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Πρόεδρος 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΡΓΩΝ ΠΝΟΗΣ  

ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ  

ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΠΙΤΣΙΛΙΑΣ  



ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΠΟΥ ΘΑ ΒΟΗΘΗΣΟΥΝ ΣΤΗΝ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ  

ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ ΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ 

 
 

Έργο 1:  

 

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΜΕ ΧΩΡΟΥΣ ΑΝΑΨΥΧΗΣ 

 
 

Αναθέτουσα Αρχή: Κοινοτικό Συμβούλιο Αγίου Ιωάννη Πιτσιλιάς 

 

Ανάδοχος: Αρχιτεκτονικό γραφείο Αντρέας Θρασυβουλίδης 

 

Τηλ.: 99642602 

  Email: a.thrasyvoulides@cytanet.com.cy 

 

Συγχρηματοδοτείτε: από Κρατικούς Προϋπολογισμούς και Προϋπολογισμούς Κοινότητας  

 

Ένα σημαντικό έργο που θα προσφέρει τη ψυχαγωγία και αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των κατοίκων και 

Αποδήμων της κοινότητας βρίσκεται σε εξέλιξη υλοποίησης μέχρι τον Απρίλιο του 2013. 

 

Τρισδιάστατες απεικονίσεις, κατόψεις και σχέδια εσωτερικής και εξωτερικής διαρρύθμισης των χώρων της 

Κοινοτικής Κολυμβητικής Δεξαμενής και χώρους αναψυχής.  



















Έργο 2: 

 

ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ ΓΙΑ ΝΕΑΡΑ ΖΕΥΓΑΡΙΑ ΓΙΑ ΜΟΝΙΜΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ 

 

Αναθέτουσα Αρχή: Κοινοτικό Συμβούλιο Αγίου Ιωάννη Πιτσιλιάς 

 

Το σημαντικότερο έργο για την κοινότητά μας βρίσκεται στο τελικό στάδιο υλοποίησης του 

μέχρι το τέλος του έτους 2012. 

  

Το έργο αυτό θα δώσει κίνητρο και ώθηση για συγκράτηση του πληθυσμού στη κοινότητά μας.  

Με την ολοκλήρωση του δεχόμαστε αιτήσεις από τα νεαρά ζευγάρια που ενδιαφέρονται να  

ανεγείρουν την μόνιμη κατοικία τους στο χωριό.   

 

 

















Έργο 3: 

 

ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΡΟΥΣ ΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΠΥΡΗΝΑ 

 

Αναθέτουσα Αρχή: Κοινοτικό Συμβούλιο Αγίου Ιωάννη Πιτσιλιάς 

 

Ανάδοχος:  Γρηγόρης Μ. Μαλεκκίδης & Συνεργάτες 

   Αρχιτέκτονες – Πολιτικοί Μηχανικοί 

   113 Νίκου Παττίχη 

   3070, Λεμεσός 

   Τηλ.: 99627710  

  

Έργο σε σχεδιασμό με ολοκλήρωση της προκαταρκτικής μελέτης με δημιουργία μιας όμορφης, λειτουργικής και 

οργανωμένης πλατείας στα πλαίσια του χαρακτήρα της περιοχής η οποία θα αποτελέσει πόλο έλξης για τους ντόπιους 

και επισκέπτες του χωριού και ανάπλαση του δημόσιου χώρου του παραδοσιακού πυρήνα και αποκατάσταση 

παραδοσιακών και διατηρητέων οικοδομών. 

Στόχοι: 

- Δημιουργία λειτουργικής πλατείας (νέες κεντρικότητες στη περιοχή), προσέλκυση ντόπιων και επισκεπτών / 

κινητικότητα /νέοι υπαίθριοι και μη χώροι προσαρμοσμένοι στις σύγχρονες ανάγκες. 

