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ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΡΓΟ 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) ξεκίνησε 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:
1) πληροφορίες για τη δομή και τη
λειτουργία της ΕΕ,
2) παρουσίαση
του
προγράμματος
«Ευρώπη για τους Πολίτες» και του πώς
μια ιδέα για ένα έργο ή δράση θα
μπορούσε να διατυπωθεί σωστά και να
χρηματοδοτηθεί από το πρόγραμμα,
3) 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
4) 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/citizenship/inde
x_en.php.
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Ευρωπαϊκή Διευκόλυνση
«Συνδέοντας την Ευρώπη»
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σε απάντηση των
τρεχουσών οικονομικών και πολιτικών
προκλήσεων, πρότεινε να συμπεριληφθεί
στο
επόμενο
πολυετές
δημοσιονομικό
πλαίσιο για την περίοδο 2014-2020, η
δημιουργία ενός νέου ολοκληρωμένου
μέσου για τις υποδομές, το οποίο θα
χρησιμοποιήσει η ΕΕ για να επενδύσει στους
τομείς προτεραιότητας των Μεταφορών, της
Ενέργειας
και
των
Τηλεπικοινωνιών.
Πρόκειται για τη Διευκόλυνση «Συνδέοντας
την Ευρώπη».
Αυτές
οι
επενδύσεις είναι
αποφασιστικής
σημασίας για να
επιτύχει η ΕΕ
τους
στόχους
που έθεσε στη στρατηγική «Ευρώπη 2020»
και τους στόχους «20-20-20» στους τομείς
της
ενεργειακής
και
της
κλιματικής
πολιτικής.
Τα
50
δισ.
ευρώ
του
προϋπολογισμού της Διευκόλυνσης θα
χρησιμοποιηθούν για τη χρηματοδότηση
έργων που καλύπτουν τα κενά και τις
ελλείψεις στον τομέα της ενέργειας, των
μεταφορών της Ευρώπης και την ψηφιακή
τεχνολογία. Επίσης, θα καταστήσει την
οικονομία της Ευρώπης πιο πράσινη, με την
προώθηση καθαρότερων τρόπων μεταφοράς
και
ευρυζωνικών
συνδέσεων
υψηλής
ταχύτητας και με τη διευκόλυνση της
χρήσης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.
Επιπλέον, η χρηματοδότηση για ενεργειακά
δίκτυα θα συμβάλει στην περαιτέρω
ολοκλήρωση
της
εσωτερικής
αγοράς
ενέργειας, στη μείωση της ενεργειακής
εξάρτησης της ΕΕ, στην αύξηση της
ανταγωνιστικότητας, κλπ. Εστιάζοντας στην
έξυπνη, βιώσιμη και πλήρη διασύνδεση των
μεταφορών,
της
ενέργειας
και
των
ψηφιακών
δικτύων,
ο
μηχανισμός
«Συνδέοντας την Ευρώπη» θα βοηθήσει
πραγματικά
στην
ολοκλήρωση
της
ευρωπαϊκής ενιαίας αγοράς.
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Ανοικτός διάλογος με την
κοινωνία, για τα δικαιώματα
του Ευρωπαίου πολίτη
Σειρά επαφών με διάφορες κοινωνικές
ομάδες στην Κύπρο, αλλά και συναντήσεις
στις
Βρυξέλλες
πραγματοποιεί
η
Ευρωβουλευτής Αντιγόνη Παπαδοπούλου,
στο πλαίσιο του διαλόγου για ετοιμασία της
έκθεσης του Ευρωκοινοβουλίου με θέμα
«2013: Ευρωπαϊκό έτος των πολιτών». Η
κα
Παπαδοπούλου
έχει
οριστεί
ως
εισηγήτρια στο συγκεκριμένο θέμα, εκ
μέρους
της
Επιτροπής
Πολιτικών
Ελευθεριών και Εσωτερικών Υποθέσεων.
Σύμφωνα με την κα Παπαδοπούλου, η
συμμετοχική Δημοκρατία είναι απαραίτητο
στοιχείο σε κάθε σύγχρονη Δημοκρατική
κοινωνία.
Γι’
αυτό
καταβάλλεται
προσπάθεια
οι
απόψεις
των
Μη
Κυβερνητικών
Οργανώσεων
(ΜΚΟ),
Κομμάτων
και
άλλων
φορέων
της
Κυπριακής Δημοκρατίας που εκφράζουν
την
Κοινωνία
των
πολιτών,
να
συμπεριληφθούν
στην
έκθεση
του
Ευρωκοινοβουλίου.
Στο πλαίσιο του ανοικτού διαλόγου με την
κοινωνία για την Έκθεση με θέμα «2013:
Ευρωπαϊκό έτος των πολιτών», η κα
Παπαδοπούλου συνδιοργάνωσε με το
Γραφείο του Ευρωκοινοβουλίου στην
Κύπρο στις 13 Ιανουαρίου, στο Γραφείο
του
Ευρωκοινοβουλίου
(Σπίτι
της
Ευρωπαϊκής Ένωσης) στην Λευκωσία,
ακρόαση
στην
οποία
συμμετείχαν
εκπρόσωποι από οργανώσεις νεολαίας και
γυναικών, φορείς προστασίας ανθρωπίνων
δικαιωμάτων, ΜΚΟ, εκπρόσωποι ευπαθών
ομάδων,
καθώς
επίσης
και
πανεπιστημιακοί, τόσο από τα Δημόσια όσο
και τα Ιδιωτικά Πανεπιστήμια της Κύπρου
και κρατικοί αξιωματούχοι που ασχολούνται
με το θέμα.
Το μήνυμα της εκδήλωσης ήταν: «H
συμμετοχική Δημοκρατία είναι απαραίτητο
στοιχείο σε κάθε σύγχρονη Δημοκρατική
κοινωνία»
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Ευρωπαϊκό Έτος Ενεργού
Γήρανσης και Αλληλεγγύης
μεταξύ των Γενεών (2012)
Το Ευρωπαϊκό Έτος Ενεργού Γήρανσης και
Αλληλεγγύης μεταξύ των Γενεών (2012)
επιδιώκει να αυξήσει την ευαισθητοποίηση
σχετικά με τη συμβολή των ατόμων
μεγαλύτερης ηλικίας στην κοινωνία και να
προωθήσει
μέτρα
που
δημιουργούν
καλύτερες
ευκαιρίες
ώστε
τα
άτομα
μεγαλύτερης
ηλικίας
να
παραμείνουν
ενεργά.
Το Ευρωπαϊκό Έτος 2012 καλύπτει τρεις
διαστάσεις της ενεργού γήρανσης:
Η ενεργός γήρανση στην απασχόληση:
Η ενθάρρυνση των ατόμων μεγαλύτερης
ηλικίας
να
εξακολουθήσουν
να
απασχολούνται προϋποθέτει κυρίως τη
βελτίωση των συνθηκών εργασίας και την
προσαρμογή τους στην κατάσταση υγείας
και στις ανάγκες τους, την αναβάθμιση των
δεξιοτήτων τους με την παροχή καλύτερης
πρόσβασης στη διά βίου μάθηση και την
επανεξέταση των συστημάτων φορολόγησης
και παροχών για να διασφαλιστεί ότι
παρέχονται επαρκή κίνητρα για παράταση
του επαγγελματικού βίου.
Συμμετοχή στην κοινωνία: Βελτίωση των
ευκαιριών και των προϋποθέσεων ώστε τα
άτομα μεγαλύτερης ηλικίας να μπορούν να
συμβάλουν στην κοινωνία ως εθελοντές ή
ως οικογενειακοί βοηθοί και να συμμετέχουν
στην κοινωνία, αποφεύγοντας έτσι την
κοινωνική απομόνωση και πολλά από τα
συναφή προβλήματα και κινδύνους.
Ανεξάρτητη διαβίωση: Προώθηση της
υγείας και της προληπτικής ιατρικής με
μέτρα που αυξάνουν τα έτη υγιούς ζωής και
προλαμβάνουν την εξάρτηση, καθώς και
έρευνα ώστε το περιβάλλον (δημόσια κτίρια,
υποδομές, μεταφορές, κτίρια) να γίνουν πιο
φιλικά προς τα άτομα μεγαλύτερης ηλικίας
και να τους επιτρέπουν να παραμένουν κατά
το δυνατόν ανεξάρτητα.
Το Ευρωπαϊκό Έτος αποσκοπεί στην
ενθάρρυνση όλων των υπευθύνων χάραξης
πολιτικής
και
των
ενδιαφερόμενων
παραγόντων να αναλάβουν συγκεκριμένες
δεσμεύσεις σχετικά με την ενεργό γήρανση
και να λάβουν σχετικά μέτρα για την
επίτευξη αυτών των στόχων.
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Οι δεσμεύσεις μπορούν να δημοσιευθούν
στο δικτυακό τόπο του Ευρωπαϊκού Έτους.
Θα οργανωθούν σε εθνικό και ευρωπαϊκό
επίπεδο, δράσεις επικοινωνίας με το ευρύ
κοινό,
με
τους
ενδιαφερόμενους
παράγοντες, με τους φορείς λήψης
αποφάσεων και με τους δημοσιογράφους.

