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56
ιδέες που μπορούν  
να φέρουν θετικό  
αντίκτυπο σε μεγάλη 
κλίμακα στην καθημερινή 
ζωή στην Κύπρο 



Ιστορικό:
Ο Ππούσουλας («πυξίδα» στις κυπριακές διαλέκτους) βασίζεται στο λογισμικό ανοιχτού 
κώδικα, CONSUL, το οποίο χρησιμοποιείται από 130 ιδρύματα και 90 εκατομμύρια 
ανθρώπους παγκοσμίως. Ο Ππούσουλας πραγματοποιείται μέσω χρηματοδότησης της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης με βάση τον Κανονισμό (EK) του Συμβουλίου αριθ. 389/2006 της 27ης 
Φεβρουαρίου 2006. Ο Ππούσουλας έχει προσαρμοστεί και εφαρμόζεται στην Κύπρο σε 
συνεργασία με την CONSUL, τη μονάδα Mind, Behavior, and Development Unit (eMBeD) 
της Παγκόσμιας Τράπεζας (World Bank) και το Κέντρο Βιώσιμης Ειρήνης και Δημοκρατικής 
Ανάπτυξης (Centre for Sustainable Peace and Democratic Development - SeeD).

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε www.cypruspusula.org 

ή επικοινωνήστε μαζί μας μέσω email: pusulacyprus@gmail.com. 

Πώς να χρησιμοποιήσετε  
αυτόν τον οδηγό: 
Κάντε κλικ στην κατηγορία που σας ενδιαφέρει από το παρακάτω μενού για να μεταβείτε 
στις σχετικές λύσεις/ιδέες. Για να επιστρέψετε στο μενού, κάντε κλικ στην καρτέλα 
«Επιστροφή στα φίλτρα» και επιλέξτε άλλες κατηγορίες που σας ενδιαφέρουν. 
Κάνοντας κλικ στην ιδέα/λύση που σας ενδιαφέρει θα μεταφερθείτε απευθείας στην σχετική 
πρόταση στην πλατφόρμα του Ππούσουλα. 
Επισημαίνουμε ότι οι προτάσεις εμφανίζονται ακριβώς όπως υποβλήθηκαν από τους 
χρήστες στην πλατφόρμα και υποβλήθηκαν σε ελάχιστη επεξεργασία μόνο όπου θεωρήθηκε 
απαραίτητο για λόγους σαφήνειας. 
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρώτο Κάλεσμα Υποβολής Ιδεών του Ππούσουλα 
μπορείτε να βρείτε  εδώ. 

https://consulproject.org/
https://consulproject.org/
https://www.worldbank.org/en/programs/embed
https://seedsofpeace.eu/
https://seedsofpeace.eu/
https://www.cypruspusula.org/
http://pusulacyprus@gmail.com
https://www.cypruspusula.org/campaigns?retired=all


Ο Ππούσουλας στοχεύει στην ενδυνάμωση του 
κοινού για να αλληλεπιδρούν, να μοιραστούν 
τις ιδέες τους και να αποφασίσουν από κοινού 
πώς θα λύσουν κοινωνικά προβλήματα στο 
επίπεδο της γειτονιάς, του χωριού, της πόλης 
ή ακόμα και ολόκληρού του νησιού. Το όραμα 
μας είναι να καθιερωθεί η πλατφόρμα ως η 
γέφυρα μεταξύ της συμμετοχής των πολιτών 
στη διαδικασία λήψης αποφάσεων και των 
υπευθύνων λήψης αποφάσεων. 

Η πλατφόρμα προσφέρει αυτόματη 
μετάφραση (στα Αγγλικά, Ελληνικά και 
Τουρκικά), επομένως, οι χρήστες μπορούν 
να επικοινωνήσουν άμεσα χωρίς γλωσσικά 
εμπόδια. Η πλατφόρμα είναι διαθέσιμη 
στο διαδίκτυο έτσι όλοι έχουν ελεύθερη 
πρόσβαση στο περιεχόμενο που μοιράζονται 
οι χρήστες. Παρέχοντας ένα διαδικτυακό 
χώρο για ανταλλαγή ιδεών και την ανάδειξη 
των καλύτερων μέσα από τη διαδικασία 
της ψηφοφορίας, ο Ππούσουλας επιτρέπει 

στους πολίτες να  προσφέρουν τις δικές τους 
λύσεις σε καθημερινά προβλήματα μέσω μιας 
συμμετοχικής διαδικασίας. Η ιδέα που λαμβάνει 
τις περισσότερες ψήφους κατά το στάδιο της 
ψηφοφορίας, γίνετε πραγματικότητα.

