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1. Γεληθά 

1.1 ηελ πεξηνρή ηνπ Σνπηθνχ ρεδίνπ Λεπθσζίαο ππάξρνπλ ρψξνη κε ζεκαληηθέο ηδηαηηεξφηεηεο αιιά θαη κε 

ζχλζεηα πξνβιήκαηα, φπσο είλαη νη θαζνξηζκέλεο  Πεξηνρέο Δηδηθνχ Υαξαθηήξα ζηνπο ππξήλεο ησλ 

πξναζηίσλ. Γη’ απηφ θαη ζην ίδην ην Σνπηθφ ρέδην γίλεηαη αλαθνξά γηα ηελ αλάγθε εθπφλεζεο ιεπηνκεξψλ 

ρεδίσλ Πεξηνρήο γηα απνηειεζκαηηθή επίιπζε ησλ πξνβιεκάησλ ηέηνησλ πεξηνρψλ, γηα αμηνπνίεζε ηνπ 

κνλαδηθνχ αξρηηεθηνληθνχ ηνπο απνζέκαηνο θαη γηα νξζνινγηθή πξνβνιή θαη ιεηηνπξγηθή έληαμε ηνπο ζηνλ 

πνιενδνκηθφ ηζηφ ηεο επξχηεξεο Λεπθσζίαο. 

1.2 Σν ρέδην Πεξηνρήο Παιαηνχ Ππξήλα ηξνβφινπ, πνπ απνηειεί ρέδην Αλάπηπμεο ζχκθσλα κε ηνλ πεξί 

Πνιενδνκίαο θαη Υσξνηαμίαο Νφκν, δεκνζηεχηεθε κε ηελ ΑΓΠ819 ηελ 1/09/2006. Χο απνηέιεζκα ηεο 

δηαδηθαζίαο κειέηεο ησλ ελζηάζεσλ πνπ ππνβιήζεθαλ ζηνλ Τπνπξγφ Δζσηεξηθψλ, ζηηο 18/07/2008 

δεκνζηεχηεθε ζηελ Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο Γεκνθξαηίαο, κε αξ. 4075, ε ππ’ αξ. 164 Γλσζηνπνίεζε ζχκθσλα 

κε ην άξζξν 18(8) ηνπ πεξί Πνιενδνκίαο θαη Υσξνηαμίαο Νφκνπ, κε ηελ νπνία ην ρέδην Πεξηνρήο Παιαηνχ 

Ππξήλα ηξνβφινπ νξηζηηθνπνηήζεθε ην 2008 θαη θέξεη ηελ έλδεημε «Δγθξηκέλν 2008». 

1.3 Σν εγθξηζέλ ρέδην Πεξηνρήο Παιαηνχ Ππξήλα ηξνβφινπ πεξηιακβάλεη σο αλαπφζπαζηα κέξε ηνπ: 

(α) Σν γξαπηφ θείκελν ηνπ ρεδίνπ Πεξηνρήο κε ηίηιν «ρέδην Πεξηνρήο Παιαηνχ Ππξήλα ηξνβφινπ – 

Πξφλνηεο θαη Μέηξα Πνιηηηθήο», κε ηελ έλδεημε «Δγθξηκέλν 2008». 

(β) Σα ηξνπνπνηεκέλα ρέδηα κε ηίηιν «ρέδην 2: Κπθινθνξία, Μεηαθνξέο, ηάζκεπζε», «ρέδην 5: 

Κπθινθνξία, Μεηαθνξέο, ηάζκεπζε», θαη «ρέδην 2: Κπθινθνξία, Μεηαθνξέο, ηάζκεπζε» κε 

εκεξνκελία Ηνχληνο 2008, ηα νπνία αληηθαζηζηνχλ ηα αληίζηνηρα ρέδηα πνπ δεκνζηεχηεθαλ ηνλ 

επηέκβξην ηνπ 2006. 



10 
ΕΚΘΕΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΗ 2014 ΓΙΑ ΣΟ ΧΕΔΙΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΛΑΙΟΤ ΠΤΡΗΝΑ ΣΡΟΒΟΛΟΤ 

(γ) Σα ρέδηα κε ηίηιν «ρέδην 1: Κπθινθνξία, Μεηαθνξέο, ηάζκεπζε», «ρέδην 3: Κπθινθνξία, 

Μεηαθνξέο, ηάζκεπζε», θαζψο θαη «ρέδην 2: Κπθινθνξία, Μεηαθνξέο, ηάζκεπζε», φπσο απηά 

δεκνζηεχηεθαλ ηνλ επηέκβξην ηνπ 2006. 

1.4 Ζ πεξηνρή ηνπ ρεδίνπ Πεξηνρήο Παιαηνχ Ππξήλα ηξνβφινπ εκπίπηεη ζ’ απηήλ ηνπ Σνπηθνχ ρεδίνπ 

Λεπθσζίαο θαη, σο εθ ηνχηνπ, νη ηδηνθηήηεο ησλ ηεκαρίσλ ζηα φξηα ηνπ ρεδίνπ Πεξηνρήο, είραλ πνιχ 

πξφζθαηα ηελ επθαηξία λα ππνβάινπλ ηηο γξαπηέο απφςεηο/εηζεγήζεηο ή θαη ελζηάζεηο ηνπο κέζα ζηα πιαίζηα 

ηεο ηξίηεο ηαθηήο αλαζεψξεζεο ηνπ Σνπηθνχ ρεδίνπ Λεπθσζίαο θαη ηεο κεηέπεηηα νξηζηηθνπνίεζεο ηνπ. 

Όλησο κεξηθνί ηέηνηνη ηδηνθηήηεο ππέβαιαλ ελζηάζεηο κε ηελ επθαηξία απηή. Γηαθάλεθε κάιηζηα, θαηά ηελ 

εμέηαζε ησλ ελζηάζεσλ, φηη ππήξραλ δηάθνξα αηηήκαηα εληφο ηεο πεξηνρήο ηνπ ρεδίνπ Πεξηνρήο, φπσο 

αηηήκαηα γηα αλαβάζκηζε Οηθηζηηθψλ Εσλψλ ή γηα ραξαθηεξηζκφ λέσλ δξφκσλ σο Αμφλσλ Γξαζηεξηφηεηαο, ηα 

νπνία ε Δπηηξνπή Μειέηεο ησλ Δλζηάζεσλ (ΔΜΔ) δελ πηνζέηεζε, ιακβάλνληαο ππφςε ηφζν ηα δεδνκέλα ηεο 

ίδηαο ηεο πεξηνρήο φζν θαη ηα ζπγθξηηηθά δεδνκέλα ησλ ππφινηπσλ νηθηζκψλ ηνπ αζηηθνχ ζπγθξνηήκαηνο. 

1.5. Καηά ηελ αλαζεψξεζε/ηξνπνπνίεζε ηνπ Σνπηθνχ ρεδίνπ Λεπθσζίαο 2011, ζηελ πεξηνρή ηνπ ρεδίνπ 

Πεξηνρήο Παιαηνχ Ππξήλα ηξνβφινπ επήιζαλ νη πην θάησ ηξνπνπνηήζεηο: 

(α) Έληαμε ηκήκαηνο ηεο νδνχ Κχθθνπ ζηα βφξεηα ηνπ ρεδίνπ Πεξηνρήο Παιαηνχ Ππξήλα ηξνβφινπ απφ 

Οηθηζηηθή Εψλε Κα4 (πνζνζηφ θάιπςεο 0,50:1, ζπληειεζηήο δφκεζεο 1,20:1, επηηξεπφκελνη φξνθνη 3, 

κέγηζην επηηξεπφκελν χςνο13,50 κέηξα) ζε Μεηθηή Εψλε θαηνηθίαο θαη γξαθείσλ ΚΓ4 (πνζνζηφ 

θάιπςεο 0,50:1 ζπληειεζηήο δφκεζεο 1,20:1, επηηξεπφκελνη φξνθνη 3, κέγηζην επηηξεπφκελν χςνο 

13,50 κέηξα) 
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(β) Έληαμε ηνπ Αζιεηηθνχ σκαηείνπ «ΚΔΡΑΤΝΟ» ηξνβφινπ απφ Εψλε Γεκνζίσλ Υξήζεσλ Αα1 

(πνζνζηφ θάιπςεο θαη ζπληειεζηήο δφκεζεο 0,20:1, επηηξεπφκελνη φξνθνη 3) ζε Εψλε Γεκνζίσλ 

Υξήζεσλ Αα4 (πνζνζηφ θάιπςεο 0,30:1, ζπληειεζηήο δφκεζεο 0,50:1, επηηξεπφκελνη φξνθνη 3), κε 

εηδηθή πνιηηηθή. 

1.6 Ζ δηαδηθαζία ηξνπνπνίεζεο θάζε ρεδίνπ Αλάπηπμεο, ζχκθσλα κε ηηο πξφλνηεο ηνπ πεξί Πνιενδνκίαο θαη 

Υσξνηαμίαο Νφκνπ, είλαη επαλαιακβαλφκελε, αθνχ πξνβιέπεηαη ε έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο ηαθηήο 

αλαζεψξεζεο θαη ηξνπνπνίεζεο ησλ ρεδίσλ θαηά δηαζηήκαηα πνπ δελ ππεξβαίλνπλ ηα πέληε ρξφληα απφ ηελ 

εκεξνκελία δεκνζίεπζεο ηεο γλσζηνπνίεζεο ζχκθσλα κε ην άξζξν 18(8) ηνπ Νφκνπ (νξηζηηθνπνίεζε 

ρεδίνπ Αλάπηπμεο κεηά απφ ηελ εμέηαζε ησλ ελζηάζεσλ),ή πνπ δελ ππεξβαίλνπλ ηα επηά ρξφληα απφ ηελ 

εκεξνκελία δεκνζίεπζεο ηεο γλσζηνπνίεζεο ζχκθσλα κε ην άξζξν 18(2) ηνπ Νφκνπ (πξνεγνχκελε 

ηξνπνπνίεζε ρεδίνπ Αλάπηπμεο), νπνηνδήπνηε απφ ηα δχν είλαη κηθξφηεξν. 

1.7 Χο βαζηθνί ιφγνη γηα αλαζεψξεζε θαη ηξνπνπνίεζε ηνπ ρεδίνπ Πεξηνρήο ζα κπνξνχζε κεηαμχ άιισλ λα είλαη 

νη αθφινπζνη: 

(α) Ζ δηαζθάιηζε ηεο δπλαηφηεηαο εθζπγρξνληζκνχ ηνπ ρεδίνπ ζε ηαθηέο πεξηφδνπο, ζηνλ βαζκφ πνπ νη 

εμειίμεηο θαη νη πξαγκαηηθέο δηαθνξνπνηήζεηο ησλ κεγεζψλ θαη ησλ δεδνκέλσλ δηθαηνινγνχλ ηελ 

ηξνπνπνίεζε ηνπ. 

(β) Ζ πξνζαξκνγή ησλ πξνλνηψλ ηνπ ρεδίνπ ζηηο κεηαβαιιφκελεο ζπλζήθεο θαη ηάζεηο, πνπ απνηεινχλ 

ζχλεζεο θαηλφκελν ζε αζηηθνχο ζρεκαηηζκνχο, ηδηαίηεξα ζηα θέληξα ησλ πφιεσλ, πνπ ηείλνπλ λα 

εμειίζζνληαη θαη δηαθνξνπνηνχληαη ζπλερψο. 
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(γ) Ζ ιήμε ηεο πξνβιεπφκελεο απφ ην Νφκν πξνζεζκίαο αλαζεψξεζεο/ηξνπνπνίεζεο ηνπ ρεδίνπ 

Πεξηνρήο Παιαηνχ Ππξήλα ηξνβφινπ, φπσο ζπκβαίλεη θαη ζηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε. 

1.8 Βαζηθφο ζηφρνο ηεο εθπφλεζεο ηνπ ρεδίνπ Πεξηνρήο Παιαηνχ Ππξήλα ηξνβφινπ είλαη ε παξνρή 

νξζνινγηθνχ πιαηζίνπ γηα πξνζηαζία θαη δηαρείξηζε ηνπ θπζηθνχ θαη πνιηηηζηηθνχ πινχηνπ ηεο πεξηνρήο ζηα 

πιαίζηα ηεο αεηθνξίαο, ε νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή ηεο αλάπηπμε, θαη ε ηθαλνπνίεζε ησλ αλαγθψλ ηνπ 

πιεζπζκνχ γηα ζηέγαζε, εξγαζία θαη επαξθείο ππνζηεξηθηηθέο ππεξεζίεο, ζε έλα πνηνηηθφ πεξηβάιινλ.  
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2. Γηαδηθαζία αλαζεώξεζεο/ηξνπνπνίεζεο ρεδίσλ Αλάπηπμεο 

2.1 Βαζηθφ ελαξθηήξην έγγξαθν ηεο αλαζεψξεζεο/ηξνπνπνίεζεο ελφο ρεδίνπ Αλάπηπμεο απνηειεί ε Έθζεζε 

Αλαζεψξεζεο ηνπ Τπνπξγνχ, ε νπνία εηνηκάδεηαη απφ ην Πνιενδνκηθφ πκβνχιην θαη εγθξίλεηαη θαη 

δεκνζηεχεηαη απφ ηνλ Τπνπξγφ Δζσηεξηθψλ. Λεπηνκέξεηεο γηα ηελ Έθζεζε Αλαζεψξεζεο θαηαγξάθνληαη ζην 

επφκελν θεθάιαην (Κεθάλαιο 3), θαζψο θαη ζηα ππφινηπα θεθάιαηα ηνπ παξφληνο εγγξάθνπ, φπνπ γίλεηαη κηα 

ζε βάζνο αλάιπζε γηα εμαγσγή ησλ αλαγθαίσλ ζπκπεξαζκάησλ. 

2.2 Μέρξη ην 2007, ε δηαδηθαζία αλαζεψξεζεο ησλ Σνπηθψλ ρεδίσλ θαη ρεδίσλ Πεξηνρήο (ρέδηα Αλάπηπμεο) 

αληινχζε πιεξνθφξεζε απφ ηηο δηαβνπιεχζεηο θαη ηε δεκφζηα ζπκκεηνρή κέζσ ηεο εθπξνζψπεζεο Φνξέσλ 

ζην επίπεδν ησλ Κνηλψλ πκβνπιίσλ, ε ζχζηαζε ησλ νπνίσλ θαζνξίδεηαη ζην άξζξν 12 ηνπ Νφκνπ. Με ηελ 

ηξνπνπνίεζε ηνπ πεξί Πνιενδνκίαο θαη Υσξνηαμίαο Νφκνπ ηνλ Φεβξνπάξην ηνπ 2007, έρεη εηζαρζεί ε 

δηαδηθαζία ππνβνιήο γξαπηψλ απφςεσλ θαη εηζεγήζεσλ απφ νπνηνδήπνηε πξφζσπν, ζψκα ή αξρή, θαηά ηελ 

ηξνπνπνίεζε ηνπ ρεδίνπ, νη νπνίεο θαηαηίζεληαη ζε ζρεηηθφ Δηδηθφ Μεηξψν, γηα επηζεψξεζε απφ θάζε 

ελδηαθεξφκελν. πλνπηηθφο θαηάινγνο φισλ φζσλ έρνπλ ππνβάιεη απφςεηο θαη εηζεγήζεηο δεκνζηεχεηαη ζηελ 

Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο Γεκνθξαηίαο θαη απνζηέιιεηαη ζηε Βνπιή ησλ Αληηπξνζψπσλ γηα ελεκέξσζε. 

2.3 Δπηπξφζζεηα, κε βάζε ην άξζξν 12Γ ηνπ Νφκνπ πνπ επίζεο εηζήρζεθε ην 2007, ηεξνπκέλσλ ησλ δηαηάμεσλ 

ησλ άξζξσλ 12Α θαη 12Γ, ην Πνιενδνκηθφ πκβνχιην δηελεξγεί δεκφζηα αθξφαζε, πνπ πξαγκαηνπνηείηαη 

ζχκθσλα κε ηε δηαδηθαζία πνπ θαζνξίδεηαη απφ ηνλ Τπνπξγφ Δζσηεξηθψλ, ζχκθσλα κε ζρεηηθή Δληνιή πνπ 

ν ίδηνο έρεη εθδψζεη. 
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2.4 ηηο δηαδηθαζίεο κε βάζε ηα άξζξα 12Γ θαη 12Γ ηνπ Νφκνπ, νη πνιίηεο γηα ηελ Πεξηνρή ηνπ ρεδίνπ Παιαηνχ 

Ππξήλα ηξνβφινπ ζπκκεηείραλ ζηα πιαίζηα αλαζεψξεζεο/ηξνπνίεζεο θαη έγθξηζεο ηνπ Σνπηθνχ ρεδίνπ 

Λεπθσζίαο 2009 θαζψο θαη ηνπ 2011- 2012. 

2.5 Με ηε δεκνζίεπζε ηνπ πεξί ηεο Δθηίκεζεο ησλ Δπηπηψζεσλ ζην Πεξηβάιινλ απφ Οξηζκέλα ρέδηα θαη/ ή 

Πξνγξάκκαηα Νφκνπ ηνπ 2005 (Ν. 102(Η)/2005), εηζάγεηαη κεηαμχ άιισλ δηαδηθαζία εμέηαζεο ησλ επηπηψζεσλ 

ζην Πεξηβάιινλ απφ ηηο πξφλνηεο ησλ ρεδίσλ Αλάπηπμεο. ην Νφκν θαζνξίδεηαη ε ππνρξέσζε ηεο αξκφδηαο 

αξρήο γηα εθπφλεζε ζρεηηθήο Μειέηεο Δθηίκεζεο Δπηπηψζεσλ ζην Πεξηβάιινλ, φπνπ απαηηείηαη, ζηελ νπνία 

πξνζδηνξίδνληαη, πεξηγξάθνληαη θαη αμηνινγνχληαη νη πξνηηζέκελεο αιιαγέο. 

2.6 Γηα ηελ εηνηκαζία ηεο παξνχζαο Έθζεζεο έρνπλ ιεθζεί ππφςε, πέξαλ απφ ηηο γεληθφηεξεο θαη εηδηθέο αξρέο 

θαη ζηφρνπο ηεο Κπβέξλεζεο φζνλ αθνξά ηελ αλάπηπμε θαη ηηο επηκέξνπο πηπρέο ηεο, κηα ζεηξά απφ 

πξνγξακκαηηθά έγγξαθα, ηφζν ζην επίπεδν ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, φζν θαη ζε εζληθφ επίπεδν, ηα νπνία 

ζπλδπάδνπλ ηηο ζηξαηεγηθέο επηινγέο ησλ αλαπηπμηαθψλ πνιηηηθψλ κε ηε ρσξηθή ηνπο δηάζηαζε. Ζ πιήξεο 

έληαμε ηεο ρψξαο καο ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε θαη νη ζεηηθέο πξννπηηθέο πνπ πξνθχπηνπλ, ηφζν ζην επίπεδν 

ηεο πεξαηηέξσ βειηίσζεο ηεο νηθνλνκίαο, ηεο πνηφηεηαο δσήο ησλ πνιηηψλ θαη ηεο δηεχξπλζεο ηνπ δηεζλνχο 

ξφινπ ηεο ρψξαο καο, φζν θαη ζην επίπεδν ηεο πξνζηαζίαο, δηαθχιαμεο θαη δηαρείξηζεο ηνπ θπζηθνχ θαη 

πνιηηηζηηθνχ πινχηνπ θαη ησλ θπζηθψλ πφξσλ, ζηα πιαίζηα ηεο αεηθφξνπ αλάπηπμεο, πξνζδίδνπλ κηα λέα 

δπλακηθή ζην επίπεδν ηνπ ρσξνηαμηθνχ  θαη πνιενδνκηθνχ πξνγξακκαηηζκνχ θαη ζρεδηαζκνχ. Ζ δπλακηθή 

απηή απνηειεί θαζνξηζηηθφ παξάγνληα ζηε δηακφξθσζε, κεηαμχ άιισλ, ησλ πνιηηηθψλ πνπ πξέπεη λα δηέπνπλ 

ηελ πξναγσγή, ηε δηαρείξηζε θαη ηνλ έιεγρν ηεο αλάπηπμεο ζηελ χπαηζξν θαη ηα ρσξηά. 

 

.  
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3. Έθζεζε γηα ηελ Αλαζεώξεζε ησλ ρεδίσλ Αλάπηπμεο 

3.1 Οη εμνπζίεο ηνπ Τπνπξγνχ Δζσηεξηθψλ γηα ηελ εθπφλεζε, αλαζεψξεζε θαη ηξνπνπνίεζε ρεδίσλ Αλάπηπμεο, 

πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηα άξζξα 10 κέρξη 15 ηνπ Νφκνπ, εθρσξήζεθαλ ζην Πνιενδνκηθφ πκβνχιην, κε βάζε 

ηηο πξφλνηεο ηνπ πεξί Πνιενδνκίαο θαη Υσξνηαμίαο (Δθρψξεζε Δμνπζηψλ) Γηαηάγκαηνο, λννπκέλνπ φηη θάζε 

ρέδην πνπ αλαζεσξείηαη ή ηξνπνπνηείηαη, ππνβάιιεηαη ζηνλ Τπνπξγφ ζχκθσλα κε ην άξζξν 17 ηνπ Νφκνπ. 

3.2 Ο Τπνπξγφο Δζσηεξηθψλ δεκνζηεχεη ηελ παξνχζα Έθζεζε κε βάζε ηηο πξφλνηεο ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ Νφκνπ, 

ζχκθσλα κε ηνλ ηξφπν πνπ έρεη νξίζεη ην Τπνπξγηθφ πκβνχιην. Ζ Έθζεζε αλαθέξεηαη ζηελ αλαζεψξεζε 

ησλ πξνλνηψλ ηνπ εγθξηκέλνπ ρεδίνπ Πεξηνρήο Παιαηνχ Ππξήλα ηξνβφινπ 2008, θαη ζε απηή δηαγξάθνληαη 

ηα πνξίζκαηα θαη εθηηκήζεηο αλαζεψξεζεο ηνπ ρεδίνπ, ζχκθσλα κε ηηο πξφλνηεο ηνπ εδαθίνπ (2) ηνπ άξζξνπ 

14 ηνπ Νφκνπ. 

 

3.3 χκθσλα κε ηηο πξφλνηεο ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ Νφκνπ, ε Έθζεζε πεξηιακβάλεη δηαπηζηψζεηο αλαθνξηθά κε ηελ 

επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηνπ ρεδίνπ Πεξηνρήο, θαη ηελ εθαξκνγή ησλ πξνλνηψλ ηνπ, θαζψο ζέζεηο θαη 

παξαηεξήζεηο αλαθνξηθά κε εμειίμεηο πνπ επεξεάδνπλ ηελ εθαξκνγή θαη ηηο γεληθέο θαηεπζχλζεηο θαη πνιηηηθέο 

πνπ ν Τπνπξγφο ζεσξεί επηζπκεηέο λα πεξηιεθζνχλ ζηελ αλαζεψξεζε αλ νη πξνεγνχκελνη ζηφρνη δελ έρνπλ 

εθαξκνζηεί. 
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4. Γεληθό Πιαίζην ηεο Αλαζεώξεζεο 

4.1 Ζ ζηξαηεγηθή θαη νη βαζηθνί ζηφρνη γηα νιφθιεξε ηελ πεξηνρή ηνπ Σνπηθνχ ρεδίνπ Λεπθσζίαο 

πεξηιακβάλνληαη ζηελ Έθζεζε Αλαζεψξεζεο 2010 ηνπ Τπνπξγνχ Δζσηεξηθψλ. Έρνληαο ππφςε φηη ην ρέδην 

Πεξηνρήο Παιαηνχ Ππξήλα ηξνβφινπ πηνζεηεί ηελ πην πάλσ ζηξαηεγηθή θαη ζηφρνπο ηνπο νπνίνπο εμεηδηθεχεη, 

ζηελ παξνχζα θάζε ηξνπνπνίεζεο ηνπ ρεδίνπ Πεξηνρήο αλακέλεηαη, φπσο έγηλε θαη ζην Σνπηθφ ρέδην 

Λεπθσζίαο, λα γίλεη δηάγλσζε θαη θαηαγξαθή ηπρφλ πξνβιεκάησλ, θαζψο θαη πξνζδηνξηζκφο, αμηνιφγεζε θαη 

αμηνπνίεζε ησλ πιενλεθηεκάησλ θαη επθαηξηψλ ηεο πεξηνρήο, κε ζηφρν ηελ επίηεπμε αεηθφξνπ αλάπηπμεο 

κέζα ζηα πην πάλσ γεληθφηεξα πιαίζηα. 

4.2 Γηα ηνλ ρεηξηζκφ ησλ πην πάλσ, ζην πλεχκα ελφο νξζνινγηθνχ νξάκαηνο γηα ηνλ Παιαηφ Ππξήλα ηξνβφινπ, 

είλαη απαξαίηεηε ε εηζαγσγή εθζπγρξνληζκέλσλ πνιηηηθψλ νη νπνίεο ζα αληηκεησπίδνπλ ηνπο αθφινπζνπο 

θηλδχλνπο: 

 

(α) Τπνιεηηνπξγίαο ηεο ρσξηθήο δηάξζξσζεο ηνπ αζηηθνχ δηθηχνπ, ζηα πιαίζηα ελφο πνιπθεληξηθνχ 

ζπζηήκαηνο πφισλ κε Δζληθή, Δπξσπατθή θαη δηεζλή ζεκαζία. 

 

(β) Τπνβάζκηζεο ηνπ ξφινπ ηεο πεξηνρήο ηνπ ρεδίνπ Πεξηνρήο ζηα πιαίζηα ελφο πνιπθεληξηθνχ 

ζπζηήκαηνο, ηφζν ζε επίπεδν Σνπηθνχ ρεδίνπ φζν θαη γεληθφηεξα. 

 

(γ) Τπνβάζκηζεο ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο ζε νξηζκέλεο πεξηνρέο. 
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(δ) Τπνβάζκηζεο ηεο πνηφηεηαο δσήο ησλ θαηνίθσλ ηεο πεξηνρήο θαη ηδηαίηεξα ησλ επάισησλ νκάδσλ θαη 

ησλ αιινδαπψλ. 

