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ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΡΓΟ SUSTAIN: 2η ΔΕΚΑΗΜΕΡΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ
ΤΟΥ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΑ ΤΗΣ ΤΕΔΚ ΧΙΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ
Στα πλαίσια της υλοποίησης του έργου
SUSTAIN, πραγματοποιήθηκε από τις 20
έως τις 26 Νοεμβρίου, επίσκεψη του
εμπειρογνώμονα της ΤΕΔΚ Χίου κου Βασίλη
Κάμπουρα στην Κύπρο. Η επίσκεψη
πραγματοποιήθηκε
σε
συνέχεια
της
προηγούμενης
επίσκεψης
του
εμπειρογνώμονα, η οποία είχε λάβει χώρα
από τις 9 έως τις 19 Μαΐου 2011 και κατά
την οποία ο κ. Κάμπουρας είχε επαφές με
εκπροσώπους των Κυπριακών Δήμων,
προκειμένου να μπορέσει να αποτυπώσει
την υφιστάμενη κατάσταση σε κάθε έναν
από αυτούς, σχετικά με την αξιοποίηση των
Ευρωπαϊκών προγραμμάτων και ειδικά του
προγράμματος «Ευρώπη για τους Πολίτες».

στις 25 Νοεμβρίου συναντήθηκαν στο Δήμο
Λάρνακας οι Δήμοι των επαρχιών Λάρνακας
και Αμμοχώστου.

Εφαρμόζοντας την αποτελεσματική -όπως
αποδείχθηκε- μεθοδολογία της πρώτης
επίσκεψης
του
εμπειρογνώμονα,
επιλέχθηκε
και
αυτή
τη
φορά
να
οργανωθούν τρεις συναντήσεις παγκύπρια,
στις οποίες συγκεντρώθηκαν εκπρόσωποι
των Δήμων, μεταξύ των οποίων Δήμαρχοι,
Δημοτικοί Γραμματείς και λειτουργοί των
Δήμων.
Έτσι,
στις
23
Νοεμβρίου
πραγματοποιήθηκε μια συνάντηση στο
Δήμο Λεμεσού, στην οποία συμμετείχαν οι
Δήμοι των επαρχιών Λεμεσού και Πάφου.
Στις 24 Νοεμβρίου, πραγματοποιήθηκε στο
Δήμο Στροβόλου η συνάντηση των Δήμων
της επαρχίας Λευκωσίας, στην οποία
συμμετείχαν και οι Κατεχόμενοι Δήμοι, ενώ

Στις
συναντήσεις,
o
κ.
Κάμπουρας
παρουσίασε τα κύρια σημεία της «Έκθεσης
αποτύπωσης υφιστάμενης κατάστασης των
Δήμων της Κύπρου σχετικά με την
αξιοποίηση των αδελφοποιήσεων και άλλων
ευρωπαϊκών προγραμμάτων».
Σ’ αυτήν παρουσιάζονται αναλυτικά, τόσο
τα
προβλήματα
που
διαπίστωσε
ο
εμπειρογνώμονας κατά την πρώτη του
επίσκεψη, όσο και οι εισηγήσεις και
προτάσεις του προς τους Δήμους για την
επίλυση αυτών των προβλημάτων και τη
βελτίωση των επιδόσεων των Δήμων κατά
την αξιοποίηση των αδελφοποιήσεων και
άλλων ευρωπαϊκών προγραμμάτων.

Μελλοντικές Δράσεις του Έργου SUSTAIN:
Δεκέμβριος: Έκθεση αξιολόγησης
Για περισσότερες πληροφορίες: http://www.ucm.org.cy/Project-SUSTAIN,1,63,Greek
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Στην παρουσίασή του ο κ. Κάμπουρας
τόνισε ότι οι Δήμοι της Κύπρου μπορούν να
χωριστούν σε τρεις βασικές κατηγορίες
ανάλογα με τα χαρακτηριστικά τους σε
σχέση
με
την
αξιοποίηση
των
αδελφοποιήσεων και άλλων Ευρωπαϊκών
Προγραμμάτων: α) μεγάλοι και ενεργοί
Δήμοι, β) μικροί Δήμοι με περιορισμένη
εμπειρία και γ) κατεχόμενοι Δήμοι. Ωστόσο,
σχεδόν όλοι οι Δήμοι παρουσιάζουν –σε
μικρότερο ή μεγαλύτερο βαθμό- τα ίδια
προβλήματα:
• Το σύνολο των Δήμων λαμβάνουν το
πληροφοριακό
υλικό
που
τους
αποστέλλεται από το Γραφείο Βρυξελλών
της Ένωσης Δήμων, όμως αυτό δεν
διαχέεται επαρκώς στο εσωτερικό των
Δήμων (ανά τμήμα ή ανά αρμόδιο).
• Το σύνολο των Δήμων μέχρι σήμερα δεν
έχει επιδιώξει και δεν έχει αναπτύξει
συνέργειες και ευρύτερες συνεργασίες ή
συντονισμένες προσπάθειες, ούτε με
άλλους Δήμους της Κύπρου, ούτε με την
Ένωση Δήμων.
• Συνήθως δεν υπάρχει ξεκάθαρο όραμα
των Δήμων (σε επίπεδο πολιτικό/
Δημοτικού Συμβουλίου) σχετικά με την
προσέγγισή
τους
στα
Ευρωπαϊκά
προγράμματα.
• Υπάρχει από μικρό έως και σε μεγάλο
βαθμό υποστελέχωση και υποαπασχόληση
στελεχών
με
καθορισμένες
αρμοδιότητες
στην
αξιοποίηση
των
Ευρωπαϊκών προγραμμάτων, που όμως
τα τελευταία χρόνια σημειώνει μείωση.
• Πολύ συχνά ο αυξημένος φόρτος
εργασίας πιέζει προς τα κάτω την
προτεραιότητα αξιοποίησης ευρωπαϊκών
προγραμμάτων,
καθώς
οι
εργασίες
ρουτίνας έρχονται σε πρώτη μοίρα,
αφήνοντας πίσω στην agenda εξίσου
σημαντικά
αλλά
πιο
γενικά
και
μακροπρόθεσμα
ζητήματα,
που
θα
μπορούσαν
να
βρουν
λύση
μέσω
ευρωπαϊκών χρηματοδοτήσεων.
• Υπάρχει ελλειπής γνώση της αγγλικής
γλώσσας και ορολογίας σε μεγάλο μέρος
των δυνητικά εμπλεκομένων λειτουργών
σε πολλά τμήματα.
• Υπάρχει
ελλειπής
γνώση
των
υψηλόβαθμων στελεχών π.χ. Διευθυντών
Τμημάτων, αλλά και των αιρετών σχετικά
με τα ευρωπαϊκά προγράμματα και τη
χρησιμότητά τους.
• Υπάρχει δισταγμός για τη συμμετοχή σε
Ευρωπαϊκά Προγράμματα, ειδικά αν
υπάρχει προηγούμενη κακή εμπειρία.
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• Υπάρχει δυσκολία σχετικά με την
πρόσβαση στην πληροφόρηση που
αφορά τα Ευρωπαϊκά Προγράμματα και
τις προσκλήσεις χρηματοδότησης.
• Συνήθως υπάρχουν στενά χρονικά
περιθώρια
για
λήψη
απόφασης
συμμετοχής σε αυτά, καθώς δεν υπάρχει
μακροπρόθεσμος προγραμματισμός που
να εξασφαλίζει την έγκαιρη διάγνωση
και
εντοπισμό
των
κατάλληλων
ευκαιριών, ενώ παράλληλα το διάγραμμα
ροής εργασιών που απαιτείται για τη
συμμετοχή σε έργο τρίτων ή την
υποβολή εξ αρχής νέου έργου, πολλές
φορές είναι δαιδαλώδες ή κινδυνεύει ανά
πάσα στιγμή να εκπέσει λόγω πολλών
και
διαφορετικών
ενδιάμεσων
εμπλεκομένων π.χ. πολλά εμπλεκόμενα
τμήματα, έγκριση από ΔΣ κ.λπ.
• Υπάρχει έλλειψη επαρκούς γνώσης όσον
αφορά τις ανάγκες κάθε Δήμου και το
μακροπρόθεσμο
επιχειρησιακό
σχεδιασμό (πχ σε επίπεδο πενταετίας).
• Υπάρχουν προβλήματα στην υλοποίηση
που αφορούν τη συνεργασία με άλλους
εταίρους, την αποτελεσματική επίβλεψη
εκπόνησης υπηρεσιών και εν γένει
εργασιών που ανατίθενται σε τρίτους,
την τήρηση χρονοδιαγραμμάτων, την
οικονομική διαχείριση, την έγκαιρη και
ικανοποιητική απορρόφηση πόρων αλλά
και
τη
σωστή
αντιμετώπιση
των
μετέπειτα διοικητικών και διαχειριστικών
ελέγχων.
• Υπάρχουν προβλήματα συντονισμού και
συνεργασίας μεταξύ των εσωτερικά
εμπλεκομένων υπηρεσιών των Δήμων ή
με
τα
δημοτικά
κέντρα
λήψης
αποφάσεων.
• Τα αποτελέσματα των έργων πολλές
φορές δεν γίνονται γνωστά στο ευρύ
κοινό και δεν αξιοποιούνται επαρκώς
από τις υπηρεσίες των Δήμων, ενώ
συχνά παραμένουν στα συρτάρια των
υπηρεσιών που τα εκτέλεσαν, χωρίς να
προσθέτουν
περεταίρω
αξία
στη
λειτουργία του φορέα. Επίσης δεν έχει
δοθεί βάρος στην εμπλοκή των πολιτών,
ώστε να εξασφαλίζεται η μέγιστη δυνατή
αποδοχή και αξιοποίησή τους.
• Ελλείψεις, τέλος, παρουσιάζονται στην
τυποποίηση των διαδικασιών, στην
αυτοματοποίηση των εργασιών και στην
εξεύρεση
και
εφαρμογή
μιας
αποτελεσματικής
μεθοδολογίας
κατά
περίπτωση, εξαιτίας κυρίως της μικρής
εμπειρίας που υπάρχει σ’ αυτόν τον
τομέα.
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Έργο SUSTAIN: Αξιολόγηση
της εκπαιδευτικής
επίσκεψης στις Βρυξέλλες
Όπως σας ενημερώσαμε στο προηγούμενο
τεύχος μας, από τις 4 μέχρι τις 7 Οκτωβρίου
πραγματοποιήθηκε η εκπαιδευτική επίσκεψη
του έργου SUSTAIN στις Βρυξέλλες, στην
οποία συμμετείχαν 25 συνολικά άτομα από
την Ελλάδα και την Κύπρο.
Μετά
το
τέλος
της
επίσκεψης,
οι
συμμετέχοντες συμπλήρωσαν ερωτηματολόγια, προκειμένου να μπορέσει να μετρηθεί
ο βαθμός ικανοποίησής τους για την
εκπαιδευτική επίσκεψη. Το ερωτηματολόγιο
ζητούσε από τους συμμετέχοντες να
δηλώσουν πόσο ικανοποιημένοι ήταν σε
σχέση με δέκα κριτήρια που αφορούσαν τις
προσδοκίες τους πριν την επίσκεψη, τη
διάρθρωση
του
προγράμματος
της
επίσκεψης
και
το
κατά
πόσο
αυτή
εξυπηρετούσε τους σκοπούς του έργου
SUSTAIN, καθώς και τις γνώσεις που
αποκόμισαν οι συμμετέχοντες από την
επίσκεψη.

