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Εισαγωγή 

Η  Συνάντηση της Κοινότητας Βορόκληνης, με θέμα το «Χωροταξικό Σχεδιασμό και την 

Ανάπτυξη της» πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια των δράσεων του  Ευρωπαϊκού 

Προγράμματος PARTERRE στις 23 Φεβρουαρίου 2012 και ώρα 16.30-21.45 στο Κοινοτικό 

Μέγαρο Βορόκληνης. Το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα έχει διάρκεια 26 μηνών (1 Σεπτεμβρίου 

2010 – 31 Οκτωβρίου 2012) και σκοπό έχει την ηλεκτρονική συμμετοχή των πολιτών και 

κοινωνικών εταίρων στο χωροταξικό σχεδιασμό και περιφερειακή ανάπτυξη, με τη χρήση 

δυο μεθοδολογικών εργαλείων του  electronic Town Meeting (eTM) και του DEMOS-Plan.  

Η Συνάντηση διοργανώθηκε από το Κοινοτικό Συμβούλιο Βορόκληνης σε συνεργασία με την 

Αναπτυξιακή Εταιρία Λάρνακας - Αμμοχώστου, η οποία είναι ο εξωτερικός του συνεργάτης, 

στην διεκπεραίωση του Ευρωπαϊκού Προγράμματος. Το τεχνικό  προσωπικό που 

συμμετείχε στην εκδήλωση εκ μέρους του Κοινοτικού Συμβουλίου Βορόκληνης και της 

Αναπτυξιακής Εταιρίας Λάρνακας  - Αμμοχώστου είναι τα πιο κάτω: Κεντρικός Συντονιστής - 

Μιχάλης Ζανος, Τεχνική Διεύθυνση - Ευδοκία Μπαλαμού, Συντονιστές Τραπεζιών: 

Χριστιάνα Πογιατζέα, Νεοπτόλεμος Ανδρέου Γιώργος Ττοφαλής, Άννα Κοσμά, Θεματική 

Ομάδα  - Μάκης Παπάμιχαήλ, Ματθαίος Πάππουλος, Διεύθυνση Θεματικής Ομάδας - 

Μόνικα Ανδρέου, Συντονισμό Διαδικασιών - Αντώνης Νικολάου, Κοσμά Κοσμά, Γραμματεία 

Ελένη Μιχαήλ, Πετρούλα, Μαρία Λυσιώτη.  

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης έγινε η χρήση του μεθοδολογικού εργαλείου για την 

ηλεκτρονική Συνάντηση της Πόλης (eTM). Συμμετείχαν ενεργά 40 κοινωνικοί εταίροι της 

Κοινότητας Βορόκληνης από διάφορους φορείς όπως Δημοτικό Σχολείο, Δημόσιο και 

Κοινοτικό Νηπιαγωγείο, Σύνδεσμος Γονέων Νηπιαγωγείου, Σύνδεσμος Γονέων Δημοτικού 

Σχολείου,  Σωματείο Ολυμπιακός, Πολιτιστικός Όμιλος Νέα Γενιάς, Αθλητικό Σωματείο 

ΟΜΟΝΟΙΑΣ, Σωματείο Διγενής, Οργάνωση Συνταξιούχων, Κάτοικοι, ΠΟΒΕΚ, ΠΑ.ΣΥ.ΜΕ., 

Επαρχιακό Γραφείο Λάρνακας, Τμήμα Κοινωνικής Ευημερίας, Σ.Κ.Ε., Περιβαλλοντικό ΜΚΟ, 

Πτηνολογικός Σύνδεσμος, Τουριστική Ανάπτυξη και Προβολή Λάρνακας, ΕΒΕΛ και Τοπικοί 

Επιχειρηματίες.   
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Η συμμετοχή των παρευρισκομένων  ήταν διαδραστική, καθώς η εμπλοκή τους αφορούσε 

ένα νέο μεθοδολογικό τρόπο συζήτησης, συνδυάζοντας τη διαβούλευση και τη ψηφοφορία 

μέσα από τη χρήση της τεχνολογίας, στοχεύοντας σε ολοκληρωμένη μορφή συζήτησης. 

Καταγράφηκαν όλες οι εισηγήσεις και προτάσεις οι οποίες θα προταθούν μέσα από την 

παρούσα, Στιγμιαία Έκθεση, επίσημα προς τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, το Γραμματέα 

και τα Μέλη του Κοινοτικού Συμβουλίου της Βορόκληνης, ώστε να περιληφθούν στον 

μελλοντικό σχεδιασμό για την ανάπτυξη της εν λόγω Κοινότητας. Επιπρόσθετα, δόθηκε 

ευρεία πληροφόρηση κατά την διάρκεια της συζήτησης με Ομιλίες και παρεμβάσεις και 

μέσω του Οδηγού Συζήτησης, συμβάλλοντας έτσι θετικά και αποτελεσματικά στην 

ευαισθητοποίηση και την ολοκληρωμένη ενημέρωση όλων των φορέων και εκπροσώπων 

της Κοινότητας. Τόσο η συμμετοχή τους όσο και η συμβολή τους στην όλη διαδικασία ήταν 

πολύτιμη με γνώμονα τον κοινό σχεδιασμό και συμμετοχή στη λήψη αποφάσεων 

ακολουθώντας έτσι την έννοια της συμμετοχικής δημοκρατίας σε τοπικό επίπεδο με 

γνώμονα την ισόρροπη ανάπτυξη, σεβασμό προς τον πολίτη και το περιβάλλον. 

Αποστολή και Όραμα της Κοινότητας  

Η Βορόκληνη έχει διαχρονικά εξελιχθεί από παραδοσιακή γεωργοκτηνοτροφική κοινότητα 

σε μια περιοχή με εντεινόμενη οικιστική ανάπτυξη και σε ένα σημαντικό αστικό προάστιο 

της πόλης της Λάρνακας.  

 

Όραμα του νέου Κοινοτικού Συμβουλίου είναι: 

 Η  Ορθολογική  Χωροθετική Ανάπτυξη της οικιστικής, της βιοτεχνικής, της  

γεωργοκτηνοτροφικής,  της εμπορικής και της  τουριστικής περιοχής, ούτος ώστε να 

καταστεί η περιοχή πιο ελκυστική, πιο λειτουργική και προ παντός πιο ανθρώπινη. 

 Η καθιέρωση κριτηρίων και μηχανισμών για την προστασία του περιβάλλοντος, έτσι 

ώστε ο άνθρωπος , ως άτομο και ως μέλος του κοινωνικού συνόλου, να ζει σε ένα 

υψηλής ποιότητας περιβάλλον, μέσα στο οποίο να προστατεύεται η υγεία του και 

να ευνοείται η ανάπτυξη της προσωπικότητάς του. 

 Η  δημιουργία κατάλληλων υποδομών για προώθηση διάφορων αναπτυξιακών 

έργων που θα βελτιώσουν ακόμη περισσότερο την ποιότητα ζωής των κατοίκων της 

Βορόκληνης. 
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 Ευαισθητοποίηση και εφαρμογή κοινωνικής πολιτικής με υλοποίηση 

προγραμμάτων κυρίως για την τρίτη ηλικία αλλά και στις υπόλοιπες ηλικιακές 

ομάδες. 

 Προώθηση και προβολή του τοπικού πολιτισμού. 

 

 

 Δημιουργία αθλητικών εγκαταστάσεων με  γνώμονα την υγιή ενασχόληση των 

κατοίκων, ιδίως της νεολαίας και ανάπτυξη του αθλητικού τουρισμού.  

 

«Η συνοχή του χώρου και η βιώσιμη κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη, που δε στερεί από 

τις μελλοντικές γενιές το δικαίωμα της επιλογής»  

Επιλογή των θεματικών και σύνδεση τους με την αποστολή της Κοινότητας 

Με βάση το όραμα και την αποστολή της Κοινότητας, το Κοινοτικό Συμβούλιο της 

Βορόκληνης προτάσσει ως κύριο σχεδιασμό την εκπόνηση Επιχειρησιακού Σχεδιασμού με 

σκοπό να προταθούν έργα για εξεύρεση χρηματοδότησης και την μελλοντική τους 

τροχιοδρόμηση υλοποίησης του κατά σειρά προτεραιότητας. Στα πλαίσια αυτά εμπίπτει και 

η έννοια του χωροταξικού σχεδιασμού όπως και τα έργα υποδομής και η σύνδεση του με τα 

θέματα που έχουν συζήτηθεί.  

Ο Χωροταξικός σχεδιασμός ορίζεται ως ο προσχεδιασµένος µετασχηµατισµός του 

κοινωνικό – οικονομικού γεωγραφικού χώρου, που εκφράζει τους στόχους µιας 

οργανωμένης κοινωνίας για σκοπούς βιώσιμης ανάπτυξης. Οργανικό κομμάτι της νέας 

αυτής αναπτυξιακής διαδικασίας είναι η χωροταξία, που παρέχει τη διάσταση του δοµικού 

σχεδιασµού της οικονοµίας, υπόβαθρου της αναγκαίας ανασυγκρότησης οικονοµικών, 

κοινωνικών και οικολογικών δοµών. Ο χωροταξικός σχεδιασµός αποσκοπεί στη δοµική 

αναδιάρθρωση του παραγωγικού συστήµατος της χώρας, ώστε αυτό να προσαρµόζεται στα 

ιδιόµορφα χαρακτηριστικά της - όπως και κάθε περιοχής της - φυσικά, δηµογραφικά, 

κοινωνικά, πολιτισµικά.  
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Ειδικότερα ο χωροταξικός σχεδιασµός στοχεύει στην σταθεροποίηση της αναπτυξιακής 

διαδικασίας κάθε περιοχής µε την ανάπτυξη των τοπικών παραγωγικών δυνάμεων, αλλά 

και µε την συντήρηση των φυσικών πόρων και την διασφάλιση της ποιοτικής της 

διάστασης.  

Παράλληλα, η έννοια αυτή  αντανακλάται σε τοπικό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. 

Ειδικότερα, στη συμπερίληψη άμεσων και έμμεσων δράσεων με στόχο την επίτευξη 

ικανοποιητικού ρυθμού αειφόρου ανάπτυξης, την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, την 

επίτευξη ισόρροπης χωρικής ανάπτυξης, την εμπέδωση συνθηκών κοινωνικής συνοχής και 

πλήρους απασχόλησης, την αναβάθμιση του περιβάλλοντος και την βελτίωση της ποιότητας  

 

ζωής. H Ευρωπαϊκή Ένωση έκανε υποχρεωτικό στις αρχές σχεδιασμού σε κάθε κράτος 

μέλος της, να διαβουλεύονται με τους κοινωνικούς εταίρους και τους πολίτες, για όλα τα 

σχέδια και προγράμματα που απαιτούν εκτίμηση της επίδρασης προς το Περιβάλλον και το 

χωροταξικό σχεδιασμό.  

Θεματικές προς συζήτηση 

Η συζήτηση με γενικό τίτλο «Χωροταξικός Σχεδιασμός και Ανάπτυξη για την Κοινότητα 

Βορόκληνης», χωρίστηκε σε τρία μέρη. Το πρώτο μέρος αφορούσε κλειστές ερωτήσεις 

σχετικά με το προφίλ των συμμετεχόντων, κυρίως για λόγους λήψης στατιστικών στοιχείων. 

Κατά την διάρκεια των επόμενων δυο Μερών έγινε αναφορά σε συγκεκριμένα θέματα που 

κατατάσσονται ως ουσιώδεις για την εν λόγω Κοινότητα.  

