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ΓΕΓΟΝΟΣΑ ΚΑΙ ΣΟΙΧΕΙΑ
Τα Ευρωπαΰκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία
θεωρούνται μια «εςωτερικό» ανακατανομή πόρων ςτο
εςωτερικό τησ ΕΕ και αποτελούν το μϋςο με το οπούο η ΕΕ
παρϋχει οικονομικό βοόθεια ςτα Κρϊτη Μϋλη.

 Πολιτικό Συνοχόσ

Διαρθρωτικά Ταμεία: Ευρωπαώκό Ταμεύο Περιφερειακόσ 
Ανϊπτυξησ (ΕΤΠΑ), Ευρωπαώκό Κοινωνικό Ταμεύο (ΕΚΤ)

Ταμεύο Συνοχόσ

 Κοινό Αγροτικό Πολιτικό

Ευρωπαώκό Γεωργικό Ταμεύο Αγροτικόσ Ανϊπτυξησ(ΕΓΤΑΑ)

 Κοινό Αλιευτικό Πολιτικό

Ευρωπαώκό Ταμεύο Θϊλαςςασ και Αλιεύασ (ΕΤΘΑ) 



Σι αλλάζει για το Δθμο Παραλιμνίου…

 Τα 4 μεγϊλα αςτικϊ κϋντρα ϋχουν όδη επωφεληθεύ από την Πολιτικό
Συνοχόσ κατϊ τισ 2 προηγούμενεσ προγραμματικϋσ περιόδουσ 2004-2006
και 2007-2013 μϋςα από ςυγχρηματοδοτούμενα ϋργα αναζωογόνηςησ και
ανϊπλαςησ όπωσ μεταξύ ϊλλων η ανϊπλαςη κϋντρου πόλησ ςτη Λεμεςό, η
διαμόρφωςη του αςτικού τησ περιβϊλλοντοσ.

 Μετϊ από δικϋσ μασ ςυντονιςμϋνεσ προςπϊθειεσ τερματίςθηκε η αδικύα
που υφύςτατο η Επαρχύα Αμμοχώςτου κατϊ τα τελευταύα 10 χρόνια όπου τα
Ευρωπαώκϊ κονδύλια μοιρϊζονταν μόνο ςτουσ Δόμουσ Λευκωςύασ,
Λεμεςού, Λϊρνακασ και Πϊφου.

 Αθόρυβα, μεθοδικϊ και χωρύσ τυμπανοκρουςύεσ καταφϋραμε μαζύ με τον
Δόμο Αγύασ Νϊπασ να ενταχθούμε ςτουσ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ των Ευρωπαώκών
Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμεύων τησ περιόδου 2014 – 2020 που
αφορούν την Ολοκληρωμϋνη Βιώςιμη Αςτικό Ανϊπτυξη.

 Ο Δόμοσ Παραλιμνύου να εύναι πλϋον ςυνδικαιούχοσ των Ευρωπαώκών
Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμεύων τησ περιόδου 2014 – 2020, όπου το
ςυνολικό εγκριμϋνο κονδύλι για όλουσ τουσ Αςτικούσ Δόμουσ ανϋρχεται
ςτο ποςό των 70,8 εκατομμυρύων ευρώ.



ΑΠΟΦΑΗ ΤΠΟΤΡΓΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ 76.990 
τησ 23/5/2014



ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΤΝΟΧΗ 2014-2020

Αςτική Ανάπτυξη
5% των πόρων του ΕΤΠΑ θα δοθεύ ςε ολοκληρωμϋνεσ δρϊςεισ για βιώςιμη αςτικό ανϊπτυξη

(70.8εκ)

Η Στρατηγικό τησ Ολοκληρωμϋνησ Βιώςιμησ Αςτικόσ Ανϊπτυξησ εμπύπτει ςτον Άξονα 6 του
Επιχειρηςιακού Προγρϊμματοσ: «Αειφόροσ Ανάπτυξη και Ανταγωνιςτικότητα».

Οι προτεινόμενοι ειδικού ςτόχοι του επιχειρηςιακού προγρϊμματοσ εύναι:

 Ενύςχυςη τησ επιχειρηματικόσ δραςτηριότητασ ςτισ αςτικϋσ περιοχϋσ παρϋμβαςησ -
Σχϋδιο ενύςχυςησ ΜΜΕ ςε επιλεγμϋνεσ αςτικϋσ περιοχϋσ (€9,4 εκ.)

 Αναζωογόνηςη του αςτικού περιβϊλλοντοσ - Ολοκληρωμϋνεσ αςτικϋσ παρεμβϊςεισ για τη
βελτύωςη του αςτικού περιβϊλλοντοσ και την ανϊπλαςη των πόλεων (€20 εκ.)

