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Το Διοικητικό Συμβούλιο, ο Διευ-

θυντής και το προσωπικό της 

Αναπτυξιακής Εταιρείας Επαρ-

χιών Λάρνακας - Αμμοχώστου 

σας εύχονται Καλή Αναπτυξιακή 

Χρονιά γεμάτη υγεία, ευτυχία και 

ευημερία!!  

 

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2017 

ΕΚΔΟΣΗ: 1 

ΤΕΥΧΟΣ : 1 

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΛΑΡΝΑΚΑΣ-ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ 
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Χαιρετισμός Διευθυντή  

 
Αγαπητοί συνεργάτες, 
 
Για το ξεκίνημα της νέας χρονιάς σας 
εύχομαι υγεία, ευτυχία και ευημερία. 
 
Εύχομαι το 2017 να είναι πολύ καλύτερο 
από το προηγούμενο. Να έχουμε όλοι μας 
υγεία, ευτυχία και ευημερία. Εύχομαι 
ολόψυχα ὁ Θεός να προσφέρει σε όλους 
σας κάθε απαραίτητο πνευματικό και υλικό 
αγαθό. 
 
Εκφράζω τα θερμά μου συγχαρητήρια σε 
όλους τους εκλεγέντες και επανεκλεγέντες 
Δημάρχους, Προέδρους Κοινοτικών Συμβουλίων, Δημοτικούς και Κοινοτικούς 
Συμβούλους. 
 
Τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η Τοπική Αυτοδιοίκηση τόσο θεσμικά όσο και σε 
οικονομικό επίπεδο είναι γνωστά. Η Αναπτυξιακή Λάρνακας και Αμμοχώστου και 
εγώ προσωπικά είμαστε δίπλα σας αρωγοί και συμπαραστάτες στην ουσιαστική 
προσπάθεια σας για προσφορά περισσότερων και ποιοτικότερων υπηρεσιών προς 
τους δημότες σας.  
 
Όταν κανείς δεν έχει ένα οργανωμένο σχέδιο δράσης εύκολα δίνει υποσχέσεις αλλά 
δύσκολα τις τηρεί. Ελπίζω, με την βοήθεια της Αναπτυξιακής να μπορέσουμε να 
καταστήσουμε την Τοπική Αυτοδιοίκηση πιο αποτελεσματική και παράλληλα 
λιγότερο δαπανηρή.   
 
Για την Αναπτυξιακή Εταιρεία Λάρνακας και Αμμοχώστου το 2017 είναι η αρχή για 
νέες προκλήσεις. Με τα θετικά πρόσημα που μας άφησε παρακαταθήκη το 2016, 
( εγκρίσεις επτά (7) ευρωπαϊκών προγραμμάτων με συνολικό προϋπολογισμό 
πέραν των €8 εκ. και αναμονή έγκρισης για ακόμα τουλάχιστον δύο εντός του 
πρώτου τριμήνου του 2017) , πιστεύω ότι η νέα χρονιά έχει όλα τα εχέγγυα για να 
μας δώσει επιτυχίες και ανάπτυξη. 
 
Στο περιβάλλον που εργαζόμαστε η αποτελεσματική συνεργασία έχει, και πρέπει 
να έχει πρωτεύοντα ρόλο. Είναι μια επιλογή που θα συμβάλει στην άρση των 
οποιωνδήποτε εμποδίων επικοινωνίας μπορεί να είχε η Αναπτυξιακή με τους 
Δήμους και τις Κοινότητες. Η επιλογή αυτή είναι για την Αναπτυξιακή του 2017 
μονόδρομος για αναζωογόνηση των συλλογικών δράσεων αλλά και για ομαδική 
ανάπτυξη. 
 
Κλείνοντας εύχομαι σε όλους  το ξεκίνημα του 2017 να είναι αφετηρία μίας 
δημιουργικής εποχής. 
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Καλή Αναπτυξιακή χρονιά! 
 

 

 

 

 



 

 

Στρατηγική Τοπικής Ανάπτυξης Αγροτικών Περιοχών         

Επαρχιών Λάρνακας – Αμμοχώστου 2014-2020 - Leader 

Το LEADER είναι μια πρωτοβουλία 

της Ευρωπαϊκής Ένωση μέσα από 

την οποία οι φορείς των αγροτικών 

περιοχών συνενώνουν τις δυνάμεις 

τους, δημιουργούν τις Ομάδες Τοπι-

κής Δράσης (ΟΤΔ), οι οποίες εφαρ-

μόζουν ολοκληρωμένες στρατηγικές 

αειφόρου ανάπτυξης έτσι ώστε να 

ενδυναμωθεί η ανάπτυξη στην πε-

ριοχή τους. 

Το Μέτρο 19 θα εφαρμοσθεί στις 

ορεινές και ημιορεινές περιοχές που 

αντιμετωπίζουν σημαντικά αναπτυ-

ξιακά προβλήματα με στόχο τη αντι-

μετώπιση της αναπτυξιακής τους 

υστέρησης, τόσο στους τομείς της 

τοπικής οικονομίας, όσο και στους 

τομείς των υποδομών και των παρε-

χόμενων υπηρεσιών προς τους κα-

τοίκους . 

Η πρωτοβουλία LEADER εφαρμό-
στηκε για πρώτη φορά στην Κύπρο 
κατά την προγραμματική περίοδο 
2007-2013. Κατά την περίοδο αυτή, 
οι ΟΤΔ απέκτησαν σημαντικές ε-
μπειρίες και δεξιότητες οι οποίες θα 
αποτελέσουν την βάση για μια πιο 
ολοκληρωμένη προσέγγιση στην 
τοπική ανάπτυξη . 

Η Στρατηγική Τοπικής Ανάπτυξης 
της Ο.Τ.Δ. ΑΝΕΤΕΛ παρουσιάζεται 
στους παρακάτω πίνακές, με την 
περιοχή παρέμβασης, τις δράσεις, 
καθώς και την εγκεκριμένη δαπάνη 
για κάθε δράση.  
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ΚΩΔΙΚΟΣ 

ΔΡΑΣΗΣ 

 

ΔΡΑΣΗ 

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ 

Κοινοτική & Εθνική συμμετοχή) 

€ 

ΠΟΣΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗ % 

19.2.1 Σχέδιο Χορηγιών Αγροτουρισμού 960.000 50% 

19.2.2 Σχέδιο Χορηγιών για Δράσεις οικοτεχνίας, χειροτεχνίας 
40.000 

50% 

19.2.3 Σχέδιο Χορηγιών για Επισκέψιμα Αγροκτήματα 640.000 
50% 

19.2.4 
Σχέδιο Χορηγιών για Καταστήματα λιανικής πώλησης 

που σχετίζονται με γεωργικά προϊόντα 

240.000 
50% 

19.2.5 
Προώθηση, Εφαρμογή και Έλεγχος Σήματος Ποιότητας 

στην Ορεινή Λάρνακας 

80.000 100% 

19.2.6 Διοργάνωση Πολιτιστικών Εκδηλώσεων 120.000 
100% 

19.2.7 
Σχέδιο Εκπαίδευσης 1 (Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα 

Κατάρτισης Αγροτουρισμού-Εναλλακτικού Τουρισμού) 

64.000 
100% 

19.2.8 
Σχέδιο Εκπαίδευσης 2 (Διαχείριση Ολικής Ποιότητας 

Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων) 

64.000 
100% 

19.2.9 

Σχέδιο Εκπαίδευσης 3 (Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα 

κατάρτισης στο αντικείμενο της Παροχής Υπηρεσιών 

Εστίασης και Αναψυχής) 

64.000 
100% 

19.2.10 
Έργα Δημοσίου Συμφέροντος (Αναπλάσεις, Μουσεία, 

Πολυκέντρα κλπ) 

860.678 
100% 

19.2.11 

Καινοτόμα Δράση - Περιήγηση στην Ιστορία, τη Φύση 

και τον Πολιτισμό των Επαρχιών Λάρνακας & Αμμοχώ-

στου 

64.000 
100% 

19.2.12 Μελέτες για την Περιοχή Παρέμβασης 112.000 
100% 

19.2.13 Ενέργειες Συνεργασίας 

54.000 70% 



Στρατηγική Τοπικής Ανάπτυξης Αλιευτικών Περιοχών    

Επαρχιών Λάρνακας – Αμμοχώστου 2014-2020 

Μέσω του LEADER Αλιείας προ-

βλέπεται η χρηματοδότηση έργων 

στον τομέα της αλιείας, με έμφαση 

στη στήριξη της μικρής παράκτιας 

αλιείας, στην ανάπτυξη των αλιευ-

τικών περιοχών καθώς και στην 

ανάπτυξη του αλιευτικού τουρι-

σμού με την πρωτοβουλία τόσο 

των τοπικών κοινοτήτων όσο και 

των κατοίκων τους. Στο πρόγραμ-

μα έχουν επίσης ενσωματωθεί τα 

μέτρα για τον έλεγχο των αλιευτι-

κών δραστηριοτήτων, τη συλλογή 

δεδομένων και την ολοκληρωμένη 

θαλάσσια πολιτική. Επιπρόσθετα, 

μεγάλη σημασία δίνεται στα μέτρα 

που αφορούν το θαλάσσιο περι-

βάλλον.  

 Οι στόχοι του προγράμματος 

είναι οι εξής: 

  1) Ενδυνάμωση των δυνατοτή-

των των τοπικών αλιευτικών πε-
ριοχών,  με σκοπό τη στήριξη και 
την ενθάρρυνση της τοπικής ανά-
πτυξης και των συνεργειών. 2) 
Ανάπτυξη μιας διαφοροποιημένης 
τοπικής οικονομίας. 3)  Ενίσχυση 
της τοπικής απασχόλησης και της 
κοινωνικής συνοχής.4) Προστασία 
του χερσαίου και θαλάσσιου περι-
βάλλοντος και διατήρηση, ανάδει-
ξη και αξιοποίηση των πολιτιστι-
κών στοιχείων και της ιδιαίτερης 
τοπικής ταυτότητας των αλιευτι-
κών περιοχών.5) Βελτίωση της 
ποιότητας ζωής των κατοίκων. 

 Η Στρατηγική Τοπικής Ανάπτυξης 
της Ο.Τ.Δ. ΑΝΕΤΕΛ παρουσιάζε-
ται στους παρακάτω πίνακές, με 
την περιοχή παρέμβασης, τις δρά-
σεις, καθώς και την εγκεκριμένη 
δαπάνη για κάθε δράση.  
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Α/Α ΑΤΑ ΕΠΑΡΧΙΑ 

1 Δήμος Λάρνακας 

             ΛΑΡΝΑΚΑΣ 

2 Δήμος Δρομολαξιάς-Μενεού     * 

3 Ζύγι 

4 Μαρί 

5 Ξυλοτύμβου 

6 Ξυλοφάγου 

7 Ορμήδεια 

8 Άγιος Θεόδωρος 

9 Μαρώνι 

10 Πύλα 

11 Βορόκληνη 

12 Περβόλια Λάρνακας 

13 Δήμος Παραλιμνίου 

           ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ 

14 Δήμος Αγίας Νάπας 

15        Δήμος Δερύνειας              * 

16        Δήμος Σωτήρας             * 

17 Λιοπέτρι 

*  Χρειάζονται έγκριση από την Επιτροπή Παρακολούθησης του Προγράμματος 
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ΚΩΔΙΚΟΣ 

ΔΡΑΣΗΣ 

 

ΔΡΑΣΗ 

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ 

Κοινοτική & Εθνική συμμετοχή) 

€ 

ΠΟΣΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗ % 

4.3.1.1 
Σχέδιο Χορηγιών για Λιανικό Εμπόριο Αλιευτικών Προϊ-

όντων & Μεταποίηση Αλ. Προϊόντων  

310.000 50% 

4.3.1.2 
Προώθηση, Εφαρμογή και Έλεγχος Σήματος Ποιότητας 

σε Ψαροταβέρνες  

65.000 
100% 

4.3.1.3 
Μελέτη για τη δημιουργία cluster επιχειρήσεων και ε-

παγγελματιών του αλιευτικού κλάδου  

25.000 
100% 

4.3.2.1 Σχέδιο Χορηγιών Αλιευτικού Τουρισμού  100.000 
75% 

4.3.2.2 
Σχέδιο Χορηγιών Διαφοροποίησης Δραστηριοτήτων - 

Επιδιορθώσεις Αλ. Εργαλείων  

20.000 50% 

4.3.2.3 Σχέδιο Χορηγιών Καταδυτικού Τουρισμού  
130.000 

50% 

4.3.2.4 
Σχέδιο Χορηγιών Κέντρων Εστίασης και Αναψυχής - 

Ψαροταβέρνες  

290.000 
50% 

4.3.2.5 
Σχέδιο Χορηγιών για Αξιοποίηση, Ανάδειξη και Προβολή 

του Θαλάσσιου Πλούτου  

400.000 
50% 

4.3.2.6 

Κατάρτιση σε απασχολούμενους στον αλιευτικό κλάδο, 

σε θέματα αναπροσανατολισμού και διαφοροποίησης 

των δραστηριοτήτων του αλιευτικού κλάδου  

60.000 
100% 

4.3.2.7 Σχέδιο Εκπαίδευσης και Απόκτησης Άδειας Καπετάνιου  100.000 
100% 

4.3.2.8 
Ολοκληρωμένο Σχέδιο Ανάπτυξης και προβολής του 

αλιευτικού τουρισμού στην περιοχή  

25.000 
100% 

4.3.3.1 

Κατάρτιση σε Απασχολούμενους στον Αλιευτικό Κλάδο, 

σε περιβαλλοντικά θέματα και σε θέματα υγιεινής και 

ασφάλειας  

76.000 
100% 

4.3.4.1 
Διοργάνωση Πολιτιστικών Εκδηλώσεων (Θεματικό Α-

λιευτικό Φεστιβάλ)  

80.000 100% 

4.3.4.2 

 

4.3.5.1. 

Κανοτόμα Δράση: Ανάδειξη, Προβολή και Περιήγηση 

στο Θαλάσσιο Πλούτο και Πολιτισμό των Περιοχών 

Λάρνακας - Αμμοχώστου 

 

Έργα Δημοσίου Συμφέροντος 

 

 

100.000 

 

800.000                        

 

100% 

 

100%  

 



 Εναρκτήρια Συνάντηση  

 

Στις 7 και 8 Δεκεμβρίου του 

2016, διεξάχθηκε στην Καλα-

μάτα, στο ΤΕΙ  Πελοποννή-

σου, η πρώτη Διακρατική 

Συνάντηση  των Εταίρων του  

προγράμματος ARISTOIL  

INTERREG MEDITERRANEAN. 
Στις  εργασίες συμμετείχαν 

εκπρόσωποι από την Ισπανί-

α,   την Κροατία, την Ιταλία, 

την  Κύπρο και την Ελλάδα. 

Κατά την  διάρκεια του διημέ-

ρου, ο συντονιστής του έργου 

παρουσίασε το πρόγραμμα 

στους  Εταίρους  και  έπειτα  

ακολούθησε συζήτηση για το 

σχεδιασμό της  Στρατηγικής 

που θα ακολουθηθεί. 

Την εταιρεία μας εκπροσώ-

πησαν οι  κύριοι Κωσταντίνος  

Καρεκλάς και Ευάγγελος Κε-

πόλας, οι οποίοι θα είναι υ-

πεύθυνοι για την εκτέλεση και 

την ολοκλήρωση της στρατη-

γικής που θα εφαρμοστεί 

στην Κύπρο. 

 

ARISTOIL INTERREG MEDITERRANEAN  

Το πρόγραμμα έχει στόχο την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του κλάδου 

του ελαιόλαδου,  μέσω της ανάπτυξης και εφαρμογής καινοτόμων μεθόδων 

παραγωγής και ελέγχου ποιότητας, σχετικά με τις ευεργετικές για την υγεία 

ιδιότητες του. 

Η ανάπτυξη α) ενός "cluster" Μεσογειακών ελαιοπαραγωγών και επιχειρήσε-

ων σε συνδυασμό με την β) εξειδικευμένη εκπαίδευση για την ανάπτυξη και-

νοτόμων μεθόδων ανίχνευσης φαινολικών συστατικών στο ελαιόλαδο, καθώς 

και γ) την υποστήριξη των ελαιοπαραγωγών μέσω ειδικών πιστοποιητικών 

προϊόντων,   αποτελούν το μείγμα αυτό που θα οδηγήσει επιτυχώς στην επί-

τευξη των στόχων του προγράμματος.  

Τα αναμενόμενα  αποτελέσματα του προγράμματος είναι τα εξής: α)  ενίσχυ-

ση της παραγωγής καινοτόμων προϊόντων ελαιόλαδου, β) εκπαίδευση 3230 

ελαιοπαραγωγών και ελαιοτριβειών, γ) αύξηση της γνώσης των καταναλω-

τών, δ) ανάπτυξη μιας πρότυπης διαδικασίας για την πιστοποίηση ελαιόλα-

δου με "Ευεργετικές Ιδιότητες για την Υγεία" , ε) Ανάπτυξη ενός Μεσογειακού 

"Cluster" ελαιοπαραγωγών  

Απώτερος σκοπός του έργου είναι η ανάδειξη των ποιοτικών χαρακτη-
ριστικών  του ελαιολάδου. Οι περιοχές όπου εφαρμόζεται το πιλοτικό 
πρόγραμμα,  θα τύχουν της δέουσας προβολής για την βελτίωση της 
τιμής του ελαιολάδου στον παραγωγό,  σε σχέση με το επίπεδο της 
υγειοπροστατευτικής αξίας του ελαιολάδου. 
 
