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ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΡΓΟ SUSTAIN:
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΙΣ ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ
Πραγματοποιήθηκε από τις 4 μέχρι τις 7
Οκτωβρίου η εκπαιδευτική επίσκεψη του
έργου SUSTAIN στις Βρυξέλλες. Σε αυτήν
συμμετείχαν 25 συνολικά άτομα: 12
λειτουργοί από 11 Δήμους της Κύπρου, η
υπεύθυνη της Ένωσης Δήμων Κύπρου για
τις
Αδελφοποιήσεις,
καθώς
και
12
εκπρόσωποι των Τοπικών Ενώσεων Δήμων
και Κοινοτήτων του Νομού Χίου και Λέσβου
(πολίτες, ακαδημαϊκοί και λειτουργοί των
Ενώσεων και των Δήμων τους).
Οι δύο ομάδες έφτασαν στις Βρυξέλλες από
την Ελλάδα και την Κύπρο με διαφορετικές
πτήσεις. Έτσι εκτός από το κοινό τους
πρόγραμμα, το οποίο εκτυλίχθηκε στις 5
και 6 Οκτωβρίου, η ομάδα της Κύπρου είχε
τη δυνατότητα να συμμετάσχει σε δύο
επιπλέον συνεδρίες.
Πιο
αναλυτικά,
η
ομάδα
των
συμμετεχόντων από την Κύπρο έφθασε στις
Βρυξέλλες το πρωί της 4ης Οκτωβρίου και
σχεδόν αμέσως, μετέβη στην Επιτροπή των
Περιφερειών, όπου και παρακολούθησε
σεμινάριο με θέμα: «The Multi-annual
Financial Framework (MFF) 2014-2020: the
role of local and regional authorities in the
EU budget. Towards a genuine partnership
approach». Το απόγευμα της ίδιας μέρας
έφθασε στις Βρυξέλλες και η ομάδα των
συμμετεχόντων από την Ελλάδα.

Το βράδυ της ίδιας ημέρας, όλοι μαζί οι
συμμετέχοντες παρακάθισαν σε δείπνο, στο
οποίο είχαν τη δυνατότητα να γνωριστούν
μεταξύ τους και να γνωρίσουν τους δύο
λειτουργούς του Γραφείου Βρυξελλών, οι
οποίοι τους συνόδευσαν καθ’ όλην τη
διάρκεια της εκπαιδευτικής επίσκεψης.

Στις 5 Οκτωβρίου, οι συμμετέχοντες
μετέβησαν στον Εκτελεστικό Οργανισμό της
ΕΕ για την Εκπαίδευση και τον Πολιτισμό.
Εκεί έγινε παρουσίαση των δραστηριοτήτων
του Οργανισμού, της διαδικασίας αίτησης
χρηματοδότησης έργων Αδελφοποίησης και
συζήτηση, στην οποία οι συμμετέχοντες
είχαν τη δυνατότητα να θέσουν τις απορίες
τους και να γνωριστούν καλύτερα με
λειτουργούς της ΕΕ, οι οποίοι χειρίζονται τις
αιτήσεις χρηματοδότησης που οι Δήμοι
υποβάλλουν μέσω του προγράμματος
Ευρώπη για τους Πολίτες.

Μελλοντικές Δράσεις του Έργου SUSTAIN:
Νοέμβριος: 2η 10ήμερη επίσκεψη του εμπειρογνώμονα της ΤΕΔΚ Χίου στην Κύπρο
Νοέμβριος: Δράση ενημέρωσης
Δεκέμβριος: Έκθεση αξιολόγησης
Για περισσότερες πληροφορίες: http://www.ucm.org.cy/Project-SUSTAIN,1,63,Greek
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Ακολούθησε
γεύμα
και
αργότερα
οι
συμμετέχοντες
αναχώρησαν
για
την
Επιτροπή των Περιφερειών. Εκεί τους έγινε
παρουσίαση
του
Ευρωπαϊκού
αυτού
σώματος και στη συνέχεια είχαν τη
δυνατότητα να παρακολουθήσουν τη 10η
συνεδρίαση της επιτροπής «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ» της Επιτροπής
των Περιφερειών και να πάρουν μια πρώτη
γεύση, για το πώς οι εκπρόσωποι των
Δήμων τους συνεισφέρουν στη διαμόρφωση
της μελλοντικής νομοθεσίας της ΕΕ.
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ευρωπαϊκών θεμάτων του Γραφείου
Βρυξελλών της περιφέρειας της Murcia
(Ισπανία) και
• την κα Jackie Eveleigh, ανώτατη
λειτουργό ευρωπαϊκής πολιτικής του
Γραφείου Βρυξελλών της περιφέρειας
East of England.
Ακολούθησε γεύμα και στη συνέχεια
παρουσιάστηκαν τα συμπεράσματα του
εργαστηρίου και έγινε προετοιμασία της
10ήμερη
επόμενης
εκδήλωσης
(2η
επίσκεψη του εμπειρογνώμονα της ΤΕΔΚ
Χίου
στην
Κύπρο).
Ακολούθως,
οι
συμμετέχοντες επισκεύθηκαν τη Γενική
Διεύθυνση Περιφερειακής Πολιτικής της
Ευρωπαϊκής
Επιτροπής,
όπου
έγινε
παρουσίαση και εκτενής συζήτηση για το
θέμα των χρηματοδοτήσεων μέσω των
διαρθρωτικών ταμείων, αλλά και για τη
χρηματοπιστωτική και πολιτική κρίση, την
οποία αντιμετωπίζει αυτή τη στιγμή η
Ευρώπη. Το βράδυ ακολούθησε δείπνο.

Στις 6 Οκτωβρίου, οι συμμετέχοντες
μετέβησαν στο Γραφείο Βρυξελλών της
Ένωσης Δήμων Κύπρου, όπου αρχικά τους
έγινε μια παρουσίαση του γραφείου και των
έργων SUSTAIN και ProI3T, το οποίο θα
υλοποιηθεί εντός του 2012.
Ακολούθησε εργαστήριο του έργου SUSTAIN
με τίτλο «Διαδικασία Συμμετοχής και
Αξιοποίησης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων»,
στο οποίο έγινε παρουσίαση του ρόλου ενός
γραφείου Βρυξελλών και καλών πρακτικών
από:
• την κα Laura Bas Marian, λειτουργό
αειφόρου ανάπτυξης του οργανισμού
Fundación Comunidad Valenciana-Región
Europea
• την κα Blanca Soler i Tobella, υπεύθυνη
του Γραφείου Βρυξελλών του Επαρχιακού
Συμβουλίου της Βαρκελώνης
• τον κο Gabriele Morgante, από το
Γραφείο Βρυξελλών της περιφέρειας του
Veneto (Ιταλία)
• τον κο Gustavo López, Σύμβουλο

Το πρωί της 7ης Οκτωβρίου, η ομάδα των
συμμετεχόντων
από
την
Ελλάδα
αναχώρησε από τις Βρυξέλλες, ενώ η
ομάδα των συμμετεχόντων από την Κύπρο
επισκεύθηκε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,
όπου παρακολούθησαν ένα μικρό μέρος
ενός πανευρωπαϊκού συνεδρίου για τις
μικρομεσαίες επιχειρήσεις και τους έγινε
παρουσίαση
των
συζητήσεων
που
λαμβάνουν
χώρα
στο
Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο για το νέο δημοσιονομικό
πλαίσιο 2014-2020. Το ίδιο βράδυ και οι
Κύπριοι
συμμετέχοντες
αναχώρησαν
αεροπορικώς για την Κύπρο.
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Πανευρωπαϊκό συνέδριο για
τις αδελφοποιήσεις
Από τις 29 Σεπτεμβρίου μέχρι την 1η
Οκτωβρίου, το Συμβούλιο Ευρωπαϊκών
Δήμων και Περιφερειών διοργάνωσε από
κοινού με την Ένωση Δήμων της Πολωνίας
και την πόλη του Rybnik, το μεγαλύτερο
Ευρωπαϊκό Συνέδριο για την ιθαγένεια και
τις αδελφοποιήσεις. Σκοπός του Συνεδρίου,
το οποίο συγκέντρωσε περισσότερους από
300
εταίρους
και
φορείς,
ήταν
να
αναπτυχθούν εταιρικές σχέσεις μεταξύ
Δήμων, και να συζητηθεί το μέλλον της ΕΕ,
ο ρόλος των πολιτών, καθώς και το μέλλον
του προγράμματος «Ευρώπη για τους
Πολίτες».
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3ο Πανευρωπαϊκό Συνέδριο
για το Ευρωπαϊκό Έτος
Εθελοντισμού 2011
Η Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής οργανώνει στις 3 και
4 Νοεμβρίου 2011 στην Αθήνα, στο
ξενοδοχείο Τιτάνια, το «3ο Συνέδριο για το
Ευρωπαϊκό Έτος Εθελοντισμού 2011».
Το Συνέδριο θα τιμήσουν με την παρουσία
τους η Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής κα Viviane Reding, αρμόδια για
τη Δικαιοσύνη, τα Θεμελιώδη Δικαιώματα
και την Ιθαγένεια και η Επίτροπος κα Μαρία
Δαμανάκη, αρμόδια για τη Θαλάσσια
Πολιτική και την Αλιεία.
Στόχος του Συνεδρίου είναι η προώθηση
του εθελοντισμού στην Ευρώπη με κεντρικό
σύνθημα "ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ – ΚΑΝΤΕ ΤΗ
ΔΙΑΦΟΡΑ" και απευθύνεται, κατά κύριο
λόγο, σε μη-Κυβερνητικές Οργανώσεις που
δραστηριοποιούνται στον τομέα αυτό.

Οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να
μοιραστούν εμπειρίες, να μάθουν για νέες
πρωτοβουλίες
και
να
προτείνουν
συγκεκριμένες ιδέες για δράσεις.
Στο
Συνέδριο
συμμετείχαν
εκλεγμένοι
εκπρόσωποι Δήμων, ανάδοχοι ευρωπαϊκών
έργων και προγραμμάτων και εκπρόσωποι
άλλων φορέων που δραστηριοποιούνται σε
δράσεις που αφορούν τον πολίτη και τις
αδελφοποιήσεις. Η Ένωση Δήμων Κύπρου
εκπροσωπήθηκε στο συνέδριο από τον
Γραμματέα της κ. Γ. Αντωνιάδη και την
υπεύθυνη
της
Ένωσης
για
τις
αδελφοποιήσεις, κα Κ. Μαρτίδη, οι οποίοι
είχαν τη δυνατότητα να παρουσιάσουν το
έργο SUSTAIN σε πολλούς από τους
συμμετέχοντες.
Περισσότερες πληροφορίες για το συνέδριο
είναι
διαθέσιμες
στην
ιστοσελίδα:
http://www.rybnik2011.eu/.

Οι συμμετέχοντες θα έχουν τη δυνατότητα
να εξετάσουν από κοινού σημαντικά θέματα
που σχετίζονται με τον εθελοντισμό, να
μοιραστούν τις εμπειρίες τους και να
αντλήσουν διδάγματα από αυτές.
Θα έχουν επίσης
την ευκαιρία να
διερευνήσουν τις περαιτέρω ενέργειες και
δράσεις που μπορούν να πραγματοποιηθούν
προκειμένου
να
αντιμετωπιστούν
τα
προβλήματα και να υποστηριχθεί και να
αναπτυχθεί περαιτέρω ο εθελοντισμός στην
Ευρώπη. Τέλος, το Συνέδριο θα δώσει τη
δυνατότητα
ανάπτυξης
δημιουργικού
διαλόγου για τη διαμόρφωση νέων ιδεών
και προτάσεων στο τομέα του εθελοντισμού.
Περισσότερες πληροφορίες για το Συνέδριο,
στο οποίο θα συμμετάσχουν άνω των 200
εκπροσώπων εθελοντικών ΜΚΟ όλων των
τομέων, αλλά και εκπρόσωποι επιχειρήσεων
και
εθνικών
συντονιστικών
δημόσιων
φορέων από κράτη μέλη της ΕΕ, είναι
διαθέσιμες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
http://europa.eu/volunteering/.
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92η Σύνοδος Ολομέλειας της
Επιτροπής των Περιφερειών
Στις
10,
11
και
12
Οκτωβρίου
πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες η 92η
Σύνοδος Ολομέλειας της Επιτροπής των
Περιφερειών (ΕτΠ), στην οποία συμμετείχε η
Κυπριακή Αντιπροσωπεία στην ΕτΠ με
Επικεφαλής τον κ. Γεώργιο Γεωργίου,
Δήμαρχο Κάτω Πολεμιδιών και με μέλη τους
κ. Σάββα Ηλιοφώτου, Δήμαρχο Στροβόλου,
κα Ελένη Λουκαΐδου, Δημοτικό Σύμβουλο
Λευκωσίας, κ. Κώστα Χατζηκακού, Δημοτικό
Σύμβουλο Αμμοχώστου, κ. Δήμο Γιάγκου,
Πρόεδρο Κοινοτικού Συμβουλίου Αγίας
Ειρήνης Κερύνειας και κ. Χριστόδουλο
Κώστα Καττιρτζή, Πρόεδρο Κοινοτικού
Συμβουλίου Κάτω Ζώδιας.

Η Σύνοδος της Ολομέλειας πραγματοποίησε
τις εργασίες της παράλληλα με τις Ημέρες
Ελεύθερης Προσέλευσης, την 9η δηλαδή
Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Περιφερειών και
Πόλεων (Open Days, 10-13 Οκτωβρίου),
που φέτος είχε θέμα την «Επένδυση στο
μέλλον της Ευρώπης».
Τη
Δευτέρα
10
Οκτωβρίου
πραγματοποιήθηκε η εναρκτήρια συνεδρίαση
των Open Days, στην οποία απηύθυνε λόγο
η κα Danuta Hubner, Πρόεδρος της
Επιτροπής
REGI
του
Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου,
ο
κ.
Johannes
Hahn,
Επίτροπος Περιφερειακής Πολιτικής και η κα
Mercedes Bresso, Πρόεδρος της Επιτροπής
των Περιφερειών.
Στην εναρκτήρια συνεδρίαση παρευρέθηκαν
επίσης ο Πρόεδρος
του
Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου, κ. Jerzey Buzek, ο Πρόεδρος
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κ. Jose Manuel

10/2011

Barroso, καθώς και η κα Elzbieta
Bienkowska,
Υπουργός
Περιφερειακής
Ανάπτυξης (εκ μέρους της Πολωνικής
Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ). Στις
παρεμβάσεις τους εστίασαν σε τρία βασικά
σημεία:
Ευρώπη
2020
και
πολιτική
συνοχής, βελτίωση των αποτελεσμάτων και
γεωγραφικά θέματα.

Στο επίκεντρο των εργασιών της Συνόδου
βρέθηκε η μακροπεριφέρεια ΑδριατικήςΙονίου, η αποδοτικότητα των πόρων και ο
ρόλος των Τοπικών και Περιφερειακών
Αρχών στην επίτευξη των στόχων της
Στρατηγικής «Ευρώπη 2020» και η
πρωτοβουλία «Small Business Act» για τη
βιωσιμότητα και την οικονομική ανάπτυξη
των μικρομεσαίων επιχειρήσεων σε όλην
την Ευρώπη. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον είχε η
παρέμβαση κου Janusz Lewandowski,
Επιτρόπου
Προϋπολογισμού,
και
κου
Antonio Tajani, Επιτρόπου Βιομηχανικής
Πολιτικής, με αφορμή τη γνωμοδότηση
«Ολοκληρωμένη βιομηχανική πολιτική για
την εποχή της παγκοσμιοποίησης».
Την Τετάρτη 12 Οκτωβρίου, τελευταία μέρα
των εργασιών, τα μέλη της Επιτροπής των
Περιφερειών υποδέχθηκαν τον Υπουργό
Αστικής Ανάπτυξης της Ινδίας, ο οποίος
μίλησε για τις προκλήσεις της αστικής
ανάπτυξης στην Ινδία και εντυπωσίασε με
τα στατιστικά στοιχεία που παρουσίασε.
Αναφέρθηκε στις μεγάλες επενδύσεις που
έχουν προγραμματιστεί στον τομέα των
υποδομών για την επόμενη δεκαετία,
καθώς η ραγδαία ανάπτυξη πρόλαβε τις
υποδομές και επιβάλλεται να επιδιορθωθεί
αυτό το έλλειμμα του παρελθόντος.
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Παρέμβαση της Κυπριακής
Αντιπροσωπείας στην ΕτΠ
για το Κυπριακό
Η
κα
Ελένη
Λουκαΐδου,
δημοτικός
σύμβουλος
Λευκωσίας,
μέλος
της
Κυπριακής Αντιπροσωπείας στην Επιτροπή
των Περιφερειών (ΕτΠ) και αντιπρόεδρος
του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (ΕΛΚ)
της ΕτΠ, σε παρέμβασή της κατά τη
διάρκεια της συνεδρίασης της Επιτροπής
CIVEX (Ιθαγένεια, διακυβέρνηση, θεσμικές
και εξωτερικές υποθέσεις) της Επιτροπής
των Περιφερειών στις Βρυξέλλες στις 18
Οκτωβρίου αναφέρθηκε στην καταπάτηση
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Κύπρο
από την Τουρκία.
Συγκεκριμένα,
κατά τη διάρκεια
της συζήτησης για
τις
πρόσφατες
εξελίξεις στην Ουκρανία και την εκεί
καταπάτηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων,
η κα Λουκαϊδου δήλωσε: «Δράττομαι της
ευκαιρίας
από
την
κατάσταση
στην
Ουκρανία για να σας υπενθυμίσω ότι
έχουμε
δραματική
καταπάτηση
των
ανθρωπίνων δικαιωμάτων και στην Κύπρο
από την Τουρκία. Αυτό είναι ένα γεγονός
που θα πρέπει να το έχουμε υπόψη μας
κάθε φορά που συζητάμε για την ένταξη
της Τουρκίας στην ΕΕ».
Η δήλωση της κας Λουκαΐδου προκάλεσε
την άμεση και θετική αντίδραση του
προέδρου της Επιτροπής CIVEX κου Luc
Van
den
Brande,
Προέδρου
του
Οργανισμού Διασύνδεσης Φλάνδρας - ΕΕ
και τέως Προέδρου της Επιτροπής των
Περιφερειών. Ο κ. Van den Brande αφού
εξέφρασε την ανησυχία και την αντίθεσή
του σχετικά με τις απειλές της Τουρκίας για
πάγωμα των σχέσεων με την ΕΕ εάν η
Κύπρος αναλάβει την Προεδρία του
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου το β’ εξάμηνο του
2012,
αναφέρθηκε
στην
πρόσφατη
Συνεδρίαση της Επιτροπής CIVEX της
Επιτροπής των Περιφερειών στη Λευκωσία.
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Όπως τόνισε ο κ. Van den Brande, η
συνεδρίαση της 18ης Οκτωβρίου ήταν η
πρώτη μετά από τη συνεδρίαση στη
Λευκωσία, κατά την οποία όλα τα μέλη της
Επιτροπής είχαν τη δυνατότητα να δουν
την κατεχόμενη Αμμόχωστο και γενικότερα
την κατάσταση που επικρατεί στην Κύπρο.
Αφού
χαρακτήρισε
τη
συγκεκριμένη
εμπειρία
«μοναδική
και
εξαιρετικά
χρήσιμη», ο Πρόεδρος της Επιτροπής
CIVEX δήλωσε ότι δεν βλέπει κανένα λόγο
για την ύπαρξη Τουρκικών στρατευμάτων
στην Κύπρο, ενώ αναφέρθηκε και στο
πρόβλημα των εποίκων, τονίζοντας ότι αν
και ορισμένοι επιμένουν να μην το
βλέπουν, ο ίδιος το θεωρεί ως ένα υπαρκτό
και σημαντικό πρόβλημα. Τέλος, ο κ. Van
den Brande σημείωσε ότι τα κεφάλαια της
ενταξιακής πορείας της Τουρκίας, τα οποία
δεν
έχουν
ανοίξει,
θα
πρέπει
να
παραμείνουν κλειστά, ενώ η ΕΕ θα πρέπει
να συνεχίσει να δουλεύει στα ανοιχτά
κεφάλαια, σε συνεργασία με την Τουρκία.
Η 9η συνεδρίαση της Επιτροπής CIVEX είχε
πραγματοποιηθεί στη Λευκωσία παράλληλα
με σεμινάριο με θέμα "Ο ρόλος των
τοπικών και περιφερειακών αρχών στην
προώθηση της Ευρωπαϊκής Ιθαγένειας”,
στις 6 και 7 Ιουνίου 2011. Οι δύο
εκδηλώσεις
είχαν
λάβει
χώρα
στη
Λευκωσία, κατόπιν προσκλήσεως της κας
Ελένης Λουκαΐδου.

