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ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΡΓΟ Pro-I3T: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ
ΣΤΙΣ ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ, 22-24 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2012
Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, η Ένωση
Δήμων Κύπρου μέσω του Γραφείου της στις
Βρυξέλλες, διοργανώνει μια εκπαιδευτική
επίσκεψη στην «Πρωτεύουσα της ΕΕ»
προκειμένου
οι
συμμετέχοντες
να
εξοικειωθούν με την πραγματικότητα των
Βρυξελλών, να γνωρίσουν το εκεί Γραφείο
μας και τις δράσεις του, αλλά και να
ενημερωθούν
για
τις
δυνατότητες
χρηματοδοτήσεων και άλλων δράσεων σε
ευρωπαϊκό επίπεδο.
Σκοπός
της
επίσκεψης
είναι
οι
συμμετέχοντες,
εκμεταλλευόμενοι
τη
δυνατότητα που τους παρέχει η Ένωση
Δήμων μέσω του Γραφείου Βρυξελλών, να
γνωρίσουν από κοντά τους Ευρωπαϊκούς
Οργανισμούς, τους Λειτουργούς τους και
τις μεθόδους εργασίας τους, αλλά και να
επικεντρώσουν την προσοχή τους σε
συγκεκριμένα θέματα και επαφές που οι
ίδιοι επιθυμούν σύμφωνα με τα καθήκοντά
τους στους Δήμους.

Η φετινή επίσκεψη απευθύνεται πρώτιστα
στους νεοεκλεγέντες Δημάρχους αλλά και
τους νέους Δημοτικούς Γραμματείς των
Δήμων
της
Κύπρου.
Το
διάστημα
παραμονής
των
συμμετεχόντων
στις
Βρυξέλλες
θα
περιλαμβάνει
δύο
διανυκτερεύσεις
και
αναμένεται
να
πραγματοποιηθεί από τις 22 έως τις 24
Οκτωβρίου 2012.

Διευκρινίζεται ότι όλα τα έξοδα των
συμμετεχόντων (αεροπορικά, διαμονή και
διατροφή) καλύπτονται από την Ένωση
Δήμων Κύπρου, μέσω του Ευρωπαϊκού
Έργου Pro-I3T (www.proi3t.eu), το οποίο
έχει εξασφαλίσει το Γραφείο Βρυξελλών της
Ένωσης
Δήμων,
και
το
οποίο
συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή
Ένωση,
μέσω
του
Ευρωπαϊκού
προγράμματος «Ευρώπη για τους Πολίτες».
Υπενθυμίζουμε, ότι το ευρωπαϊκό έργο
Pro-I3T (Providing Information Tools on
Thematic
Twinning),
προωθεί
τη
συνεργασία της Ένωσης Δήμων Κύπρου με
τη Συνέλευση των Περιφερειών της
Ευρώπης (Σ.Π.Ε.), για την προώθηση και
την ανάπτυξη θεματικών αδελφοποιήσεων
μεταξύ των μελών τους, αλλά και με πόλεις
από όλη την υπόλοιπη Ευρωπαϊκή Ένωση.
Στα πλαίσια του ευρωπαϊκού αυτού έργου,
θα πραγματοποιηθούν υπό την αιγίδα της
Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της
δύο
εκδηλώσεις.
Η
πρώτη
θα
ΕΕ
πραγματοποιηθεί στις 11 Σεπτεμβρίου 2012
στη Λευκωσία. Η δεύτερη εκδήλωση θα
πραγματοποιηθεί στις 23 Οκτωβρίου 2012
στις Βρυξέλλες. Οι συμμετέχοντες θα
εκπαιδευτούν στη χρήση ευρωπαϊκών
προγραμμάτων και κονδυλίων (ειδικά του
ευρωπαϊκού προγράμματος «Ευρώπη για
τους Πολίτες»), θα διερευνήσουν τις
δυνατότητες ανάπτυξης αδελφοποιήσεων
μεταξύ των μελών τους και με Δήμους από
την υπόλοιπη ΕΕ, ενώ παράλληλα θα
συζητήσουν
τις
προκλήσεις
και
τις
δυνατότητες
της
μελλοντικής
προγραμματικής
περιόδου
2014-2020.
Στην εκδήλωση αυτή θα λάβουν μέρος όλοι
οι
συμμετέχοντες
της
εκπαιδευτικής
επίσκεψης του έργου Pro-I3T.
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95η Σύνοδος Ολομέλειας της
Επιτροπής των Περιφερειών
Στις 3 και 4 Μαΐου 2012, η Αντιπροσωπεία
της Κύπρου στην Επιτροπή των Περιφερειών
Σύνοδο
(ΕτΠ)
συμμετείχε
στην
95η
Ολομέλειας και είχε την τιμή να υποδεχτεί
τον κ. Van Rompuy, Πρόεδρο του
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, ο οποίος μίλησε
για τη μεγαλύτερη δημοσιονομική κρίση της
Ευρώπης τα τελευταία 70 χρόνια, αλλά και
τα σημάδια ανάκαμψης που διαπιστώνονται
τους τελευταίους μήνες.

