξηθεξεηαθφ Έξγν 03: Γεκηνπξγία Πίζηαο Motocross 

 

18.7.10 Υσξνζέηεζε: Κνηλφηεηα Άγηνπ Δπηθάληνπ (αξηζκφο Σεκαρίνπ 501, Φ./ρ.: 

38/12) 
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18.7.11 Σν ελδηαθέξνλ ησλ λέσλ ηνπ Αγίνπ Δπηθαλίνπ γηα ηε ζπγθεθξηκέλε κνξθή 

ςπραγσγίαο, έρεη δψζεη ην έλαπζκα γηα ηε δεκηνπξγία ηνπ αλαθεξφκελνπ 

έξγνπ ην νπνίν δχλαληαη λα απνθηήζεη πεξηθεξεηαθή ζεκαζίαο, πέξαλ ηεο 

ηνπηθήο εμππεξέηεζεο (βι. Παξάξηεκα V, Ηδεφγξακκα ΠΔ03). Ζ δεκηνπξγία 

„πίζηαο Motocross‟ ζηνρεχεη ζην λα πξνζειθχεη ιάηξεηο ηνπ αζιήκαηνο, ηφζν 

απφ ηηο γχξσ θνηλφηεηεο, αιιά θαη παγθππξίσο. Ζ πίζηα πξνηείλεηαη λα 

δηακνξθσζεί ζε θξαηηθή γε ηεο θνηλφηεηαο ηνπ Αγίνπ Δπηθαλίνπ, ζε απφζηαζε 

2,5 ρικ. απφ ηνλ ππξήλα. Πξνηείλεηαη δηακφξθσζε ηνπ εδάθνπο ζε πίζηα κε 

θπζηθά εκπφδηα γηα κνηνζηθιέηεο, ελψ κειινληηθά πηζαλφλ λα ππάξρεη αλάγθε 

γηα επηπιένλ πίζηεο ζε γεηηνληθά ηεκάρηα.  

 

18.7.12 Σν έξγν ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη θηφζθη εζηίαζεο θαη παγθάθηα γηα ζεαηέο. 

Δπηπιένλ, ρξεηάδεηαη ρψξνο ζηάζκεπζεο ηφζν γηα ηνπο επηζθέπηεο, φζν θαη γηα 

ηνπο δηαγσληδφκελνπο, νη νπνίνη ζα κεηαθέξνπλ ηηο κνηνζηθιέηεο ζηελ 

ηνπνζεζία ζε κεγαιχηεξα νρήκαηα. Ο πξνθαηαξηηθφο πξνυπνινγηζκφο γηα ηε 

δεκηνπξγία πίζηαο „Motocross‟ κε ηηο εηζεγήζεηο πνπ πεξηγξάθνληαη πην πάλσ 

εθηηκάηαη ζε €100.000. 

 

Πεξηθεξεηαθφ Έξγν 04: Αμηνπνίεζε Πιπληεξίνπ ΔΜΔ κε ηε δηακφξθσζε 

Ακθηζέαηξνπ/ Μνπζείνπ ή Υψξνπ Φπραγσγίαο «PaintBall» 

 

18.7.13 Υσξνζέηεζε: Κνηλφηεηα Μηηζεξνχ (αξηζκφο Σεκαρίσλ 1817 θαη 1832, Φ./ρ.: 

29/45) 

 

18.7.14 Σα ζρεδφλ εγθαηαιεηκκέλα θηήξηα ηνπ παιηνχ πιπληεξίνπ ηεο Διιεληθήο 

Μεηαιιεπηηθήο Δηαηξείαο (ΔΜΔ) βξίζθνληαη ζηα βφξεηα ηνπ ππξήλα ηνπ 

Μηηζεξνχ, ζε κηα εξεκηθή ηνπνζεζία (βι. Παξάξηεκα V, Ηδεφγξακκα ΠΔ04). 

Ζ πξφηαζε γηα ηελ απνθαηάζηαζε θαη ηελ αμηνπνίεζε ησλ θηεξίσλ έρεη ζθνπφ 

ηελ αλάδεημε ηεο ηζηνξίαο ηεο θνηλφηεηαο, θαζψο θαη ηελ επαλάρξεζε 

παιαησκέλσλ νηθνδνκψλ κε ηξφπν ν νπνίνο δχλαληαη λα θαηαζηεί σθέιηκνο 

ηφζν γηα ηελ θνηλφηεηα, φζν θαη ηελ πεξηθέξεηα. Παξφιν πνπ πξνθνξηθέο 

πεγέο αλαθέξνπλ φηη ην Πιπληήξην ηεο ΔΜΔ έρεη αγνξαζηεί απφ άιιε εηαηξία 

κε ζθνπφ ηελ ίδηα ρξήζε (ιαηφκεζε), σζηφζν πξνηείλνληαη δχν ελαιιαθηηθά 

ζελάξηα αμηνπνίεζεο ηνπ ρψξνπ θαη ησλ εγθαηαζηάζεσλ νη νπνίεο κπνξνχλ λα 

απνηειέζνπλ εχζηνρεο ιχζεηο επαλάρξεζεο θαη αλάπηπμεο ελαιιαθηηθήο 

κνξθήο δξαζηεξηνηήησλ: 
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18.7.15 ην ‘ελάξην 1’ πξνηείλεηαη ε απνθαηάζηαζε ησλ θηεξηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ 

θαη επαλαδηακφξθσζε ηνπο φπνπ ζα κπνξνχλ λα πεξηιεθζνχλ κνπζεηαθνί– 

εθζεζηαθνί ρψξνη, αίζνπζεο εθδειψζεσλ– ζπγθεληξψζεσλ, αίζνπζεο 

δηαιέμεσλ, ππαίζξην ακθηζέαηξν θ.α. Πξνηείλεηαη φπσο νη δηακνξθψζεηο γίλνπλ 

κε ηέηνην ηξφπν ψζηε λα ππάξρεη ε δπλαηφηεηα μελάγεζεο θαη επίδεημεο ηεο 

ιεηηνπξγίαο ηνπ πιπληεξίνπ, κε εθζέκαηα ηεο δηαδηθαζίαο πιπζίκαηνο ηνπ 

κεηαιιεχκαηνο. Παξάιιεια νξηζκέλεο αίζνπζεο ζα παξέρνληαη πξνο ελνηθίαζε 

γηα εθδειψζεηο, ζεκηλάξηα ή ζπλεδξηάζεηο. Ο εμσηεξηθφο ρψξνο αθνχ 

δηαηεξεζεί θαη επηδηνξζσζνχλ ηα παιηά κεραλήκαηα ζα πξνζθέξεηαη γηα 

γπξίζκαηα ηαηληψλ κε αλάγθε ην ηδηαίηεξν ζθεληθφ. Ο πξνθαηαξθηηθφο 

πξνυπνινγηζκφο γηα ηελ αμηνπνίεζε ηνπ πιπληεξίνπ ηεο ΔΜΔ σο „Μνπζείν θαη 

Υψξνη Πνιιαπιψλ Υξήζεσλ‟ εθηηκάηαη ζε €1.300.000.  

 

18.7.16 ην ‘ελάξην 2’ πξνηείλεηαη ε δεκηνπξγία/ δηακφξθσζε ρψξνπ ςπραγσγίαο 

«PaintBall», αθνινχζσο ηεο απιήο αλαζηχισζεο ησλ θηεξηαθψλ 

εγθαηαζηάζεσλ γηα ζηαηηθνχο ιφγνπο. Σα παιηά κεραλήκαηα, ηα κεηαιιηθά 

θηήξηα, νη ηκάληεο, νη ζήξαγγεο, ηα πνιιαπιά επίπεδα θαη νη ινθίζθνη ζηνλ 

πεξηβάιινληα ρψξν θαηαζηνχλ ην ηνπίν σο ηδαληθφ ζθεληθφ γηα ηέηνηνπ είδνπο 

αζιεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη ςπραγσγία. Ο πξνθαηαξθηηθφο πξνυπνινγηζκφο 

γηα ηελ αμηνπνίεζε ηνπ πιπληεξίνπ ηεο ΔΜΔ σο „Πίζηα Paintball‟ εθηηκάηαη ζε 

€400.000.  

 

18.7.17 Δθ ησλ δχν (2) ελαιιαθηηθψλ ρξήζεσλ γηα επαλάρξεζε ηνπ πιπληεξίνπ ηεο 

ΔΜΔ, επηιέγεηαη ε πξφηαζε δηακφξθσζεο ζε ρψξν ςπραγσγίαο «PaintBall». 

Γηα ηελ επηινγή ηεο ιχζεο απηήο, έρνπλ ιεθζεί ππφςε: 

 ε έιιεηςε παξφκνησλ ρξήζεσλ ςπραγσγίαο ζηελ επξχηεξε πεξηνρή θαη σο 

εθ ηνχηνπ ε πςειή επηζθεςηκφηεηα θαη ρξεζηηθφηεηα πνπ κπνξεί λα 

απνδνζεί ζηνλ πξνηεηλφκελν ρψξν ηνπ «PaintBall» 

 ε χπαξμε λέσλ ζηελ επξχηεξε πεξηνρή ηεο Οξεηλήο Λεπθσζίαο θαη ε αλάγθε 

ππνζηήξημήο ηνπο κε ρξήζεηο αλαςπρήο 

 ην ρακειφηεξν θφζηνο ηεο αξρηθήο επέλδπζεο ζε ζρέζε κε ηελ ελαιιαθηηθή 

πξφηαζε 
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Πεξηθεξεηαθφ Έξγν 05: Γηακφξθσζε Κέληξνπ Δλεκέξσζεο Μνλνπαηηψλ ηεο 

Φχζεο θαη Πνδειαηηθψλ Γηαδξνκψλ 

 

18.7.18 Υσξνζέηεζε: Κνηλφηεηα Καινχ Υσξηνχ (Οξεηλήο), (αξηζκφο Σεκαρίνπ 346, 

Φ./ρ.: 38/15.Vill) 

 

18.7.19 Ζ δεκηνπξγία ελφο πεξηθεξεηαθνχ Κέληξνπ Δλεκέξσζεο ζεσξείηαη απαξαίηεηε 

γηα ηελ ππνζηήξημε θαη ελίζρπζε ησλ πξνηεηλφκελσλ πνδειαηηθψλ δηαδξνκψλ 

θαη κνλνπαηηψλ ηεο θχζεο πνπ ζα ζπλδένπλ ηηο θνηλφηεηεο ηνπ ζπκπιέγκαηνο 

ηνπ παξφληνο Ρπζκηζηηθνχ ρεδίνπ (βι. Παξάξηεκα V, Ηδεφγξακκα ΠΔ05). 

Ηδαληθά ην Κέληξν Δλεκέξσζεο πξνηείλεηαη λα ελζσκαησζεί ζηα 

πξνγξακκαηηδφκελα θνηλνηηθά θηίξηα, ηα νπνία ζα ρσξνζεηεζνχλ ζε θεληξηθφ 

ζεκείν ηεο θνηλφηεηαο επί ηεο ιεσθφξνπ Αξρηεπηζθφπνπ Μαθαξίνπ ΗΗΗ. Σν 

Κέληξν Δλεκέξσζεο κπνξεί λα παξέρεη πιεξνθνξίεο γηα ηνπο ρψξνπο 

δηακνλήο, ρψξνπο εζηίαζεο, ηηο δξαζηεξηφηεηεο ζηηο γχξσ θνηλφηεηεο, θαζψο 

θαη ραξηνγξαθεκέλν πιηθφ/ ράξηεο ζρεηηθά κε ηα κνλνπάηηα ηεο θχζεο θαη ηηο 

πνδειαηηθέο δηαδξνκέο. ην ρψξν ππνδνρήο ησλ θνηλνηηθψλ θηεξίσλ νη 

επηζθέπηεο ζα πξέπεη λα έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα ιάβνπλ φιεο ηηο ζρεηηθέο 

πιεξνθνξίεο απφ εχρξεζηνπο ειεθηξνληθνχο ππνινγηζηέο κε νζφλεο αθήο ή 

απφ ην άηνκν επί ηεο ππνδνρήο ηνπ Κνηλνηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Καινχ Υσξηνχ.  

 

18.7.20 Ο πξνθαηαξηηθφο πξνυπνινγηζκφο γηα ηελ ελζσκάησζε ηνπ Κέληξνπ 

Δλεκέξσζεο ζην ρψξν ππνδνρήο ησλ θνηλνηηθψλ θηεξίσλ εθηηκάηαη ζε 

€30.000, επηπιένλ ηνπ θφζηνπο ησλ πξνηεηλφκελσλ θηεξηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ 

ηνπ Κνηλνηηθνχ πκβνπιίνπ.  

 

Πεξηθεξεηαθφ Έξγν 06: Πεξηθεξεηαθφο ηαζκφο Α‟ Βνεζεηψλ 

 

18.7.21 Υσξνζέηεζε: Θα κπνξεί λα ππνδεηρζεί θαηφπηλ εθπφλεζεο Δηδηθήο Μειέηεο 

Υσξνζέηεζεο 

 

18.7.22 Ζ δεκηνπξγία ελφο Πεξηθεξεηαθνχ ηαζκνχ Α‟ Βνεζεηψλ ζεσξείηαη απαξαίηεηε 

γηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ θνηλνηήησλ ηνπ ζπκπιέγκαηνο ηνπ παξφληνο 

Ρπζκηζηηθνχ ρεδίνπ, θαζψο θαη άιισλ γεηηνληθψλ θνηλνηήησλ. Σν πιεζηέζηεξν 

λνζνθνκείν γηα άκεζε πεξίζαιςε είλαη ην Γεληθφ Ννζνθνκείν Λεπθσζίαο, ην 

νπνίν απέρεη ηνπιάρηζηνλ 30 ιεπηά κε κεραλνθίλεην φρεκα ή κε αζζελνθφξν. 
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Με βάζε ηηο πθηζηάκελεο παξνρέο πγείαο ζηελ πεξηνρή, ζεκαληηθά 

πξνβιήκαηα εληνπίδνληαη εμαηηίαο ηεο κε ιεηηνπξγίαο ησλ Κέληξσλ Τγείαο 

Κιήξνπ θαη Παιαηρσξίνπ6 επί εηθνζηηεηξαψξνπ βάζεσο, ηεο έιιεηςεο 

αζζελνθφξνπ, ηεο ειιηπνχο ζηειέρσζεο ζε ηαηξηθφ θαη παξαταηξηθφ 

πξνζσπηθφ, θαζψο θαη ηεο αδπλακίαο αληηκεηψπηζεο έθηαθησλ ηαηξηθψλ ή/ θαη 

εμεηδηθεπκέλσλ πεξηζηαηηθψλ. Ζ εηζήγεζε κε βάζε ηηο αλάγθεο ησλ θνηλνηήησλ 

θαη έρνληαο ππφςε ηε κειινληηθή αλάπηπμε ζηελ πεξηνρή, είλαη φπσο 

εθπνλεζεί κειέηε κε ζθνπφ ηελ νξζή ρσξνζέηεζε θαη θαηαζθεπή ελφο λένπ 

ηαζκνχ Α‟ Βνεζεηψλ ζε θεληξηθφ ζεκείν γηα άκεζε εμππεξέηεζε ησλ 

θνηλνηήησλ ηεο πεξηνρήο κειέηεο θαη ηεο πεξηθέξεηαο. Ο ηαζκφο ζα πξέπεη λα 

ιεηηνπξγεί επί εηθνζηηεηξαψξνπ βάζεσο θαη λα επαλδξψλεηαη απφ ηαηξηθφ θαη 

παξαταηξηθφ πξνζσπηθφ δηαθφξσλ εηδηθνηήησλ, θαζψο θαη αζζελνθφξα. 

Δπηπξφζζεηα γίλεηαη εηζήγεζε φπσο πξνεγεζεί ε ελδπλάκσζε ησλ Κέληξσλ 

Τγείαο Κιήξνπ θαη Παιαηρσξίνπ πνπ εμππεξεηνχλ ηηο ππφ κειέηε θνηλφηεηεο, 

κέρξηο φηνπ πινπνηεζεί ε πξφηαζε γηα ηνλ „Πεξηθεξεηαθφ ηαζκφ Α‟ Βνεζεηψλ‟. 