Το πρώτο παγκύπριο Κάλεσμα Υποβολής 
Προτάσεων του Ππούσουλα έλαβε χώρα 
μεταξύ Φεβρουαρίου - Μαΐου 2020, καλώντας 
το κοινό να μοιραστεί τις ιδέες του σχετικά 
με τη βελτίωση της καθημερινής ζωής στην 
Κύπρο σε μεγάλη κλίμακα. Μέχρι το τέλος 
του Καλέσματος Υποβολής Προτάσεων, 
ο Ππούσουλας είχε 6.700 ακόλουθους 
στο Facebook και 4.450 εγγεγραμμένους 
χρήστες στην πλατφόρμα, οι οποίοι συνολικά 
επισκέφτηκαν την πλατφόρμα 27.482 φορές. 
Αυτή η διαδραστική έκθεση παρουσιάζει τις 56 
προτάσεις που υποβλήθηκαν από ανθρώπους 
σε ολόκληρο το νησί, οι οποίες αφορούν τις 
ανάγκες και τις προτεραιότητες όλων των 
κοινοτήτων της Κύπρου. Οι 10 ιδέες οι οποίες 
έλαβαν την μεγαλύτερη στήριξη από τους 
χρήστες της πλατφόρμας πέρασαν στο στάδιο 
της δημόσιας ψηφοφορίας. Η νικήτρια ιδέα 
(Gardens of the Future – Κήποι του Μέλλοντος) 
έλαβε τον μεγαλύτερο αριθμό ψήφων από το 
κοινό και υλοποιείται επί του παρόντος μέσω 
επιχορήγησης αξίας 50.000 ευρώ από την ΕΕ.

Αλλά πέρα από την υλοποίηση της νικήτριας 
ιδέας, υπάρχουν ακόμα 55 λύσεις και ιδέες οι 
οποίες μπορούν να γίνουν πραγματικότητα. 
Παρουσιάζοντας όλες τις ιδέες που 
υποβλήθηκαν στην πλατφόρμα, η έκθεση 
αυτή έχει ως στόχο να κινήσει το ενδιαφέρον 
σε διάφορους φορείς (π.χ. διακοινοτικές 
τεχνικές επιτροπές, ΜΚΟ, ιδιωτικά ιδρύματα, 
τοπική αυτοδιοίκηση, κτλ.) για την πιθανή 
προσαρμογή/υλοποίηση τους. 

Ο Ππούσουλας είναι μια 
ψηφιακή πλατφόρμα 
συμμετοχής των 
πολιτών στη διαδικασία 
λήψης αποφάσεων η 
οποία συνδέει τους 
κατοίκους της Κύπρου 
τόσο μεταξύ τους όσο 
και με τους υπεύθυνους 
λήψης αποφάσεων για 
μια καλύτερη Κύπρο.

https://www.cypruspusula.org/


Ποια από τις παρακάτω 
κατηγορίες κοινωνικών 

αναγκών σας ενδιαφέρει: 

Εκπαίδευση 

Υγεία

Οικονομία  

Κοινωνική συνοχή 

Περιβάλλον

Καλύτερες πόλεις 



Επιστροφή στα φίλτρα 

Καλύτερες 
πόλεις   

1/3

ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΣ 
ΙΔΕΑΣ ΙΔΕΑ ΕΤΙΚΕΤΑ 

FatmaFaiz
1. Στείρωση και εκπαίδευση των αδέσποτων  
σκυλιών για να διευκολυνθεί η  υιοθεσία τους

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΖΩΩΝ 

dariuskanter
2. Μια εφαρμογή που θα διευκολύνει την κοινή 
χρήση αυτοκινήτου σαν μια πιο πρακτική και 
ασφαλέστερη επιλογή στις μετακινήσεις

ΜΕΣΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 

George_Had
3. Βελτίωση της οδικής ασφάλειας μέσω μιας 
εφαρμογής που θα δίνει αναφορά των οδικών 
συνθηκών και παραβάσεων σε πραγματικό χρόνο

ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ /  
ΜΕΣΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 

AnnaConstantinidou
4. Μια ηλεκτρονική πλατφόρμα για την ανάρτηση 
απολεσθέντων και ανευρεθέντων αντικειμένων

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΖΩΩΝ / 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

Δ/Ι 

5. Μια εφαρμογή δημόσιων συγκοινωνιών που 
θα παρέχει πληροφορίες για τα δρομολόγια 
των λεωφορείων, και υπηρεσίες ζωντανής 
παρακολούθησης (live tracker) και ηλεκτρονικής 
αγοράς εισιτηρίων

ΜΕΣΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ / 
ΕΚΠΟΜΠΕΣ ΑΝΘΡΑΚΑ 

aylnuchl

6. Να χρησιμοποιηθούν οι αναξιοποίητοι χώροι 
για τη φιλοξενία νέων καταφύγιων ζώων, να 
διοργανωθούν εκδηλώσεις συγκέντρωσης  
χρημάτων και να απαγορευθεί η πώληση ζώων  
σε καταστήματα κατοικίδιων ζώων

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΖΩΩΝ 

https://www.cypruspusula.org/campaigns/70
https://www.cypruspusula.org/campaigns/70
https://www.cypruspusula.org/campaigns/113
https://www.cypruspusula.org/campaigns/113
https://www.cypruspusula.org/campaigns/113
https://www.cypruspusula.org/campaigns/53
https://www.cypruspusula.org/campaigns/53
https://www.cypruspusula.org/campaigns/53
https://www.cypruspusula.org/campaigns/102
https://www.cypruspusula.org/campaigns/102
https://www.cypruspusula.org/campaigns/47
https://www.cypruspusula.org/campaigns/47
https://www.cypruspusula.org/campaigns/47
https://www.cypruspusula.org/campaigns/47
https://www.cypruspusula.org/campaigns/47
https://www.cypruspusula.org/campaigns/114
https://www.cypruspusula.org/campaigns/114
https://www.cypruspusula.org/campaigns/114
https://www.cypruspusula.org/campaigns/114
https://www.cypruspusula.org/campaigns/114


Επιστροφή στα φίλτρα 

Καλύτερες 
πόλεις 

2/3

ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΣ 
ΙΔΕΑΣ ΙΔΕΑ ΕΤΙΚΕΤΑ 

Χάρις.Α
7. Κατασκευή ποδηλατοδρόμων για την  
ενθάρρυνση των μετακινήσεων με ποδήλατο  
ή σκούτερ

ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ / 
ΥΠΟΔΟΜΗ 

G.R.O.W
8. Ένας αστικός κήπος και κοινωνικό  
εργαστήριο για κηπουρική και κοινωνικοποίηση

ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ / 
ΕΥΗΜΕΡΙΑ 

SymVural

9. Σύσταση μιας ομάδας εθελοντών η οποία θα 
παρακολουθεί την κίνηση στους δρόμους και θα 
ενημερώνει την αστυνομία επι καθημερινής βάσεως 
για τις οδικές παραβάσεις 

ΜΕΣΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ / 
ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ  

Δ/Ι 

10. Μια εφαρμογή όπου οι κάτοικοι θα έχουν τη 
δυνατότητα να αναφέρουν τυχόν προβλήματα  
που εντόπισαν στην πόλη τους (π.χ. κατεστραμμένα 
πεζοδρόμια), για να βοηθήσουν τις τοπικές αρχές  
να βελτιώσουν τις υπηρεσίες τους

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ 
ΠΟΛΙΤΩΝ 

CatalertNicosia
11. Κατασκευή σταθμών φαγητού και νερού  
για τις αδέσποτες γάτες σε όλη την Κύπρο

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΖΩΩΝ 

KyriacosIoannou

12. Βελτίωση της οδικής ασφάλειας μέσω της 
τοποθέτησης των φωτεινών σηματοδοτών σε σημείο 
πριν από τις διαβάσεις πεζών ώστε να αποτρέπεται 
το σταμάτημα των αυτοκινήτων πάνω στη διάβαση

ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ /  
ΜΕΣΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 

https://www.cypruspusula.org/campaigns/107
https://www.cypruspusula.org/campaigns/107
https://www.cypruspusula.org/campaigns/107
https://www.cypruspusula.org/campaigns/101-rooftop
https://www.cypruspusula.org/campaigns/101-rooftop
https://www.cypruspusula.org/campaigns/81
https://www.cypruspusula.org/campaigns/81
https://www.cypruspusula.org/campaigns/81
https://www.cypruspusula.org/campaigns/81
https://www.cypruspusula.org/campaigns/51
https://www.cypruspusula.org/campaigns/51
https://www.cypruspusula.org/campaigns/51
https://www.cypruspusula.org/campaigns/51
https://www.cypruspusula.org/campaigns/51
https://www.cypruspusula.org/campaigns/112
https://www.cypruspusula.org/campaigns/112
https://www.cypruspusula.org/campaigns/63
https://www.cypruspusula.org/campaigns/63
https://www.cypruspusula.org/campaigns/63
https://www.cypruspusula.org/campaigns/63


