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Η Κυπριακή Δημοκρατία, εφαρμόζοντας την περιβαλλοντική της πολιτική και 
ανταποκρινόμενη στις υποχρεώσεις της αναφορικά με την εγκαθίδρυση και 
λειτουργία του Δικτύου Προστατευόμενων Περιοχών NATURA 2000 (ΦΥΣΗ 2000) 
σύμφωνα με την Οδηγία 92/43/ΕΟΚ για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων και 
της άγριας πανίδας και χλωρίδας, συνεχίζει την προσπάθεια σχεδιασμού της 
αποτελεσματικής διαχείρισης των εν λόγω περιοχών, με γνώμονα την συνύπαρξη του 
ανθρώπου και της φύσης. 
Στο πλαίσιο αυτό έχει ξεκινήσει η ετοιμασία του σχεδίου διαχείρισης για την περιοχή 
του Δικτύου ΦΥΣΗ 2000, Χα-Ποτάμι. Το σχέδιο διαχείρισης αποτελεί το κύριο 
εργαλείο για τη διαχείριση μιας περιοχής, ώστε να επιτυγχάνονται οι σκοποί της 
κήρυξής της ως προστατευόμενης. Πρόκειται για ένα κατάλληλα δομημένο και 
εγκεκριμένο κείμενο το οποίο περιγράφει την περιοχή, τα προβλήματα και τις 
ευκαιρίες που παρουσιάζει, θέτει τους σκοπούς της διαχείρισης και, με γνώμονα την 
επίτευξη των σκοπών και συνεκτιμώντας τις ανάγκες των τοπικών κοινωνιών, 
καθορίζει τα μέτρα εκείνα που πρέπει να ληφθούν, λαμβάνοντας υπόψη τις 
υφιστάμενες χρήσεις γης και ρυθμίζει τα πάσης φύσεως δικαιώματα (καλλιέργειας, 
βοσκής, ξύλευσης, αλιείας, κυνηγιού κ.λπ.), στον χώρο και τον χρόνο. 

Η περιοχή Χα-Ποτάμι είναι μια ημιορεινή περιοχή έκτασης 2.628,58 εκταρίων, στην 
οποία περιλαμβάνεται το Κρατικό Δάσος Ορείτες, μικρό τμήμα του Κρατικού 
Δάσους Ραντί και τμήμα του ομώνυμου ποταμού με τις εκτάσεις που τον 
περιβάλλουν. Περίπου 78% της περιοχής υπάγεται στην Επαρχία Πάφου, ενώ 
μικρότερη έκτασή, περίπου το 22%, υπάγεται στην Επαρχία Λεμεσού. 

Το σχέδιο διαχείρισης εκπονείται, κατόπιν ανοικτού διαγωνισμού που διενήργησε η 
Υπηρεσία Περιβάλλοντος, από το Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων (ΕΚΒΥ), 
σύμφωνα με τις κατευθύνσεις που περιέχονται στην έκδοση «Οδηγίες εκπόνησης 
σχεδίων διαχείρισης των περιοχών του Δικτύου ΦΥΣΗ 2000 στην Κύπρο». Οι εργασίες 
ξεκίνησαν τον Ιούλιο του 2008 και θα ολοκληρωθούν τον Δεκέμβριο του 2009. 

Τον Φεβρουάριο του 2009 ολοκληρώθηκε η αποτύπωση και αξιολόγηση της 
υφιστάμενης κατάστασης του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος της 
περιοχής και ο πρώτος κύκλος επαφών με την τοπική κοινωνία και τους 
εμπλεκόμενους φορείς. Βάσει αυτών, τον Μάρτιο του 2009 διατυπώθηκαν και 
τέθηκαν υπόψη της Υπηρεσίας Περιβάλλοντος και των συναρμόδιων υπηρεσιών: α) 
οι σκοποί διαχείρισης της περιοχής, β) τα ενδεδειγμένα μέτρα για την επίτευξη των 
σκοπών, περιλαμβανομένων των απαιτούμενων θεσμικών ρυθμίσεων χρήσεων γης 
και δραστηριοτήτων και γ) το απαιτούμενο πρόγραμμα παρακολούθησης της 
εφαρμογής των μέτρων διαχείρισης και της αποτελεσματικότητάς τους. 



Οι εγκεκριμένες προτάσεις θα τεθούν υπόψη των τοπικών κοινωνιών και άλλων 
ενδιαφερομένων, σε διαβουλεύσεις που θα γίνουν στους επόμενους μήνες. Οι στάσεις 
και οι απόψεις των τοπικών κοινωνιών και των λοιπών ενδιαφερομένων θα 
συμβάλουν στην ολοκλήρωση του σχεδίου διαχείρισης της περιοχής με τρόπο κοινά 
αποδεκτό, ώστε η προσπάθεια προστασίας των σπουδαίων γνωρισμάτων της περιοχής 
και διαχείρισης των φυσικών πόρων της να υποστηριχθεί από όλα τα ενδιαφερόμενα 
μέρη και να αποτελέσει κινητήρια δύναμη σε όσους έχουν ενδιαφέροντα στην 
περιοχή, για την κοινωνική και οικονομική ανάπτυξή της. 

Η εκπόνηση του σχεδίου διαχείρισης της περιοχής Χα-Ποτάμι αποτελεί μέρος μιας 
ευρύτερης και φιλόδοξης προσπάθειας που ξεκίνησε η Υπηρεσία Περιβάλλοντος το 
2004. Έως σήμερα έχουν εκπονηθεί τα σχέδια διαχείρισης 12 περιοχών του Δικτύου 
ΦΥΣΗ 2000, ενώ υπό εκπόνηση βρίσκονται τα σχέδια διαχείρισης 12 πρόσθετων 
περιοχών. 

 

 

Η εκπόνηση του σχεδίου διαχείρισης της περιοχής Χα-Ποτάμι χρηματοδοτείται από το 
Πρόγραμμα Μεταβατική Βοήθεια (Transition Facility) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. 
Αναθέτουσα Αρχή είναι η Υπηρεσία Περιβάλλοντος του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών 
Πόρων και Περιβάλλοντος της Κύπρου. 
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