-  Αναβάθμιση ποιότητας ζωής των κατοίκων του χωριού 

 

-  Επένδυση σε εναλλακτικές μορφές τουρισμού (Θρησκευτικού, Αγροτικού, Περιπατικού, Περιβαλλοντικού) 

 

-  Δημιουργία Κοινοτικού & Περιφερειακού Κέντρου Εξυπηρέτησης Κοινού  – Κατάστημα Πώλησης Τοπικών 

Προϊόντων 



-      Ανάπλαση του δημόσιου & ιδιωτικού χώρου του παραδοσιακού πυρήνα  / Αισθητική αναβάθμιση  κεντρικού 

πυρήνα. 

                                                                                                                 

α) ανάδειξη των δρόμων και των πλατωμάτων του Π.Π. / Αποκατάσταση παραδοσιακών  λιθόστρωτων δρόμων   

β) σταδιακή υπογειοποίηση υπέργειων δικτύων/υπηρεσιών 

γ) φωτισμός – ανάδειξη υφισταμένων παραδοσιακών στοιχείων  

δ) κυκλοφοριακές ρυθμίσεις 

ε) αποκατάσταση παραδοσιακών και διατηρητέων οικοδομών 

στ) αποκατάσταση προσόψεων     
                                                                        

 

 



ΠΛΑΤΕΙΑ: ΠΡΩΤΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ 

 

ΠΗΓΗ: ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ (ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ, 2010 

Ανάδοχος: ΠΟΛΥΤΙΑ-Αρμός 











Έργο 4: 

  

ΜΟΥΣΕΙΟ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ 

 

 

Αναθέτουσα Αρχή: Κοινοτικό Συμβούλιο Αγίου Ιωάννη Πιτσιλιάς 

Ανάδοχος: 

D. MICHAEL & ASSOCIATES 

 (ARCHITECTS – ENGINEERS) 
P.O. BOX 42524 

6500 LARNACA 

TEL: 24531809, FAX: 24532623 

E-mail: michael.associates@cytanet.com.cy 

 

 

Έργο σε εξέλιξη με ολοκλήρωση του Αρχιτεκτονικού Σχεδίου και προώθηση για εξασφάλιση των απαιτούμενων 

αδειών.   

Ο απώτερος σκοπός του έργου είναι να φιλοξένει την ιστορία, τον πολιτισμό της περιοχής μας και προβολή της 

πολιτιστικής κληρονομίας και παραδοσιακής τέχνης επίσης θα δημιουργήσει συνθήκες προσέγγισης από ντόπιους και 

ξένους. 

 

Τρισδιάστατες απεικονίσεις, κατόψεις και σχέδια εξωτερικά και εσωτερικής διαρρύθμισης των χώρων για το Μουσείο 

Λαογραφικής Παραδοσιακής Τέχνης και Πολιτιστικής Κληρονομιάς 































Φωτογραφίες από ανοικτή Δημόσια Συγκέντρωση που διοργάνωσε το Κοινοτικό Συμβούλιο με όλα τα 

οργανωμένα σύνολα της κοινότητας με παρουσίαση των Αρχιτεκτονικών Σχεδίων των δυο έργων. 

 

Α) Μουσείο Λαογραφικής Παραδοσιακής Τέχνης και πολιτιστικής Κληρονομιάς. 

 

Β) Αναστήλωση του παραδοσιακού ελιόμυλου 

 

 

 

 











ΕΚΔΡΟΜΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΠΙΤΣΙΛΙΑΣ 

 

Το επενδυτικό έργο του Κοινοτικού Συμβούλιου Αγίου Ιωάννη για Αναβάθμιση Εκδρομικού Χώρου 

συγχρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση, την  Κυπριακή Δημοκρατία και το Κοινοτικό Συμβούλιο. 

 

Ο αναβαθμισμένος Εκδρομικός Χώρος Αγίου Ιωάννη Πιτσιλιάς σας περιμένει να τον επισκεφτείτε. Διαθέτει όλες 

τις βασικές διευκολύνσεις για ημερήσιες εκδρομές, όπως ψησταριές, πόσιμο νερό, τραπέζια και αποχωρητήρια. 

 

Οι αναψυχικές διευκολύνσεις που διαθέτει ο εκδρομικός χώρος είναι παιδική χαρά, μονοπάτια περιπάτου και 

σημεία θέας. 