 

(ε) Τπνβάζκηζεο ζεκαληηθψλ θπζηθψλ θαη πνιηηηζηηθψλ πφξσλ θαη ηνπ πεξηβάιινληνο ελ γέλεη, 

πεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ δνκεκέλνπ, θαη ηδηαίηεξα ηεο Αξρηηεθηνληθήο θαη Πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο. 

 

(ζη) Γπζιεηηνπξγίαο ησλ δηθηχσλ κεηαθνξψλ θαη ηδηαίηεξα ησλ κέζσλ καδηθήο κεηαθνξάο, ησλ δηαθηλήζεσλ 

πεδψλ θαη πνδειαηηζηψλ θαη ησλ αηφκσλ κε εηδηθέο αλάγθεο. 

 

(δ) Τπνβάζκηζεο ησλ δεκνζίσλ ρψξσλ θαη αλάγθεο εκπινπηηζκνχ ηνπο. 

 

(ε) Έιιεηςεο ησλ αλαγθαίσλ ρψξσλ ζηάζκεπζεο. 

 

(ζ) πλχπαξμεο αζπκβίβαζησλ ρξήζεσλ. 

 

4.3 ηελ παξνχζα Έθζεζε θαηαβάιιεηαη πξνζπάζεηα κέζα απφ κηα αλάιπζε ζηξαηεγηθήο, ζηφρσλ θαη ηνκεαθψλ 

πνιηηηθψλ, λα γίλεη: 

(α) Δπαλαμηνιφγεζε ηεο γεληθήο ζηξαηεγηθήο αλάπηπμεο θαη ησλ ζηφρσλ ηνπ ρεδίνπ Πεξηνρήο γηα ην 

Παιαηφ Ππξήλα ηξνβφινπ, ιακβάλνληαο ππφςε ηηο ηδηαηηεξφηεηεο ηνπ ρψξνπ θαη ηηο αιιαγέο πνπ 

πξνέθπςαλ δηαρξνληθά, θαζψο θαη ηηο επηδηψμεηο ελφο ζχγρξνλνπ αζηηθνχ ζρεδηαζκνχ, κέζα ζην 

πλεχκα ηεο Έθζεζεο Αλαζεψξεζεο 2010 ηνπ Τπνπξγνχ Δζσηεξηθψλ γηα ην Σνπηθφ ρέδην Λεπθσζίαο. 
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(β) Γεληθή αλαζθφπεζε θαη αμηνιφγεζε ησλ εμειίμεσλ ζε επηκέξνπο ηνκείο θαη εηδηθά ζέκαηα αλάπηπμεο 

αλαθνξηθά κε ηε γεληθή πνιενδνκηθή αλάπηπμε ηεο πεξηνρήο ηνπ ρεδίνπ. 

(γ) Δπηζήκαλζε ησλ γεληθψλ πξνβιεκάησλ πνπ είραλ δηαπηζησζεί ζην επίπεδν ησλ βαζηθψλ πξνλνηψλ 

ηνπ ρεδίνπ θαηά ηελ έλαξμε ηεο εθπφλεζεο ηνπ ρεδίνπ Πεξηνρήο, θαη αμηνιφγεζε θαηά πφζν νη 

θαηεπζπληήξηεο γξακκέο γηα ηε δηακφξθσζε ησλ αλαγθαίσλ ηξνπνπνηήζεσλ, νη ζηφρνη θαη νη 

πξνζδνθίεο ηνπ ρεδίνπ έρνπλ επηηεπρζεί. 
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5. Άμνλεο θαη Δπηδηώμεηο 

5.1 Οη ηξεηο βαζηθνί άμνλεο νη νπνίνη δηέπνπλ ηφζν ηελ θνηλή Δπξσπατθή επηδίσμε, αιιά θαη ηηο επηδηψμεηο ζε 

εζληθφ επίπεδν, ζπλνςίδνληαη κέζα απφ ηελ αλάγθε πξνψζεζεο ηεο αεηθφξνπ, ηζφξξνπεο θαηλ ζθαηξηθά 

αληαγσληζηηθήο αλάπηπμεο, πνπ εμεηδηθεχεηαη ζηνπο αθφινπζνπο ζηξαηεγηθνχο ζηφρνπο: 

(α) Γηαζθάιηζε ησλ πξνυπνζέζεσλ γηα νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή ζπλνρή, κε έκθαζε ζηε ιήςε κέηξσλ γηα 

ηελ αλαβάζκηζε/ζηήξημε πεξηνρψλ πνπ παξνπζηάδνπλ πξνβιήκαηα αλαπηπμηαθήο ππνβάζκηζεο θαη 

πζηέξεζεο, θαη πξνζέιθπζε λέσλ κνξθψλ αλαπηχμεσλ θαη επελδπηηθψλ πξσηνβνπιηψλ. 

(β) πλεηή δηαρείξηζε, πξνζηαζία θαη απνθαηάζηαζε ηνπ πεξηβάιινληνο, ησλ θπζηθψλ πφξσλ θαη ηεο 

πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο θαη πξνβνιή θαη αλάδεημε ησλ ζπγθξηηηθψλ γεσγξαθηθψλ, θπζηθψλ, 

παξαγσγηθψλ θαη πνιηηηζηηθψλ πιενλεθηεκάησλ, ηεο Νήζνπ γεληθά, αιιά θαη θάζε πεξηθέξεηαο ηεο 

μερσξηζηά. 

(γ) Ηζφξξνπε, αιιά θαη αληαγσληζηηθή αλάπηπμε επηκέξνπο πεξηθεξεηψλ, ζηα πιαίζηα ελφο πνιπθεληξηθνχ 

ζπζηήκαηνο νηθηζκψλ. 
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6. Πνιενδνκηθόο ρεδηαζκόο θαη ηόρνη 

6.1 Καηά ζπλέπεηα, ε πξφθιεζε ηελ νπνία θαιείηαη λα αληηκεησπίζεη ν ρσξνηαμηθφο πξνγξακκαηηζκφο θαη 

ζρεδηαζκφο, γηα ηα επφκελα ρξφληα, είλαη ε δηάγλσζε θαη επίιπζε ησλ ζχγρξνλσλ πξνβιεκάησλ θαη ε 

αληηκεηψπηζε ησλ θηλδχλσλ θαη απεηιψλ, κε παξάιιειε αμηνπνίεζε ησλ πιενλεθηεκάησλ, ησλ δπλαηνηήησλ 

θαη ησλ επθαηξηψλ γηα αεηθφξν αλάπηπμε. 

6.2 Γηα ηελ αληηκεηψπηζε απηήο ηεο πξφθιεζεο, ζηα πιαίζηα ελφο νξζνινγηθνχ ζχγρξνλνπ νξάκαηνο είλαη 

απαξαίηεηε ε εηζαγσγή αλαλεσκέλσλ πνιηηηθψλ νη νπνίεο ζα απαληνχλ κε ζχγρξνλεο, επέιηθηεο θαη 

θαηλνηφκεο πνιηηηθέο ζε πθηζηάκελεο δπζρέξεηεο θαη λένπο θηλδχλνπο, φπσο : 

(α) Ζ δεκηνπξγία ή ζπληήξεζε ρσξηθψλ αληζνηήησλ κεηαμχ ησλ θπξίσλ θεληξηθψλ αζηηθψλ ζπγθξνηεκάησλ 

θαη ησλ δηαθφξσλ πεξηνρψλ ηνπο. 

(β) Ζ ζπλέρηζε ηεο ππνβάζκηζεο ζεκαληηθψλ θπζηθψλ θαη πνιηηηζηηθψλ πφξσλ. 

(γ) Ζ κε άκβιπλζε ηεο ζπλερηδφκελεο αληζφηεηαο πξφζβαζεο ζηα δίθηπα κεηαθνξψλ θαη επηθνηλσληψλ. 

(δ) Ζ παξάηαζε ηεο κε απνηειεζκαηηθήο αληηκεηψπηζεο ηεο εγθαηάιεηςεο θαη απνκφλσζεο νξηζκέλσλ 

αζηηθψλ πεξηνρψλ. 

(ε) Ο πεξηνξηζκφο ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ππνβαζκηζκέλσλ πεξηνρψλ ησλ αζηηθψλ ζπκπιεγκάησλ ζε 

εζληθφ, αιιά θαη ζε Δπξσπατθφ επίπεδν. 

6.3 Παξάιιεια, κηα ζεηξά παξαγφλησλ δεκηνπξγνχλ επθαηξίεο θαη δπλαηφηεηεο νη νπνίεο επηβάιιεηαη λα 

αμηνπνηεζνχλ νξζνινγηθά γηα λα αληηκεησπηζζνχλ ηα πθηζηάκελα δηαξζξσηηθά θαη γεσγξαθηθά κεηνλεθηήκαηα 



24 
ΕΚΘΕΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΗ 2014 ΓΙΑ ΣΟ ΧΕΔΙΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΛΑΙΟΤ ΠΤΡΗΝΑ ΣΡΟΒΟΛΟΤ 

ηεο πεξηνρήο ηνπ ρεδίνπ Πεξηνρήο Παιαηνχ Ππξήλα ηξνβφινπ. Σέηνηνη παξάγνληεο πνπ αθνξνχλ είηε 

ζπλνιηθά είηε επηκέξνπο πεξηνρέο είλαη: 

(α) Ζ αλάπηπμε θαη εηζαγσγή λέσλ ηερλνινγηψλ. 

(β) Ζ ζπλερήο βειηίσζε ησλ δηθηχσλ κεηαθνξψλ, ελέξγεηαο θαη επηθνηλσληψλ. 

(γ) Ζ αλάπηπμε δηθηχσλ, ηξφπσλ θαη κεζφδσλ ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ησλ θεληξηθψλ αζηηθψλ ζπγθξνηεκάησλ 

κε ηηο επηκέξνπο πεξηνρέο. 

(δ) Ζ ζπλερήο απνθέληξσζε ησλ νηθνλνκηθψλ δξαζηεξηνηήησλ, πνπ είλαη δπλαηφ λα ρσξνζεηεζνχλ ζηηο 

ππνβαζκηζκέλεο πεξηνρέο. 

(ε) Ζ ηάζε γηα ιεινγηζκέλε (βηψζηκε) δηαρείξηζε ηφζν ησλ θπζηθψλ πφξσλ, ηεο θχζεο θαη ηεο 

βηνπνηθηιφηεηαο θαη ησλ νηθνζπζηεκάησλ γεληθά, φζν θαη ηεο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο θαη ηνπ ηνπίνπ. 

6.4 Σα πην πάλσ πξνδηαγξάθνπλ ηα θχξηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πνιενδνκηθνχ πξνγξακκαηηζκνχ θαη ζρεδηαζκνχ, 

ν νπνίνο είλαη εληαίνο θαη δηαρξνληθφο, ψζηε λα θαιχςεη φιεο ηηο δηαζηάζεηο ηεο αλάπηπμεο ηεο πεξηνρήο 

απηήο. Ο ζρεδηαζκφο είλαη εληαίνο ψζηε λα δηαζθαιηζηεί ε ζπλνρή, ε ζπιιεηηνπξγία θαη ζπλέξγεηα κεηαμχ ηνπ 

ζπλφινπ ησλ παξαγσγηθψλ ρξήζεσλ θαη ησλ ζηνηρείσλ πνπ ηνλ απαξηίδνπλ, ψζηε λα βειηηζηνπνηεζνχλ ηα 

απνηειέζκαηα, κέζα απφ ηηο θνηλσληθέο - νηθνλνκηθέο δηεξγαζίεο, ζηα πιαίζηα πάληα ησλ αξρψλ ηεο 

βησζηκφηεηαο. Δίλαη επίζεο δηαρξνληθφο γηα λα θαηαζηεί δπλαηή ε πξνζαξκνγή ηνπ ρεδίνπ ζηηο 

κεηαβαιιφκελεο θαη ζπρλά απξφβιεπηεο ζπλζήθεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ αλάπηπμε. Δπίζεο πνιιέο 

παξάκεηξνη, φπσο θαη νη επηπηψζεηο ηνπο ζην ρψξν, ζπλεθηηκψληαη πξνζεθηηθά γηα ηε δηακφξθσζε ηεο 

θεληξηθήο θηινζνθίαο ηνπ ζρεδηαζκνχ, φπσο: 
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(α) Ζ αμηνπνίεζε ησλ πθηζηακέλσλ ζεηηθψλ παξαγφλησλ θαη ε δεκηνπξγία λέσλ πξννπηηθψλ ελίζρπζεο θαη 

δηεχξπλζεο ηεο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ παξνρή επθαηξηψλ απαζρφιεζεο 

θαη δηακνλήο, πνπ απνηεινχλ ηελ θηλεηήξην δχλακε ηεο κειινληηθήο αλάπηπμεο. 

(β) Ζ αμηνπνίεζε ησλ θπζηθψλ πφξσλ ηεο πεξηνρήο θαη ε ππνζηήξημε ηνπ εκπνξίνπ, ησλ ππεξεζηψλ θαη 

ηεο βηνκεραλίαο θαη βηνηερλίαο, δειαδή ησλ δηαθφξσλ νηθνλνκηθψλ δξαζηεξηνηήησλ γηα ηε δεκηνπξγία 

κηαο απηφλνκεο νηθνλνκίαο. 

(γ) Ζ ιεηηνπξγηθή νξγάλσζε/αλαβάζκηζε ηνπ πεξηβάιινληνο θαη πξνβνιή ηεο Πεξηνρήο ηνπ ρεδίνπ 

Πεξηνρήο Παιαηνχ Ππξήλα ηξνβφινπ θαη ε πξνβνιή ηνπ ραξαθηήξα, ηνπ ξφινπ θαη ηεο θπζηνγλσκίαο 

ηεο θάζε κίαο γεηηνληάο. 
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7. Όξηα θαη ζέζε Πεξηνρήο  

7.1 Γηνηθεηηθά, ε πεξηνρή ηνπ ρεδίνπ Πεξηνρήο εκπίπηεη ζηα φξηα ηνπ Γήκνπ ηξνβφινπ. Καιχπηεη έθηαζε 166,13 

εθηάξηα πεξίπνπ, δειαδή ην 6,57 % ηνπ Γήκνπ ηξνβφινπ (2528,54 εθηάξηα) θαη ην 0,95% ηεο ζπλνιηθήο 

έθηαζεο ηνπ Σνπηθνχ ρεδίνπ Λεπθσζίαο (17564,00 εθηάξηα), θαη πεξηιακβάλεη ηελ Πεξηνρή Δηδηθνχ 

Υαξαθηήξα ηξνβφινπ, ηηο Πεξηνρέο Δηδηθήο Πνιηηηθήο θαη ηηο γχξσ πεξηνρέο/γεηηνληέο, φπσο θαίλεηαη ζηνλ 

Πίνακα 7.1 πνπ αθνινπζεί.  

ΠΗΝΑΚΑ 7.1 

ΔΚΣΑΖ ΓΖ ΥΔΓΗΟΤ ΠΔΡΗΟΥΖ ΠΑΛΑΗΟΤ ΠΤΡΖΝΑ ΣΡΟΒΟΛΟΤ 

ΥΔΓΗΟ ΠΔΡΗΟΥΖ ΔΚΣΑΖ 

(Ha) 

Πεξηνρή Δηδηθνχ Υαξαθηήξα (ΠΔΥ) 22.65 

Πεξηνρή Δηδηθήο Πνιηηηθήο (ΠΔΠ) 24.93 

Πεξηνρέο/γεηηνληέο γχξσ απφ ηνλ Ππξήλα κέζα ζηα φξηα ηνπ ρεδίνπ Πεξηνρήο 118.55 

ΤΝΟΛΟ 166.13 

εκείσζε: Έθηαζε απφ λέα θηεκαηηθή βάζε Σκήκαηνο Κηεκαηνινγίνπ θαη Υσξνκεηξίαο  

 

7.2 Ζ πεξηνρή ηνπ ρεδίνπ Πεξηνρήο Παιαηνχ Ππξήλα ηξνβφινπ βξίζθεηαη βνξεηνδπηηθά ηνπ Γήκνπ ηξνβφινπ 

θαη γεηηνλεχεη βφξεηα κε ηα φξηα ηνπ Γήκνπ Λεπθσζίαο θαη δπηηθά κε ηα φξηα ηνπ Γήκνπ Έγθσκεο.  
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7.3 Ζ πεξηνρή ηνπ ρεδίνπ βξίζθεηαη ζε πςφκεηξν 175κ, ζηα λνηηνδπηηθά ηεο πεξηηεηρηζκέλεο πφιεο ηεο 

Λεπθσζίαο. Θα κπνξνχζε θαλείο λα πεη πσο ε πεξηνρή ηνπ ρεδίνπ Πεξηνρήο βξίζθεηαη πνιχ θνληά ζην 

αζηηθφ θέληξν Λεπθσζίαο, αθνχ απέρεη κφιηο 1,5 ρηι. απφ ην θέληξν ηεο Λεπθσζίαο.  

7.4 Ζ πεξηνρή εθηείλεηαη απφ ηε γέθπξα ηνπ πνηακνχ Πεδηαίνπ παξά ην Πξνεδξηθφ Μέγαξν ζηα βφξεηα, κέρξη ηε 

γέθπξα ηεο νδνχ Αιεμαλδξνππφιεσο ζηα λφηηα, θαη απφ ηε Λεσθφξν ηξνβφινπ ζηα αλαηνιηθά κέρξη ηελ νδφ 

Διαηψλσλ ζηα δπηηθά. Αθνινπζεί Οδικόρ Χάπηηρ ηεο πεξηνρήο.  

7.5 Ζ πεξηνρή ηνπ ρεδίνπ Πεξηνρήο Παιαηνχ Ππξήλα ηξνβφινπ θαίλεηαη ζηνλ Υάξηε 1 πνπ αθνινπζεί 
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Οδηθός Χάρηες περηοτής Στεδίοσ Περηοτής Παιαηού Πσρήλα Σηροβόιοσ 

Πεγή: Τκήκα Κηεκαηοιογίοσ θαη Χωροκεηρίας  
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Β. ΓΔΝΗΚΖ ΣΡΑΣΖΓΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ – ΥΡΖΔΗ ΓΖ 
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33 
ΕΚΘΕΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΗ 2014 ΓΙΑ ΣΟ ΧΕΔΙΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΛΑΙΟΤ ΠΤΡΗΝΑ ΣΡΟΒΟΛΟΤ 

8. Γεληθή ηξαηεγηθή Αλάπηπμεο 

8.1 Γεληθή επηδίσμε ηνπ ρεδίνπ είλαη ε αλαβάζκηζε ηεο ρσξηθήο δνκήο ηεο πεξηνρήο ηνπ παιαηνχ ππξήλα, σο 

βαζηθνχ ζπληειεζηή ζηε δηαδηθαζία αλαδσνγφλεζεο ηνπ θνηλσληθνχ ηζηνχ θαη βειηίσζεο ηεο πνηφηεηαο ηεο 

δσήο. Κχξηνο άμνλαο ηεο ρσξηθήο δνκήο ηνπ ππξήλα ηνπ ηξνβφινπ είλαη ε ηδηαίηεξε θπζηνγλσκία ηνπ 

δνκεκέλνπ, θπζηθνχ θαη θνηλσληθνχ πεξηβάιινληνο ηεο πεξηνρήο, ε πξνζηαζία θαη νξγάλσζε ηεο νπνίαο ζα 

εληζρχζεη ηφζν ηελ νηθηζηηθή αλάπηπμε φζν θαη ηηο ππφινηπεο δξαζηεξηφηεηεο, γηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ 

αλαγθψλ ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο, αιιά θαη ηνπ επξχηεξνπ αζηηθνχ πιεζπζκνχ. 

8.2 Ο βαζηθφο ιφγνο πνπ θξίζεθε απαξαίηεηε ε εηνηκαζία ηνπ ρεδίνπ Πεξηνρήο, θαη ν βαζηθφο ζηφρνο ηεο Γεληθήο 

ηξαηεγηθήο Αλάπηπμεο πνπ πηνζεηήζεθε, είλαη ε αλαδσνγφλεζε ηεο πεξηνρήο. Ζ πξαθηηθή έλλνηα ηεο 

αλαδσνγφλεζεο πξνζεγγίδεηαη σο ην αλακελφκελν θνηλσληθφ απνηέιεζκα κε θχξην άμνλα ηελ ελίζρπζε ηεο 

θνηλσληθήο δνκήο θαη ηνπ νηθηζηηθνχ ραξαθηήξα ηεο πεξηνρήο, κε φιεο ηηο απαξαίηεηεο ππνζηεξηθηηθέο 

δηεπθνιχλζεηο. Σν ζχλνιν ηεο ηξαηεγηθήο θαζψο θαη ην θάζκα ησλ πξνλνηψλ ηνπ ρεδίνπ απνηεινχλ 

εξγαιεία γηα ζηήξημε απηνχ ηνπ θπξίαξρνπ ζηφρνπ. Ζ πεξηβαιινληηθή αλαβάζκηζε ηεο πεξηνρήο ηνπ παιαηνχ 

ππξήλα, ε πξνζηαζία ηεο νηθηζηηθήο ρξήζεο, θαη ε παξνρή βαζηθψλ δηεπθνιχλζεσλ, δηαζθαιίδεη 

πιενλεθηήκαηα πνηφηεηαο θαη αλέζεσλ γηα παξακνλή ησλ θαηνίθσλ θαη γηα πξνζέιθπζε λέσλ δεπγαξηψλ θαη 

νηθνγελεηψλ. 

8.3 Ο παιηφο ππξήλαο ηξνβφινπ απνηειεί κέξνο ελφο επξχηεξνπ νξγαληθνχ ζπλφινπ θαη θαηά ζπλέπεηα ζην 

ρέδην Πεξηνρήο ζα πξέπεη λα πηνζεηείηαη θαη λα εθαξκφδεηαη ε Γεληθή ηξαηεγηθή Αλάπηπμεο ηνπ Σνπηθνχ 

ρεδίνπ Λεπθσζίαο (Δγθξηκέλνπ 2012), ε νπνία ζηεξίδεηαη ζηελ αξρή ηεο νξγαλσκέλεο θαη ελνπνηεκέλεο 

αλάπηπμεο ηεο επξχηεξεο Λεπθσζίαο, θαζψο θαη νη βαζηθνί ηνπ ζηφρνη, κε ηελ ηδηαίηεξε έκθαζε ζε φζνπο 

ζηφρνπο έρνπλ άκεζε εθαξκνγή ζηελ πεξηνρή κειέηεο ή/θαη ζηελ θιίκαθα ηεο. 
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8.4 Δπνκέλσο ην ρέδην Πεξηνρήο Παιαηνχ Ππξήλα ηξνβφινπ πξέπεη λα πηνζεηεί ηα αθφινπζα κέξε: 

(α) Σελ Γεληθή ηξαηεγηθή Αλάπηπμε θαη ηνπο Βαζηθνχο ηφρνπο ηνπ ηζρχνληνο Σνπηθνχ ρεδίνπ 

Λεπθσζίαο (Δγθξηκέλν 2012) 

(β) Σνπο Βαζηθνχο ηφρνπο ηνπ ρεδίνπ Πεξηνρήο (Δγθξηκέλν 2008). 

8.5 Οη βαζηθνί ζηφρνη ηνπ ρεδίνπ Πεξηνρήο, νη νπνίνη πξέπεη λα επηηεπρζνχλ γηα ηελ αλαβάζκηζε ηεο νξγάλσζεο 

ηνπ νηθηζκνχ θαη ηελ επίιπζε ησλ πξνβιεκάησλ πνπ αληηκεησπίδνληαη ζηελ πεξηνρή κειέηεο είλαη νη 

αθφινπζνη: 

(α) Ζ επίηεπμε ηζνξξνπίαο κεηαμχ ηεο πξνζηαζίαο ηεο θπζηνγλσκίαο θαη ηεο εληαηηθνπνίεζεο ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ, δηαζθαιίδνληαο ηε δσηηθφηεηα θαη βησζηκφηεηα ηνπ παιαηνχ ππξήλα, 

(β) ε αλαβίσζε ηεο πεξηνρήο, κε ην ζεβαζκφ θαη αλάδεημε ηεο αξρηηεθηνληθήο θιεξνλνκηάο θαη ε 

ζπκπιήξσζε ηνπ θάζκαηνο ησλ πνιηηηζηηθψλ θαη ησλ ζπλαθψλ δξαζηεξηνηήησλ, 

(γ) ε πνηνηηθή αλαβάζκηζε ηνπ ρψξνπ, κε έκθαζε ζηε βειηίσζε ησλ αλέζεσλ δσήο ηεο εξγαζίαο, ηεο 

πνηφηεηαο ηνπ δνκεκέλνπ πεξηβάιινληνο, ηεο αηζζεηηθήο θαη ηεο πξνβνιήο ηνπ ρψξνπ, 

(δ) ε ελδπλάκσζε ησλ ρξήζεσλ κε ηελ αμηνπνίεζε ηνπ πθηζηάκελνπ νηθνδνκηθνχ απνζέκαηνο/δπλακηθνχ 

ηνπ ρψξνπ θαη ε δηαηήξεζε ηεο πξνζειθπζηηθφηεηαο ηνπ γηα επηιεγκέλεο δηεπθνιχλζεηο, 

(ε) ν εθζπγρξνληζκφο ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο, ηεο νξγάλσζεο θαη ησλ δηθηχσλ ππνδνκήο ηνπ ρψξνπ 

ζχκθσλα κε ηηο ζεκεξηλέο απαηηήζεηο, 
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(ζη) ε δηαζθάιηζε επαξθνχο θαη θαηάιιειεο γεο γηα θάζε ηνκέα απαζρφιεζεο ζηελ ππφ κειέηε πεξηνρή, 

(δ) ε πξνζέιθπζε λένπ κφληκνπ πιεζπζκνχ, έηζη ψζηε λα δηεπξπλζεί θαη εκπινπηηζζεί ε πιεζπζκηαθή 

βάζε ηνπ Παιηνχ Ππξήλα, 

(ε) ε δηαζθάιηζε ησλ αλαγθαίσλ ζπλζεθψλ θαη ηεο ππνδνκήο γηα ελζάξξπλζε ηεο πξαγκαηνπνίεζεο 

δηαθηλήζεσλ ζην εζσηεξηθφ ηνπ ππξήλα θαη πξνο άιινπο θνληηλνχο πξννξηζκνχο κε κέζα θηιηθά πξνο 

ην πεξηβάιινλ (π.ρ. πεδνθίλεζε θαη πνδήιαηα), θαζψο θαη δηεπθφιπλζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ 

ζπζηήκαηνο δεκφζησλ ζπγθνηλσληψλ ζε ηνπηθφ επίπεδν. 

