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ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΔΗΜΩΝ ΣΤΑ OPEN DAYS 2009
Η Ένωση Δήμων Κύπρου θα συμμετάσχει
στην 7η εκδήλωση των Open Days, η οποία
θα λάβει χώρα στις Βρυξέλλες, από τις 5
έως τις 8 Οκτωβρίου 2009. Η εκδήλωση θα
έχει ως κεντρικό της θέµα τον τρόπο µε τον
οποίο οι περιφέρειες και οι πόλεις απαντούν
στην παγκόσµια οικονοµική κρίση.
Ο γενικός τίτλος της εκδήλωσης είναι:
«Παγκόσµιες
προκλήσεις,
περιφερειακές
λύσεις» και όλα τα σεµινάρια και οι
εκδηλώσεις
κατηγοριοποιούνται
στις
ακόλουθες τέσσερις προτεραιότητες:
1) Αποκατάσταση
της
ανάπτυξης:
Καινοτοµία στις περιφέρειες και πόλεις
της Ευρώπης
2) Περιφέρειες και κλιµατική αλλαγή: ο
δρόµος της Ευρώπης
3) Εδαφική συνεργασία: ∆ουλεύουµε µαζί
πέρα από τα σύνορα
4) Επιτυγχάνοντας
τα
αποτελέσµατα,
κοιτάζοντας µπροστά: Αξιολόγηση της
πολιτικής συνοχής της ΕΕ και µελλοντικές
προοπτικές
Η εκδήλωση Open Days συνδιοργανώνεται
από την Επιτροπή των Περιφερειών και τη
Γενική ∆ιεύθυνση Περιφερειακής Πολιτικής
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Οι εκδηλώσεις που θα πραγµατοποιηθούν στις
Βρυξέλλες χωρίζονται σε τρεις βασικούς
πυλώνες:
1) 100 συνεδρίες: 30 σεµινάρια
θα
οργανωθούν από τους επίσηµους εταίρους σε
περιφερειακά γραφεία (μεταξύ των οποίων
και το Γραφείο Βρυξελλών της Ένωσης
Δήμων
Κύπρου),
30
σεµινάρια
θα
οργανωθούν από τη Γενική ∆ιεύθυνση
Περιφερειακής Πολιτικής, 30 σεµινάρια θα
οργανωθούν
από
την
Επιτροπή
των
Περιφερειών
και
10
σεµινάρια
θα
οργανωθούν στο πλαίσιο του νέου θεσµού
«OPEN DAYS 2009 – The University». 2)
Επίσηµες
εκδηλώσεις:
τελετή
έναρξης,
επίσηµη
δεξίωση,
συνεδριάσεις
του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και τελετή λήξης.
3) «OPEN DAYS - The Meeting Place»
(έκθεση, συνέδρια, ανεπίσηµες συναντήσεις
και δικτύωση).
Εκτός από τις εκδηλώσεις στις Βρυξέλλες,
κατά τη διάρκεια του Οκτωβρίου κάθε
συμμετέχουσα περιφέρεια ή πόλη καλείται να
οργανώσει τουλάχιστον μια τοπική εκδήλωση
με τίτλο «Η Ευρώπη στην περιφέρεια/πόλη
μας». Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά
με την εκδήλωση OPEN DAYS 2009:
http://ec.europa.eu/regional_policy/conferen
ces/od2009/index.cfm?nmenu=1&sub=200

Σημαντικές Ευρωπαϊκές Εκδηλώσεις Ιουνίου:
16/06/09: Συνεδρίαση Προεδρείου της Επιτρ. των Περιφερειών (ΕτΠ): http://www.cor.europa.eu/
17-18/06/09: Σύνοδος Ολομέλειας της ΕτΠ: http://www.cor.europa.eu/
23/06/09: Συνεδρίαση Επιτροπής COTER της ΕτΠ: http://www.cor.europa.eu/
24/06/09: Συνεδρίαση Επιτροπής RELEX της ΕτΠ: http://www.cor.europa.eu/
26/06/09: Συνεδρίαση Επιτροπής CONST της ΕτΠ: http://www.cor.europa.eu/
30/06/09: Συνεδρίαση Επιτροπής DEVE της ΕτΠ: http://www.cor.europa.eu/

