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 Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη 

 

Στη διεξαγωγή δύο Δημοσίων Διαβουλεύσεων προχώρησε ο Δήμος Παραλιμνίου το μήνα 

Οκτώβριο. Οι Διαβουλεύσεις πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο της εκπόνησης της Στρατηγικής 

για την Ολοκληρωμένη Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη. 

 Τη Δευτέρα 20 Οκτωβρίου 2014 στις 6 μμ. πραγματοποιήθηκε διαβούλευση με 

οργανωμένα σύνολα και φορείς στην αίθουσα εκδηλώσεων του Δήμου. 

 Την Τετάρτη 29 Οκτωβρίου 2014 πραγματοποιήθηκε διαβούλευση με επιχειρήσεις, 

ιδιώτες και δημότες. 

Κατά τη διάρκεια των δύο 

διαβουλεύσεων οι παρευρισκόμενοι 

παρακολούθησαν παρουσιάσεις επί του 

θέματος από τον Δήμαρχο Παραλιμνίου 

κ. Θεόδωρο Πυρίλλη καθώς και από τον 

εκπρόσωπο της Αναπτυξιακής Εταιρείας 

Επαρχίας Λάρνακας (ΑΝΕΤΕΛ) κ. Μιχάλη 

Ζάνο.  
 

Στιγμιότυπο από τη διαβούλευση την 20/10/2014 

Στο βήμα συμμετείχε και ο Μηχανικός του Δήμου κ. Χριστάκης Βασιλείου. Οι συναντήσεις είχαν 

στόχο την πληροφόρηση των παρευρισκομένων για τα δεδομένα και τις εξελίξεις, ενώ  

κατεγράφησαν οι εισηγήσεις και οι προβληματισμοί τους. Το υλικό το οποίο συλλέχθηκε 

παραδόθηκε στη συνέχεια στην ΑΝΕΤΕΛ και αξιοποιήθηκε κατά την προετοιμασία του 

προσχεδίου. 

Μπορείτε να γράψετε τις εισηγήσεις σας, τα σχόλια σας, τις προτάσεις και τις παρατηρήσεις στο 

φόρουμ που δημιουργήθηκε πατώντας εδώ. 

Διαβάστε εδώ το άρθρο με τίτλο «Αλλάζει πρόσωπο το Παραλίμνι» του κ. Πάμπου Βάσιλα 

(Φιλελεύθερος 17/11/2014). 

 

 Υποβολή Προσχεδίου Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης 

 

Την Παρασκευή 7 Νοεμβρίου 2014 κατατέθηκε στο Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως, το 

προσχέδιο της Στρατηγικής του Δήμου για την Ολοκληρωμένη Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη. Στις 

125 σελίδες του προσχεδίου περιλαμβάνονται πολύτιμα στοιχεία τα οποία συλλέχθηκαν από 

κατοίκους της Επιλεγμένης Αστικής Περιοχής (ΕΑΠ) με τη μέθοδο της συμπλήρωσης 

ερωτηματολογίων. Το προσχέδιο μεταξύ άλλων περιλαμβάνει δημογραφικά, μορφωτικά και 

κοινωνικά στοιχεία της ΕΑΠ, το όραμα και τους στρατηγικούς στόχους καθώς και τους άξονες 

του Σχεδίου Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης. 

 

http://bitly.com/PMForum
http://bitly.com/ArticlePhilenews
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Οι ημερομηνίες που ακολουθούν χαρακτηρίζονται κομβικές για την πορεία του προγράμματος: 

16/01/2015  Τελική έκδοση μελέτης. 

31/03/2015 Εκτίμηση ολοκλήρωσης αξιολόγησης την οποία θα πραγματοποιήσουν το Τμήμα 

Πολεοδομίας και Οικήσεως σε συνεργασία με τη Γενική Διεύθυνση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, 

Συντονισμού και Ανάπτυξης (πρώην Γραφείο Προγραμματισμού).  

Ο Δήμος Παραλιμνίου ευχαριστεί θερμά όλους τους δημότες για τη συμμετοχή, τη συνεργασία 

και τη συμβολή τους με την παροχή πολύτιμων πληροφοριών και εισηγήσεων. 

