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26η ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ
ΈΝΩΣΗΣ ΔΗΜΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
Πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 10 Νοεμβρίου
στη Λευκωσία, η 26η Ετήσια Γενική
Συνέλευση της Ένωσης Δήμων Κύπρου.
Στη Συνέλευση παρέστησαν και απηύθυναν
χαιρετισμό εκ μέρους του Προέδρου της
Δημοκρατίας κ. Δημήτρη Χριστόφια, ο
Υφυπουργός παρά τω Προέδρω κ. Τίτος
Χριστοφίδης, ο Υπουργός Εσωτερικών κ.
Νεοκλής Συλικιώτης και εκ μέρους του
Προέδρου της Κεντρικής Ένωσης Δήμων και
Κοινοτήτων της Ελλάδας ο Δήμαρχος
Ηρακλείου κ. Ιωάννης Κουράκης.
Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία
τους ο Προεδρεύων της Δημοκρατίας κ.
Μάριος Καρογιάν, Αρχηγοί και Εκπρόσωποι
κομμάτων,
Υπουργοί,
Βουλευτές
και
ανώτατοι αξιωματούχοι του Κράτους.
O Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Δημήτρης
Χριστόφιας στο χαιρετισμό του (τον οποίο
διάβασε ο Υφυπουργός παρά τω Προέδρω
δρ Τίτος Χριστοφίδης) τόνισε ότι η Τοπική
Αυτοδιοίκηση αποτελεί έναν από τους πιο
ισχυρούς πυλώνες της δημοκρατίας και ότι η
εύρυθμη
λειτουργία
της
δημοκρατίας
προϋποθέτει τη διευρυμένη συμμετοχή των
πολιτών στα κοινά.

Σημείωσε
ακολούθως
ότι
η
Τοπική
Αυτοδιοίκηση είναι ο κατ΄εξοχήν φορέας, ο
οποίος θέλει και μπορεί να κάνει πράξη την
ενεργό συμμετοχή κάθε πολίτη στις κοινές
υποθέσεις. Η ενίσχυση και στήριξη της
Τοπικής
Αυτοδιοίκησης
σημαίνει
λοιπόν
εδραίωση και ενδυνάμωση των δημοκρατικών
θεσμών, τόνισε.
Όπως σημείωσε, αποτελεί διακηρυγμένο
στόχο της Κυβέρνησης ο εκσυγχρονισμός του
θεσμού της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και η
περαιτέρω ποιοτική αναβάθμισή του, ώστε να
μπορεί να ανταποκριθεί στις νέες απαιτήσεις
και τις μελλοντικές ανάγκες των τοπικών
κοινωνιών. (Συνέχεια στις σελίδες 2 και 3)

Σημαντικές Ευρωπαϊκές Εκδηλώσεις Δεκεμβρίου:
2/12/09: Συνεδρίαση Προεδρείου της Επιτροπής των Περιφερειών (ΕτΠ): http://www.cor.europa.eu/
3-4/12/09: Σύνοδος Ολομέλειας της ΕτΠ: http://www.cor.europa.eu/
7-18/12/09: Παγκόσμια Διάσκεψη του ΟΗΕ για το κλίμα – Κοπεγχάγη: http://en.cop15.dk/
10/12/09: Συνεδρίαση Επιτροπής DEVE της ΕτΠ: http://www.cor.europa.eu/
11/12/09: Συνεδρίαση Επιτρ. EDUC της ΕτΠ: http://www.cor.europa.eu/