Το έργο ARISTOIL συντονίζεται από τον ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΟΜΙΛΟ ΕΔΑΦΙΚΗΣ 

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΕΟΕΣ) ΕΥΞΕΙΝΗ ΠΟΛΗ . 

Από την  Κύπρο, θα συμμετάσχουν στο πρόγραμμα 100 παραγωγοί. Παρα-

καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, όπως επικοινωνήσουν με τα γραφεία μας στο 

τηλέφωνο 24815280. 
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ALTER ECO PROJECT 
 

Η εταιρεία μας συμμετέχει στο 
Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Alter Eco, 
του οποίου η εναρκτήρια συνάντη-
ση πραγματοποιήθηκε στη Βαλέν-
θια της Ισπανίας στις 2 και 3 Δε-
κεμβρίου 2016. Το πρόγραμμα 
που είναι σε ισχύ από τη 
1/11/2016 και θα ολοκληρωθεί 
στις  30/04/2019, έχει ως σκοπό 
να ενισχύσει τη βιώσιμη ανάπτυξη 
του τουρισμού, με την προώθηση 
της μεσογειακής ταυτότητας μέσα 
από την εφαρμογή εναλλακτικών 
τουριστικών στρατηγικών. Το σχέ-
διο προβλέπει να αναπτύξει, ενη-
μερώσει και στηρίξει τους τοπι-
κούς και περιφερειακούς φορείς 
να χαράξουν και να λαμβάνουν 
ολοκληρωμένες αποφάσεις για τη 
διαχείριση του βιώσιμου τουρι-
σμού στη Μεσόγειο.  Οι υπόλοιποι 
εταίροι στο πρόγραμμα είναι : 
 
Comunidad Valenciana Region. – 
Ισπανία  
Málaga City Council. –Ισπανία  
 
Municipality of Genoa.-Ιταλία  
 
Ca' Foscari University of Venice -
Ιταλία 
 
City of Dubrovnik. –Κροατία 
 
Aristotle University of Thessaloni-
ki.Ελλάδα 
South Aegean Region -Ελλάδα 
 
The European City of Culture, 
Tourism and Development - Pro-
vence-Alpes-Côte d'Azur – Ολλαν-
δία  
 
Observatory on Tourism in the 
European Islands- Ιταλία   

ROAD CSR 

Βιώσιμο Διαπεριφερειακό και Παράκτιο Δίκτυο ανάπτυξης Κρουαζιέρας 

και Θαλάσσιου Τουρισμού, μέσω συνεργασίας και κοινού σχεδιασμού.  

Με €40 δισεκατομμύρια οικονομικές επιπτώσεις και 6 εκατομμύρια επιβάτες, ο 
τουρισμός κρουαζιέρας διαδραματίζει βασικό ρόλο στην Ευρώπη και ιδιαίτερα 
στη Μεσόγειο, που είναι η κορυφαία αγορά κρουαζιέρας, μέσα σε ισχυρές 
κοινωνικο-οικονομικές πιέσεις. Όπως ο τουρισμός κρουαζιέρας μεγαλώνει, η 
πρόκληση για τη Μεσόγειο είναι να αξιοποιήσει πλήρως το δυναμικό της σε ένα 

περιβαλλοντικό, κοινωνικο και 
οικονομικό βιώσιμο τρόπο. 

Το SIROCCO έχει σαν φιλοδοξία 
την αντιμετώπιση αυτών των 
προβλημάτων παρέχοντας: 1) 
Μια ολοκληρωμένη άποψη της 
τρέχουσας κατάστασης τoυ 
Μεσογειακού Τουρισμού 
Κρουαζιέρας (συνολικά και ανά 

τομέα) και των επιπτώσεών της (περιβαλλοντικές, οικονομικές, κοινωνικές). 2) 
Πρόβλεψη του Μεσογειακού Τουρισμού Κρουαζιέρας για τις επόμενες 
δεκαετίες. 3)Συστάσεις σχετικά με την ανάπτυξη «αλυσίδας Κρουαζιέρων» στο 
Πρόγραμμα MED. 4) Συντονισμένες στρατηγικές και πολιτικές σε περιφερειακό 
και διακρατικό επίπεδο όσον αφορά την 
αειφόρο ανάπτυξη κρουαζιέρών / παράκτιου 
τουρισμού. 

