ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΠΕΓΕΙΑΣ
ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΗΣΕΩΣ
ΛΕΥΚΩΣΙΑ‐ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2019

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
1

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

1.1
1.2
1.3

Γενικά
Όρια και Θέση της Περιοχής του Τοπικού Σχεδίου
Ιστορική Αναδρομή και Κοινωνική‐Οικονομική Εξέλιξη

2
4
6

2

ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

9

3

ΑΝΑΛΥΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ‐ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ

3.1
3.2
3.3
3.4
3.5

3.7
3.8
3.9
3.10
3.11
3.12
3.13
3.14

Γενικά
Δημογραφικό Προφίλ
Απασχόληση
Τοπίο
Φυσικό Περιβάλλον
3.5.1 Φυσικά Χαρακτηριστικά
3.5.2 Προστατευόμενες Περιοχές
3.5.3 Εδάφη και Γεωλογία
3.5.4 Γεωμορφώματα και Ορυκτοί Πόροι
Ανθρωπογενές Περιβάλλον
3.6.1 Πολεοδομικές Ζώνες και Χρήσεις Γης
3.6.2 Δομή Οικισμού
Πολιτιστική Κληρονομιά
Οδικό Δίκτυο‐Κυκλοφορία
Στέγαση και Οικιστική Ανάπτυξη
Εμπόριο, Υπηρεσίες και Τουρισμός
Μεταποίηση‐Εργαστήρια
Εκπαίδευση, Υπηρεσίες Κοινωνικής Μέριμνας και Δημόσιες Υπηρεσίες
Γεωργία και Κτηνοτροφία
SWOT Ανάλυση

4

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ

4.1
4.2
4.3
4.4
4.5

Γενική Στρατηγική Ανάπτυξης
Καθορισμός Αναπτυξιακών Κατευθύνσεων
Γενικές Προοπτικές Τοπικού Σχεδίου
Γενικοί Στρατηγικοί Στόχοι
Στρατηγικοί Στόχοι Αναφορικά με το Περιβάλλον, το Τοπίο και τη Φυσική και
Πολιτιστική Κληρονομιά
Στρατηγικοί Στόχοι για την Κοινωνική και Οικονομική Ανάπτυξη

3.6

4.6

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΤΟΠΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΕΓΕΙΑΣ

10
10
13
15
16
16
17
18
19
21
21
22
23
24
25
27
28
29
29
32

34
34
35
36
36
37

1

1.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

1.1

Γενικά

1.1.1

Η διαδικασία εκπόνησης του Τοπικού Σχεδίου Πέγειας, προωθείται στο πλαίσιο του
προγράμματος της Κυβέρνησης για σταδιακή κάλυψη όλων των περιοχών της Υπαίθρου με
Τοπικά Σχέδια και κατάργηση της Δήλωσης Πολιτικής. Ως προς την επιβεβλημένη, με
σχετικές Αποφάσεις του Υπουργικού Συμβουλίου, αναγκαιότητα Διαχείρισης της
Χερσονήσου Ακάμα, τμήμα της οποίας εμπίπτει εντός της διοικητικής περιοχής του Δήμου
Πέγειας, δεδομένων των διαφορετικών χαρακτηριστικών, αναγκών αλλά και προοπτικών
που παρουσιάζει ο Δήμος, με τις υπόλοιπες Κοινότητες της Χερσονήσου του Ακάμα,
κρίθηκε σκόπιμη η εκπόνηση δύο ξεχωριστών Τοπικών Σχεδίων. Νοείται ωστόσο ότι, οι
πρόνοιες των δύο Τοπικών Σχεδίων, στην έκταση που αφορούν θέματα προστασίας,
διαχείρισης και ανάδειξης του φυσικού περιβάλλοντος, θα βρίσκονται σε αρμονία και
συνάφεια.

1.1.2

Εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Πέγειας, εφαρμόζονται σήμερα, οι πρόνοιες του
Τοπικού Σχεδίου Πάφου, σε σχέση με την περιοχή του Κόλπου Κοραλλίων, και οι πρόνοιες
της Δήλωσης Πολιτικής, σε σχέση με την υπόλοιπη περιοχή του Δήμου. H ρύθμιση αυτή, δεν
θεωρείται ικανοποιητική αφού δεν ανταποκρίνεται:
(α)

Στην αναγκαιότητα για ορθολογιστική ανάπτυξη της περιοχής, κάτω από ένα ενιαίο
θεσμικό Σχέδιο Ανάπτυξης καθώς και

(β)

Στις σύγχρονες ανάγκες της αναπτυσσόμενης αυτής περιοχής, που απαιτούν ένα
εξειδικευμένο αλλά και λεπτομερέστερο πολεοδομικό προγραμματισμό και
σχεδιασμό.

1.1.3

Με την εφαρμογή του υπό εκπόνηση Τοπικού Σχεδίου, τόσο οι ισχύουσες πρόνοιες του
Τοπικού Σχεδίου Πάφου όσο και της Δήλωσης Πολιτικής, που εφαρμόζονται στην περιοχή,
θα πάψουν να ισχύουν. Επιπλέον, οι ρυθμίσεις που έχουν επιβληθεί με τη δημοσίευση του
της Λευκής Ζώνης, η οποία είναι καθορισμένη, από το 1989, σε τμήμα της περιοχής του
Δήμου Πέγειας (Περιοχή «Τοξεύτρα»), με σκοπό την προστασία του φυσικού
περιβάλλοντος, μέχρις ότου να μελετηθεί η περιοχή ως σύνολο και εισαχθεί ένα ενιαίο
θεσμικό Σχέδιο Ανάπτυξης, σε όλη την έκταση του Δήμου Πέγειας, θα τερματιστούν.

1.1.4

Περαιτέρω, με την εφαρμογή του Τοπικού Σχεδίου Πέγειας, αναμένεται ότι, διάφορα
θέματα όπως, η σχέση της περιοχής με τα μεγάλα αστικά κέντρα (ενίσχυση της σχέσης
πόλης‐υπαίθρου), η χωροθέτηση διευκολύνσεων κοινωνικής υποδομής και άλλων
υπηρεσιών, η προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και η διασφάλιση της βιώσιμης και
αειφόρου ανάπτυξης, θα μπορούν να ρυθμιστούν αποτελεσματικά, μέσα από κατάλληλα
μέτρα χωροταξικής και πολεοδομικής πολιτικής.

1.1.5

Για την ετοιμασία της παρούσας Έκθεσης, έχουν ληφθεί υπόψη, πέραν από τις γενικότερες
και ειδικές αρχές και στόχους της Κυβέρνησης όσον αφορά την ανάπτυξη και τις επιμέρους
πτυχές της, μια σειρά από προγραμματικά έγγραφα, τόσο σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης
(ΕΕ), όσο και σε εθνικό επίπεδο, τα οποία συνδυάζουν τις στρατηγικές επιλογές των
αναπτυξιακών πολιτικών με τη χωρική τους διάσταση.
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1.1.6

Η πλήρης ένταξη της χώρας στην ΕΕ και οι θετικές προοπτικές που προκύπτουν, τόσο σε
επίπεδο περαιτέρω βελτίωσης της οικονομίας, της ποιότητας ζωής των πολιτών και της
διεύρυνσης του διεθνούς ρόλου της χώρας, όσο και στο επίπεδο προστασίας, διαφύλαξης
και διαχείρισης του φυσικού και πολιτιστικού πλούτου και των φυσικών πόρων, στα
πλαίσια της αειφόρου ανάπτυξης, προσδίδουν μια νέα δυναμική στο επίπεδο του
πολεοδομικού προγραμματισμού και σχεδιασμού. Η δυναμική αυτή αποτελεί καθοριστικό
παράγοντα στη διαμόρφωση, μεταξύ άλλων, των πολιτικών που πρέπει να διέπουν την
προαγωγή, τη διαχείριση και τον έλεγχο της ανάπτυξης στην ύπαιθρο και στα χωριά.

1.1.7

Οι τρείς βασικοί άξονες, οι οποίοι διέπουν την κοινή ευρωπαϊκή επιδίωξη, αλλά και τις
επιδιώξεις σε εθνικό επίπεδο, συνοψίζονται ως εξής:
(α)

Οικονομική και κοινωνική συνοχή, περιλαμβανομένης της αναδυόμενης διάστασης
της εδαφικής συνοχής, με έμφαση στις περιοχές που παρουσιάζουν προβλήματα
αναπτυξιακής υστέρησης.

(β)

Συνετή διαχείριση, προστασία και αποκατάσταση του περιβάλλοντος, των φυσικών
πόρων και της πολιτιστικής κληρονομιάς και προβολή και ανάδειξη των
συγκριτικών
γεωγραφικών,
φυσικών,
παραγωγικών και
πολιτιστικών
πλεονεκτημάτων, της Νήσου γενικά, αλλά και κάθε περιφέρειάς της ξεχωριστά.

(γ)

Ισόρροπη, αλλά και ανταγωνιστική ανάπτυξη επιμέρους περιφερειών, στα πλαίσια
του μεικτού συστήματος κοινωνικοοικονομικής ανάπτυξης της χώρας.

1.1.8

Κατά συνέπεια, η πρόκληση την οποία καλείται να αντιμετωπίσει ο πολεοδομικός
προγραμματισμός και σχεδιασμός, για τα επόμενα χρόνια, είναι η διάγνωση και επίλυση
των σύγχρονων προβλημάτων και η αντιμετώπιση των κινδύνων και απειλών, με
παράλληλη αξιοποίηση των πλεονεκτημάτων, των δυνατοτήτων και των ευκαιριών για την
αειφόρο ανάπτυξη της υπαίθρου.

1.1.9

Για την αντιμετώπιση αυτής της πρόκλησης, στα πλαίσια ενός ορθολογικού σύγχρονου
οράματος είναι απαραίτητη η εισαγωγή ανανεωμένων στρατηγικών και πολιτικών, οι
οποίες θα απαντούν με σύγχρονες, ευέλικτες και καινοτόμες πολιτικές σε υφιστάμενες
δυσχέρειες και νέους κινδύνους, όπως:
(α)

Η δημιουργία ή συντήρηση χωρικών ανισοτήτων μεταξύ των κυρίων αστικών
συγκροτημάτων και των διαφόρων περιοχών της υπαίθρου και των χωριών, αλλά
και μεταξύ επιμέρους περιφερειών της υπαίθρου.

(β)

Η συνέχιση της υποβάθμισης σημαντικών φυσικών και πολιτιστικών πόρων.

(γ)

Η μη άμβλυνση της συνεχιζόμενης ανισότητας πρόσβασης στα δίκτυα μεταφορών
και επικοινωνιών.

(δ)

Ο περιορισμός της ανταγωνιστικότητας περιοχών της υπαίθρου σε εθνικό, αλλά και
σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

1.1.10 Παράλληλα, μια σειρά παραγόντων δημιουργούν ευκαιρίες και δυνατότητες, οι οποίες
επιβάλλεται να αξιοποιηθούν ορθολογικά για να αντιμετωπιστούν τα υφιστάμενα
διαρθρωτικά και γεωγραφικά μειονεκτήματα της περιοχής του Τοπικού Σχεδίου. Τέτοιοι
παράγοντες που αφορούν είτε συνολικά είτε επιμέρους περιοχές είναι:
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(α)

Η ανάπτυξη και εισαγωγή νέων τεχνολογιών.

(β)

Η συνεχής βελτίωση των δικτύων μεταφορών, ενέργειας και επικοινωνιών.

(γ)

Η ανάπτυξη δικτύων, τρόπων και μεθόδων συνεργασίας μεταξύ των αστικών
συγκροτημάτων και της υπαίθρου, καθώς και των χωριών μεταξύ τους.

(δ)

Η συνεχής αποκέντρωση των οικονομικών δραστηριοτήτων, που είναι δυνατό να
χωροθετηθούν στην ύπαιθρο, με αποτέλεσμα τη διεύρυνση της οικονομικής βάσης
των αγροτικών περιοχών.

(ε)

Η τάση για λελογισμένη (βιώσιμη) διαχείριση τόσο των φυσικών πόρων, της φύσης
και της βιοποικιλότητας και των οικοσυστημάτων γενικά, όσο και της πολιτιστικής
κληρονομιάς και του τοπίου.

1.1.11 Τα πιο πάνω, προδιαγράφουν τα κύρια χαρακτηριστικά του πολεοδομικού
προγραμματισμού και σχεδιασμού, ο οποίος πρέπει να είναι διαχρονικός, ώστε να καλύψει
όλες τις διαστάσεις της ανάπτυξης της περιοχής αυτής. Ο σχεδιασμός θα είναι διαχρονικός
για να καταστεί δυνατή η προσαρμογή του Σχεδίου στις μεταβαλλόμενες και συχνά
απρόβλεπτες συνθήκες που επηρεάζουν την ανάπτυξη. Επίσης πολλές παράμετροι, όπως
και οι επιπτώσεις τους στο χώρο, θα συνεκτιμηθούν προσεκτικά για τη διαμόρφωση της
κεντρικής φιλοσοφίας του σχεδιασμού, όπως:
(α)

Η αξιοποίηση των υφιστάμενων θετικών παραγόντων και η δημιουργία νέων
προοπτικών ενίσχυσης και διεύρυνσης της οικονομικής δραστηριότητας, σε
συνδυασμό με την παροχή ευκαιριών απασχόλησης και διαμονής, θα αποτελέσουν
την κινητήριο δύναμη της μελλοντικής ανάπτυξης. Ιδιαίτερης σημασίας είναι η
αξιοποίηση της γειτονίας του οικισμού με το αστικό συγκρότημα Πάφου.

(β)

Η αξιοποίηση των φυσικών πόρων της περιοχής και η υποστήριξη των διαφόρων
οικονομικών δραστηριοτήτων για την ενίσχυση της τοπικής οικονομίας.

(γ)

Η λειτουργική οργάνωση/αναβάθμιση του περιβάλλοντος και η προβολή της
περιοχής του Τοπικού Σχεδίου.

1.2

Όρια και Θέση της Περιοχής του Τοπικού Σχεδίου

1.2.1

Ο Δήμος Πέγειας εμπίπτει στην Επαρχία Πάφου και βρίσκεται 15 περίπου χιλιόμετρα
βορειοδυτικά του κέντρου Δήμου Πάφου ενώ, επηρεάζεται άμεσα από τον τρόπο
λειτουργίας και ανάπτυξης του εν λόγω αστικού συμπλέγματος, στο οποίο εφάπτεται.

1.2.2

Στο Χάρτη 1 φαίνεται η χωροταξική θέση της περιοχής του Τοπικού Σχεδίου Πέγειας, που
περιλαμβάνει ολόκληρη την έκταση της περιοχής του Δήμου Πέγειας. Η περιοχή συνορεύει
(βλ. Χάρτη 2) στα νοτιοανατολικά με την περιοχή του Τοπικού Σχεδίου Πάφου (Κοινοτικά
Συμβούλια Κισσόνεργας και Κοίλης, αντίστοιχα), στα ανατολικά με την περιοχή του
Κοινοτικού Συμβουλίου Ακουρσού και στα βόρεια με τις περιοχές των Κοινοτικών
Συμβουλίων Κάθηκα, Πάνω Αρόδων και Κάτω Αρόδων. Στα δυτικά, η περιοχή μελέτης
βρέχεται από την Μεσόγειο Θάλασσα. Στο Χάρτη 3 φαίνονται, για ολόκληρη την Επαρχία
Πάφου, τα υφιστάμενα και υπό εκπόνηση Τοπικά Σχέδια.
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ΕΙΚΟΝΑ 3 ‐ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ: ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΚΑΙ ΥΠΟ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΟΠΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ

1.2.3

Η συνολική έκταση της περιοχής του Τοπικού Σχεδίου Πέγειας, ανέρχεται περίπου στα
4,710 εκτάρια γης. Εντός των ορίων του Τοπικού Σχεδίου, εμπίπτει το ομώνυμο Κρατικό
Δάσος Πέγειας καθώς και το Δάσος Μελέτη. Τα δύο αυτά Δάση, μαζί με το Δάσος του
Ακάμα, είναι τα τρία κύρια Κρατικά Δάση που αποτελούν τη Χερσόνησο του Ακάμα. Η
έκταση της δασικής και της χαλίτικης γης στην περιοχή, ανέρχεται στα 727 εκτάρια γης ενώ,
μεγάλο τμήμα της περιοχής αποτελεί μέρος του Ευρωπαϊκού Δικτύου «Natura 2000», για τη
διατήρηση της φύσης. Συνολικά 1,268 εκτάρια γης είναι ενταγμένα στο Δίκτυο «Natura
2000», δηλαδή ποσοστό της τάξης του 27% της συνολικής έκτασης του Δήμου.

