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Όπως
σας
είχαμε
ενημερώσει
στο
προηγούμενό μας τεύχος, μετά από
πρόταση που υπέβαλε η Ένωση Δήμων
Κύπρου στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού
Προγράμματος “Ευρώπη Για Τους Πολίτες”,
η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να
χρηματοδοτήσει την εκπαίδευση πολιτών
και λειτουργών των Δήμων της Κύπρου για
την ανάπτυξη διδυμοποιήσεων με άλλες
χώρες της ΕΕ.
Σε αυτό το τεύχος θα θέλαμε να σας
ενημερώσουμε για την πρόοδο του έργου
και τις δράσεις που η Ένωση Δήμων
Κύπρου ανέλαβε στα πλαίσια αυτού, κατά
τη διάρκεια του Ιανουαρίου.
Ήδη η πρώτη αλλαγή που μπορείτε να
διαπιστώσετε, είναι στη μορφή και το
περιεχόμενο των Δημοτικών Νέων. Μετά
από πέντε χρόνια αδιάλειπτης παρουσίας,
τα Δημοτικά Νέα αλλάζουν μορφή και
να
σας
περιεχόμενο,
προκειμένου
ενημερώνουν για την πρόοδο του εν λόγω
έργου και σχετικές δράσεις των Δήμων.

Παράλληλα, όλοι οι Δήμοι της Κύπρου
έχουν κληθεί να υποδείξουν μέχρι το τέλος
Φεβρουαρίου, ένα λειτουργό και μέχρι 20
πολίτες ή ομάδες πολιτών που θα
ενδιαφέρονταν
να
συμμετάσχουν
στο
πρόγραμμα εκπαίδευσης.
Όπως
σας
είχαμε
ενημερώσει
στο
προηγούμενο τεύχος μας, η εκπαίδευση των
ενδιαφερομένων θα πραγματοποιηθεί στην
Κύπρο και τις Βρυξέλλες, από Φλαμανδούς
εθελοντές που ήδη ασχολούνται με το θέμα
αυτό στο Βέλγιο, αλλά και από τους
Λειτουργούς της ΕΕ οι οποίοι εγκρίνουν τις
προτάσεις χρηματοδότησης των Δήμων της
Κύπρου μέσω Ευρωπαϊκών προγραμμάτων.
Πιθανοί ενδιαφερόμενοι πολίτες από κάθε
Δήμο είναι φοιτητές ή τελειόφοιτοι που
θέλουν
να
ασχοληθούν
με
θέματα
Ευρωπαϊκής Ένωσης ή Δημόσιας Διοίκησης /
Οικονομικών,
συνταξιούχοι
λειτουργοί
Δήμων ή Δημόσιας Διοίκησης, άνεργοι που
θέλουν να αναπτύξουν νέες ικανότητες ή
κάθε άλλος (Συνέχεια στη σελίδα 2)

