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1. ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

Ο σύγχρονος τρόπος ζωής, η βελτίωση του βιοτικού επιπέδου και η αύξηση του 

ελεύθερου χρόνου έχει οδηγήσει Κύπριους και ξένους συμπολίτες μας σε μία έντονη 

στροφή προς τη φύση και τις εναλλακτικές δραστηριότητες. Άτομα όλων των ηλικιών 
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αναζητούν καθημερινά ένα χώρο ο οποίος θα τους προσφέρει στιγμές χαλάρωσης, 

ηρεμίας, ευκαιρίες αναψυχής και άθλησης, αναζωογόνηση ή έμπνευση. 

Το Εθνικό Δασικό Πάρκο Παιδαγωγικής Ακαδημίας (ΕΔΠ ΠΑΚ) είναι ο πλησιέστερος 

πνεύμονας πρασίνου για τους κατοίκους της βορειοανατολικής Λευκωσίας και αποτελεί 

σήμερα τον κύριο χώρο που επισκέπτονται με σκοπό να ξεφύγουν από την 

καθημερινότητα. Διαπιστώνεται ότι η χρήση του ΕΔΠ ΠΑΚ γίνεται σήμερα τόσο εντατικά 

όσο ποτέ άλλοτε στο παρελθόν, ενώ παράλληλα οι απαιτήσεις των επισκεπτών είναι 

σαφώς πιο αυξημένες από το επίπεδο των υπηρεσιών που παρέχονται, με αποτέλεσμα 

να δημιουργούνται νέες ανάγκες και να απαιτείται ένας αναθεωρημένος τρόπος 

ανάπτυξης και διαχείρισης του Πάρκου. 

Ενόψει των αναγκών αυτών και λαμβανομένης υπόψη της υφιστάμενης κατάστασης του 

ΕΔΠ ΠΑΚ και του βαθμού χρήσης του από το ευρύ κοινό, εκπονήθηκε το παρόν Σχέδιο 

Δράσης με σκοπό να καταγραφούν οι βασικότερες ανάγκες να δοθούν κατευθύνσεις για 

τη σταδιακή αναβάθμιση του.  

Εντός δύο μηνών από την έγκριση του Σχεδίου Δράσης, το Τμήμα Δασών θα 

προχωρήσει σε ετοιμασία Master Plan το οποίο θα περιλαμβάνει όλες τις πρόνοιες του 

εν λόγω σχεδίου και θα αποτελέσει τη βάση για την αναβάθμιση και περαιτέρω 

ανάπτυξη του Εθνικού Δασικού Πάρκου της Παιδαγωγικής Ακαδημίας.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
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2.1 Γενικά 

Το Εθνικό Δασικό Πάρκο Παιδαγωγικής Ακαδημίας (ΕΔΠ ΠΑΚ) βρίσκεται στη 

Λευκωσία, σε απόσταση περίπου δύο χιλιομέτρων από το κέντρο της πόλης και 

εμπίπτει εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Αγλαντζιάς. Κηρύχτηκε ως τέτοιο με 

Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου (Αρ. Απ: 23.852) στις 17 Νοεμβρίου 1983. Είναι 

το δεύτερο μικρότερο Εθνικό Δασικό Πάρκο της Κύπρου με έκταση 45 εκτάρια 

(συγκεκριμένα 450.079 m²) μετά τον Άγιο Νίκανδρο που βρίσκεται στην επαρχία 

Αμμοχώστου. Περιβάλλεται από έντονα δομημένο περιβάλλον και οριοθετείται από την 

Λεωφόρο Αγλαντζιάς νοτιοανατολικά, από τη Λεωφόρο Λάρνακος στα βόρεια και τμήμα 

της Λεωφόρου Καλλιπόλεως στα δυτικά.  

2.2 Σκοπός Δημιουργίας του Πάρκου 

Παρά την κήρυξη του σε Εθνικό Δασικό Πάρκο, το ΕΔΠ ΠΑΚ έχει χαρακτηριστικά και 

χρήσεις Αστικού Δασικού Πάρκου και αυτό επιβεβαιώνεται και από τους σκοπούς για 

τους οποίους έχει δημιουργηθεί, που είναι οι πιο κάτω: 

i. Η διατήρηση του ως πνεύμονα πρασίνου της περιοχής. 

ii. Η προσφορά δασικής αναψυχής. 

iii. Η αισθητική βελτίωσης της περιοχής. 

iv. Η βελτίωση του μικροκλίματος της περιοχής. 

v. Ο μετριασμός των επιπτώσεων της ρύπανσης 

vi. Ενίσχυση της βιοποικιλότητας 

 

Μετά τον καθορισμό των πιο πάνω σκοπών, εκπονήθηκε το 1991 από το Τμήμα Δασών 

Σχέδιο Ανάπτυξης και Διαχείρισης του ΕΔΠ ΠΑΚ το οποίο υλοποιήθηκε σε μεγάλο 

βαθμό και μετέτρεψε το Πάρκο σε ένα χώρο ο οποίος προσφέρει μέχρι σήμερα 

υπηρεσίες αναψυχής στους κάτοικους της περιοχής και σε άλλους επισκέπτες. 

 

2.3 Υποδομές 

Από το 1991 που εκπονήθηκε το Διαχειριστικό Σχέδιο του ΕΔΠ ΠΑΚ μέχρι και σήμερα, 

έχουν δημιουργηθεί αρκετές υποδομές για την ευρύτερη οργάνωση του, οι οποίες είναι: 

 

i. Δύο Κύριες είσοδοι 

ii. Οκτώ δευτερεύουσες είσοδοι 

iii. Δύο χώροι στάθμευσης χωρητικότητας 30 και 80 οχημάτων 

iv. Παιδική χαρά έκτασης περίπου 2000 τμ 

v. Αναψυκτήριο (περιλαμβανομένων αποθήκης και στεγάστρου) 

vi. Τουαλέτες (Ανδρών, Γυναικών και για ΑΜΕΑ) 

vii. Δύο βρύσες πετρόχτιστες 

viii. Γήπεδο καλαθόσφαιρας 

ix. Τεχνητή λίμνη χωρητικότητας περίπου 400 m³ 

x. Μονοπάτια περιπάτου μήκους περίπου 5km 

xi. Ποδηλατοδρόμους μήκους περίπου 2 km 
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xii. Μονοπάτι για σκύλους μήκους περίπου 2 km 

xiii. Περιφραγμένο χώρο για διακίνηση σκύλων χωρίς λουρί έκτασης περίπου 1800m² 

xiv. Δίκτυο 104 πασσάλων φωτισμού με φωτοβολταϊκά 

xv. 46 Τραπέζια με παγκάκια 

xvi. 41 παγκάκια 

xvii. Ένα σημείο θέας 

 

2.4 Υφιστάμενη Κατάσταση 

Το όραμα για τη δημιουργία ενός μοναδικού πνεύμονα πρασίνου σε μία περιοχή με 

πολύ υψηλό ποσοστό δόμησης, ώστε να καλύπτονται οι ανάγκες της τοπικής κοινωνίας, 

δεν θα απείχε πολύ από την πραγματοποίηση του αν τα κλιματικά δεδομένα δεν 

μεταβάλλονταν τόσο έντονα από τότε που είχε δημιουργηθεί. Η κλιματική αλλαγή που 

βιώνουμε σήμερα, έχει καταστήσει το νερό ως τον βασικότερο περιοριστικό παράγοντα 

για τη διατήρηση και ανάπτυξη των δέντρων. Το χαμηλό ύψος ετήσιας βροχόπτωσης 

(250-300mm ετησίως) σε συνδυασμό με τα αβαθή εδάφη υποβάλλει τα δέντρα σε 

παρατεταμένη υδατική καταπόνηση η οποία συνδυαζόμενη με τις υψηλές θερμοκρασίες 

και τις δευτερογενείς προσβολές των εντόμων οδηγεί τα δέντρα σε ξήρανση. 

Ήδη, οι επιπτώσεις είναι ορατές στο ΕΔΠ ΠΑΚ και η απώλεια των δέντρων γίνεται με 

τόσο γοργούς ρυθμούς που είναι δύσκολο να αναπληρωθεί με φύτευση νέων 

δενδρυλλίων και να καλύψει το κενό που θα δημιουργηθεί. Συνεπώς, είναι αναμενόμενο 

ότι το ΕΔΠ ΠΑΚ θα περάσει από μία φάση κορύφωσης των ξηράνσεων και αύξησης 

των διακένων πριν μπει σε τροχιά πλήρους αναγέννησης και ανάκαμψης.  