 Οικονομικό αξιοπούηςη τησ φυςικόσ και πολιτιςτικόσ κληρονομιϊσ ςτισ αςτικϋσ περιοχϋσ
- Ολοκληρωμϋνεσ αςτικϋσ παρεμβϊςεισ για την προώθηςη και αξιοπούηςη τησ φυςικόσ και
πολιτιςτικόσ κληρονομύασ (€7 εκ.)

 Βελτύωςη τησ μετακύνηςησ ςτισ αςτικϋσ περιοχϋσ - Ολοκληρωμϋνεσ παρεμβϊςεισ αςτικόσ
ανϊπτυξησ ςτον τομϋα των μεταφορών (€ 16,8 εκ.)

 Ενύςχυςη των τοπικών υποδομών παροχόσ κοινωνικών υπηρεςιών – Ολοκληρωμϋνεσ
αςτικϋσ παρεμβϊςεισ για ενύςχυςη τησ πρόςβαςησ ευπαθών ομϊδων πληθυςμού ςε
κοινωνικϋσ υπηρεςύεσ (€ 17,6 εκ.)



Γραφικθ απεικόνιςη τησ Επιλεγμένησ 
Αςτικθσ Περιοχθσ (ΕΑΠ) του Δθμου 

Παραλιμνίου
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φναψη υνεργαςίασ με την ΑΝΕΣΕΛ

 Τη ςτρατηγικό ολοκληρωμϋνησ βιώςιμησ αςτικόσ ανϊπτυξησ
επιμελεύται η Αναπτυξιακή Εταιρεία Επαρχίασ Λάρνακασ, μϋτοχοσ
τησ οπούασ αποτελεύ ο Δόμοσ Παραλιμνύου. Η πρόταςη για την
υποβολό του προςχεδύου από την Αναπτυξιακό Εταιρεύα Επαρχύασ
Λϊρνακασ δεν περιλαμβϊνει ανταλλϊγματα οικονομικόσ φύςεωσ,
ςτο πλαύςιο τησ ςυνεργαςύασ τησ με τον Δόμο Παραλιμνύου.

Κομβικέσ ημερομηνίεσ του επιχειρηςιακού προγράμματοσ:

 7/11/2014 Υποβολό προςχεδύου

 16/01/2015 Τελικό ϋκδοςη μελϋτησ

 31/03/2015 Εκτύμηςη ολοκλόρωςησ αξιολόγηςησ την οπούα θα
πραγματοποιόςουν το Τμόμα Πολεοδομύασ και Οικόςεωσ ςε
ςυνεργαςύα με τη Γενικό Διεύθυνςη Ευρωπαώκών Προγραμμϊτων,
Συντονιςμού και Ανϊπτυξησ (πρώην Γραφεύο Προγραμματιςμού).



Σο ΟΡΑΜΑ και η προςτιθζμενη νζα δυναμική για το 
Αςτικό Κζντρο

 Ποιεσ είναι οι ςημερινέσ προκλήςεισ;

 Μεύωςη τησ εμπορικόσ δραςτηριότητασ και τησ επιςκεψιμότητασ, ϋνεκα 
τησ οικονομικόσ ύφεςησ και του αναχρονιςτικού μοντϋλου του αςτικού 
πηρύνα.

 Λειτουργικϊ προβλόματα προςβαςιμότητασ και αςφαλούσ διακύνηςησ 
πεζών (κυκλοφοριακό πρόβλημα)

 Έλλειψη επαρκών χώρων ςτϊθμευςησ, παιδότοπων και πνευμόνων 
πραςύνου

 Προςδιοριςμόσ χαρακτόρα 

 Εντοπιςμόσ/Διάγνωςη αναγκών για να προκύψει:

 Το όραμα για τισ μελλοντικέσ γενιέσ – Βελτύωςη τησ ποιότητασ ζωόσ των 
κατούκων και των επιςκεπτών.

 Μέςα από τη Δημόςια Διαβούλευςη θα πρϋπει να επιλϋξουμε ωσ Δόμοσ 
Παραλιμνύου ποια πολιτικό θα ακολουθόςουμε, πωσ θϋλουμε να 
αναπτυχθεύ πλϋον η πόλη μασ και ποια θα εύναι η κυκλοφοριακό και 
περιβαλλοντικό τησ εικόνα αύριο.



