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ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ)
και
το
Γραφείο
Προγραμματισμού
υπέγραψαν Μνημόνιο Συνεργασίας με σκοπό
τη χρηματοδότηση ολοκληρωμένων σχεδίων
αστικής ανάπτυξης στην Κύπρο.

Εφόσον της ζητηθεί από τους φορείς των
έργων, η ΕΤΕπ θα εξετάζει τη δυνατότητα
συμμετοχής της και με χρηματοδοτήσεις από
τους ιδίους πόρους της στα έργα αστικής
ανάπτυξης που υποστηρίζει το JESSICA.

Το Μνημόνιο εκφράζει την πρόθεση
χρησιμοποίησης της πρωτοβουλίας JESSICA
(Κοινή ευρωπαϊκή υποστήριξη για βιώσιμες
επενδύσεις σε αστικές περιοχές) στην
Κύπρο, μέσω της δημιουργίας ενός Ταμείου
Χαρτοφυλακίου (Holding Fund).

Το JESSICA εστιάζεται στην προώθηση των
βιώσιμων
επενδύσεων
και
της
ολοκληρωμένης
ανάπτυξης
σε
αστικές
περιοχές. Η πρωτοβουλία αυτή παρέχει στα
κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στις
περιφέρειές
τους,
τη
δυνατότητα
να
χρησιμοποιούν μέρος των ενισχύσεων που
λαμβάνουν μέσω των διαρθρωτικών ταμείων
της ΕΕ, για να επενδύουν, υπό μορφή
επιστρεπτέων χρηματοδοτήσεων, σε έργα που
εντάσσονται στο πλαίσιο ολοκληρωμένων
σχεδίων για την προαγωγή αειφόρου αστικής
ανάπτυξης.

Η πρωτοβουλία JESSICA αναπτύχθηκε από
κοινού από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την
ΕΤΕπ, σε συνεργασία με την Τράπεζα
Ανάπτυξης του Συμβουλίου της Ευρώπης, με
σκοπό την προώθηση των αστικών έργων,
την επιτάχυνση της αναζωογόνησης αστικών
περιοχών και τη βελτίωση των ευρωπαϊκών
πόλεων.
Επιλέξιμα προς χρηματοδότηση είναι μόνο
τα
έργα
που
αποτελούν
μέρος
ολοκληρωμένων προγραμμάτων αστικής
ανάπτυξης, τα οποία εγγυώνται τη συνάφεια
μεταξύ των έργων και την περιβαλλοντική
ποιότητά τους.
Η συμφωνία προβλέπει τη δημιουργία ενός
ταμείου χαρτοφυλακίου το οποίο θα
επενδύει, μέσω ταμείων αστικής ανάπτυξης,
σε έργα που υποβάλλονται από αρχές
τοπικής αυτοδιοίκησης ή υπάγονται σε δομές
συμπράξεων δημόσιου - ιδιωτικού τομέα,
εστιάζοντας
στα
έργα
με
σκοπό
και
βιώσιμη
αστική
ολοκληρωμένη
ανάπτυξη.
Ο μηχανισμός JESSICA επιτρέπει τη
διοχέτευση κεφαλαίων από τα διαρθρωτικά
ταμεία της ΕΕ σε έργα που είναι ελκυστικά
για
τις
ιδιωτικές
επιχειρήσεις,
αλλά
χρειάζονται χρηματοδοτική στήριξη από το
Δημόσιο. Τα επιστρεφόμενα κεφάλαια,
καθώς και οι αποδόσεις των έργων,
μπορούν να επαναχρησιμοποιούνται για τη
χρηματοδότηση νέων αστικών έργων.