(ζ) ε ξχζκηζε ηεο θπθινθνξίαο θαη ζηάζκεπζεο νρεκάησλ γηα ηελ εμππεξέηεζε ηεο απξφζθνπηεο θαη 

βηψζηκεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Παιαηνχ Ππξήλα, 

(η) ε βειηίσζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ νδηθνχ δηθηχνπ θαη ε ηζφξξνπε ρξήζε ηνπ απφ δηάθνξα κέζα 

θπθινθνξίαο κε ηελ εθαξκνγή κέηξσλ θπθινθνξηαθήο δηαρείξηζεο, 

(ηα) ε απνζάξξπλζε ηεο δηακπεξνχο θπθινθνξίαο ε θαη κείσζε ηεο ηαρχηεηαο ησλ νρεκάησλ κε ηελ 

εθαξκνγή κέηξσλ θπθινθνξηαθήο χθεζεο, 

(ηβ) ε πξνζηαζία θαη αλαβάζκηζε ηεο πνηφηεηαο ζεκαληηθψλ ζηνηρείσλ ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο 

(Πεδηαίνο πνηακφο θιπ), 

(ηγ) ε δηαζθάιηζε ζηνηρείσλ θαη ηκεκάησλ ηνπ ππξήλα κε εηδηθφ ηζηνξηθφ, πνιηηηζηηθφ θαη αξρηηεθηνληθφ 

ελδηαθέξνλ θαη ε θαηάιιειε αμηνπνίεζε/πξνβνιή ηνπο, 
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(ηδ) ε αμηνπνίεζε ησλ ζπγθξηηηθψλ πιενλεθηεκάησλ θαη ηνπ επηδησθφκελνπ ξφινπ ηνπ Παιαηνχ Ππξήλα ζε 

ζρέζε κε άιιεο πεξηνρέο ηνπ ηξνβφινπ θαη ηεο Λεπθσζίαο. 

8.6 Αλαγθαία πξνυπφζεζε γηα ηελ επηηπρή έληαμε ηνπ παιαηνχ ππξήλα ηξνβφινπ ζηνλ επξχηεξν αζηηθφ ρψξν 

είλαη ε επίηεπμε ηφζν ησλ γεληθψλ ζηφρσλ ηνπ Σνπηθνχ ρεδίνπ Λεπθσζίαο πνπ αθνξνχλ επηκέξνπο ηνκείο 

αλάπηπμεο, φζν θαη ησλ ζπγθεθξηκέλσλ δεζκεχζεσλ/δεδνκέλσλ πνπ έρνπλ άκεζε ή έκκεζε ζρέζε κε ηελ 

πεξηνρή κειέηεο. Οη αθφινπζεο πξφλνηεο θαη πνιηηηθέο ηνπ Σνπηθνχ ρεδίνπ Λεπθσζίαο, γηα θάζε ηνκέα 

μερσξηζηά πνπ ζα αλαιπζνχλ ζην Γ’ κέξνο ηεο έθζεζεο απηήο, ζεσξνχληαη ζηξαηεγηθήο ζεκαζίαο θαη δελ 

πξέπεη λα αλαηξνχληαη ή ηξνπνπνηνχληαη απφ ην ηειηθφ πεξηερφκελν ηνπ ρεδίνπ Πεξηνρήο. 
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9. Πιεζπζκόο 

9.1 Ζ ελνξίαο Υξπζειενχζαο κεγέζνπο 611,5 εθηαξίσλ, ηνπ Γήκνπ ηξνβφινπ, πεξηιακβάλεη ζηα φξηα ηεο ηελ 

πεξηνρή ηνπ ρεδίνπ Πεξηνρήο (166,13 εθηάξηα). Σν ρέδην πεξηνρήο θαηαιακβάλεη ην 27% ηεο έθηαζεο ηεο. 

χκθσλα κε ηελ απνγξαθή ηεο ηαηηζηηθήο Τπεξεζίαο ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ 2011, ν πθηζηάκελνο 

πιεζπζκφο ηεο ελνξίαο Υξπζειενχζαο ππνινγίδεηαη ζε 17.386 πεξίπνπ άηνκα, πνπ αληηπξνζσπεχεη πεξίπνπ 

ην 25,60% ηνπ ζπλνιηθνχ πιεζπζκνχ ηνπ Γήκνπ ηξνβφινπ. Αλ ππνινγίζνπκε θαηά πξνζέγγηζε φηη εθφζνλ ν 

πιεζπζκφο ηεο ελνξίαο Υξπζειενχζαο ην 2001 ήηαλ 16258 άηνκα θαη ν πιεζπζκφο ηεο πεξηνρήο ηνπ ρεδίνπ 

5200 άηνκα, ζχκθσλα κε εθηίκεζε ηεο ηαηηζηηθήο Τπεξεζίαο, ηφηε ζεσξψληαο θαηά πξνζέγγηζε φηη ν 

ζεκεξηλφο πιεζπζκφο ηεο πεξηνρήο ηνπ ρεδίνπ ζα παξνπζηάδεη ηνπιάρηζηνλ ηελ ίδηα αχμεζε κε ηελ ελνξία 

πνπ εκπίπηεη, ηφηε ν πιεζπζκφο ηεο πεξηνρήο ηνπ ρεδίνπ ζα είλαη πεξίπνπ ηεο ηάμεο ησλ 5560 αηφκσλ. 

9.2 Σα πεξηζψξηα πνζνηηθήο αχμεζεο ηνπ πιεζπζκνχ κε βάζε ηνπο θαζνξηζκέλνπο ζπληειεζηέο αλάπηπμεο, γηα 

ηελ πεξηνρή ηνπ ρεδίνπ (βιέπε Πίνακα 12.1), ππνινγίδεηαη πεξίπνπ ζηηο 12000 άηνκα, γεγνλφο δηπιάζην ηνπ 

πθηζηάκελνπ πιεζπζκνχ. Ζ πξνζέγγηζε ηνπ ρεδίνπ ζηνλ θαζνξηζκφ ησλ πνιενδνκηθψλ δσλψλ δελ 

απνζθνπεί ζηε ξχζκηζε ηνπ επηπέδνπ ηνπ πιεζπζκνχ ζηελ πεξηνρή κε αλάινγεο πξφλνηεο, αιιά ρξεζηκεχεη 

σο εξγαιείν ειέγρνπ θαη πεξηβαιινληηθήο αλαβάζκηζεο ηεο αλάπηπμεο. Αθνινπζεί Πίνακαρ 9.1 φπνπ 

θαηαγξάθεηαη ζχκθσλα κε ηηο απνγξαθέο ηεο ηαηηζηηθήο Τπεξεζίαο ε πιεζπζκηαθή εμέιημε ηεο πεξηνρήο ηνπ 

ρεδίνπ θαηά ην 2001 θαη 2011 φπνπ έρνπκε απφ ηελ ηαηηζηηθή Τπεξεζία θαη ηνλ πιεζπζκφ ησλ ελνξηψλ. 
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ΥΔΓΗΟ ΠΔΡΗΟΥΖ ΠΑΛΑΗΟΤ ΠΤΡΖΝΑ ΣΡΟΒΟΛΟΤ 

ΠΗΝΑΚΑ 9.1: ΚΑΣΑΝΟΜΖ ΚΑΗ ΜΔΣΑΒΟΛΔ ΠΛΖΘΤΜΟΤ ΥΔΓΗΟΤ ΠΔΡΗΟΥΖ 2001-2011 

ΠΔΡΗΟΥΖ ΠΛΖΘΤΜΟ 

1973 

ΠΛΖΘΤΜΟ 

1976 

ΠΛΖΘΤΜΟ 

1982 

ΠΛΖΘΤΜΟ 

1992 

ΠΛΖΘΤΜΟ 

2001 

ΠΛΖΘΤΜΟ 

2011 

ΜΔΣΑΒΟΛΖ 

1973 - 1976 

ΜΔΣΑΒΟΛΖ 

1976 - 1982 

ΜΔΣΑΒΟΛΖ 

1982 - 1992 

ΜΔΣΑΒΟΛΖ 

1992 - 2001 

ΜΔΣΑΒΟΛΖ 

2001 - 2011 

ΜΔΡΗΓΗΟ 

ΠΛΖΘΤΜΟΤ 

2001 

ΜΔΡΗΓΗΟ 

ΠΛΖΘΤΜΟΤ 

2011 

ΔΝΟΡΗΑ 

ΥΡΤΔΛΔΟΤΑ 

/ / / / 16258 17386 / / / / 106,94% 27,78% 25,60% 

ΠΔΡΗΟΥΖ 

ΥΔΓΗΟΤ 

/ / / / 5200 5560 / / / / 106,92% 8,89% 8,19% 

ΓΖΜΟ 

ΣΡΟΒΟΛΟΤ 

18853 28098 42964 51499 58525 67904 149,04% 152,90% 119,87% 113,64% 116,03% 100,00% 100,00% 

 

εκείσζε: 1). Σα ζηνηρεία πιεζπζκνχ πξνέξρνληαη απφ ηελ ηαηηζηηθή Τπεξεζία 

2). Όπνπ / = δελ ππάξρνπλ θαηαγξακκέλα ζηνηρεία ή δελ εθηηκήζεθαλ απφ ηελ ηαηηζηηθή Τπεξεζία. 

 

9.3 Απφ ηα πιεζπζκηαθά δεδνκέλα πνπ παξνπζηάδνληαη ζηηο 5 ηειεπηαίεο απνγξαθέο πιεζπζκνχ (1973, 1982, 

1992, 2001, 2011), δηαθαίλεηαη κία ζρεηηθή αχμεζε ζηνλ πιεζπζκφ ηνπ ηξνβφινπ, κε θπζηθά επηβξάδπλζε 

ηνπ ξπζκνχ απηνχ ηα ηειεπηαία ρξφληα, ιφγσ ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο ππνγελλεηηθφηεηαο πνπ εκθαλίδεηαη 

παγθχπξηα. Ζ πεξηνρή κειέηεο ηνπ ρεδίνπ αληηκεησπίδεη ηα ίδηα ραξαθηεξηζηηθά κε ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ 

Γήκνπ ηξνβφινπ. Απ’ φηη θαίλεηαη δελ ππάξρνπλ ζνβαξά δεκνγξαθηθά πξνβιήκαηα πνπ έρνπλ άκεζε ζρέζε 

κε ηε κεηαθίλεζε πιεζπζκνχ πξνο άιιεο πεξηνρέο ιφγσ έιιεηςεο ηνπηθήο απαζρφιεζεο.  

9.4 Απφ ηα ππάξρνληα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία πξνθχπηεη φηη ν Γήκνο ηξνβφινπ είρε αχμεζε πιεζπζκνχ σο 

επαθφινπζν ησλ γεγνλφησλ ηνπ 1974 θαη ηεο πξνζθπγνπνίεζεο, θαζψο θαη ηεο γεληθφηεξεο ηάζεο 
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αζηηθνπνίεζεο. Απφ ην έηνο 1982 θαη κεηά παξαηεξείηαη θαη επηβεβαηψλεηαη ε επηβξάδπλζε ηνπ ξπζκνχ 

αχμεζεο ηνπ πιεζπζκνχ ζην Γήκν ηξνβφινπ, κε θάπνηα ειαθξά άλνδν θαηά ηελ ηειεπηαία δεθαεηία, ρσξίο 

απηφ λα δηαθαίλεηαη φηη ζα ζπλερηζηεί θαη ζην κέιινλ. 

9.5 Απφ ζηνηρεία ηεο ηαηηζηηθήο Τπεξεζίαο ζρεηηθά κε ηελ Ζιηθηαθή Γηάξζξσζε ηνπ Πιεζπζκνχ πξνθχπηεη φηη ε 

ελνξία Υξπζειενχζαο, ηκήκα ηεο νπνίαο απνηειεί θαη ηελ πεξηνρή ηνπ ρεδίνπ Πεξηνρήο, ραξαθηεξίδεηαη απφ 

ζρεηηθά λέν πιεζπζκφ, αθνχ ε ειηθηαθή νκάδα άλσ ησλ 65 ζπγθεληξψλεη πνζνζηφ κφιηο 14,45%. Δλδεηθηηθά 

αλαθέξεηαη φηη ην αληίζηνηρν πνζνζηφ ζην ζχλνιν ηνπ Σνπηθνχ ρεδίνπ Λεπθσζίαο βξίζθεηαη ζην 12,99%. 

Αληηζέησο σζηφζν, ε ειηθηαθή νκάδα 0 – 19 ζπγθεληξψλεη πνζνζηφ 19,46% ηνπ ζπλνιηθνχ πιεζπζκνχ ηε 

ζηηγκή πνπ ην αληίζηνηρν πνζνζηφ ζην ζχλνιν ηνπ Σνπηθνχ ρεδίνπ βξίζθεηαη ζην 20,62%. εκαληηθφ είλαη λα 

αλαθεξζεί φηη φπσο θαίλεηαη ζηνλ Πίνακα 9.2 πνπ αθνινπζεί, ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ηνπ πιεζπζκνχ 

εκπίπηεη ζηηο κεζαίεο ειηαθέο νκάδεο, πνπ θαηαδεηθλχεη φηη ε κάδα ηνπ πιεζπζκνχ αθνξά ηελ ηάμε ηνπ 

νηθνλνκηθά ελεξγνχ πιεζπζκνχ, πνπ εξγάδεηαη ηφζν εληφο φζν θαη ζηνλ πεξίγπξν ηεο πεξηνρήο ηνπ ρεδίνπ, 

ρσξίο απηφο λα εμαλαγθαζηεί λα κεηαζηεγαζηεί γηα ιφγνπο εμεχξεζεο εξγαζίαο ζε άιιεο πην καθξηλέο 

πεξηνρέο. 
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ΥΔΓΗΟ ΠΔΡΗΟΥΖ ΠΑΛΑΗΟΤ ΠΤΡΖΝΑ ΣΡΟΒΟΛΟΤ 

ΠΗΝΑΚΑ 9.2: ΠΛΖΘΤΜΟ ΚΑΣΑ ΖΛΗΚΗΑ, 1.10.2011 

ΠΔΡΗΟΥΖ ΖΛΗΚΗΑ ΤΝΟΛΟ 

 0 έσο 

19 

Πνζνζηό 20 έσο 

39 

Πνζνζηό 40 έσο 

64 

Πνζνζηό 65 έσο 

80+ 

Πνζνζηό  

ΔΝΟΡΗΑ 

ΥΡΤΔΛΔΟΤΑ 

3384 19,46% 5786 33,28% 5704 32,81% 2512 14,45% 17386 

ΓΖΜΟ 

ΣΡΟΒΟΛΟΤ 

13738 20,23% 22546 33,20% 21931 32,30% 9689 14,27% 67904 

ΤΝΟΛΟ 

ΓΖΜΧΝ 

ΣΟΠΗΚΟΤ 

ΥΔΓΗΟΤ 

ΛΔΤΚΧΗΑ 

48988 20,62% 82063 34,55% 75629 31,84% 30841 12,99% 237521 

 

εκείσζε: ηνηρεία απφ ηαηηζηηθή Τπεξεζία 

 

9.6 Σα ζεηηθά απηά δεκνγξαθηθά δεδνκέλα δηαζθαιίδνπλ πξννπηηθέο θπζηνινγηθήο αλάπηπμεο ηεο πεξηνρήο, 

ρσξίο νπζηαζηηθή εγγελή πξνβιήκαηα φπσο ε γήξαλζε ηνπ πιεζπζκνχ. Ζ παξαπέξα αχμεζε ηνπ πιεζπζκνχ 

ζην κέιινλ πξνβιέπεηαη φηη ζα ζπλερηζηεί ελδερνκέλσο κε κεησκέλν ξπζκφ. 
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9.7 Ζ πξφγλσζε ηεο δνκήο θαη ηεο ζχλζεζεο ηνπ κφληκνπ πιεζπζκνχ ηεο πεξηνρήο ηνπ ρεδίνπ απνηειεί βάζε 

γηα ηελ έγθαηξε δηαζθάιηζε ηεο αλαγθαίαο ιεηηνπξγηθήο ππνδνκήο, ησλ θνηλσληθψλ, θνηλνηηθψλ, εκπνξηθψλ θαη 

άιισλ ππεξεζηψλ θαη δηεπθνιχλζεσλ, θαζψο θαη ελαιιαθηηθψλ κνξθψλ απαζρφιεζεο πνπ ζα ππνβνεζήζνπλ 

ζηε ζπλέρηζε ηνπ ζεηηθνχ δεκνγξαθηθνχ ηζνδπγίνπ θαη ηελ απνηξνπή ηεο πιεζπζκηαθήο απνςίισζεο ηεο 

πεξηνρήο. 

9.8 Δπίζεο απφ ηα πην πάλσ πξνθχπηεη φηη ε πνιηηηθή ηνπ ρεδίνπ Πεξηνρήο 2008 ζα πξέπεη λα εμαθνινπζήζεη λα 

απνβιέπεη ζηε: 

(α) ηαδηαθή αχμεζε ηνπ πιεζπζκνχ. 

(β) Πξνζέιθπζε λένπ κφληκνπ πιεζπζκνχ ζηελ πεξηνρή κειέηεο, ζε ζπλδπαζκφ κε πξνγξακκαηηζκέλε 

παξνρή θηλήηξσλ ζηα πιαίζηα κηαο επξχηεξεο νηθνλνκηθήο πνιηηηθήο. 

(γ) Δλζάξξπλζε γηα αλάιεςε πξνγξάκκαηνο νηθηζηηθήο αλάπηπμεο πνπ ππνβνεζά ζηελ πξνζέιθπζε 

αθελφο λένπ πιεζπζκνχ θαη αθεηέξνπ ζηε ζηέγαζε απηνρζφλσλ νηθνγελεηψλ. 

9.9 ηνλ Πίνακα 9.3 πνπ αθνινπζεί, θαίλεηαη φηη κε βάζε ζηαηηζηηθέο εθηηκήζεηο, νη πην πάλσ επηδηψμεηο είλαη 

εθηθηέο θαη φηη ν πιεζπζκφο ηεο ελνξίαο Υξπζειενχζαο ζα αλέιζεη ζηηο 21455 πεξίπνπ άηνκα κέρξη ην έηνο 

2021 θαη 40330 πεξίπνπ άηνκα κέρξη ην έηνο 2031. Καη’ επέθηαζε, αλάινγα αλακέλεηαη λα απμεζεί θαη ν 

πιεζπζκφο ηνπ ρεδίνπ Πεξηνρήο πνπ απνηειεί ηκήκα ηεο πην πάλσ ελνξίαο. Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη πέξαλ 

ηεο θπζηθήο αχμεζεο ηνπ πθηζηάκελνπ πιεζπζκνχ, ε γεληθή αχμεζε ηνπ πιεζπζκνχ ζα νθείιεηαη θαηά θχξην 

ιφγν ζηελ εγθαηάζηαζε λέσλ θαη λεαξψλ νηθνγελεηψλ, θαζψο θαη ληφπησλ νηθνγελεηψλ, γεγνλφο πνπ ζα 

επηηεπρζεί κε παξνρή δηαθφξσλ θηλήηξσλ φπσο π.ρ. δεκηνπξγία λέσλ επθαηξηψλ εξγαζίαο ζηελ επξχηεξε 
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πεξηνρή, αμηνπνίεζε ηνπ ζεκαληηθνχ παιαηνχ νηθηζηηθνχ απνζέκαηνο ηεο πεξηνρήο, αλαπιήξσζε κε 

αμηφινγσλ νηθνδνκψλ κε θαηαζθεπή λέσλ θ.ν.θ. 

ΥΔΓΗΟ ΠΔΡΗΟΥΖ ΠΑΛΑΗΟΤ ΠΤΡΖΝΑ ΣΡΟΒΟΛΟΤ 

ΠΗΝΑΚΑ 9.3: ΚΑΣΑΝΟΜΖ ΠΛΖΘΤΜΟΤ ΠΔΡΗΟΥΖ 2001-2011 ΚΑΗ ΔΚΣΗΜΖΖ 2023 - 2033 

ΠΔΡΗΟΥΖ ΠΛΖΘΤΜΟ 2001 ΠΛΖΘΤΜΟ 2011 ΠΛΖΘΤΜΟ 2023 

(ΑΠΟ ΔΚΣΗΜΖΖ 

ΣΑΣΗΣΗΚΖ 

ΤΠΖΡΔΗΑ) 

ΔΚΣΗΜΖΖ 

ΠΛΖΘΤΜΟΤ 

2033 

ΔΝΟΡΗΑ 

ΥΡΤΔΛΔΟΤΑ 

16132 17386 21455 40330 

ΠΔΡΗΟΥΖ ΥΔΓΗΟΤ 5200 5560 7395 13000 

 

εκείσζε: Σα ζηνηρεία πιεζπζκνχ 2001 θαη 2011 γηα ηελ ελνξία Υξπζειενχζαο απφ επίζεκεο απνγξαθέο πιεζπζκνχ 

ηεο ηαηηζηηθήο Τπεξεζίαο, ελψ ν πιεζπζκφο ηεο πεξηνρήο ηνπ ρεδίνπ ην 2011 θαηά πξνζέγγηζε. Ζ εθηίκεζε ηνπ 

πιεζπζκνχ γηα ην 2023 πξνθχπηεη απφ ηελ πιεζπζκηαθή απνγξαθή ηνπ 2011 ρ 1,33 (ζπληειεζηήο κεηαβνιήο απφ 

ηαηηζηηθή Τπεξεζία). Ζ εθηίκεζε ηνπ πιεζπζκνχ γηα ην 2033 πξνθχπηεη απφ ηελ πιεζπζκηαθή απνγξαθή ηνπ 2001 ρ 

2,50 (ζπληειεζηήο κεηαβνιήο απφ ηαηηζηηθή Τπεξεζία). 
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10. Απαζρόιεζε 

10.1 Ζ νηθνλνκία ηεο πεξηνρήο ηνπ Σνπηθνχ ρεδίνπ παιαηφηεξα βαζηδφηαλ ζηε γεσξγία θαη ην εκπφξην, πνπ 

απνηεινχζαλ ηνπο βαζηθνχο ηνκείο ηεο απαζρφιεζεο θαη εηζνδήκαηνο. Ζ ζπγθέληξσζε πιεζπζκνχ κεηά ην 

1974 ζηελ πεξηνρή ηνπ ρεδίνπ, πνπ εκπίπηεη ζην επξχηεξν αζηηθφ ζπγθξφηεκα Λεπθσζίαο θαη βξίζθεηαη ζε 

θνληηλή απφζηαζε απφ ην θέληξν ηεο πφιεο, έρεη νδεγήζεη ζηελ αλαθαηαλνκή ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ πξνο 

φθεινο ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ εκπνξίνπ θαη ησλ ππεξεζηψλ. 

10.2 Σα πην πάλσ εθθξάδνληαη θαη ζηε ζηαηηζηηθή θαηαλνκή ηεο απαζρφιεζεο ζην Γήκν ηξνβφινπ, φπνπ κε βάζε 

ηα ζηνηρεία ηεο απνγξαθήο ηνπ 2011, πνζνζηφ 0,21% ηνπ πιεζπζκνχ εξγάδεηαη ζηνλ πξσηνγελή ηνκέα ηεο 

νηθνλνκίαο, πνζνζηφ 14,28% ζηνλ δεπηεξνγελή ηνκέα θαη πνζνζηφ 84,61% ζηνλ ηξηηνγελή ηνκέα, φπσο 

θαίλεηαη ζηνλ Πίνακα 10.1 πνπ αθνινπζεί. Ο ηνκέαο δξαζηεξηφηεηαο κε ζεκαληηθή δηαθνξά απφ ηνπο 

ππφινηπνπο, παξακέλεη ν ηνκέαο ησλ ππεξεζηψλ ηφζν γηα ηελ πεξηνρή ηνπ Γήκνπ ηξνβφινπ, φζνλ θαη γηα 

νιφθιεξε ηελ πεξηνρή ηνπ Σνπηθνχ ρεδίνπ Λεπθσζίαο, κε εμαηξνπκέλεο θαη ηεο πεξηνρήο ηνπ ρεδίνπ 

Πεξηνρήο Παιαηνχ Ππξήλα ηξνβφινπ. 
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ΥΔΓΗΟ ΠΔΡΗΟΥΖ ΠΑΛΑΗΟΤ ΠΤΡΖΝΑ ΣΡΟΒΟΛΟΤ 

ΠΗΝΑΚΑ 10.1: ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΟΗ ΚΑΣΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΑ, 1.10.2011 

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΑ   

ΠΔΡΗΟΥΖ ΠΡΧΣΟΓΔΝΖ 

ΣΟΜΔΑ 

ΓΔΤΣΔΡΟΓΔΝΖ 

ΣΟΜΔΑ 

ΣΡΗΣΟΓΔΝΖ ΣΟΜΔΑ ΓΔ ΓΖΛΧΘΖΚΔ   

 ΤΝΟΛΟ 

ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΧΝ 

ΠΟΟΣΟ ΤΝΟΛΟ 

ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΧΝ 

ΠΟΟΣΟ ΤΝΟΛΟ 

ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΧΝ 

ΠΟΟΣΟ ΤΝΟΛΟ 

ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΧΝ 

ΠΟΟΣΟ ΤΝΟΛΟ 

ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΧΝ 

ΠΟΟΣΟ 

ΓΖΜΟ 

ΣΡΟΒΟΛΟΤ 

53 0,21% 3507 14,28% 20779 84,61% 221 0,90% 24560 100% 

ΤΝΟΛΟ 

ΓΖΜΧΝ 

ΣΟΠΗΚΟΤ 

ΥΔΓΗΟΤ 

ΛΔΤΚΧΗΑ 

478 0,38% 18191 14,29% 107049 84,10% 1570 1,23% 127288 100% 

 

εκείσζε: ηνηρεία απφ ηαηηζηηθή Τπεξεζία 

 

10.3 χκθσλα κε ηα πθηζηάκελα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία (απνγξαθέο 2001 & 2011), νη νηθνλνκηθά ελεξγνί θάηνηθνη ηνπ 

Γήκνπ ηξνβφινπ παξνπζηάδνπλ κείσζε απφ 27697 άηνκα ην 2001, ζε 24560 άηνκα ην 2011 ελψ ζε 

νιφθιεξε ηελ πεξηνρή ηνπ Σνπηθνχ ρεδίνπ Λεπθσζίαο, νη νηθνλνκηθά ελεξγνί θάηνηθνη παξνπζηάδνπλ αχμεζε 

απφ 93334 άηνκα ην 2001, ζε 127288 άηνκα ην 2011. Αλάινγε κείσζε κε ηελ πεξηνρή ηνπ Γήκνπ ηξνβφινπ 
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αλακέλεηαη θαη ζηελ ελνξία Υξπζειενχζαο θαη θαη’ επέθηαζε ζηελ πεξηνρή ηνπ ρεδίνπ. Σα επηκέξνπο 

ζηνηρεία, αλά ηνκέα νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο θαηαγξάθνληαη ζηνλ Πίνακα 10.2 πνπ αθνινπζεί. 

