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1  Προσχέδιο Έκθεσης Στρατηγικής 
 



1. Εισαγωγή 
 

Το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως,  σε συνεργασία με το 
Συμβούλιο της Ευρώπης  εκπονεί το Πιλοτικό Τοπικό 
Αναπτυξιακό Σχέδιο για την Περιοχή Κρασοχωρίων Λεμεσού. 
Το εν λόγω Σχέδιο εντάσσεται στα πλαίσια του ευρύτερου 
προγράμματος του ΣτΕ: “Local Development Pilot Projects: the 
contribution of heritage to local and regional development”.  
 
Η συνεργασία αυτή προσφέρει τη δυνατότητα στις επιλεγμένες 
κοινότητες, να ετοιμάσουν ένα πρωτοποριακό περιφερειακό 
αναπτυξιακό σχέδιο, βασισμένο στις τοπικές ιδιαιτερότητες, με 
επίκεντρο την πολιτιστική κληρονομιά. Παράλληλα, προσφέρει 
τη δυνατότητα στο Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως να 
εξετάσει νέες προσεγγίσεις στο χωρικό σχεδιασμό, ιδιαίτερα 
όσον αφορά τις συμμετοχικές διαδικασίες και να επωφεληθεί 
από την εμπειρία των χωρών και εμπειρογνωμόνων που 
μετέχουν στο πιο πάνω πρόγραμμα. 
 
Η πρωτοτυπία του εν λόγω Σχεδίου έγκειται στα ακόλουθα: 
 

• Αύξηση της συμμετοχής των τοπικών κοινοτήτων 
• Αύξηση της ελκυστικότητας των χώρων αυτών και 

αναγνωρισιμότητας της κοινωνικής και οικονομικής 
τους αξίας   

• Ενδυνάμωση της αναγνωρισιμότητας της 
οικονομικής αξίας της τοπικής κληρονομιάς 
(πολιτιστική, φυσική, παραδοσιακή) ως κοινωνικό 
όφελος, ως επενδυτική ευκαιρία και προώθηση του 
τουρισμού 

• Βελτίωση της τοπικής, περιφερειακής, εθνικής και 
διεθνής συνεργασίας  

• Υιοθέτηση πρόγραμματος εφαρμογής σε βάσεις 
συνεργασίας. 

Το Σχέδιο ξεκίνησε το 2012 και θα αναπτυχθεί σε τρείς φάσεις: 
τη φάση της Διάγνωσης, της Στρατηγικής και το Πρόγραμμα 
Υλοποίησης. Τα εργαστήρια της Διάγνωσης έχουν ολοκληρωθεί 
τον Ιούλιο του 2012 ενώ, η έκθεση της Διάγνωσης έχει 
ολοκληρωθεί, συμφωνηθεί και κυκλοφορήσει το 2013. 

Η φάση της Στρατηγικής ξεκίνησε τον Οκτώβριο του 2013 και το 
πρώτο στάδιο της έχει ολοκληρωθεί το Δεκέμβριο του 2013. 
Περιλάμβανει προκαταρκτικές εργασίες γραφείου, εργαστήρια 
και σύνταξη εγγράφων, όπως περιγράφονται πιο κάτω στο 
Κεφάλαιο 3. 

Όπως στη Φάση της Διάγνωσης, η έννοια της συμμετοχής του 
κοινού στη διαμόρφωση του οράματος και της πολιτικής 
ανάπτυξης για τη περιοχή, έτσι και στη Φάση της Στρατηγικής 
αποτελεί βασική προϋπόθεση για την εκπόνηση της. 

Κατά το 2014, δόθηκε έμφαση στην υλοποίηση Πιλοτικών 
Δράσεων προσανατολισμένων στους στόχους της Στρατηγικής, 
με σκοπό την εξέταση της αποτελεσματικότητας της από την 
πιλοτική εφαρμογή τους. 
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2. Όραμα για την Περιοχή 

 
Κατά τη διάρκεια της φάσης της Διάγνωσης, συντάχθηκε το 
Όραμα για την Περιοχή, το οποίο υιοθετήθηκε στη συνέχεια σε 
μια εκ βάσεως προσέγγιση, εμπλέκοντας ένα μεγάλο αριθμό 
συμμετεχόντων. Το Όραμα, όπως και οι περιγραφές του 
Οράματος, αποτελούν τη βάση για τη σύνταξη της Στρατηγικής. 
 
 
Όραμα για τα Κρασοχώρια 
 
Η πιο θεμελιώδης ενέργεια προς επίτευξη του στόχου της 
αειφόρου ανάπτυξης της περιοχής, θεωρήθηκε η 
συμπλεγματοποίηση των τοπικών αρχών. 
 
Μέσω της συμπλεγματοποίησης θα μπορεί να προωθηθεί η 
δημιουργία ενός τοπικού φορέα «one stop shop» που θα 
διευκολύνει την ανάπτυξη και την ιδιωτική πρωτοβουλία, καθώς 
επίσης και ενός τοπικού φορέα αρχιτεκτονικής κληρονομιάς 
Κρασοχωριών για έλεγχο και προώθηση της αξίας της 
κληρονομιάς. Οι φορείς αυτοί θα έχουν συμβουλευτικό 
χαρακτήρα ενώ θα συμβάλουν και στη βελτίωση της 
συνεργασίας και επικοινωνίας, τόσο της τοπικής αρχής όσο και 
των ιδιωτών με τους κρατικούς φορείς.  
 
Τα πιο πάνω με τη σειρά τους θα βοηθήσουν στη 
χρηματοδότηση έργων και δράσεων από ευρωπαϊκά κονδύλια, 
συμβάλλοντας έτσι οικονομικά στη δημιουργία κινήτρων για 
μεταποίηση των σταφυλιών και των παράγωγων τους, και 
γενικά στην ανάληψη δράσεων που σχετίζονται με την 
αμπελοκαλλιέργεια και τη γεωργία (π.χ επαναφύτευση 
αμπελώνων, προώθηση γεωργικών συνεταιρισμών,  
δημιουργία ερευνητικού κέντρου για αμπελοοινικά θέματα, 
επανακαλλιέργεια της γης και μείωση της εγκατάλειψης) με 
στόχο τη διατήρηση  της ταυτότητας της περιοχής, την 
αναζωογόνηση της και την  αειφόρο ανάπτυξή της που θα 
στηρίζεται στην ιδιαίτερη της  φυσιογνωμία. Τέτοια κονδύλια θα 
συμβάλουν επίσης στην εφαρμογή αρχιτεκτονικών προτύπων 

και μηχανισμών ελέγχου καθώς και στην αναβάθμιση και 
ολοκλήρωση των υποδομών με οικονομικά βιώσιμο τρόπο. 
Θετικά αποτελέσματα των πιο πάνω αναμένονται ότι θα είναι, η 
προώθηση της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης με ότι αυτό 
συνεπάγεται, και σε επίπεδο περιβάλλοντος η σωστή 
αξιοποίηση και ανάδειξη των βιότοπων της περιοχής, καθώς και 
η αποκατάσταση όλων των παραδοσιακών οικοδομών των 
οικισμών. 
 
 
Οικονομία και Επιχειρηματικότητα 
 
Η διατήρηση υφιστάμενων αμπελώνων και η φύτευση 
εγκαταλελειμμένων στη λογική του δημόσιου αγαθού, η 
προώθηση γηγενών ποικιλιών αμπελιού (μαραθεύτικο, 
ξυνιστέρι κλπ), η δημιουργία γεωργικών συνεταιρισμών και 
δικτύων συνεργασίας σύμφωνα με τα πρότυπα κέντρα 
επιχειρηματικότητας, η βελτίωση της συνεργασίας Τοπικών 
Αρχών και κατοίκων καθώς και η καλύτερη ενημέρωση και 
εκμετάλλευση ευρωπαϊκών κονδυλίων, αποτελούν τη βάση για 
την αξιοποίηση της ταυτότητας του πολιτιστικού και φυσικού 
πλούτου της περιοχής.  
 
Τα πιο πάνω συντείνουν επίσης στην εξέλιξη και ανάπτυξη του 
αγροτουρισμού μέσω της ανάπτυξης υποδομών με θέμα το 
κρασί (δημιουργία ολοκληρωμένου αγροτουριστικού προϊόντος, 
ενιαίας αρχής διαχείρισης αγροτουρισμού, κέντρα 
πληροφόρησης, διοργάνωση συντονισμένων εκδρομών ειδικού 
ενδιαφέροντος και χρήση νέων τεχνολογιών). 
 
Η δημιουργία τριτοβάθμιας σχολής στην περιοχή αναμένεται ότι 
θα συμβάλει στην αποκέντρωση υπηρεσιών, εκπαιδευτικών 
ιδρυμάτων κλπ. Θετικά επίσης, θα συμβάλει και η λειτουργία 
ενός ερευνητικού παραρτήματος για θέματα εφαρμοσμένης 
αμπελοοινικής έρευνας που αναμένεται ότι θα βοηθήσει στην 
ανάπτυξη βιολογικών καλλιεργειών. 
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Αρχιτεκτονική και Οικισμοί 
 
Θεμελιώδους σημασίας για την επίτευξη αειφόρου ανάπτυξης 
είναι η δημιουργία ενός τοπικού φορέα αρχιτεκτονικής 
κληρονομιάς για τα Κρασοχώρια για έλεγχο και προώθηση της 
αξίας της και για  ενημέρωση των τοπικών αρχών για θέματα 
επιχορηγήσεων, όπου θα συμβάλει στην αποκατάσταση των 
παραδοσιακών οικοδομών των οικισμών και στη δημιουργία 
κατάλληλων, για το σκοπό αυτό, εκπαιδευτικών χώρων. Κατ’ 
επέκταση, η δημιουργία πρότυπων περιοχών παραδοσιακού 
αρχιτεκτονικού ενδιαφέροντος θα εξυπηρετούσε 
εκπαιδευτικούς σκοπούς ως προς την ανάπτυξη, εκπαίδευση, 
ανάδειξη και πιστοποίηση των παραδοσιακών τεχνικών και 
τεχνιτών που διαμορφώνουν το δομημένο περιβάλλον. 
  
Η εφαρμογή νομοθεσίας για συνολική προστασία των πυρήνων 
των οικισμών καθώς και η διατήρηση, σύνδεση και ανάδειξη 
όλων των αρχιτεκτονικά αξιόλογων κατασκευών της περιοχής 
θα συμβάλει στην αποκατάσταση του δομημένου 
περιβάλλοντος, Όλα τα πιο πάνω αναμένεται να συμβάλουν 
στη διατήρηση του περιβάλλοντος στους οικισμούς και στην 
περιφέρεια. 
 