Περισσότερες εκδηλώσεις και συνέδρια της ΕΕ διατίθενται πλέον μέσω της νέας
ιστοσελίδας
«Ημερολόγιο
της
ΕΕ»
(http://europa.eu/eucalendar/)
της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής, από την οποία μπορεί κανείς να ενημερώνεται για το τι
περιλαμβάνει το πρόγραμμα εργασίας των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων τις
επόμενες ημέρες.
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Κυπριακή συμμετοχή στην 4η
Διάσκεψη Επικουρικότητας
Η Επιτροπή των Περιφερειών (ΕτΠ) σε
συνεργασία με τα Κράτη Μέλη και περιφέρειες
της Ευρώπης διοργανώνει σε τακτά χρονικά
διαστήματα «Διασκέψεις Επικουρικότητας». Η
4η
Διάσκεψη
για
την
Επικουρικότητα
πραγματοποιήθηκε στο Μιλάνο υπό την αιγίδα
του Προέδρου της ΕτΠ, κ. Luc Van den
Brande, και του Προέδρου της Περιφέρειας
της Λομβαρδίας, κ. Roberto Formigoni.
Στο επίκεντρο της Διάσκεψης ήταν οι
προκλήσεις της πολυεπίπεδης διακυβέρνησης
και η ανάγκη για συντονισμένες δράσεις που
στοχεύουν στην ενίσχυση της αρχής της
επικουρικότητας σε εθνικό και τοπικό επίπεδο.
Το μήνυμα της Διάσκεψης ήταν το ακόλουθο:
θα πρέπει να προωθήσουμε περαιτέρω και να
υλοποιήσουμε μια πραγματική πολυεπίπεδη
διακυβέρνηση η οποία θα ενσωματώνει και θα
συντονίζει τα διάφορα επίπεδα διακυβέρνησης
και
θα
βασίζεται
στην
αρχή
της
επικουρικότητας αναγνωρίζοντας τον ρόλο,
τις αρμοδιότητες και την ευθύνη των
θεσμικών οργάνων που βρίσκονται πιο κοντά
στον πολίτη.
Η αρχή της επικουρικότητας συνδέεται
άρρηκτα με την πολυεπίπεδη διακυβέρνηση
και στο πλαίσιο συστημάτων διακυβέρνησης
όπου οι αποφάσεις λαμβάνονται σε πολλά
επίπεδα (ευρωπαϊκό, εθνικό ή περιφερειακό/
τοπικό),
διασφαλίζει
ότι
για
κάθε
συγκεκριμένη περίπτωση η απόφαση θα
λαμβάνεται σε εκείνο το επίπεδο που
διασφαλίζει επιτυχέστερη αντιμετώπιση του
υπό εξέταση ζητήματος.
Στο πλαίσιο αυτό, εκπρόσωποι από διάφορα
Κράτη Μέλη παρουσίασαν τοπικές δράσεις,
που μαρτυρούν μια επιτυχή διαχείριση
πολιτικών σε αποκεντρωμένο επίπεδο και
αποδεικνύουν ότι η εφαρμογή της αρχής της
επικουρικότητας είναι ικανή να προσφέρει
απτά αποτελέσματα για τους πολίτες των
πόλεων και των περιφερειών της Ευρώπης
συμβάλλοντας στην επίτευξη των στόχων της
ανταγωνιστικότητας, της αειφορίας και της
ανάπτυξης.
Στη Διάσκεψη έλαβαν μέρος από την Κύπρο,
ο
κ.
Σπύρος
Ελενοδώρου,
Πρόεδρος
Κοινοτικού Συμβουλίου Βορόκλινης και μέλος
της Κυπριακής Αντιπροσωπείας στην ΕτΠ, και
ο Ελευθέριος Λοίζου, Κοινωνιολόγος και
Στέλεχος της Αναπτυξιακής Λάρνακας,
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προκειμένου να παρουσιάσουν το Πρόγραμμα
με τίτλο «Νέοι δρόμοι για τη γυναικεία
απασχόληση στην Κύπρο». Το πρόγραμμα
αυτό είχε βραβευτεί με την κατάταξη του στη
δεύτερη θέση, στα Ευρωπαϊκά Βραβεία το
2006 και είχε επιλεγεί να παρουσιαστεί στη
Διάσκεψη, σαν βέλτιστη πρακτική για την
επικουρικότητα της Αυτοδιοίκησης στα θέματα
της απασχόλησης των γυναικών.
Ο κ. Λοΐζου αναφέρθηκε στις δράσεις του
προγράμματος, που ήταν μεταξύ άλλων η
επαγγελματική κατάρτιση των γυναικών, η
δημιουργία δικτύου Μεντόρων, η δημιουργία
υποδομών υποστήριξης των γυναικών και η
διοργάνωση
εθνικού
φόρουμ
με
την
καθιέρωση
εθνικού
βραβείου
επιχειρηματικότητας σε επιχειρήσεις που
τηρούν τους κανόνες για την ισότητα των δύο
φύλων και τη συμφιλίωση επαγγελματικής και
οικογενειακής ζωής για τις εργαζόμενες.
Ο κ. Ελενοδώρου αναφέρθηκε επίσης στην
ενθάρρυνση της σύστασης και την υποστήριξη
του Συλλόγου Γυναικών Υπαίθρου Λάρνακας
και εξήγησε τους στόχους του Συλλόγου.
Έκανε ακόμα αναφορά στις περιφερειακές
δομές
κοινωνικής
πολιτικής
που
έχει
δημιουργήσει η Αναπτυξιακή Λάρνακας, με
στόχο να απελευθερώσει τις γυναίκες για να
μπορέσουν να επανενταχθούν στην εργασία,
και κατέληξε λέγοντας: «Η Αυτοδιοίκηση από
τη φύση της είναι εργοδότης, δημιουργεί
θέσεις εργασίας και προσφέρει απασχόληση,
άρα πρέπει και αυτή να τηρεί τους κανόνες
της ισότητας των δύο φύλων και της
συμφιλίωσης επαγγελματικής - οικογενειακής
ζωής για τις εργαζόμενες γυναίκες».
Στο πλαίσιο του συνεδρίου πραγματοποιήθηκε
και η 2η συνάντηση των μελών του δικτύου
παρακολούθησης της επικουρικότητας, το
οποίο αριθμεί 96 εταίρους από 26 Κράτη Μέλη
της ΕΕ. Από Κυπριακής πλευράς, στο Δίκτυο
συμμετέχει η Ένωση Δήμων. Το Δίκτυο
αποτελεί εργαλείο για την άντληση και
ανταλλαγή πληροφοριών για τη νομοθετική
διαδικασία της ΕΕ μεταξύ των συμμετεχόντων,
ενώ επιτρέπει και την ενεργό συμμετοχή τους
στη διαδικασία αυτή μέσω της δυνατότητας
υποβολής προς την ΕτΠ παρατηρήσεων
σχετικών με την επικουρικότητα και την
αναλογικότητα
είτε
επί
οποιασδήποτε
πρότασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αποτελεί
αντικείμενο γνωμοδότησης της ΕτΠ (ανοικτές
διαβουλεύσεις),
είτε
επί συγκεκριμένων
προτάσεων κατόπιν πρωτοβουλίας του μέλους
της
ΕτΠ
που
έχει
οριστεί
εισηγητής
(στοχευμένες διαβουλεύσεις του Δικτύου).
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Συνεδρίαση της Επιτροπής
CONST της ΕτΠ

Συνεδρίαση της Επιτροπής
EDUC της ΕτΠ

Η
18η
συνεδρίαση
της
επιτροπής
«ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΑ
ΘΕΜΑΤΑ,
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ
ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΑΙ ΧΩΡΟΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ,
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ» (Επιτροπή
CONST) πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες
στις 6 Μαΐου. Στις εργασίες της επιτροπής
συμμετείχαν
ως
μέλη
της
Κυπριακής
Αντιπροσωπείας στην ΕτΠ ο κ. Χαράλαμπος
Πίττας, Δήμαρχος Μόρφου και ο κ. Γεώργιος
Ιακώβου, Πρόεδρος Κοινοτικού Συμβουλίου
Αγίων Τριμιθιάς.

Η
17η
συνεδρίαση
της
επιτροπής
«ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ, ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ»-EDUC
(Επιτροπή EDUC) πραγματοποιήθηκε στο
Λίντζ (Αυστρία) στις 12 Μαΐου παράλληλα με
το συνέδριο «Δημιουργικοί κλάδοι και
Καινοτομία» που διοργανώθηκε στις 11
Μαΐου. Στις εργασίες τόσο της επιτροπής όσο
και του συνεδρίου συμμετείχαν ως μέλη της
Κυπριακής Αντιπροσωπείας στην ΕτΠ ο κ.
Κυριάκος Χατζηττοφής, Δήμαρχος Αγίου
Αθανασίου και ο κ. Κώστας Χατζηκακού,
Δημοτικός Σύμβουλος Αμμοχώστου.