ΥΔΓΗΟ ΠΔΡΗΟΥΖ ΠΑΛΑΗΟΤ ΠΤΡΖΝΑ ΣΡΟΒΟΛΟΤ 

ΠΗΝΑΚΑ 10.2: ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΟΗ ΚΑΣΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΑ 2001-2011 

ΠΔΡΗΟΥ

Ζ 

2001 2011 

 ΠΡΧΣΟΓΔΝ

Ζ ΣΟΜΔΑ 

ΓΔΤΣΔΡΟΓΔΝ

Ζ ΣΟΜΔΑ 

ΣΡΗΣΟΓΔΝ

Ζ 

ΣΟΜΔΑ 

ΓΔ 

ΓΖΛΧΘΖ

ΚΔ 

ΤΝΟΛΟ 

ΔΓΑΕΟΜΔΝ

ΧΝ 

ΠΡΧΣΟΓΔΝ

Ζ ΣΟΜΔΑ 

ΓΔΤΣΔΡΟΓΔΝ

Ζ ΣΟΜΔΑ 

ΣΡΗΣΟΓΔΝ

Ζ 

ΣΟΜΔΑ 

ΓΔ 

ΓΖΛΧΘΖ

ΚΔ 

ΤΝΟΛΟ 

ΔΓΑΕΟΜΔΝ

ΧΝ 

ΓΖΜΟ 

ΣΡΟΒΟΛ

ΟΤ 

155 4646 22809 87 27697 53 3507 20779 221 24560 

ΤΝΟΛΟ 

ΓΖΜΧΝ 

ΣΟΠΗΚΟΤ 

ΥΔΓΗΟΤ 

ΛΔΤΚΧΗΑ

 

598 18019 74380 337 93334 478 18191 107049 1570 127288 

 

εκείσζε: ηνηρεία απφ ηαηηζηηθή Τπεξεζία 

 
10.4 ηνλ ηειεπηαίν Πίνακα 10.3 ηνπ παξφληνο θεθαιαίνπ, θαίλεηαη ην πνζνζηφ ησλ εξγαδνκέλσλ θαηά ηφπν 

εξγαζίαο, θαη δηαπηζηψλεηαη φηη κεγάιν κέξνο ησλ εξγαδνκέλσλ ηνπ Γήκνπ ηξνβφινπ εξγάδεηαη ζηνλ ίδην 

Γήκν, ζε πνζνζηφ ηεο ηάμεο ηνπ 32%. Ζ ζεκαληηθή πιεηνςεθία ησλ εξγαδνκέλσλ ηνπ Γήκνπ εξγνδνηείηαη 

εθηφο ηξνβφινπ, ζε άιινπο Γήκνπο ηεο πεξηνρήο ηνπ Σνπηθνχ ρεδίνπ Λεπθσζίαο ζε πνζνζηφ 63,23%, ελψ 
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ιηγφηεξα άηνκα εξγάδνληαη ζηηο θνηλφηεηεο γχξσ απφ ηελ πεξηνρή ηνπ Σνπηθνχ ρεδίνπ ή αιινχ, ζε πνζνζηφ 

πνπ αλέξρεηαη 4,77%. Καηά πξνζέγγηζε ζηελ ελνξία Υξπζειενχζαο θαη ζηελ πεξηνρή ηνπ ρεδίνπ Πεξηνρήο 

ζα ηζρχνπλ πεξίπνπ νη ίδηεο αλαινγίεο. πλεπψο, ε κέζε απφζηαζε κεηαθίλεζεο ηνπ νηθνλνκηθά ελεξγνχ 

πιεζπζκνχ πξνο ην ρψξν εξγαζίαο ηνπ είλαη ζρεηηθά κηθξή. 

ΥΔΓΗΟ ΠΔΡΗΟΥΖ ΠΑΛΑΗΟΤ ΠΤΡΖΝΑ ΣΡΟΒΟΛΟΤ 

ΠΗΝΑΚΑ 10.3: ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΟΗ ΚΑΣΑ ΣΟΠΟ ΓΗΑΜΟΝΖ ΚΑΗ ΣΟΠΟ ΔΡΓΑΗΑ, 1.10.2011 

ΠΔΡΗΟΥΖ 

ΓΗΑΜΟΝΖ 

ΣΟΠΟ ΔΡΓΑΗΑ 

 ην Γήκν 

/ 

Κνηλόηεηα 

Γηακνλήο 

ΠΟΟΣΟ ε άιιν 

Γήκν / 

Κνηλόηεηα 

ΠΟΟΣΟ Με 

ζηαζεξό 

κέξνο 

εξγαζίαο 

(ζηελ 

Κύπξν) 

ΠΟΟΣΟ Δμσηεξηθό ΠΟΟΣΟ Γε 

δειώζεθε 

ΠΟΟΣΟ ΤΝΟΛΟ 

ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΧΝ 

ΠΟΟΣΟ 

ΓΖΜΟ 

ΣΡΟΒΟΛΟΤ 
10565 32,00% 20884 63,23% 1240 3,75% 231 0,70% 107 0,32% 33027 100% 

 

εκείσζε: ηνηρεία απφ ηαηηζηηθή Τπεξεζία 
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11. Υξήζεηο Γεο 

11.1 Ζ αλάιπζε ησλ πνιενδνκηθψλ δσλψλ ζηελ πεξηνρή ηνπ ρεδίνπ θαηαδεηθλχεη ηελ επηθξάηεζε ησλ Οηθηζηηθψλ 

Εσλψλ ζε πνζνζηφ 75% θαη ησλ Εσλψλ Πξνζηαζίαο ζε πνζνζηφ 10% ηεο ζπλνιηθήο επηθάλεηαο, 

αλαδεηθλχνληαο γηα άιιε κηα θνξά ην ζεκαληηθφ ξφιν πνπ παίδεη ε νηθηζηηθή ρξήζε θαη ην θπζηθφ πεξηβάιινλ 

ζηνλ ραξαθηήξα θαη ζηελ αλάπηπμε ηεο πεξηνρήο. 

Αλαθνξηθά κε ηηο ππφινηπεο ρξήζεηο γεο, ζεκεηψλεηαη φηη ην πνζνζηφ ησλ Δκπνξηθψλ Εσλψλ είλαη ηεο ηάμεο 

ηνπ 13%, ελψ έλα πνζνζηφ ηεο ηάμεο ηνπ 2% αθνξά ρψξνπο δεκφζησλ ρξήζεσλ (εθπαίδεπζε/αζιεηηθέο 

εγθαηαζηάζεηο). 
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11.2 ηνλ παξαδνζηαθφ ππξήλα ηνπ ηξνβφινπ πνπ εκπίπηεη ζηελ Πεξηνρή Δηδηθνχ Υαξαθηήξα θαη ζηελ Κεληξηθή 

Δκπνξηθή Πεξηνρή (ΚΔΠ), φπσο απηή έρεη θαζνξηζηεί, έρεη επηηξαπεί θαηά ηελ έγθξηζε ηνπ ρεδίνπ Πεξηνρήο 

2008, έλα επξχ θάζκα ζπκβαηψλ ρξήζεσλ, κε ζηφρν ηελ ελίζρπζε ησλ ηνπηθψλ θεληξηθψλ ιεηηνπξγηψλ θαη ηελ 

νινθιεξσκέλε εμππεξέηεζε ηνπ ηνπηθνχ πιεζπζκνχ. Ήδε ζηελ ΚΔΠ ιεηηνπξγνχλ αλαπηχμεηο φπσο θαθελεία, 

ηαβέξλεο/θέληξα αλαςπρήο/ςπραγσγίαο, πεξίπηεξν, θνχξλνο, θνπξεία/θνκκσηήξηα, ςεζηαξηά, ε ΠΔ 

ηξνβφινπ, εξγαζηήξηα/ζρνιέο δσγξαθηθήο, θαηάζηεκα/βηνηερλία πθαληνπξγίαο, θαηάζηεκα/βηνηερλία μχιηλσλ 

θαξεθιψλ, θαηάζηεκα πψιεζεο ξνχρσλ, θαηάζηεκα/showroom επίπισλ θαη είδε ζπηηηνχ ζρεδηαζηψλ, 

γξαθεία θαξκαθεπηηθήο εηαηξείαο θ.ά. 

11.3 ηελ Κεληξηθή Οηθηζηηθή Πεξηνρή, πνπ εκπίπηεη ζην ζχλνιν ηεο ζε Πεξηνρή Δηδηθνχ Υαξαθηήξα θαη απνηειεί 

πεξηνρή ζπλερνχο δφκεζεο, επηηξέπνληαη εθηφο ηεο νηθηζηηθήο αλάπηπμεο θαη άιιεο ζπκπιεξσκαηηθέο ρξήζεηο 

φπσο είλαη ηα θαηαζηήκαηα θαζεκεξηλήο εμππεξέηεζεο, νη αλαπηχμεηο θνηλσληθήο κέξηκλαο, ηα κηθξά γξαθεία 

θ.ά. Ήδε ζηελ πεξηνρή, εθηφο ησλ θαηνηθηψλ, ππάξρνπλ αλαπηχμεηο φπσο θνπξεία/θνκκσηήξηα, ηππνγξαθεία, 

καλάβηθα, πεξίπηεξα, κηθξέο ππεξαγνξέο, ηλζηηηνχηα αηζζεηηθήο, θ.ά. 
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Φωηογραθίες από ηελ ΚΕΠ 
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Φωηογραθίες από ηελ Κεληρηθή Οηθηζηηθή Περηοτή 
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11.4 ηηο Πεξηνρέο Δηδηθήο Πνιηηηθήο (ΠΔΠ), ζηνλ άκεζν πεξίγπξν ηεο Πεξηνρήο Δηδηθνχ Υαξαθηήξα, φπνπ ε 

νηθνδφκεζε έιαβε ρψξα ζε δηαθνξεηηθέο ρξνληθέο πεξηφδνπο, επηηξέπεηαη θαηά θχξην ιφγν ε νηθηζηηθή 

αλάπηπμε, θαζψο θαη ππνζηεξηθηηθέο ρξήζεηο ζε επίπεδν γεηηνληάο ή γηα επαγγεικαηηθή ζηέγε ηνπ ίδηνπ ηνπ 

ηδηνθηήηε. ηηο πεξηνρέο απηέο εθηφο ησλ θαηνηθηψλ, ππάξρνπλ ρξήζεηο φπσο αξρηηεθηνληθφ γξαθείν, ηαηξείν, 

θ.ά. 

 

Φωηογραθία από Περηοτή Εηδηθής Ποιηηηθής 

 
11.5 ηελ επξχηεξε νηθηζηηθή πεξηνρή ηεο πεξηθέξεηαο ηνπ ρεδίνπ, επηηξέπεηαη βαζηθά ε νηθηζηηθή αλάπηπμε, 

θαζψο θαη θάπνηεο απφ ηηο ρξήζεηο πνπ θαζνξίδνληαη σο επηηξεπφκελεο ζε Οηθηζηηθέο Εψλεο ζην Σνπηθφ 

ρέδην Λεπθσζίαο, κε ηελ άζθεζε εηδηθήο δηαθξηηηθήο επρέξεηαο, λννπκέλνπ φηη δηαπηζηψλεηαη ν κε δπζκελήο 

επεξεαζκφο ηεο πξσηεχνπζαο ρξήζεο. Καηά ηελ πξφζθαηε ηξνπνπνίεζε ηνπ Σνπηθνχ ρεδίνπ Λεπθσζίαο ην 



53 
ΕΚΘΕΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΗ 2014 ΓΙΑ ΣΟ ΧΕΔΙΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΛΑΙΟΤ ΠΤΡΗΝΑ ΣΡΟΒΟΛΟΤ 

2011, ιφγσ ηεο εκπνξηθήο ζεκαζίαο ηεο Λεσθφξνπ Γξίβα Γηγελή ζηα βφξεηα ηνπ ρεδίνπ Πεξηνρήο Παιαηνχ 

Ππξήλα ηξνβφινπ, ηκήκα ηεο θαζνξίζηεθε ζε Μεηθηή Εψλε Καηνηθίαο θαη Γξαθείσλ (ΚΓ4).  

11.6 ην ρέδην Πεξηνρήο θαζνξίζηεθαλ θαη νη ηξεηο θαηεγνξίεο εκπνξηθψλ αμφλσλ (Η, ΗΗ θαη ΗΗΗ), φπνπ επηηξέπνληαη 

φιεο νη ρξήζεηο πνπ πξνλννχληαη ζην Σνπηθφ ρέδην Λεπθσζίαο 2012. 

11.7 Γεληθά, ε ηεξάξρεζε θαη δηάξζξσζε ησλ Πνιενδνκηθψλ Εσλψλ θαη Υξήζεσλ Γεο ζηελ πεξηνρή ηνπ ρεδίνπ 

έρεη αθνινπζήζεη ηνλ ζθειεηφ νξγάλσζεο ηνπ Σνπηθνχ ρεδίνπ Λεπθσζίαο, εθφζνλ ε πεξηνρή Παιαηνχ 

Ππξήλα ηξνβφινπ απνηειεί κέξνο ηνπ επξχηεξνπ αζηηθνχ ζπγθξνηήκαηνο. 

11.8 Ζ ηάζε νηθηζηηθήο αλάπηπμεο πνπ επηθξαηεί ζηελ πεξηνρή ηνπ Γήκνπ ηξνβφινπ ζχκθσλα κε ηηο ρνξεγεζείζεο 

άδεηεο είλαη κάιινλ ε αλέγεξζε δηπινθαηνηθηψλ θαη πνιπθαηνηθηψλ παξά κνλνθαηνηθηψλ, φπσο θαίλεηαη ζηνλ 

Πίνακα 11.1 πνπ αθνινπζεί, ζε πνζνζηφ πνπ αλέξρεηαη ζην 78,71%, γεγνλφο πνπ ππνδειεί φηη ν αξηζκφο 

κνλνθαηνηθηψλ, παιαηψλ θαη λέσλ, κε ηνπο κεγάινπο θήπνπο θαη ην πξάζηλν, κεηψλεηαη ζηαδηαθά. Σν 

θαηλφκελν απηφ έρεη αλακθίβνια αληίθηππν ζην αζηηθφ πεξηβάιινλ, φπνπ ε ππθλφηεηα δφκεζεο ζπλερψο 

απμάλεηαη. 
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ΥΔΓΗΟ ΠΔΡΗΟΥΖ ΠΑΛΑΗΟΤ ΠΤΡΖΝΑ ΣΡΟΒΟΛΟΤ 

ΠΗΝΑΚΑ 11.1: ΚΑΣΟΗΚΗΔ ΚΑΣΑ ΣΤΠΟ ΚΣΗΡΗΟΤ ΣΟ ΟΠΟΗΟ ΒΡΗΚΔΣΑΗ Ζ ΚΑΣΟΗΚΗΑ, ΓΖΜΟ ΚΑΗ ΣΟΠΗΚΟ ΥΔΓΗΟ 

ΛΔΤΚΧΗΑ, 1.10.2013 

ΠΔΡΗΟΥΖ ΑΝΔΞΑΡΣΖΣΖ 

ΚΑΣΟΗΚΗΑ 

ΠΟΟΣΟ ΑΛΛΔ 

ΚΑΣΟΗΚΗΔ 

ΠΟΟΣΟ 
ΤΝΟΛΟ ΠΟΟΣΟ 

ΓΖΜΟ 

ΣΡΟΒΟΛΟΤ 

6325 21,29% 23378 78,71% 29703 100% 

ΤΝΟΛΟ 

ΓΖΜΧΝ 

ΣΟΠΗΚΟΤ 

ΥΔΓΗΟΤ 

ΛΔΤΚΧΗΑ 

25645 23,97% 81338 76,03% 106983 100% 

 

εκείσζε: ηνηρεία απφ ηαηηζηηθή Τπεξεζία 

 

11.9 Απφ ηα ζηνηρεία ηεο Απνγξαθήο 2011 ηεο ηαηηζηηθήο Τπεξεζίαο, φπσο θαίλεηαη ζηνλ Πίνακα 11.2 πνπ 

αθνινπζεί, πξνθχπηεη φηη κεγάιν πνζνζηφ ησλ θαηνηθηψλ ηεο ηάμεο ηνπ 82,85% ζηελ ελνξία Υξπζειενχζαο, 

θαηνηθείηαη κφληκα. Πνιχ κηθξφ πνζνζηφ απφ ηηο ππφινηπεο θαηνηθίεο ρξεζηκνπνηείηαη γηα άιιε ρξήζε πέξαλ 

ηεο νηθηζηηθήο, ελψ ζεκαληηθφο παξακέλεη ν αξηζκφο ησλ νηθηζηηθψλ κνλάδσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη σο 

εμνρηθέο ή δεχηεξεο θαηνηθίεο, θαη άιισλ πνπ θαηαγξάθνληαη σο θελέο. 
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ΥΔΓΗΟ ΠΔΡΗΟΥΖ ΠΑΛΑΗΟΤ ΠΤΡΖΝΑ ΣΡΟΒΟΛΟΤ 

ΠΗΝΑΚΑ 11.2: ΚΑΣΟΗΚΗΔ ΚΑΣΑ ΚΑΘΔΣΧ ΚΑΣΟΗΚΖΖ (1.10.2011) 

 ΚΑΘΔΣΧ ΚΑΣΟΗΚΖΖ 

ΠΔΡΗΟΥΖ Καηνηθεκέλε 

θαη 

ρξεζηκνπνηείηαη 

σο ζπλήζεο 

ηόπνο δηακνλήο 

Πνζνζηό Κελή 

θαηνηθία 

Πνζνζηό Υξεζηκνπνηείηαη 

σο εμνρηθή / 

δεύηεξε θαηνηθία 

Πνζνζηό Υξεζηκνπνηείηαη 

σο ηνπξηζηηθό 

δηακέξηζκα / 

θαηνηθία 

Πνζνζηό Γηα 

θαηεδάθηζε / 

Άιιε Υξήζε 

Πνζνζηό ΤΝΟΛΟ 

θαηνηθηώλ 

ΔΝΟΡΗΑ 

ΥΡΤΔΛΔΟΤ

Α 

6570 82,85% 814 10,26% 525 6,62% 6 0,08% 15 0,19% 7930 

 

εκείσζε: ηνηρεία απφ ηαηηζηηθή Τπεξεζία 

 

11.10 Απφ ηνλ Πίνακα 11.3 πνπ αθνινπζεί πξνθχπηεη φηη γηα δηάθνξνπο ιφγνπο θαη ηδηαίηεξα ιφγσ νηθνλνκηθήο 

θξίζεο, νη θελέο θαη πξνζσξηλήο δηακνλήο θαηνηθίεο ζηελ ελνξία Υξπζειενχζαο έρνπλ δηπιαζηαζηεί απφ ην 

2001 ην 2011, ελψ αλακέλεηαη ν αξηζκφο απηφο λα έρεη απμεζεί θαηαθφξπθα ζήκεξα πνπ ε νηθνλνκηθή θξίζε 

θαη ε αλεξγία έρνπλ θηάζεη ζε πξσηάθνπζηα γηα ηελ θππξηαθή νηθνλνκία επίπεδα. Γηαθαίλεηαη επίζεο φηη ζηελ 

ελνξία Υξπζειενχζαο ην πνζνζηφ ησλ θελψλ θαηνηθηψλ είλαη απμεκέλν ζε ζρέζε κε ην πνζνζηφ ησλ θελψλ 

θαηνηθηψλ ζην ζχλνιν ηνπ Γήκνπ ηξνβφινπ. Σν ίδην θαηλφκελν, θαη ίζσο πην έληνλν, αλακέλεηαη λα 

παξαηεξείηαη θαη ζηνλ ππξήλα ζηνπ ηξνβφινπ, εμαηηίαο ησλ ηδηαίηεξσλ εθεί πξνβιεκάησλ.  
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ΥΔΓΗΟ ΠΔΡΗΟΥΖ ΠΑΛΑΗΟΤ ΠΤΡΖΝΑ ΣΡΟΒΟΛΟΤ 

ΠΗΝΑΚΑ 11.3: ΚΑΣΟΗΚΗΔ ΚΑΣΑ ΚΑΘΔΣΧ ΚΑΣΟΗΚΖΖ 2001 θαη 2011 

 2001 2011 

ΠΔΡΗΟΥΖ πλήζνπο 

δηακνλήο 

Πνζνζηό Κελέο θαη 

πξνζσξηλήο 

δηακνλήο 

Πνζνζηό ύλνιν 

2001 

Πνζνζηό πλήζνπο 

δηακνλήο 

Πνζνζηό Κελέο θαη 

πξνζσξηλήο 

δηακνλήο 

Πνζνζηό ύλνιν 

2011 

Πνζνζηό 

ΔΝΟΡΗΑ 

ΥΡΤΔΛΔΟΤ

Α 

5422 89,92

% 

608 10,08% 6030 100% 6570 82,85% 1360 17,15% 7930 100% 

ΓΖΜΟ 

ΣΡΟΒΟΛΟΤ 

19678 90,13

% 

2154 9,87% 21832 100% 25463 85,55% 4300 14,45% 29763 100% 

 

εκείσζε: ηνηρεία απφ ηαηηζηηθή Τπεξεζία 

 

11.11 ηελ Πεξηνρή ηνπ ρεδίνπ ππάξρεη κεγάινο αξηζκφο θηηζκάησλ, ηα νπνία έρνπλ παξαδνζηαθφ ραξαθηήξα θαη 

αξρηηεθηνληθή αμία. Παξά ην γεγνλφο απηφ, ν αξηζκφο ησλ θεξπγκέλσλ δηαηεξεηέσλ νηθνδνκψλ ζηελ πεξηνρή 

είλαη ζρεηηθά ρακειφο. Οη πεξηζζφηεξεο απφ απηέο αλήθνπλ ζηηο θαηεγνξίεο νηθνδνκψλ αγξνηηθνχ ηχπνπ, 

αζηηθνχ ηχπνπ θαη αζηηθνχ/εκπνξηθνχ ηχπνπ. 

11.12 χκθσλα κε ηελ Πνιενδνκηθή Ννκνζεζία, δηαηεξεηέεο νηθνδνκέο ζεσξνχληαη εθείλεο νη νηθνδνκέο γηα ηηο 

νπνίεο έρεη εθδνζεί Γηάηαγκα Γηαηήξεζεο απφ ηνλ Τπνπξγφ Δζσηεξηθψλ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 38 ηνπ πεξί 

Πνιενδνκίαο θαη Υσξνηαμίαο Νφκνπ (1990). Κάπνηα γεληθά θξηηήξηα ηνπ Νφκνπ ζχκθσλα κε ηα νπνία κπνξεί 

λα εθδνζεί Γηάηαγκα Γηαηήξεζεο, είλαη φηαλ νη νηθνδνκέο παξνπζηάδνπλ εηδηθφ, θνηλσληθφ, αξρηηεθηνληθφ, 
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ηζηνξηθφ ή άιιν ελδηαθέξνλ ή ραξαθηήξα. ηνηρεία φπσο ε ηππνινγία, κνξθνινγία, ηα πιηθά, ε θαηάζηαζε, ε 

ζέζε ηεο νηθνδνκήο θιπ, παίδνπλ επίζεο ξφιν ζηελ αμηνιφγεζε ηεο, ελψ ζεκαληηθφ θξηηήξην παξακέλεη ε 

νηθνδνκή λα βξίζθεηαη ζε ζπκπαγή ηζηνξηθφ/παξαδνζηαθφ ππξήλα. 

11.13 Οη θεξπγκέλεο δηαηεξεηέεο νηθνδνκέο θαζψο θαη νη πξνηεηλφκελεο νηθνδνκέο γηα θήξπμε ηνπο σο δηαηεξεηέεο 

θαίλνληαη ζην Σσέδιο 4 πνπ αθνινπζεί. 

  



58 
ΕΚΘΕΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΗ 2014 ΓΙΑ ΣΟ ΧΕΔΙΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΛΑΙΟΤ ΠΤΡΗΝΑ ΣΡΟΒΟΛΟΤ 

  



59 
ΕΚΘΕΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΗ 2014 ΓΙΑ ΣΟ ΧΕΔΙΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΛΑΙΟΤ ΠΤΡΗΝΑ ΣΡΟΒΟΛΟΤ 

11.14 Παξάιιεια, πέξαλ απφ ηηο θαηνηθίεο ζηελ πεξηνρή ηνπ ρεδίνπ, ππάξρνπλ θάπνηα άιια αμηφινγα θηίζκαηα ηα 

νπνία είλαη κνλαδηθά ζην είδνο ηνπο θαη δηαθξίλνληαη σο πξνο ηελ ρξήζε ηνπο θαη ηελ ηππνινγία/κνξθνινγία 

ηνπο, ή ηα νπνία ζπλδένληαη κε ζεκαληηθά γεγνλφηα ή ζπλζήθεο θάπνηαο επνρήο πνπ θαζφξηζαλ ηελ 

νηθνλνκηθή, πνιηηηζηηθή θαη θνηλσληθή εμέιημε ηεο πεξηνρήο. Σέηνηα θηίζκαηα είλαη νη εθθιεζίεο Υξπζειενχζαο 

θαη Αγίνπ Γεσξγίνπ, ην παιαηφ Γεκαξρείν ηξνβφινπ θαη ν ρψξνο πνπ πξννξηδφηαλ γηα ην γεσγξαθηθφ 

κνπζείν θαη πνπ ζήκεξα ιεηηνπξγεί σο θέληξν ηερλψλ. 