Περισσότερες εκδηλώσεις και συνέδρια της ΕΕ διατίθενται μέσω της ιστοσελίδας
«Ημερολόγιο της ΕΕ» (http://europa.eu/eucalendar/) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,
από την οποία μπορεί κανείς να ενημερώνεται καθημερινά για το τι περιλαμβάνει το
πρόγραμμα εργασίας των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων τις επόμενες ημέρες.
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(Συνέχεια από τη σελίδα 1). Για την
επίτευξη του στόχου αυτού, ο Πρόεδρος της
Δημοκρατίας τόνισε στο χαιρετισμό του ότι
απαιτείται ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα
μεταρρυθμίσεων,
που
θα
περιλαμβάνει
νομικές, οικονομικές και διοικητικές ρυθμίσεις
και θα διασφαλίζει την αυτονομία, τη
σταδιακή διεύρυνση των αρμοδιοτήτων των
αρχών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και την
αναδιάρθρωση της δομής και των αρχών της.
Για το σκοπό αυτό, όπως σημειώθηκε, το
Υπουργείο Εσωτερικών, σε συνεργασία με την
Ένωση Δήμων και την Ένωση Κοινοτήτων,
προωθεί
τη
διεξαγωγή
ολοκληρωμένης
μελέτης η οποία υπολογίζεται να συμπληρωθεί
πριν το τέλος του 2009.
Ο εκσυγχρονισμός του θεσμού της τοπικής
αυτοδιοίκησης, σημειώθηκε, προϋποθέτει την
οικονομική της αυτοτέλεια, ώστε να είναι σε
θέση
να
συμβάλει
ουσιαστικά
στην
προσπάθεια της Κυβέρνησης για συνολική
ανάπτυξη. Είναι για τούτο που από τον πρώτο
χρόνο διακυβέρνησης άρχισε η σταδιακή
υλοποίηση της εξαγγελίας της Κυβέρνησης για
την οικονομική στήριξη των Δήμων.
Τέλος, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας στο
χαιρετισμό του δεν παρέλειψε να εκφράσει
την εκτίμησή του προς τους εκπροσώπους
των εκτοπισμένων Δήμων και να αναφερθεί
στις προσπάθειες της Κυβέρνησης για την
επανένωση της πατρίδας μας.
Χαιρετισμός του Υπουργού Εσωτερικών
κ. Νεοκλή Συλικιώτη
Από την πλευρά του, στο χαιρετισμό του, ο
Υπουργός Εσωτερικών κ. Νεοκλής Συλικιώτης
σημείωσε ότι άποψη της Κυβέρνησης είναι
πως ο θεσμός της Τοπικής Αυτοδιοίκησης θα
πρέπει
να
στηριχθεί
πολύπλευρα
και
ποικιλόμορφα. Αναφέρθηκε μάλιστα στα
πολυάριθμα πολεοδομικά, αναπτυξιακά και
άλλα έργα υποδομής που εκτελούνται ή που
προγραμματίζονται σε όλους τους Δήμους και
για τα οποία η συνεισφορά του κράτους
ανέρχεται στο 80% της συνολικής δαπάνης.
Συνολικά, όπως σημείωσε ο κ. Συλικιώτης, για
το 2009 έχουν διατεθεί €43,8 εκ. μόνο για
πολεοδομικά έργα, ενώ για το 2010 το ποσό
αυτό ανέρχεται στα €60 εκ. Επίσης, η κρατική
χορηγία για το 2009 αυξήθηκε κατά €15 εκ.
Παράλληλα, ένα ποσό €100 εκ. θα διατεθεί σε
Δήμους και Κοινότητες την περίοδο 2007–
2013, για έργα που συγχρηματοδοτούνται
από διάφορα Ευρωπαϊκά Ταμεία.
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Ο κ. Συλικιώτης αναφέρθηκε επίσης στην
υπαγωγή των συστημάτων ύδρευσης όλων
των
Δήμων
στα
οικεία
Συμβούλια
Υδατοπρομήθειας καθώς και σε άλλα μέτρα
ανάπτυξης και ενοποίησης υπηρεσιών.
Ο Υπουργός Εσωτερικών δε θα μπορούσε να
μην αναφερθεί και στη μεταρρύθμιση του
Χάρτη της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, για την
οποία δήλωσε ότι βρίσκεται πολύ ψηλά στις
προτεραιότητες της κυβερνητικής πολιτικής.
Προς το σκοπό αυτό, όπως σημείωσε, τον
Ιανουάριο μέσω της Ένωσης Δήμων και της
Ένωσης Κοινοτήτων, ανατέθηκε στο Εθνικό
Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης
της Ελλάδας η εκπόνηση σχετικής μελέτης, η
οποία αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί μέχρι
το τέλος του χρόνου. Με την ολοκλήρωση της
μελέτης,
θα
αρχίσει
ένας
δομημένος
κοινωνικός διάλογος με στόχο οι επόμενες
δημοτικές
και
κοινοτικές
εκλογές
το
Δεκέμβριο του 2011 να διεξαχθούν στη βάση
ενός νέου θεσμικού πλαισίου.
Αυτή η μελέτη καλύπτει τέσσερις άξονες: Ο
πρώτος
επιχειρεί
την
καταγραφή
της
υφιστάμενης
κατάστασης
και
τρόπους
ενοποίησης της νομοθεσίας για την Τοπική
Αυτοδιοίκηση. Ο δεύτερος εστιάζει στην
πολιτική συνένωσης υπηρεσιών. Ο τρίτος
επικεντρώνεται
στη
συμπλεγματοποίηση
Δήμων και κοινοτήτων προκειμένου να
εξασφαλίζουν διοικητική
και οικονομική
αυτοτέλεια και ο τέταρτος αφορά το δεύτερο
βαθμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
Ο κ. Συλικιώτης αναφέρθηκε τέλος στους
κατεχόμενους Δήμους, διαβεβαιώνοντας ότι η
στήριξη και η συμπαράσταση της Κυβέρνησης
είναι δεδομένη.
Λογοδοσία του Προέδρου της Ένωσης
Δήμων Κύπρου κ. Ανδρέα Χρίστου
Κατά τη Λογοδοσία του, ο Πρόεδρος της
Ένωσης Δήμων Κύπρου και Δήμαρχος
Λεμεσού κ. Ανδρέας Χρίστου, τόνισε ότι το
2008
ήταν
μια
χρονιά
με
έντονη
δραστηριότητα. Σε θέματα νομοθεσίας, η
Ένωση Δήμων είχε εντατικές διαβουλεύσεις
με το Υπουργείο Εσωτερικών και τη Γενική
Εισαγγελία για την τελική διαμόρφωση του
νομοσχεδίου του περί Δήμων Νόμου που
υποβλήθηκε στο Υπουργείο Εσωτερικών το
2006 και προωθήθηκε στη Βουλή το Μάϊο του
2008. Εντός του 2008 κατατέθηκε στη Βουλή
και το νομοσχέδιο αναφορικά με τη
θεσμοθέτηση της Ένωσης Δήμων το οποίο
πρόσφατα ψηφίστηκε σε νόμο.
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Η Ένωση Δήμων ασχολήθηκε επίσης με το
θέμα της νομοθεσίας για τους δημόσιους
χώρους
στάθμευσης,
ολοκλήρωσε
την
ετοιμασία του προσχεδίου για τους νέους
Δημοτικούς Κανονισμούς περί Δημοσίων
Συμβάσεων και μελέτησε το θέμα που αφορά
την είσπραξη των ενταλμάτων των Δήμων,
μετά από δικαστικές αποφάσεις.
Επέλυσε επίσης τα θέματα της αποκομιδής και
διαχείρισης
των
υποπροϊόντων
τελικής
κρέατος και του πρωτοκόλλου συνεργασίας
μεταξύ των Υγειονομικών Υπηρεσιών του
Υπουργείου Υγείας και των Υγειονομικών
Υπηρεσιών των Δήμων, ενώ διαμόρφωσε
πρόταση για τις αναγκαίες τροποποιήσεις,
προκειμένου να καλυφθούν τα κενά και οι
ασάφειες που παρουσιάζουν οι περί Οδών και
Οικοδομών Κανονισμοί. Ασχολήθηκε επίσης
με το θέμα του έλεγχου των διαφημίσεων,
ενώ κατέβαλε προσπάθεια για την αξιολόγηση
τροποποιήσεων της περί Ρυθμίσεως Οδών και
Οικοδομών νομοθεσίας.
Στα εργασιακά θέματα, συνεχίσθηκε η
προσπάθεια για υιοθέτηση ομοιόμορφων
Σχεδίων Υπηρεσίας για όλους τους Δήμους, με
απώτερο στόχο τον καταρτισμό μιας Ενιαίας
Παγκύπριας Συλλογικής Σύμβασης.
Στα κοινωνικά θέματα η Ένωση Δήμων είχε
ενεργό συμμετοχή σε διάφορες επιτροπές.
Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην οικονομική
στήριξη της τοπικής αυτοδιοίκησης για
ανάληψη κοινωνικών προγραμμάτων, τόσο
από ευρωπαϊκά, όσο και από εθνικά κονδύλια.
Παράλληλα, η Επιτροπή Αιρετών Γυναικών
της Ένωσης Δήμων, συμμετείχε σε ευρωπαϊκά
συνέδρια με σκοπό την εφαρμογή του
Ευρωπαϊκού Χάρτη για την Ισότητα Γυναικών
και Ανδρών στην Τοπική Ζωή, λαμβάνοντας
υπόψη τα δεδομένα της χώρας μας.
Στον τομέα των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων,
μετά από αίτημα της Ένωσης Δήμων, η
Μονάδα Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου
ενέκρινε ποσό ύψους 2 εκ. € από τα
Διαρθρωτικά
Ταμεία,
για
υλοποίηση
προγράμματος με σκοπό την εκπαίδευση και
κατάρτιση
των
στελεχών
της
Τοπικής
Αυτοδιοίκησης (Δήμων και Κοινοτήτων). Η
Ένωση
Δήμων
πραγματοποίησε
επίσης
συναντήσεις με το Γραφείο Προγραμματισμού
σχετικά με τα Διαρθρωτικά Ταμεία και τα
Προγράμματα Εδαφικής Συνεργασίας.
Η Επιτροπή Κατεχόμενων Δήμων οργανώθηκε
περαιτέρω και ανέπτυξε νέες δράσεις μέσα
στο 2008.
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Στα θέματα περιβάλλοντος, η Ένωση Δήμων
συμμετείχε
σε
πολυάριθμες
συνεδρίες
αρμόδιων Υπηρεσιών και επιτροπών σε σχέση
με θέματα όπως η διαχείριση διαφόρων
ρευμάτων αποβλήτων και η αδειοδότηση
μονάδων ανακύκλωσης.
Στον τομέα της ενημέρωσης, συνεχίστηκε
απρόσκοπτα η έκδοση του παρόντος μηνιαίου
ενημερωτικού
δελτίου,
η
διοργάνωση
πλήθους συνεδριών στην Κύπρο και τις
Βρυξέλλες, ενώ οργανώθηκε και έκθεση
ζωγραφικής στις Βρυξέλλες, στο κτήιο της
Επιτροπής των Περιφερειών, σε συνεργασία
με την εκεί Αντιπροσωπεία μας.
Ο κ. Χρίστου δήλωσε ακόμα ότι η κρατική
χορηγία
προς
τους
Δήμους
αποτελεί
σημαντική στήριξη κι ευχαρίστησε την
Κυβέρνηση και για τη φετινή χορηγία.
«Κατανοούμε πλήρως τις αντικειμενικές
δυσκολίες που υπάρχουν για περαιτέρω
αύξηση της, νιώθουμε όμως την ανάγκη να
επαναλάβουμε προηγούμενη εισήγηση μας για
να γίνει ένα δεσμευτικό χρονοδιάγραμμα με
ετήσιες αυξήσεις τέτοιες, που σύντομα να
φθάσει η χορηγία στο στόχο του 4% επί των
εσόδων του Κράτους, που έχει από καιρό
τεθεί. Χωρίς αυτή τη δέσμευση δεν θα
υλοποιηθεί ο στόχος», τόνισε.
Τέλος, ο κ. Χρίστου οριοθέτησε τους στόχους
της Ένωσης Δήμων για τη διετία 2009-2010
ως εξής: Βελτίωση των οικονομικών των
Δήμων. Ολοκλήρωση και αξιοποίηση της
μελέτης για την αναδιάρθρωση της Τοπικής
Αυτοδιοίκησης. Αξιοποίηση των Ευρωπαϊκών
Προγραμμάτων. Εκπαίδευση και κατάρτιση
των στελεχών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
Περαιτέρω ανάπτυξη της συνεργασίας με την
Ένωση
Κοινοτήτων
Κύπρου.
Στενότερη
συνεργασία μεταξύ Δήμων. Στενή συνεργασία
με όλα τα Υπουργεία και κυρίως το Υπουργείο
Εσωτερικών, καθώς και με την Υπηρεσία
Περιβάλλοντος για τη διαχείριση του θέματος
των στερεών αποβλήτων. Ολοκλήρωση των
Κανονισμών για τα σκύβαλα και την
ανακύκλωση. Εισαγωγή
της
ηλεκτρονικής
διακυβέρνησης. Στήριξη των Κυπριακών
Αντιπροσωπειών στην ΕτΠ, το Κογκρέσο
Τοπικών και Περιφερειακών Αρχών και άλλα
διεθνή σώματα. Αξιοποίηση της ευρωπαϊκής
εμπειρίας.
Τέλος, ο κ. Χρίστου δεν παρέλειψε να
αναφερθεί στους προσφυγικούς Δήμους και
στο πολιτικό μας πρόβλημα, το οποίο, όπως
δήλωσε, «παραμένει η πρώτη και μεγάλη μας
έγνοια».
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Κοινή Αντικατοχική
Εκδήλωση
Μεγάλη επιτυχία σημείωσε η αντικατοχική
εκδήλωση των εννέα Κατεχόμενων Δήμων, με
αφορμή τη συμπλήρωση 26 χρόνων από την
παράνομη ανακήρυξη του ψευδοκράτους. Η
εκδήλωση πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 15
Νοεμβρίου 2009 στο Πολιτιστικό Κέντρο
«Αρχάγγελος» στη Λευκωσία, με κύριο
ομιλητή τον Πρόεδρο της Βουλής των
Αντιπροσώπων κ. Μάριο Καρογιάν.
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Γρηγόρης Νιώτης και εκ μέρους της Ένωσης
Δήμων Κύπρου η Δήμαρχος Λευκωσίας, κα
Ελένη Μαύρου. Η εκδήλωση έκλεισε με
συναυλία του Κύπριου τραγουδιστή Δημήτρη
Φανή.
Στην
εκδήλωση
συμμετείχαν
Δημοτικοί
Σύμβουλοι, Δήμαρχοι και Βουλευτές από
πολλές χώρες όπως ο Ευρωβουλευτής κ.
Σπύρος Δανέλλης, ο Γερουσιαστής κ. Philippe
Monfils, ο Βουλευτής κ. Harry Van Bommel,
ο
Υπερνομάρχης
Ξάνθης-Καβάλας
κ.
Κωνσταντίνος Τάτσης, ο Νομάρχης Αθηνών κ.
Γιάννης Σγουρός, ο Δήμαρχος Χανίων κ.
Κυριακός Βιρβηδάκης, o Πρόεδρος του
Δικτύου Αιρετών Αυτοδιοίκησης Ευρώπης κ.
Γεώργιος Κοντορίνης και ο κ. Νικόλαος
Παπαδόπουλος,
Μέλος
της
Παγκόσμιας
Διακοινοβουλευτικής Ένωσης Ελληνισμού.