Κατά την παρέμβασή του, ο κ. Rompuy
σχολίασε πως «δεν εξυγιαίνουμε για να
νιώσουμε καλύτερα, αλλά για να πετύχουμε
πιο δυνατή οικονομική ανάπτυξη και νέες
θέσεις απασχόλησης». Μάλιστα σημείωσε
πως τα ευρωπαϊκά όργανα είναι αυτά που
θέτουν τον προσανατολισμό, αλλά οι
Τοπικές και Περιφερειακές Αρχές (ΤΠΑ)
έχουν συχνά την ευθύνη της εφαρμογής και
εκτέλεσης των προγραμμάτων. Ζήτησε
μάλιστα τις ιδέες και προτάσεις των κρατών
μελών εν όψει της Συνόδου του Συμβουλίου
τον προσεχή Ιούνιο, όπου θα συζητηθούν
πιθανές αναπτυξιακές πολιτικές, καθώς και
το ενδεχόμενο έκδοσης ευρω-ομολόγων για
τη χρηματοδότηση μεγάλων αναπτυξιακών
έργων.
Τα μέλη της ΕτΠ εξέφρασαν με τη σειρά
τους το φόβο πως η ανέχεια και η απώλεια
της ελπίδας θα έχουν καταστροφικές
συνέπειες
για
τα
κράτη
μέλη
της
Ευρωπαϊκής Ένωσης και επεσήμαναν ότι οι
ευρωπαϊκές χρηματοδοτήσεις αποτελούν
πηγή δύναμης για όλες τις πόλεις και
περιφέρειες της Ευρώπης. Υιοθέτησαν δε
τέσσερις γνωμοδοτήσεις που παρουσιάζουν
λεπτομερώς τις θέσεις των ΤΠΑ σχετικά με
τα Διαρθρωτικά Ταμεία.
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Πρόκειται για τις γνωμοδοτήσεις που
αφορούν τον Γενικό Κανονισμό για τα
ταμεία του Κοινού Στρατηγικού Πλαισίου,
το
Ευρωπαϊκό
Ταμείο
Περιφερειακής
Ανάπτυξης,
το
Ευρωπαϊκό
Κοινωνικό
Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής.
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την Κυπριακή
Αντιπροσωπεία
είχε
η
εξέταση
της
γνωμοδότησης
του
κου
Stanislaw
Szwabski,
με
θέμα
«Στρατηγική
Διεύρυνσης και κυριότερες προκλήσεις
2011-2012», η οποία έκανε λόγο για τις
προσπάθειες
και
την
πρόοδο
των
υποψήφιων προς ένταξη στην ΕΕ χωρών.
Συγκεκριμένα,
για
την
πρόοδο
της
Τουρκίας ως υποψήφιας χώρας, ο κ.
Γεωργίου επέστησε την προσοχή σε μία
δίκαιη λύση (έναντι μιας ικανοποιητικής
διευθέτησης) του Κυπριακού, σημείο το
οποίο και συμπεριλήφθηκε στο έγγραφο
της ΕτΠ, όπως φυσικά και η αναφορά στην
αθέτηση των δεσμεύσεων της Τουρκίας
που
απορρέουν
από
το
Πρόσθετο
Πρωτόκολλο της Συμφωνίας Σύνδεσης ΕΚΤουρκίας, κατόπιν εισηγήσεως της κας
Λουκαΐδου.
Τα αποτελέσματα αυτά ικανοποιούν την
Κυπριακή Αντιπροσωπεία στην ΕτΠ, καθώς
η επίλυση του Κυπριακού ζητήματος και η
πλήρης και χωρίς διακρίσεις εφαρμογή του
Πρωτοκόλλου
αποτελούν
συμβατικές
υποχρεώσεις
της
Τουρκίας,
όπως
προβλέπονται από το Διαπραγματευτικό
Πλαίσιο και την Εταιρική Σχέση και
επαναδιατυπώθηκαν στα πλέον πρόσφατα
συμπεράσματα του Συμβουλίου της 5ης
Δεκεμβρίου 2011.
Η Κυπριακή Αντιπροσωπεία στην ΕτΠ
απαρτίστηκε από τον Επικεφαλής κ.
Γεώργιο
Γεωργίου,
Δήμαρχο
Κάτω
Πολεμιδιών και τα μέλη κα Ελένη
Λουκαΐδου,
Δημοτικό
Σύμβουλο
Λευκωσίας,
κ.
Χριστόδουλο
Κώστα
Καττιρτζή, Πρόεδρο Κοινοτικού Συμβουλίου
Κάτω Ζώδιας και κ. Κώστα Χατζηκακού,
Δημοτικό Σύμβουλο Αμμοχώστου.
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Τραγική η οικονομική
κατάσταση των Δήμων μετά
τις Κυβερνητικές περικοπές
Η Εκτελεστική Επιτροπή της Ένωσης Δήμων,
σε ειδική έκτακτη συνεδρία της στις 26
Μαΐου ασχολήθηκε με το θέμα της τραγικής
οικονομικής κατάστασης στην οποία έχουν
περιέλθει οι Δήμοι μετά τις περικοπές τις
οποίες η Κυβέρνηση και η Βουλή έχουν
αποφασίσει για την Τοπική Αυτοδιοίκηση.
Συγκεκριμένα
οι
περικοπές
από
την
Κυβέρνηση που ανέρχονται στο 8.3 % και
στη συνέχεια η αδικαιολόγητη και χωρίς
στόχευση περικοπή επιπλέον 8% από τη
Βουλή, έφερε σε δεινή θέση τη λειτουργία
των Δήμων. Επιπλέον η Κυβέρνηση αθέτησε
δέσμευση της να αντικαταστήσει με ανάλογη
εισφορά την απώλεια του επαγγελματικού
φόρου με ποσόν που ανέρχεται περίπου στα
7 εκατομμύρια.

Στα πιο πάνω πρέπει να προστεθεί και το
γεγονός ότι δημιουργήθηκαν έξι νέοι Δήμοι
χωρίς να ληφθεί καμιά πρόνοια όσον αφορά
τις ανάγκες των Δήμων αυτών, στη βάση
βεβαίως της ίσης μεταχείρισης, πράγμα για
το οποίο η Ένωση Δήμων επιμένει ως θέμα
αρχής.
Η κατάσταση αυτή έχει φέρει την Τοπική
Αυτοδιοίκηση στα όρια απόγνωσης. Αρκετοί
Δήμοι είναι αναγκασμένοι να κηρύξουν
στάση πληρωμών ενώ άλλοι είναι πιθανόν
να προβούν σε περαιτέρω περικοπές σε
ζωτικούς τομείς όπως της Κοινωνικής
Πρόνοιας, της Υγείας και της Καθαριότητας,
που αφορούν την ίδια την ποιότητα της
ζωής του πολίτη.
Το θέμα αυτό σίγουρα θα επηρεάσει
περαιτέρω και τις συνθήκες εργοδότησης
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τόσο στην καθημερινή λειτουργία των
Δήμων, όσο και στα έργα ανάπτυξης.
Πρέπει επίσης να ληφθούν υπ’ όψη τα
αυξημένα λειτουργικά και άλλα έξοδα των
Δήμων και οι υποχρεώσεις για αποπληρωμή
δανείων.
Η Εκτελεστική Επιτροπή της ΄Ενωσης
Δήμων καλεί την Πολιτεία και τα Κόμματα
να
αποφασίσουν
τι
είδους
Τοπική
Αυτοδιοίκηση επιδιώκουν στα πλαίσια της
Ενωμένης Ευρώπης, όπου η Τοπική και
Περιφερειακή
Aνάπτυξη
αποτελεί
ακρογωνιαίο λίθο Πολιτικής.
Η διαβούλευση με την Πολιτεία και τα
αρμόδια όργανα της έχει αρχίσει από καιρό
και με βάση την υπόσχεση τόσον της
Εκτελεστικής Εξουσίας όσον και της
αρμόδιας
Κοινοβουλευτικής
Επιτροπής
Οικονομικών, το θέμα πρέπει να ρυθμιστεί
το αργότερο μέχρι τέλος Μαΐου.
Επισημαίνεται ότι κάθε μέρα που περνά, η
κατάσταση και το κλίμα χειροτερεύουν και
για μερικούς Δήμους η καθυστέρηση
γίνεται μη αναστρέψιμη.
Καλούμε
τους
αρμοδίους
να
αντιμετωπίσουν πλέον χωρίς περαιτέρω
καθυστέρηση το οξύτατο πρόβλημα που
δημιουργείται παραμονές της ανάληψης
της Προεδρίας της ΕΕ από την Κυπριακή
Δημοκρατία, λαμβάνοντας υπόψη και τα
αρνητικά μηνύματα που δίνονται όχι μόνο
εσωτερικά αλλά και προς τα έξω.
Η Τοπική Αυτοδιοίκηση δεν μπορεί πλέον
να αποτελεί μέρος παιγνιδιού διελκυστίνδας
μεταξύ Κυβέρνησης και Βουλής. Αν
υπάρχει κάποια προτεραιότητα για σωτηρία
στην Οικονομία, αυτή σίγουρα πρέπει να
αρχίζει από την τοπική μορφή δημοκρατίας
που είναι η Τοπική Αυτοδιοίκηση.
Η Εκτελεστική Επιτροπή προχωρεί στη
σύγκληση Έκτακτης Παγκύπριας Γενικής
Συνέλευσης στις αμέσως επόμενες μέρες
για ενημέρωση των μελών της και την
τυχόν λήψη των αναγκαίων μέτρων.
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OPEN DAYS – Ευρωπαϊκή
εβδομάδα των περιφερειών
και των δήμων
Η εκδήλωση «OPEN DAYS – Ευρωπαϊκή
εβδομάδα των περιφερειών και των δήμων»
διοργανώνεται κάθε χρόνο από κοινού από
την Επιτροπή των Περιφερειών (ΕτΠ) και τη
Γενική
Διεύθυνση
της
Ευρωπαϊκής
Επιτροπής «Περιφερειακή Πολιτική» (ΓΔ
REGIO). Συγκεντρώνει περίπου 5000-6000
επισκέπτες από όλην την Ευρώπη με σκοπό
την
ανάπτυξη
διαλόγου
για
την
περιφερειακή πολιτική της Ευρωπαϊκής
Ένωσης.
Για φέτος, οργανωμένοι σε 24 περιφερειακές
εταιρικές σχέσεις, οι εταίροι της εκδήλωσης
αριθμούν 50 πόλεις, από τις οποίες 21 είναι
πρωτεύουσες ή περιφέρειες πρωτευουσών,
και 169 περιφέρειες που αντιπροσωπεύουν
την ποικιλομορφία των υποεθνικών αρχών
και εκλογικών περιφερειών της Ευρώπης
(καντόνια,
κομητείες,
κοινότητες,
διαμερίσματα,
επαρχίες,
κρατίδια,
περιφέρειες, δήμοι). Πρόκειται για τον
μεγαλύτερο
αριθμό
συμμετοχών
στην
δεκαετή ιστορία του θεσμού.
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Διευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
και η ΕτΠ.
3. Ένα «Σημείο συνάντησης» που θα
περιλαμβάνει εργαστήρια για την τοπική
ανάπτυξη με την πρωτοβουλία τοπικών
κοινοτήτων,
μία
έκθεση
του
προγράμματος
INTERREG
IVC,
δυνατότητες
δικτύωσης
και
ένα
τηλεοπτικό στούντιο.
4. Ένα
πρόγραμμα
ΜΜΕ
για
τους
δημοσιογράφους των περιφερειακών
μέσων ενημέρωσης.
5. Εκδηλώσεις κοινωνικής δικτύωσης.
Παράλληλα με την εκδήλωση «OPEN DAYS
– Ευρωπαϊκή εβδομάδα των περιφερειών
και των δήμων» που θα πραγματοποιηθεί
στις Βρυξέλλες μεταξύ 8 και 11 Οκτωβρίου,
έχουν
προγραμματιστεί
214
τοπικές
εκδηλώσεις υπό τον τίτλο «Η Ευρώπη στην
περιφέρεια/στον δήμο μου».
Από τον Σεπτέμβριο έως τον Νοέμβριο,
εμπειρογνώμονες από τις ευρωπαϊκές,
εθνικές, περιφερειακές και τοπικές αρχές
θα συζητήσουν τα εξής θέματα: Έξυπνη και
πράσινη ανάπτυξη για όλους. Εδαφική
συνεργασία: ένα πλεονέκτημα για την
Ευρώπη και επίτευξη αποτελεσμάτων. Η
Κύπρος θα φιλοξενήσει φέτος 1 τοπική
εκδήλωση. Το αναλυτικό πρόγραμμα θα
είναι διαθέσιμο στον δικτυακό τόπο OPEN
DAYS στις αρχές Σεπτεμβρίου.
Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να
συμβουλευτείτε τον δικτυακό τόπο:
http://www.opendays.europa.eu