Οι επενδύσεις αυτές, οι οποίες μπορούν να
έχουν τη μορφή ιδίων κεφαλαίων, δανείων
και/ή εγγυήσεων, πραγματοποιούνται μέσω
Ταμείων
Αστικής
Ανάπτυξης
και,
εάν
απαιτείται, μέσω Ταμείων Χαρτοφυλακίου
(Holding Funds).
Η χρηματοδοτική δραστηριότητα της ΕΤΕπ
στην Κύπρο άρχισε το 1981 και σημείωσε
αύξηση από το 1996 και εξής, μετά την
έναρξη των διαπραγματεύσεων για την
ένταξη της χώρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Στα επόμενα 12 έτη, οι συνολικές χορηγήσεις
της ΕΤΕπ στην Κύπρο υπερέβησαν συνολικά
το 1,5 δισ. ευρώ.
Για
περισσότερες
πληροφορίες:
http://www.eib.org/products/technical_assist
ance/jessica/
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Κυπριακές παρεμβάσεις στην
Επιτροπή DEVE της ΕτΠ
Οι εργασίες της 18ης συνεδρίασης της
επιτροπής «ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ»-DEVE της
Επιτροπής των Περιφερειών (ΕτΠ) έλαβαν
χώρα στις Βρυξέλλες στις 30 Ιουνίου 2009.
Στις εργασίες της επιτροπής συμμετείχαν ως
μέλη της Κυπριακής Αντιπροσωπείας στην ΕτΠ
ο κ. Κυριάκος Χατζηττοφής, Δήμαρχος Αγίου
Αθανασίου και ο κ. Κώστας Χατζηκακού,
Δημοτικός Σύμβουλος Αμμοχώστου.
Κατά την έναρξη της συνεδρίασης, ο
Πρόεδρος της επιτροπής παρουσίασε τα
αποτελέσματα του Διαρθρωμένου Διαλόγου
μεταξύ του Επιτρόπου Borg και των Ενώσεων
Τοπικών Αρχών, ο οποίος έλαβε χώρα στις 29
Ιουνίου και στον οποίο συμμετείχε εκ μέρους
της Ένωσης Δήμων ο κ. Χατζηττοφής. Στη
συνέχεια
παρουσιάστηκε
το
σχέδιο
γνωμοδότησης σχετικά με τη δέσμη μέτρων
για τα φαρμακευτικά προϊόντα από την
Εισηγήτρια, κα Susanna Haby.
Ακολούθησε
παρουσίαση
του
σχεδίου
γνωμοδότησης για την «Κοινοτική προσέγγιση
για την πρόληψη φυσικών και ανθρωπογενών
καταστροφών» από τον εισηγητή κ. Helmut
Jahn. Σε συζήτηση που ακολούθησε, ο κ.
Χατζηττοφής επεσήμανε ότι οι κλιματικές
αλλαγές είναι απρόβλεπτες και δεν υπάρχει
καμία αμφιβολία για το ότι θα συνεχιστούν.
Αυτό που προκαλεί, ωστόσο, ιδιαίτερη
ανησυχία, κατά τον κ. Χατζηττοφή, είναι η
ένταση και η συχνότητα με την οποία
εκδηλώνονται, γιατί ενώ στον πολιτικό
σχεδιασμό για ενίσχυση των πόλεων και των
περιφερειών λαμβάνεται υπόψη μια κάποια
περιοδικότητα των εν λόγω φαινομένων, αυτή
η περιοδικότητα φαίνεται ότι δεν ισχύει πλέον
στην πράξη.
Στο πλαίσιο αυτό, ο κ. Χατζηττοφής
υποστήριξε ότι με την εξέλιξη των πραγμάτων
οι
τοπικές
και
περιφερειακές
αρχές
αισθάνονται ως «απροστάτευτη πολιτεία»
γιατί είναι αυτές που καλούνται συνεχώς να
αντιμετωπίσουν τις συνέπειες ανάλογων
φαινομένων. Θα πρέπει, ως εκ τούτου,
υποστήριξε, να ενισχυθούν οι προσπάθειες για
σχεδιασμό σε τοπικό και περιφερειακό
επίπεδο, ενώ η Ευρωπαϊκή Επιτροπή από την
πλευρά της θα πρέπει να κάνει περισσότερα
για
την
ενίσχυση
της
διασυνοριακής
συνεργασίας καθώς και για την ανταλλαγή
εμπειριών και βέλτιστων πρακτικών στον εν
λόγω τομέα.
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Αναφερόμενος
στον
ανθρωπογενή
παράγοντα, ο κ. Χατζηττοφής υποστήριξε ότι
όλοι φέρουμε ευθύνη και ότι οι αρμόδιοι
φορείς σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο θα
πρέπει να αναλάβουν τις ευθύνες τους, να
αντλήσουν τα διδάγματά τους μέσω της
εξέτασης των έως τώρα εμπειριών και να
ενισχύσουν τις
υποδομές των
περιφερειακών
και
αστικών
κέντρων.
Ακολούθως,
παρουσιάστηκε
σχέδιο
γνωμοδότησης με θέμα την «Απλοποιημένη
Κοινή Γεωργική Πολιτική για την Ευρώπη –
προς όφελος όλων». Κατά τη συζήτηση που
ακολούθησε, ο κ. Χατζηττοφής εξέφρασε την
ελπίδα να υπάρξει θετική αποτίμηση των
προτάσεων του εισηγητή, επεσήμανε όμως ότι
είναι επιφυλακτικός ως προς την αισιοδοξία
τόσο του εισηγητή όσο και της εκπροσώπου
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Ο κ. Χατζηττοφής τόνισε ότι ο τομέας της
γεωργίας αποτελεί έναν από τους πιο
ζωτικούς τομείς με κοινωνικές και οικονομικές
προεκτάσεις σε τοπικό και περιφερειακό
επίπεδο, ένας τομέας ο οποίος ενισχύει τις
προσπάθειες
αποκέντρωσης.
Περαιτέρω,
υπογράμμισε ότι ο εν λόγω τομέας είναι
εκτεθειμένος στις κλιματικές αλλαγές και
ιδιαίτερα ευαίσθητος στην πρόσφατη κρίση.
Αναφορικά με την απλούστευση, ο κ.
Χατζηττοφής τάχθηκε υπέρ αυτής τονίζοντας
όμως ότι θα πρέπει να εκτιμηθούν προσεκτικά
οι δυνατότητες που υπάρχουν προς αυτήν την
κατεύθυνση και να διασφαλιστεί ότι τα Κράτη
Μέλη θα έχουν τα δικά τους περιθώρια
παρέμβασης.
Στη συνέχεια της συνεδρίασης παρουσιάστηκε
η γνωμοδότηση με θέμα «Πράσινη Βίβλος Μεταρρύθμιση
της
Κοινής
Αλιευτικής
Πολιτικής» και «Οικοδομώντας ένα βιώσιμο
μέλλον για την υδατοκαλλιέργεια» από τον
εισηγητή κ. Ramón Luis Valcárcel Siso.
Η επόμενη συνεδρίαση της επιτροπής θα
πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα, 19 Οκτωβρίου
2009, στο Torun (Πολωνία), όπου και θα
ακολουθήσει συνέδριο με θέμα «Προσαρμογή
στην
Κλιματική
Αλλαγή:
τοπικές
και
περιφερειακές πολιτικές σε Ευρωπαϊκό και
διεθνές πλαίσιο» την Τρίτη, 20 Οκτωβρίου
2009.
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Κυπριακές δράσεις στα
πλαίσια των OPEN DAYS
Οι εγγραφές για τη συμμετοχή στην
Ευρωπαϊκή εβδομάδα των περιφερειών και
των πόλεων OPEN DAYS ξεκίνησαν στις 6
Ιουλίου. Οι συμμετέχοντες μπορούν να
επιλέξουν ανάμεσα σε 124 διαφορετικά
εργαστήρια με 4 θεματικές ενότητες, τα οποία
θα πραγματοποιηθούν επί 4 συνεχόμενες
ημέρες (5-8 Οκτωβρίου 2009).
Με κοινό τίτλο «Παγκόσμιες προκλήσεις,
ευρωπαϊκές απαντήσεις», οι 4 αυτές θεματικές
ενότητες θα επικεντρωθούν στις προκλήσεις
και τις προτεινόμενες λύσεις τοπικού και
περιφερειακού χαρακτήρα στους τομείς της
καινοτομίας, της αλλαγής του κλίματος, της
εδαφικής συνεργασίας και της πολιτικής
συνοχής.
Στους ομιλητές συμπεριλαμβάνονται ο κ. Luc
Van den Brande, πρόεδρος της Επιτροπής των
Περιφερειών, εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής, εκπρόσωποι του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και της σουηδικής προεδρίας
του Συμβουλίου της ΕΕ, δήμαρχοι, πολιτικοί
και ειδήμονες από όλο τον κόσμο, όπως ο κ.
Jeremy Rifkin, ειδικός σε θέματα ενέργειας και
περιβάλλοντος από τις ΗΠΑ. Περισσότερες
πληροφορίες για το πρόγραμμα μπορείτε να
βρείτε στην ιστοσελίδα της εκδήλωσης:
http://ec.europa.eu/regional_policy/conferen
ces/od2009/index.cfm?nmenu=1&sub=200.
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Ανάμεσα
στα
εργαστήρια
που
θα
πραγματοποιηθούν στις Βρυξέλλες υπάρχουν
και δύο, στα οποία θα είναι έντονο το
Κυπριακό στοιχείο.
Το πρώτο από αυτά συνδιοργανώνεται από
την
Ένωση
Δήμων
Κύπρου
και
θα
πραγματοποιηθεί στο κτήριο του Γραφείου
Βρυξελλών της Ένωσης Δήμων, την Τρίτη 6
Οκτωβρίου 2009, από τις 14:30 μέχρι τις
16:15 (κωδικός εγγραφής 06C08). Θέμα του
σεμιναρίου είναι οι πρακτικές ανάπτυξης των
μικρομεσαίων επιχειρήσεων στα ανατολικά
σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ο ρόλος
των τοπικών αρχών.
Το δεύτερο οργανώνεται από το Ευρωπαϊκό
Λαϊκό Κόμμα και θα πραγματοποιηθεί στο
κτήριο Van Maerlant της Επιτροπής των
Περιφερειών, επίσης την Τρίτη 6 Οκτωβρίου
2009, από τις 14:30 μέχρι τις 16:15 (κωδικός
εγγραφής 06C12). Θέμα του σεμιναρίου είναι
η διπλωματία των πόλεων ως εργαλείο
δημιουργίας
Μέτρων
Οικοδόμησης
Εμπιστοσύνης. Ομιλήτρια στο Σεμινάριο αυτό,
θα είναι η κυρία Ελένη Λουκαΐδου, μέλος της
Επιτροπής
των
Περιφερειών,
Δημοτική
Σύμβουλος Λευκωσίας και εισηγήτρια της
Επιτροπής
των
Περιφερειών
για
τη
Διπλωματία των Πόλεων.