Πρόσφατα, η Επιτροπή παρουσίασε μια νέα
έρευνα Ευρωβαρόμετρου, που δείχνει πως
το 71% των Ευρωπαίων γνωρίζουν ότι ο
πληθυσμός της Ευρώπης γηράσκει, αλλά
μόνο το 42% ανησυχεί γι’ αυτή την
εξέλιξη.
Αυτό έρχεται σε έντονη αντίθεση με τις
αντιλήψεις
των
υπευθύνων
χάραξης
πολιτικής, οι οποίοι βλέπουν τη γήρανση
του πληθυσμού ως σημαντική πρόκληση.
Για τους περισσότερους πολίτες, τα άτομα
ηλικίας 55 ετών και άνω διαδραματίζουν
σημαντικό ρόλο σε βασικούς τομείς της
κοινωνίας. Ποσοστό μεγαλύτερο από το
60% πιστεύει ότι θα πρέπει να έχουμε τη
δυνατότητα
να
συνεχίσουμε
να
εργαζόμαστε
μετά
την
ηλικία
συνταξιοδότησης και το ένα τρίτο δηλώνει
ότι οι ίδιοι θα ήθελαν να παρατείνουν τον
επαγγελματικό τους βίο. Εκπλήσσει το
γεγονός ότι τα άτομα που είναι πιο κοντά
στη συνταξιοδότηση είναι πιθανότερο να
συμμερίζονται την άποψη αυτή απ’ ότι η
νεότερη γενιά.