Οι εκδηλώσεις OPEN DAYS που θα
πραγματοποιηθούν
στις
Βρυξέλλες
θα
διαρθρωθούν ως εξής:
1. Εναρκτήρια σύνοδος στο Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο, ταυτόχρονα με σύνοδο
ολομέλειας
της
Επιτροπής
των
Περιφερειών
και
συνεδρίαση
της
περιφερειακής επιτροπής του ΕΚ.
2. Πρόγραμμα με 107 σεμινάρια, εργαστήρια
και συζητήσεις που διοργανώνουν οι
περιφερειακοί
εταίροι,
οι
Γενικές

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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Δημόσια διαβούλευση για
την "Ημέρα της Ευρώπης"
(9η Μαΐου)

Περιβάλλον: Εορτασμός
των 20 ετών προστασίας
της φύσης στην ΕΕ

Η Ευρωπαϊκή Ένωση γιορτάζει και φέτος την
επέτειο από την Δήλωση του Robert
Schuman,
του
Γάλλου
Υπουργού
Εξωτερικών, που πραγματοποιήθηκε στις 9
Μαΐου 1950 και οδήγησε στη δημιουργία του
ευρωπαϊκού
οικοδομήματος,
όπως
το
γνωρίζουμε σήμερα. Η Δήλωση αυτή
θεωρείται ο ακρογωνιαίος λίθος που
οδήγησε στη δημιουργία της Ευρωπαϊκής
Ένωσης.

Στις 21 Μαΐου εορτάστηκε η 20η επέτειος
από τη θέσπιση δύο καίριας σημασίας
μέσων διατήρησης της φύσης και αειφόρου
χρήσης των φυσικών πόρων στην ΕΕ: της
οδηγίας
για
τα
ενδιαιτήματα
(τους
οικοτόπους) και το LIFE, το ενωσιακό
χρηματοδοτικό
πρόγραμμα
για
το
περιβάλλον.

Στο πλαίσιο των εορτασμών, η Ευρωπαϊκή
Επιτροπή καλεί όλους τους πολίτες από
ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση να
συμβάλουν
στον
καθορισμό
του
θεματολογίου για τα επόμενα έτη και στη
διαμόρφωση του μέλλοντος της Ευρώπης με
τη συμμετοχή τους στη μεγαλύτερη στα
χρονικά της ΕΕ δημόσια διαβούλευση για τα
δικαιώματα των πολιτών.
Η διαβούλευση θα διαρκέσει τέσσερις μήνες,
έως τις 9 Σεπτεμβρίου, και κατά το χρονικό
αυτό διάστημα οι πολίτες θα ερωτηθούν
σχετικά με τα εμπόδια που υπάρχουν στην
άσκηση των δικαιωμάτων τους ως πολιτών
της ΕΕ, όταν ταξιδεύουν στην Ευρώπη, όταν
ψηφίζουν ή θέτουν υποψηφιότητα σε
εκλογές ή όταν κάνουν τις αγορές τους
ηλεκτρονικά. Η διαβούλευση διεξάγεται εν
όψει του 2013 που είναι το Ευρωπαϊκό έτος
των πολιτών.
Οι πληροφορίες που θα συγκεντρωθούν, θα
ενσωματωθούν άμεσα στο θεματολόγιο
πολιτικής της Επιτροπής και θα αποτελέσουν
τη βάση για την Έκθεση για την ιθαγένεια
της ΕΕ του 2013, η οποία θα υποβληθεί στις
9 Μαΐου 2013.
Κατά το επόμενο τετράμηνο (έως τις 9
Σεπτεμβρίου
2012)
μπορείτε
να
συμπληρώσετε ηλεκτρονικά ένα σύντομο
ερωτηματολόγιο
στη
διεύθυνση:
http://ec.europa.eu/your-rights-your-future.