Η φετινή καινοτομία σε σχέση με τις «Ημέρες
ελεύθερης προσέλευσης» των προηγούμενων
ετών έγκειται στο Πανεπιστήμιο των «Ημερών
ελεύθερης προσέλευσης», ένα μέσο που
επιχειρεί μια πιο ακαδημαϊκή προσέγγιση των
τεσσάρων θεματικών ενοτήτων.

Σε περίπτωση που θέλετε να εγραφείτε σε
οποιοδήποτε από τα δύο Σεμινάρια, αρκεί να
κάνετε αναζήτηση με βάση τον κωδικό
εγγραφής,
στην
ιστοσελίδα:
http://ec.europa.eu/regional_policy/conferen
ces/od2009/reg_frame.cfm και ακολούθως να
συμπληρώσετε όλα τα στοιχεία επικοινωνίας
που
θα
σας
ζητηθούν.
Δεν
υπάρχει
δυνατότητα εγγραφής με μη ηλεκτρονικό
μέσο. Η βεβαίωση εγγραφής, θα σας
αποσταλεί με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο μετά
από λίγες μέρες. Θα πρέπει να γνωρίζετε ότι
κάθε εγγραφόμενος θα πρέπει να έχει τη δική
του ηλεκτρονική διεύθυνση. Καλό θα είναι
επίσης να κάνετε την εγγραφή σας εντός του
Αυγούστου,
καθώς
οι
θέσεις
είναι
περιορισμένες και το Σεπτέμβριο δεν θα
υπάρχει δυνατότητα εγγραφής. Δυνατότητα
αποζημίωσης των εξόδων ταξιδιού επίσης δεν
υπάρχει, ενώ και τα περισσότερα ξενοδοχεία
θα είναι γεμάτα ήδη από το τέλος Αυγούστου.

Τις
εκδηλώσεις
στις
Βρυξέλλες
θα
συμπληρώσουν περίπου 250 άλλες τοπικές
εκδηλώσεις στο πλαίσιο των «Ημερών
ελεύθερης προσέλευσης» σε 33 χώρες εντός
αλλά και εκτός της ΕΕ.

Στα πλαίσια της εκδήλωσης θα οργανωθεί
επίσης τον Οκτώβριο από την Ένωση Δήμων,
Σεμινάριο στην Κύπρο, με θέμα τα Ευρωπαϊκά
προγράμματα
και
τις
δυνατότητες
χρηματοδότησης των Δήμων.

Παράλληλα με τα εργαστήρια και τα
σεμινάρια, οι επισκέπτες θα έχουν τη
δυνατότητα να συναντηθούν σε ένα λιγότερο
επίσημο περιβάλλον στο εντευκτήριο του
κεντρικού κτηρίου της ΕτΠ στις Βρυξέλλες, σε
μια ευκαιρία των τοπικών και περιφερειακών
φορέων να έρθουν σε επαφή και να
ανταλλάξουν βέλτιστες πρακτικές με άλλους
εταίρους.
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Περιοδική ενημέρωση για
τοπικά θέματα

Επίσημοι έλεγχοι τροφίμων
και επιχειρήσεων τροφίμων

Η Γενική Διεύθυνση Περιφερειακής Πολιτικής
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ασχολείται με τα
θέματα των Τοπικών Αρχών σε ολόκληρη την
Ευρωπαϊκή Ένωση.

Σεμινάριο με θέμα την ανάλυση των προνοιών
του Πλαισίου Συνεργασίας Υπουργείου Υγείας
– Ένωσης Δήμων Κύπρου, για τη διεξαγωγή
των Επισήμων Ελέγχων των τροφίμων και
των
επιχειρήσεων
τροφίμων
πραγματοποιήθηκε στις 25 Ιουνίου, στον
Εκθεσιακό
Χώρο
Σπηλιών
στο
Πάρκο
Ακροπόλεως του Δήμου Στροβόλου.