1.3

Ιστορική Αναδρομή και Κοινωνική‐Οικονομική Εξέλιξη

1.3.1

Η ονομασία της Πέγειας ανάγεται στους Μεσαιωνικούς χρόνους, και συγκεκριμένα από την
περίοδο της Φραγκοκρατίας ή εκείνη της Ενετοκρατίας. Προέρχεται από το Baia Cheratidi,
που απαντάται σε παλαιούς Χάρτες για τον γνωστό Κόλπο των Κοραλλίων. Η λέξη Baia
σημαίνει Κόλπος, ενώ το Cheratidi (=Κερατίδι) ήταν η ονομασία του κόλπου εξ αιτίας των
δύο άκρων του, που μοιάζουν με κέρατα. Φαίνεται λοιπόν ότι ο κόλπος αυτός, αποτελούσε
το επίνειο του οικισμού, που ονομάστηκε Baia (= Κόλπος) και στην ελληνική, Πέγεια.
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1.3.2

Αρχαιολογικές ανασκαφές έδειξαν ότι, τα δυτικά παράλια της Πέγειας κατοικήθηκαν για
πρώτη φορά κατά τη χαλκολιθική περίοδο γύρω στο 4.000 π.Χ. Συγκεκριμένα, οι ανασκαφές
του Πανεπιστημίου της Νέας Υόρκης, έχουν δείξει ότι, το νησί Γερόνησος (Ιερή Νήσος), το
οποίο αναφέρεται πιθανότατα στο νησάκι που βρίσκεται απέναντι από την Ακτή του Αγίου
Γεωργίου πιθανόν να θεωρείτο ιερό, από ευρήματα που παραπέμπουν στην Πρώιμη
Χαλκολιθική Περίοδο (περίπου 3.800 π.Χ.).

1.3.3 Η ιστορία της περιοχής της Πέγειας συνεχίζεται με ορόσημο το 1.200 π.Χ. με τη μόνιμη
εγκατάσταση των Αχαιών στην Κύπρο, στην περιοχή της Μάας, όπου ιδρύθηκε μία από τις
πρώτες τους αποικίες στο Παλαιόκαστρο (μικρή χερσόνησος στην περιοχή Κόλπος
Κοραλλίων). Ο οικισμός αυτός εγκαταλείφθηκε γύρω στο 1.150 π.Χ.
1.3.4

Κατά τα ρωμαϊκά και παλαιοχριστιανικά χρόνια, δημιουργήθηκε στο Ακρωτήριο Δρέπανον
(περιοχή Αγίου Γεωργίου) ένας μεγάλος ανοχύρωτος οικισμός, ο οποίος άκμασε κατά την
περίοδο του Ιουστινιανού (527‐565 μ.Χ.). Λόγω της θέσης του, στο δυτικότερο άκρο του
νησιού και στο μέσο του θαλάσσιου δρόμου μεταξύ Αλεξάνδρειας και Ρόδου, ο οικισμός
αυτός αποτελούσε τον πρώτο σταθμό της νηοπομπής που μετέφερε σιτάρι από την Αίγυπτο
στην Κωνσταντινούπολη. Ο οικισμός αυτός, πιθανότατα καταστράφηκε κι εγκαταλείφθηκε
κατά την περίοδο των αραβικών επιδρομών (7ο – 10ο αιώνα) Στην ίδια περιοχή ανεγέρθηκε
στα τέλη του 13ου – αρχές του 14ου αιώνα μ.Χ. ένας μονόχωρος ναΐσκος καθιστώντας την
περιοχή, σε τόπο δημοφιλούς προσκυνήματος.

1.3.5

H ίδρυση του χωριού Πέγεια, ανάγεται στα χρόνια της Ενετοκρατίας (1.489‐1.571 μ.χ.). Πριν
την περίοδο αυτή, το χωρίο βρισκόταν στην περιοχή με το τοπωνύμιο Ζαλάτζια, μέχρι που
μερικοί βοσκοί, εγκαταστάθηκαν σε μια σπηλιά στη Βρύση των Πεγειώτισσων. Δεδομένων
και των συνθηκών ξηρασίας που επικρατούσαν, ο οικισμός δημιουργήθηκε και μεγάλωσε
γύρω από την εν λόγω Βρύση, που μέχρι το 1956 ήταν η κύρια πηγή πόσιμου νερού της
Κοινότητας. Σημειώνεται ότι, μέχρι και σήμερα η Βρύση των Πεγειώτισσων αποτελεί
μνημείο και σημείο αναφοράς της Πέγειας.

1.3.6

Η ουσιαστική ανάπτυξη της Κοινότητας τοποθετείται μετά το 1994, χρονική περίοδο κατά
την οποία, μετά από τοπικό δημοψήφισμα, το Συμβούλιο Βελτιώσεως της Πέγειας
ανακηρύσσεται στο Δήμο Πέγειας. Εν τούτοις, από στατιστικά στοιχεία, τα οποία
παρατίθενται στη συνέχεια, φαίνεται ότι, κατά τη δεκαετία 2001‐2011, παρουσιάζεται στην
περιοχή ραγδαία οικοδομική ανάπτυξη. Εκείνη την περίοδο, η περιοχή μετατρέπεται σε
δημοφιλή προορισμό, τόσο Κύπριων όσο και υπηκόων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για αγορά
κατοικίας για προσωρινή ή συνήθη διαμονή. Σύμφωνα με στοιχεία της Απογραφής
Πληθυσμού 2001, οι Υπήκοοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) στην Πέγεια το 2001,
ανέρχονταν σε ποσοστό 21% του συνολικού πληθυσμού της Κοινότητας ενώ, με βάση την
Απογραφή Πληθυσμού 2011, το ποσοστό των Υπηκόων της ΕΕ, ανήλθε στο 50,4% του
συνολικού της πληθυσμού.

1.3.7

Παρά το γεγονός ότι η περιοχή του Δήμου Πέγειας βρίσκεται στην περιφέρεια του αστικού
κέντρου της Πάφου, ο τοπικός πληθυσμός φαίνεται να έχει δυνατότητες απασχόλησης στην
περιοχή. Συγκεκριμένα και σύμφωνα με στοιχεία της Απογραφής Πληθυσμού 2011,
ποσοστό 56,8% του συνόλου των εργαζομένων στην περιοχή, απασχολείται στην περιοχή
του Δήμου.
Τα συγκριτικά, σε σχέση με άλλες περιοχές της Κύπρου, πλεονεκτήματα της Πέγειας (όπως
π.χ. οι κλιματολογικές συνθήκες, η στρατηγική θέση της περιοχής, τόσο σε σχέση με το
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αστικό κέντρο της Πάφου όσο και με την Πόλη Χρυσοχούς, καθώς και το γεγονός ότι η
περιοχή αφορά σε παραλιακή περιοχή, επέκταση της Χερσονήσου του Ακάμα) δημιουργούν
σημαντικές δυνατότητες για περαιτέρω ανάπτυξη της Κοινότητας, στη βάση της αειφόρου
ανάπτυξης.
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2.

ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

2.1

Οι εξουσίες του Υπουργού Εσωτερικών για την εκπόνηση των Σχεδίων Ανάπτυξης, που
προκύπτουν από τα άρθρα 10 μέχρι 15 του περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμου, σε
συνάρτηση με το άρθρο 17 του Νόμου, εκχωρήθηκαν στο Πολεοδομικό Συμβούλιο, με βάση
τις πρόνοιες του περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας (Εκχώρηση Εξουσιών) Διατάγματος.

2.2

Με βάση τις πρόνοιες σχετικής Εγκυκλίου του Υπουργού Εσωτερικών, με την οποία
καθορίζεται η διαδικασία εκπόνησης, αναθεώρησης και τροποποίησης των Σχεδίων
Ανάπτυξης, η Έκθεση Εκπόνησης περιλαμβάνει ανασκόπηση και αξιολόγηση των
προβλημάτων και προοπτικών της περιοχής του Σχεδίου καθώς και τη διάγνωση των
πλεονεκτημάτων, μειονεκτημάτων, ευκαιριών και απειλών. Επιπλέον, η Έκθεση Εκπόνησης
θα πρέπει να περιλαμβάνει τους γενικούς στρατηγικούς στόχους και το Πλαίσιο
Στρατηγικής για την υπό μελέτη περιοχή του Σχεδίου.

2.3

Με την έγκριση της Έκθεσης Εκπόνησης από τον Υπουργό Εσωτερικών, αυτή αποστέλλεται
στην αρμόδια Τοπική Αρχή, ώστε να αποτελέσει τη βάση για διαμόρφωση των προτάσεων
της, σε σχέση με το Τοπικό Σχέδιο και αναρτάται στις ιστοσελίδες του Πολεοδομικού
Συμβουλίου, του Υπουργείου Εσωτερικών και του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως.

2.4

Διευκρινίζεται ότι, στην παρούσα Έκθεση δεν εξαντλούνται όλα τα θέματα που ενδέχεται να
εγερθούν κατά τη διαδικασία της εκπόνησης του Τοπικού Σχεδίου, τα οποία θα τύχουν
επαρκούς και ενδελεχούς αξιολόγησης κατά την υποβολή απόψεων και εισηγήσεων
σύμφωνα με το άρθρο 12Γ του Νόμου, κατά τη διάρκεια των δημόσιων ακροάσεων
σύμφωνα με το άρθρο 12Δ του Νόμου και κατά τις εργασίες του Πολεοδομικού
Συμβουλίου.
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3.

ΑΝΑΛΥΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ‐ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ

3.1

Γενικά

3.1.1

Η εκπόνηση του Τοπικού Σχεδίου Πέγειας στηρίζεται ‐μεταξύ άλλων‐ στην ανάλυση της
υφιστάμενης κατάστασης στην περιοχή, η οποία διαμορφώθηκε με επιτόπιες έρευνες,
αξιολόγηση των διαθέσιμων στατιστικών στοιχείων και τη συλλογή πληροφοριών και
δεδομένων, από διάφορες κυβερνητικές υπηρεσίες και την αρμόδια Τοπική Αρχή. Από την
ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης, έχουν διαπιστωθεί κάποιοι βασικοί
περιορισμοί/αδυναμίες της περιοχής αλλά και διαφανεί, από την άλλη, κάποιες
δυνατότητες, για μελλοντική ανάπτυξη της περιοχής. Παράλληλα, στη βάση της ανάλυσης
αυτής, συντέθηκε η γενική πολεοδομική στρατηγική και οι βασικοί στόχοι του υπό
εκπόνηση Τοπικού Σχεδίου.

3.2

Δημογραφικό Προφίλ

3.2.1

Σύμφωνα με τα επίσημα στατιστικά στοιχεία, από το 1960 μέχρι και το 1982, ο Δήμος
Πέγειας παρουσιάζει μια συνεχή μείωση του πληθυσμού του, της τάξης του 15%. Το
γεγονός αυτό, φαίνεται να οφείλεται ‐σε σημαντικό βαθμό‐ και στα γεγονότα της Τουρκικής
Εισβολής του Ιουλίου ‐ Αυγούστου 1974, με τις σοβαρότατες συνέπειες των απωλειών του
πολέμου, της μεταναστευτικής τάσης και της μείωσης των γεννήσεων. Αντίθετα, από το
1982 και έπειτα, ο συνολικός πληθυσμός της περιοχής παρουσιάζει αξιοσημείωτη αύξηση.
Συγκεκριμένα, την περίοδο 1992‐2001, ο συνολικός πληθυσμός του Δήμου παρουσιάζει
αύξηση της τάξης του 30% ενώ, κατά την επόμενη περίοδο 2001‐2011, παρουσιάζει αύξηση
της τάξης του 34%. Στον Πίνακα 1 πιο κάτω, παρουσιάζονται αναλυτικά τα στοιχεία των
Απογραφών από το 1960 μέχρι και το 2011 (χρονολογία τελευταίας διεξαγωγής Απογραφής
Πληθυσμού). Για σκοπούς σύγκρισης, στον ίδιο Πίνακα, παρατίθενται και τα αντίστοιχα
στοιχεία των Απογραφών, της ίδιας περιόδου, για ολόκληρη την Επαρχία Πάφου.
Ακολούθως στο Διάγραμμα 1, παρουσιάζονται οι πληθυσμιακές μεταβολές που
παρατηρήθηκαν στο Δήμο Πέγειας, κατά τις προαναφερόμενες περιόδους.

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 – ΑΠΟΓΡΑΦΕΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ ΚΑΙ ΠΕΓΕΙΑ
Α/Α

ΕΤΟΣ

ΔΗΜΟΣ ΠΕΓΕΙΑΣ

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ

ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ
1

1960

1.401

58.147

2

1976

1.275

43.138

3

1982

1.195

46.603

4

1992

1.551

53.665

5

2001

2.362

67.432

6

2011

3953

90.295

Πηγή:

Στατιστική Υπηρεσία
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 1– ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΑΠΟΓΡΑΦΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΓΕΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΠΕΓΕΙΑΣ
Πληθυσμός απογραφών
4000
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3.2.2
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Στον Πίνακα 2 που ακολουθεί, φαίνεται το μέσο ποσοστό μεταβολής του πληθυσμού του
Δήμου Πέγειας, σε σχέση με το αντίστοιχο της Επαρχίας Πάφου, κατά τις περιόδους των
Απογραφών.
ΠΙΝΑΚΑΣ 2 – ΜΕΣΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ ΚΑΙ ΠΕΓΕΙΑ ΚΑΤΑ
ΤΙΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥΣ ΑΠΟΓΡΑΦΩΝ

Α/Α

Χρονολογία απογραφής
Πληθυσμού

ΔΗΜΟΣ ΠΕΓΕΙΑΣ

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ

ΜΕΣΟ ΕΤΗΣΙΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ
(%)
1

1960

1973

‐0.4

‐0.1

2

1973

1976

‐1.6

‐5.5

3

1976

1982

‐1.0

‐0.5

4

1982

1992

2.6

1.4

5

1992

2001

4.8

2.6

6

2001

2011

5.3

2.7

Πηγή:

Στατιστική Υπηρεσία

3.2.3

Οι μεγάλες πληθυσμιακές μεταβολές που παρατηρήθηκαν στην Πέγεια, μεταξύ των ετών
1982 και 2011, πέραν της φυσικής αύξησης, φαίνεται να οφείλονται και σε ένα συνδυασμό
παραμέτρων, όπως π.χ.: (i) στην εγγύτητα της Πέγειας με την αστική περιοχή Πάφου και την
περιοχή της Πόλης Χρυσοχούς, (ii) στην επιλογή της ‐τόσο από Κύπριους όσο και από
υπηκόους της Ευρωπαϊκής Ένωσης‐ ως τόπο προσωρινής ή μόνιμης κατοικίας και (iii) στις
πολλαπλές ευκαιρίες που φαίνεται να προσφέρονται για απασχόληση στον τριτογενή τομέα
της οικονομίας.

