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Αναπτυξιακή Εταιρεία Τροόδους 

 

 



            Εισαγωγή – Το έργο της 
Αναπτυξιακής 

 

 

 Το Στρατηγικό Σχέδιο Ανάπτυξης Τροόδους 
στοχεύει στη δημιουργία μιας σειράς έργων και 

δράσεων  που μέσα από τη συνέργεια θα 
δώσουν μια νέα ώθηση στην ανάπτυξη του 

Τροόδους σαν μια ενιαία οντότητα / περιφέρεια 

 



Περιοχή Δράσης  

 
Σολέα 

Ορεινά  

Θέρετρα  
Κρασοχώρια 

Ν. Πιτσιλιά 

Μαραθάσα 



Πληθυσμός  

Μόνιμος 

Πληθυσμό

ς 

2001  

Μόνιμος 

Πληθυσμό

ς 

1992 

Μόνιμος 

Πληθυσμό

ς 

1982 

Μόνιμος  

Πληθυσμό

ς  

1960 

Περιοχή 

Τροόδους 
16.591 19.258 25.250 36.426 

Σύνολο 

Χώρας 
689.565 602.025 522.845 573.500 

• 1992-2001 οι πληθυσμιακές μειώσεις ήταν 

λιγότερες σε σχέση με προηγούμενες περιόδους. 

Επομένως υπάρχει τάση σταθεροποίησης  

• Συνολικός Πληθυσμός 2008 από Ερωτηματολόγια : 

17.405 

• Αύξηση Εποχικού Πληθυσμού   

 

 



Ηλικιακή Διάρθρωση Πληθυσμού 

• Αυξημένα 

Ποσοστά 

Γηρασμένου 

Πληθυσμού  

 

• Χαμηλά Ποσοστά 

Νέων και Δυνητικά 

Ενεργού 

Πληθυσμού  

 



Πρωτογενής Τομέας  

(Γεωργία, Κτηνοτροφία, Δασοπονία) 

• Περιορισμένη ανάπτυξη του πρωτογενούς τομέα παρότι 

η περιοχή είναι αγροτική. Μείωση του τομέα την 

τελευταία δεκαετία με επιβραδυνόμενους ρυθμούς.  
 

• Γεωργική παραγωγή μικρού μεγέθους.  

– Μείωση αριθμού εκμεταλλεύσεων και αύξηση εκτάσεων.  
 

• Γεωγραφικές εξειδικεύσεις κτηνοτροφικής παραγωγής. 
 

• Σημειακή ανάπτυξη μελισσοκομίας, υλοτομίας, λατομικής 

δραστηριότητας χωρίς μεγάλη δυναμική.  



Ανάλυση SWOT για Πρωτογενή Τομέα 

Δυνατά σημεία 

•Υπάρχει ελάχιστη κρίσιμη μάζα 

αγροτικών εκμεταλλεύσεων οικογενειακής 

μορφής 

•Παραδοσιακές καλλιέργειες με 

αναγνωρίσιμα προϊόντα (κρασί, 

Χαλλούμι, αλλαντικά, Βότανα, Γλυκά του 

κουταλιού κ.α) 

•Παραδοσιακή τεχνογνωσία που 

χρησιμοποιείται στην οικιακή μεταποίηση 

προϊόντων 

•Βιολογική Παραγωγή αρκετών τοπικών 

καλλιεργειών: ελιά, αμπέλι, αμυγδαλιές, 

αρωματικά φυτά κλπ 

•Τοπικές μονάδες μεταποίησης 

σημαντικού μέρους των τοπικών 

αγροτικών παραγωγών 

•Εμπλοκή συνεταιριστικών επιχειρήσεων, 

στους τομείς μεταποίησης και εμπορίας. 

•Ελέγξιμες επιβαρύνσεις στο φυσικό 

περιβάλλον από τον πρωτογενή τομέα  

Αδύνατα σημεία 

•Τάση μείωσης και γήρανσης του 

πληθυσμού και προβλήματα διαδοχής  

•Μικρή παραγωγή βιολογικών 

προϊόντων 

•Χαμηλός βαθμός εκσυγχρονισμού 

κτηνοτροφικών μονάδων 

•Πώληση αγροτικών προϊόντων 

πρώτης επεξεργασίας με μικρή 

προστιθέμενη αξία. 

•Χαμηλή σύνδεση αγροτικής 

δραστηριότητας με άλλους 

οικονομικούς τομείς (κυρίως τουρισμό) 

 

 



Ανάλυση SWOT για Πρωτογενή Τομέα 

 
Ευκαιρίες (Δυνατότητες)  

•Οι απόδημοι αποτελούν σημαντική 

δυνητική αγορά των τοπικών 

προϊόντων. 