Αν επιθυμείτε να ενημερώνεστε τακτικά
σχετικά με τα τελευταία νέα και τις τελευταίες
εκδόσεις στον τομέα αυτό, μπορείτε να
εγγραφείτε στον κατάλογο παραληπτών της
Γενικής Διεύθυνσης, είτε απευθείας στο
δικτυακό τόπο http://www.inforegiodoc.eu/,
είτε αποστέλλοντας ένα ηλεκτρονικό μύνημα
με τα πλήρη στοιχεία επικοινωνίας σας, στη
διεύθυνση: regio-info@ec.europa.eu.
Με τον τρόπο αυτό θα παραλαμβάνετε όλες
τις δημοσιεύσεις της Γενικής Διεύθυνσης (6
έως 10 ετησίως) καθώς και τα τελευταία νέα
που διανέμονται σε τακτική βάση μέσω
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (μία ή δύο φορές
το μήνα).

4ο Ετήσιο συνέδριο του
Δικτύου NEEBOR
Το τέταρτο ετήσιο συνέδριο του Δικτύου των
ανατολικών παραμεθόριων περιοχών της
Ευρώπης
(Δίκτυο
NEEBOR)
θα
πραγματοποιηθεί από τις 9 έως τις 11
Σεπτεμβρίου στο Joensuu (Φινλανδία).

Το NEEBOR, είναι μια διαπεριφερειακή
πρωτοβουλία που στοχεύει στην αύξηση της
συνεργασίας μεταξύ των περιοχών μελών της
ανατολικής «συνοριογραμμής» της ΕΕ από τη
Φινλανδία μέχρι και την Κύπρο. Η Ένωση
Δήμων Κύπρου απότελεί ιδρυτικό μέλος του
Δικτύου.
Το συνέδριο θα έχει τίτλο «Συνεργασία στα
ανατολικά εξωτερικά σύνορα της Ευρωπαϊκής
Ένωσης – Προς μια πιο ασφαλή και
οικονομικά ισορροπημενη μεθόριο».
Οι εγγραφή στο συνέδριο μπορεί να γίνει
μέχρι και τις 15 Αυγούστου από την
ιστοσελίδα:
http://www.pohjoiskarjala.fi/Resource.phx/maakuntaliitto/kansio
1/neebor2.htx
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Το σεμινάριο ήταν αποτέλεσμα της εφαρμογής
του Πλαισίου Συνεργασίας, για τη διεξαγωγή
των Επισήμων Ελέγχων των τροφίμων και
των επιχειρήσεων μεταξύ των υγειονομικών
Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας και των
οκτώ συνεργαζόμενων Δήμων, το οποίο
υπογράφηκε στις 26 Ιουνίου.
Στο Σεμινάριο αυτό παρέστησαν τριανταπέντε
δημοτικοί υγειονομικοί επιθεωρητές από τις
Υγειονομικές Υπηρεσίες δεκατεσσάρων Δήμων
και δεκατέσσερεις υγειονομικοί επιθεωρητές
των Υγειονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου
Υγείας.
Στο Σεμινάριο απηύθυνε χαιρετισμό ο κ. Α.
Λάμπρου, Δημοτικός Γραμματέας Στροβόλου
εκ μέρους του Δημάρχου Στροβόλου κ. Σ.
Ηλιοφώτου, καθώς και ο Προϊστάμενος των
Υγειονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου
Υγείας κ. Γ. Γιωργαλλάς.
Τις πρόνοιες του Πλαισίου Συνεργασίας
παρουσίασαν οι κ.κ. Ε. Ευαγγέλου και Α.
Νεάρχου από τις Υγειονομικές Υπηρεσίες του
Υπουργείου Υγείας και οι κ.κ. Γ. Τσιάκκας και
Α. Αργυρού των Υγειονομικών Υπηρεσιών των
Δήμων Στροβόλου και Λακατάμιας αντίστοιχα,
οι οποίοι αποτέλεσαν μαζί με τον κ. Φ.
Παναγή του Δήμου Λεμεσού τη Μικτή Ομάδα
Εργασίας, η οποία είχε εργαστεί για τη
σύνταξη του Πλαισίου Συνεργασίας.
Μετά τις αναλύσεις των προνοιών του
Πλαισίου
Συνεργασίας,
ακολούθησαν
ερωτήσεις και συζήτηση για τη διεξαγωγή των
ελέγχων και τις ακολουθούμενες διαδικασίες
κλπ, κάτι που αντανακλούσε το ενδιαφέρον
των
παρευρισκομένων
υγειονομικών
επιθεωρητών και συνέβαλε στην επιτυχία του
σεμιναρίου, το οποίο κρίθηκε από όλους ως
αναγκαίο και αρκούντως διαφωτιστικό για το
έργο των Υγειονομικών Υπηρεσιών, ως προς
την
προστασία
της
δημόσιας
υγείας
αναφορικά με τον τομέα των τροφίμων.
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Νύχτες καλοκαιριού στη
Λευκωσία
Μεγάλη επιτυχία σημειώνουν οι εκδηλώσεις
«Νύχτες καλοκαιριού στη Λευκωσία». Η
έναρξη των εκδηλώσεων σηματοδοτήθηκε με
την έθνικ παράσταση της Souad Aslaoui και
του εξαμελούς συγκροτήματός της, που
πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 6 Ιουλίου,
στην Πλατεία Φανερωμένης.
Όπως ανέφερε η Δήμαρχος Λευκωσίας Ελένη
Μαύρου στο καλωσόρισμά της, στις φετινές
εκδηλώσεις υπάρχει αρκετή ποικιλία όπως
παραστάσεις έθνικ με διεθνή συγκροτήματα,
ελληνική και κυπριακή μουσική και χορός,
καθώς και ξεχωριστές θεατρικές παραστάσεις.
Ακολούθησε στις 8 Ιουλίου, στο Γαλλικό
Πολιτιστικό Κέντρο, στον Άγιο Ανδρέα,
συναυλία του συγκροτήματος «40+» με ροκ
μουσική. Στη συνέχεια, στις 10 Ιουλίου, στην
Πλατεία Αγίας Βαρβάρας στο Καΐμακλί,
πραγματοποιήθηκε συναυλία με έθνικ μουσική
από το συγκρότημα «Constantinople», με μια
μουσική διαδρομή του 15ου και 16ου αιώνα
από χώρες όπως Ισπανία, Ιταλία, Ελλάδα,
Τουρκία, Περσία και Ουζμπεκιστάν μέσα από
σύγχρονους ήχους.
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με το μουσικό συγκρότημα «Ozon» στο
Ίδρυμα ΑΡΤΟΣ στους Αγίους Ομολογητές. Την
Κυριακή
26
Ιουλίου,
στην
Πλατεία
Φανερωμένης, η συναυλία της φημισμένης
εβραιο-τυνήσιας ερμηνεύτριας Yasmin Levy
που επικεντρώνεται στη μουσική ladino και
την παραδοσιακή μουσική των εβραίων της
Ισπανίας, άφησε τις καλύτερες εντυπώσεις.
Τη Δευτέρα 27 Ιουλίου, στην Πλατεία Αγ.
Βαρβάρας
Καϊμακλίου,
πραγματοποιήθηκε
συναυλία της Mariana Ramos, που θεωρείται
από πολλούς η διάδοχος της Cesaria Evora.
Στο όλο πολιτιστικό πρόγραμμα του Δήμου
Λευκωσίας συμπεριλήφθηκαν και συναυλίες
της Φιλαρμονικής της Αστυνομίας που
πραγματοποιούνταν κατά τους μήνες Ιούνιο
και Ιούλιο, κάθε Πέμπτη, στους πεζόδρομους
Λήδρας και Ονασαγόρου καταλήγοντας σε
μεγάλη συναυλία στην Πλατεία Ελευθερίας
καθώς και παραδοσιακοί ποντιακοί χοροί από
τη Χορευτική Ομάδα του Προοδευτικού
Σωματείου Ποντίων που πραγματοποιούνταν
κάθε
δεύτερη
Πέμπτη,
στην
Πλατεία
Ελευθερίας.