Δέσμη νομοθετικών μέτρων
για την πολιτική συνοχής
2014-2020
Η Επιτροπή πρότεινε πρόσφατα, για την
Προγραμματική Περίοδο 2014-2020, μία
σειρά μέτρων προκειμένου να καταστεί η
πολιτική συνοχής μία σύγχρονη επενδυτική
στρατηγική.
Με τα προτεινόμενα μέτρα, επιδιώκει την
εστίαση των χρηματοδοτήσεων σε μικρό
αριθμό προτεραιοτήτων που συνάδουν με
τη Στρατηγική «Ευρώπη 2020», την
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εναρμόνιση των κανόνων που διέπουν τα
πέντε Ταμεία της διαρθρωτικής πολιτικής, τη
δημιουργία μίας νέας ενδιάμεσης κατηγορίας
που θα περιλαμβάνει τις
περιφέρειες με ΑΕγχΠ
από 75% - 90% του
ευρωπαϊκού μέσου όρου,
καθώς και την αύξηση
κατά 30% των πόρων
που θα διατεθούν στην
εδαφική συνεργασία.

Σχέδιο 50 δις ευρώ για έργα
μεταφορών, ενέργειας και
ψηφιακής τεχνολογίας

Είναι αξιοσημείωτο ότι το σύνολο των
διαρθρωτικών πόρων μειώνεται κατά 19%
και ότι προβλέπεται η παύση πληρωμών σε
περίπτωση μη τήρησης του Συμφώνου
Σταθερότητας.

Η διευκόλυνση «Συνδέοντας την Ευρώπη»
(ΔΣΕ) θα χρηματοδοτήσει έργα στους
τομείς της ενέργειας, των μεταφορών και
της ψηφιακής τεχνολογίας, καθιστώντας
την οικονομία της Ευρώπης περισσότερο
οικολογική, προωθώντας καθαρότερους
τρόπους
μεταφοράς
και
ευρυζωνικές
συνδέσεις
υψηλής
ταχύτητας
και
διευκολύνοντας τη χρήση ανανεώσιμης
ενέργειας σύμφωνα με τη στρατηγική
«Ευρώπη 2020».

Για περισσότερες πληροφορίες:
http://ec.europa.eu/regional_policy/newsroo
m/detail.cfm?LAN=EL&id=130

Νέες νομοθετικές προτάσεις
της Επιτροπής για την Κοινή
Αγροτική Πολιτική
Με το νέο κανονιστικό πλαίσιο που προτείνει
η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την ΚΑΠ,
επιδιώκεται η ουσιαστικότερη ενίσχυση των
«ενεργών αγροτών» και ιδιαίτερα των νέων
αγροτών, ενώ παράλληλα καθορίζεται και το
ποσό των 300.000 ευρώ ως ανώτατο όριο
χρηματοδότησης
για
τις
μεγάλες
καλλιέργειες.
Επιπλέον, διαφαίνεται ότι οι διαθέσιμοι πόροι
θα είναι μειωμένοι σε σύγκριση με την
τρέχουσα
προγραμματική
περίοδο
και
προτείνεται η προοδευτική μείωση των
άμεσων ενισχύσεων, καθώς και η σύνδεσή
τους με την «πράσινη» και βιώσιμη
ανάπτυξη. Για πρώτη φορά, προτείνεται η
τήρηση του Συμφώνου Σταθερότητας να
αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση για την
καταβολή των ενισχύσεων του «δεύτερου
πυλώνα»
που
αφορά
στην
αγροτική
ανάπτυξη.
Για περισσότερες πληροφορίες:
http://ec.europa.eu/agriculture/cap-post2013/legal-proposals/index_en.htm

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπέβαλε πρόσφατα
σχέδιο χρηματοδότησης ύψους 50 δις ευρώ
για επενδύσεις με σκοπό τη βελτίωση των
ευρωπαϊκών δικτύων στους τομείς των
μεταφορών,
της
ενέργειας
και
της
ψηφιακής τεχνολογίας.

Η Επιτροπή αναμένει ότι οι επενδύσεις της
διευκόλυνσης «Συνδέοντας την Ευρώπη»
θα δράσουν ως καταλύτης για περαιτέρω
χρηματοδότηση από τον ιδιωτικό και τον
δημόσιο τομέα, προσδίδοντας αξιοπιστία
στα έργα υποδομών και μειώνοντας το
προφίλ κινδύνου τους.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα συνεργαστεί
στενά
με
την
Ευρωπαϊκή
Τράπεζα
Επενδύσεων για να επωφεληθεί από το
ενδιαφέρον των επενδυτών της αγοράς για
ευκαιρίες μακροπρόθεσμων επενδύσεων με
σταθερά έσοδα.
Το πλήρες κείμενο των προτάσεων είναι
διαθέσιμο στην εξής διεύθυνση:
http://ec.europa.eu/commission_20102014/president/news/speechesstatements/2011/10/20111019_speeches_
1_en.htm
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Απολογισμός της δράσης
του Δήμου Λευκωσίας για
το 2011
Η Δήμαρχος Λευκωσίας κα Ελένη Μαύρου
πλαισιωμένη από τους εκπροσώπους των
κομματικών
ομάδων
στο
Δημοτικό
Συμβούλιο κ.κ. Ν. Νουρή του ΔΗΣΥ, Α.
Κουλουρούδια του ΑΚΕΛ και Α. Αντώνη της
ΕΔΕΚ και την Αντιδήμαρχο κα Σούλα
Κολακίδου, παρουσίασε τον απολογισμό της
δράσης του Δημοτικού Συμβουλίου για το
2011.

Κάνοντας
τον
απολογισμό
των
δραστηριοτήτων για το 2011, η Δήμαρχος
Λευκωσίας
αναφέρθηκε
στους
πέντε
βασικούς στόχους που τέθηκαν από το
Δημοτικό Συμβούλιο, για τους οποίους είπε
πως πιστεύει πως έχουν επιτευχθεί σε
μεγάλο βαθμό.
Στόχος πρώτος, η καλύτερη ενημέρωση και
ενθάρρυνση της συμμετοχής των δημοτών
στα
πράγματα
του
Δήμου.
Στόχος
δεύτερος, ο εκσυγχρονισμός της δημοτικής
υπηρεσίας. Στόχος τρίτος, η προώθηση των
κοινωνικών
προγραμμάτων.
Στόχος
τέταρτος, η ανάπτυξη της οικολογικής και
της πολιτιστικής δράσης και στόχος
πέμπτος, ο εκσυγχρονισμός της υποδομής
της πόλης, με στόχο την αναβάθμιση της
ποιότητας ζωής των κατοίκων της.
Αναφέρθηκε στις έντονες προσπάθειες για
αμεσότερη συμμετοχή των δημοτών, στα
συγκεκριμένα βήματα που έγιναν για την
αναδιοργάνωση των υπηρεσιών του Δήμου
με προτεραιότητα στην υπηρεσία
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καθαριότητας και την τεχνική υπηρεσία, στα
συνεχιζόμενα και διευρυμένα κοινωνικά
προγράμματα που απευθύνονται σε παιδιά,
άτομα της τρίτης ηλικίας και μετανάστες,
στα διάφορα αναπτυξιακά έργα που
υλοποιήθηκαν ή υλοποιούνται με τη
συγχρηματοδότηση από την ΕΕ, την
Κυπριακή
Δημοκρατία
και
το
Δήμο
Λευκωσίας και σε μια σειρά δράσεων για
βελτίωση της υποδομής της πόλης και της
ποιότητας ζωής των δημοτών.
Έδωσε στοιχεία για τα νέα έργα που
υλοποιήθηκαν κατά το 2011 μέσα στο
πλαίσιο
του
Προϋπολογισμού
και
αναφέρθηκε στα συγκεκριμένα έξοδα και
έσοδα του προϋπολογισμού για το 2012.