Επίσκεψη του Προέδρου του
Δικτύου Ηνίοχος στην Κύπρο
Ο Πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων
στην ομιλία του συγχάρηκε τον Πρόεδρο και
όλα τα Μέλη της Επιτροπής Κατεχόμενων
Δήμων για την οργάνωση από κοινού της
αντικατοχικής εκδήλωσης και έστειλε το
μήνυμα ότι: «Σ’ αυτές, τις τόσο κρίσιμες
ώρες, ας ενδυναμώσουμε την ενότητα και το
κοινό μέτωπο του αγώνα μας. Όσο πιο
ενωμένο και αρραγές είναι το εσωτερικό μας
μέτωπο, τόσο πιο ισχυρές θα παραμείνουν οι
ελπίδες και οι προσδοκίες μας για τη δικαίωσή
του. Αυτός ο λαός και στη συγκεκριμένη
περίπτωση ο προσφυγικός κόσμος, πρέπει να
φαίνεται ότι στέκει ενωμένος, ανυπότακτος,
υπερήφανος και αξιοπρεπής στις επάλξεις του
αγώνα και της διεκδίκησης των δικαίων και
των δικαιωμάτων του.»

Στην εκδήλωση παρέστησαν και απηύθυναν
χαιρετισμό, ο Πρόεδρος της Επιτροπής
Κατεχόμενων Δήμων Κύπρου και Δήμαρχος
Αμμοχώστου, κ. Αλέξης Γαλανός, ο Α’
Αντιπρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων, κ.