Η έρευνα του Ευρωβαρόμετρου καλύπτει
πέντε τομείς: συνολικές αντιλήψεις για την
ηλικία και για τα άτομα μεγαλύτερης
ηλικίας· τα άτομα μεγαλύτερης ηλικίας
στον χώρο εργασίας· συνταξιοδότηση και
συντάξεις·
εθελοντική
εργασία
και
υποστήριξη των ατόμων μεγαλύτερης
ηλικίας σ’ ένα περιβάλλον φιλικό γι’ αυτά.
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Η Επιτροπή προτρέπει την
Κύπρο και την Ελλάδα να
καθαρίσουν χωματερές
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτρέπει την Κύπρο
και την Ελλάδα να συμμορφωθούν με τις
απαιτήσεις της νομοθεσίας της ΕΕ περί
χώρων υγειονομικής ταφής αποβλήτων,
στην Κύπρο και στα ελληνικά νησιά Ζάκυνθο
και Κέρκυρα.
Οι χωματερές που λειτουργούν κατά
παράβαση της ενωσιακής νομοθεσίας περί
αποβλήτων αποτελούν σοβαρή απειλή για
την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον.
Βάσει πρότασης του αρμόδιου για το
περιβάλλον επιτρόπου, κου Janez Potocnik,
η
Επιτροπή
απευθύνει
αιτιολογημένες
γνώμες και ζητά από την Ελλάδα και την
Κύπρο να συμμορφωθούν εντός δύο μηνών.
Εάν δεν το πράξουν, η Επιτροπή μπορεί να
αποφασίσει να παραπέμψει τις υποθέσεις
στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Στην Κύπρο διαπιστώθηκε ότι πολλές
χωματερές λειτουργούν κατά παράβαση της
νομοθεσίας περί αποβλήτων της ΕΕ. Στο
διάστημα που μεσολάβησε από τότε που
κινήθηκαν οι παρούσες διαδικασίες επί
παραβάσει, έχει σημειωθεί πρόοδος με την
παύση λειτουργίας και την αποκατάσταση
πολλών χωματερών, καθώς και με τη
δημιουργία
κατάλληλου
συστήματος
διαχείρισης αποβλήτων.
Ωστόσο, η Επιτροπή θεωρεί ότι έξι
χωματερές συνεχίζουν να λειτουργούν κατά
παράβαση της νομοθεσίας της ΕΕ. Οι εν
λόγω έξι χωματερές εξακολουθούν να
απορροφούν το σύνολο των απορριμμάτων
των Δήμων Λευκωσίας και Λεμεσού,
δεδομένου
ότι
δεν
έχουν
ακόμη
κατασκευαστεί επαρκείς υποδομές υποδοχής
αποβλήτων σε αυτούς τους δύο Δήμους.
Στην
Ελλάδα
απευθύνονται
δύο
αιτιολογημένες γνώμες. Η πρώτη αφορά
χωματερή που βρίσκεται μέσα στο Εθνικό