Επιστροφή στα φίλτρα 

Καλύτερες 
πόλεις 

3/3

ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΣ 
ΙΔΕΑΣ ΙΔΕΑ ΕΤΙΚΕΤΑ 

Δ/Ι 
13. Εγκατάσταση ενός συστήματος που θα 
υποδεικνύει τις διαθέσιμες θέσεις στους  
χώρους στάθμευσης

ΠΑΡΚΑΡΙΣΜΑ / ΜΕΣΑ 
ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 

CommonGroundby 
HomeforCooperation

14. Προώθηση του ποδήλατου ως μια ψυχαγωγική 
και φιλική προς το περιβάλλον επιλογή μετακίνησης, 
η οποία συνδέει τους κατοίκους των πόλεων και 
καλλιεργεί το αίσθημα του ανήκειν στην κοινότητα

ΜΕΣΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ / 
ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ 

Δ/Ι 
15. Εγκατάσταση χρονοδιακοπτών αντίστροφης 
μέτρησης στις διαβάσεις πεζών για τη βελτίωση  
της οδικής ασφάλειας

ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ 

gsproto 
16. Βελτίωση της οδικής ασφάλειας μέσω της 
εγκατάστασης οθονών οι οποίες θα αναγράφουν  
την ταχύτητα διέλευσης των οχημάτων

ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ /  
ΜΕΣΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 

GardensoftheFuture

17. Δημιουργία ενός δίκτυού αστικών κήπων οι 
οποίοι θα παρέχουν στους ντόπιους την ευκαιρία να 
καλλιεργήσουν τους δικούς τους κήπους και το δικό 
τους φαγητό, προωθώντας παράλληλα τη βιώσιμη 
επιχειρηματικότητα και την κοινωνική συνοχή

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ 
ΠΟΛΙΤΩΝ / ΑΣΤΙΚΗ 
ΓΕΩΡΓΙΑ 

https://www.cypruspusula.org/campaigns/52
https://www.cypruspusula.org/campaigns/52
https://www.cypruspusula.org/campaigns/52
https://www.cypruspusula.org/campaigns/121
https://www.cypruspusula.org/campaigns/121
https://www.cypruspusula.org/campaigns/121
https://www.cypruspusula.org/campaigns/121
https://www.cypruspusula.org/campaigns/48
https://www.cypruspusula.org/campaigns/48
https://www.cypruspusula.org/campaigns/48
https://www.cypruspusula.org/campaigns/49
https://www.cypruspusula.org/campaigns/49
https://www.cypruspusula.org/campaigns/49
https://www.cypruspusula.org/campaigns/108
https://www.cypruspusula.org/campaigns/108
https://www.cypruspusula.org/campaigns/108
https://www.cypruspusula.org/campaigns/108
https://www.cypruspusula.org/campaigns/108


Επιστροφή στα φίλτρα 

ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΣ 
ΙΔΕΑΣ ΙΔΕΑ ΕΤΙΚΕΤΑ 

Andronika 
18. Υπηρεσίες φροντίδας παιδιών για  
μονογονείς, σε 24ωρη βάση

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ / 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 

Tolkein 
19. Διοργάνωση προγραμμάτων μετά το σχολείο 
για την ανάπτυξη της δημιουργικότητας και της 
συναισθηματικής ευεξίας των παιδιών

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ  

ÖzlemTiryakioğlu 

20. Μια ηλεκτρονική πλατφόρμα που θα  
διδάσκει στα παιδιά προσχολικής ηλικίας την 
ανάληψη ευθύνης μέσω της καλλιέργειας  
των δικών τους λαχανικών

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ / 
ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ 

Εκπαίδευση 

https://www.cypruspusula.org/campaigns/98
https://www.cypruspusula.org/campaigns/98
https://www.cypruspusula.org/campaigns/68
https://www.cypruspusula.org/campaigns/68
https://www.cypruspusula.org/campaigns/68
https://www.cypruspusula.org/campaigns/117
https://www.cypruspusula.org/campaigns/117
https://www.cypruspusula.org/campaigns/117
https://www.cypruspusula.org/campaigns/117


Επιστροφή στα φίλτρα 

ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΣ 
ΙΔΕΑΣ ΙΔΕΑ ΕΤΙΚΕΤΑ 

barisonel

21. Μια ηλεκτρονική πλατφόρμα που θα προωθεί 
τα τοπικά προϊόντα και το εμπόριο διαμέσου της 
Πράσινης Γραμμής και θα προβάλλει τις πολιτισμικές 
ομοιότητες μεταξύ της Ελληνοκυπριακής και 
Τουρκοκυπριακής κοινότητας

ΨΗΦΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ / 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚOΤΗΤΑ 

FethiUsta
22. Μια ηλεκτρονική πλατφόρμα για την 
αντιμετώπιση της ανεργίας μέσω της αντιστοίχισης 
της ζήτησης εργατικού δυναμικού με την προσφορά

ΨΗΦΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ / 
ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Neo  
23. Μια ηλεκτρονική πλατφόρμα που θα 
αντιστοιχίζει τη ζήτηση και την προσφορά  
ψηφιακών δεξιοτήτων στην αγορά εργασίας

ΨΗΦΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ / 
ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

FatmaFaiz  
24. Ένα κατάστημα-καφέ όπου δημιουργοί  
θα διαθέτουν τα χειροποίητα προϊόντα τους  
προς πώληση

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚOΤΗΤΑ / 
ΔΗΜΙΟΥΡΓIΑ ΕΣOΔΩΝ 

BobiRotsa  
25. «Μίνι ξενοδοχεία» για όσους απολαμβάνουν  
να ταξιδεύουν με απλότητα και με χαμηλό κόστος

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ 

Οικονομία
1/2

https://www.cypruspusula.org/campaigns/123-cylocals
https://www.cypruspusula.org/campaigns/123-cylocals
https://www.cypruspusula.org/campaigns/123-cylocals
https://www.cypruspusula.org/campaigns/123-cylocals
https://www.cypruspusula.org/campaigns/123-cylocals
https://www.cypruspusula.org/campaigns/122
https://www.cypruspusula.org/campaigns/122
https://www.cypruspusula.org/campaigns/122
https://www.cypruspusula.org/campaigns/84
https://www.cypruspusula.org/campaigns/84
https://www.cypruspusula.org/campaigns/84
https://www.cypruspusula.org/campaigns/71-cafe
https://www.cypruspusula.org/campaigns/71-cafe
https://www.cypruspusula.org/campaigns/71-cafe
https://www.cypruspusula.org/campaigns/66
https://www.cypruspusula.org/campaigns/66


Επιστροφή στα φίλτρα 

Οικονομία
2/2

ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΣ 
ΙΔΕΑΣ ΙΔΕΑ ΕΤΙΚΕΤΑ 

Ankhubuntu
26. Παροχή ευκαιριών μάθησης νέων  
δεξιοτήτων βοηθώντας υπάρχουσες  
επιχειρήσεις να αναπτυχθούν

ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ / 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 

GioS

27. Μια ιστοσελίδα ηλεκτρονικού εμπορίου όπου 
μικρές επιχειρήσεις και άλλοι παροχείς υπηρεσιών 
θα μπορούν να προσφέρουν τα προϊόντα και τις 
υπηρεσίες τους

ΨΗΦΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ / 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚOΤΗΤΑ / 
ΔΗΜΙΟΥΡΓIΑ ΕΣOΔΩΝ 

https://www.cypruspusula.org/campaigns/104
https://www.cypruspusula.org/campaigns/104
https://www.cypruspusula.org/campaigns/104
https://www.cypruspusula.org/campaigns/93-on-line-refresh-cyprus-on-lime
https://www.cypruspusula.org/campaigns/93-on-line-refresh-cyprus-on-lime
https://www.cypruspusula.org/campaigns/93-on-line-refresh-cyprus-on-lime
https://www.cypruspusula.org/campaigns/93-on-line-refresh-cyprus-on-lime


Επιστροφή στα φίλτρα 

ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΣ 
ΙΔΕΑΣ ΙΔΕΑ ΕΤΙΚΕΤΑ 

anniemal

28.Ένα νέο σύστημα διαχείρισης πλαστικών 
απορριμμάτων το οποίο θα επιτρέπει την 
αποστείρωση και επαναχρησιμοποίηση  
πλαστικών δοχείων

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 

Hulusi.kilim  

29. Μια εφαρμογή η οποία επιτρέπει στους  
χρήστες να συγκεντρώσουν πληροφορίες  
σχετικά με τους σταθμούς φόρτισης ηλεκτρικών 
οχημάτων σε ολόκληρο το νησί

ΕΚΠΟΜΠΕΣ ΑΝΘΡΑΚΑ 

Ecovillagecyprus

30. Δημιουργία οικολογικών κοινοτήτων όπου  
οι άνθρωποί θα έχουν την ευκαιρία να κατοικήσουν 
σε ένα αυτοσυντηρούμενο χώρο που θα στοχεύει 
στη μείωση του οικολογικού του αποτυπώματος  
και στην προώθηση της βιωσιμότητας και της 
κοινοτικής συνεργασίας

ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ 

dimitriscy  
31. Κύπελλα από ανακυκλωμένο χαρτί για την 
απόρριψη αποτσίγαρων κατά την οδήγηση

ΡΥΠΑΝΣΗ 

letsmakecyprusgreen
32. Παροχή οικολογικής εκπαίδευσης στα 
σχολεία για τη βελτίωση της περιβαλλοντικής 
ευαισθητοποίησης σε ολόκληρη την Κύπρο

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

Περιβάλλον 
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https://www.cypruspusula.org/campaigns/96
https://www.cypruspusula.org/campaigns/96
https://www.cypruspusula.org/campaigns/96
https://www.cypruspusula.org/campaigns/96
https://www.cypruspusula.org/campaigns/60
https://www.cypruspusula.org/campaigns/60
https://www.cypruspusula.org/campaigns/60
https://www.cypruspusula.org/campaigns/60
https://www.cypruspusula.org/campaigns/109
https://www.cypruspusula.org/campaigns/109
https://www.cypruspusula.org/campaigns/109
https://www.cypruspusula.org/campaigns/109
https://www.cypruspusula.org/campaigns/109
https://www.cypruspusula.org/campaigns/109
https://www.cypruspusula.org/campaigns/72
https://www.cypruspusula.org/campaigns/72
https://www.cypruspusula.org/campaigns/120
https://www.cypruspusula.org/campaigns/120
https://www.cypruspusula.org/campaigns/120


Επιστροφή στα φίλτρα 

Περιβάλλον  
 2/2

ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΣ 
ΙΔΕΑΣ ΙΔΕΑ ΕΤΙΚΕΤΑ 

Mikec
33. Εφαρμογή ενός συστήματος «upcycling»/
ανακύκλωσης για ελαστικά και εγκαταλελειμμένα 
οχήματα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 

Gökhan
34. Κινητοποίηση των κατάλληλων οργανισμών  
και ατόμων και στις δύο κοινότητες για να 
φυτευτούν 20.000 δέντρα μέσα σε ένα χρόνο

ΕΚΠΟΜΠΕΣ ΑΝΘΡΑΚΑ 

orestist
35. Αναδάσωση της νεκρής ζώνης για την 
καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής και  
την προστασία της άγριας πανίδας

ΑΝΑΔΑΣΩΣΗ 

Avgoustinos 
Kitromilides

36. Παραγωγή ηλεκτρισμού μέσω ιδικά 
διαμορφωμένων πλακών που θα εγκατασταθούν 
στους πεζόδρομους και θα μπορούν να συλλέξουν 
την κινητική ενέργεια που παράγεται από τα  
βήματα των πεζών

ΕΝΕΡΓΕΙΑ / ΥΠΟΔΟΜΗ 

Ece  37. Οδικός φωτισμός ηλιακής ενέργειας ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ /  
ΜΕΣΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 

https://www.cypruspusula.org/campaigns/92
https://www.cypruspusula.org/campaigns/92
https://www.cypruspusula.org/campaigns/92
https://www.cypruspusula.org/campaigns/74
https://www.cypruspusula.org/campaigns/74
https://www.cypruspusula.org/campaigns/74
https://www.cypruspusula.org/campaigns/99
https://www.cypruspusula.org/campaigns/99
https://www.cypruspusula.org/campaigns/99
https://www.cypruspusula.org/campaigns/119-footelectricity
https://www.cypruspusula.org/campaigns/119-footelectricity
https://www.cypruspusula.org/campaigns/119-footelectricity
https://www.cypruspusula.org/campaigns/119-footelectricity
https://www.cypruspusula.org/campaigns/119-footelectricity
https://www.cypruspusula.org/campaigns/69


Επιστροφή στα φίλτρα 

Υγεία 

ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΣ 
ΙΔΕΑΣ ΙΔΕΑ ΕΤΙΚΕΤΑ 

Δ/Ι 

38. Μια εφαρμογή για τη σύνδεση των ανθρώπων 
που παίζουν ομαδικά αθλήματα, σε όλο το νησί,  
η οποία θα τους βοηθήσει να κοινωνικοποιηθούν  
και να παραμείνουν υγιείς

ΦΥΣΙΚΗ ΥΓΕΙΑ 

Bigford

39. Απολύμανση των χρήματων που βρίσκονται  
σε κυκλοφορία και ανάπτυξη μιας ψηφιακής λύσης 
που θα παρέχει τη δυνατότητα ηλεκτρονικών 
πληρωμών σε ολόκληρο το νησί