Τα δυο Μέρη αφορούν ζωτικής σημασίας θέματα προς συζήτηση και έχουν επιλεγεί ένεκα 

της εκτεταμένης φύσεως τους, με αποτέλεσμα να διεγείρουν ποικίλες εισηγήσεις από τους 

συμμετέχοντες, ενώ ταυτόχρονα προκάλεσαν πρόσθετες προτάσεις οι οποίες δόθηκαν στο 

κοινοτικό Συμβούλιο Βορόκληνης ώστε να ληφθούν επίσημα υπόψη.  

H Πρώτη Θεματική αφορούσε τη Χωροθετική Ανάπτυξη διαχωρίζοντας την σε υπο-

θεματικές όπως αναφέρονται πιο κάτω:   
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Υπο-θεματική 1: Ανάπτυξη περιοχών (οικιστική, βιοτεχνική, γεωργοκτηνοτροφική, 

εμπορική, τουριστική κλπ). 

Υπο-θεματική 2: Κυκλοφοριακό και σύνδεση με τοπικό, περιφερειακό και εθνικό δίκτυο. 

Υπο-θεματική 3: Προστασία και Ανάπτυξη του Περιβάλλοντος (Περιοχές Natura 2000). 

 

 

Η Δεύτερη Θεματική αφορούσε την Προώθηση Αναπτυξιακών Έργων Υποδομής 

διαχωρίζοντας την  σε υπο-θεματικές όπως αναφέρονται πιο κάτω:   

Υπο-θεματική 1: Κοινωνική Πρόνοια. 

Υπο-θεματική 2: Αθλητικές εγκαταστάσεις. 

Υπο-θεματική 3: Πολιτισμός. 
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Η Συζήτηση έλαβε υπόψη τον πιο πάνω διαχωρισμό θεματικών. Σχεδιάστηκαν πέντε (5)  

εισαγωγικές ερωτήσεις ώστε να καταγραφεί το προφίλ των συμμετεχόντων ενώ για τις 

Θεματικές 1 και 2 δόθηκαν εικοσιένα (21) συνολικά ερωτήσεις, από τις οποίες πέντε (5) 

ήταν υπό τύπο ανοικτής συζήτησης και οι υπόλοιπες δεκαέξι (16) με την μορφή επιλογών. 

Η εξέλιξη τόσο της συζήτησης όσο και οι απαντήσεις που δόθηκαν αναπτύσσονται και 

δίνονται πιο κάτω αναλυτικά. Στο παράρτημα βρίσκεται το Πρόγραμμα τη Συνάντησης 

(Παράρτημα Α 1). 

Ο Μιχάλη Ζάνος ως Συντονιστής της Συζήτησης καλωσόρισε τους συμμετέχοντες και έδωσε 

το λόγω στον Πρόεδρο της συζήτησης ώστε να ανοίξει την συνάντηση. 

 Ο Πρόεδρος με τη σειρά του καλωσόρισε τους κοινωνικούς εταίρους και του ξένους 

εταίρους και μίλησε για το πρόγραμμα και επεξήγησε πως συνδέεται με την όλη διαδικασία 

και στόχους του Κοινοτικού Συμβουλίου   

Η σημερινή συνάντηση είναι η αρχή για εισηγήσεις και προτάσεις  από ανθρώπους της 

κοινότητας και δη κοινωνικούς εταίρους . Στόχος του προγράμματος είναι να δοθεί η 

ευκαιρία να συμμετέχουν οι κοινωνικοί εταίροι εκφράζοντας τις απόψεις τους και 

συζητώντας με τις κοινοτικές αρχές έτσι ώστε να ληφθούν όλες οι εισηγήσεις σοβαρά 

υπόψη . Η ενεργή συμμετοχή τους θα βοηθήσει έτσι ώστε να ληφθούν σοβαρά υπόψη όλες 

οι εισηγήσεις.  

Ο Πρόεδρος τους Κοινοτικού Συμβουλίου Βορόκληνης, κ. Χρυσόστομος Παρπούνας, 

εξέφρασε τις ιδιαίτερες ευχαριστίες τους σε όλους τους εταίρους του προγράμματος, 

καθώς και σε όσους εργάστηκαν για την εκδήλωση αυτή, της Αναπτυξιακής Εταιρείας 

Λάρνακας - Αμμοχώστου και του Κοινοτικού Συμβουλίου Βορόκληνης. 

Τέλος, ο Πρόεδρος έδωσε το έναυσμα για το ξεκίνημα των εργασιών της εκδήλωσης και 

ανέφερε ότι το Κοινοτικό Συμβούλιο προσδοκεί στα αποτελέσματα των εργασιών της που 

θα επιφέρει η συζήτηση. (Παράρτημα Ομιλία Α) 
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Στη συνέχεια, ο κ. Μιχάλης Ζάνος έκανε μια σύντομη παρουσίαση του προγράμματος 

Parterre,  και εξήγησε τον τρόπο λειτουργίας του electronic Town Meeting. 

Ολοκληρώνοντας τόνισε την αναγκαιότητα για δημιουργία επιχειρησιακού σχεδίου της 

περιοχής. Ανέφερε ότι αφού λήφθηκαν υπόψη οι ανάγκες της κοινότητας η Αναπτυξιακή 

συνέδεσε το πρόγραμμα PARTERRE ώστε να εξυπηρετούνται οι συγκεκριμένες ανάγκες και 

να υπάρχει χρηματοδότηση τους.  

Για την εισαγωγή των συμμετεχόντων όπως και την καλύτερη ενημέρωση τους στις 

θεματικές δόθηκε ομιλία από τον κ. Αντρέα Θεοδοσίου, (Παράρτημα – Ομιλία Β’), με 

μετέπειτα δεκάλεπτο χρόνο στους συμμετέχοντες, ώστε να προστρέξουν στον Οδηγό 

Συζήτησης για ολοκληρωμένη ενημέρωση τους.  

Με στόχο την εισαγωγή των συμμετεχόντων στη διαδικασία της ψηφοφορίας και 

ταυτόχρονης  λήψης στατιστικών δεδομένων καθώς και εξοικείωσης του με το σύστημα, 

ακολούθησε ψηφοφορία σε πιο απλά ερωτήματα. 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΠΡΟΦΙΛ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ: 

1.Ερώτηση 

 

 

 

2.Ερώτηση: 

 

 

3. Ερώτηση: 
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4. Ερώτηση:   

 

 

5. Ερώτηση:   

 

 

 

 

 

 

Με το πέρας της ψηφοφορίας δόθηκε εισαγωγή ομιλία στην Πρώτη Θεματική  έκανε ο 

Αντρέας Θεοδοσίου αναφέροντας τους στόχους των θεματικών, αλλά και την παρούσα 

κατάσταση της ανάπτυξης της Βορόκληνης, (Παράρτημα – Ομιλία Γ’).  

ΘΕΜΑΤΙΚΗ 1: ΧΩΡΟΘΕΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 

 ΕΡΩΤΗΜΑ: ΧΩΡΟΘΕΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: Ανάπτυξη περιοχών, Οδικό κυκλοφοριακό δίκτυο, 

Περιβάλλον (Φύση 2000) 

 Υπάρχει θετική ανταπόκριση στην τροχιοδρόμηση της Κοινότητας σε ισόρροπη 

χωροθετική ανάπτυξη. 

 Σαφής διαχωρισμός τουριστικής και οικιστικής ζώνης. Όπου εντοπίζεται τουριστική 

ανάπτυξη  να λαμβάνεται υπόψη  σε σύγκριση με τις υπάρχουσες  ζώνες  και 

πρωτίστως των οικιστικών ζωνών. 

 Να μειωθεί ο συντελεστής δόμησης να αυξηθούν οι χώροι πρασίνου.  
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 Επέκταση  της υφιστάμενης οικιστικής ζώνη ώστε να υπάρξει χώρος για να  κτίζουν 

οι νέοι. 

 Αναγκαία ίδρυσης ενός δεύτερου δημοτικού σχολείου στην περιοχή που βρίσκεται 

προς την Πύλα.  

 Κατασκευή θεματικού πάρκου για τουριστική ανάπτυξη καθώς και στον Προφήτη 

Ηλία να δημιουργηθεί μονοπάτι της φύσης. 

 Στην επέκταση της υφιστάμενης  οικιστικής ζώνης θα πρέπει να προσεχθεί το 

γεγονός ότι κάποιες άδειες που παραχωρούνται να επιτρέπουν για ανέγερση πιο 

κτιρίων με περισσότερους  ορόφους. Οι προηγούμενες αποφάσεις ήταν  

λανθασμένες για το ύψος των κτιρίων. Επίσης, με την επέκταση της  οικιστικής να 

προσεχτεί το κυκλοφοριακό ζήτημα διότι ήδη παρατηρείτε  αυξημένη κίνηση. 

 Αποδοχή στην ανάπτυξη οικιστικής και  βιοτεχνικής ζώνη καθώς και ανάπτυξη  στον 

τουριστικό  τομέα, ενώ παράλληλα υπάρχει ευαισθησία μη διάβρωσης του τοπικού  

στοιχείου.  

 Ανέγερση 2ου δημοτικού σχολειού αφού υπάρχουν 360 μαθητές και αυτό 

δημιουργεί αρκετά προβλήματα με τη λειτουργία 18 τμημάτων. 

 Αναφορικά με το οδικό δίκτυο θα πρέπει να ολοκληρωθεί ο παραλιακός δρόμος  

και ο κύριος δρόμος που ενώνει την κοινότητα με την παραλία. Ο  ενδιάμεσος 

συλλεκτήριος δρόμος, οι 4 συνδετήριοι με τις 4 κοινότητες  Λιβάδια, Τρούλλοι, 

Πύλα και Κελιά και ο παρακαμπτήριος του πυρήνα της  Ορόκλινης θα πρέπει να 

προωθηθούν άμεσα. Επίσης, λόγω του νέου Πανεπιστημίου  στην Πύλα να δοθεί 

προτεραιότητα στο δρόμο Βορόκληνης - Πύλας. 
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 Πέραν από την οικιστική υποστηρίζεται και η ανάπτυξη βιοτεχνικής περιοχής  

αποφορτίζοντας τη πόλη της Λάρνακας και δίνοντας ώθηση στην περιοχή.  Να 

δοθεί έμφαση στην ανάπτυξη της τουριστικής  ευαισθησίας από τις Τοπικές αρχές, 

τόσο στον παραλιακό πεζόδρομο, όσο και στην περιοχή των  Φοινικούδων για 

προέλκυση περισσότερων τουριστών και επισκεπτών. Η ανάπτυξη αυτή να 

λαμβάνει υπόψη και να ενσωματώνει τα παραπληγικά άτομα. 

 Να γίνει αντιπλημμυρικό έργο - κατάργηση της Βιοτεχνικής περιοχής -  δημιουργία 

χώρων στάθμευσης κοντά στο εμπορικό κέντρο. 

 Αναφορικά με τους πράσινους χώρους υποστηρίζεται η δημιουργία 2-3  μεγάλων 

πάρκων αντί πολλών μικρών. 

 Η προστασία του περιβάλλοντος θα πρέπει να εστιαστεί στο βουνό και την  λίμνη 

με έργα όπως πχ δημιουργίας  ποδηλατοδρόμου και διαχωρισμός μεταξύ των 

πεζών και των ποδηλατιστών. Σε  κάθε ανάπτυξη να υπάρχει η πρόνοια για  το 

αποχετευτικό σύστημα, του  οποίου πρέπει να επιτευχθεί ο σχεδιασμός και η 

κατασκευή του και συνολικά για όλη την Κοινότητα.  