Σημαντικές Ευρωπαϊκές Εκδηλώσεις Φεβρουαρίου:
9/2/10: Συνεδρίαση Προεδρείου της Επιτρ. των Περιφερειών (ΕτΠ): http://www.cor.europa.eu/
9-10/2/10: Σύνοδος Ολομέλειας της ΕτΠ: http://www.cor.europa.eu/
23/2/10: Συνεδρίαση Επιτροπής DEVE της ΕτΠ: http://www.cor.europa.eu/
24/2/10: Συνεδρίαση Επιτρ. ECOS της ΕτΠ: http://www.cor.europa.eu/
26/2/10: Συνεδρίαση Επιτρ. COTER 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) ενεργός
πολίτης που θέλει να γνωρίσει από κοντά
τον τρόπο λειτουργίας του Δήμου του και
της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όλα τα έξοδα
συμμετοχής
των
εκπαιδευόμενων
(συμπεριλαμβανομένων
των
εξόδων
εκπαίδευσης για όσους εθελοντές ή
λειτουργούς επιλεγούν να μεταβούν στις
Βρυξέλλες)
καλύπτονται
από
το
πρόγραμμα, το οποίο αφορά και τους
Κατεχόμενους Δήμους της Κύπρου.
Παράλληλα έχει ήδη ξεκινήσει ο σχεδιασμός
μιας νέας σελίδας στην ιστοσελίδα της
Ένωσης Δήμων Κύπρου, η οποία θα
περιλαμβάνει τα προφίλ του συνόλου των
Κυπριακών
Δήμων
στα
Αγγλικά,
προκειμένου να τους προβάλλει συλλογικά
και να τους βοηθήσει να βρουν εταίρους
από την υπόλοιπη Ευρώπη για δράσεις
διδυμοποιήσεων
ή
άλλα
ευρωπαϊκά
προγράμματα. Σύντομα θα έχετε επίσημη
ενημέρωση και για το θέμα αυτό από την
Ένωση Δήμων Κύπρου.
Ωστόσο, η Ένωση Δήμων δεν έχει αναλάβει
μόνη της την ολοκλήρωση του έργου
αυτού. Εταίροι στο έργο είναι η Ένωση
Δήμων Κύπρου, η Ένωση Δήμων και
Κοινοτήτων της Φλάνδρας (Βέλγιο) και η
Τοπική Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων
Νομού Χίου (Ελλάδα).
Οι εταίροι:
Ως η οργάνωση που εκπροσωπεί όλες τις
τοπικές αρχές της Φλάνδρας, η Ένωση
Δήμων και Κοινοτήτων της Φλάνδρας
(VVSG) ασχολείται με τις διδυμοποιήσεις
εδώ και πολλά χρόνια. Έχει οργανώσει
πολυάριθμες μελέτες σχετικά με το θέμα,
ενώ διοργάνωσε και την πρώτη «Αγορά
Διδυμοποιήσεων» (1996-2007). Οργανώνει
επίσης σε τακτά διαστήματα ημερίδες και
σεμινάρια κατάρτισης για τους Δήμους και
έχει να επιδείξει μια σειρά από σχετικές
δημοσιεύσεις. Η πιο πρόσφατη (Δεκέμβριος
2007) έχει τίτλο: «Η Ευρώπη από τη βάση
προς τα πάνω: Διδυμοποιήσεις πόλεων
στον 21ο αιώνα». Η VVSG, όπως και η
Ένωση Δήμων Κύπρου, είναι ενεργό μέλος
του
δικτύου
διδυμοποιήσεων
του
Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Δήμων και
Περιφερειών (CEMR).
Οι Τοπικές Αρχές της Φλάνδρας έχουν
μακρά
παράδοση
ενασχόλησης
και
προώθησης της εθελοντικής εργασίας.Αυτό
μπορεί να εξηγηθεί από το ευρύ φάσμα
των τοπικών οργανώσεων που