Η κα Μαύρου κατάληξε, λέγοντας ότι αυτά
τα πέντε χρόνια το Δημοτικό Συμβούλιο
εργάστηκε μεθοδικά και κυρίως συλλογικά.
Σίγουρα υπήρξαν διαφωνίες, διαφορετικές
απόψεις και διαφορετικές προσεγγίσεις,
επικράτησε όμως πνεύμα συναντίληψης και
συναίνεσης. Ευχαρίστησε επίσης όλους τους
Δημοτικούς Συμβούλους για τη συνεργασία
και τη συλλογική προσπάθεια καθώς και
όλο το προσωπικό του Δήμου για τις
προσπάθειες που καταβάλλουν.
«Θέλουμε», τόνισα η κα Μαύρου, «η
Λευκωσία, να πάρει το μερίδιο που της
αξίζει. Να προσαρμοστεί και να γίνει μια
πραγματικά σύγχρονη ευρωπαϊκή πόλη. Να
ενδυναμωθεί ως πύλη μεταξύ των χωρών
της περιοχής με τις χώρες της Ευρωπαϊκής
Ένωσης. Να συγχρονιστεί με τις καινοτομίες
που παρέχει η κοινωνία της γνώσης. Να
γίνει μια πόλη, οικονομικά ισχυρή και
αποτελεσματική, κοινωνικά ασφαλής και
ελκυστική. Και θέλω να διαβεβαιώσω τους
δημότες μας, ότι προς αυτή την κατεύθυνση
θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε».
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Ο Δήμος Λεμεσού τιμά τον
Δρ. Δημήτρη Κοντίδη
Στις 26 Οκτωβρίου, ο Δήμος Λεμεσού
διοργάνωσε
στο
Δημοτικό
Μέγαρο,
εκδήλωση προς τιμή του Δρ. Δημήτρη
Κοντίδη, Δημάρχου Λεμεσού κατά την
περίοδο 1997 – 2006.
Την παρουσίαση της ζωής και του έργου
του τιμώμενου έκανε ο κ. Γιάννος Λαμάρης,
Βουλευτής, με προβολή διαφανειών από
στιγμιότυπα της ζωής του.
Ο κ. Γ. Λαμάρης, στην ομιλία του
αναφέρθηκε στα σημαντικά έργα που
έγιναν την περίοδο της θητείας του, όπως η
αναγέννηση της Λεμεσού ως παράλιας
πόλης, η σύσταση των συνοικιακών
συμβουλίων, η ανέγερση νέων σύγχρονων
δημοτικών κατοικιών σε συνεργασία με τον
ΚΟΑΓ, η σύσταση του Κέντρου Κοινωνικής
Προσφοράς, το Πολυδύναμο Δικοινοτικό
Κέντρο και άλλα σημαντικά έργα και
πρωτοβουλίες.
Αναφέρθηκε ακόμα στη μεγάλη συμβολή
του
Δημάρχου
Κοντίδη
για
την
εγκαθίδρυση του ΤΕΠΑΚ στη Λεμεσό, στο
κέντρο της πόλης.
Αναφέρθηκε τέλος στην ανθρωποκεντρική
προσέγγιση του για ότι κάνει, την
προσφορά του προς τα κοινά, τον
συναινετικό του χαρακτήρα και την
κοινωνική του ευαισθησία.
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πολυσχιδή του προσωπικότητα, και την
προσήλωσή του στο καθήκον.
Σε ότι αφορά το Δήμο τόνισε το σημαντικό
ρόλο του Δρος Κοντίδη στην ανάπλαση του
παραλιακού μετώπου και της Ακτής
Ολυμπίων, την αποκατάσταση παλιών και
διατηρητέων
κτιρίων,
τις
πολιτιστικές
στέγες Πάνος Σολομωνίδης και οικία
Επάρχου,
για
το
Παττίχειο
Κέντρο
Ενηλίκων, την αποκατάσταση της Α’ και της
Β’ Δημοτικής Αγοράς και τον Υδατόπυργο,
τη χωροθέτηση της Μαρίνας, την πλατεία
Ανεξαρτησίας, τη Θεατρική στέγη της
ΕΘΑΛ, το Φυτίδειο Αθλητικό Κέντρο – ΓΣΟ,
την αναβάθμιση της Πλατείας Ηρώων, το
Πάρκο Γλυπτικής και άλλα.

Συνεχίζοντας, ανέφερε ότι η πόλη οφείλει
μεγάλες ευχαριστίες και αναγνώριση της
προσφοράς του Δημάρχου Κοντίδη, μιας
προσφοράς η οποία συνεχίζεται αδιάλειπτα,
τόσο προς το Δήμο, όσο και προς την πόλη,
το
ΤΕΠΑΚ και
προς άλλες πολλές
κατευθύνσεις, όπου υπάρχει ανάγκη.
Οι εκπρόσωποι των αρχών της πόλης, αλλά
και πολλοί δημότες γέμισαν το Δημοτικό
Μέγαρο για να τιμήσουν με τον τρόπο αυτό
το γιατρό, Δήμαρχο, κοινωνικό παράγοντα
και άνθρωπο Δημήτρη Κοντίδη.

Ο Δήμαρχος Λεμεσού, κ. Ανδρέας Χρίστου,
στον χαιρετισμό του μίλησε μεταξύ άλλων
για την αγάπη του τιμώμενου για
δημιουργία, την πραότητα του χαρακτήρα
του, το μαχητικό και ανυποχώρητο πνεύμα
του, το διερευνητικό χαρακτήρα του, την

Στον τ. Δήμαρχο επιδόθηκε από τον
Δήμαρχο ασημένιος δίσκος με το έμβλημα
του Δήμου και εγχάρακτη αναφορά για τη
μεγάλη προσφορά του στα πολιτικά,
κοινωνικά και δημοτικά πράγματα της
πόλης.
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Υποψηφιότητα Λευκωσίας
για Πολιτιστική
Πρωτεύουσα της Ευρώπης
Στις 31 Οκτωβρίου, η Δήμαρχος Λευκωσίας
κα Ελένη Μαύρου κατέθεσε στη Γενική
Διευθύντρια του Υπουργείου Παιδείας και
Πολιτισμού, κα Ολυμπία Στυλιανού, την
πρόταση υποψηφιότητας της Λευκωσίας και
της ευρύτερης περιφέρειας, στο διαγωνισμό
για
την
ανάδειξη
της
Πολιτιστικής
Πρωτεύουσας της Ευρώπης για το 2017.
Η πρόταση της Λευκωσίας φέρει ως
σύνθημα τη φράση «Επανασχεδιάζοντας το
Μέλλον»,
μία
προσέγγιση
η
οποία
επιχειρείται
μέσα
από
δράσεις
που
απορρέουν από έξι βασικούς πυλώνες: την
αρχιτεκτονική,
τις
τέχνες
και
την
πολιτιστική κληρονομιά, την οικονομία, την
κοινωνία των πολιτών, το περιβάλλον και
τις επιστήμες. Στη σύνταξη της πρότασης
έχουν ληφθεί υπόψη όλοι οι πολίτες της
Κύπρου και η ανάδειξη της Λευκωσίας ως
Πολιτιστικής Πρωτεύουσας θα αποβεί
αναντίλεκτα εις όφελος όλου του νησιού.