• Η ανάπτυξη αγροτουρισμού 

•Η ύπαρξη στοχευμένων δράσεων 

στήριξης του πρωτογενή τομέα από 

εθνικές και ευρωπαϊκές αγροτικές 

πολιτικές. 

•Αυξημένη τάση των καταναλωτών 

για ποιοτικά προϊόντα. 

•Μεγαλύτερη ανθεκτικότητα της 

περιοχής στις μεγάλες περιόδους 

ξηρασίας σε σχέση με άλλες 

περιοχές της Κύπρου   

Απειλές 

•Πολιτική εκριζώσεων των 

αμπελώνων 

•Δασικές πυρκαγιές 

•Θεσμικές δυσκαμψίες ως προς την 

επαγγελματική αναγνώριση 

μερικής απασχόλησης γεωργών 

και ως προς τις  αδειοδοτήσεις για 

εκσυγχρονισμό κτηνοτροφικών 

μονάδων. 

•Η καθυστέρηση στη σύνδεση της 

ποιότητας με τη διακριτότητα των 

τοπικών αγροτικών προϊόντων.  

•Περιβαλλοντική υποβάθμιση 

απερήμωση και εγκατάλειψη της 

γεωργικής δραστηριότητας.  



Δευτερογενής Τομέας 

 • Κλάδος Μεταποίησης: Σχετικά μικρή δυναμική, η οποία στηρίζεται 

περισσότερο στην παραγωγή διατροφικών και άλλων μη 

διατροφικών προϊόντων που σχετίζονται κυρίως με την τοπική 

αγορά και τις κατασκευές (π.χ. αρωματικά φυτά, αγγειοπλαστική, 

κεντήματα κ.α.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Συμπληρωματικές Δραστηριότητες για την κάλυψη τοπικών 

αναγκών: Ξυλουργεία, Σιδηρουργεία, Συνεργεία Αυτοκινήτων κ.α.   

 

Μαραθάσα 
Σολιά 

Πιτσιλιά Ορεινά Θέρετρα 

Κρασοχώρια 

Γαλακτοκομικά 
 
Αρτοποιεία 
 
Οινοποιεία 
 
Αλλαντικά 
 

Γλυκά 



Ανάλυση SWOT για Δευτερογενή Τομέα 

Δυνατά σημεία 

• Σημαντική ποικιλία παραγόμενων 

προϊόντων που συνδέονται με τον 

χώρο (αγροτικά προϊόντα, 

κατασκευαστικός κλάδος) 

• Κάλυψη μέρους της τοπικής 

τουριστικής ζήτησης σε αγαθά  

• Φήμη της περιοχής και των 

προϊόντων. 

• Ανθεκτικότητα επιχειρήσεων λόγω 

οικογενειακού χαρακτήρα 

•Ύπαρξη προϊόντων που διαθέτουν 

(ή έχουν αιτηθεί) πιστοποίηση 

•Ύπαρξη μονάδων με σημαντική 

παραγωγική και εξαγωγική 

δραστηριότητα 

Αδύνατα σημεία 

•Εμπόδια στην εγκατάσταση υποστατικών 

άνω των 100 τ.μ. (Ανυπαρξία βιοτεχνικών 

ζωνών). 

•Δυσκολίες πιστοποίησης των πολλών 

πολύ μικρών –οικιακών– βιοτεχνιών. 

•Έλλειψη τοπικών οριζόντιων σχέσεων 

και συνεργασιών στο εσωτερικό του 

τομέα. 

• Το σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον 

δημιουργεί δυσκολίες στην ανάπτυξη 

μικρών (παραδοσιακών) επιχειρήσεων. 

•Έλλειψη ενιαίας εκπροσώπησης 

επιχειρηματιών της περιοχής στις 

θεσμικές διαδικασίες για τη διαμόρφωση 

του πλαισίου εφαρμογής των σχετικών 

ευρωπαϊκών και εθνικών πολιτικών 

 



Ανάλυση SWOT για Δευτερογενή Τομέα 

Ευκαιρίες (Δυνατότητες)  

 

•Υιοθέτηση (θεσμοθέτηση) της τοπικής 

αρχιτεκτονικής στις κατασκευές και 

επισκευές κτιρίων. 

•Η τάση ανάπτυξης νέων κατοικιών 

(κύριων και εξοχικών) ως παράγοντας 

ανάπτυξης του κατασκευαστικού κλάδου.  

•Τάση της αγοράς για διακριτά προϊόντα 

με βάση την τοπική κληρονομιά. 

•Κίνητρα για μετεγκατάσταση 

επιχειρήσεων σε βιοτεχνικές ζώνες. 