1/2010

δραστηριοποιούνται
στον
κοινωνικοπολιτιστικό χώρο, στον τομέα της νεολαίας
και του αθλητισμού, αλλά και από την
ύπαρξη πολλών επίσημα αναγνωρισμένων
γνωμοδοτικών συμβουλίων πολιτών για
διάφορα
θέματα
(συμβουλευτικές
επιτροπές
για
τον
πολιτισμό,
τον
αθλητισμό, για τους ηλικιωμένους, για τα
περιβαλλοντικά
ζητήματα,
για
την
αναπτυξιακή συνεργασία, ...). Επίσης, στον
τομέα των διδυμοποιήσεων, πολλοί Δήμοι
συνεργάζονται με τις λεγόμενες «Επιτροπές
Διδυμοποιήσεων», οι οποίες αποτελούνται
από εθελοντές που οργανώνουν τις
σχετικές δραστηριότητες και διατηρούν
ζωντανούς τους δεσμούς διδυμοποίησης
της πόλης τους με άλλες πόλεις.
Η Τοπική Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων Ν.
Χίου ιδρύθηκε με το ΠΔ 197/1978 και είναι
Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου υπό την
εποπτεία του Υπουργείου Εσωτερικών.
Είναι
το
συνδικαλιστικό,
πολιτικό,
συντονιστικό και υποστηρικτικό όργανο
των Δήμων και Κοινοτήτων του Ν. Χίου.
Μέλη της είναι οι Δήμοι Χίου, Αγίου Μηνά,
Ιωνίας,
Μαστιχοχωρίων,
Καμποχώρων,
Ομηρούπολης,
Αμανής,
Καρδαμύλων,
Ψαρών και Οινουσών, καθώς και η
Αναπτυξιακή Εταιρεία του Νομού Χίου.
Οι σκοποί της Τ.Ε.Δ.Κ. Ν. Χίου είναι:
• Συντονισμένη
προώθηση
των
επιδιώξεων των φορέων της Τοπικής
Αυτοδιοίκησης του Νομού Χίου
• Η εξασφάλιση της παροχής κάθε είδους
υποστήριξης
(πληροφόρηση,
τεχνογνωσία,
επιμόρφωση,
έρευνα,
μελέτη κλπ) προς τους Φορείς της Τ.Α.
• Η έρευνα και η μελέτη ζητημάτων της
Τοπικής Αυτοδιοίκησης
• Η συγκέντρωση και παροχή στοιχείων
και πληροφοριών για γενικά και ειδικά
θέματα που αφορούν την Αυτοδιοίκηση
του Νομού.
• Η προώθηση της συνεργασίας μεταξύ
των φορέων της Τ.Α. του Νομού Χίου
και γενικότερα η προώθηση της
συνεργασίας με κάθε ελληνικό ή ξένο
φορέα που θα βοηθήσει την ΤΕΔΚ στην
υλοποίηση των στόχων της.
Και οι δύο εταίροι της Ένωσης Δήμων
αναμένεται να προσφέρουν την πολύτιμη
εμπειρία τους σε θέματα διδυμοποιήσεων,
προκειμένου να ξεπεραστεί ένα μεγάλο
κομμάτι της άγνοιας σχετικά με τις
δυνατότητες που προσφέρει το εν λόγω
πρόγραμμα στους Δήμους της Κύπρου.
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Η Ένωση Δήμων στο Ετήσιο
Συνέδριο της ΚΕΔΚΕ
Το ετήσιο τακτικό Συνέδριο της ΚΕΔΚΕ
έλαβε χώρα στην Αθήνα, από τις 18 έως τις
20 Ιανουαρίου. Την Ένωση Δήμων Κύπρου
εκπροσώπησε
στο
Συνέδριο
τριμελής
αντιπροσωπεία, αποτελούμενη από τους κ.κ.
Χρίστο Μέση, Δήμαρχο Μέσα Γειτονιάς και
Αντιπρόεδρο της Ένωσης Δήμων, Λουκά
Ιατρού, Δήμαρχο Λακατάμιας και Γιάννη
Αντωνιάδη, Γραμματέα της Ένωσης Δήμων
Κύπρου.
Η κήρυξη των εργασιών του Συνεδρίου
έγινε από τον υπουργό Εσωτερικών,
Αποκέντρωσης
και
ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης κ. Γιάννη Ραγκούση. Ο
πρόεδρος
της
ΚΕΔΚΕ
κ.
Νικήτας
Κακλαμάνης παρουσίασε την κεντρική
εισήγηση του Συνεδρίου. Κατά τη διάρκεια
της έναρξης του Συνεδρίου απηύθυναν
χαιρετισμό ο Πρωθυπουργός της Ελλάδας κ.
Γιώργιος Παπανδρέου, εκπρόσωποι των
πολιτικών κομμάτων, της ΕΝΑΕ και των
εργαζομένων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση.
Το συνέδριο της ΚΕΔΚΕ είχε ως κεντρικό του
θέμα το εξής: «Πρόγραμμα Καλλικράτης –
Το Μεγάλο Βήμα της Αυτοδιοίκησης», καθώς
στόχος της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην
Ελλάδα ήταν να στείλει το μήνυμα, ότι κατά
το τρέχον έτος θα διαδραματίσει τον
πρωταγωνιστικό ρόλο στο δημόσιο βίο της
χώρας.
Κατά
τη
διάρκεια
του
Συνεδρίου
αναλύθηκαν τα σημεία του προγράμματος
«Καλλικράτης» και οι βασικές παράμετροι
για μία διοικητική μεταρρύθμιση που θα
διατηρήσει τον ισχυρό χαρακτήρα των
Δήμων και δη την εγγύτητά τους προς τον
πολίτη.
Αξίζει
μάλιστα
να
σημειωθεί
ότι
η
συντριπτική πλειοψηφία των μελών της
ΚΕΔΚΕ δήλωσαν ότι συμφωνούν, επί της
αρχής, για την ανάγκη εφαρμογής του
Προγράμματος Διοικητικής Μεταρρύθμισης,
που αφορά συνολικά το πολιτικό και
διοικητικό σύστημα της Ελλάδας.
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Επιπρόσθετα, στο Συνέδριο συζητήθηκαν οι
πρωτοβουλίες εκείνες που θα θωρακίσουν
την ίδια την Αυτοδιοίκηση, και ταυτόχρονα
θα υπηρετούν την ανάπτυξη και την
κοινωνική αλληλεγγύη, συμβάλλοντας στη
συγκράτηση της ύφεσης, και στην στήριξη
των πιο ευάλωτων κοινωνικών ομάδων.
Κατά
τη
διάρκεια
του
Συνεδρίου
κατατέθηκαν
επίσης
πολιτικές,
που
εφαρμόζονται από Δήμους της Ελλάδας
αλλά και προτάσεις με κύριους άξονες την
οικονομία, την απασχόληση, το περιβάλλον
και την πράσινη ανάπτυξη.