 

18.7.23 Ο πξνθαηαξηηθφο πξνυπνινγηζκφο γηα ηε δεκηνπξγία „Πεξηθεξεηαθνχ ηαζκνχ 

Α‟ Βνεζεηψλ‟ εθηηκάηαη ζε €500.000, κε επηπιένλ ην θφζηνο απφθηεζεο ηεο γεο 

θαη ηνπ εμνπιηζκνχ. 

 

Πεξηθεξεηαθφ Έξγν 07: Πεξηθεξεηαθφο Ππξνζβεζηηθφο ηαζκφο 

 

18.7.24 Υσξνζέηεζε: Θα κπνξεί λα ππνδεηρζεί θαηφπηλ εθπφλεζεο Δηδηθήο Μειέηεο 

Υσξνζέηεζεο 

 

18.7.25 Σν ζέκα ησλ ππξθαγηψλ ζηηο δαζψδεηο πεξηνρέο πνπ πεξηβάιινπλ ηηο 

θνηλφηεηεο ηνπ ζπκπιέγκαηνο ηνπ παξφληνο Ρπζκηζηηθνχ ρεδίνπ 

απνδεηθλχεηαη λα είλαη κεγάιν πξφβιεκα. Σν πξφβιεκα ηεο δαζνπξνζηαζίαο 

πξνθχπηεη ηφζν εμαηηίαο ηνπ θαηαθεξκαηηζκνχ αξκνδηνηήησλ ζηα Αξκφδηα 

Σκήκαηα θαη Φνξείο σο πξνο ηελ πξνζηαζία ησλ δαζψλ, φζν θαη εμαηηίαο ησλ 

αξθεηά κεγάισλ απνζηάζεσλ ησλ ηαζκψλ Ππξνπξνζηαζίαο απφ ηηο 

θνηλφηεηεο θαη ηεο χπαξμεο ηδησηηθψλ ηεκαρίσλ φπνπ ε ιήςε θξαηηθψλ κέηξσλ 

ππξνπξνζηαζίαο είλαη απαγνξεπηηθή. Παξφιν πνπ ε θάζε θνηλφηεηα δηαζέηεη 

κηθξφ ππξνζβεζηηθφ φρεκα, εληνχηνηο νη πξναλαθεξφκελεο ζεκαληηθέο 

                                                
6
 Σν Κέληξν Τγείαο Κιήξνπ εμππεξεηεί ηηο θνηλφηεηεο Γνπξξίνπ, Καινχ Υσξηνχ (Οξεηλήο) θαη 

Μηηζεξνχ θαη ην Κέληξν Τγείαο Παιαηρσξίνπ ηελ θνηλφηεηα Αγίνπ Δπηθαλίνπ.  



ΡΤΘΜΗΣΗΚΟ ΥΔΓΗΟ (ΥΔΓΗΟ ΓΡΑΖ) ΓΗΑ ΣΗ ΚΟΗΝΟΣΖΣΔ 
ΑΓΗΟ ΔΠΗΦΑΝΗΟ, ΓΟΤΡΡΗ, ΚΑΛΟ ΥΩΡΗΟ (ΟΡΔΗΝΖ) ΚΑΗ ΜΗΣΔΡΟ  
ΣΔΛΗΚΖ ΜΔΛΔΣΖ – ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΓΟΤΡΡΗ 

ALA Planning Partnership (Environment) Ltd 
θαη PAPA Architects 

 
 

 197 

αδπλακίεο θαζηζηνχλ ειιηπή ηε ζπγθεθξηκέλε επάλδξσζε γηα αληηκεηψπηζε 

ησλ ππξθαγηψλ ζηηο επξχηεξεο δηνηθεηηθέο πεξηνρέο ησλ θνηλνηήησλ. ε 

αξθεηέο πεξηπηψζεηο ε ζπλεξγαζία κε ην „Σκήκα Γαζψλ‟ ήηαλ θαζνξηζηηθή.  

 

18.7.26 Ζ δεκηνπξγία „Πεξηθεξεηαθνχ Ππξνζβεζηηθνχ ηαζκνχ‟ κε επάλδξσζε επί 

εηθνζηηεηξαψξνπ βάζεσο θξίλεηαη απαξαίηεηε, πξνο απνθπγή αλεμέιεγθησλ 

ππξθαγηψλ νη νπνίεο ζα είραλ ηε δπλαηφηεηα λα αιινηψζνπλ ην κνλαδηθφ 

θπζηθφ πινχην ηεο πεξηνρήο.  

 

18.7.27 Ο πξνθαηαξθηηθφο πξνυπνινγηζκφο γηα ηε δεκηνπξγία „Πεξηθεξεηαθνχ 

Ππξνζβεζηηθνχ ηαζκνχ‟ εθηηκάηαη ζε €300.000, κε επηπιένλ ην θφζηνο 

απφθηεζεο ηεο γεο θαη ηνπ εμνπιηζκνχ. 

 

Πεξηθεξεηαθφ Έξγν 08: Πεξηθεξεηαθφ Αζιεηηθφ Κέληξν κε Κνιπκβεηήξην 

 

18.7.28 Υσξνζέηεζε: Θα κπνξεί λα ππνδεηρζεί θαηφπηλ εθπφλεζεο Δηδηθήο Μειέηεο 

Υσξνζέηεζεο  

 

18.7.29 Σν πιεζηέζηεξν δεκφζην θνιπκβεηήξην βξίζθεηαη ζε κεγάιε απφζηαζε απφ 

ηνπο εκηνξεηλνχο νηθηζκνχο, κε απνηέιεζκα ηφζν ηα παηδηά φζν θαη νη 

κεγαιχηεξνη, δχζθνια λα εμππεξεηνχληαη απφ ηελ αλαθεξφκελε αζιεηηθή 

δξαζηεξηφηεηα. Πξνηείλεηαη ε δεκηνπξγία „Πεξηθεξεηαθνχ Αζιεηηθνχ Κέληξνπ κε 

Κνιπκβεηήξην‟, κε ηηο απαξαίηεηεο ππεξεζίεο φπσο απνδπηήξηα θαη ηνπαιέηεο. 

Γηα ζθνπνχο πεξηνξηζκνχ ηνπ θφζηνπο πινπνίεζεο, πξνηείλεηαη φπσο ην 

Αζιεηηθφ Κέληξν  ζπλδπαζηεί κε ηηο πθηζηάκελεο αζιεηηθέο ππνδνκέο ζε 

θάπνηα απφ ηηο θνηλφηεηεο ηνπ ζπκπιέγκαηνο ηνπ παξφληνο Ρπζκηζηηθνχ 

ρεδίνπ ή αθφκε κε ην Πεξηθεξεηαθφ ρνιείν ζηελ Κιήξνπ. Ζ πηζίλα ζα 

κπνξνχζε λα δεκηνπξγεζεί ζε θιεηζηή αίζνπζα αζιεηηζκνχ, έηζη ψζηε λα 

αμηνπνηείηαη θαη γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε καζεηηθψλ αγψλσλ.  

 

18.7.30 Ο πξνθαηαξηηθφο πξνυπνινγηζκφο γηα ηε δεκηνπξγία „Πεξηθεξεηαθνχ 

Αζιεηηθνχ Κέληξνπ κε Κνιπκβεηήξην‟, κε ηηο εηζεγήζεηο πνπ πεξηγξάθνληαη πην 

πάλσ εθηηκάηαη ζηηο €550.000. 
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18.8. χλδεζε Πξνηάζεσλ κε Πξνκειέηε  

 

18.8.1 θνπφο ηνπ ππνθεθαιαίνπ 18.8 είλαη ε ζχλδεζε ησλ ηειηθψλ πξνηάζεσλ κε ηα 

αλαιπκέλα, αμηνινγεκέλα θαη ηεθκεξησκέλα ζέκαηα πνπ πξνέθπςαλ απφ ηελ 

Πξνκειέηε θαη πην εηδηθά απφ ηελ Αλάιπζε SWOT. Γηα ζθνπνχο ζχλνςεο ηα 

θχξηα ζεκεία ηεο Αλάιπζεο SWOT φπσο πεξηιήθζεθαλ ζην ζηάδην ηεο 

Πξνκειέηεο παξνπζηάδνληαη ζηνλ Πίλαθα 18.2.  

 

Πίλαθαο 18.2: Κχξηα εκεία Αλάιπζεο SWOT 

ΔΝΓΟΓΔΝΔΗ ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ ΔΞΩΓΔΝΔΗ ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ 

ΩΦΔΛΗΜΟΗ ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ ΔΠΗΕΖΜΗΟΗ ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ ΩΦΔΛΗΜΟΗ ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ ΔΠΗΕΖΜΗΟΗ ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ 

Πιενλεθηήκαηα/ 

Γπλαηφηεηεο 

Μεηνλεθηήκαηα/  

Αδπλακίεο 

Δπθαηξίεο/  

Πξννπηηθέο 

Απεηιέο/  

Κίλδπλνη 

ρεηηθή γεσγξαθηθή 

εγγχηεηα κε ηελ αζηηθή 

πεξηνρή Λεπθσζίαο 

 

Πξνψζεζε Ρπζκηζηηθνχ 

ρεδίνπ. Αμηνπνίεζε 

θξαηηθψλ ρξεκαηνδνηηθψλ 

πξνγξακκάησλ θαη 

πξνγξακκάησλ 

πξνεξρφκελσλ απφ ηελ Δ.Δ. 

Έιιεηςε νινθιεξσκέλνπ 

πεξηθεξεηαθνχ ρσξνηαμηθνχ 

ζρεδηαζκνχ θαη κε 

πηνζέηεζε πνιπθεληξηθήο 

ρσξνηαμηθήο πνιηηηθήο 

Αχμεζε πιεζπζκνχ θαηά 

ηελ ηειεπηαία δεθαεηία θαη 

επνρηθέο απμήζεηο 

πιεζπζκνχ  

Σάζε κείσζεο πιεζπζκνχ 

θαηά ηελ πεξίνδν 1960– 

2001  

Αμηνπνίεζε ζρεδίσλ 

Κξαηηθήο ηεγαζηηθήο 

Πνιηηηθήο 

 

Αλάπηπμε παξαζεξηζηηθήο 

θαηνηθίαο θαη ιεηηνπξγία 

αγξνηνπξηζηηθψλ 

θαηαιπκάησλ  

Δμαξηήζεηο απφ ηελ αζηηθή 

πεξηνρή Λεπθσζίαο θαη 

γεηηνληθέο θνηλφηεηεο ζε 

ζέκαηα απαζρφιεζεο, 

πγείαο, εθπαίδεπζεο, 

αλαςπρήο θαη παξνρήο 

πνηθίισλ θαηαλαισηηθψλ 

εηδψλ  

Αλάπηπμε ελαιιαθηηθψλ 

κνξθψλ δξαζηεξηνηήησλ θαη 

ηνπξηζκνχ 
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(ζπλέρεηα Πίλαθα 18.2) 

ΔΝΓΟΓΔΝΔΗ ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ ΔΞΩΓΔΝΔΗ ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ 

ΩΦΔΛΗΜΟΗ ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ ΔΠΗΕΖΜΗΟΗ ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ ΩΦΔΛΗΜΟΗ ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ ΔΠΗΕΖΜΗΟΗ ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ 

Πιενλεθηήκαηα/ 

Γπλαηφηεηεο 

Μεηνλεθηήκαηα/  

Αδπλακίεο 

Δπθαηξίεο/  

Πξννπηηθέο 

Απεηιέο/  

Κίλδπλνη 

Με δηέιεπζε ππεξηνπηθψλ 

δξφκσλ κε πςειφ θφξην 

απφ ηνλ ππξήλα. 

Παξαδνζηαθνί δξφκνη πνπ 

δελ ρξεζηκνπνηνχληαη απφ 

απηνθίλεηα θαη ζπκβάινπλ 

ζηε δηαηήξεζε ηνπ 

ραξαθηήξα ηνπ νηθηζκνχ. 

Οξγαλσκέλνο ρψξνο 

ζηάζκεπζεο ζηελ είζνδν ηνπ 

ππξήλα 

Δπηβάξπλζε κνλαδηθνχ 

ππεξηνπηθνχ άμνλα 

πξφζβαζεο απφ θνξηεγά 

ιαηνκείνπ Φαξκαθά. 

Καηνιηζζήζεηο θαηά κήθνο 

ηνπ θχξηνπ δξφκνπ. 

ηάζκεπζε παξά ηελ νδφ 

πνπ πξνθαιεί πεξηνδηθή 

ζπκθφξεζε 

Καηαζθεπή ηνπ 

απηνθηλεηφδξνκνπ 

Λεπθσζίαο– Παιαηρσξίνπ. 

Απεπζείαο πξφζβαζε 

θνξηεγψλ ζηνλ παξαπάλσ 

δξφκν. Καηαζθεπή ππφγεηνπ 

ρψξνπ ζην ζεκείν ηνπ 

πθηζηάκελνπ ή/ θαη 

θαηαζθεπή πξφζζεησλ. 

Πξνψζεζε νινθιεξσκέλνπ 

ζρεδηαζκνχ εγγξαθήο λέσλ 

δξφκσλ  

Έιιεηςε θξαηηθψλ 

νηθνλνκηθψλ πφξσλ γηα 

ζθνπνχο πινπνίεζεο 

νδηθψλ ζρεδηαζκψλ θαη 

έξγσλ. Αδπλακία 

πξνψζεζεο νινθιεξσκέλνπ 

ζρεδηαζκνχ γηα 

ελεξγνπνίεζε ησλ αδξαλψλ 

–ιφγσ έιιεηςεο νδηθνχ 

δηθηχνπ– νηθηζηηθψλ 

πεξηνρψλ   

εκαληηθφ απφζεκα 

δηαηεξεηέσλ θαη αμηφινγσλ 

νηθνδνκψλ παξαδνζηαθήο 

αξρηηεθηνληθήο 

Καθή θαηάζηαζε θαη 

εγθαηάιεηςε αξθεηψλ 

νηθνδνκψλ ηνπ ππξήλα. 

Αλάπηπμε λέσλ νηθνδνκψλ 

κε αξρηηεθηνληθά ζηνηρεία 

αζχλδεηα πξνο ηηο 

παξαδνζηαθέο  

Αμηνπνίεζε θαη εθαξκνγή 

δηαηάγκαηνο θαη ζρεηηθψλ 

θηλήηξσλ γηα δηαηεξεηέεο 

νηθνδνκέο, ρεδίνπ Παξνρήο 

επηρνξεγήζεσλ ηνπ 

Κφζηνπο Αλέγεξζεο/ 

Δπηδηφξζσζεο Οηθνδνκψλ, 

θαζψο θαη ρεδίνπ 

Αγξνηνπξηζκνχ 

Δπέθηαζε ησλ 

κεκνλσκέλσλ θαηνηθηψλ  

Πεξηβαιινληηθφο πινχηνο: 

δαζηθέο εθηάζεηο, 

θαηαξξάθηεο, πνηακνί, 

αξγάθηα, πεξηνρέο 

πξνζηαζίαο «Σδηψληα» θαη 

«Γάζνο Μαραηξά», αμηφινγα 

δέλδξα, Μνλνπάηη ηεο 

Φχζεο  

Πεξηβαιινληηθή ππνβάζκηζε 

θαη πεξηβαιινληηθά 

πξνβιήκαηα, εμαηηίαο ησλ 

κεηαθηλήζεσλ θνξηεγψλ ζην 

δξφκν Γνπξξίνπ– Φαξκαθά 

απφ/ πξνο ην ιαηνκείν 

Φαξκαθά θαη ησλ εξγαζηψλ 

ιαηφκεπζεο  

Αλάπηπμε ελαιιαθηηθψλ 

κνξθψλ δξαζηεξηνηήησλ θαη 

ηνπξηζκνχ  

Δπεξεαζκφο θαη αιινίσζε 

ηεο νηθνινγίαο ηεο πεξηνρήο, 

εμαηηίαο ηεο δηάζπαξηεο 

αλάπηπμεο θαη ηεο πνιηηηθήο 

ηεο κεκνλσκέλεο θαηνηθίαο. 