01/2012

Θαλάσσιο Πάρκο Ζακύνθου. Η δεύτερη
υπόθεση σε σχέση με την Ελλάδα αφορά τη
χωματερή στο Τεμπλόνι της Κέρκυρας.
Είναι γνωστό ότι η χωματερή αυτή
λειτουργεί χωρίς άδεια και αποτελεί σοβαρή
απειλή για τη δημόσια υγεία και το
περιβάλλον.
Η ευρωπαϊκή νομοθεσία για τα απόβλητα:
Η οδηγία 1999/31/ΕΚ περί υγειονομικής
ταφής των αποβλήτων αποτελεί νομοθετική
πράξη καίριας σημασίας για την πρόληψη ή
τη μείωση, κατά το δυνατόν, των
αρνητικών επιπτώσεων στο περιβάλλον από
την υγειονομική ταφή αποβλήτων, καθ’
όληn τη διάρκεια του κύκλου ζωής των
χωματερών. Σύμφωνα με την οδηγία περί
υγειονομικής ταφής των αποβλήτων, οι
υφιστάμενες χωματερές πρέπει να πληρούν
ορισμένους
όρους
προκειμένου
να
συνεχίσουν να λειτουργούν. Στόχος στης
νομοθεσίας
είναι
η
προστασία
της
ανθρώπινης υγείας και του περιβάλλοντος
από
τις
επιβλαβείς
επιδράσεις
της
συλλογής,
μεταφοράς,
αποθήκευσης,
επεξεργασίας και τελικής διάθεσης των
αποβλήτων.
Τρέχοντα στατιστικά στοιχεία σχετικά με τις
παραβάσεις γενικώς είναι διαθέσιμα στην
ιστοσελίδα:_http://ec.europa.eu/environm
ent/legal/implementation_en.htm.