 Με την οικιστική επέκταση θα αυξηθεί το κυκλοφοριακό, υφιστάμενο 

κυκλοφοριακό πρόβλημα έγινα εισηγήσεις για μονοδρόμηση δρόμων, διαπλάτυνση 

τους , πεζοδρόμηση κλπ.   

 Περισσότεροι χώροι στάθμευσης, να υπάρξει αστυνόμευση στον κεντρικό  δρόμο.  

 Υποστηρίζεται ένθερμος η τουριστική ανάπτυξη στο Δρόμο Δεκέλειας. 

 Υπόγεια  καλωδίωση όλων των Υπηρεσιών ( ΑΗΚ, CYTA, Υδατοπρομήθεια). 
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 Αποσυμφόρηση του δρόμου μπροστά στο σχολείο και άμεση πρόσληψη  

τροχονόμου - μονοδρόμηση από την υπεραγορά Αθανασίου και προς τον πυρήνα  - 

πρόσβαση αναπήρων στα πεζοδρόμια - δημιουργία εναλλακτικού δρόμου για  την 

πρόσβαση μεγάλων φορτηγών - αξιοποίηση της περιοχής Αγίου Θωμά. Να δοθεί 

έμφαση στην δρόμων που χρήζουν βελτίωσης όπως πχ επανασφάλτωση και 

ηλεκτροδότηση. 

 Άμεση δημιουργία των Πράσινων Σημείων και κλείσιμο των ανεξέλεγκτων χώρων  

απόρριψης σκυβάλων. Δεντροφύτευση των υφιστάμενων πάρκων. Καθαρισμός 

κενών  οικοπέδων και  παραλίας της Κοινότητας. Διαμόρφωση και  αξιοποίηση 

μεγαλύτερων πράσινων χώρων και προώθηση του Αστικού  Αναδασμού. Κατασκευή 

παρατηρητηρίου στο πάρκο υδροβιότοπου και  Δραστηριότητες ενημέρωσης για 

την σημασία της Λίμνης της Βορόκληνης.  Διαγωνισμός Πράσινης Ταράτσας. 

 Λήψη μέτρων για τα κουνούπια το καλοκαίρι στην περιοχή που βρίσκεται η λίμνη, 

ενώ παράλληλα να αναπτυχθεί το φυσικό περιβάλλον της λίμνης και γύρω από 

αυτή. 

 Δημιουργία μεγάλου εμπορικό πάρκου, δημιουργία λαϊκής  γειτονιάς με 

παραδοσιακά επαγγέλματα, δημιουργία καφετέριας.  

 Καταπολέμηση ανεξέλεγκτης ρύπανσης του περιβάλλοντος από πινάκων 

ανάρτησης διαφημίσεων και μετακίνηση της κτηνοτροφικής περιοχής Λιβαδιών. 

 Δημιουργία περιμετρικού μονοπατιού από τη λίμνη - Μετακίνηση των πλανόδιων 

πωλητών -παζαράκι από την λίμνη. 

 Άμεση διακοπή του Λατομείου της περιοχή.  

 Δημιουργία Περιβαλλοντικού Κέντρου. 

 Καθαρισμός παραλίας Βορόκληνης και δημιουργίας χώρων στάθμευσης. 

 Περιβάλλον – αναφορικά με τους διαχωρισμούς των οικοπέδων να δοθεί 

περισσότερος χώρος για στάθμευσης αντί για πάρκα. 
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 Στην παραλία πρέπει να γίνουν κυματοθραύστες, να γίνουν χώροι υγιεινής, να 

εμπλουτιστεί ο βυθός βυθιζόμενα πλοία, δημιουργία χώρου στάθμευσης, 

παιδότοπος, πρέπει να αναβαθμιστεί η υφιστάμενη καφετέρια. 

 Υπάρχει ανάγκη κατασκευής κλειστής αίθουσα για το δημοτικό και το νηπιαγωγείο. 

Η  αυλή του νηπιαγωγείου χρειάζεται να γίνει επέκταση. 

 3 στοιχεία που πρέπει να αξιοποιηθούν είναι η λίμνη, ο λόφος και η θάλασσα 

παραδείγματος χάρη θα μπορούσαν να ενωθούν. 

 Δημιουργία Συμφώνου Ποιότητας. 

 

 ΥΠΟ-ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ 1-3 [13 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ] 

1. Ερώτημα:  
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2. Ερώτημα:  

 

3 Ερώτημα:  
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4 Ερώτημα:  

 

5.Ερώτημα:  

 

6 Ερώτημα: 
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7 Ερώτημα: 

 

ΥΠΟ-ΘΕΜΑΤΙΚΗ 2: ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΟΠΙΚΟ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ  

8 Ερώτημα: 
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9 Ερώτημα: 

 

10 Ερώτημα 

 

11 Ερώτημα: 
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ΥΠΟ-ΘΕΜΑΤΙΚΗ 3: ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΦΥΣΗ 2000). 

12.Ερώτημα: 

 

13.Ερώτημα:  
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ΥΠΟ-ΘΕΜΑΤΙΚΗ 1: «ΟΙΚΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» 

ΕΡΩΤΗΜΑ: Τι είδους οικιστική ανάπτυξη  πιστεύετε ότι πρέπει να προταθεί λαμβάνοντας 

υπόψην την πυκνότητα, τον  αριθμό ορόφων (ύψος οικοδομής), το εμβαδόν σε κάθε 

κατοικία/ διαμέρισμα,  τον αρχιτεκτονικό χαρακτήρα και τους χώρους στάθμεύσης; 

 Θα πρέπει να ληφθεί υπόψη η ανάγκη για παραμονή της παραδοσιακής μορφή 

στον πυρήνα της περιοχής να διατηρηθεί και να αναπτυχθεί ομοιόμορφος 

αρχιτεκτονικός χαρακτήρα.  

 Καθορισμός περιοχών οικιστικής ανάπτυξης ανάλογα με το είδος των κτισμάτων. 

Να αλλάξει ο συντελεστής δόμησης με περισσότερο ύψος στις οικοδομές.  Σε 

κάποιες μόνο περιοχές να επιτρέπεται η οικοδόμηση  πολυκατοικιών, ξεχωριστές 

περιοχές από ανεξάρτητες κατοικίες. Καθορισμός ελαχίστων εμβαδών 

διαμερισμάτων. 

 Ο συντελεστής κάλυψης δεν πρέπει να υπερβαίνει το 50 %. 

 Ο συντελεστής δόμησης στο κέντρο της κοινότητας πρέπει παραμείνει χαμηλός και 

να μην δοθεί άδεια για τα επόμενα 10 χρόνια για να κτιστεί  πολυκατοικία. 

 Σε οποιαδήποτε  μορφή ανάπτυξης να προκαθορίζεται βασικός αρχιτεκτονικός 

χαρακτήρας στην Κοινότητα που να συγκλίνει με την τοπικότητα και τα ιδιαίτερο 

χαρακτήρα της περιοχής. 

 Ομοιόμορφη ανάπτυξη μέγιστοι ύψος κτιρίων στους δυο ορόφους. 

 Δημιουργία χώρων πρασίνου εντός της οικιστικής. 

 Χρησιμοποίηση της τοπικής πέτρας της Βορόκληνης στην ανέγερση νέων κτιρίων 

και ανάπλασης παλιών. 

 Ανέγερση αγροτουριστικών καταλυμάτων στην περιοχή Αγίου Θωμά, και στο δρόμο 

Βορόκληνης-Τρούλλοι. 

 Να ληφθούν ουσιαστικά μέτρα για τις ακατάλληλες οικίες - ετοιμόρροπα κτίσματα.  

 Υπερψήφιση στην μη παραχώρηση περισσότερων αδειών για ανέγερση 

πολυκατοικιών. 

 Να μειωθεί η δόμηση στον πυρήνα σε 60/40 και να χρησιμοποιείται ο πυρήνας 

μόνο για παραδοσιακές οικίες. 
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ΘΕΜΑΤΙΚΗ 2: 

 Κατά το άνοιγμα της δεύτερης (2) Θεματικής, εισαγωγική ομιλία έκανε ο κύριος Αντρέας 

Θεοδοσίου, Γραμματέας του Κοινοτικού Συμβουλίου της Βορόκληνης (Παράρτημα- Ομιλία 

Δ’), για την υφιστάμενη κατάσταση της κοινότητας στα θέματα που αφορούν την κοινωνική 

πρόνοια, τις αθλητικές εγκαταστάσεις και πολιτιστικά με έμφαση στα έργα υποδομών. 

ΥΠΟ-ΘΕΜΑΤΙΚΗ 1: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ 

ΕΡΩΤΗΜΑ:  Ποιες θεωρείτε ως κύριες ανάγκες της Κοινότητας σε κοινωνικές υποδομές; 

Συζητείστε. 

 Εκτιμάται ότι για τη γρήγορη υλοποίηση των στόχων θα πρέπει να αξιοποιηθούν τα 

υφιστάμενα κτίρια. 

 Να προωθηθούν έργα όπως η Δημιουργία Πολυδύναμου Κέντρου, Κέντρου 

Δημιουργικής  απασχόλησης Ηλικιωμένων, υπηρεσία κατ' οίκον φροντίδας, Κέντρο 

Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών Σχολικής και Προσχολικής ηλικίας. 

 Ανάπτυξη συνεργασίας μεταξύ οργανωμένων συνόλων  και ΣΚΕ Βορόκληνης για 

καλύτερο συντονισμό και ενεργειών των κοινωνικών αναγκών της  κοινότητας. 

 Δημιουργία χώρου  φιλοξενίας για τους ηλικιωμένους. Ο χώρος αυτός να 

περιλαμβάνει καφετέρια, παιχνίδια, στην μορφή πολυχώρου ο οποίος θα  

διοργανώνει και εκδρομές για άτομα της 3ης ηλικίας. 

 Ενδυνάμωση της δομής του βρεφοκομικού σταθμού Πύλας. 

 Λειτουργία Γραφείου Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης και καλύτερη λειτουργιά 

του ΣΚΕ. Να αναβαθμιστεί η λειτουργία του ΣΚΕ Βορόκληνης σε συνεργασία με τα 

υπόλοιπα οργανωμένα σύνολα για ύπαρξη καλύτερων αποτελεσμάτων. 

 Η ανέγερση πολυχώρου για  παιδιά όπου θα διαβάζουν τους μαθητές μετά το 

σχολείο ή μετά το ολοήμερο,  προκειμένου να εργάζονται απρόσκοπτα οι γυναίκες. 

Η κατασκευή πολυδύναμου κέντρου για τα παιδιά  όπου να περιλαμβάνει 

δραστηριότητες όπως (μουσική, ζωγραφική, αθλητισμός). 
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 Προώθηση της δημιουργίας Νοσηλευτηρίου/ Ιατρείου Πρώτων Βοηθειών. 

 Δημιουργία Κέντρο Νεότητας, Βιβλιοθήκης, αναβάθμισης των Φεστιβάλ της 

Κοινότητας Βορόκληνης.  

 Δημιουργία αθλητικών εγκαταστάσεων και Υπαίθριου Αμφιθεάτρου. 

 Υπάρχει η επιθυμία όπως υπάρξουν βελτιώσεις στα υφιστάμενα σχολικά   κτίρια  

(δημοτικό και νηπιαγωγείο) καθώς οι λυόμενες αίθουσες δεν  συνάδουν με τα 

σημερινά δεδομένα. 

 Βελτίωση των κτηριακών εγκαταστάσεων στο δημοτικό σχολείο της κοινότητας. 

 Κυκλοφορία τοπικής εφημερίδας και ενθάρρυνση αρθογράφησης των νέων σε 

αυτήν.  

