ΕΡΓΑ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΟ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ, ΤΟ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΑΙ ΤΟ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΛΙΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ
2007 - 2013

Τα συγχρηματοδοτούμενα έργα που παρουσιάζονται στον παρόν έντυπο αποτελούν μόνο μερικά
παραδείγματα που απεικονίζουν πως η επιτυχής αξιοποίηση των χρηματοδοτικών πόρων των Ταμείων
της ΕΕ (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, Ταμείο Συνοχής, Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο
και Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας) στην Κύπρο, προσφέρει πραγματικά και ορατά οφέλη για τους κατοίκους
της. Με τους χρηματοδοτικούς πόρους που λαμβάνονται από τα Ταμεία αυτά προωθείται η υλοποίηση
σημαντικών παρεμβάσεων σε τομείς όπως η έρευνα, η καινοτομία, η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας
των ΜΜΕ, η αναζωογόνηση των αστικών περιοχών και των περιοχών της υπαίθρου, η αναβάθμιση
των μεταφορών, η βελτίωση του περιβάλλοντος, η ενίσχυση της απασχόλησης και της κοινωνικής
συνοχής, η ενίσχυση και αναδιάρθρωση του τομέα της αλιείας, συνεισφέροντας στην οικονομική
ανάπτυξη της χώρας και συμβάλλοντας στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων της.
Την γενική ευθύνη για τη διαχείριση και την εφαρμογή των Προγραμμάτων στα πλαίσια των οποίων
υλοποιούνται τα συγχρηματοδοτούμενα έργα έχει το Γραφείο Προγραμματισμού, σε συνεργασία με
τα αρμόδια Υπουργεία/Φορείς που διαχειρίζονται τα έργα που εμπίπτουν στις αρμοδιότητες τους και
επιβλέπουν την καθημερινή πρόοδο και υλοποίηση τους.
Περισσότερες πληροφορίες
www.structuralfunds.org.cy

Πηγή: Αρχείο Δήμου Λευκωσίας

Ανάπλαση Τμήματος Περιοχής Τακτ-Ελ-Καλέ στην Εντός των Τειχών Πόλη της Λευκωσίας
Το έργο, που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, αφορά στην
ανάπλαση ενός μεγάλου και σημαντικού τμήματος της Ενορίας Τακτ-Ελ-Καλέ στην Εντός των Τειχών
Πόλη της Λευκωσίας και συγκεκριμένα τον επανασχεδιασμό του δημόσιου χώρου, τη δημιουργία
πεζοδρομίων, τη διαμόρφωση δημόσιων υπαίθριων χώρων, την αποκατάσταση και εξωραϊσμό των
όψεων οικοδομών που βρίσκονται κατά μήκος των δρόμων, καθώς και την ανάδειξη κτιρίων σημαντικής
αρχιτεκτονικής αξίας. Το έργο στοχεύει στην ενίσχυση της ποιοτικής αναβάθμισης της περιοχής.
Υλοποιείται από το Δήμο Λευκωσίας
Προϋπολογισμός: €7 εκ.

Πολυλειτουργικό Παραθαλάσσιο Πάρκο στη Λεμεσό
Το έργο, που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, περιλαμβάνει
κατασκευή πλατφόρμων / αποβαθρών προς τη θάλασσα, δημιουργία χώρων ανάπαυσης, αναψυκτηρίων
και παιχνιδότοπων, χωροθέτηση ποδηλατόδρομου και χώρων στάθμευσης ποδηλάτων, οργάνωση μικρού
αμφιθεάτρου, ανακατασκευή πορειών πεζοδρόμων, τοπιοτέχνηση / δεντροφύτευση, ενίσχυση και
αντικατάσταση οδικού φωτισμού καθώς και ενίσχυση χώρων στάθμευσης. Το εν λόγω έργο συνδέεται
άμεσα με το επίσης συγχρηματοδοτούμενο έργο «Ανάπλαση του Πυρήνα της Πόλης της Λεμεσού», αφού
το πάρκο συνδέεται τόσο λειτουργικά όσο και σημασιολογικά με την υπόλοιπη πόλη, με τις διάφορες
προσβάσεις και διαμορφώσεις επί του παραλιακού μετώπου, ώστε να αποκατασταθεί η για χρόνια
χαμένη λειτουργική σχέση του κέντρου πόλης με τη θάλασσα.
Υλοποιείται από το Δήμο Λεμεσού
Προϋπολογισμός: €18,6 εκ.