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης ορίστηκαν
εισηγητές για μελλοντικές γνωμοδοτήσεις και
έγινε παρουσίαση των ακόλουθων σχεδίων
γνωμοδότησης από τους εισηγητές:






«Λευκή Βίβλος για την Πολυεπίπεδη
Διακυβέρνηση».
«Ενίσχυση της παγκόσμιας προσέγγισης
της
μετανάστευσης:
βελτίωση
του
συντονισμού, της συνοχής και των
συνεργειών».
«Το
μελλοντικό
ευρωπαϊκό
κοινό
καθεστώς ασύλου ΙΙ».
«Βελτίωση της νομοθεσίας για το 20072008».

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης ορίστηκαν
εισηγητές για μελλοντικές γνωμοδοτήσεις και
έγινε παρουσίαση των ακόλουθων σχεδίων
γνωμοδότησης από τους εισηγητές:


Συνεδρίαση της Επιτροπής
DEVE της ΕτΠ
Η 17η συνεδρίαση της επιτροπής «ΒΙΩΣΙΜΗ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ» (Επιτροπή DEVE) έλαβε χώρα
στις Βρυξέλλες στις 7 Μαΐου. Στις εργασίες
της επιτροπής συμμετείχε ως μέλος της
Κυπριακής Αντιπροσωπείας στην ΕτΠ ο κ.
Νίκος
Καλλής,
Πρόεδρος
Κοινοτικού
Συμβουλίου Ζωοπηγής.
Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης ορίστηκαν
εισηγητές για μελλοντικές γνωμοδοτήσεις και
έγινε παρουσίαση των ακόλουθων σχεδίων
γνωμοδότησης από τους εισηγητές:
 «Νέα ώθηση για να ανακοπεί η απώλεια
βιοποικιλότητας»
 «Πράσινη Βίβλος για τη διαχείριση των
βιολογικών αποβλήτων στην Ευρωπαϊκή
Ένωση»
 «Λευκή Βίβλος για την προσαρμογή στις
δυσμενείς επιπτώσεις της αλλαγής του
κλίματος»
 «Κοινοτικό Σύστημα Ελέγχου της Αλιείας»
 «Απλοποιημένη Κοινή Γεωργική Πολιτική
για την Ευρώπη – προς όφελος όλων».