11.15 Σέινο, ζεκεηψλεηαη φηη ε θάζε γεηηνληά ηεο πεξηνρήο ηνπ ρεδίνπ έρεη ζηηο πιείζηεο πεξηπηψζεηο ηα δηθά ηεο 

πνιενδνκηθά ραξαθηεξηζηηθά, φπνπ απνηππψλεηαη ε δηαρξνληθή εμέιημε ηνπ αζηηθνχ ηζηνχ/ρσξνδνκήο. 

Υαξαθηεξηζηηθέο ηέηνηεο γεηηνληέο/ελφηεηεο ρψξνπ απνηεινχλ ην ηκήκα ηνπ νηθηζκνχ πνπ εθηείλεηαη δπηηθά θαη 

παξάιιεια κε ηελ θνίηε ηνπ Πεδηαίνπ πνηακνχ, θαζψο θαη ν θεληξηθφο ηνπ ππξήλαο καδί κε ηε γξακκηθή ηνπ 

επέθηαζε. Παξάιιεια, γηα ζθνπνχο δηαζθάιηζεο ηνπ ηζηνξηθνχ πνιενδνκηθνχ ραξαθηήξα ηνπ νηθηζκνχ, 

θαηαβάιιεηαη πξνζπάζεηα δηαηήξεζεο ηνπ παξαδνζηαθνχ ηνπ ηζηνχ θαη νξζήο έληαμεο λέσλ αλαπηχμεσλ, 

αθνινπζψληαο ηνλ παξαδνζηαθφ ηξφπν δφκεζεο. 
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Γ. ΑΝΑΛΤΖ ΚΤΡΗΧΝ ΣΟΜΔΑΚΧΝ ΠΟΛΗΣΗΚΧΝ ΚΑΗ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΣΧΝ 

ΔΞΔΛΗΞΔΧΝ Δ ΣΟΜΔΗ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΑΠΟ ΣΟ 2008 ΔΧ ΖΜΔΡΑ 
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12. Οηθηζηηθή Αλάπηπμε – Άιιεο Υξήζεηο εληόο Οηθηζηηθήο Εώλεο 

12.1 Ζ νηθηζηηθή αλάπηπμε θαη νη θαζνξηζκέλεο Οηθηζηηθέο Εψλεο απνηεινχλ ζεκαληηθά ζηνηρεία αμηνιφγεζεο ηφζν 

ηνπ ρεδίνπ Πεξηνρήο φζν θαη ηνπ Σνπηθνχ ρεδίνπ Λεπθσζίαο (ιφγσ ηεο έθηαζεο θαη ηεο ζεκαζίαο ηνπο), 

θαζψο θαη παξακέηξνπο εθηίκεζεο ηεο εθαξκνζηηθφηεηαο ηνπο ζηε Γεληθή ηξαηεγηθή Αλάπηπμεο. Ο 

θαζνξηζκφο Οηθηζηηθψλ Εσλψλ ζε έλα ρέδην Αλάπηπμεο απνηειεί ην θπξηφηεξν ζηνηρείν ηεο πνιενδνκηθήο 

νξγάλσζεο, κε βάζε ην νπνίν ξπζκίδνληαη νη άιιεο ρξήζεηο. Οη άιιεο επηηξεπφκελεο ρξήζεηο ζηηο Οηθηζηηθέο 

Εψλεο ησλ ελ ηζρχ ρεδίσλ Αλάπηπμεο γηα ηελ πεξηνρή, είλαη κηθξήο θιίκαθαο θαη ζπλαθείο/ζπκβαηέο κε ηελ 

επηθξαηνχζα νηθηζηηθή ρξήζε, ζεσξνχληαη νπζηψδεηο γηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ άκεζσλ θαη θαζεκεξηλψλ 

αλαγθψλ, θαη δελ δεκηνπξγνχλ νπζηαζηηθή πεξηβαιινληηθή επηβάξπλζε ή κείσζε ησλ αλέζεσλ ζε γεηηνληθέο 

ηδηνθηεζίεο ή ζηελ επξχηεξε πεξηνρή, ιφγσ ηνπ ηχπνπ ηεο πξνηεηλφκελεο αλάπηπμεο (π.ρ. θπθινθνξία, 

ζφξπβνο ή άιιε ερεηηθή ή αηζζεηηθή ξχπαλζε). 

12.2 χκθσλα κε ηελ πξφζθαηε απνγξαθή ηνπ 2011, ηεο Τπεξεζίαο ηαηηζηηθήο, ην ζχλνιν ησλ θαηνηθηψλ ζηελ 

ελνξία Υξπζειενχζαο αλέξρεηαη ζηηο 7930. Απφ απηέο, νη 6570 θαηνηθίεο ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ζπλήζε 

δηακνλή, 525 απνηεινχλ δεχηεξε θαηνηθία, 814 είλαη θελέο θαη 21 ρξεζηκνπνηνχληαη γηα άιιε ρξήζε. 

12.3 Απφ ηα πην πάλσ ζηνηρεία πξνθχπηεη θαζαξά φηη έλα κεγάιν πνζνζηφ ησλ νηθηζηηθψλ κνλάδσλ ηεο Πεξηνρήο 

ηνπ ρεδίνπ ρξεζηκνπνηείηαη σο κφληκε θαηνηθία, κηα ηάζε πνπ απμάλεηαη ζπλερψο, θπξίσο κε ηε 

κεηαηξνπή/βειηίσζε/αλαθαίληζε θελψλ εγθαηαιειεηκκέλσλ νηθηζηηθψλ κνλάδσλ αιιά θαη κε ηελ θαηαζθεπή 

λέσλ κνλάδσλ. ε φηη αθνξά ηε ζηέγαζε ηνπ κφληκνπ πιεζπζκνχ, δελ θαίλεηαη λα ππάξρεη άκεζν ζηεγαζηηθφ 

πξφβιεκα, δεδνκέλεο ηεο πεξηνξηζκέλεο αχμεζεο ηνπ κφληκνπ πιεζπζκνχ, ηνπ ζρεηηθά κηθξνχ κεγέζνπο ηνπ 

λνηθνθπξηνχ (2,76 άηνκα αλά λνηθνθπξηφ πεξίπνπ), αιιά θαη ησλ πνιιψλ θελψλ νηθηζηηθψλ κνλάδσλ πνπ 

ππάξρνπλ ζηελ πεξηνρή Υξπζειενχζαο. 
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12.4 Όπσο πεξηγξάθεθε θαη πξνεγνπκέλσο, ε πεξηζζφηεξε έθηαζε ηνπ ρεδίνπ Πεξηνρήο θαιχπηεηαη απφ 

Οηθηζηηθέο Εψλεο φπνπ επηηξέπνληαη θαη άιιεο ζπκβαηέο ρξήζεηο. Οη πεξηνρέο πνπ ήδε είλαη θαζνξηζκέλεο γηα 

νηθηζηηθή αλάπηπμε πξνζθέξνπλ ηε δπλαηφηεηα ζηέγαζεο πιεζπζκνχ δηπιάζηνπ απφ εθείλν πνπ πξνβιέπεηαη 

φηη ζα δηακέλεη ζηελ πεξηνρή ηνπ ρεδίνπ Πεξηνρήο ην 2023.  

12.5 Κεληξηθνί ζηφρνη θαη εμεηδηθεπκέλα κέηξα πνιηηηθήο πνπ εθαξκφζζεθαλ κε ην ρέδην Πεξηνρήο 2008 θαη ην 

Σνπηθφ ρέδην Λεπθσζίαο 2012 ζηνλ ηνκέα ηεο ζηέγαζεο είλαη, πέξαλ ηεο ζπκπαγνχο θαη νξγαλσκέλεο 

νηθηζηηθήο αλάπηπμεο, ε ζπγθξάηεζε/δηαηήξεζε ηνπ πιεζπζκνχ ζηηο ππνβαζκηζκέλεο παξαδνζηαθέο πεξηνρέο 

θαηνηθίαο, θαη ε δηαζθάιηζε ησλ δπλαηνηήησλ επηινγήο θαη ζηέγαζεο φισλ ησλ εηζνδεκαηηθψλ ζηξσκάησλ ηνπ 

πιεζπζκνχ κέζα ζηηο θαζνξηζκέλεο Πεξηνρέο Αλάπηπμεο. Οη ηξεηο πην πάλσ ζηφρνη απνηεινχλ ζηφρνπο θαη ζε 

παγθχπξηα βάζε. 

12.6 Άιινη βαζηθνί ζηφρνη, φπσο ε πξνζέιθπζε πιεζπζκνχ θαη ε ελίζρπζε ηεο νηθηζηηθήο αλάπηπμεο, αθελφο κε ηε 

ζπληήξεζε θαη πνηνηηθή βειηίσζε ησλ νηθνδνκψλ θαη ηεο ππνδνκήο ζηηο πεξηνρέο θαηνηθίαο θαη αθεηέξνπ, κε 

ηε δηαζθάιηζε ησλ αλέζεσλ ησλ νηθηζηηθψλ πεξηνρψλ απφ ηελ ζπλχπαξμε άιισλ ρξήζεσλ θαη απφ ηελ 

θπθινθνξία, έρνπλ ζε αξθεηφ βαζκφ επηηεπρζεί κε ηηο πξφλνηεο θαη πνιηηηθέο ησλ ηζρχνλησλ ρεδίσλ 

Αλάπηπμεο. 

12.7 Οη θαζνξηζκέλεο Οηθηζηηθέο Εψλεο, θαζψο θαη ν ηζηνξηθφο ππξήλαο ηνπ ηξνβφινπ θαίλνληαη ζηνλ Χάπηη 12.1 

πνπ αθνινπζεί. Ζ ρσξεηηθφηεηα ησλ θαζνξηζκέλσλ Οηθηζηηθψλ Εσλψλ ηνπ ρεδίνπ αλέξρεηαη ζε 12000 

πεξίπνπ άηνκα, φπσο θαίλεηαη ζηνλ Πίνακα 12.1 πνπ αθνινπζεί, ελψ ν πιεζπζκφο ηνπ ρεδίνπ ππνινγίδεηαη 

ζε πεξίπνπ 7395 άηνκα ην 2023. 
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ΥΔΓΗΟ ΠΔΡΗΟΥΖ ΠΑΛΑΗΟΤ ΠΤΡΖΝΑ ΣΡΟΒΟΛΟΤ 

ΠΗΝΑΚΑ 12.1: ΥΧΡΖΣΗΚΟΣΖΣΑ ΟΗΚΗΣΗΚΧΝ ΕΧΝΧΝ ΠΔΡΗΟΥΖ ΠΑΛΑΗΟΤ ΠΤΡΖΝΑ ΣΤΡΟΒΟΛΟΤ 2013 

Εώλε Δκβαδόλ (η.κ.) Χθέιηκν εκβαδόλ (η.κ.) Πιεζπζκόο 

Κα4 268772 193515,84 2671 

Κα4α 183148 131866,56 1820 

Κα6 449434 242694,36 3349 

Κα7α 101061 60636,6 837 

Κα8  82073 29546,28 408 

Πα8α 65187 68446,35 945 

Πα9 131192 118072,8 1629 

ΚΓ4 24038  17307,36 239 

ΤΝΟΛΟ 1304905 862086,15 11897 

 εκείσζε: 1) Σν σθέιηκν / δνκήζηκν εκβαδφλ ηεο θάζε νηθηζηηθήο δψλεο ππνινγίδεηαη κε βάζε ην 60% ηνπ κεηθηνχ 

εκβαδνχ ηεο δψλεο πνιιαπιαζηαδφκελν επί ηνπ αληίζηνηρνπ ζπληειεζηή δφκεζεο. ηηο πεξηπηψζεηο 

νηθηζηηθψλ ππξήλσλ, ην σθέιηκν / δνκήζηκν εκβαδφλ ππνινγίδεηαη κε βάζε ην 75% ηνπ κεηθηνχ 

εκβαδνχ ηεο δψλεο πνιιαπιαζηαδφκελν επί ηνπ αληίζηνηρνπ ζπληειεζηή δφκεζεο.  

2) O πξνβιεπφκελνο πιεζπζκφο ππνινγίδεηαη κε βάζε ηελ παξαδνρή φηη ην κέζν εκβαδφ νηθηζηηθήο 

κνλάδαο είλαη 200 η.κ. θαη ην κέζν κέγεζνο λνηθνθπξηνχ είλαη 2,76 άηνκα αλά νηθηζηηθή κνλάδα. 
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12.8 Καηά ηελ ηειεπηαία αλαζεψξεζε ηνπ Σνπηθνχ ρεδίνπ Λεπθσζίαο 2011 - 2012 εμεηάζηεθαλ δηάθνξα ζέκαηα 

ζε ζρέζε κε ηελ Οηθηζηηθή Αλάπηπμε φπσο:  

(α) Παξνρή θηλήηξσλ/δπλαηνηήησλ γηα ηελ νξζνινγηθή νξγάλσζε ησλ Οηθηζηηθψλ Εσλψλ, θαη αμηνπνίεζε 

ηεο δηαζέζηκεο γεο εληφο ησλ θαζνξηζκέλσλ νξίσλ ηνπο. 

(β) Γεκηνπξγία ζπλζεθψλ γηα ηελ πξνζέιθπζε θαη άιισλ θνξέσλ ζηελ παξαγσγή θνηλσληθήο θαηνηθίαο. 

(γ) Δπαλαμηνιφγεζε ησλ ηζρπφλησλ πληειεζηψλ Αλάπηπμεο ζε επηιεγκέλεο πεξηνρέο ηνπ Σνπηθνχ 

ρεδίνπ, ζηε βάζε νινθιεξσκέλνπ πνιενδνκηθνχ ζρεδηαζκνχ, θαη πξνζαξκνγή ζηα ηδηαίηεξα δεδνκέλα 

ηεο θάζε πεξηνρήο. 

Οη πην πάλσ δηεξγαζίεο είραλ σο απνηέιεζκα λα ελζσκαησζνχλ λέεο πνιηηηθέο θαη πξφλνηεο ζην Σνπηθφ 

ρέδην Λεπθσζίαο 2012, πνπ αθελφο πξνζθέξνπλ κεγαιχηεξε επειημία θαη επαπμάλνπλ ηηο δπλαηφηεηεο 

αμηνπνίεζεο ησλ Οηθηζηηθψλ Εσλψλ θαη αθεηέξνπ, πξνζαξκφδνπλ ζε ηθαλνπνηεηηθφ βαζκφ ηνπο ζπληειεζηέο 

αλάπηπμεο ζηα δεδνκέλα/αλάγθεο ηεο πεξηνρήο ηνπ ρεδίνπ. 

  



68 
ΕΚΘΕΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΗ 2014 ΓΙΑ ΣΟ ΧΕΔΙΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΛΑΙΟΤ ΠΤΡΗΝΑ ΣΡΟΒΟΛΟΤ 

  



69 
ΕΚΘΕΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΗ 2014 ΓΙΑ ΣΟ ΧΕΔΙΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΛΑΙΟΤ ΠΤΡΗΝΑ ΣΡΟΒΟΛΟΤ 

13. Δκπνξηθή Αλάπηπμε 

13.1 Ζ εκπνξηθή αλάπηπμε ζηελ πεξηνρή ηνπ ρεδίνπ θαηαλέκεηαη ζε δχν βαζηθά πεξηνρέο, θαηά κήθνο ηεο Λεσθ. 

ηξνβφινπ θαη θαηά κήθνο ηεο Λεσθ. Αξρηεπηζθφπνπ Κππξηαλνχ - απφ ηελ πξνέθηαζε ηεο Λεσθφξνπ 

Πξνδξφκνπ κέρξη ηελ νδφ Αιεμαλδξνππφιεσο. Δκπνξηθέο αλαπηχμεηο ππάξρνπλ επίζεο δηαζθνξπηζκέλεο, ή 

θαη ζε ζρεηηθή ζπγθέληξσζε, ζε άιια ζεκεία ηεο πεξηνρήο ηνπ ρεδίνπ, φπσο ζηε δηαζηαχξσζε ησλ νδψλ 

ηαδίνπ θαη Διαηψλσλ, ζηελ νδφ Λφξδνπ Βχξσλνο, θιπ. Σα πεξηζζφηεξα θαηαζηήκαηα θαη θέληξα αλαςπρήο 

είλαη ζπγθεληξσκέλα θαηά κήθνο ησλ θχξησλ δξφκσλ, ππφ κνξθή γξακκηθψλ εκπνξηθψλ θέληξσλ. 

13.2 Όζνλ αθνξά ηνλ ηνκέα ηεο εκπνξηθήο/γξαθεηαθήο αλάπηπμεο, ζηξαηεγηθήο ζεκαζίαο είλαη νη αθφινπζεο 

πεξηνρέο ηνπ Παιαηνχ Ππξήλα ηξνβφινπ: 

(α) ν Άμνλαο Γξαζηεξηφηεηαο Καηεγνξίαο ΗΗΗ, πνπ ζπκπίπηεη κε ηνλ θχξην ηνπηθφ δξφκν ηνπ παξαδνζηαθνχ 

νηθηζκνχ, φπνπ επηηξέπεηαη ε ρσξνζέηεζε εκπνξηθψλ ρξήζεσλ ηνπηθήο ζεκαζίαο, αλάινγσλ εθείλσλ 

πνπ επηηξέπνληαη ζε Σνπηθά Δκπνξηθά Κέληξα, ζηνρεχνληαο ζηε δηαηήξεζε θαη ελίζρπζε ηνπ 

παξαδνζηαθνχ ιεηηνπξγηθνχ θέληξνπ ηνπ νηθηζκνχ. 

(β) ην Πεξηθεξεηαθφ Δκπνξηθφ Κέληξν πνπ ρσξνζεηείηαη ζηελ αλαηνιηθή πιεπξά ηεο Λεσθφξνπ ηξνβφινπ, 

πνπ απνζθνπεί ζηε δεκηνπξγία ελφο επηπξφζζεηνπ ζεκαληηθνχ ιεηηνπξγηθνχ θέληξνπ ζηελ πεξηνρή ηνπ 

Γήκνπ ηξνβφινπ (απηφ δελ έρεη κέρξη ζηηγκήο δηακνξθσζεί). 

(γ) ε Μεηθηή Εψλε Καηνηθίαο θαη Γξαθείσλ (ΚΓ4) ζε ηκήκα ηεο Λεσθφξνπ Γξίβα Γηγελή ζηα βφξεηα ηνπ 

ρεδίνπ Πεξηνρήο Παιαηνχ Ππξήλα ηξνβφινπ, ε νπνία αλαπηχζζεηαη ζηαδηαθά  
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13.3 Ζ πνιηηηθή ηνπ ρεδίνπ ζηνλ ηνκέα απηφ ζπλάδεη κε ηηο βαζηθέο πξφλνηεο ηνπ Σνπηθνχ ρεδίνπ Λεπθσζίαο, κε 

πεξηζζφηεξε σζηφζν εμεηδίθεπζε. Απηφ επηηξέπεη κηα πην πξνζαξκνζκέλε ζην ρψξν αληηκεηψπηζε, κε βάζε 

ηηο πξαγκαηηθέο αλάγθεο θαη ηα δεδνκέλα ηεο πεξηνρήο, ρσξίο λα δεκηνπξγνχληαη νπνηεζδήπνηε επηβαξχλζεηο 

ζηηο πεξηνρέο θαηνηθίαο. 

13.4 Οη θαζνξηζκέλεο Δκπνξηθέο Εψλεο ζην ρέδην Πεξηνρήο θαίλνληαη ζηνλ Χάπηη 13.2 ζηελ επφκελε ζειίδα. Ζ 

έθηαζε ηνπο αλέξρεηαη ζε 23 εθηάξηα. Όπσο θαίλεηαη ζηνλ Πίνακα 13.1 πνπ αθνινπζεί, δηαθαίλεηαη φηη ν κέζνο 

φξνο εκπνξηθήο επηθάλεηαο αλά θάηνηθν πεξηνρήο ρεδίνπ αλέξρεηαη ζε 41 η.κ., πνπ είλαη πνιχ επαξθέο, θαη 

είλαη ηζφξξνπα θαηαλεκεκέλν ψζηε λα εμππεξεηεί ην ζχλνιν ηεο πεξηνρήο.  
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ΥΔΓΗΟ ΠΔΡΗΟΥΖ ΠΑΛΑΗΟΤ ΠΤΡΖΝΑ ΣΡΟΒΟΛΟΤ 

ΠΗΝΑΚΑ 13.1: ΥΧΡΖΣΗΚΟΣΖΣΑ ΗΥΤΟΤΧΝ ΔΜΠΟΡΗΚΧΝ ΕΧΝΧΝ/ΠΔΡΗΟΥΧΝ ΥΔΓΗΟΤ ΠΔΡΗΟΥΖ 

ΠΔΡΗΟΥΖ ΠΛΖΘΤΜΟ 2011 ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΔΠΗΦΑΝΔΗΑ 

ΗΟΓΔΗΟΤ 

(η.κ.) 

ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΔΠΗΦΑΝΔΗΑ 

ΑΝΑ ΚΑΣΟΗΚΟ 

(η.κ.) 

ΠΔΡΗΟΥΖ ΥΔΓΗΟΤ 5560 229476 41,27 

 

εκείσζε: (1) Σν εκβαδφλ ησλ Δκπνξηθψλ Εσλψλ ππνινγίζηεθε απφ ηνλ ράξηε λέαο θηεκαηηθήο βάζεο.  

(2) Ο πιεζπζκφο ηεο πεξηνρήο ηνπ ρεδίνπ 2011, θαηά πξνζέγγηζε. 

 

13.5 Πξνβιήκαηα πνπ εληνπίζηεθαλ ζην παξειζφλ, ζηνλ ηνκέα ηεο εκπνξηθήο αλάπηπμεο, φπσο ε δπζιεηηνπξγία 

ηνπ ηζηνξηθνχ ππξήλα ιφγσ θπθινθνξηαθψλ πξνβιεκάησλ, ε έιιεηςε ρψξσλ ζηάζκεπζεο, ε έιιεηςε ελδηαθέξνληνο 

γηα ηνλ εθζπγρξνληζκφ/αλαθαίληζε ησλ παξαδνζηαθψλ θαη άιισλ νηθνδνκψλ, ε αδπλακία εμεχξεζεο ρψξσλ γηα 

γξαθεηαθέο αλαπηχμεηο κεγαιχηεξεο θιίκαθαο ή ζεκαζίαο θ.ά., έρνπλ ζε θάπνην βαζκφ αληηκεησπηζηεί ή 

ηξνρνδξνκνχληαη πξνο επίιπζε, κέζα απφ ηηο πξφλνηεο ηνπ ρεδίνπ Πεξηνρήο θαη ηηο πξφζθαηεο ξπζκίζεηο ηνπ 

Σνπηθνχ ρεδίνπ. 
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14. Γηεπθνιύλζεηο Αλαςπρήο/Φπραγσγίαο 

14.1 Ο ππξήλαο ηνπ ηξνβφινπ, δηαηεξψληαο ηνλ παξαδνζηαθφ αξρηηεθηνληθφ/πνιενδνκηθφ ηνπ ραξαθηήξα, 

θηινμελεί κηθξφ αξηζκφ λπθηεξηλψλ θέληξσλ αλαςπρήο – ςπραγσγίαο, φπσο κνπζηθνρνξεπηηθά θέληξα, 

εζηηαηφξηα κε κνπζηθή, κππξαξίεο θιπ. Απηά αλάδεημαλ ην θέληξν ηνπ νηθηζκνχ ζε πφιν έιμεο ηφζν γηα 

ληφπηνπο φζν θαη γηα επηζθέπηεο, δεκηνπξγψληαο κηα δηαθνξεηηθή αηκφζθαηξα ζηελ πεξηνρή θαηά ηηο 

λπρηεξηλέο ψξεο. 

14.2 Μέηξα πξνο απνθπγή ή κεηξηαζκφ ηεο ερνξχπαλζεο, ηα νπνία πηνζεηήζεθαλ ζην ρέδην Πεξηνρήο θαζψο θαη 

κέηξα θπθινθνξηαθήο δηαρείξηζεο θαη χθεζεο πνπ εθαξκφζηεθαλ, έρνπλ κεηψζεη ηελ νριεξία ζηελ πεξηνρή, 

γεγνλφο πνπ θαζηζηά ηηο ρξήζεηο απηέο απνδεθηέο αθφκε θαη ζηνπο ίδηνπο ηνπο θαηνίθνπο ηεο πεξηνρήο. 

14.3 Ζ ρσξνζέηεζε ηεο θάζε αλάπηπμεο κε βάζε ηηο πξφλνηεο ηνπ Σνπηθνχ ρεδίνπ ζε αληίζηνηρεο εκπνξηθέο 

πεξηνρέο/άμνλεο ή αθφκε θαη ζε Οηθηζηηθέο Εψλεο αλάινγα κε ην είδνο, ην κέγεζνο θαη ην βαζκφ νριεξίαο ηεο 

αλάπηπμεο, έρεη ιεηηνπξγήζεη ηθαλνπνηεηηθά ζηελ έληαμε ηέηνησλ ρξήζεσλ ζηελ πεξηνρή ηνπ ρεδίνπ, ρσξίο λα 

δεκηνπξγνχληαη νπνηεζδήπνηε επηβαξχλζεηο. 

