
 

 

  

 
 

 

DECISIVE: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΕΞΕΥΡΕΣΗ ΕΤΑΙΡΩΝ ΓΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 

Όπως έχουμε αναφέρει στα προηγούμενα 
τεύχη μας, στα πλαίσια του ευρωπαϊκού 
προγράμματος DECISIVE για την 
εκπαίδευση πολιτών και λειτουργών των 
Δήμων της Κύπρου για την ανάπτυξη 
διδυμοποιήσεων με άλλες χώρες της ΕΕ, η 
Ένωση Δήμων Κύπρου έχει αναλάβει 
μεταξύ άλλων τη δημιουργία μιας 
ιστοσελίδας, η οποία θα παρουσιάζει τους 
Δήμους της Κύπρου ως πιθανούς εταίρους 
για Διδυμοποιήσεις και άλλα ευρωπαϊκά 
προγράμματα. 
 
Ήδη, εντός της ιστοσελίδας της Ένωσης 
Δήμων λειτουργεί από παλιά η σελίδα: 
http://www.ucm.org.cy/GR/02_enosi/muni
cipalities_twinnings.htm, στην οποία ξένοι 
επισκέπτες μπορούν να βρουν βασικές 
πληροφορίες για τους Δήμους της Κύπρου 
όπως ο πληθυσμός, η ιστοσελίδα και οι 
υπάρχουσες Διδυμοποιήσεις κάθε Δήμου. 
Σκοπός είναι αυτή η ιστοσελίδα να 
εμπλουτιστεί με νέα στοιχεία, έτσι ώστε ο 
κάθε επισκέπτης να έχει πλέον τη 
δυνατότητα μέσω αυτής να επιλέγει το 
Δήμο εκείνο της Κύπρου ο οποίος είναι ο 
πιο κατάλληλος για να γίνει εταίρος σε 
συγκεκριμένα προγράμματα, αλλά και να 
μπορεί να επικοινωνεί απευθείας με τον 
αρμόδιο λειτουργό του εν λόγω Δήμου. Η 
ιστοσελίδα θα είναι έτοιμη στις 18 Μαΐου.  
 

 
Προκειμένου να υλοποιηθεί η ιστοσελίδα, ο 
κάθε Δήμος αποστέλλει στην Ένωση Δήμων 
μία περιγραφή του Δήμου (προφίλ) στα 
Αγγλικά. Το προφίλ θα δίνει στον 
αναγνώστη μια πρώτη ιδέα για τα κύρια 
χαρακτηριστικά του Δήμου (εάν είναι 
παραλιακός, αστικός ή αγροτικός κλπ, εάν 
δίνει περισσότερο βάρος σε θέματα 
πολιτισμού, βιομηχανίας, τουρισμού κλπ).  
 
Ο κάθε Δήμος θα περιλάβει επίσης τα 
πλήρη στοιχεία επικοινωνίας 
(Ονοματεπώνυμο στα Αγγλικά, τηλέφωνο, 
fax, e-mail) του αρμόδιου λειτουργού για 
τις Διδυμοποιήσεις και τα ευρωπαϊκά 
προγράμματα. Παρουσιάζεται επίσης η 
ευκαιρία ο κάθε Δήμος να αναδείξει θέματα 
για τα οποία θα ενδιαφερόταν να βρει 
εταίρους για ευρωπαϊκά προγράμματα 
(Διδυμοποιήσεις, πολιτισμός, ηλεκτρονική 
διακυβέρνηση, καινοτομία, κοινωνικά, 
νεολαία κλπ) καθώς και μια χαρακτηριστική 
φωτογραφία του Δήμου (ένα αξιοθέατο, 
φωτογραφία της βιομηχανικής ζώνης, του 
αναστηλωθέντος ιστορικού κέντρου κλπ).  
 
Επόμενο βήμα για το πρόγραμμα, αποτελεί 
τώρα η διοργάνωση του πρώτου 
εκπαιδευτικού συνεδρίου στην Κύπρο στις 
18 Μαΐου, οπότε και θα παρουσιαστεί στο 
ευρύ κοινό η ιστοσελίδα.  
 

 

 

 
Μελλοντικές Δράσεις του Προγράμματος DECISIVE: 

9/5/10: Δράση ανάδειξης του Προγράμματος στην Κύπρο 

18/5/10: Πρώτο εκπαιδευτικό συνέδριο στην Κύπρο 

Σεπτέμβριος: Εκπαιδευτικό ταξίδι στο Βέλγιο 

Οκτώβριος: Δράση ανάδειξης του Προγράμματος στην Κύπρο 

Νοέμβριος: Τελικό εκπαιδευτικό συνέδριο στην Κύπρο 

Νοέμβριος: Δράση ανάδειξης: Ετήσια Γενική Συνέλευση της Ένωσης Δήμων Κύπρου 

Δεκέμβριος: Έκθεση αξιολόγησης 
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Συνεδρίαση του CEMR στην 
Κύπρο 
 
Στις 4 Μαρτίου πραγματοποιήθηκε στην 
Πύλη Αμμοχώστου η τελετή έναρξης της 
συνάντησης Γενικών Γραμματέων και 
Διευθυντών του Συμβουλίου Ευρωπαϊκών 
Δήμων και Περιφερειών (ΣΕΔΠ – CEMR), η 
οποία διοργανώθηκε από την Ένωση 
Δήμων Κύπρου. 
 
Στη συνάντηση συμμετείχαν αντιπρόσωποι 
Τοπικών και Περιφερειακών Αρχών από 25 
χώρες της Ευρώπης. Την εναρκτήρια 
τελετή προσφώνησε ο Υπουργός 
Εσωτερικών κ. Νεοκλής Συλικιώτης και η 
Δήμαρχος Λευκωσίας κα Ελένη Μαύρου. 
 
Τα κύρια θέματα που απασχόλησαν τη 
διήμερη συνάντηση ήταν: 
 
• Η Ευρώπη σε αποφασιστικό σημείο – 

ποιές οι προοπτικές της Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης; (Η συζήτηση του 
θέματος ξεκίνησε με εισήγηση της κας 
Ελένης Λουκαΐδου, μέλους της 
Επιτροπής Πολιτικής του ΣΕΔΠ και 
περιλάμβανε και συζήτηση για το μέλλον 
της Ευρώπης στο χρονικό ορίζοντα 
2020-2030). 

• Θέματα δημοκρατίας και αυτοδιοίκησης. 
• Η οικονομική κρίση και η ανάκαμψη σε 

τοπικό επίπεδο. 
• Θέματα διδυμοποιήσεων πόλεων. 
• Το ΣΕΔΠ μετά το 2010. 
• Θέματα σε σχέση και με τον παγκόσμιο 

οργανισμό «Ενωμένες Πόλεις και Τοπικές 
Κυβερνήσεις». 

• Θέματα για τη Μεσόγειο και παρουσίαση 
των συμπερασμάτων της πρώτης 
σύνταξης της Ευρωμεσογειακής 
Περιφερειακής και Τοπικής Συνέλευσης 
που έγινε το Γενάρη του 2010. 
 

 
 

 
 

To Συμβούλιο Ευρωπαϊκών Δήμων και 
Περιφερειών (Council of European 
Municipalities and Regions -CEMR) είναι μη 
κερδοσκοπικός οργανισμός, ο μεγαλύτερος 
της Ευρώπης στον τομέα της Τοπικής και 
Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης. Ιδρύθηκε 
στη Γενεύη το 1951 και σήμερα τα μέλη 
του είναι 50 Εθνικές Ενώσεις Δήμων, 
Κοινοτήτων και Περιφερειών από 37 χώρες, 
οι οποίες εκπροσωπούν συνολικά γύρω στις 
100.000 Τοπικές και Περιφερειακές Αρχές. 
 

 
 
Στόχος του ΣΕΔΠ είναι η προώθηση της 
Ενωμένης Ευρώπης που βασίζεται στην 
Τοπική και Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση και 
Δημοκρατία, όπου οι αποφάσεις 
λαμβάνονται όσον το δυνατόν πιο κοντά 
στους δημότες. Για να το πετύχει αυτό, 
προσπαθεί να διαμορφώνει το μέλλον της 
Ευρώπης επαυξάνοντας την Τοπική και 
Περιφερειακή συνεισφορά και 
επηρεάζοντας τους ευρωπαϊκούς νόμους 
και πολιτική έτσι ώστε να ικανοποιούνται τα 
ενδιαφέροντα και οι έγνοιες των τοπικών 
αρχών. Στη διαδικασία αυτή 
ανταλλάσσονται εμπειρίες στο τοπικό και 
περιφερειακό επίπεδο και αναπτύσσονται 
συνεργασίες και με εταίρους από άλλα μέρη 
του κόσμου εκτός Ευρώπης. 
 
Τα θέματα με τα οποία καταπιάνεται 
αφορούν την περιφερειακή πολιτική, τις 
μεταφορές, το περιβάλλον, τις ίσες 
ευκαιρίες, την αυτοδιοίκηση, την 
εργοδότηση, την ενέργεια, κοινωνικά 
θέματα, τις διδυμοποιήσεις πόλεων (σήμερα 
υπάρχουν πάνω από 26.000 
διδυμοποιημένες πόλεις της Ευρώπης) και 
γενικά όλα τα θέματα που αφορούν την 
Τοπική Αυτοδιοίκηση. 
 
H Ένωση Δήμων Κύπρου είναι ενεργό 
μέλος του CEMR από το 1990. 
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Ολομέλεια Κογκρέσου του 
Συμβουλίου της Ευρώπης 
 

Οι εργασίες της 18ης Ολομέλειας του 
Κογκρέσου των Τοπικών και Περιφερειακών 
Αρχών (CLRAE), πραγματοποιήθηκαν στο 
Στρασβούργο στις 17-19 Μαρτίου 2010. Στη 
συνεδρίαση του Κογκρέσου συμμετείχε η κα 
Ειρήνη Λοϊζίδου, Δημοτική Σύμβουλος 
Έγκωμης και ο κ. Ανδρέας Σώσειλος, 
Δήμαρχος Λευκάρων.  
 
Όπως και σε κάθε Ολομέλεια, η συνεδρίαση 
άρχισε με την επιβεβαίωση των 
διαπιστευτηρίων. Μετά από το προβληματικό 
κείμενο που είχε αρχικά παρουσιαστεί στην 
προηγούμενη ολομέλεια, αυτή τη φορά η 
παράγραφος που αφορά τη σύνθεση της 
Κυπριακής αντιπροσωπείας (συμμετοχή 
Τουρκοκυπρίων) δεν παρουσίαζε ιδιαίτερες 
αλλαγές.  
 

Παράλληλα, σύμφωνα με τη διάταξη των 
θέσεων στο ημικύκλιο, η θέση με τον αριθμό 
485 ανήκει σε Τουρκοκύπριο εκπρόσωπο 
τοπικών αρχών. Παρών στη συνεδρίαση 
ήταν έτσι και ο κ. Mehmet Zafer, όπως 
προβλεπόταν στη λίστα του Κογκρέσου 
κάτω από την κατηγορία: ειδικοί 
προσκεκλημένοι. Πρόσκληση στάλθηκε και 
στον κ. Oktay Kayalp ο οποίος φαίνεται ότι 
τελικά δεν συμμετείχε στην Ολομέλεια.  
 
Κυριότερο θέμα της 18ης Ολομέλειας ήταν η 
εκλογή νέου ΓΓ για το Κογκρέσο μετά από 
την πρόσφατη αφυπηρέτηση του Ulrich 
Bohner. Οι εκλογές έλαβαν χώρα το πρωινό 
της 17ης Μαρτίου με 244 έγκυρες ψήφους. 
Νέος ΓΓ αναδείχτηκε από τον πρώτο γύρο ο 
Αυστριακός Andreas Kiefer, με 137 ψήφους. 
Η Ιταλίδα Antonella Cagnolati πήρε 
συνολικά 97 ψήφους, ενώ ο Ολλανδός Leo 
Platvoet συγκέντρωσε μόλις 13 ψήφους. Ο 
νέος ΓΓ αναλαμβάνει καθήκοντα από την 1η 
Απριλίου 2010. Τα μέλη της αντιπροσωπείας 
συγχάρηκαν αυτοπροσώπως τον νέο ΓΓ, ενώ 
επίσημη συγχαρητήρια επιστολή στάλθηκε 
και από τον αρχηγό της Κυπριακής 
αντιπροσωπείας, κ. Ανδρέα Χρίστου όπως  
 

και από τον ΓΓ της Ένωσης Δήμων Κύπρου, 
κ. Γιάννη Αντωνιάδη. Μέσα στα πλαίσια της 
Συνεργασίας Βορρά-Νότου, οι πρόεδροι 
των δύο επιμελητηρίων του Κογκρέσου, 
Ian Micallef και Ludmila Sfirloaga, 
παρουσίασαν την έναρξη της 
Ευρωμεσογειακής περιφερειακής και 
τοπικής συνέλευσης (Euro-Mediterranean 
Regional and Local Assembly - ARLEM). 
Μετά από εισήγηση της Επιτροπής των 
Περιφερειών της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
(ΕτΠ), η δημιουργία της ARLEM εντάσσεται 
στο γενικότερο πλαίσιο της διαδικασίας της 
Βαρκελώνης, όπου για πρώτη φορά, 
ανάμεσα στις εθνικές κυβερνήσεις, οι 
τοπικές και περιφερειακές αρχές θα έχουν 
τους δικούς τους εκπροσώπους.  
 