Γαζηθέο ππξθαγηέο   
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18.8.2 Ο Πίλαθαο 18.3 αθνξά ζηε ζχλδεζε ησλ ηειηθψλ πξνηάζεσλ κε ηα απνηειέζκαηα ηεο Πξνκειέηεο.  

 

Πίλαθαο 18.3: χλδεζε Σειηθψλ Πξνηάζεσλ κε Πξνκειέηε  

ΠΡΟΣΑΔΗ εκείν/ α Πξνκειέηεο θαη Αλάιπζεο SWOT 

Γνκεκέλν Πεξηβάιινλ  

Π01 Γεκηνπξγία Μνπζείνπ Λατθήο Σέρλεο 
Δμαζθάιηζε επξσπατθνχ θνλδπιίνπ γηα δεκηνπξγία Μνπζείνπ Λατθήο 

Σέρλεο: πξνγξακκαηηδφκελν έξγν   
επθαηξία 

Π02 Δπίζηξσζε Κεληξηθψλ Οδψλ Ππξήλα  

Πξνηεηλφκελν έξγν βάζεη Master Plan πνπ εθπνλήζεθε γηα ηελ θνηλφηεηα  επθαηξία 

Παξαδνζηαθνί δξφκνη πνπ ζπκβάινπλ ζηε δηαηήξεζε ηνπ ραξαθηήξα ηνπ 

νηθηζκνχ 
πιενλέθηεκα 

Π03 Αλαδηακφξθσζε Κεληξηθήο Πιαηείαο  Πξνηεηλφκελν έξγν βάζεη Master Plan πνπ εθπνλήζεθε γηα ηελ θνηλφηεηα  επθαηξία 

Π04 Αλαβάζκηζε Κνηλνηηθνχ Γεπέδνπ 

Διιηπείο ππνδνκέο θαη κεηνλεθηηθή θαηάζηαζε πθηζηάκελνπ γεπέδνπ  κεηνλέθηεκα 

Πξνγξακκαηηζκνί ΚΟΑ γηα αλαβάζκηζε ηνπ γεπέδνπ επθαηξία 

Π05 Γεκηνπξγία Πνιπδχλακνπ Πνιηηηζηηθνχ Κέληξνπ 
Πξνγξακκαηηζκνί γηα απνθαηάζηαζε θαη επαλάρξεζε παιηνχ Γεκνηηθνχ 

ρνιείνπ  
επθαηξία 

Π06 Γεκηνπξγία Τπαίζξηνπ Ακθηζεάηξνπ  
Γπζθνιίεο πξφζβαζεο (θπξίσο απφ ειηθησκέλα άηνκα) ζην πθηζηάκελν 

θηίξην ηνπ Κνηλνηηθνχ Ηαηξείνπ, ιφγσ αλσθέξεηαο εδάθνπο  
κεηνλέθηεκα 

Π07 Γεκηνπξγία Κέληξνπ Απαζρφιεζεο Ζιηθησκέλσλ  Σάζεηο γήξαλζεο πιεζπζκνχ κεηνλέθηεκα 

Π08 Αλάδεημε Αξραίσλ Μλεκείσλ  
Ύπαξμε παξαδνζηαθψλ νηθηψλ ιατθήο αξρηηεθηνληθήο, παξαδνζηαθνχ 

ιελνχ θαη παξαδνζηαθνχ ειηφκπινπ 
πιενλέθηεκα 
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(ζπλέρεηα Πίλαθα 18.3) 

ΠΡΟΣΑΔΗ εκείν/ α Πξνκειέηεο θαη Αλάιπζεο SWOT 

Γνκεκέλν Πεξηβάιινλ  

Π09 Μειέηε Φσηηζκνχ Δθθιεζίαο Αγίνπ Γεσξγίνπ  
Δθθιεζία Αγίνπ Γεσξγίνπ: θεξπγκέλν Αξραίν Μλεκείν Β‟ Πίλαθα θαη 

αμηφινγν θηίζκα  
πιενλέθηεκα 

Κπθινθνξία– Οδηθφ Γίθηπν  

Π10 Γεκηνπξγία Οδηθήο Παξάθακςεο γηα Φνξηεγά ηνπ Λαηνκείνπ 
Δπηβάξπλζε ηνπ κνλαδηθνχ ππεξηνπηθνχ νδηθνχ άμνλα πξφζβαζεο ζηελ 

θνηλφηεηα απφ θνξηεγά ηνπ ιαηνκείνπ Φαξκαθά 
κεηνλέθηεκα 

Π11 
Δθπφλεζε Μειέηεο γηα ηνλ Καζνξηζκφ Δηδηθψλ Πξνηχπσλ Οδηθνχ Γηθηχνπ Καηάιιεινπ 

γηα Οξεηλέο θαη Ζκηνξεηλέο Πεξηνρέο 

Απνπζία εμεηδηθεπκέλνπ θαη νινθιεξσκέλνπ ρεδίνπ Αλάπηπμεο πνπ λα 

ιακβάλεη ππφςε ηηο ηδηαηηεξφηεηεο θάζε πεξηνρήο 
θίλδπλνο 

Π12 
Μειέηε θαη Καηαζθεπή Οδηθνχ Γηθηχνπ εληφο Πεξηνρψλ Αλάπηπμεο κε Πεξίθιεηζηα 

Σεκάρηα 
Πεξίθιεηζηα ηεκάρηα ζηηο πεξηνρέο θαηνηθίαο κεηνλέθηεκα 

Π13 Μειέηε Οδηθήο ήκαλζεο ηεο θνηλφηεηαο Έιιεηςε νδηθήο ζήκαλζεο εληφο ηνπ νηθηζκνχ  κεηνλέθηεκα 

Π14 Γηακφξθσζε Γηαδξνκψλ γηα Πεδνχο θαη Πνδειάηεο 

Απνπζία πεδνδξνκίσλ απφ ζπιιεθηήξηνπο δξφκνπο κεηνλέθηεκα 

Καιέο θιηκαηνινγηθέο ζπλζήθεο θαη δαζηθέο εθηάζεηο πνπ ραξαθηεξίδνπλ 

ηελ θνηλφηεηα θαη επλννχλ ηελ αλάπηπμε πνδειαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ 

πιενλέθηεκα/ 

επθαηξία 

Π15 Βειηίσζε πλζεθψλ Δμππεξέηεζεο απφ Μέζα Μαδηθήο Μεηαθνξάο 

Τςειή ζηάζκε εμππεξέηεζεο απφ δεκφζηεο ζπγθνηλσλίεο εκεξεζίσο πιενλέθηεκα 

Γπλαηφηεηα αλαβάζκηζεο κε θαηαζθεπή ζηάζεσλ επθαηξία 

Υακειφο βαζκφο ρξήζεο ησλ ιεσθνξείσλ: πηζαλή εγθαηάιεηςε 

επηδφηεζεο ηνπ κέζνπ 
θίλδπλνο 
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Φπζηθφ Πεξηβάιινλ  

Π16 Δγγξαθή Μνλνπαηηνχ Μειέηεο ηεο Φχζεο 
Αμηφινγν ηδησηηθφ Μνλνπάηη πνπ έρεη δηακνξθσζεί παξά ηελ θνίηε ηνπ 

πνηακνχ ηνπ Αγίνπ Μάκα (γλσζηφ σο «Μνλνπάηη ηνπ Παλαή») 
πιενλέθηεκα 

Π17 Γηακφξθσζε/ Αλαβάζκηζε Δθδξνκηθνχ Υψξνπ 

Διιηπείο ππνδνκέο ζηνλ πθηζηάκελν Δθδξνκηθφ Υψξν κεηνλέθηεκα 

Τςειή επηζθεςηκφηεηα θαη ρξήζε ηνπ Δθδξνκηθνχ Υψξνπ πιενλέθηεκα 

Π18 Υαξηνγξάθεζε, Αμηνιφγεζε θαη Πξνζηαζία Αμηφινγσλ Γέλδξσλ 
πζηάδα αμηφινγσλ/ αησλφβησλ ειηψλ ζηελ πεξηνρή ηεο εθθιεζίαο Αγίνπ 

Γεκεηξίνπ θαη παιαηφο πιάηαλνο ζηελ πεξηνρή «Πεηζίλαο» 
πιενλέθηεκα 

Π19 Γεκηνπξγία Παξαηεξεηεξίνπ Πνπιηψλ 

«Πεξηνρή Σδηψληα– Πεξηνρή SΡΑ»: Πεξηνρή Πξνζηαζίαο ηνπ δηθηχνπ 

«ΦΤΖ 2000» πνπ εκπίπηεη ζηελ θνηλφηεηα θαη παξέρεη δπλαηφηεηεο 

αμηνπνίεζεο ηνπ πεξηβαιινληηθνχ ηεο πινχηνπ γηα αλάπηπμε 

ελαιιαθηηθψλ κνξθψλ δξαζηεξηνηήησλ θαη ηνπξηζκνχ 

πιενλέθηεκα/ 

επθαηξία 

Π20 Γηακφξθσζε εκείνπ Θέαο Μνλνπάηη ηεο Φχζεο «Μνλνπάηη Γνχξξη» πιενλέθηεκα 

Π21 Λήςε Μέηξσλ γηα αληηκεηψπηζε ησλ Καηνιηζζήζεσλ Καηνιηζζήζεηο βξάρσλ ζηελ είζνδν ηεο θνηλφηεηαο κεηνλέθηεκα 

Π22 Δθαξκνγή Μέηξσλ Ππξνπξνζηαζίαο 

Δζληθφ Γαζηθφ Πάξθν Μαραηξά θαη Κξαηηθά Γάζε Παιινχξαο θαη 

Αζθνπέινπ πνπ εκπίπηνπλ ζηελ θνηλφηεηα 
πιενλέθηεκα 

Μεγάινο θίλδπλνο δαζηθψλ ππξθαγηψλ θίλδπλνο 

Π23 Τδξνινγηθή/ Τδξαπιηθή Αληηπιεκκπξηθή Μειέηε 
Πιεκκχξεο θαηά ηηο πεξηφδνπο έληνλσλ βξνρνπηψζεσλ ζε 

ζπγθεθξηκέλεο πεξηνρέο εληφο ηνπ νηθηζκνχ 

κεηνλέθηεκα/ 

θίλδπλνο 
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Φπζηθφ Πεξηβάιινλ  

Π24 Τδξνινγηθή Μειέηε γηα Αληηκεηψπηζε Πξνβιεκάησλ ζηνπο Πνηακνχο ηεο θνηλφηεηαο 

Πνηακνί Γνπξξίνπ, Φαξκαθά, Υαξθαπνχ, Άγηνπ Μάκα θαη αξθεηά 

αξγάθηα πνπ δηαηξέρνπλ ηελ θνηλφηεηα: αλάγθε πξνζηαζίαο θαη 

δηαθχιαμήο ηνπο  

πιενλέθηεκα/ 

επθαηξία 

Π25 
Μειέηε Πξνζδηνξηζκνχ ηνπ Δπηπέδνπ Γνλήζεσλ ζηνλ Οηθηζκφ απφ ηηο Δθξήμεηο ζην 

Λαηνκείν Φαξκαθά 

Γνκηθά/ ζηαηηθά πξνβιήκαηα εμαηηίαο ησλ ιαηνκηθψλ εξγαζηψλ θαη ηεο 

ιεηηνπξγίαο κεραλεκάησλ ζην Λαηνκείν Φαξκαθά 

κεηνλέθηεκα/ 

θίλδπλνο 

Π26 Γηεμαγσγή Γεσινγηθψλ– Γεσηερληθψλ Μειεηψλ 
Πεξηνρέο εληφο ηεο θνηλφηεηεο κε πνιχ απφηνκεο θιίζεηο, αζηαζείο 

επηθαλεηαθνχο ζρεκαηηζκνχο θαη βξάρνπο  

κεηνλέθηεκα/ 

θίλδπλνο 

Π27 Καηαζθεπή Απνρεηεπηηθνχ Γηθηχνπ Έιιεηςε νινθιεξσκέλνπ απνρεηεπηηθνχ ζπζηήκαηνο κεηνλέθηεκα 

Πνιενδνκηθέο θαη Αξρηηεθηνληθέο Ρπζκίζεηο  

Π28 Μειέηε Ρχζκηζεο ησλ Δηνηκφξξνπσλ ή Δγθαηαιειεηκκέλσλ Οηθνδνκψλ  Καθή θαηάζηαζε θαη εγθαηάιεηςε αξθεηψλ νηθνδνκψλ ζηνλ ππξήλα  κεηνλέθηεκα 

Π29 Γηαηήξεζε Αμηφινγσλ Οηθνδνκψλ 

εκαληηθφ απφζεκα αμηφινγσλ νηθνδνκψλ παξαδνζηαθήο αξρηηεθηνληθήο πιενλέθηεκα 

Αμηνπνίεζε θαη εθαξκνγή δηαηάγκαηνο θαη ζρεηηθψλ θηλήηξσλ γηα 

δηαηεξεηέεο νηθνδνκέο 
επθαηξία 

Π30 Δθαξκνγή Πξνλνηψλ Γφκεζεο ζε Απνθαηαζηάζεηο Οηθνδνκψλ ή Νέεο Αλαπηχμεηο 

Αζχλδεηα αξρηηεθηνληθά ζηνηρεία λέσλ νηθνδνκψλ πξνο ηηο 

παξαδνζηαθέο. Αιινίσζε παξαδνζηαθήο αξρηηεθηνληθήο θαη θπζηθνχ 

ηνπίνπ 

κεηνλέθηεκα 

Δμεηδίθεπζε ησλ θαηεπζπληήξησλ γξακκψλ/ πξνλνηψλ γηα ηελ 

αξρηηεθηνληθή θαη ηνλ αηζζεηηθφ έιεγρν ησλ νηθνδνκψλ 
επθαηξία 

Π31 Γεκηνπξγία Δλδηάκεζεο Εψλεο Πξνζηαζίαο Ππξήλα 
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Πνιενδνκηθέο θαη Αξρηηεθηνληθέο Ρπζκίζεηο  

Π32 Οξζνινγηθφο ρεδηαζκφο Νέσλ Αλαπηχμεσλ ζε Κεθιηκέλν Έδαθνο 

Λαλζαζκέλεο πξνζαξκνγέο νηθνδνκψλ ζε θεθιηκέλν έδαθνο θαη 

αλέγεξζε κεγάισλ φγθσλ θηηξίσλ πνπ δελ ζπλάδνπλ κε ηνλ 

παξαδνζηαθφ ραξαθηήξα ηνπ νηθηζκνχ    

κεηνλέθηεκα 

Π33 
Καζνξηζκφο Πξνλνηψλ πξνψζεζεο Δληαίσλ Αλαπηχμεσλ, αληί Γηαρσξηζκνχ Οηθνπέδσλ 

ζε πεξηνρέο κε απφηνκν θαη ηξαρχ αλάγιπθν 

Αιινίσζε ηνπίνπ θαη κνξθνινγίαο εδάθνπο ζηηο πεξηπηψζεηο 

δηαρσξηζκνχ νηθνπέδσλ ζε πεξηνρέο κε απφηνκν θαη ηξαρχ αλάγιπθν 
απεηιή 

Π34 
Καζνξηζκφο απζηεξφηεξσλ πξνλνηψλ ζε ζρέζε κε ηελ αλάπηπμε Μεκνλσκέλεο 

Καηνηθίαο 

Γηάζπαξηε αλάπηπμε θαη πνιηηηθή κεκνλσκέλεο θαηνηθίαο: πηζαλφο 

επεξεαζκφο ηνπίνπ, δαζηθψλ εθηάζεσλ θαη νηθνινγίαο ηεο πεξηνρήο   
απεηιή 

Γεληθέο Γξάζεηο θαη Μέηξα  

Π35 Γεκηνπξγία Ηζηνζειίδαο Δλίζρπζε Σερλνινγηψλ Πιεξνθνξηθήο θαη Δπηθνηλσληψλ επθαηξία 

Π36 χζηαζε Οκάδαο πξνψζεζεο Ρπζκηζηηθνχ ρεδίνπ  

Αμηνπνίεζε θξαηηθψλ ρξεκαηνδνηηθψλ πξνγξακκάησλ θαη 

πξνγξακκάησλ πξνεξρφκελσλ απφ ηελ Δ.Δ. 
επθαηξία 

Τινπνίεζε Ρπζκηζηηθνχ ρεδίνπ  επθαηξία 
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Πεξηθεξεηαθά Έξγα 
7
  

