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         Παράρτημα Α 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 

Α. Ποδηλατικός Τουρισμός 

 

1. Δημιουργία self-service bike stations σε πλατείες, 

κοινόχρηστους χώρους, ποδηλατόδρομους και δημόσιους χώρους 

στάθμευσης 

Επιλέξιμες δαπάνες: Αγορά και εγκατάσταση (μόνιμη τοποθέτηση) self-

service bike station που θα περιλαμβάνει μία τρόμπα και ένα σετ 

βασικών εργαλείων επιδιόρθωσης ποδηλάτου. 

Σε κάθε κατασκευή θα πρέπει να είναι τοποθετημένο σε ευδιάκριτο 

σημείο το #visitcyprus. 

2. Αγορά και τοποθέτηση bike racks για στάθμευση ποδηλάτων σε 

πλατείες, κοινόχρηστους χώρους, ποδηλατόδρομους και δημόσιους 

χώρους στάθμευσης. 

Επιλέξιμες δαπάνες: Αγορά και εγκατάσταση (μόνιμη τοποθέτηση) bike 
racks για στάθμευση ποδηλάτων. Τα bike racks θα πρέπει να είναι 
ειδικά κατασκευασμένα για εξωτερικούς χώρους και ανθεκτικά στο νερό 
(water resistant). Τα ποδήλατα θα πρέπει να στηρίζονται σε όρθια θέση 
με αρκετό χώρο για κλείδωμα σκελετού και τροχού με κλειδαριά u-
shape. Η εγκατάσταση θα πρέπει να γίνει σε χώρο ο οποίος δεν 
εμποδίζει τη διακίνηση των πεζών, προστατεύεται από την κυκλοφορία 
μηχανοκίνητων οχημάτων και είναι εύκολα προσβάσιμος από τους 
ποδηλάτες.  

Σε κάθε κατασκευή θα πρέπει να είναι τοποθετημένο σε ευδιάκριτο 
σημείο το #visitcyprus. 

3. Σηματοδότηση ποδηλατικών διαδρομών. 

Επιλέξιμες δαπάνες: Συντήρηση, αντικατάσταση ή κατασκευή και 

εγκατάσταση πινακίδων για υφιστάμενες ποδηλατικές διαδρομές. 

Αναλόγως της τοποθεσίας η κατασκευή και τοποθέτηση των πινακίδων 

θα πρέπει να συνάδει με τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας και τις 

κατευθυντήριες γραμμές του Τμήματος Δημοσίων Έργων και του 

Τμήματος Δασών (για τις δασικές περιοχές). 

 

Β. Τουρισμός Υπαίθρου 

Για τους σκοπούς του παρόντος Σχεδίου επιλέξιμες δαπάνες 

θεωρούνται οι πιο κάτω: 
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1. Επιλέξιμες δαπάνες που αφορούν τα μονοπάτια της Φύσης / 

Εκδρομικούς χώρους τα οποία ανήκουν στις Κοινότητες (όχι στο 

Τμήμα Δασών): 

o Τοποθέτηση σήμανσης μονοπατιών της φύσης  

o τοποθέτηση σήμανσης για σημείο θέας, για χλωρίδα και 

πανίδα, για φυσική πηγή νερού, χώρους υγιεινής κ.α 

o αντικατάσταση σήμανσης είτε για να προστεθεί η αγγλική 

γλώσσα είτε για να προστεθεί QR code, είτε γιατί η 

προηγούμενη σήμανση έχει φθαρεί. 

o δημιουργία/επιδιόρθωση ξερολιθιών.  

o δημιουργία/επιδιόρθωση γεφυριών  

o δημιουργία μονοπατιών ΑΜΕΑ 

o κατασκευή και τοποθέτηση παγκακιών 

o κατασκευή σημείων για πόσιμο νερό (βρύσες)  

o τοποθέτηση καρεκλών/ξαπλώστρων σε εκδρομικούς 

χώρους που να συνάδουν με τον περιβάλλοντα χώρο 

2. Δημιουργία σύγχρονων χώρων υγιεινής με αποδυτήρια σε ορεινές 

περιοχές ή/ και στην ύπαιθρο ή και σε ακριτικές περιοχές (σε 

εξωτερικούς χώρους εκτός καφεστιατορίων) για εξυπηρέτηση 

ποδηλατών, περιπατητών, αναρριχητών, ατόμων με αναπηρίες 1 και 

άλλων επισκεπτών.) 

3. Δημιουργία σημείων ανεφοδιασμού πόσιμου νερού (water fill 

stations) σε σημεία όπου μπορεί να αντληθεί πόσιμο νερό από 

φυσικές πηγές στα ορεινά, ύπαιθρο και ακριτικές περιοχές. Τα 

σημεία ανεφοδιασμού πόσιμου νερού (water fill stations) θα πρέπει 

να  συνάδουν με το φυσικό περιβάλλον και τους σχεδιασμούς της 

περιοχής. 