ΠΡΟΣΕΙΝΟΜΕΝΕ ΠΑΡΕΜΒΑΕΙ
 Λιθόςτρωςη και υπογειοπούηςη υπηρεςιών και ανϊπλαςη προςόψεων

 Πλακόςτρωτα/Πεζοδρομόςεισ

 Κυκλοφοριακό μελϋτη

 Δημιουργύα παιδικού πϊρκου

 Ανϊπλαςη κύτησ ποταμού

 Παιχνιδότοποσ και μονοπϊτι εξϊςκηςησ για νϋουσ ςτο Αθλητικό Κϋντρο

 Παλιό ςπύτι που θα παραχωρηθεύ ςτο Δόμο κοντϊ ςτην Αγύα Μαρύνα

 Παλιό cinema που θα ϋρθει ςτην κυριότητα του Δόμου (Συνεδριακό και Πολιτιςτικό Κϋντρο)

 Μελϋτη για μεύωςη αςτικού θορύβου

 Εκςυχρονιςμόσ δικτύου υδατοπρομόθειασ

 Δημιουργύα ποδηλατοςταςιών

 Χρηςιμοπούηςη του παραδοςιακού ςπιτιού για ανϊδειξη του πολιτιςμού του Δόμου
(ψηφιοπούηςη)

 Σύςτημα πϊρκινγκ

 Προςβαςιμότητα ςε δημόςιουσ και κοινόχρηςτουσ χώρουσ

 Πολυδύναμο Κϋντρο

 Κοινωνικό Παντοπωλεύο

 Δημιουργύα Λαχανόκηπων

 Δημιουργύα Κοινωνικών Επιχειρόςεων





Μισάληρ Εάνορ

Αναπηςξιακή Δηαιπεία Δπαπσίαρ Λάπνακαρ 



Καηά ηη νέα ππογπαμμαηική πεπίοδο, κπίνεηαι αναγκαία η

ζςνειζθοπά σπημαηοδοηικών πόπων από πεπιζζόηεποςρ ηος

ενόρ θεμαηικούρ ζηόσοςρ, έηζι ώζηε λα ζπγθξνηεζνύλ

ζπλεθηηθέο θαη νινθιεξσκέλεο ζηξαηεγηθέο πνπ ζα

αληηκεησπίδνπλ ηαπηόρξνλα ηηο επηκέξνπο παξακέηξνπο

ηεο θξίζεο, όπσο απηή εθθξάδεηαη ζηα θέληξα ησλ

πόιεσλ.

ΒΙΩΙΜΗ ΑΣΙΚΗ

ΑΝΑΠΣΤΞΗ



Οι παπεμβάζειρ ηος Άξονα Πποηεπαιόηηηαρ ενηάζζονηαι ζηοςρ

ακόλοςθοςρ θεμαηικούρ ζηόσοςρ:

 Θεκαηηθόο ηόρνο 3 (Βειηίσζε ηεο αληαγσληζηηθόηεηαο

ησλ ΜΜΔ):

 Θα επιδιωσθεί η ενίζσςζη ςθιζηάμενων ή νέων ΜΜΔ ζε

ηομείρ πποηεπαιόηηηαρ, για ηη δημιοςπγία θέζεων απαζσόληζηρ

και ηη διαηήπηζη ςθιζηάμενων θέζεων ζηιρ αζηικέρ πεπιοσέρ

παπέμβαζηρ.

ΒΙΩΙΜΗ ΑΣΙΚΗ

ΑΝΑΠΣΤΞΗ



 Θεκαηηθόο ηόρνο 6 (Πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο θαη

πξνώζεζε ηεο απνδνηηθόηεηαο ησλ πόξσλ):

 Θα ενιζσςθούν παπεμβάζειρ για ηην ανάπλαζη ηος αζηικού

πεπιβάλλονηορ ζηιρ πεπιοσέρ παπέμβαζηρ καθώρ και ηη

διαηήπηζη, ανάπηςξη, πποβολή και αξιοποίηζη θςζικών και

πολιηιζηικών πόπων ζε αςηέρ.

ΒΙΩΙΜΗ ΑΣΙΚΗ

ΑΝΑΠΣΤΞΗ



 Θεκαηηθόο ζηόρνο 7 (Πξναγσγή ησλ βηώζηκσλ κεηαθνξώλ

θαη εμάιεηςε ησλ ζεκείσλ ζπκθόξεζεο ζε ππνδνκέο

βαζηθώλ δηθηύσλ):

 θα ενιζσςθούν παπεμβάζειρ για ηη βεληίωζη ηηρ αζηικήρ

κινηηικόηηηαρ και ηο, καη’ επέκηαζη, μεηπιαζμό ηος

πεπιβαλλονηικού ανηίκηςπος από ηιρ αζηικέρ μεηαθοπέρ.