 

Χάρτης πορείας για την ενσωμά-
τωση της Εταιρικής Κοινωνικής 
Ευθύνης (ΕΚΕ) στα κράτη μέλη της 
Ε.Ε και άλλων  Επιχειρησιακών 

Πρακτικών. 

Η ανταγωνιστικότητα των μικρομεσαί-
ων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) είναι ψηλά 
στην ατζέντα της Ευρωπαϊκής Επι-
τροπής. 

Ο γενικός στόχος του έργου είναι να 
βοηθήσει τα κράτη μέλη της ΕΕ να 
εφαρμόσουν την ΕΚΕ ως μια ολιστική 
προσέγγιση της διαχείρισης των 
ΜΜΕ. Με τον τρόπο αυτό, οι ΜΜΕ θα 
αυξήσουν την ανταγωνιστικότητά 
τους. Τα κύρια αποτελέσματα του 
έργου θα βοηθήσουν τις χώρες που 
συμμετέχουν στο πρόγραμμα στην 
ανταλλαγή εμπειριών, βέλτιστων 
πρακτικών και στη δημιουργία 
ενός  χάρτη για την ενσωμάτωση της 
Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης στις 
εθνικές και περιφερειακές νομοθεσίες 
και στα προγράμματα, καθώς επίσης 
στη δημιουργία  εθνικών σχεδίων / 
περιφερειακών δράσεων. Επιπλέον, 

ένα σημαντικό αποτέλεσμα του έργου 
θα είναι η σύσταση πολιτικής για την 
αναθεώρηση της οδηγίας 2014/95 / 
ΕΕ που αφορά μελλοντικές εξελίξεις 
της πολιτικής για την ΕΚΕ και την 
εταιρική υπευθυνότητα, όχι μόνο για 
τις μεγάλες επιχειρήσεις, αλλά και για 
τις ΜΜΕ. 

Η εταιρεία μας, ως επικεφαλής του 
προγράμματος ,εκπροσωπήθηκε από 
τον διευθυντή κ. Βασίλη Κωσταντίνου 
και την Δρ Ευδοκία Μπαλαμού στη 
Διακρατική Συνάντηση που έγινε στο 
Βερολίνο και στην οποία συμμετείχαν 
επικεφαλής εταίροι από άλλα ευρω-
παϊκά προγράμματα. 
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Το Κέντρο Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης Ορεινής Λάρνακας άρχισε τη λειτουργία του το 2012 και συνεχίζει για 

5η χρονιά τη λειτουργία του προσφέροντας ενημερωτικά και εκπαιδευτικά προγράμματα τα οποία απευθύνονται 

σε μαθητές προσχολικής και σχολικής ηλικίας.  

 

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 

ΓΝΩΡΙΜΙΑ  ΜΕ ΤΗ ΧΛΩΡΙΔΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΝΙΔΑ ΤΗΣ ΟΡΕΙΝΗΣ ΛΑΡΝΑΚΑΣ 

Το πρόγραμμα αυτό δίνει τη δυνατότητα στα παιδιά να γνωρίσουν τη χλωρίδα, την πανίδα και τα πολιτιστικά 

στοιχεία της Ορεινής Λάρνακας. Η γνωριμία γίνεται μέσα από την παρακολούθηση της ταινίας, την ξενάγηση 

τους στο χώρο των εκθεμάτων  και με την περιήγηση στο βοτανόκηπο.  

 ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕ ΜΕ ΑΛΛΙΩΣ  

Το Κέντρο επίσης  εφαρμόζει και υποστηρίζει τις 

αρχές των 3Rs. Reduce (Μείωσε), Reuse 

(Επαναχρησιμοποίησε), Recycle (Ανακύκλωσε). 

Τα παιδιά μπορούν να παρατηρήσουν και να μά-

θουν πως μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν ή 

να χρησιμοποιηθούν με άλλο τρόπο διάφορα αντι-

κείμενα καθημερινής χρήσης. (π.χ. τενεκεδάκια 

που μετατρέπονται σε κηροπήγια ή τασάκια, πλαστικά μπουκάλια που γίνονται βάζα για τα λουλούδια μας, 

γυάλινες συσκευασίες που γίνονται βαζάκια ή κηροπήγια κτλ) 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 

Τα εκπαιδευτικά προγράμματα οργανώνονται σε συνεργασία μου το Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών.  