 

 Εορτασμός Εθνικής Επετείου 28ης Οκτωβρίου 2014 

 

Με κάθε επισημότητα διεξήχθη και φέτος η τελετή για τον Εορτασμό της Εθνικής Επετείου της 

28ης Οκτωβρίου στο Δήμο Παραλιμνίου. Την παρέλαση τίμησαν με την παρουσία τους ο 

Υπουργός Δικαιοσύνης κος Ιωνάς Νικολάου, ο Πανιερώτατος Μητροπολίτης Κωνσταντίας και 

Πρόεδρος Αμμοχώστου κος Βασίλειος, ο Διοικητής της VII Ταξιαρχίας Πεζικού Συνταγματάρχης 

(ΠΖ) Παντελής Χριστοφόρου, ο Διευθυντής της Αστυνομικής Διεύθυνσης Αμμοχώστου κος 

Αντώνης Παπαντωνίου, ο Αναπληρωτής Αρχηγός του Πυροσβεστικού Σώματος κος 

Παναγιώτης Νικολή και ο Αναπληρωτής Έπαρχος Αμμοχώστου κος Ανδρέας Κτωρίδης.  

 
Στιγμιότυπο από την τελετή κατάθεσης στεφάνων την 28

η
 Οκτωβρίου 2014 

Από αριστερά: Ανδρέας Κτωρίδης (Αναπληρωτής Έπαρχος Αμμοχώστου), Θεόδωρος Πυρίλλης (Δήμαρχος 

Παραλιμνίου), Ιωνάς Νικολάου (Υπουργός Δικαιοσύνης), Συνταγματάρχης (ΠΖ) Παντελής Χριστοφόρου (Διοικητής 

VII Ταξιαρχίας Πεζικού), Αντώνης Παπαντωνίου (Αστυνομικός Διευθυντής Αμμοχώστου), Παναγιώτης Νικολή 

(Αναπληρωτής Αρχηγός Πυροσβεστικού Σώματος). 

Πλούσιο φωτογραφικό υλικό μπορείτε να δείτε πατώντας εδώ.  

 

 

http://bitly.com/EthnikiEpeteios
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 Αντικατοχικό μήνυμα Νεολαίας Δήμου Παραλιμνίου 

 

Το ηχηρό -και επίκαιρο- αντικατοχικό μήνυμα «Freedom to our land and waters» έστειλε - και 

μάλιστα «εν πλω»- η νεολαία του ακριτικού Δήμου Παραλιμνίου, διοργανώνοντας μια 

εναλλακτική αντικατοχική εκδήλωση, ανήμερα της μαύρης επετείου της μονομερούς 

ανακήρυξης του παράνομου ψευδοκράτους στα κατεχόμενα εδάφη μας. 

Συγκεκριμένα, μέλη της Νεολαίας Δήμου Παραλιμνίου, αψηφώντας τις άσχημες καιρικές 

συνθήκες, σάλπαραν το πρωί της 15ης Νοεμβρίου 2014 από το αλιευτικό καταφύγιο του Αγίου 

Νικολάου στο Παραλίμνι και έβαλαν πλώρη για την παράνομη θαλάσσια γραμμή 

αντιπαράταξης, με στόχο να διαλαλήσουν την αντίθεση τους στο έγκλημα της τουρκικής 

εισβολής και της συνεχιζόμενης επί 40 χρόνια παράνομης κατοχής και να καταδικάσουν το 

παράνομο μόρφωμα του ψευδοκράτους. Φτάνοντας στην περιοχή Κάππαρη και αγναντεύοντας 

την κατεχόμενη πόλη της Αμμοχώστου, οι νέοι του Παραλιμνίου ύψωσαν ένα τεράστιο πανό 

που διατράνωνε το ισχυρό και εκκωφαντικό μήνυμα «FREEDOM TO OUR LAND AND WATERS». 

Πηγή: Επίσημη ιστοσελίδα Νεολαίας Δήμου Παραλιμνίου (15/11/2014).  

Διαβάστε ολόκληρη την ανακοίνωση του Γραφείου Τύπου του Συμβουλίου Νεολαίας 

Παραλιμνίου πατώντας εδώ. Μπορείτε να δείτε το σχετικό βίντεο πατώντας εδώ. 

 

 Υποδοχή Εκπροσώπων Μαθητών Λυκείου Παραλιμνίου 

 

Στο Δημοτικό Μέγαρο Παραλιμνίου υποδέχτηκε ο Δήμαρχος εκπροσώπους των μαθητών του 

 

Λυκείου Παραλιμνίου. Η άτυπη επίσκεψη 

έγινε με σκοπό την ενημέρωση του 

Δημάρχου σχετικά με την σύνταξη και 

αποστολή επιστολής προς τον Γενικό 

Γραμματέα του Οργανισμού Ηνωμένων 

Εθνών (ΟΗΕ) Μπαν Γκι-Μουν.  

Τα παραπάνω έλαβαν χώρα στο πλαίσιο των 

διαδηλώσεων που πραγματοποιήθηκαν την 

14η Νοεμβρίου 2014 για την καταδίκη της 

ανακήρυξης του ψευδοκράτους. 

Ένα αντίγραφο της επιστολής παραδόθηκε 

και στον Δήμαρχο. 

 

 

 

 

 

http://bitly.com/paralimniyouth
http://bitly.com/Ftolaw
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 Εθελοντική Αιμοδοσία  

 

Την Τετάρτη 08/10/2014 από τις 6 μμ. μέχρι τις 8 

μμ., πραγματοποιήθηκε εθελοντική αιμοδοσία στην 

αίθουσα του Δημοτικού Μεγάρου. Η αιμοδοσία 

έλαβε χώρα εις μνήμη των 121 θυμάτων του 

αεροπορικού δυστυχήματος τον Αύγουστο του 

2005. 

 

 

 

 Υποδοχή πορείας Λέσχης Φίλων Μοτοσυκλέτας Αμμοχώστου 

 

Στο Δημοτικό Μέγαρο Παραλιμνίου υποδέχτηκε ο Δήμαρχος αντιπροσωπεία της Λέσχης Φίλων 

Μοτοσυκλέτας Αμμοχώστου, τους οποίους 

συνεχάρη για την πρωτοβουλία της 

διοργάνωσης της πορείας. Το σύνολο των 

χρημάτων που συλλέχθηκαν κατά τη 

διάρκεια της πορείας διατέθηκε για την 

ενίσχυση του Ραδιομαραθώνιου. Στο 

φωτογραφικό στιγμιότυπο της συνάντησης, ο 

Δήμαρχος παραδίδει επιταγή με την 

οικονομική ενίσχυση του Δήμου για το 

Ραδιομαραθώνιο.  

 

 

 Πρόγραμμα μείωσης αποβλήτων σε παραλιακούς Δήμους 

 

Σε μια δεύτερη συνάντηση και παρουσίαση του Ευρωπαϊκού Προγράμματος που αφορά τη 

διαχείριση και τη μείωση του όγκου των αποβλήτων σε παραλιακούς Δήμους, κάλεσε τους 

επιχειρηματίες της περιοχής ο Δήμος Παραλιμνίου. Η συνάντηση στην οποία έγινε παρουσίαση 

του προγράμματος από τον Δήμαρχο πραγματοποιήθηκε την 

Παρασκευή 7 Νοεμβρίου 2014 στην αίθουσα εκδηλώσεων του 

Δημοτικού Μεγάρου. Στη συνάντηση έδωσαν το παρόν 

περισσότεροι από 70 εκπρόσωποι επιχειρήσεων της περιοχής. Κατά 

τη διάρκειά της, είχαν τη δυνατότητα να ενημερωθούν για την 

ένταξή τους στο πρόγραμμα, τα οφέλη από τη υιοθέτηση 

οικολογικής διαχείρισης των αποβλήτων καθώς και το ποσοστό 

της επιχορήγησης της συμμετοχής τους. Στο τέλος της συνάντησης   

οι εκπρόσωποι των επιχειρήσεων μπορούσαν να εκφράσουν εγγράφως το ενδιαφέρον τους για 
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συμμετοχή συμπληρώνοντας την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος. 

Χρήσιμα έντυπα και πληροφορίες επικοινωνίας: 

Αντίγραφο της πρόσκλησης μπορείτε να κατεβάσετε εδώ.  

Αρμόδιος λειτουργός του προγράμματος έχει οριστεί η κα Καλομοίρα Κέλη. Πληροφορίες 

επικοινωνίας: Δευτέρα – Παρασκευή 7.30 πμ. – 3.00 μμ., στο τηλέφωνο 23 819 300 ή στην 

ηλεκτρονική διεύθυνση kalomira@paralimni.org.cy. 