Περισσότερες
πληροφορίες
για
το
συνέδριο, είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα:
www.kedke.gr

Συνεδρία του Προεδρείου
του Κογκρέσου
Η συνεδρία του Προεδρείου του Κογκρέσου
Τοπικών και Περιφερειακών Αρχών της
Ευρώπης
πραγματοποιήθηκε
στις
15
Ιανουαρίου.
Ανάμεσα στα θέματα που συζητήθηκαν,
αποφασίστηκαν και τα ονόματα των τριών
υποψηφίων για τη θέση του Γενικού
Γραμματέα του Κογκρέσου. Πρόκειται για
τους: Antonella Cagnolati, Andreas Kiefer
και Leo Platvoet.
Υπενθυμίζεται ότι μετά από αναβολή των
εκλογών στην τελευταία ολομέλεια του
Κογκρέσου, η εκλογή του επόμενου ΓΓ θα
λάβει
χώρα
στην
επερχόμενη
18η
Ολομέλεια, στις 17, 18 και 19 Μαρτίου
2010.
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Ψηφιακός Δήμος: λύσεις
από τη CYTA
Η Cyta σε συνεργασία με την Ένωση
Δήμων Κύπρου διοργάνωσε πρόσφατα στη
Λευκωσία, ημερίδα με θέμα: «Ψηφιακός
Δήμος: Λύσεις από τη Cyta». Η διοργάνωση
της ημερίδας εμπίπτει στο πλαίσιο της
ευρύτερης συνεργασίας με την Ένωση
Δήμων Κύπρου και αποτελεί μια ακόμη
έμπρακτη έκφραση του ενδιαφέροντος της
Cyta να στηρίξει την τοπική αυτοδιοίκηση
και την προσπάθεια του κάθε Δήμου
ξεχωριστά να ανταποκριθεί στο σύγχρονο
ρόλο που καλείται να διαδραματίσει.
Την ημερίδα τίμησε με την παρουσία του
και απηύθυνε σύντομο χαιρετισμό ο
Πρόεδρος της Ένωσης Δήμων Κύπρου,
Δήμαρχος Λεμεσού κ. Αντρέας Χρίστου.

Στόχος της ημερίδας ήταν η παρουσίαση
του επιχειρηματικού μοντέλου παροχής
λύσεων τηλεπληροφορικής που προσφέρει
σήμερα η Cyta και οι συνεργάτες της, με
συγκεκριμένες ολοκληρωμένες, αξιόπιστες
και οικονομικά συμφέρουσες λύσεις, οι
οποίες
μπορούν
να
στηρίξουν
την
αποδοτικότερη
λειτουργία
των
Δήμων.
Όπως
χαρακτηριστικά
ανέφερε
στο
χαιρετισμό του ο Ανώτερος Διευθυντής
Μάρκετινγκ
της
Cyta,
κ.
Γιάννης
Σουρουλλάς «...στη σημερινή κοινωνία της
πληροφορίας,
η
αξιοποίηση
των
τεχνολογιών
πληροφορικής
και
επικοινωνιών αποτελεί σημείο-κλειδί για
κάθε Δήμο, μικρό ή μεγάλο και θα
διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στην
προσπάθειά του να βελτιώσει την παροχή
των υπηρεσιών προς τους δημότες του. Στη
Cyta
παρακολουθούμε
με
ζωηρό
ενδιαφέρον τις εξελίξεις στον τομέα της
τοπικής αυτοδιοίκησης. Είμαστε σε συνεχή
εγρήγορση και εξελισσόμαστε, με στόχο να
ανταποκρινόμαστε
με
συνέπεια
στις
αυξανόμενες ανάγκες σας, στηρίζοντας με
νέες υπηρεσίες την προσπάθεια σας για τη
δημιουργία σύγχρονων Ψηφιακών Δήμων».
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Ο
κ.
Οδυσσέας
Ράπτης,
Διευθύνων
Σύμβουλος
του
e-trikala,
επίσημος
προσκεκλημένος
στην
εκδήλωση,
υπεύθυνος του έργου για την εφαρμογή
στην
Ελλάδα
του
Ευρωπαϊκού
Προγράμματος e–Europe για το Δήμο
Τρικκαίων, ανέλυσε το θέμα των ψηφιακών
υπηρεσιών και των νέων τεχνολογιών.
Αναφέρθηκε επίσης στις καλές πρακτικές
που εφαρμόζονται στην πόλη των Τρικάλων
για την εξυπηρέτηση των δημοτών. Ο
Δήμος Τρικκαίων αποτελεί πρότυπο σε
θέματα τεχνολογίας και πληροφορικής.
Στην ημερίδα, την οποία παρακολούθησαν
Δήμαρχοι, Δημοτικοί Γραμματείς και άλλα
στελέχη
της
τοπικής
αυτοδιοίκησης,
παρουσιάστηκαν οι ακόλουθες λύσεις:
• Διαχείριση ηλεκτρονικής επικοινωνίας
και συνεργασίας (Microsoft Hosted
Exchange από τη Cyta)
• Διαχείριση
σχέσεων
με
πελάτες
(CRM.COM από τη Cyta)
• Διαχείριση στόλου οχημάτων (n-tracker
από τη Cyta)
• Διαχείριση
χώρων
στάθμευσης
(SMS4PARKING από τη Cyta, NCP200
από τη Cyta)
• Διαχείριση εγκαταστάσεων, κτιρίων και
μηχανημάτων (WebTMA από τη Cyta)