 Οι υποδομές να ακολουθούν τα πρότυπα για ΑΜΕΑ ώστε να υπάρχει ομαλή 

προσβασιμότητα, έμφαση στην παραλία. Κατασκευή μικρής αποβάθρας.  

 Ανάδειξη των πάρκων της κοινότητας για αξιοποίηση τους από τη νεολαία και τους 

ηλικιωμένους.  

 Δημιουργία Συμβουλευτικού Κέντρου. 

 Συνεργασία μεταξύ των ντόπιων και ξένων κατοίκων της κοινότητας, ολοκληρωμένη 

παροχή υπηρεσιών  που να  καλύπτουν ανάγκες και όλων των ομάδων πληθυσμού. 

 Στα πλαίσια υπηρεσιών για τους ηλικιωμένους υποστηρίχθηκε η καθιέρωση 

ετήσιας σύναξης τους σε χώρο της κοινότητας. 

 Έμφαση στην συντήρηση των εκκλησιών του χωριού.  

 Χώροι απασχόλησης μετά το Δημοτικό Σχολείο 1-2 φορές την εβδομάδα (π.χ 

αγγειοπλαστική) 
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ΥΠΟ-ΘΕΜΑΤΙΚΗ 2: ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

ΕΡΩΤΗΜΑ:  Ποιες οι ανάγκες σε αθλητικές  εγκαταστάσεις με γνώμονα την υγιή 

ενασχόληση των κατόικων και την  ανάπτυξη του αθλητικού τουρισμού σε τοπικό 

επίπεδο; Ποια η άποψη σας για  την κατασκεύη των προτεινόμενων αθλητικών 

εγκαταστάσεων σε περιφερειακό  επίπεδο; Συζητείστε. 

 Υπάρχει η άποψη δημιουργίας περιφερειακού γηπέδου προκειμένου να  

εξυπηρετούνται οι ομάδες των γύρω κοινοτήτων και της Κοινότητας της  

Βορόκληνης, καθώς επίσης και γήπεδα καλαθοσφαίρισης, πετόσφαιρας και 

αντισφαίρισης. 

 Δημιουργία μεγάλου περιφερειακού σταδίου και αθλητικού κέντρου για τη 

φιλοξενία ξένων ομάδων.  

 Δημιουργία σύγχρονου περιφερειακού αθλητικού κέντρου πολλαπλών  αθλημάτων, 

συμπεριλαμβανομένου και κλειστού αθλητικού κέντρου για τις  ανάγκες της 

Κοινότητας. 

 Για αθλητικές δραστηριότητες υπήρξε εισήγηση για ποδηλατικές  δραστηριότητες 

με τις αντίστοιχες υποδομές (ποδηλατικούς δρόμους) οι  οποίες θα συνδέουν την 

Κοινότητα με την πόλη της Λάρνακας, δίνοντας την  δυνατότατη στους ποδηλάτες 

να απολαύσουν τη φύση της περιοχής. 

 Επιπρόσθετα εισηγήθηκαν την ανάπτυξη των θαλάσσιων σπορ, τη δημιουργία 

αποβάθρας. 

 Δημιουργία χώρου στην παραλία για αθλητικές δραστηριότητες καλοκαιρινών  

σπορ (π.χ. βόλεϊ παραλίας, μίνι ποδοσφαίρου παραλίας, αντισφαίριση στη 

παραλία,  ρακέτες)  

 Δημιουργία μονοπατιών για περιπατητικό τουρισμό στο βουνό και στη λίμνη 

 Βελτίωση και σηματοδότηση ποδηλατοδρόμων καθώς και ένταξη στο εθνικό δίκτυο 

ποδηλατοδρόμων. 
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 Μίνι γήπεδα για διάφορες αθλητικές εγκαταστάσεις σε διάφορες περιοχές.  

 Ενοποίηση/συνεργασία των ομάδων της κοινότητας σε θέμα εγκαταστάσεων. 

 Δημιουργία μονοπατιών για περιπατητικό τουρισμό στο βουνό και στη λίμνη. 

 Δημιουργία Κέντρου Ανεμοπτέρησης. 

 Δημιουργία γηπέδων 5 χ 5 (Φούτσαλ). 

 Ποδηλατόδρομος πρέπει να δημιουργηθεί στον παραλιακό και να πηγαίνει στην 

λάρνακα ώστε η μια τέτοια ποδηλατοδρομική διαδρομή με αξιοθέατα της περιοχής 

να αξιοποιήσει φυσικούς χώρους. Έχει πραγματοποιηθεί παγκόσμιος αγώνας 

ποδηλατοδρομίας γύρω από την Βορόκληνη πρόσφατα αλλά δεν έχει διαφημιστεί 

δεόντος. 

ΥΠΟ-ΘΕΜΑΤΙΚΗ 3: ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ. 

ΕΡΩΤΗΜΑ: Σκέψεις και εισηγήσεις για τη μελλοντική ανάπτυξη για την ανάδειξη των 

πολιτιστικών σημείων της Κοινότητας. (Υποδομές, Αρχαιολογικοί χώροι) 

 Ανάδειξη αρχαιολογικού χώρου του Λάκκου της Ελιάς. 

 Αξιοποίηση του αρχαιολογικού χώρου στο Κουτσοπέτρη 

 Αναστήλωση της παλιάς εκκλησίας του Αποστόλου Θωμά 

 Πολιτιστική εκδήλωση για ανάδειξη του Σύκου. 

 Δημιουργία Πινακοθήκης, Μουσείων Παραδοσιακής τέχνης, δημιουργία χώρου για 

χειμερινές εκδηλώσεις, ανάπτυξη  της προβολής και ενημέρωσης των εκδηλώσεων 

που γίνονται για καλύτερη ενημέρωση του κόσμου, αναζωογόνηση της Παλαιάς 

Γειτονιάς. 

 Δημιουργία Πολιτιστικού Κέντρο Μουσείου λαϊκής παράδοσης. 

 Ανάδειξη της παλιάς γειτονιάς και ενθάρρυνση της αναπαλαίωσης  οικιών. 
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 Συγγραφή βιβλίου με τα τοπωνύμια, θρύλους, παραδόσεις, ήθη και έθιμα της 

Κοινότητας. 

 Ανάδειξη λαγουμιών, ανακάλυψη και εκσκαφή άλλων πιθανών αρχαιολογικών 

χώρων. 

 Για την ανάδειξη των αρχαιολογικών χώρων να τοποθετηθούν πινακίδες 

καθοδήγησης και ενημέρωσης του κοινού. 

 Ανάδειξη παλιών εκκλησιών, ανάδειξη των παλιών λατομείων, διαμόρφωση  πρώην 

κτιρίων κοινοτικού συμβουλίου σε αγροτόσπιτο που θα είναι  επισκέψιμο. 

 Δημιουργία πολιτιστικής διαδρομής (μονοπάτι) που να ενώνει όλους τους  

αρχαιολογικούς χώρους και έκθεση αυτής της διαδρομής σε πινακίδες που θα 

τοποθετηθούν  σε δημόσια σημεία. 

 Να δημιουργηθεί χορωδία από δημότες, διαλέξεις για ιατρικά και  κοινωνικά 

προβλήματα που ενδιαφέρουν τον κόσμο, βραδιές ποιήσεις, να  συσταθεί θεατρική 

ομάδα. 

 Ανάδειξη των πατημασιών του Προφήτη Ηλία. 

 Να αναδειχθούν πολιτιστικές εκδηλώσεις της Κοινότητας μέσο της εφημερίδας της 

Κοινότητας. 

 Δημιουργία εκδηλώσεων αφιερωμένες στον Αρθούρ Ρεμπώ ο οποίος εργάστηκε  

στην περιοχή και διδυμοποίηση με τη γενέτειρα του Αρθούρ Ρεμπώ. 

 Δημιουργία πολιτιστικού κέντρου στο παλιό λατομείο με εκθεσιακό χώρο. 

 Προώθηση προγραμμάτων για προσέλκυση τουριστών (πολιτιστικός τουρισμός). 

 Δημιουργία πολιτιστικού κέντρου στο παλιό λατομείο με εκθεσιακό χώρο. 

 Εγκατάσταση τελεφερίκ στην περιοχή παλιάς γειτονιάς μέχρι τον Προφήτη Ηλία. 
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 Προώθηση προγραμμάτων για προσέλκυση τουριστών (θεματικός τουρισμός πχ 

πολιτιστικός). 

 Αναβάθμιση των εικαστικών εκδηλώσεων. 

 Προβολή της πέτρας της Βορόκληνης με την οποία έχουν κτιστεί τα δημόσια κτίρια 

της Λάρνακας. 

Τα τελευταία ερωτήματα παρουσιάζουν συγκεκριμένες επιλογές απαντήσεων όπως 

φαίνονται πιο κάτω. Από τις απαντήσεις προκύπτουν κατηγοριοποιήσεις επιλογών σε 

ποσοστά. 

1 Ερώτημα:  

 

2.Ερώτημα:  

 



Logo VCC   logo ICT PSP 

27 

 

 

3.Ερώτημα:   

 

 

Με την ολοκλήρωση των ερωτήσεων, πραγματοποιήθηκε παρουσίαση των αποτελεσμάτων 

και εισηγήσεων από τους συμμετέχοντες. 

Συνολικά υπήρξε ένθερμη προσέλευση και συμμετοχή στη συζήτηση με θετικότητα 

συμμετοχής και έκφρασης απόψεων από όλους τους κοινωνικούς εταίρους. Οι 

συμμετέχοντες εξέφρασαν δημιουργικές ιδέες και εισηγήσεις με ενεργή συμμετοχή μέσα 

από ένα δημοκρατικό διάλογο, ενώ επέδειξαν προθυμία και σεβασμό τις γνώμες των 

άλλων. Παράλληλα, καταγράφηκαν και ομαδοποιήθηκαν όλα τα επιχειρήματα  σε σχέση με 

τις ερωτήσεις με απλή και σαφή γλώσσα κάνοντας σύντομα και ακριβή σχόλια.  

Ο στόχος της συζήτησης επιτεύχθηκε κατά τρόπο πολύπλευρο καθώς εκφράστηκαν 

διαφορετικές σκέψεις και εισηγήσεις, επιτρέποντας έτσι την σύγκριση ανάμεσα σε ένα πιο 

πλούσιο και ευρύτερο πεδίο απόψεων. Παράλληλα απαντήθηκαν από τους συμμετέχοντες 

ερωτηματολόγια αξιολόγησης της παρούσας συζήτησης, ενώ ως πρώτο είδος αντίστοιχης 

μεθοδολογικής συζήτησης απέσπασε  πέρα του πολύ καλού βαθμού θετικών σχολείων και 

εισηγήσεων για επανάληψη παρόμοιων συναντήσεων.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΟΜΙΛΙΩΝ 

ΟΜΙΛΙΑ Α (Χρυσόστομου Παρπούνα – Προέδρου Κ.Σ. Βορόκληνης)  

Θα ήθελα να σας καλωσορίσω στη σημερινή μας εκδήλωση με θέμα τη Συνάντηση 

Κοινότητας για το Χωροταξικό Σχεδιασμό και Ανάπτυξη που διεξάγεται στα πλαίσια 

του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Parterre. Το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Parterre ( 

Εργαλεία  ηλεκτρονικής συμμετοχής για χωροταξικό σχεδιασμό και περιφερειακή 

ανάπτυξη) αναπτύσσει μια ολοκληρωμένη λύση συνδυάζοντας το DEMOS-Plan και 

το eTM, ενώ προσφέρει ένα ολοκληρωμένο σύστημα διαβούλευσης. καλύπτοντας 

τόσο τη διαδικτυακή όσο και τη μη διαδικτυακή διαβούλευση.   Και τα δύο 

προϊόντα επιφέρουν αποτελέσματα τα οποία είναι χρήσιμα για τις τοπικές αρχές 

και είναι εύκολα στην ενσωμάτωση τους  σε υπάρχουσες διαδικασίες. 