 
 
Συγκεκριμένα, οι δύο εισηγητές τόνισαν τη 
στρατηγική σημασία της Μεσογείου, μιας 
περιοχής όπου εξακολουθούν να υπάρχουν 
διαμάχες και εντάσεις καθώς επίσης και 
πολιτική αστάθεια. Σε αυτό το πλαίσιο ο 
διάλογος μεταξύ «βόρειων» και «νότιων» 
χωρών αποτελεί βασική προϋπόθεση για 
την κοινωνική, πολιτική και οικονομική 
ανάπτυξη των χωρών στην απέναντι ακτή 
της Μεσογείου.  
 
Οι τοπικές και περιφερειακές αρχές 
κατέχουν σημαντικό ρόλο στην επίτευξη 
του πιο πάνω στόχου, καθώς η σωστή 
διακυβέρνηση προϋποθέτει την ενεργή 
συμμετοχή των τοπικών και περιφερειακών 
αρχών όπως και της κοινωνίας των 
πολιτών. Το Κογκρέσο, έχοντας ήδη καλές 
σχέσεις με τις γειτονικές μεσογειακές  
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χώρες, μπορεί να προσφέρει την 
τεχνογνωσία του στους τομείς της τοπικής 
και περιφερειακής δημοκρατίας αλλά και της 
διαπεριφερειακής συνεργασίας. Ως εκ 
τούτου, τα μέλη του Κογκρέσου χαιρετούν 
την πρωτοβουλία της ΕτΠ, μιας πλατφόρμας 
πολιτικού διαλόγου και συνεργασίας γύρω 
από την Μεσόγειο. Εξάλλου, οι δύο θεσμοί 
συνδέονται άμεσα, καθώς έξι μέλη του 
Κογκρέσου ανήκουν παράλληλα στην 
ARLEM. 
 
Το τελευταίο θέμα συζήτησης στην 
Ολομέλεια αφορούσε την αειφόρο ισότητα 
των δύο φύλων στην τοπική και 
περιφερειακή πολιτική ζωή. Η εισηγήτρια 
παρουσίασε τα υποχρεωτικά ποσοστά 
γυναικείων εκπροσώπων στις εθνικές 
αντιπροσωπείες: 30% στα τακτικά μέλη και 
40% στα αναπληρωματικά. Μοντέλο 
σύγκρισης/παραδείγματος αποτελεί το 
Σουηδικό σύστημα όπου η ισότητα των δύο 
φύλων είναι γεγονός. Τέλος, στην έκθεση 
που παρουσιάστηκε, υπογραμμίζεται ο ρόλος 
των πολιτικών κομμάτων στην επίτευξη του 
στόχου της πλήρους ισότητας, προτείνοντας 
μέτρα όπως την ενθάρρυνση της 
συμμετοχής των γυναικών στην πολιτική 
ζωή, και τη δημιουργία εκλογικών λιστών 
όπου κάθε δεύτερος υποψήφιος οφείλει να 
είναι γυναίκα.  
 

 
 
Εκτός από την κύρια εισηγήτρια, μέρος στη 
συζήτηση πήραν ειδικοί προσκεκλημένοι 
όπως η Fabienne KELLER, πρώην δήμαρχος 
του Στρασβούργου και νυν μέλος της 
γαλλικής Γερουσίας, η Ana BARCELO 
CHICO, δήμαρχος του Σαξ, στην Ισπανία, 
και η Lydie ERR, μέλος της 
κοινοβουλευτικής συνέλευσης του ΣτΕ.  
 

Τέλος, πάνω από 15 μέλη πήραν το λόγο 
τονίζοντας τη σημασία επίτευξης της ίσης 
εκπροσώπησης των δύο φύλων στην 
πολιτική ζωή της Ευρώπης και ανά τον 
κόσμο.  
 
Αλλά θέματα συζήτησης αφορούσαν τις 
κλιματολογικές αλλαγές και τη δράση των 
τοπικών και περιφερειακών αρχών μετά 
την απογοήτευση της Διάσκεψης της 
Κοπεγχάγης, την οικονομική κρίση, την 
τοπική και περιφερειακή δημοκρατία στην 
Ελβετία και την Αλβανία, το ρόλο των 
τοπικών / περιφερειακών αρχών στην 
εφαρμογή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων 
κτλ.   
   
Κατά τη διάρκεια της Ολομέλειας, η κα 
Λοϊζίδου είχε δύο συντονιστικές 
συναντήσεις με την κα Stahl, γραμματέα 
της Θεσμικής Επιτροπής του Κογκρέσου, 
και τον κ. Cools, μέλος της Θεσμικής 
Επιτροπής, με σκοπό τη διοργάνωση της 
επίσκεψής τους στην Βιέννη, ως εισηγητές 
στο θέμα της Τοπικής και Περιφερειακής 
Δημοκρατίας στην Αυστρία. Η επίσκεψη-
μελέτη πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 23 
Μαρτίου μέχρι την Παρασκευή 26 Μαρτίου 
2010. Η επόμενη ολομέλεια του Κογκρέσου 
αναμένεται στις 26-28 Οκτώβριου 2010. 
 
Αειφόρος ισότητα των 
φύλων στην τοπική ζωή 
 
Η εισήγηση ψηφίσματος για την επίτευξη 
αειφόρου ισότητας των φύλων στην τοπική 
και περιφερειακή πολιτική ζωή συζητήθηκε 
εκτενώς κατά την 18η Ολομέλεια του 
Κογκρέσου των Τοπικών και 
Περιφερειακών Αρχών του Συμβουλίου της 
Ευρώπης. 
 
Η εν λόγω εισήγηση ξεκινά με τη 
διαπίστωση ότι δεν υπάρχει διαφορά στην 
επιθυμία συμμετοχής ανδρών και γυναικών 
στην πολιτική ζωή. Παρόλα αυτά η 
συμμετοχή των γυναικών αυξάνεται με 
αργούς ρυθμούς σημειώνοντας σχετικά 
μικρή πρόοδο από το 2004. 
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Η εισήγηση για την έγκριση ψηφίσματος 
προτείνει όπως οι εθνικές αντιπροσωπείες 
επιδιώξουν το 40% συμμετοχής των 
γυναικών στο Κογκρέσο του Συμβουλίου 
της Ευρώπης, αντί του 30% που ισχύει 
μέχρι σήμερα και που ακόμα δεν 
εφαρμόζεται από όλες τις 47 χώρες μέλη. Η 
Κύπρος πληροί την ελάχιστη προϋπόθεση 
του 30% και ένα από τα τρία μόνιμα μέλη 
της Κυπριακής Αντιπροσωπείας είναι 
γυναίκα. Επίσης η εισήγηση προωθεί τη 
συμμετοχή των γυναικών ως τακτικά και 
μόνιμα μέλη και όχι μόνο ως 
αναπληρωματικά. Αναφορικά με το 
ποσοστό συμμετοχής ακούστηκαν και 
πολλές ειλικρινείς απόψεις υπέρ του 50%, 
έτσι ώστε να έχουμε την δυνατότητα να 
μιλάμε κυριολεκτικά για ίση συμμετοχή. 
 
Η Σουηδία, ως πρότυπο μοντέλο χώρας στα 
θέματα ισότητας δεν χρησιμοποιεί 
ποσόστωση στη συμμετοχή των γυναικών 
στα ψηφοδέλτια αλλά υποχρεωτικά κάθε 
2ος υποψήφιος είναι γυναίκα. 
 

 
 
Στη Γαλλία έγινε πρόοδος αναφορικά με τη 
συμμετοχή των γυναικών στα ψηφοδέλτια 
και υπάρχει υποχρέωση για εναλλαγή 
ανδρών και γυναικών. Παρά την εν λόγω 
ρύθμιση, εξακολουθούν να εκλέγονται 
περισσότεροι άνδρες. 
 
Στη Νορβηγία διαπιστώθηκε 68% 
συμμετοχή των γυναικών σε θέσεις 
εξουσίας και 23% των δημάρχων που 
έχουν εκλεγεί, είναι γυναίκες. Στην ίδια 
χώρα, θεωρούν ότι ο αγώνας είναι μακρύς 
και ότι δεν έχει επιτευχθεί ακόμα ισότητα 
συμμετοχής. 
 

Στην Ολλανδία, δύο άνδρες έχουν 
παραιτηθεί, τελευταίως, από υψηλές 
πολιτικές θέσεις τις οποίες κατείχαν για να 
αναλάβουν την ανατροφή των παιδιών τους 
ενώ στην Ισλανδία που δεν ισχύει καν η 
ποσόστωση, οι γυναίκες κατέχουν πολλές 
και αξιόλογες θέσεις. 
 
Η Ρωσική Δούμα απέχει πολύ από το 1/3 
της εκπροσώπησης γυναικών στο σώμα, 
παρόλο που ως χώρα έχει 11 εκατομμύρια 
περισσότερες γυναίκες πληθυσμό από 
άνδρες. 
 
Η Κύπρος, η οποία δεν συμπεριλήφθηκε 
στην εισήγηση είχε 12% συμμετοχή 
γυναικών στην Τοπική Αυτοδιοίκηση κατά 
την πενταετία 1986-1991, 14% την 
πενταετία 1992-1996, 17% την πενταετία 
1997-2001, 19% την πενταετία 2002-2006 
και 20% την πενταετία 2006-2011. 
Ομολογουμένως χαμηλό ποσοστό 
συμμετοχής γυναικών παρά την 
παρατηρούμενη αύξηση. 
 
Κυριότερες διαπιστώσεις της εισηγήτριας, οι 
οποίες έγιναν αποδεκτές από τις εθνικές 
αντιπροσωπείες, είναι η ενθάρρυνση 
πολιτικών υποψηφιοτήτων από γυναίκες, η 
προσπάθεια για αυξημένη συμμετοχή τους 
σε επιχειρηματικές δραστηριότητες καθώς 
και η διευκόλυνση της πρόσβασης των 
γυναικών στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, τα 
οποία χαρακτηρίστηκαν ως καταστροφικά 
για τις γυναίκες στο Ηνωμένο Βασίλειο, 
αφού προωθούν κατά κύριο λόγο άνδρες. 
 
Τέλος η εισήγηση προτείνει στην Επιτροπή 
Υπουργών να λάβει υπόψη τη σημασία των 
γυναικών στην περιφερειακή και τοπική 
ανάπτυξη και επίσης προτείνει να 
υπογραφούν οι δείκτες για τη συμμετοχή 
των γυναικών που εξασφαλίζουν κάποια 
εχέγγυα για την ενεργό συμμετοχή των 
γυναικών στην πολιτική ζωή.  
 
Ειρήνη Λοϊζίδου Νικολαΐδου 
Δικηγόρος 
Δημοτικός Σύμβουλος Έγκωμης 
Μέλος του Κογκρέσου του Συμβουλίου 
της Ευρώπης 
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7ο Παγκόσμιο Συνέδριο 
Πόλεων κατά της φτώχειας 
 
Μετά από αίτημα της Ένωσης Δήμων, ο 
Δήμαρχος Αθηένου κ. Σπύρος Παπουής 
εκπροσώπησε τους Δήμους της Κύπρου στο 
7ο Παγκόσμιο Συνέδριο πόλεων για την 
καταπολέμηση της φτώχειας και του 
κοινωνικού αποκλεισμού. 
 