4

Στις εκδηλώσεις των Κατεχόμενων Δήμων που
διοργανώθηκαν
στις
15
Νοεμβρίου,
προσκλήθηκε και παρευρέθη και ο Πρόεδρος
του Δικτύου Ελλήνων Αιρετών Αυτοδιοίκησης
Ευρώπης κ. Γιώργος Κοντορίνης.
Στο πλαίσιο της τετραήμερης επίσκεψης στη
μεγαλόνησο, ο Πρόεδρος του Δικτύου είχε
συνάντηση με τον Πρόεδρο της Κυπριακής
Δημοκρατίας, κ. Δημήτρη Χριστόφια και τον
Πρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων κ
Μάριο Καρογιάν. Επίσης παρευρέθη στην
εκδήλωση για τα 70 χρόνια του Δήμου
Λευκονοίκου, στην απονομή μεταλίων του
τουρνουά
ποδοσφαίρου
του
Δημοτικού
Συμβούλιου Νεολαίας Καραβά, παρακάθησε
στο δείπνο της Ένωσης Δήμων Κύπρου και σε
γεύμα που παρέθεσε ο Πρέσβης της Ελλάδας
στην Κύπρο κ. Παπαϊωάννου και επισκέφθηκε
το Πολιτιστικό Κέντρο της Κατεχόμενης
Αμμοχώστου.
Κατά τη διάρκεια της παραμονής του στην
Κυπριακή πρωτεύουσα, είχε επαφές με τον Α’
Αντιπρόεδρο του Ελληνικού Κοινοβουλίου κ.
Γρηγόρη Νιώτη, τους Ευρωβουλευτές Σπύρο
Δανέλλη και Αντιγόνη Παπαδοπούλου, τους
βουλευτές Ολλανδίας και Σουηδίας κ.κ. Harry
van Bommel και Νίκο Παπαδόπουλο, το
Νομάρχη Αθηνών κ. Ιωάννη Σγουρό, το
Δήμαρχο Χανίων και μέλος της Ε.Ε. της
ΚΕΔΚΕ κ. Κυριάκο Βιρβιδάκη, το Γενικό
Γραμματέα της Ένωσης Δήμων Κύπρου κ.
Γιάννη Αντωνιάδη καθώς και με εκπροσώπους
της Κυπριακής Αυτοδιοίκησης.
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Γενική Συνέλευση της AER
Οι εργασίες της Γενικής Συνέλευσης της
Συνέλευσης των Περιφερειών της Ευρώπης
(AER), πραγματοποιήθηκαν στην πόλη Belfort
της Γαλλίας, από τις 25 έως τις 27 Νοεμβρίου.
Στη συνεδρίαση παρέστη ως εκπρόσωπος της
Ένωσης Δήμων Κύπρου, η Χριστίνα Γεωργίου,
Συντονίστρια της Κυπριακής Αντιπροσωπείας
στο
Κογκρέσσο
των
Τοπικών
και
Περιφερειακών Αρχών του Συμβουλίου της
Ευρώπης.
Κύριος στόχος της Συνεδρίασης ήταν η
αναγνώριση του ρόλου των περιφερειών στη
μάχη για την προστασία του περιβάλλοντος
και η εκπροσώπησή τους ενόψει της
επερχόμενης συνόδου στην Κοπεγχάγη. Κύριο
μέλημα των περιφερειών είναι ο σεβασμός της
αρχής της επικουρικότητας εφόσον το
μεγαλύτερο ποσοστό αποφάσεων που θα
πάρουν οι διάφοροι ηγέτες κρατών, μετά από
το Πρωτόκολλο του Κιότο, θα εφαρμοστούν
κατά κύριο λόγω από τις τοπικές και
περιφερειακές
αρχές.
Παράλληλα,
αναγνώριση ζητείται και για το γεγονός ότι
πολλές περιφέρειες έχουν ήδη εφαρμόσει
πρακτικές
εκμετάλλευσης
ανανεώσιμων
πηγών ενέργειας με σημαντικά αποτελέσματα
στην μείωση ποσοστών ρύπανσης. Ως εκ
τούτου η φωνή των περιφερειών οφείλει να
εισακουστεί στην Κοπεγχάγη.
Πέρα από τους διάφορους ομιλητές στην
Συνέλευση, οι παρευρισκόμενοι είχαν την
ευκαιρία να παρακολουθήσουν διάφορα
εργαστήρια
σχετικά
με
τρόπους
καταπολέμησης της αλλαγής του κλίματος.
Κύριο αποτέλεσμα της συνέλευσης ήταν η
υιοθέτηση μιας έκκλησης για τη λήψη
πολυεπίπεδων μέτρων, την οποία εκπρόσωποι
της AER θα προσφωνήσουν στη Σύνοδο της
Κοπεγχάγης.
Η AER είναι το μεγαλύτερο φόρουμ για
τοπικές και περιφερειακές αρχές στη Ευρώπη
και συγκεντρώνει περισσότερες από 270
περιφέρειες-μέλη από 33 χώρες και 16
ενδοπεριφερειακούς
οργανισμούς.
Κύριο
μέλημά της είναι η εφαρμογή της αρχής της
επικουρικότητας και η περαιτέρω ενίσχυση
της τοπικής δημοκρατίας ή ακόμη η κοινωνική
συνοχή ανάμεσα στις διάφορες περιφέρειες.
Εξάλλου στον τομέα αυτό φαίνεται να είναι
και το πιο αποτελεσματικό φόρουμ-λόμπυ
εφόσον θεματικές όπως η διασυνοριακή
συνεργασία, έχουν ξεκινήσει από δικές του
πρωτοβουλίες πριν περάσουν στα χέρια των
Ευρωπαϊκών Θεσμών.
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Σημειώνεται τέλος ότι στην εν θέματι
συνέλευση, συμμετείχαν γύρω στους 600
εκπροσώπους, τόσο από τις περιφέρειες μέλη,
όσο και από παρόμοια φόρα όπως το
Κογκρέσο των Τοπικών και Περιφερειακών
Αρχών αλλά και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και
το Ευρωκοινοβούλιο.
Από την Ένωση Δήμων, συγχαρητήρια για τη
διοργάνωση της Γενικής Συνέλευσης δόθηκαν
στον ΓΓ του AER, κ. Klaus Klipp, στην
ελληνίδα
συντονίστρια
πολιτικής
στην
επιτροπή κοινωνικής πολιτικής και δημόσιας
υγείας, κ. Ουρανία Γεωργουτσάκου, ενώ
παράλληλα επαφές έγιναν και με τους
αξιωματούχους
του
Κογκρέσου
που
παρευρέθηκαν στην συνάντηση.

Νέα συμφωνία ανάμεσα στο
CLRAE και την ΕτΠ
Στις 12 Νοεμβρίου, ο αναπληρωτής πρόεδρος
του Κογκρέσσου Τοπικών και Περιφερειακών
Αρχών
του
Συμβουλίου
της
Ευρώπης
(CLRAE),
Ian
Micallef,
μαζί
με
τον
αναπληρωτή ΓΓ του CLRAE Wojciech Sawicki
συναντήθηκαν για δεύτερη φορά στις
Βρυξέλλες με τους ομολόγους τους, Luc Van
den Brande, πρόεδρο, και Gerhard Stahl, ΓΓ
της Επιτροπής των Περιφερειών (ΕτΠ).
Οι συναντήσεις αποτελούν μέρος της νέας
διαδικασίας συνεργασίας μεταξύ των δύο
οργάνων η οποία ξεκίνησε στις Βρυξέλλες τον
Ιούνιο του 2008. Οι πρόεδροι των δύο
θεσμών υπέγραψαν το αναθεωρημένο κείμενο
της Συμφωνίας Συνεργασίας, το οποίο είχε
υπογραφεί για πρώτη φορά τον Απρίλιο του
2005.
Η νέα Συμφωνία τυποποιεί τις μεθόδους
συνεργασίας μεταξύ των δύο θεσμών,
λαμβάνοντας υπόψη και το Μνημόνιο
Συναντίληψης
μεταξύ
Συμβουλίου
της
Ευρώπης και ΕΕ, το οποίο υπογράφτηκε τον
Μάιο του 2007. Επίσης, αναθέτει στους δύο
προέδρους
το
ρόλο
του
πολιτικού
προσανατολισμού, καθώς και του καθορισμού
θεματικών προτεραιοτήτων, ενώ παράλληλα η
ομάδα επαφής Κογκρέσου/ΕτΠ, η οποία
συνεδριάζει δύο φορές το χρόνο, θα καθορίζει
το πρόγραμμα δραστηριοτήτων, με βάση τις
προτεραιότητες που θα καθορίζονται στις
προαναφερθείσες
διμερείς
συναντήσεις.
Τέλος,
η
αναθεωρημένη
συμφωνία
επιβεβαιώνει την συμπληρωματικότητα των
δύο θεσμών, εκτιμώντας ταυτόχρονα τη φύση
και τις ικανότητες του καθενός ξεχωριστά.
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Έκθεση φωτογραφιών
«Πρόσωπα της Κύπρου»
Ο
Βρεταννός
υφυπουργός
Εξωτερικών,
αρμόδιος για Ευρωπαικές Υποθέσεις Chris
Bryant,
Λόρδοι,
βουλευτές,
ανώτεροι
διπλωμάτες και ηγετικοί παράγοντες της
ομογένειας, παρευρέθησαν στην έκθεση
φωτογραφιών του επιλέκτου φωτογράφου,
Δώρου Παρτασίδη, υπό τον τίτλο «Πρόσωπα
της Κύπρου», την οποία ο Πρόεδρος
Χριστόφιας, ανοίγοντας σε ειδικό χώρο της
βρετανικής Βουλής, χαρακτήρισε σαν μήνυμα
ελπίδας για τη δικαίωση της Κύπρου.
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Ο κ. Μπράιαντ, που είχε επιστρέψει από την
Κύπρο μόλις την προηγουμένη, αναφέρθηκε
στην Πράσινη Γραμμή σαν το σημείο ένδειξης
της αποτυχίας της ανθρωπότητας και της
Ευρώπης «να επιτρέπουμε μια διαιρεμένη
πόλη, μια πρωτεύουσα εντός των ευρωπαικών
συνόρων».
Στην
ομιλία
του,
ο
Πρόεδρος
της
Δημοκρατίας, αναφέρθηκε σε προηγούμενες
εργασίες του Δώρου Παρτασίδη, θεωρώντας
τες
σαν
«ιστορικά
ντοκουμέντα»
που
ενημερώνουν πολιτικούς ηγέτες και κοινή
γνώμη του εξωτερικού «για την καταστροφή
που υπέστη μια μικρή ανοχύρωτη νήσος».