Ένα σημαντικό αποτέλεσμα αυτής της  μεθόδου είναι ότι οι απόψεις των 

συμμετεχόντων κατατάσσονται βάσει κλίμακας προτεραιότητας με τέτοιο τρόπο 

που να είναι αμέσως ορατές στους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής. 

Η σημερινή συνάντηση είναι  η  αρχή   ώστε οι εισηγήσεις και οι προτάσεις που θα 

προταθούν να ενσωματωθούν στο μελλοντικό σχεδιασμό για  ανάπτυξη της 

κοινότητας μας.  Επιπρόσθετα, η σωστή πληροφόρηση συμβάλλει θετικά στην 

ευαισθητοποίηση και την αφύπνιση όλων των Φορέων και των Πολιτών, έτσι ώστε 

να μπορούν  να συνυπάρχουν στην Ανάπτυξη με την προστασία του Φυσικού και 

του Ανθρωπογενούς Περιβάλλοντος. 

Στόχος της εκδήλωσης είναι να δώσει την ευκαιρία στους κοινωνικούς εταίρους της 

Κοινότητας μας,  να συμμετέχουν εκφράζοντας τις απόψεις και ψηφίζοντάς σε 

συγκεκριμένα ζητήματα, τα οποία θα συζητηθούν καταλήγοντας σε εισηγήσεις προς 

το Κοινοτικό Συμβούλιο  και αυτό με τη σειρά του θα τις προωθήσει προς στις 

αρμόδιες αρχές  ώστε να προωθηθούν ως εισηγήσεις ή τροποποιήσεις ή και 

ενσωμάτωση τους  στον Αναπτυξιακό  Σχεδιασμό της Κοινότητας για την επόμενη 

πενταετία. 

Παράκληση αλλά και προτροπή είναι να έχουμε από όλους την ενεργή συμμετοχή 

σας ούτως ώστε στο τέλος της συνάντησης να εξαχθούν εποικοδομητικά 

αποτελέσματα. 

 Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους εσάς , που με μεγάλη προθυμία αποδεχτήκατε 

την πρόσκληση μας. 
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Ιδιαίτερες ευχαριστίες , επιτρέψετε μου, να εκφράσω προς τους συμμετέχοντες 

ξένους εταίρους που είναι οι: 

Mr. Angelo   Marcotulli  με την ομάδα του 

Mrs  Castei     Sandra 

Mr.   Caldareli   Filippo 

Mr.   Matteini  Paolo   από  Ιταλία. 

Mr.  Francesco  Molinari     

Mr.  Olli   Ojala Φιλλανδία. 

Επίσης,  θα ήθελα να ευχαριστήσω και την Οργανωτική επιτροπή για τις ατέλειωτες 

ώρες που έχουν αφιερώσει, και πολλές φορές και πέρα του κανονικού ωραρίου,  

για να οργανώσουν την σημερινή συνάντηση. 

Αναπτυξιακή Εταιρία Λάρνακας –Αμμοχώστου  

Μιχάλης Ζάνος , Ευδοκία Μπαλαμού, Μόνικα Ανδρέου, Πετρούλα Αρμένη, Μακης 

Παπαμιχαήλ, Ματθαίος Πάππουλος, Χριστιάνα Πογιατζέα, Γιώργος Τοφαλής, Άννα 

Κοσμά, Αντώνης Νικολάου, Μαρία Λυσιώτη. 

Κοινότητα Βορόκληνης 

Αντρέας Θεοδοσίου, Νεοπτόλεμος Ανδρέου, Ελένη Μιχαήλ. 

Θα ήταν παράλειψη να μην ευχαριστήσω επίσης  τον πρόεδρο και τα μέλη του 

προηγούμενου Κοινοτικού Συμβουλίου, καθ΄ ότι αυτοί  συνέλαβαν την ιδέα και 

εμείς την εφαρμόζουμε.  

(ΤΕΛΟΣ Α’ ΟΜΙΛΙΑΣ) 
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ΟΜΙΛΙΑ Β (Αντρέας Θεοδοσίου – Γραμματέας Κ.Σ. Βορόκληνης) 

Γενική Εισαγωγή Στο Περιεχόμενο των Θεματικών Συζήτησης 

Η έννοια του χωροταξικού σχεδιασμού ορίζεται ως ο προσχεδιασµένος 

µετασχηµατισµός του κοινωνικό – οικονομικού γεωγραφικού χώρου, που εκφράζει 

τους στόχους µιας οργανωμένης κοινωνίας για σκοπούς βιώσιμης ανάπτυξης. 

Οργανικό κοµµάτι της νέας αυτής αναπτυξιακής διαδικασίας είναι η χωροταξία, που 

παρέχει τη διάσταση του δοµικού σχεδιασµού της οικονοµίας, υπόβαθρου της 

αναγκαίας ανασυγκρότησης οικονοµικών, κοινωνικών και οικολογικών δοµών. Ο 

χωροταξικός σχεδιασµός αποσκοπεί στη δοµική αναδιάρθρωση του παραγωγικού 

συστήµατος της, κάθε περιοχής ώστε αυτό να προσαρμόζεται στα ιδιόµορφα 

χαρακτηριστικά της - φυσικά, δηµογραφικά, κοινωνικά, πολιτισµικά. Στοχεύει 

ειδικότερα ο χωροταξικός σχεδιασµός στην σταθεροποίηση της αναπτυξιακής 

διαδικασίας κάθε περιοχής µε την ανάπτυξη των τοπικών παραγωγικών δυνάμεων, 

αλλά και µε την συντήρηση των φυσικών πόρων και την διασφάλιση της ποιοτικής 

της διάστασης.  

H Ευρωπαϊκή Ένωση έκανε υποχρεωτικό στις αρχές σχεδιασμού, να διαβουλεύονται 

με τους κοινωνικούς εταίρους και τους πολίτες, για όλα τα σχέδια και προγράμματα 

που απαιτούν εκτίμηση της επίδρασης προς το Περιβάλλον και το χωροταξικό 

σχεδιασμό.  

Η Κοινότητα, μας με βάση τα προαναφερόμενα  θεωρεί σημαντική την συμμετοχή 

των κοινωνικών εταίρων μέσα από ένα νέο σύστημα ηλεκτρονικής διαβούλευσης 

για να αποτελέσει  την απαρχή ώστε οι εισηγήσεις και προτάσεις που προταθούν να 

ενσωματωθούν στο μελλοντικό σχεδιασμό για την ανάπτυξης της. Επιπρόσθετα, η 

σωστή πληροφόρηση συμβάλλει θετικά στην ευαισθητοποίηση και την αφύπνιση 

όλων των Φορέων και των Πολιτών, έτσι ώστε να μπορούν να συνυπάρχουν στην 

Ανάπτυξη με την προστασία του Φυσικού και του Ανθρωπογενούς Περιβάλλοντος. 

Στόχος της εκδήλωσης είναι να δώσει την ευκαιρία στους κοινωνικούς εταίρους της 

Κοινότητας, ώστε να συμμετέχουν εκφράζοντας τις απόψεις και ψηφίζοντας σε 

συγκεκριμένα ζητήματα, τα οποία θα συζητηθούν καταλήγοντας σε εισηγήσεις προς 

τους διαμορφωτές πολιτικής. Τα αποτελέσματα της συνάντησης θα αξιοποιηθούν 

με την υποβολή τους προς το Κοινοτικό Συμβούλιο και αυτό με τη σειρά του στις 

αρμόδιες αρχές του κάθε θέματος ώστε να προωθηθούν ως εισηγήσεις ή 

τροποποιήσεις ή και ενσωμάτωση τους στον Αναπτυξιακό Σχεδιασμό της 

Κοινότητας για τα  επόμενα χρόνια. 
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Η Συνάντηση της Πόλης (eTM) στοχεύει: 

 Να δώσει την ευκαιρία στο σύνολο των κοινωνικών εταίρων να 

φέρουν και να αντικρίσουν τον καθένα συμμετέχοντα μέσα από 

ενημερωτική συζήτηση σε τρέχοντα βασικά θέματα, ώστε να τους 

δοθεί η ευκαιρία για ανταλλαγή και αμοιβαίων εμπλουτισμό 

απόψεων.  

  Να συλλέξει προτάσεις και εισηγήσεις από τους κοινωνικούς 

εταίρους ώστε να υποβληθούν στις αρμόδιες αρχές ως έκφραση μιας 

υπεύθυνης εμπλοκής τους. 

 Να πειραματιστεί σε ένα νέο τρόπο, ο οποίος έχει σαν στόχο την 

επικύρωση δομημένου διάλογου μεταξύ κοινωνικών εταίρων και 

κοινών θεμάτων πολιτικής. 

 Στοχεύει στην Ορθολογική Χωροθετική Ανάπτυξη της οικιστικής, της 

βιοτεχνικής, της  γεωργοκτηνοτροφικής,  της εμπορικής και της  

τουριστικής περιοχής, ούτος ώστε να καταστεί η περιοχή πιο 

ελκυστική, πιο λειτουργική και προ παντός πιο ανθρώπινη. 

 Στην καθιέρωση κριτηρίων και μηχανισμών για την προστασία του 

περιβάλλοντος, έτσι ώστε ο άνθρωπος , ως άτομο και ως μέλος του 

κοινωνικού συνόλου, να ζει σε ένα υψηλής ποιότητας περιβάλλον, 

μέσα στο οποίο να προστατεύεται η υγεία του και να ευνοείται η 

ανάπτυξη της προσωπικότητάς του. 

 Στην δημιουργία κατάλληλων υποδομών για προώθηση διάφορων 

αναπτυξιακών έργων που θα βελτιώσουν ακόμη περισσότερο την 

ποιότητα ζωής των κατοίκων της Βορόκληνης. 

 Στην ευαισθητοποίηση και εφαρμογή κοινωνικής πολιτικής με 

υλοποίηση προγραμμάτων κυρίως για την τρίτη ηλικία αλλά και στις 

υπόλοιπες ηλικιακές ομάδες. 

 Στην προώθηση και προβολή του τοπικού πολιτισμού. 

 Στη δημιουργία αθλητικών εγκαταστάσεων με  γνώμονα την υγιή 

ενασχόληση των κατοίκων, ιδίως της νεολαίας και ανάπτυξη του 

αθλητικού τουρισμού.  

 

Η συζήτηση με γενικό τίτλο «Χωροταξικός Σχεδιασμός και Ανάπτυξη για την 

Κοινότητα Βορόκληνης», έχει χωριστεί σε τρία μέρη. Το πρώτο μέρος θα αφορά 

κλειστές ερωτήσεις σχετικά με το προφίλ των συμμετεχόντων κυρίως για λόγους 

λήψης στατιστικών στοιχείων.  
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Κατά την διάρκεια των επόμενων δυο Μερών θα γίνει αναφορά σε συγκεκριμένα 

θέματα που κατατάσσονται ως κύρια για την Κοινότητα μας.  

Τα δυο θεματικές αφορούν ζωτικής σημασίας θέματα προς συζήτηση, καθώς έχουν 

επιλεγεί ένεκα της εκτεταμένης φύσεως τους, κατάλληλα να διεγείρουν ποικίλες 

εισηγήσεις από τους συμμετέχοντες, ενώ ταυτόχρονα προκαλούν πρόσθετες 

προτάσεις οι οποίες  καταμετρούνται σε μια τοπική κλίμακα.  