Το συνέδριο που οργάνωσε η πόλη του 
Ρόττερταμ της Ολλανδίας από τις 24 – 26 
Φεβρουαρίου, είχε ως στόχο την 
αντιμετώπιση της παγκόσμιας κρίσης 
ομαδικά, με κύριο άξονα την αξιοποίηση της 
αμεσότητας και των γνώσεων που διαθέτουν 
οι Τοπικές Αρχές. 
 
Σε μήνυμά του προς τους 1000 
εκπροσώπους των Δήμων απ’ όλη την 
υφήλιο, ο Δήμαρχος του Ρόττερνταμ 
ανέφερε μεταξύ άλλων: 
 
«Η φτώχεια υπονομεύει τις ανθρώπινες 
ικανότητες. Η φτώχεια μειώνει την 
ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Η φτώχεια 
δημιουργεί αστάθεια και αναταραχή. Ενόσω 
υπάρχει φτώχεια σε ένα μέρος του πλανήτη, 
υπάρχει φτώχεια σε όλον τον πλανήτη. Η 
καταπολέμηση της φτώχειας είναι πρόκληση 
όχι μόνο στις αναπτυσσόμενες χώρες αλλά 
και στις αναπτυγμένες. 
 
Οι οποιεσδήποτε λύσεις για να είναι βιώσιμες 
πρέπει να έχουν την ολοκληρωτική στήριξη 
των κυβερνήσεων και των Τοπικών Αρχών. 
Οι κοινωνίες των πολιτών θα πρέπει να 
συνεργαστούν και να εφαρμόσουν πρακτικές 
που θα βοηθούν στην πραγματική και όχι 
φραστική καταπολέμηση της παγκόσμιας 
φτώχειας». 
 
Στην παρουσία αξιωματούχων και 
λειτουργών του οργανισμού των Ηνωμένων 
Εθνών, αρκετοί σύνεδροι εξέφρασαν τη 
δυσαρέσκεια τους γιατί οι αποφάσεις και τα 
αποτελέσματα του περασμένου συνεδρίου, 
δεν μπόρεσαν να φθάσουν στον απλό 
άνθρωπο.  

Δυστυχώς χώρες με ολοκληρωτικά 
καθεστώτα δεν επέτρεψαν την όποια 
οικονομική βοήθεια να φθάσει είτε στις 
Τοπικές Αρχές ή καλύτερα απευθείας σε 
αυτούς που την είχαν άμεση ανάγκη. 
 
Με το σύνθημα του συνεδρίου 
«Αντιμετωπίζουμε την κρίση ομαδικά» οι 
εκπρόσωποι των Τοπικών Αρχών κάλεσαν 
τα Ηνωμένα Έθνη να αναλάβουν ηγετικό 
ρόλο στην προσπάθεια που καταβάλλεται 
για καταπολέμηση της παγκόσμιας 
φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού.  
 
Μερικά ενδιαφέροντα στοιχεία και 
μηνύματα του συνεδρίου ήταν: 
 
1. Η παγκόσμια φτώχεια ολοένα και 

αυξάνεται. Λόγω της φτώχειας υπάρχει 
παγκοσμίως μετακίνηση του πληθυσμού 
προς τα αστικά κέντρα με την ελπίδα για 
μια καλύτερη ζωή. Το φαινόμενο αυτό 
θα δημιουργήσει σοβαρότατα 
περιβαλλοντικά και κοινωνικά 
προβλήματα. Μέχρι το 2020 το 40% των 
κατοίκων, ειδικά στις φτωχές χώρες θα 
μετακινηθούν στις πόλεις. 

2. Οι ευκαιρίες για μόρφωση ολοένα και 
μειώνονται λόγω της παγκόσμιας 
αύξησης της φτώχειας. Το 2010 
75.000.000 παιδιά δεν έχουν την 
ευκαιρία για μόρφωση. Η έλλειψη της 
μόρφωσης είναι ο κύριος παράγοντας για 
την καταστροφή του περιβάλλοντος. 

3. Λόγω της φτώχειας το 70% του 
πληθυσμού δε διαθέτει στο χώρο που 
ζει, τρεχούμενο νερό. Ως αποτέλεσμα 
της μόλυνσης του πόσιμου νερού, 5000 
παιδιά πεθαίνουν κάθε μέρα από 
ακατάλληλο νερό. 

4. Λόγω της φτώχειας ολοένα και 
περισσότεροι άνθρωποι θα μετακινηθούν 
από τις αναπτυσσόμενες φτωχές χώρες 
προς τις αναπτυγμένες χώρες. 

 
Το γενικό συμπέρασμα του συνεδρίου 
επικεντρώθηκε στην προσπάθεια για 
μετατροπή της παγκόσμιας κρίσης σε 
δυνατότητες για εξάλειψη της φτώχειας και 
του κοινωνικού αποκλεισμού. 
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Επαφές για την 
αναδιάρθρωση της  
Τοπικής Αυτοδιοίκησης 
 
Ο Υπουργός Εσωτερικών κ. Νεοκλής 
Συλικιώτης είχε στις 26 Μαρτίου συνάντηση 
με τον Πρόεδρο κ. Ανδρέα Χρίστου και 
εκπροσώπους της Εκτελεστικής Επιτροπής 
της Ένωσης Δήμων για το θέμα της 
αναδιάρθρωσης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. 
 
Μετά το πέρας της συνάντησης, ο κ. 
Συλικιώτης ανέφερε ότι στη συνάντηση 
συζητήθηκαν θέματα διαδικασίας 
αναφορικά με το πώς προχωρούν, κυρίως 
σε ό,τι αφορά στο διάλογο και τις μελέτες, 
ώστε να υπάρξει προετοιμασία για να 
γίνουν τα απαραίτητα βήματα και να 
προχωρήσει η μεταρρύθμιση της Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης. 
 
Ο κ. Υπουργός είπε ότι, όπως έχει ήδη 
ανακοινωθεί, οι επόμενοι μήνες θα είναι 
μήνες προβληματισμού, προετοιμασίας, 
διαλόγου. Έχουμε ήδη καταλήξει με την 
Ένωση Δήμων, πρόσθεσε, ότι θα 
συγκροτηθεί μια επιτροπή, η οποία θα 
εργαστεί συστηματικά για να επεξεργαστεί 
όλα εκείνα τα έγγραφα που χρειάζονται και 
θα φροντίσει να γίνουν οι απαραίτητες 
μελέτες πάνω στις οποίες θα στηριχθούν οι 
αλλαγές. Ο κ. Συλικιώτης διευκρίνισε ότι σε 
αυτήν την επιτροπή, πέραν από κάποια 
άτομα που θα οριστούν για να ασχοληθούν 
ουσιαστικά και καθημερινά με αυτήν τη 
δουλειά, θα συμμετέχουν εκπρόσωποι από 
την Ένωση Δήμων και την Ένωση 
Κοινοτήτων. 
 
«Παράλληλα θα οργανώσουμε από κοινού 
με την Ένωση Δήμων και την Ένωση 
Κοινοτήτων, επαρχιακά σεμινάρια που 
έχουν οριστεί για το Μάιο, στα οποία θα 
καλέσουμε να συμμετάσχουν μέλη των 
Κοινοτικών και των Δημοτικών 
Συμβουλίων», ανέφερε ο κ. Υπουργός, και 
επανέλαβε ότι αυτή η μεταρρύθμιση θα 
πρέπει να στηριχθεί σε μια ευρύτερη 
πολιτική και κοινωνική συναίνεση. 

Στη συνέχεια ο κ. Υπουργός σημείωσε ότι 
αυτήν την περίοδο ολοκληρώνονται οι 
συναντήσεις με όλα τα κοινοβουλευτικά 
κόμματα που πραγματοποιούνται από 
κοινού με εκπροσώπους της Ένωσης 
Δήμων και της Ένωσης Κοινοτήτων. 
Επιστέγασμα του διαλόγου θα είναι να 
έχουμε εκ νέου συναντήσεις με τα 
κοινοβουλευτικά κόμματα, είπε, ώστε 
προτού το θέμα τεθεί στη Βουλή των 
Αντιπροσώπων – ή ακόμη και για τα θέματα 
που δεν χρειάζεται να τεθούν στη Βουλή 
των Αντιπροσώπων – να υπάρξει η 
ευρύτερη πολιτική συναίνεση. 
 
Καταλήγοντας, ο κ. Υπουργός υπογράμμισε 
ότι ήδη με τις πρώτες επαφές που 
πραγματοποιούνται με τα κοινοβουλευτικά 
κόμματα υπάρχει μια ενθάρρυνση, αλλά και 
μια πολιτική βούληση από την Κυβέρνηση 
και, βεβαίως, και από την Ένωση Δήμων 
και την Ένωση Κοινοτήτων να 
προχωρήσουμε σε αυτές τις απαραίτητες 
αλλαγές που τόσο μεγάλη ανάγκη έχει 
σήμερα η Τοπική Αυτοδιοίκηση για να 
μπορέσει να εξυπηρετεί καλύτερα τους 
πολίτες. 
 
Από την πλευρά του, ο Πρόεδρος της 
Ένωσης Δήμων κ. Χρίστου ανέφερε, μεταξύ 
άλλων, ότι η Ένωση έχει συνεργαστεί στη 
διαμόρφωση της μελέτης που έχει γίνει από 
τους εμπειρογνώμονες, γι’ αυτό και είναι 
σύμφωνη με το γενικό πλαίσιο των 
προτάσεων. Ο κ. Χρίστου εξήγησε ότι 
πρόκειται για μια μεταρρύθμιση, η οποία θα 
οδηγήσει στη διαμόρφωση τοπικών 
οργανισμών αυτοδιοίκησης, μεγάλων, 
πληθυσμιακά, οργανωτικά και οικονομικά, 
ώστε να μπορούν να αναλάβουν τις νέες 
εξουσίες και τις νέες αρμοδιότητες που η 
μελέτη εισηγείται σταδιακά να 
μεταφέρονται σ’ αυτούς. Τέλος, είπε ότι, 
μέσω της μεταρρύθμισης, θα υπάρχουν 
περισσότερες εξουσίες, περισσότερες 
ευθύνες, περισσότεροι πόροι, ισχυρότερες 
διοικητικές και διαχειριστικές ομάδες, 
περισσότερες και καλύτερες υπηρεσίες για 
τους πολίτες που θα εξυπηρετούνται 
γρηγορότερα και με χαμηλότερο κόστος. 
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Κοινές δραστηριότητες 
δημοτικών συμβουλίων 
νεολαίας  
 
Τα Δημοτικά Συμβούλια Νεολαίας των 
κατεχόμενων Δήμων της επαρχίας της 
Κερύνειας, στα πλαίσια των κοινών 
δραστηριοτήτων τους, διοργάνωσαν για 
πρώτη φορά Τουρνουά Futsal την Κυριακή, 
14 Μαρτίου στα γήπεδα της Π.Α.Ε.Ε.Κ. 
Κερύνειας στη Λευκωσία, το οποίο 
επιχορηγήθηκε από τον Οργανισμό Νεολαίας 
Κύπρου στα πλαίσια του προγράμματος 
«Πρωτοβουλίες Νέων».  
 
Το τουρνουά στέφθηκε με μεγάλη επιτυχία 
κι έδωσε την ευκαιρία, σε όσους νέους και 
νέες από την Κερύνεια, τη Λάπηθο και τον 
Καραβά παρευρέθηκαν ή αγωνίστηκαν στα 
γήπεδα, να γνωριστούν μεταξύ τους και να 
περάσουν όμορφες στιγμές σε ένα κλίμα 
ευχάριστο και φιλικό.  
 

 
 
Το γεγονός ότι η εκδήλωση αυτή τους 
έδωσε την ευκαιρία να συναντηθούν με 
άλλα παιδιά από την Κερύνεια για πρώτη 
φορά και να αγωνιστούν σε ένα άθλημα 
ιδιαίτερα αγαπητό σε αυτούς, τους έδωσε 
μεγάλη χαρά και ικανοποίηση. Γι αυτό και 
έδωσαν την υπόσχεση να επαναλάβουν 
αυτήν την εκδήλωση σύντομα.  
 
Στο τουρνουά έλαβαν μέρος 6 ομάδες. Στις 
τρεις πρώτες ομάδες που διακρίθηκαν 
δόθηκαν αναμνηστικά κύπελλα. Επίσης 
δόθηκαν αναμνηστικά μετάλλια σε όλους 
τους συμμετέχοντες, αθλοθετημένα από το  
 

Δημοτικό Συμβούλιο Νεολαίας του Δήμου 
Καραβά. 
 