Οργανικά απόβλητα
Οι προκλήσεις σχετικά με τη διαχείριση των
αποβλήτων είναι πολλές εφόσον το θέμα
των αποβλήτων χρειάζεται άμεσα δράση
και
προγραμματισμό,
διαφορετικά
οι
κάτοικοι Λευκωσίας Λεμεσού και Πάφου θα
κληθούν να πληρώσουν ψηλές χρεώσεις
σκουπιδιών με τη λειτουργία των νέων
ΧΥΤΥ.
Τα οργανικά απόβλητα στο σύνολό τους
αποτελούνται από τα φυτικά και ζωικά
κατάλοιπα κουζίνας και μαγειρευμένα
φαγητά, κλαδεύματα, γρασίδι και ξηρά
φύλλα και κλαδιά.
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Η
σωστή
διαχείριση
των
οργανικών
αποβλήτων μπορεί να μας δώσει πρώτης
τάξεως λίπασμα με τη διαδικασία της
κομποστοποίησης και ενέργεια μέσω της
παραγωγής βιοαερίου.
Υπάρχουν και άλλα σοβαρά πλεονεκτήματα
όταν
αυτά
δεν
καταλήγουν
σε
σκυβαλότοπους, όπως για παράδειγμα η
μείωση των εξόδων της Τοπικής Αρχής,
καθώς και της τροφής που μπορούν να
βρουν ποντικοί και άλλα τρωκτικό και της
απελευθέρωσης αερίων του θερμοκηπίου
λόγω σήψης.
Για τους πιο πάνω λόγους, η Ευρωπαϊκή
Ένωση μας έχει υποχρεώσει με την Οδηγία
1999/31/ΕΚ να μειώσουμε στο 50% τα
οργανικά απόβλητα που φτάνουν στους
σκουπιδότοπους τον Ιούνιο του 2012 και
στο 35% τον Ιούλιο του 2016.
Υπάρχουν απλές και δοκιμασμένες μέθοδοι
για να μειώσουμε τα οργανικά απόβλητα
που καταλήγουν στους σκουπιδότοπους:
Κομποστοποίηση: Μια πολύ διαδεδομένη
πρακτική είναι η μετατροπή των πράσινων
οργανικών αποβλήτων σε λίπασμα με τη
μέθοδο της λιπασματοποίησης γνωστής
επίσης και σαν composting. Η προώθηση της
κομποστοποίησης βοηθά σημαντικά στη
μείωση των οργανικών αποβλήτων που
καταλήγουν στις χωματερές.
Υπάρχουν δύο συστήματα που μπορεί να
προωθηθούν παράλληλα, η κομποστοποίηση
στο σπίτι και η συλλογή των υλικών σε
κεντρικό σημείο για επεξεργασία.
Μέτρα που μπορεί να υιοθετηθούν από τις
Τοπικές Αρχές, είναι η επιδότηση στην
αγορά κάδων με ένα συγκεκριμένο ποσό, η
παραχώρηση δωρεάν κάδων, η κατασκευή
κάδων από παλέττες ή βαρέλια και η
παραχώρησή
τους
σε
όσους
πολίτες
ενδιαφέρονται. Είναι όμως απαραίτητο
κοντά σε μεγάλες αστικές περιοχές να
λειτουργήσουν μεγάλα κεντρικά συστήματα
κομποστοποίησης.
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Η Τοπική Αρχή αναλαμβάνει τη συλλογή
και μεταφορά των κλαδεμάτων από τα
δέντρα των δρόμων και των πάρκων, τα
οποία διαφορετικά θα κατέληγαν στο
σκουπιδότοπο,
σε
κεντρικό
σημείο
κομποστοποίησης.
Μπορεί επίσης να γίνει και ξεχωριστή
συλλογή κλαδευμάτων σε συγκεκριμένες
μέρες ή/και εποχές για να μεταφερθούν
στην κεντρική κομποστοποίηση.
Μια τέτοια ιδιωτική επιχείρηση λειτουργεί
τώρα στη βιομηχανική περιοχή Γερίου αλλά
υπάρχουν
και
επιχειρήσεις
που
θρυμματίζουν τα υλικά επί τόπου.
Υπολείμματα κουζίνας εστιατορίων: Σε
εστιατόρια
και
ξενοδοχεία,
η
κομποστοποίηση ζωικών και φυτικών
αποβλήτων, μπορεί να γίνει με ειδικό
αυτόματο επεξεργαστή όπως αυτούς που
χρησιμοποιούνται στο εξωτερικό αλλά και
από ένα εστιατόριο στην Κύπρο. Το
συγκεκριμένο εστιατόριο δεν παράγει
καθόλου απόβλητα και τέτοιες προσπάθειες
πρέπει να ενθαρρύνονται.
Συλλογή Οργανικών αποβλήτων: Αν
είναι όμως να πετύχουμε τους στόχους μας
θα πρέπει επειγόντως να προχωρήσουμε με
τη
συλλογή
όλων
των
οργανικών
αποβλήτων
(ζωικών
και
φυτικών
υπολειμμάτων κουζίνας) από ξεχωριστούς
κάδους που οι πολίτες θα βγάζουν έξω μαζί
με τα άλλα ανακυκλώσιμα υλικά.
Οι μονάδες παραγωγής βιοαερίου, οι οποίες
διαθέτουν και παστερίωση, μπορούν να
δεχτούν τέτοια απόβλητα για παραγωγή
ηλεκτρισμού.
Η λειτουργία ενός ΧΥΤΥ σε μια επαρχία
επιβάλλει τη λήψη μέτρων μείωσης των
αποβλήτων,
όπως
τη
συλλογή
των
οργανικών αποβλήτων, διαφορετικά οι
χρεώσεις των σκυβάλων θα αυξηθούν πολύ
όπως έχει ήδη γίνει στις περιοχές Λάρνακας
και Αμμοχώστου όπου λειτούργησε το
πρώτο ΧΥΤΥ.
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Μέγαρο Πολιτισμού Κύπρου
Με ανακοίνωσή του, ο Δήμος Λευκωσίας
χαιρετίζει την έγκριση της χορηγίας της ΕΕ
για το Μέγαρο Πολιτισμού Κύπρου, του
μεγαλύτερου έργου πολιτιστικής υποδομής
στη χώρα μας. Όπως τονίζει η ανακοίνωση
του Δήμου Λευκωσίας, καθίσταται τώρα η
ανάγκη
να
προχωρήσουμε
με
συντονισμένες ενέργειες και γρήγορους
ρυθμούς για την έναρξη των εργασιών
υλοποίησης του έργου.
Η δημιουργία ενός τόσο σημαντικού έργου
στο κέντρο της Λευκωσίας που είναι
σήμερα η μόνη ευρωπαϊκή πρωτεύουσα
που δε διαθέτει παρόμοιους χώρους
καλλιτεχνικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων, αποτελεί τον πρώτο εκτεταμένο
πολιτιστικό
πυρήνα,
τη
μεγαλύτερη
πολιτιστική υποδομή στον τόπο μας.
Το Μέγαρο θα λειτουργήσει ως πυρήνας
παραγωγής τέχνης και πολιτισμού και θα
καταστεί ένα βήμα ενθάρρυνσης νέων και
προβολής
καταξιωμένων
Κυπρίων
δημιουργών με εμβέλεια σε όλη την Κύπρο
αλλά και στο εξωτερικό. Η πολιτιστική του
παρέμβαση θα είναι καθοριστική για την
ουσιαστική αναβάθμιση των τεχνών και του
πολιτισμού στην Κύπρο.
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ληφθούν όλα τα επιπρόσθετα μέτρα ώστε η
Λευκωσία να αποκτήσει την αναγκαία
υποδομή,
οδικό
δίκτυο,
σύγχρονες
συνδέσεις αστικών μέσων μεταφοράς,
χώρους αναψυχής, ξενοδοχεία κλπ, για να
δεχθεί τον κόσμο που θα την επισκέπτεται
και να γίνει φιλόξενη στους κατοίκους και
τους επισκέπτες της.
Από τη δική του πλευρά, ο Δήμος
Λευκωσίας δηλώνει ότι θα προβεί σε όλες
τις αναγκαίες ενέργειες για τα θέματα που
βρίσκονται στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων
του και θα συνεργαστεί με όλους τους
φορείς για να γίνει το έργο πραγματικότητα
και να βελτιωθεί η Λευκωσία.

Επανέκδοση βιβλίου για τη
Λακατάμια
Ο Δήμος Λακατάμιας προχώρησε πρόσφατα
σε επανέκδοση του βιβλίου για τη
Λακατάμια: «Λακατάμια μια πράσινη πόλη»,
με
συγγραφέα
τον
κ.
Χρυσόστομο
Περικλέους. Πρόκειται για ένα βιβλίο
πολυτελείας με σκληρό εξώφυλλο, που
αριθμεί 204 σελίδες, με πλούσιο ιστορικό
και φωτογραφικό υλικό για τη Λακατάμια.

Το κτιριακό σύμπλεγμα του Μεγάρου,
δηλαδή η πλατεία, ο υπόγειος χώρος
στάθμευσης και το πάρκο, αποτελούν μέρος
του Τοπικού Σχεδίου Λευκωσίας και θα
εξυπηρετούν
όλους
τους
δημότες,
βελτιώνοντας την ποιότητα ζωής των
πολιτών. Το κτίριο θα καταστεί σημείο
αναφοράς για την πρωτεύουσα.
Η λειτουργία του θα το αναδείξει ως το
σημαντικότερο μοχλό στην ανάπτυξη της
Λευκωσίας, θα προσφέρει νέες λειτουργίες
στην πόλη και μεγάλο αριθμό θέσεων
εργασίας, εξειδικευμένων και μη, ενώ θα
εισάξει σίγουρα την πόλη μας στο διεθνή
χάρτη με θετικές επιπτώσεις στην οικονομία
της.
Είναι