Η Πρώτη Θεματική αφορά τη Χωροθετική Ανάπτυξη, και το οποίο διαχωρίζεται  σε 

υπο-θεματικές όπως αναφέρονται πιο κάτω:  

Υπο-θεματική 1: Ανάπτυξη περιοχών (οικιστική, βιοτεχνική, γεωργοκτηνοτροφική, 

εμπορική, τουριστική κλπ). 

Υπο-θεματική 2: Κυκλοφοριακό και σύνδεση με τοπικό, περιφερειακό και εθνικό 

δίκτυο. 

Υπο-θεματική 3: Προστασία και Ανάπτυξη του Περιβάλλοντος (Περιοχές Natura 

2000). 

Η Δεύτερο Θεματική αφορά τις Υποδομές για Προώθηση Αναπτυξιακών Έργων και 

το οποίο διαχωρίζεται  σε υπο-θεματικές όπως αναφέρονται πιο κάτω:   

Υπο-θεματική 1: Κοινωνική Πρόνοια. 

Υπο-θεματική 2: Αθλητικές εγκαταστάσεις. 

Υπο-θεματική 3: Πολιτισμός. 

Για κάθε θεματική θα παρουσιάζονται ξέχωρα η υφιστάμενη κατάσταση αλλά και οι 

προοπτικές ανάπτυξης μέσα από τις ερωτήσεις αλλά προπάντων βασικός στόχος της 

συνάντησης είναι η προσπάθεια που θα καταβάλουμε για να σας εξασφαλίσουμε 

ένα υψηλό επίπεδο πληροφόρησης για την υφιστάμενη κατάσταση πάνω στα 

κεντρικά θέματα και υποθεματικές που είναι προς συζήτηση. Με αυτό τον τρόπο θα 

επιδιωχθεί η ενημερωμένη ανοικτή συζήτηση από μέρους σας. 

Ζητούμε από σας να συνδράμετε με την δημιουργικότητα σας στην επιτυχία της 

συνάντησης ξεδιπλώνοντας τις ικανότητες σας ο καθένας στον τομέα που 

εκπροσωπεί στο πεδίο της καθημερινής του ζωής. 

Θα προσπαθήσουμε να σας δημιουργήσουμε την δημοκρατική διάθεση για να 

εκφράσετε και να ακούσετε ο ένας την άποψη του άλλου. 
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Θα ζητήσουμε τα επιχειρήματα σας σε ατομικό επίπεδο μετατρέποντας τα σε 

συλλογικά-ομαδικά επιχειρήματα. 

Θα πρέπει να εκφράζεστε με σαφήνεια και ακρίβεια. 

Σήμερα σας παρέχουμε την πληροφόρηση αλλά ταυτόχρονα ζητούμε από εσάς την 

σε βάθος διερεύνηση. 

Χρησιμοποιούμε την μεθοδολογία του Ε.Τ.Μ. (Ηλεκτρονική Συνάντηση της Πόλης) 

μέσα από το πρόγραμμα PARTERRE που σημαίνει (Εργαλεία Ηλεκτρονικής 

Συμμετοχής για Χωροταξικό Σχεδιασμό και Περιφερειακή Ανάπτυξη). 

Η συμμετοχή μας στο Πρόγραμμα συνίσταται στα πιο κάτω: 

 Στην διορατικότητα μας 

 Στην προθυμία μας για την ετοιμασία Σχεδίου Περιοχής 

 Στην προ πολλού ετοιμασία του Οράματος της Κοινότητας αλλά προπαντός 

στην επιθυμία μας για ανανέωση των οραμάτων και στόχων της Κοινότητας 

Στη συνεχή και επιδιωκόμενη αναζήτηση των πιο πάνω: 

Βρήκαμε το στήριγμα  στην  Αναπτυξιακή Εταιρεία Λάρνακας που γνωρίζοντας τους 

οραματισμούς μας μέσα από την καθημερινή και ειλικρινή μας συνεργασία μας 

στήριξαν στην προσπάθεια μας για υποβολή της αίτησης στο Πρόγραμμα. 

Η συνεχής συνεργασία μας καθ’ όλη την διάρκεια υλοποίησης του προγράμματος, 

αλλά και ο ζήλος που επιδεικνύουν για την επιτυχή εφαρμογή του δεν μας αφήνουν 

άλλα περιθώρια από το να τους εκφράσουμε τις ευχαριστίες μας και δημόσια. 

 

(ΤΕΛΟΣ Β’ ΟΜΙΛΙΑΣ) 
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Γ’ ΟΜΙΛΙΑ (Αντρέας Θεοδοσίου – Γραμματέας Κ.Σ. Βορόκληνης) 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗΣ – ΧΩΡΟΘΕΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ  

 

Η ραγδαία οικιστική και τουριστική ανάπτυξη της Κοινότητας αντικατοπτρίζεται στις 

ιδιαίτερα υψηλές πληθυσμιακές αυξήσεις.  Κατά το 2011 ο πληθυσμός έφτασε στις 

6.147 άτομα σημειώνοντας αύξηση της τάξης του 85,71% σε σχέση με το 2001. Στην 

εντατικοποίηση της ανάπτυξης της οικιστικής χρήσης συνέβαλαν σε σημαντικό 

βαθμό η άμεση γειτνίαση με το Αστικό Συγκρότημα της Λάρνακας, η ύπαρξη 

παραλιακού μετώπου, οι καλές οδικές προσβάσεις και το αξιόλογο φυσικό τοπίο.  

Η περιοχή χωρίζεται σε δυο μέρη  την περιοχή η οποία συνορεύει με την παραλιακή 

περιοχή στην οποία ισχύουν οι πρόνοιες του τοπικού σχεδίου Λάρνακας. Μέσα από 

αυτές τις πρόνοιες καθορίζονται θέματα ζωνών, (συντελεστές δόμησης, ύψος 

οικοδομών, χρήσεις, οδικό δίκτυο, περιβαλλοντικές περιοχές κτλ). Οι πρόνοιες του 

Τοπικού Σχεδίου αναθεωρούνται το αργότερο κάθε πέντε (5) χρόνια. Συγκεκριμένα, 

στην περιοχή του Κοινοτικού Συμβουλίου Βορόκληνης που εμπίπτει το Τοπικό 

Σχέδιο της Λάρνακας παρατηρείται η άτακτη κατανομή της εμπορικής, οικιστικής 

και τουριστικής χρήσης. Στην παρούσα κατάσταση περιγράφεται  ένας ενιαίος 

χώρος ανάπτυξής τους, χωρίς τον απαραίτητο σχεδιασμό και διαχωρισμό, 

εμποδίζοντας έτσι την μεταξύ τους βιώσιμη ανάπτυξη λόγω αδυναμιών 

ορθολογιστικής χωρικής κατανομής. 

Όλη η υπόλοιπη περιοχή του Κοινοτικού Συμβουλίου είναι ενταγμένη στις πρόνοιες 

της Δήλωσης Πολιτικής. Η Δήλωση Πολιτικής ισχύει για όλες τις περιοχές της 

Κύπρου για τις οποίες δεν ισχύουν πρόνοιες Τοπικού Σχεδίου. Μέσα από τις 

πρόνοιες της Δήλωσης Πολιτικής καθορίζονται οι ζώνες της περιοχής Βορόκληνης 

που δεν είναι ενταγμένη στο Τοπικό Σχέδιο Λάρνακας, (χρήσεις γης, συντελεστές 

δόμησης, ύψος οικοδομών κτλ), πρόνοιες για αγροτική ανάπτυξη, την προστασία 

του περιβάλλοντος κλπ. 

Σε σχέση με τη Δήλωση Πολιτικής αναμένεται σε μερικούς μήνες η δημοσίευση για 

τροποποίηση ζωνών  της περιοχής Βορόκληνης, σύμφωνα με εισηγήσεις που έχουν 

γίνει από το Κοινοτικό Συμβούλιο Βορόκληνης που ουσιαστικά περιλαμβάνουν 
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 Μετατροπή μεγάλης έκτασης γης από Κτηνοτροφική Ζώνη σε Ζώνη 

Προστασίας  

  Μετατροπή των υφιστάμενων Ζωνών Προστασίας σε Ζώνες Οικιστικές 

(Ανατολικά της Κοινότητας μέχρι τα Διοικητικά Όρια της Πύλας). 

 Μετατροπή της Ζώνης Προστασίας σε Οικιστική ( Κατά μήκος του δρόμου 

Βορόκληνης Τρούλλων). 

 Μετατροπή της υφιστάμενης Γεωργικής Ζώνης σε Οικιστική ( Ανατολικά 

της Κοινότητας μέχρι τα Διοικητικά Όρια της Πύλας). 

 Μετατροπή της υφιστάμενης Ζώνης Προστασίας σε Οικιστική ( 

Περιμετρικά της Λίμνης). 

 Καθορισμός αξόνων εμπορικής δραστηριότητας (οδός 1ης Μαΐου, 

Παιδείας, Αρχ.Μακαρίου, Γρίβα Διγενή και δρόμος Βορόκληνης – 

Τρούλλων) 

 Οι πιο πάνω εισηγήσεις ήταν αποτέλεσμα της υιοθέτησης για πρώτη φορά 

από τη Κεντρική Κυβέρνηση της πρακτικής της Δημόσιας Διαβούλευσης. 

Ήταν αποτέλεσμα της υιοθέτησης της πιο πάνω πρακτικής προσέγγισης και 

εφαρμόζοντας το στη πράξη από το δικό μας Κοινοτικό Συμβούλιο. Μέσα 

από τη Δημόσια Διαβούλευση και τον Ανοικτό Διάλογο ετοιμάστηκαν οι 

πιο πάνω προτάσεις.  

Παρουσιάζονται μερικές αδυναμίες σε χωροταξικό επίπεδο ενώ παράλληλα 

εντοπίζονται ανάγκες σε αναπτυξιακά έργα. Σε χωροταξικό επίπεδο οι αδυναμίες 

σχετίζονται περισσότερο με συγκρουόμενες χρήσεις.. Επιπλέον αδυναμία είναι η 

ύπαρξη μεγάλων εκτάσεων πολεοδομικών ζωνών που αποτελούν αφενός μέρος 

αναξιοποίητης  γης και αφετέρου εμποδίζουν μελλοντικές επεκτάσεις. 
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Εντός της Βιοτεχνικής  ζώνης της Κοινότητας παρατηρείται μηδενική ανάπτυξη. Στο 

παρόν στάδιο μελετάται το ενδεχόμενο δημιουργίας  περιφερειακής βιοτεχνικής 

περιοχής, η οποία να συμπεριλαμβάνει τις κοινότητες Βορόκληνη, Τρούλλοι,  

Λιβάδια και Κελλιά, σε κεντρικό σημείο μιας από τις πιο πάνω Κοινότητες. Μια 

τέτοια προσέγγιση μπορεί να αποφέρει βιώσιμη ανάπτυξη, ομαλή χωροταξική 

κατανομή και συνεργασία σε περιφερειακό επίπεδο. Οι βιοτεχνικές μονάδες θα 

συγκεντρωθούν σε μια ενιαία τοποθεσία, αποφεύγοντας έτσι την αλλοίωση και την 

υποβάθμιση ευρύτερων περιοχών. Τέλος, θα δημιουργηθούν ευκαιρίες 

απασχόλησης ειδικότερα για τους κατοίκους των κοινοτήτων αυτών.  

Αντίθετα, υπάρχει η προοπτική τοπικής ανάπτυξης, με μειωμένες προοπτικές 

βιώσιμης ανάπτυξης της κάθε κοινότητας, ενώ παράλληλα μπορεί να αλλοιώσει τον 

χαρακτήρα της, υποβαθμίζοντας την ευρύτερη περιοχή.  