COVID-19

n.loizides@kent.ac.uk
40. Λήψη μέτρων για την ενίσχυση του διαλόγου  
και της συνεργασίας μεταξύ των δύο κοινοτήτων  
για την καταπολέμηση του COVID-19

COVID-19

ChristosGeo
41. Διοργάνωση εργαστηρίων ενσυνειδητότητας  
και εξισορρόπησης

ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ 

KristisSergides
42. Δημιουργία χώρων χαλάρωσης, αναζωογόνησης 
και άσκησης μέσα στις πόλεις, για ενήλικες

ΦΥΣΙΚΗ ΥΓΕΙΑ / ΨΥΧΙΚΗ 
ΥΓΕΙΑ /  ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 

Μάριος
43. Μια ηλεκτρονική πλατφόρμα που θα  
προσφέρει ψηφιακές ασκήσεις ενδυνάμωσης  
του μυαλού για ηλικιωμένους

ΑΘΛΗΣΗ-ΑΣΚΗΣΗ 
/ ΦΡΟΝΤΙΔΑ 
ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ / ΨΥΧΙΚΗ 
ΥΓΕΙΑ /  ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 

https://www.cypruspusula.org/campaigns/50
https://www.cypruspusula.org/campaigns/50
https://www.cypruspusula.org/campaigns/50
https://www.cypruspusula.org/campaigns/50
https://www.cypruspusula.org/campaigns/100
https://www.cypruspusula.org/campaigns/100
https://www.cypruspusula.org/campaigns/100
https://www.cypruspusula.org/campaigns/100
https://www.cypruspusula.org/campaigns/83-covid-19
https://www.cypruspusula.org/campaigns/83-covid-19
https://www.cypruspusula.org/campaigns/83-covid-19
https://www.cypruspusula.org/campaigns/110-mindful-living
https://www.cypruspusula.org/campaigns/110-mindful-living
https://www.cypruspusula.org/campaigns/79
https://www.cypruspusula.org/campaigns/79
https://www.cypruspusula.org/campaigns/94
https://www.cypruspusula.org/campaigns/94
https://www.cypruspusula.org/campaigns/94


Επιστροφή στα φίλτρα 

ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΣ 
ΙΔΕΑΣ ΙΔΕΑ ΕΤΙΚΕΤΑ 

Lou
44. Ένα αρτοποιείο που απασχολεί  
αποκλειστικά άτομα με αναπηρίες

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ 
ΠΟΛΙΤΩΝ / ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ 
ΕΣΟΔΩΝ / ΘΕΣΕΙΣ 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ / ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 

Ablebook LTD

45. Μια ηλεκτρονική πλατφόρμα που παρέχει 
πληροφορίες σχετικά με δημόσιες υπηρεσίες  
και επιδόματα, χώρους με πρόσβαση σε αναπηρικά 
αμαξίδια και ευκαιρίες απασχόλησης για άτομα  
με αναπηρίες

ΥΠΟΔΟΜΗ / 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 

CStEfthymiou
46. Αντιμετώπιση του γλωσσικού εμποδίου  
μεταξύ των δύο κοινοτήτων μέσω μιας  
εφαρμογής ταυτόχρονης μετάφρασης

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 
/ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ 
ΣΥΝΑΝΑΣΤΡΟΦΕΣ 

TuğberkKaya
47. Μια ηλεκτρονική πλατφόρμα συμμετοχής  
των πολιτών στη διαδικασία λήψης αποφάσεων

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ 
ΠΟΛΙΤΩΝ 

Katerina

48. Μια ηλεκτρονική πλατφόρμα για την 
παροχή πρακτικών και υπηρεσιών κοινωνικής 
διαμεσολάβησης για την επίλυση συγκρούσεων στην 
οικογένεια, στο χώρο εργασίας ή σε άλλα πλαίσια

ΣΥΜΦΙΛΙΩΣΗ 
/  ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ 
ΣΥΝΑΝΑΣΤΡΟΦΕΣ  

kristia12345
49. Ένα καφέ που απασχολεί αποκλειστικά  
άτομα από ευάλωτες ομάδες

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ 
ΠΟΛΙΤΩΝ / ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ 
ΕΣΟΔΩΝ / ΘΕΣΕΙΣ 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ / ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 