Σημείωση: 

Ο Δήμος Παραλιμνίου ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους για συμμετοχή στο πρόγραμμα ότι 

είναι απαραίτητη η συμπλήρωση και η προσκόμιση της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος 

για κάθε εγγεγραμμένη επιχείρηση ξεχωριστά. 

 

 2η Έκθεση Επαγγελμάτων Συμβουλίου Νεολαίας Παραλιμνίου  

 

Για 2η συνεχόμενη χρονιά πραγματοποιήθηκε 

με επιτυχία η Έκθεση Επαγγελμάτων, το 

Σάββατο και την Κυριακή 15-16 Νοεμβρίου 

2014, στο Γ’ Δημοτικό Σχολείο Παραλιμνίου. Η 

έκθεση διοργανώθηκε από το Συμβούλιο 

Νεολαίας Παραλιμνίου και τελέστηκε υπό την 

αιγίδα του Υπουργού Παιδείας και Πολιτισμού 

κ. Κώστα Καδή. Κατά τη διάρκεια της έκθεσης 

δόθηκε η δυνατότητα στους συμμετέχοντες να 

λάβουν χρήσιμες συμβουλές από συμβούλους 

επαγγελματικού προσανατολισμού και να 

 

 

παρακολουθήσουν παρουσιάσεις διαφόρων ειδικοτήτων καθώς και των προοπτικών τους. 

Διαβάστε εδώ την σχετική ανακοίνωση από το Γραφείο Τύπου του Συμβουλίου Νεολαίας. 

 

Επίσημη ιστοσελίδα Συμβουλίου Νεολαίας Παραλιμνίου στο διαδίκτυο: 

www.paralimniyouth.org ▪ Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: youth@paralimni.org.cy 

Βρείτε το Συμβούλιο Νεολαίας Παραλιμνίου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης: 

Facebook | Twitter | YouTube 

 

 Ετήσια Παγκόσμια Ταξιδιωτική Έκθεση World Travel Market 

 

Ο Δήμαρχος Παραλιμνίου εκπροσώπησε τον Δήμο στην Ετήσια Παγκόσμια Ταξιδιωτική Έκθεση 

που πραγματοποιήθηκε στο Λονδίνο, στο εκθεσιακό κέντρο ExCel, από τις 3 έως τις 6 

Νοεμβρίου 2014. Κατά την παραμονή του στην έκθεση ο Δήμαρχος είχε την ευκαιρία να  

 

http://bitly.com/MPapplication
mailto:kalomira@paralimni.org.cy
http://bitly.com/PYnewsrelease
http://www.paralimniyouth.org/
mailto:youth@paralimni.org.cy
https://www.facebook.com/YouthParalimni
https://twitter.com/YouthParalimni
http://www.youtube.com/user/ParalimniYouth
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συναντήσει και να συνομιλήσει με τουριστικούς πράκτορες καθώς και με αεροπορικές εταιρείες. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι σύμφωνα με τις προβλέψεις, αναμένεται αύξηση του εισερχόμενου 

τουρισμού από τη Μεγάλη Βρετανία η οποία καθιστά ικανή την κάλυψη μιας ενδεχόμενης 

μείωσης του τουριστικού ρεύματος από την αγορά της Ρωσίας.  

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την έκθεση επισκεφτείτε την επίσημη ιστοσελίδα της 

Ετήσιας Παγκόσμιας Έκθεσης - World Travel Market στη διεύθυνση www.wtmlondon.com. 

 

 Δεξίωση ταξιδιωτικών πρακτόρων  

 

Στο πλαίσιο της τριήμερης φιλοξενίας Άγγλων ταξιδιωτικών πρακτόρων από την Εταιρεία 

Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής Περιφέρειας Αμμοχώστου, ο Δήμος Παραλιμνίου 

διοργάνωσε δείπνο την Τρίτη 11 Νοεμβρίου 2014 σε εστιατόριο στο Παραλίμνι.  

Στη συνάντηση έδωσαν το παρόν ταξιδιωτικοί πράκτορες της Εταιρείας Διοργανωτών Ταξιδίων 

Travel P.A. Οι επαφές πραγματοποιήθηκαν με σκοπό τη γνωριμία των φιλοξενούμενων με την 

περιοχή και την προώθησή της στην Αγγλική τουριστική αγορά. 