3.2.4

Σύμφωνα με την επίσημη Απογραφή του 2011, ο συνολικός πληθυσμός της περιοχής,
ανέρχεται στα 3,953 άτομα. Η κατανομή πληθυσμού σε ηλικιακές ομάδες, καταδεικνύει ότι,
το μεγαλύτερο ποσοστό του πληθυσμού που ανέρχεται στο 64,9%, εμπίπτει στην κατηγορία
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15
5‐65, ομάδα
α η οποία απ
ποτελεί ουσιιαστικά και τον οικονομικά ενεργό πληθυσμό
π
τη
ης
περιοχής. Μικκρότερο ποσο
οστό, που αννέρχεται στο 23,2%, αποτεελεί η ηλικια
ακή ομάδα τω
ων
αττόμων άνω των 65 ετών ενώ,
ε
το μικρότερο ποσοστό, της τάξης ττου 11,9%, κα
αταλαμβάνειι η
ηλλικιακή ομάδ
δα της νεολαίίας, μέχρι 14
4 ετών. Στα Διιαγράμματα που ακολουθ
θούν, φαίνετα
αι
παραστατικά η ηλικιακή διάρθρωση του πληθυσ
σμού (βλ. Διάγραμμα 2) καθώς και η
διάρθρωση του πληθυσμού
ύ ανά φύλο (βλ. Διάγραμμ
μα 3).
ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 2 –ΗΛΙΚΙΑΚΗ
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11,9%

23,2%
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Ο

64
4,9%

Πληθυσμός
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Δ
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0

Γυναίκκες 76
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85 10
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53

0

3.2.5

48

Η πρόβλεψη του
τ πληθυσμο
ού για το έτο
ος ορίζοντα το
ου Τοπικού Σχεδίου Πέγειιας (δηλαδή το
τ
025), είναι δύσκολη καθώ
ώς, δεν υπάρ
ρχουν στατισττικά στοιχεία
α πρόβλεψης από επίσημεες
20
πηγές, στο επ
πίπεδο της Το
οπικής Αρχήςς ή έστω τηςς Επαρχίας. Η αλματώδηςς αύξηση στο
ον
ατά τη δεκαεττία 2001‐2011, δεν αποτελλεί αποτέλεσ
σμα ενδογενώ
ών
πλληθυσμό τηςς περιοχής, κα
παραγόντων, δηλαδή
δ
αύξη
ησης των γενννήσεων (αυτό εξάγεται κα
αι από το χαμηλό ποσοσττό
ης ηλικιακής ομάδας 0‐14
4, στην ηλικια
ακή διάρθρωσ
ση του πληθυ
υσμού). Αντίθ
θετα, η αύξησ
ση
τη
το
ου πληθυσμο
ού, φαίνεται να
ν έχει επηρεεαστεί από άλλους
ά
εξωγενείς παράγονντες, όπως π..χ.
η εγκατάσταση εργατικού δυναμικού στην
σ
περιοχή και υπηκόωνν της ΕΕ, που
υ επέλεξαν τη
ην
μονή. Παραμέένει γεγονός ωστόσο ότι, η περιοχή τη
ης
περιοχή για προσωρινή ή συνήθη διαμ
άσταση νέου πληθυσμού παρόλα
π
αυτά
ά, η αποδοχή ενός μεγάλο
ου
Πέγειας, ελκύεει την εγκατά
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ποσοστού συνεχιζόμενης αύξησης του πληθυσμού της περιοχής, θα ήταν
παρακινδυνευμένη. Για σκοπούς πρόβλεψης του αναμενόμενου πληθυσμού, μέχρι το έτος
ορίζοντα του Τοπικού Σχεδίου, έχει επιλεγεί ένα σενάριο, μέσης ετήσιας αύξησης
πληθυσμού της τάξης του 5%, το οποίο θεωρείται ιδανικό. Στον Πίνακα 3, παρουσιάζεται
Πίνακας Πληθυσμιακής Μεταβολής και Πρόβλεψης του Πληθυσμού του Δήμου Πέγειας,
μέχρι το έτος ορίζοντα του Τοπικού Σχεδίου.
ΠΙΝΑΚΑΣ 3‐ ΠΛΗΘΥΣΜΙΑΚΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΓΕΙΑΣ
Χρονολογία απογραφής
1
Πληθυσμού
1982

1992

2001

2011

1.195

1.551

2.362

3.953

Μέσο ετήσιο
ποσοστό (%)
αύξησης
πληθυσμού
(1982‐2011)

Μέσο ετήσιο
ποσοστό (%)
προβλεπόμενης
μεταβολής
πληθυσμού

4,23

5,0

Προβλέψεις Πληθυσμού

2

2018

2022

2025

5.562
8.0003

6.761

7.827

Πηγή: 1. Στατιστική Υπηρεσία
t
2. Υπολογισμοί του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως, με βάση τον στατιστικό τύπο Pt = P0 (1+x) και την παραδοχή
ότι, το μέσο προβλεπόμενο ετήσιο ποσοστό μεταβολής του πληθυσμού είναι 5%
3. Εκτίμηση Δήμου Πέγειας, με βάση τους υφιστάμενους Υδρομετρητές Νερού.

3.2.6

Βασική επιδίωξη στον τομέα αυτό, είναι η διατήρηση της αυξητικής τάσης του πληθυσμού
της περιοχής μελέτης και εξέτασης δυνατοτήτων προσέλκυσης στην περιοχή περισσότερων
νεαρών οικογενειών, ενδεχομένως μέσα από την εισαγωγή και εφαρμογή ειδικής
στεγαστικής πολιτικής.

3.3

Απασχόληση

3.3.1

Η περιοχή του Δήμου Πέγειας εμπίπτει στη σφαίρα επιρροής του αστικού συγκροτήματος
της Πάφου. Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία από την τελευταία Απογραφή Πληθυσμού
2011, το σύνολο των εργαζομένων Πέγειας (1170 άτομα) αντιπροσωπεύει ποσοστό περίπου
86,2% του οικονομικά ενεργού πληθυσμού της (1358 άτομα).

3.3.2

Σύμφωνα με τα ίδια στατιστικά στοιχεία, το 56,8% του συνόλου των εργαζομένων,
απασχολείται στην περιοχή Πέγειας ενώ, ποσοστό 39,2% απασχολείται σε άλλο
Δήμο/Κοινότητα και διακινείται καθημερινά, κυρίως προς το Δήμο Πάφου (σύμφωνα με
πληροφορίες από σχετικό ερωτηματολόγιο που συμπληρώθηκε από την Τοπική Αρχή). Η
κατανομή του τόπου εργασίας του συνόλου των εργαζομένων Πέγειας φαίνεται στον
Πίνακα 4, που ακολουθεί.
ΠΙΝΑΚΑΣ 4 – ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΔΗΜΟΥ ΠΕΓΕΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΟΠΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΣΥΝΟΛΟ
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

1170

ΣΤΟ ΔΗΜΟ
ΠΕΓΕΙΑΣ

ΠΟΣΟΣΤΟ

ΣΕ ΑΛΛΟ
ΔΗΜΟ/
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

ΠΟΣΟΣΤΟ

ΣΤΟ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ

ΠΟΣΟΣΤΟ

ΔΕΝ
ΔΗΛΩΘΗΚΕ

ΠΟΣΟΣΤΟ

665

56,8%

458

39,2%

40

3,4%

7

0,6%

Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία
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3.3.3

Ο Τριτογενής Τομέας, αποτελεί τον κυριότερο τομέα απασχόλησης των εργαζομένων της
περιοχής του Δήμου Πέγειας. Ειδικότερα αναφέρεται ότι, 933 άτομα ή ποσοστό 79,7% του
συνόλου των εργαζομένων απασχολούνται με το χονδρικό και λιανικό εμπόριο, τα
ξενοδοχεία και εστιατόρια, τις μεταφορές, αποθήκευση και επικοινωνίες, τους
χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς, τη διαχείριση ακίνητης περιουσίας, τη δημόσια
διοίκηση και άμυνα, την υγεία, την εκπαίδευση και άλλες δραστηριότητες παροχής
υπηρεσιών. Το ποσοστό αυτό είναι ψηλότερο από το αντίστοιχο παγκύπριο ποσοστό (το
οποίο ανέρχεται στο 76,8%) και από εκείνο της Επαρχίας Πάφου (75%). Οι εργαζόμενοι
κατά οικονομική δραστηριότητα φαίνονται στον Πίνακα 5, πιο κάτω.
ΠΙΝΑΚΑΣ 5 –ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΔΗΜΟΥ ΠΕΓΕΙΑΣ ΚΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 2011

Α/Α

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ

ΠΕΓΕΙΑ

ΣΥΝΟΛΟ
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

ΠΟΣΟΣΤΟ

ΣΥΝΟΛΟ
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

ΠΟΣΟΣΤΟ

ΣΥΝΟΛΟ
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

ΠΟΣΟΣΤΟ

1

Πρωτογενής
Τομέας

9.244

2,5%

1.246

3,5%

43

3,7%

2

Δευτερογενής
Τομέας

70.950

19,1%

7.069

20,1%

140

12%

3

Τριτογενής
Τομέας

285.277

76,8%

26.369

75%

933

79,7%

4

Δε Δηλώθηκε

5.845

1,6%

477

1,4%

54

4,6%

5

Σύνολο

371.316

100%

35.161

100%

1.170

100%

3.3.4

Ο Δευτερογενής Τομέας αποτελεί τον δεύτερο ‐σε σπουδαιότητα‐ τομέα απασχόλησης των
εργαζομένων Πέγειας. Ειδικότερα, 140 άτομα ή ποσοστό 12%, του συνόλου των
εργαζομένων απασχολούνται με την μεταποιητική βιομηχανία, τις κατασκευές , την παροχή
ηλεκτρικού ρεύματος και νερού κ.ο.κ.

3.3.5

Ο Πρωτογενής Τομέας, ο οποίος περιλαμβάνει τις κύριες αγροτικές ασχολίες (γεωργία,
κτηνοτροφία, θήρα, δασοκομία και αλιεία), απασχολεί μόλις 43 άτομα, το οποίο αντιστοιχεί
σε ποσοστό 3,7% του συνόλου των εργαζομένων Πέγειας. Παρά το γεγονός ότι ο Τομέας
αυτός, αφορά μικρό ποσοστό του συνόλου των εργαζομένων, εντούτοις είναι υψηλότερο
από το αντίστοιχο της Επαρχίας Πάφου (3,5%) και το αντίστοιχο παγκύπριο (2,5%).
Σύμφωνα με την Απογραφή Γεωργίας 2010, από το σύνολο της χρησιμοποιούμενης
γεωργικής έκτασης, ποσοστό 46,4% αφορούσε δενδρώδεις (μόνιμες) καλλιέργειες
(εσπεριδοειδή, χαρουπιές, ελαιώνες, μπανάνες, αβοκάντο κ.ο.κ. καθώς και αμπέλια) και
ποσοστό 41,6% αφορούσε ετήσιες καλλιέργειες (λαχανικά, σιτάρι, κριθάρι κ.ο.κ.). Επιπλέον
στοιχεία της ίδιας Απογραφής έχουν δείξει ότι, η συνολική χρησιμοποιούμενη γεωργική
έκταση κατά τύπο (μικτή γεωργική και κτηνοτροφική, αμιγώς γεωργική και αμιγώς
κτηνοτροφική) και τόπο διαμονής κατόχου, για την περιοχή της Πέγειας, ανέρχεται στα
7400 δεκάρια.
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Σύμφωνα με την Επισκόπηση Αιγοπροβατοτροφίας για το έτος 2016, στο Δήμο Πέγειας
υπάρχουν εγκατεστημένα 22 ποιμνιοστάσια με συνολικό αριθμό 3.934 αιγοπροβάτων, τα
οποία εντοπίζονται τόσο σε Γεωργική ή Οικιστική Ζώνη όσο και Ζώνη Προστασίας.
3.3.6

Με βάση τα πιο πάνω, στην περιοχή του Τοπικού Σχεδίου, θα μπορούσαν να σημειωθούν
ως γενικές παραδοχές ότι, μέχρι το έτος ορίζοντα του Σχεδίου (δηλαδή το 2025) θα ισχύουν
οι ακόλουθες τάσεις σε ότι αφορά την απασχόληση:
(α)

Το ποσοστό απασχόλησης στη γεωργία και τη κτηνοτροφία θα διατηρήσει το
ψηλότερο ποσοστό που κατέχει, τόσο σε σχέση με το σύνολο της Επαρχίας Πάφου
όσο και σε σχέση με το παγκύπριο ποσοστό.

(β)

Η απασχόληση στο δευτερογενή τομέα, θα συνεχίσει να αφορά ‐κατά κανόνα‐
επιχειρήσεις μικρής κλίμακας.

(γ)

Χαρακτηριστικό της απασχόλησης είναι η επικράτηση μικρού μεγέθους
επιχειρήσεων, οι οποίες απασχολούν μικρό σχετικά αριθμό ατόμων, πράγμα που
φανερώνει τον οικογενειακό κυρίως χαρακτήρα των επιχειρήσεων.

(δ)

Η ελκυστικότητα της περιοχής ‐ως κέντρου απασχόλησης‐ θα εξαρτηθεί από τη
διατήρηση του κύκλου εργασιών στον Τριτογενή Τομέα της Οικονομικής
Δραστηριότητας.

3.3.7

Βασική επιδίωξη στον τομέα αυτό, είναι αφενός η διατήρηση της ποικιλίας των τομέων
Οικονομικής Δραστηριότητας και αφετέρου η διερεύνηση τρόπων ενδυνάμωσης του
Πρωτογενούς Τομέα, μέσα από την προώθηση εναλλακτικών μορφών και τρόπων
καλλιέργειας. Παράλληλα η βέλτιστη αξιοποίηση του πλεονεκτήματος της περιοχής ως
τουριστικού προορισμού αλλά και ως επιλογή για μόνιμη/ προσωρινή διαμονή, αναμένεται
ότι, μέσα από τη δημιουργία των κατάλληλων συνθηκών αναμένεται να αυξήσει τις θέσεις
εργασίας, κυρίως στον Τριτογενή Τομέα (τουρισμός/ υπηρεσίες).

3.4

Τοπίο

3.4.1

Το τοπίο, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Σύμβαση για το Τοπίο, του Συμβουλίου της Ευρώπης
(Φλωρεντία 2000) ορίζεται ως «κάθε περιοχή όπως αυτή γίνεται αντιληπτή από τους
κατοίκους της ή τους επισκέπτες, της οποίας ο χαρακτήρας είναι αποτέλεσμα της
διαχρονικής εξέλιξης του τοπίου, όπως αυτό προκύπτει από δράσεις και αλληλεπιδράσεις
των φυσικών και ανθρωπίνων παραγόντων». Στην Κύπρο, η εν λόγω Σύμβαση κυρώθηκε
από τη Βουλή των Αντιπροσώπων το 2006. Ο σχετικός Νόμος αναφέρεται ως ο περί της
Ευρωπαϊκής Σύμβασης για το Τοπίο (Κυρωτικός) Νόμος του 2006.

3.4.2

Το Τοπίο είναι συνεπώς, το σύνολο των εμπειριών σε ένα χώρο. Οι ήχοι, οι εικόνες, τα
χρώματα, τα φυσικά στοιχεία που κυριαρχούν στη γεωλογία και τη βλάστηση του χώρου,
όπως τα φαράγγια, οι θαμνώνες, οι βραχώδεις ακτές κ.λπ., καθώς και στοιχεία που
αποτυπώνουν την ανθρώπινη παρουσία όπως τα αμπέλια, τα περβόλια ή οι
μπανανοφυτείες και οι οικισμοί, οδηγούν τον παρατηρητή, τον επισκέπτη ή τον κάτοικο της
περιοχής σε διάφορους συνειρμούς και συναισθήματα, κυρίως οπτικά.

3.4.3

Το Τοπίο της Πέγειας είναι μοναδικό καθώς αποτελεί μια παράκτια περιοχή, με μεγάλες
εκτάσεις εύφορης γεωργικής γης, δασοκαλυμμένες γαίες και πολύτιμες οικολογικά
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περιοχές. Το ενδιαφέρον ανάγλυφο, τα οροπέδια, οι κοιλάδες, οι μικροί ποταμοί, τα
φαράγγια, οι σπηλιές, οι αμμώδεις παραλίες και οι βραχώδεις ακτές, σε συνδυασμό με την
αμφιθεατρική διάταξη του οικισμού με τις πανοραμικές θέες είτε προς τη θάλασσα είτε
προς την πόλη της Πάφου, σε συνδυασμό με τις υπόλοιπες ανθρώπινες παρεμβάσεις
συνθέτουν και δημιουργούν το ιδιαίτερο τοπίο της υπό μελέτη περιοχής.
3.4.4

Βασική επιδίωξη σε σχέση με το Τοπίο, είναι η ανάδειξη του χαρακτήρα, της ποιότητας και
της ποικιλίας που αυτό παρουσιάζει, ως βασικών παραμέτρων της τοπικής ταυτότητας της
περιοχής. Η αντιμετώπιση του Τοπίου, ως πρωταρχικού συντελεστή της ποιότητας ζωής των
κατοίκων, η προστασία και διαφύλαξή του από οποιεσδήποτε πιέσεις και αρνητικές
αλλαγές, η προαγωγή της αναβάθμισης και επαναφοράς καταπονημένων και
παραμελημένων περιοχών (κατηγοριών τοπίων), καθώς και η συνετή διαχείρισή του, θα
πρέπει επίσης να αξιολογηθούν στο πλαίσιο του χωροταξικού σχεδιασμού. Περαιτέρω, η
αξιοποίηση του Τοπίου ως επιθυμητή πηγή οικονομικής δράσης, αναμένεται να συμβάλει
ουσιωδώς στον κοινωνικό, πολιτιστικό και περιβαλλοντικό τομέα ανάπτυξης.