Η
πρόταση
ήταν
αποτέλεσμα
της
συλλογικής εργασίας του Ιδρύματος Άρτος,
του Δήμου Λευκωσίας και βεβαίως πολλών
φορέων και δημοτών, οι οποίοι στηρίζουν
την
προσπάθεια
της
Λευκωσίας.
Η
υποψηφιότητα δεν αφορά αποκλειστικά και
μόνο την πόλη της Λευκωσίας αλλά και την
ευρύτερη περιοχή της μείζονος Λευκωσίας,
ήτοι τους Δήμους Στροβόλου, Αγίου
Δομετίου,
Έγκωμης,
Λακατάμιας,
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Αγλαντζιάς, Λατσιών και Ιδαλίου καθώς και
το Δήμο Λάρνακας.
Παραδόθηκε
σειρά
αντιγράφων
στην
ελληνική και αγγλική γλώσσα. Η πρόταση
θα αξιολογηθεί από 13μελή επιτροπή που
έχει συσταθεί ειδικά για τον σκοπό αυτό και
τα αποτελέσματα για την πρώτη φάση
προεπιλογής
αναμένεται
να
γνωστοποιηθούν στις αρχές του 2012.

Δημοτικό Μουσείο Θεάτρου
Σκιών
Στις 31 Οκτωβρίου, ο Δήμος Λευκωσίας
εγκαινίασε ένα νέο Μουσείο, το πρώτο
μουσείο
Δορυφόρο
του
Λεβέντειου
Δημοτικού
Μουσείου
Λευκωσίας:
το
Δημοτικό Μουσείο Θεάτρου Σκιών - Οικία
Ιδαλία. Σκοπός του Δημοτικού Μουσείου
Θεάτρου Σκιών δεν είναι μόνο να κλείσει σε
βιτρίνες κάποιες φιγούρες, αλλά να
παρουσιάσει την ιστορία του Θεάτρου Σκιών
στην Κύπρο, να προβάλει παλιούς και
σύγχρονους καραγκιοζοπαίχτες και κυρίως,
το μικρό θεατράκι που διαθέτει, να
αποτελέσει
χώρο
παραστάσεων
νέων
καλλιτεχνών της τέχνης του Καραγκιόζη. Σε
αυτό, τόσο ο Δήμος Λευκωσίας όσο και το
Λεβέντειο Δημοτικό Μουσείο αποδίδουν
ιδιαίτερη σημασία. Παράλληλα με το χώρο
παραστάσεων, ένας άλλος χώρος στο
Μουσείο αποτελεί εργαστήρι για παιδιά,
όπου μετά την επίσκεψή τους στο Μουσείο
καλούνται να κατασκευάσουν, να γράψουν
σενάριο, και τέλος να παρουσιάσουν τη
δική τους παράσταση.
Η ανακαίνιση της Οικίας Ιδαλία έγινε μέσα
στα πλαίσια των προγραμμάτων του Ενιαίου
Ρυθμιστικού Σχεδίου Λευκωσίας για την
ανάπτυξη και αναζωογόνηση των κάτω
γειτονιών της εντός των τειχών πόλης
(Ταχτακαλάς – Χρυσαλινιώτισσα). Μέσα στα
πλαίσια αυτά, η παραδοσιακή οικία στην
οδό Αμμοχώστου 53, η οποία φιλοξένησε
τον πρόσφυγα καραγκιοζοπαίχτη Ανδρέα
Ιδαλία, επιλέχθηκε να συντηρηθεί και να
λειτουργήσει
ως
το
πρώτο
Μουσείο
Θεάτρου Σκιών στην Κύπρο.
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Το γεγονός ότι το Ενιαίο Ρυθμιστικό Σχέδιο
Λευκωσίας περιέλαβε στο πρόγραμμά του
τη δημιουργία του μοναδικού αυτού
μουσείου, προβάλλει και την ανάγκη του
Δήμου Λευκωσίας να διατηρήσει και να
αναβιώσει μια παράδοση πολλών χρόνων
με την οποία μεγάλωσαν πολλές γενιές
Λευκωσιατών.
Το έργο χρηματοδοτήθηκε από το UNDP
ACT και το USAID και στη συνέχεια με
απόφαση
του
Δημοτικού
Συμβουλίου
ανατέθηκε στο Λεβέντειο Δημοτικό Μουσείο
Λευκωσίας η οργάνωση και λειτουργία του.
Το Μουσείο Θεάτρου Σκιών - Οικία Ιδαλία
αποτελεί έτσι το πρώτο Μουσείο δορυφόρο
του Λεβέντειου. Τα εκθέματα προέρχονται
από τις συλλογές του Λεβέντειου. Το
Λεβέντειο έχει ήδη βραβευτεί το 1991 για
την πρωτοποριακή μουσειολογική του
προσέγγιση με το Ευρωπαϊκό Βραβείο της
Χρονιάς και στοχεύει να λειτουργήσει το
Μουσείο Θεάτρου Σκιών περισσότερο ως
χώρο μάθησης, έκφρασης και δημιουργίας
των επισκεπτών.
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Διαχείρισης, καθώς και άλλες επεμβάσεις, οι
οποίες
θα
ενισχύσουν
την
ποιοτική
αναβάθμιση
της
περιοχής.
Το
έργο
συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό
Ταμείο
Περιφερειακής
Ανάπτυξης
της
Ευρωπαϊκής Ένωσης και τον Κρατικό
Προϋπολογισμό.

Εγκαίνια της Στέγης της
Ευρώπης και του
Πολιτισμού
Στις 10 Οκτωβρίου, ο Δήμος Λευκωσίας
πραγματοποίησε τα εγκαίνια της Στέγης της
Ευρώπης και του Πολιτισμού, στην οδό
Κωνσταντίνου Παλαιολόγου 14. Τα εγκαίνια
της Στέγης τέλεσε ο Πρόεδρος του
«Ιδρύματος
Μελίνα
Μερκούρη»,
κ.
Χριστόφορος Αργυρόπουλος.