Πριν από 20 χρόνια, τα κράτη μέλη της ΕΕ
ενέκριναν ομόφωνα την οδηγία για τα
ενδιαιτήματα με σκοπό να διασώσουν τα
πλέον απειλούμενα με εξαφάνιση είδη και
ενδιαιτήματα ανά την Ευρώπη. Η οδηγία
ανταποκρινόταν στις ανησυχίες για την
ταχέως υποβαθμιζόμενη άγρια ζωή και
απώλεια
φυσικών
ενδιαιτημάτων
ως
αποτέλεσμα αλλαγών στις χρήσεις γης, της
ρύπανσης και της άναρχης αστικής
εξάπλωσης. Με την οδηγία συγκροτήθηκε
το δίκτυο προστατευόμενων περιοχών
Natura 2000, ενώ το χρηματοδοτικό μέσο
LIFE προσέφερε στρατηγική στήριξη στην
ανάπτυξη του δικτύου αυτού, ώστε να
δοθεί στα είδη και στα ενδιαιτήματα χώρος
για να αποκατασταθούν.
Δύο δεκαετίες μετά την έκδοσή της, η
οδηγία έχει πραγματοποιήσει άλματα στην
ανακοπή της καταστροφής σε μεγάλη
κλίμακα του πλέον πολύτιμου πλούτου μας
ως προς τη βιοποικιλότητα, ορισμένα δε
είδη και ενδιαιτήματα ήδη δείχνουν ότι
αποκαθίστανται. Το δίκτυο Natura 2000
περιλαμβάνει
πάνω
από
26.000
προστατευόμενους τόπους που καταλαμβάνουν έκταση ισοδύναμη σε μέγεθος με
τη Γερμανία, την Πολωνία και την Τσεχική
Δημοκρατία, συναθροιζόμενες. Σχεδόν το
18% του εδάφους της ΕΕ περιλαμβάνεται
πλέον στο δίκτυο, παράλληλα με 200.000
τετραγωνικά χιλιόμετρα προστατευόμενων
θαλάσσιων ζωνών. Η Σλοβενία έχει
χαρακτηρίσει ως προστατευόμενη περιοχή
πάνω από το ένα τρίτο του εδάφους της.
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Η χρηματοδότηση της ΕΕ για τη διατήρηση
της φύσης αυξήθηκε στο διάστημα των
τελευταίων 20 ετών. Το LIFE, που εγκρίθηκε
ταυτόχρονα
με
την
οδηγία
για
τα
ενδιαιτήματα, έχει συνεισφέρει ποσό άνω
του 1,2 δις ευρώ στη διαχείριση και
αποκατάσταση πάνω από 2000 τόπων
Natura 2000 σε όλο τον χώρο της ΕΕ.