Κοινωνική 
Συνοχή 

1/3

https://www.cypruspusula.org/campaigns/105
https://www.cypruspusula.org/campaigns/105
https://www.cypruspusula.org/campaigns/103-ablebook
https://www.cypruspusula.org/campaigns/103-ablebook
https://www.cypruspusula.org/campaigns/103-ablebook
https://www.cypruspusula.org/campaigns/103-ablebook
https://www.cypruspusula.org/campaigns/103-ablebook
https://www.cypruspusula.org/campaigns/82-take-down-language-barrier
https://www.cypruspusula.org/campaigns/82-take-down-language-barrier
https://www.cypruspusula.org/campaigns/82-take-down-language-barrier
https://www.cypruspusula.org/campaigns/116
https://www.cypruspusula.org/campaigns/116
https://www.cypruspusula.org/campaigns/111-smn
https://www.cypruspusula.org/campaigns/111-smn
https://www.cypruspusula.org/campaigns/111-smn
https://www.cypruspusula.org/campaigns/111-smn
https://www.cypruspusula.org/campaigns/91
https://www.cypruspusula.org/campaigns/91


Επιστροφή στα φίλτρα 

Κοινωνική 
Συνοχή 

2/3

ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΣ 
ΙΔΕΑΣ ΙΔΕΑ ΕΤΙΚΕΤΑ 

erato
50. Καφέ που απασχολούν αποκλειστικά  
άτομα από ευάλωτες ομάδες

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ 
ΠΟΛΙΤΩΝ / ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ 
ΕΣΟΔΩΝ / ΘΕΣΕΙΣ 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ / ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 

DC
51. Αλλαγή του εκλογικού συστήματος για να 
επιτρέπει στον κόσμο να ψηφίσει υποψηφίους  
από διαφορετικά πολιτικά υπόβαθρα και κόμματα

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ 
ΠΟΛΙΤΩΝ  

Xarkis

52. Ανάπτυξη κοινοτικών κήπων όπου οι  
άνθρωποι θα μπορούν να μάθουν να καλλιεργούν  
τα δικά τους τρόφιμα, να τρώνε μαζί, και την αξία 
του να μοιράζονται με την κοινότητα και τους 
γείτονες τους

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ 
ΠΟΛΙΤΩΝ / ΑΣΤΙΚΗ 
ΓΕΩΡΓΙΑ 

georgekatsaris
53. Διευκόλυνση της συνεργασίας μεταξύ των  
δύο κοινοτήτων αντιστοιχίζοντας ελληνοκυπριακές 
και τουρκοκυπριακές οικογένειες

ΕΝΣΥΝΑΙΣΘΗΣΗ /  
ΣΥΜΦΙΛΙΩΣΗ  

sergenbahceci
54. Κατασκευή ενός μνημείου αφιερωμένο σε 
ΌΛΟΥΣ τους Κύπριους που έχασαν τη ζωή τους  
κατά τη διάρκεια των συγκρούσεων

ΣΥΜΦΙΛΙΩΣΗ / 
ΕΝΣΥΝΑΙΣΘΗΣΗ 

https://www.cypruspusula.org/campaigns/77
https://www.cypruspusula.org/campaigns/77
https://www.cypruspusula.org/campaigns/67
https://www.cypruspusula.org/campaigns/67
https://www.cypruspusula.org/campaigns/67
https://www.cypruspusula.org/campaigns/90
https://www.cypruspusula.org/campaigns/90
https://www.cypruspusula.org/campaigns/90
https://www.cypruspusula.org/campaigns/90
https://www.cypruspusula.org/campaigns/90
https://www.cypruspusula.org/campaigns/86
https://www.cypruspusula.org/campaigns/86
https://www.cypruspusula.org/campaigns/86
https://www.cypruspusula.org/campaigns/59
https://www.cypruspusula.org/campaigns/59
https://www.cypruspusula.org/campaigns/59


Επιστροφή στα φίλτρα 

Κοινωνική 
Συνοχή 

3/3

ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΣ 
ΙΔΕΑΣ ΙΔΕΑ ΕΤΙΚΕΤΑ 

Myria

55. Ένα κέντρο μάθησης για πρώην κρατούμενους 
όπου θα έχουν την ευκαιρία να αναπτύξουν τις 
κατάλληλες ικανότητες και δεξιότητες ζωής για  
την επανένταξη τους στην κοινωνία

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΩΗΝ 
ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ / 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 

GizemN
56. Ηλεκτρονικά μαθήματα ελληνικής και  
τουρκικής γλώσσας για να ξεπεραστεί το  
γλωσσικό εμπόδιο μεταξύ των δύο κοινοτήτων

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

https://www.cypruspusula.org/campaigns/78-reversible
https://www.cypruspusula.org/campaigns/78-reversible
https://www.cypruspusula.org/campaigns/78-reversible
https://www.cypruspusula.org/campaigns/78-reversible
https://www.cypruspusula.org/campaigns/124-online
https://www.cypruspusula.org/campaigns/124-online
https://www.cypruspusula.org/campaigns/124-online