Στις
13
Ιουλίου,
στην
Πλατεία
Παλλουριώτισσας
ο
Δήμος
Λευκωσίας
διοργάνωσε τη συναυλία έθνικ με το
συγκρότημα «Ενδοχώρα».
Ακολούθως, στις 21 Ιουλίου 2009, η θεατρική
παράσταση του Φαίδωνα Γεωργίτση με τίτλο
«Ο Φιλόσοφος Ξάνθος και ο δούλος του
Υπαίθριο
Αίσωπος»
παρουσιάστηκε
στο
Θέατρο της Πύλης Αμμοχώστου. Στις 22
Ιουλίου, ο Δήμος Λευκωσίας παρουσίασε τη
συναυλία-αφιέρωμα στους Μανώλη Χιώτη και
Μαίρη Λίντα από το μουσικό συγκρότημα
«Έπεα Πτερόεντα» και το μουσικοχορευτικό
όμιλο
«Ρύμβος»,
στην
Πλατεία
της
Βιοτεχνικής Καϊμακλίου.
Την επομένη, 23 Ιουλίου, πραγματοποιήθηκε
η θεατρική παράσταση «Ηλέκτρα Αυτουργός»
από το Χοροθέατρο «Ροές», σε σκηνοθεσία
Σοφίας Σπυράτου στο Υπαίθριο Θέατρο της
Πύλης Αμμοχώστου, στο πλαίσιο του 13ου
Διεθνούς
Φεστιβάλ
Αρχαίου
Ελληνικού
Δράματος, του Κυπριακού Κέντρου Διεθνούς
Ινστιτούτου Θεάτρου, σε συνεργασία με το
Δήμο Λευκωσίας.
Στις 24 Ιουλίου, πραγματοποιήθηκε συναυλία

Ο Δήμος Λευκωσίας δίνει και φέτος το
καλοκαίρι δυναμικά το «παρών» του στις
πολιτιστικές δραστηριότητες, προσφέροντας
μια εναλλακτική πρόταση και διοργανώνοντας
ποικίλα καλλιτεχνικά δρώμενα στις συνοικίες
και τις πλατείες της πόλης.
Οι εκδηλώσεις του Δήμου Λευκωσίας που
ξεκίνησαν νωρίς τον Ιούλιο και θα διαρκέσουν
μέχρι και το Σεπτέμβριο δίνουν μια ευχάριστη
νότα και καλοκαιρινή πνοή στους δημότες και
τους επισκέπτες της Λευκωσίας, τους ζεστούς
μήνες.
Οι εκδηλώσεις στις 6, 10, 13, 26 και 27
Ιουλίου 2009, έγιναν σε συνεργασία με το
Θέατρο Ριάλτο στα πλαίσια του Έθνικ
Φεστιβάλ.
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Εκδήλωση για τους
συνταξιούχους
Η εκδήλωση των συνταξιούχων δημοτών της
Μέσα Γειτονιάς έγινε με επιτυχία στις 3
Ιουλίου 2009 στην Πλατεία Δημαρχείου. Η
εκδήλωση διοργανώθηκε με πρωτοβουλία της
Επιτροπής Κοινωνικής Πρόνοιας και Δημόσιας
Υγείας του Δήμου.
Την εκδήλωση τίμησε με την παρουσία της η
Υπουργός
Εργασίας
και
Κοινωνικών
Ασφαλίσεων κ. Σωτηρούλα Χαραλάμπους. Ο
Δήμαρχος Μέσα Γειτονιάς κ. Χρίστος Μέσης
και ο Πρόεδρος της Επιτροπής Δρ. Παντελής
Γεωργίου ανέφεραν σε σύντομο χαιρετισμό
τους ότι προσπάθεια και επιδίωξη του Δήμου
είναι να βρίσκεται πάντοτε κοντά στους
συνταξιούχους δημότες του.
Στην εκδήλωση συμμετείχε το χορευτικό
συγκρότημα του Ανοικτού Σχολείου Δήμου
Μέσα Γειτονιάς, το χορευτικό συγκρότημα του
Συμβουλίου Κοινοτικού Εθελοντισμού Μέσα
Γειτονιάς, ο Πολιτιστικός Όμιλος «Διόνυσος»
με κυπριακούς χορούς και τραγούδια και το
Μουσικό Σχήμα «Οχτάχορδον».
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Ο Δήμαρχος Αμμοχώστου ανέφερε στο
χαιρετισμό του, μεταξύ άλλων τα ακόλουθα
«... Η δική μας γενιά σε σας βασίζεται για να
συνεχίσετε
τον
αγώνα
δικαίωσης
και
επιστροφής στην Αγαπημένη μας Αμμόχωστο,
στη πόλη μας που ζει και μας καρτερεί ...»
«... Είχαμε την τύχη να ζήσουμε στην
Αμμόχωστο. Εύχομαι να καταξιωθείτε να
ζήσετε τα υπόλοιπά σας χρόνια σε μια
Αμμόχωστο Βασιλεύουσα».
που
Εβδομήντα
και
πλέον
μαθητές
εξασφάλισαν
βαθμό
19.5
και
άνω
βραβεύτηκαν
για
τις
επιδόσεις
τους.
Παράλληλα
βραβεύτηκαν
οι
δεκαεπτά
διακριθέντες στο διαγωνισμό ζωγραφικής που
οργάνωσε
ο
Δήμος
Αμμοχώστου
τον
περασμένο Νοέμβριο για παιδιά των τριών
τελευταίων τάξεων του Δημοτικού, με θέμα
«Ζωγραφίζω για την πόλη μου Αμμόχωστο».
Τα έργα των διακριθέντων εκτέθηκαν κατά τη
διάρκεια της εκδήλωσης και είχαν την
ευκαιρία
να
τα
θαυμάσουν
οι
παρευρισκόμενοι.