Πέραν της αποκατάστασης της βλάστησης, απαιτείται ανανέωση αρκετών από τις 

υφιστάμενες υποδομές ένεκα της φθοράς που έχουν υποστεί λόγω της χρήσης και της 

ηλικίας τους. Επιπρόσθετα, απαιτείται και προσθήκη νέων υποδομών οι οποίες θα 

εμπλουτίσουν τις υπηρεσίες αναψυχής που προσφέρει το συγκεκριμένο Πάρκο. 

 

3. ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ 

Στο παρόν Σχέδιο Δράσης έχουν καθοριστεί εφτά βασικοί στόχοι οι οποίοι αναλύονται 

σε συγκεκριμένες δράσεις. Η υλοποίηση των δράσεων αυτών θα δημιουργήσει νέα 

δεδομένα και θα κατατάξει το Πάρκο σε υψηλά επίπεδα σε ότι αφορά τις υποδομές και 

τις προσφερόμενες υπηρεσίες.  

Οι στόχοι και οι δράσεις που θα αναληφθούν για την βελτίωση της κατάστασης του 

Πάρκου αναλύονται πιο κάτω και παράλληλα παρουσιάζονται συνοπτικά στον 

συγκεντρωτικό πίνακα (Πίνακας 1) που επισυνάπτεται στο Παράρτημα. 

3.1. ΣΤΟΧΟΣ 1: ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ, ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 

Η διατήρηση, επέκταση και διαχείριση του πρασίνου στο ΕΠΔ ΠΑΚ αποτελεί τον 

πρωταρχικό στόχο του Τμήματος Δασών.  
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3.1.1. Δράση 1.  Επιλογή φυτικών ειδών και προελεύσεων  

Μετά τις εκτεταμένες ξηράνσεις κυρίως της κουκουναριάς (Pinus pinea)  και λιγότερο 

της τραχείας πεύκης (Pinus brutia), ένα αρκετά μεγάλο ποσοστό του Πάρκου που δεν 

ξεπερνά το 30% της έκτασης του, χρήζει αποκατάστασης της βλάστησης. Τα είδη που 

θα χρησιμοποιηθούν για την επέκταση του πρασίνου να είναι κυρίως ιθαγενή δέντρα 

της χαμηλής ζώνης βλάστησης. Ειδικά για τις ανάγκες του ΕΔΠ ΠΑΚ να παραχθούν 

φυτά από σπόρο ή μοσχεύματα επιλεγμένων προελεύσεων με σκοπό να διασφαλιστεί η 

γενετική ανθεκτικότητα τους στα νέα κλιματικά δεδομένα. Για σκοπούς εξωραϊσμού 

συγκεκριμένων τμημάτων του Πάρκου, είναι αποδεκτή η χρήση κάποιων ξενικών μη 

χωροκατακτητικών ειδών που έχουν δοκιμαστεί τα τελευταία χρόνια με θετικά 

αποτελέσματα σε σχέση με την αντοχή της στις κλιματικές συνθήκες της περιοχής. Τα 

είδη αυτά καθορίζονται στον πίνακα 2 του Παραρτήματος. 

3.1.2. Δράση 2. Φυτεύσεις 

Στα τμήματα του Πάρκου όπου δεν φύεται δενδρώδης βλάστηση να πραγματοποιηθούν 

δενδροφυτεύσεις. Ο φυτευτικός σύνδεσμος που θα χρησιμοποιηθεί να είναι 5m Χ 5m 

ώστε να υπάρχει δυνατότητα διέλευσης του τρακτέρ  και άλλων οχημάτων για σκοπούς 

καλλιέργειας και διαφόρων δασοκομικών εργασιών. Τα νέα φυτά να αρδεύονται με 

οποιοδήποτε δυνατό τρόπο μέχρι την εγκατάσταση μόνιμου συστήματος άρδευσης 

όπου είναι εφικτό. Επιπρόσθετα, να δοκιμαστούν νέες τεχνολογίες όπως η χρήση 

waterboxes ή treegator. 

Τονίζεται ότι θα πρέπει να δοθεί προτεραιότητα στα τμήματα του Πάρκου που 

παρουσιάζουν αισθητικό ενδιαφέρον, όπως είναι οι χώροι κοντά στις εισόδους, στους 

κύριους δημόσιους δρόμους και στο αναψυκτήριο. Να χρησιμοποιούνται τα είδη του 

Πίνακα 1. 

3.1.3. Δράση 3. Σπορές 

Σε επιλεγμένα σημεία, να εφαρμοστούν πειραματικά σπορές μικρής έκτασης με μείγμα 

σπόρων από τα είδη του πίνακα 1. Να μελετηθεί η επιτυχία τους ώστε να διαφανεί κατά 

πόσο θα αποτελέσει δυνητικά κατάλληλη μέθοδο επέκτασης του πρασίνου στο Πάρκο 

για τα επόμενα χρόνια.   

3.1.4. Δράση 4. Φυσική Αναγέννηση  

Όπου υπάρχει εγκατάσταση φυσικής αναγέννησης (κυρίως τραχείας πεύκης, 

ευκαλύπτου  και τρέμιθου) να εφαρμοστούν τα ανάλογα δασοκομικά μέτρα για ευνόηση 

και διατήρηση της. Μακροπρόθεσμα να επιδιωχθεί η αύξηση των κέντρων φυσικής 

αναγέννησης. 

 

3.1.5. Δράση 5. Επικουρικές Δασοκομικές Εργασίες 

1. Μηχανική καλλιέργεια:  
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Τα τμήματα του Πάρκου που παρουσιάζουν χορτοβρίθεια να καλλιεργούνται ελαφρώς 

σε βάθος το πολύ 10 cm, κάθε χρόνο. Στα σημεία που δεν υπάρχουν πέτρες να γίνεται 

χρήση του καταστροφέα για να μην αναμοχλεύεται το έδαφος και να επηρεάζονται τα 

επιφανειακά ριζίδια των δέντρων. Όπου υπάρχει βελονοτάπητας να παραμένει εκτός 

και αν η κατάσταση του εγκυμονεί κίνδυνο πυρκαγιάς οπότε να καλλιεργείται. Η 

περίοδος καλλιέργειας να ξεκινά περίπου τον μήνα Απρίλιο, αναλόγως καιρικών 

συνθηκών και κινδύνου έκρηξης πυρκαγιάς. 

2. Κλαδεύσεις:  

Όλα τα δέντρα να επιθεωρούνται σε ετήσια βάση και να εφαρμόζονται σε αυτά 

κλαδεύσεις όποτε κρίνεται απαραίτητο. Ο σκοπός των κλαδεύσεων είναι διττός και 

αφορά την περιποίηση της κόμης αλλά και την μείωση του κινδύνου από κλαδοπτώσεις, 

ειδικά στην περίπτωση του ευκαλύπτου. Σε όλες τις περιπτώσεις, τα κλαδέματα να 

θρυμματίζονται επί τόπου το συντομότερο δυνατόν. 

3.1.6.  Δράση 6. Καλλιέργεια Συστάδων  

Υπάρχουν τμήματα του Πάρκου στα οποία επιβάλλεται η εφαρμογή αραιώσεων. Στόχος 

θα είναι μείωση του ανταγωνισμού στις πυκνές συστάδες και η ευνόηση των επίλεκτων 

ατόμων του μέλλοντος που θα είναι ικανά να αυξηθούν περαιτέρω και να διατηρήσουν 

την κλειστή συγκόμωση και το μικροπεριβάλλον της συστάδας.  

3.1.7. Δράση 7. Καταπολέμηση Χωροκατακτητικών Ειδών 

Τα κυριότερα χωροκατακτητικά ή δυνητικά χωροκατακτητικά είδη που εντοπίζονται στο 

Πάρκο είναι η ακακία (Acacia saligna), η λευκαίνα (Leucaena leucophala), η δοδώνεια 

(Dodonea viscosa), ο αίλανθος (Ailanthus altissima) και το καλάμι (Arundo donax). Η 

υφιστάμενη κατάσταση όλων των ειδών – πλην της ακακίας -  θεωρείται διαχειρίσιμη 

καθώς δεν έχουν εισβάλει σε μεγάλο βαθμό στους χώρους του Πάρκου. Η ακακία 

βρίσκεται σε κρίσιμη φάση και αν δεν καταπολεμηθεί έντονα ενδέχεται να ξεφύγει από 

τον έλεγχο. Κάθε χρόνο να εφαρμόζεται η καταπολέμηση των ειδών αυτών σύμφωνα με 

το σχετικό εγχειρίδιο που έχει εκδώσει το Τμήμα Δασών.  

3.1.8. Δράση 8. Παρακολούθηση Πληθυσμών εντόμων  

Τα δύο βασικότερα έντομα που δημιουργούν προβλήματα στο Πάρκο είναι η 

πιτυοκάμπη (Thaumetopea wilkinsoni ) και το Μεσογειακό φλοιοφάγο έντομο της 

πεύκης (Οrthotomicus erosous).  