Παρουσίαση της επιτροπής πολιτισμού και
εκπαίδευσης του Κογκρέσου Τοπικών και
Περιφερειακών Αρχών του Συμβουλίου
της Ευρώπης. Στο σημείο αυτό, ο κ.
Χατζηττοφής υπογράμμισε ότι ενώ η
Κύπρος είναι μέλος της ΕΕ, στη μισή
επικράτειά της δεν εφαρμόζεται το
κοινοτικό κεκτημένο λόγω της παρουσίας
του Τουρκικού στρατού. Τονίζοντας τις
προσπάθειες των δύο κοινοτήτων για
επαναπροσέγγιση ανέφερε το ρόλο της
εκπαίδευσης και τις πρωτοβουλίες που
δασκάλοι και στις δύο κοινότητες έχουν
αναλάβει
για
να
ξεπεραστούν
τα
προβλήματα του παρελθόντος και να
ενισχυθεί η συνεργασία και πρότεινε την
διοργάνωση σεμιναρίων προς στήριξη
αυτών των προσπαθειών.
Εκστρατεία για την καθιέρωση του θεσμού
της Ευρωπαϊκής Πολιτιστικής Περιφέρειας
Ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με ένα
επικαιροποιημένο στρατηγικό πλαίσιο για
την
ευρωπαϊκή
συνεργασία
στην
εκπαίδευση και την κατάρτιση.
«Περιφερειακές
προοπτικές
για
την
ανάπτυξη
της
παιδείας
και
της
εκπαίδευσης στην ΕΕ». Ο κ. Χατζηττοφής
αναφέρθηκε στο θεσμό του «ανοικτού
σχολείου» που έχει αναπτυχθεί στο Δήμο
Αγίου
Αθανασίου
και
στο
οποίο
συμμετέχουν περί τα 400 άτομα όλων των
ηλικιών.
Υποστήριξε
ακόμη
ότι
οι
εκπρόσωποι της Τοπικής Αυτοδιοίκησης,
πρέπει να κινηθούν με αποδοτικές
χρηματοδοτήσεις και εισηγήσεις σ’ αυτόν
τον τομέα γιατί στο χώρο σχολικής
εκπαίδευσης η κατάσταση είναι ήδη καλή.
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Συνάντηση της Θεσμικής
Επιτροπής του Κογκρέσου
Συνάντηση της Θεσμικής Επιτροπής του
Κογκρέσου Τοπικών Αρχών και Περιφερειών
διεξήχθη στο Στρασβούργο στις 15 Μαΐου.
Στη συνάντηση συμμετείχε εκπροσωπώντας
την Κύπρο, η κ. Ειρήνη Λοιζίδου, δημοτικός
σύμβουλος Έγκωμης.
Ένα από τα βασικά θέματα της συνάντησης,
αφορούσε την πορεία της Ευρωπαϊκής Χάρτας
Περιφερειακής
Δημοκρατίας,
η
οποία
υιοθετήθηκε από το Κογκρέσο το Νοέμβριο
του 2008. Ο εισηγητής σχετικά με την
περιφερειακή αποκέντρωση, ενημέρωσε τα
μέλη της Επιτροπής, ως προς τις αποφάσεις
που έλαβε στις 22-24 Απριλίου η Ευρωπαϊκή
Επιτροπή για την Τοπική και Περιφερειακή
Δημοκρατία (European Committee on Local
and Regional Democracy - CDLR). Οι
αποφάσεις αυτές αφορούν κυρίως την
προετοιμασία ενός νέου πλαισίου αναφοράς
για την περιφερειακή δημοκρατία, το οποίο θα
βασίζεται στις αρχές του Ελσίνκι για την
περιφερειακή αυτοδιοίκηση, οι οποίες έχουν
τόσο
από
τους
Ευρωπαίους
εγκριθεί
Υπουργούς, υπεύθυνους για την Τοπική και
Περιφερειακή διοίκηση το 2002, όσο και από
την Επιτροπή Υπουργών του ΣτΕ, σύμφωνα
με τη σύσταση του 2004 για εδαφικές
μεταρρυθμίσεις.
Κύριος στόχος του νέου πλαισίου, το οποίο
αναμένεται να εγκριθεί από τους Ευρωπαίους
Υπουργούς στην ερχόμενη συνάντηση τους
στην Ουτρέχτη (Ολλανδία) το Νοέμβριο του
2009,
είναι
η
καθοδήγηση
θεσμικών
μεταρρυθμίσεων σε περιφερειακό επίπεδο, με
απώτερο
στόχο
τη
δημιουργία
νέων
περιφερειών. Θα περιλαμβάνει, άρα, τις
διαδικαστικές πτυχές όσον αφορά την
ανάληψη περιφερειακών μεταρρυθμίσεων.
Βασικότερο ίσως θέμα της συνάντησης,
αποτέλεσε η υιοθέτηση της έκθεσης αναφοράς
για την Τοπική και Περιφερειακή Δημοκρατία
στη Τουρκία. Οι εισηγητές Anders KNAPE
(Σουηδία) και Herwig VAN STAA (Αυστρία),
παρουσίασαν μια λεπτομερή έκθεση γύρω από
τη διαδικασία εκδημοκρατισμού που έχει
ξεκινήσει στην Τουρκία, η όποια ωστόσο δεν
φαίνεται να έχει φτάσει σε ικανοποιητικά για
το Κογκρέσο επίπεδα. Αξίζει να σημειωθεί ότι
η επίσκεψη έλεγχου (monitoring) είχε αρχικά
προγραμματιστεί για το Σεπτέμβριο 2008,
μετά όμως από άρνηση της Τουρκιάς να
δεχτεί τους ειδικούς του Κογκρέσου, η
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επίσκεψη αυτή έγινε τελικά τον Ιανουάριο του
2009.
Η κατάσταση της Τοπικής και Περιφερειακής
Δημοκρατίας
στην
Τουρκία
έχει
επανειλημμένα
αποτελέσει
αντικείμενο
μελέτης για το Κογκρέσο. Κάποια από τα
γενικά συμπεράσματα της παρούσας έκθεσης,
είναι ότι παρόλο που παρατηρείται μια γενική
βούληση για την προώθηση αλλαγών, η
διαδικασία μεταρρύθμισης που ξεκίνησε το
2004-2005, έχει επιβραδυνθεί. Ιδιαίτερη
αναφορά γίνεται στη διοικητική κηδεμονία
που προωθεί το άρθρο 127 του Συντάγματος
της Τουρκικής Δημοκρατίας, το οποίο
αποτελεί σοβαρό εμπόδιο στο γενικό τουρκικό
πρόγραμμα διοικητικής αποκέντρωσης. Επίσης
το Κογκρέσο παρατηρεί ότι δεν έχουν ακόμη
παρθεί μέτρα για την εφαρμογή της σύστασης
229 του 2007, η οποία επιτρέπει στα δημοτικά
συμβούλια να χρησιμοποιούν γλώσσες εκτός
από την τουρκική, όσον αφορά την παροχή
δημόσιων υπηρεσιών χωρίς φόβο πολιτικών
επιπτώσεων εναντίον τους. Τέλος, οι ειδικές
Επαρχιακές Υπηρεσίες, (Special Provincial
Administrations)
δεν
έχουν
καθόλου
πρόσβαση σε «δικούς τους πόρους» για τη
δική τους χρηματοδότηση, ποσό της οποίας
ποικίλει ανάλογα, από επαρχία σε επαρχία.
Με βάση αυτά τα συμπεράσματα οι εισηγητές
παρέθεσαν στη συνέχεια συστάσεις ως προς
τη βελτίωση της κατάστασης. Μετά από
κάποιες τροπολογίες, οι οποίες ζητήθηκαν από
τους Τούρκους συναδέλφους, τόσο η έκθεση
όσο και οι προτάσεις των εισηγητών
υιοθετήθηκαν από την Επιτροπή.
Ακολούθησε συζήτηση για το ρόλο των
Τοπικών και Περιφερειακών αρχών ως προς
την
υπεράσπιση
των
ανθρωπίνων
δικαιωμάτων. Στη συζήτηση συμμετείχαν πέρα
από τα μέλη της Επιτροπής, αντιπρόσωποι του
Ευρωπαϊκού
Δικαστηρίου
Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων, καθώς και μέλη της Σουηδικής
κυβέρνησης, που ασχολούνται με το θέμα
εφαρμογής των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.
Εξίσου σημαντικό ήταν και το θέμα της
διασυνοριακής
συνεργασίας,
η
οποία
προωθείται πολύ από το Συμβούλιο της
Ευρώπης. Τέλος έγινε ενημέρωση για την
Ευρωπαϊκή Εβδομάδας Τοπικής Δημοκρατίας
(ELDW).
Η
εβδομάδα
αυτή
έχει
προγραμματισθεί γύρω στις 15 Οκτωβρίου
2009 και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να
εγγραφούν
μέσα
από
την
ιστοσελίδα
www.coe.int/demoweek.