Πράσινη Εβδομάδα στις
Βρυξέλλες
Η 12η έκδοση της «Πράσινης Εβδομάδας»,
της μεγαλύτερης ετήσιας διάσκεψης με
αντικείμενο την ευρωπαϊκή περιβαλλοντική
πολιτική, πραγματοποιήθηκε από τις 22 έως
τις 25 Μαΐου στις Βρυξέλλες.
Η Πράσινη Εβδομάδα στη φετινή της έκδοση
ήταν αφιερωμένη στο νερό και σε αυτήν
συμμετείχαν περίπου 3.000 σύνεδροι επί ένα
τριήμερο, εξετάζοντας ζητήματα σχετικά με
το νερό. Εμπλεκόμενοι φορείς, ΜΚΟ,
εκπρόσωποι κυβερνήσεων και αξιωματούχοι
της ΕΕ αναζήτησαν λύσεις για βασικά
προβλήματα υδατικών πόρων, όπως ο
τρόπος διασφάλισης της διάθεσης νερού
ικανοποιητικής ποιότητας, με φόντο την
ταχεία αύξηση του πληθυσμού και την όλο
και εμφανέστερη κλιματική αλλαγή.
Σε εκθεσιακό χώρο με 52 περίπτερα,
οργανώσεις
και
εταιρείες
προέβαλαν
βέλτιστες
πρακτικές,
ενώ
πλήθος
παράλληλων
εκδηλώσεων
περιλάμβανε
προβολές των κινηματογραφικών ταινιών “Η
δίψα του κόσμου”, “Ωκεανοί” και “Η Αφρική
γίνεται πράσινη”.
Η εβδομάδα σημαδεύτηκε επίσης από την
απονομή των ευρωπαϊκών επιχειρηματικών
βραβείων περιβάλλοντος, με τα οποία
τιμώνται πρωτοποριακές επιχειρήσεις οι
οποίες
συνδυάζουν
με
επιτυχία
την
καινοτομία, την ανταγωνιστικότητα και
εξαίρετες περιβαλλοντικές επιδόσεις, όπως
και από το 3ο Ευρωπαϊκό Συνέδριο Νερού,
εκδήλωση εμπλεκόμενων φορέων υψηλού
επιπέδου.
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Μια πρόσφατη έρευνα της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής δείχνει ότι εφτά στους δέκα
Ευρωπαίους θεωρούν ότι τα σχετικά με το
νερό προβλήματα αποτελούν σοβαρή πηγή
ανησυχίας. Η ρύπανση από σημειακές και
διάχυτες πηγές, η υπεράντληση υδάτων και
οι αλλαγές στα ποτάμια και στις λίμνες
απειλούν τις καταβαλλόμενες προσπάθειες
για
την
επίτευξη
ικανοποιητικής
κατάστασης των ευρωπαϊκών υδάτων το
2015. Οι σχετιζόμενες με το νερό
θεομηνίες, όπως οι λειψυδρίες και οι
πλημμύρες έχουν καταστεί συχνότερες και
σοβαρότερες σε πολλά μέρη της ηπείρου
μας, η δε σοβαρότητα και συχνότητά τους
αναμένεται να αυξηθεί συνεπεία της
αλλαγής του κλίματος και των αλλαγών
στις χρήσεις γης. Στην Πράσινη Εβδομάδα
παρουσιάστηκε η γενική εικόνα των
ενωσιακών πολιτικών για το νερό και
εξετάστηκε ο τρόπος με τον οποίο οι
πολιτικές θα πρέπει να εξελιχθούν ώστε να
αντιμετωπισθούν
οι
μελλοντικές
προκλήσεις.
Οι εκδηλώσεις της εβδομάδας αναμένεται
να
αποτελέσουν
έμπνευση
για
το
Προσχέδιο διασφάλισης των υδατικών
πόρων
της
Ευρώπης,
το
οποίο
προγραμματίζεται για φέτος τον Νοέμβριο.
Ως
βήμα
στην
προπαρασκευαστική
διαδικασία για το Προσχέδιο, η Πράσινη
Εβδομάδα φιλοξένησε επίσης το 3ο
Ευρωπαϊκό Συνέδριο Νερού, βάθρο για
διαβουλεύσεις και συζητήσεις από πλήθος
εμπλεκόμενων φορέων σε θέματα νερού,
εκπροσώπους των κρατών μελών και την
Ευρωπαϊκή
Επιτροπή.
Το
Προσχέδιο,
μακροπρόθεσμος στόχος του οποίου είναι η
διασφάλιση της διάθεσης νερού καλής
ποιότητας για βιώσιμη και ισότιμη χρήση,
θα αποτελέσει τη νέα ενωσιακή πολιτική
απάντηση στις προκλήσεις που στρέφονται
γύρω από το νερό ως πόρο.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με
πρόγραμμα την Πράσινη Εβδομάδα 2012
μπορείτε
να
επισκεφθείτε
τον
ιστότοπο:_http://ec.europa.eu/environmen
t/greenweek/.
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Καθαρό νερό στους
περισσότερους προορισμούς
διακοπών στην ΕΕ
Ποσοστό 92,1% των υδάτων κολύμβησης
στην Ευρωπαϊκή Ένωση πληρούν πλέον τα
ελάχιστα πρότυπα ποιότητας των υδάτων
που προβλέπονται από την οδηγία για τα
ύδατα κολύμβησης. Το στοιχείο αυτό
περιλαμβάνεται στην πλέον πρόσφατη
ετήσια έκθεση για τα ύδατα κολύμβησης του
Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος
(ΕΟΠ) και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, στην
οποία περιγράφεται η ποιότητα των υδάτων
σε πάνω από 22.000 τόπους κολύμβησης σε
παραλίες, ποταμούς και λίμνες ανά την
Ευρώπη το παρελθόν έτος.
Η έκθεση διαπίστωσε ότι ποσοστό 77,1%
των τόπων είχαν εξαιρετική ποιότητα, δηλ.
συμμορφώνονταν με τις πλέον αυστηρές
ενδεικτικές τιμές, βελτίωση κατά 3,5
εκατοστιαίες μονάδες έναντι των στοιχείων
του παρελθόντος έτους. Περίπου το 93,1%
των
παράκτιων
υδάτων
κολύμβησης
χαρακτηρίστηκαν ως «ικανοποιητικά» ή
συμμορφώνονταν με τις λιγότερο αυστηρές
υποχρεωτικές τιμές – αύξηση κατά 1%. Τα
ύδατα κολύμβησης σε ποσοστό λιγότερο από
2% δεν ανταποκρίνονταν στις απαιτήσεις.
Η Κύπρος, η Κροατία, η Μάλτα και η Ελλάδα
είχαν εξαίρετες εκθέσεις σχετικά με τους
τόπους υδάτων κολύμβησης των χωρών,
όπου σε όλες ποσοστό πάνω από το 90%
των τόπων κολύμβησης ανταποκρίνονταν
στις πλέον αυστηρές ενδεικτικές τιμές
(εξαιρετική ποιότητα) και οι υπόλοιπες
περιοχές
συμμορφώνονταν
με
τις
υποχρεωτικές τιμές. Στο αντίθετο άκρο της
κλίμακας, οι Κάτω Χώρες, η Βουλγαρία, η
Λετονία, το Λουξεμβούργο και το Βέλγιο
εμφάνιζαν σχετικά χαμηλά ποσοστά τόπων
που πληρούσαν τις αυστηρές ενδεικτικές
τιμές, ιδίως όσον αφορά τα εσωτερικά
ύδατα.
Η ποιότητα των υδάτων στους πλέον
δημοφιλείς
θερινούς
προορισμούς
της
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Ευρώπης ήταν εν γένει καλή – με ποσοστό
πάνω από 90% των τόπων κολύμβησης να
πληρούν τις υποχρεωτικές τιμές. Η
Ισπανία, η Ιταλία και η Πορτογαλία είχαν
ποσοστό πάνω από 80% των τόπων με
εξαιρετική ποιότητα υδάτων.
Τα ύδατα κολύμβησης στην Ευρώπη
χρειάζεται να πληρούν τα πρότυπα που
ορίζονται στην οδηγία για τα ύδατα
κολύμβησης του 2006, για την οποία
προβλέπεται υποχρεωτική εφαρμογή από
τον Δεκέμβριο 2014. Η ΕΕ δημοσιεύει
ετήσια συνοπτική έκθεση σχετικά με την
ποιότητα των υδάτων κολύμβησης, με
βάση εκθέσεις τις οποίες οφείλουν να
υποβάλλουν τα κράτη μέλη πριν από τα
τέλη του προηγούμενου έτους. Στη φετινή
έκθεση, και τα 27 κράτη μέλη καθώς και η
Κροατία, το Μαυροβούνιο και η Ελβετία
παρακολουθούσαν και έδωσαν αναφορά
για την ποιότητα των υδάτων κολύμβησης,
τα περισσότερα δε από τα κράτη αυτά
σύμφωνα με τις νέες διατάξεις.
Εργαστήρια
ανέλυσαν
τα
επίπεδα
ορισμένων
τύπων
βακτηριδίων,
συμπεριλαμβανομένων των εντεροκόκκων
και των κολοβακτηριδίων, τα οποία μπορεί
να εμφαίνουν την παρουσία ρύπανσης,
κυρίως
από
λύματα
ή
απόβλητα
κτηνοτροφίας. Οι περιοχές κολύμβησης
κατατάσσονται σε περιοχές όπου τηρούνται
οι υποχρεωτικές τιμές, περιοχές όπου
τηρούνται οι αυστηρότερες κατευθυντήριες
τιμές και περιοχές που δεν πληρούν τις
απαιτήσεις.
Οι
ευρωπαίοι
πολίτες
μπορούν
να
διαπιστώσουν την ποιότητα των υδάτων
στην προτιμώμενη από αυτούς περιοχή
κολύμβησης ανατρέχοντας στο (Σύστημα
πληροφοριών για τα ύδατα στην Ευρώπη WISE).
Για περισσότερες λεπτομέρειες, βλέπε:
http://www.eea.europa.eu/themes/water/
status-and-monitoring/state-of-bathingwater_και_http://ec.europa.eu/environme
nt/water/water-bathing/index_en.html.
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20 Μαΐου: Ευρωπαϊκή Ημέρα
για τη Θάλασσα
Στις 20 Μαΐου, η Ευρωπαϊκή Ένωση
γιόρτασε την ευρωπαϊκή ημέρα για τη
θάλασσα με εκδηλώσεις στα διάφορα κράτη
μέλη. Η κεντρική εκδήλωση ήταν η σύνοδος
της ευρωπαϊκής ημέρας για τη θάλασσα που
φέτος έγινε στο Γκέτεμποργκ της Σουηδίας
(21-22 Μαΐου) και στην οποία συμμετείχαν
περί τα 1000 άτομα. Η ετήσια αυτή σύνοδος
συγκεντρώνει κάθε χρόνο φορείς από ευρύ
φάσμα κλάδων της θάλασσας και οι
συζητήσεις
περιστρέφονται
γύρω
από
θέματα όπως ο τουρισμός, η αλιεία, οι
θαλάσσιες μεταφορές και η κλιματική
αλλαγή. Το φετινό θέμα της συνόδου ήταν:
«Βιώσιμη ανάπτυξη από τους ωκεανούς, τις
θάλασσες και τις ακτές: γαλάζια ανάπτυξη».
Η γαλάζια ανάπτυξη είναι ο οικονομικός
πυλώνας της ολοκληρωμένης θαλάσσιας
πολιτικής. Κύριος στόχος της είναι η
ανάπτυξη και η δημιουργία νέων θέσεων
εργασίας στον κλάδο.
Η Ευρωπαϊκή Ημέρα για τη Θάλασσα
καθιερώθηκε το 2008 και επιδιώκει να
τονίσει τις σχέσεις μεταξύ των διαφόρων
τομέων πολιτικής για τις θάλασσες και τους
ωκεανούς αλλά και να προωθήσει τη
βιώσιμη ανάπτυξη των θαλάσσιων τομέων
και περιφερειών. Για περισσότερα:
http://ec.europa.eu/maritimeday