To πρόγραμμα της εκδήλωσης άνοιξε ο
πρόεδρος της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας
Αποδήμων Κυπρίων και της Ελληνικής
Κυπριακής Αδελφότητας, Χάρης Σοφοκλείδης,
καλωσορίζοντας
τον
Πρόεδρο
της
Δημοκρατίας και τους άλλους επισήμους.

Χαρακτήρισε το έργο του ένα είδος οδικού
χάρτη για τις συμφορές του παρελθόντος που
εμπεριέχουν, όμως, και το στοιχείο της
αισιοδοξίας για το μέλλον. «Για μένα ο Δώρος
Παρτασίδης
είναι
πάνω
απ’
όλα
ο
φωτογράφος της ελπίδας», είπε.

Η σκιώδης υπουργός Συγκοινωνιών, Theresa
Villiers, διερμήνευσε την αποφασιστικότητα
των
υπέρ
της
κυπριακής
υπόθεσης
βουλευτών,
όλων
των
κομμάτων,
να
υποστηρίξουν την προσπάθεια για αναζήτηση
δίκαιης και διαρκούς λύσης, που θα επιτρέπει
σε όλους τους κατοίκους της Κύπρου να ζουν
μαζί ειρηνικά σε μια ενιαία χώρα.

Το χαμόγελο και το ενοποιητικό στοιχείο ανάμεσα
σε
Ελληνοκυπρίους,
Τουρκοκυπρίους, Μαρωνίτες, Αρμένηδες και
Λατίνους, ιερείς και ιμάμηδες, υπερήλικες και
νέους,
αγρότες,
εργάτες
ή
άλλων
απασχολήσεων,
άνδρες
και
γυναίκες,
Κυπρίους της Κύπρου και της διασποράςδεσπόζουν με την ευγενική προσπάθεια, σε
κάθε περίπτωση, να διατηρήσουν έθιμα και
παραδόσεις.

Ο εργατικός βουλευτής Eddie O’hara διάβασε
το κείμενο προσχεδίου ψηφίσματος που
κατέθεσε ο ίδιος μαζί με τέσσερις άλλους
βουλευτές στη Βρεταννική Βουλή, το οποίο
χαιρέτίζε
την
επίσκεψη
του
Κυπρίου
Προέδρου και την έκθεση. Ο Simon Hughes,
των φιλελευθέρων-δημοκρατών, ευχήθηκε
όπως η εξαίρετη προσπάθεια του Προέδρου
Χριστόφια καρποφορήσει.

«Τα Πρόσωπα της Κύπρου και οι παρόντες
φίλοι, είπε ο Κύπριος Πρόεδρος, μου δίνουν
δύναμη να συνεχίσω τις προσπάθειες για τον
τερματισμό της κατοχής και την επανένωση
της χώρας και του λαού μας». Και
στρεφόμενος προς τους βουλευτές είπε:
«Χρειαζόμαστε τη βοήθεια σας για να
καρποφορήσει το χαμόγελο στα πρόσωπα
μας».