•Επιχειρησιακή άρθρωση με την τοπική 

τουριστική δραστηριότητα 

•Αξιοποίηση των δικτυώσεων (τοπικό 

επιχειρηματικό δυναμικό, απόδημοι κλπ) 

 

Απειλές 

 

•Συνέχιση φθίνουσας πορείας της 

τοπικής παραγωγής Α΄ ύλης. 

• Πολιτική των εκριζώσεων των 

αμπελώνων. 

•Η αποχώρηση υφιστάμενων 

(αναπτυσσόμενων) επιχειρήσεων σε 

διαδικασία μεγέθυνσης και η μη 

προσέλκυση νέων από την περιοχή, 

λόγω θεσμικών εμποδίων. 

•Η μαζική εισροή εξωτερικών 

προϊόντων λόγω αδυναμίας 

εξασφάλισης της ποιότητας και της 

διακριτότητας των τοπικών 

προϊόντων  



Κλάδος Τουρισμού  

Κυριότερα Χαρακτηριστικά:  
 

• Σημαντική συμβολή στον τριτογενή τομέα  
 

• Ο κλάδος ενισχύεται χάρη στον φυσικό και πολιτιστικό πλούτο 

(θρησκευτικά μνημεία, μονοπάτια μελέτης της φύσης, 

εκδρομικοί και κατασκηνωτικοί χώροι) 
 

• Τουριστικά Καταλύματα: 

– Ανομοιογένεια στη χωρική κατανομή τους  

– Εποχική λειτουργία αρκετών 

– Σημαντική η παρουσία αγροτουριστικών καταλυμάτων  
 

• Ειδικά τουριστικά προϊόντα: Διαδρομές που προωθούνται από 

τον ΚΟΤ – θρησκευτικός/ πολιτιστικός, ποδηλατικός, 

οινολογικός, οικολογικός  τουρισμός 

 



Ανάλυση SWOT  Τριτογενή Τομέα 

Δυνατά σημεία 

•Φήμη της περιοχής και των τουριστικών 

προϊόντων 

•Αξιόλογος βαθμός τουριστικής 

αξιοποίησης του περιβάλλοντος 

•Σημαντικό δυναμικό τουριστικών 

υποδομών εστίασης και διαμονής  με 

ανταγωνιστικές τιμές. 

•Σταθερή τουριστική κίνηση σε ετήσια 

βάση (Χριστούγεννα, Πάσχα, καλοκαίρι, 

σαββατοκύριακα κλπ). 

•Εκκίνηση διαδικασίας διαφοροποίησης 

του τουριστικού προϊόντος.  

•Ενεργοποίηση του Φορέα Τουριστικής 

Ανάπτυξης και Προβολής Ορεινών 

Θερέτρων με ανάπτυξη κοινών δράσεων 

για όλη την περιοχή. 

•Διαμόρφωση τοπικής στρατηγικής για 

τον τουρισμό και σχεδίων δράσης στο 

πλαίσιο πρόσφατης σχετικής μελέτης του 

ΚΟΤ 

Αδύνατα σημεία 

•Χαμηλός δείκτης πληρότητας 

τουριστικών καταλυμάτων (26,8%) 

•Χαμηλή ποιότητα παρεχόμενων 

τουριστικών υπηρεσιών.  

•Έλλειψη τουριστικών υποδομών και 

υπηρεσιών σε περιφερειακές ζώνες 

κοινοτήτων (Νότια Κρασοχώρια, Βόρεια 

Σολιά, Δυτική Μαραθάσα). 

• Μικρή παρουσία εναλλακτικών μορφών 

τουρισμού και έλλειψη εκδήλωσης 

τοπικού επιχειρηματικού ενδιαφέροντος. 

•Έντονος βαθμός εξάρτησης από 

βρετανική αγορά και χαμηλός βαθμός 

διείσδυσης σε άλλες αγορές με προτίμηση 

τις θεματικές μορφές τουρισμού. 

•Αφίξεις τουριστών για σύντομες 

επιλεκτικές επισκέψεις χωρίς διαμονή 

στην περιοχή.  

•  Χαμηλός βαθμός προβολής της 

περιοχής 



Ανάλυση SWOT  Τριτογενή Τομέα 

Ευκαιρίες (Δυνατότητες) 

•Εισαγωγή νέων τεχνολογιών και 

υπηρεσιών διαδικτύου στον τουρισμό. 

•Σημαντική φυσική και  πολιτιστική 

κληρονομιά. 

•Ανάπτυξη θεματικού τουρισμού και 

αντίστοιχων διαδρομών που 

υποστηρίζονται από τον ΚΟΤ 

•Διασύνδεση με τοπική βιοτεχνία και 

αγροτική δραστηριότητα 

• Ανάπτυξη Αγροτουρισμού. 