Η άμεση ψήφιση νομοθεσίας για τον αστικό αναδασμό και για 
τη μεταφορά αναπτυξιακών δικαιωμάτων, αναμένεται να 
συμβάλει στην ανάπτυξη των υποδομών των χωριών καθώς και 
στη δημιουργία κινήτρων για μεγάλες αναπτύξεις, διατηρώντας 
επίσης το ευαίσθητο περιβάλλον της περιοχής. 
 
 
Γεωργία, Περιβάλλον και Τοπίο 
 
Θεμελιώδους σημασίας για την επίτευξη αειφόρου ανάπτυξης 
είναι η αποφυγή της οικοδομικής ανάπτυξης εκτός των 
καθορισμένων ορίων και η δημιουργία Ερευνητικού Κέντρου για 
Αμπελοοινικά θέματα καθώς και Περιβαλλοντικών 
Εκπαιδευτικών Κέντρων. 
 

Τα πιο πάνω θα συμβάλουν θετικά αφενός, όσον αφορά το 
περιβάλλον, στην προστασία της βλάστησης από τις πυρκαγιές 
και στη σωστή αξιοποίηση και ανάδειξη των βιότοπων της 
περιοχής, και αφετέρου, οικονομικά, στην προαγωγή του 
αγροτουρισμού με διαδραστική συμμετοχή στην παραγωγή. Θα 
συμβάλουν επίσης στη διατήρηση των αναβαθμίδων στην 
παραδοσιακή τους μορφή και των ξηρολιθικών κατασκευών, 
καθώς και στη μείωση της εγκατάλειψης και στην 
αναζωογόνηση της περιοχής μέσω  επανακαλλιέργειας και 
δημιουργίας κινήτρων για μεταποίηση των σταφυλιών και των 
παραγώγων του. Όσον αφορά το περιβάλλον, κρίνεται 
αναγκαία η επαναφύτευση αμπελώνων. 
 
Τέτοια μέτρα θα συμβάλουν στην ανάδειξη της ταυτότητας και 
των φυσικών ομορφιών της περιοχής. Άλλες δράσεις που 
αναμένεται να συμβάλουν στη ανάπτυξη της περιοχής είναι, η 
δημιουργία μικρών βιοτεχνιών μεταποίησης προϊόντων του 
αμπελιού και η προσέλκυση ποιοτικού τουρισμού ειδικού 
ενδιαφέροντος. 
 
 
Υποδομές και Υπηρεσίες 
 
Θεμελιώδους σημασίας  για την αειφόρο ανάπτυξη είναι η 
θεσμοθέτηση του συμπλέγματος Κρασοχωρίων με 
εξειδικευμένες τεχνικές υπηρεσίες. Βασική είναι και η εκπόνηση 
μελέτης επάρκειας υπηρεσιών και υποδομών με στόχο την 
ανάπτυξη,  αναβάθμιση και ολοκλήρωση όλων των υποδομών 
και υπηρεσιών κοινής ωφελείας με οικονομικά βιώσιμο τρόπο.  
 
Τα πιο πάνω θα συμβάλουν στη δημιουργία περιφερειακών 
υποδομών, αναγκαίων για την επίτευξη βιώσιμης ανάπτυξης, 
όπως είναι οι πιο τακτικές συγκοινωνίες και τα περιφερειακά 
κέντρα (κέντρο υγείας, κέντρο εξυπηρέτησης του πολίτη, κέντρο 
μετασχολικής εκπαίδευσης, οργανωμένη περιφερειακή 
βιβλιοθήκη νέας τεχνολογίας και κέντρο δημιουργικής 
απασχόλησης/δραστηριοτήτων για τους νέους), καθώς και στη  
βελτίωση του οδικού δικτύου και του δομημένου 
περιβάλλοντος. 
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Άλλες σημαντικές δράσεις για τη βελτίωση των υπηρεσιών είναι 
η δημιουργία θεματικών πάρκων, η δημιουργία συνεταιρισμών 
για απορρόφηση κονδυλίων από την Ε.Ε., καθώς και η 
μετακίνηση οχληρών εργαστηρίων  σε ειδικές ζώνες, κρίνονται 
ως σημαντικά στοιχεία. Σημειώνεται ότι οι υποδομές και οι 
υπηρεσίες θα συμβάλουν στον εμπλουτισμό του τουριστικού 
προϊόντος και στη διασφάλιση ενός αγροτουρισμού ποιότητας. 
 
Με την επίτευξη των πιο πάνω, η εξυπηρέτηση όλων των 
κατοίκων με τον ίδιο τρόπο, η δημιουργία θέσεων εργασίας για 
τους νέους και η καθολική πρόσβαση όλων των κατοίκων σε 
καλής ποιότητας δημόσιες και άλλες υπηρεσίες με οικονομικά 
βιώσιμο τρόπο θα γίνουν πιο εύκολα. 
 
 
Κοινωνία και Πολιτισμός 
 
Θεμελιώδους σημασίας για την αειφόρο ανάπτυξη της περιοχής 
είναι η  ολοκλήρωση της συμπλεγματοποίησης των κοινοτήτων 
η οποία θα συνεισφέρει στη συνεργασία και στη λειτουργική 
τους αυτοτέλεια σε θέματα κοινωνίας και πολιτισμού. 
 
Με τη συμπλεγματοποίηση προσφέρεται η δυνατότητα 
οργάνωσης της επιμόρφωσης σε θέματα φιλοξενίας και 
τουρισμού, ιδιαίτερα τουρισμού εμπειρίας που αποτελεί τη νέα 
τάση της εποχής, με επακόλουθο την αναβάθμιση των 
πολιτιστικών εκδηλώσεων. Προσφέρεται ταυτόχρονα η ευκαιρία 
για τη δημιουργία πολιτιστικών φορέων που θα διευκολύνουν 
τη συνεργασία και επικοινωνία με κρατικούς φορείς και την 
αξιοποίηση των ευρωπαϊκών προγραμμάτων. Προσφέρεται 
τέλος, η δυνατότητα ανάληψης συγκεκριμένων δράσεων όπως 
είναι η δημιουργία κέντρου πληροφόρησης, η επαναφύτευση 
αμπελιών και η δημιουργία μονοπατιών μέσα στους 
αμπελώνες. Όλα τα πιο πάνω αναμένεται ότι θα βοηθήσουν 
στην προβολή της πολιτιστικής κληρονομιάς και στην 
προώθηση των τοπικών προϊόντων. 
 
Απαραίτητη είναι η δημιουργία βασικών υποδομών και 
κινήτρων για την παραμονή ή την επιστροφή νέων ζευγαριών 
στα κρασοχώρια καθώς και η απόδοση κοινωνικών και 

οικονομικών παροχών, όπως είναι η εξασφάλιση κατοικίας και 
η δημιουργία ολοήμερων κέντρων απασχόλησης των παιδιών. 
Σημαντική είναι  επίσης η επαγγελματική αποκατάσταση των 
κατοίκων στην ίδια την περιοχή. 
 
 
Εκπαίδευση και Ενημέρωση 
 
Θεμελιώδους σημασίας για την αειφόρο ανάπτυξη είναι  η 
θεσμοθέτηση ενιαίου διοικητικού φορέα για την περιοχή, ο 
οποίος θα προωθήσει ολοκληρωμένα την 
εκπαίδευση/ενημέρωση. Η επίγνωση της σημασίας της 
αμπέλου στη διατήρηση του πολιτιστικού τοπίου θεωρείται, 
επίσης, ως πολύ σημαντική. Ακόμη, η ευρύτερη αξιοποίηση και 
χρήση των Τεχνολογιών Πληροφορικής Επικοινωνίας (ΤΠΕ) 
από τους κατοίκους και από την Τοπική Αυτοδιοίκηση, αποτελεί 
βασικό παράγοντα στην περαιτέρω εκπαίδευση και ενημέρωση. 

Τα πιο πάνω συμβάλλουν στην κατάρτιση των κατοίκων σε νέες 
τεχνολογίες, στην ανάπτυξη ικανοτήτων αναζήτησης και 
αξιοποίησης κρατικών και ευρωπαϊκών προγραμμάτων 
συμπεριλαμβανομένων προγραμμάτων για τις μειονεκτούσες 
περιοχές.   

Παράλληλα, συμβάλλουν στην ενεργοποίηση της 
περιφερειακής συνεργασίας  όπως με τη δημιουργία ομάδας για 
την προώθηση της επιδότησης της καλλιέργειας του αμπελιού 
μέσα από το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020, 
στην συνειδητοποίηση από τους τοπικούς παράγοντες για τα 
οφέλη που προκύπτουν μέσα από τη συνεργασία του 
συμπλέγματος και την εκπαίδευση κοινοτικών συμβουλίων ή 
άλλων τοπικών παραγόντων σχετικά με την σωστή οργάνωση 
και θεσμοθέτηση πολιτιστικών εκδηλώσεων.  

Συντείνουν ταυτόχρονα στην ενεργό εμπλοκή των 
μαθητών/φοιτητών (προδημοτική μέχρι και πανεπιστήμιο) στην 
ανάπτυξη και υλοποίηση σχεδίου δράσης για την αειφόρο 
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ανάπτυξη των Κρασοχωριών και στη δημιουργία θερινών 
προγραμμάτων απασχόλησης/εκπαίδευσης. Επίσης, τα ενεργά 
μνημεία (μονές, εκκλησίες, νερόμυλοι, λινοί κλπ.) της περιοχής 
μπορούν να  εμπλακούν πιο δυναμικά  στα πολιτιστικά 
δρώμενα και να συμβάλουν στη δημιουργία προγραμμάτων 
απασχόλησης/εκπαίδευσης των νέων. 

Με την επίτευξη των προαναφερθέντων θα ήταν δυνατό να 
επιτευχθεί η σωστή λειτουργία μουσείων και άλλων χώρων 
πολιτιστικού ενδιαφέροντος, αλλά και η υιοθέτηση 
εκπαιδευτικών βιωματικών προγραμμάτων σε σχέση με τη 
διατήρηση της ταυτότητας των Κρασοχωριών στη συνείδηση 
των κατοίκων και η εκμάθηση των περιβαλλοντικών 
παραμέτρων οι οποίοι είναι σε συνάφεια με το αμπέλι. Τέλος, 
φαίνεται να προκύπτουν ευκαιρίες ενημέρωσης για δημιουργία 
νέων προϊόντων με βάση το σταφύλι, για εναλλακτικές μορφές 
τουρισμού και για διαμόρφωση κίνητρων για βιωματική 
εμπλοκή εκπαιδευομένων στην περιοχή. 