6

Τεύχος 50

ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΝΕΑ

Η Σύνοδος Κορυφής της ΕΕ
και το κλίμα
Το βασικό σημείο που απασχόλησε την
τελευταία σύνοδο του Συμβουλίου της ΕΕ
αφορά την Αλλαγή του κλίματος. Και βέβαια,
ποιος πληρώνει το τίμημα. Γιατί το ουσιαστικό
σημείο είναι αυτό.
Στα συμπεράσματα της προεδρίας σημειώνεται
ότι «το συνολικό πρόσθετο κόστος του
μετριασμού και της προσαρμογής στις
αναπτυσσόμενες χώρες ενδέχεται να ανέλθει
ετησίως από το 2013 μέχρι το 2020 σε
περίπου 100 δις €, κόστος που θα πρέπει να
χρηματοδοτηθεί εν μέρει από τις ίδιες
προσπάθειες, εν μέρει από τις διεθνείς αγορές
διοξειδίου του άνθρακα και εν μέρει από τη
διεθνή δημόσια χρηματοδότηση».
Στο σύνολο αυτό οι ηγέτες είπαν, χωρίς να
αναλάβουν την ευθύνη της υλοποίησης, ότι
περίπου 22-50 δις € θα απαιτηθούν ετησίως
από δημόσια χρηματοδότηση και 5-7 δις €
ετησίως για να «απασφαλιστεί η βόμβα» από
το 2010 μέχρι και το 2012.
Αυτό δε στέρησε την ευκαιρία από τις
οικολογικές οργανώσεις να κάνουν την
κριτική τους, αλλά οι Ευρωπαίοι ηγέτες δεν
άνοιξαν
τα
χαρτιά
τους
ενοψει
των
διαπραγματεύσεών τους.
Όμως οι πληθυσμοί της γης ζουν φαινόμενα
όπως η εκτεταμένη τήξη των πάγων, η
άνοδος
της
πλανητικής
στάθμης
των
θαλασσών και η μεγαλύτερη συχνότητα,
ένταση και διάρκεια στις πλημμύρες, την
ξηρασία και τους καύσωνες. Αυτές οι εξελίξεις
έχουν
οδηγήσει
στη
Διάσκεψη
της
Κοπεγχάγης, η οποία θα λάβει χώρα σε λίγες
εβδομάδες.
Η Ευρωπαϊκή Ένωση διαδήλωσε την απόφασή
της να διαδραματίσει ηγετικό ρόλο και να
συμβάλει στην επίτευξη μιας παγκόσμιας,
φιλόδοξης και συνολικής συμφωνίας.
Όλες οι διαπραγματευόμενες πλευρές θα
πρέπει να δώσουν νέα ώθηση στη διαδικασία,
ο δε ρυθμός των διαπραγματεύσεων να
επιταχυνθεί. Και κυρίως να συμφωνηθεί στην
Κοπεγχάγη ο στόχος των 2°C, πράγμα που
σημαίνει μείωση των εκπομπών ρύπων κατά
50% τουλάχιστον παγκοσμίως, που μπορεί να
φτάσει μέχρι 80-95% τουλάχιστον, συνολικές
μειώσεις των εκπομπών των αναπτυγμένων
χωρών έως το 2050 σε σύγκριση με τα
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επίπεδα
του
1990
και
να
ληφθούν
συγκεκριμένα μέτρα για περιορισμό των
εκπομπών, χρήση νέων τεχνολογιών και
συμφωνία για τη χρηματοδότηση.
Σύμφωνα με τη σύνοδο κορυφής, στόχος
πρέπει να είναι η επίτευξη συμφωνίας για την
περίοδο από 1ης Ιανουαρίου 2013 που θα
βασίζεται στο Πρωτόκολλο του Κυότο και θα
περιλαμβάνει όλα τα ουσιώδη στοιχεία του.
Βασικά
συμπεράσματα
της
πρόσφατης
συνόδου κορυφής είναι τα ακόλουθα:
• Η μεμονωμένη δράση της Ευρωπαϊκής
Ένωσης δεν επαρκεί.
• Μια συνολική και φιλόδοξη συμφωνία
μπορεί να επιτευχθεί μόνο εφόσον όλα τα
μέρη συνεισφέρουν στη διαδικασία και
κυρίως οι ανεπτυγμένες χώρες να προβούν
σε φιλόδοξες μειώσεις των εκπομπών.
• Υπογραμμίζεται η ανάγκη για μέτρηση,
κοινοποίηση και επαλήθευση (ΜΑΕ) των
δράσεων μετριασμού σε όλες τις χώρες.
• Συνιστάται να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στις
χώρες και περιοχές που είναι ιδιαίτερα
ευάλωτες στις αρνητικές επιπτώσεις της
αλλαγής του κλίματος.
• Θα πρέπει να δημιουργηθούν κίνητρα για
τη συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα στην
τεχνολογική συνεργασία.
 Οι δραστηριότητες έρευνας και ανάπτυξης
(Ε&Α) θα πρέπει να ενισχυθούν ουσιαστικά,
να καθοριστούν παγκόσμιοι τεχνολογικοί
στόχοι και να διαδοθούν ασφαλείς και
βιώσιμες τεχνολογίες.
Το συνολικό πρόσθετο κόστος μετριασμού και
προσαρμογής στις αναπτυσσόμενες χώρες
ενδέχεται να ανέλθει ετησίως μέχρι το 2020
σε περίπου 100 δισεκατομμύρια ευρώ, κόστος
που θα πρέπει να χρηματοδοτηθεί εν μέρει
από τις ίδιες προσπάθειες, εν μέρει από τις
διεθνείς αγορές διοξειδίου του άνθρακα και εν
μέρει από διεθνή δημόσια χρηματοδότηση.
Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής,
απαιτείται
βαθμιαία
πλην
σημαντική αύξηση των πρόσθετων δημόσιων
χρηματοδοτικών
ροών,
και
ιδιωτικών
προκειμένου
να
βοηθηθούν
οι
αναπτυσσόμενες χώρες να υλοποιήσουν
φιλόδοξες
στρατηγικές
μετριασμού
και
προσαρμογής. Η ΕΕ πάντως φαίνεται πρόθυμη
να αναλάβει το μερίδιο που της αναλογεί στην
παγκόσμια
προσπάθεια,
θέτοντας
ένα
φιλόδοξο στόχο μετριασμού, επιτρέποντας
δυνατότητες
αντισταθμίσεων
και
συνεισφέροντας στη δημόσια υποστήριξη.
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Ο Δήμαρχος του Shiraz στη
Λευκωσία
Η Δήμαρχος Λευκωσίας Ελένη Μαύρου,
παρουσία
Δημοτικών
Συμβούλων,
συναντήθηκε τη Δευτέρα 9 Νοεμβρίου στο
Δημαρχείο Λευκωσίας με το Δήμαρχο του
Shiraz κ. Merhan Etemadi. Ο Δήμαρχος του
Shiraz βρισκόταν στη Λευκωσία στο πλαίσιο
της πολιτιστικής εβδομάδας «Το Shiraz στη
Λευκωσία: Έκθεση φωτογραφίας και τέχνη»
που πραγματοποιήθηκε από τις 9 μέχρι τις 13
Νοεμβρίου στην Πύλη Αμμοχώστου.
παραβρέθηκαν
η
Στη
συνάντηση
Αντιδήμαρχος κα Σούλα Κολακίδου και οι
Δημοτικοί Σύμβουλοι κύριοι Νίκος Νουρής,
Απόστολος
Κουλουρούδιας
και
Ανδρέας
Μάτσας.
Ο
Δήμαρχος
κ.
Etemadi
συνοδεύονταν από τον Πρέσβη του Ιράν στην
Κύπρο κ. Alireza Bikdeli και μέλη του
Δημοτικού Συμβουλίου του Shiraz.
Στη συνάντηση, η Δήμαρχος κυρία Μαύρου
αναφέρθηκε στην ιστορία της Λευκωσίας, τα
σημαντικά προβλήματα που αντιμετωπίζει η
πόλη και έκανε μια σύντομη παρουσίαση του
αναπτυξιακού προγράμματος του Δημοτικού
Συμβουλίου της πρωτεύουσας.

Η πόλη του Shiraz και η Λευκωσία είναι
διδυμοποιημένες από το 1999 και στο πλαίσιο
αυτό συνεργάζονται σε διάφορους τομείς. Σε
δηλώσεις του, ο κ. Etemadi ανέφερε ότι οι
τομείς ενδιαφέροντος σε αυτή την επίσκεψη
της
Ιρανικής
αντιπροσωπείας
είναι
η
παρουσίαση
της
παραδοσιακής
τέχνης,
κουλτούρας και μουσικής στη Λευκωσία και η
ανταλλαγή απόψεων για την ενδυνάμωση των
εμπορικών σχέσεων του Shiraz με τη
Λευκωσία. Τα θέματα αυτά συζητήθηκαν με
τον Πρόεδρο του ΚΕΒΕ κ. Μάνθο Μαυρομάτη.
Στη συνέχεια, η Δήμαρχος Λευκωσίας
ξενάγησε το Δήμαρχο του Shiraz στην παλιά
Λευκωσία μέχρι το φυλάκιο της οδού Λήδρας.
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Την ίδια μέρα στις 7:30 μ.μ., παρουσία
πλήθους κοινού, οι δύο Δήμαρχοι τέλεσαν τα
εγκαίνια της έκθεσης «Το Shiraz στη
Λευκωσία: Φωτογραφίες και τέχνη».
Στην έκθεση παρουσιάστηκαν φωτογραφίες
από το Shiraz και την αρχαία Περσέπολη,
αντικείμενα
παραδοσιακής
τέχνης,
ξυλογλυπτική, κεραμικά, χαλιά και κιλίμια.
Στην εκδήλωση, δύο μουσικοί έπαιξαν
παραδοσιακή μουσική του Shiraz.