•Έντονη σχέση και δεσμοί αποδήμων με 

την περιοχή. 

•Πολιτική και χρηματοδοτήσεις για τον 

τουρισμό της υπαίθρου. 

•Ύπαρξη ευρωπαϊκών πολιτικών για τις 

ορεινές περιοχές και την ύπαιθρο. 

•Αυξανόμενη ευαισθητοποίηση-ενδιαφέρον 

των τουριστών για θεματικό και ποιοτικό 

τουριστικό προϊόν. 

Απειλές 

•Εγκλωβισμός του τοπικού 

τουριστικού προϊόντος στα 

πρότυπα του μαζικού τουρισμού.  

•Συγκέντρωση τουρισμού και 

κλινών σε ορισμένες κοινότητες  

•Έλεγχος της τουριστικής κίνησης 

από εξωτερικό (τουριστικούς 

πράκτορες). 

•Περιβαλλοντική υποβάθμιση της 

περιοχής. 

•Μη αξιοποίηση πολιτιστικής 

κληρονομιάς και θεματικών 

διαδρομών. 

• Διεθνής οικονομική κρίση  

 

 



Κρίσιμα Ζητήματα για την  

ανάπτυξη του Τριτογενούς Τομέα  

1. Ανάγκη εντοπισμού «χωρικών προϊόντων» που 

μπορούν να συνδεθούν με την πώληση τουριστικών 

προϊόντων: εικόνα της περιοχής (φύση, τοπία, 

αρχιτεκτονική κλπ), βιοτεχνικά ή/και αγροδιατροφικά 

αγαθά, τοπική γαστρονομία κλπ. 

 

2. Εισαγωγή ποιοτικού τουρισμού με ισχυρή συμμετοχή 

του τοπικού πληθυσμού. 

 

3. Ανάπτυξη συνεργασίας τριτογενούς τομέα με άλλους 

οικονομικούς κλάδους και τομείς  



Φυσικό και Πολιτισμικό Περιβάλλον  

Φυσικοί Πόροι:  
• Μεγάλο μέρος της περιοχής καλύπτεται από δάση (Δάση Τροόδους 

και Πάφου).  

• Με βάση τη Δήλωση Πολιτικής όλη η περιοχή χαρακτηρίζεται ως 
εξαιρετικού φυσικού κάλλους. 

• Έχουν καθοριστεί τέσσερις (4) προστατευόμενες περιοχές που 
εντάσσονται στο διεθνές δίκτυο «Natura 2000».  

• Το Ταμείο Θήρας έχει θεσμοθετήσει έξι (6) Ζώνες Προστασίας 
Άγριων Πτηνών (ΖΕΠ).  

 

Πολιτιστικοί Πόροι:  
• Μεγάλος Αριθμός Εκκλησιών και Μοναστηριών  

• Εφτά (7) Μνημεία Unesco  

• Αρχαία Μνημεία  

• Διατηρητέα Κτίρια και Παραδοσιακοί Οικισμοί  

• Μύλοι, Γεφύρια  

 

 

 

 

 



Ανάλυση SWOT   

Φυσικής και Πολιτιστικής Κληρονομιάς (ΦκΠΚ) 

Δυνατά σημεία 

Φήμη της ΦκΠΚ της περιοχής. 

Έντονη διακριτότητα των πόρων της ΦκΠκ από 

αντίστοιχους πόρους γειτονικών περιοχών. 

• Αξιόλογοι πόροι (Γεωλογία, φυσικό κάλλος, 

αρχιτεκτονική, μνημεία κ.α.).  

• Αξιόλογες πολιτιστικές και περιβαλλοντικές 

υποδομές και τοπικές δραστηριότητες. 

•Καλό επίπεδο σημειακών χωροταξικών 

παρεμβάσεων( θέσεις ανάπαυσης, θέασης) 

•Ισχυρό νομικό πλαίσιο για προστασία και 

ανάδειξη της ΦκΠΚ 

•Σημαντικός αριθμός πολιτιστικών φορέων με 

αξιόλογη δραστηριότητα 

• Ενεργοποίηση του Φορέα Τουριστικής 

Ανάπτυξης και Προβολής Ορεινών Θερέτρων με 

ανάπτυξη κοινών δράσεων σε όλη την περιοχή. 

•Διαμόρφωση στρατηγικής από ΚΟΤ και 

αναγνώριση της ΦκΠΚ από τοπικό πληθυσμό.  

Αδύνατα σημεία 

 Περιορισμένη σύνδεση μεταξύ των 

προϊόντων Φυσικής και Πολιτιστικής 

Κληρονομιάς με τα τουριστικά προϊόντα. 