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25ο ετήσιο συνέδριο ΠΣΕΚΑ
Μετά από δεκαήμερη παραμονή στις ΗΠΑ
επέστρεψε
στην
Κύπρο
η
Τριμελής
αντιπροσωπεία της Επιτροπής Κατεχομένων
Δήμων αποτελούμενη από τον Πρόεδρο της
Επιτροπής – Δήμαρχο Αμμοχώστου κ. Αλέξη
Γαλανό, το Δήμαρχο Λευκονοίκου κ. Μιχάλη
Πήλικο και το Δήμαρχο Ακανθούς κ. Σάββα
Σαββίδη.
Οι τρεις Δήμαρχοι ήταν προσκεκλημένοι στο
25ο ετήσιο Συνέδριο που διοργάνωσε η
Παγκύπρια Συντονιστική Επιτροπή Κυπριακού
Αγώνα (ΠΣΕΚΑ) για θέματα Ελληνισμού και
Ορθοδοξίας. Στην Ουάσιγκτον τους δόθηκε η
ευκαιρία για σειρά επαφών με παράγοντες της
Ομογένειας, μέλη της Γερουσίας και του
Κογκρέσου και με αξιωματούχους του
Αμερικανικού Υπουργείου Εξωτερικών.
Η τριμελής αποστολή συνέχισε τις επαφές της
στη Νέα Υόρκη όπου είχε συναντήσεις με τον
Αρχιεπίσκοπο Αμερικής Ιάκωβο, το Δήμαρχο
της Νέας Υόρκης κ. Μπλούμπερκ, τον βοηθό
Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ κ. Λε Ρουά και με
παράγοντες της Κυπριακής παροικίας της Νέας
Υόρκης.
Σε εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στην
Αστόρια της Νέας Υόρκης οι τρεις Δήμαρχοι
τιμήθηκαν με αναμνηστικές πλακέτες από τις
Οργανώσεις της Ελληνικής Ομογένειας στην
Αμερική.
Στην
εκδήλωση,
η
οποία
διοργανώθηκε από την Κυπριακή Ομοσπονδία
Αμερικής και την ΠΣΕΚΑ με τη συμμετοχή των
Προέδρων
και
μελών
των
κυπριακών
Σωματείων
Νέας
Υόρκης,
παρέστη
ο
Διευθυντής της Διεύθυνσης Αποδήμων του
Υπουργείου
Εξωτερικών,
Πρέσβης
κ.
Χαράλαμπος Ιωαννίδης.
Τους Δήμαρχους καλωσόρισαν ο κ. Φίλιπ
Κρίστοφερ εκ μέρους της ΠΣΕΚΑ και του
Παγκύπριου Συνδέσμου Αμερικής και ο κ.
Πανίκος Παπανικολάου εκ μέρους της
Κυπριακής Ομοσπονδίας Αμερικής, οι οποίοι
τόνισαν ότι στο πρόσωπο των Δημάρχων των
κατεχομένων Δήμων εκπροσωπείται όλος ο
προσφυγικός κόσμος και εκφράζεται η
επιθυμία όλων μας για μια δίκαιη λύση του
και
επιστροφή
όλων
των
Κυπριακού
προσφύγων στις πατρογονικές τους εστίες. Η
ομογένεια σύσσωμη, υπογράμμισαν, τάσσεται
στο πλευρό τους και αγωνίζεται μαζί τους
μέχρι τη δικαίωση των αγώνων τους και έως
ότου πνεύσει αέρας ελευθερίας στους δήμους
και τις κοινότητες που εκπροσωπούν.
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Στις ομιλίες τους οι τρεις Δήμαρχοι εξήραν το
ρόλο της ομογένειας στην προώθηση της
υπόθεσης
της
Κύπρου
στις
Ηνωμένες
Πολιτείες. Όλοι αναφέρθηκαν εγκωμιαστικά
στον Παγκύπριο Σύνδεσμο Αμερικής, ένα από
τα πρώτα σωματεία που είχαν ιδρυθεί μετά
την τουρκική εισβολή και που πρωτοστάτησε
στους αγώνες και στις κινητοποιήσεις στα
πρώτα δύσκολα χρόνια της εισβολής.
Ο Δήμαρχος Λευκονοίκου κ. Μιχάλης Πήλικος
είπε ότι αφορμή για την επίσκεψη του στις
ΗΠΑ ήταν το συνέδριο της ΠΣΕΚΑ και τόνισε
ότι ήταν μια ευχάριστη έκπληξη γι’ αυτόν η
δύναμη και ο βαθμός οργάνωσης της
κυπριακής παροικίας στην Αμερική. Εξέφρασε
την ελπίδα το επόμενο συναπάντημα με την
ομογένεια να γίνει αφού προηγηθεί μια λύση
και να συζητούν «όχι το πώς να βρεθεί μια
λύση αλλά το πώς να κάνουμε μια καλύτερη
πατρίδα για όλους μας».
Ακολούθως ο Δήμαρχος της κατεχόμενης
Ακανθούς τόνισε τη βαρύτητα που έχει ο
αμερικανικός παράγοντας στις προσπάθειες
λύσης και εξέφρασε την πίστη ότι όταν όλοι
είμαστε ενωμένοι σε ένα κοινό σκοπό και
στόχο και ασκώντας πιέσεις εκεί που πρέπει
τότε ίσως να υπάρξει ένα καλύτερο μέλλον
για την Κύπρο και τη σκλαβωμένη Ακανθού.
Ο Δήμαρχος της Αμμοχώστου κ. Αλέξης
Γαλανός στην ομιλία του τόνισε ότι η
δημαρχία
του
κατεχόμενου
Δήμου
Αμμοχώστου είναι ένας μόχθος αγάπης και
ένας αγώνας όχι μόνο για την Αμμόχωστο
αλλά για όλο τον προσφυγικό κόσμο και ότι η
Αμμόχωστος έχει καταστεί σύμβολο στον
αγώνα για επιστροφή. Ο κ. Γαλανός σημείωσε
ότι έχουν γίνει ενέργειες προς την πλευρά του
Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ για να αποστείλει
κλιμάκιο εμπειρογνωμόνων να αποτιμήσουν
το κόστος της ανοικοδόμησης της πόλης και
ότι υπάρχει μια θετική προσέγγιση στην
πρόταση αυτή.
Ο κ. Γαλανός υπογράμμισε στη συνέχεια ότι
το Κυπριακό δεν μπορεί να παραμείνει εσαεί
άλυτο γιατί η διαίρεση της Κύπρου δεν είναι
προς το συμφέρον της Δύσης. Η λύση που θα
βρεθεί θα είναι ένας συμβιβασμός αλλά δεν
γίνεται να βρεθεί, τόνισε, συμβιβασμός με
παραμονή στρατευμάτων και εγγυήσεων.
Στην
εκδήλωση
απηύθυναν
επίσης
χαιρετισμούς ο Διευθυντής της Διεύθυνσης
Αποδήμων Πρέσβης κ. Χαράλαμπος Ιωαννίδης
και
ο
Γενικός
Πρόξενος
κ.
Ανδρέας
Παναγιώτου.
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Επίσημοι έλεγχοι τροφίμων
και επιχειρήσεων τροφίμων
Την Τρίτη 26 Μαΐου, σε ειδική συνάντηση που
πραγματοποιήθηκε στο Υπουργείο Υγείας,
υπογράφηκε το Πλαίσιο Συνεργασίας για τη
διεξαγωγή Επισήμων Ελέγχων τροφίμων και
επιχειρήσεων
τροφίμων,
από
τον
Προϊστάμενο των Υγειονομικών Υπηρεσιών
του Υπουργείου Υγείας κ. Γιώργο Γιωργαλλά
και το Γραμματέα της Ένωσης Δήμων Κύπρου
κ. Γιάννη Αντωνιάδη.
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Αρχών», την Παρασκευή 22 Μαΐου στη
Γεροσκήπου. Τους εκπροσώπους των Τοπικών
Αρχών καλωσόρισε ο Πρόεδρος της Ένωσης
Δήμων, κ. Ανδρέας Χρίστου.
Ομιλητές στην ημερίδα ήταν ο δρ Στέλιος
Χειμώνας,
Διευθυντής
Τμήματος
Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών του Υπουργείου
Συγκοινωνιών και Έργων, ο δρ Στέλιος
Χριστοφίδης, Ανώτερος Ιατροφυσικός του
Υπουργείου Υγείας, ο κ. Αντρέας Ασσιώτης,
Έπαρχος
Κερύνειας,
Προϊστάμενος
για
Πολεοδομικά
Θέματα
του
Υπουργείου
Εσωτερικών, ο δρ Κώστας Παπασταύρος,
Ανώτερος Λειτουργός Περιβάλλοντος του
Υπουργείου Γεωργίας και Φυσικών Πόρων και
ο δρ Φίλιππος Κωνσταντίνου καθηγητής
Μετσοβίου Πολυτεχνείου.
Οι ομιλητές ανέπτυξαν θέματα που αφορούν
την τεχνολογία των κεραιών και των δικτύων
κινητής τηλεφωνίας, τις μεθόδους μέτρησης
των ηλεκτρομαγνητικών πεδίων (ΗΜΠ) και τις
πιθανές επιδράσεις στην ανθρώπινη υγεία και
στο περιβάλλον, καθώς και θέματα που
αφορούν την αδειοδότηση των κεραιών.