Η ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΕΜΕΙΣ 

Μέσα από αυτό το πρόγραμμα επιδιώκεται οι μαθητές να συ-

νειδητοποιήσουν τη σημασία της ενέργειας στη ζωή μας και 

να συγκρίνουν τους τρόπους με τους οποίους χρησιμοποιού-

σαν οι άνθρωποι παλαιότερα την ενέργεια με τους τρόπους 

που τη χρησιμοποιούμε σήμερα. 

Επίδειξη ή *κατασκευή ηλιακού φούρνου/ανεμόμυλου/

παιχνιδιών που λειτουργούν με φωτοβολταϊκό πλαίσιο . 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΙ ΝΤΕΤΕΚΤΙΒ ΣΕ ΔΡΑΣΗ 

Μέσα από αυτό το πρόγραμμα επιδιώκεται οι μαθητές να συ-

νειδητοποιήσουν με ποιο τρόπο καταναλώνει ενέργεια ένα κτίριο και να μάθουν ποια μέτρα μπορούμε να πά-

ρουμε για να εξοικονομήσουμε ενέργεια. 
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Ενημερωτικές παρουσιάσεις 

Η Εταιρεία μας στα πλαίσια των 

υπηρεσιών που προσφέρει 

στους μετόχους της είναι και η 

πληροφόρηση σχετικά με τα 

χρηματοδοτικά προγράμματα. 

Στα μέσα Οκτωβρίου και με την 

έναρξη της νέας προγραμματι-

κής περιόδου η Εταιρεία  ξεκί-

νησε ενημερωτικές παρουσιά-

σεις σε δήμους και κοινότητες. 

Η πρώτη παρουσίαση έγινε 

στις 17/10/16 στην Αθηένου και 

ακολούθησε στις 17/11/16 η 

παρουσίαση στην Αλαμινό. Οι 

ενημερωτικές παρουσιάσεις θα 

συνεχίσουν και τη νέα χρονιά 

κατόπιν συνεννόησης. Για πε-

ραιτέρω πληροφορίες και προ-

γραμματισμό μπορείτε να επι-

κοινωνείτε με την κ. Άννα Κο-

σμά στο τηλέφωνο 24322020. 

 

 

Δημιουργία Δικτύου    

Επιχειρήσεων 
 
Σε συνέχεια των προσπαθειών για 

Αναβάθμιση και Προώθηση του Του-

ριστικού προϊόντος της Ορεινής και 

Ημιορεινής Λάρνακας, ο Σύλλογος 

Γυναικών Υπαίθρου Λάρνακας με τη 

στήριξη της Αναπτυξιακής Εταιρείας 

Επαρχιών Λάρνακας Αμμοχώστου,  

την Δευτέρα 31 Οκτωβρίου 2016 

προχώρησε στην 1
η
 άτυπη συνάντη-

ση των υποψήφιων Μελών του Δικτύ-

ου Eεπιχειρήσεων. Η συνάντηση είχε 

ως απώτερο στόχο τη διατήρηση και 

ανάδειξη της Παραδοσιακής Κουλτού-

ρας της Υπαίθρου της Λάρνακας.  

Στη συνάντηση έδωσαν το παρόν 

τους επιχειρηματίες και εκπρόσωποι 

οργανωμένων φορέων της περιοχής 

οι οποίοι προέρχονταν από την ευρύ-

τερη Επαρχία Λάρνακας και  από 

διαφορετικές κατηγορίες επιχειρήσε-

ων όπως ιδιοκτήτες αγροτουριστικών 

καταλυμάτων, εστιατορίων, βιοτε-

χνιών, χειροτέχνες κτλ, οι οποίοι συμ-

φώνησαν να στηρίξουν την πρωτο-

βουλία για το κοινό καλό. 

Στην άτυπη συνάντηση έγινε εισήγη-

ση από την πρόεδρο του Συλλόγου κ.                   

 

 

 

Άννα Κοσμά για καθορισμό προσωρι-

νής επιτροπής διαχείρισης της πρω-

τοβουλίας η οποία έγινε αποδεκτή. 