1. Πιτυοκάμπη (Thaumetopoea wilkinsoni ):  

Το βασικότερο πρόβλημα που προκαλεί η πιτυοκάμπη είναι οπτική οχληρία από την 

κατανάλωση των πευκοβελόνων της τραχείας πεύκης. Παράλληλα, η επαφή με την 

κάμπια ερεθίζει το δέρμα και προκαλεί έντονο κνησμό με συνοδεία εξανθημάτων. 

Επειδή ο πληθυσμός της τραχείας πεύκης είναι σχετικά μικρός και τα δέντρα είναι 

διάσπαρτα στο ΕΔΠ ΠΑΚ, η εμφάνιση της πιτυοκάμπης είναι περιορισμένη. Παρ΄όλα 

αυτά να γίνονται ψεκασμοί με βιολογικό σκεύασμα όταν κρίνεται αναγκαίο. 
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2. Μεσογειακό φλοιοφάγο έντομο της πεύκης (Οrthotomicus erosous):  

Είναι έντομο που προσβάλλει κυρίως τα πεύκα. Η προσβολή γίνεται συνήθως σε 

καταπονημένα από υδατικό στρες ιστάμενα δέντρα ή κατακείμενα νεκρά. Δημιουργεί 

στοές στο τμήμα του δέντρου που βρίσκεται μεταξύ του φλοιού και του ξύλου και μπορεί 

να δώσει από 2 μέχρι 7 γενεές ανά έτος όταν οι θερμοκρασίες είναι ευνοϊκές. Το έντομο 

αυτό έχει εντοπιστεί στο ΕΔΠ ΠΑΚ και φαίνεται ότι προσβάλλει δευτερογενώς την ήμερη 

πεύκη κυρίως. Ο πληθυσμός του παρακολουθείται με εντομοπαγίδες στις οποίες 

τοποθετείται η κατάλληλη φερεμόνη. Από τις αρχές Σεπτεμβρίου του 2018 είχαν 

τοποθετηθεί πέντε εντομοπαγίδες οι οποίες προσελκύουν έντομα σε ακτίνα περίπου 

ενός χιλιομέτρου έκαστη. Από τις πρώτες μετρήσεις φαίνεται ότι ο πληθυσμός βρίσκεται 

σε έξαρση, γι αυτό θα πρέπει να τοποθετηθούν άλλες τρεις νέες εντομοπαγίδες με 

σκοπό την μείωση του πληθυσμού και την αποφυγή πρωτογενούς προσβολής.  Αν ο 

πληθυσμός συνεχίσει να παρουσιάζει αυξητικές τάσεις να αυξηθούν ανάλογα οι 

εντομοπαγίδες και να μελετηθούν άλλα διαχειριστικά μέτρα. Οι εντομοπαγίδες να 

παραμένουν στο Πάρκο σε ετήσια βάση και θα απομακρυνθούν μόνο όταν το 

πρόβλημα μειωθεί δραστικά. 

 

3.2. ΣΤΟΧΟΣ 2. ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΔΑΤΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ 

Το νερό αποτελεί τον βασικότερο παράγοντα που καθορίζει την κατάσταση της 

βλάστησης στο Πάρκο και θα πρέπει να διαχειριστεί με τρόπο που να διασφαλίζει την 

πλήρη εκμετάλλευση του από όλες τις διαθέσιμες πηγές. 

 

3.2.1. Δράση 1. Διαχείριση της Λίμνης   

Η λίμνη του Πάρκου έχει χωρητικότητα περίπου 400m³ και είχε δημιουργηθεί με σκοπό 

να λειτουργήσει ως δεξαμενή άρδευσης. Εμπλουτίζεται από το παρακείμενο ρέμα το 

οποίο έχει χαμηλή μεν αλλά συνεχή ροή σε όλη τη διάρκεια του χρόνου. Παλαιότερα οι 

χρήστες του νερού ήταν το Ανώτερο Ξενοδοχειακό Ινστιτούτο Κύπρου (ΑΞΙΚ), το 

Συνεδριακό Κέντρο, το Γυμνάσιο Αγλαντζιάς, η Παιδαγωγική Ακαδημία και το Τμήμα 

Δασών. Σήμερα, ένεκα της μειωμένης ροής, παραμένει ως κύριος χρήστης το ΑΞΙΚ και 

λιγότερο το Γυμνάσιο Αγλαντζιάς, ενώ όταν η ροή αυξάνεται περιοδικά, αντλείται μικρή 

ποσότητα από το Τμήμα Δασών για τις ανάγκες του  Πάρκου.  

 

Για την ορθολογιστική και δίκαιη χρήση του νερού να τοποθετηθούν μετρητές στις 

εξόδους ώστε να καταγράφεται και να ελέγχεται η κατανάλωση του κάθε χρήστη. 

Παράλληλα, για σκοπούς εξοικονόμησης του νερού που καταναλώνεται από το ΑΞΙΚ να 

τοποθετηθεί ρυθμιζόμενη βαλβίδα με χρονοδιακόπτη στην οποία θα προγραμματίζεται 

η συχνότητα και η διάρκεια άρδευσης των κήπων.  Ο στόχος που τίθεται είναι η διακοπή 

παροχής νερού σε άλλους φορείς και η αποκλειστική χρήση της λίμνης από το Τμήμα 

Δασών για τις ανάγκες του Πάρκου. Σε περιπτώσεις που η στάθμη της λίμνης 
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παραμένει επικίνδυνα χαμηλή να εμπλουτίζεται με κατάλληλο νερό με τη χρήση 

βυτιοφόρου ή άλλου μέσου. 

 

3.2.2. Δράση 2. Διαχείριση Όμβριων Υδάτων 

Το Πάρκο διασχίζει υδατόρεμα το οποίο ξεκινά από τη διασταύρωση των λεωφόρων 

Λεμεσού και Αγλαντζιάς και καταλήγει δίπλα από το χώρο στάθμευσης που βρίσκεται 

στη λεωφόρο Λάρνακος, διαχωρίζοντας βασικά το Πάρκο σε δύο τμήματα. Στο 

υδατόρεμα αυτό συγκεντρώνονται τα όμβρια ύδατα της ευρύτερης περιοχής 

δημιουργώντας πολύ έντονη ροή ακόμα και σε περιπτώσεις ήπιων βροχοπτώσεων με 

αποτέλεσμα να παρατηρούνται ταυτόχρονα υπερχειλίσεις και διάβρωση των πρανών 

της κοίτης. Απαιτούνται σε πρώτη φάση βελτιωτικά έργα όπως καθαρισμός οχετών, 

διαπλάτυνση ή επαναφορά της κοίτης, καθαρισμός βλάστησης κλπ ώστε να 

διασφαλίζεται η απρόσκοπτη ροή των όμβριων υδάτων χωρίς να προκαλούνται 

υπερχειλίσεις. 

 

Η εκμετάλλευση των όμβριων υδάτων του συγκεκριμένου ρέματος θεωρείται 

επιβεβλημένη και για να γίνει ορθά και ολοκληρωμένα θα πρέπει να εκπονηθεί σχετική 

υδρολογική μελέτη η οποία θα επικεντρώνεται σε δύο άξονες: α) Έργα για εκτροπή των 

όμβριων υδάτων εντός του Πάρκου και β) Έργα σταθεροποίησης της κοίτης. Σε ότι 

αφορά στα όμβρια ύδατα που διοχετεύονται στο Πάρκο από τον οχετό που βρίσκεται 

στον κυκλικό κόμβο στη διασταύρωση των λεωφόρων Ακαδημία και Λάρνακος, οι 

ποσότητες νερού που διέρχονται του ρυακιού είναι σαφώς μικρότερες και συνεπώς 

ευκολότερα διαχειρίσιμες. Στο ρυάκι αυτό να γίνουν από το Τμήμα Δασών μικρά έργα 

για διοχέτευση του νερού στο Πάρκο με στόχο την ελάχιστη απορροή εκτός αυτού. 

 

Στα τμήματα του Πάρκου όπου υπάρχει κλίση να δημιουργούνται παράλληλα με τις 

χωροσταθμικές λωρίδες αυλάκια, ώστε να συγκρατούν και να συγκεντρώνουν την 

επιφανειακή απορροή του νερού σε περιπτώσεις έντονων βροχοπτώσεων. 