 
Διακυβέρνηση 
 
Θεμελιώδους σημασίας για επίτευξη της αειφόρου ανάπτυξης 
είναι η θεσμική συμπλεγματοποίηση της τοπικής 
αυτοδιοίκησης. Αυτή θα συμβάλει στη συνεχή εκπαίδευση και 
προσαρμογή λειτουργιών, σχεδιασμών και νόμων στα νέα 
δεδομένα και στις παρούσες ανάγκες, στη δημιουργία ολιστικών 
προγραμμάτων, σχεδίων και κινήτρων στη βάση στρατηγικού 
σχεδιασμού της περιοχής και στον ενιαίο μηχανισμό 
οικονομικής ενίσχυσης, παρακολούθησης και διαχείρισης των 
πόρων. 
 
Πολύ βοηθητική κρίνεται επίσης, η δημιουργία ενός τοπικού 
φορέα «one-stop shop» για ενημέρωση, υλοποίηση και 
διαχείριση αναπτύξεων στην περιοχή καθώς και η προώθηση 
της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης με ότι αυτό συνεπάγεται. 

Τέλος, με την επίτευξη των προαναφερθέντων 
χαρακτηριστικών θα ήταν δυνατό να επιτευχθεί η απλοποίηση 
διαδικασιών και η μείωση της γραφειοκρατίας, η ενημέρωση, 
συμμετοχή και επιμόρφωση του πληθυσμού για τους 
σχεδιασμούς της περιοχής και η συμμετοχή των τοπικών 
παραγόντων στα κέντρα λήψεως αποφάσεων. Σημαντική 
θεωρείται και η διαμόρφωση κινήτρων για αποφυγή της 
αστυφιλίας. 

 

3. Μεθοδολογία 
 

Όπως ορίζεται από το ΣτΕ, η φάση αυτή θα πρέπει να 
ενσωματώσει τις ιδιαιτερότητες του Τοπικού Πιλοτικού 
Αναπτυξιακού Σχεδίου (LDPP)   και να καθιερώσει την 
ταυτότητα του Σχεδίου Κρασοχωριών ως τέτοιου. Τα ακόλουθα 
πέντε κριτήρια αποτελούν τα κύρια σημεία αξιολόγηση της 
Στρατηγικής έτσι ώστε να συνάδειμε τις αρχές του LDPP του 
Συμβουλίου της Ευρώπης: 
 

 Προσέγγιση βασισμένη στην Πολιτιστική Κληρονομιά 
 Τοπική προσέγγιση 
 Ολοκληρωμένη και πολυτομεακή προσέγγιση 
 Μακροπρόθεσμη προσέγγιση 
 Συμμετοχική προσέγγιση και δημοκρατικές διαδικασίες 

 
Στόχος της Στρατηγικής είναι να θέσει τις κύριες κατευθύνσεις 
της εργασίας που προτείνονται για τον χειρισμό των 
υποστόχων που αναγνωρίστηκαν στη φάση της Διάγνωσης. Οι 
κατευθύνσεις εργασίας θα διακρίνονται σε γενικές κατευθύνσεις 
(άξονες), υπόκατευθύνσεις και ειδικούς στόχους. Οι 
συγκεκριμένες Δράσεις που θα αναληφθούν, αποτελούν το 
αντικείμενο του Προγράμματος Υλοποίησης (Σχέδιο Δράσης) 
του Σχεδίου. Το περιεχόμενο του Σχεδίου κατά τη διάρκεια των 
Φάσεων της Στρατηγικής και του Προγράμματος Υλοποίησης, 
απεικονίζεται στο διάγραμμα που ακολουθεί: 
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Ο Οδικός Χάρτης που προτείνεται από το ΣτΕ αποτελείται από τα 
ακόλουθα στάδια: 

1. Ιδέες που προκύπτουν από το Όραμα, 
2. Ανεύρεση Νέων Ιδεών  
3. Διεύρυνση των ευκαιριών,  εξωτερικών πόρων και 

συνεργατών   
Η διαδικασία που επιλέχτηκε για τη Φάση της Στρατηγικής 
απεικονίζεται στο παρακάτω διάγραμμα: 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ

ΥΠΟΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ

ΣΤΟΧΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

ΥΠΟΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ

ΣΤΟΧΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

ΔΡΑΣΗ

ΔΡΑΣΗ

ΔΡΑΣΗ

ΔΡΑΣΗ

ΔΡΑΣΗ

ΔΡΑΣΗ

ΔΡΑΣΗ

ΔΡΑΣΗ

ΔΡΑΣΗ

ΔΡΑΣΗ

ΔΡΑΣΗ

ΔΡΑΣΗ

Στόχος: Διεύρυνση Οράματος  
Μέσα: με βάση την προκαταρκτική  εργασία (Ομάδα 

Έργου) 
Παραδοτέο: Πίνακας  Κατευθύνσεων και Στόχων 

Στόχος: Ανεύρεση Νέων Ιδεών 
Μέσα: Εργαστήριο  

Παραδοτέο: Αναθεωρημένος Πίνακας Κατευθύνσεων 
και Στόχων  

Στόχος: Διερεύνηση ευκαιριών, εξωτερικών πόρων 
και συνεργατών 

Μέσα: Εργαστήριο- Δυναμική ανάλυση  SWOT  
Παραδοτέο: Στόχοι 

Στόχος: Χαρτογράφηση των κατευθύνσεων και 
έργων 

Μέσα: Εργαστήρι (Ομάδες Εργασίας) 
Παραδοτέο: Χάρτης 
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3.5 
Επικύρωση του Προσχεδίου Έκθεσης 
Στρατηγικής 
Από συνεταίρους σε παρουσιάσεις,  
επιστολές, εργαστήρια, συναντήσεις κλπ 

3.6 

Επικύρωση του Χάρτη 
Από συνεταίρους σε παρουσιάσεις, επιστολές, 
εργαστήρια, συναντήσεις κλπ  
 

Έγγραφο Στρατηγικής 

 

 

 

 

3.9 

3.1 

Επικύρωση Κατευθύνσεων 
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ με Τοπικά Συμβούλια 

3.2 

3.3 

3.4 

3.7 

3.8 
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3.1 Προκαταρκτική εργασία με βάση το ‘Όραμα’ 
 

Εντοπίστηκαν οι βασικές κατευθύνσεις που απορρέουν από τη 
Φάση της Διάγνωσης. Αυτές δεν ήταν απαραιτήτως ίδιες με τα 
θέματα της Στρατηγικής. Συνεπώς, οι περιγραφές του 
Οράματος (ιδέες/απαντήσεις) που προέκυψαν από τα 
εργαστήρια Ανάπτυξης Στρατηγικής (βλ. πιο πάνω κεφάλαιο 2) 
αντιστοιχήθηκαν με τις  επιλεγμένες κατευθύνσεις  και 
κατατάχτηκαν ανάλογα με το επίπεδο διακυβέρνησης που είναι 
υπεύθυνο για την υλοποίηση κάθε δράσης: 

• Κυβερνητικό Επίπεδο: 
Στόχοι και δράσεις προς ανάληψη  από την Κεντρική 
Διακυβέρνηση (Υπουργεία, κυβερνητικά τμήματα, κρατικά και 
ημι-κρατικά σώματα και οργανισμοί). 
  

• Περιφερειακό Επίπεδο: 
Στόχοι και δράσεις προς ανάληψη από τις Τοπικές Αρχές 
ξεχωριστά και/ή ομαδικά. 
 

• Ιδιωτική Πρωτοβουλία: 
Στόχοι και δράσεις προς ανάληψη, ως ιδιωτική πρωτοβουλία, 
από ιδιώτες ή ομάδες ιδιωτών, οι οποίοι μοιράζονται κοινό 
επιχειρηματικό προσανατολισμό και κοινά συμφέροντα. 
 

• Κοινωνική διεργασία: 
Στόχοι και δράσεις προς ανάληψη από την κοινωνία των 
πολιτών (ιδιώτες, ομάδες ιδιωτών που μοιράζονται ένα μη 
επιχειρηματικό προσανατολισμό και συμφέρον, μη 
κυβερνητικοί οργανισμοί κλπ.) 
 

Ο γενικός πίνακας παρουσιάζεται πιο κάτω: 
 

Στρατηγικοί 
προσανατολισμ
οί/κατευθύνσεις 

Προ
τερ
αιότ
ητα 

Στόχοι 
Κυβερνητικ
ό επίπεδο 

 

Περιφερει
ακό 

επίπεδο 
 

Ιδιωτική 
πρωτοβουλία 

Κοινωνική 
διεργασία 

Κατεύθυνση 1  Στόχος A.1.1 Στόχος B1.1 Στόχος C1.1 Στόχος D1.1 
 

 Στόχος A.1.2 Στόχος B1.2 Στόχος C1.2 Στόχος D1.2 
 

Κατεύθυνση 2  Στόχος A.2.1 Στόχος B2.1 Στόχος C2.1 Στόχος D2.1 
 

3.2 Επικύρωση των κατευθύνσεων 
 

Οι Στρατηγικοί Προσανατολισμοί/Κατευθύνσεις καθώς και ο 
Πίνακας Στόχων που έχει δημιουργηθεί, έχει αξιολογηθεί,  
τροποποιηθεί και επικυρωθεί από τις Τοπικές Αρχές μέσω ενός 
εργαστηρίου που πραγματοποιήθηκε στην περιοχή 
Κρασοχωριών το 2013 για το σκοπό αυτό.  

3.3 Αναθεωρημένοι στόχοι – νέες ιδέες 
 

Οι νέες ιδέες μπορούν να εμπλουτίσουν και να αναθεωρήσουν 
τη Στρατηγική, καθώς την ίδια στιγμή, να εμπλέξουν 
περισσότερα άτομα στη διαδικασία. 

Για το σκοπό αυτό οι Ομάδες Εργασίας έχουν σχηματιστεί 
σύμφωνα με το περιεχόμενο των 
Προσανατολισμών/Κατευθύνσεων που μαζεύτηκαν στο 
Εργαστήρι. Οι συμμετέχοντες είχαν την δυνατότητα να 
αξιολογήσουν τους καταγεγραμμένους στόχους, με βάση 
προηγούμενα εργαστήρια (Φάση Διάγνωσης-Όραμα), και να 
τους εμπλουτίσουν ανάλογα, μέσα από συζήτηση και διάλογο. 

Η Ομάδα Εργασίας παρουσίασε τη δουλειά της σε μια 
συνάντηση όπου τα μέλη των ομάδων εργασίας κλήθηκαν να 
προσθέσουν τις ιδέες τους. Οι στόχοι της διαδικασίας έχουν 
καταγραφεί στον Πίνακα Στόχων. 