Διαμαρτυρία του Δήμου
Kερύνειας
Η Δήμαρχος και το Δημοτικό Συμβούλιο της
κατεχόμενης
πόλης
της
Κερύνειας
εκφράζουμε την έντονη διαμαρτυρία και
δυσαρέσκεια μας για την απαράδεκτη ενέργεια
του Βρετανού Ύπατου Αρμοστή στην Κύπρο
να παρευρεθεί στα αποκαλυπτήρια μνημείου,
το οποίο είναι αφιερωμένο στους Βρετανούς
στρατιώτες που σκοτώθηκαν στη διάρκεια του
απελευθερωτικού αγώνα 1955–59.
Η ανέγερση του πιο πάνω μνημείου στα ιερά
μας χώματα χωρίς την έγκριση της Κυπριακής
Δημοκρατίας και των νόμιμων κατοίκων της
κατεχόμενης πόλης μας, αποτελεί παραβίαση
κάθε αρχής δικαίου και διευκολύνει τον κύριο
στόχο της Τουρκίας που είναι η διάλυση της
Κυπριακής Δημοκρατίας και η ίδρυση δύο
κρατών.
Εμείς
οι
Κερυνειώτες
καταδικάζουμε
ανεπιφύλακτα τέτοιους είδους αποσχιστικές
ενέργειες των Βρετανών σε βάρος της Κύπρου
και καλούμε τη Βρετανία, μέλος της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, να συμβάλει για μια
δίκαιη λύση του Κυπριακού Προβλήματος η
οποία να συνάδει με τους διεθνείς κανόνες και
το Ευρωπαϊκό κεκτημένο.
Με την ευκαιρία αυτή ο Δήμος Κερύνειας δίδει
ακόμη μια φορά τη διαβεβαίωση ότι συνεχής
θα είναι ο αγώνας του με όλα τα ειρηνικά
μέσα, μέχρι τη δικαίωση και επιστροφή.
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Αποκαλυπτήρια ψηφιδωτού
στη Λακατάμεια
Τελέστηκαν τη Δευτέρα 16 Νοεμβρίου 2009,
από τους Δημάρχους Κερύνειας κα Μαρία
Ιωάννου και Λακατάμειας κο Λουκά Ιατρού,
τα αποκαλυπτήρια επιτοίχιου ψηφιδωτού με
θέμα «Το καράβι της Κερύνειας», στο
Δημοτικό
Σχολείο
Αγίου
Στυλιανού
Λακατάμειας.

Η εκδήλωση έγινε στα πλαίσια της εβδομάδας
μνήμης κατεχομένων που όρισε το σχολείο,
ενώ το ψηφιδωτό κατασκευάστηκε από τα
παιδιά του ομίλου χειροτεχνίας κατά τη
σχολική χρονιά 2008-09 και ολοκληρώθηκε
κατά τη φετινή σχολική χρονιά.

της από τα πανάρχαια χρόνια ως μια
αναγκαιότητα
της
καθημερινότητας
για
αποθήκευση τροφίμων και άλλων χρήσεων
(μαγειρική), και τα οποία εξελίσσονται χωρίς
να χάνουν την πρωτεύουσα χρήση τους σε
καλλιτεχνική
έκφραση
και
εμφάνιση,
φτάνοντας στο σημείο μέσα από τις
ανασκαφές να ανακαλύπτουμε πραγματικά
αριστουργήματα.
Αναφέρθηκε στη συνέχεια στην εξελικτική
πορεία της τέχνης αυτής, από τη νεολιθική,
μυκηναϊκή
και
κορινθιακή
περίοδο,
φθάνοντας μέχρι τα πρώτα χρόνια του
περασμένου αιώνα, που η αγγειοπλαστική
αποτελούσε ένα από τα πιο σημαντικά
επαγγέλματα σε διάφορες περιοχές της
Κύπρου, ενώ κατέληξε καταθέτοντας και την
περιβαλλοντική διάσταση της τέχνης αυτής
χαρακτηριστικά
ότι
«τα
αναφέροντας
κεραμικά και αγγειοπλαστικά έργα έχει
αποδειχθεί, τόσο μέσα από τους αιώνες όσο
και από επιστημονικές μελέτες καθώς επίσης
και από την τελειοποίηση των πρώτων υλών,
ότι δεν μολύνουν το περιβάλλον αλλά
περνώντας μέσα από τα χρόνια, το κάθε
αντικείμενο παίρνει μεγάλη αξία και ως
που
παράδειγμα
είναι
τα
κεραμικά
ανακαλύπτουμε καθημερινά σε ανασκαφές, τα
οποία έχουν πρωτεύουσες θέσεις μέσα στα
μουσεία όλου του κόσμου».

Ομορφιά από πηλό - χαρά
δημιουργίας
Εξαιρετικές εντυπώσεις άφησαν η Μιχαέλλα
Καραγιώργη και ο Πανίκκος Νέστορα με τις
δημιουργίες τους, τις οποίες παρουσίασαν
στην
πρώτη
από
κοινού
έκθεση
αγγειοπλαστικής, που πραγματοποιήθηκε από
τις 25-29 Νοεμβρίου κάτω από τον τίτλο «Η
Χαρά του Πηλού» στο Πολιτιστικό Κέντρο του
Δήμου Αγίου Αθανασίου.
Θεωρούμε αναγκαιότητα, ανέφερε στην ομιλία
του ο Δήμαρχος Κυριάκος Χατζηττοφής, την
προβολή έργων της αγγειοπλαστικής, μιας
τέχνης που έχει βαθιά τις ρίζες της στη
δημιουργία των ανθρώπων του τόπου μας, και
στην οποία οι δύο καλλιτέχνες έχουν δώσει με
τη σκληρή τους δουλειά νέα διάσταση, αφού
παρουσιάζουν με κάθε ευκαιρία εξαιρετικές,
όπως είπε, δημιουργίες.
Στη συνέχεια αναφέρθηκε στην ιστορία της
αγγειοπλαστικής, την εξέλιξη των προϊόντων

Σε σύντομη αναφορά του για τα βιογραφικά
της Μιχαέλλας Καραγιώργη και του Πανίκκου
Νέστορα, που και οι δύο κατάγονται από την
Αμμόχωστο, τους ευχήθηκε να συνεχίσουν με
την ίδια ζέση να δημιουργούν και ευχήθηκε η
επόμενη έκθεση να είναι στην Αμμόχωστο με
εμπνεύσεις από την αγαπημένη πόλη του
Ευαγόρα.
Ο Δήμος δεξιώθηκε στο τέλος όλους τους
παρευρισκόμενους ενώ μέρος των εσόδων θα
διατεθούν για ενίσχυση των προγραμμάτων
του ΣΚΕ Αγίου Αθανασίου.
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Παρουσίαση σχεδίων της
Πλατείας Ελευθερίας
Τα σχέδια διαμόρφωσης της Πλατείας
Ελευθερίας και της τάφρου μέχρι την Πλατεία
Σολωμού, παρουσιάζονται από την Τετάρτη
25 Νοεμβρίου μέχρι την Τετάρτη 15
Δεκεμβρίου στο Δημαρχείο Λευκωσίας.
Είναι τα νέα τροποποιημένα σχέδια που έχουν
ετοιμαστεί από το γραφείο της Zaha Hadid
μετά την ολοκλήρωση των αρχαιολογικών
ανασκαφών και τους όρους που τέθηκαν από
το Τμήμα Αρχαιοτήτων.
Στόχος της παρουσίασης είναι η ενημέρωση
των δημοτών για τους νέους σχεδιασμούς
αυτού του κεντρικού σημείου της Λευκωσίας.
Η νέα όψη της πλατείας, ανανεωμένη θα
ενώνει το ιστορικό κέντρο με τη σύγχρονη
πόλη. Θα είναι ένας χώρος για όλους με
απεριόριστες χρήσεις και δυνατότητες.
Μια πλατεία για περιπάτους, ανέμελο και
ασφαλές παιχνίδι για τα παιδιά, σημείο
κοινωνικής συνάθροισης, χώρος ψυχαγωγίας
και πολιτιστικής αναζήτησης.
Αυτή θα είναι η σύγχρονη και λειτουργική
Πλατεία Ελευθερίας, η οποία θα συνδυάζει το
παραδοσιακό με το σύγχρονο. Εκεί η παλιά
πόλη θα συναντά το παρόν και το μέλλον της.