 

3.2.3. Δράση 3. Χρήση Ανακυκλωμένου Νερού 

Η προέκταση του αγωγού της Βαθιάς Γωνιάς διασχίζει σήμερα τη λεωφόρο Αγλαντζιάς 

και φτάνει μέχρι τον κυκλικό κόμβο που βρίσκεται στη διασταύρωση της λεωφόρου 

Αγλαντζιάς με τη Λεωφόρο Ακαδημίας. Το Τμήμα Δασών έχει προβεί σε σύνδεση με τον 

αγωγό στο νοτιοανατολικό άκρο του Πάρκου με σκοπό να τον συνδέσει με δίκτυο 

άρδευσης που θα δημιουργηθεί εντός του Πάρκου μελλοντικά. Στο παρόν στάδιο 

εκκρεμεί η δημιουργία φρεατίου και τοποθέτηση μετρητή.  

 

Ο αγωγός αναμένεται ότι θα λειτουργήσει στις αρχές του 2019. Μετά από διαβουλεύσεις 

που έχουν γίνει με το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων (ΤΑΥ) διαφάνηκε ότι το Τμήμα 

Δασών μπορεί να λαμβάνει ανακυκλωμένο νερό μόνο όταν υπάρχει υπερχείλιση της 

δεξαμενής του ΤΑΥ κατά τους χειμερινούς μήνες. Συνεπώς, απαιτείται να ολοκληρωθεί 

το συντομότερο δυνατό η βασική υποδομή ώστε να ξεκινήσει με την πρώτη ευκαιρία η 
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χρήση του ανακυκλωμένου νερού για σκοπούς άρδευσης. Νοείται ότι θα τηρηθούν  οι 

σχετικές πρόνοιες του Κώδικα Ορθής Γεωργικής Πρακτικής. 

 

 

3.3. ΣΤΟΧΟΣ 3. ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ 

Οι υποδομές του Πάρκου εμπλουτίζουν και βελτιώνουν αισθητά τις υπηρεσίες που 

παρέχονται. Η διάταξη τους στο χώρο, η κατάσταση στην οποία διατηρούνται και η 

ποικιλία τους είναι οι βασικοί παράγοντες που θα δώσουν προστιθέμενη αξία στην 

ποιότητα των υπηρεσιών που προσφέρει το Πάρκο. 

3.3.1. Δράση 1. Πιστοποίηση Παιδικής Χαράς 

Η διαδικασία πιστοποίησης της παιδικής χαράς έχει τροχοδρομηθεί. Αυτό συνεπάγεται 

επιθεώρηση από αρμόδιο φορέα και παράδοση στο Τμήμα Δασών έκθεσης με τις όλες 

τις τροποποιήσεις που απαιτούνται σύμφωνα με τα Πρότυπα ΕΝ1176 και ΕΝ1177. 

Κατόπιν θα πρέπει να υλοποιηθούν όλες οι πρόνοιες της έκθεσης και αφού γίνει αυτό, 

θα πρέπει να επανέλθει  ο αρμόδιος φορέας για την τελική επιθεώρηση και 

πιστοποίηση.  

Οι βασικές εργασίες που θα προνοούνται στην έκθεση και θα πρέπει να υλοποιηθούν 

για να πιστοποιηθεί η παιδική χαρά αφορούν: επανασχεδιασμό της παιδικής χαράς, 

αγορά καινούριων παιχνιδιών, απομάκρυνση ακατάλληλων παιχνιδιών, κατάλληλη 

χωροθέτηση όλων των υποδομών, τοποθέτηση πατωμάτων ασφαλείας, δημιουργία 

κατάλληλης περίφραξης, κλπ. Το ιδεατό σενάριο αφορά την ολοκληρωτική ανανέωση 

και αναβάθμιση της παιδικής χαράς σε μία φάση, νοουμένου ότι θα εξευρεθούν οι 

ανάλογες πιστώσεις. Σε άλλη περίπτωση, δεν υπάρχει άλλη επιλογή από την σταδιακή 

αναβάθμιση. 

3.3.2. Δράση 2. Ανέγερση νέου Αναψυκτηρίου  

Το αναψυκτήριο είναι ξύλινη κατασκευή η οποία έχει ανεγερθεί προ εικοσαετίας. Η 

κατάσταση του αναψυκτηρίου σήμερα είναι καλή, όμως δεν επαρκεί για να καλύψει τις 

ανάγκες του Πάρκου σε ώρες αιχμής. Η ανέγερση νέου αναψυκτηρίου επιβάλλεται ώστε 

να προσφέρονται καλύτερης ποιότητας υπηρεσίες. Το νέο αναψυκτήριο θα πρέπει να 

είναι συμβατική κατασκευή και να διαθέτει όλους τους κατάλληλους χώρους σε μέγεθος 

και εξοπλισμό που ώστε να παρέχεται ποιοτική εξυπηρέτηση στους πολίτες που 

επισκέπτονται το Πάρκο. Η χωροθέτηση του θα πρέπει να μελετηθεί κατάλληλα ώστε να 

εξυπηρετούνται και οι επισκέπτες που χρησιμοποιούν την περιοχή όπου επιτρέπεται η 

διακίνηση σκύλων. 

3.3.3. Δράση 3. Χώροι υγιεινής 

Είναι ξύλινη κατασκευή και βρίσκεται κοντά στο υφιστάμενο αναψυκτήριο. Διαθέτει δύο 

τουαλέτες ανδρών, δύο τουαλέτες γυναικών μία για ΑΜΕΑ και τρεις νιπτήρες συνολικά. 

Η κατάσταση του είναι μέτρια και θα πρέπει να προγραμματιστεί η ανέγερση νέας 

συμβατικής κατασκευής η οποία μπορεί να επενδυθεί εξωτερικά με πέτρα της περιοχής. 
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Στο κτήριο να προβλεφθεί και η δημιουργία παιδικών τουαλετών καθώς και αλλάχτρα 

για βρέφη.   

Επιπρόσθετα, θα πρέπει να αναγερθεί ένας νέος χώρος υγιεινής και στην περιοχή όπου 

επιτρέπεται η διακίνηση σκύλων καθώς οι ιδιοκτήτες/συνοδοί σκύλων δεν μπορούν να 

εξυπηρετηθούν αυτή τη στιγμή με την υφιστάμενη υποδομή και τους Κανόνες 

Λειτουργίας που ισχύουν. 

3.3.4. Δράση 4. Υποδομές για ΑΜΕΑ 

Οι υποδομές για ΑΜΕΑ είναι απαραίτητες και θα πρέπει να δημιουργηθούν με τέτοιο 

τρόπο που να εντάσσουν τα άτομα αυτά σε όλους τους χώρους Πάρκου. Απαιτείται η 

αναδιαμόρφωση του χώρου στάθμευσης, δίοδος πρόσβασης προς το Πάρκο, 

μονοπάτια κατάλληλα για τροχοκάθισμα για διακίνηση σε όλους τους χώρους του 

Πάρκου, τοποθέτηση Παιχνιδιών για ΑΜΕΑ κλπ. Η σχετική μελέτη να γίνει σε 

συνεργασία με τον Σύνδεσμο Παραπληγικών Κύπρου και με άτομα που κατέχουν 

εξειδίκευση επί του θέματος. 

3.3.5. Δράση 5. Περιοχή για Σκύλους 

Η κατάσταση στην περιοχή όπου επιτρέπεται η διακίνηση σκύλων με λουρί θεωρείται 

ικανοποιητική αφού διαθέτει τις βασικές υποδομές. Για την περαιτέρω βελτίωση της να 

τοποθετηθούν σταδιακά στο μέλλον κι άλλοι κάδοι για περιττώματα σκύλων,  κάδοι 

απορριμμάτων, κάδοι ανακύκλωσης PMD,  παγκάκια και  τραπεζοκαθίσματα.  

Στον περιφραγμένο χώρο όπου επιτρέπεται η διακίνηση σκύλων χωρίς λουρί να 

δημιουργηθεί στέγαστρο με καθίσματα, μονοπάτι διακίνησης των ιδιοκτητών/συνοδών 

σκύλων εντός του χώρου, δύο πετρόκτιστες βρύσες, να τοποθετηθούν ενημερωτικές 

πινακίδες για τη χρήση του χώρου και να ενισχυθεί η βλάστηση εντός με 

δενδροφυτεύσεις. Η προσθήκη παιχνιδιών εκγύμνασης για τους σκύλους και ο 

φωτισμός του χώρου είναι κάτι που μελετάται από το Δήμο Αγλαντζιάς για να 

παραχωρηθούν υπό μορφή δωρεάς στο Τμήμα Δασών. 

3.3.6. Δράση 6. Φωταγώγηση  

Οι πυλώνες φωτισμού του Πάρκου είχαν εγκατασταθεί το 2012 με πιστώσεις του Δήμου 

Αγλαντζιάς και τοποθετήθηκαν περίπου 100 πάσσαλοι με λάμπες και φωτοβολταϊκό 

πλαίσιο. Σήμερα λειτουργούν λιγότεροι από δέκα, γεγονός που καταδεικνύει την 

επιτακτική ανάγκη για επίλυση του προβλήματος.  