14.4 Οη βαζηθνί ζηφρνη ζηνλ ηνκέα αλαςπρήο/ςπραγσγίαο γηα πξνζηαζία ησλ αλέζεσλ ησλ νηθηζηηθψλ πεξηνρψλ θαη 

δηαηήξεζε ηνπ ηζηνξηθνχ ραξαθηήξα ηεο πεξηνρήο απφ λπρηεξηλά θέληξα αλαςπρήο πνπ ελδερνκέλσο λα 

δεκηνπξγνχλ ερνξχπαλζε, λπρηεξηλή ηξνραία θίλεζε θαη ζηάζκεπζε, θαζψο θαη γηα ελζάξξπλζε αλαπηχμεσλ 

αλαςπρήο πνπ λα εμππεξεηνχλ θπξίσο ηηο αλάγθεο ηνπ ηνπηθνχ πιεζπζκνχ θαη λα κελ εμαξηψληαη απφ ηελ 

πξφζβαζε κε ην ηδησηηθφ απηνθίλεην, έρνπλ ζε κεγάιν βαζκφ ηθαλνπνηεζεί ή θαη ηθαλνπνηνχληαη κέζα απφ ηηο 

πξφλνηεο θαη ησλ δχν ρεδίσλ Αλάπηπμεο. 
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15. Πνιηηηζηηθέο Γηεπθνιύλζεηο θαη Σνπξηζκόο 

15.1 Ο παιαηφο ππξήλαο ηνπ ηξνβφινπ απνηειεί ην παξαδνζηαθφ/ηζηνξηθφ θέληξν ηνπ νηθηζκνχ κε ζεκαληηθέο 

πνιηηηζηηθέο ή θαη άιιεο δεκφζηεο ρξήζεηο, πνπ ηνλ θαζηζηνχλ ηνλ βαζηθφηεξν ρψξν αλαθνξάο. Χο ηέηνηεο 

ζεκαληηθέο ρξήζεηο αλαθέξνληαη νη εθθιεζίεο, ην Παιαηφ Γεκαξρείν ην νπνίν απνηέιεζε ην πξψην δεκνηηθφ 

ζρνιείν ηνπ νηθηζκνχ, ην Κέληξν Σερλψλ, θαζψο θαη ε Γεκνηηθή Βηβιηνζήθε. 

15.2 Ο βαζηθφο ζηφρνο ηνπ ρεδίνπ Πεξηνρήο ζηνλ ηνκέα ησλ πνιηηηζηηθψλ δηεπθνιχλζεσλ αθνξά ηε δηαηήξεζε, 

πξνβνιή θαη ελίζρπζε ηνπ παξαδνζηαθνχ θαη ηζηνξηθνχ ξφινπ ηνπ θέληξνπ σο ρψξνπ ζπγθέληξσζεο 

πνιηηηζηηθψλ ρξήζεσλ, πξνο φθεινο ηφζν ησλ θαηνίθσλ ηεο πεξηνρήο ηνπ ρεδίνπ φζν θαη ησλ θαηνίθσλ ηεο 

επξχηεξεο Λεπθσζίαο. ηφρνο επίζεο είλαη θαη ε επαλαρξεζηκνπνίεζε νηθνδνκψλ πνπ έρνπλ εγθαηαιεηθηεί, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη δεκφζησλ θηηξίσλ, φπσο ην παιαηφ Γεκαξρείν, θπξίσο σο πνιηηηζηηθψλ ρψξσλ, 

ψζηε λα αλαθηήζεη ν νηθηζκφο ηελ πνιηηηζηηθή ηνπ ηαπηφηεηα, θαη λα δεκηνπξγεζνχλ ζεκεία αλαθνξάο θαη 

δξαζηεξηφηεηαο. 

15.3 Γηα λα επηηεπρζνχλ νη πην πάλσ ζηφρνη, ην ρέδην Πεξηνρήο πξνβιέπεη ηα αθφινπζα: 

(α) Αλαθαίληζε ηνπ πθηζηάκελνπ θηηξίνπ ηνπ Παιηνχ Γεκαξρείνπ θαη ηνπ ρψξνπ γχξσ απφ απηφ, θαη 

κεηαηξνπή ηνπ ζε Πνιηηηζηηθφ Κέληξν γηα πξαγκαηνπνίεζε εθζέζεσλ, δηνξγάλσζε δηαιέμεσλ θαη 

ζπγθεληξψζεσλ, θ.ν.θ. 

(β) Γηακφξθσζε θαη αλαβάζκηζε ησλ εμσηεξηθψλ ρψξσλ γχξσ απφ ηηο εθθιεζίεο ηεο Παλαγίαο 

Υξπζειενχζαο, ηνπ Αγίνπ Γεσξγίνπ θαη ηεο Αγίαο Μαξίλαο, γηα ππαίζξηεο πνιηηηζηηθέο θαη άιιεο 

εθδειψζεηο. 
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(γ) Αλαβάζκηζε ηνπ Γεσγξαθηθνχ Μνπζείνπ, ψζηε λα θαηαζηεί πην ειθπζηηθφ θαη λα απνηειέζεη πφιν έιμεο 

επηζθεπηψλ. 

  

Φωηογραθίες ηοσ τώροσ ηοσ Γεωγραθηθού Μοσζείοσ ποσ έτεη κεηαηραπεί ζε Κέληρο Τετλώλ 

(δ) Δθζπγρξνληζκφο θαη αλαβάζκηζε ηεο Γεκνηηθήο Βηβιηνζήθεο, ψζηε λα απνηειέζεη θέληξν επηκφξθσζεο 

θαη πξνζέιθπζεο αλαγλσζηψλ. 

(ε) Γεκηνπξγία, νξγάλσζε θαη αλαβάζκηζε αλνηθηψλ ρψξσλ, κε ζηφρν ηε δπλαηφηεηα δηνξγάλσζεο 

δηαθφξσλ πνιηηηζηηθψλ εθδειψζεσλ. 

(ζη) Οξγαληθή θαη ιεηηνπξγηθή ζχλδεζε ηνπ λένπ Γεκνηηθνχ Μεγάξνπ πνπ βξίζθεηαη ζην αλαηνιηθφ φξην ηεο 

πεξηνρήο ηνπ ρεδίνπ, κε ην παιαηφ ππξήλα θαη ηελ ΚΔΠ, κε ηελ θαηαζθεπή πιαηείαο θαη πεδνδξφκνπ. 
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15.4 Λίγα απφ ηα πην πάλσ έξγα έρνπλ γίλεη, φπσο ε αλαθαίληζε ηνπ πθηζηάκελνπ θηηξίνπ ηνπ Παιαηνχ Γεκαξρείνπ 

θαη ηνπ ρψξνπ γχξσ απφ απηφ, ε δηακφξθσζε θαη αλαβάζκηζε ηνπ εμσηεξηθνχ ρψξνπ γχξσ απφ ηελ εθθιεζία 

ηεο Αγίαο Μαξίλαο θαη ε αλαθαίληζε/αλαβάζκηζε ηνπ ρψξνπ/θηηξίνπ πνπ πξννξηδφηαλ γηα ην Γεσγξαθηθφ 

Μνπζείν. Σα ππφινηπα έξγα ιφγσ έιιεηςεο ησλ αλαγθαίσλ θνλδπιίσλ, πξνσζνχληαη γηα ην άκεζν κέιινλ. 

15.5 Ζ δπλαηφηεηα δηαλπθηέξεπζεο μέλσλ επηζθεπηψλ θαη ηνπξηζηψλ ζηελ πεξηνρή ηνπ ρεδίνπ πεξηνξίδεηαη απφ ην 

γεγνλφο ηεο θνληηλήο απφζηαζεο ηεο πεξηνρήο απφ ην αζηηθφ θέληξν Λεπθσζίαο φπνπ ήδε πξνζθέξνληαη 

δηεπθνιχλζεηο δηακνλήο ζε νξγαλσκέλα ηνπξηζηηθά θαηαιχκαηα. Χο εθ ηνχηνπ, βαζηθή επηδίσμε ηεο γεληθήο 

ζηξαηεγηθήο ηνπ ρεδίνπ αλαθνξηθά κε ηνλ ηνπξηζκφ είλαη ε ζσζηή πξνβνιή ησλ πνιηηηζηηθψλ ρψξσλ θαη ηνπ 

ππξήλα νιφθιεξνπ θαζψο θαη ησλ παξαδνζηαθψλ εζηηαηνξίσλ/ηαβεξλψλ γηα ζθνπνχο πξνζέιθπζεο 

πεξηζζνηέξσλ επηζθεπηψλ. 

15.6 Ο αξρηηεθηνληθφο ραξαθηήξαο ηνπ νηθηζκνχ, νη ρψξνη πνιηηηζκνχ, ην θπζηθφ πεξηβάιινλ ηεο πεξηνρήο κε ηνπο 

σξαίνπο θήπνπο θαη ηνλ Πεδηαίν Πνηακφ, ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο παξαδνζηαθέο ηαβέξλεο, πξνζδίδνπλ ζηελ 

πεξηνρή ηεξάζηηα ζπγθξηηηθά πιενλεθηήκαηα έλαληη ησλ ππφινηπσλ πεξηνρψλ ηνπ Γήκνπ ηξνβφινπ θαη ηνπ 

αζηηθνχ ζπγθξνηήκαηνο Λεπθσζίαο γεληθφηεξα. Ζ ζσζηή αμηνπνίεζε, δηαρείξηζε θαη πξνβνιή ησλ ζπγθξηηηθψλ 

απηψλ πιενλεθηεκάησλ απνηεινχλ ηνλ θεληξηθφ άμνλα γηα ηε δηακφξθσζε ησλ θχξησλ ζηφρσλ ηεο ηνπξηζηηθήο 

πνιηηηθήο ηνπ ρεδίνπ Πεξηνρήο. Λακβάλνληαο ππφςε ηελ αλάγθε δηαηήξεζεο ηεο κηθξήο θιίκαθαο θαη ηνπ 

αξρηηεθηνληθνχ/πνιενδνκηθνχ ραξαθηήξα ηνπ νηθηζκνχ, θαζψο θαη ηελ αλάγθε δηαζθάιηζεο ηεο αεηθφξνπ 

αλάπηπμεο, ζα πξέπεη νη απνθάζεηο ηνπ ζήκεξα λα δηαζθαιίδνπλ ιεινγηζκέλε αλάπηπμε, πξνζθέξνληαο ηε 

δπλαηφηεηα ησλ κειινληηθψλ γελεψλ λα απνιαχζνπλ ην επαίζζεην πεξηβάιινλ ηεο πεξηνρήο, παξέρνληαο 

ηνπο παξάιιεια πεξηζψξηα δηθψλ ηνπο επηινγψλ αχξην. 
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16. Βηνκεραλία, Βηνηερλία θαη Απνζήθεο 

16.1 Γηα πινπνίεζε ηεο επξχηεξεο θπβεξλεηηθήο πνιηηηθήο ζε ζρέζε κε ηνλ βηνκεραληθφ ηνκέα, φπσο 

πξνδηαγξάθεηαη ζην ηξαηεγηθφ ρέδην Αλάπηπμεο, ζην Σνπηθφ ρέδην πεξηιακβάλνληαη πξφλνηεο πνπ 

δηεπθνιχλνπλ ηε ζπλέρηζε ηεο νπζηαζηηθήο ζπκβνιήο ηνπ ηνκέα ηφζν ζε ηνπηθφ φζν θαη ζε εζληθφ επίπεδν. 

16.2 Ο ηνκέαο ηεο Βηνκεραλίαο, Βηνηερλίαο θαη απνζεθψλ πεξηιακβάλεη κφλν νξηζκέλα ππνζηαηηθά κηθξήο θιίκαθαο 

ζην θέληξν ηνπ παιαηνχ ππξήλα, φπσο ηππνγξαθεία, μπινπξγεία, αηκνθαζαξηζηήξην ξνχρσλ θιπ. Δμαίξεζε 

απνηειεί ην εξγνζηάζην επεμεξγαζίαο θαθέ, πνπ βξίζθεηαη ζε Οηθηζηηθή Εψλε ζηελ νδφ Κπξηάθνπ Μάηζε, ην 

νπνίν ιεηηνπξγεί ζηελ πεξηνρή απφ ηε δεθαεηία ηνπ 1940. Μηθξέο απνζήθεο πνπ σο επί ην πιείζηνλ 

ζπλδπάδνληαη κε βηνηερλίεο, επηηξέπνληαη κφλν εθφζνλ δελ πξνθαινχλ πξνβιήκαηα φριεζεο ζην θπζηθφ 

πεξηβάιινλ θαη ηνλ ραξαθηήξα ηεο πεξηνρήο. 

16.3 Ζ πξνζηαζία ησλ αλέζεσλ θαη δηαηήξεζε ηεο θπζηνγλσκίαο ηεο πεξηνρήο, ε ζηαδηαθή κεηαθίλεζε ησλ 

ππνζηαηηθψλ πνπ δεκηνπξγνχλ νριεξία θαη ε δηαηήξεζε θαη ελζάξξπλζε ηεο ήπηαο βηνηερληθήο αλάπηπμεο, 

ηδηαίηεξα ππφ κνξθή παξαδνζηαθψλ εξγαζηεξίσλ πνπ δελ δεκηνπξγνχλ δπζκελείο επηπηψζεηο ζηηο αλέζεηο 

ησλ πεξηνίθσλ, επηηπγράλνληαη κέζα απφ ηε ρσξνζεηηθή πνιηηηθή ηνπ ρεδίνπ. 
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Φωηογραθία από ηο κολαδηθό εργοζηάζηο ζηελ περηοτή ηοσ Στεδίοσ 
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17. Γεκόζηνη Αλνηθηνί Υώξνη 

17.1 Βαζηθφο ζηφρνο ηνπ ρεδίνπ Πεξηνρήο είλαη ε νξζή δηαρείξηζε ησλ δεκφζησλ αλνηθηψλ ρψξσλ θαη ε 

απνδνηηθή αμηνπνίεζε/αλαβάζκηζε ηνπο, ψζηε λα ζπκβάιινπλ νπζηαζηηθά ζηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο δσήο, 

θαη λα αληηζηαζκίδνπλ ηα πξνβιήκαηα ππθλνηήησλ θαη θπθινθνξίαο. Οη αλνηθηνί δεκφζηνη ρψξνη βνεζνχλ 

επίζεο ζηελ πεξηβαιινληηθή αλαβάζκηζε ηεο πεξηνρήο θαη απνηεινχλ ηνπο βαζηθνχο ρψξνπο θνηλσληθήο 

επαθήο, ππαίζξησλ εθδειψζεσλ, απζφξκεησλ επηινγψλ, πξνέθηαζεο δηαθφξσλ δξαζηεξηνηήησλ θ.ι.π, πνπ 

ζε κηα ππθλνδνκεκέλε πεξηνρή απνθηνχλ ηδηαίηεξε ζεκαζία. 

17.2 Άιινο θχξηνο ζηφρνο ηνπ ρεδίνπ Πεξηνρήο ζηνλ ηνκέα απηφ είλαη ε νξγαληθή θαη ιεηηνπξγηθή ζχλδεζε ηνπ 

Αζιεηηθνχ πιιφγνπ Κεξαπλνχ, ησλ δεκφζησλ εθπαηδεπηεξίσλ, θαη ηνπ πνδειαηνδξφκνπ – πεδνδξφκνπ 

Πεδηαίνπ, κε ηα δίθηπα πεδνδξφκσλ, πνδειαηνδξφκσλ θαη πιαηεηψλ ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο ηνπ ρεδίνπ, 

ψζηε λα απνηειέζνπλ έλα νινθιεξσκέλν ζχζηεκα δεκφζησλ αλνηθηψλ ρψξσλ θαη ρψξσλ γηα άζιεζε θαη 

αλαςπρή. 

17.3 ην ρέδην πξνλννχληαη δηάθνξνη αλνηθηνί ρψξνη πνπ ζα πξέπεη λα αλαβαζκηζηνχλ θαη λα δηακνξθσζνχλ 

θαηάιιεια θαζψο θαη λα ζπλδεζνχλ κεηαμχ ηνπο κε πνδειαηνδξφκνπο, πεδνδξφκνπο, ζηνρεχνληαο κεηαμχ 

άιισλ ζηελ αλάδεημε πθηζηάκελσλ ρψξσλ θαη πξνηεηλφκελσλ κλεκείσλ φπσο: 
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(α) Ζ θνίηε ηνπ πνηακνχ Πεδηαίνπ 

  

Φωηογραθίες από ηελ θοίηε ηοσ ποηακού Πεδηαίοσ 

(β) Ο ρψξνο ηνπ Αζιεηηθνχ πιιφγνπ «Κεξαπλφο» 

  

Φωηογραθίες από ηολ Αζιεηηθό Σύιιογο «Κερασλός» 
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(γ) Ο παηδφηνπνο ηεο εθθιεζίαο Αγίαο Μαξίλαο 

  

Φωηογραθίες γύρω από τώρο ηες εθθιεζίας Αγίας Μαρίλας 

(δ) Ο ειεχζεξνο ρψξνο ηνπ παιαηνχ Γεκαξρείνπ 

  

Φωηογραθίες ηοσ παιαηού Δεκαρτείοσ 
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(ε) Ο ειεχζεξνο ρψξνο γχξσ απφ ηηο εθθιεζίεο Υξπζειενχζαο θαη Αγίνπ Γεσξγίνπ 

  

  

Φωηογραθίες γύρω από τώρο ηες εθθιεζίας Χρσζειεούζας θαη  ηες εθθιεζίας Αγίοσ Γεωργίοσ αληίζηοητα 
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(ζη) Οη δεκφζηνη αλνηθηνί ρψξνη πνπ πθίζηαληαη ή πνπ ζα δεκηνπξγεζνχλ κειινληηθά σο απνηέιεζκα ηεο 

παξαρψξεζεο γεο πξνο ην δεκφζην γηα πξάζηλν, ζηα πιαίζηα δηαρσξηζκνχ γεο ζε νηθφπεδα. 

Απφ ηνπο πην πάλσ αλνηθηνχο ρψξνπο δελ έρεη πινπνηεζεί θαλέλαο θαη αλακέλεηαη λα δηακνξθσζνχλ ζην 

πξνζερέο κέιινλ. 

17.4 Σν Σνπηθφ ρέδην Λεπθσζίαο απνηειεί ην ζεζκηθφ πιαίζην κέζα απφ ηηο πξφλνηεο ηνπ νπνίνπ, θαηά έλα 

νινθιεξσκέλν θαη ζπζηεκαηηθφ ηξφπν, επηηπγράλεηαη ε πξνζηαζία θαη ε βειηίσζε ηνπ πεξηβάιινληνο. Μέζσ 

ησλ πξνλνηψλ ηνπ Σνπηθνχ ρεδίνπ επηδηψθεηαη ε αλαγλψξηζε θαη ν θαζνξηζκφο θαηάιιεισλ αλνηθηψλ 

ρψξσλ δηαθφξσλ θιηκάθσλ θαη ηχπσλ, θαηαλεκεκέλσλ ηζνξξνπεκέλα ζε φιε ηελ πεξηνρή ηνπ ρεδίνπ, ε 

ζχλδεζε ησλ ρψξσλ απηψλ κεηαμχ ηνπο κε πεδνδξφκνπο ή θαη κνλνπάηηα ηεο θχζεο, θαζψο θαη κε ρξήζεηο 

θνηλσληθήο ππνδνκήο, φπσο δεκφζηα θηίξηα, ζρνιεία, εθθιεζίεο θαη δηάθνξεο πνιηηηζηηθέο ρξήζεηο. 

17.5 Λφγσ ηνπ εμαηξεηηθνχ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο, ηεο χπαξμεο ηεο θνίηεο ηνπ Πεδηαίνπ πνπ απνηειεί έλα πνιχ 

ζεκαληηθφ γξακκηθφ πάξθν γηα νιφθιεξε ηελ πφιε, ησλ θιηκαηνινγηθψλ ζπλζεθψλ θαη ηεο ελδηαθέξνπζαο 

παξαδνζηαθήο αξρηηεθηνληθήο, ε πεξηνρή ηνπ ρεδίνπ Παιαηνχ Ππξήλα ηξνβφινπ κε ηελ θαηάιιειε 

νξγάλσζε θαη δηακνξθψζεηο κπνξεί λα πξνζθέξεη πνηθηιία ρψξσλ αλαςπρήο θαη ςπραγσγίαο ζε επηζθέπηεο 

ληφπηνπο θαη μέλνπο. 

17.6 Ηδηαίηεξε έκθαζε δίδεηαη ζηελ αμηνπνίεζε ηεο θνίηεο ηνπ πνηακνχ Πεδηαίνπ πνπ πξνζθέξεηαη γηα ηνλ ζθνπφ 

απηφ, κε ζηφρν ηε δεκηνπξγία ελφο νπζηαζηηθνχ πλεχκνλα πξαζίλνπ, πξνζβάζηκνπ απφ ην ζχλνιν ηεο 

πεξηνρήο ηνπ ρεδίνπ θαη πξνο φθεινο ηνπ ζπλφινπ ηνπ πιεζπζκνχ ηεο πφιεο. Παξάιιεια, νη δηάθνξνη 

ρψξνη πξαζίλνπ πνπ είλαη δηάζπαξηνη ζηελ πεξηνρή ηνπ ρεδίνπ, φπσο θαίλνληαη θαη ζηνλ Χάπηη 17.1 πνπ 

αθνινπζεί, ζα πξέπεη λα αμηνπνηεζνχλ πξνο φθεινο ηνπ ζπλφινπ ηνπ πιεζπζκνχ.  
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18. Άιιεο Σνκεαθέο Πνιηηηθέο 

Δθπαίδεπζε 

18.1 Ζ εθπαίδεπζε απνηειεί θαζνξηζηηθφ παξάγνληα ελδνγελνχο θνηλσληθφ – νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο θαη 

ζηαζεξφηεηαο γηα ηελ πεξηνρή κειέηεο, αθνχ απφ απηή εμαξηάηαη σο έλα βαζκφ ε εμαζθάιηζε πιεζπζκηαθήο 

ηζνξξνπίαο, ηδηαίηεξα ζε επίπεδν λεαξψλ λνηθνθπξηψλ θαη λενιαίαο. 

18.2 Ζ γεληθή θαηάζηαζε ζηνλ ηνκέα ηεο εθπαηδεπηηθήο ππνδνκήο ζεσξείηαη ηθαλνπνηεηηθή, ζε ζρέζε κε ηνλ 

αξηζκφ ησλ καζεηψλ πνπ θαηνηθνχλ ζηελ πεξηνρή. ην φξην ηεο πεξηνρήο ηνπ ρεδίνπ ιεηηνπξγνχλ 2 

Γεκνηηθά ρνιεία, ην Γεκνηηθφ ρνιείν Υξπζειενχζαο κε 272 καζεηέο θαη ην Γεκνηηθφ ρνιείν Αγίαο 

Μαξίλαο κε 203 καζεηέο, γηα ηε ζρνιηθή ρξνληά 2013-2014. ηελ πεξηνρή ηνπ ζρεδίνπ δελ παξνπζηάδνληαη 

νπνηεζδήπνηε αλάγθεο γηα ρσξνζέηεζε λέσλ ζρνιείσλ. 

18.3 χκθσλα κε ηα πην πάλσ ζηνηρεία θαη ζε ζχγθξηζε κε ηα πξνεγνχκελα ρξφληα, θαίλεηαη φηη ν αξηζκφο 

καζεηψλ γεληθά είλαη ζηαζεξφο θαη δελ δηαβιέπεηαη λα ππάξρεη αλάγθε γηα λέεο θηηξηαθέο εγθαηαζηάζεηο 

εθφζνλ ηα πθηζηάκελα θηίξηα θαιχπηνπλ ηηο αλάγθεο. 

18.4 Ζ πνιηηηθή ηνπ ρεδίνπ Πεξηνρήο, ζηνλ ηνκέα απηφ, ζπλάδεη κε ηνπο βαζηθνχο ζηφρνπο θαη ηηο επηδηψμεηο ηνπ 

Σνπηθνχ ρεδίνπ Λεπθσζίαο 2012, ελψ εμαθνινπζεί λα ελζαξξχλεηαη ε ρσξνζέηεζε άιισλ εθπαηδεπηεξίσλ 

εηδηθνχ ηχπνπ θαη ζπλαθψλ δηεπθνιχλζεσλ, ψζηε λα δεκηνπξγεζνχλ νη ζπλζήθεο κεηεμέιημεο ηεο πεξηνρήο 

ζε θέληξν παξνρήο εμεηδηθεπκέλσλ εθπαηδεπηηθψλ ππεξεζηψλ. 
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Φωηογραθίες από ηα ζτοιεία Χρσζειεούζας θαη Αγίας Μαρίλας αληίζηοητα 

 

Τγεία θαη Κνηλσληθή Μέξηκλα 

18.5 Ζ πνιηηηθή ηνπ ρεδίνπ ζπλάδεη κε ηνπο βαζηθνχο ζηφρνπο θαη ηηο επηδηψμεηο ηνπ Σνπηθνχ ρεδίνπ Λεπθσζίαο, 

ελψ ελζαξξχλεηαη ε ρσξνζέηεζε αλαπηχμεσλ θαη ιεηηνπξγηψλ πνπ αθνξνχλ αλαπηχμεηο θνηλσληθήο κέξηκλαο 

θαη θνηλνηηθήο ππνδνκήο ζε δηάθνξεο πεξηνρέο ηνπ ρεδίνπ, φπσο απηέο θαηαγξάθνληαη αλαιπηηθά ζηε 

ζρεηηθή πνιηηηθή ηνπ ρεδίνπ Πεξηνρήο. 
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Αζιεηηθέο Γηεπθνιύλζεηο 

18.6 Ζ πνιηηηθή ηνπ ρεδίνπ ζπλάδεη κε ηνπο βαζηθνχο ζηφρνπο θαη ηηο επηδηψμεηο ηνπ Σνπηθνχ ρεδίνπ Λεπθσζίαο, 

ελψ ελζαξξχλεηαη ε απνηειεζκαηηθή αμηνπνίεζε θαη νη επεθηάζεηο ζε λφκηκα πθηζηάκελεο ηέηνηεο 

δηεπθνιχλζεηο, γηα ζθνπνχο βειηίσζεο ηεο βησζηκφηεηαο ηνπο. Ζ ρσξνζέηεζε αζιεηηθψλ δηεπθνιχλζεσλ 

θαηαγξάθεηαη αλαιπηηθά ζην θείκελν πνιηηηθήο ηνπ ρεδίνπ Πεξηνρήο. 

Αλαπηύμεηο πνπ εθηεινύληαη από Κπβεξλεηηθά Σκήκαηα 

18.7 Ζ πνιηηηθή ηνπ ρεδίνπ Πεξηνρήο ζπλάδεη κε ηνπο βαζηθνχο ζηφρνπο θαη ηηο επηδηψμεηο ηνπ Σνπηθνχ ρεδίνπ 

Λεπθσζίαο 2012, θαη επνκέλσο ηζρχνπλ νη ζρεηηθέο πξφλνηεο ηνπ Σνπηθνχ ρεδίνπ Λεπθσζίαο 2012. 