3.4 Αναθεωρημένοι στόχοι – λαμβάνοντας υπόψη ευκαιρίες, 
εξωτερικά μέσα και συνεταίρους 
 
Η ανάλυση SWOT δίνει τη δυνατότητα στα μέλη των Ομάδων 
Εργασίας να προτείνουν τρόπους με τους οποίους μπορεί 
κανείς να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά τις διάφορες 
προκλήσεις και τις αδυναμίες αξιοποιώντας τις δυνάμεις και τις 
ευκαιρίες της περιοχής. Τα αποτελέσματα της συζήτησης 
εμπλούτισαν τους Στόχους της Στρατηγικής. 
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3.5 Προσχέδιο Έκθεσης Στρατηγικής 
 
Το παραδοτέο του πρώτου σταδίου της Στρατηγικής αποτελεί 
το προσχέδιο της Έκθεσης της Στρατηγικής, μια σύνθεση των 
αποτελεσμάτων των Εργαστηρίων που περιγράφονται πιο 
πάνω. 
 
3.6 Επικύρωση του Προσχεδίου της Έκθεσης Στρατηγικής 

 
Το προσχέδιο της έκθεσης της Στρατηγικής θα αξιολογηθεί και 
επεξεργαστεί (αν κρίνεται αναγκαίο) έτσι ώστε να επικυρωθεί 
από τους συνεταίρους (Τοπικές Αρχές, κυβερνητικά σώματα 
κλπ). Αυτή η διαδικασία μπορεί να περιλαμβάνει παρουσιάσεις, 
επίσημες επιστολές, συνεντεύξεις, δημόσιες συζητήσεις κλπ. 

3.7 Χαρτογράφηση των προσανατολισμών και των σχεδίων 
 

Οι επικυρωμένοι προσανατολισμοί/κατευθύνσεις θα ορίζονται 
χωροταξικά με τη βοήθεια ενός χάρτη. Αυτό θα αποτελεί ένα 
«Χάρτη Ιδεόγραμμα» και όχι «Σχέδιο Ζωνών», με βάση  τα 

σημαντικά πολιτισμικά και περιβαλλοντικά στοιχεία 
κληρονομιάς. 

3.8 Επικύρωση του Χάρτη 
 

Ο χάρτης θα αξιολογηθεί και θα τροποποιηθεί, όπου χρειάζεται, 
από τις Τοπικές Αρχές και τους σχετικούς συνεργάτες. Αυτή η 
διαδικασία μπορεί να περιλαμβάνει παρουσιάσεις, επίσημες 
επιστολές, συνεντεύξεις, ανοικτό διάλογο κλπ. 

3.9 Έγγραφο Στρατηγικής 
 

Το έγγραφο της Στρατηγικής θα αποτελεί μια συλλογή γραπτού 
κειμένου με τον πίνακα Κατευθύνσεων/Στόχων και το «χάρτη 
ιδεόγραμμα». 
 
 

4. Στρατηγικοί Προσανατολισμοί/ Κατευθύνσεις 
 

Οι Στρατηγικοί Προσανατολισμοί/Κατευθύνσεις που απορρέουν 
από την έκθεση της Διάγνωσης και επικυρώνονται από τους 
συνεταίρους είναι οι ακόλουθοι: 

1) Ανάπτυξη Αγροτουρισμού  
 

Ο Αγροτουρισμός  ή αγροτικός τουρισμός, όπως ονομάζεται, 
θεωρείται σημαντικός παράγοντας οικονομικής ανάπτυξης της 
περιοχής. 

2) Ανάπτυξη Αμπελουργίας και Γεωργίας 
 

Η γεωργική παραγωγή και καλλιέργεια, λόγω της έκτασης και 
της σημασίας της,  εξετάζεται τόσο ως τομέας οικονομικής 
δραστηριότητας όσο, και ως στοιχείο που συναρτάται άμεσα με 
το περιβάλλον και το τοπίο. Οι νέες συνθήκες, ιδιαίτερα όσον 
αφορά την αμπελοκαλλιέργεια, αναλύονται έτσι ώστε να 
διαμορφωθεί η πραγματική εικόνα της γεωργίας σήμερα στην 

9  Προσχέδιο Έκθεσης Στρατηγικής 
 



περιοχή, οι λόγοι που οδήγησαν σε αυτή την κατάσταση καθώς 
και οι απειλές που αντιμετωπίζει το πολιτιστικό τοπίο και το 
φυσικό περιβάλλον. Οι στόχοι αφορούν στη βελτίωση του 
γεωργικού τομέα με τρόπο που να συνάδει με το χαρακτήρα του 
τοπίου και να αναδεικνύει την ταυτότητα των κρασοχωριών. 

3) Προστασία, συντήρηση, ανάδειξη και αξιοποίηση 
παραδοσιακής αρχιτεκτονικής. 

 
Σε αυτή τη θεματική ενότητα καλύπτονται θέματα 
αρχιτεκτονικής κληρονομιάς (προστασίας, διατήρησης, 
ανάδειξης και αξιοποίησης), τόσο εντός των οικισμών 
(παραδοσιακές οικοδομές, μονές, εκκλησίες, ληνοί, ελιόμυλοι, 
βρύσες, στέρνες, λιθόστρωτα κλπ) όσο και εκτός οικισμών 
(δόμες, στιάδια, βρύσες, νερόμυλοι, αλώνια κλπ). Καλύπτονται 
επίσης, θέματα της σύγχρονης αρχιτεκτονικής και της σχέσης 
της με το περιβάλλον των παραδοσιακών οικισμών (ένταξη, 
μορφολογία κ.λπ).   

Στην ενότητα αυτή καλύπτονται επίσης θέματα διαχείρισης των 
οικισμών μέσα από πολεοδομικές ρυθμίσεις, όπως είναι οι 
κατευθυντήριες γραμμές για την αισθητική και ποιοτική 
βελτίωση του δομημένου περιβάλλοντος, ο καθορισμός 
περιοχών ειδικού χαρακτήρα και οι συντελεστές ανάπτυξης. 

4) Αισθητική αναβάθμιση και ποιότητα φυσικού και 
δομημένου περιβάλλοντος 
 

Το Δομημένο περιβάλλον καθώς και το φυσικό περιβάλλον 
γύρω από τους παραδοσιακούς οικισμούς υπόκεινται σε 
μεγάλη πίεση για ανάπτυξη και/ή πάσχει από παραμέληση και 
ακατάλληλες μετατροπές. Υπάρχει ανάγκη για προστασία και 
βελτίωση του περιβάλλοντος προκειμένου να διατηρηθούν 
βιώσιμες οι επιχειρήσεις στο τομέα του τουρισμού. 
 
 
 

5) Δημιουργία περιφερειακών κέντρων και υποδομών 

 
Η δημιουργία κατάλληλων υποδομών και υπηρεσιών αποτελεί 
βασική προϋπόθεση λειτουργίας ενός συμπλέγματος 
κοινοτήτων που προσβλέπει στην ενδογενή/βιώσιμη ανάπτυξη 
και στη λειτουργική του αυτοτέλεια. Οι υποδομές έχουν 
περισσότερο σχέση με οδικά δίκτυα, δίκτυα ηλεκτρισμού, 
ύδρευσης, τηλεπικοινωνιών και ραδιεπικοινωνιών, υδρευτικά 
και αρδευτικά έργα καθώς και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Οι 
υπηρεσίες αφορούν κυρίως δημόσιους χώρους εξυπηρέτησης 
του κοινού ή διευκολύνσεις όπως είναι εκπαιδευτικά ιδρύματα, 
τα κέντρα πληροφόρησης και οι δημόσιες μεταφορές. 

6) Στήριξη και προώθηση επιχειρηματικότητας. 
 
Η οικονομική ανάπτυξη της περιοχής σχετίζεται τόσο με την 
αύξηση της παραγωγής και του εισοδήματος όσο, και με την 
αύξηση της καταναλωτικής ικανότητας της περιοχής. Η 
οικονομική ανάπτυξη όταν στηρίζεται στους τοπικούς πόρους 
συμβάλλει στη διατήρηση της ταυτότητας και στην αειφορία της 
περιοχής (ενδογενής ανάπτυξη). 

Για την επίτευξη της οικονομικής ανάπτυξης απαιτείται η 
ενδυνάμωση της επιχειρηματικότητας, η οποία ορίζεται ως η 
δημιουργία νέας ή επέκταση  μιας δραστηριότητας ικανής και 
αναγκαίας να οδηγήσει στην ανάπτυξη, όπου άνθρωποι, 
κεφάλαια, αγορές, παραγωγικές εγκαταστάσεις και γνώση 
συνενώνονται για να το επιτύχουν. Αναγνωρίζεται ότι με την 
επιχειρηματικότητα, δημιουργούνται επιχειρήσεις, θέσεις 
εργασίας, βελτίωση του βιοτικού επιπέδου και, γενικά η 
ανάπτυξη. Με αυτήν βελτιώνεται η οργάνωση της περιοχής, 
δηλαδή η συστηματοποιημένη χρήση μεθόδων σχεδιασμού και 
παραγωγικών μέσων, με σκοπό τη μεγιστοποίηση ενός 
επιδιωκόμενου αποτελέσματος. Το σύστημα αυτό στηρίζεται 
στις βασικές αρχές της εξουσίας, της διάρθρωσης (υπηρεσιών, 
τομέων), της εργασίας (διαδικασίες, εφαρμογές), όπως και του 
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δικτύου επικοινωνίας, τα οποία αποτυπώνονται μέσα από τις 
οργανωτικές δομές του κάθε συστήματος.  

7) Ανάπτυξη πολιτιστικών δραστηριοτήτων. 
 
Στον όρο Πολιτισμός περιλαμβάνεται η άυλη πολιτιστική 
κληρονομιά, δηλαδή η κληρονομιά που μεταδίδεται προφορικά 
ή πρακτικά και περιλαμβάνει παραδόσεις, έθιμα, γλώσσες, 
μουσική, εορτασμούς και όλες τις εκφάνσεις της άυλης μορφής 
του πολιτισμού. Περιλαμβάνεται ακόμη, η έννοια της 
συλλογικής πολιτιστικής ταυτότητας, που αποτελεί τον τρόπο 
με τον οποίο η κοινωνία αντιλαμβάνεται τη διαφορετικότητά της 
όπως αυτή παρουσιάζεται μέσω της κληρονομιάς στα έθιμα και 
στις πολιτιστικές εμπειρίες και πρακτικές. 

Αφορά τη δημιουργική βιομηχανία που περιλαμβάνει 
οικονομικές δραστηριότητες οι οποίες σχετίζονται με τη γνώση, 
την πληροφορική και τον πολιτισμό.   