3.5

Φυσικό Περιβάλλον

3.5.1

Φυσικά Χαρακτηριστικά

3.5.1.1 Εντός της περιοχής μελέτης, περιλαμβάνονται τα δύο από τα τρία Κρατικά Δάση, τα οποία
αποτελούν τη Χερσόνησο Ακάμα: Το Δάσος Πέγειας (συνολικής έκτασης 1.343,5 εκταρίων)
και το Δάσος Μελέτη (19,8 εκταρίων). Το Δάσος Ακάμα (συνολικής έκτασης 5.791,9
εκταρίων) περιλαμβάνεται εντός των ορίων της περιοχής του Τοπικού Σχεδίου Ακάμα, το
οποίο βρίσκεται υπό εκπόνηση.
3.5.1.2 Το φυσικό περιβάλλον της Πέγειας, αποτελεί αδιαμφισβήτητα και το κυριότερο συγκριτικό
πλεονέκτημα της περιοχής. Η μοναδικότητά της περιοχής έγκειται κυρίως στη μεγάλη
συγκέντρωση ποικιλίας χλωρίδας και πανίδας:
(α)
Από τη μία, η δασική αλλά και η πλούσια θαμνώδης βλάστηση, καθιστούν την
περιοχή, μοναδικό βιότοπο, με μεγάλη οικολογική και επιστημονική αξία, τόσο για την
Κύπρο όσο και τον ευρύτερο Ευρωπαϊκό χώρο. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι, μέχρι σήμερα
έχουν αναγνωριστεί, πέραν των 500 φυτικών ειδών, από τα οποία 36 είναι ενδημικά και 23
είναι σπάνια, όπως η Tulipa Cypria. Περαιτέρω, πέραν των 197 ειδών σε πουλιά, ερπετά,
έντομα και πεταλούδες, έχουν καταγραφεί, καθιστώντας την περιοχή επίσης γνωστή για
την πανίδα της.
(β)
Από την άλλη, η μεγάλη ποικιλία γεωργικών καλλιεργειών1, με τις ετήσιες
καλλιέργειες (λαχανικών, μπανανοφυτειών κ.ο.κ) και τις δενδρώδεις καλλιέργειες
(εσπεριδοειδών, χαρουπιών, ελιών, αμπελιών κ.ο.κ) στις εύφορες γαίες της περιοχής,
αποτελούν επίσης χαρακτηριστικό γνώρισμα της περιοχής.
3.5.1.3 Ακολούθως, γίνεται αναφορά στα σημαντικότερα στοιχεία και δεδομένα [τα οποία
αφορούν: (i) Προστατευόμενες Περιοχές, (ii) θέματα εδάφους και γεωλογίας, (iii)
γεωμορφωμάτα και ορυκτούς πόρους], που έχουν καταγραφεί εντός της υπό μελέτης
περιοχής, σε σχέση με το φυσικό περιβάλλον.
1

Οι καλλιέργειες αρδεύονται από το Μεγάλο Υδατικό Έργο της Πάφου (Αρδευτικά Έργα Πέγειας και Αγίου
Γεωργίου) και από ιδιωτικές γεωτρήσεις
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3.5.2

Προστατευόμενες Περιοχές

3.5.2.1 Μεγάλο ποσοστό της συνολικής έκτασης του Δήμου Πέγειας, εμπίπτει σε περιοχή του
Δικτύου «Natura 2000», καλύπτεται από Ζώνες Προστασίας (με κωδικούς Ζ1, Ζ2, Ζ3, Ζ3‐ΠΤ,
Ζ4‐ΠΦ) ή εμπίπτουν σε περιοχές που προστατεύονται ως Ακτές και Περιοχές Προστασίας
της Φύσης (ΠΦ), με βάση τις πρόνοιες της Δήλωσης Πολιτικής. Συγκεκριμένα το 37,3% της
συνολικής έκτασης της υπό μελέτης περιοχής εμπίπτει σε Ζώνες Προστασίας (Ζ1: 12,3%, Ζ2:
0,2%, Ζ3: 5%, Ζ3‐ΠΤ: 0,8% και Ζ4‐ΠΦ: 19%) ενώ, ποσοστό της τάξης του 27% καλύπτεται
από το Δίκτυο «Natura 2000». Στο Χάρτη 4 πιο κάτω, φαίνονται (με διαβαθμίσεις του
πράσινου) οι εκτάσεις των Ζωνών Προστασίας, οι Ακτές και Περιοχές Προστασίας της
Φύσης καθώς και η έκταση της περιοχής που καταλαμβάνει το Δίκτυο «Natura 2000» (με
διαγράμμιση), στην περιοχή μελέτης.
3.5.2.2 H παράκτια περιοχή της Τοξεύτρας, η οποία περιλαμβάνει σημαντικούς βιότοπους
ωοτοκίας θαλάσσιων χελωνών, προστατεύεται ως Περιοχή Προστασίας της Φύσης (ΠΦ), με
βάση την ΑΔΠ 1934/01.12.1990. Το θαλάσσιο απόθεμα της περιοχής, καλύπτει περιοχή
περίπου 10 km της ακτογραμμής, μέχρι και την περιοχή της Λάρας (διοικητικά όρια Ίνειας),
συμπεριλαμβάνοντας τις πιο σημαντικές παραλίες ωοτοκίας της πράσινης χελώνας και της
χελώνας Caretta caretta. Η εν λόγω περιοχή, έχει ορισθεί ως Περιοχής Ειδικής Προστασίας,
με βάση τη Σύμβαση της Βαρκελώνης (Κατάλογος της UNEP) ενώ έχει ενταχθεί στον
Κατάλογο των Ειδικών Προστατευόμενων Περιοχών Μεσογειακού Ενδιαφέροντος (SPAMI‐
Special Protection Area of Mediterranean Importance).
3.5.2.3 Περαιτέρω σημειώνεται ότι, τμήμα της υπό μελέτη περιοχής, εμπίπτει στην περιοχή του
Δικτύου «Natura 2000», με την ονομασία «4‐10 Χερσόνησος Ακάμα», η οποία περιλαμβάνει
Τόπο Κοινοτικής Σημασίας (ΤΚΣ/SCI‐ CY4000010), με συνολικό εμβαδόν 1.156 εκτάρια και
Ζώνη Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ/SPA‐ CY4000023), με εμβαδόν 1.252 εκτάρια. Το «Natura
2000», αποτελεί ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα και αφορά δίκτυο περιοχών για την προστασία
και διαχείριση της φύσης και της βιοποικιλότητας. Το πανευρωπαϊκό αυτό Δίκτυο
εγκαθιδρύθηκε το 1992, στις χώρες μέλη της ΕΕ, με την υιοθέτηση της Ευρωπαϊκής Οδηγίας
92/43/ΕΟΚ (Οδηγία Οικοτόπων), η οποία καλύπτει και μέρος της Οδηγίας 2009/147/ΕΚ
(Οδηγία Αγρίων Πτηνών), σε ότι αφορά το Δίκτυο «Natura 2000», η οποία αργότερα
τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2006/105/ΕΚ. Η Κυπριακή Δημοκρατία, εναρμονίστηκε με το
σχετικό Ευρωπαϊκό κεκτημένο, με την υιοθέτηση του περί Προστασίας και Διαχείρισης της
Φύσης και της Άγριας Ζωής Νόμου (153(Ι)/2003) και του περί Προστασίας και Διαχείρισης
Αγρίων Πτηνών και Θηραμάτων Νόμου (152(I)/2003).
3.5.2.4 Οι καθ’ ύλην αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες για την προώθηση και διαχείριση των περιοχών
του Δικτύου «Natura 2000», είναι το Τμήμα Περιβάλλοντος, η Υπηρεσία Θήρας και Πανίδας
αλλά και το Τμήμα Δασών, με αρμοδιότητες για τη δασική κυρίως περιοχή. Μέσα στο
πλαίσιο αυτό, το Τμήμα Περιβάλλοντος προώθησε την εκπόνηση μελέτης με τίτλο
«Διαχειριστικό Σχέδιο για την περιοχή του Δικτύου Natura 2000 ‐ Χερσόνησος Ακάμα», στην
οποία περιλήφθηκαν και τα τρία Κρατικά Δάση της Χερσονήσου, δηλ. το Δάσος Ακάμα, το
Δάσος Πέγειας και το Δάσος Μελέτη. Το εν λόγω Διαχειριστικό Σχέδιο, ολοκληρώθηκε περί
τον Απρίλιο 2016, ωστόσο η υιοθέτησή του, με την έκδοση σχετικού Διατάγματος από τον
Υπουργό Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, ακόμα εκκρεμεί. Σημειώνεται
επίσης ότι, αντίστοιχο Διαχειριστικό Σχέδιο έχει εκπονηθεί (περί το Σεπτέμβριο 2016), από
την Υπηρεσία Θήρας και Πανίδας του Υπουργείου Εσωτερικών, για την περιοχή Ζώνης
Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ/SPA) που καλύπτει την περιοχή «Natura 2000» για άγρια πτηνά.
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3.5.2.5 Άξιον αναφοράς είναι και το γεγονός ότι, το Υπουργικό Συμβούλιο, με την υπ’ αρ. 80.462/
21.03.2016 Απόφασή του, προχώρησε στην κήρυξη, όλων των κρατικών τεμαχίων γης εντός
του Δικτύου «Natura 2000», στην περιοχή της Χερσονήσου του Ακάμα, σε «Εθνικό Δασικό
Πάρκο Ακάμα». Παράλληλα και στο πλαίσιο της Απόφασής του με αρ. 80.041/ 11.01.2016,
προωθήθηκε και η εκπόνηση του Σχεδίου για την Αειφόρο Ανάπτυξη του Εθνικού Δασικού
Πάρκου Ακάμα, το οποίο στο παρόν στάδιο, τυγχάνει επεξεργασίας από το καθ’ ύλην
αρμόδιο Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ώστε ακολούθως να
προωθηθεί στο Υπουργικό Συμβούλιο για έγκριση και εφαρμογή. Το Σχέδιο αυτό, αφορά
στο σχεδιασμό και ορθολογιστική αξιοποίηση της περιοχής του Εθνικού Δασικού Πάρκου
Ακάμα.
ΧΑΡΤΗΣ 4 – ΖΩΝΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ «NATURA 2000» ΔΗΜΟΥ ΠΕΓΕΙΑΣ

3.5.3

Εδάφη και Γεωλογία

3.5.3.1 Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της μελέτης του Τμήματος Γεωλογικής Επισκόπησης, για τις
κατολισθήσεις στην Επαρχία Πάφου, στα ανατολικά της περιοχής μελέτης, εντοπίζεται
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σημαντικός αριθμός παλαιών και νέων (ενεργών και ανενεργών) κατολισθήσεων. Παρόλα
αυτά, για τις περιοχές των εντοπισμένων κατολισθήσεων, δεν υπάρχει εισήγηση να
αποκλειστούν από οποιαδήποτε ανάπτυξη. Σύμφωνα με το Τμήμα Γεωλογικής
Επισκόπησης, οι περιοχές αυτές, έχουν ενταχθεί σε Ζώνες Γεωλογικής Καταλληλότητας, για
τις οποίες θα ζητείται, αναλόγως η εκπόνηση γεωλογικής/γεωτεχνικής μελέτης, πριν από
την ανάπτυξη ή/και εφαρμογή των κατάλληλων εξειδικευμένων μέτρων θεμελίωσης. Οι
περιοχές αυτές φαίνονται στο Χάρτη 5, που ακολουθεί.
3.5.3.2 Επιπρόσθετα και όπως επισημαίνει το Τμήμα Γεωλογικής Επισκόπησης, ολόκληρη η
παράκτια περιοχή του Δήμου Πέγειας, υπόκειται δυνητικά σε θαλάσσια‐ κυματική
διάβρωση, γεγονός που θα πρέπει να λαμβάνεται ουσιωδώς υπόψη, σε πιθανές
μελλοντικές αναπτύξεις.
ΧΑΡΤΗΣ 5‐ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΕΓΕΙΑΣ

3.5.4

Γεωμορφώματα, Ορυκτοί και Υδάτινοι Πόροι και Σεισμικότητα

3.5.4.1 Γεωμορφώματα: Στην περιοχή μελέτης εντοπίζεται ο ασβεστόλιθος Τέρρας, που δεσπόζει
στο κεντρικό τμήμα της περιοχής του Δήμου και ο οποίος αποτελεί σημαντικό φυσικό
ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΤΟΠΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΕΓΕΙΑΣ
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χαρακτηριστικό της περιοχής, το οποίο θα πρέπει να διατηρηθεί.
3.5.4.3 Ορυκτοί Πόροι: Σχετικά με τους ορυκτούς πόρους, αυτοί αποτελούνται από αποθέματα
υφαλογενούς ασβεστόλιθου ο οποίος όμως εμπίπτει εντός περιοχών που επιτρέπεται
οικιστική ανάπτυξη, γεγονός που τον καθιστά μη αξιοποιήσιμο.
3.5.4.4 Συναφώς αναφέρεται ότι, σύμφωνα με τον Προϊστάμενο της Υπηρεσίας Μεταλλίων, στην
περιοχή του υπό εκπόνηση Τοπικού Σχεδίου, δεν υπάρχουν λατομεία σε ισχύ. Ωστόσο,
παλαιότερα λειτουργούσαν στην περιοχή πέντε λατομεία επιχωματώσεων, στην περιοχή
Μέλανος, .
3.5.4.5 Υδάτινοι Πόροι: Στην περιοχή απαντάται το υπόγειο υδατικό σύστημα των ασβεστόλιθων
της Πέγειας (ασβεστολιθικός υδροφορέας του Αγίου Γεωργίου και παραλιακός
υδροφορέας), το οποίο περιορίζεται στο βόρειο‐βορειοδυτικό τμήμα της Κοινότητας. Το
υπόγειο νερό της περιοχής δεν παρουσιάζει οποιοδήποτε σημαντικό ποιοτικό πρόβλημα.
Ωστόσο, αξίζει να σημειωθεί ότι, το νοτιότερο τμήμα του Δήμου, αποτελεί μέρος της
Ευπρόσβλητης σε Νιτρορύπανση Ζώνης (ΕΝΖ) της Πέγειας. Στο Χάρτη 6, πιο κάτω,
δεικνύεται η υπό αναφορά περιοχή.
ΧΑΡΤΗΣ 6 –ΥΠΟΓΕΙΟ ΥΔΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΗΜΟΥ ΠΕΓΕΙΑΣ

3.5.4.6 Σεισμικότητα: Η σεισμικότητα μιας περιοχής, αναφέρεται στη συχνότητα και το μέγεθος
των τοπικών σεισμών της περιοχής, για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Η σεισμική
επικινδυνότητα, είναι η αναμενόμενη τιμή της σεισμικής έντασης ή της ισχυρής σεισμικής
κίνησης, σε ορισμένο χρονικό διάστημα με ορισμένη πιθανότητα υπέρβασης της τιμής.
Σύμφωνα με το σχετικό πακέτο και τα προσαρτήματα Ευρωκωδίκων, η περιοχή του Δήμου
Πέγειας βρίσκεται στην υψηλότερη ζώνη σεισμικού κινδύνου.
3.5.5

Εν πάση περιπτώσει και όπως ήδη έχει επισημανθεί και ανωτέρω, το φυσικό περιβάλλον,
αποτελεί για την περιοχή μελέτης, το κυριότερο συγκριτικό της πλεονέκτημα, το οποίο
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χρήζει ανάδειξης και προστασίας. Ως εκ τούτου, στον τομέα αυτό, βασική επιδίωξη του
Τοπικού Σχεδίου Πέγειας, θα πρέπει να είναι αφενός ο εμπλουτισμός και σωστή διαχείριση
του φυσικού πλούτου, μέσα από στοχευμένες πολιτικές και δράσεις και αφετέρου η
προώθηση δραστηριοτήτων που συσχετίζονται με το περιβάλλον, όπως Περιβαλλοντικά
Κέντρα Έρευνας και Ενημέρωσης, Εκπαιδευτικά Κέντρα κ.α., σε κατάλληλα επιλεγμένες
περιοχές του Σχεδίου. Νοείται ότι, οι πρόνοιες των Διαχειριστικών Σχεδίων, που έχουν
εκπονηθεί (βλ. παράγραφο 3.5.2.4, πιο πάνω), για τις περιοχές του Δικτύου «Natura 2000»
και εμπίπτουν στα διοικητικά όρια Πέγειας, θα πρέπει να συσχετιστούν με αντίστοιχες
πολεοδομικές πολιτικές και δράσεις, στο πλαίσιο του υπό εκπόνηση Τοπικού Σχεδίου.

3.6

Ανθρωπογενές Περιβάλλον

3.6.1

Πολεοδομικές Ζώνες και Χρήσεις Γης

3.6.1.1 Όπως ήδη αναφέρθηκε και στην Εισαγωγή της παρούσας Έκθεσης, εντός των διοικητικών
ορίων του Δήμου Πέγειας, ισχύουν και εφαρμόζονται σήμερα, οι πρόνοιες του Τοπικού
Σχεδίου Πάφου 2013, για την περιοχή του Κόλπου των Κοραλλίων και οι πρόνοιες της
Δήλωσης Πολιτικής για την Ύπαιθρο σε συνδυασμό με τις Εγκριμένες Πολεοδομικές Ζώνες
Πέγειας του 2008, για την υπόλοιπη περιοχή του Δήμου. Στο Χάρτη 7, που ακολουθεί,
φαίνονται οι εν ισχύ Πολεοδομικές Ζώνες ολόκληρης της έκτασης του Δήμου Πέγειας.
ΧΑΡΤΗΣ 7 – ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ ΖΩΝΕΣ ΠΕΓΕΙΑΣ
: Οικιστικές Ζώνες
: Παραθεριστικές Ζώνες
: Άξονες Εμπορικής
Δραστηριότητας
: Τουριστικές Ζώνες
: Γεωργικές Ζώνες
: Βιοτεχνικές Ζώνες
: Κτηνοτροφικές Ζώνες
: Ζώνες Προστασίας

3.6.1.2 Από την ανάλυση των δεδομένων, διαφαίνεται η επικράτηση των Ζωνών Προστασίας, με
ποσοστό 37,3% επί της συνολικής έκτασης της περιοχής μελέτης καθώς και της Ζώνης
Υπαίθρου, με ποσοστό 34,2%. Οι Οικιστικές Ζώνες σε συνδυασμό με τις καθορισμένες
Παραθεριστικές Ζώνες (σ.σ. οι οποίες για σκοπούς απλούστευσης θα αναφέρονται ως
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ως οικισμό με την παραλια
ακή τουριστικκή περιοχή το
ου Κόλπου τω
ων
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Κοραλλιών, οι υπόλοιπες αποτελούν ουσιαστικά θύλακες Ζωνών Ανάπτυξης, εντός Ζωνών
Υπαίθρου.
3.6.2.3 Από την άλλη, η μεγάλη διασπορά κατοικιών, με τη μορφή της μεμονωμένης κατοικίας (σ.σ.
η οποία σε πολλές περιπτώσεις χρησιμοποιείται άτυπα ως τουριστικό κατάλυμα/ έπαυλη),
εντοπίζεται στη μεγαλύτερη της έκταση, εντός της περιοχής όπου έχει υλοποιηθεί Σχέδιο
Γεωργικού Αναδασμού (βλ. Πολεοδομική Ζώνη Ζ1 στα νοτιοδυτικά του οικισμού),
δημιουργώντας μια εικόνα άναρχης ανάπτυξης, η οποία χρήζει ουσιαστικής ρύθμισης.
3.6.2.4 Προβλήματα οργάνωσης της ανάπτυξης και λειτουργικότητας, αποτέλεσμα κυρίως της
γοργής οικοδομικής ανάπτυξης των τελευταίων χρόνων, εντοπίζονται σε ολόκληρη την
έκταση του Δήμου Πέγειας. Μερικά από τα κυριότερα προβλήματα ‐τα οποία βεβαίως
συναντώνται διαχρονικά σε όλες τις νέες /περιμετρικές περιοχές ανάπτυξης των οικισμών‐
είναι η ασυνέχεια της ανάπτυξης (παρεμβολή πολύ αραιά δομημένων ή και αναξιοποίητων
εκτάσεων/θυλάκων γης κ.α.), τα μεμονωμένα, ανεπαρκή και αποσπασματικά στοιχεία
βασικής δημόσιας υποδομής (οδικό δίκτυο, πεζοδρόμια, πεζόδρομοι, χώροι πρασίνου,
πλατείες κ.α.) καθώς και η συνύπαρξη λειτουργικά μη συμβατών χρήσεων, ιδιαίτερα εντός
παλαιότερων οικιστικών περιοχών.
3.6.2.5 Βασική επιδίωξη, η βελτίωση της ποιότητας ζωής του τοπικού πληθυσμού και η
διασφάλιση της περαιτέρω ανάπτυξης της περιοχής, με βάση τις αρχές της αειφορίας.
Ιδιαίτερη έμφαση θα πρέπει να δοθεί στην παροχή ενός ασφαλούς, λειτουργικού και καλά
σχεδιασμένου δικτύου δημόσιων ανοικτών χώρων/πλατειών, στη διατήρηση του
χαρακτήρα/ φυσιογνωμία περιοχής καθώς και στην ανάδειξη του παραδοσιακού κέντρου
του οικισμού. Παράλληλα, η προστασία του φυσικού περιβάλλοντος (έντονη τοπογραφία,
πλούσια θαμνώδης και δασική βλάστηση), θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη στον
πολεοδομικό σχεδιασμό.

3.7

Πολιτιστική Κληρονομιά

3.7.1

Τα μνημεία του δομημένου περιβάλλοντος, όπως και τα στοιχεία του φυσικού
περιβάλλοντος, προσδιορίζουν την ταυτότητα της κάθε περιοχής και λειτουργούν ως κοινή
μνήμη των κατοίκων αλλά και ισχυρός δεσμός τους με τον χώρο. Ξεχωριστό σημείο
αναφοράς της Πέγειας αποτελεί η Βρύση των Πεγειώτισσων, η οποία κτίστηκε το 1907 στη
θέση μιας υφιστάμενης παλαιότερης ενώ άξια αναφοράς είναι και το κτήριο του Παλαιού
Δημοτικού Σχολείου2 και οι διατηρητέες οικοδομές που εντοπίζονται στον παραδοσιακό
πυρήνα του οικισμού.

3.7.2

Επιπρόσθετα στην υπό μελέτη περιοχή εντοπίζεται μεγάλος αριθμός εκκλησιών και
παρεκκλησιών όπως, η Εκκλησία των Εισοδίων της Θεοτόκου, της Παναγίας
Ζαλακιώτισσας, της Παναγίας Αγριδιώτισσας, της Αγίας Αικατερίνης, της Αγίας
Παρασκευής, του Αγίου Ηλία, του Αγίου Δημητρίου, του Τιμίου Σταυρού του Αγίου
Γεωργίου (παλαιά και νέα), της Οσίας Ματρώνας και το Θρονί της Παναγίας.

2

Το κτήριο του Παλαιού Δημοτικού Σχολείου αναστηλώθηκε πρόσφατα και πλέον λειτουργεί ως Αίθουσα
Πολλαπλών Χρήσεων και Δημοτική Βιβλιοθήκη. Το Έργο αυτό, συνολικής αξίας €1.500.000 περίπου,
προωθήθηκε και συγχρηματοδοτήθηκε από τα Ευρωπαϊκά Ταμεία, με συντονιστή την Επαρχιακή Διοίκηση
Πάφου.
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3.7.3

Σύμφωνα με το Τμήμα Αρχαιοτήτων, στην Πέγεια υπάρχουν τρία (3) Αρχαία Μνημεία
Πίνακα Α΄ [πρόκειται για τα κατάλοιπα αρχαίου οικισμού της Ύστερης Εποχής του Χαλκού
στην τοποθεσία «Παλαιόκαστρο – Μάα», τμήματα του χώρου και των καταλοίπων της
αρχαίας πόλεως των Ρωμαϊκών Παλαιοχριστιανικών χρόνων στην τοποθεσία "Άγιος
Γεώργιος" και τα κατάλοιπα Χαλκολιθικού, Ελληνιστικού, Ρωμαϊκού και Μεσαιωνικού
οικισμού και οχυρώσεις που βρίσκονται στη νησίδα γνωστή ως "Γερόνησος" ]. Επίσης, στην
περιοχή υπάρχουν και έξι (6) Αρχαία Μνημεία Πίνακα Β΄ [πρόκειται για τα κατάλοιπα
αρχαίου οικισμού της Ύστερης Εποχής του Χαλκού στην τοποθεσία "Παλαιόκαστρο – Μάα",
το χώρο και τα κατάλοιπα του αρχαίου οικισμού και νεκροταφείου στις τοποθεσίες "Άγιος
Γεώργιος" και "Καφίζης", το χώρο και τα κατάλοιπα αρχαίου νεκροταφείου, τις αρχαίες
λιμενικές εγκαταστάσεις και νεώριο στην τοποθεσία "Μανίκις", τους αρχαίους λαξευτούς
τάφους στην τοποθεσία «Μελέτης» και την εκκλησία του Αγίου Γεωργίου]. Σημειώνεται
ότι, η περιοχή «Παλαιόκαστρο – Μάα», αποτελεί Ελεγχόμενη Περιοχή του Τμήματος
Αρχαιοτήτων.

3.7.4

Βασική επιδίωξη, η κατάλληλη προβολή και ανάδειξη των Μνημείων αυτών, τα οποία
συμβάλλουν στην διατήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς, συμβάλλουν στην
αναγνωρισιμότητα του τόπου και συντελούν στη διαμόρφωση ενός φιλικού και ελκυστικού
τοπίου, τόσο για τον μόνιμο πληθυσμό όσο και για τους επισκέπτες της περιοχής.

3.8

Οδικό Δίκτυο‐Κυκλοφορία

3.8.1

Ο Δήμος Πέγειας αποτελεί περιφερειακό Δήμο του κύριου αστικού συγκροτήματος της
πόλης της Πάφου. Η Πάφος λειτουργεί λοιπόν, για την υπό μελέτη περιοχή, ως ένα
Μητροπολιτικό Κέντρο, με όλες τις συνεπαγόμενες εξαρτήσεις που δυνατό να προκύπτουν
για περιοχή, περιλαμβανομένου και της ανάγκης για διασύνδεση με ένα ασφαλές,
λειτουργικό και ταχείας κυκλοφορίας υπεραστικό οδικό δίκτυο.

3.8.2

Στο πλαίσιο αξιολόγησης του οδικού δικτύου Πέγειας, εντοπίζονται τα ακόλουθα
προβλήματα:
α)
Η ελλιπής ανάπτυξη ενός ιεραρχημένου οδικού δικτύου. Το υφιστάμενο οδικό
δίκτυο ακολουθεί, κατά κύριο λόγο, το ακτινωτό σύστημα, το οποίο συγκλίνει στο κέντρο
του οικισμού. Αυτό συνίσταται βασικά από τις Λεωφόρους Μιχαλάκη Κυπριανού και
Γρηγόρη Αυξεντίου που αποτελούν και την είσοδο / έξοδο της Πέγειας καθώς και τις
Λεωφόρους Ακάμαντος και Τάσου Μάρκου, που αποτελούν ουσιαστικά τη σύνδεση του
κυρίως οικισμού με την παραλιακή περιοχή.
β)
Οι ελλιπείς/ μη ικανοποιητικοί δρόμοι. Οι υφιστάμενες χαράξεις υπολείπονται
κρίσιμων υποδομών (επιπρόσθετες λωρίδες διακίνησης, ειδικές λωρίδες για δεξιόστροφες
κινήσεις, πεζοδρόμια, ποδηλατόδρομοι κ.τ.λ.). Το σύστημα αυτό οδηγεί στη διαμπερή
κυκλοφορία, με αποτέλεσμα την επιβάρυνση του παραδοσιακού πυρήνα του οικισμού και
τη μη ικανοποιητική σύνδεση των επιμέρους περιοχών του Τοπικού Σχεδίου μεταξύ τους.
γ)
Η απουσία ολοκληρωμένων δικτύων ποδηλατοδρόμων, πεζοδρόμων και
πεζοδρομίων καθιστά το περπάτημα και την ποδηλατοκίνηση μη ρεαλιστική εναλλακτική
επιλογή διακίνησης.
δ)
Ο συνδυασμός των πιο πάνω, δεν επιτρέπει εύκολα την υιοθέτηση, σε μεγάλη
κλίμακα, προγραμμάτων κυκλοφοριακής διαχείρισης (συστήματα μονοδρόμησης, μέτρα
κυκλοφοριακής ύφεσης, ρύθμιση της στάθμευσης κατά μήκος δρόμων κ.ο.κ.) που θα
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επιτρέψουν την καλύτερη και αποδοτικότερη αξιοποίηση του διαθέσιμου χώρου για
διακίνηση.

3.8.3

Βασική επιδίωξη, η εξασφάλιση ενός σύγχρονου και ασφαλούς οδικού δικτύου που να
εξυπηρετεί τις τοπικές ανάγκες, ειδικότερα με τη διάνοιξη περίκλειστων περιοχών εντός
Ορίου Ανάπτυξης αλλά και τις περιφερειακές ανάγκες της περιοχής. Ταυτόχρονα, θα πρέπει
να διασφαλισθεί η δημιουργία ενός δικτύου ποδηλατοδρόμων, η ενθάρρυνση
εναλλακτικών μέσων διακίνησης (πέραν του ιδιωτικού αυτοκινήτου) και η λήψη
κατάλληλων μέτρων διαχείρισης και ύφεσης της κυκλοφορίας, ειδικότερα στις ευαίσθητες
περιβαλλοντικά και πολιτιστικά περιοχές.

3.9

Στέγαση και Οικιστική Ανάπτυξη

3.9.1

Η στέγαση και η προσφορά ικανοποιητικού ποσοστού γης για κάλυψη των μελλοντικών
στεγαστικών αναγκών της υπό μελέτη περιοχής, αποτελεί ένα από τα ουσιώδη στοιχεία του
πολεοδομικού σχεδιασμού. Η οικιστική ανάπτυξη και ο καθορισμός Οικιστικών Ζωνών,
αποτελούν στοιχεία κρίσιμης σημασίας για τις περιοχές του νέου Τοπικού Σχεδίου, καθώς
αφορούν στις μεγαλύτερες σε έκταση ζώνες εντός Περιοχών Ανάπτυξης, επί των οποίων θα
κριθεί η αποτελεσματικότητα των προνοιών του Σχεδίου. Εξάλλου, ο καθορισμός
Οικιστικών Ζωνών σε ένα Σχέδιο Ανάπτυξης, αποτελεί βασικό στοιχείο πολεοδομικής
οργάνωσης, με βάση το οποίο θα οργανωθούν και αναπτυχθούν και άλλες χρήσεις.