ΠΔ01 Γεκηνπξγία Καηαζθελσηηθνχ Υψξνπ 

Καιέο θιηκαηνινγηθέο ζπλζήθεο θαη δαζηθέο εθηάζεηο πνπ 

ραξαθηεξίδνπλ ηηο θνηλφηεηεο θαη επλννχλ ηελ αλάπηπμε ελαιιαθηηθψλ 

κνξθψλ ηνπξηζκνχ θαη δξαζηεξηνηήησλ αλαςπρήο  

πιενλέθηεκα/ 

επθαηξία 

ΠΔ02 Γεκηνπξγία Κέληξνπ Πνδειαηηζηψλ 

Καιέο θιηκαηνινγηθέο ζπλζήθεο θαη δαζηθέο εθηάζεηο πνπ 

ραξαθηεξίδνπλ ηηο θνηλφηεηεο θαη επλννχλ ηελ αλάπηπμε πνδειαηηθψλ 

δξαζηεξηνηήησλ 

πιενλέθηεκα/ 

επθαηξία 

Τπνζηήξημε/ ελίζρπζε ηνπ πξνηεηλφκελνπ δηθηχνπ πνδειαηηθψλ 

δηαδξνκψλ (βι. Π14) 
επθαηξία 

ΠΔ03 Γεκηνπξγία Πίζηαο Motocross 

Καιέο θιηκαηνινγηθέο ζπλζήθεο θαη δαζηθέο εθηάζεηο πνπ 

ραξαθηεξίδνπλ ηηο θνηλφηεηεο θαη επλννχλ ηελ αλάπηπμε ελαιιαθηηθψλ 

κνξθψλ ηνπξηζκνχ θαη δξαζηεξηνηήησλ αλαςπρήο  

πιενλέθηεκα/ 

επθαηξία 

Διιηπείο ππνδνκέο ζε ρψξνπο αλάπηπμεο δξαζηεξηνηήησλ θαη 

αλαςπρήο 
κεηνλέθηεκα 

Γηακνλή λεαξψλ δεπγαξηψλ θαη χπαξμε λεαληθνχ πιεζπζκνχ πιενλέθηεκα 

 

 

                                                
7
 Ζ παξάζεζε Πξνηάζεσλ γηα πινπνίεζε Πεξηθεξεηαθψλ Έξγσλ πξνθχπηεη απφ ηελ αλάγθε ιεηηνπξγηθήο ζχλδεζεο ησλ θνηλνηήησλ. Πξνυπφζεζε γηα ηελ επίηεπμε 

ηεο ιεηηνπξγηθήο ζχλδεζεο, απνηειεί ε πινπνίεζε έξγσλ πεξηθεξεηαθήο ζεκαζίαο ηα νπνία αλακέλεηαη λα δεκηνπξγήζνπλ ζπλζήθεο ζπλέξγεηαο θαη 
ζπκπιεξσκαηηθφηεηαο θαη λα εληζρχζνπλ ηε δπλακηθή ηνπ θάζε έξγνπ θαη ηελ νηθνλνκηθή ηνπο βησζηκφηεηα (βι. Κεθάιαην 15). Σα Έξγα ΠΔ01 έσο ΠΔ05 ζηνρεχνπλ 
ζηε δηακφξθσζε ελφο δηθηχνπ ζπλδπαζκέλσλ θαη άκεζα ζπζρεηηδφκελσλ έξγσλ, απφ ηα νπνία δχλαληαη λα πξνθχςεη θαη λα ππνζηεξηρζεί ε αλάπηπμε ελαιιαθηηθψλ 
κνξθψλ δξαζηεξηνηήησλ θαη ηνπξηζκνχ ζηηο ππφ κειέηε θνηλφηεηεο.  
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Πεξηθεξεηαθά Έξγα  

ΠΔ04 
Αμηνπνίεζε Πιπληεξίνπ ΔΜΔ κε ηε δηακφξθσζε Ακθηζέαηξνπ/ Μνπζείνπ ή Υψξνπ 

Φπραγσγίαο «PaintBall» 

Δγθαηαιειεηκκέλεο εγθαηαζηάζεηο πιπληεξίνπ ΔΜΔ πνπ επλννχλ ηελ 

αλάπηπμε δξαζηεξηνηήησλ κέζα απφ ηελ απνθαηάζηαζή ηνπο 

πιενλέθηεκα/ 

επθαηξία 

Διιηπείο ππνδνκέο ζε ρψξνπο αλάπηπμεο δξαζηεξηνηήησλ θαη 

αλαςπρήο 
κεηνλέθηεκα 

Γηακνλή λεαξψλ δεπγαξηψλ θαη χπαξμε λεαληθνχ πιεζπζκνχ πιενλέθηεκα 

ΠΔ05 
Γηακφξθσζε Κέληξνπ Δλεκέξσζεο Μνλνπαηηψλ ηεο Φχζεο θαη Πνδειαηηθψλ 

Γηαδξνκψλ 

Πεξηβαιινληηθφο πινχηνο θνηλνηήησλ ζπκπιέγκαηνο: θαιέο 

θιηκαηνινγηθέο ζπλζήθεο, δαζηθέο εθηάζεηο, πεξηνρέο Γηθηχνπ «Φχζε 

2000», Δπξσπατθφ Μνλνπάηη Δ4 θ.α.  

πιενλέθηεκα 

Αλάπηπμε θαη πξνβνιή ελαιιαθηηθψλ κνξθψλ ηνπξηζκνχ θαη 

δξαζηεξηνηήησλ  
επθαηξία 

ΠΔ06 Πεξηθεξεηαθφο ηαζκφο Α‟ Βνεζεηψλ 

Διιηπήο εμνπιηζκφο Κέληξσλ Τγείαο Κιήξνπ θαη Παιαηρσξίνπ κεηνλέθηεκα 

Διιηπείο ππεξεζίεο πγείαο ζηηο πεξηπηψζεηο έθηαθησλ ηαηξηθψλ 

πεξηζηαηηθψλ 
κεηνλέθηεκα 

ΠΔ07 Πεξηθεξεηαθφο Ππξνζβεζηηθφο ηαζκφο 

Γαζηθέο εθηάζεηο πνπ εκπίπηνπλ ζηηο θνηλφηεηεο ηεο πεξηνρήο Οξεηλήο 

Λεπθσζίαο: αλάγθε πξνζηαζίαο θαη δηαθχιαμήο ηνπο   
πιενλέθηεκα 

Διιηπείο ππεξεζίεο ππξφζβεζεο ζηελ πεξηνρή Οξεηλήο Λεπθσζίαο κεηνλέθηεκα 

ΠΔ08 Πεξηθεξεηαθφ Αζιεηηθφ Κέληξν κε Κνιπκβεηήξην 

Διιηπείο ππνδνκέο ζε ρψξνπο αλάπηπμεο δξαζηεξηνηήησλ θαη 

αλαςπρήο. Δμάξηεζε ππεξεζηψλ άζιεζεο θαη αλαςπρήο/ ςπραγσγίαο 

απφ ηελ αζηηθή πεξηνρή Λεπθσζίαο  

κεηνλέθηεκα 
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18.9. Ηεξάξρεζε Σειηθψλ Πξνηάζεσλ   

 

18.9.1 Ο Πίλαθαο 18.4 παξνπζηάδεη ηεξαξρεκέλα ηηο ηειηθέο πξνηάζεηο. Γηα ηελ ηεξάξρεζε, αξρηθά νη πξνηάζεηο νκαδνπνηήζεθαλ κε βάζε ηνλ ρξνληθφ πξνγξακκαηηζκφ ηνπο (βξαρππξφζεζκα, κεζνπξφζεζκα θαη 

καθξνπξφζεζκα) θαη γηα θαζεκηά δφζεθε βαζκφο πξνηεξαηφηεηαο (Α, Β, Γ), αλάινγα κε ηε ζεκαληηθφηεηά ηνπο. Ο Πίλαθαο πεξηιακβάλεη πξφζζεηεο πιεξνθνξίεο γηα θάζε πξφηαζε πνπ αθνξνχλ ζηελ πεξηνρή 

ρσξνζέηεζεο, ζηνλ πξνζεγγηζηηθφ πξνυπνινγηζκφ, ζην βαζκφ απνδνρήο απφ ηελ θνηλφηεηα θαη ζηελ πεγή ρξεκαηνδφηεζεο. Γηα θάζε θαηεγνξία πξνηάζεσλ κε βάζε ηνλ ρξνληθφ πξνγξακκαηηζκφ 

παξνπζηάδεηαη ν πξνζεγγηζηηθφο πξνυπνινγηζκφο, θαζψο θαη ν ζπλνιηθφο πξνυπνινγηζκφο πινπνίεζεο ησλ πξνηάζεσλ ηνπ Ρπζκηζηηθνχ ρεδίνπ. εκεηψλεηαη φηη νη βξαρππξφζεζκεο πξνηάζεηο ζηεξίδνπλ θαη 

πξνεηνηκάδνπλ γηα ηελ πινπνίεζε ησλ κεζνπξφζεζκσλ θαη καθξνπξφζεζκσλ πξνηάζεσλ.     

 

Πίλαθαο 18.4: Ηεξάξρεζε Σειηθψλ Πξνηάζεσλ  

(Όπνπ * ζηνλ πξνζεγγηζηηθφ πξνυπνινγηζκφ, αλαθέξεηαη ν πξνζεγγηζηηθφο πξνυπνινγηζκφο γηα εθπφλεζε Μειέηεο.  

  ηηο πεξηπηψζεηο πξνηάζεσλ φπνπ ην θφζηνο ηνπο  κπνξεί λα θαιπθζεί θαη κε Ηδησηηθή Πξσηνβνπιία (ΗΠ), απηφ δελ ζπλππνινγίδεηαη ζηνλ πλνιηθφ Πξνζεγγηζηηθφ Πξνυπνινγηζκφ ηνπ Πίλαθα 18.4) 

εηξά 

Πξνηεξαηφηεηαο
8
 

Αξηζκφο 

Έξγνπ 

Πεξηγξαθή Πξνηεηλφκελσλ 

Παξεκβάζεσλ/ Μέηξσλ/ Γξάζεσλ θαη Έξγσλ 
9
 

Πεξηνρή Υσξνζέηεζεο 

Πξνζεγγηζηηθφο 

Πξνυπνινγηζκφο (€) 

Βαζκφο Απνδνρήο 

απφ ηελ Κνηλφηεηα 

Πηζαλή Πεγή Υξεκαηνδφηεζεο 
10

 

(Κξαηηθφο Πξνυπνινγηζκφο/ Γηαξζξσηηθά Σακεία/  

Δπξσπατθά Πξνγξάκκαηα) 
Παξαδνζηαθφο 

Ππξήλαο 

Όξην Αλάπηπμεο 

εθηφο 

Παξαδνζηαθνχ 

Ππξήλα 

Δθηφο Οξίνπ 

Αλάπηπμεο  

Βραχυπρόθεσμα 

Α 

Π36 χζηαζε Οκάδαο πξνψζεζεο ηνπ Ρπζκηζηηθνχ ρεδίνπ    – – Τςειφο  Σνπηθή Αξρή 

Π35 Γεκηνπξγία Ηζηνζειίδαο     2.000 Τςειφο 

 Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα «Αεηθφξνο Αλάπηπμε θαη Αληαγσληζηηθφηεηα (2007–

2013)»: Άμνλαο Πξνηεξαηφηεηαο “Αλαδσνγφλεζε Αζηηθψλ Πεξηνρψλ θαη Πεξηνρψλ 

ηεο Τπαίζξνπ” 

 Σνπηθή Αξρή 

Π01 Γεκηνπξγία Μνπζείνπ Λατθήο Σέρλεο √   350.000 Τςειφο 

 Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα «Αεηθφξνο Αλάπηπμε θαη Αληαγσληζηηθφηεηα (2007–

2013)»: Άμνλαο Πξνηεξαηφηεηαο “Αλαδσνγφλεζε Αζηηθψλ Πεξηνρψλ θαη Πεξηνρψλ 

ηεο Τπαίζξνπ” 

 Κξαηηθφο Πξνυπνινγηζκφο: Δπαξρηαθή Γηνίθεζε 

Π05 Γεκηνπξγία Πνιπδχλακνπ Πνιηηηζηηθνχ Κέληξνπ  √  1.500.000 Τςειφο 

 Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα «Αεηθφξνο Αλάπηπμε θαη Αληαγσληζηηθφηεηα (2007–

2013)»: Άμνλαο Πξνηεξαηφηεηαο “Αλαδσνγφλεζε Αζηηθψλ Πεξηνρψλ θαη Πεξηνρψλ 

ηεο Τπαίζξνπ” 

 Κξαηηθφο Πξνυπνινγηζκφο: Δπαξρηαθή Γηνίθεζε 

Π10 Γεκηνπξγία Οδηθήο Παξάθακςεο γηα Φνξηεγά ηνπ Λαηνκείνπ   √ 1.500.000 Τςειφο  Κξαηηθφο Πξνυπνινγηζκφο: Τπνπξγείν πγθνηλσληψλ θαη Έξγσλ 

Π11 
Δθπφλεζε Μειέηεο γηα ηνλ Καζνξηζκφ Δηδηθψλ Πξνηχπσλ Οδηθνχ 

Γηθηχνπ Καηάιιεινπ γηα Οξεηλέο θαη Ζκηνξεηλέο Πεξηνρέο 
√ √  70.000 – 100.000 Τςειφο  Κξαηηθφο Πξνυπνινγηζκφο: Σκήκα Γεκνζίσλ Έξγσλ 

 

                                                
8
 Ζ πξνηεηλφκελε ζεηξά πινπνίεζεο ησλ πξνηάζεσλ δελ είλαη δεζκεπηηθή θαη λνείηαη φηη κπνξεί λα δηαθνξνπνηεζεί αλάινγα κε ηνπο δηαζέζηκνπο νηθνλνκηθνχο πφξνπο θαη ηηο γεληθφηεξεο ηάζεηο αλάπηπμεο, ηφζν ζηελ θνηλφηεηα, φζν θαη ζηελ πεξηθέξεηα. 

9
 Γηα ηελ αλάζεζε ζε Ηδηψηεο πκβνχινπο επηκέξνπο αξρηηεθηνληθψλ, πνιενδνκηθψλ θαη άιισλ κειεηψλ πνπ αθνξνχλ δηάθνξεο ρσξηθέο επεκβάζεηο, ζα αθνινπζνχληαη νη ζεζκνπνηεκέλεο απφ ην Κξάηνο δηαδηθαζίεο.   

