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            Εισαγωγή 
 

 

 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 

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.  



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 



Κλάδος Τουρισμού  

Κυριότερα Χαρακτηριστικά:  
 

• Σημαντική συμβολή στον τριτογενή τομέα  
 

• Ο κλάδος ενισχύεται χάρη στον φυσικό και πολιτιστικό πλούτο 

(Γεωλογία, 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 – Γεωτουρισμός; 

 



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, 

γεωλογία, 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. 

• Πλούτος Γεωλογικών Φαινομένων (Οφιόλιθος Τροόδους ή η Ζώνη 
Τροόδους ) 

• 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  

 

 

 

 

 



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.  

 



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.  



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  



Όραμα, θέμα συσπείρωση,  

 

Στρατηγική 



Το όραμα του Τροόδους: 

– «Συγκρότηση της περιοχής Τροόδους 

ως ενιαία αναπτυξιακή οντότητα και 

ανάδειξή της σε ελκυστικό τόπο 

διαβίωσης με διακριτή τοπική οικονομία 

βασισμένη στην κληρονομιά της», 

Τo θέμα συσπείρωσης 

– Ενίσχυση της ποιότητας και της 

ταυτότητας των προϊόντων και των 

υπηρεσιών στην περιοχή του Τροόδους, 

και προώθηση τοπικών συνεργασιών 

 



τοπικά 
προϊόντα 

Φυσική & Πολιτιστική 
κληρονομιά 

Γεωργία 

 

Μεταποίηση 

Τουριστικό προϊόν 
Τροόδους 

Δημιουργία νέων θέσεων 

απασχόλησης 

και ελκυστικό πλαίσιο ζωής 



Το πλαίσιο Στρατηγικής 
•  Ανταγωνιστικότητα – διακριτότητα 

•  Μικρό κόστος υποδομών 

•  Αξιοποίηση χρηματοδοτήσεων για άυλες δράσεις 

•  Δεν εμφανίζει επιχειρηματικούς κινδύνους 

•  Απευθύνεται σε «πιστές» αγορές 

•  Έχει εθνική-εκπαιδευτική διάσταση 

•  Μπορεί να καλύψει όλη την περιοχή 

•  Μπορεί να ελεγχθεί από την τοπική κοινωνία 

 Βασίζεται : 
•Στη μεγάλη ποικιλία φυσικών και πολιτιστικών πόρων 

•Στις υποδομές της πολυκεντρικής οργάνωσης της 

περιοχής 

•Στην πλεονεκτική γεωγραφική θέση 

•Στην παράδοση μιας διαφοροποιημένης τοπικής 

οικονομίας 

•Στη φήμη της περιοχής, 



Δράσεις στρατηγικής σημασίας  
για την προώθηση του οράματος επιλέγονται: 

η διασύνδεση της φυσικής και πολιτιστικής 

κληρονομιάς με τον πρωτογενή και το δευτερογενή 

τομέα και η ταυτόχρονη ένταξή τους στη τοπική 

τουριστική δραστηριότητα, 

μέσω  

της δημιουργίας μικρών οικονομικών αλυσίδων, 

ώστε  

να εξασφαλιστεί η δημιουργία απασχόλησης, 

αύξηση εισοδήματος, παραμονή των κατοίκων και 

προσέλκυση νέων. 



Σχήματα συνεργασίας και συντονισμού, τοπική 

διακυβέρνηση 

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ  

ΔΡΑΣΕΩΝ 

-Αγορά 

-Κυβερνητικές Υπηρεσίες 

- Προγράμματα 

διαπραγμάτευση εκπρόσωποι 

Συντονιστής Εξωτερική 

Διακυβέρνηση 

Εταιρεία 
Ανάπτυξης 
ΤΡΟΟΔΟΥΣ 

 

Στρατηγικό  
Σχέδιο  

Προτάσεις 

Υποστήριξη 

ΤΡΟΟΔΟΣ 

Ομάδες έργου 

  Εσωτερική 
διακυβέρνηση 

 

   -  Κοινότητες 

   - Συνεργατικές Εταιρείες 

- Ενώσεις βιοτεχνών 

- Κοινωνικοί φορείς 

- Εταιρεία ΚΟΤ 

- Σύλλογοι Αποδήμων 

- Κυβερνητικές Υπηρ. 

 

 