Σε συνάντηση που πραγματοποιήθηκε με τον Δήμαρχο Αγλαντζιάς τον Σεπτέμβριο του 

2018, συζητήθηκε το θέμα και αποφασίστηκε όπως εκπονηθεί μελέτη εκ μέρους του 

Δήμου Αγλαντζιάς η οποία να εξετάζει τόσο την αντικατάσταση των υφιστάμενων 

συστημάτων φωτισμού με άλλα νεότερης γενιάς όσο και την εγκατάσταση υπόγειας 

παροχής για μόνιμη ηλεκτροδότηση. Το συγκεκριμένο θέμα θα εξεταστεί εκ νέου αφού 

ολοκληρωθούν οι σχετικές μελέτες. 
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3.3.7. Δράση 7. Ξύλινες Κατασκευές και σήμανση 

Το ξύλο είναι φυσικό υλικό με ευρεία χρήση. Εντάσσεται πλήρως στο φυσικό 

περιβάλλον και υπερέχει αισθητικά συγκρινόμενο με τα υπόλοιπα δομικά υλικά. Στο 

Πάρκο υπάρχουν αρκετές ξύλινες κατασκευές οι οποίες χρησιμεύουν για διάφορους 

σκοπούς (παγκάκια για ξεκούραση, τραπέζια για πικνίκ, πινακίδες για πληροφόρηση, 

στέγαστρα για σκίαση, κτίρια για υπηρεσίες κλπ). Όλες οι κατασκευές συντηρούνται σε 

ετήσια βάση και αυτό να συνεχίσει σταθερά. Όπου υπάρχει ανάγκη να αντικατασταθούν 

οι κατασκευές και όπου υπάρχει ζήτηση να αυξηθούν ανάλογα.  Επιπρόσθετα, να 

δοκιμαστεί και ο συνδυασμός νέων υλικών που παρουσιάζουν αντοχή στο χρόνο, όπως 

η πέτρα και το μέταλλο, πάντοτε με τρόπο που να συνάδει με το περιβάλλον και την 

ευρύτερη αισθητική του χώρου. 

Σε ότι αφορά τη σήμανση, να τοποθετηθούν σε όλες τις εισόδους του Πάρκου οι 

Κανόνες Λειτουργίας. Να τοποθετηθεί ολοκληρωμένη σήμανση που να υποδεικνύει τις 

διόδους προς την περιοχή των σκύλων καθώς και οι οδηγίες χρήσης του 

περιφραγμένου  χώρου όπου επιτρέπεται η διακίνηση του σκύλου χωρίς λουρί. Να 

τοποθετηθούν επίσης πινακίδες με τα τηλέφωνα έκτακτης ανάγκης. Γενικότερα η 

σήμανση στο Πάρκο να γίνει ώστε να ενημερώνεται το κοινό σε ικανοποιητικό βαθμό και 

παράλληλα να μην προκαλείται οπτική οχληρία. 

3.3.8. Δράση 8. Περίφραξη 

Η περίφραξη του Πάρκου παρουσιάζει αρκετές φθορές οι οποίες είναι είτε φυσικές είτε 

αποτέλεσμα βανδαλισμών. Ειδικότερα σε ότι αφορά τους πασσάλους οι οποίοι είναι 

κατασκευασμένοι από μπετόν, φαίνεται ότι ο χρόνος ζωής τους έχει παρέλθει και 

χρήζουν αντικατάστασης. Επιπρόσθετα, το πλέγμα περίφραξης έχει καταστραφεί και 

έχουν δημιουργηθεί πολλές παράνομες είσοδοι στην περίμετρο του Πάρκου.  

Απαιτείται η πλήρης αντικατάσταση της περίφραξης με χρήση γαλβανισμένων 

πασσάλων και πλέγματος σε βάση από μπετόν. Η επιλογή των υλικών αυτών γίνεται με 

κριτήριο την αποφυγή της συντήρησης της περίφραξης.   

3.3.9. Δράση 9. Υπαίθρια Όργανα Γυμναστικής 

α) Όργανα υπαίθριας γυμναστικής: 

Η υπαίθρια γυμναστική προσφέρει σωματική και ψυχική αναζωογόνηση και η σημερινή 

τάση προς αυτή την κατεύθυνση είναι αυξητική. Απαιτείται η τοποθέτηση 6 έως 10  

υπαίθριων οργάνων γυμναστικής, συγκεντρωμένα όλα μαζί σε ειδικά διαμορφωμένο 

χώρο που να πληροί τις προδιαγραφές των σχετικών προτύπων και να εξυπηρετεί 

όλους τους χρήστες του Πάρκου ως υπαίθριο γυμναστήριο. Η κάλυψη του με στέγαστρο 

θα το καταστήσει διαθέσιμο για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα τόσο ημερήσια όσο και 

ετήσια. 
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β) Σημείο Καλλισθενικής προπόνησης: 

 Αποτελεί σήμερα την νέα τάση της νεολαίας για αναερόβια γυμναστική που 

περιλαμβάνει ποικιλία ρυθμικών κινήσεων και βασίζεται στη χρήση του βάρους του 

σώματος χωρίς να χρησιμοποιούνται εξωτερικά βάρη ή μηχανήματα. Είναι πολύ 

δημοφιλές στο εξωτερικό και δημιουργία ενός τέτοιου χώρου αναμένεται να 

προσελκύσει στο Πάρκο πολλά άτομα της νεαρής ηλικίας.  

3.3.10. Δράση 10. Βρύσες  

Απαιτείται συνολικά η κατασκευή ακόμη τεσσάρων πετρόκτιστων βρυσών, δύο μικρές 

εντός του περιφραγμένου χώρου για τη διακίνηση σκύλων χωρίς λουρί,  μία στην 

περιοχή διακίνησης σκύλων με λουρί και μία στο τμήμα του Πάρκου όπου δεν 

επιτρέπεται η διακίνηση σκύλων.  

3.3.11. Δράση 11. Κάδοι απορριμμάτων  

Εντός του ΕΔΠ ΠΑΚ χρησιμοποιούνται τρεις τύποι κάδων: α) Κάδοι σκουπιδιών (ξύλινοι 

καφέ χρώματος εξωτερικά με μεταλλικό γαλβανισμένο κάδο εντός), κάδοι ανακύκλωσης 

PMD (πλαστικοί μπλε χρώματος) και κάδοι για περιττώματα σκύλων (πλαστικοί 

κόκκινου χρώματος). Η αύξηση όλων των τύπων κάδων στο Πάρκο είναι μία ανάγκη 

που υπάρχει οπότε να μελετηθεί ανάλογα με τις απαιτήσεις που θα προκύπτουν σε 

κάθε τμήμα του Πάρκου ξεχωριστά. 

 

3.4. ΣΤΟΧΟΣ 4. ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

Ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς στο ΕΔΠ ΠΑΚ δεν θεωρείται ιδιαίτερα αυξημένος, 

ωστόσο απαιτείται η λήψη μέτρων καθώς το Πάρκο περιβάλλεται από δομημένο 

περιβάλλον. Ως εκ τούτου, να μελετηθούν όλα τα πιθανά σενάρια για τη λήψη 

κατάλληλων μέτρων πυροπροστασίας.  

3.4.1. Δράση 1: Διαχείριση Καύσιμης Ύλης 

Για την μείωση του κινδύνου έκρηξης πυρκαγιάς, η καύσιμη ύλη να διαχειρίζεται 

ανάλογα. Οι χώροι του Πάρκου που παρουσιάζουν χορτοβρίθεια να καλλιεργούνται 

ελαφρώς με σβάρνα ή δίσκους σε βάθος όχι πέραν των 10cm. Τα δέντρα να 

κλαδεύονται για απομάκρυνση των ξερών κλαδιών τους και όλα τα κλαδέματα να 

θρυμματίζονται άμεσα μετά τις κλαδεύσεις ή τις άλλες δασοκομικές εργασίες. Όπου 

απαιτούνται αραιώσεις να εφαρμοστούν. Τα νεκρά δέντρα να υλοτομούνται και να 

διατίθεται ως καυσόξυλα. Γενικότερα, ο υπόροφος του Πάρκου να είναι απαλλαγμένος 

από μεγάλες συγκεντρώσεις καύσιμης ύλης. 

3.4.2. Δράση 2: Αντιπυρικές Ζώνες 

Περιμετρικά του Πάρκου να διατηρείται αντιπυρική ζώνη απαλλαγμένη από κάθε είδος 

βλάστησης, πλάτους τουλάχιστον 3 μέτρα. Τα δέντρα που βρίσκονται κοντά σε 

κατοικίες θα πρέπει να κλαδεύονται κατάλληλα ώστε να μην αποτελούν το μέσο 

μετάβασης της φλόγας σε περίπτωση πυρκαγιάς. 