Η προσωρινή επιτροπή απαρτίζεται: 

Κ. Παύλο Παραδεισιώτη 

(επιχειρηματία) 

Κ. Στέλλα Γεωργιάδου (Καλλιτέχνης – 

Επιχειρηματίας)  

Κ. Γεωργία Ποιηταρίδου (αντιπρόεδρο 

Συλλόγου Γυναικών Υπαίθρου Λάρ-

νακας) 

Κ. Νατάσα Γεωργίου Καρούσιου 

(Δημοτική Γραμματέας Αθηένου) 

Κ. Νανά Ασμένη Παύλου (Διευθύντρια  

ΕΤΑΠ Λάρνακας). 

Το ρόλο της συντονίστριας της πρω-

τοβουλίας ανέλαβε η κ. Άννα Κοσμά, 

Πρόεδρος του Συλλόγου Γυναικών 

Υπαίθρου Λάρνακας και στέλεχος της 

Αναπτυξιακής Εταιρείας Επαρχιών 

Λάρνακας Αμμοχώστου.   

Πολύ σύντομα θα ακολουθήσει ανα-

λυτική παρουσίαση του Δικτύου.  

Όσοι ενδιαφέρονται να συμμετέχουν 

στο υπό σύσταση Δίκτυο παρακαλού-

νται να επικοινωνούν στο τηλέφωνο 

99151358.  
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Η Αναπτυξιακή εταιρεία επαρχιών Λάρνακας - Αμμοχώστου, σαν αναγνωρι-
σμένο ΚΕΚ, έχει εγκριθεί στα πιο κάτω Επιχορηγημένα Πολυεπιχειρησιακά 
Προγράμματα Κατάρτισης: 

1. Διαχείριση Έργων (Συγχρηματοδοτούμενων και Ευρωπαϊκών) 

2. Χάραξη Στρατηγικής για Αναβάθμιση και Εμπλουτισμό του Τουριστικού 
Προϊόντος μιας Περιοχής 

3. Πρώτες Βοήθειες - Επείγοντα Περιστατικά 

4. Στρατηγική Μάρκετινγκ 

Οι ημερομηνίες υλοποίησης των προγραμμάτων θα ανακοινωθούν σύντο-
μα. 

 

 

 Δημοτικές Εκλογές 2016 
Στις  18 Δεκεμβρίου 2016 διεξήχθησαν  οι Δημοτικές Εκλογές, για ανάδειξη Δημάρχων και νέων Κοινοτικών Συμβουλίων. 

Σε αρκετούς από τους Δήμους έγιναν μάχες   «σώμα με σώμα», με το τελικό αποτέλεσμα να κρίνεται, από μόλις μερικούς 

ψήφους. 

Στην επαρχία Λάρνακας  εκλέγηκε Δήμαρχος ο Ανδρέας Βύρας με ποσοστό 37,74%.Σε ότι αφορά τους Δήμους της  ε-

παρχίας, στην Αθηένου εκλέγηκε ο Κυριάκος Καρεκλάς, στην Αραδίππου επανεκλέγηκε  ο Ευάγγελος Ευαγγελίδης, στα 

Λειβάδια επανεκλέγηκε χωρίς ανθυποψήφιο ο Μάριος Αρμένης, στη Δρομολαξιά-Μενεού επανεκλέγηκε ο Κύπρος Ανδρο-

νίκου ενώ στα Πάνω Λέυκαρα ο Σοφοκλής Σοφοκλέους.  

Στην επαρχία Αμμοχώστου επανεκλέγηκε Δήμαρχος ο Αλέξης Γαλανός με 41,73%.Σε ότι αφορά  τους Δήμους της επαρ-

χίας, στο Παραλίμνι επανεκλέγηκε ο Θεόδωρος Πυρίλλης, στην Αγία Νάπα επανεκλέγηκε ο Γιάννης Κάρουσος, στο Δήμο 

Δερύνειας επανεκλέγηκε χωρίς ανθυποψήφιο ο Άντρος Καραγιάννης και στο Δήμο Σωτήρας επανεκλέγηκε ο Γεώργιος 

Ττάκκας.  

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΜΕΝΑ ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 
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Αναπτυξιακή Εταιρεία Επαρχιών Λάρνακας– Αμμοχώστου 

Αγίου  Λαζάρου 2Β,  7040  Βορόκληνη 
 

Τηλέφωνο 24815280 

Fax: 24636817 

E-mail: info@anetel.com 

Ιστοσελίδα: www.anetel.com 

Facebook: Larnaca & Famagusta Districts Development Agency, 

Κέντρο Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης Λάρνακας 

 

 