• Η μέχρι σήμερα αξιοποίηση της Φυσικής 

και Πολιτιστικής Κληρονομιάς δεν 

συμβάλλει ουσιαστικά στην διάρκεια 

παραμονής των τουριστών. 

• Υπάρχουν σημαντικοί αναξιοποίητοι 

πόροι. 

•Ανεπαρκείς χωροταξικές επεμβάσεις για 

τη δημιουργία και διαχείριση διαδρομών 

και προϊόντων κληρονομιάς. 

•Έλλειψη εταιρικών  μορφών για τη 

συνεργασία και το συντονισμό της 

διαχείρισης και αξιοποίησης των 

προϊόντων της ΦκΠΚ.  

 



Ανάλυση SWOT  Φυσικής και Πολιτιστικής 

Κληρονομιάς (ΦκΠΚ) 

Ευκαιρίες  

• Δυνατότητα συμβολής συλλόγων στην 

αξιοποίηση της ΦκΠΚ 

• Ισόρροπη γεωγραφική κατανομή των 

πόρων Φυσικής και Πολιτιστικής 

Κληρονομιάς  

• Σύνδεση των χωρικών προϊόντων 

(τοπία, βιοτεχνικά προϊόντα, τοπική 

γαστρονομία κλπ) με τουριστικά 

προϊόντα  

• Ύπαρξη ευρωπαϊκών και εθνικών 

πολιτικών για αγροτικές περιοχές και 

ύπαιθρο που δίδουν έμφαση στο 

περιβάλλον 

• Εναλλακτικός τουρισμός 

(πολιτιστικός, θρησκευτικός, 

φυσιολατρικός κλπ) 

 

Απειλές 

• Αλλοίωση των χαρακτηριστικών 

λόγω μεγάλων χωροταξικών 

επεμβάσεων που ενδεχομένως 

να υλοποιηθούν. 

• Αξιοποίηση της Φυσικής και 

Πολιτιστικής Κληρονομιάς που 

αλλοιώνει τα τοπικά 

χαρακτηριστικά-μη σεβασμός 

στην αξία της ΦκΠΚ. 

• Μη ελεγχόμενη επισκεψιμότητα 

των πόρων Φυσικής και 

Πολιτιστικής Κληρονομιάς  

 

 

 



Κρίσιμα Ζητήματα ΦκΠκ 

• Διασφάλιση διαχείρισης και ελέγχου των επιπτώσεων των 
χωροταξικών επεμβάσεων 

 

• Προσδιορισμός των τουριστικών προϊόντων που θα 
δημιουργηθούν με βάση ένα τοπικό χωροταξικό σχέδιο που θα 
εξασφαλίζει τη σύνδεση των σημείων ΦκΠκ με διαδρομές και 
προϊόντα. 

 

• Ανάγκη συσχέτισης της χωρικής κατανομής της αξιοποιημένης 
και επισκέψιμης ΦκΠΚ με την χωρική κατανομή της τουριστικής 
υποδομής.  

 

• Συνεργασία/συντονισμός τοπικών φορέων 
 

• Σύνδεση χωρικών προϊόντων (ΦκΠΚ) (τοπία, βιοτεχνικά 
προϊόντα, γαστρονομία κλπ)με τα τουριστικά προϊόντα.  

 



Ανάλυση SWOT  για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής 

Δυνατά σημεία 

•Ελκυστικό φυσικό και αρχιτεκτονικό 

περιβάλλον. 

•Ικανοποιητικές υποδομές δικτύων 

ύδρευσης, αποχέτευσης (μεγάλα 

χωριά) και βασικών δημόσιων 

υπηρεσιών. 

•Ικανοποιητικό δίκτυο βασικών 

δημόσιων υπηρεσιών (αστυνομία, 

πυροσβεστική, ΑΤΗΚ, ΑΗΚ κλπ). 

•Σταδιακή πλαισίωση με νέες 

κοινωνικές υπηρεσίες και φροντίδες 

για παιδιά και ηλικιωμένους  

• Συμπληρωματική κάλυψη των 

αναγκών για οικιακή φροντίδα από 

αλλοδαπούς που προέρχονται από 

χώρες εκτός Ε.Ε.  