8) Συμπλεγματοποίηση και ενίσχυση της συνεργασίας  
 

Τα θέματα διακυβέρνησης σε επιτελικό επίπεδο (Κράτος, 
Τοπικές Αρχές και άλλοι Φορείς) και οι αδυναμίες που 
παρουσιάζονται, δυσχεραίνουν το σχεδιασμό και την 
υλοποίηση έργων στην περιοχή. Επιδίωξη λοιπόν είναι, η 
καλύτερη διοίκηση και διακυβέρνηση της περιοχής έτσι ώστε να 
υπάρχει προγραμματισμός, συνεργασία και κοινή δράση. Το 
θέμα της διακυβέρνησης αποκτά εδώ μεγαλύτερη σημασία 
αφού η περιοχή προσδοκά να λειτουργήσει ως ένα ενιαίο 
σύμπλεγμα όπου οι κοινότητες θα πρέπει να λειτουργήσουν 
μαζί και συγκροτημένα έχοντας την αναγκαία αρωγή του 
Κράτους. 

 

9) Εκπαίδευση και Ενημέρωση 
 

Η εκπαίδευση και ενημέρωση αποτελούν βασικές 
προϋποθέσεις για αναγνώριση της αξίας της περιοχής από τους 
ντόπιους καθώς και για την ενεργό συμμετοχή τους στο Σχέδιο. 
Μόνο με τον τρόπο αυτό, την αναγκαία κατάρτιση κάποιων 
ομάδων και την ανάληψη συναφών δράσεων θα μπορούσε η 
περιοχή να ανταγωνιστεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο 
αναδεικνύοντας τα συγκριτικά της πλεονεκτήματα. 
 
 

5. Πίνακας Στόχων 
  
Τα Εργαστήρια έδωσαν την ευκαιρία στα μέλη των Ομάδων 
Εργασίας να εμπλουτίσουν και να αναθεωρήσουν τη 
Στρατηγική με νέες ιδέες, στόχους και εισηγήσεις. Οι Στόχοι των 
προσανατολισμών/κατευθύνσεων που προκύπτουν από τη 
συνεχόμενη διαδικασία ανάλυσης των εγγράφων της 
Διάγνωσης και τα Εργαστήρια Στρατηγικής συνοψίζονται στον 
ακόλουθο πίνακα: 
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Στρατηγικές 
Επιδιώξεις/ 

Κατευθύνσεις 
 

Προτε-
ραιότη

τες 

Επιμερισμός Στόχων1 

Κυβερνητικό 
Επίπεδο 

 

Περιφερειακό 
Επίπεδο 

 

Ανάπτυξη 
Ιδιωτικής 

Πρωτοβουλίας 
 

Κοινωνική 
Διεργασία 

1. Ανάπτυξη 
Αγροτουρισμού  

 A1.1 Ανάπτυξη και 
αξιοποίηση των Δρόμων 
του Κρασιού 
 

Β1.1 Δημιουργία Ενιαίας 
Αρχής Διαχείρισης 
Αγροτουρισμού για την 
περιοχή 

Γ1.1 Επαναφορά του 
παραδοσιακού τρόπου 
καλλιέργειας των 
αμπελώνων 

 

Δ1.1 Επαναφορά 
του παραδοσιακού 
τρόπου 
καλλιέργειας των 
αμπελώνων 

Α1.2 Προσέλκυση 
ποιοτικού τουρισμού 
ειδικού ενδιαφέροντος  
 

Β1.2 Δημιουργία 
γυναικείων 
συνεταιρισμών για 
προβολή 
αγροτουριστικού 
προϊόντος 

Γ1.2 Προσέλκυση 
ποιοτικού τουρισμού 
ειδικού ενδιαφέροντος 

 

Α1.3 Επιμόρφωση για 
θέματα τουρισμού/ 
φιλοξενίας 

Β1.3 Επιμόρφωση για 
θέματα τουρισμού/ 
φιλοξενίας 

Γ1.3Επιμόρφωση για 
θέματα τουρισμού/ 
φιλοξενίας 

 

Α1.4  Χωροθέτηση 
τουριστικής 
παραθεριστικής ζώνης 

Β1.4 Ανάδειξη των 
φυσικών ομορφιών της 
περιοχής 

Γ1.4 Εμπλουτισμός του 
τουριστικού προϊόντος 

 

Α1.5 Ανάδειξη και προβολή 
περιοχής NATURA (δίκτυο) 

Β1.5 Ανάδειξη και 
προβολή περιοχής 
NATURA (δίκτυο) 

Γ1.5 Συντονισμένες 
εκδρομές ειδικού 
ενδιαφέροντος 

 

A1.6 Καταγραφή καλών 
και κακών πρακτικών ως 
‘case studies’ 

   

A1.7 Μείωση της 
γραφειοκρατίας και 
βελτίωση συνεργασίας 
κυβερνητικών τμημάτων 
με τοπικές αρχές 
 

Β1.6 Δημιουργία Μη 
Κυβερνητικού 
Οργανισμού (NGO) για 
προώθηση του 
Αγροτουρισμού και 
της 

Γ1.6 Δημιουργία Μη 
Κυβερνητικού 
Οργανισμού (NGO) για 
προώθηση του 
Αγροτουρισμού και 
της 

 

12  Προσχέδιο Έκθεσης Στρατηγικής 
 



1 Ο καταμερισμός των στόχων είναι κάθετος και όχι οριζόντιος. 

Επιχειρηματικότητας 
της περιοχής 

Επιχειρηματικότητας 
της περιοχής 

A1.8 Δημιουργία κοινής 
‘ετικέτας’ (brand) για τα 
προϊόντα των 
Κρασοχωριών  

Β1.7 Δημιουργία 
κοινής ‘ετικέτας’ 
(brand) για τα 
προϊόντα των 
Κρασοχωριών  

Γ1.7 Ανάπτυξη 
βιωματικού και 
θεραπευτικού 
τουρισμού (spa) 
βασισμένο στο 
σταφύλι  

 

 Β1.8Δημιουργία 
οργανωμένων τοπικών 
υπηρεσιών υποδοχής 
αγροτουρισμού 

  

 Β1.9 Δημιουργία χάρτη 
των αξιοθέατων της 
περιοχής 

  

 Α1.9 Ανάδειξη γεωλογικού 
τομέα για προσέλκυση 
γεωλογικού τουρισμού 

Β1.10 Ανάδειξη 
γεωλογικού τομέα για 
προσέλκυση 
γεωλογικού τουρισμού 

  

 Β1.11 Εκπόνηση 
μελέτης για 
ολοκληρωμένο 
marketing plan 

  

  Β1.12 Δημιουργία 
ολιστικού 
αγροτουριστικού 
προϊόντος 

Γ1.8 Δημιουργία 
ολιστικού 
αγροτουριστικού 
προϊόντος 

 

 Β1.13 Κοινωνική 
ενσωμάτωση των ξένων 
και των μη μόνιμων 
κατοίκων 

 Δ1.2 Κοινωνική 
ενσωμάτωση των 
ξένων και των μη 
μόνιμων κατοίκων 

 B1.14 «Δικτύωση 
κοινοτήτων» για 
επίτευξη ολιστικής 
αειφόρου ανάπτυξης 

  

13  Προσχέδιο Έκθεσης Στρατηγικής 
 

                                                           



Α1.10 Αξιοποίηση και 
ανάδειξη των βιοτόπων της 
περιοχής 

Β1.15 Αξιοποίηση και 
ανάδειξη των βιοτόπων 
της περιοχής 

  

2. Ανάπτυξη 
Γεωργίας  

 A2.1 Προώθηση έρευνας 
για αμπελοοινικά θέματα, 
επανακαλλιέργεια, 
οινοπαραγωγή. 

Β2.1  Αναδάσωση 
καμένων περιοχών της 
περιοχής 
 

Γ2.1  Επαναφορά του 
τοπίου από την 
εγκατάλειψη και 
εκρίζωση των αμπελιών 
 

Δ2.1  Επαναφορά 
του τοπίου από 
την εγκατάλειψη 
και εκρίζωση των 
αμπελιών 
 

Α2.2  Συμμετοχή σε έργα 
διατοπικής και διακρατικής 
συνεργασίας 

Β2.2  Συμμετοχή σε έργα 
διατοπικής και 
διακρατικής 
συνεργασίας 

  

Α2.3  Δημιουργία 
Ερευνητικού κέντρού για 
αμπελοοινικά θέματα 
 

Β2.3  Προώθηση του 
αγροτουρισμού με 
διαδραστική συμμέτοχη 
στην παραγωγή 
 

Γ2.2  Προώθηση του 
αγροτουρισμού με 
διαδραστική συμμέτοχη 
στην παραγωγή 
 

 

  Γ2.3  Τεχνολογική 
αναβάθμιση σε  
γεωργικές & 
κτηνοτροφικές 
εγκαταστάσεις 

 

Α2.4  Δημιουργία 
περιβαλλοντικών 
εκπαιδευτικών κέντρων 

Β2.4  Ανταλλαγή 
γνώσεων οινολογίας με 
χώρες της ΕΕ  

Γ2.4  Ανταλλαγή 
γνώσεων οινολογίας με 
χώρες της ΕΕ  

 

  Γ2.5  Αυξημένη ποιοτική 
παραγωγή γηγενών 
ποικιλιών σταφυλιού 

 

Α2.5 Παροχή κινήτρων 
στους αμπελουργούς για 
να παραμείνουν στα 
κρασοχώρια 

Β2.5  Δίκτυα 
παραγωγών και 
προϊόντων 

Γ2.6 Ανάπτυξη 
Βιολογικών 
καλλιεργειών  
 

 

  Γ2.7 Έμφαση στην 
ποιότητα των προϊόντων 
της περιοχής  
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Α2.6 Κίνητρα για 
μεταποίηση των σταφυλιών 
και των παράγωγων τους  
 

 Γ2.8 Δημιουργία μικρών 
βιοτεχνιών μεταποίησης 
προϊόντων του 
αμπελιού. 

 

A2.7 Ανάπτυξη 
αμπελώνων και άλλων 
καλλιεργειών στην 
περιοχή (χαρουπιές κλπ)  

 Γ2.9 Ανάπτυξη 
αμπελώνων και άλλων 
καλλιεργειών στην 
περιοχή (χαρουπιές 
κλπ)  

 
 

    Γ2.10 Προώθηση 
παραδοσιακών 
τεχνικών καλλιέργειας 
αμπελιών, 
παραγωγής κρασιού 
και άλλων 
παράγωγών του 

 

  A2.8 Μελέτη για 
ανάπτυξη βιολογικών 
καλλιεργειών  

 Γ2.11 Μελέτη για 
ανάπτυξη βιολογικών 
καλλιεργειών  

 

A2.9 Περιορισμός της 
ανεξέλεγκτης βόσκησης 
ζώων στην περιοχή 
 

Β2.6 Περιορισμός της 
ανεξέλεγκτης 
βόσκησης ζώων στην 
περιοχή 

Γ2.12 Ανάπτυξη της 
γεωργίας για σκοπούς 
αποκατάστασης 
περιβάλλοντος 

 

A2.10 Προστασία από 
πυρκαγιές 

   

3. Προστασία, 
συντήρηση, ανάδειξη 
και αξιοποίηση 
παραδοσιακής 
αρχιτεκτονικής. 