Εκστρατεία Let’s Do It
Cyprus - Καθαρίζουμε την
Κύπρο σε μια μέρα
Το “Let’s Do It World!” είναι μία διεθνής
εθελοντική καμπάνια που ξεκίνησε το 2008
στην Εσθονία και είχε σαν στόχο τον
καθαρισμό όλης της χώρας μέσα σε μία
μέρα. Από τότε το “Let’sDoIt” έχει
εξαπλωθεί παγκοσμίως και έχει εφαρμοστεί
επιτυχώς σε 91 χώρες μέχρι στιγμής, με
22.128 καθαρισμένα σημεία στον παγκόσμιο
χάρτη.
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Πολίτες από όλον τον κόσμο έχουν
καθιερώσει ετήσιους καθαρισμούς στις
πόλεις τους, περνώντας ένα μήνυμα
αισιοδοξίας και αλτρουισμού για το
περιβάλλον, αλλά και την ελπίδα για ένα
καλύτερο μέλλον.
Φέτος για πρώτη φορά θα διοργανωθεί το
“Let’sDoIt” στην Κύπρο με την ονομασία
“Let’sDoItCyprus!”, στις 29 Σεπτεμβρίου
2012 και θα περιλαμβάνει τον καθαρισμό
της υπαίθρου του νησιού από απόβλητα, σε
μία μόνο μέρα, με τη βοήθεια εθελοντών.
Οι στόχοι του έργου είναι:
•
να δημιουργηθεί το πρώτο ψηφιακό
εθνικό μητρώο με τις παράνομες
χωματερές και σκουπιδότοπους που
υπάρχουν στην Κυπριακή ύπαιθρο
•
να εξασφαλίσει τη συμμετοχή 10.000
εθελοντών
στην
υλοποίηση
της
καμπάνιας
για
τον
καθαρισμό
σημαντικών βιότοπων όπως παραλίες,
δασικές περιοχές, ορεινές περιοχές,
ποτάμια,
λίμνες
και
άλλων
μολυσμένων φυσικών περιοχών της
Κύπρου και να αφαιρεθούν όσο το
δυνατόν
περισσότερα
παράνομα
απόβλητα από το περιβάλλον μέσω
αυτής της εθελοντική εργασίας
•
να εξασφαλίσει την ευαισθητοποίηση,
την εκπαίδευση και τη βελτίωση της
στάσης των Κυπρίων πολιτών απέναντι
στα απόβλητα, την ανακύκλωση και
την προστασία του περιβάλλοντος
•
να δημιουργηθεί μια γερή βάση για την
εκπλήρωση
ενός
μακροπρόθεσμου
σκοπού: την αλλαγή των συνηθειών
των πολιτών και την υποστήριξη μιας
βιώσιμης κοινωνίας στην Κύπρο.
Γενικές πληροφορίες για εθελοντές, ΜΚΟ,
ιδρύματα και εταιρείες που ενδιαφέρονται
να εμπλακούν στην εκστρατεία ως ομάδες,
είναι διαθέσιμες μέσω της ιστοσελίδας
http://letsdoitcyprus.org/,
του
blog
www.letsdoitcyprus.wordpress.com και της
ηλ. διεύθυνσης letsdoitcyprus@gmail.com.
Τηλέφωνα
επικοινωνίας:
Γραφείο
Επιτρόπου Περιβάλλοντος 22803460 και
Νατάσα Ιωάννου 99336017.
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Ημερίδα για την Ημέρα της
Ευρώπης από το Δήμο
Λακατάμιας
Με επιτυχία ολοκληρώθηκε την Τετάρτη 9
Μαΐου 2012, η Ημερίδα που οργάνωσε ο
Δήμος
Λακατάμιας
με
θέμα
«Σχέδια
χορηγιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την
ένταξη των ανέργων στην αγορά εργασίας,
ενίσχυση
των
μικρών
και
μεσαίων
επιχειρήσεων και καθοδήγηση για το σωστό
Επαγγελματικό Προσανατολισμό των Νέων».

Στην
Ημερίδα
παρευρέθηκε
και
ο
Επικεφαλής
της
Αντιπροσωπείας
της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Κύπρο κ.
Γιώργος Μαρκοπουλιώτης, ο οποίος και
συνεχάρη το Δήμο για τη διοργάνωση της
Ημερίδας.
Μεταξύ
άλλων,
ο
κ.
Μαρκοπουλιώτης ανέφερε: «Η ημερίδα που
διοργανώνετε
σήμερα
έχει
εξαιρετικά
σημαντική σημασία.
Τα προγράμματα που θα παρουσιαστούν στη
συνέχεια,
συγχρηματοδοτούνται
από
ευρωπαϊκά κονδύλια και στόχος τους είναι
να τονώσουν την απασχόληση και να
βοηθήσουν ασθενέστερες ομάδες όπως οι
νέοι άνεργοι και οι γυναίκες που βρίσκονται
εκτός της αγοράς εργασίας». Κλείνοντας το
χαιρετισμό του, ο κ. Μαρκοπουλιώτης
προέτρεψε τους παρευρισκομένους να
αδράξουν
τις
ευκαιρίες
και
να
χρησιμοποιήσουν όλα τα εργαλεία που
προσφέρει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να
καθορίσουν οι ίδιοι το επαγγελματικό τους
μέλλον.
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Ο Δήμαρχος Λακατάμιας κ. Λουκάς Ιατρού
αφού ευχαρίστησε τον κ. Μαρκοπουλιώτη
και όλους όσους παρευρέθηκαν στην
Ημερίδα, αναφέρθηκε στη σημασία της,
λέγοντας μεταξύ άλλων ότι: «Βασικός
σκοπός της αποψινής μας εκδήλωσης είναι
να καταστήσουμε όλους εσάς κοινωνούς
των
διαφόρων
προγραμμάτων
που
προσφέρονται, μέσω της Ευρωπαϊκής
Ένωσης και προπαντός, να πείσουμε, όσον
το δυνατόν πιο πολλούς από εσάς, να
δημιουργήσετε
τη
δική
σας
μικρή
επιχείρηση, που αποδεδειγμένα, αυτές οι
επιχειρήσεις
σήμερα
αποτελούν
τη
ραχοκοκαλιά της Ευρωπαϊκής οικονομίας
αλλά και της οικονομίας της δικής μας
πατρίδας».
Κατά
τη
διάρκεια
της
Ημερίδας
παρουσιάστηκαν διάφορα ενδιαφέροντα
θέματα. Έγινε παρουσίαση τόσο του
προγράμματος
«Erasmus
για
νέους
επιχειρηματίες», το οποίο στοχεύει να
δώσει
τη
δυνατότητα
σε
νέους
επιχειρηματίες της ΕΕ να μαθητεύσουν για
ορισμένη χρονική περίοδο σε επιχειρήσεις
έμπειρων επιχειρηματιών σε άλλο κράτος
μέλος της ΕΕ, όσο και των Σχεδίων της
Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού
(ΑνΑΔ) για στήριξη της απασχόλησης και
των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Έγινε
επίσης, παρουσίαση του Έκτακτου Σχεδίου
Παροχής Κινήτρων για την Εργοδότηση
των Μακροχρόνια Ανέργων και των Νέων
και του πολύ ενδιαφέροντος Έργου
«Επιδότηση
Υπηρεσιών
Κοινωνικής
Φροντίδας στο Πλαίσιο Συμφιλίωσης της
Επαγγελματικής και Οικογενειακής Ζωής».
Στη διάρκεια της Ημερίδας παρουσιάστηκαν
επίσης για πρώτη φορά Παγκύπρια, τα
Σχέδια Χορηγιών για ενθάρρυνση της
χρήσης
των
Ανανεώσιμων
Πηγών
Ενέργειας
και
της
Εξοικονόμησης
Ενέργειας.
Τέλος,
ο
Σύμβουλος
Επαγγελματικού
Προσανατολισμού,
κ.
Μιχάλης
Βασιλείου,
έδωσε
στους
παρευρισκόμενους καθοδήγηση ως προς τη
σωστή επιλογή επαγγελμάτων από τους
νέους, δίνοντας έμφαση στα επαγγέλματα
που έχουν ή θα έχουν στο μέλλον
περισσότερες ευκαιρίες απασχόλησης.
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Στην αντιπροσωπεία συμμετείχε επίσης ο
Πρώτος Μηχανικός του Τμήματος Δημοσίων
Έργων και Λεμεσιανοί δημοσιογράφοι.