ακόμη

αναγκαίο

από

τώρα

να
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Τα κείμενα δίνονται τόσο στην Ελληνική
όσον και στην Αγγλική γλώσσα και
περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων πληροφορίες
που αφορούν τα γεωγραφικά και ιστορικά
στοιχεία της πόλης, το περιβάλλον, τη
σύγχρονη ιστορία, τους πνευματικούς
δημιουργούς,
τις
εκκλησίες
και
παρεκκλήσια, καθώς και την οικονομική
ανάπτυξη της Λακατάμιας.
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Εκπαιδευτικά Προγράμματα
για Παιδιά Ηλικίας 5 - 12
ετών στη Λευκωσία
Το Δημοτικό Κέντρο Τεχνών Λευκωσίας, σε
συνεργασία
με
το
Ίδρυμα
Πιερίδη,
ανακοίνωσε την έναρξη Εκπαιδευτικών
Προγραμμάτων για Παιδιά Ηλικίας 5-12
ετών.

Η τιμή πώλησης του βιβλίου είναι €20, και
οι
ενδιαφερόμενοι
μπορούν
να
το
προμηθευτούν από το ταμείο του Δήμου
Λακατάμιας
και
από
επιλεγμένα
Βιβλιοπωλεία.

Γιορτή των ελληνικών
γραμμάτων
Η
Επιτροπή
Πολιτισμού
του
Δήμου
Αραδίππου διοργανώνει την καθιερωμένη
γιορτή των Ελληνικών Γραμμάτων με
ομιλήτρια την Δρα Σταυρούλα Φιλίππου,
Λέκτορα του Τμήματος Επιστημών της
Αγωγής του Πανεπιστημίου Κύπρου. Η
εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 7
Φεβρουαρίου 2012 και ώρα 7.00 μ.μ. στην
αίθουσα εκδηλώσεων του Δ’ Δημοτικού
Σχολείου Αραδίππου.

Στα εκπαιδευτικά προγράμματα, τα παιδιά
θα έχουν τη δυνατότητα να παρατηρήσουν
και να συζητήσουν σύγχρονα έργα τέχνης
και εγκαταστάσεις, να αναπαραστήσουν τις
ιδέες τους με παιχνίδι παντομίμας, να
ζωγραφίσουν,
να
δημιουργήσουν
εγκαταστάσεις που θα τις συγκρίνουν με
αυτές του καλλιτέχνη και να αναπτύξουν τις
ιδέες τους, τις εντυπώσεις τους και την
κριτική τους.

Παρακαλούνται όσοι ενδιαφέρονται να
συμμετέχουν,
να
απευθυνθούν
για
κρατήσεις
θέσεων
στο
τηλέφωνο:
22797400, Δευτέρα με Παρασκευή από τις
8.00 – 14.00.
Το θέμα της ομιλίας είναι «Η αξία των
γραμμάτων και η αξία μιας Γιορτής των
Γραμμάτων:
σύγχρονα
ζητήματα
εκπαίδευσης και αγωγής».
Η εκδήλωση θα περιλαμβάνει καλλιτεχνικό
πρόγραμμα από παιδιά των εκπαιδευτηρίων
της πόλης μας, ενώ παράλληλα θα γίνει
απόδοση
τιμών
σε
αφυπηρετήσαντες
εκπαιδευτικούς,
καθώς
και
βράβευση
μαθητών που πέτυχαν παγκύπρια ή
παγκόσμια διάκριση στους τομείς των
γραμμάτων, της μουσικής και των τεχνών.