Στο τουρνουά παρευρέθηκαν, συγχάρηκαν 
τους διοργανωτές και απένειμαν τα 
κύπελλα και τα μετάλλια στους νικητές ο 
Δήμαρχος Καραβά κ. Γιάννης 
Παπαϊωάννου, ο Αντιδήμαρχος Κερύνειας 
κ. Γιώργος Σιδεράς και οι Δημοτικοί 
Σύμβουλοι των κατεχόμενων Δήμων 
Τρύφωνας Νεοκλέους (Κερύνεια), Χλόη 
Γεωργιάδου (Κερύνεια), Γιάννος Κρεμμός 
(Λάπηθος) και Λάμπρος Μαούρης 
(Καραβάς), δίνοντας έτσι το μήνυμα ότι 
στηρίζουν κι ενθαρρύνουν αυτές τις 
πρωτοβουλίες των νέων, που ταυτίζονται 
με τους στόχους και τις επιδιώξεις των 
Δήμων τους. 
 

Σύσταση δημοτικού 
συμβουλίου νεολαίας 
Λευκωσίας  
 
Tο Δημοτικό Συμβούλιο Λευκωσίας 
αποφάσισε τη σύσταση και λειτουργία 
Δημοτικού Συμβουλίου Νεολαίας με στόχο 
την ενεργοποίηση των νέων για 
δημιουργική απασχόληση, ψυχαγωγία και 
γενικά την ανάπτυξη δραστηριοτήτων προς 
όφελος της νεολαίας της πόλης. 
  
Σημειώνεται ότι στο Δημοτικό Συμβούλιο 
Νεολαίας μπορούν να συμμετέχουν 
οργανώσεις νεολαίας που πληρούν τα 
καθορισμένα κριτήρια του προσχεδίου του 
καταστατικού, που είναι τα πιο κάτω: 
 
1. Η οργάνωση νεολαίας θα πρέπει να έχει 

20 νέους και νέες σαν ελάχιστο αριθμό 
μελών. 

2. Η οργάνωση νεολαίας θα πρέπει να έχει 
τουλάχιστο δύο χρόνια ζωής και δράσης. 

3. Η οργάνωση νεολαίας θα πρέπει να έχει 
Καταστατικό ή Κανονισμό ή Πλαίσιο 
Λειτουργίας το οποίο θα πρέπει να 
συνοδεύει την αίτηση εγγραφής της 
οργάνωσης στο Μητρώο των 
οργανώσεων – μελών. 
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4. Το Μητρώο μελών της υπό ένταξη στο 

Δημοτικό Συμβούλιο Νεολαίας Δήμου 
Λευκωσίας οργάνωσης νεολαίας, θα 
πρέπει επίσης, να συνοδεύει την αίτηση 
εγγραφής. 

5. Οι οργανώσεις να λειτουργούν και να 
αναγνωρίζονται από επίσημους φορείς 
της Κυπριακής Δημοκρατίας. Σε κάθε 
άλλη περίπτωση θα λαμβάνεται απόφαση 
από το Δημοτικό Συμβούλιο. 
 

Καλούνται οι Οργανώσεις Νεολαίας που 
πληρούν τα καθορισμένα κριτήρια του 
καταστατικού του Δήμου Λευκωσίας όπως 
αποστείλουν γραπτή δήλωση, με την οποία 
να εκδηλώνουν το ενδιαφέρον της 
οργάνωσης τους για συμμετοχή στη 
σχετική διαδικασία, στο Δήμο Λευκωσίας, 
το αργότερο μέχρι τις 12 Απριλίου 2010. 
Για περαιτέρω πληροφορίες ή διευκρινίσεις 
οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να 
επικοινωνούν με τον κ. Νίκο Νεοφύτου στο 
τηλ. 22797172. 
 

Πρόγραμμα Δράσης για την 
Ισότητα των Φύλων  
 
Σε Δημοσιογραφική Διάσκεψη που 
πραγματοποιήθηκε στις 12 Μαρτίου, ο 
Δήμος Λευκωσίας παρουσίασε το 
«Πρόγραμμα Δράσης για την Ισότητα των 
Φύλων 2010 – 2012» που ετοιμάστηκε 
μετά την υπογραφή και υιοθέτηση του 
Ευρωπαϊκού Χάρτη για την Ισότητα των 
Φύλων στις Τοπικές Κοινωνίες. 
 
Σύντομες παρεμβάσεις έκαναν ο Υπουργός 
Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης κ. Λουκάς 
Λουκά ως αρμόδιος για θέματα ισότητας, 
που είναι και Πρόεδρος του Συμβουλίου 
του Εθνικού Μηχανισμού για τα Δικαιώματα 
της Γυναίκας και η βουλευτής κυρία Ντίνα 
Ακκελίδου η οποία είναι η Πρόεδρος της 
Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ίσων 
Ευκαιριών μεταξύ Ανδρών και Γυναικών. 
Τονίστηκε και από τους δύο ο ουσιαστικός 
ρόλος της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στο θέμα 
της ισότητας, ως η εξουσία που βρίσκεται 
πιο κοντά στους πολίτες και η σημασία της 
πρωτοβουλίας 
 

 
αυτής από μέρους του Δήμου Λευκωσίας. 
 
Στην ομιλία της η Δήμαρχος κα Ελένη 
Μαύρου αναφέρθηκε στη σημασία και τη 
σπουδαιότητα του σεβασμού των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων για την 
οικονομική, πολιτιστική ανάπτυξη και 
ευημερία της κοινωνίας μας. Συνέχισε 
λέγοντας ότι «Η εξάλειψη των 
στερεοτύπων που υπάρχουν ακόμα σε 
όλους τους τομείς της καθημερινής ζωής, 
κρίνεται αποφασιστικής σημασίας. Αποτελεί 
βασική αρχή του Προγράμματος Δράσης η 
πλήρης ενσωμάτωση της διάστασης του 
φύλου σε όλες τις δραστηριότητες του 
Δήμου Λευκωσίας, στις πολιτικές, στην 
οργάνωση και στις πρακτικές του ούτως 
ώστε να επέλθει η αλλαγή στις συνειδήσεις 
μας ως κοινωνία». 
 

 
 
Η Πρόεδρος της Επιτροπής Ευρωπαϊκών 
Υποθέσεων του Δήμου Λευκωσίας κα Ελένη 
Λουκαΐδου, παρουσίασε στην συνέχεια το 
Πρόγραμμα Δράσης (Π.Δ.) και τόνισε ότι 
«Κάποια από τα μέτρα που περιλαμβάνει το 
Πρόγραμμα Δράσης, εφαρμόζονται ήδη στο 
Δήμο Λευκωσίας και η προσπάθεια που 
γίνεται εδώ κυρίως είναι για τη 
συστηματοποίηση και την εξέλιξη τους». 
Εξήγησε επίσης τη διαδικασία ετοιμασίας 
του Π.Δ. και ανέφερε συγκεκριμένα μέτρα 
που προωθούνται στα διάφορα πεδία 
δράσης που διαχωρίστηκε το Π.Δ. Τέλος 
τόνισε ότι στόχος του Δήμου Λευκωσίας 
είναι να δώσει την αναγκαία ώθηση στην 
τοπική κοινωνία για να κατευθυνθεί προς 
την επίτευξη πραγματικής ισότητας και ότι 
απώτερος σκοπός είναι η αντιμετώπιση 
πολλαπλών διακρίσεων. 
 

 
            9 

Τεύχος 54 ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΝΕΑ - Μηνύματα από τους Δήμους μας  3/2010 



 

 

 

 
Ανακοίνωση από το Δήμο 
Kερύνειας 
 
Η Δήμαρχος και το Δημοτικό Συμβούλιο 
Κερύνειας εκφράζουν τη βαθιά 
απογοήτευση και την αγανάκτησή τους για 
την απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου 
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων να αναγνωρίσει 
την «επιτροπή περιουσιών και 
αποζημιώσεων» που λειτουργεί στα 
κατεχόμενα ως ένα ικανοποιητικό ένδικο 
μέσο στο οποίο καλούνται οι Ελληνοκύπριοι 
πρόσφυγες να προσφεύγουν για 
αποζημιώσεις ή ανταλλαγή των περιουσιών 
τους. 
 
Με αυτή την απόφαση οι άνθρωποι των 
οποίων οι περιουσίες καταπατώνται και 
καταδυναστεύονται από την παράνομη 
Τουρκική δραστηριότητα, προτρέπονται να 
προσφύγουν σ' ένα δικαστήριο στο οποίο οι 
δικαστές είναι εκείνοι ακριβώς, οι οποίοι 
άρπαξαν τις ελληνοκυπριακές περιουσίες 
και εκδίωξαν τους νόμιμους ιδιοκτήτες από 
τον τόπο τους. 
 
Η απόφαση αυτή εκτός του ότι προσβάλλει 
τη νοημοσύνη μας, προσβάλλει και το 
αίσθημα στοιχειώδους δικαιοσύνης. Είναι 
προφανές ότι στην απόφαση αυτή δεν 
οδήγησαν οι κανόνες της δικαιοσύνης, 
όπως αναμέναμε από ένα δικαστήριο 
διεθνούς κύρους, αλλά οδήγησε η επιθυμία 
υποστήριξης του κατοχικού καθεστώτος. 
 
Γι' αυτούς τους λόγους καλούμε την 
κυβέρνηση, την πολιτική μας ηγεσία και 
τους νομικούς παράγοντες του τόπου μας 
να δραστηριοποιηθούν άμεσα, 
αποφασιστικά, ομόψυχα και ιδίως 
συντονισμένα, ώστε να ανατρέψουν αυτή 
την παράλογη απόφαση και να 
υπερασπιστούν το αναφαίρετο δικαίωμα 
των προσφύγων να έχουν τον τελευταίο 
λόγο όσον αφορά τις περιουσίες τους. 
 
Ιδιαίτερα καλούμε τους Kερυνειώτες 
πρόσφυγες, αναλογιζόμενοι τις συνέπειες 
που θα έχει για τον τόπο η πραγματοποίηση 
 

 
αυτής της δικαστικής προτροπής, με υψηλό 
αίσθημα ευθύνης απέναντι στον τόπο, να 
απορρίψουν την προσβλητική αυτή 
παρακίνηση του δικαστηρίου και επ' ουδενί 
λόγο να προσφύγουν επαιτώντας από τους 
κατακτητές ψίχουλα έναντι της περιουσίας 
τους και της πατρογονικής τους γης. 
 
Αν υλοποιηθεί αυτή η απόφαση του 
δικαστηρίου, η τουρκοποίηση των 
κατεχόμενων εδαφών μας είναι ολοφάνερη. 
Aς αναλογιστούμε τις ευθύνες μας για τον 
τόπο μας, την πατρίδα μας και τα παιδιά 
μας. 
 
Το Πανεπιστήμιο Αθηνών 
στο Δήμο Kερύνειας  
 
Aντιπροσωπεία του Kαποδιστριακού 
Πανεπιστημίου Aθηνών με τον Πρύτανη κ. 
Kοντό, τον Aντιπρύτανη κ. Bοσκό, το 
Γραμματέα του Πανεπιστημίου, σπουδαστές 
από την Eλλάδα και από την Eυρώπη, 
επισκέφθηκε στις 22 Mαρτίου το προσωρινό 
Δημαρχείο της κατεχόμενης Kερύνειας.  
 
H επίσκεψη ήταν στο πλαίσιο συνάντησης 
με τη Δήμαρχο της Kερύνειας κα Mαρία 
Iωάννου και τα μέλη του Δημοτικού 
Συμβουλίου για ενημέρωση και διαφώτιση 
του εθνικού προβλήματος και της 
τουρκικής κατοχής από το 1974. 
 

 
 
Tη διαφωτιστική αυτή επίσκεψη του 
Πανεπιστημίου Aθηνών στο Δημαρχείο 
Kερύνειας οργανώνει εδώ και χρόνια το 
Γραφείο Tύπου και Πληροφοριών. 
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«Για την Αμμόχωστο» 
 
Στις 11 Μαρτίου πραγματοποιήθηκε με 
μεγάλη επιτυχία από το Δήμο Αμμοχώστου 
η παρουσίαση του βιβλίου «Για την 
Αμμόχωστο», που περιλαμβάνει ποιήματα, 
αφηγήματα, θεατρικά, ταξιδιωτικά κείμενα 
και άλλες μαρτυρίες, για την πόλη. 
 
