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Το Εθνικό Δασικό Πάρκο (ΕΔΠ) Τροόδους είναι ένας ιδιαίτερα ελκυστικός προορισμός που προσφέρει 
ιδιαίτερες ευκαιρίες δασοτουρισμού, γνωριμίας, απόλαυσης της φύσης και του τοπίου. Κηρύχθηκε ως 
Εθνικό Δασικό Πάρκο το 1992 σύμφωνα με τον Περί Δασών Νόμο για τη διαφύλαξη και σωστή 
αξιοποίηση των πολύτιμων λειτουργιών και αξιών του. Φιλοξενεί το μεγαλύτερο αριθμό ιθαγενών και 
ενδημικών φυτών από κάθε άλλη περιοχή της Κύπρου και είναι μια από τις 13 περιοχές με μεγάλο 
ποσοστό βιοποικιλότητας φυτών στη Μεσόγειο. Έχει καταγραφεί το 40% περίπου της ιθαγενούς 
χλωρίδας, 50% των ενδημικών φυτών, από τα οποία τα 10 βρίσκονται μόνο στο ΕΔΠ Τροόδους, καθώς 
και 37 φυτά που χαρακτηρίζονται ως απειλούμενα. Αποτελεί το μεγαλύτερο ΕΔΠ της Κύπρου, είναι 
περιοχή Natura 2000, βρίσκεται στο κέντρο της Οροσειράς του Τροόδους και της γεωγραφικής 
εξάπλωσης του Γεωπάρκου Τροόδους. 

Ο μετρητής κυκλοφορίας οχημάτων του έργου GEOSTARS καταγράφει για το 2020 συνολικό αριθμό 
302.373 διελεύσεων οχημάτων από και προς το Τρόοδος (828 ημερήσιες διελεύσεις κατά μέσο όρο). 
Η επισκεψιμότητα ήταν μειωμένη κατά 20% σε σχέση με το 2019 (377.281 διελεύσεις, 1034 διελεύσεις 
την ημέρα κατά μέσο όρο), γεγονός που αποδίδεται στην πανδημία και την εφαρμογή των 
περιοριστικών μέτρων. Τα στοιχεία που καταγράφει ο μετρητής, ο οποίος ενσωματώθηκε στο σύστημα 
καταμέτρησης κυκλοφορίας του Τμήματος Δημοσίων Έργων ΔΙΑΥΛΟΣ, θα χρησιμεύσουν για τη 
διαχείριση του Εθνικού Δασικού Πάρκου Τροόδους ειδικά αλλά και ευρύτερα της περιοχής του 
Γεωπάρκου Τροόδους.  

Ο μετρητής τοποθετήθηκε στο δρόμο Καρβουνά – Τροόδους στα πλαίσια υλοποίησης του έργου με 
τίτλο «Αστροπαρατήρηση και φυσικό περιβάλλον – εναλλακτικό προϊόν ανάπτυξης και προβολής των 
γεωπάρκων της Ανατολικής Μεσογείου» με ακρωνύμιο GEOSTARS (Παραδοτέο Τμήματος Δασών 
4.1.1.). Το GEOSTARS είναι έργο του Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας Interreg V-A 
"Ελλάδα-Κύπρος" 2014-2020 και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Τ.Π.Α) και από 
Εθνικούς πόρους της Ελλάδας και της Κύπρου. Ευχαριστούμε το Τμήμα Δημοσίων Έργων για τη 
συνεργασία. 
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