Όλες οι λύσεις είναι προσβάσιμες μέσω του
διαδικτύου,
παρέχονται
με
μηνιαία
συνδρομή και επιτρέπουν άμεση και συνεχή
πρόσβαση,
διαχείριση,
οργάνωση
και
αξιοποίηση της πληροφορίας, χωρίς να
χρειάζεται κεφαλαιουχική επένδυση σε
λογισμικό και εξυπηρετητές ή εξειδικευμένες
γνώσεις πληροφορικής από πλευράς των
εταιρειών ή οργανισμών που τις υιοθετούν.
Για
περισσότερες
πληροφορίες,
οι
ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται
στη Cyta, είτε στον Επιχειρηματικό τους
Σύμβουλο, είτε στο Κέντρο Τηλεφωνικής
Εξυπηρέτησης Λύσεων Τηλεπληροφορικής
στον αριθμό 8000-HOST (8000-4678).
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Ευρωμεσογειακή
Περιφερειακή και Τοπική
Συνέλευση (ARLEM)
Περισσότεροι από 70 αιρετοί εκπρόσωποι
των τοπικών και περιφερειακών αρχών 30
χωρών, από τις τρεις όχθες της Μεσογείου,
συναντήθηκαν την Πέμπτη 21 Ιανουαρίου
στη
Βαρκελώνη
για
την
ιδρυτική
συνεδρίαση
της
Ευρωμεσογειακής
Περιφερειακής και Τοπικής Συνέλευσης
(ARLEM) και ζήτησαν από τον Ευρωπαίο
Επίτροπο κ. Pawelł Samecki και τον Ισπανό
Υφυπουργό κ.
Ángel Lossada Torres
Quevedo να εφαρμοστεί μια «διαδικασία
χωρίς αποκλεισμούς» και «να δοθεί
προτεραιότητα σε συγκεκριμένες δράσεις».
Στα πλαίσια της εναρκτήριας συνεδρίασης,
οι
δύο
συμπρόεδροι
της
ARLEM
συναντήθηκαν με τη γραμματεία της
Ένωσης για τη Μεσόγειο για να μελετήσουν
τις λεπτομέρειες της επίσημης αναγνώρισης
της ARLEM ως δεύτερου πυλώνα της
διαδικασίας,
παράλληλα
με
την
Ευρωμεσογειακή
Κοινοβουλευτική
Συνέλευση.
Η πρωτοβουλία για τη δημιουργία της
ARLEM ανταποκρίνεται στο αίτημα να
θεσμοποιηθεί ο ρόλος των τοπικών και
περιφερειακών αρχών στα πλαίσια της
ευρωμεσογειακής εταιρικής σχέσης. Της
προσδίδει, συνεπώς, και μια εδαφική
διάσταση, η οποία στοχεύει στη στενότερη
συνεργασία των εδαφικών αρχών σε
συγκεκριμένα σχέδια της Ένωσης για τη
Μεσόγειο.
Η
δήλωση
της
Βαρκελώνης
που
υιοθετήθηκε από την Ευρωμεσογειακή
Διάσκεψη ήδη το Νοέμβριο του 1995, είναι
σαφής: «Οι Δήμοι και οι περιφερειακές
αρχές πρέπει να συμμετάσχουν ενεργά στη
λειτουργία της ευρωμεσογειακής εταιρικής
σχέσης. Οι εκπρόσωποι των πόλεων και
των περιφερειών πρέπει να παροτρυνθούν
να συναντώνται κάθε χρόνο με στόχο την
επισκόπηση των κοινών προκλήσεων που
αντιμετωπίζουν και την ανταλλαγή των
εμπειριών τους»
Η ARLEM, συνιστά κοινό σχέδιο της
Επιτροπής των Περιφερειών, των τοπικών
και περιφερειακών αρχών των χωρών στις
τρείς όχθες της Μεσογείου, καθώς και των
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διεθνών και ευρωπαϊκών οργανισμών που
δραστηριοποιούνται σε αυτά τα επίπεδα, θα
διευκολύνει δε την καθιέρωση επαφών, την
ανταλλαγή ορθών πρακτικών μεταξύ των
πόλεων και των περιφερειών και θα
συμβάλλει
στην
προώθηση
της
συνεργασίας μεταξύ τοπικών αρχών αλλά
και μεταξύ περιφερειακών αρχών.