Το Πλαίσιο Συνεργασίας περιλαμβάνει κώδικα
πρακτικής για τις διαδικασίες και τα έντυπα
που θα χρησιμοποιούνται για την ομοιόμορφη
διεξαγωγή Επίσημων Ελέγχων, από τις
Υγειονομικές Υπηρεσίες του Υπουργείου
Υγείας και τους οκτώ συνεργαζόμενους
Δήμους (Λευκωσίας, Λεμεσού, Λάρνακας,
Πάφου, Στροβόλου, Λακατάμιας, Έγκωμης και
Γερμασόγειας), στους οποίους επί του
παρόντος έχει ανατεθεί η εξουσία αυτή, από
την αρμόδια αρχή που είναι το Υπουργείο
Υγείας.
Το Πλαίσιο Συνεργασίας έχει ετοιμαστεί από
μικτή Ομάδα Εργασίας, η οποία αποτελείτο
από τους κ.κ. Ευάγελλο Ευαγγέλου και
Ανδρέα Νεάρχου από πλευράς Υπουργείου
Υγείας και τους κ.κ. Γιώργο Τσιάκκα, Φάνο
Παναγή και Αργύρη Αργυρού από πλευράς
Δήμων.

Hμερίδα ενημέρωσης για την
κινητή τηλεφωνία
Η Ένωση Δήμων Κύπρου, σε συνεργασία με
τους Δήμους Πάφου και Γεροσκήπου και με τη
συμμετοχή όλων των Δήμων της Επαρχίας
Πάφου, διοργάνωσε ημερίδα με θέμα «Κινητή
τηλεφωνία:
Σύγχρονες
Απαιτήσεις/
Προβληματισμοί. Ο ρόλος των Τοπικών
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Οι εκπρόσωποι των Υπουργείων τόνισαν ότι η
ευθύνη για τον έλεγχο της έκθεσης σε
ηλεκτρομαγνητικά πεδία ανήκει στο Τμήμα
Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών του Υπουργείου
Συγκοινωνιών και Έργων, για τον καθορισμό
των εθνικών ορίων έκθεσης στο Υπουργείο
Υγείας, για τον πολεοδομικό και οικοδομικό
έλεγχο στις Πολεοδομικές και Οικοδομικές
Αρχές αντίστοιχα, ενώ ο εκπρόσωπος του
Υπουργείου
Γεωργίας
αναφέρθηκε
στις
περιβαλλοντικές
επιπτώσεις
από
τις
εγκαταστάσεις κεραιών κινητής τηλεφωνίας.
Τις
ομιλίες
ακολούθησε
συζήτηση
και
απαντήθηκαν ερωτήματα των εκπροσώπων
των Τοπικών Αρχών σχετικά με τις ανησυχίες
τους για τη λειτουργία των κεραιών κινητής
τηλεφωνίας, στη βάση επιστημονικών και
τεκμηριωμένων μελετών.
Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, έγινε
ιδιαίτερη αναφορά στο ρόλο των Τοπικών
Αρχών,
που
είναι
η
ισορροπημένη
αντιμετώπιση
των
ζητημάτων
που
προκύπτουν με την εξέλιξη της τεχνολογίας,
λαμβάνοντας υπόψη, ακόμα και τις έντονες
απόψεις
ή
έγνοιες
των
δημοτών,
προσφέροντάς
τους
σωστή
ενημέρωση.
Τονίστηκε ότι οι Τοπικές Αρχές πρέπει να
εφαρμόζουν το μέρος της νομοθεσίας που
τους ανήκει, μέσα στα πλαίσια που, ως κράτος
- μέλος της ΕΕ, έχουμε αναλάβει.
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Φόρουμ για τις διαιρεμένες
πόλεις στη Λευκωσία;

Εκδηλώσεις για την
Ευρωπαϊκή Ημέρα Γειτόνων

Αντιπροσωπεία αποτελούμενη από μέλη της
Ελληνοκυπριακής και της Τουρκοκυπριακής
κοινότητας της Λευκωσίας συμμετείχαν σε ένα
υψηλού επιπέδου φόρουμ στη Βοστώνη, των
ΗΠΑ, από τις 14 μέχρι 16 Απριλίου. Η
Δήμαρχος Λευκωσίας Ελένη Μαύρου, η
Δημοτική Σύμβουλος Σούλα Κολακίδου, ο
πρώην
Δήμαρχος
Λευκωσίας
Λέλλος
Δημητριάδης και ο Μάριος Μιχαηλίδης μέλος
μη κυβερνητικού οργανισμού της Κύπρου
με
αντιπροσωπεία
της
συναντήθηκαν
Τουρκοκυπριακής Κοινότητας αποτελούμενη
από τον Tolga Cagakan, τον Mustafa Akinci
και την Deniz Birinci.

Όπως
κάθε
χρόνο,
έτσι
και
φέτος
πραγματοποιήθηκε η γιορτή της Ευρωπαϊκής
ημέρας Γειτόνων. Για πρώτη φορά μάλιστα
φέτος, με πρωτοβουλία του Δήμου Λευκάρων
η γιορτή έγινε την Τρίτη 26 Μαίου 2009 στην
αυλή του Δημοτικού Σχολείου.

Συνολικά 36 δήμαρχοι, υπουργοί, σύμβουλοι,
ανώτεροι
υπάλληλοι
και
μέλη
μη
κυβερνητικών οργανώσεων από τις πόλεις
Derry / Londonderry (Βόρεια Ιρλανδία),
Λευκωσία (Κύπρος), Mitrovica (Σερβία /
Κόσοβο) και Kirkuk (Ιράκ / Κουρδιστάν)
συζήτησαν για τρεις ημέρες τις σύνθετες
προκλήσεις που κάθε διαιρεμένη πόλη
παρουσιάζει.