4. Αγορά και εγκατάσταση μόνιμου εξοπλισμού παρατήρησης σε 

σημεία θέας (τηλεσκόπια, κιάλια) τα οποία ανήκουν στις κοινότητες  

5. Κατασκευή και τοποθέτηση παγκακίων σε σημεία θέας.  

6. Τοποθέτηση σήμανσης μονοπατιών της φύσης (που ανήκουν στην 

Κοινότητα και όχι στο Τμήμα Δασών), τοποθέτηση σήμανσης για 

χλωρίδα και πανίδα, τοποθέτηση σήμανσης για σημείο θέας, φυσική 

πηγή νερού, χώρους υγιεινής κ.α., αντικατάσταση σήμανσης είτε για 

να προστεθεί η αγγλική γλώσσα είτε για να προστεθεί QR code, είτε 

γιατί η προηγούμενη σήμανση έχει φθαρεί. 

o  

Σε κάθε κατασκευή θα πρέπει να είναι τοποθετημένο σε ευδιάκριτο 

σημείο το #visitcyprus. 

Σημειώνεται ότι οι σημάνσεις θα πρέπει να συνάδουν με τον 

περιβάλλοντα χώρο. 
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Γ. Καταδυτικός Τουρισμός 

1. Βελτιώσεις σε θέματα προσβασιμότητας εισόδου σε σημεία 

κατάδυσης από ακτή (Shore Dives)  

Επιλέξιμες Δαπάνες θεωρούνται δαπάνες που θα αφορούν σε 

δημιουργία σημείων εισόδου για κατάδυση από ακτή (π.χ 

δημιουργία σκαλιών, τοποθέτηση κάγκελων για προσέγγιση των 

σημείων κατάδυσης).   

2. Κατασκευή Σκιαδίων  (κιόσκια) για χρήση από τους δύτες.  

Η κατασκευή πρέπει να είναι ξύλινη και θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη 

προσοχή στην εφαρμογή των κανόνων τεχνολογίας και στατικής 

επάρκειας της κατασκευής. Επίσης το δάπεδο της κατασκευής δεν 

πρέπει να είναι χωμάτινη επιφάνια κατάλληλη για τοποθέτηση 

καταδυτικού εξοπλισμού (π.χ. μπετόν ή ξύλο). 

Κατάλληλη τεχνική απαιτείται για τη θεμελίωση και τις συνδέσεις των 

στοιχείων του σκελετού, ειδικά σε θέσεις με ισχυρούς ανέμους. 

Σε κάθε κατασκευή θα πρέπει να είναι τοποθετημένο σε ευδιάκριτο 

σημείο το #visitcyprus.  

3. Τοποθέτηση μόνιμων σημαδούρων (πλωτήρων) απαγόρευσης 

εισόδου σε σκάφη κοντά στα σημεία κατάδυσης από ακτή (Shore 

Dives)  

Επιλέξιμη δαπάνη θεωρείται η αγορά μόνιμων σημαδούρων 

(πλωτήρων) στα σημεία κατάδυσης. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι 

η περιοχή να θεωρείται περιοχή λουομένων, βάσει διατάγματος.  

 

4. Τοποθέτηση κάδων απορριμμάτων και ανακύκλωσης κοντά στα 

σημεία κατάδυσης από ακτή (Shore Dives)  

Οι κάλαθοι να συνάδουν με τον περιβάλλοντα χώρο και να είναι 

κατασκευασμένοι (εξωτερικά) από ξύλο. Σε κάθε σημείο θα πρέπει 

να υπάρχει κάλαθος γενικής χρήσης ως επίσης και κάλαθοι 

κατάλληλα σηματοδοτημένοι για ανακύκλωση. Ελάχιστες διαστάσεις 

30cm x 30cm x 60cm. Στο κάδο θα πρέπει να αναγράφεται το 

#visitcyprus. 

 

Δ.  Γαμήλιος Τουρισμός 

1. Σηματοδότηση σημείων στα οποία τελούνται γάμοι εντός του 

Δήμου/Κοινότητας. 
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Σημειώνεται ότι η σηματοδότηση πρέπει να συνάδει με τον 

περιβάλλοντα χώρο. 

 

 

Σημειώσεις: 
1 Στις περιπτώσεις που οι αναβαθμίσεις αφορούν εγκαταστάσεις για 

άτομα με αναπηρίες θα πρέπει να ακολουθείται οι πρόνοιες που 

αναφέρονται στον «Περί Οδών και Οικοδομών Νόμο», Κανονισμός 61. 

«Η του Περί Οδών και Οικοδομών Νόμου για την χρήση κτηρίων από 

ανάπηρα πρόσωπα» ο οποίος επισυνάπτεται για εύκολη αναφορά 

(Παράρτημα Δ). 