14 
 

 

3.5. ΣΤΟΧΟΣ 5. ΑΡΣΗ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ 

ΧΡΗΣΕΩΝ 

Το «Δάσος των Λεπρών» είναι Κρατικό Δάσος το οποίο κηρύχθηκε ως τέτοιο το 2016, 

Αποτελεί προέκταση του ΕΔΠ ΠΑΚ και σε αυτό εντοπίζονται χρήσεις οι οποίες δεν 

έχουν αδειοδοτηθεί και επηρεάζουν έμμεσα την κατάσταση του ΕΔΠ ΠΑΚ. Ο σχετικός 

χάρτης με όλες τις λεπτομέρειες επισυνάπτεται στο Παράρτημα. 

3.5.1. Δράση 1. Στρατιωτικές Αποθήκες (Χώρος Β) 

Είναι ο χώρος όπου υπάρχουν οι αποθήκες του 45ου Τάγματος Διαβιβάσεων πριν αυτό 

εγκαταλειφθεί. Σήμερα έχει καταληφθεί από το Πανεπιστήμιο Κύπρου, το οποίο 

επικαλούμενο προφορικές συμφωνίες του παρελθόντος, κατέχει τον χώρο αυτό χωρίς 

να υπάρχει καμία επίσημη συμφωνία με το Τμήμα Δασών. Ο χώρος αυτός 

χρησιμοποιείται για αποθήκευση δομικών υλικών για τους σκοπούς των εργασιών που 

διεκπεραιώνονται στην Πανεπιστημιούπολη. Το θέμα θα πρέπει να μελετηθεί ώστε να 

αποφασιστεί κατά πόσο θα υπογραφεί κάποια επίσημη σύμβαση μεταξύ Τμήματος 

Δασών και Πανεπιστημίου Κύπρου ή κατά πόσο θα πρέπει το τμήμα αυτό να 

παραδοθεί στο Τμήμα Δασών και να δενδροφυτευτεί. 

3.5.2. Δράση 2. Κατοικίες στις οποίες διαμένουν πολίτες της Κυπριακής 

Δημοκρατίας  (Χώρος Α) 

Πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας διαμένουν σε δύο κατοικίες που βρίσκονται εντός 

του Δάσους των Λεπρών. Η διαμονή στις κατοικίες αυτές είναι παράνομη καθώς δεν 

υπάρχει καμία επίσημη σύμβαση μεταξύ Τμήματος Δασών και των πολιτών αυτών. Η 

υπόθεση έχει προχωρήσει δικαστικώς και αναμένεται η απόφαση του δικαστηρίου για 

το τι μέλλει γενέσθαι. 

3.5.3. Δράση 3. 45ο Τάγμα Διαβιβάσεων (Παλαιά Κτήρια Παιδαγωγικής 

Ακαδημίας)  

Τα παλαιά κτήρια όπου στεγαζόταν το 45ο Τάγμα Διαβιβάσεων βρίσκονται 

εγκαταλελειμμένα στο Δάσος των Λεπρών. Το Τμήμα Δασών να προχωρήσει σε 

εκτίμηση της στατικής κατάστασης των κτηρίων σε συνεργασία με ειδικό 

εμπειρογνώμονα ο οποίος θα καθορίσει κατά πόσο απαιτείται ή όχι εκπόνηση μελέτης 

για τη στατική επάρκεια τους. Η τελική απόφαση για την αξιοποίηση των κτηρίων θα 

ληφθεί μετά την τελική εκτίμηση της κατάστασης στην οποία βρίσκονται.  

 

3.6. ΣΤΟΧΟΣ 6. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ 

Παρόλο που η βιοποικιλότητα του ΕΔΠ ΠΑΚ δε μπορεί να χαρακτηριστεί πλούσια, 

εντούτοις θεωρείται αρκετά σημαντική οπότε απαιτούνται δράσεις τόσο για την 

διατήρηση της σε πρώτο στάδιο όσο και για την ενίσχυση της μελλοντικά. 
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3.6.1. Δράση 1. Τοποθέτηση φωλιών 

Να να τοποθετηθούν 20 τεχνητές φωλιές (με αύξων αριθμό) για τα μικροπούλια του 

Πάρκου οι οποίες να παρακολουθούνται ώστε να εκτιμάται το ποσοστό επιτυχίας τους. 

Επιπρόσθετα, για την ευνόηση του ανθρωποπουλιού (Tyto alba) και τη ρύθμιση του 

πληθυσμού των τρωκτικών να τοποθετηθούν άλλες πέντε ειδικά διαμορφωμένες για το 

σκοπό αυτό φωλιές. 

3.6.2. Δράση 2. Ποτίστρες 

Να τοποθετηθούν τρεις ποτίστρες για να καλύπτουν τις ανάγκες των πουλιών του 

Πάρκου σε νερό, ειδικά κατά τους καλοκαιρινούς μήνες. Οι ποτίστρες να είναι σε ύψος 

τουλάχιστο 1m από το έδαφος ώστε να μειώνεται η εμφάνιση αρπακτικότητας από τις 

γάτες που κυκλοφορούν στο Πάρκο και να τροφοδοτούνται με ντεπόζιτο το οποίο θα 

βρίσκεται θαμμένο στο έδαφος.  

3.6.3. Δράση 3. Εμπλουτισμός της λίμνης με χελώνες 

Το Τμήμα Δασών να προχωρήσει σε εμπλουτισμό της λίμνης του Πάρκου με την 

ποταμοχελώνα του είδους Mauremys rivulata με σκοπό την δημιουργία νέου 

πληθυσμού και την επέκταση της εξάπλωσης του είδους. Η λίμνη μπορεί να 

εμπλουτιστεί σε πρώτη φάση από την επιτυχημένη αναπαραγωγή των χελώνων που 

βρίσκονται στο Κέντρο Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης και Εκπαίδευσης Αθαλάσσας. Ο 

πληθυσμός να παρακολουθείται και να λαμβάνονται σε κάθε περίπτωση τα ανάλογα 

μέτρα. 

3.6.4. Δράση 4. Καταφύγια νυκτερίδων 

Σε επιλεγμένα σημεία να τοποθετηθούν τεχνητά καταφύγια νυκτερίδων με σκοπό την 

παροχή προστασίας και τη διατήρηση πληθυσμού ειδών νυκτερίδων εντός του Πάρκου. 

3.6.5. Δράση 5. Χρήση μελισσοτροφικών και δασικών καρποφόρων 

δέντρων 

Να χρησιμοποιηθούν μελισσοτροφικά είδη τα οποία θα παρέχουν γύρη και νέκταρ για 

την υποστήριξη των μελισσών. Τα δέντρα αυτά θα πρέπει να τοποθετούνται διάσπαρτα 

και μακριά από σημεία συγκέντρωσης του κοινού. Επιπρόσθετα να χρησιμοποιηθούν 

δασικά είδη τα οποία παράγουν καρπό που μπορεί να τροφοδοτήσει την πανίδα - 

κυρίως πτηνοπανίδα - του Πάρκου.  

3.6.6. Δράση 6. Ξενοδοχεία Εντόμων 

Αποτελούν κατασκευές με απλά υλικά και σε αυτά βρίσκουν καταφύγιο πολλά ωφέλιμα 

έντομα όπως είναι τα μυρμήγκια, οι πασχαλίτσες και πολλά είδη σκαθαριών και 

μοναχικών μελισσών που έχουν ρόλο επικονιαστή στα φυσικά οικοσυστήματα. Να 

τοποθετηθούν συνολικά πέντε ξενοδοχεία εντόμων σε όλο το Πάρκο. 
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3.7. ΣΤΟΧΟΣ 7. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΦΥΛΑΞΗΣ ΤΟΥ ΠΑΡΚΟΥ 

Η εύρυθμη λειτουργία του ΕΔΠ ΠΑΚ δημιουργεί αίσθημα ασφάλειας και ικανοποίησης 

στους επισκέπτες και αποτελεί σίγουρα βασική προτεραιότητα για το Τμήμα Δασών.   

3.7.1. Δράση 1. Κήρυξη σε Δασικό Πάρκο 

Σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί Δασών Νόμου Ν.25(Ι)/ 2012, το ΕΔΠ ΠΑΚ δεν 

μπορεί πλέον να εντάσσεται στην κατηγορία των Εθνικών Δασικών Πάρκων με την 

έννοια του όρου που αναφέρεται στη νομοθεσία. Συνεπώς απαιτείται εκ νέου η κήρυξη 

του σε Δασικό Πάρκο. Κατά τη διαδικασία της νέας κήρυξης να μελετηθεί  το ενδεχόμενο 

ενσωμάτωσης του Δάσους των Λεπρών στην έκταση του Πάρκου και αλλαγής του 

ονόματος του νέου Δασικού Πάρκου, αν αυτό κριθεί αναγκαίο.   