Μιλώντας στο Φόρουμ, η Δήμαρχος κυρία
Μαύρου και η Δημοτική Σύμβουλος Σούλα
Κολακίδου ανέφεραν: «αναγνωρίζουμε τα
οφέλη από μια τέτοια συνάντηση με την
ανταλλαγή εμπειριών και τη γνώση των
καλύτερων
πρακτικών,
μεταξύ
των
κοινοτήτων μας στην Κύπρο και μεταξύ
άλλων πόλεων που βρίσκονται σε τέτοιες
καταστάσεις. [...] Θεωρούμε σημαντική τη
συμμετοχή μας σε αυτό το φόρουμ για την
προώθηση
στο
μέλλον
διαφόρων
προγραμμάτων. Θα επιθυμούσαμε μάλιστα να
διερευνήσουμε
τη
δυνατότητα
μιας
μελλοντικής διάσκεψης του φόρουμ, στην
πόλη μας».

Η
Λευκωσία
συμμετείχε
επίσης
στην
Ευρωπαϊκή ημέρα Γειτόνων προσκαλώντας
τους
δημότες
να
συμμετάσχουν
στις
εκδηλώσεις που έγιναν στις 23 Μαΐου στο
Καϊμακλί στην οδό Θερμοπυλών, στο Α’
Δημοτικό Σχολείο και στον Άγιο Ανδρέα, στην
οδό Ελευθερίου Βενιζέλου.
Ο θεσμός αυτός, χρόνο με το χρόνο
εξαπλώνεται σε όλες τις χώρες της Ευρώπης
και συμμετέχουν γειτονιές από μεγάλο αριθμό
πόλεων.
Την εξαγγελία της έναρξης των εκδηλώσεων
σε πανευρωπαϊκό επίπεδο έκανε από τη
Λευκωσία ο Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής
Ομοσπονδίας Τοπικής Αλληλεγγύης κύριος
Atanase Perifan που βρέθηκε ειδικά για το
σκοπό αυτό στη Λευκωσία. Ο κύριος Perifan
μάλιστα παρέδωσε ειδικό δίπλωμα στη
Δήμαρχο Λευκωσίας Ελένη Μαύρου για την
προώθηση μιας φιλικής και με συνοχή πόλης.

Τις εκδηλώσεις για τη γιορτή της Ευρωπαϊκής
ημέρας Γειτόνων προωθεί ο Σύνδεσμος «το
Σπίτι της Ευρώπης στην Κύπρο» και γίνονται
με τη συνεργασία του Δήμου Λευκωσίας και
του Γραφείου Ευρωκοινοβουλίου στην Κύπρο.
Ειδική αναφορά στις εκδηλώσεις έκανε η
Πρόεδρος του Συνδέσμου «το Σπίτι της
Ευρώπης στην Κύπρο» κυρία Μαίρη Πύργου
και ο Επικεφαλής του Γραφείου του
Ευρωκοινοβουλίου στην Κύπρο, κύριος Τάσος
Γεωργίου.
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Συνέδριο Κοινοπολιτείας για
την Τοπική Αυτοδιοίκηση

Σημείωμα του δρ. Ανδρέα Χατζηλοϊζου Δημάρχου Αγίου Δομετίου.

Το συνέδριο των Κρατών Μελών της
Κοινοπολιτείας για την Τοπική Αυτοδιοίκηση
έχει γίνει θεσμός. Γίνεται κάθε δύο χρόνια και
πολλοί
πολιτικοί
ενδιαφέρονται
να
το
παρακολουθήσουν, να ανταλλάξουν εμπειρίες
και να μάθουν από τους συνεργάτες τους νέες
μεθόδους και διαδικασίες πολιτικής και
διοίκησης, οι οποίες μπορούν να ωφελήσουν
τις Αυτοδιοικήσεις τους.

5/2009

Πρέπει να διασφαλίσουμε ότι ανεξάρτητα από
την οικονομική κρίση και αλλαγή κλίματος,
περιβαλλοντικές συνθήκες που μαστίζουν τον
κόσμο, το όραμά μας για βελτίωση των
υπηρεσιών στην Κοινότητα δεν θα επηρεαστεί
αλλά θα συνεχιστεί και στα 53 Κράτη Μέλη
της Κοινοπολιτείας.
Θέματα:
1. Τοπική Αυτοδιοίκηση
2. Χρηματοδότηση Τοπικών Αρχών
3. Δημοκρατία και αξίες
4. Βελτίωση απόδοσης
5. Συνεχιζόμενη διαχρονική βελτίωση.

Ένα πλαίσιο Στρατηγικής το οποίο έγινε
Για φέτος το σύνθημα ήταν «Βελτιώνοντας αποδεκτό κατά το Συνέδριο είναι το
την Τοπική Αυτοδιοίκηση – Το όραμα της ακόλουθο:
Κοινοπολιτείας». Η Τοπική Αυτοδιοίκηση, ως
φορέας που είναι ο πιο κοντινός στην - Δυναμώνοντας την Τοπική Αυτοδιοίκηση με
κοινωνία
προσφέροντας
τις
αναγκαίες
εκλελεγμένους συμβούλους. Πίεση από την
υπηρεσίες, κρίνεται πάντοτε πώς προσφέρει,
Τοπική
Αυτοδιοίκηση
για
οικονομική
πώς διοικεί και πώς δημιουργεί καλύτερες
στήριξη. Να μεταφερθούν κονδύλια από
συνθήκες διαβίωσης σε όσον το δυνατόν πιο
την Κεντρική Κυβέρνηση στην Τοπική
βραχυπρόθεσμη χρονική περίοδο, έτσι που το
Αυτοδιοίκηση.
όφελος να είναι ουσιαστικότερο.
- Η Τοπική Αυτοδιοίκηση να ακούει και να
ανταποκρίνεται στις τοπικές ανάγκες. Να
δοθεί σημασία στη γυναίκα, στη νεολαία,
στους ηλικιωμένους και στα άτομα με
ειδικές ανάγκες.
- Το όραμα να διοικείς και να οργανώνεις. Η
οργάνωση πρέπει να είναι σοβαρή και
επιτυχής, με άνοιγμα ευκαιριών στις πόλεις.
- Να μη σε επηρεάσει η κρίση, αλλά να
προχωρείς.
Όλοι
οι
δημότες
είναι
συνέταιροι με ίσες ευκαιρίες. Ηρεμία και
ομόνοια. Ανταλλαγή απόψεων.
- Βελτίωση Τοπικής Αυτοδιοίκησης:
(α) συνεργασία με ιδιωτικό τομέα
(β) συνεργασία με κοινωνία
(γ) συνεργασία με εθελοντισμό (ενεργοί
δημότες).
Βελτιώνοντας
τις
υπηρεσίες
μας
και - Οι λύσεις χρειάζονται συνεργασία με
εξυπηρετώντας
την
τοπική
κοινωνία,
κυβέρνηση,
πολίτες,
επιχειρηματίες
εξετάσαμε ταυτόχρονα πόσο καλά εκτελείται
(ιδιωτικός τομέας).
το
έργο
μας
προς
ικανοποίηση
της - Να βελτιωθεί η ανεργία της νεολαίας.
αυξανόμενης ζήτησης υπηρεσιών, σε σχέση - Η αξία να συζητάς με τους δημότες σου, να
μάλιστα και με την οικονομική κρίση που
ακούς τις απόψεις τους ανεξάρτητα από την
υπάρχει σήμερα γύρω μας.
καταγωγή και φυλή. Να τους κάνεις να
αισθάνονται άνετα και ωραία στην πόλη
Ένα συμπέρασμα είναι το πώς θα εργαστούμε
που ζουν. Να εκτιμάς και να σέβεσαι όλους.
για βελτίωση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στις - Να αξιοποιείς τα ταλέντα και τις ιδέες του
χώρες μας, κτίζοντας στο σκελετό της
κόσμου.
Κοινοπολιτείας, για την Τοπική Αυτοδιοίκηση - Να αποκτήσεις εμπιστοσύνη ανάμεσα στις
στην πρακτική, τοπική δημοκρατία, καλή
Κοινότητες ούτως ώστε να εργάζονται σαν
διοίκηση, προσφέροντας ανάπτυξη μέσω της
σύνολο.
Τοπικής Αυτοδιοίκησης, πάντοτε με γνώμονα
το
Καλώς
Νοούμενο
Συμφέρον
των Το συνέδριο έγινε στις Μπαχάμες από 11/5/09
Διοικούμενων.
μέχρι 14/5/09 και ήταν επιτυχές.
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Λευκωσία: Δημοτικές
Συνελεύσεις 2009