Η εκδήλωση άρχισε με σύντομο 
καλωσόρισμα του Προέδρου της επιτροπής 
πολιτιστικών εκδηλώσεων του Δήμου 
Αμμοχώστου κ. Παναγιώτη Κακούρα. 
Ακολούθως ο Δήμαρχος Αμμοχώστου στο 
χαιρετισμό του ανέφερε χαρακτηριστικά ότι 
«Η καρδιά της Αμμοχώστου δεν έπαψε ποτέ 
να κτυπά. Και θα κτυπά όσο θα κτυπά η 
καρδιά εμάς των παιδιών της, των παιδιών 
μας, των παιδιών των παιδιών μας». 
 

 
 
Η εξαίρετη παρουσίαση του βιβλίου από τον 
Καθηγητή της Νεοελληνικής Φιλολογίας 
του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου 
Θεσσαλονίκης Δρ Γ. Κεχαγιόγλου, κράτησε 
ζωντανό το ενδιαφέρον των ακροατών. Την 
ίδια απήχηση είχαν η απαγγελία ποιημάτων 
και ανάγνωση αποσπασμάτων του βιβλίου 
από τους καταξιωμένους ηθοποιούς μας 
Αχιλλέα Γραμματικόπουλο, Χριστίνα 
Παυλίδου και Σοφία Καλλή.  
 
Τη γενική επιμέλεια της έκδοσης είχε ο Δρ 
Λ. Παπαλεοντίου, Επίκουρος Καθηγητής 
Τμήματος Βυζαντινών και Νεοελληνικών 
Σπουδών του Πανεπιστημίου Κύπρου. Η 
μοναδική αυτή έκδοση επιχορηγήθηκε 
μερικώς από τις Πολιτιστικές Υπηρεσίες του 
Υπουργείου Παιδείας & Πολιτισμού. 
 

 

Ο Δήμος Αμμοχώστου στο 
Ριζοκάρπασο 
 

Πραγματοποιήθηκε στις 17 Μαρτίου 2010, 
επίσκεψη αντιπροσωπείας του Δήμου 
Αμμοχώστου σε σχολεία του Ριζοκαρπάσου. 
Την αντιπροσωπεία αποτελούσαν ο 
πρόεδρος της Επιτροπής Νεολαίας του 
Δήμου κ. Χρύσανθος Ζαννέττου, τα μέλη 
της Επιτροπής και Δημοτικοί Σύμβουλοι κκ 
Σίλεια Χαπίπη, Νίκος Κάρουλλας, οι 
Δημοτικοί Σύμβουλοι Γεώργιος Ανδρονίκου, 
Χριστάκης Κουμπάρου και Σοφοκλής 
Αβραάμ και η Πολιτιστική Λειτουργός του 
Δήμου Αμμοχώστου κα Λένια Αντωνιάδου. 
 

 
 
Η αποστολή αρχικά επισκέφθηκε το 
Γυμνάσιο του Ριζοκαρπάσου και έτυχε της 
θερμής φιλοξενίας των καθηγητών και του 
προσωπικού του Γυμνασίου. Ακολούθησε 
συνάντηση με τους καθηγητές και μαθητές, 
κατά τη διάρκεια της οποίας τα μέλη της 
αποστολής συζήτησαν μαζί τους διάφορα 
θέματα που τους απασχολούν. 
 
Για την έκδοση του ετήσιου περιοδικού του 
Γυμνασίου Ριζοκαρπάσου, ο Πρόεδρος της 
Επιτροπής Νεολαίας κ. Χρύσανθος 
Ζαννέττου, παρέδωσε εκ μέρους του Δήμου 
Αμμοχώστου στη διευθύντρια του 
Γυμνασίου κα Λουκία Λυσάνδρου, το ποσό 
των €1.000. Στη συνέχεια η αποστολή 
επισκέφθηκε το Δημοτικό Σχολείο και 
συζήτησε ανάλογα με τους δασκάλους του 
σχολείου. 
 

Το απόγευμα η αποστολή είχε μια εγκάρδια 
συνάντηση στο καφενείο του Ριζοκαρπάσου 
με τους γονείς των μαθητών και άλλους 
εγκλωβισμένους. 
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Εκστρατεία Καθαριότητας 
στην παλιά Λευκωσία 
 
Εβδομήντα μεγάλα φορτηγά άχρηστα υλικά 
απομακρύνθηκαν από την παλιά πόλη της 
Λευκωσίας κατά την εκστρατεία 
καθαριότητας με σύνθημα «Μαζί 
καθαρίζουμε την παλιά Λευκωσία» που 
οργανώθηκε στις 27 και 28 Μαρτίου. 
 
Περίπου 650 με 700 τόνους άχρηστα, 
κλαδεύματα, ξύλα, παλιές οικιακές 
συσκευές και παλιά άχρηστα έπιπλα 
μαζεύτηκαν από την παλιά πόλη και 
πετάχτηκαν καθαρίζοντας έτσι την πόλη. Οι 
κάτοικοι και οι εργαζόμενοι της παλιάς 
Λευκωσίας ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα 
του Δήμου βγάζοντας τα άχρηστα 
αντικείμενα που είχαν στις αποθήκες και 
στις αυλές τους. 
 

 
 
Μετακινήθηκαν 38 συνολικά 
ακινητοποιημένα αυτοκίνητα που 
βρίσκονταν σε διάφορους δρόμους της 
παλιάς πόλης και παρενοχλούσαν τη 
διακίνηση πεζών και οχημάτων.  
 
Μαζική ήταν η προσέλευση εθελοντών που 
συμμετείχαν στην εκστρατεία. Η εκστρατεία 
άρχισε νωρίς το πρωί του Σαββάτου και της 
Κυριακής με αφετηρία το χώρο στάθμευσης 
του «ΟΧΙ». Από εκεί οι εθελοντές, μαζί με 
άτομα της υπηρεσίας διακινήθηκαν και 
κάλυψαν όλη σχεδόν την παλιά πόλη. 
Συμμετείχαν μεταξύ άλλων μαθητές και 
καθηγητές του American Academy Nicosia 
και του English School, του Λυκείου 
Παλλουριώτισσας, μέλη του Συνδέσμου  
 

 
Ξεναγών Κύπρου, του Συνδέσμου 
Προστασίας Φιλιππίνων στην Κύπρο και 
αριθμός κατοίκων της Λευκωσίας. Μαζί με 
Δημοτικούς Συμβούλους σκούπισαν και 
καθάρισαν περιοχές της εντός των τειχών 
Λευκωσίας. Συμμετείχαν επίσης εθελοντικά 
οι εταιρείες Pyrforos Solutions Ltd και 
Ledra Properties LTD. 
 
Κατά τη διάρκεια του διημέρου, ο Δήμος 
επανέλαβε την έκκληση του προς το κοινό, 
τους κατοίκους και τους εργαζόμενους να 
τοποθετούν στο δρόμο τα άχρηστα και τα 
σκύβαλα κατά τις καθορισμένες μέρες και 
ώρες, λίγο πριν τη συλλογή, έτσι ώστε να 
διατηρηθεί η πόλη καθαρή και 
ευπαρουσίαστη. Τονίστηκε δε πως δεν είναι 
δυνατό να παραμείνει η παλιά πόλη καθαρή 
αν δεν υπάρχει συνεργασία των δημοτών 
και της υπηρεσίας καθαριότητας του 
Δήμου. 
 

 
 
Προκειμένου να υπάρχει η μεγαλύτερη 
δυνατή απήχηση, ο Δήμος Λευκωσίας είχε 
οργανώσει δημοσιογραφική διάσκεψη στις 
22 Μαρτίου, κατά τη διάρκεια της οποίας η 
Δήμαρχος Λευκωσίας Ελένη Μαύρου έδωσε 
πληροφορίες και λεπτομέρειες της 
εκστρατείας. Είχε μάλιστα ετοιμαστεί και 
σχετικό ενημερωτικό υλικό σε διάφορες 
γλώσσες με στόχο να ευαισθητοποιηθούν 
όλοι οι κάτοικοι και εργαζόμενοι της παλιάς 
Λευκωσίας. 
 
Μετά το τέλος της εκστρατείας, η Δήμαρχος 
Λευκωσίας Ελένη Μαύρου ευχαρίστησε 
όλους όσους συμμετείχαν εθελοντικά στην 
προσπάθεια αυτή, η οποία έφερε πολύ καλά 
αποτελέσματα για την παλιά πόλη της 
Λευκωσίας. 
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Γήπεδα Κοινοτικού 
Αθλητισμού στο Δήμο 
Λευκωσίας  
 
Ο Δήμος Λευκωσίας έχει αποφασίσει μέσα 
στο πλαίσιο του Κοινοτικού Αθλητισμού, να 
προχωρήσει στη δημιουργία δύο γηπέδων 
αθλητισμού. Το πρώτο βρίσκεται κοντά στο 
Δημοτικό Κολυμβητήριο στην οδό Ηρώων, 
στον Άγιο Ανδρέα και το δεύτερο στο 
πάρκο Περνέρα στην οδό Γ. Δημητρώφ 
στην Παλλουριώτισσα. Η συνολική δαπάνη 
εκτιμάται ότι θα ανέλθει σε €172.000 πλέον 
ΦΠΑ ενώ ποσό ύψους €90.800 θα 
καλυφθεί από τον ΚΟΑ. 
 
Στο Πάρκο Περνέρα θα κατασκευαστεί ένα 
γήπεδο καλαθόσφαιρας και ένα γήπεδο 
πετόσφαιρας καθώς επίσης και παιδική 
χαρά (παιδότοπος). Το κόστος κατασκευής 
υπολογίζεται σε €35.000 πλέον ΦΠΑ. 
 
Στο χώρο δίπλα από το Δημοτικό 
Κολυμβητήριο θα κατασκευαστεί ένα 
γήπεδο χειροσφαίρισης και αντισφαίρισης, 
ένα γήπεδο καλαθόσφαιρας και 
πετόσφαιρας και παιδική χαρά 
(Παιδότοπος). Το κόστος κατασκευής των 
έργων αυτών αναμένεται να στοιχίσουν σε 
137.000 πλέον ΦΠΑ. 
 
Ο χρόνος έναρξης των εργασιών 
υπολογίζεται στις αρχές Απριλίου 2010 και 
ο χρόνος ολοκλήρωσης των εργασιών στο 
τέλος Ιουνίου 2010. Τα γήπεδα θα 
διαχειρίζεται ο Δήμος Λευκωσίας. 
 

Νέος χώρος στάθμευσης 
στη Λευκωσία 
 
Μετά από απόφαση του Επάρχου 
Λευκωσίας να παραχωρήσει στο Δήμο 
Λευκωσίας το χώρο στάθμευσης στη 
Λεωφόρο Βύρωνος, απέναντι από την 
Ελληνική Πρεσβεία, ο Δήμος Λευκωσίας 
προχωρεί στον ευπρεπισμό του χώρου για 
την καλύτερη εξυπηρέτηση τόσο των 
εργαζόμενων όσο και των επισκεπτών της  

 
περιοχής με τη δημιουργία 200 περίπου 
θέσεων στάθμευσης. Οι εργασίες 
διαμόρφωσης περιλαμβάνουν την 
αντικατάσταση της υφιστάμενης 
περίφραξης με μεταλλικούς πασσάλους, την 
τοπική επιδιόρθωση του υφιστάμενου 
δαπέδου, τη νέα σηματοδότηση και την 
εγκατάσταση μηχανών τύπου Pay & 
Display. Ο μισός χώρος θα διατεθεί για την 
εξυπηρέτηση του κοινού, ενώ ο υπόλοιπος 
θα διατίθεται για τις ανάγκες των κρατικών 
υπηρεσιών που βρίσκονται στην περιοχή.  
 
Το κόστος του έργου υπολογίζεται να 
ανέλθει περίπου στις €37.000 πλέον ΦΠΑ. 
Οι εργασίες βρίσκονται σε εξέλιξη και 
ολοκληρώνονται περί το τέλος Μαρτίου 
2010. 
 

Εργασίες ανάπλασης στο 
Ταχτ-ελ-καλέ  
 
Βελτιωτικά έργα ξεκίνησαν στις 11 Μαρτίου 
σε τμήμα της περιοχής Ταχτ-Ελ-Καλέ (οδοί 
Πολυβίου, Έκτορος και μέρος της Μίνωος), 
με σκοπό την αναζωογόνηση της παλιάς 
πόλης. Τα έργα περιλαμβάνουν: 
• Αποκατάσταση/συντήρηση των όψεων 

των οικοδομών, 58 ισογείων, 28 
διώροφων κατοικιών και 2 
πολυκατοικιών. 