Ολοκληρώθηκε η A1 φάση
του Ταχτακαλά
Στις 8 Οκτωβρίου παραδόθηκε στο Δήμο
Λευκωσίας από τους εργολάβους του
έργου, η Α1 φάση του έργου «Ανάπλαση
τμήματος περιοχής Τακτ-ελ-Καλέ στην
Εντός των Τειχών πόλη της Λευκωσίας». Η
εκδήλωση
έλαβε
χώρα
στην
οδό
Αμμοχώστου, δρόμος στον οποίο έγιναν οι
εργασίες αποκατάστασης.
Το έργο περιλάμβανε τον επανασχεδιασμό
του δημόσιου χώρου, τη δημιουργία
πεζοδρομίων, τη διαμόρφωση δημόσιων
υπαίθριων χώρων, καθώς και τη συντήρηση
και αποκατάσταση των όψεων οικοδομών
που βρίσκονται κατά μήκος των δρόμων
της περιοχής μελέτης, με σκοπό την
ανάδειξη
κτιρίων
σημαντικής
αρχιτεκτονικής αξίας.
Στο πλαίσιο του έργου υπογειοποιήθηκαν
όλες οι υπηρεσίες κοινής ωφέλειας,
προωθούνται
μέτρα
κυκλοφοριακής

Η Στέγη, η οποία παραχωρήθηκε στο Δήμο
Λευκωσίας από τον κύριο Πέτρο Ιασεμίδη,
θα
λειτουργεί
στο
πλαίσιο
της
υποψηφιότητας
της
Λευκωσίας
στο
διαγωνισμό
για
την
ανάδειξη
της
Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης για
το έτος 2017.
Πρόκειται για ένα ειδικά διαμορφωμένο
χώρο, ο οποίος θα λειτουργεί τόσο ως
πυρήνας
οργάνωσης,
έρευνας
και
σχεδιασμού των δράσεων της Λευκωσίας
στο πλαίσιο του θεσμού, όσο και ως χώρος
ενημέρωσης και εμπλοκής του κοινού σε
αυτή τη μεγάλη ευρωπαϊκή διοργάνωση.
Κατά τη διάρκεια των εγκαινίων, η
Δήμαρχος ανακοίνωσε επίσης την έναρξη
λειτουργίας
τηλεφωνικής
γραμμής
ενημέρωσης με τον αριθμό 22797017,
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καθώς και τη λειτουργία της επίσημης
ιστοσελίδας
της
υποψηφιότητας
της
Λευκωσίας (www.nicosia2017.eu), από την
οποία μπορεί κάποιος να λάβει πληροφορίες
σχετικά με το θεσμό, τη συμμετοχή της
Λευκωσίας
σ’
αυτόν
αλλά
και
να
ενημερωθεί για διάφορα τρέχοντα θέματα,
μέσω
των
ανακοινώσεων
και
του
ημερολογίου.
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έχουν ανάγκη από τέτοιους χώρους, ώστε
να συναντιούνται, να συνδιαλέγονται και
να συνενώνονται. Αυτός είναι ο ρόλος των
συνοικιακών
πάρκων:
η
δημιουργία
σχέσεων. Ευχήθηκε στους κατοίκους της
περιοχής, να χαίρονται το πάρκο, αλλά
ταυτόχρονα
να
φροντίζουν
να
το
προστατεύουν και να το διατηρούν καθαρό
και ασφαλές από κακόβουλες καταστροφές.

Εγκαίνια του Πάρκου
«Χαλκιδικής» στην περιοχή
Αγίων Κων/νου και Ελένης
Στις 15 Οκτωβρίου, πραγματοποιήθηκαν τα
εγκαίνια του πάρκου «Χαλκιδικής», που
βρίσκεται μεταξύ των οδών Χαλκιδικής,
Ροδόπης και Αγίας Ελένης, στην περιοχή
Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης.
Τα εγκαίνια του πάρκου τέλεσε ο Επίτροπος
Περιβάλλοντος
κ.
Χαράλαμπος
Θεοπέμπτου, ο οποίος συνεχάρη το Δήμο
Λευκωσίας
για
την
πρωτοβουλία
υλοποίησης του έργου και αναφέρθηκε στις
ευεργετικές ωφέλειες που προσφέρουν τα
πάρκα, όπως η κοινωνικότητα και ο
καθαρός αέρας. Επίσης, τόνισε την ανάγκη
εμπλοκής
και
φροντίδας
από
τους
κατοίκους για τη σωστή λειτουργία του.
Η έναρξη των εγκαινίων έγινε με
καλωσόρισμα από τον Πρόεδρο της
Επιτροπής Περιβάλλοντος κ. Χριστάκη
Γεωργίου, ο οποίος ανέφερε ότι η
δημιουργία πάρκων σε οικιστικές περιοχές
κοντά στο αστικό κέντρο, αποτελεί μεγάλη
ανάγκη για τους κατοίκους τέτοιων
περιοχών.
Ως εκ τούτου, ο Δήμος Λευκωσίας είναι
ιδιαίτερα ευτυχής που κατόρθωσε να
ανταποκριθεί και να ικανοποιήσει την
ανάγκη των κατοίκων της περιοχής.
Στο χαιρετισμό της, η Δήμαρχος Λευκωσίας
κα Ελένη Μαύρου, αφού ευχαρίστησε
όλους όσους συνέβαλαν στην υλοποίηση
του έργου, ανέφερε ότι εκείνο που κάνει
την πόλη είναι οι άνθρωποί της, οι οποίοι

Ακολούθησε δεξίωση με
ψυχαγωγικό πρόγραμμα.

μουσικό

και

Έναρξη αναπαλαίωσης
πολιτιστικού κέντρου
Στις 11 Οκτωβρίου, ο
Δήμος Αραδίππου τέλεσε
την
Έναρξη
Αναπαλαίωσης
του
Πολιτιστικού
του
Κέντρου, στο χώρο του
εργοταξίου,
στη
λεωφόρο Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ’, Νο
3.
Τα
αποκαλυπτήρια
της
αναμνηστικής
πλάκας έγιναν από τον Μητροπολίτη Κιτίου
κ.κ. Χρυσόστομο και ακολούθησε δεξίωση.
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Εκδήλωση Απόδοσης Τιμής
στους Εκπαιδευτικούς του
Γυμνάσιου Λαπήθου
Στις 4 Οκτωβρίου, οι Δήμοι, οι Σχολικές
Εφορείες και τα Προσφυγικά Σωματεία
Λαπήθου και Καραβά, πραγματοποίησαν με
μεγάλη επιτυχία, Εκδήλωση Απόδοσης
Τιμής στους Εκπαιδευτικούς του Ελληνικού
Γυμνάσιου Λαπήθου.
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Παπαϊωάννου αντίστοιχα, τον κ. Παναγιώτη
Μανώλη,
εκπρόσωπο
του
τελευταίου
μαθητικού συμβουλίου του Γυμνασίου
Λαπήθου και τον έντιμο Υπουργό Παιδείας
και Πολιτισμού, κ. Γιώργο Δημοσθένους.
Ακολούθησε μια συγκινητική ομιλία από τον
Πρύτανη του Πανεπιστημίου Κύπρου κ.
Κωνσταντίνο Χριστοφίδη, ο οποίος φοίτησε
κατά τη διάρκεια των μαθητικών του
χρόνων στο Ελληνικό Γυμνάσιο Λαπήθου.