 

         Σκοποί του εκδρομικού χώρου είναι η προστασία και η διατήρηση του σαν πνεύμονα πρασίνου, η προστασία του 

χώρου από άλλες χρήσεις και η προσφορά αναψυχής. 

 

 















ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ 

 

Ολοκλήρωση της εκπόνησης του Ρυθμιστικού Σχεδίου (σχέδιο δράσης) για την κοινότητα Αγίου Ιωάννη Πιτσιλιάς. 

Αναθέτουσα Αρχή: Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως, Υπουργείου Εσωτερικών 

Ανάδοχος: Η ομάδα μελέτης ΠΟΛΥΤΙΑ Αρμός  

Χρηματοδοτείται: από ΕΣΠΑ, Κρατικό προϋπολογισμό και προϋπολογισμό Κοινότητας 

 

Το Ρυθμιστικό Σχέδιο είναι ένα πολύτιμο εργαλείο για την μελλοντική ανάπτυξη της κοινότητάς μας.  Θα αναδείξει το 

τοπικό όραμα ανάπτυξης και θα προτείνει έργα και δράσεις για την αειφόρο ανάπτυξη. 

Αντικείμενο της μελέτης είναι η τεκμηριωμένη αναγνώριση, ανάλυση και αξιολόγηση σειράς προτεινόμενων 

παρεμβάσεων/μέτρων/δράσεων για την κοινότητά μας.  Μερικοί από τους στόχους που τέθηκαν για τη Κοινότητα και που θα 

ληφθούν υπ’ όψην είναι η αειφόρος ανάπτυξη του οικισμού, η βελτίωση της ποιότητας ζωής, η αναζωογόνηση της περιοχής, η 

βελτίωση της ελκυστικότητας και ανταγωνιστικότητας, η ενίσχυση της τοπικής αυτοδιοίκησης, η ενίσχυση της συνεργασίας και ο 

συντονισμός των Δημόσιων Αρχών με τον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα για την προώθηση των έργων/δράσεων, η αναστροφή 

της τάσης εγκατάλειψης και του δημογραφικού μαρασμού, η βελτίωση του δομημένου περιβάλλοντος και η ενίσχυση/στήριξη 

των επιχειρήσεων. 



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ 

 

1. Κέντρο Περιβαλλοντικών Μελετών και Έρευνας  

Προτείνεται η δημιουργία του Κέντρου Περιβαλλοντικών Μελετών και Έρευνας. Το κέντρο θα είναι υπεύθυνο για διεξαγωγή 

έρευνας στο αντικείμενο του φυσικού περιβάλλοντος της Πιτσιλιάς και για την εκπαίδευση καθηγητών, φοιτητών και μαθητών 

και λοιπών επαγγελμάτων στα θέματα φυσικού περιβάλλοντος (ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, χλωρίδα – πανίδα, Δίκτυο Φύση 

2000, κ.α). 

2. Έργα Ανάπλασης και Αναβάθμισής πυρήνα: 

- Περιοχή Ανατολικά του ποταμού 

- Περιοχή Δυτικά του ποταμού  

Βελτίωση των προσβάσεων του παραδοσιακού πυρήνα από σημεία ενδιαφέροντος και αισθητική και λειτουργική αναβάθμιση 

των συνδετικών αξόνων, αποκατάσταση των υφιστάμενων και δημιουργία λιθόστρωτων όπου απαιτείται, ανάδειξη των δρόμων 

και των πλατωμάτων του παραδοσιακού πυρήνα.  Παράλληλα, ο ιδιωτικός τομέας θα πρέπει να αξιοποιήσει τα κίνητρα για 

αποκατάσταση και επανάχρηση παραδοσιακών οικοδομών. 