• Κατασκευή νέου οδοστρώματος και 
πεζοδρομίων 

• Εγκατάσταση νέου οδικού φωτισμού και 
αστικού εξοπλισμού. 

• Υπογειοποίηση δικτύων κοινής ωφελείας 
(ΑΗΚ, CYTA, ΣΥΛ) και αναβάθμιση του 
συστήματος απομάκρυνσης των νερών 
της βροχής. 

 
Το ποσό του συμβολαίου ανέρχεται στο 
€1.238.350,00 πλέον ΦΠΑ ενώ η διάρκεια 
των έργων είναι 10 μήνες. Τα Έργα 
συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό 
Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (Ε.Τ.Π.Α.) 
και τον Κρατικό Προϋπολογισμό για την 
Προγραμματική Περίοδο 2007-2013 με 
στόχο την αναζωογόνηση υποβαθμισμένων 
αστικών περιοχών στο Δήμο Λευκωσίας.  
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«ΠΡΑΣΙΝΟ ΣΑΒΒΑΤΟ» στο 
Δήμο Αγίου Αθανασίου 
 
Ενισχύοντας την περιβαλλοντική δράση του 
Δήμου Αγίου Αθανασίου, ο Δήμαρχος και τα 
Μέλη της Επιτροπής Πρασίνου και 
Περιβάλλοντος, εκλεγμένοι και εθελοντές, 
συνέβαλαν στις 13 Μαρτίου στην 
εντατικοποίηση των προσπαθειών της 
Τοπικής Αρχής σε ζητήματα προστασίας του 
περιβάλλοντος. 
 
Μοίρασαν σε εμπορικούς δρόμους του 
Δήμου πακέτα με ενημερωτικό υλικό που 
ετοίμασε ο Δήμος σχετικά με την 
ανακύκλωση και συνομίλησαν με τους 
δημότες εξηγώντας τους λεπτομέρειες για 
την προσπάθεια που ο Δήμος έχει αναλάβει 
σε συνεργασία με άλλους φορείς σε μια 
προσπάθεια, ανάμεσα σ’ άλλα, να μειωθούν 
οι όγκοι των οικιακών απορριμμάτων, 
συμβάλλοντας με τον τρόπο αυτό στην 
προστασία του περιβάλλοντος. 
 

 
 
Με ικανοποίηση διαπιστώθηκε από τους 
συμμετέχοντες στην εκστρατεία, ότι οι 
δημότες είναι ήδη ενήμεροι στο θέμα και 
αυτό το οποίο μένει είναι η περισσότερη 
συμμετοχή στα προγράμματα που 
λειτουργούν ήδη στο Δήμο. 
 
Στη συνέχεια, την ίδια μέρα, και παρουσία 
της Γενικής Διευθύντριας του Υπουργείου 
Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και 
Περιβάλλοντος, κας Αίγλης Παντελάκη, 
πραγματοποιήθηκε η καθιερωμένη «Γιορτή 
του Δέντρου» του Δήμου στο χώρο 
πρασίνου της οδού Κρίνου στην παραλιακή 
περιοχή. 
 

 
Στην εκδήλωση συμμετείχαν παιδιά από το 
Γυμνάσιο Αγίου Αθανασίου που 
παρουσίασαν και καλλιτεχνικό πρόγραμμα. 
 
Σε χαιρετισμό τους, τόσον ο Δήμαρχος 
Κυριάκος Χατζηττοφής όσο και ο πρόεδρος 
της Επιτροπής Πρασίνου του Δήμου, 
Βασίλης Σταύρου, αναφέρθηκαν στις 
προσπάθειες που καταβάλλει ο Δήμος για 
αξιοποίηση με δεντροφυτεύσεις όλων των 
χώρων πρασίνου που κατά καιρούς έχουν 
προκύψει από διαχωρισμούς γης σε 
οικόπεδα, όπως επίσης και στη νέα πολιτική 
του Δήμου για την ολοκληρωμένη 
διαμόρφωση χώρων πρασίνου από τους 
ιδιώτες στη φάση διαχωρισμού των 
οικοπέδων τους. 
 

 
 
Ο Δήμαρχος έκανε επίσης αναφορά και στο 
αναπτυξιακό πρόγραμμα και στη 
δημιουργία νέων πάρκων σε συνεργασία με 
το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως.  
 
Από πλευράς της η κα Παντελάκη 
μεταφέροντας το μήνυμα του Υπουργού 
Γεωργίας κ. Δημήτρη Ηλιάδη είπε μεταξύ 
άλλων πως εκδηλώσεις όπως αυτή 
δημιουργούν προσεγμένους χώρους με 
υγιείς προδιαγραφές όπου η παρουσία του 
δέντρου θα αποτελεί κυρίαρχο στοιχείο. 
Εξέφρασε δε τα θερμά της συγχαρητήρια 
στο Δήμο Αγίου Αθανασίου και είπε πως οι 
προσπάθειες του Δήμου για τη δημιουργία 
ακόμη ενός πράσινου πνεύμονα μέσα στην 
κατοικημένη περιοχή του Αγίου Αθανασίου, 
αποτελεί έκφραση αγάπης και 
ενδιαφέροντος προς το φυσικό μας 
περιβάλλον, συμβάλλοντας παράλληλα  
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στην ευαισθητοποίηση των δημοτών για το 
πράσινο. Τέλος, ανέφερε πως η κυβέρνηση 
υποστηρίζει ένθερμα αλλά και έμπρακτα 
κάθε πρωτοβουλία που στοχεύει στην 
επέκταση του πρασίνου μέσα και γύρω από 
τις κοινότητες, αναγνωρίζοντας τη μεγάλη 
σημασία που έχουν οι χώροι αυτοί για την 
ευημερία του σύγχρονου πολίτη. 
 
Τέλος, ο Δήμος δεξιώθηκε όλους τους 
παρευρισκόμενους. 
 

Δεντροφύτευση στην 
Περνέρα  
 
Πολλοί ήταν οι δημότες της Λευκωσίας και 
ιδιαίτερα της περιοχής Περνέρα που 
βρέθηκαν το πρωί της Κυριακής 21 
Μαρτίου στην περιοχή Περνέρα για να 
φυτεύσουν δέντρα μετά το κάλεσμα του 
Δήμου Λευκωσίας.  
 
Φυτευτήκαν πέραν των 500 δενδρυλλίων 
σε μια έκταση 32.000 τμ. περίπου 
Κυβερνητικής γης που παραχωρήθηκε στο 
Δήμο Λευκωσίας με σκοπό τη δημιουργία 
ενός σημαντικού πνεύμονα οξυγόνου στην 
πόλη μας.  
 

 
 
Στο χώρο θα φυτευτούν και άλλα 500 
δέντρα, κυρίως κυπαρίσσια και πεύκα που 
είναι ανθεκτικά στην ξηρασία. 
 
Στη συγκέντρωση απευθύνθηκε η 
δήμαρχος Λευκωσίας Ελένη Μαύρου και 
συγχάρηκε τους δημότες της 
Παλλουριώτισσας που συμμετείχαν στην 
δεντροφύτευση. 
 

 

26η Εθελοντική Αιμοδοσία 
Δήμου Αγίας Νάπας 
 
Η προσφορά αίματος είναι μια πράξη 
αλτρουϊσμού, αγάπης και θυσίας η οποία 
αποδεικνύει το σταθερό και πραγματικό 
ενδιαφέρον για το συνάνθρωπο. Μια πράξη 
κατά την οποία ξεχνάμε τον εαυτό μας και 
αφιερωνόμαστε στην ευημερία του 
συνόλου συμπάσχοντας στον καθημερινό 
πόνο των συνανθρώπων μας, καθώς το 
αίμα ούτε παράγεται, ούτε αντικαθίσταται 
μόνο προσφέρεται.  
 

 
 
Ο Δήμος Aγίας Νάπας μέσα στο πλαίσιο της 
κοινωνικής και ανθρωπιστικής του 
προσφοράς διοργάνωσε με μεγάλη επιτυχία 
την 26η ετήσια εθελοντική αιμοδοσία. 
Δεκάδες άνθρωποι ανταποκρίθηκαν θετικά 
στο κάλεσμα του Δήμου και ενίσχυσαν με 
την πράξη τους την τράπεζα αίματος. 
 
 

 
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 
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Εγκαίνια Παιγνιοθήκης στο 
Δήμο Αγίου Αθανασίου 
 
Τα εγκαίνια της Παιγνιοθήκης στο Δήμο 
Αγίου Αθανασίου πραγματοποιήθηκαν με 
μεγάλη επιτυχία από τον Υπουργό 
Εσωτερικών κ. Νεοκλή Συλικιώτη, στις 28 
Φεβρουαρίου, κατά τη διάρκεια μιας 
εκδήλωσης που οργάνωσε ο Δήμος Αγίου 
Αθανασίου σε συνεργασία με τον 
Οργανισμό Νεολαίας Κύπρου.  
 
Τα εγκαίνια έγιναν στον πρόσφατα 
ανακαινισθέντα χώρο του Δημοτικού 
Κέντρου Νεολαίας του Αγίου Αθανασίου, 
ενός έργου υποδομής που στόχο έχει να 
δώσει την ευκαιρία για υγιή και 
δημιουργική ψυχαγωγία παιδιών ηλικίας 4 
μέχρι και 12 χρονών. 
 

 
 
Ο Δήμαρχος κ. Κυριάκος Χατζηττοφής σε 
σύντομη ομιλία του, κατά τη διάρκεια των 
εγκαινίων, ανέφερε πως ο χώρος αυτός, 
όπου θα φιλοξενηθεί η Παιγνιοθήκη, είναι 
μια από τις αίθουσες του Δημοτικού 
Κέντρου Νεολαίας, η οποία πρόσφατα 
ανακαινίσθηκε και δόθηκε για αξιοποίηση 
στο Δημοτικό Συμβούλιο Νεολαίας Αγίου 
Αθανασίου, στο «Ανοικτό Σχολείο» και 
ευρύτερα στους νέους ανθρώπους του 
Δήμου.  
 
Σε σύντομη ομιλία του ο Υπουργός 
Εσωτερικών κ. Νεοκλής Συλικιώτης 
αναφέρθηκε ανάμεσα σ’ άλλα, στη στήριξη 
της Πολιτείας στο θεσμό της Παιγνιοθήκης, 
ο οποίος θα διασφαλίσει στα παιδιά τη  

 
δυνατότητα να δημιουργήσουν, να 
ψυχαγωγηθούν και να ενσωματωθούν στο 
κοινωνικό σύνολο του σχολείου, της 
γειτονιάς, του χωριού και της πόλης. Τόνισε 
δε, ότι η πολιτεία, στα πλαίσια της 
υλοποίησης του προγράμματος 
διακυβέρνησης του προέδρου Δημήτρη 
Χριστόφια, προωθεί την αναδόμηση του 
Οργανισμού Νεολαίας Κύπρου και επιδιώκει 
την αναβάθμιση των Κέντρων 
Πληροφόρησης σε χώρους παροχής 
ειδικευμένων πληροφοριών από ειδικούς 
επιστήμονες για θέματα όπως η σχολική 
αγωγή, η ψυχολογική στήριξη, καθώς και η 
παροχή πληροφοριών για στήριξη γονιών.  
 
Από πλευράς του Οργανισμού Νεολαίας 
Κύπρου (ΟΝΕΚ), ο Πρόεδρος κ. Ανδρέας 
Βύρας αναφέρθηκε στο θεσμό των 
Παιγνιοθηκών, τονίζοντας ότι είναι ένας 
παγκόσμιος θεσμός που γνωρίζει ιδιαίτερη 
άνθιση στις χώρες της Ευρώπης και 
προσφέρει την ευκαιρία στα παιδιά, ηλικίας 
4 - 12 χρονών, καθώς και στα παιδιά και 
εφήβους με ειδικές ικανότητες, να μπορούν 
να παίξουν, ατομικά ή σε ομάδες, με τη 
συμμετοχή του προσωπικού των 
Παιγνιοθηκών ή ακόμα και των γονιών 
τους. Παράλληλα είπε ότι στόχοι του ΟΝΕΚ, 
μεταξύ άλλων, είναι τα παιδιά να έχουν 
πρόσβαση σε μεγάλη ποικιλία παιχνιδιών 
υψηλής ποιότητας, να αξιοποιούν το χρόνο 
τους δημιουργικά και ευχάριστα και να τους 
δίνεται η ευκαιρία να αναπτύσσουν βασικές 
γνωσιολογικές και ψυχοκινητικές 
δεξιότητες.  
 
Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία 
τους Εκπρόσωποι κομμάτων και νεολαιών, 
Δήμαρχοι και Δημοτικοί Σύμβουλοι της 
Μείζονος Λεμεσού, καθώς και τοπικοί 
παράγοντες.  
  
Της εκδήλωσης προηγήθηκε αγιασμός, ενώ 
καλλιτεχνικό πρόγραμμα εκτέλεσαν παιδιά 
από το Α’ Δημοτικό Σχολείο Αγίου 
Αθανασίου. Τέλος, τελέσθηκαν τα εγκαίνια 
της Παιγνιοθήκης και ακολούθησε δεξίωση 
με όλους τους προσκεκλημένους. 
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Παρουσίαση προγράμματος 
«ΟΥΡΑΝΙΟ ΤΟΞΟ» 
 
Η Πρόεδρος Ελένη Μαύρου και τα μέλη του 
Διοικητικού Συμβουλίου του Πολυδύναμου 
Δημοτικού Κέντρου Λευκωσίας 
πραγματοποίησαν στις 26 Φεβρουαρίου 
συνάντηση για την ενημέρωση του κοινού 
σχετικά με τη λειτουργία του 
Προγράμματος «Ουράνιο Τόξο». 
 

 
 
Το «Ουράνιο Τόξο», πραγματοποιείται με 
χρηματοδότηση κατά 90% από τα ταμεία 
της Ισλανδίας, Λίχνενσταϊν και Νορβηγίας 
μέσω του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, 
των Νορβηγικών Μηχανισμών και της 
Κυπριακής Δημοκρατίας (Γραφείο 
Προγραμματισμού) και κατά 10% με 
χρηματοδότηση του Πολυδύναμου 
Δημοτικού Κέντρου Λευκωσίας. 
 
Βασικός στόχος του «Ουράνιου Τόξου» 
είναι η δημιουργική απασχόληση παιδιών 
μετά τη λήξη του σχολικού προγράμματος 
και κατά τη διάρκεια των σχολικών 
διακοπών, μέσω ενός προγράμματος 
εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων (θέατρο, 
γυμναστική, τέχνη, βοήθεια με τα σχολικά 
μαθήματα) με απώτερο σκοπό την 
αποδέσμευση των εργαζόμενων γονέων 
των παιδιών, κυρίως των μητέρων τους, 
διευκολύνοντας την ένταξή ή παραμονή 
τους στην αγορά εργασίας και τη 
συμφιλίωση της οικογενειακής και 
επαγγελματικής ζωής.  
 
 

 
Στο Πρόγραμμα μπορούν να συμμετάσχουν 
παιδιά, ηλικίας 5 έως 12 ετών, με περιοχή 
διαμονής το Δήμο Λευκωσίας (και ιδιαίτερα 
την εντός των τειχών πόλη) που 
προέρχονται από μονογονεϊκές ή / και 
πολύτεκνες οικογένειες.  
 
Το «Ουράνιο Τόξο» λειτουργεί καθημερινά, 
από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή, από τη 
1:30μμ μέχρι τις 5:30μμ κατά τη διάρκεια 
του σχολικού έτους, και από τις 7:30 πμ 
μέχρι τις 4:00 μμ κατά τη διάρκεια των 
καλοκαιρινών διακοπών. 
 
H συμμετοχή στο πρόγραμμα μέχρι τις 
31/08/2010 θα είναι ΔΩΡΕΑΝ. 
 

Παγκύπριο τουρνουά σκάκι 
παιδιών  
 
Στις 6 Μαρτίου πραγματοποιήθηκε το 
«Παγκύπριο τουρνουά σκάκι παιδιών» που 
διοργάνωσε το «Πολυπολιτιστικό κέντρο 
φροντίδας παιδιών Λευκωσίας» / 
Πολυδύναμο Δημοτικό Κέντρο Λευκωσίας 
σε συνεργασία με το «Σκακιστικό Όμιλο 
Λευκωσίας και την ΠΑ.ΣΥ.ΔΥ.».  
 

 
 
Στο τουρνουά συμμετείχαν ογδόντα παιδιά 
από όλη την Κύπρο.  
 
Το Πολυδύναμο Δημοτικό Κέντρο 
Λευκωσίας εκφράζει τις θερμές του 
ευχαριστίες προς το μεγάλο χορηγό της, το 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΙΜΙΟ FREDERICK και τους 
χορηγούς, Τράπεζα Κύπρου, Marfin Λαϊκή 
Τράπεζα, Παγωτά Ηράκλη και USB Bank.  
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Συναυλία με μαθητικά 
συγκροτήματα 
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο Νεολαίας Αγίου 
Αθανασίου διοργάνωσε με μεγάλη επιτυχία 
συναυλία με μαθητικά συγκροτήματα. Η 
συναυλία διοργανώθηκε στο κλειστό γήπεδο 
του Λυκείου Λινόπετρας, σε συνεργασία με 
το Δήμο Αγίου Αθανασίου και το 
Συμβουλευτικό Σταθμό «Οδυσσέας», με 
τίτλο «Οι Νέοι τραγουδούν για τη Ζωή». 
Σ΄αυτήν συμμετείχαν τα συγκροτήματα 
«Winds of Eternity», «Illusion», «Ethereal 
Black» και «Slight Offensive». 
 

 
 
Οι νέοι είχαν την ευκαιρία να 
παρακολουθήσουν μια μοναδική συναυλία 
από συμμαθητές τους που αγαπούν τη 
μουσική και δημιουργούν μέσα απ’ αυτήν, 
ενώ παράλληλα δόθηκε στα μαθητικά 
συγκροτήματα η ευκαιρία να παρουσιάσουν 
τη δουλειά τους και να τραγουδήσουν 
τραγούδια που τους εκφράζουν και 
αγαπούν.  
 
Σε σύντομο χαιρετισμό της η Πρόεδρος του 
Δημοτικού Συμβουλίου Νεολαίας Αγίου 
Αθανασίου, κα Λία Λεβέντη, ανέφερε ότι η 
ενασχόληση των εφήβων με τη μουσική 
δίνει στους νέους την ευκαιρία να 
στραφούν προς τη δημιουργικότητα, καθώς 
και άλλες υγιείς ενασχολήσεις, 
παραμένοντας έτσι μακριά από εξαρτήσεις 
και άλλους κινδύνους που απειλούν τη 
σημερινή νεολαία. Παράλληλα τόνισε πως οι 
νέοι ήλθαν σε επαφή με υγιή πρότυπα προς 
μίμηση, μέσω της παγκόσμιας γλώσσας της 
μουσικής. Τέλος, ευχαρίστησε όλους όσοι 
συνέβαλαν στην επιτυχία της όλης 
 

εκδήλωσης, ενώ δεν παρέλειψε να 
ευχαριστήσει τους ΟΠΑΠ, ΟΝΕΚ, ΜΑΓΚΑΣ 
SUPERSTORE, εφημερίδα ΛΕΜΕΣΟΣ και 
ραδιοτηλεόραση CAPITAL, οι οποίοι 
αποτέλεσαν τους κύριους χορηγούς της 
όλης εκδήλωσης.  
 
Ήταν μια αξέχαστη βραδιά γεμάτη πολύ 
κέφι, ενθουσιασμό, νεανικά χαμόγελα και 
θετικά μηνύματα για μια ζωή χωρίς 
εξαρτήσεις. 
 

Έναρξη διεθνούς 
ποδηλατικού γύρου 
 
Ο Δήμος Αραδίππου γιόρτασε τις εθνικές 
επετείους 25η Μαρτίου 1821 & 1η Απριλίου 
1955 στις 25 Μαρτίου στην εκκλησία 
Αποστόλου Λουκά με πανηγυρική 
δοξολογία. Τον πανηγυρικό της ημέρας 
εκφώνησε ο Υπουργός Εμπορίου 
Βιομηχανίας και Τουρισμού κ. Αντώνης 
Πασχαλίδης. Μετά τη λήξη της δοξολογίας, 
πραγματοποιήθηκε η επίσημη έναρξη του 
Διεθνούς Ποδηλατικού Γύρου της Κύπρου 
από τον Υπουργό κ. Πασχαλίδη στην 
πλατεία της εκκλησίας του Αποστόλου 
Λουκά.  
 
Ο "Γύρος της Κύπρου" είναι μια μεγάλης 
κλίμακας διεθνής αθλητική εκδήλωση που 
πραγματοποιείται στην Κυπριακή 
Δημοκρατία. Πρόκειται για μια πρόκληση 
αντοχής σε πολλαπλά στάδια, η οποία είναι 
ανοικτή τόσο σε ερασιτέχνες όσο και 
επαγγελματίες ποδηλάτες. 
 
Η διοργάνωση του "Γύρου της Κύπρου 
2010" είχε ως στόχο, εκτός από τις τοπικές 
συμμετοχές, να ενθαρρύνει τους ποδηλάτες 
από διάφορες χώρες να ζήσουν το πάθος 
τους εκτός της χώρας τους και να 
μπορέσουν να ανακαλύψουν νέους 
ορίζοντες, τόσο όσον αφορά τον αθλητισμό 
όπως και τον πολιτισμό. 
 
Η πρώτη παρόμοια διοργάνωση έγινε το 
2005, όταν μια ομάδα από ντόπιους λάτρεις 
του ποδηλάτου, διοργάνωσε ένα τριήμερο, 
350 χιλιόμετρα βόλτα στο νησί. 
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Το 2006, η εκδήλωση έγινε μέρος του 
ετήσιου ημερολογίου του Ομίλου 
Ποδηλατοκίνηση, της μεγαλύτερης 
ποδηλατικής οργάνωσης του τόπου. Το 
2009 περισσότεροι από 50 ποδηλάτες 
συμμετείχαν σε ένα πενθήμερο γύρο των 
570 χιλιομέτρων ο οποίος 
πραγματοποιήθηκε κάτω από την αιγίδα 
του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων 
και έτυχε της υποστήριξης της αστυνομίας 
της Κύπρου, του Κυπριακού Οργανισμού 
Τουρισμού και μια σειράς από Δήμους και 
κοινοτικές αρχές. Το σλόγκαν του Γύρου 
ήταν «ποδηλατώ ενάντια στις εξαρτήσεις» 
μια και ένας από του στόχους ήταν να 
δώσει στους νέους μηνύματα ενάντια στη 
χρήση ψυχοδραστικών ουσιών. 
 
Στόχοι του μεγάλου αυτού ποδηλατικού 
γεγονότος είναι: 
 
• Να φέρει τόσο τους επαγγελματίες όσο 

και ερασιτέχνες ποδηλάτες και ομάδες 
στη Κύπρο για να συμμετάσχουν σε ένα 
παγκοσμίου επιπέδου ποδηλατικό 
γεγονός πολλαπλών σταδίων. 

• Να εγκαθιδρύσει, με την πάροδο του 
χρόνου, τον "Γύρο της Κύπρου" σαν την 
μεγαλύτερη και σημαντικότερη 
διοργάνωση τύπου cyclosportive. 

• Να προωθήσει την Κύπρο σε όλο τον 
κόσμο σαν προορισμό τουριστικής 
ποδηλασίας και να φέρει το νησί πιο 
κοντά στη διεθνή ποδηλατική σκηνή. 

• Να αυξήσει την ευαισθητοποίηση στην 
Κύπρο και σε όλη την Ευρώπη σχετικά 
με τα οικολογικά, περιβαλλοντικά, 
οικονομικά οφέλη της ποδηλασίας αλλά 
και το όφελος για την υγεία. 

• Να δώσει την ευκαιρία στους 
συμμετέχοντες και θεατές να εκτιμήσουν 
την ομορφιά, την κουζίνα και φιλοξενία 
της Κύπρου. 

• Να επιστήσει την προσοχή στην ανάγκη 
για αύξηση της οδικής ασφάλειας και για 
το "μερίδιο του δρόμου" που δικαιούται 
ο ποδηλάτης. 

• Να δώσει μια εξαιρετική ευκαιρία σε 
ποδηλάτες από την Ευρώπη και όλο τον 
κόσμο να συναναστραφούν μεταξύ τους 
και να κάνουν φίλους και γνωριμίες. 

 
 

 
• Να προωθήσει τις φιλανθρωπικές 

οργανώσεις που συμμετέχουν και να 
συγκεντρώσει χρήματα για 
φιλανθρωπικούς σκοπούς. 

• Να προωθήσει όλους τους χορηγούς της 
εκδήλωσης.  