3.9.2

Σύμφωνα με την τελευταία Απογραφή Πληθυσμού του 2011, της Στατιστικής Υπηρεσίας, το
σύνολο των κατοικιών στο Δήμο Πέγειας ανέρχεται στις 6.9353. Από αυτές, οι 1.666
κατοικίες χρησιμοποιούνται για συνήθη διαμονή, 2.586 αποτελούν εξοχική ή δεύτερη
κατοικία, 1.251 διατίθενται για τουριστικούς σκοπούς ενώ 1.423 κατοικίες παραμένουν
κενές.

3.9.3

Ο Δήμος Πέγειας παρουσιάζει τάσεις οικιστικής επέκτασης τόσο προς τα νότια όσο και
προς τα δυτικά, καθώς στα βόρεια του οικισμού, βρίσκονται τα Κρατικά Δάση Πέγειας και
Μελέτη, καθώς και μεγάλες Ζώνες Προστασίας, που περιορίζουν την οποιαδήποτε
ανάπτυξη. Ωστόσο, οι υφιστάμενες πολεοδομικές ζώνες, που διατίθενται για οικιστική
ανάπτυξη, προσφέρουν τη δυνατότητα στέγασης πληθυσμού πολλαπλάσιου από εκείνο
που προβλέπεται ότι θα διαμένει στην περιοχή του Τοπικού Σχεδίου Πέγειας, το 2025. Στον
Πίνακα 6 που ακολουθεί, παρατίθενται εναλλακτικές εκτιμήσεις της χωρητικότητας των
υφιστάμενων Οικιστικών Ζωνών.

3.9.4

Εντούτοις, παρά τη φαινομενικά μεγάλη έκταση της μη αναπτυγμένης οικιστικής γης, σε
πολλές περιπτώσεις, υπάρχει πρόβλημα άμεσης διάθεσης της γης αυτής για ανάπτυξη λόγω
του συστήματος διακατοχής της και της κατακράτησης από τους ιδιοκτήτες, αλλά και λόγω
μη επαρκούς και κατάλληλης πρόσβασης, ως αποτέλεσμα ελλιπούς υποδομής, οδικών
δικτύων και σε ορισμένες περιπτώσεις, έντονης τοπογραφίας.

3.9.5

Στο σημείο αυτό, αναφορά αξίζει να γίνει και στο φαινόμενο που παρατηρείται, στα δυτικά
και νοτιοδυτικά της υπό μελέτη περιοχής, με την εκτεταμένη ανάπτυξη κατοικιών, με τη

3

Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, 9 κατοικίες από το σύνολο των 6.935 προορίζονται προς κατεδάφιση.
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μορφή της μεμονωμένης κατοικίας4. Οι αναπτύξεις αυτές, εντοπίζονται διάσπαρτες κυρίως
στην περιοχή όπου έχει διενεργηθεί Σχέδιο Γεωργικού Αναδασμού (Πολεοδομική Ζώνη Ζ1).
Το φαινόμενο αυτό είναι αρκετά έντονο στην περιοχή και χρήζει άμεσης πολεοδομικής
ρύθμισης ώστε, να περιοριστεί ‐κατά πρώτο‐ η διασπορά της ανάπτυξης και ‐κατά δεύτερο‐
να οργανωθεί λειτουργικά η περιοχή, με τρόπο που να εξυπηρετεί ορθολογιστικά της
πραγματικές ανάγκες της. Στην Αεροφωτογραφία 1, που ακολουθεί, φαίνονται οι
οικοδομικές αναπτύξεις, που έχουν ήδη ανεγερθεί εντός της υπό αναφορά περιοχής
(Περιοχή Γεωργικού Αναδασμού), οι οποίες φαίνεται να παρουσιάζουν πυκνότητα της
τάξης του 0,34 κατοικίες / εκτάριο.
ΑΕΡΟΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ 1‐ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΝΑΔΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΓΕΙΑΣ

3.9.6

Τα βασικότερα προβλήματα που έχουν εντοπιστεί στον τομέα της οικιστικής ανάπτυξης
είναι:
(α)

Η μεγάλη έκταση των περιοχών οικιστικής ανάπτυξης που συντείνει στο φαινόμενο
της διάσπαρτης και ασυνεχούς ανάπτυξης.

(β)

Η μη ικανοποιητική εξυπηρέτηση των περιοχών οικιστικής ανάπτυξης από τοπικές
διευκολύνσεις και υποδομές (περίκλειστες περιοχές).

(γ)

Η έντονα διάσπαρτη οικιστική ανάπτυξη που παρατηρείται στις περιοχές όπου έχει
διενεργηθεί Γεωργικός Αναδασμός (δυτικά του λειτουργικού κέντρου του
οικισμού).

(δ)

Η αρχιτεκτονική ανομοιογένεια ή και αισθητική υποβάθμιση κάποιων περιοχών, με
έμφαση το κέντρο του οικισμού.

4

Μεγάλος αριθμός των κατοικιών αυτών, φαίνεται ότι χρησιμοποιούνται άτυπα ως ενοικιαζόμενες
«τουριστικές επαύλεις»
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ΠΕΓΕΙΑ

ΕΜΒΑΔΟΝ
ΟΙΚΙΣΤΙΚΩΝ
ΖΩΝΩΝ (τ.μ.)

ΩΦΕΛΙΜΟ
ΕΜΒΑΔΟΝ
ΟΙΚΙΣΤΙΚΩΝ
ΖΩΝΩΝ (τ.μ.)

9.996.133

1.963.737

3.953

ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ
2025

ΤΟΠΙΚΗ
ΑΡΧΗ

ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ
2011

ΠΙΝΑΚΑΣ 6‐ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΙΣ ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΟΙΚΙΣΤΙΚΕΣ ΖΩΝΕΣ ΤΗΣ ΠΕΓΕΙΑΣ
ΣΥΝΟΛΟ
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
1 ΜΕΘΟΔΟΣ

2 ΜΕΘΟΔΟΣ

7.827

28.572

39.501

η

ΣΥΝΟΛΟ
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
η

Σημείωση: (1) Το εμβαδόν των Οικιστικών Ζωνών υπολογίστηκε από τον Χάρτη νέας κτηματικής βάσης.
(2) Στο εμβαδόν των Οικιστικών Ζωνών συνυπολογίστηκε και το εμβαδόν των Παραθεριστικών Ζωνών
(3) Το ωφέλιμο / δομήσιμο εμβαδόν της κάθε Οικιστικής Ζώνης, υπολογίζεται ως το 60% του εμβαδού της
Ζώνης επί τον καθορισμένο συντελεστή δόμησης.
(4) Η εκτίμηση του πληθυσμού για το 2025 προκύπτει στη βάση της εκτίμησης του Τμήματος Πολεοδομίας και
Οικήσεως‐ βλ. Πίνακα 3 πιο πάνω.
(5) Στην 1η Μέθοδο, η προβλεπόμενη χωρητικότητα σε πληθυσμό, υπολογίζεται με την παραδοχή μέσου
εμβαδού οικιστικής μονάδας τα 200 τ.μ. και 2,91 άτομα ανά οικιστική μονάδα.
η
(6) Στην 2 Μέθοδο, η προβλεπόμενη χωρητικότητα σε πληθυσμό, υπολογίζεται με την παραδοχή ότι, στις
Οικιστικές Ζώνες Η2, Η3 αναλογούν 42 άτομα/ 10.000 τ.μ. και ενώ στις υπόλοιπες Οικιστικές Ζώνες (Η5, Η6,
Η7) και στις Παραθεριστικές Ζώνες (Π1, Π2, Π3α), αναλογούν 28 άτομα/ 10.000 τ.μ

3.9.6

Βασική επιδίωξη στον τομέα αυτό, είναι η προώθηση της οργανωμένης και συμπαγούς
οικιστικής ανάπτυξης, η ποιοτική και αισθητική αναβάθμιση καθώς και η ορθολογιστική
οργάνωση των καθορισμένων οικιστικών περιοχών αλλά και ο εμπλουτισμός τους, με τις
απαραίτητες υποδομές και διευκολύνσεις. Παράλληλα, η διεύρυνση των ευκαιριών
απόκτησης στέγης, από όλες τις ομάδες του πληθυσμού, με έμφαση στις ομάδες με χαμηλά
εισοδήματα, αποτελεί μια ακόμα βασική επιδίωξη στον τομέα της στέγασης και της
Οικιστικής Ανάπτυξης.

3. 10 Εμπόριο, Υπηρεσίες και Τουρισμός
3.10.1 Οι εμπορικές και γραφειακές αναπτύξεις που εντοπίζονται στην υπό μελέτη περιοχή, είναι
χωροθετημένες κυρίως στο λειτουργικό κέντρο του οικισμού, περιμετρικά της κεντρικής
πλατείας ή ακόμα και στην τουριστική περιοχή του Κόλπου των Κοραλλίων. Οι αναπτύξεις
αυτές, εξυπηρετούν, κατά κύριο λόγο, τις ανάγκες των κατοίκων του Δήμου και
δευτερευόντως των γειτονικών κοινοτήτων, στα βόρεια και βορειοανατολικά του Δήμου
Πέγειας.
3.10.2 Βασική επιδίωξη στον τομέα του εμπορίου και των υπηρεσιών, αποτελεί η εισαγωγή νέων
χωροθετικών πολιτικών για την ικανοποιητική εξυπηρέτηση καθορισμένων περιοχών
κατοικίας και η προώθηση εναλλακτικών κατηγοριών εμπορικής ανάπτυξης, με βάση τις
σύγχρονες τάσεις και ανάγκες του τοπικού πληθυσμού.
3.10.3 Από την άλλη και σε σχέση με τον τουρισμό αναφέρεται ότι, οι τουριστικές αναπτύξεις στην
υπό μελέτη περιοχή, εντοπίζονται διάσπαρτες εντός των καθορισμένων Τουριστικών Ζωνών
της περιοχής [σ.σ. Τουριστικές Ζώνες, όπως φαίνεται και στο Χάρτη Πολεοδομικών Ζωνών
(Χάρτης 7) υφίστανται στην περιοχή του Κόλπου των Κοραλλίων, στην περιοχή των
Θαλασσινών Σπηλιών και στην περιοχή Αγίου Γεωργίου Πέγειας].
3.10.4 Ταυτόχρονα και όπως ήδη έχει σημειωθεί και στην παράγραφο 3. 9.5 πιο πάνω, ένα είδος
άτυπης τουριστικής ανάπτυξης, με τη μορφή «τουριστικών επαύλεων», εντοπίζεται και
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εκτός των καθορισμένων Τουριστικών Ζωνών, στα νότια και νοτιοδυτικά της περιοχής
μελέτης. Οι αναπτύξεις αυτές, ρυθμίζονται στο πλαίσιο της πολιτικής της μεμονωμένης
κατοικίας, με βάση την οποία και είχαν αδειοδοτηθεί. Ωστόσο, το γεγονός ότι, μεγάλος
αριθμός αυτών, φαίνεται να χρησιμοποιείται για τουριστικούς σκοπούς, θα πρέπει να
ληφθεί ουσιωδώς υπόψη στο πλαίσιο του υπό εκπόνηση Σχεδίου.
3.10.5 Αδιαμφισβήτητα, ο τομέας του τουρισμού, αποτελεί για το Δήμο Πέγειας, μια από τις
σημαντικότερες οικονομικές δραστηριότητες, η οποία αναπτύχθηκε ιδιαιτέρως, τα
τελευταία τριάντα χρόνια5. Ωστόσο, η ραγδαία οικοδομική ανάπτυξη σε συνδυασμό με την
έλλειψη εφαρμογής ενός ρυθμιστικού κανονιστικού πλαισίου, οδήγησε σε άναρχη
ανάπτυξη με πολλαπλές ελλείψεις στο επίπεδο των δημόσιων υποδομών (πεζόδρομοι
διακίνησης πεζών, ποδηλατοδρόμοι, ανοικτοί χώροι πρασίνου) και οδικού δικτύου (μη
ικανοποιητικές συνδέσεις και προσβάσεις κυρίως προς την παραλία).
3.10.6 Βασική επιδίωξη στον τομέα του Τουρισμού, αποτελεί η διαμόρφωση ενός μοντέλου
αειφόρου τουριστικής ανάπτυξης που να διαλαμβάνει τον εκσυγχρονισμό, την αναβάθμιση
και τον εμπλουτισμό του τουριστικού προϊόντος. Παράλληλα, θα πρέπει να προωθηθούν
εναλλακτικές μορφές τουρισμού (περιπατητικός, ποδηλατικός, φυσιολατρικός,
αρχαιολογικός, τουρισμός περιπέτειας κ.α.) στη βάση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων
που παρουσιάζει η περιοχή μελέτης ενώ θα πρέπει να διαμορφωθούν και νέες πρόνοιες, με
στόχο τον προγραμματισμό και τη ρύθμιση της υφιστάμενης κατάστασης.

3.11

Μεταποίηση‐Εργαστήρια

3.11.1 Η μεταποίηση αποτελεί γενικά σημαντική οικονομική δραστηριότητα, επειδή μεταξύ
άλλων, προσφέρει ευκαιρίες για απασχόληση στον τοπικό πληθυσμό και συμβάλλει στην
ενίσχυση της τοπικής οικονομίας. Στην υπό μελέτη περιοχή, οι διάφορες βιοτεχνικές και
αποθηκευτικές αναπτύξεις, εντοπίζονται διάσπαρτες μέσα σε Ζώνες Ανάπτυξης,
δημιουργώντας ‐σε πολλές περιπτώσεις‐ προβλήματα οχληρίας αλλά και ασφάλειας (σ.σ.
λόγω και της διακίνησης οχημάτων από και προς τις αναπτύξεις αυτές)6.
3.11.2 Η καθορισμένη Βιοτεχνική Ζώνη Κατηγορίας Β (Πολεοδομική Ζώνη Ε1), η οποία αποτελεί
Βιοτεχνική Ζώνη συνήθους επηρεασμού του περιβάλλοντος, είναι χωροθετημένη στο
ανατολικό τμήμα του οικισμού. Η Ζώνη αυτή, αν και περιορισμένης έκτασης (7,23 εκτάρια)
δεν έχει μέχρι σήμερα αναπτυχθεί, λόγω και της απουσίας οδικού δικτύου και πρόσβασης.
Σε σχετική επιστολή του, το Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού έχει
επισημάνει την αναγκαιότητα της διατήρησης και ενεργοποίησης της Ζώνης αυτής (με
σχεδιασμό και υλοποίηση της αναγκαίας προσπέλασης αλλά και των άλλων αναγκαίων
υποδομών) για την ικανοποίηση των βιοτεχνικών αναγκών της περιοχής.