Σημαντική ήταν και η παρουσία της Κύπριας
καταξιωμένης
ηθοποιού
κας
Όλγας
Ποταμίτου,
η
οποία
διασκέδασε
και
ενθουσίασε τους παρευρισκόμενους. Στους
συνταξιούχους που παρευρέθηκαν στην
εκδήλωση προσφέρθηκε δωρεάν φαγητό και
ποτό.

Ο Δήμος Αμμοχώστου τίμησε
τους άριστους μαθητές
Ο Δήμος Αμμοχώστου τίμησε τους άριστους
μαθητές που κατάγονται από την πόλη της
Αμμοχώστου, για τις διακρίσεις τους την
περίοδο 2008 – 2009, σε εκδήλωση που
πραγματοποιήθηκε στη «Μικρή Σαλαμίνα»
(Γιαπάνης Art Studio) στη Φασούλα της
Λεμεσού, την Παρασκευή, 3 Ιουλίου.
Μετά
από
σύντομο
καλωσόρισμα
του
Προέδρου
της
Επιτροπής
Νεολαίας
&
Αθλητισμού, κ. Χρύσανθου Ζαννέττου, και
σύντομο χαιρετισμό που απηύθυνε εκ μέρους
του Υπουργού Παιδείας και Πολιτισμού ο κ.
Θεόδωρος
Θεοδώρου,
Επιθεωρητής
Οικονομικών
Μέσης
Εκπαίδευσης,
ακολούθησε χαιρετισμός από το Δήμαρχο
Αμμοχώστου και πρώην Πρόεδρο της Βουλής
κ. Αλέξη Γαλανό.
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Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης τιμήθηκε με
ειδική πλακέτα για την όλη του προσφορά
τόσο στο Δήμο Αμμοχώστου, ως Δημοτικός
Σύμβουλος, όσο και για την όλη του
προσφορά
στην
εκπαίδευση
και
την
πολιτιστική Αμμόχωστο, ο τέως επιθεωρητής
Μέσης Εκπαίδευσης κ. Ανδρέας Καλλής.
Χορηγοί της εκδήλωσης είναι η Σχολική
Εφορεία Αμμοχώστου, καθώς και τα πρώην
μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Κλεάνθης
Σταυρή και Ιωακείμ Καλλής. Στην εκδήλωση
παρευρέθηκαν
βουλευτές
Αμμοχώστου,
εκπρόσωπος του Υπουργού Παιδείας, μέλη της
Σχολικής Εφορείας Αμμοχώστου, καθώς και
γονείς και φίλοι των μαθητών.
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Εκστρατεία καθαριότητας στο
Δήμο Αγίου Αθανασίου
Αποκορύφωμα της Εκστρατείας Καθαριότητας
που ο Δήμος πραγματοποιεί κάθε χρόνο τέτοια
εποχή ήταν η εκδήλωση που έγινε με τίτλο
«Καθαρίζω και Φροντίζω το Δήμο» στην οποία
εκτός από το Δήμαρχο συμμετείχαν όλα τα
μέλη της Επιτροπής Υγείας και Καθαριότητας,
νεολαίοι από το Κέντρο Νεότητας Λινόπετρας
και άλλοι ευαισθητοποιημένοι δημότες. Η
εκδήλωση που είχε συμβολικό χαρακτήρα
πραγματοποιήθηκε κατά μήκος της οδού
Κολωνακίου στον Άγιο Αθανάσιο.
Σε δηλώσεις του ο Δήμαρχος Κυριάκος
Χατζηττοφής εξήρε το έργο που επιτελείται
στον τομέα της Καθαριότητας και ειδικότερα
αυτή την εποχή κατά την οποία εντείνονται οι
προσπάθειες για μια όσο το δυνατό πιο
καθαρή πόλη με μια σειρά ενέργειες.

Αναφέρθηκε
επίσης
στις
συντονισμένες
προσπάθειες που γίνονται με κυβερνητικά
τμήματα και υπηρεσίες, στη φροντίδα της
παραλίας της περιοχής που πρόσφατα
εντάχθηκε επίσημα στο θεσμό της «Γαλάζιας
Σημαίας», καθώς και στις διαλέξεις για
ενημέρωση των δημοτών σ’ ότι αφορά τη
διατήρηση των κατοικίδιων ζώων.
Τέλος,
ευχαρίστησε
όλους
όσοι
ευαισθητοποιούνται και συνεργάζονται με το
Δήμο, κάνοντας ξεχωριστή αναφορά στο
παράδειγμα των παιδιών του Κέντρου
Νεότητας
Λινόπετρας
που
συμμετείχαν
έμπρακτα στο κάλεσμα του Δήμου.
Από πλευράς του ο κ. Σωτήρης Πρωτοπαπάς,
Πρόεδρος της Επιτροπής Δημόσιας Υγείας και
Καθαριότητας του Δήμου είπε μεταξύ άλλων
ότι ο θεσμός αυτός έχει καθιερωθεί από πολύ
παλιά, συγκεκριμένα από την ίδρυση του
Δήμου, και συνεχίζεται με επιτυχία μέχρι
σήμερα.
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Στάθηκε δε στο θέμα της νεολαίας που
συμμετείχε
ενεργά
στο
θεσμό
αυτό
στέλλοντας έτσι το μήνυμα προς όλους να
ευαισθητοποιηθούν, ιδιαίτερα σε αυτή την
κρίσιμη περίοδο της γρίπης των χοίρων.

