
 

 

 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΡΓΟ SUSTAIN:  
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 
Ολοκληρώνεται σήμερα το ευρωπαϊκό έργο 
SUSTAIN, το οποίο χρηματοδοτήθηκε στα 
πλαίσια του προγράμματος «Ευρώπη για 
τους Πολίτες» και είχε ως στόχο την 
προώθηση της συνεργασίας της Ένωσης 
Δήμων Κύπρου με την Τοπική Ένωση 
Δήμων και Κοινοτήτων του Νομού Χίου 
(ΤΕΔΚ ΧΙΟΥ), για την ανάπτυξη 
αδελφοποιήσεων των Δήμων-μελών των 
δύο Ενώσεων με Δήμους από άλλες χώρες 
της ΕΕ. 
 
Επί 12 μήνες, η Ένωση Δήμων Κύπρου και 
η Τοπική Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων του 
Νομού Χίου, μελέτησαν κατά πόσο μπορούν 
να προωθήσουν τη συμμετοχή των μελών 
τους σε δράσεις αδελφοποιήσεων, 
αναλύοντας την παρούσα κατάσταση στους 
Δήμους τους, ανταλλάσσοντας καλές και 
κακές πρακτικές και δημιουργώντας 
χρήσιμα εργαλεία για τους Δήμους τους. 
 
Από τη συνεργασία των δύο Ενώσεων στα 
πλαίσια ενός άλλου ευρωπαϊκού έργου, το 
οποίο είχε εκτελεστεί το 2010 (έργο 
DECISIVE για την εκπαίδευση πολιτών και 
λειτουργών των Δήμων της Κύπρου για 
θέματα αδελφοποιήσεων), είχαν γίνει 
προφανή τα παρακάτω:  
 
• Η ΤΕΔΚ Χίου έχει μια αξιόλογη 

τεχνογνωσία στην εκτέλεση έργων της 
ΕΕ και την υποστήριξη των μελών της 
στη διαχείριση των δικών τους έργων, 
αλλά στερούνταν πρόσβασης σε 
πληροφορίες και δίκτυα ευρωπαϊκής 
κλίμακας.  

• Από την άλλη, η Ένωση Δήμων Κύπρου, 
μέσω του Γραφείου της στις Βρυξέλλες, 
έχει δημιουργήσει ένα εκτεταμένο δίκτυο 
συνεργατών, που είναι σε θέση να 
παράσχει πρόσβαση σε πληροφορίες και 
Δήμους-εταίρους σε όλη την Ευρώπη, 
αλλά δεν είχε κάποιο μηχανισμό και τα 
κατάλληλα εργαλεία για να στηρίξει τα 
μέλη της κατά την υποβολή των 
προτάσεων και την εκτέλεση των έργων. 
  

 
 
Το έργο SUSTAIN συνδύασε τα συγκριτικά 
πλεονεκτήματα των δύο Ενώσεων, 
δημιουργώντας έτσι επωφελείς συνέργειες 
για τα μέλη τους: οι Δήμοι της Κύπρου 
επωφελήθηκαν από την ανάλυση των 
διαδικασιών τους και τη γνωριμία τους με 
μια πιο οργανωμένη διαδικασία συμμετοχής 
σε δράσεις αδελφοποίησης και άλλων 
ευρωπαϊκών προγραμμάτων, ενώ οι Δήμοι 
του Βορείου Αιγαίου έχουν πλέον 
πρόσβαση στην πληροφόρηση από τις 
Βρυξέλλες, καθώς και τη δυνατότητα 
εξεύρεσης ευρωπαίων εταίρων για τις 
δράσεις τους. Μια κοινή επίσκεψη μελέτης 
στις Βρυξέλλες έδωσε στους συμμετέχοντες 
τη δυνατότητα να γνωρίσουν τον 
Εκτελεστικό Οργανισμό Εκπαίδευσης, 
Οπτικοακουστικών Θεμάτων και Πολιτισμού 
(EACEA) και να κατανοήσουν καλύτερα τη 
λογική των Αδελφοποιήσεων και των 
ανθρώπων που εργάζονται στον οργανισμό. 
 

 

 

Μελλοντικές Δράσεις του Έργου SUSTAIN: 
 

Ιανουάριος: Υποβολή Τελικής Έκθεσης 
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Στα πλαίσια του SUSTAIN δημιουργήθηκε 
επίσης ένα πακέτο εργαλείων, το οποίο 
υποστηριζόμενο από τις δύο Ενώσεις-
εταίρους του έργου αναμένεται να βοηθήσει 
σημαντικά τους Δήμους της Κύπρου και του 
Βορείου Αιγαίου στη διαδικασία συμμετοχής 
και υλοποίησης δράσεων αδελφοποίησης και 
άλλων Ευρωπαϊκών προγραμμάτων. Το 
πακέτο εργαλείων περιλαμβάνει:  
• Εσωτερικό δίκτυο (intranet). Το intranet 

είναι ένα εσωτερικό τμήμα της 
ιστοσελίδας της Ένωσης Δήμων, στο 
οποίο έχουν δυνατότητα πρόσβασης 
μόνο εγγεγραμμένοι χρήστες από τους 
Δήμους. Στο εσωτερικό αυτό δίκτυο 
αναρτώνται αναζητήσεις εταίρων, 
εκτελεσμένα έργα που θεωρούνται καλές 
πρακτικές, οδηγοί και λοιπά χρήσιμα 
πληροφοριακά στοιχεία.  

• Ηλεκτρονικός οδηγός καλών πρακτικών 
και επιτυχημένης εφαρμογής και 
αξιοποίησης του προγράμματος «Ευρώπη 
για τους πολίτες» (Πρακτικός Οδηγός 
Αδελφοποιήσεων).  
 

 
 
Ο εν λόγω Οδηγός αναμένεται να 
αποτελέσει μόνιμο σημείο αναφοράς 
τόσο για τους συμμετέχοντες Δήμους και 
υπαλλήλους των Δήμων στην Ελλάδα και 
την Κύπρο που συμμετείχαν στο έργο, 
όσο και για όλους όσους θα θελήσουν 
στο μέλλον να συμμετάσχουν στο 
πρόγραμμα «Ευρώπη για τους Πολίτες». 

• Διαδημοτικό δίκτυο στελεχών (και όχι 
μόνο) ευρωπαϊκών προγραμμάτων. Το 
δίκτυο αυτό λειτουργούσε παλαιότερα 
στα πλαίσια της Ένωσης Δήμων Κύπρου 
και ανασυστάθηκε στα πλαίσια του έργου  

 
 

 
SUSTAIN. Στόχος του είναι η 
αλληλοϋποστήριξη των μελών του και η 
διαρκής καταγραφή των στόχων, των 
προβλημάτων αλλά και των ευκαιριών 
που δημιουργούνται. Το δίκτυο 
στηρίζεται και από το intranet και 
αναμένεται σταδιακά να εντοπίσει και 
να αξιοποιήσει συνέργειες και πιθανές 
συνεργασίες. 

• Σύνταξη από τους Δήμους (με παροχή 
βοήθειας, οδηγών εκτέλεσης και 
έτοιμων παραδειγμάτων) μίνι 
επιχειρησιακών σχεδίων πενταετίας για 
τον προγραμματισμό τους και τους 
στόχους τους όσον αφορά τις 
αδελφοποιήσεις και άλλα Ευρωπαϊκά 
προγράμματα. 

 
Τα οφέλη από το έργο SUSTAIN ήταν 
πολλαπλά για όλους τους εμπλεκόμενους: 
 
Ένωση Δήμων Κύπρου: Αξιοποιώντας το 
ενδιαφέρον των Δήμων και τις γνώσεις που 
της είχε προσφέρει κατά το 2010 το έργο 
DECISIVE, η Ένωση Δήμων Κύπρου 
απέκτησε μέσω του έργου SUSTAIN μια 
σειρά από πρακτικά εργαλεία, τα οποία 
παρουσιάσαμε παραπάνω, και μέσω των 
οποίων έχει πλέον τη δυνατότητα να 
ενισχύσει αποτελεσματικά τις προσπάθειες 
των μελών της για συμμετοχή σε δράσεις 
αδελφοποιήσεων και άλλων Ευρωπαϊκών 
προγραμμάτων.  
 
