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Το πρόγραμμα Ολοκληρωμένης Βιώσιμης 
Αστικής Ανάπτυξης (ΟΒΑΑ) απαιτεί: 

Συνεισφορά στην 
επίτευξη 

συγκεκριμένων / 
καθορισμένων στόχων 
σε διάφορους τομείς, 

μέσα από ένα σύστημα 
αλληλένδετων 

ενεργειών  

1+1=3 

Οι συνέργειες να είναι 
τέτοιες ώστε το 

αποτέλεσμα του 
σχεδίου ως σύνολο, να 
είναι μεγαλύτερο από 

το αθροιστικό 
αποτέλεσμα επιμέρους 

σχεδίων, εάν αυτά 
υλοποιούνταν 
μεμονωμένα 

Στοχευμένες 
παρεμβάσεις για 

αντιμετώπιση 
οικονομικών, 

περιβαλλοντικών, 
κλιματικών & 
κοινωνικών 

προκλήσεων που 
αντιμετωπίζουν οι 
αστικές περιοχές 



Το πρόγραμμα διαθέτει αυστηρές 
προδιαγραφές ως προς: 

Τους στόχους των δράσεων  

Της συνέργειας των δράσεων με 
τους στόχους του προγράμματος & 

μεταξύ τους 

Την αναγκαιότητα & ιεράρχηση των 
δράσεων 

Την «ωριμότητα» των προτάσεων 

Τα αναμενόμενα αποτελέσματα & 
τον αριθμό των άμεσα & έμμεσα 

ωφελούμενων 



Η διαδικασία που έχει ακολουθηθεί 

Κύκλος διαβούλευσης με 
τους βασικούς «παίκτες» της 

τοπικής ανάπτυξης στη 
Λεμεσό 

Δημιουργία κειμένου, που 
προτάθηκε σε δημόσια 
συζήτηση & παράλληλη 

δημιουργία ιστοσελίδας & 
χώρου συζήτησης σε μέσα 

κοινωνικής δικτύωσης 

Κατάθεση πρώτης πρότασης 
στο τμήμα πολεοδομίας 

Έκδοση εγκυκλίου, προς τους 
ενδιαφερομένους δήμους, 

για τη διάρθρωση, 
αξιολόγηση & λεπτομέρειες 

σχετικά με την ΟΒΑΑ 

Επίσκεψη αντιπροσωπείας 
Δήμου, με επικεφαλής τον 

Δήμαρχο, στα αρμόδια 
στελέχη & συζήτηση επί της 

πρότασης της Λεμεσού  

16 Ιανουαρίου 2015 - 
Κατάθεση τελικού σχεδίου 

βιώσιμης αστικής ανάπτυξης 
Δήμου Λεμεσού  



Το όραμα “Λεμεσός 2020”  

Το όραμα “Λεμεσός 2020” είναι το όραμα 
μιας πόλης φιλικής στους κατοίκους της, 
τους εργαζόμενους, τους επισκέπτες & 

ελκυστική για αναπτυξιακές & 
επιχειρηματικές δραστηριότητες.  

Μιας πόλης αντάξιας του παρελθόντος της, 
αλλά & του ρόλου που μπορεί να παίξει 

στις δεκαετίες που έρχονται. 



Προτεινόμενες Δράσεις 



Τα σημερινά εργαστήρια διαλόγου 
ανά κατηγορία 

Κοινωνικά Περιβάλλον Πολιτισμός 



Κοινωνικά 

Κοινωνικές 
υποδομές  

Προσφορά 
Κοινωνικών 
υπηρεσιών  

Πολεοδομικές 
υποδομές που 

άρουν την 
κοινωνική 

απομόνωση  

Κίνητρα για 
βελτίωση της 

ποιότητας ζωής 
& της 

απασχόλησης  



Περιβάλλον 

Κινητικότητα στην 
πόλη 

Βελτίωση 
μικροκλίματος της 

περιοχής  

Ευαισθητοποίηση 
Περιβαλλοντικές 

υποδομές 



Πολιτισμός 

Πολιτιστικές 
υποδομές  

Πολιτισμός της 
καθημερινότητας  

Επαφή & 
δημιουργία 
προϊόντων 
πολιτισμού  

Ανάδειξη 
ερασιτεχνικών 
πολιτιστικών 
δημιουργιών 



Ερωτήματα προς 
συζήτηση 

Με ποιόν τρόπο οι δράσεις 
αυτές θα παραμείνουν 

λειτουργικές & βιώσιμες, 
εμπλέκοντας και την τοπική 

κοινωνία; 

Πώς το όραμα «Λεμεσός 
2020» θα γίνει κτήμα όλων 

των τοπικών φορέων; 



Ευχαριστώ για την 
προσοχή σας 

Δρ. Ράλλης Γκέκας 

 

rgkekas@skepsis.net.gr 

 

www.skepsis.net.gr 
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