Ευρωπαϊκό έτος 2010
ενάντια στη φτώχεια
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η ισπανική
προεδρία της ΕΕ κήρυξαν την έναρξη του
ευρωπαϊκού
έτους
2010
για
την
καταπολέμηση της φτώχειας και του
κοινωνικού αποκλεισμού. Οι δράσεις του
έτους
είναι
σε
μεγάλο
βαθμό
αποκεντρωμένες και περιλαμβάνουν εθνικά
προγράμματα
που
καταρτίζονται
από
καθεμία από τις 29 συμμετέχουσες χώρες
(τα 27 κράτη μέλη της ΕΕ συν την Ισλανδία
και
τη
Νορβηγία).
Την
εκστρατεία
στηρίζουν σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο
ένας προϋπολογισμός ύψους 17 εκατ. ευρώ
καθώς και εκατοντάδες έργα συνυφασμένα
με τις διάφορες εθνικές προτεραιότητες.
Ο δικτυακός τόπος της εκστρατείας
περιλαμβάνει πλατφόρμα εταίρων για την
τόνωση της δικτύωσης και των κοινών
πρωτοβουλιών
μεταξύ
βασικών
παραγόντων,
όπως
οργανώσεις
της
κοινωνίας των πολιτών, και τοπικών και
περιφερειακών αρχών. Στον δικτυακό τόπο
θα ανακοινώνονται επίσης εκδηλώσεις που
πραγματοποιούνται σε κάθε συμμετέχουσα
χώρα. Για περισσότερες πληροφορίες:
http://www.2010againstpoverty.eu

Το μηνιαίο ενημερωτικό δελτίο της
Ένωσης Δήμων Κύπρου εκδίδεται
μόνο σε ηλεκτρονική μορφή. 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/Documen
ts/Document_List.aspx?DocumentCat
egoryCode=01

Τεύχος 52

ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΝΕΑ - Μηνύματα από τους Δήμους μας