Σύμφωνα με τις απαντήσεις, η συντριπτική
πλειοψηφία των συμμετεχόντων έμειναν
πολύ ή πάρα πολύ ικανοποιημένοι σε σχέση
με 8 από τα 10 παραπάνω κριτήρια. Πολλοί
ωστόσο δήλωσαν ότι δεν είχαν κατανοήσει
πριν από τη συμμετοχή τους, το σκοπό της
επίσκεψης (γεγονός που εξηγείται από το
γεγονός ότι για πολλούς από τους
συμμετέχοντες ήταν η πρώτη επίσκεψη
αυτού του είδους στις Βρυξέλλες) και ότι θα
προτιμούσαν να υπάρχουν περισσότερες
«πρακτικές» και λιγότερες θεωρητικές ή
γενικές παρουσιάσεις οργανισμών από τους
διάφορους ομιλητές.
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Έξι νέοι Δήμοι στην Κύπρο
Η σύσταση και λειτουργία των Δήμων στην
Κύπρο διέπεται από τον περί Δήμων Νόμο,
που ψηφίστηκε τον Οκτώβριο του 1985 (Ν.
111/85).
Μια σημαντική πρόνοια του νόμου αυτού
είναι η διεξαγωγή δημοψηφίσματος σε
κοινότητα ή σύμπλεγμα κοινοτήτων που
έχουν
πληθυσμό
πέραν
των
5000
κατοίκων, μεταξύ των εγγεγραμμένων
εκλογέων των περιοχών αυτών, για να
εξακριβωθεί η επιθυμία τους ως προς την
ανακήρυξη της περιοχής τους σε Δήμο
(Άρθρο 4).
Αν το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος
είναι υπέρ της ανακήρυξης μιας περιοχής
σε Δήμο, τότε το Υπουργικό Συμβούλιο
κηρύσσει την εν λόγω περιοχή σε Δήμο, με
σχετικό
διάταγμα
του
Υπουργού
Εσωτερικών
που
δημοσιεύεται
στην
Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, και
αρχίζει άμεσα η εφαρμογή των διατάξεων
του περί Δήμων Νόμου στο νεοσύστατο
αυτό
Δήμο.
Το
πιο
πάνω
άρθρο
τροποποιήθηκε το 1992 για να δοθεί η
ευχέρεια και εξουσία στο Υπουργικό
Συμβούλιο να διατάσσει τη διεξαγωγή
δημοψηφίσματος και σε κοινότητες ή
συμπλέγματα
κοινοτήτων
που
έχουν
πληθυσμό κάτω από 5000 κατοίκους,
εφόσον ικανοποιηθεί ότι κάποια περιοχή
έχει την οικονομική δυνατότητα να
λειτουργεί
αποτελεσματικά
και
ικανοποιητικά ως Δήμος.
Είναι στη βάση των πιο πάνω προνοιών του
Νόμου που διεξήχθησαν τον παρελθόντα
Ιούλιο δημοψηφίσματα και ανακηρύχθηκαν
οι έξι νέοι Δήμοι: Ύψωνα, Λειβαδιών,
Γερίου,
Σωτήρας,
Τσερίου
και
Δρομολαξιάς-Μενεού. Με Διατάγματα του
Υπουργού Εσωτερικών, οι νέοι Δήμοι
συστάθηκαν
και
επίσημα
στις
21
Οκτωβρίου του 2011 και έτσι ο αριθμός
των Δήμων στην Κύπρο έχει πλέον αυξηθεί
στους 39.

3

Τεύχος 74

ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΝΕΑ

30 χρόνια Ένωση Δήμων
Κύπρου: Δημοσιογραφική
διάσκεψη
Στα πλαίσια των εορτασμών των 30 ετών
της
Ένωσης
Δήμων
Κύπρου,
η
πραγματοποιήθηκε την 1 Νοεμβρίου, στη
Δημοσιογραφική
Εστία,
δημοσιογραφική
διάσκεψη, κατά την οποία ο Πρόεδρος της
Ένωσης Δήμων, Δήμαρχος Λεμεσού, κ.
Ανδρέας Χρίστου αναφέρθηκε στην πορεία
της Ένωσης από την ίδρυσή της μέχρι και
σήμερα, στους σημαντικούς σταθμούς αυτής
της πορείας, καθώς και στους μελλοντικούς
της στόχους.
«Η Ένωση Δήμων είναι στις επάλξεις και θα
παραμείνει, γιατί οφείλει να παρέχει συνεχή
στήριξη και αναβάθμιση προς τους Δήμους
και τις Τοπικές Αρχές. Η πορεία της Ένωσης
Δήμων θα συνεχιστεί με προσήλωση στο
στόχο της βελτίωσης των οικονομικών των
Δήμων», είπε ο κ. Χρίστου, σημειώνοντας
σειρά άλλων τομέων τους οποίους η Ένωση
θεωρεί σημαντικότατους για την πετυχημένη
πορεία
της:
Αξιοποίηση
Ευρωπαϊκών
Προγραμμάτων στο μεγαλύτερο δυνατό
βαθμό,
στενότερη
συνεργασία
μεταξύ
Δήμων, τόσο για τη δημιουργία ενιαίων
δημοτικών υπηρεσιών όσο και για την από
κοινού
διεκδίκηση
Ευρωπαϊκών
Προγραμμάτων, περαιτέρω ανάπτυξη της
συνεργασίας με την Ένωση Κοινοτήτων
Κύπρου, στενή συνεργασία με όλα τα
Υπουργεία
και
κυρίως
το
Υπουργείο
Εσωτερικών για το χειρισμό θεμάτων που
αφορούν την Τοπική Αυτοδιοίκηση, αλλά και
τον εκσυγχρονισμό διαφόρων νομοθεσιών
που αφορούν την πολεοδομική ανάπτυξη,
στενή
συνεργασία
με
το
Υπουργείο
Εσωτερικών και το Τμήμα Περιβάλλοντος για
τη διαχείριση του θέματος των στερεών
αποβλήτων, των χωματερών και άλλων
υλικών που επιβαρύνουν το περιβάλλον.
Επίσης, η Ένωση Δήμων δρομολογεί την
εισαγωγή της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης,
καθώς και τη συνέχιση στήριξης των
Αντιπροσωπειών της Κύπρου στην Επιτροπή
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Των Περιφερειών, στο Κογκρέσο Τοπικών
και Περιφερειακών Αρχών, καθώς και σε
άλλα διεθνή σώματα. Όσον αφορά στο
θέμα της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, ο κ.
Χρίστου ανέφερε ότι η Ένωση Δήμων έχει
αξιολογήσει ως θέμα ύψιστης ανάγκης την
Ενιαία Μηχανογράφηση των Δήμων της
Κύπρου, αυτό που είναι γνωστό ως egovernment. «Το έργο αυτό θα βελτιώσει
σημαντικά τον τρόπο λειτουργίας των
Δήμων και κατ’ επέκταση θα αυξήσει την
αποδοτικότητά
τους,
θα
αναβαθμίσει
κατακόρυφα την επικοινωνία των Δήμων
με τους δημότες τους και θα δημιουργήσει
σημαντικές εξοικονομήσεις πόρων μέσα
από διαδικασίες και συστήματα φιλικά προς
το
περιβάλλον.
Η
όλη
προσπάθεια
στηρίζεται από το Υπουργείο Εσωτερικών
και το έργο βρίσκεται στα πρώτα στάδια
της πραγματοποίησής του», πρόσθεσε.
Αναφερόμενος στην πορεία της Ένωσης
Δήμων, ο Πρόεδρός της είπε ότι αριθμεί 33
μέλη
τα
οποία
αποτελούσαν
μέχρι
πρόσφατα το σύνολο των Δήμων της
Κύπρου, από τους οποίους οι 9 είναι
κατεχόμενοι. Διευκρίνισε ωστόσο ότι ο
αριθμός των Δήμων, με τη δημοσίευση
διατάγματος του Υπουργoύ Εσωτερικών,
έχει αυξηθεί από τις 21 Οκτωβρίου 2011 σε
39 και αναμένεται ότι όλοι σύντομα θα
είναι μέλη της Ένωσης Δήμων Κύπρου.
«Οι προσπάθειες των Δήμων για την
ίδρυση της Ένωσης άρχισαν στις αρχές του
1980 με πρωτοβουλία του τότε Δημάρχου
Λευκωσίας κ. Λέλλου Δημητριάδη. Η
ιδρυτική
Γενική
Συνέλευση
πραγματοποιήθηκε στις 26 Νοεμβρίου 1980
στο Δημοτικό Μέγαρο Λευκωσίας. Σ’ αυτήν
παρέστησαν εκπρόσωποι και των 15 τότε
αστικών και αγροτικών Δήμων της Κύπρου,
καθώς και 2 Μέλη των Συμβουλίων
Βελτιώσεως
Αγίου
Δομετίου
και
Αραδίππου», ανέφερε ο κ. Χρίστου.
Εν συνεχεία, ανέφερε χαρακτηριστικά
μερικούς σημαντικούς σταθμούς στην
πορεία της Ένωσης Δήμων, όπως η
ετοιμασία του προσχεδίου για τον περί
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Δήμων Νόμο, συμπεριλαμβανομένης και της
πρόνοιας για Δημοτικές Εκλογές,
τα
Σύμφωνα Συνεργασίας με την Επιτροπή των
Περιφερειών, με την Κεντρική Ένωση
Δήμων και Κοινοτήτων της Ελλάδας, με την
Ένωση Δήμων Μάλτας και την Τοπική
Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων Χίου, (τη
σημερινή Ένωση Δήμων Βορείου Αιγαίου).
Παράλληλα, αναφέρθηκε στην προώθηση
κοινής πολιτικής και πρακτικής μεταξύ όλων
των Δήμων σχετικά με τις άδειες οικοδομής
και άλλες άδειες, η οποία πέτυχε την
απαραίτητη ομοιομορφία και συνέβαλε στη
γρηγορότερη έκδοση αδειών, την αποφυγή
λαθών και γενικά την τήρηση της τάξης στο
θέμα των αδειών. Επίσης, είπε ότι η
προκήρυξη αρχών και στρατηγικής για το
περιβάλλον και οι διεργασίες για την ορθή
διαχείριση των σκυβάλων, σε συνδυασμό με
την ανάληψη πρωτοβουλιών για την
ανακύκλωση υλικών, έχουν δημιουργήσει
ικανοποιητική βάση για ολοκλήρωση ενός
σωστού χειρισμού σχετικών θεμάτων.
Ο κ. Χρίστου έκανε επίσης αναφορά στο
Γραφείο της Ένωσης Δήμων Κύπρου στις
Βρυξέλλες που ιδρύθηκε τον Ιούλιο του
2005, και το οποίο σε καθημερινή βάση
παρακολουθεί
τη
διαδικασία
λήψης
ευρωπαϊκών αποφάσεων που αφορούν την
Τοπική Αυτοδιοίκηση και φροντίζει να
εξασφαλίζει
στους
Δήμους
αξιόπιστη
πληροφόρηση, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά
χρηματοδοτικές ευκαιρίες και ευρωπαϊκά
προγράμματα αλλά και σε ό,τι αφορά το
εθνικό Θέμα.
«Τα
τελευταία
χρόνια,
το
Γραφείο
Βρυξελλών
έχει
αναλάβει
και
έχει
διοργανώσει
σε
συνεργασία
με
τη
Γραμματεία μας, μια σειρά από μεγάλες
διεθνείς συνεδρίες, εκθέσεις και εκδηλώσεις
τόσο στην Κύπρο όσο και τις Βρυξέλλες, ενώ
τα τελευταία 3 χρόνια έχει εξασφαλίσει για
την Ένωση Δήμων, ευρωπαϊκά κονδύλια
ύψους 300.000 ευρώ, για την ανάπτυξη του
ανθρώπινου δυναμικού της Ένωσης και των
Δήμων μας, αλλά και της υλικοτεχνικής
υποδομής της Ένωσης Δήμων», πρόσθεσε.
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30 χρόνια Ένωση Δήμων
Κύπρου: Ενημερωτικά
περίπτερα
Στην προσπάθειά της να τονίσει τη
σημαντική επέτειο της συμπλήρωσης 30
χρόνων ζωής της, η Ένωση Δήμων Κύπρου
αποφάσισε το Σάββατο 5 Νοεμβρίου να
λειτουργήσουν
19
περίπτερα
που
αντιπροσώπευαν
ελεύθερους
και
κατεχόμενους Δήμους, σε όλες τις αστικές
περιοχές σε διάφορα σημεία της Κύπρου.
Σκοπός των περιπτέρων
ήταν να δώσουν σε
όσους τα επισκεφτούν
μια
ικανοποιητική
πληροφόρηση για την
ιστορία, το ρόλο, τα
επιτεύγματα και
την
προσφορά της Ένωσης
Δήμων, ενώ κατά διαστήματα οι πολίτες
που τα επισκέπτονταν είχαν την ευκαιρία
να συναντήσουν εκεί Δημάρχους και
Δημοτικούς Συμβούλους για περαιτέρω
πληροφόρηση.

Πιο συγκεκριμένα, περίπτερα λειτούργησαν
στους
παρακάτω
Δήμους:
Λευκωσία,
Λεμεσός, Λάρνακα, Πάφος, Στρόβολος,
Άγιος
Δομέτιος,
Λακατάμια,
Άγιος
Αθανάσιος, Μέσα Γειτονιά, Γερμασόγεια,
Αθηένου,
Αραδίππου,
Αγία
Νάπα,
Παραλίμνι,
Γεροσκήπου
και
Πόλη
Χρυσοχούς.
Περίπτερα
Κατεχόμενων
Δήμων λειτούργησαν στη Λευκωσία, τη
Λεμεσό και τη Λάρνακα.
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30 χρόνια Ένωση Δήμων
Κύπρου: 28η Γενική Ετήσια
Συνέλευση
Στις 8 Νοεμβρίου πραγματοποιήθηκε η 28η
Γενική Ετήσια Συνέλευση της Ένωσης
Δήμων Κύπρου, παρουσία του Προέδρου της
Δημοκρατίας
Δημήτρη
Χριστόφια,
του
Υπουργού Εσωτερικών Νεοκλή Συλικιώτη,
καθώς και αρχηγών και εκπροσώπων
κομμάτων, πρώην και νυν Δημάρχων και
άλλων επισήμων.
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Παράλληλα, έστειλε σαφές μήνυμα προς
πάσα κατεύθυνση, ότι ήρθε η ώρα για να
εφαρμοστεί
ο
Οδικός
Χάρτης
που
εισηγήθηκε η Ένωση Δήμων πριν από ένα
χρόνο και ο οποίος θα οδηγήσει σε ένα
ικανοποιητικό επίπεδο χορηγίας.

Μεταξύ άλλων, ο κ. Χρίστου είπε ότι η
πορεία της Ένωσης θα συνεχιστεί σε τομείς
που θεωρούνται σημαντικοί, όπως είναι η
αξιοποίηση
των
Ευρωπαϊκών
Προγραμμάτων, η δημιουργία ενιαίων
δημοτικών υπηρεσιών, ο εκσυγχρονισμός
διαφόρων νομοθεσιών για την πολεοδομική
ανάπτυξη και η εισαγωγή της ηλεκτρονικής
διακυβέρνησης.

Το πρώτο μέρος της Γενικής Συνέλευσης, το
οποίο πραγματοποιήθηκε παρουσία των
μελών της, ξεκίνησε με τη λογοδοσία του
Προέδρου της Ένωσης Δήμων και Δημάρχου
Λεμεσού κου Ανδρέα Χρίστου για το έτος
2010, στην οποία, ο κ. Χρίστου αφού
αναφέρθηκε στα βασικά επιτεύγματα της
Ένωσης Δήμων τα τελευταία τριάντα χρόνια,
σημείωσε ότι «υπάρχουν ακόμα στόχοι, για
την επίτευξη των οποίων καταβάλλεται
έντονη και συνεχής προσπάθεια, τόσο από
την Ένωση όσο και από όλους τους
Δήμους».
Ο κ. Χρίστου εξέφρασε την απογοήτευσή
του στο θέμα της μη επίτευξης της
οικονομικής αυτονομίας των Δήμων και της
μη θεσμοθέτησης της ετήσιας κρατικής
χορηγίας προς τους Δήμους. Όπως είπε, για
πολλά χρόνια εκκρεμεί επίσης το θέμα της
επανεκτίμησης της ακίνητης ιδιοκτησίας σε
συνεργασία με το Τμήμα Κτηματολογίου και
Χωρομετρίας
και
της
αποτελεσματικής
είσπραξης Δημοτικού Τέλους Ακίνητης
Ιδιοκτησίας, με αρνητικές συνέπειες για τα
οικονομικά των Δήμων.

Ο κ. Χρίστου κάλεσε επίσης όλους, ενόψει
τοπικών εκλογών, ''να κρατηθούμε σε ένα
ψηλό
επίπεδο
και
μέσα
από
τις
δημοκρατικές διαδικασίες που έχουμε στη
διάθεσή μας, να ανανεώσουμε τις δυνάμεις
μας με την προσθήκη και νέου αίματος στις
τάξεις των αιρετών, για να βαδίσουμε όλοι
μαζί το δρόμο της προόδου, της ανάπτυξης
και της ευημερίας''.
Αναφορά
έκανε
τέλος
και
στους
Κατεχόμενους
Δήμους,
λέγοντας
ότι
''χρειαζόμαστε όσο ποτέ άλλοτε λύση που
θα επανενώνει το λαό και τον τόπο μας και
θα δημιουργεί τις προϋποθέσεις για την
ειρηνική συμβίωση και την πρόοδο σε μία
κοινή πατρίδα''.
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Την άμεση στήριξη της Κυβέρνησης, με
στόχο
την
ουσιαστική
αναβάθμιση,
ενδυνάμωση,
αναδιοργάνωση
και
εκσυγχρονισμό της Τοπικής Αυτοδιοίκησης,
εξέφρασε από το βήμα της Γενικής
Συνέλευσης
της
Ένωσης
Δήμων,
ο
Πρόεδρος
της
Δημοκρατίας
Δημήτρης
Χριστόφιας. Μιλώντας για τις εργασίες της
Γενικής
Συνέλευσης,
ανέφερε
ότι
διεξάγονται σε μια ιδιαίτερα σημαντική
συγκυρία, αφού σηματοδοτείται από τη
δρομολογούμενη μεταρρύθμιση της Τοπικής
Αυτοδιοίκησης. Εξέφρασε, μάλιστα, την
ανάγκη που έχει ο τόπος για μια σύγχρονη
Τοπική Αυτοδιοίκηση, ικανή να συμβάλει στη
δημιουργία μιας νέας αναπτυξιακής πνοής
και
να
δίνει
λύσεις
στα
τρέχοντα
προβλήματα του πολίτη.

11/2011

Κοινοτήτων
και
την
ενοποίηση
και
κωδικοποίηση των Νόμων περί Δήμων και
Κοινοτήτων, καθώς και τη σύσταση, τις
δομές και αρμοδιότητες των Επαρχιακών
Συμβουλίων ως δευτεροβάθμιων οργάνων
της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ώστε τα
Δημοτικά και Κοινοτικά Συμβούλια που θα
προκύψουν
από
τις
εκλογές
του
Δεκεμβρίου,
να
μπορέσουν
να
λειτουργήσουν στη βάση αυτού του νέου
ενοποιημένου νομοθετικού πλαισίου, το
οποίο θα κωδικοποιεί και τις πρόνοιες για
τη σύσταση των νέων θεσμικών δομών της
Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
Η 28η Γενική Ετήσια Συνέλευση της
Ένωσης Δήμων Κύπρου είχε και εορταστικό
χαρακτήρα, αφού η Ένωση Δήμων έκλεισε
φέτος 30 χρόνια ύπαρξης και δράσης. Στο
χαιρετισμό του, ο Πρόεδρος της Ένωσης
Δήμων κ. Ανδρέας Χρίστου αναφέρθηκε
στην τριαντάχρονη πορεία της Ένωσης, η
οποία, όπως είπε, «δεν ήταν στρωμένη με
ροδοπέταλα, αφού οι δυσκολίες που
αντιμετωπίστηκαν στα χρόνια αυτά, αρχής
γενομένης από την ίδρυσή της, ήταν
αμέτρητες».

Καταλήγοντας, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας
δεσμεύτηκε ότι η Κυβέρνησή του θα
συνεχίσει, παρά τις παρούσες δύσκολες
οικονομικές
συνθήκες,
να
παραμένει
αλληλέγγυος προς τις Τοπικές Αρχές, όπως
έπραξε και τα προηγούμενα τρία περίπου
χρόνια με μια σειρά αποφάσεων και μέτρων
που εφαρμόστηκαν.
Στο δικό του χαιρετισμό, ο Υπουργός
Εσωτερικών κ. Νεοκλής Συλικιώτης, τόνισε
ότι οι Τοπικές Αρχές αποτελούν το φυσικό
σύμμαχο
της
Κυβέρνησης
και
του
Υπουργείου
Εσωτερικών
στην
επιτυχή
υλοποίηση
ενός
ευρύτατου
φάσματος
κρίσιμων και καινοτόμων πολιτικών που
υλοποιούνται. Ο Υπουργός Εσωτερικών
χαρακτήρισε ως επιτακτική την έγκριση των
δύο νομοσχεδίων που έχουν κατατεθεί στη
Βουλή των Αντιπροσώπων και αφορούν τη
συμπλεγματοποίηση σε εθελοντική βάση

Παράλληλα, παρουσίασε τις προσπάθειες
και τα επιτεύγματα της Ένωσης τα
τελευταία χρόνια, τα οποία διαμήνυσε ότι
θα συνεχιστούν. Με την ευκαιρία των
τριαντάχρονων της Ένωσης βραβεύτηκαν
με διπλώματα, ο ιδρυτής και εμπνευστής
της Ένωσης, κ. Λέλλος Δημητριάδης, οι
πρώην
Πρόεδροι
της
Ένωσης
κ.κ.
Μιχαλάκης
Ζαμπέλας
και
Δημήτρης
Κοντίδης, καθώς και Δήμαρχοι που
υπηρέτησαν την Ένωση Δήμων, από την
ίδρυσή της μέχρι σήμερα.
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Δημοσιογραφική συνάντηση
για την Κυπριακή Προεδρία
του Συμβουλίου της ΕΕ
Πραγματοποιήθηκε στις 17 Νοεμβρίου η
πρώτη δημοσιογραφική συνάντηση που
συνδιοργάνωσαν το Γραφείο Τύπου και
Πληροφοριών (ΓΤΠ) και το Γραφείο Κύπρου
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, με σκοπό
τον διάλογο για το ρόλο των ΜΜΕ στην
κάλυψη της Κυπριακής Προεδρίας της ΕΕ το
2012, καθώς και τους σημαντικούς τομείς
πολιτικής με τους οποίους θα ασχοληθεί.
Συζητώντας με τους δημοσιογράφους ο κ.
Ανδρέας
Μαυρογιάννης,
Υφυπουργός
Προεδρίας για Ευρωπαϊκά Θέματα, τόνισε ότι
η συνάντηση αυτή είναι κομβικής σημασίας
γιατί οι λειτουργοί των ΜΜΕ είναι σημαντικοί
εταίροι για μια επιτυχημένη Προεδρία. Στη
συνέχεια ανέλυσε τις προκλήσεις που θα
αντιμετωπίσει η Κυπριακή Προεδρία, καθώς
και τις προτεραιότητές της.

Ο κ. Γιώργος Βασιλείου, πρώην Πρόεδρος
της Κυπριακής Δημοκρατίας, δήλωσε ότι η
εν λόγω συνάντηση αποτελεί μια άριστη
ευκαιρία για διεξοδική συζήτηση των
προβλημάτων που πιθανόν να ανακύψουν,
καθώς και το ρόλο που θα διαδραματίσουν
τα Κυπριακά μέσα μαζικής ενημέρωσης στον
τομέα της κάλυψης της Προεδρίας.
Οι παρευρισκόμενοι έτυχαν ενημέρωσης και
ανάλυσης του ειδικού θέματος "Η Θαλάσσια
Πολιτική της ΕΕ" από τον Βασίλη Φ.
Δημητριάδη,
Επικεφαλής
Κλιμακίου
Ευρωπαϊκών
Θεμάτων
στο
Υπουργείο

11/2011

Συγκοινωνιών και Έργων που έχει τεθεί ως
βασική προτεραιότητα της Κυπριακής
Προεδρίας. Εκ μέρους του ΓΤΠ, ο Ανώτερος
Λειτουργός κ. Γιώργος Παπακυριακού
αναφέρθηκε
στην
επικοινωνιακή
στρατηγική της Κυπριακής Προεδρίας. Τη
συζήτηση συντόνισε ο δημοσιογράφος κ.
Κυριάκος Πιερίδης.

Χρηματοδοτήσεις EEA
GRANTS - NORWAY
GRANTS
Μέσω των επιχορηγήσεων EEA GRANTS, η
Ισλανδία, το Λιχτενστάιν και η Νορβηγία
βοηθούν στην ενίσχυση της οικονομικής
και κοινωνικής συνοχής στην Ευρώπη και
την ενδυνάμωση της συνεργασίας στο
εσωτερικό του Ευρωπαϊκού Οικονομικού
χώρου (ΕΟΧ). Για την περίοδο 2004-2009
δώρισαν 1,3 δις € για τα 12 νέα κράτη
μέλη της ΕΕ καθώς και για την Ελλάδα, την
Πορτογαλία και την Ισπανία. Για την
περίοδο 2009-2014 έχουν διοχετευθεί 1,79
δις €. Οι επιχορηγήσεις διατίθενται για την
υποστήριξη
του
περιβάλλοντος,
της
κοινωνίας των πολιτών, της ανθρώπινης
και κοινωνικής ανάπτυξης, της πολιτιστικής
κληρονομιάς,
την
έρευνας
και
των
υποτροφιών, του κοινωνικού διαλόγου, της
δικαιοσύνης
και
των
εσωτερικών
υποθέσεων.
Η Κύπρος επιχορηγήθηκε με συνολικά 7,85
εκατομμύρια ευρώ για την περίοδο 20042009 κυρίως για την προστασία της
πολιτιστικής
κληρονομιάς
και
του
περιβάλλοντος. Οι προτεραιότητες για την
περίοδο 2009-2014 δεν έχουν ακόμα
συμφωνηθεί. Παρόλα αυτά, θα συνεχιστεί η
υποστήριξη της κοινωνίας των πολιτών,
του
δικοινοτικού
διαλόγου
και
της
συνεργασίας.
Στην
Κύπρο
τα
EEA
(European
Economic Area)
GRANTSNORWAY GRANTS, τα διαχειρίζεται το
Γραφείο Προγραμματισμού.
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να
επισκεφθείτε
τη
διεύθυνση:
http://www.eeagrants.org/.
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Νέο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα
«Erasmus για Όλους»
Στις 23 Νοεμβρίου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή
πρότεινε τη δημιουργία του προγράμματος
που
θα
«Erasmus
για
Όλους»
αντικαταστήσει τα υφιστάμενα ευρωπαϊκά
προγράμματα για την εκπαίδευση, την
κατάρτιση, τη νεολαία και τον αθλητισμό.
Το «Erasmus για Όλους» θα συγκεντρώσει
όλα τα υπάρχοντα ενωσιακά και διεθνή
προγράμματα στον τομέα της εκπαίδευσης,
της κατάρτισης, της νεολαίας και του
αθλητισμού,
υποκαθιστώντας
επτά
υπάρχοντα προγράμματα. Κατ’ αυτόν τον
τρόπο θα αυξηθεί η αποδοτικότητα, θα
διευκολυνθεί η υποβολή αιτήσεων για
υποτροφίες
και
θα
μειωθούν
η
αλληλεπικάλυψη και ο κατακερματισμός.
Η Επιτροπή προτείνει αύξηση κατά περίπου
70% σε σύγκριση με τον τρέχοντα επταετή
προϋπολογισμό, ώστε να διατεθεί ποσό 19
δισ. ευρώ για το νέο πρόγραμμα στην
περίοδο 2014-2020. Στο ποσό αυτό
συνυπολογίζονται μελλοντικές εκτιμήσεις
ως
προς
τον
πληθωρισμό
και
περιλαμβάνονται
οι
προβλεπόμενες
δαπάνες για διεθνή συνεργασία.
Το νέο πρόγραμμα θα επικεντρώνεται στην
ενωσιακή προστιθέμενη αξία και στον
συστημικό αντίκτυπο και θα υποστηρίζει
τρεις κατηγορίες δράσεων: α) ευκαιρίες
μάθησης για τα άτομα εντός και εκτός της
ΕΕ, β) συνεργασία μεταξύ εκπαιδευτικών
ιδρυμάτων,
οργανώσεων
νέων,
επιχειρήσεων, τοπικών και περιφερειακών
αρχών και ΜΚΟ και γ) υποστήριξη των
μεταρρυθμίσεων
στα
κράτη
μέλη,
προκειμένου
να
εκσυγχρονιστούν
τα
συστήματα εκπαίδευσης και κατάρτισης και
να δοθεί προώθηση στην καινοτομία, την
επιχειρηματικότητα
και
την
απασχολησιμότητα.
Τα δύο τρίτα της χρηματοδότησης θα
δαπανηθούν για υποτροφίες κινητικότητας
με στόχο την αύξηση των γνώσεων και των
δεξιοτήτων.
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Η ορθολογική διάρθρωση του νέου
προγράμματος – μαζί με τη σημαντική
αύξηση της σχετικής επένδυσης – σημαίνει
ότι η ΕΕ θα μπορέσει να δημιουργήσει πολύ
περισσότερες ευκαιρίες ώστε οι φοιτητές, οι
μαθητές, οι νέοι, οι εκπαιδευτικοί, οι
διοργανωτές δραστηριοτήτων για νέους και
άλλοι, να βελτιώσουν τις δεξιότητές τους,
την προσωπική τους εξέλιξη και τις
επαγγελματικές
τους
προοπτικές.
Το
«Erasmus για Όλους» θα προωθήσει επίσης
την έρευνα και τη διδασκαλία στον τομέα
της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης και θα
υποστηρίξει τον αθλητισμό της βάσης.
Σύμφωνα με την πρόταση της Επιτροπής
για το «Erasmus για Όλους»:
• περισσότεροι
από
2,2
εκατομμύρια
φοιτητές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης θα
μπορούν να πραγματοποιήσουν μέρος
της εκπαίδευσης και της κατάρτισής τους
στο εξωτερικό (σε σύγκριση με 1,5
εκατομμύριο στο πλαίσιο των τρεχόντων
προγραμμάτων)
• Σ’ αυτόν τον αριθμό περιλαμβάνονται
135.000 φοιτητές που θα υποστηριχθούν
για σπουδές σε χώρες εκτός της ΕΕ,
καθώς επίσης και φοιτητές από τρίτες
χώρες
που
θα
πραγματοποιήσουν
σπουδές στην Ένωση
• 735.000
μαθητές
επαγγελματικής
εκπαίδευσης
θα
μπορούν
να
πραγματοποιήσουν
μέρος
της
εκπαίδευσης και της κατάρτισής τους στο
εξωτερικό (σε σύγκριση με 350.000 στο
πλαίσιο του τρέχοντος προγράμματος)
• Ένα
εκατομμύριο
εκπαιδευτικοί
και
διοργανωτές δραστηριοτήτων για νέους
θα χρηματοδοτηθούν για διδασκαλία στο
εξωτερικό (σε σύγκριση με 600 000 στο
πλαίσιο των τρεχόντων προγραμμάτων)
• 700.000 νέοι θα μπορούν να κάνουν
πρακτική άσκηση σε εταιρείες στο
εξωτερικό (σε σύγκριση με 600.000 στο
πλαίσιο του τρέχοντος προγράμματος)
• 330.000
φοιτητές
μεταπτυχιακών
προγραμμάτων
θα
μπορούν
να
επωφεληθούν από εγγυήσεις δανείων
που θα βοηθήσουν στη χρηματοδότηση
των σπουδών τους στο εξωτερικό βάσει
ενός εντελώς νέου προγράμματος
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• 540.000 νέοι θα μπορούν να ασχοληθούν
με τον εθελοντισμό στο εξωτερικό ή να
συμμετάσχουν σε ανταλλαγές νέων (σε
σύγκριση με 374.000 στο πλαίσιο του
τρέχοντος προγράμματος)
• 34.000 φοιτητές θα λάβουν υποτροφίες
«κοινού πτυχίου», βάσει των οποίων
προβλέπονται
σπουδές
σε
δύο
τουλάχιστον
ανώτατα
εκπαιδευτικά
ιδρύματα στο εξωτερικό (σε σύγκριση με
17.600 που έλαβαν υποστήριξη στο
πλαίσιο του τρέχοντος προγράμματος)
• 115.000
ιδρύματα/oργανώσεις
που
συμμετέχουν
σε
δραστηριότητες
εκπαίδευσης, κατάρτισης και/ή νεολαίας ή
άλλοι φορείς θα λάβουν χρηματοδότηση
προκειμένου να ιδρύσουν περισσότερες
από 20.000 «στρατηγικές συμπράξεις» για
να εφαρμόσουν κοινές πρωτοβουλίες και
να προωθήσουν την ανταλλαγή εμπειρίας
και τεχνογνωσίας
• 4.000
εκπαιδευτικά
ιδρύματα
και
επιχειρήσεις θα ιδρύσουν 400 «συμμαχίες
γνώσης»
και
«συμμαχίες
τομέων
δεξιοτήτων» για να δώσουν ώθηση στην
απασχολησιμότητα, την καινοτομία και
την επιχειρηματικότητα.
Η πρόταση συζητείται, επί του παρόντος,
από το Συμβούλιο (27 κράτη μέλη) και το
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το οποίο θα λάβει
την τελική απόφαση σχετικά με το
δημοσιονομικό πλαίσιο για την περίοδο
2014-2020.
Για
περισσότερες
πληροφορίες,
δείτε:
http://ec.europa.eu/cyprus/news/20111123
_erasmus_el.htm

Η μάχη του προϋπολογισμού
της ΕΕ για το 2014-2020
Είναι η ΕΕ σε θέση να υλοποιήσει τις
αναπτυξιακές φιλοδοξίες που εξέφρασε με
την στρατηγική ΕΕ 2020 ή θα πέσει θύμα της
επιμονής των κρατών μελών, τα οποία
απασχολεί
αποκλειστικά
το
οικονομικό
όφελος που αντλούν από τη συνεισφορά
τους στον προϋπολογισμό;
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Με άλλα λόγια, θα στηριχθεί με επαρκή
κονδύλια
η
(ομόφωνα
εγκεκριμένη)
στρατηγική για το 2020 και αν ναι τι θα
απογίνουν οι παραδοσιακές δαπάνες; Τα
μέλη της ειδικής επιτροπής Πολιτικών
Προκλήσεων (SURE) διαμόρφωσαν την
πρότασή τους σχετικά με τη θέση του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (ΕΚ) για τον
μακροπρόθεσμο
προϋπολογισμό,
ή
"πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο" όπως
αποκαλείται,
εν
όψει
των
διαπραγματεύσεων με τις κυβερνήσεις στο
Συμβούλιο. Οι εργασίες της επιτροπής έχουν
χωρισθεί σε τρία μέρη και η πρώτη φάση
ολοκληρώθηκε ήδη το Δεκέμβριο του 2010
με τις συζητήσεις για τα τεχνικά και
"οριζόντια" (που άπτονται σειράς τομέων)
θέματα όπως η στρατηγική ΕΕ 2020, η
διάρκεια, η δομή και το συνολικό μέγεθος
του προϋπολογισμού.
Η δεύτερη φάση άρχισε τον Ιανουάριο και
ολοκληρώθηκε το Μάρτιο του 2011 με
εξέταση συγκεκριμένων προτεραιοτήτων
όπως η γεωργία, η πολιτική συνοχής, η
ενέργεια, η εξωτερική βοήθεια και οι
διεθνείς σχέσεις.
Στην τρίτη φάση που άρχισε τον Απρίλιο
και ολοκληρώθηκε τον Ιούνιο του 2011,
οριστικοποιήθηκε η θέση του ΕΚ, με τις
αντίστοιχες διαπραγματεύσεις μεταξύ των
πολιτικών
ομάδων
και
την
τελική
ψηφοφορία στην ολομέλεια.
Γενικά, ο μακροπρόθεσμος προϋπολογισμός
αντανακλά τις προτεραιότητες της ΕΕ για
κάθε επταετή περίοδο, χωρισμένες ανά
τομέα, ενώ η απόφαση που θα ληφθεί θα
πρέπει να καλύπτει όχι μόνο το σκέλος των
δαπανών, αλλά κι εκείνο των εσόδων για
τη χρηματοδότηση του προϋπολογισμού.
Τον Ιούνιο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή
κατέθεσε τις δικές της προτάσεις που θα
αποτελέσουν
τη
βάση
όλων
των
συζητήσεων και διαπραγματεύσεων, οι
οποίες δεν αναμένεται να ολοκληρωθούν
πριν
το
2012.
Για
περισσότερες
πληροφορίες:_http://ec.europa.eu/budget
/biblio/documents/fin_fwk1420/fin_fwk142
0_en.cfm.
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Νέα δικτυακή πύλη για την
ανταλλαγή εμπειριών
αναπτυξιακής συνεργασίας
Ως επίσημος εκπρόσωπος των Τοπικών και
Περιφερειακών Αρχών στην ΕΕ, η ΕτΠ
συνεργάζεται στενά με την Ευρωπαϊκή
Επιτροπή για τη δημιουργία νέων μέσων
υποστήριξης τόσο του έργου της τοπικής
αυτοδιοίκησης στην ΕΕ, όσο και της
προσπάθειας των αναπτυσσόμενων χωρών
να αξιοποιήσουν στο μέγιστο βαθμό αυτές
τις συμπράξεις.
Η Επιτροπή των Περιφερειών (ΕτΠ) και η
Γενική
Διεύθυνση
Ανάπτυξης
και
Συνεργασίας - EuropeAid της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής, δημιούργησαν μια νέα δικτυακή
πύλη με σκοπό να βοηθήσουν τις Αρχές
Τοπικής Αυτοδιοίκησης ανά την ΕΕ στην
ανταλλαγή εμπειριών και τη συγκρότηση
νέων αναπτυξιακών συνεργασιών με τους
ομολόγους τους από τις αναπτυσσόμενες
χώρες.
Η πύλη περιλαμβάνει τα εξής τέσσερα
στοιχεία: α) τον ήδη υπάρχοντα Άτλαντα
της αποκεντρωμένης συνεργασίας, στον
οποίο χαρτογραφούνται οι δραστηριότητες
και η συνδρομή των Τοπικών και
Περιφερειακών Αρχών της ΕΕ προς τις
αντίστοιχες αρχές από τις αναπτυσσόμενες
χώρες, που είναι και οι αποδέκτες της
βοήθειας,
β)
τις
«ανταλλαγές»
αποκεντρωμένης συνεργασίας, μέσω των
οποίων
μπορούν
οι
Τοπικές
και
Περιφερειακές Αρχές να αναζητούν νέους
αναπτυξιακούς
συνεργάτες,
γ)
μια
διαδικτυακή βιβλιοθήκη και ενημερωτικό
ιστότοπο
με
θέμα
τις
αναπτυξιακές
στρατηγικές και τα ευρωπαϊκά κονδύλια
που
διατίθενται
στις
Τοπικές
και
Περιφερειακές Αρχές και δ) δημόσια
βήματα (φόρουμ) στα οποία οι Τοπικές και
θα
έχουν
τη
Περιφερειακές
Αρχές
δυνατότητα να ανταλλάσσουν εμπειρίες,
πληροφορίες και ιδέες.
Για

περισσότερες

πληροφορίες:

http://lra4dev.cor.europa.eu/portal.
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Στρατηγική για τους Ρομά:
από τα λόγια στα έργα
Έντονη κριτική στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή
για την αδυναμία της να επιβάλει την
εξάλειψη των διακρίσεων κατά των Ρομά,
ασκήθηκε στην ολομέλεια του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου (ΕΚ) στις 16 Νοεμβρίου, με
τους ευρωβουλευτές να καλούν επίσης τα
κράτη μέλη να οριστικοποιήσουν το καθένα
την εθνική στρατηγική του για τους Ρομά,
μέχρι το τέλος του 2011.

Την ανησυχία του ΕΚ ότι η Ευρωπαϊκή
Επιτροπή έχει επιδείξει ολιγωρία εξέφρασαν
πολλοί ομιλητές στη συζήτηση που έγινε
στην Ολομέλεια για την αντιμετώπιση των
Ρομά στην Ευρώπη, δεδομένων και των
επιθέσεων εις βάρος Ρομά που έχουν
καταγραφεί το τελευταίο διάστημα σε
διάφορα κράτη μέλη. Από την πλευρά της,
η επίτροπος κα Αντρούλλα Βασιλείου, που
εκπροσώπησε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή,
τόνισε
ότι
αποτελεί
δέσμευση
της
Επιτροπής ότι η "Στρατηγική για τους Ρομά"
δεν θα μείνει στα χαρτιά αλλά θα
συμπληρώσει την υφιστάμενη νομοθεσία
περί καταπολέμησης των διακρίσεων.
Η
στρατηγική
για
τους
Ρομά
παρουσιάσθηκε
από
την
Ευρωπαϊκή
Επιτροπή τον Απρίλιο του 2011 και τα
κράτη μέλη οφείλουν, με βάση το κείμενο
αυτό, να εκπονήσουν και να παρουσιάσουν
το καθένα τη δική τους εθνική στρατηγική
μέχρι το τέλος του 2011. Η κα Βασιλείου
δεσμεύθηκε
να
επανέλθει
και
να
ενημερώσει το ΕΚ όταν οι υπηρεσίες της
ολοκληρώσουν την ανάλυση των 27
εθνικών στρατηγικών.
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Σχέδιο Δράσης του Δήμου
Λευκωσίας «Ασφάλεια και
Υγεία στη Πόλη μας»
Στην παρουσίαση του σχεδίου δράσης με
τίτλο «Ασφάλεια και Υγεία στην Πόλη μας»
προέβη η Δήμαρχος Λευκωσίας κα Ελένη
Μαύρου στις 7 Νοεμβρίου στο Δημαρχείο
Λευκωσίας. Λεπτομερή παρουσίαση του
προγράμματος έκανε ο Σύμβουλος του
Δήμου
για
το
θέμα
Δρ.
Γιώργος
Σκρουμπέλο.
Η Δήμαρχος είπε στο χαιρετισμό της, πως
στόχος του Δήμου είναι μια Λευκωσία η
οποία θα ζει με ασφάλεια και πάνω απ’ όλα
με υγεία. «Στα θέματα Ασφάλειας και
Υγείας
πιστεύουμε
ότι
ο
μοναδικός
αποδεκτός
αριθμός
είναι
μηδενικά
ατυχήματα, συμβάντα ή επαγγελματικές
ασθένειες», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Η εκδήλωση περιλάμβανε παρουσίαση των
δράσεων που ανέλαβε ο Δήμος Λευκωσίας
για τη διασφάλιση ενός ποιοτικού και
ασφαλούς περιβάλλοντος, τόσο για τους
εργαζόμενους όσο και για το ευρύτερο
κοινωνικό σύνολο.
Ο Δήμος Λευκωσίας χαράζει τη στρατηγική
του σύμφωνα με την Πολιτική Ασφάλειας
και Υγείας και με στόχο τη γνώση η οποία
οδηγεί
στην
επίγνωση.
Πρώτοι
οι
εργοδοτούμενοι πρέπει να γνωρίζουν την
ουσία της υπηρεσίας ώστε να γίνουν
κοινωνοί
της
σπουδαιότητας
της
προσπάθειας. Η προσπάθεια επιμόρφωσης
και
συνεχιζόμενης
διαδραστικής
κατάρτισης του προσωπικού και ανάπτυξη
Μελετών
Εκτίμησης
Επαγγελματικού
Κινδύνου
(ΜΕΕΚ)
και
Συστήματος

11/2011

Ασφάλειας και Υγείας στα υποστατικά του
άρχισε από το 2001. Αναλυτικότερα, αλλά
ενδεικτικά, αναφέρονται μερικές από αυτές
τις δράσεις που έχουν ήδη υλοποιηθεί:
• Εκπαίδευση Εποπτικού, Διευθυντικού
προσωπικού και μελών της Επιτροπής
Ασφάλειας και Υγείας
• Αποξήλωση στεγών αμιάντου σε κτίρια
του Δήμου, οι οποίες μετά την ασφαλή
φύλαξή τους θα εναποτεθούν στο
Παλαιό Λατομείο Αμιάντου.
• Μελέτες
Εκτίμησης
Επαγγελματικού
Κινδύνου στα περισσότερα κτίρια του
Δήμου.
• Εγκατάσταση απινιδωτών σε πέντε
διαφορετικά σημεία της πόλης.
• Εκπαίδευση του προσωπικού για χρήση
απινιδωτών
και
παροχή
Πρώτων
Βοηθειών.
Δράσεις σε πορεία υλοποίησης:
• Εκπαίδευση Εποπτικού, Διευθυντικού
προσωπικού και μελών της Επιτροπής
Ασφάλειας και Υγείας στο περιεχόμενο
των
Μελετών
Εκτίμησης
Επαγγελματικού
Κινδύνου,
την
εφαρμογή του Συστήματος Ασφάλειας
και Υγείας καθώς και εξειδικευμένων
στελεχών στην Ασφάλεια Αποθηκών
αλλά και στο καινοτόμο Σύστημα
Ευταξίας 5S.
• Ανάπτυξη Συστήματος Ασφάλειας και
Υγείας, δηλαδή διαδικασιών και οδηγιών
ασφαλούς εργασίας και λειτουργίας του
Δήμου εν γένει.
• Αναγνώριση
και
καταγραφή
της
επικινδυνότητας σε 67 Πάρκα και 28
Παιχνιδότοπους.
• Ασφαλείς
εργασίες
συντήρησης
Εργαλείων και Μηχανημάτων.
Δράσεις που σχεδιάζονται στο μέλλον:
• Υλοποίηση των προνοιών των Μελετών
Εκτίμησης Επαγγελματικού Κινδύνου,
όπως σταδιακή αντικατάσταση μέρους
των δικύκλων της Τροχονομίας.
• Ενέργειες από μέρους του Δήμου με
στόχο τη μείωση και εξάλειψη των
εργατικών ατυχημάτων.
• Συνεχής επιμόρφωση του προσωπικού
του Δήμου.
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Συμμετοχή της Λευκωσίας
στο Διεθνές Συμπόσιο
Polismed
Ο Δήμος Λευκωσίας συμμετείχε στο διεθνές
συμπόσιο του δικτύου Polismed που
πραγματοποιήθηκε από τις 20 μέχρι 22
Οκτωβρίου στη Ρώμη και το οποίο είχε
τίτλο «Μεσογειακές πόλεις – Βιώσιμη
Ανάπτυξη: προκλήσεις και ευκαιρίες». Το
Δήμο
Λευκωσίας
εκπροσώπησε
στο
συμπόσιο η Αντιδήμαρχος Λευκωσίας κα
Σούλα Κολακίδου.
Η πρωτοβουλία Polismed αναπτύχθηκε το
Δεκέμβριο του 2010 μεταξύ πόλεων της
Μεσογείου. Μέλη του δικτύου είναι ο Δήμος
Ρώμης (κύριος οργανωτής του συμποσίου),
το Ινστιτούτο IMPALMO, το AUDI (Arab
Urban Development Institute), η Τυνησία,
η Μασσαλία, η Λευκωσία, η Βαρκελώνη, το
Αλγέρι κ.ά.

Τα θέματα που εξετάσθηκαν αφορούσαν τις
αστικές συγκοινωνίες, τα δημόσια μέσα
μαζικής μεταφοράς, τη βιώσιμη ανάπτυξη
των πόλεων, τις συμφωνίες δημόσιου και
ιδιωτικού τομέα, τις ανανεώσιμες πηγές
ενέργειας, τις κλιματικές αλλαγές και την
προστασία του περιβάλλοντος γενικότερα,
καθώς και θέματα όπως στρατηγική
διακυβέρνηση και συμμετοχή. Ο Δήμος
Λευκωσίας, στο πλαίσιο της πολιτικής του
για
ανάπτυξη
σχέσεων
με
άλλες
ευρωπαϊκές πόλεις συμμετέχει σ’ αυτήν την
πρωτοβουλία με στόχο τη χρήση της
τεχνογνωσίας που θα αποκομισθεί για την
υποβολή
εισηγήσεων
και
την
εποικοδομητική συμμετοχή στη λήψη
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πολιτικών αποφάσεων στο επίπεδο της
κυβέρνησης, αλλά και στη συνεργασία με
άλλους εμπλεκόμενους Δήμους.

Εγκαινιάστηκε ο Σύγχρονος
Μετεπιβιβαστικός Σταθμός
στην Πλατεία Σολωμού
Σε τελετή που πραγματοποιήθηκε στη νέα
Πλατεία Σολωμού στις 4 Νοεμβρίου, ο
Υπουργός Συγκοινωνιών και Έργων κ.
Ευθύμιος Φλουρέντζου εγκαινίασε το νέο
Μετεπιβιβαστικό Σταθμό. Ο Υπουργός
Συγκοινωνιών και Έργων στην ομιλία του
ανέφερε πως έχει θέσει τη βιώσιμη
κινητικότητα ως την κεντρική πολιτική του
Υπουργείου
του
στον
τομέα
των
μεταφορών.

«Η πολιτική αυτή προωθείται έμπρακτα με
δράσεις
που
θα
αναληφθούν
βραχυπρόθεσμα
και
μακροπρόθεσμα»,
δήλωσε. Και συνέχισε, «ήδη, το Υπουργείο
Συγκοινωνιών και Έργων, μέσω του
Προγράμματος Ενίσχυσης των Δημόσιων
Μεταφορών, έχει αναβαθμίσει ουσιαστικά
τις δημόσιες μεταφορές με τις νέες
συμβάσεις που έχουν τεθεί σε λειτουργία σε
όλες τις πόλεις και επαρχίες της ελεύθερης
Κύπρου.
Παράλληλα, σε ότι αφορά την πόλη της
Λευκωσίας,
έχει
αναπτυχθεί
το
Ολοκληρωμένο Σχέδιο Κινητικότητας της
ευρύτερης αστικής περιοχής, το οποίο, ως
Κυβέρνηση, προτιθέμεθα, σε συνεργασία με
τις Δημοτικές Αρχές και τη συνδρομή των
πολιτών, να υλοποιήσουμε μέσα στα
επόμενα λίγα χρόνια».
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Κατέληξε, εγκαινιάζοντας το έργο πως
είναι βέβαιος ότι και οι πολίτες θα
αξιοποιήσουν
την
Πλατεία
και
τις
εγκαταστάσεις της, είτε για να ταξιδέψουν
με λεωφορείο, είτε για να περπατήσουν ή
να ενημερωθούν από τα συστήματα
πληροφόρησης που θα υπάρχουν. «Όλοι
μαζί και ο καθένας ξεχωριστά μπορούμε
να γίνουμε φορείς των αλλαγών που
προωθούνται,
γιατί
η
βιώσιμη
κινητικότητα είναι συνώνυμη με την
ποιότητα ζωής».
Στην ομιλία, της η Δήμαρχος Λευκωσίας
κα Ελένη Μαύρου, αναφέρθηκε στους
στόχους που επετεύχθησαν με την
ολοκλήρωση του έργου και σημείωσε ότι,
«η βιώσιμη ανάπτυξη των πόλεων
εξαρτάται από ένα σύνολο δράσεων που
συνδυασμένα θα πρέπει να αποσκοπούν
συγχρόνως στην προστασία του φυσικού
περιβάλλοντος, την οικονομική ευημερία,
την κοινωνική συνοχή και την ανάδειξη
της πολιτισμικής ταυτότητας. Η αειφόρος
κινητικότητα είναι από τις βασικές δράσεις
προς αυτήν την κατεύθυνση. Και η
διεθνής εμπειρία κατέδειξε ότι ο κύριος
άξονας των παρεμβάσεων μιας τέτοιας
στρατηγικής, εστιάζεται πρωτίστως στην
προώθηση
των
μέσων
μαζικής
μεταφοράς».

Αναφέρθηκε ακόμη στην ολοκλήρωση του
έργου μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα,
καθώς επίσης και στις επιδιώξεις που
προσφέρει το έργο και θα απολαύσουν οι
πολίτες.
Συνέχισε,

λέγοντας

πως

«το

έργο
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σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε από τις
υπηρεσίες του Δήμου Λευκωσίας και είναι
ενδεικτικό των αποτελεσμάτων που μπορεί
να
επιτύχει
η
αξιοποίηση
της
Περιφερειακής Πολιτικής της Ευρωπαϊκής
Ένωσης και των πόρων για ισόρροπη και
βιώσιμη
ανάπτυξη
του
ευρωπαϊκού,
εθνικού και τοπικού χώρου, τόσο για την
ενδυνάμωση της κοινωνικής συνοχής, όσο
και
τη δημιουργία μιας πόλης
με
ανθρώπινο
πρόσωπο.
Είναι
επίσης
ενδεικτικό
των
αποτελεσμάτων
της
στοχευμένης
συνεργασίας
όλων
των
επιπέδων διακυβέρνησης».
Και κατέληξε πως, «πεποίθησή μου είναι
ότι
η
σύνδεση
ενός
συστήματος
μεταφορών με τις ανάγκες και τις
σύγχρονες προσδοκίες των πολιτών, που
είναι ζωτικής σημασίας για την ποιότητα
ζωής των πολιτών μας και για τη
δημιουργία όρων βιώσιμης οικονομικής και
κοινωνικής ανάπτυξης της πόλης, μπορεί
να επιτευχθεί μόνο με την ουσιαστική
εμπλοκή των Τοπικών Αρχών».

Το κόστος του έργου ανέρχεται σε
ευρώ
και
το
έργο
4.850.000
συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό
Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης της
Ευρωπαϊκής
Ένωσης,
τον
Κρατικό
Προϋπολογισμό και το Δήμο Λευκωσίας. Το
έργο
εντάσσεται
στο
Πρόγραμμα
«Αειφόρος
Ανάπτυξη
και
Ανταγωνιστικότητα 2007-2013», Ειδικός
Στόχος «Δημιουργία Βιώσιμου Συστήματος
Μεταφορών» του Άξονα Προτεραιότητας
«Αναζωογόνηση Αστικών Περιοχών και
Περιοχών της Υπαίθρου».
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Αντικατοχική Εκδήλωση
των Κατεχόμενων Δήμων
Κύπρου
Πραγματοποιήθηκε στις 15 Νοεμβρίου στην
Πύλη
Αμμοχώστου
στη
Λευκωσία
Αντικατοχική
εκδήλωση
των
εννέα
κατεχομένων
Δήμων
της
Κύπρου:
Αμμοχώστου, Κερύνειας, Μόρφου, Λύσης,
Λαπήθου, Κυθρέας, Καραβά, Λευκονοίκου
και Ακανθούς.

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε με αφορμή
την ανακήρυξη του ψευδοκράτους πριν 28
χρόνια, μια παράνομη ενέργεια της
κατοχικής Τουρκίας που είχε ως προφανή
στόχο τη σταδιακή νομιμοποίηση των
τετελεσμένων της εισβολής.
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Το
χαιρετισμό
του
Προέδρου
της
Δημοκρατίας
κ.
Δημήτρη
Χριστόφια
ανέγνωσε ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος κ.
Στέφανος Στεφάνου. Μεταξύ άλλων, στο
χαιρετισμό του Προέδρου έγινε αναφορά
στις προσπάθειες που καταβάλλει η
Κυβέρνηση μέσα από τη διαδικασία των
συνομιλιών για εξεύρεση μιας δίκαιης
λύσης στο Εθνικό μας Θέμα και τις
δυσκολίες που αντιμετωπίζουμε λόγω της
άκαμπτης και αδιάλλακτης Τουρκικής θέσης
σε πολλά θέματα.
Το
κύριο
μέρος
της
εκδήλωσης
περιελάμβανε την προβολή ταινίας μικρού
μήκους με θέμα την καταστροφή του
ευρωπαϊκού πολιτισμού της Κύπρου από
την Τουρκία. Το σενάριο της ταινίας
ανέλαβε η κα Άννα Μαραγκού και τη
σκηνοθεσία ο κ. Μιχάλης Γεωργιάδης. Η
πρωτοβουλία παραγωγής της ταινίας ανήκει
στην Επιτροπή Κατεχομένων Δήμων, η
οποία και ανέλαβε όλα τα σχετικά έξοδα.

Την εκδήλωση χαιρέτησε ο Πρόεδρος της
Επιτροπής
Κατεχομένων
Δήμων
και
Δήμαρχος Αμμοχώστου κ. Α. Γαλανός, ο
οποίος
μεταξύ
άλλων
ανέλυσε
τη
σημαντική αποστολή των Κατεχομένων
Δήμων.
Στον χαιρετισμό του ο κ. Γαλανός ανέφερε
και τα ακόλουθα: «Τονίζουμε για άλλη μια
φορά ότι ο ρόλος μας δεν είναι απλώς να
ανταμώνουμε και να καταδικάζουμε την
εισβολή, την κατοχή της πατρίδας μας και
την
παράνομη
ανακήρυξη
του
ψευδοκράτους. Ο στόχος μας είναι η
ανατροπή των κατοχικών δεδομένων και να
εργαστούμε ο καθένας από τη δική του
έπαλξη για να προβληθεί το κατοχικό
προσωπείο της Τουρκίας και να δεχτεί
επιτέλους πιέσεις ότι αυτή η απαράδεχτη
κατάσταση
της
διαίρεσης
και
της
καταπάτησης
των
ανθρωπίνων
δικαιωμάτων μας πρέπει να τερματιστεί».

Μέσα από την προβολή της ταινίας
ανεδείχθησαν πολλά θέματα τα οποία
σχετίζονται με τη συνεχιζόμενη κατοχή της
πατρίδας μας και την καταστροφή της
πολιτιστικής
και
θρησκευτικής
μας
κληρονομιάς στις κατεχόμενες περιοχές της
Κύπρου. Μέσα από τις εικόνες και τα
κείμενα υπήρξε μια πλήρης αποτύπωση της
κατάστασης όπως είναι σήμερα, η οποία
πραγματικά συγκλονίζει, προκαλεί τα
αισθήματα των Ελληνοκυπρίων και όχι
μόνο και αναδεικνύει το μεγάλο έγκλημα
που συντελείται εις βάρος της πολιτιστικής
κληρονομιάς
της
Κύπρου
και
του
Παγκόσμιου Πολιτισμού γενικότερα.
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Η επιτροπή Κατεχόμενων Δήμων έχει θέσει
μέσα
στις
προτεραιότητές
της
να
αξιοποιήσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο
την ταινία με διάφορες ενέργειες όπως η
αποστολή της σε διάφορα πανεπιστήμια της
Κύπρου και του εξωτερικού, στις πρεσβείες
της Κύπρου στο εξωτερικό, σε οργανώσεις
αποδήμων μας, σε τηλεοπτικούς σταθμούς
της Κύπρου και του εξωτερικού, στο
Ευρωκοινοβούλιο και σε πολλούς άλλους
φορείς στους οποίους πρέπει να υπάρχει
μια συνεχής ενημέρωση για το Εθνικό μας
θέμα και ειδικότερα για την καταστροφή
ενός Ευρωπαϊκού πολιτισμού που βρίσκεται
στο κατεχόμενο μέρος της Κύπρου.
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διάφορα πανεπιστήμια του εξωτερικού με
τα οποία υπάρχει επικοινωνία σε διάφορα
επίπεδα, ακαδημαϊκά και άλλα, με το
Πανεπιστήμιο Κύπρου.

Για το θέμα της διαφώτισης και της σωστής
ενημέρωσης για τη συγκεκριμένη ενότητα
της καταστροφής της θρησκευτικής και
πολιτιστικής κληρονομιάς μίλησε στην
εκδήλωση
το
μέλος
της
Επιτροπής
Κατεχόμενων Δήμων, Δήμαρχος Καραβά κ.
Γιάννης Παπαϊωάννου.

Κύριος ομιλητής της εκδήλωσης ήταν ο
Πρύτανης του Πανεπιστημίου Κύπρου κ.
Κωνσταντίνος
Χριστοφίδης,
ο
οποίος
αναφέρθηκε στην αξία του πολιτισμού και
τη
βασική
του
διάσταση
σαν
ένα
θεμελιώδες δικαίωμα του ανθρώπου.
Με αριθμητικά στοιχεία και κραυγαλέα
παραδείγματα για την καταστροφή που
γίνεται στις κατεχόμενες περιοχές μας,
τονίστηκε ότι ο πανάρχαιος πολιτισμός της
Κύπρου, ο οποίος αποτελεί μέρος του
πολιτισμού της Ευρώπης, βρίσκεται σε
κίνδυνο αφανισμού από το παράνομο
στρατιωτικό καθεστώς της Τουρκίας.
Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Κύπρου
εξέφρασε την ικανοποίησή του για την
πρωτοβουλία της Επιτροπής Κατεχομένων
Δήμων να προβάλει αυτό το θέμα μέσα από
μια επιστημονική προσέγγιση και έρευνα,
δεσμεύτηκε δε όπως η ταινία αποσταλεί σε

Τονίστηκε για άλλη μια φορά ότι η
αποστολή των Κατεχόμενων Δήμων, εκτός
των εκδηλώσεων συντήρησης μνήμης και
σύσφιξης των σχέσεων μεταξύ των
δημοτών, είναι η προβολή των δικαίων του
προσφυγικού κόσμου, της ιστορίας και του
πολιτισμού των κατεχόμενων περιοχών μας
και η συμμετοχή σε πρωτοβουλίες και
δραστηριότητες που έχουν σχέση με την
αποκατάσταση
και
διασφάλιση
των
ανθρωπίνων
δικαιωμάτων
όλων
των
κατοίκων
της
Κύπρου
σε
συνθήκες
ευημερίας, ασφάλειας, αξιοπρέπειας και
ελευθερίας.
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Ο Δήμος Λεμεσού τιμά τον
Αριστείδη Λ. Κουδουνάρη
Ο Δήμος Λεμεσού διοργάνωσε εκδήλωση
προς τιμήν του Αριστείδη Λ. Κουδουνάρη,
ιστοριοδίφη – ερευνητή, Προέδρου της
Κυπριακής Εταιρείας Ιστορικών Σπουδών,
στις 7 Νοεμβρίου, στο Δημοτικό Μέγαρο.
Την παρουσίαση της ζωής και του έργου
του τιμώμενου έκαναν οι καθηγητές του
Πανεπιστημίου Κύπρου, κ. Μιχάλης Πιερή –
καθηγητής νεοελληνικής φιλολογίας και κ.
Γιώργος Γεωργή – καθηγητής νεώτερης
ιστορίας.
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Ο Δήμαρχος Λεμεσού, κ. Ανδρέας Χρίστου,
στο χαιρετισμό του μίλησε μεταξύ άλλων
για την ευγενή δωρεά του τιμώμενου προς
το Δήμο, η οποία αποτελείται από το
πορτρέτο του Νίκου Νικολαίδη – έργο του
Βίκτωρα Ιωαννίδη, το πορτρέτο του Κιτίου
Κυπριανού – έργο του Βασίλη Μιχαηλίδη,
500 τόμους αξιόλογων βιβλίων για το
ιστορικό Αρχείο της πόλης και δύο βαλίτσες
με κεντήματα και άλλα είδη λαϊκής τέχνης
του 19ου αιώνα για το Μουσείο Λαϊκής
Τέχνης Λεμεσού.

Ο καθηγητής κ. Μιχάλης Πιερή στην ομιλία
του
χαρακτήρισε
τον
Αριστείδη
Κουδουνάρη
ως
έναν
από
τους
σημαντικότερους εν ζωή μελετητές της
Κύπρου.
Όσον
αφορά
το
Βιογραφικό
Λεξικό
Κυπρίων, το θεωρεί ως έργο – σταθμό στην
έρευνα της κοινωνικής, οικονομικής και
πολιτικής ιστορίας της Κύπρου, ένα έργο
ζωής που ο τιμώμενος έφερε σε πέρας με
ζηλευτή επιστημονική αρτιότητα και με
πολυετή επίπονη έρευνα, πλουτίζοντας την
κυπριολογική βιβλιογραφία με σημαντικές
συμβολές.
Ο καθηγητής κ. Γιώργος Γεωργή στην
ομιλία του χαρακτήρισε τον Αριστείδη
Κουδουνάρη
ως
έναν
από
τους
σημαντικότερους Λεμεσιανούς συγγραφείς,
ιστοριοδίφες και ερευνητές. Από το 1972
μέχρι σήμερα έχει δώσει 34 μελέτες, 17
από τις οποίες αφορούν την ιστορική
σκιαγράφηση προσώπων και οικογενειών,
ενώ άλλες αναφέρονται σε θέματα αρχείων.
Ο κ. Γιώργος Γεωργή δήλωσε ότι θεωρεί
την εργασία του τιμώμενου ως έργο
υποδομής
και
καταφύγιο
για
τους
ιστορικούς, τους ιστορίζοντες και τους
φιλίστορες. Από το πλούσιο αρχείο του
έχουν αντλήσει στοιχεία πολλοί Κύπριοι και
Ελλαδίτες ερευνητές.

Ο τιμώμενος ευχαρίστησε το Δήμαρχο και
το Δημοτικό Συμβούλιο για την τιμητική
του διάκριση. Στο σύντομο χαιρετισμό του
ανέφερε μεταξύ άλλων πως ακολουθώντας
κανείς το δύσκολο δρόμο της ιστορικής
έρευνας χάνεται μέσα στους απέραντους
κόσμους της. Ο χρόνος σταματά, ωράρια
δεν υπάρχουν, το μόνο που υπάρχει είναι η
πειθαρχία και η συνέπεια της έρευνας προς
το φως, προς την αλήθεια, την οποία όπως
είπε, θα συνεχίσει μέχρι τέλους.
Εκπρόσωποι των αρχών της πόλης και
πολλοί δημότες γέμισαν το Δημοτικό
Μέγαρο για να τιμήσουν και να χαιρετίσουν
τον συμπολίτη τους Αριστείδη Κουδουνάρη.
Στον τιμώμενο επιδόθηκε από το Δήμαρχο
ασημένιος δίσκος με το έμβλημα του Δήμου
και με εγχάρακτη αναφορά στη μεγάλη
συμβολή του στην κυπρολογική έρευνα,
την τέχνη και τον πολιτισμό της Κύπρου,
όπως και για την σημαντική δωρεά του
προς τον Δήμο.
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Συνέδριο για τον
ενεργειακό σχεδιασμό
στο Ηράκλειο Κρήτης
Στις 8 και 9 Νοεμβρίου η Περιφέρεια
Κρήτης (Ενεργειακό Κέντρο), μαζί με τους
υπόλοιπους εταίρους του έργου MEDEEA,
διοργάνωσε
στο
Ηράκλειο
το
1ο
Διαπεριφερειακό
Συνέδριο,
στο
οποίο
συμμετείχαν όλοι οι εμπλεκόμενοι στο έργο
Δήμοι. Εκπρόσωποι από περισσότερους από
70 ευρωπαϊκούς Δήμους μετέβησαν στην
Κρήτη για να ανταλλάξουν εμπειρίες στον
τομέα
της
αποδοτικής
ενεργειακής
διαχείρισης.
Την πρώτη μέρα του συνεδρίου οι
συμμετέχοντες Δήμοι παρακολούθησαν μια
παρουσίαση του έργου MEDEEA καθώς και
του εργαλείου Ευρωπαϊκό Ενεργειακό
Βραβείο EEA® και πως αυτά συμβάλλουν,
ως πρώτο βήμα, στην υπογραφή του
«Συμφώνου των Δημάρχων», καθώς και τις
εμπειρίες των Δήμων από την Ελλάδα
(Κρήτη), την Ισπανία και την Ιταλία όσον
αφορά τον ενεργειακό σχεδιασμό και τις
μεθόδους ενεργειακής αποδοτικότητας σε
δημοτικά κτίρια, τα ηλιοθερμικά συστήματα,
τις
εταιρείες
παροχής
ενεργειακών
υπηρεσιών
(ESCO),
τις
πηγές
χρηματοδότησης και τη συμμετοχή των
πολιτών.
Η δεύτερη μέρα αφιερώθηκε στο εργαλείο
EEA® και στις εμπειρίες των δήμων που το
έχουν εφαρμόσει. Επίσης, οργανώθηκαν
συζητήσεις στρογγυλής τραπέζης, όπου οι
εκπρόσωποι
των
Δήμων
είχαν
τη
δυνατότητα πρόσβασης σε συμβουλευτική
υποστήριξη.
Από την Κύπρο στο έργο MEDEEA
συμμετέχουν οκτώ (8) Δήμοι. Στην Κρήτη
μετέβησαν εκπρόσωποι των Δήμων Αγίου
Αθανασίου, Έγκωμης, Λάρνακας, Λατσιών,
Λευκάρων,
Πόλης
Χρυσοχόος
και
Στροβόλου.
Σε
ενημερωτικό
δελτίο
παρουσιάστηκε ένας Δήμος από κάθε

11/2011

εταίρο, ο οποίος χρησιμοποιεί το εργαλείο
EEA® στο πλαίσιο του έργου MEDEEA. Από
την Κύπρο παρουσιάστηκε ο Δήμος
Στροβόλου. Στα επόμενα δελτία πρόκειται
να παρουσιαστούν και άλλοι Δήμοι.

Ο Δήμος Έγκωμης
υπέγραψε το Σύμφωνο των
Δημάρχων
Το Σύμφωνο των Δημάρχων είναι μια
Ευρωπαϊκή πρωτοβουλία που φέρνει κοντά
Τοπικές και Περιφερειακές Αρχές που έχουν
ως στόχο να χτίσουν ένα ενεργειακό
αποδοτικό και βιώσιμο μέλλον για τους
πολίτες τους. Μέσω του Συμφώνου, οι
συμβαλλόμενοι δεσμεύονται, σε εθελοντική
βάση, να υπερκαλύψουν τη μείωση των
εκπομπών ρύπων (CO2) κατά 20% μέχρι το
2020.
Ο Δήμαρχος, Δρ. Νίκος Παυλίδης, μετά από
ομόφωνη
απόφαση
του
Δημοτικού
Συμβουλίου, υπέγραψε το «Σύμφωνο των
Δημάρχων»
και
το
«Σύμφωνο
των
Νησιών», ενώνοντας έτσι τις δυνάμεις του
Δήμου Έγκωμης με άλλους Δήμους στον
αγώνα ενάντια στις κλιματικές αλλαγές.
Οι
Τοπικές
Αρχές
δεσμεύονται
να
προχωρήσουν σε μια βασική απογραφή
εκπομπών, καθώς και στην εκπόνηση
Σχεδίων Δράσης για τη Βιώσιμη Ενέργεια, –
ένα σύνολο βασικών δράσεων ενέργειας –
μέσα στο έτος που ακολουθεί την
υπογραφή του Συμφώνου.
Μέχρι σήμερα, περισσότερα από 750 Σχέδια
Δράσης για τη Βιώσιμη Ενέργεια έχουν
υποβληθεί επίσημα και έχουν αναρτηθεί
στην επίσημη ιστοσελίδα του Συμφώνου. Ο
Δήμος Έγκωμης σε συνεργασία με την
Ενεργειακή Ομάδα του Δήμου και με την
καθοδήγηση και επίβλεψη του Ενεργειακού
Γραφείου Κυπριών Πολιτών άρχισε να
εκπονεί το Ενεργειακό Σχέδιο Δράσης του
Δήμου, το οποίο αναμένεται σύντομα να
ανακοινωθεί.
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Παρουσίαση του έργου
«Ανάπλαση περιοχής
δυτικά της οδού Λήδρας»
Σε
ανοικτή
εκδήλωση
που
πραγματοποιήθηκε στις 23 Νοεμβρίου στο
κτίριο
της
εφημερίδας
«Πολίτης»,
παρουσιάστηκε το έργο της «Ανάπλασης
της περιοχής δυτικά της οδού Λήδρας» και
δόθηκαν λεπτομέρειες για την εκτέλεση
των εργασιών.
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Εγκαίνια Δημοτικής Αγοράς
Αγίου Αντωνίου
Με την ευκαιρία της ολοκλήρωσης του
έργου ανακαίνισης και επέκτασης της
Δημοτικής Αγοράς Αγίου Αντωνίου, ο
Δήμος Λευκωσίας πραγματοποίησε στις 19
Νοεμβρίου τα εγκαίνια της ανακαινισμένης
Αγοράς. Τα εγκαίνια τέλεσε ο Υπουργός
Γεωργίας,
Φυσικών
Πόρων
και
Περιβάλλοντος κ. Σοφοκλής Αλετράρης.

Το έργο εντάσσεται στο «Πρόγραμμα
Αναζωογόνησης των Περιοχών κοντά στην
Πράσινη Γραμμή» και συγχρηματοδοτείται
από την Κυπριακή Δημοκρατία και το Δήμο
Λευκωσίας.

Έκθεση φωτογραφίας
«Στιγμές στην ιστορία της
πόλης μας»
Στις 24 Νοεμβρίου, ο Δήμος Αραδίππου
διοργάνωσε έκθεση παλαιάς φωτογραφίας
με τίτλο «Στιγμές στην Ιστορία της Πόλης
μας» στην αίθουσα εκδηλώσεων του Δ’
Δημοτικού Σχολείου «Άγιος Φανούριος»
Αραδίππου. Την εκδήλωση χαιρέτισαν ο κ.
Χριστάκης Λιπέρης, Δήμαρχος Αραδίππου
και ο κ. Ευάγγελος Ευαγγελίδης, Πρόεδρος
της Επιτροπής Πολιτισμού.
Σύντομη επισκόπηση
της
ιστορίας
της
Αραδίππου έκανε ο κ.
Κωστής Κοκκινόφτας,
Ερευνητής
του
Κέντρου Μελετών της
Ιεράς Μονής Κύκκου.
Η
εκδήλωση
εμπλουτίστηκε
με
μουσικό
πρόγραμμα
από την Ορχήστρα
Εγχόρδων Νέων του Ιδρύματος ΧΡΙΣΤΙΝΑ
Α. ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ, έγινε προβολή ιστορικού
οπτικοακουστικού υλικού και ακολούθησε
δεξίωση. Η έκθεση λειτούργησε μέχρι τις
30 Νοεμβρίου.

Η Αγορά έχει αναβαθμιστεί πλήρως, τόσο
εξωτερικά
όσο
και
εσωτερικά.
Στο
υφιστάμενο κτίριο φιλοξενούνται πλέον
οκτώ ανεξάρτητα μεταξύ τους καταστήματα
ενώ στο νέο κτίριο το οποίο έχει ανεγερθεί,
βρίσκονται αποκλειστικά οι χώροι πώλησης
φθαρτών ειδών και ένα μικρό καφενείο για
την εξυπηρέτηση των πελατών της Αγοράς.

Έχουν
αναβαθμιστεί
όλες
οι
ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις και
οι χώροι υγιεινής, έχει εγκατασταθεί
σύστημα κλιματισμού και εξαερισμού της
Αγοράς, σύστημα πυρανίχνευσης καθώς και
το πρωτοποριακό σύστημα βυθιζόμενων
κάδων απορριμάτων. Αξιοσημείωτο είναι το
γεγονός
ότι
η
Αγορά
είναι
πλέον
προσβάσιμη σε άτομα με αναπηρία.
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Κατά την ημέρα των εγκαινίων, οι
επισκέπτες
είχαν
την
ευκαιρία
να
περιηγηθούν στο νέο χώρο της Αγοράς, να
κάνουν τα ψώνια τους και να απολαύσουν
μουσικό πρόγραμμα και παραδοσιακά
εδέσματα.
Με την ευκαιρία κάποιων δημοσιευμάτων
μετά τα εγκαίνια της Δημοτικής Αγοράς
Αγίου Αντωνίου, ο Δήμος Λευκωσίας
θέλησε να δώσει την ορθή εικόνα
αναφορικά με τη δήθεν μη ικανοποιητική
πρόβλεψη
για
δημιουργία
χώρων
στάθμευσης στην αγορά.
Σύμφωνα με το Δήμο Λευκωσίας λοιπόν, η
Δημοτική Αγορά Αγίου Αντωνίου απέκτησε
μια νέα σύγχρονη εικόνα, βελτιώθηκαν οι
συνθήκες εργασίας, υγείας και ασφάλειας,
εγκαταστάθηκαν
συστήματα
υψηλών
προδιαγραφών για να εξυπηρετεί τις
ανάγκες των δημοτών / πελατών της
πόλης, για να κάνουν τις αγορές τους σε
φιλικό περιβάλλον και να προσφέρει
βελτιωμένες, ανθρώπινες συνθήκες στους
εργαζόμενους.
Πιο συγκεκριμένα: Το έργο συντήρησης και
ανακαίνισης της διατηρητέας οικοδομής της
Αγοράς Αγίου Αντωνίου και η επέκτασή της
έγιναν για να ανταποκριθεί το κτίριο στις
απαιτούμενες
προδιαγραφές
υγιεινής
τροφίμων.
Ο αριθμός των πωλητών της αγοράς δεν
αυξήθηκε. Με τη νέα επέκταση όσοι
πωλητές
φρούτων
και
λαχανικών
βρίσκονταν
πριν
στο
πίσω
ανοικτό
στέγαστρο
μετακινήθηκαν
στη
νέα
προστατευμένη επέκταση. Επομένως δεν
άλλαξαν οι ανάγκες σε χώρους στάθμευσης
για τους εργαζόμενους.
Παρόλα αυτά έγινε προσπάθεια αύξησης
της δυνατότητας στάθμευσης και οι χώροι
τοποθετήθηκαν
σε
τρία
διαφορετικά
σημεία. Βόρεια του κτιρίου, δυτικά του
κτιρίου και επί της λεωφόρου Διγενή
Ακρίτα.
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Το κτίριο της Δημοτικής Αγοράς Αγίου
Αντωνίου είναι διατηρητέο και δεν είναι
δυνατό να γίνει εκσκαφή κάτω από αυτό
για να δημιουργηθεί υπόγειος χώρος
στάθμευσης. Κάτω από το νέο κτίριο έχει
γίνει υπόγειος χώρος στον οποίο έχουν
τοποθετηθεί οι χώροι υγιεινής που προνοεί
η νομοθεσία και που προηγουμένως δεν
υπήρχαν, καθώς και το μηχανοστάσιο για
τις
νέες
ηλεκτρομηχανολογικές
εγκαταστάσεις
που
έγιναν
και
πάλι
σύμφωνα με τις νέες νομοθεσίες.
Εξ άλλου, ο υπόγειος χώρος δεν ήταν
αρκετά μεγάλος για να μπορεί να
χρησιμοποιηθεί ως χώρος στάθμευσης. Ο
Δήμος Λευκωσίας έχει διερευνήσει τη
δυνατότητα δημιουργίας υπόγειου χώρου
στάθμευσης στο πίσω τμήμα του σχολείου
κάτω από τα γήπεδα. Ο Δήμος έχει
συζητήσει καταρχήν το θέμα με την
Σχολική
Εφορία
και
τις
αρμόδιες
κυβερνητικές υπηρεσίες. Αυτός ο χώρος
στάθμευσης θα είναι τέτοιας δυναμικότητας
που θα εξυπηρετήσει τόσο τις ανάγκες των
πελατών της αγοράς, του σχολείου αλλά
και της γύρω περιοχής.
Σύμφωνα λοιπόν με το Δήμο, ο ίδιος, μέσα
από
τις
δεδομένες
συνθήκες
και
περιορισμούς παρέδωσε στους δημότες της
Λευκωσίας ένα σημαντικό έργο υψηλών
προδιαγραφών
και
αναβαθμισμένες
υπηρεσίες που βελτιώνουν την ποιότητα
ζωής των δημοτών και την εικόνα της
πόλης ταυτόχρονα.

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
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