Η Γεωργοκτηνοτροφική ζώνη καλύπτει σχετικά μεγάλη έκταση της Κοινότητας.  Η 

περιοχή αυτή χρησιμοποιείται για αγροτικούς σκοπούς όπως καλλιέργεια γης, 

εκτροφή ζώων, χώρους αναψυχής και σαν πνεύμονες πρασίνου (περιβόλια). 

Σταδιακά παρατηρείται την τελευταία δεκαετία μείωση των γεωργοκτηνοτροφικών 

εκμεταλλεύσεων και απαξίωση απασχόλησης των νέων με τον πρωτογενή τομέα. 

Διαμορφώνονται και επικρατούν νέα πρότυπα διαβίωσης και εκπαίδευσης και 

επαγγελματικής αποκατάστασης, που ωθούν τις πληθυσμιακές ομάδες στην 

εγκατάλειψη της πρωτογενούς παραγωγής της Κοινότητας. Η σταδιακή 

απομάκρυνση ή η μερική απασχόληση ενός μέρους των γεωργών και κτηνοτρόφων 

είναι συνέπεια πολλών παραγόντων, ο σημαντικότερος των οποίων είναι η 

οικονομική δραστηριότητα. 

Σημαντικός άξονας κυκλοφορίας της περιοχής θεωρείται ο παραλιακός δρόμος 

Λάρνακας – Δεκέλειας. Ο δρόμος χρειάζεται άμεση αναβάθμιση και είναι γνωστά τα 

πολλά προβλήματα που παρουσιάζονται με την υφιστάμενη κατάσταση του 

δρόμου. Έχει ετοιμαστεί Ρυθμιστικό Σχέδιο από το Τμήμα Πολεοδομίας και 

Οικήσεως σύμφωνα με το οποίο ο δρόμος θα αναβαθμιστεί σε δρόμο τεσσάρων (4) 

λωρίδων κυκλοφορίας, πεζοδρόμια, ποδηλατόδρομους, χώρους στάθμευσης, 

χώρους πρασίνου κτλ. 

 Άλλος σημαντικός οδικός άξονας είναι ο δρόμος που συνδέει την Κοινότητα με την 

τουριστική περιοχή και εφάπτεται της λίμνης Βορόκληνης. Έχουν ετοιμαστεί 

κατασκευαστικά σχέδια για ανακατασκευή του δρόμου με δυο λωρίδες 

κυκλοφορίας, πεζοδρόμια, ποδηλατόδρομο κτλ.  
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Από την περιοχή διέρχεται ο υπεραστικός δρόμος που συνδέει τη Ριζοελιά με την 

τουριστική περιοχή Παραλιμνίου Αγίας Νάπας. 

Στα θετικά καταγράφεται η σμίκρυνση των αποστάσεων από την Λευκωσία και 

άλλες πόλεις όπως και τα αεροδρόμια. Αρνητικά φαινόμενα είναι η ηχορρύπανση 

που παρατηρείται εκατέρωθεν του δρόμου καθώς και η δυσκολία που 

παρατηρείται στην μετάβαση από την περιοχή βόρεια του δρόμου στην παραλιακή 

περιοχή με την ύπαρξη 2 μόνο εξόδων – εισόδων. Σημειώνεται ότι η κύρια είσοδος 

– έξοδος  χρησιμοποιείται και από οχήματα που χρησιμοποιούν τον 

αυτοκινητόδρομο είτε για να εισέλθουν είτε για εξέλθουν από αυτόν. 

Ενδιάμεσα του παραλιακού δρόμου Λάρνακας - Δεκέλειας και του υπεραστικού 

δρόμου Ριζοελιάς - Αγίας Νάπας, προβλέπεται στα πλαίσια του Τοπικού Σχεδίου 

Λάρνακας η δημιουργία ενός νέου συλλεκτήριου δρόμου, ο οποίος θα αρχίζει από 

τα διοικητικά όρια Λιβαδιών, θα διασταυρώνει το δρόμο προς Βορόκληνη κοντά στη 

λίμνη και θα καταλήγει  στην τουριστική περιοχή στο δρόμο προς την Πύλα. 

 Άλλος βασικός δρόμος του δικτύου της περιοχής είναι ο δρόμος που οδηγεί από το 

συνοικισμό Βορόκληνης προς τον κύριο δρόμο με κατεύθυνση την Πύλα από το 

δρόμο Λάρνακας – Δεκέλειας. Στο δρόμο έχουν κατασκευαστεί πεζοδρόμια και 

αυτός έχει ασφαλτοστρωθεί από την Επαρχιακή Διοίκηση Λάρνακας. 

Οδικοί άξονες της περιοχής είναι και οι δρόμοι που συνδέουν την περιοχή με την 

Πύλα, τους Τρούλλους και τα Κελλιά και οι οποίοι χρήζουν βελτίωσης. Μόνη 

υποφερτή κατάσταση μπορεί να θεωρηθεί αυτή του δρόμου Βορόκληνης – 

Τρούλλων. Η σύνδεση με τις Κοινότητες Πύλας και Κελλιών μάλλον άθλια μπορεί να 

χαρακτηριστεί αφού οι δρόμοι εξακολουθούν να είναι χωμάτινοι αλλά και μη 

ευθυγραμμισμένοι. 

Καταγράφεται, επίσης, η ανεπάρκεια στο Περιφερειακό  δίκτυο καθώς και  η 

αυξημένη μετακίνηση και ηχορύπανση που ολοένα παρατηρείται στους κεντρικούς 

οδικούς άξονες της Κοινότητας . 

Η   καθιέρωση   κριτηρίων   και   μηχανισμών  για  την  προστασία  του 

περιβάλλοντος, έτσι ώστε  ο  άνθρωπος,  ως  άτομο  και  ως  μέλος  του κοινωνικού  

συνόλου,  να  ζει σε ένα υψηλής ποιότητας περιβάλλον, μέσα  στο οποίο να 

προστατεύεται η υγεία του και να ευνοείται η ανάπτυξη της προσωπικότητάς του. 
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Η προστασία του περιβάλλοντος, θεμελιώδες και αναπόσπαστο μέρος  της 

πολιτιστικής  και  αναπτυξιακής διαδικασίας και πολιτικής, υλοποιείται κύρια μέσα 

από το δημοκρατικό προγραμματισμό. 

Η Κοινότητα ακολουθεί δράσεις με στόχο τη  βιώσιμη αναβάθμιση του φυσικού και 

δομημένου περιβάλλοντός της. Με σεβασμό στο φυσικό της περιβάλλον (δασική γη  

και κάθε μορφή χώρων πρασίνου), προτάσσεται στην προστασία και ανάδειξή τους 

ως κύριους πνεύμονες πρασίνου. Στο ύψωμα του Προφήτη Ηλία υπάρχει μεγάλη 

έκταση δασικής γης, πλούσια σε χλωρίδα και πανίδα. Επιμέρους χώροι πρασίνου 

εντοπίζονται σε πάρκα που βρίσκονται κυρίως σε οικιστικές περιοχές. 

Στο δίκτυο Φύση 2000 έχει συμπεριληφθεί η Λίμνη της Βορόκληνης, έκτασης 57 

εκταρίων, η οποία βρίσκεται 10 χιλιόμετρα από την πόλη της Λάρνακας, νότια της 

Κοινότητας και είναι ένας από τους επτά φυσικούς υδροβιότοπους της Κύπρου.  

Η λίμνη είναι εξαιρετικά σημαντική για κάποια είδη πουλιών και ιδιαίτερα για δυο 

είδη τα οποία μάλιστα φωλιάζουν εκεί και αυτά είναι η Πελλοκατερίνα  και ο 

Καλαμοκαννάς,. Λόγω αυτών των δυο ειδών η λίμνη της Βορόκληνης καθορίστηκε 

ως Ζώνη Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ).  

Στη λίμνη έχουν παρατηρηθεί 190 περίπου είδη πουλιών. Όπως όλοι οι φυσικοί 

υδροβιότοποι του νησιού, η Λίμνη της Βορόκληνης αντιμετωπίζει πολλές απειλές.  

Η ανθρώπινη όχληση είναι μια από τις κύριες απειλές.  

Η Κοινότητα Βορόκληνης από το 2011 εντάχθηκε στο πρόγραμμα LIFE+ ενώ τον 

Ιανουάριο του 2012 ξεκίνησε να το υλοποιεί,  με σκοπό να μετριάσει τα 

προβλήματα και τις απειλές μέσα από συγκεκριμένες δράσεις. 

Μια δεύτερη περιοχή που βρίσκεται σε Ζώνη Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ) ονομάζεται 

«Περιοχή Κόσσιης – Παλλουρόκαμπος» η οποία βρίσκεται στο ύψωμα 

Γερακόμουττη. Στην περιοχή αυτή εντοπίζονται σπάνια είδη πανίδας και χλωρίδας. 

Για τη ζώνη αυτή, παρά την μοναδικότητά της, αποτελεί αρνητικό σημείο αναφοράς 

το γεγονός ότι συνορεύει με λατομείο της κοινότητας Κελλιών. 

Από το 2002 έως και σήμερα η Κοινότητα  παίρνει την ευρωπαϊκή διάκριση της 

Γαλάζιας Σημαίας για καθαρή ακτή και θάλασσα,  στην περιοχή «Γιαννάδες». 

Τέλος, αδύνατο σημείο αποτελεί το γεγονός της μη ύπαρξης αποχετευτικού 

συστήματος, με αποτέλεσμα να επηρεάζεται αρνητικά το περιβάλλον της 

κοινότητας. 
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Η Εμπορική Ανάπτυξη εντός της Περιοχής παρουσιάζεται αδύνατη λόγω της 

γειτνίασης με το Αστικό Κέντρο της Λάρνακας. Επιπλέον δημιουργείται 

πρόβλημα ασφαλούς πρόσβασης στις εμπορικές αναπτύξεις λόγω της 

ανεπάρκειας των εξασφαλισμένων χώρων στάθμευσης. Η αδυναμία ύπαρξης 

εμπορικού κέντρου και η αδυναμία ορθολογιστικής χωροθέτησης των 

αναπτύξεων σε δρόμους που παρέχουν ασφαλή πρόσβαση και στάθμευση 

αποτελούν ανασταλτικό παράγοντα στην βιωσιμότητα των επιχειρήσεων 

(ΤΕΛΟΣ Γ’ ΟΜΙΛΙΑΣ) 

 

 

Δ’ ΟΜΙΛΙΑ (Αντρέας Θεοδοσίου – Γραμματέας Κ.Σ. Βορόκληνης) 

Προώθηση Ανάπτυξης Έργων Υποδομής.  

Ως έργα υποδομής θεωρούνται ουσιώδη έργα δημοσίου ενδιαφέροντος, τα οποία 

αποσκοπούν στην εξυπηρέτηση των ανθρώπινων δραστηριοτήτων σε ευρεία 

κλίμακα και χρησιμοποιούνται τόσο για την προώθηση της οικονομικής ανάπτυξης, 

όσο και για την βελτίωση της ποιότητας ζωής και για την αποφυγή υποβάθμισης 

του περιβάλλοντος γενικότερα. 

Ενδεικτικά, στην κοινότητα προωθείται αυτή την περίοδο η ζήτηση Προσφορών για 

κατασκευή της δεύτερης φάσης του παραλιακού πεζόδρομου ο οποίος θα συνδεθεί 

με τον υφιστάμενο πεζόδρομο και θα καταλήξει στα διοικητικά όρια του Δήμου 

Λάρνακας. 