Βελτίωση της Οδού Πιγιαλέ Πασά στη
Λάρνακα
Το έργο, που υλοποιείται με τη
συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου
Περιφερειακής Ανάπτυξης, αφορά στην
προστασία του υφιστάμενου παραλιακού
δρόμου Πιγιαλέ Πασά από τη συνεχή
διάβρωση και τη διαμόρφωση πεζόδρομου
για διακίνηση πεζών και ποδηλάτων σε
χαμηλότερο επίπεδο και παράλληλα με το
δρόμο. Η παρέμβαση αυτή θα οδηγήσει στην
αναβάθμιση της περιοχής και ταυτόχρονα
θα αναδείξει τη μοναδικότητας της. Το
έργο θα αποτελεί επέκταση της επίσης
συγχρηματοδοτούμενης παρέμβασης
«Ανάπλαση των Πλατειών Μεσαιωνικού
Κάστρου Αγίου Λαζάρου και Ερμού» και
θα συνδέει την παραλιακή περιοχή των
Φοινικούδων και την πλατεία του Μεσαιωνικού
Κάστρου με την τουριστική περιοχή Μακένζυ,
καθώς και τη Λεωφόρο Αρτέμιδος που οδηγεί
προς το αεροδρόμιο. Τα αποτελέσματα του
έργου αναμένονται να είναι ευεργετικά τόσο
για το περιβάλλον, όσο και για την οικονομική
ευρωστία της περιοχής.
Υλοποιείται από το Δήμο Λάρνακας
Προϋπολογισμός: €13,9 εκ.

Παλιό Αγγειοπλαστείο, Κόρνος
Η μετατροπή ενός παλιού αγγειοπλαστείου σε
εστιατόριο, εκθεσιακό χώρο και κατάστημα
πώλησης ειδών αγγειοπλαστικής αποτελεί
έργο που υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του
Σχεδίου Παροχής Χορηγιών προς Μικρές
και Μεσαίες Επιχειρήσεις για Προώθηση
του Αγροτουρισμού στην Ύπαιθρο, το οποίο
συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό
Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης. Το
Σχέδιο αποσκοπεί, μέσω της παροχής
χρηματοδοτικών ενισχύσεων σε επιχειρήσεις,
να ενθαρρύνει την τουριστική δραστηριότητα
στην ύπαιθρο με στόχο την ανάδειξη και
τον εμπλουτισμό των πολιτιστικών και
περιβαλλοντικών στοιχείων της υπαίθρου,
καθώς και την ενίσχυση των ασχολιών και
εισοδημάτων των κατοίκων της.
Υλοποιείται από το Τμήμα Πολεοδομίας και
Οικήσεως, Υπουργείο Εσωτερικών
Προϋπολογισμός Σχεδίου: €15 εκ.

Ινστιτούτο Νευρολογίας και Γενετικής –
Έρευνα για Θεραπεία της Θαλασσαιμίας,
Λευκωσία
Το Ινστιτούτο Νευρολογίας και Γενετικής,
έλαβε χρηματοδότηση στο πλαίσιο της
Δέσμης Προγραμμάτων για Έρευνα,
Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία που
συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο
Περιφερειακής Ανάπτυξης, με κύριο στόχο
την έρευνα για εύρεση νέων ουσιών οι οποίες
θα αποτελέσουν εναλλακτικές επιλογές για
την αντιμετώπιση της β-θαλασσαιμίας με
υψηλότερη αποτελεσματικότητα, λιγότερες
παρενέργειες και σημαντικά μειωμένο
κόστος θεραπείας σε σχέση με τα φάρμακα/
θεραπείες που χρησιμοποιούνται σήμερα.
Γενικότερα, η Δέσμη Προγραμμάτων
για Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη
και Καινοτομία επιχορηγεί δαπάνες
επιχειρήσεων, ερευνητικών φορέων,
Πανεπιστημίων και κοινωφελών οργανισμών
στον τομέα της έρευνας, με στόχο την τόνωση
του ερευνητικού συστήματος στην Κύπρο.
Υλοποιείται από το Ίδρυμα Προώθησης
Έρευνας
Προϋπολογισμός Δέσμης: €49,3 εκ.

Οπτικό Κατάστημα, Πάφος
Το κατάστημα οπτικών ειδών στην Πάφο, το οποίο παρέχει οφθαλμολογικές μετρήσεις, κοπή φακών
γυαλιών και επιδιορθώσεις γυαλιών, δημιουργήθηκε στα πλαίσια του Σχεδίου Ενίσχυσης της Νεανικής
Επιχειρηματικότητας, το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής
Ανάπτυξης. Το Σχέδιο επιδιώκει, μέσω της παροχής χρηματοδοτικών ενισχύσεων σε επιχειρήσεις,
την υποστήριξη και προώθηση της επιχειρηματικότητας των νέων (20 έως 39 χρονών) που επιθυμούν
να δραστηριοποιηθούν σε οποιανδήποτε οικονομική δραστηριότητα αξιοποιώντας τις γνώσεις, την
κατάρτιση και τα ταλέντα τους.
Υλοποιείται από το Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού
Προϋπολογισμός Σχεδίου: €8,5 εκ.