Προληπτικές εξετάσεις υγείας
των δημοτών Λακατάμιας
Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκαν οι
εργασίες της Ημερίδας – «Εκστρατεία
αποτελεσματικής πρόληψης της υγείας των
δημοτών της Λακατάμιας», που διοργάνωσε ο
Δήμος Λακατάμιας σε συνεργασία με το
Διαδημοτικό Δίκτυο Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης - Ο.Τ.Α., την Παρασκευή 3
Ιουλίου στο Πολυδύναμο Κέντρο Λακατάμιας.
Η Ημερίδα έγινε στα πλαίσια της παρουσίασης
και
του
Διαδημοτικού
Δικτύου
Υγείας
Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ο.Τ.Α. στην Κύπρο.

Χαιρετισμό
στην
Ημερίδα
απεύθυνε
ο
Δήμαρχος Λακατάμιας, κ. Λουκάς Ιατρού.
Συντονιστής της συζήτησης ήταν ο Γενικός
Γραμματέας του Δήμου Αμαρουσίου, Δρ.
Μιχάλης Χριστάκης, ο οποίος τόνισε τη
σημασία της προληπτικής ιατρικής και
παρουσίασε τις δράσεις του Διαδημοτικού
Δικτύου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
Ο.Τ.Α, τονίζοντας τις δυνατότητες που
προσφέρει το δίκτυο στα μέλη του. Το
Διαδημοτικό Δίκτυο Υγείας έχει ήδη 137
Δήμους- Μέλη και στοχεύει στην ενίσχυση της
παρουσίας και του ρόλου των Ο.Τ.Α. στην
πρόληψη και την προαγωγή της υγείας των
δημοτών. «Ευελπιστούμε, είπε ο κ. Χριστάκης
ο Δήμος Λακατάμιας, να είναι ο πρώτος
Κυπριακός Δήμος που θα γίνει μέλος του
Διαδημοτικού Δικτύου Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης Ο.Τ.Α.»
Στην Ημερίδα συμμετείχε σειρά ομιλητών.
Μετά
το
πέρας
των
ομιλιών
έγιναν
προληπτικές εξετάσεις-μετρήσεις αρτηριακής
πίεσης
και
ζαχάρου
καθώς
και
ηλεκτροκαρδιογράφημα.
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Βραδιές Πολιτισμού Δήμου
Αραδίππου

Απονομή Γαλάζιας Σημαίας
στον Άγιο Αθανάσιο

Με ολοκληρωμένη πολιτιστική πρόταση,
βασισμένη στις απαιτήσεις του κοινού, ο
Δήμος Αραδίππου υποδέχθηκε το φετινό
καλοκαίρι, διοργανώνοντας τις «Βραδιές
Πολιτισμού».

Σε τελετή που έγινε την Παρασκευή 10
Ιουλίου στην παραλία του Δήμου Αγίου
Αθανασίου – «Miami Beach Άγιος Αθανάσιος»
με την παρουσία της Έπαρχου Λεμεσού κας
Αναστασίας Μαυρέλη, των μελών του
Δημοτικού Συμβουλίου Αγίου Αθανασίου, του
εκπροσώπου
της
CYMEPA
κ.
Χρίστου
Τσαγκάρη, της Τουριστικού Λειτουργού του
ΚΟΤ
κ.
Μάρως
Καζέπη
και
άλλων
παραγόντων, πραγματοποιήθηκε η Έπαρση
της «Γαλάζιας Σημαίας».

Οι εκδηλώσεις άρχισαν στις 6 Ιουλίου με το
Χορωδιακό Φεστιβάλ «Νυχτωδίες στη γειτονιά
στων Αγγέλων», με τη συμμετοχή της
Δημοτικής
Χορωδίας
Αραδίππου,
της
Χορωδίας του Π.Ο. ΕΡΜΗ Αραδίππου και των
Χορωδιών Δερύνειας, Σωτήρας και Λευκάρων.
Στις 7 Ιουλίου έγιναν τα εγκαίνια της έκθεσης
ζωγραφικής της Παντελίτσας Αλεξάνδρου με
τίτλο «Με χρώμα την παράδοση». Το ίδιο
βράδυ έγινε και η έναρξη του Φεστιβάλ
Θεάτρου με το Θεατρικό Όμιλο Κοντεατών
και Φίλων ΤΕΡΨΙΣ και την θεατρική
παράσταση «Τταλλού η Προξενήτρα».
Στις 8 Ιουλίου παρουσιάστηκε η θεατρική
παράσταση «Κολοκοτρώνης και Υιός» από το
Σατιρικό Θέατρο. Στις 9 Ιουλίου το Θεατρικό
Εργαστήρι Ενηλίκων του Δήμου Αραδίππου
παρουσίασε το έργο «Η έκπληξη».

Ο Δήμαρχος κ. Κυριάκος Χατζηττοφής σε
σύντομη ομιλία του, εξέφρασε τη χαρά του
πως η παραλία του Δήμου εντάσσεται επίσημα
στο θεσμό της Γαλάζιας Σημαίας και αποτελεί
ένα χώρο στον οποίο ο καθένας μπορεί να
βρει μια ασφαλισμένη, καθαρή παραλία για να
μπορέσει να απολαύσει τα μπάνια όχι μόνο
του καλοκαιριού, αφού η συγκεκριμένη
παραλία είναι από τις πλέον αγαπητές και για
τους χειμερινούς κολυμβητές.