•Δίκτυο εθελοντικών φορέων 

•Ύπαρξη πολεοδομικών ζωνών  

Αδύνατα σημεία 

•  Έλλειψη βιολογικών σταθμών 

και διάθεση απορριμμάτων σε 

ανεξέλεγκτους χώρους 

• Χαμηλός βαθμός εξυπηρέτησης 

σε θέματα υγειονομικής 

περίθαλψης  

• Κλείσιμο αρκετών σχολείων και 

λίγες εκπαιδευτικές μονάδες   

• Συγκέντρωση φροντιστηρίων σε 

πολύ λίγες Κοινότητες  

•Ανεπαρκής στελέχωση 

Κοινοτικών Συμβουλίων  

 



Ανάλυση SWOT για βελτίωση ποιότητας ζωής  

Ευκαιρίες  

• Κατασκευή καινούριων 

αυτοκινητόδρομων: Αστρομεριτη- 

Ευρύχου και Λεμεσού- Σαϊττά   

• Σημαντικό και αξιόλογο κτιριακό 

απόθεμα  

• Προγραμματισμός για κατασκευή 

αποχετευτικών συστημάτων σε 28 

κοινότητες 

• Αύξηση τοπικής απασχόλησης  

• Αναθεώρηση πολεοδομικών ζωνών 

• Ενδείξεις για μόνιμη εγκατάσταση 

πληθυσμού ιδιαίτερα στην περιοχή 

Κρασοχωριών  

• Ανάδειξη της περιοχής ως ιδανικός 

τόπος κατοίκησης, με ποιότητα, 

εξυπηρετήσεις και ασφάλεια  

Απειλές 

• Κοινωνική αποδόμηση ή/ και 

εγκατάλειψη των μικρών χωριών. 

•Περαιτέρω μείωση των μαθητών θα 

οδηγήσει σε συρρίκνωση του 

αριθμού των σχολείων και ενδέχεται 

να συμβάλει στην υποβάθμιση των 

παρεχόμενων εκπαιδευτικών 

υπηρεσιών. 

• Η μη υιοθέτηση πολυκεντρικής 

χωροταξικής πολιτικής για 

χωροθέτηση και οργάνωση 

εξυπηρετήσεων  

•Περιβαλλοντική υποβάθμιση 

περιοχών ρίψης απορριμμάτων και 

επιφανειακών και υπόγειων 

υδάτων 

• Υιοθέτηση αστικών προτύπων 

διαβίωσης  



Κρίσιμα Ζητήματα για βελτίωση 

ποιότητας ζωής  

• Εξασφάλιση αποτελεσματικότητας και 

βιωσιμότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών 

υγείας, παιδείας κλπ σε επίπεδο βιώσιμων 

ζωνών (συμπλέγματα κοινοτήτων). 
 

• Ενεργοποίηση τοπικών κοινωνικών φορέων 
 

• Διεύρυνση ευκαιριών για απασχόληση και 

ψυχαγωγία κατοίκων και ιδιαίτερα νέων.  



Ανάλυση SWOT Θεσμικού Πλαισίου 
Δυνατά σημεία 

• Πολεοδομικές Ζώνες και αναθεώρηση 

με συμμετοχικές διαδικασίες 

• Παρουσία και δράση φορέων εθνικής 

εμβέλειας (εκκλησία, συνεργατισμός) 

• Βούληση για κοινή δράση (ΟΤΑ) 

• Αξιόλογο δυναμικό κοινωνικών 

φορέων. 

Αδύνατα σημεία 

• Δήλωση Πολιτικής χωρίς διαφοροποιήσεις 

σε σχέση με ιδιαιτερότητες κοινοτήτων 

• Έλλειψη συντονισμού κρατικών υπηρεσιών 

• Δύο Επαρχιακές Διοικήσεις 

• Εξάρτηση Τοπικών Αρχών από το Κράτος. 

• Ανεπαρκής στελέχωση Τοπικών Αρχών. 

• Ανεπάρκεια πόρων Τοπικών Αρχών 

• Θεσμικό πλαίσιο Τοπικών Αρχών δεν είναι 

ευνοϊκό για αναπτυξιακές πρωτοβουλίες.   

Ευκαιρίες 

• Αξιοποίηση Ευρωπαϊκών εμπειριών. 

• Ολοκληρωμένος περιφερειακός 

σχεδιασμός. 

• Ρυθμιστικά Σχέδια για συμπλέγματα 

κοινοτήτων 

• Αναπτυξιακές Εταιρείες 

• Χρηματοδότηση ΕΕ για μειονεκτικές 

περιοχές 

• Εφαρμογή Στρατηγικού Σχεδίου 

Τροόδους 

Απειλές 

•Διάσπαρτη ανάπτυξη και κακή διαχείριση 

πόρων 

• Δημιουργία μη υγιούς ανταγωνιστικότητας 

τοπικών φορέων με αποτέλεσμα την 

εμφάνιση συγκρούσεων. 