Μελέτη κατασκευής
πεζοδρομίων στη Λευκωσία

Την άμεση και ενεργό συμμετοχή των
δημοτών επιδιώκουν να έχουν η Δήμαρχος
Λευκωσίας Ελένη Μαύρου και τα μέλη του
Δημοτικού
Συμβουλίου
στις
Δημοτικές
Συνελεύσεις Λευκωσίας. Κατά τη φετινή
περίοδο
θα
πραγματοποιηθούν
οκτώ
Δημοτικές Συνελεύσεις που θα καλύψουν όλο
το Δήμο Λευκωσίας. Σ’ αυτές μπορούν να
συμμετάσχουν όλοι οι δημότες, κάτοικοι και
εργαζόμενοι καταθέτοντας τις απόψεις και τις
εισηγήσεις τους.

Ένα από τα σημαντικά προβλήματα που
αντιμετωπίζει
η
Λευκωσία,
εκείνο
της
έλλειψης πεζοδρομίων, παίρνει το δρόμο της
λύσης του. Η Δήμαρχος Λευκωσίας Ελένη
Μαύρου και ο κ. Σαβέριος Βραχίμης εκ μέρους
του αρχιτεκτονικού γραφείου A.F. Modinos &
S.A. Vrahimis υπέγραψαν στις 8 Μαΐου τα
συμβόλαια για τη μελέτη κατασκευής.

Στις συνελεύσεις θα γίνεται ένας σύντομος
απολογισμός, παρουσίαση των έργων και
προγραμμάτων που βρίσκονται σε εξέλιξη ή
σχεδιάζονται,
τόσο
γενικά
όσο
και
εξειδικευμένα για την κάθε περιοχή, καθώς
επίσης και υποβολή εισηγήσεων και συζήτηση
προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι πολίτες
κατά τη διεκπεραίωση των υποθέσεων τους
από τις υπηρεσίες του Δήμου.
Την Τρίτη 12 Μαΐου στο πολιτιστικό ίδρυμα
Artos διεξήχθη η δεύτερη στη σειρά Δημοτική
Συνέλευση για το 2009 που αφορούσε τον
πυρήνα των Αγίων Ομολογητών. Πολλοί
δημότες κάτοικοι και εργαζόμενοι στην
περιοχή παρεβρέθηκαν στη Συνέλευση και
κατέθεσαν τις απόψεις και τις εισηγήσεις τους
στη Δήμαρχο και τα μέλη του Δημοτικού
Συμβουλίου.

Το έργο περιλαμβάνει σε πρώτο στάδιο την
κατασκευή πεζοδρομίων σε 100 δρόμους της
Λευκωσίας, την κατασκευή οχετών των νερών
της βροχής και την επάλειψη με κατάλληλο
ασφαλτικό οδόστρωμα. Η συνολική διάρκεια
του συμβολαίου που περιλαμβάνει την
επιβεβαίωση των σχεδίων με την υφιστάμενη
κατάσταση καθώς και την ολοκλήρωση και
υλοποίηση του έργου, θα είναι 60 μήνες (5
χρόνια). Στόχος του Δήμου Λευκωσίας είναι
το Μάιο του 2010 να ξεκινήσει η κατασκευή
των πεζοδρομίων. Η συνολική δαπάνη του
Έργου εκτιμάται να ανέλθει σε € 32,000,000.

Δήμος Λευκάρων: επίσκεψη
στην Τσεχία
Αντιπροσωπεία του Δήμου Λευκάρων θα
πραγματοποιήσει επίσκεψη στην Τσεχία από
τις 11 μέχρι τις 15 Ιουνίου, μέσα στα πλαίσια
του Ευρωπαϊκού Προγράμματος CHARTER OF
EUROPEAN
RURAL
COMMUNITIES.
Στο
πρόγραμμα αυτό συμμετέχει ένας αγροτικός
Δήμος της κάθε χώρας μέλος της ΕE. Για την
Κύπρο μέλος είναι ο Δήμος Λευκάρων.
Κάθε χρόνο πραγματοποιείται συνέδριο στο
οποίο συμμετέχουν όλοι οι Δήμοι μέλη του
προγράμματος. Πέρσι το συνέδριο έγινε με
μεγάλη επιτυχία στα Λεύκαρα με τη
συμμετοχή 25 Δήμων της Ευρώπης.

Η Δήμαρχος Λευκωσίας Ελένη Μαύρου
αναφέρθηκε στα έργα που προγραμματίζονται
να γίνουν στην περιοχή ενώ οι δημότες
αναφέρθηκαν
στα
προβλήματα
που
αντιμετωπίζουν από την έλλειψη χώρων
στάθμευσης, την έλλειψη ποδηλατόδρομων,
την πεζοδρομοποίηση του πυρήνα και άλλα. Η
Δήμαρχος διαβεβαίωσε ότι όλα τα θέματα που
εγείρονται στις Δημοτικές Συνελεύσεις θα
μελετηθούν από την υπηρεσία του Δήμου και
τις αρμόδιες επιτροπές του Δημοτικού
Συμβουλίου για να προωθηθούν λύσεις.

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?DocumentCate
goryCode=01
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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/
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 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/