Το Φεστιβάλ Θεάτρου συνεχίστηκε στις 14
Ιουλίου με την παραμυθοπαράσταση «Τα τρία
μικρά λυκάκια» από το Παιδικό Θεατρικό
Εργαστήρι του Δήμου Αραδίππου και με το
έργο «Η πριγκίπισσα που έγινε βάτραχος» από
το Εφηβικό Θεατρικό Εργαστήρι του Δήμου
Αραδίππου.
Το
Θέατρο
Σκιών
του
Χαράλαμπου
Χαραλάμπους παρουσίασε στις 17 Ιουλίου το
έργο «Ο Καραγκιόζης Φούρναρης» με τη
συμμετοχή
παιδιών
του
Δήμου
μας.
Ακολούθησε
αφιέρωμα
στο
μεγάλο
καραγκιοζοπαίκτη Ευγένιο Σπαθάρη (1924 2009).
Στις 21 Ιουλίου, το Θέατρο Μαριονεττών
Aristo-funny
παρουσίασε
το
κυπριακό
παραδοσιακό παραμύθι «Το βασιλόπουλλον
Θεάτρου
της
Βενετιάς».
Το
Φεστιβάλ
ολοκλήρωσε με τη θεατρική κωμωδία «Ριάλλια
….Ριάλλια ….. τζιαι πούντα», στις 24 Ιουλίου
από το θέατρο Διόνυσος.

Στη συνέχεια ευχαρίστησε ιδιαίτερα τους
εκπροσώπους του εθνικού κριτή κ. Χρίστο
Τσαγγάρη (Cymepa) και κα Μάρω Καζέπη
(ΚΟΤ) για τη συνεργασία που έχουν επιδείξει,
καθώς επίσης και τις τεχνικές υπηρεσίες του
Δήμου για να μπορέσει να ολοκληρωθεί η όλη
προσπάθεια, ενώ παράλληλα είπε πως το
Δημοτικό Συμβούλιο θα προχωρήσει με την
επόμενη σεζόν με την εγκατάσταση και άλλου
εξοπλισμού για κάθε ένα λουόμενο έτσι ώστε
η παραλία αυτή να γίνει από τα πλέον
αγαπητά
σημεία
των
δημοτών
Αγίου
Αθανασίου.

Στις 27 Ιουλίου, οι Βραδιές Πολιτισμού
ολοκληρώθηκαν με την κινηματογραφική
παράσταση «Ο Μάρλευ και εγώ» στο
Κινηματοθέατρο «ΚΑΛΛΙΘΕΑ».

Σύντομους χαιρετισμούς απηύθυναν και η κα
Μαυρέλλη, ο κ. Τσαγκάρης και η κα Καζέπη.
Τέλος, ο Δήμος δεξιώθηκε όλους τους
καλεσμένους.
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Αντικατοχική Εκδήλωση
OEΛMEK Kερύνειας

Tιμητική εκδήλωση για τους
απόφοιτους Kερυνειώτες

H OEΛMEK Kερύνειας σε συνεργασία με την
ΠOEΔ Kερύνειας, το Δήμο Kερύνειας και την
Oμοσπονδία
Συνδέσμου
Γονέων
Mέσης
Eκπαίδευσης Eπ. Kερύνειας πραγματοποίησαν
αντικατοχική εκδήλωση την Πέμπτη 25
Iουνίου στο οδόφραγμα Λήδρα Πάλας.

O Δήμος Kερύνειας και η Σχολική Eφορεία
Kερύνειας πραγματοποίησαν εκδήλωση την
Τετάρτη 1η Ιουλίου, στο Δημαρχείο Κερύνειας
προς τιμήν των απόφοιτων Kερυνειωτών της
σχολικής χρονιάς 2008 – 2009.

H
εκδήλωση
περιλάμβανε
συμβολικές
εγγραφές μαθητών για όλες τις τάξεις των
τριών κατεχόμενων Γυμνασίων της Eπαρχίας
Kερύνειας. Tο Γυμνάσιο Kερύνειας, το
Γυμνάσιο Λαπήθου και
το
Γυμνάσιο
Aγίου
Aμβροσίου.

Oι Kερυνειώτες που τιμήθηκαν είχαν τον ένα
από τους γονείς ή και τους δύο γονείς να
κατάγονται από την πόλη και τα περίχωρα της
Κερύνειας. Οι μαθητές αυτοί σήμερα θα
αποφοιτούσαν από το Γυμνάσιο Kυρηνείας.

H προσέλευση των
μαθητών αλλά και του
κόσμου ήταν μαζική
και επέδειξαν για μία
ακόμη φορά τον πόθο
για επιστροφή στην
πατρώα γη και την ελευθερία της πατρίδας
μας.
Στο χώρο της εκδήλωσης υπήρχε έκθεση
φωτογραφίας με εικόνες από τη σχολική ζωή
στην Kερύνεια, έγινε ενημέρωση των ξένων
περιηγητών που πέρασαν από το Λήδρα
Πάλας και επίδοση ψηφισμάτων.

Η Κερυνειώτισσα Χρυσάνθη Σχίζα τραγούδησε
αγωνιστικά τραγούδια με θέμα την Κερύνεια
σε παλιές ωραίες εποχές. Το χορευτικό
συγκρότημα «Η Βράκα» του Δήμου Κερύνειας
παρουσίασε κυπριακούς χορούς.
Απηύθυναν χαιρετισμούς, ο Πανιερότατος
Μητροπολίτης Κυρηνείας κκ. Παύλος, η
Δήμαρχος Κερύνειας κα Μαρία Ιωάννου, ο
εκπρόσωπος του Υπουργού Παιδείας κ.
Στέλιος Χαραλάμπους και ο Πρόεδρος της
Σχολικής Εφορείας Κερύνειας κ. Γιώργος
Θεοφίλου.

Tην εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους,
ο Πανιερότατος Mητροπολίτης Kερύνειας κκ.
Παύλος, οι Bουλευτές Kερύνειας κ. Kλαύδιος
Mαυρόχαννας και Σοφοκλής Φυττής, οι
Δημάρχοι Kερύνειας και Kαραβά, ο Πρόεδρος
των Kοινοτήτων Eπαρχίας Kερύνειας, καθώς
και εκπρόσωποι Σωματείων και Oργανώσεων
της πόλης και Eπαρχίας Kερύνειας.

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/