Ο Δήμος εκπροσωπήθηκε από τον Αντιδήμαρχο κ. Ανδρέα Οικονόμου και από τους Δημοτικούς 

Συμβούλους κα Αναστασία Τσόκκου και κ. Μαυρουδή Μαυρουδή. 

 

 Συνεδρίαση Συμβουλευτικής Επιτροπής Τουρισμού του ΚΟΤ 

 

Διεξήχθη την Πέμπτη 13 Νοεμβρίου 2014 στο Δημαρχείο της Αγίας Νάπας, η από κοινού 

συνεδρίαση της Επιτροπής Τουρισμού και Παραλιών του Δήμου Παραλιμνίου και της 

Συμβουλευτικής Επιτροπής του Κυπριακού Οργανισμού Τουρισμού (ΚΟΤ). Η συνάντηση 

πραγματοποιήθηκε με σκοπό την καταγραφή των προβλημάτων που αντιμετωπίζει η Επαρχία 

Αμμοχώστου σε θέματα αναφορικά με τον τουρισμό. Τον Δήμο εκπροσώπησαν στη συνάντηση 

ο Δήμαρχος κος Θεόδωρος Πυρίλλης καθώς και μέλη της Επιτροπής Τουρισμού και Παραλιών 

του Δήμου. 

 

 Απονομή τιμητικών διακρίσεων σε επισκέπτες 

 

Στην απονομή τιμητικών διακρίσεων σε επισκέπτες, οι οποίοι επαναλαμβανόμενα 

επισκέπτονται τα παραθαλάσσια θέρετρα της περιοχής, προχώρησε ο Δήμος Παραλιμνίου. Για 

την τουριστική περίοδο του 2014, απονεμήθηκαν συνολικά επτά (7) τιμητικές διακρίσεις. Όλες οι 

απονομές πραγματοποιήθηκαν στο Δημαρχείο Παραλιμνίου. Φωτογραφικό υλικό μπορείτε να 

βρείτε στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Παραλιμνίου στο Facebook πατώντας εδώ. 

 

 

 

http://www.wtmlondon.com/
http://bitly.com/LocalTravelAwards
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 Καρναβάλι Αμμοχώστου στο Παραλίμνι 

 

Ο Δήμος Παραλιμνίου ενημερώνει ότι το πρόγραμμα για τις Καρναβαλίστικες Εκδηλώσεις 2015 

έχει καθοριστεί όπως φαίνεται παρακάτω: 

12 Φεβρουαρίου 2015 Τσικνοπέμπτη 

Υποδοχή του Βασιλιά Καρνάβαλου και  

Εκδήλωση στην πλατεία  Μητροπόλεως/Αγ. Γεωργίου 

14 Φεβρουαρίου 2015  Καρναβαλίστικος Χορός (LAXIA PALACE) 

22 Φεβρουαρίου 2015 Καρναβαλίστικη Παρέλαση και  

Εκδήλωση στην πλατεία Μητροπόλεως/ Αγ. Γεωργίου 

Στο πλαίσιο της προετοιμασίας για τις εκδηλώσεις του Καρναβαλιού, οι ενδιαφερόμενοι 

μπορούν να προμηθευτούν δηλώσεις συμμετοχής με τους παρακάτω τρόπους: 

 Από τη ρεσεψιόν του Δημαρχείου – οδός Αντώνη Παπαδόπουλου 6, Παραλίμνι. 

 Ηλεκτρονικά από την επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου πατώντας εδώ. Το έγγραφο 

διατίθεται για κατέβασμα σε μορφή word και pdf. 

Ο Δήμος Παραλιμνίου καλεί, ομάδες, οργανωμένα σύνολα καθώς και μεμονωμένα άτομα που 

επιθυμούν να συμμετέχουν στην παρέλαση να υποβάλουν δήλωση συμμετοχής: 

 στο τηλεομοιότυπο 23 825 023 

 είτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@paralimni.org.cy 

 είτε να επικοινωνήσουν με τα τηλέφωνα 23 819 132 και 23 819 217. 

Οι δηλώσεις συμμετοχής πρέπει να αποσταλούν το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 13 

Φεβρουαρίου 2015. 
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