Οδικό Δίκτυο παρά το Νέο ΓΣΠ, Στρόβολος–
Λατσιά
Το έργο υλοποιήθηκε με τη συγχρηματοδότηση
του Ταμείου Συνοχής της ΕΕ και
αφορούσε στη δημιουργία τρίτων λωρίδων
κυκλοφορίας και στις δύο κατευθύνσεις στον
αυτοκινητόδρομο Λευκωσίας – Λάρνακας
– Λεμεσού σε μήκος 1,7 χιλ. περίπου και
στην κατασκευή ανισόπεδου κόμβου παρά
το Νέο ΓΣΠ. Το έργο περιλάμβανε επίσης
την κατασκευή νέων παρακαμπτήριων οδών
ανατολικά και δυτικά του αυτοκινητόδρομου,
μήκους 2,2 χιλ. περίπου, που θα διευκολύνουν
τη λειτουργία του ανισόπεδου κόμβου. Με
το έργο αυτό επιδιώκεται η επιτάχυνση
της εισόδου / εξόδου προς και από την
πρωτεύουσα για άμβλυνση της κυκλοφοριακής
συμφόρησης, καθώς και η αντιμετώπιση
τόσο των περιβαλλοντικών οχλήσεων, όσο
και των προβλημάτων οδικής ασφάλειας που
προκαλούνται από τη διαμπερή κυκλοφορία
βαρέων οχημάτων μέσα από τα αστικά κέντρα.
Υλοποιήθηκε από το Τμήμα Δημοσίων
Έργων, Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων
Δημόσια Δαπάνη: €27 εκ.

Αποχετευτικό Σύστημα του Συμπλέγματος
Κοκκινοχωριών
Το έργο υλοποιείται με τη συγχρηματοδότηση
του Ταμείου Συνοχής της ΕΕ και αφορά
στην κατασκευή δικτύων συλλογής λυμάτων
σε ένα Δήμο και εννέα κοινότητες των
Επαρχιών Αμμοχώστου και Λάρνακας
(συνολικού μήκους 243 χλμ) και στην
κατασκευή ενός κοινού σταθμού
επεξεργασίας λυμάτων (δυναμικότητας
10.926 m³ ημερησίως). Επιπρόσθετα θα
κατασκευαστεί δεξαμενή αποθήκευσης
επεξεργασμένου νερού, κεντρικό σύστημα
διάθεσης του επεξεργασμένου νερού και
σύστημα επεξεργασίας και διάθεσης της
λάσπης. Το έργο συμβάλλει στην εναρμόνιση
με την κοινοτική οδηγία 91/271/ΕΚ για τα
αστικά λύματα, που στοχεύει στην προστασία
της δημόσιας υγείας και του υδάτινου
περιβάλλοντος.
Υλοποιείται από το Τμήμα Αναπτύξεως
Υδάτων, Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών
Πόρων και Περιβάλλοντος
Προϋπολογισμός: €76,3 εκ.

Προμήθεια και Εγκατάσταση Φωτοβολταϊκών Συστημάτων σε Δημόσια Κτίρια, Σχολεία και
Στρατόπεδα
Το έργο συγχρηματοδοτήθηκε από το Ταμείο Συνοχής της ΕΕ και αφορούσε στην προμήθεια και
εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων στις οροφές 6 Δημοσίων Κτιρίων, 54 Σχολείων και 5
Στρατοπέδων. Η συνολική δυναμικότητα των συστημάτων υπολογίζεται σε 1100 KW. Το κάθε σύστημα
συνδέεται με το δίκτυο της ΑΗΚ και το αντίστοιχο κόστος της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας
που διοχετεύεται στο δίκτυο, θα αφαιρείται από τον λογαριασμό ηλεκτρικής ενέργειας του κτιρίου. Τα
αναμενόμενα αποτελέσματα του έργου είναι η παραγωγή 1.650.000 KWh ηλεκτρικής ενέργειας από
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και η αποφυγή εκπομπής 1540 τόνων διοξειδίου του άνθρακα στην
ατμόσφαιρα. Παράλληλα στοχεύεται η ενημέρωση των μαθητών στα σχολεία για την τεχνολογία των
φωτοβολταϊκών και η εκπαίδευση τους για τον τρόπο λειτουργίας τους μέσω μικρών εκπαιδευτικών
συστημάτων.
Υλοποιήθηκε από την Υπηρεσία Ενέργειας, Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού
Δημόσια Δαπάνη: €3,7 εκ..