 Α3.1  Διατήρηση της δομής 
και του συνεχούς ιστού 
στους οικισμούς των 
κρασοχωριών 

Β3.1  Διατήρηση, 
σύνδεση και ανάδειξη 
όλων των αρχιτεκτονικά 
αξιόλογων κατασκευών 
της περιοχής 
 

Γ3.1  Αποκατάσταση 
όλων των 
παραδοσιακών 
οικοδομών των 
οικισμών 

 

Α3.2  Δημιουργία 
κατευθυντηρίων γραμμών 
για την αποκατάσταση 
οικοδομών και την 
απόκρυψη οικιακών 
ντεπόζιτων και κυλίνδρων 
 

Β3.2  Δημιουργία 
τοπικού φορέα 
αρχιτεκτονικής 
κληρονομιάς 
Κρασοχωριών για 
έλεγχο και προώθηση 
της αξίας της 

Γ3.2  Επανάχρηση και 
αναβίωση των 
εγκαταλειμμένων 
οικοδομών 
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Α3.3  Αυστηρότερο 
θεσμικό πλαίσιο για την 
δανειοδότηση λατομικών 
αναπτύξεων στην περιοχή. 

   

Α3.4  Δημιουργία 
πρότυπων περιοχών 
παραδοσιακού 
αρχιτεκτονικού 
ενδιαφέροντος  

Β3.3  Δημιουργία 
πρότυπων περιοχών 
παραδοσιακού 
αρχιτεκτονικού 
ενδιαφέροντος  

  

Α3.5 Προώθηση Συνολικής 
προστασίας των πυρήνων 

Β3.4 Eπαναφορά  
πυρήνων με λιθόστρωτο 
 

  

Α3.6 Ανάπτυξη, 
εκπαίδευση,  ανάδειξη και 
πιστοποίηση των 
παραδοσιακών τεχνικών 
και τεχνιτών που αφορούν 
το δομημένο περιβάλλον 

   

  Α3.7 Δημιουργία σχολής 
για παραδοσιακές 
οικοδομικές τεχνικές και 
πιστοποίηση τους  

   

Α3.8 Κατάλογος 
πιστοποιημένων τεχνίτων 
καταρτισμένων στην 
παραδοσιακή 
αρχιτεκτονική 

   

Α3.9 Κήρυξη οικοδομών 
των πυρήνων ως 
διατηρητέες 

   

Α3.10 Ενημέρωση κοινού  
σχετικά με 
επιχορηγήσεις για τα 
διατηρητέα κτίρια και τα 
αποτελέσματα σχεδίων 
διατήρησης 
 

 Γ3.3 Ενημέρωση 
κοινού  σχετικά με 
επιχορηγήσεις για τα 
διατηρητέα κτίρια και 
τα αποτελέσματα 
σχεδίων διατήρησης 
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Α3.11 Καταγραφή των 
πυρήνων των 
κοινοτήτων  

   

Α3.12 Βελτίωση 
κινήτρων για την 
αποκατάσταση 
διατηρητέων κτιρίων 

   

  Α3.13 Αναθεώρηση 
νομοθεσίας για 
επιστροφή επιδοτήσεων 
στην κυβέρνηση ή 
επιβολή προστίμων ή 
επιπλέον φορολογίας σε 
περίπτωση μη 
συμμόρφωσης με τους 
κανονισμούς 
διατηρητέων κτιρίων 

   

4. Αισθητική 
αναβάθμιση και 
ποιότητα φυσικού 
και δομημένου 
περιβάλλοντος.   

 Α4.1 Αποκατάσταση 
παραδοσιακών δρόμων 
σύνδεσης των χωριών της 
περιοχής 

Β4.1  Ανάδειξη 
αμπελώνων για 
σκοπούς διατήρησης 
του πράσινου στην 
περιοχή 

  

Α4.2  Αξιοποίηση 
διαγωνισμών 
αρχιτεκτονικής 

 Γ4.1  Αξιοποίηση 
διαγωνισμών 
αρχιτεκτονικής 

 

Α4.3  Περιπατική σύνδεση 
τόπων 

Β4.2  Δημιουργία 
μονοπατιών της φύσης. 

Γ4.2  Ανάδειξη, 
συντήρηση και 
αποκατάσταση των 
ξερολιθιών 

 

Α4.4  Αυστηρότερη τήρηση 
της νομοθεσίας σε σχέση 
με την αισθητική των 
κοινοτήτων και  αποφυγή 
αλλοίωσης της φυσικής 
κατάστασης του τοπίου 

Β4.3  Διατήρηση της 
ταυτότητας των 
κρασοχωριών με 
επαναφορά του 
καλλιεργημένου με 
αμπέλια τοπίου με τις 
δόμες 

  

Α4.5 Ένταξη όλων των 
νέων οικοδομών στον 

Β4.4 Περιφερειακή 
αρχιτεκτονική 
συνεργασία 
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αρχιτεκτονικό χαρακτήρα 
των οικισμών. 
Α4.6 Έλεγχος 
παράνομων χωματερών/ 
ανακύκλωση 
 

Β4.5 Έλεγχος 
παράνομων 
χωματερών/ 
ανακύκλωση 

  

Α4.7 Επαναξιολόγηση 
των ΖΕΠ 
  

Β4.6 Αποφυγή 
αλλοίωσης της φυσικής 
κατάστασης του τοπίου 

  

Α4.8 Προστασία του 
περιβάλλοντος από την 
παράνομη λατόμευση 

   

Α4.9 Παροχή 
συγκεκριμένων οδηγιών 
για τη βελτίωση των 
υφιστάμενων κτιρίων 

   

Α4.10 Αναβάθμιση του 
αισθητικού ελέγχου των 
οικισμών 

Β4.7 Δημιουργία μιας 
ανεξάρτητης 
επιτροπής για έλεγχο 
της ανάπτυξης της 
περιοχής 

  

 5. Δημιουργία 
περιφερειακών 
κέντρων και 
υποδομών. 
 

 
 

Α5.1 Διάγνωση 
αναγκών, μελέτη 
βιωσιμότητας και 
προώθηση έργων 

Β5.1  Περιφερειακό 
κέντρο δημιουργικής 
απασχόλησης - 
δραστηριοτήτων για 
τους νέους. 

Γ5.1   Δημιουργία 
εργαστηρίου ζιβανίας 

 

Α5.2  Εκπόνηση μελέτης 
επάρκειας υπηρεσιών και 
υποδομών 

Β5.2  Δημιουργία 
θεματικών πάρκων 

Γ5.2  Δημιουργία 
θεματικών πάρκων 

 

Α5.3  Δημιουργία 
Περιφερειακού Κέντρου 
Εξυπηρέτησης του Πολίτη 

Β5.3  Δημιουργία 
οργανωμένης 
περιφερειακή 
βιβλιοθήκη νέας 
τεχνολογίας 

Γ5.3 Υποδομές για τη 
ψυχαγωγία  των νέων 

 

Α5.4 Δημιουργία 
περιφερειακού αθλητικού 
κέντρου . 

Β5.4 Δημιουργία 
περιφερειακού 
κατασκηνωτικού χώρου 
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Α5.5 Δημιουργία  
Περιφερειακού Κέντρου 
Υγείας 

Β5.5 Δημιουργία μικρών 
γηπέδων-
κολυμβητηρίων για 
αθλητική απασχόληση 
παιδιών 

  

Α5.6 Βελτίωση οδικού 
δικτύου και δομημένου 
περιβάλλοντος/ 
διαπλάτυνση οδικού 
δικτύου 

Β5.6 Δημιουργία χώρων 
στάθμευσης για 
επισκέπτες και 
κατοίκους 

  

Α5.7 Βελτίωση πρόσβασης 
λεωφορείων στις 
κοινότητες/ πιο τακτικές 
συγκοινωνίες 
 

Β5.7 Δημιουργία 
περιφερειακού κέντρου 
μετασχολικής 
εκπαίδευσης σε 
συνδυασμό με 
συγκοινωνιακές 
υπηρεσίες. 

  

Α5.8 Μετακίνηση των 
εργαστηρίων τα οποία 
δημιουργούν οχλαγωγία 
μέσα στις κοινότητες & 
δημιουργία περιφερειακής 
ζώνης βιοτεχνιών 

Β5.8 Αποκατάσταση 
όλων των 
σκυβαλλοτόπων της 
περιοχής 

  

Α5.9 Συμπλήρωση  
αποχετευτικών έργων 

Β5.9 Δημιουργία 
οργανωμένων 
εκδρομικών χώρων 

  

 Β5.10 Δημιουργία 
παιδικών χαρών σε 
όλους τους οικισμούς 

  

Α5.10 Δημιουργία 
κτηνοτροφικής περιοχής 

Β5.11 Οπτική βελτίωση 
και καθαρισμός των 
υπαίθριων χώρων 

  

Α5.11 Ανάπτυξη 
συστημάτων διαχείρισης 
στερεών αποβλήτων  
 

Β5.12 Αναβάθμιση 
δημόσιων ανοικτών 
χώρων, όπως πλατειές 

  

Α5.12 Χωροθέτηση 
οικοπέδων για νεαρά 
ζευγάρια 
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Α5.13 Ανάπτυξη 
Δημόσιων Υπηρεσιών 
και μοντέρνων 
υποδομών 

Β5.13 Ανάπτυξη 
Δημόσιων Υπηρεσιών 
και μοντέρνων 
υποδομών 

  

Α5.14 Κίνητρα για 
επιστροφή νεαρών 
ατόμων/οικογενειών 
στην περιοχή 

   

Α5.15 Βελτίωση οδικού 
χάρτη 

   

6. Στήριξη και 
προώθηση 
επιχειρηματικότητας. 