10
 Ο θαηάινγνο ησλ πεγψλ ρξεκαηνδφηεζεο δελ είλαη εμαληιεηηθφο, αιιά αλαθέξεηαη ζηηο θχξηεο πεγέο ρξεκαηνδφηεζεο ησλ πξνηάζεσλ.    
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(ζπλέρεηα Πίλαθα 18.4) 

εηξά 

Πξνηεξαηφηεηαο 

Αξηζκφο 

Έξγνπ 

Πεξηγξαθή Πξνηεηλφκελσλ 

Παξεκβάζεσλ/ Μέηξσλ/ Γξάζεσλ θαη Έξγσλ  

Πεξηνρή Υσξνζέηεζεο 

Πξνζεγγηζηηθφο 

Πξνυπνινγηζκφο (€) 

Βαζκφο Απνδνρήο 

απφ ηελ Κνηλφηεηα 

Πηζαλή Πεγή Υξεκαηνδφηεζεο  

(Κξαηηθφο Πξνυπνινγηζκφο/ Γηαξζξσηηθά Σακεία/  

Δπξσπατθά Πξνγξάκκαηα) 
Παξαδνζηαθφο 

Ππξήλαο 

Όξην Αλάπηπμεο 

εθηφο 

Παξαδνζηαθνχ 

Ππξήλα 

Δθηφο Οξίνπ 

Αλάπηπμεο  

Βραχυπρόθεσμα 

A 

Π12 
Μειέηε θαη Καηαζθεπή Οδηθνχ Γηθηχνπ εληφο Πεξηνρψλ Αλάπηπμεο κε 

Πεξίθιεηζηα Σεκάρηα 
√ √   Τςειφο 

 Κξαηηθφο Πξνυπνινγηζκφο: Τπνπξγείν Δζσηεξηθψλ  

 Σνπηθή Αξρή 

Π15 Βειηίσζε πλζεθψλ Δμππεξέηεζεο απφ Μέζα Μαδηθήο Μεηαθνξάο √ √ √ – – Τςειφο 

 Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα «Αεηθφξνο Αλάπηπμε θαη Αληαγσληζηηθφηεηα (2007–

2013)»: Άμνλαο Πξνηεξαηφηεηαο “Βαζηθέο Τπνδνκέο ζηνλ Σνκέα ηνπ Πεξηβάιινληνο 

θαη ηεο Δλέξγεηαο” 

 Κξαηηθφο Πξνυπνινγηζκφο: Τπνπξγείν πγθνηλσληψλ θαη Έξγσλ 

Π16 Δγγξαθή Μνλνπαηηνχ Μειέηεο ηεο Φχζεο   √ 20.000 Τςειφο  Κξαηηθφο Πξνυπνινγηζκφο: Σκήκα Γαζψλ 

Π22 Δθαξκνγή Μέηξσλ Ππξνπξνζηαζίαο √ √ √ 10.000 * Τςειφο 

 Πξφγξακκα Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο 2007–2013: 

o Μέηξν 2.5. “Πξνζηαζία ησλ Γαζψλ απφ ηηο Ππξθαγηέο θαη Αλαδάζσζε 

Κακέλσλ Πεξηνρψλ‟‟ 

 Κξαηηθφο Πξνυπνινγηζκφο: Σκήκα Γαζψλ 

 Πξφγξακκα Γηαζπλνξηαθήο πλεξγαζίαο Διιάδαο– Κχπξνπ 2007–2013 

Π25 
Μειέηε Πξνζδηνξηζκνχ ηνπ Δπηπέδνπ Γνλήζεσλ ζηνλ Οηθηζκφ απφ ηηο 

Δθξήμεηο ζην Λαηνκείν Φαξκαθά 
√ √  10.000 * Τςειφο  Κξαηηθφο Πξνυπνινγηζκφο: Σκήκα Γεσινγηθήο Δπηζθφπεζεο  

Π28 Μειέηε Ρχζκηζεο ησλ Δηνηκφξξνπσλ ή Δγθαηαιειεηκκέλσλ Οηθνδνκψλ  √   – – Τςειφο 

 Κξαηηθφο Πξνυπνινγηζκφο: Σκήκα Πνιενδνκίαο θαη Οηθήζεσο θαη Δπαξρηαθή 

Γηνίθεζε  

 Σνπηθή Αξρή  

 Euromed Heritage 4 (2008 – 2012) 

Π29 Γηαηήξεζε Αμηφινγσλ Οηθνδνκψλ √   25.000 * Τςειφο 
 Κξαηηθφο Πξνυπνινγηζκφο: Σκήκα Πνιενδνκίαο θαη Οηθήζεσο 

 Σνπηθή Αξρή 

B 

Π17 Γηακφξθσζε/ Αλαβάζκηζε Δθδξνκηθνχ Υψξνπ   √ 50.000 Τςειφο 

 Πξφγξακκα Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο 2007–2013:  

o Μέηξν 2.6. “Γηαηήξεζε θαη Βειηίσζε ηνπ Κνηλσληθνχ θαη Οηθνινγηθνχ Ρφινπ 

ησλ Γαζψλ‟‟– Καζεζηψο 2.6.1. “Με Παξαγσγηθέο Δπελδχζεηο”   

 Κξαηηθφο Πξνυπνινγηζκφο: Σκήκα Γαζψλ 

Π21 Λήςε Μέηξσλ γηα αληηκεηψπηζε ησλ Καηνιηζζήζεσλ  √  20.000 – 40.000 Τςειφο 

 Κξαηηθφο Πξνυπνινγηζκφο: Δπαξρηαθή Γηνίθεζε θαη Σκήκα Γεκνζίσλ Έξγσλ 

 Πξφγξακκα ENPI CBC Γηαζπλνξηαθήο πλεξγαζίαο 2007–2013: α) κεηαμχ 

Δπξσπατθψλ Υσξψλ θαη β) κεηαμχ Υσξψλ ηεο Μεζνγεηαθήο Λεθάλεο θαη 

Δπξσπατθψλ Υσξψλ 

Π23 Τδξνινγηθή/ Τδξαπιηθή Αληηπιεκκπξηθή Μειέηε √ √  7.000 Τςειφο  Κξαηηθφο Πξνυπνινγηζκφο: Σκήκα Αλαπηχμεσο Τδάησλ θαη Δπαξρηαθή Γηνίθεζε  
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(ζπλέρεηα Πίλαθα 18.4) 

εηξά 

Πξνηεξαηφηεηαο 

Αξηζκφο 

Έξγνπ 

Πεξηγξαθή Πξνηεηλφκελσλ 

Παξεκβάζεσλ/ Μέηξσλ/ Γξάζεσλ θαη Έξγσλ  

Πεξηνρή Υσξνζέηεζεο 

Πξνζεγγηζηηθφο 

Πξνυπνινγηζκφο (€) 

Βαζκφο Απνδνρήο 

απφ ηελ Κνηλφηεηα 

Πηζαλή Πεγή Υξεκαηνδφηεζεο  

(Κξαηηθφο Πξνυπνινγηζκφο/ Γηαξζξσηηθά Σακεία/  

Δπξσπατθά Πξνγξάκκαηα) 
Παξαδνζηαθφο 

Ππξήλαο 

Όξην Αλάπηπμεο 

εθηφο 

Παξαδνζηαθνχ 

Ππξήλα 

Δθηφο Οξίνπ 

Αλάπηπμεο  

Βραχυπρόθεσμα 

Γ 

Π02 Δπίζηξσζε Κεληξηθψλ Οδψλ Ππξήλα  √   600.000 Τςειφο 

 Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα «Αεηθφξνο Αλάπηπμε θαη Αληαγσληζηηθφηεηα (2007–

2013)»: Άμνλαο Πξνηεξαηφηεηαο “Αλαδσνγφλεζε Αζηηθψλ Πεξηνρψλ θαη Πεξηνρψλ 

ηεο Τπαίζξνπ” 

 Κξαηηθφο Πξνυπνινγηζκφο: Σκήκα Πνιενδνκίαο θαη Οηθήζεσο, Σκήκα Αλαπηχμεσο 

Τδάησλ, Αξρή Ζιεθηξηζκνχ Κχπξνπ θαη CYTA  

 Euromed Heritage 4 (2008 – 2012) 

Π09 Μειέηε Φσηηζκνχ Δθθιεζίαο Αγίνπ Γεσξγίνπ  √   40.000 Τςειφο 
 Κξαηηθφο Πξνυπνινγηζκφο: Σκήκα Αξραηνηήησλ 

 Euromed Heritage 4 (2008 – 2012) 

Π13 Μειέηε Οδηθήο ήκαλζεο ηεο Κνηλφηεηαο √ √  10.000 * Τςειφο  Κξαηηθφο Πξνυπνινγηζκφο: Σκήκα Γεκνζίσλ Έξγσλ  

Π18 Υαξηνγξάθεζε, Αμηνιφγεζε θαη Πξνζηαζία Αμηφινγσλ Γέλδξσλ √ √ √ – – Τςειφο  Κξαηηθφο Πξνυπνινγηζκφο: Σκήκα Πνιενδνκίαο θαη Οηθήζεσο θαη Σκήκα Γαζψλ 

πλνιηθφο Πξνζεγγηζηηθφο Πξνυπνινγηζκφο (€) Βξαρππξφζεζκσλ Πξνηάζεσλ: 4.154.000  

Μεσοπρόθεσμα 

Α 

Π03 Αλαδηακφξθσζε Κεληξηθήο Πιαηείαο  √   650.000 Τςειφο 

 Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα «Αεηθφξνο Αλάπηπμε θαη Αληαγσληζηηθφηεηα (2007–

2013)»: Άμνλαο Πξνηεξαηφηεηαο “Αλαδσνγφλεζε Αζηηθψλ Πεξηνρψλ θαη Πεξηνρψλ 

ηεο Τπαίζξνπ” 

 Κξαηηθφο Πξνυπνινγηζκφο: Δπαξρηαθή Γηνίθεζε 

 Euromed Heritage 4 (2008 – 2012) 

Π14 Γηακφξθσζε Γηαδξνκψλ γηα Πεδνχο θαη Πνδειάηεο √ √ √ 418.000 Τςειφο 

 Πξφγξακκα Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο 2007–2013: 

o Μέηξν 3.1. “Δλζάξξπλζε Σνπξηζηηθψλ Γξαζηεξηνηήησλ θαη Πξνψζεζε ηεο 

Πνιηηηζηηθήο Κιεξνλνκηάο‟‟– Θεκαηηθέο Γηαδξνκέο (313) 

 Κξαηηθφο Πξνυπνινγηζκφο: Δπαξρηαθή Γηνίθεζε, Κππξηαθφο Οξγαληζκφο 

Σνπξηζκνχ θαη Σκήκα Γαζψλ  

 Πξφγξακκα ENPI CBC Γηαζπλνξηαθήο πλεξγαζίαο 2007–2013: α) κεηαμχ 

Δπξσπατθψλ Υσξψλ θαη β) κεηαμχ Υσξψλ ηεο Μεζνγεηαθήο Λεθάλεο θαη 

Δπξσπατθψλ Υσξψλ 

Π19 Γεκηνπξγία Παξαηεξεηεξίνπ Πνπιηψλ   √ 25.000 Τςειφο 

 Πξφγξακκα Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο 2007–2013:  

o Μέηξν 2.6. “Γηαηήξεζε θαη Βειηίσζε ηνπ Κνηλσληθνχ θαη Οηθνινγηθνχ Ρφινπ 

ησλ Γαζψλ‟‟– Καζεζηψο 2.6.1. “Με Παξαγσγηθέο Δπελδχζεηο”  

 Κξαηηθφο Πξνυπνινγηζκφο: Σκήκα Γαζψλ 

 Πξφγξακκα Γηαζπλνξηαθήο πλεξγαζίαο Διιάδαο– Κχπξνπ 2007–2013 
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(ζπλέρεηα Πίλαθα 18.4) 

εηξά 

Πξνηεξαηφηεηαο 

Αξηζκφο 

Έξγνπ 

Πεξηγξαθή Πξνηεηλφκελσλ 

Παξεκβάζεσλ/ Μέηξσλ/ Γξάζεσλ θαη Έξγσλ  

Πεξηνρή Υσξνζέηεζεο 

Πξνζεγγηζηηθφο 

Πξνυπνινγηζκφο (€) 

Βαζκφο Απνδνρήο 

απφ ηελ Κνηλφηεηα 

Πηζαλή Πεγή Υξεκαηνδφηεζεο  

(Κξαηηθφο Πξνυπνινγηζκφο/ Γηαξζξσηηθά Σακεία/  

Δπξσπατθά Πξνγξάκκαηα) 
Παξαδνζηαθφο 

Ππξήλαο 

Όξην Αλάπηπμεο 

εθηφο 

Παξαδνζηαθνχ 

Ππξήλα 

Δθηφο Οξίνπ 

Αλάπηπμεο  

Μεσοπρόθεσμα 

Α 

Π30 
Δθαξκνγή Πξνλνηψλ Γφκεζεο ζε Απνθαηαζηάζεηο Οηθνδνκψλ ή Νέεο 

Αλαπηχμεηο 
√ √  15.000 * Τςειφο 

 Κξαηηθφο Πξνυπνινγηζκφο: Σκήκα Πνιενδνκίαο θαη Οηθήζεσο 

 Σνπηθή Αξρή 

Π31 Γεκηνπξγία Δλδηάκεζεο Εψλεο Πξνζηαζίαο Ππξήλα  √  20.000 * Τςειφο 
 Κξαηηθφο Πξνυπνινγηζκφο: Σκήκα Πνιενδνκίαο θαη Οηθήζεσο 

 Σνπηθή Αξρή 

Π32 Οξζνινγηθφο ρεδηαζκφο Νέσλ Αλαπηχμεσλ ζε Κεθιηκέλν Έδαθνο   √  10.000 * Μέηξηνο 
 Κξαηηθφο Πξνυπνινγηζκφο: Σκήκα Πνιενδνκίαο θαη Οηθήζεσο 

 Σνπηθή Αξρή 

ΠΔ02 Γεκηνπξγία Κέληξνπ Πνδειαηηζηψλ  √  140.000 Τςειφο 

 Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα «Αεηθφξνο Αλάπηπμε θαη Αληαγσληζηηθφηεηα (2007–

2013)»: Άμνλαο Πξνηεξαηφηεηαο “Αλαδσνγφλεζε Αζηηθψλ Πεξηνρψλ θαη Πεξηνρψλ 

ηεο Τπαίζξνπ” 

 Κξαηηθφο Πξνυπνινγηζκφο: Δπαξρηαθή Γηνίθεζε θαη Κππξηαθφο Οξγαληζκφο 

Σνπξηζκνχ 

 Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα «Αεηθφξνο Αλάπηπμε θαη Αληαγσληζηηθφηεηα (2007–

2013)»: Άμνλαο Πξνηεξαηφηεηαο “Αλαδσνγφλεζε Αζηηθψλ Πεξηνρψλ θαη Πεξηνρψλ 

Τπαίζξνπ”– “ρέδην Παξνρήο Υνξεγηψλ πξνο Μηθξέο θαη Μεζαίεο Δπηρεηξήζεηο γηα 

Πξνψζεζε ηνπ Αγξνηνπξηζκνχ ζηελ Ύπαηζξν” (ΗΠ) 

Β 

Π04 Αλαβάζκηζε Κνηλνηηθνχ Γεπέδνπ   √ 700.000 Τςειφο  Κξαηηθφο Πξνυπνινγηζκφο: Κππξηαθφο Οξγαληζκφο Αζιεηηζκνχ  

Π06 Γεκηνπξγία Τπαίζξηνπ Ακθηζεάηξνπ   √  210.000 Τςειφο 

 Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα «Αεηθφξνο Αλάπηπμε θαη Αληαγσληζηηθφηεηα (2007–

2013)»: Άμνλαο Πξνηεξαηφηεηαο “Αλαδσνγφλεζε Αζηηθψλ Πεξηνρψλ θαη Πεξηνρψλ 

ηεο Τπαίζξνπ” 

 Κξαηηθφο Πξνυπνινγηζκφο: Δπαξρηαθή Γηνίθεζε 

Π20 Γηακφξθσζε εκείνπ Θέαο   √ 2.000 Τςειφο 

 Πξφγξακκα Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο 2007–2013:  

o Μέηξν 2.6. “Γηαηήξεζε θαη Βειηίσζε ηνπ Κνηλσληθνχ θαη Οηθνινγηθνχ Ρφινπ 

ησλ Γαζψλ‟‟– Καζεζηψο 2.6.1. “Με Παξαγσγηθέο Δπελδχζεηο”  

 Κξαηηθφο Πξνυπνινγηζκφο: Σκήκα Γαζψλ 

 Πξφγξακκα Γηαζπλνξηαθήο πλεξγαζίαο Διιάδαο– Κχπξνπ 2007–2013 

Γ 

Π24 
Τδξνινγηθή Μειέηε γηα Αληηκεηψπηζε Πξνβιεκάησλ ζηνπο Πνηακνχο ηεο 

θνηλφηεηαο 
 √ √ 10.000/ Μειέηε Τςειφο 

 Σνπηθή Αξρή, εθφζνλ πξνσζεζεί θνηλνηηθφ έξγν εληφο ή πιεζίνλ ησλ πνηακψλ 

 Ηδησηηθή Πξσηνβνπιία 

Π26 Γηεμαγσγή Γεσινγηθψλ– Γεσηερληθψλ Μειεηψλ √ √ √ 3.000/ Μειέηε Τςειφο 
 Σνπηθή Αξρή, εθφζνλ πξνσζεζεί θνηλνηηθφ έξγν 