Πηλαθίδεο Γηαθεκίζεσλ θαη Γηαθεκίζεηο 

18.8 Ζ πνιηηηθή ηνπ ρεδίνπ Πεξηνρήο ζπλάδεη κε ηνπο βαζηθνχο ζηφρνπο θαη ηηο επηδηψμεηο ηνπ Σνπηθνχ ρεδίνπ 

Λεπθσζίαο θαη επνκέλσο ηζρχνπλ νη ζρεηηθέο πξφλνηεο ηνπ Σνπηθνχ ρεδίνπ Λεπθσζίαο. 

Αλαπηύμεηο Δηδηθνύ Σύπνπ 

18.9 Ζ πνιηηηθή ηνπ ρεδίνπ ζπλάδεη κε ηνπο βαζηθνχο ζηφρνπο θαη ηηο επηδηψμεηο ηνπ Σνπηθνχ ρεδίνπ Λεπθσζίαο 

θαη επνκέλσο ηζρχνπλ νη ζρεηηθέο πξφλνηεο ηνπ Σνπηθνχ ρεδίνπ Λεπθσζίαο, Κεθάλαιο 27: Αλαπηχμεηο 

Δηδηθνχ Σχπνπ, παξάγξαθνο: Γεληθέο Αξρέο Πνιηηηθήο θαζψο θαη Κεθάλαιο 13: Πεξηνρέο Καηνηθίαο θαη 

ηέγαζε, παξάγξαθνο: Φνηηεηηθέο Δζηίεο. 
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Γηεπθόιπλζε Αιιαγήο Υξήζεο 

18.10 Όζνλ αθνξά ηελ αιιαγή ρξήζεο, ηζρχνπλ νη ζρεηηθέο πξφλνηεο ηνπ Παξαξηήκαηνο Β ησλ Παξαξηεκάησλ ησλ 

Σνπηθψλ ρεδίσλ (Δγθξηκέλν 2012), θαζψο θαη νη ζρεηηθέο πξφλνηεο ησλ ηζρπφλησλ πεξί Πνιενδνκίαο θαη 

Υσξνηαμίαο Γεληθψλ Γηαηαγκάησλ Αλάπηπμεο.  

18.11 Λακβάλνληαο σζηφζν ππφςε ηελ αλάκεημε αζπκβίβαζησλ ρξήζεσλ ζην θέληξν ηνπ νηθηζκνχ, ηελ αλάγθε 

απφδνζεο λέσλ θαη ζχγρξνλσλ ρξήζεσλ ζε ζπγθεθξηκέλνπο ρψξνπο, θαζψο θαη ηελ επηδίσμε δηαζθάιηζεο 

θαηάιιεινπ πεξηβάιινληνο θαηνηθίαο ζηελ πεξηνρή ηνπ ρεδίνπ, νη πξφλνηεο ηνπ Σνπηθνχ ρεδίνπ Λεπθσζίαο 

αλαθνξηθά κε ηελ αιιαγή ρξήζεο επεθηείλνληαη θαη εμεηδηθεχνληαη πεξαηηέξσ ζην ρέδην Πεξηνρήο. 

Δηδηθή Γηαθξηηηθή Δπρέξεηα 

18.12 Ζ πνιηηηθή ηνπ ρεδίνπ ζπλάδεη κε ηνπο βαζηθνχο ζηφρνπο θαη ηηο επηδηψμεηο ηνπ Σνπηθνχ ρεδίνπ Λεπθσζίαο, 

θαη επνκέλσο ηζρχνπλ νη ζρεηηθέο πξφλνηεο ηνπ Σνπηθνχ ρεδίνπ, κε εμαίξεζε ηηο πξφλνηεο πνπ 

θαηαγξάθνληαη σο κε ηζρχνπζεο ζην ρέδην Πεξηνρήο. 
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19. Κπθινθνξία, Μεηαθνξέο θαη ηάζκεπζε 

Γεληθά 

19.1  Οη γεληθνί ζηφρνη ηεο θπθινθνξηαθήο πνιηηηθήο πνπ θαηαγξάθνληαη ζην Κεθάιαην Κπθινθνξηαθήο Πνιηηηθήο 

ηνπ Σνπηθνχ ρεδίνπ Λεπθσζίαο, πηνζεηνχληαη ζην ρέδην Πεξηνρήο θαη απνζθνπνχλ ζηε δηαζθάιηζε ελφο 

νινθιεξσκέλνπ θαη απνδνηηθνχ ζπζηήκαηνο δηαθηλήζεσλ κέζα ζηελ πεξηνρή ηνπ Σνπηθνχ ρεδίνπ. Με ηελ 

πηνζέηεζε ησλ ζηφρσλ απηψλ ζην ρέδην Πεξηνρήο ηνπ παιηνχ ππξήλα ηξνβφινπ, επηδηψθεηαη ζε επίπεδν 

θπθινθνξίαο ε νξζή έληαμε ηεο πεξηνρήο κειέηεο ζηνλ επξχηεξν αζηηθφ ρψξν.  

19.2 Αλαιπηηθφηεξα, νη δξφκνη πξσηαξρηθήο ζεκαζίαο πνπ πεξηβάιινπλ ηελ πεξηνρή ηνπ ρεδίνπ θαη έρνπλ 

δεκνζηεπηεί σο αλαπφζπαζην κέξνο ηνπ Σνπηθνχ ρεδίνπ Λεπθσζίαο απνηεινχλ δέζκεπζε θαη ηνπ ρεδίνπ 

Πεξηνρήο. Ζ δηαζθάιηζε ηεο ράξαμεο ησλ δξφκσλ απηψλ απνηειεί ζέκα ζηξαηεγηθήο ζεκαζίαο γηα ηελ 

επξχηεξε πεξηνρή ηνπ αζηηθνχ ζπγθξνηήκαηνο, θαη ηελ νξζνινγηθή ιεηηνπξγία ηεο πεξηνρήο ηνπ ρεδίνπ φζνλ 

αθνξά ζέκαηα πξνζπειαζηκφηεηαο θαη ζπλδέζεσλ επξχηεξσλ αζηηθψλ ελνηήησλ (πεξηβαιινληηθψλ 

πεξηνρψλ).  

19.3 Σν θχξην δίθηπν πνδειαηνδξφκσλ πνπ έρεη πξνγξακκαηηζηεί ζηελ πεξηνρή ηνπ Σνπηθνχ ρεδίνπ Λεπθσζίαο 

απνηειεί δέζκεπζε θαη ηνπ ρεδίνπ Πεξηνρήο, ηφζν αλαθνξηθά κε ηε ζπγθεθξηκέλε ράξαμε ζηελ πεξηνρή ηνπ 

ρεδίνπ, ηδηαίηεξα θαηά κήθνο ηεο θνίηεο ηνπ Πεδηαίνπ πνηακνχ, φζνλ θαη ζε ζρέζε κε ηελ παξνρή επηινγψλ 

κε ελαιιαθηηθά κέζα δηαθίλεζεο. 

19.4 Γηα λα μεπεξαζηνχλ ηα ζεκαληηθφηεξα πξνβιήκαηα ηνπ ππξήλα ηνπ παιαηνχ ηξνβφινπ, φπσο ε δηακπεξήο 

θπθινθνξία, ε απνπζία νινθιεξσκέλνπ θαη ηεξαξρεκέλνπ νδηθνχ δηθηχνπ, ε απνπζία ηθαλνπνηεηηθψλ κέηξσλ 
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θπθινθνξηαθήο δηαρείξηζεο, ε έιιεηςε ρψξσλ ζηάζκεπζεο θαη βαζηθήο ππνδνκήο ηφζν γηα νρήκαηα φζν θαη 

γηα πεδνχο, ζην ρέδην Πεξηνρήο θαζνξίζηεθαλ νη αθφινπζνη ζηφρνη: 

(α) νπζηαζηηθή βειηίσζε ζηελ πξνζηηφηεηα ηεο πεξηνρήο ηδηαίηεξα γηα ηνπο πεδνχο 

(β) ηεξάξρεζε θαη νξγάλσζε ελφο ζχγρξνλνπ θαη απνδνηηθνχ βαζηθνχ νδηθνχ δηθηχνπ 

(γ) πξνψζεζε κέηξσλ θπθινθνξηαθήο δηαρείξηζεο θαη χθεζεο 

(δ) δεκηνπξγία ελφο νινθιεξσκέλνπ θαη ιεηηνπξγηθνχ δηθηχνπ πεδνδξφκσλ θαη πνδειαηνδξφκσλ 

(ε) Λεηηνπξγηθή ζπζρέηηζε ρξήζεσλ γεο θαη νδηθνχ δηθηχνπ 

(ζη) Δπαλαμηνιφγεζε θαη πξνζδηνξηζκφο ησλ δηαδξνκψλ δεκνζίσλ ζπγθνηλσληψλ. 

Γνκή θαη Ηεξάξρεζε Οδηθνύ Γηθηύνπ 

19.5 Σν νδηθφ δίθηπν ηεο πεξηνρήο ηνπ ρεδίνπ αλαπξνζαξκφζηεθε θαη ηεξαξρήζεθε ζε δξφκνπο πξσηαξρηθήο 

ζεκαζίαο, βαζηθνχο δξφκνπο δεπηεξεχνπζαο ζεκαζίαο, ηνπηθνχο δξφκνπο, πνδειαηνδξφκνπο θαη 

πεδνδξφκνπο. 

Κπθινθνξηαθή Γηαρείξηζε θαη Ύθεζε 

19.6 Σα κέηξα πνπ ιήθζεθαλ ζην ρέδην πεξηιακβάλνπλ πεξηνξηζκφ ησλ πξνζβάζεσλ ζε θχξηνπο δξφκνπο, 

ξχζκηζε ηεο ζηάζκεπζεο θαηά κήθνο δξφκσλ , κνλνδξνκήζεηο (κφληκεο θαη πεξηνδηθέο), βειηηψζεηο 

πθηζηάκελσλ νδηθψλ ζπκβνιψλ, πεξηκεηξηθή θπθινθνξία γχξσ απφ ην θέληξν ηνπ νηθηζκνχ, πεδνδξνκήζεηο, 

θαηαζθεπή πνδειαηνδξφκσλ θ.ν.θ. 
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Γίθηπν Πεδνδξόκσλ θαη Πνδειαηνδξόκσλ 

19.7 Γηα ηηο αλάγθεο δηαθίλεζεο ησλ πεδψλ θαη πνδειαηηζηψλ, ζην ρέδην θαζνξίζηεθαλ ηα πην θάησ κέηξα 

πνιηηηθήο: 

(α) Μεζνδηθή θαη ζηαδηαθή πινπνίεζε ελφο νινθιεξσκέλνπ θαη ζπλερνχο δηθηχνπ πεδνδξφκσλ θαη 

πνδειαηνδξφκσλ 

(β) Δπέθηαζε ησλ πεδνδξνκεκέλσλ δσλψλ θαη δεκηνπξγία πξφζζεησλ πεξηνρψλ 

(γ) Δμαζθάιηζε πξνζπέιαζεο πξνο ζπγθεθξηκέλεο πεξηνρέο/ζεκεία εηδηθνχ ελδηαθέξνληνο 

(δ) Γεκηνπξγία εηδηθψλ ισξίδσλ γηα πνδήιαηα ζηνπο θαζνξηζκέλνπο πξσηαξρηθνχο θαη δεπηεξεχνληεο 

δξφκνπο. 

ηάζκεπζε 

19.8 Γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ ζνβαξνχ πξνβιήκαηνο ηεο ζηάζκεπζεο, ζην ρέδην πξνλνείηαη ε δεκηνπξγία 

θαηάιιεισλ ρψξσλ ζηάζκεπζεο, ηδηαίηεξα ζηελ πεξηθέξεηα ηεο Κεληξηθήο Δκπνξηθήο Πεξηνρήο. Οη ρψξνη 

πνπ πξνβιέπεηαη λα δεκηνπξγεζνχλ γχξσ απφ ηελ ΚΔΠ, βξίζθνληαη ζε ζηξαηεγηθά ζεκεία ζε ζρέζε κε ηνλ 

ππξήλα ηνπ νηθηζκνχ. Πξνβιέπεηαη επίζεο ε πηνζέηεζε νξζνινγηθήο θαη ηζνξξνπεκέλεο πνιηηηθήο γηα ηε 

ζηάζκεπζε νρεκάησλ. 

19.9 Ζ εθαξκνγή ηνπ εθάζηνηε ηζρχνληνο ρεδίνπ Παξνρήο Κηλήηξσλ γηα ηε Γεκηνπξγία Γεκφζησλ Υψξσλ 

ηάζκεπζεο ζηηο αζηηθέο πεξηνρέο πνπ εκπίπηνπλ ζηα φξηα ηνπ ρεδίνπ Πεξηνρήο, φπσο ε Λεσθφξνο 

ηξνβφινπ, αλακέλεηαη λα ππνβνεζήζεη ηελ πινπνίεζε ησλ πξνλνηψλ ηνπ ρεδίνπ ζηνλ ηνκέα απηφ. Απηφ 
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πνπ ηζρχεη θαη εθαξκφδεηαη ζήκεξα ζηελ πεξηνρή ηνπ ρεδίνπ είλαη ην «ρέδην Παξνρήο Κηλήηξσλ 

Γεκηνπξγίαο Υψξσλ ηάζκεπζεο γηα Γεκφζηα Υξήζε ζηα φξηα ησλ Σνπηθψλ ρεδίσλ Λεπθσζίαο, Λεκεζνχ, 

Λάξλαθαο θαη Πάθνπ θαη ζε άιιεο πεξηνρέο, 2013-2015». 

Γεκόζηεο πγθνηλσλίεο 

19.10 ην ρέδην Πεξηνρήο πνπ απνηειεί θχξηα εξγαιείν πνιενδνκηθήο πνιηηηθήο, δελ θαζνξίδεηαη άκεζα ε πνιηηηθή 

ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα γηα ηηο δεκφζηεο ζπγθνηλσλίεο, αιιά θαηαγξάθεηαη αξηζκφο κέηξσλ γηα επίηεπμε ησλ 

γεληθψλ ζηφρσλ ζηνλ ηνκέα απηφ. 

ύζηεκα θπθινθνξηαθήο δηαρείξηζεο 

19.11 ην ρέδην Πεξηνρήο πξνλνείηαη ε δεκηνπξγία δξφκσλ ήπηαο θπθινθνξίαο, ε πιήξεο πεδνδξφκεζε 

ζπγθεθξηκέλσλ νδψλ θαζψο θαη ε δεκηνπξγία ρψξσλ ζηάζκεπζεο ζε θαζνξηζκέλνπο ρψξνπο, γηα ηηο 

πεξηνρέο Αγίνπ Γεσξγίνπ θαη Υξπζειενχζαο. 

Καηάξγεζε δεζκεπηηθώλ ξπκνηνκηώλ 

19.12 ην ρέδην Πεξηνρήο θαηαξγήζεθαλ ηα ζρέδηα δεζκεπηηθήο ξπκνηνκίαο γηα ζπγθεθξηκέλεο νδνχο, ζηα πιαίζηα 

πξνζηαζίαο ηεο παξαδνζηαθήο ρσξνδνκήο ηεο πεξηνρήο. 

Δθαξκνγή 

19.13 Ζ πνιηηηθή ηνπ ρεδίνπ Πεξηνρήο ζε ζέκαηα θπθινθνξίαο, κεηαθνξψλ θαη ζηάζκεπζεο, ζα εθαξκνζηεί κε 

βάζε ζπγθεθξηκέλν ρξνλνδηάγξακκα. Πξνηεξαηφηεηα δίδεηαη ζηελ πηνζέηεζε ησλ κέηξσλ θπθινθνξηαθήο 

δηαρείξηζεο θαη θπθινθνξηαθήο χθεζεο παξάιιεια κε νξηζκέλεο κηθξήο θιίκαθαο βειηηψζεηο/δηεπξχλζεηο 
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πθηζηάκελσλ βαζηθψλ δξφκσλ, ψζηε λα απακβιπλζνχλ νη πηέζεηο πάλσ ζε ζπγθεθξηκέλα ηκήκαηα ηνπ 

νδηθνχ δηθηχνπ. Δπφκελε θαη ηειηθή θάζε ζηελ πινπνίεζε ησλ πην πάλσ πξνηάζεσλ είλαη ε θαηαζθεπή λέσλ 

δξφκσλ δεπηεξεχνπζαο ζεκαζίαο. 

19.14 Ζ θπθινθνξηαθή πνιηηηθή ηνπ ρεδίνπ πεξηιακβάλεη κηα ζχλζεηε θαη πνιπδηάζηαηε δέζκε κέηξσλ πνπ 

πξέπεη λα πινπνηείηαη νινθιεξσκέλα, παξάιιεια θαη φρη απνζπαζκαηηθά, κε ζεκαληηθφηεξε απηή ηεο 

πινπνίεζεο ηνπ νδηθνχ δηθηχνπ πξσηαξρηθήο ζεκαζίαο. Γπζηπρψο, ε ηξέρνπζα νηθνλνκηθή θξίζε πξνθάιεζε 

ηελ αλαζηνιή ή θαη αθχξσζε πνιιψλ έξγσλ πνπ ζα πξνσζνχληαλ ππφ θαλνληθέο ζπλζήθεο. Με βάζε ηα πην 

πάλσ ην νινθιεξσκέλν πιαίζην θπθινθνξηαθήο πνιηηηθήο ηνπ ρεδίνπ Πεξηνρήο δελ έρεη αθφκε εθαξκνζηεί 

ζην ζχλνιν ηνπ, εμαηηίαο εμσηεξηθψλ εκπνδίσλ. 

19.15 Σν ρέδην Κπθινθνξηαθήο Γηαρείξηζεο πνπ πξνηάζεθε ζην ρέδην Πεξηνρήο 2008 θαίλεηαη ζην Σσέδιο 3 πνπ 

αθνινπζεί θαζψο θαη δνξπθνξηθή απεηθφληζε ηεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο. 
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Δορσθορηθή απεηθόληζε ηες Περηοτής ηοσ Στεδίοσ 

Πεγή: Google Earth  
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20. Γηαηήξεζε – Αλαβίσζε Αξρηηεθηνληθήο Κιεξνλνκηάο 

20.1 Ο ζπκπαγήο ππξήλαο ηνπ ηξνβφινπ, φπνπ ππάξρεη κεγάιε ζπγθέληξσζε νηθνδνκψλ θαη ζηνηρείσλ 

πνιηηηζηηθνχ, ηζηνξηθνχ, αξρηηεθηνληθνχ, πνιενδνκηθνχ, θνηλσληθνχ ή άιινπ ελδηαθέξνληνο, θαζνξίδεηαη ηφζν 

ζην ρέδην Πεξηνρήο φζν θαη ζην Σνπηθφ ρέδην Λεπθσζίαο, σο Πεξηνρή Δηδηθνχ Υαξαθηήξα. ην ρέδην 

Πεξηνρήο θαηαγξάθνληαη πην εμεηδηθεπκέλεο πξφλνηεο θαη κέηξα πνιηηηθήο αλαθνξηθά κε ηελ αλαβίσζε ηεο 

αξρηηεθηνληθήο θιεξνλνκηάο θαη ηνπ πθηζηάκελνπ παξαδνζηαθνχ ηζηνχ. 

20.2 Ζ δηαηήξεζε ηεο αξρηηεθηνληθήο θιεξνλνκηάο, κε ηελ επξχηεξε ηεο έλλνηα, δελ πεξηνξίδεηαη ζηελ πξνζπάζεηα 

επηδηφξζσζεο ή ζπληήξεζεο κεκνλσκέλσλ παξαδνζηαθψλ θηηζκάησλ, αιιά βαζίδεηαη ζε κηα νινθιεξσκέλε 

πξνζπάζεηα αλαβίσζεο, πνπ πεξηιακβάλεη ηελ εθαξκνγή εηδηθήο πνιηηηθήο θαη ηε ζέζπηζε ζπγθεθξηκέλσλ 

κέηξσλ. ην ρέδην Πεξηνρήο έρνπλ θαηαγξαθεί νη θαηεπζχλζεηο θαη ηα κέηξα πνπ ζα πξέπεη λα βαζηζηεί κηα 

ηέηνηα πνιηηηθή δηαηήξεζεο. 

20.3 Παξά ην γεγνλφο φηη ζηνλ ηξφβνιν έρνπλ θεξπρζεί σο δηαηεξεηέεο νηθνδνκέο αξθεηά θηίξηα ζε δηάθνξεο 

θάζεηο θαη ρξνληθέο πεξηφδνπο, θαη ηζρχνπλ γηα απηά ηα θίλεηξα θαη ην ζπλαθέο πιαίζην πνιηηηθήο ηνπ 

Σνπηθνχ ρεδίνπ Λεπθσζίαο θαζψο θαη ηα κέηξα θαη νη θαηεπζχλζεηο ηνπ ρεδίνπ Πεξηνρήο, δελ έρεη 

επηηεπρζεί αθφκε ην επηζπκεηφ απνηέιεζκα ζην ρψξν, γεγνλφο πνπ θαηαδεηθλχεη ηελ αλάγθε ελίζρπζεο ηεο 

φιεο πξνζπάζεηαο. 
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Φωηογραθίες από δηαηερεηέες θαηοηθίες ηες περηοτής 
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21. Ππθλόηεηα Αλάπηπμεο – Πνιενδνκηθέο Εώλεο 

21.1 Οη Πνιενδνκηθέο Εψλεο πνπ γεληθά ξπζκίδνπλ ηελ ππθλφηεηα δφκεζεο θαη ηνλ φγθν ησλ νηθνδνκψλ, δελ 

ζπλαξηνχληαη κφλν κε ηελ εηθφλα θαη ηε ζήκαλζε ηεο πεξηνρήο αιιά ζπλδένληαη θαη κε ζέκαηα πνηφηεηαο 

δσήο. πγθεθξηκέλα, ην ζέκα ηεο αλαβίσζεο ηεο αξρηηεθηνληθήο θιεξνλνκηάο θαη δηαηήξεζεο ηνπ 

πθηζηάκελνπ παξαδνζηαθνχ ηζηνχ θαη ζπζηήκαηνο δφκεζεο (κέρξη δηψξνθε νηθνδνκή ζε ζπλερή δφκεζε) 

ζηνλ ππξήλα ηνπ ηξνβφινπ θαη ηνπ ζχγρξνλνπ ζπζηήκαηνο δφκεζεο (πνιπψξνθα θηίξηα ζε παληαρφζελ 

ειεχζεξε δφκεζε), νδήγεζε ζηνλ θαζνξηζκφ ησλ θαηάιιεισλ ζπληειεζηψλ αλάπηπμεο ζηελ πεξηνρή ηνπ 

ρεδίνπ κε ζθνπφ: 

(α) Σελ νξζφηεξε δηαβάζκηζε ησλ ζπληειεζηψλ αλάπηπμεο ησλ δηαθφξσλ πεξηνρψλ ηνπ ρεδίνπ 

(β) Σελ πξνζαξκνγή ησλ επηηξεπφκελσλ νηθνδνκηθψλ φγθσλ κε ηελ θιίκαθα ησλ πθηζηάκελσλ 

ζπκπαγψλ παξαδνζηαθψλ/δηαηεξεηέσλ ελνηήησλ. 

(γ) Σελ αμηνπνίεζε ησλ δπλαηνηήησλ πνπ παξέρνπλ νη Πνιενδνκηθέο Εψλεο γηα ηε βειηίσζε ζηε 

ζήκαλζε θαη ζπκβνιηζκφ ηεο πεξηνρήο. 

21.2 Καηά ηελ πξφζθαηε αλαζεψξεζε/ηξνπνπνίεζε ηνπ Σνπηθνχ ρεδίνπ Λεπθσζίαο θαη ελψ νη 

πνιίηεο/αξρέο/ζψκαηα είραλ ηε δπλαηφηεηα λα δεηήζνπλ αλαζεψξεζε ησλ ζπληειεζηψλ αλάπηπμεο θαη εληφο 

ηεο πεξηνρήο ηνπ ρεδίνπ, θάηη ηέηνην δελ δεηήζεθε, γεγνλφο πνπ θαηαδεηθλχεη ηελ απνδνρή ηνπ ζπλφινπ ησλ 

ξπζκίζεσλ απηψλ ζηε ζπγθεθξηκέλε πεξηνρή. Αηηήκαηα ηα νπνία θαη ηθαλνπνηήζεθαλ, ππήξμαλ γηα 

ζπγθεθξηκέλεο ρξήζεηο, φπσο αλαγξάθεηαη ζηελ παξάγξαθν 1.5 πην πάλσ. Οη ηζρχνπζεο πνιενδνκηθέο 

δψλεο θαίλνληαη ζην Σσέδιο 5 πνπ αθνινπζεί. 
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Γ. ΔΦΑΡΜΟΓΖ 
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22. Έξγα Δθαξκνγήο 

22.1 ην ρέδην Πεξηνρήο Παιαηνχ Ππξήλα ηξνβφινπ θαζνξίζηεθαλ 9 έξγα πξνηεξαηφηεηαο πνπ ζπλάδνπλ κε ηηο 

βαζηθέο αξρέο πνιενδνκηθήο αλαδηάξζξσζεο θαη αλαδσνγφλεζεο ηεο πεξηνρήο ηνπ ρεδίνπ. Σα αλαθεξφκελα έξγα 

ζεκεηψλνληαη ζην Σσέδιο 6 πνπ αθνινπζεί, θαη είλαη ηα αθφινπζα: 

I. Αλάπιαζε πεξηνρήο παιαηνχ θέληξνπ, απφ ηελ πεξηνρή ηνπ παιαηνχ Γεκαξρείνπ κέρξη ηελ εθθιεζία 

Παλαγίαο Υξπζειενχζαο θαη ην Νέν Γεκνηηθφ Μέγαξν 

II. Αλάπιαζε ρψξνπ παιαηνχ Γεκαξρείνπ 

III. Αλάπιαζε πεξηνρήο εθθιεζίαο Παλαγίαο Υξπζειενχζαο 

IV. Αλάπιαζε φςεσλ θεληξηθήο πεξηνρήο 

V. Γηακφξθσζε νδηθνχ δηθηχνπ ήπηαο θπθινθνξίαο 

VI. Αλάπιαζε πεξηνρήο εθθιεζίαο Αγίνπ Γεσξγίνπ 

VII. Πεδφδξνκνο/πνδειαηφδξνκνο πνηακνχ Πεδηαίνπ 

VIII. Βαζηθφ δίθηπν πνδειαηνδξφκσλ 

IX. Αλάπιαζε πεξηνρήο εθθιεζίαο Αγίαο Μαξίλαο 
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22.2 Απφ ηα πην πάλσ έξγα έρνπλ πινπνηεζεί ή βξίζθνληαη ζε δηαδηθαζία πινπνίεζεο, ε αλάπιαζε ηνπ ρψξνπ 

ηνπ παιαηνχ Γεκαξρείνπ, ν πεδφδξνκνο/πνδειαηφδξνκνο ηνπ πνηακνχ Πεδηαίνπ θαη ε αλάπιαζε πεξηνρήο 

εθθιεζίαο Αγίαο Μαξίλαο. 