5

Ενδεικτικά αναφέρεται ότι, σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας (Απογραφή
Μητρώου Επιχειρήσεων 2016), στην υπό μελέτη περιοχή δραστηριοποιούνται 102 υποστατικά (ξενοδοχεία
και εστιατόρια).
6

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας (Απογραφή Μητρώου Επιχειρήσεων 2016)
αλλά και σύμφωνα με επίσημη πληροφόρηση από την Τοπική Αρχή (Δήμο Πέγειας), στην υπό μελέτη περιοχή,
δραστηριοποιούνται γύρω στα 15 υποστατικά που αφορούν ξυλουργεία, αλουμινένιες και μεταλλικές
κατασκευές και αρτοποιεία.
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3.12

Εκπαίδευση, Υπηρεσίες Κοινωνικής Μέριμνας και Δημόσιες Υπηρεσίες

3.12.1 Η παροχή ενός σύγχρονου και λειτουργικού εκπαιδευτικού συστήματος (υποδομή), που να
ικανοποιεί τις άμεσες αλλά και μελλοντικές ανάγκες της περιοχής, αποτελεί κύρια επιδίωξη
κάθε κοινότητας, πόσο μάλλον εκείνων που, είτε λόγω της θέσης τους ή του μεγέθους τους,
δεν εξαρτώνται από γειτονικές αστικές περιοχές και αγροτικά συμπλέγματα κοινοτήτων. Τα
εκπαιδευτικά ιδρύματα, ως χώροι, αποτελούν στοιχεία πολεοδομικής και κοινωνικής
οργάνωσης, καθώς επηρεάζουν σε σημαντικό βαθμό την οργάνωση των επιμέρους
περιοχών ή και του συνόλου των οικισμών.
3.12.2 Ο τομέας της εκπαίδευσης αποτελεί παράγοντα τοπικής σπουδαιότητας και σημασίας για
όλες τις κοινότητες, και ιδιαίτερα για την ανάδειξη της τοπικής τους ταυτότητας. Από τον
τομέα αυτό εξαρτάται ‐ως ένα βαθμό‐ η ενδογενής ανάπτυξη, η σταθερότητα και η
ευημερία μιας κοινότητας. Η διατήρηση βεβαίως του τοπικού πληθυσμού σε συνδυασμό με
την προσέλκυση νέων κατοίκων, αποτελούν παράγοντες στενά συνυφασμένους με τον
τομέα της εκπαίδευσης.
3.12.3 Στην υπό μελέτη περιοχή, λειτουργούν σήμερα ένα (1) δημόσιο δημοτικό σχολείο, (το
Δημοτικό Σχολείο Πέγειας) και ένα (1) δημόσιο νηπιαγωγείο, (το Δημόσιο Νηπιαγωγείο
Πέγειας). Παρά τις αυξητικές τάσεις στον αριθμό των μαθητών, δεν υπάρχει, σύμφωνα με
το καθ΄ ύλην αρμόδιο Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, ανάγκη ανέγερσης νέων
μονάδων. Σημειώνεται επίσης ότι στην περιοχή, λειτουργούν και ιδιωτικές σχολές
δημοτικής και μέσης εκπαίδευσης, οι οποίες ωστόσο δεν είναι εγκεκριμένες από το
Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού.
3.12.4 Στην περιοχή όμως, δε λειτουργεί κανένα σχολείο μέσης (Γενικής ή Τεχνικής) εκπαίδευσης
καθώς δε φαίνεται να τεκμηριώνεται η ανάγκη καθορισμού χώρου για δημόσιο σχολείο
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Οι μαθητές του Δήμου Πέγειας, φοιτούν στο Γυμνάσιο και
Λύκειο Έμπας. Οι μαθητές της περιοχής που επιθυμούν να φοιτήσουν σε Τεχνική Σχολή
εγγράφονται στην Πάφο ή την Πόλη Χρυσοχούς.
3.12.5 Όσον αφορά στις υπηρεσίες κοινωνικής μέριμνας και τις δημόσιες υπηρεσίες, αναφέρεται
ότι η υπό μελέτη περιοχή, λόγω των μικρών χρονοαποστάσεων, εξυπηρετείται κυρίως από
το αστικό συγκρότημα Πάφου. Ενόψει τούτου, οι διαθέσιμες υπηρεσίες της κατηγορίας
αυτής, περιορίζονται στις βασικές και αναγκαίες. Συγκεκριμένα, στην περιοχή λειτουργούν
τα Γραφεία του Δημαρχείου, Δημοτική Βιβλιοθήκη, Ταχυδρομείο, Ιατρικό Κέντρο, Σταθμός
Ασθενοφόρων, Αστυνομικός και Πυροσβεστικός Σταθμός. Επιπροσθέτως, στην περιοχή
Αγίου Γεωργίου, λειτουργεί αλιευτικό καταφύγιο.
3.12.6 Βασική επιδίωξη στους τομείς αυτούς, είναι καταρχήν η διασφάλιση επαρκούς κάλυψης
των αναγκών της περιοχής, τόσο σε επίπεδο εκπαίδευση όσο και υπηρεσιών. Περαιτέρω,
κρίνεται σκόπιμο να ενθαρρυνθεί η πολλαπλότητα στη χρήση των υφιστάμενων κτιριακών
εγκαταστάσεων των σχολείων, ιδιαιτέρως των αθλητικών, από το σύνολο του πληθυσμού
της περιοχής, γεγονός που θα ενισχύσει την τοπική συνείδηση και ταυτότητα.

3.13

Γεωργία και Κτηνοτροφία

3.13.1 Η περιοχή του Δήμου Πέγειας, περιλαμβάνει μεγάλες γεωργικές εκτάσεις, γόνιμης και
παραγωγικής γης. Συγκεκριμένα, η συνολική έκταση των γεωργικών γαιών (Πολεοδομικές
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Ζώνες Γ3 και Ζ1) ανέρχεται στις 2.086 εκτάρια περίπου ενώ, σημαντικό ποσοστό της εν
λόγω έκτασης καλλιεργείται με ελιές, χαρουπιές, εσπεριδοειδή, αβοκάντο και
μπανανοφυτείες. Στο Χάρτη 8, που ακολουθεί, φαίνονται οι καλλιεργούμενες
επιδοτούμενες εκτάσεις γης, εντός της υπό μελέτη περιοχής‐ σύμφωνα με τα στοιχεία που
διατηρεί ο Κυπριακός Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών (ΚΟΑΠ).
ΧΑΡΤΗΣ 8 – ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΜΕΝΕΣ/ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ ΓΗΣ ΕΝΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΠΕΓΕΙΑΣ

3.13.2 Περαιτέρω σημειώνεται ότι, στην περιοχή έχει εκπονηθεί Σχέδιο Γεωργικού Αναδασμού, το
οποίο ολοκληρώθηκε την 1η Ιουλίου 1989 και το οποίο αρδεύεται από το Μεγάλο Υδατικό
Έργο της Πάφου (συνολικής έκτασης 742,5 εκτάρια περίπου).
Αξιοσημείωτο είναι ωστόσο το γεγονός ότι, ποσοστό της τάξης του 33% της αρχικής έκτασης
του Σχεδίου του Αναδασμού, έχει ήδη ενταχθεί σε Ζώνες Ανάπτυξης (Οικιστικές,
Παραθεριστικές, Τουριστικές καθώς και Άξονες Εμπορικής Δραστηριότητας) ενώ, όπως ήδη
επισημαίνεται και ανωτέρω, μεγάλη έκταση των περιοχών που παραμένει εντός
Πολεοδομικών Ζωνών με τους κωδικούς Γ3 και Ζ1, έχει ήδη αναπτυχθεί, με τη μορφή της
μεμονωμένης κατοικίας.
3.13.3 Εν πάση περιπτώσει, στο σημείο αυτό θα πρέπει να υπογραμμισθεί, όπως εξάλλου
επισημαίνεται και στην παράγραφο 3.3.5 πιο πάνω της εν λόγω Έκθεσης, πως παρά το
γεγονός ότι μόλις το 3,7% του συνολικού πληθυσμού των εργαζομένων Πέγειας,
απασχολείται στον Τομέα αυτό, εντούτοις το ποσοστό αυτό θεωρείται σημαντικό εάν
συγκριθεί με το αντίστοιχο ποσοστό που ισχύει στο σύνολο της Επαρχίας Πάφου αλλά και
παγκύπρια.
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3.13.4 Ως εκ των ανωτέρω, βασική επιδίωξη στον τομέα αυτό, είναι η διαφύλαξη της
γόνιμης/παραγωγικής γης, ιδιαίτερα της αρόσιμης, καθώς επίσης και η διαφύλαξη των
φυσικών πόρων της περιοχής, με την επαναξιολόγηση των προϋποθέσεων των διαφόρων
αναπτύξεων, που επιτρέπονται σε αγροτικές ζώνες (πέραν αυτών που κρίνονται
απαραίτητες για τη γεωργική χρήση).
Ωστόσο οι τάσεις ανάπτυξης και η επιθυμία επέκτασης των Ζωνών Ανάπτυξης, εντός των
περιοχών αυτών, απαιτεί μια πιο λεπτομερή αξιολόγηση των πραγματικών αναγκών και
πιθανόν μια καινοτόμο πολεοδομική προσέγγιση για ρύθμιση του φαινομένου, στη βάση
της των αρχών της βιώσιμης ανάπτυξης και της αειφορίας.
3.13.5 Όσον αφορά στην κτηνοτροφία, αναφέρεται ότι στην υπό μελέτη περιοχή, υπάρχει
καθορισμένη μια Κτηνοτροφική Ζώνη (Πολεοδομική Ζώνη Δ1), στα βορειοανατολικά του
κυρίως οικισμού, στην οποία επιτρέπεται η ανέγερση υποστατικών για μαζική εκτροφή
ζώων και πτηνών, εξαιρουμένων των χοίρων.
3.13.6 Παρόλα αυτά, η εν λόγω Ζώνη, συνολικής έκτασης περίπου 24,4 εκταρίων, δεν έχει μέχρι
σήμερα αναπτυχθεί, λόγω της έλλειψης οδικού δικτύου και πρόσβασης στην περιοχή. Οι
υφιστάμενες και εν ενεργεία κτηνοτροφικές αναπτύξεις που έχουν εντοπισθεί στην
περιοχή, χωροθετούνται εντός άλλων Πολεοδομικών Ζωνών (Οικιστικών Ζωνών, Ζωνών
Υπαίθρου ή ακόμα και Ζωνών Προστασίας), δημιουργώντας θέματα επηρεασμού των
ανέσεων ή και προβλήματα όχλησης. Στο Χάρτη 9, πιο κάτω, δεικνύονται κατά προσέγγιση,
οι θέσεις των εν λόγω κτηνοτροφικών αναπτύξεων (βλ. πορτοκαλί χρώμα) σε σχέση με την
καθορισμένη Κτηνοτροφική Ζώνη (Πολεοδομική Ζώνη Δ1, στα βορειοανατολικά όρια του
Δήμου Πέγειας).
ΧΑΡΤΗΣ 9 – ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΕΙΣ

3.13.8 Βασική επιδίωξη στον τομέα της Κτηνοτροφίας είναι η μετεγκατάσταση των διάσπαρτων
κτηνοτροφικών μονάδων, εντός μιας κατάλληλα οργανωμένης κτηνοτροφικής ζώνης, η
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οπικού πληθυσμού

+

▪ δυννατότητα απα
ασχόλησης το
οπικού πληθυ
υσμού, εκτός
Δήμο
ου Πέγειας, λόγω
λ
της καλή
ής συνδεσιμό
ότητας της
περιιοχής, με το α
αστικό συγκρό
ότημα Πάφου
υ κ.α.
▪ σημ
μαντικό φυσιικό περιβάλλο
ον
▪ ιδια
αίτερη αμφιθ
θεατρική τοπο
ογραφία οικισμού με θέα
προςς τη θάλασσα
α/ πόλη Πάφο
ου
▪ αξιιοσημείωτα στοιχεία
σ
πολιττιστικής κληρ
ρονομιάς‐ που
υ
προσ
σδίδουν ταυττότητα στην περιοχή
π
μελέττης

▪ μικρό ποσ
σοστό νεολαίας
▪ μη επαρκκές οδικό δίκττυο
▪αδυναμία
α ορθολογικής αξιοποίηση
ης υφιστάμεννων

‐

Ζωνών Αννάπτυξης
▪ ασύμβατεες χρήσεις ενντός Οικιστικώ
ών Ζωνών
▪ προβλήμα
ατα στην οργά
άνωση/ λειτο
ουργικότητα της
τ
ανάπτυξης
ρτη ανάπτυξη
η
▪ ασυνεχήςς και διάσπαρ

3.14

Α
Ανάλυση
SW
WOT

3.14.1 Η Ανάλυση SWOT
S
(Πίνακας 7), που
υ ακολουθεί, αποτελεί μια τεχνική σύνοψη τω
ων
άτων (Weakknesses), τω
ων ευκαιριώ
ών
πλλεονεκτημάττων (Strengtths), των μειονεκτημά
(O
Opportunitiess) αλλά και απειλών
α
(Thrreats), που εντοπίζονται
ε
στην υπό μεελέτη περιοχή.
Σττόχος της ενν λόγω Ανάλυσης είναι ννα αποτελέσεει το πλαίσιο
ο λήψης τωνν στρατηγικώ
ών
αποφάσεων, σχετικά
σ
με το
ους Άξονες Δ
Δράσης, στους οποίους θα
α βασιστεί η ανάπτυξη τη
ης
περιοχής του Τοπικού
Τ
Σχεδ
δίου.
ΠΡΟΚΑΤΑ
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ΠΙΝΑΚΑΣ 7‐ SWOT Ανάλυση
Πλεονεκτήματα (Strengths)

Ευκαιρίες (Opportunities)


Στρατηγική τοποθεσία περιοχής, σε σχέση με αστικό
συγκρότημα Πάφου και Πόλη Χρυσοχούς καθώς και με
περιοχές, στις οποίες προωθούνται σημαντικές αναπτύξεις,
όπως π.χ. Μαρίνα Πάφου7 και Περιφερειακό Πάρκο Ποτίμων
(Κισσόνεργα)

Συνδεσιμότητα περιοχής με Αλιευτικό Καταφύγιο
Πέγειας

Αξιόλογο Φυσικό Περιβάλλον (τμήμα της περιοχής του
Δικτύου «Natura 2000», της Χερσονήσου Ακάμα), που φέρει
μεγάλη επιστημονική αξία.

Μεγάλες εκτάσεις γόνιμης/ παραγωγικής γης

Ενδιαφέρον τοπίο, αμφιθεατρική τοπογραφία.

Σημαντικοί Αρχαιολογικοί Χώροι‐ σημεία αναφοράς
Πολιτιστικής Κληρονομιάς και στοιχείων αναγνωρισιμότητας
περιοχής (π.χ. Βρύση των Πεγειώτισσων, Θαλασσινές Σπηλιές)

Τουριστική Υποδομή

Δυνατότητα απασχόλησης πληθυσμού στην περιοχή.

Μειονεκτήματα (Weaknesses)


Προοπτικές ανάπτυξης και θέσεις εργασίας
λόγω γειτνίασης με περιοχή Μαρίνας και
Περιφερειακό Πάρκο Ποτίμων στην Κισσόνεργα

Δυνατότητα
συνδεσιμότητας
με
Αεροδρόμιο Πάφου

Ανάπτυξη Κέντρων Μελέτης, Έρευνας και
Ενημέρωσης
σε σχέση με το Περιβάλλον/
Πανεπιστημιακές Σχολές

Προώθηση εναλλακτικών καλλιεργειών
στις εύφορες εκτάσης γης, εκμεταλλευόμενοι την
αυξανόμενη ζήτηση Βιολογικών Προϊόντων και
Προϊόντων με Ονομασία Προέλευσης

Ανάδειξη της πλούσιας αρχαιολογικής
κληρονομιάς
(ενοποίηση
και
αξιοποίηση
αρχαιολογικών χώρων)

Ανάπτυξη
Τουρισμού
Ειδικών
Ενδιαφερόντων (όπως π.χ. περιπατητικός/
ποδηλατικός, φυσιολατρικός, αρχαιολογικός ή
τουρισμός περιπέτειας)
Απειλές (Threads)


Διασπορά ανάπτυξης και έλλειψη συνοχής

Μονοδιάστατο μοντέλο δομικής ανάπτυξης (τάση για
ανέγερση κατοικιών τουριστικού/ παραθεριστικού χαρακτήρα)

Διάσπαρτες Ζώνες Ανάπτυξης

Αλλοίωση των χωροδομικών χαρακτηριστικών του
παραδοσιακού οικισμού

Περιορισμένος προσανατολισμός εργασίας με επίκεντρο
τις υπηρεσίες και την τουριστική βιομηχανία.

Αλληλεξάρτηση της περιοχής με γύρω ημιαστικές
περιοχές8.