Μετά το τέλος της Ημερίδας ακολούθησε
δεξίωση, κατά τη διάρκεια της οποίας οι
παρευρισκόμενοι είχαν την ευκαιρία να
μιλήσουν με τους εισηγητές των θεμάτων
και να ενημερωθούν περαιτέρω για τα
θέματα που παρακολούθησαν.

Αδελφοποίηση της Λεμεσού
με την Αγία Πετρούπολη
Με σκοπό την υπογραφή Μνημονίου
Συνεργασίας της Κυβέρνησης της Αγίας
Πετρούπολης (Ρωσική Ομοσπονδία) και του
Δήμου Λεμεσού 2012-2017, αποστολή του
Δήμου Λεμεσού πραγματοποίησε επίσκεψη
στην Αγία Πετρούπολη στις 15-19 Μαΐου,
στη βάση της ανταλλαγής φιλοξενίας και
συνεργασίας μεταξύ των δύο Δήμων. Η
επίσκεψη στην Αγία Πετρούπολη αποτέλεσε
συνέχεια
της
προηγούμενης
επίσημης
επίσκεψης
εκπροσώπων
της
Αγίας
Πετρούπολης στη Λεμεσό στις 3-7 Μαΐου
2011, όταν είχαν αρχίσει οι επαφές για
συνεργασία σε τομείς όπως ο τουρισμός, οι
επιχειρήσεις και η εκπαίδευση.

Κατά την πρώτη μέρα της επίσκεψης έγιναν
στο Φρούριο Πέτρου και Παύλου τα
εγκαίνια μεγάλης έκθεσης ζωγραφικής και
φωτογραφίας με τίτλο «Η Κύπρος με τα
μάτια Ρώσων καλλιτεχνών», με έργα που
ζωγράφοι και φωτογράφοι της Αγίας
Πετρούπολης έκαναν στην Κύπρο, με
πρωτοβουλία και πρόσκληση του Προέδρου
της μεγάλης κατασκευαστικής εταιρείας
Etalon της Πετρούπολης, κου Β. Zarenkov.
Παρουσιάστηκαν 100 διαφορετικοί πίνακες
και
φωτογραφίες
από
τοπία,
αρχαιολογικούς χώρους, εκκλησίες και
μοναστήρια
της
Κύπρου,
τα
οποία
περιλήφθηκαν και σε ειδικό άλμπουμ που
κυκλοφορεί στην Πετρούπολη σε 5000
αντίτυπα. Παρατέθηκε επίσης επίσημο
δείπνο για όλους, από τον Κυπριακό
Οργανισμό Τουρισμού και το Γενικό
Προξενείο της Κυπριακής Δημοκρατίας.
Όλες οι εκδηλώσεις και δραστηριότητες
αυτής της βδομάδας εντάσσονταν στα
πλαίσια
του
ετήσιου
φεστιβάλ
που
διοργανώνει το Γενικό Προξενείο της
Κύπρου στην Πετρούπολη «Μέρες της
Κύπρου στις όχθες του ποταμού Νέβα». Σε
αυτά τα πλαίσια βρέθηκε στην Αγία
Πετρούπολη αντιπροσωπεία και του ΚΟΤ με
επικεφαλής τον Πρόεδρο του Διοικητικού
Συμβουλίου, κ. Αλέκο Ορουντιώτη, όπως
και εκπρόσωποι ξενοδοχειακών μονάδων
και τουριστικών πρακτόρων από την
Κύπρο.

Στην αποστολή που διοργανώθηκε μέσω του
Γενικού
Προξενείου
της
Κυπριακής
Δημοκρατίας,
συμμετείχε
ο
Δήμαρχος
Λεμεσού κ. Ανδρέας Χρίστου και άλλοι
αξιωματούχοι του Δήμου Λεμεσού, ενώ το
ΤΕΠΑΚ
εκπροσωπήθηκε
από
τον
Αντιπρύτανη Οικονομικού Προγραμματισμού
και Ανάπτυξης, Καθηγητή Ανδρέα Αναγιωτό
και τον Προϊστάμενο Έρευνας και Διεθνούς
Συνεργασίας Δρα Χαράλαμπο Χρυσοστόμου.
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Τελετή έναρξης εργασιών
ανέγερσης ορόφου στο
Κέντρο Υγείας Λακατάμιας
Σε κλίμα έντονης συγκίνησης, τελέστηκαν
την Παρασκευή 25 Μαΐου, στο Κέντρο
Υγείας Λακατάμιας, τα Αποκαλυπτήρια
Τιμητικής Πλάκας για την έναρξη εργασιών
ανέγερσης ορόφου στο Κέντρο Υγείας
Λακατάμιας. Τα αποκαλυπτήρια έγιναν από
τον Υπουργό Υγείας
Δρα Σταύρο Μαλά και
τον μεγάλο ευεργέτη
του έργου κ. Χάρη
Γρούτα,
ο
οποίος
πρόσφερε τα χρήματα
για την ανέγερση του
ορόφου, στη μνήμη της
μητέρας του Παγώνας
Παπαχατζηθεοδώρου
Γρούτα.
Ο Δήμαρχος Λακατάμιας κ. Λουκάς Ιατρού,
αφού ευχαρίστησε τον Υπουργό και τον
κόσμο
που
παρευρέθηκε
στα
αποκαλυπτήρια, έκανε μια αναδρομή στο
ιστορικό της μεγάλης δωρεάς, λέγοντας
πως, όταν τον Αύγουστο του 2009 ο κ.
Γρούτας
εξέφραζε
την
επιθυμία
να
προσφέρει
τη
μεγάλη
δωρεά
του
$1.000.000,00 για την ανέγερση ορόφου
στο Κέντρο Υγείας Λακατάμιας στη μνήμη
της μητέρας του Παγώνας, αυτό φάνταζε
σαν ένα απραγματοποίητο όνειρο.

«Βρισκόμαστε μπροστά στο χώρο» συνέχισε,
«όπου σε λιγότερο από ένα χρόνο, θα
ορθώνεται μπροστά μας ο όροφος του
Κέντρου
Υγείας,
έτοιμος
να
δεχτεί

05/2012

περισσότερους γιατρούς και γιατρούς
αρκετών ειδικοτήτων, κάτι που τόσο πολύ
χρειάζεται η πόλη μας, αλλά και όλες οι
γύρω περιοχές». Τέλος, ο Δήμαρχος
ευχαρίστησε τον κ. Γρούτα ακόμα μια φορά
και ευχήθηκε ο Θεός να του δίνει υγεία και
δύναμη για να συνεχίσει το θεάρεστο έργο
του.

Τη εκτέλεση του έργου ανέλαβε η εταιρεία
Ιωάννης Σωτηρίου Constructions Ltd, και
αναμένεται ότι θα ολοκληρωθεί περί τα
μέσα του 2013. Το Κέντρο Υγείας
Λακατάμιας λειτούργησε το τέλος του 2003
μετά από μακροχρόνιες προσπάθειες του
Δήμου
Λακατάμιας
και
παρέχει
πρωτοβάθμια
Ιατρική
φροντίδα.
Στο
Κέντρο υπάρχουν καθημερινά παθολόγοι,
οδοντίατρος, παιδίατρος, κάθε Πέμπτη
ψυχίατρος, ενώ στο χώρο λειτουργεί και
φαρμακείο.