  

Φωηογραθίες από ηολ πεδόδροκο/ποδειαηόδροκο ηοσ ποηακού Πεδηαίοσ 
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23. Γεληθά πκπεξάζκαηα 

23.1 Κεληξηθφο θαη ζηξαηεγηθήο ζεκαζίαο ζηφρνο ηνπ ρεδίνπ Πεξηνρήο είλαη ε πξνζηαζία θαη ελίζρπζε ηεο 

ειθπζηηθφηεηαο, ηνπ δπλακηζκνχ θαη ηνπ ηδηαίηεξνπ ραξαθηήξα ηνπ Παιηνχ Ππξήλα ηξνβφινπ σο επίθεληξνπ 

εκπνξηθψλ, πνιηηηζηηθψλ θαη δηνηθεηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ θαη σο παξαδνζηαθνχ ρψξνπ θαηνίθεζεο κε ςειά 

επίπεδα πνηφηεηαο θαη αλέζεσλ. Ζ ζρεηηθά πεξηνξηζκέλε θιίκαθα ηεο πεξηνρήο ηνπ Παιηνχ Ππξήλα θαη ην 

πνιπζχλζεην ηεο θαηαλνκήο ησλ επηκέξνπο ρξήζεσλ θαζηζηνχλ αλαγθαία κηα ηδηαίηεξα πξνζεθηηθή θαη θαιά 

επεμεξγαζκέλε πξνζέγγηζε πνπ απνζθνπεί ζηε δηαηήξεζε αιιά θαη ζηελ ηζφξξνπε ζπλχπαξμε ρξήζεσλ 

θαη δξαζηεξηνηήησλ πνπ δελ είλαη πάληνηε ζπκβαηέο κεηαμχ ηνπο. 

23.2 Πην ζπγθεθξηκέλα ην ρέδην Πεξηνρήο Παιηνχ Ππξήλα ηξνβφινπ ζηνρεχεη κεηαμχ άιισλ: 

 ηελ επίηεπμε κεηαμχ ηεο πξνζηαζίαο ηεο θπζηνγλσκίαο θαη ηεο εληαηηθνπνίεζεο ησλ δξαζηεξηνηήησλ, 

δηαζθαιίδνληαο ηε δσηηθφηεηα θαη βησζηκφηεηα ηνπ Παιηνχ Ππξήλα 

 ηελ αλαβίσζε ηεο πεξηνρήο, κε ην ζεβαζκφ θαη αλάδεημε ηεο αξρηηεθηνληθήο θιεξνλνκηάο θαη 

ζπκπιήξσζε ηνπ θάζκαηνο ησλ πνιηηηζηηθψλ θαη άιισλ ζπλαθψλ δξαζηεξηνηήησλ 

 ηελ πνηνηηθή αλαβάζκηζε ηνπ ρψξνπ, κε έκθαζε ζηε βειηίσζε ησλ αλέζεσλ δσήο θαη εξγαζίαο ηεο 

πνηφηεηαο ηνπ δνκεκέλνπ πεξηβάιινληνο, ηεο αηζζεηηθήο θαη ηεο πξνβνιήο ηνπ ρψξνπ 

 ηελ πνηνηηθή αλαβάζκηζε ηνπ ρψξνπ, κε έκθαζε ζηε βειηίσζε ησλ αλέζεσλ δσήο θαη εξγαζίαο, ηεο 

πνηφηεηαο ηνπ δνκεκέλνπ πεξηβάιινληνο, ηεο αηζζεηηθήο θαη ηεο πξνβνιήο ηνπ ρψξνπ 

 ηελ ελδπλάκσζε ησλ ρξήζεσλ κε ηελ αμηνπνίεζε ηνπ πθηζηάκελνπ νηθνδνκηθνχ 

απνζέκαηνο/δπλακηθνχ ηνπ ρψξνπ θαη δηαηήξεζε ηεο πξνζειθπζηηθφηεηαο ηνπ γηα επηιεγκέλεο 

δηεπθνιχλζεηο 
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 ηνλ εθζπγρξνληζκφ ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο ηεο νξγάλσζεο θαη ησλ δηθηχσλ ππνδνκήο ηνπ ρψξνπ 

ζχκθσλα κε ηηο ζεκεξηλέο απαηηήζεηο. 

 ηε δηαζθάιηζε επαξθνχο θαη θαηάιιειεο γεο γηα θάζε ηνκέα απαζρφιεζεο ζηελ ππφ κειέηε πεξηνρή 

 ηελ πξνζέιθπζε λένπ κφληκνπ πιεζπζκνχ, έηζη ψζηε λα δηεπξπλζεί θαη εκπινπηηζηεί ε πιεζπζκηαθή 

βάζε ηνπ Παιηνχ Ππξήλα 

 ηε δηαζθάιηζε ησλ αλαγθαίσλ ζπλζεθψλ θαη ηεο ππνδνκήο γηα ελζάξξπλζε ηεο πξαγκαηνπνίεζεο 

ελδναζηηθψλ δηαθηλήζεσλ κε κέζα θηιηθά πξνο ην πεξηβάιινλ (π.ρ. πεδνθίλεζε θαη πνδήιαηα), θαζψο 

θαη νπζηαζηηθή βειηίσζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ ζπζηήκαηνο δεκνζίσλ ζπγθνηλσληψλ ζε ηνπηθφ 

επίπεδν 

 Ρχζκηζε ηεο θπθινθνξίαο θαη ζηάζκεπζεο νρεκάησλ γηα ηελ εμππεξέηεζε ηεο απξφζθνπηεο θαη 

αεηθφξνπ ιεηηνπξγίαο ηνπ Παιηνχ Ππξήλα 

 Βειηίσζε ηεο ιεηηνπξγίαο/απφδνζε ηνπ νδηθνχ δηθηχνπ θαη ε ηζφξξνπε ρξήζε ηνπ απφ δηάθνξα κέζα 

θπθινθνξίαο κε ηελ εθαξκνγή κέηξσλ θπθινθνξηαθήο δηαρείξηζεο. 

 Απνζάξξπλζε ηεο δηακπεξνχο θπθινθνξίαο θαη κείσζε ηεο ηαρχηεηαο ησλ νρεκάησλ κε ηελ 

εθαξκνγή κέηξσλ θπθινθνξηαθήο χθεζεο. 

 Πξνζηαζία θαη αλαβάζκηζε ηεο πνηφηεηαο ζεκαληηθψλ ζηνηρείσλ ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο (Πεδηαίνο 

πνηακφο θιπ) 

 Γηαθχιαμε ζηνηρείσλ θαη πεξηνρψλ εηδηθνχ ηζηνξηθνχ, πνιηηηζηηθνχ θαη αξρηηεθηνληθνχ ελδηαθέξνληνο 

θαη αλάπηπμε/πξνβνιή ηνπο. 

 Αμηνπνίεζε ησλ ζπγθξηηηθψλ πιενλεθηεκάησλ θαη ηνπ επηδησθφκελνπ ξφινπ ηνπ Παιηνχ Ππξήλα ζε 

ζρέζε κε άιιεο πεξηνρέο ηνπ ηξνβφινπ θαη ηεο Λεπθσζίαο. 
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23.3 Έρνληαο ηα πην πάλσ θαίλεηαη φηη ην ρέδην Πεξηνρήο Παιαηνχ Ππξήλα ηξνβφινπ κε ηηο πξφλνηεο θαη ηηο 

πνιηηηθέο ηνπ, ηθαλνπνηεί ζε κεγάιν βαζκφ ηνπο ζηξαηεγηθνχο ζηφρνπο πνπ ηέζεθαλ, νη νπνίνη αθνξνχλ:  

(α) ηελ πξνζηαζία, αλάδεημε θαη εκπινπηηζκφ ησλ νηθνδνκηθψλ θαη θπζηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο 

πεξηνρήο 

(β) ηελ πξνζηαζία θαη ελίζρπζε ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο 

(γ) ηε δηαηήξεζε ηεο πνηφηεηαο θαη επηπέδνπ εμππεξέηεζεο ησλ νηθηζηηθψλ γεηηνληψλ 

(δ) ηελ ηεξάξρεζε θαη νξγάλσζε ελφο ζχγρξνλνπ θαη απνδνηηθνχ βαζηθνχ νδηθνχ δηθηχνπ 

(ε) ηελ νξγάλσζε ηεο ηνπηθήο εκπνξηθήο δξαζηεξηφηεηαο θαη  

(ζη) ηελ ελζσκάησζε ηεο πεξηνρήο ηφζν ζηνλ πνιενδνκηθφ ηζηφ ηνπ ηξνβφινπ φζνλ θαη ηεο επξχηεξεο 

πεξηνρήο Λεπθσζίαο 

Γεληθά δηαπηζηψλεηαη φηη, κέζα απφ ην πεληαεηέο δηάζηεκα εθαξκνγήο ηνπ ρεδίνπ, φινη νη πην πάλσ βαζηθνί 

ζηφρνη ηνπ ρεδίνπ εμππεξεηνχληαη κε ηηο ηζρχνπζεο ηνπ πξφλνηεο. πγθεθξηκέλα, αλαπηχμεηο θαη έξγα πνπ 

πινπνηήζεθαλ ζην δηάζηεκα απηφ ζηελ πεξηνρή (λέεο νηθνδνκέο, αλαπαιαίσζε δηαηεξεηέσλ νηθνδνκψλ, 

πεδφδξνκνο/πνδειαηφδξνκνο θαηά κήθνο ηνπ γξακκηθνχ πάξθνπ Πεδηαίνπ πνηακνχ, θ.ά.) θέξνπλ ηε 

ζθξαγίδα ηεο πνιηηηθήο θαη ηνπ πξνγξακκαηηζκνχ ηνπ ρεδίνπ. Παξάιιεια, παξαηεξήζεθε αχμεζε 

πιεζπζκνχ θπξίσο λεαξήο ειηθίαο, γεγνλφο πνπ θαηαγξάθεη κία αλαλέσζε ηεο πιεζπζκηαθήο βάζεο ηεο 

πεξηνρήο, θπξίσο κε ηελ πξνζέιθπζε λέσλ δεπγαξηψλ γηα εγθαηάζηαζε. Φαίλεηαη επίζεο λα έρεη γίλεη 

απνηειεζκαηηθή ηεξάξρεζε ηνπ νδηθνχ δηθηχνπ θαη ξχζκηζε ηεο θπθινθνξίαο, ζηνηρεία πνπ απνδεηθλχνπλ φηη 
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ην ρέδην Πεξηνρήο Παιαηνχ Ππξήλα ηξνβφινπ κε ηηο πξφλνηεο θαη πνιηηηθέο ηνπ εμαθνινπζεί λα ζπκβάιιεη 

ζε κεγάιν βαζκφ ζηελ αλαδσνγφλεζε ηεο πεξηνρήο, πνπ είλαη θαη ν βαζηθφο ιφγνο πνπ θξίζεθε αλαγθαία ε 

εηνηκαζία ηνπ. 

23.4 Σν ίδην πξνθχπηεη θαη απφ ηελ αλαιπηηθή αμηνιφγεζε ησλ επηκέξνπο θεθαιαίσλ πνπ θαηαγξάθεηαη ζηελ 

παξνχζα Έθζεζε, φπνπ κπνξνχλ λα εμαρζνχλ ηα αθφινπζα ζπκπεξάζκαηα: 

(α) Καηά ηελ ηειεπηαία δεθαεηία ππήξμε αχμεζε ηνπ πιεζπζκνχ ζηελ πεξηνρή ηνπ ρεδίνπ, γεγνλφο πνπ 

δηαζθαιίδεη πξννπηηθέο θπζηνινγηθήο αλάπηπμεο ηεο πεξηνρήο, ελψ ζην κέιινλ πξνβιέπεηαη φηη ε 

αχμεζε απηή ζα ζπλερηζηεί ελδερνκέλσο κε κεησκέλν ξπζκφ. Ζ κάδα ηνπ πιεζπζκνχ ηνπ ρεδίνπ 

αθνξά θπξίσο ηελ ηάμε ηνπ νηθνλνκηθά ελεξγνχ πιεζπζκνχ, πνπ θαίλεηαη λα εμππεξεηείηαη απφ ηε ζέζε 

ηεο πεξηνρήο ζε ζρέζε κε ηνπο ρψξνπο εξγαζίαο. Σν γεγνλφο φηη ν ηνκέαο δξαζηεξηφηεηαο κε 

ζεκαληηθή δηαθνξά απφ ηνπο ππφινηπνπο, παξακέλεη ν ηνκέαο ησλ ππεξεζηψλ ηφζν γηα ηελ πεξηνρή 

ηνπ Γήκνπ ηξνβφινπ, φζνλ θαη γηα νιφθιεξε ηελ πεξηνρή ηνπ Σνπηθνχ ρεδίνπ Λεπθσζίαο, 

θαηαδεηθλχεη φηη νη θάηνηθνη ηεο πεξηνρήο εξγάδνληαη βαζηθά εληφο πφιεο. 

(β) Ζ αλάιπζε ησλ πνιενδνκηθψλ δσλψλ ζηελ πεξηνρή ηνπ ρεδίνπ θαηαδεηθλχεη ηελ επηθξάηεζε ησλ 

Οηθηζηηθψλ Εσλψλ ζε πνζνζηφ 75%. Οη Δκπνξηθέο Εψλεο είλαη ηεο ηάμεο ηνπ 13%, νη Εψλεο 

Πξνζηαζίαο ηεο ηάμεο ηνπ 10% θαη νη ρψξνη δεκφζησλ ρξήζεσλ (εθπαίδεπζε/αζιεηηθέο εγθαηαζηάζεηο) 

ηεο ηάμεο ηνπ 2%. Ζ θαηαλνκή απηή ησλ Υξήζεσλ Γεο γηα κηα δηνηθεηηθή πεξηνρή ηνπ επξχηεξνπ αζηηθνχ 

ζπγθξνηήκαηνο Λεπθσζίαο θαίλεηαη ηθαλνπνηεηηθή, δεδνκέλσλ θαη ησλ πνιηηηθψλ πνπ επηηξέπνπλ ππφ 

πξνυπνζέζεηο άιιεο ρξήζεηο εθηφο ηεο νηθηζηηθήο ζε πεξηνρέο θαηνηθίαο. 
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(γ) Οη δηαηεξεηέεο νηθνδνκέο έρνπλ απμεζεί θαη πνιιέο απφ απηέο έρνπλ αλαπαιαησζεί, ζπληείλνληαο ζε 

κεγάιν βαζκφ ζηελ απνθαηάζηαζε ηνπ ραξαθηήξα ηεο πεξηνρήο, παξφιν πνπ ζα πξέπεη λα 

θαηαβιεζεί πεξαηηέξσ πξνζπάζεηα. Ζ πνιηηηθή ηνπ ρεδίνπ πξνζθέξεη ην πιαίζην γηα παξαπέξα 

πξνψζεζε απηήο ηεο δηαδηθαζίαο. 

(δ) Όζνλ αθνξά ηηο Οηθηζηηθέο Εψλεο, ζεκεηψλεηαη φηη έλα κεγάιν πνζνζηφ ησλ νηθηζηηθψλ κνλάδσλ ηεο 

Πεξηνρήο ηνπ ρεδίνπ ρξεζηκνπνηείηαη σο κφληκε θαηνηθία, κηα ηάζε πνπ απμάλεηαη ζπλερψο, θπξίσο 

κε ηε κεηαηξνπή/βειηίσζε/αλαθαίληζε θελψλ/εγθαηαιειεηκκέλσλ νηθηζηηθψλ κνλάδσλ αιιά θαη κε ηελ 

θαηαζθεπή λέσλ κνλάδσλ. Υαξαθηεξηζηηθά αλαθέξεηαη φηη ε ρσξεηηθφηεηα ησλ θαζνξηζκέλσλ 

Οηθηζηηθψλ Εσλψλ ηνπ ρεδίνπ αλέξρεηαη ζε 12000 πεξίπνπ άηνκα, ελψ ν πιεζπζκφο πνπ 

ππνινγίδεηαη λα θαηνηθεί εθεί δελ ζα μεπεξλά ηα 7400 άηνκα ην 2023. 

(ε) Όζνλ αθνξά ηηο Δκπνξηθέο Εψλεο, ζεκεηψλεηαη φηη ε έθηαζε ησλ θαζνξηζκέλσλ Δκπνξηθψλ Εσλψλ 

αλέξρεηαη ζε 23 εθηάξηα θαη ν κέζνο φξνο εκπνξηθήο επηθάλεηαο, ζε πεξίπησζε αμηνπνίεζεο ησλ 

Εσλψλ απηψλ, ζα αλέξρεηαη ζε 41 η.κ αλά θάηνηθν ηεο πεξηνρήο ηνπ ρεδίνπ, εκβαδφλ πνπ είλαη 

ηζφξξνπα θαηαλεκεκέλν θαη πνπ θαίλεηαη πνιχ ηθαλνπνηεηηθφ ζπγθξηηηθά κε άιιεο πεξηνρέο ηνπ αζηηθνχ 

ζπγθξνηήκαηνο. 

(ζη) Όζνλ αθνξά ηελ αλαςπρή/ςπραγσγία, ν ππξήλαο ηνπ ηξνβφινπ, θηινμελεί κηθξφ αξηζκφ λπθηεξηλψλ 

θέληξσλ πνπ αλάδεημαλ ην θέληξν ηνπ νηθηζκνχ ζε πφιν έιμεο ηφζν γηα ληφπηνπο φζν θαη γηα 

επηζθέπηεο, θαηά ηηο λπρηεξηλέο ψξεο. Οη ρξήζεηο απηέο κπνξνχλ λα επεθηείλνληαη ιεινγηζκέλα κε βάζε 

ηηο πξφλνηεο ηνπ ρεδίνπ, νη νπνίεο δηαζθαιίδνπλ, παξάιιεια θαη ηνλ κε επεξεαζκφ ησλ αλέζεσλ, ηελ 

παξαπέξα ελίζρπζε ηεο ηαπηφηεηαο απηήο ηνπ νηθηζηηθνχ ππξήλα. 
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(δ) Όζνλ αθνξά ηνλ πνιηηηζκφ θαη ηνλ Σνπξηζκφ, ν παιαηφο ππξήλαο ηνπ ηξνβφινπ απνηειεί ην 

παξαδνζηαθφ/ηζηνξηθφ θέληξν ηνπ νηθηζκνχ κε ζεκαληηθέο πνιηηηζηηθέο ή θαη άιιεο δεκφζηεο ρξήζεηο, 

πνπ ηνλ θαζηζηνχλ ηνλ βαζηθφηεξν ρψξν αλαθνξάο ηνπ Γήκνπ. ηνλ ηνκέα απηφ παξακέλνπλ θάπνηα 

έξγα πνπ ζα πξέπεη λα γίλνπλ, ε θαζπζηέξεζε ησλ νπνίσλ δελ νθείιεηαη ζην ρέδην αιιά ζε 

εμσγελείο παξάγνληεο.  

(ε) ηνλ Σνκέα ηεο Βηνκεραλίαο, Βηνηερλίαο θαη απνζεθψλ, δηαπηζηψλεηαη φηη ζηελ πεξηνρή ππάξρνπλ 

βαζηθά βηνηερληθέο αλαπηχμεηο Καηεγνξίαο Γ, σο αλαπφζπαζην ηκήκα ηεο δσήο ηνπ νηθηζκνχ θαη δελ 

δεκηνπξγνχλ δπζκελείο επηπηψζεηο ζηηο αλέζεηο ησλ πεξηνίθσλ. Απηφ ήδε επηηπγράλεηαη κε βάζε ηε 

ρσξνζεηηθή πνιηηηθή ηνπ ρεδίνπ θαζψο θαη κε ηηο πξφλνηεο θαη πνιηηηθέο ηνπ, γεγνλφο πνπ δελ 

δηθαηνινγεί νπνηαδήπνηε αιιαγή πξνζέγγηζεο. 

(ζ) Όζνλ αθνξά ην πεξηβάιινλ, αξθεηνί αλνηθηνί ρψξνη παξακέλνπλ ρσξίο ηηο αλαγθαίεο 

δηακνξθψζεηο/ζπλδέζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζην ρέδην, εμαηηίαο ηεο θαζπζηέξεζεο πνπ επέβαιε ε 

νηθνλνκηθή θξίζε ζε ηέηνηα έξγα εμσξατζκνχ. 

(η) Όζνλ αθνξά ηηο ινηπέο ηνκεαθέο πνιηηηθέο φπσο εθπαίδεπζε, πγεία θαη θνηλσληθή κέξηκλα, αζιεηηθέο 

δηεπθνιχλζεηο, πηλαθίδεο δηαθεκίζεσλ θ.ν.θ., ε πνιηηηθή ηνπ ρεδίνπ Πεξηνρήο ζπλάδεη κε ηνπο 

βαζηθνχο ζηφρνπο θαη ηηο επηδηψμεηο ηνπ Σνπηθνχ ρεδίνπ Λεπθσζίαο, πνιηηηθέο πνπ δνθηκάζηεθαλ ζην 

ρξφλν απφ νιφθιεξν ην αζηηθφ ζπγθξφηεκα. 

(ηα) ε επίπεδν θπθινθνξίαο, ε εμεηδηθεπκέλε πνιηηηθή ηνπ ρεδίνπ, παξά ηηο ζρεηηθέο θαζπζηεξήζεηο ζηελ 

πινπνίεζε έξγσλ, θαίλεηαη λα έρεη ζπκβηβάζεη ζε ηθαλνπνηεηηθφ βαζκφ ηηο ρξήζεηο γεο κε ην 

απηνθίλεην θαη ηηο ελαιιαθηηθέο κνξθέο δηαθίλεζεο. 
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24. Πόξηζκα ζπλνιηθήο εθηίκεζεο ηνπ ρεδίνπ 

24.1 Απφ φια ηα πην πάλσ, πξνθχπηεη ην ζπκπέξαζκα φηη ζην ζηάδην απηφ επηηπγράλνληαη νη ζηφρνη ηνπ ρεδίνπ 

Πεξηνρήο Παιαηνχ Ππξήλα ηξνβφινπ θαη φηη δελ έρνπλ ζεκεησζεί ή δηαθαίλνληαη ηέηνηεο εμειίμεηο πνπ λα 

απαηηνχλ ηνλ εθζπγρξνληζκφ ηνπ. Γελ δηαθαίλεηαη επίζεο ε αλάγθε αιιαγήο ηνπ πλεχκαηνο θαη ηεο 

θηινζνθίαο ηνπ ηζρχνληνο ρεδίνπ, νχηε θαη ε αλάγθε εηζαγσγήο λέσλ πνιηηηθψλ θαη θαηεπζχλζεσλ 

ζρεδηαζκνχ πνπ λα νδεγνχλ ζηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ. Δπίζεο ιφγσ νηθνλνκηθήο θξίζεο, πνιιά απφ ηα 

πξνγξακκαηηδφκελα έξγα γηα επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηνπ ρεδίνπ εθθξεκνχλ. Απφ φια ηα πην πάλσ, πξνθχπηεη 

ην ζπκπέξαζκα φηη ζην ζηάδην απηφ επηηπγράλνληαη νη ζηφρνη ηνπ ρεδίνπ. 

24.2 Παξάιιεια, θάπνηεο δηαθνξνπνηήζεηο ζην πνιενδνκηθφ θαζεζηψο ηεο πεξηνρήο έρνπλ πξνθχςεη θαη κέζα 

απφ ηελ πξφζθαηε αλαζεψξεζε/ηξνπνπνίεζε θαη νξηζηηθνπνίεζε ηνπ Σνπηθνχ ρεδίνπ Λεπθσζίαο, ζηα 

πιαίζηα ηνπ νπνίνπ ππνβιήζεθαλ παξαζηάζεηο θαη ελζηάζεηο πνπ έηπραλ αμηνιφγεζεο θαη ρεηξηζκνχ. 

24.3 Δλφςεη ησλ αλσηέξσ, δελ ζπζηήλεηαη ε ηξνπνπνίεζε ηνπ ρεδίνπ Πεξηνρήο Παιαηνχ Ππξήλα ηξνβφινπ, 

αιιά ε παξάηαζε ηζρχνο ησλ πθηζηάκελσλ πξνλνηψλ θαη πνιηηηθψλ ηνπ, ζε ζπλάξηεζε κε ηηο πξφλνηεο θαη ηα 

κέηξα ηνπ Σνπηθνχ ρεδίνπ Λεπθσζίαο, πνπ θαίλεηαη λα θαιχπηνπλ αζξνηζηηθά θαη κεζνπξφζεζκα ηηο 

αλάγθεο ηεο πεξηνρήο ηνπ ρεδίνπ, εθηφο θαη αλ ζην άκεζν κέιινλ πξνθχςνπλ ηέηνηεο αιιαγέο ζηνλ 

αλαπηπμηαθφ θαη θνηλσληθφ-νηθνλνκηθφ ηνκέα πνπ λα θαζηζηνχλ αλαγθαία ηελ αλαζεψξεζε/ηξνπνπνίεζε ηνπ. 

24.4 Ανεξάπηηηα από ηα πιο πάνω πος καηαδεικνύοςν ηην πληπόηηηα ηος πολεοδομικού ζσεδιαζμού με ηο ζε ιζσύ 

Σσέδιο Πεπιοσήρ και Τοπικό Σσέδιο, ηονίζεηαι όηι η πεπιοσή ηος Σσεδίος εμπίπηει και αποηελεί μέπορ ηος 

αζηικού ζςγκποηήμαηορ Λεςκωζίαρ, και ωρ εκ ηούηος δεν μποπεί να επιδιώκεηαι γι΄ αςηό η πλήπηρ αςηοηέλεια 

ηος, παπά μόνο η ζύνδεζη και η ζςνέπγεια με ηο εςπύηεπο ζςγκπόηημα Λεςκωζίαρ. 
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