Παλαίμαχοι ποδοσφαιριστές
στον Άγιο Αθανάσιο
Επίσκεψη στο Δήμο Αγίου Αθανασίου
πραγματοποίησαν ο Όμιλος Παλαιμάχων της
ΑΕΛ Λεμεσού και ο Όμιλος Παλαιμάχων της
Τουρκοκυπριακής Τσιετίνγκαγια.
Ως γνωστόν, τα τελευταία χρόνια οι δύο
αυτοί όμιλοι έχουν αναπτύξει μια σειρά από
δραστηριότητες, στην προσπάθεια τους να
προάγουν
μέσω
του
αθλητισμού
τη
συμφιλίωση, τη γνωριμία και ανάπτυξη
σχέσεων μεταξύ των δύο κοινοτήτων.
Τους
παλαίμαχους
ποδοσφαιριστές
υποδέχθηκαν στην αίθουσα συνεδριάσεων
του
Δήμου
ο
Δήμαρχος
Κυριάκος
Χατζηττοφής και μέλη του Δημοτικού
Συμβουλίου Αγίου Αθανασίου, οι οποίοι
εξέφρασαν τη χαρά τους για την ευκαιρία
που τους δόθηκε να συναντηθούν με τους
παλαίμαχους και να γνωρίσουν οι ίδιοι τον
Άγιο Αθανάσιο. Δεν παρέλειψαν να τους
συγχαρούν για τις προσπάθειες που
καταβάλλουν, αξιοποιώντας τον αθλητισμό
και
τα
ιδεώδη
που
υπηρετούν,
συμβάλλοντας έτσι στην ισχυροποίηση των
δεσμών ανάμεσα στις δύο κοινότητες.
Τόσο ο Δήμαρχος, όσο και τα μέλη του
Δημοτικού Συμβουλίου, αναφέρθηκαν στο
διακαή πόθο των προσφύγων συνδημοτών
τους να επιστρέψουν στα χωριά από όπου
κατάγονται.
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Όπως σίγουρα ο ίδιος πόθος ισχύει και για
τους
Τουρκοκύπριους,
που
έχουν
εκτοπισθεί από τα χωριά τους που
βρίσκονται στο νότο, ενώ οι δύο Πρόεδροι
των Ομίλων Παλαιμάχων ευχήθηκαν όπως
με τη λύση οι δύο ομάδες να αγωνισθούν
στο ίδιο Ποδοσφαιρικό πρωτάθλημα.
Παράλληλα, ο Δήμαρχος και το Δημοτικό
Συμβούλιο ευχήθηκαν όπως ευοδωθούν οι
προσπάθειες των κ.κ. Χριστόφια και Ταλάτ
για να καταστεί δυνατή η εξεύρεση λύσης
που να επανενώνει τον τόπο, το λαό, τους
θεσμούς
και
θα
διασφαλίζει
στις
μελλούμενες γενιές ένα ειρηνικό και
ευτυχισμένο μέλλον.
Τους παλαίμαχους χαιρέτισε επίσης και ο
Επαρχιακός Γραμματέας του ΑΚΕΛ Νίκος
Πέτρου που παρευρέθηκε στη συνάντηση,
ενώ ευχαριστίες προς το Δήμαρχο και το
Δημοτικό Συμβούλιο απηύθυναν τόσο ο
Πρόεδρος Παλαιμάχων της Τσιετίνγκαγια
Tozun Tunali, όσο και ο Πρόεδρος
Παλαίμαχων
Σωματείου
ΑΕΛ
Πανίκος
Παπαδόπουλος.