5. Δημιουργία Κεντρικής «Πλατείας» του χωρίου στην εκκλησία 
του Αρχαγγέλου Μιχαήλ 
Προτείνεται όπως αξιοποιηθεί το πλάτωμα του κύριου οδικού άξονα στο σημείο 
του Κοινοτικού Συμβουλίου, το προαύλιο της εκκλησίας του Αρχαγγέλου Μιχαήλ 
και ο υφιστάμενος χώρος στάθμευσης για τη δημιουργία μιας λειτουργικής 
πλατείας. Επίσης, οι τεχνικές υποδομές θα πρέπει να υπογειοποιηθούν. Η 
υψομετρική διαφορά που εντοπίζεται σε κάποια σημεία πρέπει να διαφοροποιηθεί 
ώστε η καινούργια πλατεία, το οδόστρωμα σε συνάντηση με τις περιβάλλουσες 
χρήσεις να συνυπάρξουν στο ίδιο επίπεδο. Επίσης, βρισκόμαστε στο στάδιο του 
σχεδιασμού του έργου.  
6. Εξωραϊσμός του κύριου οδικού άξονα 
- Περιοχή Ανατολικά του ποταμού  
- Περιοχή Δυτικά του ποταμού 
Η υφιστάμενη κατάσταση του κύριου οδικού άξονα της Λεωφόρου Χριστόφορου 
Γιατρού δεν επιτρέπει την ομαλή διακίνηση πεζών και αυτοκινήτων. Χρήζει 
αναβάθμισης με τοποθέτηση φωτισμού, ενιαίου λιθόστρωτου δαπέδου, αστικού 
εξοπλισμού , πράσινου και με υπογειοποίηση όλων των τεχνικών υποδομών και 
υπηρεσιών και οργάνωση στάθμευσης. Παράλληλα θα πρέπει να αξιοποιηθούν 
από τον ιδιωτικό τομέα τα υφιστάμενα κίνητρα για αποκατάσταση και 
επανάχρηση παραδοσιακών οικοδομών και τα κίνητρα για εξωραϊσμό προσόψεων. 
 



7. Δημιουργία Κατασκήνωσης 
 Θα πρέπει να κατασκευαστεί ένας λειτουργικός κατασκηνωτικός χώρος 
που θα παρέχει όλες τις βασικές διευκολύνσεις: χώρους στάθμευσης, τραπέζια 
καφεστιατόριο, χώρους υγιεινής, βρύσες, παιδικά παιχνίδια και αστικό εξοπλισμό 
όπως φωτισμό, σκυβαλλοδοχεία, πινακίδες πληροφόρησης, κλπ. 
 
8. Ξενώνας Νέων (Youth Hostel) 
 Προτείνεται η κατασκευή ενός Ξενώνα Νέων, μικρής δυναμικότητας 
περίπου δέκα δωματίων με μικρή αίθουσα εκδηλώσεων, αποχωρητήρια – ντους, 
γρήγορη σύνδεση διαδικτύου και κουζίνα. Στο χώρο του ξενώνα προτείνεται όπως 
κατασκευαστούν ένα γήπεδο μίνι ποδοσφαίρου (futsal) και μικρό υπαίθριο 
αμφιθέατρο. 
 
9.  Αναβάθμιση του υφιστάμενου κοινοτικού γηπέδου και 
κοινοτική πισίνα και χώρους αναψυχής 
 Ώριμο έργο. Ανακατασκευή του γηπέδου. Στο χώρο προτείνεται όπως 
αναβαθμιστεί ο περιβάλλοντας χώρος του γηπέδου και προστεθεί αστικός 
εξοπλισμός, κερκίδες, αποδυτήρια και φωτισμός. Επίσης, ολοκληρώνονται και τα 
σχέδια για την κοινοτική πισίνα που θα βρίσκεται στο χώρο. 