Εξαιρετικά σημαντικό είναι και το γεγονός 
ότι χάρις στις συναντήσεις του 
εμπειρογνώμονα της ΤΕΔΚ Χίου με τους 
Δήμους της Κύπρου και τη σχετική έκθεση 
που συντάχθηκε ως αποτέλεσμα αυτών, η 
Ένωση Δήμων είναι πλέον σε θέση να 
γνωρίζει τις διαδικασίες που ακολουθούν τα 
μέλη της προκειμένου να συμμετέχουν στις 
ωσάνω δράσεις. Μπορεί έτσι να γνωρίζει 
επακριβώς σε ποιους Δήμους, σε ποιο 
στάδιο της διαδικασίας συμμετοχής τους σε 
δράσεις αδελφοποίησης και με ποιο 
ακριβώς τρόπο μπορεί να τους παρέχει 
βοήθεια και τεχνογνωσία, έτσι ώστε να 
ενισχύσει με τον πλέον αποτελεσματικό 
τρόπο τις προσπάθειές τους. 
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ΤΕΔΚ Χίου: Όπως και η Ένωση Δήμων, έτσι 
και η ΤΕΔΚ Χίου απέκτησε μέσω του έργου 
SUSTAIN μια σειρά από πρακτικά εργαλεία, 
μέσω των οποίων έχει τη δυνατότητα να 
ενισχύσει αποτελεσματικά τις προσπάθειες 
των μελών της για συμμετοχή σε δράσεις 
αδελφοποιήσεων και άλλων Ευρωπαϊκών 
προγραμμάτων.  
 
Εκτός αυτού όμως, είναι εξαιρετικά 
σημαντικό το γεγονός ότι απέκτησε χωρίς 
επιπλέον κόστος, ουσιαστική πρόσβαση σε 
ένα γραφείο αντιπροσωπείας στις 
Βρυξέλλες, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τη 
δυνατότητα έγκαιρης ενημέρωσής της για 
τις Ευρωπαϊκές πολιτικές και δράσεις, καθώς 
και τις δυνατότητες ενεργού παρουσίας της 
στις Βρυξέλλες, εξεύρεσης εταίρων, άμεσης 
επικοινωνίας με ευρωπαϊκά και διεθνή 
όργανα κλπ. Η ΤΕΔΚ Χίου είχε επίσης τη 
δυνατότητα να γνωρίσει ακόμα καλύτερα τα 
Μέτρα Υποστήριξης και γενικότερα το 
πρόγραμμα «Ευρώπη για τους Πολίτες», και 
να αναπτύξει μια πιο άμεση σχέση με τον 
Εκτελεστικό Οργανισμό Εκπαίδευσης, 
Οπτικοακουστικών Θεμάτων και Πολιτισμού 
(EACEA) και άλλα ευρωπαϊκά όργανα όπως 
η Επιτροπή των Περιφερειών και η ΓΔ 
Περιφερειακής Πολιτικής. 
 
Δήμοι: Οι Δήμοι-μέλη των δύο Ενώσεων-
εταίρων του έργου SUSTAIN επωφελήθηκαν 
με άμεσο τρόπο από όλα τα παραπάνω, 
καθώς έχουν πλέον τη δυνατότητα άμεσης 
χρήσης όλων των εργαλείων του έργου, τα 
οποία τους επιλύουν πολλά πρακτικά 
προβλήματα. Έχουν επίσης πλέον πρόσβαση 
σε εξειδικευμένη βοήθεια από τις Ενώσεις 
τους, άμεση πρόσβαση στις Βρυξέλλες, 
καθώς και μια προτεινόμενη διαδικασία 
συμμετοχής σε δράσεις αδελφοποιήσεων και 
άλλων Ευρωπαϊκών προγραμμάτων, την 
οποία μπορούν να ακολουθούν. Είχαν 
επίσης τη δυνατότητα να γνωρίσουν 
καλύτερα άλλους Δήμους και να διδαχθούν 
από τα λάθη τους αλλά και τις καλές τους 
πρακτικές. Πολλοί από αυτούς είχαν τέλος 
τη δυνατότητα να γνωρίσουν από κοντά τον 
Εκτελεστικό Οργανισμό Εκπαίδευσης, 
Οπτικοακουστικών Θεμάτων και Πολιτισμού. 

 
Ευρωπαϊκή Ένωση: Το έργο SUSTAIN 
άγγιξε δεκάδες Δήμους σε δύο ευρωπαϊκές 
χώρες και έδωσε σε εκατοντάδες 
λειτουργούς, πολίτες και αιρετούς τη 
δυνατότητα συμμετοχής σε μια ευρωπαϊκή 
δράση.  
 

 
 
Ειδικά στο σεμινάριο με θέμα «Ο ρόλος των 
Τοπικών και Περιφερειακών Αρχών στην 
προώθηση της Ευρωπαϊκής Ιθαγένειας», 
που πραγματοποιήθηκε στις 7 Ιουνίου στη 
Λευκωσία, δεκάδες εκπρόσωποι των 
Τοπικών και Περιφερειακών Αρχών των 27 
κρατών μελών της ΕΕ είχαν τη δυνατότητα 
να γνωρίσουν καλές πρακτικές έργων που 
έχουν εκτελεστεί στα πλαίσια του 
Προγράμματος «Ευρώπη για τους Πολίτες». 
 
Παράλληλα, οι εκπρόσωποι των Δήμων της 
Κύπρου και της Ελλάδας που συμμετείχαν 
στο σεμινάριο είχαν τόσο τη δυνατότητα να 
γνωρίσουν εκπροσώπους από άλλους 
Δήμους της Ευρώπης, όσο και να 
γνωρίσουν την Επιτροπή των Περιφερειών, 
τον Εκτελεστικό Οργανισμό Εκπαίδευσης, 
Οπτικοακουστικών Θεμάτων και Πολιτισμού 
και τις δράσεις των δύο αυτών, αλλά και 
άλλων ευρωπαϊκών οργανισμών για την 
προώθηση της Ευρωπαϊκής Ιθαγένειας. 
 
Το έργο SUSTAIN αποτέλεσε έτσι το μέσον 
για να γνωρίσουν πολλοί πολίτες, αιρετοί, 
λειτουργοί αλλά και νέοι πιθανοί εταίροι το 
πρόγραμμα «Ευρώπη για τους Πολίτες», 
και ειδικότερα το μέτρο 2.2 του 
προγράμματος, καθώς, ως γνωστόν, το 
έργο SUSTAIN χρηματοδοτήθηκε από το 
«Μέτρο 2.2. Μέτρα υποστήριξης» του 
προγράμματος. 
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Το μέτρο αυτό αποτελεί εργαλείο για την 
ανάπτυξη της ποιότητας των σχεδίων που 
υποβάλλονται στο πλαίσιο της δράσης 1 
«Ενεργοί πολίτες για την Ευρώπη» του 
προγράμματος «Ευρώπη για τους Πολίτες». 
Υποστηρίζει επίσης την ανταλλαγή 
εμπειριών, εμπειρογνωμοσύνης και ορθών 
πρακτικών, καθώς και δραστηριότητες που 
μπορούν να οδηγήσουν στην εδραίωση 
μακροπρόθεσμων συμπράξεων και δικτύων. 
 
Για περισσότερες πληροφορίες: 
http://eacea.ec.europa.eu/citizenship/index
_en.php  
 

Ευρωπαϊκό έργο Pro-I3T  
 
Μετά από πρόταση που υπέβαλε η Ένωση 
Δήμων Κύπρου στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού 
Προγράμματος «Ευρώπη Για Τους Πολίτες», 
η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να 
συγχρηματοδοτήσει τη συνεργασία της 
Ένωσης Δήμων Κύπρου με τη Συνέλευση 
των Περιφερειών της Ευρώπης (AER), για 
την προώθηση και την ανάπτυξη θεματικών 
αδελφοποιήσεων μεταξύ των μελών τους, 
αλλά και με πόλεις από όλη την υπόλοιπη 
Ευρωπαϊκή Ένωση.  
 