Γιορτή των Ελληνικών
Γραμμάτων 2010
Η
Επιτροπή
Πολιτισμού
του
Δήμου
Αραδίππου διοργάνωσε την καθιερωμένη
γιορτή των Ελληνικών Γραμμάτων, με
ομιλητή τον Καθηγητή Σταύρο Α. Ζένιο,
Πρύτανη του Πανεπιστημίου Κύπρου.
Η
εκδήλωση
πραγματοποιήθηκε
την
Πέμπτη 28 Ιανουαρίου στην αίθουσα
εκδηλώσεων του Δ’ Δημοτικού Σχολείου
Αραδίππου, και το θέμα της ομιλίας του
Πρύτανη ήταν «Οι Τρεις Ιεράρχες και τα
Ελληνικά Γράμματα: Η δύναμη του
διαλόγου». Η εκδήλωση περιλάμβανε
καλλιτεχνικό πρόγραμμα από παιδιά των
εκπαιδευτηρίων της πόλης μας, ενώ
παράλληλα έγινε απόδοση τιμών σε
αφυπηρετήσαντες εκπαιδευτικούς καθώς
και βράβευση μαθητών που πέτυχαν
παγκύπρια ή παγκόσμια διάκριση στους
τομείς των γραμμάτων, της μουσικής και
των τεχνών.
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40 υποτροφίες από το Δήμο
Λαπήθου
Ο Δήμος Λαπήθου και το Πολιτιστικό
Ίδρυμα Λαπήθου διοργάνωσαν με μεγάλη
επιτυχία στις 29 Δεκεμβρίου, στη Λευκωσία,
εκδήλωση στην οποία παραχωρήθηκαν
υποτροφίες – χορηγίες σε 40 πρωτοετείς
φοιτητές που έχουν καταγωγή τη Λάπηθο.
Η εκδήλωση τελούσε υπό την αιγίδα του
Υπουργού Παιδείας και Πολιτισμού κ.
Ανδρέα Δημητρίου.
Το
πρόγραμμα
της
εκδήλωσης
περιελάμβανε ομιλίες από το Δήμαρχο
Λαπήθου και Πρόεδρο του Πολιτιστικού
Ιδρύματος Λαπήθου, κ. Άθω Ελευθερίου,
από τον κ. Ανδρέα Τρακοσσιή εκ μέρους
του Υπουργού Παιδείας και Πολιτισμού, από
το Γιάννο Κρεμμό, Πρόεδρο του Δημοτικού
Συμβουλίου
Νεολαίας
Λαπήθου,
καλλιτεχνικό πρόγραμμα και δεξίωση.
Στο χαιρετισμό του ο Δήμαρχος Λαπήθου
κ. Άθως Ελευθερίου, αφού καλωσόρισε
τους παρευρισκομένους, ανέφερε μεταξύ
άλλων και τα ακόλουθα: «…Στις σημερινές
συνθήκες που βιώνει ο λαός μας, η
μόρφωση και ο πολιτισμός, αποτελούν ένα
από τα βασικότερα εφόδια για τον αγώνα
που διεξάγει για δικαίωση και επιστροφή. Οι
νέοι
μας
αναγνωρίζοντας
αυτή
την
πραγματικότητα συνεχίζουν την παράδοση
της Λαπήθου που θέλει τους πολίτες της να
ενδιαφέρονται για τις επιστήμες, τα
γράμματα και τις τέχνες. Η αναγνώριση και
η
ενίσχυση
των
προσπαθειών
που
καταβάλλουν
οι
νέοι
μας
για
να
εμπλουτίσουν τις γνώσεις και ικανότητες
τους, συνεχίζοντας τις σπουδές τους σε
ανώτερα
και
ανώτατα
εκπαιδευτικά
ιδρύματα αποτελούν για μας πρωταρχικό
στόχο. Η αναγνώριση και η στήριξη των
προσπαθειών τους από τα οργανωμένα
σύνολα της κωμόπολης μας, πιστεύουμε
πως συμβάλλει θετικά στη μετέπειτα
σταδιοδρομία τους…»
Στο χαιρετισμό του, ο Υπουργός Παιδείας
και Πολιτισμού κ. Ανδρέας Δημητρίου,
μεταξύ άλλων ανέφερε:
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«…Η πρωτοβουλία αυτή του Δήμου της
κατεχόμενης Λαπήθου είναι άξια επαίνου
και χαιρετίζεται θερμά από το Υπουργείο
Παιδείας και Πολιτισμού για ποικίλους
λόγους. Καταρχήν η πράξη αυτή παρέχει
κίνητρα στους έφηβούς μας να εντείνουν
τις προσπάθειές τους και να βελτιώσουν τις
επιδόσεις στο σχολείο με στόχο να
εξασφαλίσουν μια υποτροφία, η οποία θα
τους βοηθήσει να σπουδάσουν και να
εκπληρώσουν τα δικά τους όνειρα για τη
ζωή. Πέρα όμως από αυτό η πρωτοβουλία
αυτή του Δήμου Λαπήθου και του
Πολιτιστικού
Ιδρύματος
Λαπήθου
για
παραχώρηση
υποτροφιών
έχει
πια
καθιερωθεί
στις
συνειδήσεις
των
Λαπηθιωτών, αφού αυτή είναι η Πέμπτη
χρονιά εφαρμογής της. Μέσα στις δύσκολες
συνθήκες
της
προσφυγιάς,
τέτοιες
ενέργειες από κατεχόμενους Δήμους,
ενισχύουν
ακόμα
περισσότερο
την
πεποίθηση μας για το δυναμισμό του λαού
μας και την αμετάκλητη απόφαση του να
κρατηθεί σ’ αυτή τη γη και να συνεχίσει να
αγωνίζεται με καρτερία, αισιοδοξία και
επιμονή, ως την ώρα της δικαίωσης και της
λύτρωσης…»

Η
εκδήλωση
ολοκληρώθηκε
με
καλλιτεχνικό πρόγραμμα, με τραγούδια από
την
Ελίζα
Πιστή
και
το
Μιχάλη
Δημοσθένους. Στο τέλος της εκδήλωσης,
τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου
Νεολαίας
είχαν
συνάντηση
με
τους
φοιτητές και συζήτησαν τρόπους ένταξής
τους
στο
Συμβούλιο
Νεολαίας
και
συμμετοχής τους στις εκδηλώσεις του και
γενικά πώς να έρθουν πιο κοντά στα
οργανωμένα σύνολα της Λαπήθου.

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
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