10. Πολυχώρος Αγίου Ιωάννη  
- Αποκατάσταση – ανακαίνιση κτηρίου 
- Αναβάθμιση περιβάλλοντα χώρου 
 Προτείνεται όπως αξιοποιηθεί ο χώρος του Δημοτικού Σχολείου – καθώς 
και το σχολείο τα επόμενα χρόνια θα είναι στη διάθεση της κοινότητας – για τη 
δημιουργία ενός πολυχώρου περιφερειακής δημιουργικής απασχόλησης και 
ενημέρωσης. Πιο συγκεκριμένα προτείνεται όπως το σχολείο λειτουργεί ως ένα 
κέντρο: 
- Πληροφόρησης και ενημέρωσης σε θέματα φυσικού περιβάλλοντος δηλαδή 
την πλούσια χλωρίδα και την πανίδα. 
- Δημιουργικής απασχόλησης με διάφορες πολιτιστικές δράσεις όπως μικρό 
παιδικό θέατρο, χορευτικό σύλλογο κ.α. και 
- Τοπικών εργαστηρίων είτε παραδοσιακών είτε μοντέρνων με σκοπό την 
απασχόληση του πληθυσμού αλλά και την προβολή της παράδοσης σε επισκέπτες. 
11. Πρότυπο Βιοτεχνικό Πάρκο 
 Προτείνεται όπως δημιουργηθεί ένα Πρότυπο Βιοτεχνικό Πάρκο. Στο 
πάρκο θα φιλοξενούνται όλες οι διαδικασίες παραγωγής και μεταποίησης 
παραδοσιακών προϊόντων αλλά και άλλες μικρές βιοτεχνικές μονάδες όπως μονάδες 
χειροτεχνίας και μονάδες παραγωγής παγωτού. Στην περιοχή δεν καταγράφεται 
μιας τέτοιας φύσης υποδομή που στόχο έχει να καλύψει τις σύγχρονες απαιτήσεις 
της βιοτεχνίας τόσο της κοινότητας όσο και των υπολοίπων χωρίων της Πιτσιλιάς. 



12.Κέντρο Ορεινής κλιματοθεραπείας 
 
 Προτείνεται όπως δημιουργηθεί ένα κέντρο ορεινής κλιματοθεραπείας 
που θα εκμεταλλεύεται τις κτηματολογικές συνθήκες του Αγίου Ιωάννη και θα 
αποσκοπεί στη  διατήρηση ή/και στην αποκατάσταση της υγείας του ανθρώπινου 
οργανισμού. Ο Άγιος Ιωάννης συνδυάζει στοιχεία όπως εξαίρετο υγιεινό κλίμα, 
ησυχία, πλούσιο φυσικό περιβάλλον και υψόμετρο που τον μετατρέπουν σε 
ιδανική τοποθεσία για κλιματοθεραπεία και ιατρική αποκατάσταση καθώς και 
προληπτική θεραπεία.   
 
13.Αναβάθμιση τοπικού άξονα που οδηγεί στο προτεινόμενο Γραμμικό 

Πάρκο 
 
 Διαπλάτυνση του υφιστάμενου δρόμου όπου είναι εφικτό, 
υπογειοποίηση όλων των υποδομών, ασφαλτόστρωση και δημιουργία 
πεζοδρόμων, τοποθέτηση φωτισμού και αστικού εξοπλισμού 



14.Περιβαλλοντικό και Πολιτισμικό Γραμμικό Πάρκο Αγίου Ιωάννη 
 
 Προτείνεται η δημιουργία μονοπατιών/θεματικών διαδρομών που θα 
έχουν ποικιλόμορφο χαρακτήρα (όλα τα μονοπάτια/διαδρομές θα είναι 
αλληλένδετα και θα πρέπει να συνδέονται με το προτεινόμενο Γραμμικό Πάρκο, τα 
υφιστάμενα μονοπάτια του Τμήματος Δασών και τις διαδρομές του ΚΟΤ). Στην 
κοινότητα Αγίου Ιωάννη καταγράφεται το ιδιαίτερο στοιχείο της κοίτης του 
ποταμού που βρίσκεται πολύ κοντά στον οικισμό. Προτείνεται η αξιοποίησή της για 
δημιουργία ενός περιβαλλοντικού και πολιτιστικού γραμμικού πάρκου που θα έχει 
σαν στόχο την αναστροφή της περιθωριοποίησης της κοίτης του ποταμού μέσα από 
έργα ανάπλασης, επεμβάσεις μικρής κλίμακας και δημιουργία μονοπατιών της 
φύσης, ποδηλατόδρομους και πεζόδρομους.  
 
 