3.7.2. Δράση 2. Κανόνες Λειτουργίας του Πάρκου  

Απαιτείται αναθεώρηση των Κανόνων Λειτουργίας ώστε να καλύπτεται το φάσμα όλων 

των δραστηριοτήτων που διεξάγονται ή και χρήσεων που γίνονται στο Πάρκο και να 

επιτυγχάνεται πλήρως η εύρυθμη λειτουργία του.  

3.7.3. Δράση 3. Χάρτης του Πάρκου  

Απαιτείται αναθεώρηση του υφιστάμενου χάρτη ώστε να ενταχθούν σε αυτό οι νέες 

υποδομές (π.χ περιφραγμένος χώρος για διακίνηση σκύλων χωρίς λουρί) καθώς και 

νέες δίοδοι για τους ιδιοκτήτες/συνοδούς σκύλων προς την περιοχή για σκύλους ώστε 

να υπάρχει πρόσβαση από όλες τις πλευρές του Πάρκου.  

3.7.4. Δράση 4. Υπηρεσιακό Τηλέφωνο  

Απαιτείται η αγορά υπηρεσιακού αριθμού κινητού τηλεφώνου (κάρτα SIM) ο οποίος θα 

αναρτηθεί διάφορα σημεία του Πάρκου μαζί με άλλους αριθμούς έκτακτης ανάγκης 

(1407, 199, 112) ώστε να υπάρχει ανταπόκριση σε αιτήματα πολιτών σε 24ωρη βάση. 

Ο υπηρεσιακός αριθμός για τα Πάρκα να χειρίζεται από τους Δασικούς Λειτουργούς 

εντός δημοσιοϋπαλληλικού ωραρίου (07:30 – 15:00) ενώ από τις 15:00 – 21:00 για 

καθημερινές και από τις 09:00 – 21:00 για Σαββατοκυρίακα να χειρίζεται από τους 

Παρκοφύλακες. Το μέτρο αυτό αφορά και τα τρία Πάρκα (Αθαλάσσας, Αγίου Γεωργίου, 

Παιδαγωγικής Ακαδημίας). 

3.7.5. Δράση 5. Παρατηρητές του Πάρκου 

Το Τμήμα Δασών να εφαρμόσει το θεσμό «Παρατηρητής του Πάρκου». Αυτό σημαίνει 

την εχέμυθη συνεργασία με σοβαρά και αξιόπιστα άτομα επισκέπτονται συχνά το 

Πάρκο με σκοπό να αντλούνται πληροφορίες για την κατάσταση και τις χρήσεις του 

Πάρκου σε όλο το 24ωρο. Όλες οι πληροφορίες να αξιολογούνται και να λαμβάνονται τα 

δέοντα μέτρα ανά περίπτωση. Βασικός σκοπός είναι να εντατικοποιηθεί ο έλεγχος του 

Πάρκου ώστε να αποφευχθούν ανεπιθύμητες καταστάσεις όπως βανδαλισμοί, μη 

τήρηση των Κανόνων Λειτουργίας κλπ. Το μέτρο αυτό αφορά και τα τρία Πάρκα 

(Αθαλάσσας, Αγίου Γεωργίου, Παιδαγωγικής Ακαδημίας). 
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3.7.6. Δράση 6. Συνεργασία με άλλες υπηρεσίες και οργανωμένα σύνολα 

Σε ότι αφορά τα θέματα ασφάλειας του Πάρκου, το Τμήμα Δασών ήδη συνεργάζεται με 

όλες τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες ώστε να διασφαλίζεται ο καλύτερος δυνατός έλεγχος 

στα Πάρκα. Θα πρέπει να υπάρξει συντονισμός με την Αστυνομία ώστε να εκτελούνται 

περιπολίες εντός του ΕΔΠ ΠΑΚ  σε όλο το 24ωρο, ειδικότερα κατά τις νυκτερινές ώρες 

που δεν υπάρχει φύλαξη του Πάρκου. 

Σε ότι αφορά τα οργανωμένα σύνολα, να επεκταθεί η συνεργασία με περιβαλλοντικές 

οργανώσεις, τις ομάδες εθελοντών και άλλα σύνολα με σκοπό την βελτίωση της 

γενικότερης κατάστασης και των υπηρεσιών που προσφέρει το Πάρκο, την 

ευαισθητοποίηση του κοινού και την  προώθηση της περιβαλλοντικής συνείδησης.   

4. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 

Με βάση την υφιστάμενη κατάσταση του ΕΔΠ ΠΑΚ, έχει γίνει καταγραφή των 

κυριότερων αναγκών σε υποδομές ώστε το Πάρκο να εξυπηρετεί ολοκληρωμένα το 

κοινό και τους σκοπούς για τους οποίους έχει δημιουργηθεί. Ο πίνακας περιλαμβάνει τις 

βασικότερες δράσεις που απαιτούνται, όπως έχουν καταγραφεί τόσο από τους 

Λειτουργούς του Τμήματος Δασών αλλά και από αιτήματα τα οποία τίθενται κατά 

περιόδους από το κοινό. Η εκτίμηση του κόστους είναι αδρομερής και καλύπτει τις 

ελάχιστες απαιτήσεις της κάθε εργασίας. 

 

 

α/α ΥΠΟΔΟΜΗ / ΕΡΓΑΣΙΑ Εκτίμηση  Κόστους (€) 

1.  Ανέγερση νέου αναψυκτηρίου  με χώρους υγιεινής, 

στεγάστρου, αποθήκης και απομάκρυνση του 

υφιστάμενου 

100.000 

2.  Ολοκληρωμένη Διαδικασία Πιστοποίησης της Παιδικής 

Χαράς (Επιθεώρηση, επανασχεδιασμός, αγορά νέων 

παιχνιδιών και απομάκρυνση ακατάλληλων, συντήρηση 

υφιστάμενων, δημιουργία στεγάστρων σκίασης, δάπεδα, 

πινακίδες, περίφραξη κλπ) 

100.000 

3.  Έργα διευθέτησης της κοίτης του υδατορέματος που 

διασχίζει το Πάρκο και δημιουργία έργων εκτροπής του 

νερού στο πάρκο 

150.000 

4.  Καταπολέμηση εισβλητικών ειδών (Ακακία, Λευκαίνα, 

Αίλανθος, Καλάμι) 

40.000 

5.  Αγορά και εγκατάσταση 8 οργάνων υπαίθριας 

γυμναστικής  σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο με 

στέγαστρο 

30.000 

6.  Ασφαλτόστρωση και αναδιαμόρφωση του χώρου 

στάθμευσης στη λεωφόρο Λάρνακος  

25.000 

7.  

 

Εγκατάσταση συστήματος άρδευσης στην Π.Α.Κ. 

Σύνδεση με αγωγό βαθιάς γωνιάς και με τη λίμνη του 

15.000 
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Πάρκου  

8.  Υποδομές για ΑΜΕΑ: Βελτίωση οδοστρώματος εντός του 

Πάρκου, δημιουργία μονοπατιών πρόσβασης σε 

αναψυκτήριο, παιδική χαρά και τουαλέτες, τοποθέτηση 

τραπεζιών κλπ. 

15.000 

9.  Δημιουργία μονοπατιού και ποδηλατοδρόμου (λίνια, 

άσφαλτος, πουρί) στο Δάσος των Λεπρών 

20.000 

10.  Ανέγερση χώρων υγιεινής για το κοινό στο χώρο 

διακίνησης των σκύλων 

10.000 

11.  Κατασκευή βρύσης, στεγάστρου και μονοπατιού στον 

περιφραγμένο χώρο διακίνησης των σκύλων χωρίς λουρί. 