 

 Α6.1  Καλύτερη 
ενημέρωση και 
εκμετάλλευση ευρωπαϊκών 
κονδυλίων 
 

Β6.1  Αξιοποίηση 
ευρωπαϊκών δικτύων 
συνεργασίας 
 

Γ6.1  Επιχειρηματική 
αξιοποίηση των 
αναγκών των 
συνταξιούχων για 
διαμονή στην περιοχή  
 

 

Α6.2  Χωροθέτηση 
βιοτεχνικής ζώνης για 
σκοπούς μεταποίησης 
 

Β6.2  Σύσταση 
γραφείου ανεύρεσης και 
εξυπηρέτησης 
επενδυτών  
 

Γ6.2  Επιχειρηματική 
αξιοποίηση αναγκών 
συγκεκριμένων ομάδων 
πληθυσμού (πχ νέων, 
παιδιά με ειδικές 
ανάγκες) 

 

Α6.3 Προώθηση 
γυναικείων 
συνεταιρισμών για 
παραγωγή 
παραδοσιακών 
προϊόντων σε 
παγκύπριο επίπεδο 

Β6.3 Προώθηση 
γυναικείων 
συνεταιρισμών για 
παραγωγή 
παραδοσιακών 
προϊόντων σε 
παγκύπριο επίπεδο 

Γ6.3 Προώθηση 
γυναικείων 
συνεταιρισμών για 
παραγωγή 
παραδοσιακών 
προϊόντων σε 
παγκύπριο επίπεδο 

 

Α6.4 Έλεγχος προϊόντων 
για αποφυγή απομιμήσεων 
και αθέμιτο ανταγωνισμό 

Β6.4 Δημιουργία 
Τοπικού Συμφώνου  
Ποιότητας 
 

Γ6.4 Εμπλοκή του 
επιχειρηματικού τομέα 
με την τοπική 
κοινότητα 

 

  Β6.5 Ανάδειξη δράσεων 
τοπικού χαρακτήρα στη 
βάση συνεργασίας 

Γ6.5 Δημιουργία 
μικρών επιχειρήσεων  
υπεύθυνων για τη 
διαχείριση 
σκουπιδιών των 
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τουριστικών 
υποδομών 

Α6.5  Χωροθέτηση 
κτηνοτροφικής ζώνης 

 Γ6.6 Περαιτέρω 
ανάπτυξη της 
παραδοσιακής 
αρχιτεκτονικής 
τεχνικής (δημιουργία 
νέων θέσεων 
εργασίας) 

 

Α6.6 Δημιουργία 
σκυβαλότοπων συμβατών 
με το περιβάλλον  
 

 Γ6.7 Επενδύσεις σε 
σχέδια κοινοτήτων 
από μεγάλες 
επιχειρήσεις για 
προώθηση της 
αειφόρου ανάπτυξης 

 

7. Ανάπτυξη 
πολιτιστικών 
δραστηριοτήτων. 

 

  
 

Β7.1  Χρήση μνημείων 
(μονές, εκκλησίες, 
μύλοι, νερόμυλοι, λινοί, 
κλπ.) της περιοχής για 
τα πολιτιστικά δρώμενα   

 Δ7.1  Μεγαλύτερη 
συμμετοχή των 
κατοίκων στα 
πολιτιστικά 
δρώμενα 
 

 Β7.2  Θεσμοθέτηση 
εκδηλώσεων 
προώθησης 
παραδοσιακών 
προϊόντων 

  

 Β7.3 Δημιουργία 
εξειδικευμένου 
μουσείου/εκθετηρίου 
προϊόντων της περιοχής 

Γ7.1 Δημιουργία 
εξειδικευμένου 
μουσείου/εκθετηρίου 
προϊόντων της περιοχής 

 

 Β7.4 Δημιουργία 
περισσότερων 
μουσείων που να έχουν 
σχέση με τον τοπικό 
χαρακτήρα 

Γ7.2 Δημιουργία 
περισσότερων 
μουσείων που να έχουν 
σχέση με τον τοπικό 
χαρακτήρα 

 

 Β7.5 Δημιουργία 
εργαστηρίου για 
εκπαίδευση, ανάδειξη 

Γ7.3 Δημιουργία 
εργαστηρίου για 
εκπαίδευση, ανάδειξη 
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και προβολή υφαντικής 
τέχνης και πιπίλας. 

και προβολή υφαντικής 
τέχνης και πιπίλας. 

 Β7.6 Ανάπτυξη 
δημιουργικών και 
καινοτόμων τοπικών 
δράσεων και 
δραστηριοτήτων για 
προσέλκυση 
τουριστών στην 
περιοχή 

Β7.4 Ανάπτυξη 
δημιουργικών και 
καινοτόμων τοπικών 
δράσεων και 
δραστηριοτήτων για 
προσέλκυση 
τουριστών στην 
περιοχή 

 

8.Συμπλεγματοποίηση 
και ενίσχυση της 
συνεργασίας. 

 

  Β8.1  Αποδοχή των 
τοπικών παραγόντων 
για τα οφέλη από τη 
δημιουργία  
συμπλέγματος και  
υιοθέτηση ομαδικού 
πνεύματος 
 

Γ8.1  Δημιουργία 
συνεταιρισμών για 
απορρόφηση κονδυλίων 
από την ΕΕ 
 

 

 Β8.2 Δημιουργία 
παραρτήματος 
Αναπτυξιακής Εταιρείας 
στην περιοχή 
κρασοχωρίων 

  

Α8.1 Βελτίωση της 
διοικητικής ικανότητας των 
στελεχών των Οργανισμών 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης  

Β8.3 Βελτίωση της 
διοικητικής ικανότητας 
των στελεχών των 
Οργανισμών Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης  

  

Α8.2 Προώθηση e-
government/ e-local 
government 

Β8.4  Πρόσληψη 
πολιτιστικού λειτουργού 
για το σύμπλεγμα 
περιοχής κρασοχωριών 

  

Α8.3 Διευκόλυνση  
πρόσβασης όλων των 
κατοίκων σε καλής 
ποιότητας δημόσιες 
υπηρεσίες με οικονομικό 
τρόπο 

Β8.5  Δημιουργία 
υπηρεσιών προώθησης 
προϊόντων από τα 
κοινοτικά συμβούλια  
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Α8.4 Θεσμοθέτηση ενιαίου 
διοικητικού φορέα για την 
περιοχή 

Β8.6 Εκπαίδευση 
κοινοτικών συμβουλίων 
ή άλλων τοπικών 
παραγόντων σχετικά με 
τη σωστή οργάνωση και 
θεσμοθέτηση 
πολιτιστικών 
εκδηλώσεων 

  

Α8.5 Βελτίωση 
συγκομιδής, διαχείρισης 
και ανακύκλωσης 
σκουπιδιών 

Β8.7 Δημιουργία 
κεντρικού μηχανισμού 
ανάπτυξης, εφαρμογής 
και παρακολούθησης 
θεμάτων στρατηγικής, 
οράματος και 
ενημέρωσης/εκπαίδευσ
ης 

  

Α8.6 Θεσμοθετημένο 
σύμπλεγμα κρασοχωριών 

Β8.8 Εξειδίκευση των 
τεχνικών υπηρεσιών 
στη βάση 
θεσμοθετημένου 
συμπλέγματος 

  

 Β8.9 Δημιουργία 
Κέντρου συνεργασίας 
τοπικών αρχών και 
κάτοικων 
 

  

   Β8.10 Πρόσληψη 
εξειδικευμένου 
προσωπικού όσον 
αφορά τα πολιτιστικά 
θέματα στα Κοινοτικά 
Συμβούλια 
 

  

9. Εκπαίδευση 
 
 

I. Τοπικές Αρχές & 
Κάτοικοι 

II. Σχολική 
Εκπαίδευση 

 Α9.1  Δημιουργία ομάδας 
για την προώθηση της 
επιδότησης καλλιέργειας 
του αμπελιού μέσα από το 
Πρόγραμμα Αγροτικής 
Ανάπτυξη 2014-20 
 

Β9.1  Δημιουργία 
ομάδας για την 
προώθηση της 
επιδότησης καλλιέργειας 
του αμπελιού μέσα από 
το Πρόγραμμα 
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Αγροτικής Ανάπτυξη 
2014-20 
 

 Β9.2 Εκπαίδευση 
κοινοτικών συμβουλίων 
για να μπορούν να 
καθοδηγούν τους 
κατοίκους σε σχέση με 
κίνητρα που μπορούν να 
διεκδικήσουν 
 

  

 Β9.3  Ενημέρωση των 
επισκεπτών για τα 
αξιοθέατα και τα τοπικά 
προϊόντα κάθε 
κοινότητας 
 

 Δ9.1  Ενημέρωση 
των επισκεπτών 
για τα αξιοθέατα 
και τα τοπικά 
προϊόντα κάθε 
κοινότητας 

Α9.2 Ενημέρωση για 
εναλλακτικές μορφές 
τουρισμού 
 

Β9.4 Ενημέρωση για 
εναλλακτικές μορφές 
τουρισμού 
 

Γ9.1 Ενημέρωση για 
εναλλακτικές μορφές 
τουρισμού 
 

 

Α9.3  Λειτουργία Κέντρου 
Πληροφόρησης 
 

Β9.5 Σωστή λειτουργία 
μουσείων και άλλων 
χώρων πολιτιστικού 
ενδιαφέροντος (συμπ. 
εκπαιδευτικών 
προγραμμάτων για 
παιδιά) 

Γ9.2  Συμμετοχή κοινού 
σε  προγράμματα Δια 
Βίου Μάθησης 
 

Δ9.2  Συμμετοχή 
κοινού σε  
προγράμματα Δια 
Βίου Μάθησης 
 

Α9.4 Ανάπτυξη 
προγραμμάτων Δια Βίου 
Μάθησης 

   

Α9.5 Ενημέρωση/ 
εκπαίδευση για τη 
δημιουργία τοπικών 
συνεταιρισμών 
 

   

Α9.6  Ενημέρωση για 
δημιουργία νέων 
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προϊόντων με βάση το 
σταφύλι 

Α9.7  Προγράμματα ειδικά 
διαμορφωμένα με στόχο 
την ενεργοποίηση των 
κατοίκων και αποδήμων 
τρίτης ηλικίας 
 

Β9.6 Προγράμματα 
ειδικά διαμορφωμένα με 
στόχο την ενεργοποίηση 
των κατοίκων και 
αποδήμων τρίτης 
ηλικίας 

Γ9.3  Προγράμματα 
ειδικά διαμορφωμένα με 
στόχο την ενεργοποίηση 
των κατοίκων και 
αποδήμων τρίτης 
ηλικίας 
 

 

  Α9.8 Στοχευμένη 
ενημέρωση για το Δίκτυο 
ΝΑΤΟΥΡΑ 
 

Β9.7 Ανταλλαγή 
εμπειριών/καλών 
πρακτικών σε θέματα 
τοπικής ανάπτυξης, 
μεταξύ οργανισμών ή 
εμπλεκομένων φορέων 
εντός και εκτός Κύπρου 