 
Ο "Γύρος της Κύπρου 2010" διεξήχθη από 
τις 25-28 Μαρτίου και ήταν ανοικτός σε 
συμμετοχές από όλες τις χώρες. Σε αυτόν 
έλαβαν μέρος πάνω από 100 
συμμετέχοντες από 17 χώρες.  
 

3ο Διεθνές Φεστιβάλ 
Ντοκιμαντέρ Λευκωσίας 
 
Ο Δήμος Λευκωσίας και ο Πολιτιστικός 
Οργανισμός «Όψεις του κόσμου» 
οργάνωσαν Δημοσιογραφική Διάσκεψη, 
στην οποία η Δήμαρχος Λευκωσίας κα 
Ελένη Μαύρου και εκπρόσωποι του 
Πολιτιστικού Οργανισμού έδωσαν 
λεπτομέρειες για το πρόγραμμα του 3ου 
Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Λευκωσίας. 
 

 
 
Το Φεστιβάλ εστιάστηκε φέτος στις όψεις 
του σύγχρονου κόσμου και κυρίως σε 
θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων, 
ζητήματα μειονοτήτων, θέματα οικολογικού 
ενδιαφέροντος, σύγχρονη τέχνη κ.ά. 
Περιλάμβανε αφιερώματα, ταινίες 
σύγχρονης παραγωγής από την Κύπρο και 
κάθε γωνιά του πλανήτη, διαλέξεις, ειδικά 
master classes και εργαστήρια για το κοινό 
με σκοπό τη δημιουργία επιμορφωτικού 
πολιτιστικού θεσμού εργαστηρίων 
ντοκιμαντέρ στη Λευκωσία, καθώς επίσης 
και αφιέρωμα στην αρχιτεκτονική.  
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Παγκύπριος φωτογραφικός 
διαγωνισμός 
 
Ο Δήμος Αγίου Αθανασίου σε συνεργασία 
με τη Φωτογραφική Εταιρεία Κύπρου, 
Τμήμα Λεμεσού, προκηρύσσει 
φωτογραφικό διαγωνισμό με θέμα: «Άγιος 
Αθανάσιος – Πολιτιστική Κληρονομιά». 
 
Oι φωτογραφίες θα πρέπει να αφορούν την 
αρχιτεκτονική, το χαρακτήρα, το 
περιβάλλον, ανθρώπινες δραστηριότητες 
και ασχολίες, καθώς και πολιτιστικές και 
καλλιτεχνικές εκδηλώσεις του Δήμου Αγίου 
Αθανασίου. 
 
Ο διαγωνισμός, με το ίδιο θέμα και 
κανονισμούς, θα πραγματοποιηθεί 
παράλληλα, σε δύο κατηγορίες: Μία ειδική 
κατηγορία κάτω των 18 χρονών και μια 
κατηγορία 18 χρονών και άνω. 
 
Οι συμμετοχές στις δύο κατηγορίες θα 
αξιολογηθούν ξεχωριστά και όλες όσες 
επιλεγούν και στις δύο κατηγορίες, θα 
εκτεθούν τις ίδιες μέρες, στον ίδιο χώρο 
αλλά με ειδική αναφορά στην κατηγορία 
που εντάσσεται η κάθε φωτογραφία.  
 
Η επιλογή των φωτογραφιών θα βασιστεί 
στη δημιουργικότητα και τη σύνθεση και 
όχι απλά στη φωτογραφική καταγραφή. 
 
Στο Διαγωνισμό μπορούν να συμμετάσχουν 
ερασιτέχνες και επαγγελματίες φωτογράφοι 
που αποδέχονται τους πιο πάνω όρους και 
κανονισμούς. Για περισσότερες 
πληροφορίες, κανονισμούς και αιτήσεις 
συμμετοχής, επικοινωνήστε με:  
 
ΦΕΚ (Τμήμα Λεμεσού) Αρχ. Μακαρίου Γ’ 
112, Τηλ. 25384381 (μόνο Τετάρτη & 
Σάββατο 4 – 8 το απόγευμα) ή από την 
ιστοσελίδα της ΦΕΚ www.cps.com.cy και: 
Δήμος Αγίου Αθανασίου, Σταυραετού του 
Μαχαιρά 42, 4104 Άγιος Αθανάσιος, Τηλ. 
25864130 (Δευτέρα με Παρασκευή από τις 
7.30π.μ. μέχρι τις 2.30μ.μ. και Τετάρτη 
μέχρι τις 6.00μ.μ.) ή από την ιστοσελίδα 
του Δήμου www.agiosathanasios.org.cy  
 
     

 

Κοινωνική Προσφορά στους 
δημότες Λακατάμιας 
 
Με γνώμονα πάντα την ικανοποίηση των 
αναγκών των δημοτών του, ο Δήμος 
Λακατάμιας προσφέρει από τις 29 Μαρτίου, 
μια καινούργια υπηρεσία - την παροχή 
μεταφοράς με λεωφορείο από τη 
Λακατάμια, στο Γενικό Νοσοκομείο 
Λευκωσίας σε όλους τους ασθενείς που 
χρήζουν ειδικής παρακολούθησης. Η 
καινούργια αυτή υπηρεσία έγινε δυνατή 
χάρη στη δωρεά ενός κατάλληλα 
εξοπλισμένου λεωφορείου, από τον 
ξενιτεμένο στις Ηνωμένες Πολιτείες 
Αμερικής Λακαταμίτη, κ. Χάρη Γρούτα.  
 
Το λεωφορείο παραδόθηκε στο Δήμο τον 
Ιανουάριο του 2010, από τον κύριο Φρίξο 
Κιτρομηλίδη και άλλους στενούς συγγενείς 
του κυρίου Γρούτα και στις 29 Μαρτίου, 
2010 άρχισε τα πρώτα του δρομολόγια. 
 
Ο κύριος Γρούτας γεννήθηκε και μεγάλωσε 
στη Λακατάμια. Το 1957 μετοίκησε στις, 
Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής όπου ζει, 
μέχρι σήμερα, μοιράζοντας το χρόνο του 
μεταξύ Νέας Υερσέης και Φλόριδας. Στην 
Αμερική ασχολήθηκε με επιχειρήσεις 
εστιατορίων.  
 
Εκτός από τη δωρεά του λεωφορείου, ο 
κύριος Χάρης Γρούτας έκανε και μια 
γενναιόδωρη εισφορά ύψους ενός 
εκατομμυρίου δολαρίων για την ανέγερση 
ορόφου στο Κέντρο Υγείας στη Λακατάμια 
Οι προσφορές έγιναν εις μνήμη της 
μητέρας του Παγώνας. 
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 Εκδήλωση - μνημόσυνο για 
τον Κώστα Μόντη 
 

«Καλά η Λάπηθος και τα νερά της και τα 
δέντρα, μα πίσω είν’ η πέτρα του 

Πενταδάκτυλου, δυο βήματα παρακάτω είν’ 
η πέτρα του Πενταδάκτυλου, σκληρή, 

αντιμέτωπη, πεπρωμένη» 
 
Η πιο αυθεντική ποιητική φωνή της 
Κύπρου, ο πιο καταξιωμένος σύγχρονος 
Κύπριος ποιητής, πεζογράφος και θεατρικός 
συγγραφέας, ο Κώστας Μόντης, γεννήθηκε 
στην Αμμόχωστο το 1914. Ήταν το 
μικρότερο από τα έξι παιδιά του Θεόδουλου 
Μόντη από τη Λάπηθο και της Καλομοίρας 
Μπατίστα από την Αμμόχωστο. Είναι 
γεγονός αναμφισβήτητο ότι ο Κώστας 
Μόντης με το έργο και την προσφορά του 
τίμησε και δόξασε την πατρίδα του. 
 
Ο Δήμος Λαπήθου, το Κοινωφελές 
Επιστημονικό και Πολιτιστικό Ίδρυμα 
Φώτος Φωτιάδης, το Πανεπιστήμιο Κύπρου, 
οι εκδόσεις «Αρμίδα», η Ένωση Συντακτών 
Κύπρου και η οικογένεια Κώστα Μόντη 
διοργάνωσαν με μεγάλη επιτυχία εκδήλωση 
- μνημόσυνο για τον Κώστα Μόντη την 1η 
Μαρτίου. Στην εκδήλωση παρουσιάστηκε το 
βιβλίο του Χρύσανθου Χρυσάνθου «Η 
"Ελευθέρα Φωνή" του Κώστα Μόντη ... πώς 
και γιατί σίγησε» 
 

 
 
Το πρόγραμμα περιλάμβανε χαιρετισμούς 
από το Δήμαρχο Λαπήθου κ. Άθω 
Ελευθερίου, τον κ. Ανδρέα Καννάουρο, 
Πρόεδρο ΕΣΚ και τον κ. Θεόδουλο Μόντη,  
 

 
εκ μέρους της οικογένειας Κώστα Μόντη. Ο 
Φοίβος Μουσουλίδης, ο Ευαγόρας 
Νικολούδης και ο Ανδρέας Γαβριηλίδης, 
παλιοί φίλοι και συνεργάτες του Κώστα 
Μόντη, έδωσαν τις δικές τους Προσωπικές 
μαρτυρίες.  
 
Κύριοι ομιλητές ήταν ο κ. Πέτρος 
Παπαπολυβίου, Αναπληρωτής Καθηγητής 
του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας 
του Πανεπιστημίου Κύπρου και ο κ. 
Χρύσανθος Χρυσάνθου, Δημοσιογράφος, 
Διδάκτωρ του Τμήματος Κοινωνικών και 
Πολιτικών Επιστημών του Πανεπιστημίου 
Κύπρου. 
 
Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία 
τους, εκπρόσωποι κομμάτων, Βουλευτές, 
Δήμαρχοι, Πρόεδροι και Εκπρόσωποι 
Προσφυγικών Σωματείων και Οργανώσεων 
και πλήθος κόσμου. 
 

Οδηγός Εικαστικών 
Καλλιτεχνών της Λευκωσίας 
 
Ο Δήμος Λευκωσίας προτίθεται να 
δημιουργήσει έναν εξειδικευμένο οδηγό 
όλων των εικαστικών καλλιτεχνών και των 
καλλιτεχνικών τους χώρων στην κεντρική 
και ευρύτερη περιοχή της Λευκωσίας, εντός 
των δημοτικών ορίων.  
 
Ο οδηγός, σε ελληνικά και αγγλικά, 
στοχεύει στην ανάδειξη των τεχνών και 
των καλλιτεχνών της πρωτεύουσας. Θα 
είναι ένα χρήσιμο εργαλείο για τον ντόπιο 
και ξένο επισκέπτη και επαγγελματία και θα 
προσφέρει πληροφορίες για το έργο τους 
καθώς και το χώρο εργασίας τους.  
 
Προσκαλούνται οι επαγγελματίες 
καλλιτέχνες να συμμετάσχουν στον οδηγό 
«Καλλιτέχνες της Λευκωσίας», δίνοντας τα 
πλήρη στοιχεία τους στην υπεύθυνη της 
έκδοσης κυρία Αργυρώ Τουμάζου στο Δήμο 
Λευκωσίας, για να τύχουν περαιτέρω 
επεξεργασίας και εισαγωγής στον οδηγό, το 
συντομότερο δυνατόν.  
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• Ένωση Δήμων Κύπρου 
Τελ: +357 22 445170 
Φαξ: +357 22 677230 
e-mail: endeky@cytanet.com.cy 
http://www.ucm.org.cy/         
 
Γραφείο Βρυξελλών 
Τελ: +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/  

 
• Κογκρέσο 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://eur-
lex.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  

• Διδυμοποιήσεις Πόλεων 
  http://www.twinning.org/  
• Ενταξιακή πορεία της Τουρκίας 

http://ec.europa.eu/enlargement/candidate
-countries/turkey/index_en.htm  

• Ευρωμεσογειακή συνεργασία – MEDA 
http://ec.europa.eu/external_relations/euro
med/index_en.htm 

• Σχέσεις της ΕΕ με την Τουρκοκυπριακή 
κοινότητα: 
http://ec.europa.eu/enlargement/turkish_c
ypriot_community/index_en.htm    

 

 

ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΝΕΑ 
 

Μηνιαίο Ενημερωτικό Δελτίο της 
Ένωσης Δήμων Κύπρου 

 
Υπεύθυνος Έκδοσης: Γιάννης Αντωνιάδης 
Υπεύθυνος Ύλης: Φάνης Παντελογιάννης 

 
Συνδρομές και Επικοινωνία: 

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