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στην
Αίθουσα
Τελετών
του
Πανεπιστημίου
Κύπρου και τελούσε υπό την αιγίδα του
έντιμου Υπουργού Παιδείας και Πολιτισμού
κ. Γιώργου Δημοσθένους.

Στη συνέχεια, οι διοργανωτές απένειμαν
τιμητικές πλακέτες στους ογδόντα περίπου
εκπαιδευτικούς που δίδαξαν στο Ελληνικό
Γυμνάσιο Λαπήθου και παρευρέθηκαν στην
ξεχωριστή αυτή εκδήλωση.

Κατάμεστη
η
αίθουσα
τελετών
του
Πανεπιστημίου Κύπρου, σε μια συγκινητική
ατμόσφαιρα που έφερε για λίγο στη μνήμη
τις όμορφες εκείνες μαθητικές και σχολικές
αναμνήσεις του Ελληνικού Γυμνασίου
Λαπήθου, πριν το τραγικό καλοκαίρι του
1974.
Η δοκιμασία της προσφυγιάς και ο πόθος
της επιστροφής ήταν επίσης διάχυτα στην
ατμόσφαιρα και έδιναν μια άλλη διάσταση
στην εκδήλωση, με μηνύματα που άγγιζαν
τις ευαίσθητες χορδές της ψυχής. Το δάκρυ
και
η
συγκίνηση
όλων
των
παρευρισκομένων και η υπόμνηση για το
χρέος για μια λεύτερη πατρίδα έγιναν
ακόμη πιο δυνατά και έντονα.
Η εκδήλωση περιλάμβανε χαιρετισμούς από
τους Δημάρχους Λαπήθου και Καραβά κ.κ.
Άθω
Ελευθερίου
και
Γιάννη

Το καλλιτεχνικό μέρος της εκδήλωσης
περιλάμβανε απαγγελία ποιήματος με τίτλο
«Ωδή στη Λάπηθο» από τον κ. Λάκη Γραφιά
και μουσική ερμηνεία του τραγουδιού «Τ’
όνειρο» από τον εκπαιδευτικό, κ. Πέτρο
Κόμπο.
Η εκδήλωση προς τιμή των Εκπαιδευτικών
του Ελληνικού Γυμνασίου Λαπήθου ήταν
αναμφισβήτητα
μια
ποιοτική
και
αναβαθμισμένη σε περιεχόμενο εκδήλωση,
η οποία έδωσε την ευκαιρία σε μαθητές και
εκπαιδευτικούς του Γυμνασίου Λαπήθου να
ξανασμίξουν στην προσφυγιά.
Η εκδήλωση άφησε άριστες εντυπώσεις και
έδωσε
σε
όλους
όσους
την
παρακολούθησαν πολλαπλά μηνύματα, που
σχετίζονται με την αποστολή και το έργο
που διεξάγουν οι κατεχόμενοι Δήμοι και τα
Σωματεία των κωμοπόλεων Λαπήθου και
Καραβά.
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ΚΒ’ Λαογραφική Καλλιτεχνική Εκδήλωση
Δήμου Αραδίππου

Βραδιά βράβευσης αθλητών
αντισφαίρισης στο Δήμο
Αγίου Αθανασίου

Με την ευκαιρία της πανήγυρης του
πολιούχου Αγίου της πόλης, Αποστόλου
Λουκά,
ο
Δήμος
Αραδίππου
πραγματοποίησε
διάφορες
εορταστικές
εκδηλώσεις. Η έναρξη των εκδηλώσεων
έγινε στις 15 Οκτωβρίου, οπότε και
προβλήθηκε
για
τα
παιδιά
στο
κινηματοθέατρο
ΚΑΛΛΙΘΕΑ
η
ταινία
κινουμένων σχεδίων «RIO».

Το τμήμα αντισφαίρισης του Ανοικτού
Σχολείου του Δήμου μας, διοργάνωσε στις
28 Οκτωβρίου, στο Ξενοδοχείο Καπετάνιος,
βραδιά βράβευσης των αθλητών του
Πρωταθλήματος Αντισφαίρισης 2010–2011.

Την ίδια μέρα, στο Λαογραφικό Μουσείο
«Κώστας Καϊμακλιώτης», έλαβαν χώρα τα
εγκαίνια της Έκθεσης Ζωγραφικής της
Μύριας Ευθυμίου και του Μηνά Αλεξίου.
Οι εκδηλώσεις συνεχίστηκαν στις 17
Οκτωβρίου
στην
πλατεία
Αποστόλου
Λουκά, με επίσημο ομιλητή τον Έπαρχο
Λάρνακας κ. Χαράλαμπο Ηλιάδη. Το
πρόγραμμα ήταν λαογραφικού χαρακτήρα
και περιλάμβανε παραδοσιακούς χορούς,
απαγγελίες, τραγούδια και τσιαττιστά.
Στις 18 Οκτωβρίου πραγματοποιήθηκε το
καλλιτεχνικό μέρος των εκδηλώσεων, στην
πλατεία Αποστόλου Λουκά. Η εκδήλωση
περιλάμβανε μοντέρνους χορούς από
Σχολές Χορού της Αραδίππου και μουσικό
πρόγραμμα.
Τις εκδηλώσεις
Υπηρεσίες του
Πολιτισμού και
εκδηλώσεις ήταν

στήριξαν οι Πολιτιστικές
Υπουργείου Παιδείας &
η είσοδος σε όλες τις
ελεύθερη για το κοινό.

Ο Δήμαρχος κ. Χατζηττοφής, πρόεδρος της
Δ.Ε. του Ανοικτού Σχολείου, επέδωσε τα
βραβεία του Πρωταθλήματος Αντισφαίρισης
στους εκπαιδευόμενους και μεταξύ άλλων
τόνισε τη σημασία που αποδίδει ο Δήμος
στην περαιτέρω ενίσχυση των τμημάτων
του Ανοικτού Σχολείου, κυρίως στον τομέα
του
αθλητισμού
και
της
αθλητικής
υποδομής.
Ήδη, όπως ανέφερε ο κ.
Χατζηττοφής, αθλητικοί
δημοτικοί
χώροι
αξιοποιούνται
από το
Ανοικτό
Σχολείο,
αλλά
έχουν
προγραμματιστεί και βρίσκονται στο στάδιο
της μελέτης νέα παρόμοια έργα, σε
διάφορες περιοχές του Δήμου, ώστε όλοι οι
δημότες να έχουν ευκαιρίες για άθληση
κοντά στις κατοικίες τους.
Ο κ. Χατζηττοφής ευχήθηκε στο τμήμα
αντισφαίρισης του Ανοικτού Σχολείου,
στους προπονητές και τους αθλητές, καλή
νέα αθλητική χρονιά και πάντα επιτυχίες.

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/DocumentListΔημοτικά_Νέα,1,Greek
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ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΕΠΑΦΕΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ
• 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://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
• Διδυμοποιήσεις Πόλεων
http://www.twinning.org/

• Ενταξιακή πορεία της Τουρκίας
http://ec.europa.eu/enlargement/candidate
-countries/turkey/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/