Έλλειψη
Εθνικής
Στρατηγικής
και
Οράματος για την ανάδειξη περιοχών Εθνικού
Πλούτου

Απώλεια εύφορης γεωργικής γης λόγω
επεκτάσεων των Ζωνών Ανάπτυξης και της
ισχύουσας Πολιτικής της μεμονωμένης κατοικίας

Μεγάλη εξάρτηση της οικονομικής
ανάπτυξης της περιοχής από τον Τριτογενή Τομέα
οικονομικής δραστηριότητας
(τουρισμός, υπηρεσίες, κτηματαγορά)

7

Σχετικό είναι το Κεφάλαιο 33, του Τοπικού Σχεδίου Πάφου, στο οποίο ρυθμίζονται οι συντελεστές και τα
μεγέθη ανάπτυξης, οι χρήσεις γης καθώς και άλλα χωροθετικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά της
προτεινόμενης Μαρίνας. Για το Δήμο Πέγειας, η γειτνίαση με μια τέτοια ανάπτυξη, αναμένεται ότι θα αυξήσει
τις διαθέσιμες θέσεις εργασίας, θα ενισχύσει τα μέσα μαζικής μεταφοράς, κ.α. Νοείται ότι, θέματα που
αφορούν ανάγκες ρύθμισης χρήσεων γης στη γειτνιάζουσα περιοχή θα διαφανούν μακροπρόθεσμα ή/και
μεσοπρόθεσμα μετά την υλοποίηση της Μαρίνας Πάφου.
8

Η αλληλεξάρτηση του Δήμου Πέγειας σε σχέση με τις γύρω αστικές/ ημι‐αστικές περιοχές εντοπίζεται σε:
α. Θέματα εργασίας δεδομένου ότι, σύμφωνα με την Απογραφή Πληθυσμού 2011, ποσοστό 39,2% των
εργαζομένων να δηλώνουν τόπο εργασίας εκτός Δήμου Πέγειας. Σύμφωνα με την Τοπική Αρχή, η διακίνηση
των εργαζομένων γίνεται κατά κύριο λόγο προς το Δήμο Πάφου.
β. Θέματα εκπαίδευσης δεδομένου ότι οι ανάγκες για τη Μέση Γενική και Τεχνική Εκπαίδευση
ικανοποιούνται από το Γυμνάσιο/Λύκειο Έμπας/Τεχνικές Σχόλες Πάφου και Πόλης Χρυσοχούς, αντίστοιχα.
γ. Θέματα υγείας δεδομένου ότι το πλησιέστερο Κρατικό Νοσοκομείο βρίσκεται στο Δήμο Πάφου.

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΤΟΠΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΕΓΕΙΑΣ

33

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ
4.1

Γενική Στρατηγική Ανάπτυξης

4.1.1

Η Γενική Στρατηγική Ανάπτυξης, αποτελεί το βασικό άξονα, στον οποίο θα συνταχθούν οι
πρόνοιες του υπό εκπόνηση Τοπικού Σχεδίου. Η Γενική Στρατηγική Ανάπτυξης που
καθορίζεται για το Τοπικό Σχέδιο Πέγειας, εδράζεται στην αρχή της αειφορίας και
επιδιώκει, μέσα από ένα ισόρροπο πολεοδομικό σχεδιασμό:
(α)

την μακροπρόθεσμη οικονομική ανάπτυξη της περιοχής∙

(β)

τη συνετή προστασία, προβολή και ανάδειξη του φυσικού περιβάλλοντος και της
πολιτιστικής κληρονομίας∙

(γ)

την προώθηση ενός συμπαγούς μοντέλου ανάπτυξης, αποθαρρύνοντας τη
διάσπαρτη και άναρχη ανάπτυξη∙

4.1.2

Παράλληλα, η Γενική Στρατηγική Ανάπτυξης του Τοπικού Σχεδίου Πέγειας, θα πρέπει να
προνοεί για την ανάδειξη της φυσιογνωμίας και της ιδιαίτερης ταυτότητας της περιοχής
καθώς και για την κατά το δυνατό αυτονομία της, επιδιώκοντας ταυτόχρονα τη διατήρηση
της συμπληρωματικότητας της, με εκείνης του συνορεύοντος αστικού συγκροτήματος
Πάφου.

4.2

Καθορισμός Αναπτυξιακών Κατευθύνσεων
Η αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης, των διαθέσιμων πόρων και συγκριτικών
πλεονεκτημάτων της περιοχής, σε συνδυασμό με τους άξονες προτεραιότητας σε εθνικό
αλλά και ευρωπαϊκό επίπεδο, διαμορφώνουν και προσδιορίζουν το πλαίσιο των
κατευθύνσεων της ανάπτυξης για την περιοχή του Τοπικού Σχεδίου Πέγειας.
Η κατεύθυνση της ανάπτυξης στην υπό μελέτη περιοχή, βασίζεται στους ακόλουθους
πυλώνες:
(α)

Εξέταση εργαλείων ποιοτικής ανάδειξης και ενίσχυσης του ρόλου της περιοχής ως
τουριστικού και παραθεριστικού προορισμού, τόσο σε σχέση με το αστικό
συγκρότημα Πάφου όσο και στο σε σχέση με το παγκύπριο χωροθετικό σύμπλεγμα,
στο πλαίσιο της πολυκεντρικότητας (υπηρεσίες, εμπόριο, τουρισμός, αθλητισμός /
αναψυχή) με ταυτόχρονη ανάπτυξη, εμπλουτισμό και εξειδίκευση του τουριστικού
προϊόντος.

(β)

Προστασία, προβολή, ανάδειξη και διαχείριση του φυσικού περιβάλλοντος.

(γ)

Διασφάλιση και ενδυνάμωση της γεωργίας και της μεταποιητικής δραστηριότητας,
σύμφωνα με το Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Αγροτικής Ανάπτυξης.

(δ)

Προώθηση/ υλοποίηση έργων προτεραιότητας συμπεριλαμβανομένης και της
βελτίωσης των υποδομών.

(ε)

Διερεύνηση της δυνατότητας ενθάρρυνσης της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης σε σχέση
τον τομέα του Περιβάλλοντος.
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4.3

Γενικές Προοπτικές Τοπικού Σχεδίου

4.3.1

Τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της περιοχής του Τοπικού Σχεδίου, τα οποία αποτελούν
σημαντικούς παράγοντες ενδογενούς ανάπτυξης, άμεσα συνυφασμένης με το χώρο,
συνοψίζονται στα ακόλουθα:
(α)
Ο σημαντικός φυσικός πλούτος και η βιοποικιλότητα που παρουσιάζουν οι
περιοχές του υπό εκπόνηση Τοπικού Σχεδίου, οι οποίες έχουν ενταχθεί στο Ευρωπαϊκό
Δίκτυο «Natura 2000» (Χερσόνησος Ακάμα) ∙
(β)
Οι μεγάλες εκτάσεις εύφορης και παραγωγικής γης, η οποία αποτελεί ίσως το
πολυτιμότερο εθνικό κεφάλαιο, καθώς σχετίζεται άμεσα με τη μέγιστη δυνατή επάρκεια
τροφίμων της χώρας∙
(γ)
Το ιδιαίτερο φυσικό περιβάλλον (με την ενδιαφέρουσα αμφιθεατρική τοπογραφία,
τη δασική και θαμνώδη βλάστηση, τους μικρούς ποταμούς, τα φαράγγια, οι σπηλιές κ.λπ.)
και ο πολιτιστικός πλούτος (Αρχαιολογικοί Χώροι, Εκκλησιαστικά Μνημεία καθώς και άλλα
στοιχεία αναφοράς/ αναγνωρισιμότητας της περιοχής)∙
(δ)
Το αξιόλογο τουριστικό προϊόν της περιοχής (αμμώδεις παραλίες, καλές
κλιματολογικές συνθήκες, εναλλαγές τοπίου, τουριστικές υποδομές και υπηρεσίες), στη
βάση του οποίου έχει προωθηθεί η τουριστική ανάπτυξη, στο Δήμο Πέγειας.

4.3.2

Στη βάση των πιο πάνω, είναι δυνατό να διερευνηθούν ευκαιρίες διεύρυνσης της τοπικής
οικονομικής βάσης, τόσο ως προς τις εναλλακτικές μορφές τουρισμού όσο και ως προς την
προσέλκυση επιχειρηματικών μονάδων υψηλής προστιθέμενης αξίας, μέσα από
κατάλληλες πολιτικές και μέτρα, που να αφορούν:
(α)

Την προστασία, ανάδειξη και αναβάθμιση του φυσικού και δομημένου
περιβάλλοντος της περιοχής του Τοπικού Σχεδίου, έτσι ώστε να επιτυγχάνεται η
Γενική Στρατηγική Ανάπτυξης∙

(β)

Την εισαγωγή μέτρων για την ενθάρρυνση της συμπαγούς ανάπτυξης∙

(γ)

Την εφαρμογή πλαισίου κατευθυντήριων οδηγιών για τη βελτίωση της ποιότητας
του δομημένου περιβάλλοντος, με έμφαση σε θέματα ορθής ένταξης των
οικοδομών (ως προς τον όγκο, τη μορφή και τα υλικά), σύμφωνα με την
τοπογραφία, το μικροκλίμα και τις ιδιαιτερότητες της κάθε επιμέρους περιοχής
ανάπτυξης του Τοπικού Σχεδίου∙

(δ)

Την προώθηση αναπτύξεων και υποδομών που θα αναβαθμίζουν λειτουργικά την
περιοχή και ειδικότερα τις υφιστάμενες περιοχές ανάπτυξης∙

(ε)

Τον ενεργό πολεοδομικό προγραμματισμό, για σχεδιασμό και υλοποίηση
εξωραϊστικών και διορθωτικών έργων, για εμπλουτισμό της υφιστάμενης
λειτουργικής υποδομής και ειδικά του τουριστικού προϊόντος, με τη βοήθεια
ιδιωτικών και δημόσιων επενδύσεων.
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4.4

Γενικοί Στρατηγικοί Στόχοι

4.4.1

Οι Γενικοί Στρατηγικοί Στόχοι που τίθενται για την ποιοτική αναβάθμιση και βιώσιμη
ανάπτυξη της περιοχής του Τοπικού Σχεδίου Πέγειας, είναι συνοπτικά οι ακόλουθοι:
(α)

Η προστασία, ανάδειξη και σωστή διαχείριση του φυσικού περιβάλλοντος και των
φυσικών πόρων, σύμφωνα με τις σύγχρονες αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης∙

(β)

Η επίτευξη συμπαγούς και συγκεντρωμένης ανάπτυξης ως βασικής στρατηγικής,
ώστε να αποφευχθεί η διάσπαρτη ανάπτυξη και τα συνεπακόλουθα λειτουργικά,
οικονομικά και κοινωνικά προβλήματα∙

(γ)

Η εισαγωγή πολεοδομικών εργαλείων για ενεργοποίηση αδρανούσας γης εντός
καθορισμένων Ζωνών Ανάπτυξης∙

(δ)

Η διασφάλιση επαρκούς και κατάλληλης γης για διάφορες επιθυμητές χρήσεις, για
κάλυψη των πραγματικών στεγαστικών και άλλων αναπτυξιακών αναγκών της
περιοχής. Ο στόχος αυτός, θα πρέπει να ακολουθείται, προνοώντας και για τις
μελλοντικές αναπτυξιακές ανάγκες της περιοχής και τη δυνατότητα αντιμετώπισης
τυχόν οικονομικών αλλαγών που θα επέλθουν∙

(ε)

Η διασφάλιση ισόρροπης ποικιλίας συμβατών χρήσεων όπου αυτό είναι επιθυμητό,
και η αποφυγή γειτνίασης συγκρουόμενων χρήσεων για σκοπούς ανέσεων και
ασφάλειας∙

(στ)

Η διασφάλιση απαραίτητων υποδομών (δημόσιους χώρους φιλικούς στους πεζούς/
ποδηλάτες, αναβάθμιση/ επέκταση οδικών δικτύων και υπηρεσιών κοινής
ωφέλειας), με σκοπό τη σταδιακή αναβάθμιση των ανέσεων, της ποιότητας ζωής
και του επιπέδου εξυπηρέτησης του συνόλου του πληθυσμού και των επισκεπτών
της περιοχής∙

(ζ)

Η διασφάλιση δυνατότητας απόκτησης κατοικίας (διαφόρων τύπων) από όλα τα
οικονομικά στρώματα∙

(η)

Η ενθάρρυνση ανέγερσης ποιοτικών και βιώσιμων κτιρίων (ως προς τη μορφή, την
κλίμακα και την ένταξή τους στο περιβάλλον)∙

(θ)

Η διασφάλιση δυναμικού δικτύου συνεργασίας με τις γειτονικές κοινότητες και το
αστικό συγκρότημα της Πάφου.

4.5

Στρατηγικοί Στόχοι Αναφορικά με το Περιβάλλον, το Τοπίο και τη Φυσική και
Πολιτιστική Κληρονομιά

4.5.1

Η συνετή προστασία, προβολή και ανάδειξη του φυσικού περιβάλλοντος, του τοπίου και
της πολιτιστικής κληρονομιάς αποτελούν ένα από τους βασικούς πυλώνες της Γενικής
Στρατηγικής Ανάπτυξης του Τοπικού Σχεδίου και της Αρχής της Αειφορίας.

4.5.2

Στους Στρατηγικούς Στόχους αυτούς, περιλαμβάνονται συνοπτικά οι εξής:
(α)

Ο σεβασμός, η προστασία, η διατήρηση, η ανάδειξη, η αποτροπή υπερβολικών
πιέσεων και η αειφόρος διαχείριση:
(i) του περιβάλλοντος, με έμφαση στη βιοποικιλότητα και τα οικοσυστήματα∙

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΤΟΠΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΕΓΕΙΑΣ

36

(ii) των φυσικών πόρων, με έμφαση στους υδάτινους πόρους∙
(iii) του τοπίου∙
(iv) της φυσικής, ιστορικής, αρχαιολογικής,
πολιτιστικής, κοινωνικής και
αρχιτεκτονικής κληρονομιάς.
(β)

Η αναβάθμιση και αναζωογόνηση του δομημένου περιβάλλοντος και η ανάδειξη
των στοιχείων πολιτιστικής κληρονομιάς.

(γ)

Η διασφάλιση της δυνατότητας κατάλληλης χωροθέτησης των υποδομών που είναι
αναγκαίες για την ορθή και βιώσιμη διαχείριση των στερεών, επικίνδυνων και
υγρών αποβλήτων.

(δ)

Η αποτροπή πιέσεων επιδείνωσης της ποιότητας του αέρα και της ατμόσφαιρας
γενικότερα καθώς και η εισαγωγή πολιτικής για την αντιμετώπιση της αισθητικής,
ηχητικής και ατμοσφαιρικής ρύπανσης.

4.6

Στρατηγικοί Στόχοι για την Κοινωνική και Οικονομική Ανάπτυξη

4.6.1

Στους Στρατηγικούς Στόχους για την Κοινωνική και Οικονομική Ανάπτυξη, περιλαμβάνονται
συνοπτικά οι εξής
(α)

Η δημιουργία και υποστήριξη εναλλακτικών, βιώσιμων μορφών ανάπτυξης και
ευκαιριών απασχόλησης, με έμφαση σε δραστηριότητες μεγαλύτερης
προστιθέμενης αξίας, και με διαφοροποίηση της οικονομικής βάσης, μέσα από την
παροχή εναλλακτικών θέσεων εργασίας.

(β)

Η βέλτιστη αξιοποίηση και προστασία της γης που είναι κατάλληλη για γεωργικούς
σκοπούς, ιδιαίτερα για την παραγωγή προϊόντων ονομασίας προέλευσης,
βιολογικών προϊόντων, αρωματικών φυτών, κ.ο.κ.

(γ)

Η ενθάρρυνση εναλλακτικών μορφών βιώσιμου τουρισμού, που συνδέονται με τα
συγκριτικά πλεονεκτήματα που προσφέρει η περιοχή της Πέγειας, ιδιαίτερα όσον
αφορά το φυσικό περιβάλλον, τη βιοποικιλότητα, το πολιτιστικό τοπίο και τις
κλιματολογικές της συνθήκες, καθώς και αντίστοιχων μορφών αναψυχής,
ψυχαγωγίας, υγείας, αθλητισμού και ευεξίας.

(δ)

Η ενίσχυση και εκσυγχρονισμός ήπιων τύπων επιχειρήσεων που
δραστηριοποιούνται στους τομείς της μεταποίησης, του τουρισμού, των υπηρεσιών
και της καινοτομίας, προς:
(i)
(ii)
(iii)
(iv)

Αξιοποίηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της περιοχής∙
Αξιοποίηση οικονομιών κλίμακας, όπου κάτι τέτοιο είναι εφικτό∙
Παραγωγή προϊόντων και υπηρεσιών υψηλής προστιθέμενης αξίας∙
Υποστήριξη και ενθάρρυνση της συνεργασίας μεταξύ των επιχειρήσεων και
δημιουργίας ομάδων επιχειρήσεων που συνδυάζουν δραστηριότητες
μεταποίησης και υπηρεσιών.
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