Λογοτεχνικός διαγωνισμός
Η Συμβουλευτική Επιτροπή Λογοτεχνικού
Διαγωνισμού για Νέους (Σ.Ε.Λ.Δ.Ν) που
προκήρυξαν οι κατεχόμενοι Δήμοι Κερύνειας,
Λαπήθου και Καραβά, αποφάσισε όπως το
πρώτο λογοτεχνικό είδος του Διαγωνισμού
«Πράξανδρος» είναι Διήγημα εμπνευσμένο
από την πόλη και επαρχία της Κερύνειας.
Ο Διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί το πρώτο
δεκαήμερο του Ιανουαρίου 2010 σε δύο
εξεταστικά κέντρα στη Λευκωσία και στη
Λεμεσό, ενώ το θέμα του Διαγωνισμού θα
ανακοινωθεί την ώρα της διεξαγωγής του
Διαγωνισμού.
Δικαίωμα συμμετοχής θα έχουν οι νέοι της
Κύπρου ηλικίας 17–25 ετών και βραβεία του
Διαγωνισμού θα είναι τα ακόλουθα: 1ο
Βραβείο 1000 ευρώ, 2ο Βραβείο 700 ευρώ, 3ο
Βραβείο 400 ευρώ, και ένας Έπαινος.
Τα Διηγήματα που θα θεωρηθούν από την
κριτική επιτροπή του Διαγωνισμού αξιόλογα
θα συμπεριληφθούν σε ειδική έκδοση.
Oι ενδιαφερόμενοι για συμμετοχή στο
Διαγωνισμό να δηλώσουν μέχρι τις 15
Δεκεμβρίου αποστέλλοντας ονοματεπώνυμο,
διεύθυνση,
ηλεκτρονική
διεύθυνση
και
τηλέφωνο στο φαξ 22818228 ή στο
ηλεκτρονικό ταχυδρομείο:
Keryniamunicipality@cytanet.com.cy
Λεπτομερείς πληροφορίες για το Διαγωνισμό
θα αποσταλούν αργότερα σ' αυτούς που θα
συμμετάσχουν.

Το μηνιαίο ενημερωτικό δελτίο της
Ένωσης Δήμων Κύπρου εκδίδεται
μόνο σε ηλεκτρονική μορφή.

Με την ολοκλήρωση των σχεδίων αναμένεται
να προκηρυχθούν προσφορές το καλοκαίρι
του 2010, στοχεύοντας η πλατεία να είναι
έτοιμη μέχρι τα μέσα του 2012.
Το κόστος της ανάπλασης της πλατείας θα
καλυφθεί κατά 50% από την Ευρωπαϊκή
Ένωση, 45% από την Κυπριακή Κυβέρνηση
και το υπόλοιπο 5% από το Δήμο Λευκωσίας.
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Εάν μέχρι τώρα δεν έχετε
προσθέσει την ηλεκτρονική σας
διεύθυνση στη λίστα παραληπτών
των ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΝΕΩΝ, μπορείτε
να το κάνετε μέσω της ιστοσελίδας:
http://www.ucm.org.cy/GR/Docu
ments/Document_List.aspx?Docu
mentCategoryCode=01

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΕΠΑΦΕΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ
 Ένωση Δήμων Κύπρου
Τηλ: +357 22 445170
Φαξ: +357 22 677230
e-mail: endeky@cytanet.com.cy
http://www.ucm.org.cy/
Γραφείο Βρυξελλών
Τηλ: +32 2 213 8110
Φαξ: +32 2 213 8111
e-mail: brussels@ucm.org.cy
 Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου της
Κυπριακής Δημοκρατίας
http://www.cyprus.gov.cy
 Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Κύπρου στην ΕΕ
Τηλ: +32 2 735 9015 / 2 741 6745
Φαξ: +32 2 735 7948
e-mail: be.cydelegation.eu@mfa.gov.cy
 Συμβούλιο Δήμων και Περιφερειών της
Ευρώπης.
Τηλ: + 33 1 44 50 59 59
Φαξ: + 33 1 44 50 59 60
Γραφείο Βρυξελλών
Τηλ: + 32 2 511 74 77
Φαξ: + 32 2 511 09 49
E-mail : cemr@ccre.org
http://www.ccre.org/
 Κονγκρέσσο των Τοπικών και
Περιφερειακών Αρχών του Συμβουλίου της
Ευρώπης
Τηλ: +33 3 88 41 20 00
http://www.coe.int/t/Congress/default_en.asp

 Ευρωπαϊκή Επιτροπή
http://europa.eu/index_el.htm
 Αντιπροσωπεία της Ευρ. Επιτροπής στην
Κύπρο
Τηλ: +357 22817770
Φαξ: +357 22768926
e- mail: press-rep-cyprus@cec.eu.int
http://ec.europa.eu/cyprus/index_en.htm
 Επιτροπή των Περιφερειών
Τηλ: + 32 2 282 2211
Φαξ: + 32 2 282 2325
http://www.cor.europa.eu/
 Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
http://www.europarl.europa.eu/
Γραφεία Κύπρου
Τηλ: +357 22 46 06 94
Φαξ: +357 22 76 77 33
e-mail: epnicosia@europarl.eu.int
http://www.europarl.cy/

 Νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
http://eur-lex.europa.eu/el/index.htm
 Επίσημη Εφημερίδα
http://eurlex.europa.eu/JOIndex.do?ihmlang=el
 Σύνοψη της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας
http://europa.eu/scadplus/scad_el.htm
 Δίκτυο πληροφόρησης για την ΕΕ

http://ec.europa.eu/europedirect/index_el.htm

 Ιστορικά αρχεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης

http://www.iue.it/ECArchives/EN/Index.shtml

 Το Δελτίο της Ευρωπαϊκής Ένωσης
http://europa.eu/bulletin/el/welcome.htm
 Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
http://curia.eu.int/el/index.htm
 Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή
http://eesc.europa.eu/index_el.asp
 Ο Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής
http://www.ombudsman.europa.eu/home/e
l/default.htm
 ΓΔ Περιφερειακής Πολιτικής
http://ec.europa.eu/comm/regional_policy/i
ndex_en.htm
 Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος
http://ec.europa.eu/dgs/environment/index
_el.htm
 ΓΔ Υγείας και Προστασίας του Καταναλωτή
http://ec.europa.eu/comm/health/index_el.htm

 Ευρωπαϊκά Προγράμματα
http://ec.europa.eu/grants/index_en.htm
 Αδελφοποιήσεις Πόλεων
http://www.twinning.org/

 Ενταξιακή πορεία της Τουρκίας
http://ec.europa.eu/enlargement/candidate
-countries/turkey/index_en.htm
 Ευρωμεσογειακή συνεργασία – MEDA
http://ec.europa.eu/external_relations/euro
med/index_en.htm
 Σχέσεις της ΕΕ με την Τουρκοκυπριακή
κοινότητα:
http://ec.europa.eu/enlargement/turkish_c
ypriot_community/index_en.htm

ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΝΕΑ
Μηνιαίο Ενημερωτικό Δελτίο της
Ένωσης Δήμων Κύπρου
Υπεύθυνος Έκδοσης: Γιάννης Αντωνιάδης
Υπεύθυνος Ύλης: Φάνης Παντελογιάννης
Συνδρομές και Επικοινωνία:

http://www.ucm.org.cy/
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