10.000 

12.  Επιδιορθώσεις στην περίφραξη και αντικατάσταση όπου 

απαιτείται (Λεωφ. Λάρνακος και Αγλαντζιάς) 

16.000 

13.  Κατασκευή καινούριων πινακίδων σήμανσης και 

ενημέρωσης 

4.000 

14.  Κατασκευή 2 σημείων ενημέρωσης στις κύριες  εισόδους 

του Πάρκου 

5.000 

15.  Κατασκευή σκιάστρων για τις πινακίδες ενημέρωσης 3.000 

16.  Αγορά 5 καινούριων σκυβαλοδοχείων 1100 λίτρων 1.250 

17.  Κατασκευή και τοποθέτηση 20 μεταλλικών  καλάθων 

ανακύκλωσης PMD 

2.000 

18.  Προμήθεια 5 καλάθων απορριμμάτων σκύλων 1.000 

19.  Αγορά και φύτευση μεγάλων φυτών για τοπιοτέχνηση 

χώρων και διαδρομών του Πάρκου 

5.000 

20.  Δενδροφύτευση (Αγορά  5000 φυτών, διάνοιξη λάκκων 

και φύτευση) 

35.000 

21.  Κατασκευή χώρου υποδοχής των σκυβαλοδοχείων 500 

22.  Δασοκομικές εργασίες (κλαδεύσεις ευκαλύπτων, 

απομάκρυνση ξερών δέντρων, ετοιμασία εδάφους για 

φυτεύσεις κλπ) 

15.000 

23.  Αγορά 30 νέων τραπεζοκαθισμάτων  12.000 

24.  Κατασκευή τεσσάρων πετρόκτιστων βρυσών 4.000 

 ΣΥΝΟΛΟ 618.750 

 

5. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: 

 

Οι εργασίες που υλοποιούνται στο ΕΔΠ ΠΑΚ βασίζονται στο πρόγραμμα εργασίας που 

καταρτίζεται σε ετήσια βάση και το οποίο εφαρμόζεται σύμφωνα με τις διαθέσιμες 

πιστώσεις. 



19 
 

Η εφαρμογή του παρόντος Σχεδίου Δράσης απαιτεί επιπρόσθετη χρηματοδότηση 

καθώς ο προϋπολογισμός που διατίθεται για το ΕΔΠ ΠΑΚ μπορεί να καλύψει μόνο τις 

ανάγκες συντήρησης και την υλοποίηση πολύ μικρών δράσεων. 

6. ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: 

 

Το Τμήμα Δασών έχει προχωρήσει σε υποβολή πρότασης προς τον χρηματοδοτικό 

μηχανισμό του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) με θέμα « Προσαρμογή των 

αστικών Πάρκων στην κλιματική αλλαγή». Οι δράσεις που έχουν υποβληθεί 

αφορούν τα ΕΔΠ Αθαλάσσας και Παιδαγωγικής Ακαδημίας και κινούνται σε πέντε 

άξονες: 

i. Διαχείριση του Νερού  

ii. Διαχείριση Ειδών και Οικοσυστημάτων 

iii. Αγορά εξοπλισμού 

iv. Δασική Προστασία 

v. Προβολή και διάχυση του Έργου. 

 

H πρόταση που έχει αποσταλεί υπό μορφή concept note, έχει περάσει από τον πρώτο 

διοικητικό έλεγχο και τον έλεγχο επιλεξιμότητας και διαβιβάστηκε για περαιτέρω 

αξιολόγηση με βάση τα κριτήρια επιλογής. Το πρώτο στάδιο αξιολόγησης του 

περιεχομένου της πρότασης είχε προγραμματιστεί περί τα τέλη Οκτωβρίου του 2018. Σε 

επικοινωνία που υπήρξε τον Δεκέμβριο του 2018 με τους διαχειριστές του 

χρηματοδοτικού μηχανισμού, ενημερωθήκαμε ότι η αξιολόγηση αναβάλλεται για 

αργότερα, χωρίς να δοθεί συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα. 

  

Ο προϋπολογισμός για την υλοποίηση δράσεων της πρότασης στα ΕΔΠ Αθαλάσσας 

και ΠΑΚ, ανέρχεται στα €1.800.000. Τυχόν έγκριση της πρότασης θα καλύψει μεγάλο 

μέρος του κόστους που απαιτείται για την υλοποίηση του παρόντος Σχεδίου Δράσης. 

 

7.  ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

Ο χρόνος υλοποίησης του παρόντος σχεδίου Δράσης εκτιμάται στα τρία (+1) έτη, 

δεδομένου ότι θα εξευρεθούν οι απαιτούμενοι οικονομικοί πόροι. Οποιαδήποτε άλλη 

οικονομική διευθέτηση επεκτείνει τον χρόνο υλοποίησης. 

 

ΤΜΗΜΑ ΔΑΣΩΝ 

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2018 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

---------------- 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1: Στόχοι και Δράσεις του Σχεδίου 

ΣΤΟΧΟΙ ΔΡΑΣΕΙΣ 

 

ΣΤΟΧΟΣ 1: ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ, ΒΕΛΤΙΩΣΗ 

ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 

 

 

Δράση 1.  Επιλογή φυτικών ειδών και προελεύσεων 

Δράση 2. Φυτεύσεις 

Δράση 3. Σπορές 

Δράση 4. Φυσική Αναγέννηση 

Δράση 5. Επικουρικές Δασοκομικές Εργασίες 

Δράση 6. Καλλιέργεια Συστάδων 

Δράση 7. Καταπολέμηση Χωροκατακτητικών Ειδών 

Δράση 8. Παρακολούθηση Πληθυσμών εντόμων  

 

ΣΤΟΧΟΣ 2. ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΔΑΤΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ 

 

 

Δράση 1. Διαχείριση της Λίμνης 

Δράση 2. Διαχείριση Όμβριων Υδάτων 

Δράση 3. Χρήση Ανακυκλωμένου Νερού 

 

 

ΣΤΟΧΟΣ 3. ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ 

ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ 

 

Δράση 1. Πιστοποίηση Παιδικής Χαράς 

Δράση 2. Ανέγερση νέου Αναψυκτηρίου 

Δράση 3. Χώροι υγιεινής 

Δράση 4. Υποδομές για ΑΜΕΑ 

Δράση 5. Περιοχή για Σκύλους 

Δράση 6. Φωταγώγηση 

Δράση 7. Ξύλινες Κατασκευές και σήμανση 

Δράση 8. Περίφραξη 

Δράση 9. Υπαίθρια Όργανα Γυμναστικής 

Δράση 10. Βρύσες 

Δράση 11. Κάδοι απορριμμάτων  

 

ΣΤΟΧΟΣ 4. ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ 

ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

 

 

Δράση 1: Διαχείριση Καύσιμης Ύλης 

Δράση 2: Αντιπυρικές Ζώνες  
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ΣΤΟΧΟΣ 5. ΑΡΣΗ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ 

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ 

ΧΡΗΣΕΩΝ 

 

 

Δράση 1. Στρατιωτικές Αποθήκες (Χώρος Β)  

Δράση 2. Κατοικίες Οικογένειας Ταμπούρα (Χώρος Α)  

Δράση 3. 45ο Τάγμα Διαβιβάσεων (Παλαιά Κτήρια 

Παιδαγωγικής Ακαδημίας)  

 

ΣΤΟΧΟΣ 6. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ 

ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ 

 

Δράση 1. Τοποθέτηση φωλιών 

Δράση 2. Ποτίστρες 

Δράση 3. Εμπλουτισμός της λίμνης με χελώνες 

Δράση 4. Καταφύγια νυκτερίδων 

Δράση 5. Χρήση μελισσοτροφικών και δασικών 

καρποφόρων δέντρων 

Δράση 6. Ξενοδοχεία Εντόμων  

 

ΣΤΟΧΟΣ 7. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ 

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΦΥΛΑΞΗΣ ΤΟΥ 

ΠΑΡΚΟΥ 

 

 

Δράση 1. Κήρυξη σε Δασικό Πάρκο 

Δράση 2. Κανόνες Λειτουργίας του Πάρκου 

Δράση 3. Χάρτης του Πάρκου 

Δράση 4. Υπηρεσιακό Τηλέφωνο 

Δράση 5. Παρατηρητές του Πάρκου 

Δράση 6. Συνεργασία με άλλες υπηρεσίες και 

οργανωμένα σύνολα  
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ΠΙΝΑΚΑΣ 2: Καθορισμός φυτικών ειδών για φύτευση στο ΕΔΠ ΠΑΚ  

Κοινή ονομασία Επιστημονική Ονομασία 

Τραχεία Πεύκη Pinus brutia 

Κυπαρίσσι Cupressus sempervirens 

Τρέμιθος Pistacia atlantica 

Πλάτανος Platanus orientalis 

Δρυς Quercus infectoria ssp. veneris 

Χαρουπιά Ceratonia siliqua 

Συκαμιά Morus alba 

Αόρατος Juniperus phoenicea 

Μέροικος Tamarix tetragyna 

Αγριελιά Olea europaea 

Σχινιά Pistacia lentiscus 

Μοσφιλιά Crataegus azarolus 

Πικροδάφνη Nerium oleander 

Μαχαίριο Tipuana tipu 

Μαυρομμάτα Melia azedarah 

Καζουαρίνα Casuarina spp 

Ευκάλυπτος Τορκουάτα Eucalyptus torquata 

Αρτυμαθιά Schinus molle 

Μαστιχόδεντρο Schnus terebinthifolia 

Τζακαράντα Jacaranda mimosiifolia 

Καλλιτρίδα Tetraclinis articulate 

Αμυγδαλιά Prunus dulcis 
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