Το μηνιαίο ενημερωτικό δελτίο της
Ένωσης Δήμων Κύπρου εκδίδεται
μόνο σε ηλεκτρονική μορφή.
Εάν μέχρι τώρα δεν έχετε προσθέσει
την ηλεκτρονική σας διεύθυνση στη
λίστα παραληπτών των
ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΝΕΩΝ, μπορείτε να το
κάνετε μέσω της ιστοσελίδας:
http://www.ucm.org.cy/DocumentListΔημοτικά_Νέα,1,Greek
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ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΕΠΑΦΕΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ
• Ένωση Δήμων Κύπρου
Τελ: +357 22 445170
Φαξ: +357 22 677230
e-mail: endeky@cytanet.com.cy
http://www.ucm.org.cy/
Γραφείο Βρυξελλών
Τελ: +32 2 213 8110
Φαξ: +32 2 213 8111
e-mail: brussels@ucm.org.cy
• Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου της Κυπριακής
Δημοκρατίας
http://www.cyprus.gov.cy
• Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Κύπρου στην ΕΕ
Τηλ: +32 2 735 9015 / 2 741 6745
Φαξ: +32 2 735 7948
e-mail: be.cydelegation.eu@mfa.gov.cy
• Συμβούλιο Δήμων και Περιφερειών της
Ευρώπης.
Τηλ: + 33 1 44 50 59 59
Φαξ: + 33 1 44 50 59 60
Γραφείο Βρυξελλών
Τηλ: + 32 2 511 74 77
Φαξ: + 32 2 511 09 49
E-mail : cemr@ccre.org
http://www.ccre.org/
• Κογκρέσο των Τοπικών και Περιφερειακών
Αρχών του Συμβουλίου της Ευρώπης
Τηλ: +33 3 88 41 20 00
http://www.coe.int/t/Congress/default_en.asp

• Ευρωπαϊκή Επιτροπή
http://europa.eu/index_el.htm
• Αντιπροσωπεία της Ευρ. Επιτροπής στην
Κύπρο
Τηλ: +357 22817770
Φαξ: +357 22768926
e- mail: press-rep-cyprus@cec.eu.int
http://ec.europa.eu/cyprus/index_en.htm
• Επιτροπή των Περιφερειών
Τηλ: + 32 2 282 2211
Φαξ: + 32 2 282 2325
http://www.cor.europa.eu/
• Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
http://www.europarl.europa.eu/
Γραφεία Κύπρου
Τηλ: +357 22 46 06 94
Φαξ: +357 22 76 77 33
e-mail: epnicosia@europarl.eu.int
http://www.europarl.cy/

• Νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
http://eur-lex.europa.eu/el/index.htm
• Επίσημη Εφημερίδα
http://eurlex.europa.eu/JOIndex.do?ihmlang=el
• Σύνοψη της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας
http://europa.eu/scadplus/scad_el.htm
• Δίκτυο πληροφόρησης για την ΕΕ

http://ec.europa.eu/europedirect/index_el.htm

• Ιστορικά αρχεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης

http://www.iue.it/ECArchives/EN/Index.shtml

• Το Δελτίο της Ευρωπαϊκής Ένωσης
http://europa.eu/bulletin/el/welcome.htm
• Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
http://curia.eu.int/el/index.htm
• Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή
http://eesc.europa.eu/index_el.asp
• Ο Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής
http://www.ombudsman.europa.eu/home/e
l/default.htm
• ΓΔ Περιφερειακής Πολιτικής
http://ec.europa.eu/comm/regional_policy/i
ndex_en.htm
• Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος
http://ec.europa.eu/dgs/environment/index
_el.htm
• ΓΔ Υγείας και Προστασίας του Καταναλωτή
http://ec.europa.eu/comm/health/index_el.htm

• Ευρωπαϊκά Προγράμματα
http://ec.europa.eu/grants/index_en.htm
• Διδυμοποιήσεις Πόλεων
http://www.twinning.org/

• Ενταξιακή πορεία της Τουρκίας
http://ec.europa.eu/enlargement/candidate
-countries/turkey/index_en.htm
• Σχέσεις της ΕΕ με την Τουρκοκυπριακή
κοινότητα:
http://ec.europa.eu/enlargement/turkish_c
ypriot_community/index_en.htm

ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΝΕΑ
Μηνιαίο Ενημερωτικό Δελτίο της
Ένωσης Δήμων Κύπρου
Υπεύθυνος Έκδοσης: Γιάννης Αντωνιάδης
Υπεύθυνος Ύλης: Φάνης Παντελογιάννης

Συνδρομές και Επικοινωνία:

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