Έχουν ετοιμαστεί κατασκευαστικά σχέδια για ανάπλαση της παλιάς γειτονιάς της 

Βορόκληνης. Το έργο έχει υποδιαιρεθεί σε δυο φάσεις. Η πρώτη φάση έχει 

προταθεί και αναμένεται να εγκριθεί σύντομα για την εκτέλεση στα πλαίσια του 

Σχεδίου Αγροτικής Ανάπτυξης  “LEADER”. Η δεύτερη φάση αναμένεται να 

προωθηθεί από το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως ως πολεοδομικό έργο. 

Παράλληλα, έργα που είναι ώριμα προς υλοποίηση έχουν ως εξής: 

- Περιφερειακό ανοικτό αμφιθέατρο ( Έχουν ετοιμαστεί τα Σχέδια που 

υποβλήθηκαν στο Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως όπου αναμένεται η 

έκδοση Πολεοδομικής Άδειας) 

- Δημιουργία ηλεκτρονικής βιβλιοθήκης ( Το έργο έχει ενταχθεί σε Ευρωπαϊκό 

Πρόγραμμα και σύντομα αναμένεται η Υλοποίηση του). 
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- Κυματοθραύστες ( Ετοιμάζεται μελέτη από το Μετσόβειο Πολυτεχνείο για την 

διαχείριση και προστασία της Ακτής)  

- Αίθουσα Πολλαπλής Χρήσης στο Δημοτικό Σχολείο (Υπάρχει Πρόνοια στον 

Προϋπολογισμό Αναπτύξεως του Υπουργείου Παιδείας και αναμένεται η 

έναρξη του έργου το Β εξάμηνο του 2012). 

- Αντιπλημμυρικό κανάλι από τους Τρούλλους μέχρι τον δρόμο Λάρνακας - 

Δεκέλειας (Ετοιμάζονται οι όροι για προκήρυξη προσφοράς για ετοιμασία της 

μελέτης). 

- Λίμνη ( έχει ενταχθεί στο Σχέδιο Φύση 2000. Το έργο άρχισε να υλοποιείται 

από τον Ιανουάριο του 2012 και θα διαρκέσει έως το 2014). 

- Δασική Γη στο ύψωμα Προφήτη Ηλία (έχει εκτελεστεί το Σχέδιο για 

δημιουργία Μονοπατιών της Φύσης καθώς και Παρατηρητήριο και 

Εκδρομικός Χώρος. Το έργο προωθείται από το Τμήμα Δασών. 

- Αρχαιολογικοί χώροι Λάκκος της Ελιάς και Κουτσοπέτρι ( Άρχισαν επιμέρους 

εργασίες για ανάδειξη του Λάκκου. Γίνονται παραστάσεις προς το Τμήμα 

Αρχαιοτήτων για επέκταση των ανασκαφών στους πιο πάνω χώρους.) 

- Ανακατασκευή δρόμων στην τουριστική περιοχή ( Ετοιμάζεται μελέτη για την 

γενική ανακατασκευή των δρόμων και πεζοδρομίων στις εν λόγω περιοχές 

που θα περιλαμβάνει και ολοκληρωμένο σύστημα αποχέτευσης των ομβρίων 

υδάτων). 

- Αξιοποίηση του παλιού κτιρίου του Κοινοτικού Συμβουλίου ( Το κτίριο μετά 

την μετακόμιση στα νέα γραφεία έχει συντηρηθεί και προσφέρεται για 

αξιοποίηση). 

- Δρόμος Λάρνακας – Δεκέλειας,  Κύριος δρόμος Βορόκληνης, Ενδιάμεσος 

δρόμος από Λιβάδια προς Πύλα ( ετοιμάζονται τα σχέδια και αναμένεται η 

έναρξη των έργων το 2013).  

- Αξιοποίηση 5 χώρων Πρασίνου σε Κεντρικούς δρόμους της Κοινότητας (έχουν 

ετοιμαστεί τα σχέδια και αναμένεται η ένταξη τους σε μελλοντικό 

Προϋπολογισμό) 

- Κατασκευή Γηπέδου Φούτσαλ δίπλα από Παλιό Κοιμητήριο (έχουν ετοιμαστεί 

τα σχέδια και αναμένεται η ένταξη τους σε μελλοντικό Προϋπολογισμό) 
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- Παρακάτω αναφέρονται έργα που έχουν ολοκληρωθεί στο πρόσφατο          

παρελθόν υποβοηθώντας με την αναφορά τους στην ολοκληρωμένη                   

πληροφόρηση της υφιστάμενης Κατάστασης: 

- Κοινοτικό Μέγαρο (με αίθουσα συνεδριάσεων, αμφιθέατρο, βιβλιοθήκη, 

ταχυδρομείο, γραφείο εξυπηρέτησης του πολίτη). 

- Κοινοτικό Γήπεδο με πλαστικό χλοοτάπητα με πιστοποίηση της ΦΙΦΑ. 

- Ενίσχυση της Υδατοπρομήθειας με νέα υδατοδεξαμενή. 

- Χώρος στάθμευσης στην παλιά γειτονιά για 42 θέσεις. 

- Εκκλησάκι της Αγίας Αικατερίνης και ανάδειξη λαγουμιού. 

- Αντιπλημμυρικά και τοίχοι αντιστήριξης σε δρόμους της Κοινότητας. 

- Αντισεισμική αναβάθμιση, αναδιαμόρφωση σχολικού χώρου, γήπεδο με 

στίβο, νέες αίθουσες Δημοτικού Σχολείου. 

- Αντισεισμική αναβάθμιση, αναδιαμόρφωση χώρου Νηπιαγωγείου. 

- Νέο κοιμητήριο, απαλλοτρίωση γης και περίφραξη. 

- Τοπιοτέχνηση  χώρου πρασίνου και αποχωρητήρια. 

- Εγγραφή αγροτικών δρόμων 

- Διαπλατύνσεις δρόμων και κατασκευή πεζοδρομίων εντός της Κοινότητας. 

- Διαμόρφωση της κοίτης του Βερκί 

-  Συγγραφή ιστορίας της Κοινότητας  

-  

Κοινωνική Πρόνοια. 

Η κοινωνική πολιτική της Κοινότητας έχει κυρίως να κάνει με την υλοποίηση 

προγραμμάτων κυρίως της ηλικιακής ομάδας των συνταξιούχων, με έμφαση κυρίως 

στην ψυχαγωγία τους π.χ. εκδρομές. Παράλληλα εντοπίζεται αδυναμία στην 

εφαρμογή κοινωνικών προγραμμάτων στις υπόλοιπες ηλικιακές ομάδες με 

ανύπαρκτες κοινωνικές υποδομές.  
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Πριν περίπου οκτώ χρόνια ξεκίνησε μια διαδικασία μελέτης κοινωνικών αναγκών 

όπου κατέδειξε την ανάγκη δημιουργίας ενός Πολυδύναμου Κέντρου, το οποίο να 

φιλοξενείται σε χαλίτικη γη με εκμίσθωση από το κράτος. Μέχρις στιγμής δεν 

υπάρχουν περισσότερες δράσεις προς αυτή την κατεύθυνση λόγω εμποδίων από 

γραφειοκρατικές διαδικασίες για την εξασφάλιση της γης αφού αποτελεί το κλειδί 

για την έναρξη των διαδικασιών.  

Αθλητικές εγκαταστάσεις. 

Η Κοινότητα διαθέτει ένα σύγχρονο γήπεδο ποδοσφαίρου, ενώ υπάρχουν τα 

γήπεδα με φυσικό χλοοτάπητα ποδοσφαίρου τα οποία διαχειρίζεται ιδιωτική 

εταιρεία. Επίσης, υπάρχει γήπεδο ποδοσφαίρου και μπάσκετ στο Δημοτικό Σχολείο 

οι οποίες καλύπτουν τις ανάγκες των μαθητών. Επιπλέον το Κοινοτικό Συμβούλιο 

ενισχύει οικονομικά τα αθλητικά σωματεία. 

Πολιτισμός. 

To Κοινοτικό Συμβούλιο Βορόκληνης διοργανώνει ανά τακτά χρονικά διαστήματα 

πολιτιστικές εκδηλώσεις με απώτερο σκοπό να προβάλει τον τοπικό και 

παραδοσιακό χαρακτήρα του, όπως και τα ιστορικά του δρώμενα. Ενισχύει 

οικονομικά πολιτιστικούς φορείς της Κοινότητας. Ο μοναδικός κλειστός χώρος 

εκδηλώσεων που υπάρχει είναι η αίθουσα εκδηλώσεων στο Κοινοτικό Συμβούλιο. 

Προωθείται η ανέγερση αίθουσας πολλαπλής χρήσης στο Δημοτικό Σχολείο καθώς 

και η ανέγερση υπαίθριου Αμφιθεάτρου στις εγκαταστάσεις του οποίου 

διαμορφώνονται αίθουσες για να χρησιμοποιούνται για πολιτιστικούς σκοπούς από 

Πολιτιστικούς Φορείς της Κοινότητας. Έχουν αρχίσει επιμέρους ανασκαφές στον 

Αρχαιολογικό Χώρο Λάκκος της Ελιάς. 

 

(ΤΕΛΟΣ Δ’ ΟΜΙΛΙΑΣ) 
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Παράρτημα Α. 1- Πρόγραμμα Συνάντησης  

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

«Συνάντηση Κοινότητας Βορόκληνης για το Χωροταξικό Σχεδιασμό και την 

Ανάπτυξη»  

23 Φεβρουαρίου 2012 

ΦΑΣΗ Ωράριο  Περιγραφή Συζήτησης 

Καλωσόρισμα             16:30 17:00 Εγγραφές 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

17:00 17:10 Χαιρετισμός Προέδρου Κοινοτικού Συμβουλίου Βορόκληνης 

17:10 17:20 
Εισαγωγή στην ηλεκτρονική συνάντηση της Κοινότητας electronic 

Town Meeting Central Facilitator  

17:20 17:50 
Έναυσμα Συζήτησης "λόγοι συμμετοχής, προσδοκίες αποτελέσματα" 

και σκέψεις/ Προφίλ συμμετεχόντων 

ΜΕΡΟΣ 1   

17:50 18:00 Εισαγωγή Θεματικής 1: Χωροθετική Ανάπτυξη 

18:00 18:30 
Γενική Συζήτηση: Ανάπτυξη περιοχών, οδικό κυκλοφοριακό δίκτυο 

και περιβάλλον (ΦΥΣΗ 2000) 

  18:30 18:50 Ψηφοφορία στις Υπο-θεματικές 1-3 (13 ερωτήσεις) 

  

 

18:50 19:10 Ειδική Συζήτηση «Οικιστική Ανάπτυξη» 

19:10 19:20 Διάλειμμα 

ΜΕΡΟΣ 2 
19:20   19:40 

Εισαγωγή Θεματικής 2: Προώθηση Αναπτυξιακών Έργων 

Υποδομής  

19:40 20:00 Γενική Συζήτηση: Κοινωνικές Υποδομές 

  20:00 20:20 Γενική Συζήτηση: Αθλητικές Εγκαταστάσεις 

  20:20 20:40 Γενική Συζήτηση: Ανάδειξη πολιτιστικών σημείων και έργων  Discussion on theme 2 

  20:40 20:50 Ψηφοφορία στις Υπο-θεματικές 1-3  

20:50 21:00 Έντυπο Ερωτηματολόγιο Αξιολόγησης Συνάντησης 

ΕΠΙΛΟΓΟΣ 21:00 21:30 Δείπνο 

 
21:30 21:45 

Αποτελέσματα Ψηφοφορίας και Συμπεράσματα – Κλείσιμο 

Συνάντησης   
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