Το έργο Pro-I3T (Providing Information 
Tools on Thematic Twinning) θα ξεκινήσει 
στις 9 Ιανουαρίου 2012 και θα έχει διάρκεια 
12 μήνες. Κατά τη διάρκεια του έργου, 
Τοπικές και Περιφερειακές Αρχές από όλη 
την Ευρώπη θα εκπαιδευτούν στο πώς να 
ορίζουν θεματικές προτεραιότητες για 
Ευρωπαϊκά έργα, να διατυπώνουν σωστά τις 
ιδέες τους, να βρίσκουν εταίρους και να 
σχεδιάζουν στοχευμένες ενέργειες. 
 
Για να γίνει αυτό, θα προσφερθεί στους 
συμμετέχοντες λεπτομερής πληροφόρηση 
και κατάρτιση σχετικά με το πρόγραμμα 
«Ευρώπη για τους πολίτες», καθώς και ένας 
λεπτομερής κατάλογος με όλα τα άλλα 
ευρωπαϊκά προγράμματα που μπορούν να 
χρηματοδοτήσουν τις δράσεις τους. 15 
ολοκληρωμένοι θεματικοί οδηγοί (για την 
εκπαίδευση και τη νεολαία, τον πολιτισμό 
και τα μέσα ενημέρωσης, την απασχόληση  
 

 
και τις κοινωνικές υποθέσεις, την έρευνα 
και ανάπτυξη, τη βιομηχανία και τις 
επιχειρήσεις, τις εξωτερικές σχέσεις και την 
αναπτυξιακή βοήθεια, το εμπόριο, την 
ενέργεια, το περιβάλλον, τις μεταφορές, τη 
δημόσια υγεία και την προστασία των 
καταναλωτών, τη δικαιοσύνη και τις 
εσωτερικές υποθέσεις, την τεχνολογία της 
πληροφορίας, τη γεωργία και την αλιεία) 
θα συνταχθούν στα ελληνικά και στα 
αγγλικά.  
 
Κάθε οδηγός θα περιλαμβάνει: α) 
πληροφορίες για τη δομή και τη λειτουργία 
της ΕΕ, β) παρουσίαση του προγράμματος 
«Ευρώπη για τους Πολίτες» και του πώς 
μια ιδέα για έργο ή δράση θα μπορούσε να 
διατυπωθεί σωστά και να χρηματοδοτηθεί 
από το πρόγραμμα, γ) έναν πλήρη 
κατάλογο όλων των άλλων ευρωπαϊκών 
προγραμμάτων που θα μπορούσαν να 
χρηματοδοτήσουν ένα έργο σε αυτό το 
θεματικό πεδίο (π.χ. εκπαίδευση και 
νεολαία) και δ) λεπτομερή μεθοδολογία για 
το πώς μπορεί να ετοιμαστεί και να 
υποβληθεί μία πρόταση χρηματοδότησης 
ενός έργου ή μιας δράσης.  
 

 
 

Δύο εκπαιδευτικά σεμινάρια (ένα στην 
Κύπρο και ένα στις Βρυξέλλες) θα διδάξουν 
τους λειτουργούς των Δήμων και των 
Περιφερειών, πώς να χρησιμοποιούν το 
παρεχόμενο πληροφοριακό υλικό και πώς 
να χρηματοδοτούν καλύτερα τις δράσεις 
τους. 
 
Το έργο Pro-I3T θα συγχρηματοδοτηθεί 
από το «Μέτρο 2.2. Μέτρα υποστήριξης» 
του προγράμματος «Ευρώπη για τους 
πολίτες», το οποίο αποτελεί εργαλείο για 
την ανάπτυξη της ποιότητας των σχεδίων 
που υποβάλλονται στο πλαίσιο της δράσης 
1 «Ενεργοί πολίτες για την Ευρώπη» του 
προγράμματος. Για περισσότερες 
πληροφορίες:_http://eacea.ec.europa.eu/c
itizenship/index_en.php.  
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Οι προτεραιότητες της 
Δανικής Προεδρίας 
 
Η Δανία αναλαμβάνει την Προεδρία του 
Συμβουλίου της ΕΕ, από την 1η Ιανουαρίου 
2012 και για τους επόμενους έξι μήνες. Στις 
βασικές προτεραιότητες της Δανικής 
Προεδρίας περιλαμβάνεται η αποκατάσταση 
της εμπιστοσύνης των αγορών στην 
ευρωπαϊκή οικονομία, η ενίσχυση της 
δημοσιονομικής πειθαρχίας και η 
ολοκλήρωση του πολυετούς δημοσιονομικού 
πλαισίου για την περίοδο 2014-2020. 
 
Επίσης, η νέα Προεδρία θα αναλάβει 
πρωτοβουλίες που θα επιδιώκουν την 
προσαρμογή της ενιαίας αγοράς στην 
ψηφιακή εποχή, την προώθηση της 
βιώσιμης και «πράσινης» ανάπτυξης, καθώς 
και την αποτελεσματικότερη επιτήρηση των 
εξωτερικών συνόρων της ΕΕ. 
 

 
 
Με την κρίση του ευρώ να είναι σε εξέλιξη, 
η ανάληψη της Προεδρίας της ΕΕ από τη 
Δανία συμπίπτει με μια από τις 
δυσκολότερες στιγμές της ιστορίας της 
Ένωσης. Καθώς η Δανία δεν είναι μέλος της 
ευρωζώνης, προτίθεται να κρατήσει 
διακριτική στάση σε αυτή τη δύσκολη 
κατάσταση, αλλά θα προσπαθήσει να 
κρατήσει τις χώρες της ΕΕ ενωμένες - να 
καταστεί «γέφυρα σε ταραγμένα νερά» 
όπως περιέγραψε ο Δανός υπουργός 
ευρωπαϊκών υποθέσεων κ. Nikolai 
Wammen. 
 
Το τωρινό κλίμα μιας παρατεινόμενης κρίσης 
έρχεται σε έντονη αντίθεση με την τελευταία 
Προεδρία της Δανίας το 2002, μια περίοδο 
ευρωπαϊκής αισιοδοξίας λόγω της 
πρόσφατης, τότε, εισαγωγής του ευρώ και 
των προετοιμασιών για τη μεγάλη 
διεύρυνση. Πρόκειται για την έβδομη 
Προεδρία της Δανίας, που εντάχθηκε στις 
Ευρωπαϊκές Κοινότητες το 1973 μαζί με το 
Ηνωμένο Βασίλειο και την Ιρλανδία. 

 
Η Προεδρία αποτελεί μεγάλη πρόκληση για 
την κα Helle Thorning-Schmidt, που 
εκλέχθηκε πρώτη γυναίκα πρωθυπουργός 
της Δανίας, με την «Κόκκινη Συμμαχία» 
της να νικά οριακά την κυβερνώσα 
κεντροδεξιά κυβέρνηση τον Οκτώβριο. Η 
κα Helle Thorning-Schmidt ηγείται μιας 
κυβέρνησης 4 κομμάτων με 89 έδρες σε 
σύνολο 179, με την αντιπολίτευση να έχει 
86 έδρες. 
 
Οι εκλογές σηματοδότησαν μια μικρή αλλά 
σημαντική νίκη για την ευρωπαϊκή 
ολοκλήρωση, καθώς η κα Helle Thorning-
Schmidt, απόφοιτος του Κολλεγίου της 
Ευρώπης, απέσυρε τους διασυνοριακούς 
ελέγχους που εισήχθησαν εκ νέου από την 
προηγούμενη κυβέρνηση και δεσμεύθηκε 
επίσης, να αποσύρει κάποιες «εξαιρέσεις» 
(opt-outs) της χώρας της από τις πολιτικές 
της ΕΕ. 
  

 
 

Παρά τη φιλοευρωπαϊκή της στάση, 
φαίνεται ότι η ατζέντα της Δανικής 
προεδρίας θα επισκιαστεί από την 
οικονομική κρίση. Οι Δανοί έχουν 
καταστήσει σαφές ότι δεν πρόκειται να 
διαδραματίσουν κεντρικό ρόλο στην 
επίλυση της κρίσης χρέους και πιο 
συγκεκριμένα στην εκπόνηση της νέας 
συνθήκης για την εφαρμογή 
δημοσιονομικής πειθαρχίας. 
  
Ωστόσο ελπίζουν να προωθήσουν ζητήματα 
που είναι σημαντικά για αυτούς. Αυτά είναι 
η βελτίωση των περιβαλλοντικών 
προτύπων της ΕΕ και η πρόοδος στις 
διαπραγματεύσεις για τον ευρωπαϊκό 
προϋπολογισμό 2014-2020. 
 