ΒΙΩΙΜΗ ΑΣΙΚΗ

ΑΝΑΠΣΤΞΗ



 Θεκαηηθόο ζηόρνο 9 (Πξνώζεζε ηεο θνηλσληθήο έληαμεο

θαη θαηαπνιέκεζε ηεο θηώρεηαο):

 Θα ενιζσςθούν παπεμβάζειρ για ηη βεληίωζη ηηρ

πποζβαζιμόηηηαρ ηος πληθςζμού ζε κοινωνικέρ και οικονομικέρ

ςπηπεζίερ.

ΒΙΩΙΜΗ ΑΣΙΚΗ

ΑΝΑΠΣΤΞΗ



 Το ζύνολο ηων παπεμβάζεων ηος Άξονα Πποηεπαιόηηηαρ

σπημαηοδοηείηαι από ηο ΔΤΠΑ

 Θα εξειδικεςθούν μέζω ηηρ εκπόνηζηρ Σηπαηηγικήρ Βιώζιμηρ

Αζηικήρ Ανάπηςξηρ.

 Οι εν λόγω ζηπαηηγικέρ θα ππέπει να εμπίπηοςν ζηο εςπύηεπο

πλαίζιο ηηρ ζηπαηηγικήρ ηηρ ΣΔΣ για ηη βιώζιμη αζηική

ανάπηςξη αλλά και ζηιρ ζσεηικέρ ππόνοιερ ηος

Δπισειπηζιακού Ππογπάμμαηορ «Ανηαγωνιζηικόηηηα &

Αειθόπορ Ανάπηςξη 2014-2020»

ΒΙΩΙΜΗ ΑΣΙΚΗ

ΑΝΑΠΣΤΞΗ



 Οι ηοπικέρ απσέρ κλήθηκαν από ηοςρ απμόδιοςρ θοπείρ να

ςποβάλοςν Οινθιεξσκέλεο ηξαηεγηθέο Βηώζηκεο

Αζηηθήο Αλάπηπμεο για κάθε μία από ηιρ πεπιοσέρ

παπέμβαζηρ, με βάζη καηεςθςνηήπιερ γπαμμέρ πος δόθηκαν

από ηη Γιασειπιζηική Απσή.

ΒΙΩΙΜΗ ΑΣΙΚΗ

ΑΝΑΠΣΤΞΗ



Κάθε Σηπαηηγική πος θα ςποβληθεί ππορ έγκπιζη θα πεπιλαμβάνει

καη’ ελάσιζηον:

 Δπιζήμανζη ηων βαζικών πποβλημάηων/αναγκών ηηρ πεπιοσήρ

παπέμβαζηρ.

 Ππόηαζη ολοκληπωμένηρ ζηπαηηγικήρ, ειδικών ζηόσων και

οπιοθέηηζη ηων πεπιοσών παπέμβαζηρ.

 Πποηάζειρ ζςγκεκπιμένων έπγων για ηην επίηεςξη ηων ειδικών

ζηόσων πος θέηει ηο ηοπικό ππόγπαμμα.

 Τιρ αναγκαίερ διαδικαζίερ για ηην πποεηοιμαζία και ηην

ωπίμανζη ηων έπγων και ζσεηικό σπονοδιάγπαμμα ςλοποίηζηρ.

 Πποζδιοπιζμό ηων αποηελεζμάηων ηων πποηεινόμενων έπγων.

ΒΙΩΙΜΗ ΑΣΙΚΗ

ΑΝΑΠΣΤΞΗ



ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΓΙΑΒΟΤΛΔΤΗ ΣΑ ΠΛΑΙΙΑ ΣΗ 

ΔΚΠΟΝΗΗ ΣΗ ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ ΒΙΩΙΜΗ ΑΣΙΚΗ 

ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΟΤ ΓΗΜΟΤ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΤ 

ηόρνο ηεο δηαβνύιεπζεο είλαη: 

η εξαζθάλιζη ηηρ ζςμμεηοσήρ ηων πολιηών και ηων αναπηςξιακών 

και κοινωνικών θοπέων ηηρ πεπιοσήρ ζηη διαμόπθωζη ηος 

αναπηςξιακού οπάμαηορ, ηων γενικών αναπηςξιακών ζηόσων και 

ηων δπάζεων/ έπγων πος θα πεπιλαμβάνει ηο Σσέδιο Σηπαηηγικήρ 

για ηην Βιώζιμη Αζηική Ανάπηςξη, η ζςναίνεζη και η 

κινηηοποίηζη όλων για ηην ςλοποίηζη ηος και ηην 

ππαγμαηοποίηζη ποζοηικά ζςγκεκπιμένων αποηελεζμάηων.

ΒΙΩΙΜΗ ΑΣΙΚΗ

ΑΝΑΠΣΤΞΗ