• Γραφειοκρατία 

• Μη έγκαιρη δημιουργία μηχανισμών 

αξιοποίησης ευκαιριών χρηματοδότησης και 

υλοποίησης και διαχείρισης δράσεων στο 

πλαίσιο ευρωπαϊκών προγραμμάτων. 



Κρίσιμα Ζητήματα Θεσμικού Πλαισίου 

• Εφαρμογή/προσαρμογή  θεσμικού πλαισίου (Εταιρείες 

Ανάπτυξης, χωροταξικός σχεδιασμός κλπ) στις τοπικές 

ανάγκες και ιδιαιτερότητες 

 

• Ανάδειξη συντονιστικού οργάνου Τροόδους 

 

• Διεύρυνση αρμοδιοτήτων Τοπικών Αρχών για διαχείριση 

συλλογικών αγαθών (Φυσική και Πολιτιστική Κληρονομιά). 

 

• Βελτίωση και αξιοποίηση στελεχών και πόρων Τοπικών 

Αρχών.  



Κεντρικό-Συνθετικό Σχήμα SWOT 

Δυνατά Σημεία 

• Φήμη περιοχής και προϊόντων, καθώς και ποικιλία τοπίων   

• Αγροτικές εκμεταλλεύσεις και  οικογενειακές βιοτεχνικές επιχειρήσεις 

• Καλή συνεταιριστική οργάνωση  

• Καλό επίπεδο σημειακών χωροταξικών παρεμβάσεων για την φυσική 

και πολιτιστική κληρονομιά  

• Κρίσιμη μάζα βιοτεχνικής δραστηριότητας  

• Σχετικά καλό επίπεδο υπηρεσιών  

• Κοινωνική συνοχή  

• Ενισχυμένο αίσθημα κοινής ταυτότητας 

• Αξιόλογος τουρισμός σε ετήσια βάση 

• Υψηλό ποσοστό προστατευόμενων περιοχών  

• Ύπαρξη και εκκίνηση εφαρμογής τοπικής στρατηγικής για ανάπτυξη 

τουρισμού  



Κεντρικό-Συνθετικό Σχήμα SWOT 

Αδύνατα Σημεία  

• Δυσκολίες πιστοποίησης των προϊόντων, ιδιαίτερα των 

μικρών οικογενειακών επιχειρήσεων  

• Συγκέντρωση του τουρισμού σε ορισμένες ζώνες 

• Ασθενής σύνδεση των προϊόντων χωρικής παραγωγής με 

το τουριστικό προϊόν και την τουριστική αγορά της περιοχής  

• Η περιοχή δεν αποτελεί ενιαίο προϊόν- τόπο προσέλκυσης 

τουριστών  

• Μικρή ανάπτυξη εναλλακτικών μορφών τουρισμού  

• Έξοδος και γήρανση του πληθυσμού ιδιαίτερα στις 

περιθωριοποιημένες κοινότητες  

• Έλλειψη εξειδικευμένου εργατικού δυναμικού  

• Τουριστικές υπηρεσίες σε μη απόλυτα επιθυμητό επίπεδο  



Κεντρικό-Συνθετικό Σχήμα SWOT 

Δυνατότητες – Προοπτικές  

• Αξιόλογοι πόροι φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς διακριτής αξίας    

• Η Περιοχή ως τόπος διαμονής    

• Τουρισμός-αγροτουρισμός, εμπόριο, υπηρεσίες. 

• Στοχευόμενες εθνικές/ευρωπαϊκές χωροταξικές και διαρθρωτικές 
πολιτικές για ύπαιθρο 

• Τοπικά προϊόντα φημισμένα στην πιστοποίηση 

• Πολυλειτουργικότητα των αγροτικών εκμεταλλεύσεων 

• Πολυτομεακότητα της περιοχής     

• Συμπληρωματικότητα διάφορων χωρικών προϊόντων και τουριστικής 
ελκυστικότητας   

• Διεύρυνση της αγοράς για βιοτεχνικά προϊόντα  

• Βιολογική γεωργία   

• Βελτίωση της ενδοπεριφερειακής οδικής επικοινωνίας  

• Χρήση νέων τεχνολογιών   

• Ρόλος αποδήμων στην κοινωνική, πολιτιστική και οικονομική ζωή της 
περιοχής  

• Δραστηριοποίηση του Φορέα Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής 
Ορεινών και Εταιρεία Ανάπτυξης Τροόδους  



Κεντρικό-Συνθετικό Σχήμα SWOT 

Κίνδυνοι  
• Εύθραυστο περιβάλλον  

• Φθίνουσα πορεία της παραγωγής τοπικής Α’ ύλης και προϊόντων  

• Εξασθένιση ανταγωνιστικότητας των πολύ μικρών και μεσαίων 
επιχειρήσεων  

• Ανεπαρκής συνεργασία μεταξύ των 5 υποπεριοχών 

• Συγκέντρωση του τουρισμού σε ορισμένα σημεία- κοινότητες  

• Συνέχιση της εγκατάλειψης και παγίωση της περιθωριοποίησης των 
περιφερειακών κοινοτήτων 