Γ9.4 Γνώση και 
προώθηση των τοπικών 
παραδοσιακών 
προϊόντων 
 

Δ9.3 Γνώση και 
προώθηση των 
τοπικών 
παραδοσιακών 
προϊόντων 
 

 Β9.8 Απόκτηση 
εμπειριών μετατροπής 
των περιβαλλοντικών 
στοιχείων σε 
αναπτυξιακά 

  

Α9.10 Εκπόνηση 
κατευθυντήριων γραμμών 
για αισθητική αναβάθμιση 
των οικισμών και για 
αποκατάσταση 
παραδοσιακών οικοδομών 
 

Β9.9 Δημιουργία ειδικής  
ιστοσελίδας για την 
περιοχή 
 

Γ9.5 Γνώση και 
προώθηση των τοπικών 
παραδοσιακών 
προϊόντων 
 

 

Α9.11 Γνώση των 
αξιόλογων στοιχείων της 
πολιτιστικής κληρονομιάς 

Β9.10 Γνώση των 
αξιόλογων στοιχείων 
της πολιτιστικής 
κληρονομιάς 

 Δ9.4 Γνώση των 
αξιόλογων 
στοιχείων της 
πολιτιστικής 
κληρονομιάς 

Α9.12 Ενίσχυση του 
σεβασμού, διατήρησης  
εκπαίδευσης, ενημέρωσης 
και προβολής  
παραδοσιακών 
καλλιεργειών, της χλωρίδας 
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(συμπ.τα ενδημικά φυτά)  
και της πανίδας της 
περιοχής 

Α9.13 Δημιουργία 
Προγραμμάτων για 
ανάπτυξη και 
επαγγελματική 
κατοχύρωση της 
παραδοσιακής 
τεχνογνωσίας στην 
αρχιτεκτονική κληρονομιά 
 

Β9.11 Εκπαίδευση για 
τον αγροτουρισμό 
 

Γ9.6 Εκπαίδευση για 
τον αγροτουρισμό 
 

Δ9.5 Εμψύχωση 
του τοπικού 
πληθυσμού και 
κυρίως των νέων 
για να 
αποβάλλουν της 
αίσθηση  
μειονεξίας 
απέναντι στους 
κατοίκους της 
πόλης 
 

Α9.14 Ενημέρωση για 
τρόπους αξιοποίησης και 
προβολής της 
παραδοσιακής 
αρχιτεκτονικής 
 

 Γ9.7 Αξιοποίηση της 
τεχνογνωσίας για 
ανάπτυξη καινοτόμων 
πρακτικών 

 

Α9.15 Εκπαίδευση για την 
πραγματική έννοια και 
διάσταση της αειφόρου 
ανάπτυξης 
 

Β9.12 Εκθεσιακός και 
διαδικτυακός χώρος με 
αντικείμενο την 
γενεαλογική ιστορία των 
κατοίκων της περιοχής 
(περιλαμβανομένων των 
αποδήμων)    

  

 Β9.13 Διοργάνωση 
τακτικών αγορών 
τοπικών αγροτικών και 
άλλων προϊόντων 

Γ9.8 Διοργάνωση 
τακτικών αγορών 
τοπικών αγροτικών και 
άλλων προϊόντων 
 

Δ9.6 Διοργάνωση 
τακτικών αγορών 
τοπικών 
αγροτικών και 
άλλων προϊόντων 
 

Α9.16 Ειδική εκπαίδευση 
νέων γεωργών για την 
ποικιλία σταφυλιών ή την 
καλλιέργεια αμπελώνων 

 Γ9.10 Ειδική 
εκπαίδευση νέων 
γεωργών για την 
ποικιλία σταφυλιών ή 
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την καλλιέργεια 
αμπελώνων 

Α9.17 Ενημέρωση για 
δημιουργία νέων 
προϊόντων με βάση το 
σταφύλι 
 

   

Α9.18 Κατάρτιση κατοίκων 
σε νέες τεχνολογίες 

   

Α9.19 Ανάπτυξη 
ικανοτήτων αναζήτησης και 
αξιοποίησης κρατικών και 
ευρωπαϊκών 
προγραμμάτων συμπ. των 
προγραμμάτων για τις 
μειονεκτούσες περιοχές, 
πολιτισμό, γεωργία, 
περιβάλλον κλπ  

   

Α9. 20 Κατάρτιση τοπικού 
πληθυσμού ως προς το 
σχεδιασμό καινοτόμων και 
βιώσιμων έργων και 
ωριμότητάς τους 
 

Β9.14 Προώθηση των 
τοπικών παραδοσιακών 
προϊόντων 

  

Α9.21 Προώθηση 
εκμάθησης των 
περιβαλλοντικών 
παραμέτρων οι οποίοι είναι 
σε συνάφεια με το αμπέλι 

   

Α9.22 Δημιουργία 
δικτύων/διαδρομών 
προβολής της περιοχής 
στους επισκέπτες 
 

Β9.15 Δημιουργία 
δικτύων/διαδρομών 
προβολής της περιοχής 
στους επισκέπτες 
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Α9.23 Δημιουργία 
εκπαιδευτικού κέντρου με 
θέμα την έρευνα, 
εκπαίδευση και δικτύωση 
για αμπελοοινικά θέματα 
 

Β9.16 Δημιουργία 
εκπαιδευτικού κέντρου 
με θέμα την έρευνα, 
εκπαίδευση και 
δικτύωση για 
αμπελοοινικά θέματα 

  

Α9.24 Προβολή  
περιβάλλοντος και πανίδας 
μέσα από παγκόσμιας 
εμβέλειας κανάλια όπως 
Discovery Channel και 
National Geographic 
 

   

Α9.25 Περαιτέρω 
ενημέρωση του κοινού 
για το Όραμα του LDPP 
για τα Κρασοχώρια  

   

Α9.26 Δημιουργία 
‘Σχολής Αμπελουργίας’ 
και ‘Σχολής 
Γαστρονομίας’ στην 
περιοχή 

   

Α9.27 Ειδική εκπαίδευση 
και περαιτέρω 
ενημέρωση για 
προώθηση των 
προϊόντων της περιοχής 

   

Α9.28 Συνεχής 
ενημέρωση των 
κατοίκων της περιοχής 
σχετικά με τις Ζώνες 
Ειδικής Προστασίας 
(ΖΕΠ) και το πρόγραμμα 
NATURA 2000  

   

Α9.30 Η ειδική 
εκπαίδευση και 
ενημέρωση για την 
πρόληψη πυρκαγιών 
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Α9.31 Περαιτέρω 
εκπαίδευση, κατάρτιση, 
ενημέρωση και  
ευαισθητοποίηση πέρα 
των τοπικών αρχών και 
αρχιτεκτόνων για την 
παραδοσιακή 
αρχιτεκτονική της 
περιοχής (Σχολεία) 

   

Α9.32 Υιοθέτηση 
συστήματος ειδικής 
εκπαίδευσης και 
κατάρτισης σχετικά με τη 
παραδοσιακή 
αρχιτεκτονική 

   

Α9.33 Εμπλοκή του 
Γυμνασίου Ομόδους στα 
πολιτιστικά των 
Κρασοχωριών μέσω 
πολιτιστικών και 
καλλιτεχνικών εκδηλώσεων 

Β9.17 Εμπλοκή του 
Γυμνασίου Ομόδους στα 
πολιτιστικά των 
Κρασοχωριών μέσω 
πολιτιστικών και 
καλλιτεχνικών 
εκδηλώσεων 

  

Α9.34 Εκπαίδευση για 
παραδοσιακά επαγγελμάτα 
και τέχνες (πχ σε 
κατασκηνώσεις, 
συμμετοχή σε εργαστήρια 
κλπ) 
 

   

Α9.35 Να καλλιεργηθεί η 
συνείδηση / ταυτότητα των 
Κρασοχωρίων στα παιδιά   

Β9.18 Να καλλιεργηθεί 
η συνείδηση / ταυτότητα 
των Κρασοχωρίων στα 
παιδιά   

 Δ9.7 Να 
καλλιεργηθεί η 
συνείδηση / 
ταυτότητα των 
Κρασοχωρίων στα 
παιδιά   

Α9.36 Ενημέρωση των 
γονέων/μαθητών της 
περιοχής για τη δυνατότητα 
επιλογής επαγγέλματος 
νέου γεωργού. 

Β9.19 Ενημέρωση των 
γονέων/μαθητών της 
περιοχής για τη 
δυνατότητα επιλογής 

 Δ9.8 Να 
αποβάλουν τα 
παιδιά τον 
τοπικισμό και να 
δημιουργηθεί η 
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επαγγέλματος νέου 
γεωργού 

ταυτότητα του 
κρασοχωρίτη 
 

  Α9.37 Υιοθέτηση 
εκπαιδευτικών βιωματικών 
προγραμμάτων σε σχέση 
με την κληρονομιά στα 
σχολεία 
 

Β9.20 Άνοιγμα / 
αποκέντρωση των 
δραστηριοτήτων του 
γυμνασίου Ομόδους, 
ισότιμα και ισοδύναμα 
προς όλες τις κοινότητες 
της περιοχής των 
Κρασοχωριών 

  

Α9.38 Καλύτερη 
συνεργασία μεταξύ των 
εκπαιδευτικών φορέων της 
περιοχής 

   

Α9.39 Συμπερίληψη στα 
σχολικά προγράμματα 
θεμάτων συνεργασίας, 
τουριστικής συνείδησης, 
αειφορίας κλπ. 

   

Α9.40 Η ενεργός εμπλοκή 
των μαθητών (προδημοτική 
μέχρι πανεπιστήμιο) στην 
ανάπτυξη και υλοποίηση 
σχεδίου δράσης για την 
αειφόρο ανάπτυξη των 
Κρασοχωρίων 

Β9.21 Η ενεργός 
εμπλοκή των μαθητών 
(προδημοτική μέχρι 
πανεπιστήμιο) στην 
ανάπτυξη και υλοποίηση 
σχεδίου δράσης για την 
αειφόρο ανάπτυξη των 
Κρασοχωρίων 

  

Α9.41 Κατασκευή έργων 
υποδομής σε σχέση με την 
εκπαίδευση 

   

Α9.42 Θερινά 
προγράμματα 
απασχόλησης / 
εκπαίδευσης των νέων 

Β9.22 Θερινά 
προγράμματα 
απασχόλησης / 
εκπαίδευσης των νέων 
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Διαχείριση, Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως  
Υπουργείο Εσωτερικών 

 

 

 

 

                                                                Συνεργασία με                                                                               Πρωτοβουλία του  
                                             Αναπτυξιακή Εταιρεία Τροόδους                                                      Συμβουλίου της Ευρώπης 

                                                                                                       

 

Λευκωσία, Μάϊος 2015 
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