 Ηδησηηθή Πξσηνβνπιία  

πλνιηθφο Πξνζεγγηζηηθφο Πξνυπνινγηζκφο (€) Μεζνπξφζεζκσλ Πξνηάζεσλ: 2.190.000  
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(ζπλέρεηα Πίλαθα 18.4) 

εηξά 

Πξνηεξαηφηεηαο 

Αξηζκφο 

Έξγνπ 

Πεξηγξαθή Πξνηεηλφκελσλ 

Παξεκβάζεσλ/ Μέηξσλ/ Γξάζεσλ θαη Έξγσλ  

Πεξηνρή Υσξνζέηεζεο 

Πξνζεγγηζηηθφο 

Πξνυπνινγηζκφο (€) 

Βαζκφο Απνδνρήο 

απφ ηελ Κνηλφηεηα 

Πηζαλή Πεγή Υξεκαηνδφηεζεο  

(Κξαηηθφο Πξνυπνινγηζκφο/ Γηαξζξσηηθά Σακεία/  

Δπξσπατθά Πξνγξάκκαηα) 
Παξαδνζηαθφο 

Ππξήλαο 

Όξην Αλάπηπμεο 

εθηφο 

Παξαδνζηαθνχ 

Ππξήλα 

Δθηφο Οξίνπ 

Αλάπηπμεο  

Μακροπρόθεσμα 

A 

Π27 Καηαζθεπή Απνρεηεπηηθνχ Γηθηχνπ √ √  3.000.000 Τςειφο 

 Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα «Αεηθφξνο Αλάπηπμε θαη Αληαγσληζηηθφηεηα (2007–

2013)»: Άμνλαο Πξνηεξαηφηεηαο “Βαζηθέο Τπνδνκέο ζηνλ Σνκέα ηνπ Πεξηβάιινληνο 

θαη ηεο Δλέξγεηαο” 

 Κξαηηθφο Πξνυπνινγηζκφο: Σκήκα Αλαπηχμεσο Τδάησλ 

Π33 
Καζνξηζκφο Πξνλνηψλ πξνψζεζεο Δληαίσλ Αλαπηχμεσλ, αληί 

Γηαρσξηζκνχ Οηθνπέδσλ ζε πεξηνρέο κε απφηνκν θαη ηξαρχ αλάγιπθν 
 √  – – Μέηξηνο  Κξαηηθφο Πξνυπνινγηζκφο: Σκήκα Πνιενδνκίαο θαη Οηθήζεσο 

Π34 
Καζνξηζκφο απζηεξφηεξσλ πξνλνηψλ ζε ζρέζε κε ηελ αλάπηπμε 

Μεκνλσκέλεο Καηνηθίαο 
 √  – – Μέηξηνο  Κξαηηθφο Πξνυπνινγηζκφο: Σκήκα Πνιενδνκίαο θαη Οηθήζεσο 

Β Π07 Γεκηνπξγία Κέληξνπ Απαζρφιεζεο Ζιηθησκέλσλ    260.000 Μέηξηνο 

 Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα «Αεηθφξνο Αλάπηπμε θαη Αληαγσληζηηθφηεηα (2007–

2013)»: Άμνλαο Πξνηεξαηφηεηαο “Αλαδσνγφλεζε Αζηηθψλ Πεξηνρψλ θαη Πεξηνρψλ 

ηεο Τπαίζξνπ” 

 Κξαηηθφο Πξνυπνινγηζκφο: Δπαξρηαθή Γηνίθεζε θαη Σκήκα Πνιενδνκίαο θαη 

Οηθήζεσο (γηα βειηίσζε ή/ θαη απνθαηάζηαζε ηεο νηθνδνκήο) 

Γ Π08 Αλάδεημε Αξραίσλ Μλεκείσλ  √   1.500.000 Τςειφο 

 Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα «Αεηθφξνο Αλάπηπμε θαη Αληαγσληζηηθφηεηα (2007–

2013)»: Άμνλαο Πξνηεξαηφηεηαο “Αλαδσνγφλεζε Αζηηθψλ Πεξηνρψλ θαη Πεξηνρψλ 

ηεο Τπαίζξνπ” 

 Κξαηηθφο Πξνυπνινγηζκφο: Σκήκα Πνιενδνκίαο θαη Οηθήζεσο (γηα βειηίσζε ή/ θαη 

απνθαηάζηαζε ηεο νηθνδνκήο), Σκήκα Αξραηνηήησλ θαη Δπαξρηαθή Γηνίθεζε 

πλνιηθφο Πξνζεγγηζηηθφο Πξνυπνινγηζκφο (€) Μαθξνπξφζεζκσλ Πξνηάζεσλ: 4.760.000  

ΤΝΟΛΗΚΟ ΠΡΟΔΓΓΗΣΗΚΟ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΗΜΟ (€) ΠΡΟΣΑΔΩΝ ΡΤΘΜΗΣΗΚΟΤ ΥΔΓΗΟΤ: 11.104.000  
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18.9.2 Ο Πίλαθαο 18.5 παξνπζηάδεη ηεξαξρεκέλα ζε ζπγθεληξσηηθή κνξθή ηηο ηειηθέο πξνηάζεηο Πεξηθεξεηαθψλ Έξγσλ. 

 

Πίλαθαο 18.5: Ηεξάξρεζε Σειηθψλ Πξνηάζεσλ Πεξηθεξεηαθψλ Έξγσλ 

Αξηζκφο 

Έξγνπ 

Πεξηγξαθή Πξνηεηλφκελσλ 

Πεξηθεξεηαθψλ Έξγσλ 
11

 
Κνηλφηεηα Υσξνζέηεζεο 

Πξνζεγγηζηηθφο 

Πξνυπνινγηζκφο (€) 

Βαζκφο Απνδνρήο 

απφ ηελ Κνηλφηεηα 

Πηζαλή Πεγή Υξεκαηνδφηεζεο 
12

 

(Κξαηηθφο Πξνυπνινγηζκφο/ Γηαξζξσηηθά Σακεία/  

Δπξσπατθά Πξνγξάκκαηα) 

Βραχυπρόθεσμα 

ΠΔ05 
Γηακφξθσζε Κέληξνπ Δλεκέξσζεο Μνλνπαηηψλ ηεο Φχζεο θαη 

Πνδειαηηθψλ Γηαδξνκψλ 
Καιφ Υσξηφ (Οξεηλήο) 30.000 Τςειφο 

 Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα «Αεηθφξνο Αλάπηπμε θαη Αληαγσληζηηθφηεηα (2007–

2013)»: Άμνλαο Πξνηεξαηφηεηαο “Αλαδσνγφλεζε Αζηηθψλ Πεξηνρψλ θαη Πεξηνρψλ 

ηεο Τπαίζξνπ” 

 Κξαηηθφο Πξνυπνινγηζκφο: Δπαξρηαθή Γηνίθεζε θαη Κππξηαθφο Οξγαληζκφο 

Σνπξηζκνχ 

ΠΔ06 Πεξηθεξεηαθφο ηαζκφο Α‟ Βνεζεηψλ 

Δπξχηεξε Πεξηνρή Οξεηλήο Λεπθσζίαο:  

Θα ππνδεηρζεί θαηφπηλ εθπφλεζεο  

Δηδηθήο Μειέηεο Υσξνζέηεζεο 

500.000 Τςειφο  Κξαηηθφο Πξνυπνινγηζκφο: Τπνπξγείν Τγείαο  

ΠΔ07 Πεξηθεξεηαθφο Ππξνζβεζηηθφο ηαζκφο 

Δπξχηεξε Πεξηνρή Οξεηλήο Λεπθσζίαο:  

Θα ππνδεηρζεί θαηφπηλ εθπφλεζεο  

Δηδηθήο Μειέηεο Υσξνζέηεζεο 

300.000 Τςειφο  Κξαηηθφο Πξνυπνινγηζκφο: Τπνπξγείν Γηθαηνζχλεο θαη Γεκνζίαο Σάμεο  

πλνιηθφο Πξνζεγγηζηηθφο Πξνυπνινγηζκφο (€) Βξαρππξφζεζκσλ Πξνηάζεσλ: 830.000  

Μεσοπρόθεσμα 

ΠΔ02 Γεκηνπξγία Κέληξνπ Πνδειαηηζηψλ Γνχξξη 140.000 Τςειφο 

 Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα «Αεηθφξνο Αλάπηπμε θαη Αληαγσληζηηθφηεηα (2007–

2013)»: Άμνλαο Πξνηεξαηφηεηαο “Αλαδσνγφλεζε Αζηηθψλ Πεξηνρψλ θαη Πεξηνρψλ 

ηεο Τπαίζξνπ” 

 Κξαηηθφο Πξνυπνινγηζκφο: Δπαξρηαθή Γηνίθεζε θαη Κππξηαθφο Οξγαληζκφο 

Σνπξηζκνχ 

 Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα «Αεηθφξνο Αλάπηπμε θαη Αληαγσληζηηθφηεηα (2007–

2013)»: Άμνλαο Πξνηεξαηφηεηαο “Αλαδσνγφλεζε Αζηηθψλ Πεξηνρψλ θαη Πεξηνρψλ 

Τπαίζξνπ”– “ρέδην Παξνρήο Υνξεγηψλ πξνο Μηθξέο θαη Μεζαίεο Δπηρεηξήζεηο γηα 

Πξνψζεζε ηνπ Αγξνηνπξηζκνχ ζηελ Ύπαηζξν” (ΗΠ) 

ΠΔ03 Γεκηνπξγία Πίζηαο Motocross Άγηνο Δπηθάληνο 100.000 Τςειφο  Κξαηηθφο Πξνυπνινγηζκφο: Κππξηαθφο Οξγαληζκφο Αζιεηηζκνχ 

 

 

                                                
11

 Γηα ηελ αλάζεζε ζε Ηδηψηεο πκβνχινπο επηκέξνπο αξρηηεθηνληθψλ, πνιενδνκηθψλ θαη άιισλ κειεηψλ πνπ αθνξνχλ δηάθνξεο ρσξηθέο επεκβάζεηο, ζα αθνινπζνχληαη νη ζεζκνπνηεκέλεο απφ ην Κξάηνο δηαδηθαζίεο.   
12

 Ο θαηάινγνο ησλ πεγψλ ρξεκαηνδφηεζεο δελ είλαη εμαληιεηηθφο, αιιά αλαθέξεηαη ζηηο θχξηεο πεγέο ρξεκαηνδφηεζεο ησλ πξνηάζεσλ.    
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(ζπλέρεηα Πίλαθα 18.5) 

Αξηζκφο 

Έξγνπ 

Πεξηγξαθή Πξνηεηλφκελσλ 

Πεξηθεξεηαθψλ Έξγσλ 
Κνηλφηεηα Υσξνζέηεζεο 

Πξνζεγγηζηηθφο 

Πξνυπνινγηζκφο (€) 

Βαζκφο Απνδνρήο 

απφ ηελ Κνηλφηεηα 

Πηζαλή Πεγή Υξεκαηνδφηεζεο 

(Κξαηηθφο Πξνυπνινγηζκφο/ Γηαξζξσηηθά Σακεία/  

Δπξσπατθά Πξνγξάκκαηα) 

Μεσοπρόθεσμα 

ΠΔ08 Πεξηθεξεηαθφ Αζιεηηθφ Κέληξν κε Κνιπκβεηήξην 

Δπξχηεξε Πεξηνρή Οξεηλήο Λεπθσζίαο:  

Θα ππνδεηρζεί θαηφπηλ εθπφλεζεο  

Δηδηθήο Μειέηεο Υσξνζέηεζεο 

550.000 Τςειφο  Κξαηηθφο Πξνυπνινγηζκφο: Κππξηαθφο Οξγαληζκφο Αζιεηηζκνχ  

πλνιηθφο Πξνζεγγηζηηθφο Πξνυπνινγηζκφο (€) Μεζνπξφζεζκσλ Πξνηάζεσλ: 790.000  

Μακροπρόθεσμα 

ΠΔ01 Γεκηνπξγία Καηαζθελσηηθνχ Υψξνπ Άγηνο Δπηθάληνο 100.000 Τςειφο 

 Πξφγξακκα Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο 2007–2013:  

o Μέηξν 2.6. “Γηαηήξεζε θαη Βειηίσζε ηνπ Κνηλσληθνχ θαη Οηθνινγηθνχ Ρφινπ 

ησλ Γαζψλ‟‟– Καζεζηψο 2.6.1. “Με Παξαγσγηθέο Δπελδχζεηο”   

 Κξαηηθφο Πξνυπνινγηζκφο: Σκήκα Γαζψλ 

ΠΔ04 
Αμηνπνίεζε Πιπληεξίνπ ΔΜΔ κε ηε δηακφξθσζε Υψξνπ Φπραγσγίαο 

«PaintBall» 
Μηηζεξφ 400.000 

13
 Τςειφο 

 Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα «Αεηθφξνο Αλάπηπμε θαη Αληαγσληζηηθφηεηα (2007–

2013)»: Άμνλαο Πξνηεξαηφηεηαο “Παξαγσγηθφ Πεξηβάιινλ” (ΗΠ)  

πλνιηθφο Πξνζεγγηζηηθφο Πξνυπνινγηζκφο (€) Μαθξνπξφζεζκσλ Πξνηάζεσλ: 500.000  

ΤΝΟΛΗΚΟ ΠΡΟΔΓΓΗΣΗΚΟ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΗΜΟ (€) ΠΡΟΣΑΔΩΝ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΩΝ ΔΡΓΩΝ ΡΤΘΜΗΣΗΚΟΤ ΥΔΓΗΟΤ: 2.120.000  

 

 

                                                
13

 Παξφηη ην έξγν κπνξεί λα πινπνηεζεί κφλν κέζα απφ ηελ αμηνπνίεζε Υξεκαηνδνηηθψλ Πξνγξακκάησλ πνπ απεπζχλνληαη ζε Ηδησηηθέο Δπελδχζεηο, εληνχηνηο ιφγσ ηεο πςειήο ζεκαζίαο ηνπ έξγνπ ηφζν γηα ηελ θνηλφηεηα, φζν θαη ηελ επξχηεξε πεξηνρή, 
ην θφζηνο ηνπ ζπκπεξηιακβάλεηαη ζηνλ πλνιηθφ Πξνζεγγηζηηθφ Πξνυπνινγηζκφ ηνπ Πίλαθα 18.5. (Αληίζεηα κε ηηο ινηπέο πξνηάζεηο ην θφζηνο ησλ νπνίσλ κπνξεί λα θαιπθζεί θαη κε Ηδησηηθή Πξσηνβνπιία (ΗΠ) θαη φπνπ απηφ δελ ζπλππνινγίδεηαη ζηνλ 
Πίλαθα 18.5).  
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18.9.3 Δθηφο απφ ηα Δπηρεηξεζηαθά Πξνγξάκκαηα ηεο Πξνγξακκαηηθήο Πεξηφδνπ 

2007–2013 πνπ κπνξνχλ λα πξνζθέξνπλ ρξεκαηνδφηεζε ζε έξγα ζηελ 

Κχπξν θαη πνπ αλαιχζεθαλ ζηελ Πξνκειέηε (βι. Κεθάιαην 10), ππάξρνπλ θαη 

ηα Δπξσπατθά Πξνγξάκκαηα Δδαθηθήο πλεξγαζίαο (δηαζπλνξηαθή 

ζπλεξγαζία κεηαμχ θξαηψλ κειψλ θαη πεξηθεξεηψλ ηεο Δπξψπεο θαη 

δηαθξαηηθή ζπλεξγαζία). Αθνινπζεί ζχληνκε πεξηγξαθή ησλ αλαθεξφκελσλ 

Πξνγξακκάησλ, ψζηε λα ελεκεξσζεί ε Σνπηθή Αξρή ζε ζρέζε κε ηηο πξνηάζεηο 

ηνπ Ρπζκηζηηθνχ ρεδίνπ, αιιά θαη γηα κειινληηθνχο αλαπηπμηαθνχο 

πξνγξακκαηηζκνχο.  