Πρόγραμμα Ενίσχυσης και Επέκτασης των
Ζωνών Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας
(ΖΕΠ) στα Σχολεία
Το έργο, που υλοποιείται με τη
συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού
Κοινωνικού Ταμείου, στοχεύει στη βελτίωση
της ποιότητας της παρεχόμενης εκπαίδευσης
σε σχολικά συμπλέγματα πρωτοβάθμιας και
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, τα οποία
με βάση κριτήρια όπως η γεωγραφική
τοποθεσία, η κοινωνικο-οικονομική σύνθεση
των οικογενειών των μαθητών, η παρουσία
αλλοδαπών ή αλλόγλωσσων παιδιών,
καθορίζονται ως Ζώνες Εκπαιδευτικής
Προτεραιότητας. Οι Ζώνες Εκπαιδευτικής
Προτεραιότητας έχουν ως αποστολή την
παροχή ίσων ευκαιριών για όλα τα παιδιά στην
παιδεία.
Υλοποιείται από το Υπουργείο Παιδείας και
Πολιτισμού
Προϋπολογισμός: €10,9 εκ.

Έκτακτο Σχέδιο Παροχής Κινήτρων για την Εργοδότηση των Μακροχρόνια Ανέργων και των Νέων
Το Έκτακτο Σχέδιο Παροχής Κινήτρων για την Εργοδότηση των Μακροχρόνια Ανέργων και των Νέων
που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, επιδιώκει τη στήριξη των ανέργων νέων
(ηλικίας μέχρι 29 ετών που είναι εγγεγραμμένοι άνεργοι για τους τελευταίους 3 συνεχόμενους μήνες στα
Γραφεία της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης) και μακροχρόνια ανέργων (εγγεγραμμένοι άνεργοι στα
Γραφεία της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης πάνω από 7 συνεχόμενους μήνες) λόγω των δυσμενών
επιπτώσεων της παγκόσμιας οικονομικής και χρηματοπιστωτικής κρίσης. Το Σχέδιο στοχεύει, μέσω
της παροχής χορηγιών σε επιχειρήσεις για πρόσληψη ανέργων με τη μορφή πλήρους απασχόλησης,στη
δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και τόνωση της επιχειρηματικής δραστηριότητας. Εργοδότες και
άνεργοι μπορούν να αποταθούν για συμμετοχή στο Σχέδιο αυτό μέσω των Γραφείων της Δημόσιας
Υπηρεσίας Απασχόλησης, τα οποία επίσης εκσυγχρονίστηκαν και επεκτάθηκαν σε όλες τις επαρχίες της
Κύπρου με τη συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου, με σκοπό την προώθηση της
απασχόλησης.
Υλοποιείται από το Τμήμα Εργασίας, Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων
Προϋπολογισμός Σχεδίου: €8 εκ.

Σχέδιο Χορηγιών για Ένταξη στην
Απασχόληση με Ευέλικτες Ρυθμίσεις
Το Σχέδιο Χορηγιών για Ένταξη στην
Απασχόληση με Ευέλικτες Ρυθμίσεις που
συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό
Κοινωνικό Ταμείο, παρέχει κίνητρα στις
επιχειρήσεις να δημιουργήσουν νέες θέσεις
εργασίας με ευέλικτες ρυθμίσεις, με στόχο
να προσελκύσουν στην απασχόληση αδρανείς
γυναίκες, άτομα μεγαλύτερης ηλικίας και
άτομα που αναζητούν εργασία με ειδικό
ωράριο λόγω οικογενειακών υποχρεώσεων,
που επιθυμούν να εργαστούν με βάσει
κάποιας ευέλικτης μορφής απασχόλησης
(μερική απασχόληση, τηλεργασία ή ελαστικό
ωράριο εργασίας).
Υλοποιείται από το Κέντρο
Παραγωγικότητας, Υπουργείο Εργασίας
και Κοινωνικών Ασφαλίσεων
Προϋπολογισμός Σχεδίου: €4,5 εκ.

Κατασκευή Αλιευτικού Καταφυγίου και 5 Παράλληλων Κυματοθραυστών στο Ζύγι
Το έργο, που υλοποιήθηκε με τη συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Αλιείας, στοχεύει στην
αναβάθμιση των αλιευτικών δραστηριοτήτων των αλιέων με την παροχή ασφάλειας στα αλιευτικά σκάφη,
τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας των αλιέων και την υγιεινή διακίνηση των αλιευμάτων, καθώς και
στην κοινωνικοοικονομική ανάπτυξη των κοινοτήτων της περιοχής.
Υλοποιήθηκε από το Τμήμα Δημοσίων Έργων, Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων
Δημόσια Δαπάνη: €15,3 εκ.

www.structuralfunds.org.cy
Η έκδοση συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης,
το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας