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να 
επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της Δανικής 
Προεδρίας: http://eu2012.dk/en/EU-and-
the-Presidency. 
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93η Σύνοδος Ολομέλειας της 
Επιτροπής των Περιφερειών 
 
Στις 14 και 15 Δεκεμβρίου 
πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες η 93η 
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 μέλη τους κ. 
Κώστα Χατζηκακού, Δημοτικό Σύμβουλο 
Αμμοχώστου και κ. Δήμο Γιάγκου, Πρόεδρο 
Κοινοτικού Συμβουλίου Αγίας Ειρήνης 
Κερύνειας και Πρόεδρο της Ένωσης 
Κοινοτήτων Επαρχίας Κερύνειας.  
 
Τα κυριότερα θέματα της ημερήσιας 
διάταξης ήταν οι προτεραιότητες της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το 2012, ο 
μελλοντικός προϋπολογισμός της ΕΕ και 
φυσικά, ο ζωτικός ρόλος των Δήμων και των 
Περιφερειών για την επίτευξη βιώσιμης 
ανάπτυξης.  
 
Κατά την παρουσίαση της γνωμοδότησης 
σχετικά με το πολυετές δημοσιονομικό 
πλαίσιο μετά το 2013 που προτάθηκε από 
την Επιτροπή τον περασμένο Ιούνιο, με 
εισηγήτρια την κα Flo Clucas, έγιναν 
αναφορές στους όρους μακροοικονομική 
αιρεσιμότητα, ευρωομόλογα και φόρος επί 
των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών. 
 
Ο Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, 
κ. Maros Sefcovic, αρμόδιος για τις 
διοργανικές σχέσεις και τη διοίκηση, 
παρουσίασε στα μέλη της ΕτΠ το πρόγραμμα 
εργασίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και 
ανέφερε πως η ΕΕ πρέπει πρωτίστως να 
αντιμετωπίσει τα άμεσα προβλήματα, αλλά 
δεν μπορεί να θέσει σε αναμονή τις 
μακροπρόθεσμες μεταρρυθμίσεις. Πρόσθεσε 
όμως ότι είναι απαραίτητη η συμβολή των 
Τοπικών και Περιφερειακών Αρχών για να 
αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη εκ μέρους 
των πολιτών.  
 
Αμέσως μετά την παρέμβαση του Επιτρόπου, 
τα μέλη υιοθέτησαν ψήφισμα με θέμα 
«Πολιτικές προτεραιότητες της ΕτΠ για το  
 
 

 
2012 βάσει του νομοθετικού προγράμματος 
και των εργασιών της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής», όπου κάνουν ξεκάθαρες τις 
απαιτήσεις τους, εκφράζουν την 
ικανοποίησή τους για τη διατήρηση μιας 
πολιτικής για τη συνοχή όλων των 
περιφερειών της Ένωσης, αλλά και τη λύπη 
του για τη μείωση του διαθέσιμου 
προϋπολογισμού για την πολιτική αυτή, 
όπως παρουσιάζεται στην πρόταση για το 
πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο 2014-
2020. 
  
Την Πέμπτη 15 Δεκεμβρίου, τα μέλη της 
ΕτΠ υποδέχτηκαν επίσης τον Ευρωπαίο 
Επίτροπο, κ. Janez Potocnik, αρμόδιο για 
το περιβάλλον, ο οποίος με αφορμή την 
υιοθέτηση της γνωμοδότησης της ΕτΠ 
σχετικά με τη διάσκεψη βιώσιμης 
ανάπτυξης, αναφέρθηκε στη διάσκεψη 
Ρίο+20 που θα πραγματοποιηθεί την 
επόμενη χρονιά.  
 
Ο κ. Potocnik υπενθύμισε πως ήδη πολλές 
από τις παρατηρήσεις της ΕτΠ έχουν 
συμπεριληφθεί στην επίσημη 
διαπραγματευτική θέση της ΕΕ για τη 
διάσκεψη του Ρίο και τόνισε τη σημασία 
που έχει η διασφάλιση της πλήρους 
συμμετοχής των αυτοδιοικητικών αρχών σε 
κάθε νέα διεθνή συμφωνία.  
 
Την ίδια μέρα ακολούθησε τελετή 
παράδοσης του τιμητικού τίτλου της 
Ευρωπαϊκής Πράσινης Πρωτεύουσας από τη 
γερμανική πόλη του Αμβούργου στην 
ισπανική πόλη Vitoria-Gasteiz, πρωτεύουσα 
της Χώρας των Βάσκων, που 
ανακηρύχθηκε νικήτρια του βραβείου για 
το 2012. 

 
Παράθεση δείπνου από την 
Κυπριακή και Ελληνική 
Αντιπροσωπεία στην ΕτΠ 
 
Το βράδυ της Τετάρτης 14 Δεκεμβρίου, 
μετά το πέρας των εργασιών της 93ης 
Συνόδου Ολομέλειας της Επιτροπής των 
Περιφερειών (ΕτΠ), που έλαβε χώρα στις 
Βρυξέλλες, η Κυπριακή Αντιπροσωπεία  
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στην ΕτΠ διοργάνωσε δείπνο από κοινού με 
την Ελληνική Αντιπροσωπεία, όπου είχαν 
την τιμή να υποδεχτούν τον Υπουργό 
Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως της 
Κυπριακής Δημοκρατίας, κ. Λουκά Λουκά, 
καθώς και τους Μόνιμους Αντιπροσώπους 
της Κύπρου και της Ελλάδας στην ΕΕ, κ.κ. 
Κορνήλιο Κορνηλίου και Θεόδωρο 
Σωτηρόπουλο. 
 

 
 
Σε ομιλία του κατά τη διάρκεια του δείπνου, 
ο κ. Γεωργίου, Επικεφαλής της Κυπριακής 
Αντιπροσωπείας στην ΕτΠ, ευχαρίστησε 
όλους τους καλεσμένους για την παρουσία 
τους, καθώς και τα μέλη των δύο 
Αντιπροσωπειών για την άψογη συνεργασία 
που είχαν για άλλη μια χρονιά. Στη συνέχεια 
αναφέρθηκε στα θέματα που απασχολούν 
την Κύπρο και για τα οποία, όπως τόνισε, 
γνωρίζει ότι υπάρχει πάντα η στήριξη και 
συμπαράσταση από την ελληνική πλευρά. 
Πέρα από την προσδοκία όλων για την 
επίλυση του Κυπριακού, τόνισε την 
κατάσταση που περνούμε όλοι λόγω των 
οικονομικών συγκυριών κι ευχήθηκε τη 
γρήγορη εξομάλυνση με τα καλύτερα 
αποτελέσματα για όλους τους Ευρωπαίους. 
Τέλος, αναφέρθηκε στις εξελίξεις στον τομέα 
της ενέργειας και τον αντίκτυπο που θα 
έχουν στην Κύπρο. 
 
Κατά τη διάρκεια του δείπνου παραδόθηκε 
επίσημα η σκυτάλη του Επικεφαλής της 
Ελληνικής Αντιπροσωπείας, από τον κ. 
Δημήτριο Καλογερόπουλο, Δημοτικό 
Σύμβουλο Αιγάλεω στον κ. Γιάννη Σγουρό, 
Περιφερειάρχη Αττικής, ο οποίος  
 
 

 

ευχαρίστησε και τίμησε συμβολικά τον κ. 
Καλογερόπουλο για τις προσπάθειες και το 
ζήλο που επέδειξε όλον αυτόν τον καιρό 
που κατείχε τα ηνία της Ελληνικής 
Αντιπροσωπείας. 
 

Το δέντρο των 
αγνοουμένων στο 
Ευρωκοινοβούλιο 
 
Η πιο τραγική πτυχή του Κυπριακού 
ξεδιπλώθηκε μέσα από εκδήλωση που 
διοργάνωσε στις Βρυξέλλες η 
Ευρωβουλευτής Αντιγόνη Παπαδοπούλου. 
«Η εφαρμογή των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων στην Κύπρο δεν είναι υπό 
διαπραγμάτευση» διαμήνυσε η 
Ευρωβουλευτής στο πλαίσιο της εκδήλωσης, 
που διοργανώθηκε στο κτίριο του 
Ευρωκοινοβουλίου, στις Βρυξέλλες. 
 

 
 
Για πρώτη φορά, με πρωτοβουλία της 
Ευρωβουλευτού στήθηκε στο χώρο του 
Ευρωκοινοβουλίου «Το δέντρο των 
αγνοουμένων», με φωτογραφίες των 
προσώπων που τα ίχνη τους χάθηκαν το 
μαύρο καλοκαίρι του 1974.  
 

 
 
Το μήνυμα της εκδήλωσης ήταν πως σε 
καμία περίπτωση δεν πρόκειται να  
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ξεγράψουμε την πιο τραγική πτυχή του 
κυπριακού προβλήματος, και όπως ανέφερε η 
κα Παπαδοπούλου σε ομιλία της, η Τουρκία 
οφείλει να συμμορφωθεί και να εφαρμόσει 
πλήρως τα ανθρώπινα δικαιώματα στην 
Κύπρο.  
 
Στο πλαίσιο της εκδήλωσης έγινε παρουσίαση 
έργων Κυπρίων καλλιτεχνών, ενώ 
εκπρόσωποι της Επιτροπής Αγνοουμένων 
χαιρέτισαν την εκδήλωση. Χαιρετισμούς 
επίσης απηύθυναν ο αντιπρόεδρος της 
ομάδας των Σοσιαλδημοκρατών κ. Hannes 
Swoboda, η Ευρωβουλευτής των 
Φιλελευθέρων κα Cecilia Wikstrom και οι μη 
εγγεγραμμένοι Ευρωβουλευτές Angelika 
Werthmann από την Αυστρία και ο κ. Lucas 
Hartong από την Ολλανδία. 
 

 
 
Στην εκδήλωση έδωσε το παρόν του ο 
Επικεφαλής του Γραφείου της 
Αντιπροσωπείας την Εκκλησίας της Κύπρου 
στις Βρυξέλλες, Χωρεπίσκοπος Νεαπόλεως, 
κκ Πορφύριος.  
 
Όπως συμβαίνει και σε άλλες περιπτώσεις, 
τέτοιες εκδηλώσεις προκαλούν το έντονο 
ενδιαφέρον των τουρκικών κύκλων στις 
Βρυξέλλες, οι οποίοι καταγράφουν και 
αναλύουν όλα τα τεκταινόμενα. 
 

Πολιτική συνοχής 2014-
2020 
 
Στις 15 Δεκεμβρίου, ο κ. Johannes Hahn, 
Επίτροπος Περιφερειακής Πολιτικής, σε 
σεμινάριο που διοργανώθηκε με θέμα το 
νομοθετικό πακέτο για τη μελλοντική 
πολιτική συνοχής, ανακοίνωσε ότι το Κοινό  
Στρατηγικό Πλαίσιο (που θα συντονίζει τα 
 
 

 
ταμεία πολιτικής συνοχής, αγροτικής 
ανάπτυξης, θάλασσας και αλιείας) 
αναμένεται στα τέλη Ιανουαρίου, ενώ την 
περίοδο Φεβρουάριος – Απρίλιος 2012 θα 
δοθεί η δυνατότητα ανοικτής 
διαβούλευσης.  

 
Όπως ανέφερε ο κ. Hahn, είναι η πρώτη 
φορά που θα γίνει στρατηγική χρήση και 
αξιοποίηση των κονδυλίων και γι’ αυτό 
θεωρεί ότι είναι πρωτίστης σημασίας η 
ποιότητα και ο καλύτερος συντονισμός και 
ακολουθεί η νομική παράμετρος, στην 
οποία επιμένουν το Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο.  
 
Επανέλαβε δε ότι πρέπει να διασφαλιστεί 
ό,τι έχει προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
μέχρι σήμερα και θα ασκήσει όση πίεση 
μπορεί, για να αποφευχθούν πιθανές 
μονομερείς αλλαγές, εις βάρος δηλαδή 
μερικών περιφερειών. 
 
Ο κ. Hahn τόνισε επίσης ότι αναγνωρίζει 
ότι υπάρχει χάσμα μεταξύ κάποιων 
περιφερειών και μάλιστα πολύ μεγαλύτερο 
από ότι δείχνουν οι μετρήσεις και 
συμφώνησε ότι πρέπει να δοθεί βοήθεια σε 
αυτές που τη χρειάζονται.  
 
Άλλωστε, ανάμεσα στους λόγους που η 
Επιτροπή πρότεινε αλλαγές για την περίοδο 
2014-2020 είναι η επίτευξη των στόχων 
της Στρατηγικής «Ευρώπη 2020» για 
έξυπνη, διατηρήσιμη και χωρίς 
αποκλεισμούς ανάπτυξη, η μεγιστοποίηση 
του αντικτύπου της ευρωπαϊκής 
χρηματοδότησης και η έμφαση στα 
αποτελέσματα.  
 
Τέλος, αναφέρθηκε στην πολυεπίπεδη 
διακυβέρνηση και στο ρόλο των Τοπικών 
και Περιφερειακών Αρχών, ο οποίος έχει 
συμπεριληφθεί στις προτάσεις της 
Επιτροπής, ώστε να αναγνωριστεί και να 
λαμβάνεται υπόψη η άποψή τους σε εθνικό 
επίπεδο, αλλά και να δημιουργηθούν 
συνεργασίες και εταιρικές σχέσεις. Σε αυτό 
το σημείο όμως, διευκρίνισε ότι πρέπει να 
υπάρχει και το ανάλογο ενδιαφέρον από 
αυτά τα επίπεδα. 
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Πρόγραμμα Διασυνοριακής 
Συνεργασίας- 2η πρόσκληση 
υποβολής προτάσεων  
 
Το Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας 
ENPI Mediterranean Sea Basin προκήρυξε 
στις 21 Δεκεμβρίου τη δεύτερη Πρόσκληση 
Υποβολής Προτάσεων Έργων (Standard 
Projects) με καταληκτική ημερομηνία της 
1ης Φάσης, την 29η Φεβρουαρίου 2012. Η 
πρόσκληση αφορά όλες τις προτεραιότητες 
του Προγράμματος και έχει συνολικό 
προϋπολογισμό περίπου 62.8 εκ. ευρώ. 
 
Το Πρόγραμμα έχει σαν κύριο στόχο να 
συμβάλει στην προώθηση της βιώσιμης και 
αρμονικής συνεργασίας στην περιοχή της 
Μεσογειακής Λεκάνης αξιοποιώντας πλήρως 
τις ενδογενείς δυνατότητες της περιοχής 
και αντιμετωπίζοντας τις κοινές προκλήσεις.  
 
Στο Πρόγραμμα συμμετέχουν 7 κράτη μέλη 
της ΕΕ (Κύπρος, Ελλάδα, Ισπανία, 
Πορτογαλία, Ιταλία, Γαλλία και Μάλτα) και 
7 μη κράτη μέλη της ΕΕ (Παλαιστινιακή 
Αρχή, Ιορδανία, Λίβανος, Ισραήλ, 
Αίγυπτος, Τυνησία και Συρία). Σημειώνεται 
ότι σύμφωνα με απόφαση της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής, η συμμετοχή Κρατικών φορέων 
από τη Συρία δεν επιτρέπεται προς το 
παρόν. 
 
Ο συνολικός προϋπολογισμός του 
Προγράμματος ανέρχεται περίπου στα 200 
εκ. ευρώ και το ποσοστό 
συγχρηματοδότησης από την EE φθάνει 
μέχρι και το 90%. Στο Πρόγραμμα 
δύνανται να συμμετέχουν Δημόσιοι Φορείς 
συμπεριλαμβανομένων των Αρχών Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης, Φορείς Δημοσίου και 
Ιδιωτικού Δικαίου και Διεθνείς Οργανισμοί. 
 
Το Πρόγραμμα έχει τις ακόλουθες 
προτεραιότητες και μέτρα:  
 
1. Προώθηση της κοινωνικο-οικονομικής 

ανάπτυξης και της βελτίωσης των 
περιοχών (€6.4 εκ). 

2. Προώθηση της περιβαλλοντικής 
αειφορίας σε επίπεδο Λεκάνης (€8.9 εκ). 

  
3. Προώθηση καλύτερων όρων για την 

εξασφάλιση της κινητικότητας (€15.7 
εκ) προσώπων, αγαθών και κεφαλαίων.  

4. Προώθηση του πολιτιστικού διαλόγου 
και της τοπικής διακυβέρνησης (€31.8). 

 
Όσοι φορείς ενδιαφέρονται να καταθέσουν 
προτάσεις πρέπει να υποβάλουν το Concept 
Note (Σύνοψη της Πρότασης) μέχρι τις 29 
Φεβρουαρίου 2012, όπως περιγράφεται 
στον Οδηγό για τους Αιτητές. Το κείμενο 
της πρόσκλησης, το πρότυπο έγγραφο για 
το Concept Note, ο Οδηγός και οι Όροι 
Εντολής έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα 
http://www.enpicbcmed.eu/en/index.php?xsl
=867&s=183780&v=2&c=5887&vd=1&t=1, 
καθώς και στην ιστοσελίδα των 
Διαρθρωτικών Ταμείων και του Ταμείου 
Συνοχής του Γραφείου Προγραμματισμού: 
www.structuralfunds.org.cy/edafikisinergas
ia.  
 
Δικαίωμα υποβολής προτάσεων (full 
application form) θα έχουν οι Επικεφαλείς 
Εταίροι, οι προτάσεις των οποίων θα έχουν 
προεπιλεγεί από την Επιτροπή 
Παρακολούθησης του Προγράμματος, αφού 
αυτές τύχουν αξιολόγησης από την 
Επιτροπή Επιλογής των Έργων και 
ανεξάρτητους αξιολογητές που θα 
προσλάβει το Πρόγραμμα. Η καταληκτική 
ημερομηνία για την υποβολή της τελικής 
πρότασης θα ανακοινωθεί αφού 
ολοκληρωθεί η προαναφερόμενη 
διαδικασία. 
 
Για περισσότερες διευκρινίσεις 
παρακαλείστε όπως επικοινωνήσετε με τις 
λειτουργούς του Γραφείου 
Προγραμματισμού κα Λίτσα Κάστανου 
(τηλ.: 22602890) και κα Κωνσταντία 
Κωνσταντίνου (τηλ.: 22602949) ή με την 
Κοινή Διαχειριστική Αρχή του 
Προγράμματος (τηλ.: 00390706062482, 
email: enpi.projects@regione.sardegna.it) 
το αργότερο 7 μέρες πριν την καταληκτική 
ημερομηνία για την υποβολή του Concept 
Note. Επίσης, για τυχόν απορίες μπορείτε 
να αποτείνεστε στην επίσημη ιστοσελίδα 
του Προγράμματος στο τμήμα Questions & 
Answers. 
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Υπογραφή Συμβολαίων του 
Σχεδίου Περιοχής για το 
Κέντρο της Λευκωσίας  
 
Υπογράφηκαν στις 23 Δεκεμβρίου τα 
Συμβόλαια του Σχεδίου Περιοχής για το 
Κέντρο της Λευκωσίας, μεταξύ της 
Δημάρχου Λευκωσίας κας Ελένης Μαύρου 
και του κ. Ανδρέα Μαρκίδη, Διευθυντή της 
εταιρείας SKM Colin Buchanan, που εδρεύει 
στο Λονδίνο. Παρόντες ήταν οι Κύπριοι 
συνεργάτες της πιο πάνω εταιρείας για το 
συγκεκριμένο έργο. 
 

 
 
Το κόστος της μελέτης ανέρχεται σε 
€138.000,00, πλέον ΦΠΑ και θα πληρωθεί 
από πόρους του Δήμου Λευκωσίας. Η 
εκπόνηση της μελέτης αναμένεται να 
αρχίσει αμέσως και να ολοκληρωθεί τέλος 
Σεπτεμβρίου 2012. Θα ακολουθήσει μια 
περίοδος υιοθέτησης της μελέτης με βάση 
τις πρόνοιες του Περί Πολεοδομίας Νόμου. 
 
Ο γενικός στόχος της ανάθεσης είναι ο 
καθορισμός συγκεκριμένης δυναμικής 
αναπτυξιακής στρατηγικής, ικανής να 
προωθήσει το ρόλο του αστικού κέντρου 
σαν το επίκεντρο δραστηριοτήτων, στα 
πλαίσια ολόκληρης της πόλης.  
 
Μεταξύ άλλων που συνήθως πραγματεύεται 
ένα Σχέδιο Περιοχής, η μελέτη θα 
περιλαμβάνει και τα εξής: 
• Χωρικό σχεδιασμό για την ανάπτυξη του 

κέντρου: ενοποιημένη πρόταση για 
αύξηση πυκνότητας σε συσχετισμό με 
μέτρα κυκλοφοριακής ύφεσης, μείωση 
των απαιτήσεων σε ιδιωτικούς χώρους 
στάθμευσης και αναβάθμιση της 
ποιότητας του σχεδιασμού του  
 

 
περιβάλλοντος της περιοχής του 
Κέντρου 

• Πολιτικές για διαχείριση της πολιτιστικής 
κληρονομιάς ως ένα πραγματικά 
σημαντικό συγκριτικό πλεονέκτημα του 
κέντρου της πόλης 

• Καθορισμό Ειδικών Ζωνών 
Προτεραιότητας που θα προορίζονται για 
συγκεκριμένου τύπου αναπτύξεις, καθώς 
και προετοιμασία ολοκληρωμένων 
καθοδηγητικών πλαισίων σχεδιασμού για 
τις επιλεγμένες περιοχές 

• Συγκεκριμένες προτάσεις για νέους 
μηχανισμούς και μέτρα εφαρμογής της 
πολεοδομικής στρατηγικής, τα οποία θα 
είναι εφαρμόσιμα στην Κυπριακή 
πραγματικότητα  

• Καθορισμό σχεδίου προβολής κατά τη 
διάρκεια σχεδιασμού και υλοποίησης των 
έργων προτεραιότητας 

• Μηχανισμούς ενεργοποίησης του 
ιδιωτικού τομέα και ειδικές διευθετήσεις 
για δημόσιους - ιδιωτικούς 
συνεταιρισμούς. 

 
Η μελέτη θα διεξαχθεί υπό την εποπτεία 
κοινής επιτροπής του Δήμου Λευκωσίας και 
του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως 
και λαμβάνοντας ως βάση την Πολεοδομική 
στρατηγική και τις επιμέρους πολιτικές, 
όπως αυτές εκφράζονται στο ισχύον Τοπικό 
Σχέδιο Λευκωσίας και τις πολιτικές που 
συμφωνήθηκαν στα πλαίσια της μελέτης 
«New Vision for the core of Nicosia».  
 
Παραχωρήθηκαν 51 
υποτροφίες από το Δήμο 
Λαπήθου 
 
Ο Δήμος Λαπήθου και το Πολιτιστικό 
Ίδρυμα Λαπήθου διοργάνωσαν στις 27 
Δεκεμβρίου, στην Αίθουσα Εκδηλώσεων 
«Σόλων Τριανταφυλλίδης» των Κεντρικών 
Γραφείων της Τράπεζας Κύπρου στην Αγία 
Παρασκευή στη Λευκωσία, εκδήλωση κατά 
την οποία παραχωρήθηκαν υποτροφίες – 
χορηγίες σε 51 πρωτοετείς φοιτητές που 
έχουν καταγωγή τη Λάπηθο.  
 
Το πρόγραμμα της εκδήλωσης 
περιελάμβανε ομιλία εκ μέρους των 
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διοργανωτών από το Δήμαρχο Λαπήθου και 
Πρόεδρο του Πολιτιστικού Ιδρύματος 
Λαπήθου, κ. Άθω Ελευθερίου, χαιρετισμό 
εκ μέρους του Υπουργού Παιδείας και 
Πολιτισμού από την Ανώτερη Λειτουργό 
Εκπαίδευσης στη Διεύθυνση Ανώτερης και 
Ανώτατης Εκπαίδευσης, κα Αθανασία 
Νικολαΐδου και χαιρετισμό από τον 
Πανιερώτατο Μητροπολίτη Κυρηνείας κ.κ. 
Χρυσόστομο. Αντιφώνηση έγινε από τη 
φοιτήτρια Δδα Γεωργία Χρίστου. 
Παρουσιάστηκε επίσης το Δημοτικό 
Συμβούλιο Νεολαίας Λαπήθου, από τον 
Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου 
Νεολαίας κ. Γιάννο Κρεμμό. 
 

 
 
Στην ομιλία του, ο Δήμαρχος Λαπήθου κ. 
Άθως Ελευθερίου αφού καλωσόρισε τους 
παρευρισκομένους, απευθυνόμενος προς 
τους φοιτητές ανέφερε μεταξύ άλλων και 
τα ακόλουθα: «…Θέλουμε για ακόμη μια 
φορά με αυτή την ευκαιρία, να 
διαβεβαιώσουμε όλους σας, πως θα 
συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε πρώτα και 
κύρια για την επανένωση της πατρίδας μας 
και την επιστροφή μας στην αγαπημένη μας 
κωμόπολη σε συνθήκες ασφάλειας και 
αξιοπρέπειας, χωρίς κατοχικά στρατεύματα 
και εποίκους και με κατοχυρωμένα τα 
ανθρώπινα δικαιώματα και τις βασικές 
ελευθερίες όλων των Κυπρίων.  
 
Μέχρι να επιτευχθεί αυτός ο στόχος, θα 
συνεχίσουμε, την προσφορά και 
δραστηριότητα μας στηριζόμενοι και στη 
δική σας συμβολή και βοήθεια, για τη 
διατήρηση άσβεστης της μνήμης της 
κατεχόμενης κωμόπολής μας και της 
πολιτιστικής μας κληρονομιάς.  
 
 

 
Εσείς η νέα γενιά, αποτελείτε τη 
φυσιολογική συνέχεια του δικού μας έργου. 
Εσείς θα αναλάβετε σύντομα το μέλλον 
αυτού του τόπου και αυτού του λαού, που η 
ιστορία το θέλει να αγωνίζεται ακατάπαυστα 
σε άνισους αγώνες για την ελευθερία και τη 
δικαίωσή του. Η μόρφωση σας, θα 
αποτελέσει για σας ένα επιπλέον πολύτιμο 
εφόδιο, το οποίο συνδυασμένο με τις αρχές 
και τις ηθικές αξίες που διδαχθήκατε από το 
σχολείο, την κοινωνία και τις οικογένειές 
σας, θα σας καταστήσει ικανούς να πάρετε 
τη σκυτάλη από τους γονείς σας, για να 
γράψετε τη δική σας ιστορία.  
 
Το έργο που σας αναμένει δεν είναι εύκολο. 
Ο δρόμος που θα βαδίσετε θα είναι πολύ 
δύσκολος. Θα είναι τραχύς και ανηφορικός. 
Μη σας πτοούν όμως οι δυσκολίες. Μη σας 
φοβίζει το άγνωστο. Στη ζωή τίποτα δεν 
επιτυγχάνεται χωρίς προσπάθεια και κόπο. 
Οπλισμένοι με θάρρος και αυτοπεποίθηση, 
πρέπει να εργαστείτε σκληρά για να 
πετύχετε τους στόχους και τις επιδιώξεις 
σας. Εμείς σας διαβεβαιώνουμε πως σ’ αυτή 
σας την προσπάθεια θα έχετε την αμέριστη 
υποστήριξη και βοήθειά μας…» 
 

 
 
Αναφερόμενος στα δέκα χρόνια προσφοράς 
του από τη θέση του Δημάρχου, ο κ. 
Ελευθερίου μεταξύ άλλων ανέφερε: «…Στη 
δεκαετία που μαζί διανύσαμε, έδωσα όλες 
μου τις δυνάμεις για να εμπλουτίσω και να 
αναβαθμίσω τη δραστηριότητα του Δήμου 
μας και την προσφορά του στους 
Λαπηθιώτες. Για να ενισχύσω τον κοινό μας 
αγώνα για Λευτεριά και Επιστροφή. Για να 
αναδείξω την αίγλη και όλα όσα συνθέτουν 
το μεγαλείο της κωμόπολής μας μέσα στις 
δύσκολες συνθήκες της προσφυγιάς. 
Επιγραμματικά θα ήθελα να αναφέρω, την 
καθιέρωση αντικατοχικών εκδηλώσεων, την 
ενίσχυση της διαφώτισης για το Κυπριακό 
εντός και εκτός Κύπρου, την ίδρυση του 
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Δημοτικού Συμβουλίου Νεολαίας και του 
Πολιτιστικού Ιδρύματος Λαπήθου, την 
έκδοση της εφημερίδας «τα νέα της 
Λαπήθου», τη δημιουργία μητρώου των 
Λαπηθιωτών, μουσείου για τις Λαϊκές 
Τέχνες της Λαπήθου, αρχείου με χιλιάδες 
έγγραφα για τη Λάπηθο, τη λειτουργία 
ιστοσελίδας, δανειστικής βιβλιοθήκης, την 
επίδοση υποτροφιών σε φοιτητές και 
βοηθημάτων σε δυσπραγούντες 
Λαπηθιώτες, την καθιέρωση αρκετών 
εκδηλώσεων και αρκετά άλλα, που λόγω 
χρόνου δεν θα αναφέρω. Εύχομαι ο νέος 
Δήμαρχος και το νέο Δημοτικό Συμβούλιο, 
τους οποίους συγχαίρω για την εκλογή 
τους, να συνεχίσουν και να αναβαθμίσουν 
ακόμα περισσότερο αυτήν τη 
δραστηριότητα…». 
 
Στο χαιρετισμό της η Ανώτερη Λειτουργός 
Εκπαίδευσης στη Διεύθυνση Ανώτερης και 
Ανώτατης Εκπαίδευσης κα Αθανασία 
Νικολαΐδου, μεταξύ άλλων ανέφερε: «... Η 
μικρή μας πατρίδα Κύπρος, που βιώνει 
συνθήκες κατοχής και προσφυγιάς εδώ και 
37 χρόνια, έχει το δικαίωμα να ατενίζει το 
μέλλον με ελπίδα και αισιοδοξία. Στη 
διαμόρφωση αυτού του μέλλοντος, εσείς τα 
νέα παιδιά θα είστε πρωτεργάτες και οι 
βασικοί συντελεστές. Ευχή όλων μας είναι 
σύντομα να μπορέσετε να 
πραγματοποιήσετε τις ευγενικές σας 
επιδιώξεις και τα όνειρά σας σε μια 
πραγματικά ελεύθερη και επανενωμένη 
Κύπρο. Η σημερινή εκδήλωση αποτελεί την 
καλύτερη απόδειξη ότι η πολιτεία σας 
εμπιστεύεται και σας επιβραβεύει, με τη 
βεβαιότητα ότι θα συνεχίσετε να εργάζεστε 
και να αγωνίζεστε, ώστε να φανείτε 
αντάξιοι των προσδοκιών της…»  
 
Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με 
καλλιτεχνικό πρόγραμμα από το Αστρινίδειο 
Ωδείο Κύπρου και δεξίωση. Συμμετείχαν οι: 
Προκόπης Προκοπίου στην κιθάρα, Νάσια 
Γεωργίου και Αγγελική Γεωργίου στο 
τραγούδι. Το πρόγραμμα παρουσίασε η κα 
Ελένη Πιερή, Δημοτική Σύμβουλος του 
Δήμου Λαπήθου. 
 

 

Ο Δήμος Λεμεσού τιμά τον 
Δρα Δημήτρη Κοντίδη 
 
Ο Δήμος Λεμεσού διοργάνωσε στο Δημοτικό 
Μέγαρο εκδήλωση προς τιμήν του Δρος 
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 
την αναγέννηση της Λεμεσού ως παράλιας 
πόλης, τη σύσταση των συνοικιακών 
συμβουλίων, την ανέγερση νέων 
σύγχρονων δημοτικών κατοικιών σε 
συνεργασία με τον ΚΟΑΓ, τη 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 
προσέγγισή του για ό,τι κάνει, την 
προσφορά του προς τα κοινά, τον 
συναινετικό του χαρακτήρα και την 
κοινωνική του ευαισθησία. 
 
Ο Δήμαρχος Λεμεσού, κ. Ανδρέας Χρίστου, 
στον χαιρετισμό του μίλησε μεταξύ άλλων 
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για την αγάπη του τιμώμενου για 
δημιουργία, την πραότητα του χαρακτήρα 
του, το μαχητικό και ανυποχώρητο πνεύμα 
του, το διερευνητικό χαρακτήρα του, την 
πολυσχιδή του προσωπικότητα και την 
προσήλωσή του στο καθήκον. 
 
Σε ό,τι αφορά το Δήμο, τόνισε το 
σημαντικό ρόλο του Δρος Κοντίδη για την 
ανάπλαση του παραλιακού μετώπου και της 
Ακτής Ολυμπίων, την αποκατάσταση 
παλιών και διατηρητέων κτιρίων, τις 
πολιτιστικές στέγες Πάνος Σολομωνίδης και 
οικία Επάρχου, 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.  
 
Στον τ. Δήμαρχο επιδόθηκε από το 
Δήμαρχο ασημένιος δίσκος με το έμβλημα 
του Δήμου και εγχάρακτη αναφορά για τη 
μεγάλη προσφορά του στα πολιτικά, 
κοινωνικά και δημοτικά πράγματα της 
πόλης. 
 

Στήριξη στο Κοινωνικό 
Κατάστημα Αγίου 
Αθανασίου 
 
Μια ευχάριστη έκπληξη περίμενε πριν από 
λίγες μέρες το δήμαρχο Αγίου Αθανασίου κ.  

 
Κυριάκο Χατζηττοφή, αφού το Δημόσιο 
Κοινοτικό Νηπιαγωγείο για ακόμη μια φορά 
γέμισε το Κοινωνικό Κατάστημα με διάφορα 
δώρα τα οποία θα δοθούν μέσω του 
προγράμματος αυτού σε άπορες οικογένειες 
του Δήμου.  
 
Με πρωτοβουλία της διευθύντριας και του 
διδακτικού προσωπικού, τα παιδιά που 
φοιτούν στο Δημόσιο Κοινοτικό 
Νηπιαγωγείο ετοίμασαν και έφεραν διάφορα 
είδη (τρόφιμα, ρουχισμό, παιχνίδια κ.ά.).  
 

 
 
Ο Δήμαρχος εξέφρασε τη συγκίνησή του 
για τη χειρονομία αυτή των παιδιών και των 
οικογενειών τους και διαβεβαίωσε όλους 
του παρευρισκόμενους πως τα δώρα αυτά 
θα δοθούν σε οικογένειες που τα έχουν 
ανάγκη για να περάσουν όσο πιο όμορφα 
μπορούν τις μέρες των Χριστουγέννων, ενώ 
αναφέρθηκε και στο έργο το οποίο επιτελεί 
εδώ και ένα χρόνο το Κοινωνικό Κατάστημα 
και οι λειτουργοί του. 
 
 

 
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/DocumentList-

Δημοτικά_Νέα,1,Greek 
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• Ένωση Δήμων Κύπρου 
Τελ: +357 22 445170 
Φαξ: +357 22 677230 
e-mail: endeky@cytanet.com.cy 
http://www.ucm.org.cy/  

 
Γραφείο Βρυξελλών 
Τελ: +32 2 213 8110  
Φαξ: +32 2 213 8111  
e-mail: brussels@ucm.org.cy 

 
• Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου της Κυπριακής 

Δημοκρατίας 
http://www.cyprus.gov.cy  

 
• Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Κύπρου στην ΕΕ 

Τηλ: +32 2 735 9015 / 2 741 6745 
Φαξ: +32 2 735 7948 
e-mail: be.cydelegation.eu@mfa.gov.cy  

 
• Συμβούλιο Δήμων και Περιφερειών της 

Ευρώπης. 
Τηλ: + 33 1 44 50 59 59 
Φαξ: + 33 1 44 50 59 60 
 
Γραφείο Βρυξελλών  
Τηλ: + 32 2 511 74 77 
Φαξ: + 32 2 511 09 49 
E-mail : cemr@ccre.org 
http://www.ccre.org/  

 
• Κογκρέσο των Τοπικών και Περιφερειακών 

Αρχών του Συμβουλίου της Ευρώπης 
Τηλ: +33 3 88 41 20 00 
http://www.coe.int/t/Congress/default_en.asp  

 
• Ευρωπαϊκή Επιτροπή 

http://europa.eu/index_el.htm 
 
• Αντιπροσωπεία της Ευρ. Επιτροπής στην 

Κύπρο 
Τηλ: +357 22817770  
Φαξ: +357 22768926 
e- mail: press-rep-cyprus@cec.eu.int 
http://ec.europa.eu/cyprus/index_en.htm  

 
• Επιτροπή των Περιφερειών 

Τηλ: + 32 2 282 2211  
Φαξ: + 32 2 282 2325 
http://www.cor.europa.eu/  

 
• Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 

http://www.europarl.europa.eu/ 
 
Γραφεία Κύπρου  
Τηλ: +357 22 46 06 94 
Φαξ: +357 22 76 77 33 
e-mail: epnicosia@europarl.eu.int 
http://www.europarl.cy/ 

 

• Νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
http://eur-lex.europa.eu/el/index.htm  

• Επίσημη Εφημερίδα 
http://eur-
lex.europa.eu/JOIndex.do?ihmlang=el 

• Σύνοψη της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας 
http://europa.eu/scadplus/scad_el.htm  

• Δίκτυο πληροφόρησης για την ΕΕ 
http://ec.europa.eu/europedirect/index_el.htm 

• Ιστορικά αρχεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
http://www.iue.it/ECArchives/EN/Index.shtml  

• Το Δελτίο της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
http://europa.eu/bulletin/el/welcome.htm  

• Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 
http://curia.eu.int/el/index.htm  

• Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή 
http://eesc.europa.eu/index_el.asp  

• Ο Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής 
http://www.ombudsman.europa.eu/home/e
l/default.htm  

• ΓΔ Περιφερειακής Πολιτικής 
http://ec.europa.eu/comm/regional_policy/i
ndex_en.htm  

• Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος 
http://ec.europa.eu/dgs/environment/index
_el.htm  

• ΓΔ Υγείας και Προστασίας του Καταναλωτή 
http://ec.europa.eu/comm/health/index_el.htm  

• Ευρωπαϊκά Προγράμματα 
http://ec.europa.eu/grants/index_en.htm  

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

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

• 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/  

 

 
 
 

  

 

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΕΠΑΦΕΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ 

mailto:endeky@cytanet.com.cy�
http://www.ucm.org.cy/�
mailto:brussels@ucm.org.cy�
http://www.cyprus.gov.cy/�
mailto:be.cydelegation.eu@mfa.gov.cy�
mailto:cemr@ccre.org�
http://www.ccre.org/�
http://www.coe.int/t/Congress/default_en.asp�
http://europa.eu/index_el.htm�
mailto:press-rep-cyprus@cec.eu.int�
http://ec.europa.eu/cyprus/index_en.htm�
http://www.cor.europa.eu/�
http://www.europarl.europa.eu/�
mailto:epnicosia@europarl.eu.int�
http://www.europarl.cy/�
http://eur-lex.europa.eu/el/index.htm�
http://eur-lex.europa.eu/JOIndex.do?ihmlang=el�
http://eur-lex.europa.eu/JOIndex.do?ihmlang=el�
http://europa.eu/scadplus/scad_el.htm�
http://ec.europa.eu/europedirect/index_el.htm�
http://www.iue.it/ECArchives/EN/Index.shtml�
http://europa.eu/bulletin/el/welcome.htm�
http://curia.eu.int/el/index.htm�
http://eesc.europa.eu/index_el.asp�
http://www.ombudsman.europa.eu/home/el/default.htm�
http://www.ombudsman.europa.eu/home/el/default.htm�
http://ec.europa.eu/comm/regional_policy/index_en.htm�
http://ec.europa.eu/comm/regional_policy/index_en.htm�
http://ec.europa.eu/dgs/environment/index_el.htm�
http://ec.europa.eu/dgs/environment/index_el.htm�
http://ec.europa.eu/comm/health/index_el.htm�
http://ec.europa.eu/grants/index_en.htm�
http://www.twinning.org/�
http://ec.europa.eu/enlargement/candidate-countries/turkey/index_en.htm�
http://ec.europa.eu/enlargement/candidate-countries/turkey/index_en.htm�
http://ec.europa.eu/enlargement/turkish_cypriot_community/index_en.htm�
http://ec.europa.eu/enlargement/turkish_cypriot_community/index_en.htm�
http://www.ucm.org.cy/�

