
 
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Οκτώβριος 2014 

 

www.paralimni.org.cy | info@paralimni.org.cy | T: (+357) 23 819 300 | Φ: (+357) 23 825 023 

Facebook: paralimni.municipality | Twitter: Dialogue_Parali 1 

 Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη  

 

 

 

ετά από συντονισμένες προσπάθειες τερματίσθηκε η αδικία που υφίστατο η Επαρχία 

Αμμοχώστου κατά τα τελευταία 10 χρόνια όπου τα Ευρωπαϊκά κονδύλια μοιράζονταν 

μόνο στους Δήμους Λευκωσίας, Λεμεσού, Λάρνακας και Πάφου.  

Αθόρυβα, μεθοδικά και χωρίς τυμπανοκρουσίες οι Δήμοι Παραλιμνίου και Αγίας Νάπας εντάχθηκαν 

στους δικαιούχους των Ταμείων που αφορούν την Ολοκληρωμένη Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη.  

Η πιο πάνω ενέργεια έχει ως αποτέλεσμα ο Δήμος Παραλιμνίου να είναι πλέον συνδικαιούχος των 

Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων της περιόδου 2014 – 2020, όπου το συνολικό 

εγκριμένο κονδύλι για όλους τους Αστικούς Δήμους ανέρχεται στο ποσό των 70,8 εκατομμυρίων 

ευρώ.  

Τα οφέλη για το Παραλίμνι και την ευρύτερη περιοχή είναι πολλαπλά. Μεταξύ άλλων, περιλαμβάνει 

βελτιώσεις του αστικού περιβάλλοντος και την ανάπλαση της πόλης, αστικές παρεμβάσεις για την 

προώθηση και αξιοποίηση της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς, βελτίωση των μετακινήσεων σε 

αστικές περιοχές, την ενίσχυση της πρόσβασης ευπαθών ομάδων πληθυσμού σε κοινωνικές υπηρεσίες 

και την ενίσχυση (επιχορήγηση) των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (ΜΜΕ). 

Οι προτάσεις των δικαιούχων Δήμων θα είναι ανταγωνιστικές μεταξύ τους γι’ αυτό η αίτησή που θα 

υποβληθεί πρέπει να είναι πλήρης, με τεκμηρίωση μέσα από πραγματικά στοιχεία και δείκτες.  

Ο Δήμος Παραλιμνίου έχει προγραμματίσει τη διεξαγωγή Δημόσιων Διαβουλεύσεων με τους τοπικούς 

επιχειρηματικούς και κοινωνικούς φορείς καθώς και με όλους τους δημότες Παραλιμνίου.  

Η συμμετοχή του Δήμου στα Ταμεία της Ολοκληρωμένης Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης αποτελεί 

κομβικό σημείο στην ιστορία του τόπου μας και σηματοδοτεί την έναρξη μιας νέας εποχής για το 

Παραλίμνι. Έφθασε λοιπόν η ώρα που μαζί θα σχεδιάσουμε το Παραλίμνι του μέλλοντος και της 

προοπτικής. Τα παιδιά και οι νέοι μας θα έχουν επιτέλους το μέλλον που τους αξίζει.  

 

 Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας 2014  

 

Στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Κινητικότητας 2014 «Οι δρόμοι μας, η επιλογής μας» ο 

Δήμος Παραλιμνίου διοργάνωσε τριήμερες δραστηριότητες. Οι δραστηριότητες περιελάμβαναν:  

17/09/2014 «Παιδί και ποδήλατο»  

Ενημέρωση κοινού για θέματα οδικής ασφάλειας 

και εργαστήρι ποδηλασίας γα παιδιά δημοτικού. 

18/09/2014 «Εργασία και άσκηση» 

Άσκηση δημοτικών υπαλλήλων και δημοτών στο 

Δημοτικό Αμφιθέατρο Παραλιμνίου – Παροχή 

υγιεινού προγεύματος.  
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21/09/2014 «Άσκηση και θάλασσα» 

Συνδιοργάνωση με το Ναυτικό Όμιλο 

Κωνσταντίας Αμμοχώστου 

Αγώνες ανοικτής θαλάσσης 300 μ. και 700 μ. 

 

Επίσημη ιστοσελίδα Ευρωπαϊκής Εβδομάδας 

Κινητικότητας www.mobilityweek.eu 

 

 
 

 Έργο NEREIDs  

 

 

Στο πλαίσιο του έργου NEREIDS "Ενσωμάτωση καινοτόμων τεχνολογιών 

ετοιμότητας πολιτικής προστασίας για θαλάσσια ρύπανση", ο Δήμος 

Παραλιμνίου συμμετείχε στην Άσκηση επί Χάρτου με θέμα "Θαλάσσια 

Ρύπανση και Διαρροή Πετρελαίου" , η οποία πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 23 

Σεπτεμβρίου 2014 στην Περιφερειακή Διεύθυνση Πολιτικής 

Άμυνας Αμμοχώστου. Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα υπάρχουν στην ιστοσελίδα του 

προγράμματος www.nereids.eu 

 

 Έργο EXPERO4CARE  

 

Το Ευρωπαϊκό Γραφείο Κύπρου (ΕΓΚ), εταίρος του έργου 

Expero4care, διοργάνωσε την επίσημη παρουσίασή του 

στην Κύπρο. Η παρουσίαση πραγματοποιήθηκε το 

Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου 2014 στο συγκρότημα ΤΕΤΥΚ 

στον Πρωταρά. Τον Δήμο εκπροσώπησε στην 

παρουσίαση ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Ανδρέας Λοΐζου 

 

 
 

 

http://www.mobilityweek.eu/
www.nereids.eu
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ο οποίος απηύθηνε χαιρετισμό εκ μέρους του Δημάρχου κ. Θεόδωρου Πυρίλλη. Στόχος του έργου 

αποτελεί η ανάπτυξη ενός προτύπου για την αξιολόγηση των μαθησιακών αποτελεσμάτων στον τομέα 

της υγειονομικής περίθαλψης. Υπάγεται στα προγράμματα Δια Βίου Μάθησης τα οποία 

χρηματοδοτούνται και υποστηρίζονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή με ορίζοντα 2013 - 2015. Για 

περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα μπορείτε να επισκεφτείτε την επίσημη ιστοσελίδα 

του πατώντας εδώ. 

 

 Υποβολή έργου COSME  

 

Στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Cosme: «Διαφοροποίηση της τουριστικής προσφοράς 

και των προϊόντων της ΕΕ – βιώσιμα, διακρατικά, τουριστικά προϊόντα 2014», ο Δήμος Παραλιμνίου 

έχει καταθέσει πρόταση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή με τίτλο “COAST2COAST – Develop and promote  

Sustainable sports tourism from coast to 

coast”. 

Σκοπός του έργου είναι η δημιουργία ενός 

διακρατικού τουριστικού προϊόντος με θέμα 

τον ιστιοπλοϊκό τουρισμό. Στόχοι αποτελούν η 

αντιμετώπιση της εποχικότητας 
 

και η δημιουργία εναλλακτικού τουριστικού προϊόντος ως απάντηση στο μαζικό τουρισμό και του 

ξεπερασμένου πλέον μοντέλου «ήλιος, θάλασσα και παραλία». 

Οι χώρες οι οποίες απαρτίζουν την κοινοπραξία είναι η Κύπρος, η Ελλάδα, η Μάλτα και η Ιταλία. Ο 

Δήμος στοχεύει στον εκσυγχρονισμό του τουριστικού προϊόντος, τη δημιουργία νέων προοπτικών 

ανάπτυξης,  την ενίσχυση του ανταγωνισμού, τη στήριξη των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (ΜΜΕ) και 

τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, ιδίως κατά τη διάρκεια της περιόδου χαμηλής ζήτησης (low 

season). Ο Δήμος επιθυμεί να καταστήσει το Παραλίμνι ως ένα σύγχρονο, βιώσιμο και συνάμα 

απαράμιλλα ελκυστικό τουριστικό θέρετρο.  

Στην προσπάθειά του ο Δήμος έχει τη στήριξη του Ιστιοπλοϊκού Ομίλου Επαρχίας Αμμοχώστου - 

www.begafigo.com. 

 

 Πρόγραμμα ένταξης Υπηκόων Τρίτων Χωρών (ΥΤΧ)   

 

Στην κατάθεση πρότασης σε συνεργασία με τον Δήμο Σωτήρας και την Αναπτυξιακή Εταιρεία Επαρχίας 

Λάρνακας για την ένταξη Υπηκόων Τρίτων Χωρών (ΥΤΧ) προχώρησε ο Δήμος Παραλιμνίου. 

Στόχος της προτεινόμενης δράσης που θα υλοποιηθεί εντός της Επαρχίας Αμμοχώστου, είναι η 

υποβοήθηση της διαδικασίας ένταξης των ΥΤΧ στην Κυπριακή κοινωνία και συγκεκριμένα στην τοπική 

κοινωνία της Αμμοχώστου. 

Οι δράσεις μεταξύ άλλων περιλαμβάνουν εκπαιδεύσεις σε θέματα ηλεκτρονικών υπολογιστών και 

πρώτων βοηθειών, ξεναγήσεις εντός της Επαρχίας και τη διοργάνωση πολιτιστικού φεστιβάλ με τη 

συμμετοχή των ΥΤΧ και Κύπριων πολιτών. 

http://www.expero4care.eu/
http://www.begafigo.com/
http://ec.europa.eu/enterprise/initiatives/cosme/index_en.htm
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 Waste Prevention Tool (WASP ) ENVITECH  

 

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε το πρόγραμμα Wasp Tool στο Δήμο Παραλιμνίου. Το πρόγραμμα που 

διεξήχθη σε συνεργασία με την εταιρεία Envitech Ltd, είχε διάρκεια 3 ετών (1/10/2011 – 

30/9/2014). 

Το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα «WASP Tool» (Waste Prevention Tool) εφαρμόστηκε στην Ελλάδα και την 

Κύπρο, με στόχους: 

α) να βοηθήσει την Τοπική Αυτοδιοίκηση να επιλέξει και να εφαρμόσει την καταλληλότερη στρατηγική 

για την Πρόληψη των Αποβλήτων 

β) να ενημερώσει και να ευαισθητοποιήσει τους πολίτες σχετικά με την ανάγκη και τους τρόπους 

μείωσης των απορριμμάτων που παράγουν. 

Βασικός στόχος του Έργου είναι η διερεύνηση, επίδειξη και βελτιστοποίηση του δυναμικού Πρόληψης 

Αποβλήτων σε επίπεδο Τοπικής Αυτοδιοίκησης, στην Ελλάδα και την Κύπρο, δύο χώρες της Λεκάνης 

της Μεσογείου, με διαφορετικές γεωγραφικές θέσεις και στρατηγικές διαχείρισης αποβλήτων. 

 

 Υποτροφίες Δήμου Παραλιμνίου  

 

Την εξασφάλιση υποτροφιών για το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015 ανακοινώνει ο Δήμος Παραλιμνίου.  

Οι υποτροφίες αφορούν φοίτηση σε προπτυχιακό καθώς και 

μεταπτυχιακό επίπεδο. Συνολικά επτά δικαιούχοι θα 

φοιτήσουν από τη νέα χρονιά στα Πανεπιστήμια Λευκωσίας 

(5 θέσεις), Uclan Cyprus (1 θέση) και Cyprus Institute of 

Marketing (1 θέση).  
 

 

 Επίσκεψη φοιτητών Τμήματος Γεωγραφίας Πανεπιστημίου Hildesheim  

 

 

 

Ομάδα φοιτητών του Πανεπιστημίου 

Hildeshein επισκέφτηκε το Δημαρχείο την 

Τετάρτη 17/9/2014. Η επίσκεψη 

πραγματοποιήθηκε με σκοπό την παρουσίαση 

από το Τουριστικό Τμήμα του Δήμου με θέμα 

“Development of tourism in Protaras since 

the mid-1970s”. 

 

 Erasmus+ Moving Green - Αυστρία 

  

Ο Δήμος Παραλιμνίου αποτελεί εταίρος του προγράμματος “Moving Green – Take your chance & 

make Europe go green!” το οποίο έχει υποβληθεί από τον Οργανισμό Information Center Lower της 

http://www.envitech.org/el/
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Αυστρίας, την 1/10/2014 στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. 

Η αίτηση έχει υποβληθεί στο πλαίσιο της πρόσκλησης του προγράμματος Erasmus+: Βασική Δράση 1 

– Μαθησιακή κινητικότητα των ατόμων – Κινητικότητα των ατόμων μόνο στον τομέα της νεολαίας. 

 

 

Το σχέδιο στοχεύει στην ευαισθητοποίηση των 

μελλοντικών γενεών για την προστασία του 

περιβάλλοντος.  

Το σχέδιο περιλαμβάνει τη διεξαγωγή εργαστηρίων και αθλητικών δραστηριοτήτων, προκειμένου να 

δώσει στους νέους τη δυνατότητα να μάθουν για τη βιωσιμότητα, το πώς μπορεί να ενσωματωθεί η 

βιωσιμότητα στην καθημερινή ζωή τους, καθώς και να οργανώσουν ένα πράσινο αθλητικό γεγονός το 

καλοκαίρι του 2015. 

Ο Δήμος θα εκπροσωπηθεί στην Αυστρία από μέλη του Συμβουλίου Νεολαίας Παραλιμνίου. Στόχος 

του Δήμου είναι μέσα από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα να δοθεί η ευκαιρία στους νέους του 

Παραλιμνίου να συμμετέχουν ενεργά αποκτώντας τεχνογνωσία και γνωρίζοντας βέλτιστες πρακτικές 

που ακολουθούνται σε ευρωπαϊκό επίπεδο. 

 

 Στα «Νησιά» του Πρωταρά αναδύθηκε κομμάτι ιστορίας  

 

Στη θαλάσσια περιοχή «Νησιά» του Πρωταρά, το Παραλίμνι συνάντησε ένα κομμάτι της μακραίωνης 

ιστορίας του. Μετά από προσπάθειες εθελοντών, υπό την εποπτεία του Τμήματος Αρχαιοτήτων και του 

κλάδου Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Κύπρου, ανασύρθηκε από αρχαίο ναυάγιο, τρία περίπου 

χιλιόμετρα από τα «Νησιά», ένα κανόνι. Ένα από τα τρία κανόνια που βρίσκονται στο παλαιό πλοίο, 

το οποίο σύμφωνα με τους αρχαιολόγους, ανάγεται στην οθωμανική εποχή στην Κύπρο. Χωρίς, όμως, 

αυτό να σημαίνει πως το καράβι ανήκε στην πρώην Οθωμανική Αυτοκρατορία, κτήση της οποίας ήταν 

και το νησί μας μέχρι το 1878, που το αγόρασαν οι Άγγλοι. (Πηγή: Φιλελεύθερος 15/09/2014). 

Διαβάστε περισσότερα στο ρεπορτάζ του Φιλελεύθερου πατώντας εδώ. 

 

 Υποδοχή εκπροσώπου περιοδικού Forbes  

 

Επίσκεψη στην επαρχία Αμμοχώστου και στο Δημαρχείο 

Παραλιμνίου πραγματοποίησε η κα Maria Christina 

Nadolu, εκπρόσωπος του περιοδικού Forbes την 

Παρασκευή 19/09/2014. Την κα Nadolu υποδέχτηκε ο 

Δήμαρχος Παραλιμνίου.  Η επίσκεψη της κας Nadolu 

έγινε στο πλαίσιο της επερχόμενης συνεργασίας που 

πρόκειται να συνάψει η Κυπριακή Δημοκρατία με το 

περιοδικό Forbes. Στα δεξιά, η κα Nadolu με τον 

Δήμαρχο Παραλιμνίου κατά την παράδοση 

αναμνηστικού δώρου. 

 

 

 

http://www.philenews.com/el-gr/top-stories/885/218241/sta-s-tou-pta-aade-t-sta