 

18.9.4 Ζ Πνιηηηθή πλνρήο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (Δ.Δ.), ζέηεη σο ζηφρν ηελ 

πξνψζεζε ηεο νηθνλνκηθήο θαη θνηλσληθήο ζπλνρήο κεηαμχ ησλ θξαηψλ κειψλ 

θαη ησλ πεξηθεξεηψλ ηεο Έλσζεο, γηα κείσζε ηνπ ράζκαηνο αλάκεζα ζηηο 

πινχζηεο θαη θησρέο πεξηθέξεηεο ηεο Έλσζεο. Ζ Πνιηηηθή πλνρήο γηα ηελ 

πεξίνδν 2007–2013 έρεη ηξεηο (3) γεληθνχο ζηφρνπο: χγθιηζε (ηφρνο 1), 

Δλίζρπζε ηεο Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη ηεο Απαζρφιεζεο (ηφρνο 2) θαη 

Δπξσπατθή Δδαθηθή πλεξγαζία (ηφρνο 3).   

 

18.9.5 Ο ηφρνο 3 αθηεξψλεηαη ζηε δηαπεξηθεξεηαθή, δηαθξαηηθή θαη δηαζπλνξηαθή 

ζπλεξγαζία. ηα πιαίζηα ηνπ ηφρνπ 3 γηα ηελ πεξίνδν 2007–2013, ε Κχπξνο 

ζπκκεηέρεη ζηα πην θάησ Πξνγξάκκαηα:  

 Πξφγξακκα Γηαζπλνξηαθήο πλεξγαζίαο Διιάδα– Κχπξνο. 

 Πξφγξακκα Γηαζπλνξηαθήο πλεξγαζίαο ηεο Μεζνγεηαθήο Λεθάλεο ζηα 

πιαίζηα ηνπ Δπξσπατθνχ Μέζνπ Γεηηλίαζεο θαη χκπξαμεο (Mediterranean 

Basin– ENPI). 

 Πξφγξακκα Γηαθξαηηθήο πλεξγαζίαο Μεζνγεηαθνχ Υψξνπ (MED). 

 Πξφγξακκα Γηαπεξηθεξεηαθήο πλεξγαζίαο INTERREG IVC. 

 

18.9.6 ηα πην πάλσ Πξνγξάκκαηα κπνξνχλ λα ζπκκεηέρνπλ Γεκφζηνη Φνξείο 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ Φνξέσλ Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο θαη Φνξείο 

Γεκφζηνπ Γηθαίνπ (επηιέμηκε νιφθιεξε ε Κχπξνο). Αλάινγα κε ην πξφγξακκα 

πξνσζνχληαη δηαθνξεηηθέο δξάζεηο/ έξγα γηα ηελ επίηεπμε δηαθνξεηηθψλ 

ζηφρσλ πνπ ζθνπφ έρνπλ ηελ αεηθφξν αλάπηπμε ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο ηεο 

Δπξψπεο. Δλδεηθηηθά ζηε ζπλέρεηα αλαγξάθνληαη ζεκαηηθέο πξνηεξαηφηεηεο 

ησλ πην πάλσ πξνγξακκάησλ: 

 βειηίσζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ζηελ πεξηνρή ζπλεξγαζίαο 
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 αλάδεημε θαη πξνζηαζία θπζηθψλ θαη πνιηηηζηηθψλ πφξσλ 

 ελίζρπζε ηεο αζθάιεηαο ηεο πεξηνρήο θαη βειηίσζε ηεο πξνζβαζηκφηεηαο 

 θνηλσληθννηθνλνκηθή αλάπηπμε θαη ελδπλάκσζε ησλ επηιέμηκσλ πεξηνρψλ 

 πεξηβαιινληηθή βησζηκφηεηα ζηε Μεζνγεηαθή Λεθάλε 

 θαιχηεξεο ζπλζήθεο γηα ηε κεηαθίλεζε αηφκσλ, αγαζψλ θαη θεθαιαίσλ  

 ελίζρπζε ηεο θαηλνηνκίαο  

 θαηλνηνκία θαη νηθνλνκία ηεο γλψζεο  

 πεξηβάιινλ θαη πξφιεςε θηλδχλσλ  

 

18.9.7 Σν είδνο θαη ηα θχξηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ έξγσλ/ δξάζεσλ πνπ 

ζπγρξεκαηνδνηνχληαη πνηθίινπλ αλάινγα κε ην πξφγξακκα. Γηα ην ιφγν απηφ, 

ηφζν ην Κνηλνηηθφ πκβνχιην, φζν θαη ν εμεηδηθεπκέλνο χκβνπινο πξνψζεζεο 

ηνπ Ρπζκηζηηθνχ ρεδίνπ (πνπ ζα πξέπεη λα επηιεγεί κε βάζε ηηο εηζεγήζεηο ηεο 

παξνχζαο Μειέηεο), ζα πξέπεη λα ελεκεξψλνληαη ζηα πιαίζηα ησλ δηαθφξσλ 

πξνζθιήζεσλ γηα εηνηκαζία πξνηάζεσλ πνπ ζα πξνθχςνπλ θαηά δηαζηήκαηα. 

Μεξηθά απφ ηα έξγα/ δξάζεηο πνπ αλαγξάθνληαη ζηνπο Πίλαθεο 18.4 θαη 8.5 ζα 

κπνξνχζαλ λα ρξεκαηνδνηεζνχλ ζηα πιαίζηα ησλ ζπγθεθξηκέλσλ 

πξνγξακκάησλ, εθφζνλ πιεξνχλ ηα θξηηήξηα ησλ πξνγξακκάησλ πνπ 

πξνθεξχζζνληαη.  

 

18.9.8 Οη ηδησηηθέο επελδχζεηο νη νπνίεο ζα πξέπεη λα ζπλππάξμνπλ γηα επίηεπμε ηεο 

Γεληθήο ηξαηεγηθήο πνπ έζεζε ην Ρπζκηζηηθφ ρέδην, κπνξνχλ λα 

ρξεκαηνδνηεζνχλ ζηα πιαίζηα ησλ Δπηρεηξεζηαθψλ Πξνγξακκάησλ «Αεηθφξνο 

Αλάπηπμε θαη Αληαγσληζηηθφηεηα» θαη «Απαζρφιεζε Αλζξψπηλν Κεθάιαην θαη 

Κνηλσληθή πλνρή». Δπίζεο, ππάξρνπλ αξθεηέο θξαηηθέο ρξεκαηνδνηήζεηο νη 

νπνίεο θαιχπηνπλ κεγάιν αξηζκφ δξάζεσλ (π.ρ. θίλεηξα γηα δηαηεξεηέα).  

 

18.9.9 Δπηπξφζζεηα κε ηα πην πάλσ Πξνγξάκκαηα, αλαθέξεηαη θαη ην Πξφγξακκα 

«Euromed Heritage 4» πνπ νπζηαζηηθά απνηειεί έλα αθφκε πξφγξακκα ζηε 

δηαδηθαζία ηεο αλαγλψξηζεο ηνπ «πνιηηηζηηθνχ πινχηνπ», σο θαηαιχηε γηα ηελ 

ακνηβαία θαηαλφεζε κεηαμχ ησλ ιαψλ ηεο πεξηνρήο ηεο Μεζνγείνπ. Ο 

ζπλνιηθφο πξνυπνινγηζκφο ηνπ Euromed Heritage 4 γηα ηελ πεξίνδν 2008– 

2012 είλαη €17.000.000. Σν πξφγξακκα αθνξά ζηελ παξαδνζηαθή θιεξνλνκηά 

ηεο Μεζνγείνπ, ζηε δηαηήξεζε θαη ηελ αμηνπνίεζε ηεο ζαλ έλα παξάγνληα 

αεηθφξνπ αλάπηπμεο. Μέζα απφ ην πξφγξακκα πξνηίζεηαη λα αλαδεηρζνχλ θαη 

λα αμηνπνηεζνχλ πνιηηηζηηθνί πφξνη ησλ Υσξψλ πνπ εληάζζνληαη ζε απηφ, 
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κέζσ ηεο επθνιφηεξεο πξφζβαζεο ζηελ εθπαίδεπζε θαη ηε γλψζε γηα ηελ 

πνιηηηζηηθή θιεξνλνκηά. Σν «Euromed Heritage 4» κέζα απφ ηα επηιεγκέλα 

έξγα ηνπ, πξνσζεί ηελ αληαιιαγή εκπεηξηψλ, δηάδνζε κεζφδσλ βέιηηζησλ 

πξαθηηθψλ, θαζψο θαη λέεο πξννπηηθέο γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ πνιηηηζηηθνχ 

πινχηνπ ζε εζληθφ θαη πεξηθεξεηαθφ επίπεδν. Γηα ηελ επίηεπμε απηνχ ηνπ 

ζηφρνπ, κηα ζεηξά απφ έξγα ρξεκαηνδνηνχληαη γηα πεξίνδν ηξηψλ (3) εηψλ. 

Κάζε ζρέδην ζπγθεληξψλεη εγεηηθή νξγάλσζε θαη δηάθνξνπο εηαίξνπο ηφζν 

απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε, αιιά θαη ηηο κεζνγεηαθέο ρψξεο εηαίξνπο: 

Αιγεξία, Αίγππηνο, Ηζξαήι, Ηνξδαλία, Λίβαλνο, Μαξφθν, Παιαηζηηληαθή Αξρή, 

πξία θαη Σπλεζία. 

 



ΡΤΘΜΗΣΗΚΟ ΥΔΓΗΟ (ΥΔΓΗΟ ΓΡΑΖ) ΓΗΑ ΣΗ ΚΟΗΝΟΣΖΣΔ 
ΑΓΗΟ ΔΠΗΦΑΝΗΟ, ΓΟΤΡΡΗ, ΚΑΛΟ ΥΩΡΗΟ (ΟΡΔΗΝΖ) ΚΑΗ ΜΗΣΔΡΟ   
ΣΔΛΗΚΖ ΜΔΛΔΣΖ – ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΓΟΤΡΡΗ  

ALA Planning Partnership (Environment) Ltd 
θαη PAPA Architects 

 
 

 217 

19. Πξνηεηλφκελα Μέηξα γηα Παξαθνινχζεζε θαη ηξαηεγηθή 

Πεξηβαιινληηθή Δθηίκεζε Ρπζκηζηηθνχ ρεδίνπ  

 

Πξνηεηλφκελα Μέηξα γηα Παξαθνινχζεζε  

 

19.1 Γηα ηελ πινπνίεζε/ εθαξκνγή ή εθπφλεζε νξηζκέλσλ απφ ηηο παξεκβάζεηο/ 

κέηξα/ δξάζεηο/ έξγα πνπ πξνηείλεη ε Οκάδα Μειέηεο, πηζαλφλ λα πξνθχςνπλ 

αξλεηηθέο πεξηβαιινληηθέο επηπηψζεηο γηα ηηο νπνίεο ζα πξέπεη λα εθπνλεζνχλ 

Μειέηεο Πεξηβαιινληηθψλ Δπηπηψζεσλ κε βάζε ηελ πθηζηάκελε 

πεξηβαιινληηθή λνκνζεζία θαη λα πξνηαζνχλ πξνιεπηηθά κέηξα δηαρείξηζεο θαη 

παξαθνινχζεζεο. 

 

19.2 ηα πιαίζηα ηεο πξφιεςεο, ηνπ πεξηνξηζκνχ θαη ηεο, θαηά ην δπλαηφλ, 

εμνπδεηέξσζεο νπνησλδήπνηε ζεκαληηθψλ αξλεηηθψλ πεξηβαιινληηθψλ 

επηπηψζεσλ απφ ηελ Δθαξκνγή ηνπ Ρπζκηζηηθνχ ρεδίνπ ή κέξνπο ηνπ, φιεο νη 

πξνηάζεηο ηεο Οκάδαο Μειέηεο έρνπλ θαζνξηζηεί κε βάζε ηα ζπκπεξάζκαηα 

ηεο αλάιπζεο ηεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο, εζηηάδνληαο ζηηο ηδηαηηεξφηεηεο ηεο 

πεξηνρήο θαη ζηελ ειαρηζηνπνίεζε ηπρφλ αξλεηηθψλ πεξηβαιινληηθψλ 

επηπηψζεσλ. 

 

19.3 Σα γεληθά κέηξα πξφιεςεο θαη παξαθνινχζεζεο ησλ πεξηβαιινληηθψλ θαη 

άιισλ επηπηψζεσλ ηεο θάζε πξφηαζεο είλαη ελζσκαησκέλα ζηελ πεξηγξαθή 

ησλ πξνηάζεσλ ζην Κεθάιαην 18 ηεο παξνχζαο Έθζεζεο. ην ζηάδην ηεο 

παξνχζαο Μειέηεο δελ είλαη δπλαηφλ λα πξνηαζνχλ ιεπηνκεξή κέηξα 

δηαρείξηζεο θαη παξαθνινχζεζεο γηα ηηο δηάθνξεο πξνηάζεηο. Απηά ηα κέηξα ζα 

θαζνξηζηνχλ επαθξηβψο θαη ζα πξνηαζνχλ κέζα απφ ηηο ζρεηηθέο 

Πεξηβαιινληηθέο Μειέηεο πνπ ζα εθπνλεζνχλ ζε θάζε πεξίπησζε, φπνπ 

απαηηείηαη.  

 

19.4 Δπηπξφζζεηα, θάζε πξφηαζε έρεη αμηνινγεζεί θαη έρεη ιεθζεί ππφςε θαηά 

πφζν εκπίπηεη ζην Παξάξηεκα Η ή/ θαη ΗΗ ηνπ πεξί Δθηίκεζεο ησλ Δπηπηψζεσλ 

απφ Οξηζκέλα Έξγα Νφκνπ κε Αξ. 140(Η)/ 2005 ή επεξεάδεη Δηδηθή Εψλε 

Γηαηήξεζεο, ζχκθσλα κε ηνλ πεξί Πξνζηαζίαο θαη Γηαρείξηζεο ηεο Φχζεο θαη 

ηεο Άγξηαο Εσήο Νφκν κε Αξ. 153(Η)/ 2003.  
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19.5 Γηα νπνηαδήπνηε πξφηαζε πνπ εκπίπηεη ζην Παξάξηεκα Η ή/ θαη ΗΗ ηνπ πεξί 

Δθηίκεζεο ησλ Δπηπηψζεσλ απφ Οξηζκέλα Έξγα Νφκνπ κε Αξ. 140(Η)/ 2005 

ζα εθπνλεζεί Μειέηε Δθηίκεζεο Δπηπηψζεσλ ζην Πεξηβάιινλ (ΜΔΔΠ) ή 

Πξνθαηαξηηθή Δθηίκεζε Δθπφλεζεο ζην Πεξηβάιινλ (ΠΔΔΠ). Γηα νπνηαδήπνηε 

πξφηαζε (έξγν ή ζρέδην) πνπ δχλαηαη λα επεξεάζεη Δηδηθή Εψλε Γηαηήξεζεο, 

ηφηε, –ζχκθσλα κε ηνλ πεξί Πξνζηαζίαο θαη Γηαρείξηζεο ηεο Φχζεο θαη ηεο 

Άγξηαο Εσήο Νφκν κε Αξ. 153(Η)/ 2003 θαη ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ Νφκνπ απηνχ 

κε Αξ. 131(Η)/2006–, ζα πξέπεη λα εθπνλεζεί Μειέηε Γένπζαο Πεξηβαιινληηθήο 

Δθηίκεζεο. Αλαιπηηθά κέηξα πξφιεςεο θαη παξαθνινχζεζεο γηα θάζε 

ζπγθεθξηκέλν έξγν ή ζρέδην πνπ πξνηείλεηαη ζηελ παξνχζα Μειέηε, ζα 

πξνηαζνχλ κέζα απφ ηηο πην πάλσ Πεξηβαιινληηθέο Μειέηεο. 

  

19.6 Ο Πίλαθαο 19.1 παξνπζηάδεη Έξγα ή ρέδηα πνπ πξνηείλνληαη ζηελ παξνχζα 

Μειέηε θαη ηα νπνία εκπίπηνπλ ζηηο πην πάλσ Ννκνζεζίεο. Γηα ηηο πξνηάζεηο 

πνπ παξνπζηάδνληαη ζηνλ Πίλαθα 19.1 ζα πξέπεη λα εθπνλεζεί Μειέηε 

Πεξηβαιινληηθψλ Δπηπηψζεσλ (ΜΔΔΠ ή ΠΔΔΠ ή Γένπζα Δθηίκεζε 

Πεξηβαιινληηθψλ Δπηπηψζεσλ) θαη κέζα απφ απηέο ηηο Μειέηεο ζα πξνηαζνχλ 

ζηνρεπκέλα κέηξα δηαρείξηζεο θαη παξαθνινχζεζεο. 