• Περιβαλλοντική υποβάθμιση λόγω εγκατάλειψης της γεωργικής 
δραστηριότητας 

• Έντονες και μεγάλης κλίμακας χωροταξικές επεμβάσεις για την περιοχή 

• Μαζικός τουρισμός, συγκέντρωση και υπέρβαση της φέρουσας 
ικανότητας της περιοχής   

• Μείωση του αριθμού των γεωργικών και κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων  



Κρίσιμα Ζητήματα:  

• Διαχείριση φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος και 
αξιοποίηση φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς –Χωροταξικός 
σχεδιασμός και Ρυθμιστικά Σχέδια.  

 

• Ενσωμάτωση της γεωργίας και των παραγωγών σε μια διαδικασία 
δημιουργίας ποιοτικής, χωρικής και ήπιας προς το περιβάλλον 
γεωργίας 
 

• Στήριξη του επιχειρηματικού περιβάλλοντος και των υφιστάμενων και 
υποψήφιων επιχειρηματιών 
 

• Ανάγκη συνεργασίας για τη συμπληρωματικότητα και τη συνέργεια 
των παραγωγικών δραστηριοτήτων στο πλαίσιο τοπικών αλυσίδων 
(γεωργία, βιοτεχνία, υπηρεσίες) και χωρικών προϊόντων (φυσική και 
πολιτιστική κληρονομιά) με τουριστική κατεύθυνση 
 

• Ενίσχυση της ικανότητας δημιουργίας εταιρικών μορφών στο επίπεδο 
των αλυσίδων αλλά και της τοπικής διακυβέρνησης 
 

Κεντρικό-Συνθετικό Σχήμα SWOT  



Το Γεωπάρκο Τροόδους 
χαρακτηρίζεται και ως η Μέκκα της Γεωλογίας 

•Τεράστιος ορυκτός πλούτος:  

– Πλούσια κοιτάσματα αμιάντου, 

χρωμίτη, χαλκούχων σιδηροπυριτών, 

όπως επίσης χρυσού και αργύρου 

είναι διάσπαρτα στην οροσειρά. 
***Η λατινική ονομασία του χαλκού (cuprum) 

προέρχεται από την ονομασία του νησιού 

(αρχικά aes cuprium - κυπριακός χαλκός και 

αργότερα cuprum)  

 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BC%CE%AF%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A7%CF%81%CF%89%CE%BC%CE%AF%CF%84%CE%B7%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%B9%CE%B4%CE%B7%CF%81%CE%BF%CF%80%CF%85%CF%81%CE%AF%CF%84%CE%B7%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A7%CF%81%CF%85%CF%83%CF%8C%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%86%CF%81%CE%B3%CF%85%CF%81%CE%BF%CF%82


Το πρόγραμμα αναμένεται να συμβάλει :  

 
• Στην ανάδειξη του γεωλογικού πλούτου της 

περιοχής 

• Στην δικτύωση και προβολή των ιδιαίτερων 
και μοναδικών χαρακτηριστικών της  

• Στην ενδυνάμωση της τοπικής οικονομίας 
αφού θα δώσει κίνητρα για:  
– Νέες επενδυτικές δραστηριότητες  

– Νέο τουριστικό ενδιαφέρον 

– Εμπλουτισμός υφιστάμενων τουριστικών 
υποδομών 

– Αναθεώρηση θεσμικού πλαισίου 



Αναμένεται επίσης να συμβάλει : 

• Στην ενίσχυση του ερευνητικού / 

επιστημονικού πεδίου ενδιαφέροντος 

– Ανάδειξη και εκμετάλλευση επιμέρους 

συνιστωσών:  

• Το υδατικό 

• Τη πανίδα 

• Τη χλωρίδα 

• Την αρχιτεκτονική 

• Τις τέχνες 

• Το πολιτισμό 

• Τη λαογραφία 

 

 

 



Και τέλος,  

 Στην ενίσχυση της κοινής ταυτότητας του 

ορεινού όγκου του Τροόδους η οποία 

αποτελεί ενιαία οντότητα και βάση αυτής 

θα μπορούσε να αναδειχθεί, στηριζόμενη 

στο φυσικό της πλούτο και όσα 

προκύπτουν σε άμεση ή έμμεση σχέση 

με το κυρίως θέμα που είναι το μοναδικό 

γεωλογικό υπόβαθρο. 