 

Πίλαθαο 19.1: Πεξηβαιινληηθή Ννκνζεζία ζηελ νπνία εκπίπηνπλ Οξηζκέλεο Πξνηάζεηο 

Α/Α Πξφηαζε  
Απαηηνχκελε Μειέηε / Πεξηβαιινληηθή 

Ννκνζεζία 

1 
(Π06) Γεκηνπξγία Τπαίζξηνπ 

Ακθηζεάηξνπ 

ΠΔΔΠ / Πεξί Δθηίκεζεο ησλ Δπηπηψζεσλ απφ 

Οξηζκέλα Έξγα Νφκν κε Αξ. 140(Η)/ 2005”, 

Παξάξηεκα ΗΗ   

(ζε πεξίπησζε πνπ ην έξγν εκπίπηεη ζε νηθηζηηθή 

δψλε) 

2 

(Π12) Μειέηε θαη Καηαζθεπή Οδηθνχ 

Γηθηχνπ εληφο Πεξηνρψλ Αλάπηπμεο κε 

Πεξίθιεηζηα Σεκάρηα 

ΠΔΔΠ / Πεξί Δθηίκεζεο ησλ Δπηπηψζεσλ απφ 

Οξηζκέλα Έξγα Νφκν κε Αξ. 140(Η)/ 2005”, (εάλ 

θαη εθφζνλ εκπίπηεη ζηηο πξφλνηεο ηνπ Άξζξνπ 10, 

εδάθηα (δ) θαη (ε) ζην Παξάξηεκα ΗΗ ηνπ Νφκνπ). 

3 
(Π23) Τδξνινγηθή/ Τδξαπιηθή 

Αληηπιεκκπξηθή Μειέηε 

ΠΔΔΠ / Πεξί Δθηίκεζεο ησλ Δπηπηψζεσλ απφ 

Οξηζκέλα Έξγα Νφκν κε Αξ. 140(Η)/ 2005”, 

Παξάξηεκα ΗΗ – «Καηαζθεπή εζσηεξηθώλ πισηώλ 

νδώλ, έξγα δηεπζέηεζεο πδαηνξεπκάησλ θαη 

αληηπιεκκπξηθά έξγα» 
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(ζπλέρεηα Πίλαθα 19.1) 

Α/Α Πξφηαζε  
Απαηηνχκελε Μειέηε / Πεξηβαιινληηθή 

Ννκνζεζία 

4 

(Π24) Τδξνινγηθή Μειέηε γηα 

Αληηκεηψπηζε Πξνβιεκάησλ ζηνπο 

Πνηακνχο ηεο Κνηλφηεηαο 

ΠΔΔΠ / Πεξί Δθηίκεζεο ησλ Δπηπηψζεσλ απφ 

Οξηζκέλα Έξγα Νφκν κε Αξ. 140(Η)/ 2005”, 

Παξάξηεκα ΗΗ  – «Έξγα δηεπζέηεζεο θαη ξύζκηζεο 

ηεο θνίηεο πνηακώλ θαη ρεηκάξξσλ» 

5 
(Π27) Καηαζθεπή Απνρεηεπηηθνχ 

Γηθηχνπ 

ΜΔΔΠ ή ΠΔΔΠ / Πεξί Δθηίκεζεο ησλ Δπηπηψζεσλ 

απφ Οξηζκέλα Έξγα Νφκν κε Αξ. 140(Η)/ 2005”, 

(ΜΔΔΠ εάλ εκπίπηεη ζηηο πξφλνηεο ησλ άξζξσλ 15 

θαη 16 ζην Παξάξηεκα Η, ΠΔΔΠ αλ εκπίπηεη ζηηο 

πξφλνηεο ηνπ άξζξνπ 12(γ)) 

6 
(ΠΔ01) Γεκηνπξγία Kαηαζθελσηηθνχ 

Xψξνπ 

ΠΔΔΠ / Πεξί Δθηίκεζεο ησλ Δπηπηψζεσλ απφ 

Οξηζκέλα Έξγα Νφκν κε Αξ. 140(Η)/ 2005”, 

Παξάξηεκα ΗΗ – «Μόληκνη θαηαζθελσηηθνί ρώξνη 

θαη ρώξνη ζηάζκεπζεο ηξνρόζπηησλ» 

7 (ΠΔ03) Γεκηνπξγία Πίζηαο Motocross 

ΠΔΔΠ / Πεξί Δθηίκεζεο ησλ Δπηπηψζεσλ απφ 

Οξηζκέλα Έξγα Νφκν κε Αξ. 140(Η)/ 2005”, 

Παξάξηεκα ΗΗ – «Μόληκεο πίζηεο αγώλσλ θαη 

δνθηκώλ κεραλνθίλεησλ νρεκάησλ» 

8 

(ΠΔ04) Αμηνπνίεζε Πιπληεξίνπ ΔΜΔ 

κε ηε δηακφξθσζε Ακθηζέαηξνπ/ 

Μνπζείνπ ή Υψξνπ Φπραγσγίαο 

«PaintBall» 

ΠΔΔΠ / Πεξί Δθηίκεζεο ησλ Δπηπηψζεσλ απφ 

Οξηζκέλα Έξγα Νφκν κε Αξ. 140(Η)/ 2005”, 

Παξάξηεκα ΗΗ – «Θεκαηηθά πάξθα» 

* Δάλ γηα ην έξγν απαηηεζεί ε εθπφλεζε ΠΔΔΠ, ζα θαζνξηζηεί απφ ηνλ ηειηθφ ζρεδηαζκφ ηνπ έξγνπ θαη ην 

βαζκφ θαηά ηνλ νπνίν επεξεάδεη ηελ θνίηε ή ηα πξαλή ηνπ πνηακνχ.  

 

19.7 Δπηζεκαίλεηαη φηη, θαηά ην ζηάδην ηεο Πξνθαηαξθηηθήο Μειέηεο, ζε νξηζκέλεο 

κεκνλσκέλεο πεξηπηψζεηο πξνηάζεσλ θαηαγξάθεθαλ  θάπνηεο πνιχ γεληθέο 

αξλεηηθέο επηπηψζεηο. Οη επηπηψζεηο απηέο ήηαλ πνιχ γεληθέο θαη ήπηεο, θαη 

επνκέλσο δελ κπνξνχλ λα πξνηαζνχλ νπνηαδήπνηε ζπγθεθξηκέλα κέηξα γηα 

ηελ πξφιεςε ηνπο. ε νξηζκέλεο πξνηάζεηο ζηηο νπνίεο ε Οκάδα Μειέηεο 

αλαγλψξηζε πξνθαηαξθηηθά εμεηδηθεπκέλεο αξλεηηθέο επηπηψζεηο, απηέο 

επηζεκαίλνληαη ζηελ πεξηγξαθή ηεο πξφηαζεο (βι. ζρεηηθά Κεθάιαην 18) θαη 

πξνηείλνληαη ελδεηθηηθά κέηξα πξφιεςεο ησλ επηπηψζεσλ απηψλ. Οη 

εμεηδηθεπκέλεο επηπηψζεηο ζην πεξηβάιινλ φπνπ ππάξρνπλ, ζα θαζνξηζηνχλ 

κεηά απφ ηνλ ιεπηνκεξή ζρεδηαζκφ ησλ πξνηάζεσλ θαη εθφζνλ εθπνλεζεί 

Μειέηε Δθηίκεζεο Δπηπηψζεσλ ζην Πεξηβάιινλ (ΜΔΔΠ) ή Πξνθαηαξηηθή 

Δθηίκεζε Δθπφλεζεο ζην Πεξηβάιινλ (ΠΔΔΠ), γηα θάπνηα απφ ηηο πξνηάζεηο, 

ηφηε ζα είλαη δπλαηή ε ιεπηνκεξήο θαη εκπεξηζηαησκέλε αλαγλψξηζε ηπρφλ 
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επηπηψζεσλ, γηα ηηο νπνίεο ζα αθνινπζήζεη εηδηθή αλαθνξά ζηε ιήςε 

θαηάιιεισλ κέηξσλ πξφιεςεο θαη παξαθνινχζεζεο.   

 

ηξαηεγηθή Πεξηβαιινληηθή Δθηίκεζε Ρπζκηζηηθνχ ρεδίνπ  

 

19.8 Γηα ηελ επίηεπμε πςεινχ επηπέδνπ πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο θαη γηα ηελ 

ελζσκάησζε ησλ πεξηβαιινληηθψλ δεηεκάησλ ζηελ πξνεηνηκαζία θαη έγθξηζε 

ηνπ Ρπζκηζηηθνχ ρεδίνπ, έρεη επηπξφζζεηα δηεξεπλεζεί θαηά πφζν ην ρέδην 

εκπίπηεη ζηηο πξφλνηεο ηνπ “Πεξί Δθηίκεζεο ησλ Δπηπηψζεσλ απφ ρέδηα θαη 

Πξνγξάκκαηα ηνπ Νφκνπ κε Αξ. 102(Η)/ 2005”.  

 

19.9 ε πεξίπησζε πνπ ην Ρπζκηζηηθφ ρέδην δελ ζεζκνζεηεζεί θαη απιά 

ρξεζηκνπνηείηαη σο ζπκβνπιεπηηθφ εξγαιείν απφ ηηο Αξκφδηεο Σνπηθέο Αξρέο, 

ηφηε ε εθαξκνγή ηνπ ρεδίνπ δελ απαηηεί ηελ εθπφλεζε ηξαηεγηθήο 

Πεξηβαιινληηθήο Δθηίκεζεο. Βάζεη ηνπ ππφ αλαθνξά Νφκνπ, ζε πεξίπησζε 

πνπ ην Ρπζκηζηηθφ ρέδην ζεζκνπνηεζεί σο ρέδην Αλάπηπμεο θαη παξάιιεια 

εκπίπηεη ζηα εδάθηα (2), (3) ή (4) ηνπ Άξζξνπ 4 ηνπ ππφ αλαθνξά Νφκνπ, ηφηε 

ζα πξέπεη λα εθπνλεζεί ηξαηεγηθή Πεξηβαιινληηθή Δθηίκεζε ηνπ Ρπζκηζηηθνχ 

ρεδίνπ.   

 

19.10 Σν εδάθην (2) ηνπ Πεξί Δθηίκεζεο ησλ Δπηπηψζεσλ απφ ρέδηα θαη 

Πξνγξάκκαηα ηνπ Νφκνπ κε Αξ. 102(Η)/ 2005 δειψλεη φηη πξαγκαηνπνηείηαη 

εθηίκεζε επηπηψζεσλ ζην πεξηβάιινλ γηα θάζε ζρέδην θαη/ ή πξφγξακκα: 

 ην νπνίν εθπνλείηαη γηα ηε γεσξγία θαη ηελ θηελνηξνθία, ηε δαζνπνλία, 

ηελ αιηεία, ηε ιαηφκεζε θαη ηελ εμφξπμε νξπθηψλ, ηελ ελέξγεηα, ηε 

βηνκεραλία, ηηο κεηαθνξέο, ηε δηαρείξηζε απνβιήησλ, ηε δηαρείξηζε 

πδάηηλσλ πφξσλ, ηηο ηειεπηθνηλσλίεο, ηνλ ηνπξηζκφ, ηε ρσξνηαμία ή ηε 

ρξήζε γεο θαη θαζνξίδεη ην πιαίζην γηα κειινληηθέο άδεηεο έξγσλ, 

ζχκθσλα κε ηνλ πεξί ηεο Δθηίκεζεο ησλ Δπηπηψζεσλ ζην Πεξηβάιινλ 

απφ Οξηζκέλα Έξγα Νφκν ηνπ 2001 ή 

 γηα ην νπνίν, ιφγσ ησλ ζπλεπεηψλ πνπ ελδέρεηαη λα έρεη ζε πεξηνρή πνπ 

εκπίπηεη ζε εηδηθή δψλε δηαηήξεζεο ή ζε εηδηθή δψλε πξνζηαζίαο, 

απαηηείηαη εθηίκεζε επηπηψζεσλ ζην πεξηβάιινλ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 

16 ηνπ πεξί Πξνζηαζίαο θαη Γηαρείξηζεο ηεο Φχζεο θαη ηεο Άγξηαο Εσήο 

Νφκνπ ηνπ 2003 θαη ην άξζξν 7(5) ηνπ πεξί Πξνζηαζίαο θαη Γηαρείξηζεο 

Άγξησλ Πηελψλ θαη Θεξακάησλ Νφκνπ ηνπ 2003. 
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19.11 Δπηπξφζζεηα, βάζεη ησλ εδαθίσλ (3) θαη (4) ηνπ Πεξί Δθηίκεζεο ησλ 

Δπηπηψζεσλ απφ ρέδηα θαη Πξνγξάκκαηα ηνπ Νφκνπ κε Αξ. 102(Η)/ 2005, ε 

Πεξηβαιινληηθή Αξρή δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα θξίλεη αλ ην ρέδην ή κέξνο ηνπ 

ζα έρεη ζεκαληηθέο επηπηψζεηο ζην πεξηβάιινλ θαη λα απαηηεζεί ε εθπφλεζε 

ηξαηεγηθήο Πεξηβαιινληηθήο Δθηίκεζεο ηνπ Ρπζκηζηηθνχ ρεδίνπ.   

 

19.12 Σν Ρπζκηζηηθφ ρέδην γηα ην Γνχξξη πξνηείλεη θαηεγνξίεο έξγσλ πνπ 

παξνπζηάδνληαη ζην εδάθην (2) (α) ηνπ Πεξί Δθηίκεζεο ησλ Δπηπηψζεσλ απφ 

ρέδηα θαη Πξνγξάκκαηα ηνπ Νφκνπ κε Αξ. 102(Η)/ 2005 πνπ ζχκθσλα κε ηνλ 

Πεξί Δθηίκεζεο ησλ Δπηπηψζεσλ ζην Πεξηβάιινλ απφ Οξηζκέλα Έξγα Νφκν 

140(Η)/2005 θαζνξίδνπλ ην πιαίζην γηα κειινληηθέο άδεηεο έξγσλ (βι. Πίλαθα 

19.1).  

 

19.13 Χο απνηέιεζκα, ην Ρπζκηζηηθφ ρέδην γηα ην Γνχξξη ζε πεξίπησζε πνπ 

ζεζκνζεηεζεί, εκπίπηεη ζηηο θαηεγνξίεο ζρεδίσλ θαη ησλ πξνγξακκάησλ πνπ 

ρξεηάδνληαη ηξαηεγηθή Δθηίκεζε Δπηπηψζεσλ ζην Πεξηβάιινλ ζχκθσλα κε 

ηνλ Νφκν κε Αξ. 102(Η)/ 2005.  

 

19.14 Με ηελ εθαξκνγή ηνπ Πεξί Δθηίκεζεο ησλ Δπηπηψζεσλ απφ ρέδηα θαη 

Πξνγξάκκαηα ηνπ Νφκνπ κε Αξ. 102(Η)/ 2005 γηα ην Ρπζκηζηηθφ ρέδην 

Γνπξξίνπ ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο απαηηνχκελεο κειέηεο ηνπ Παξαξηήκαηνο Η θαη ΗΗ 

ηνπ πεξί Δθηίκεζεο ησλ Δπηπηψζεσλ απφ Οξηζκέλα Έξγα Νφκνπ κε Αξ. 

140(Η)/ 2005, ζα κπνξνχλ λα πξνηαζνχλ ζπγθεθξηκέλα κέηξα γηα ηελ πξφιεςε, 

κεηξηαζκφ θαη παξαθνινχζεζε ησλ επηπηψζεσλ απφ ηελ εθαξκνγή ηνπ 

Ρπζκηζηηθνχ ρεδίνπ ή κέξνπο ηνπ, ηα νπνία ζην παξφλ ζηάδην δελ είλαη 

δπλαηφ λα θαζνξηζηνχλ ζε κεγαιχηεξε ιεπηνκέξεηα.  
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