Τελετή λήξης προπονήσεων
Ακαδημίας Ποδοσφαίρου
του Δήμου Στροβόλου
Στις 26 Μαΐου, ο Δήμος Στροβόλου
διοργάνωσε στο Δημοτικό Αθλητικό Κέντρο
Στροβόλου,
την
Τελετή
Λήξης
των
προπονήσεων της Ακαδημίας Ποδοσφαίρου,
που
ιδρύθηκε
τον
περασμένο
Σεπτέμβριο. Η τελετή, περιλάμβανε φιλικό
αγώνα μεταξύ της Ακαδημίας του Δήμου
και της Ακαδημίας Τάκη Αντωνιάδη.
Ακολούθησε χαιρετισμός από τον Δήμαρχο
Στροβόλου, Δρα Λάζαρο Σ. Σαββίδη και
απονεμήθηκαν
αναμνηστικά
μετάλλια
στους
συμμετέχοντες.
Η
εκδήλωση
ολοκληρώθηκε με δεξίωση.
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Διεθνής ημέρα μουσείων
στον Δήμο Αραδίππου

Γιορτή πολύτεκνης μάνας
στον Δήμο Αραδίππου

Η
Επιτροπή
Πολιτισμού
του
Δήμου
Αραδίππου, με την ευκαιρία της Διεθνούς
Ημέρας
Μουσείων,
πραγματοποίησε
εκδήλωση την Παρασκευή, 18 Μαΐου, στο
Λαογραφικό
Μουσείο
«Κώστας
Καϊμακλιώτης».

Mε μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε και
φέτος η γιορτή της πολύτεκνης μάνας από
την Επιτροπή Πολιτισμού του Δήμου
Αραδίππου, την Δευτέρα 14 Μαΐου, στην
αίθουσα εκδηλώσεων του Δ’ Δημοτικού
Σχολείου.

Η
εκδήλωση
περιλάμβανε
απαγγελίες,
τσιατιστά, παραδοσιακούς χορούς
από
πολιτιστικούς ομίλους, τραγούδια από τη
Δημοτική
Χορωδία
Αραδίππου
και
βραβεύσεις
παλαιών
χορευτών
της
Αραδίππου.

Στην εκδήλωση τιμήθηκαν οι εν ζωή
πολύτεκνες μάνες που γέννησαν και
ανάθρεψαν
πέντε
παιδιά
και
έχουν
συμπληρώσει το εβδομηκοστό έτος ηλικίας.

Η γιορτή περιλάμβανε ομιλίες, απαγγελίες,
ανάγνωση βιογραφικών στοιχείων και
προβολή φωτογραφιών των τιμώμενων
μητέρων. Χορηγός της εκδήλωσης ήταν η
εταιρεία Costas & Zack Realty & Α/φοί
Ττινιόζου.

Παράλληλα, στον χώρο του Μουσείου,
λειτούργησαν
διάφορες
άλλες
δραστηριότητες,
όπως
έκθεση
παραδοσιακών
ενδυμάτων,
έκθεση
παραδοσιακών μουσικών οργάνων και
έκθεση παλαιάς φωτογραφίας. Η εκδήλωση
σημείωσε μεγάλη επιτυχία και προσέλκυσε
πλήθος κόσμου.
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Σειρά διαλέξεων από το
«Ανοικτό Σχολείο» Αγίου
Αθανασίου
Με απόλυτη επιτυχία ολοκληρώθηκε η σειρά
διαλέξεων που πραγματοποίησε το «Ανοικτό
Σχολείο» Αγίου Αθανασίου, σε συνεργασία
με το Δημόσιο και Κοινοτικό Νηπιαγωγείο
του Δήμου. Οι διαλέξεις πραγματοποιήθηκαν
από τις 17 έως 29 Μαΐου 2012 στο
Πολιτιστικό Κέντρο του Δήμου Αγίου
Αθανασίου, με ομιλητή τον ψυχολόγο
Στράτο Φελλά. Θέματα των διαλέξεων:
«Γονείς και Παιδιά - Η Τέχνη του να είσαι
σωστός γονιός», «Κρίσεις Πανικού - Τί είναι,
γιατί συμβαίνουν και πώς μπορείτε να τις
αντιμετωπίσετε» και «Ιδεοψυχαναγκαστική
Διαταραχή - Πώς να επανακτήσετε τον
έλεγχο στη ζωή σας». Η μαζική συμμετοχή
του κόσμου επιβεβαίωσε την επιτυχία των
διαλέξεων και επιβεβαίωσε την ανάγκη του
κόσμου να πάρει σωστές απαντήσεις για το
πώς να διαχειριστούν τα πιο πάνω θέματα.
Στην πρώτη διάλεξη με θέμα «Γονείς και
Παιδιά - Η Τέχνη του να είσαι σωστός
γονιός» ο ψυχολόγος ανέλυσε τη δυσκολία
στο να προσεγγίσει ο γονιός το παιδί του και
να κάνει διάλογο μαζί του. Για να επιτευχθεί
αυτό πρέπει να προηγηθεί το κατάλληλο
κλίμα τόνισε. Τόνισε δε, ότι ο γονιός δεν
πρέπει να είναι αυταρχικός, αλλά να
καταφέρει να κρατήσει ισορροπία στο να
είναι παράλληλα και γονιός και φίλος.
Πρέπει το παιδί να καταλάβει ότι ο γονιός
τρέφει υπέρμετρη αγάπη προς αυτό, όμως
παράλληλα υπάρχουν τα όρια, οι κανόνες
και η τιμωρία. Αν καταφέρει ο γονιός και
περάσει αυτό το μήνυμα στο παιδί, τότε και
το ίδιο το παιδί θα είναι ισορροπημένο και
ήρεμο. Επιπλέον, πρέπει να υπάρχει
συνέπεια μεταξύ γονιών. Να λειτουργούν
δηλαδή και οι δύο το ίδιο. Δεν πρέπει ο ένας
γονιός να είναι ο αυστηρός και ο άλλος να
τα επιτρέπει όλα. Έτσι το παιδί θα
εκμεταλλεύεται το γονιό που του κάνει όλα
τα χατίρια και θα μάθει στη ζωή του να τα
έχει όλα, να μην συμβιβάζεται και να μην
δέχεται την άποψη του άλλου.
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Τέλος ο ψυχολόγος τόνισε ότι το παιδί
χρειάζεται επιβράβευση και σημασία δεν
έχει το αποτέλεσμα, αλλά η προσπάθεια.
Δεν πρέπει να κριτικάρουμε τα παιδιά, αλλά
να συζητάμε με αυτά και να τους δείχνουμε
με παραδείγματα το σωστό.
Στη δεύτερη διάλεξη με θέμα «Κρίσεις
Πανικού - Τί είναι, γιατί συμβαίνουν και
πώς μπορείτε να τις αντιμετωπίσετε» ο
ψυχολόγος ανέλυσε ότι η κρίση πανικού
είναι η αντίδραση του ανθρώπου στο φόβο
και τα κύρια χαρακτηριστικά της είναι ο
ιδρώτας, η ταχυκαρδία, η δυσφορία στο
θώρακα,
οι
παραισθήσεις,
το
μυρμήγκιασμα, το ρίγος και το αίσθημα
ζέστης. Τα συμπτώματα αυτά δημιουργούν
ένα φαύλο κύκλο πανικού και το κλειδί για
να μειωθεί η κρίση πανικού είναι το να
μπορέσει κανείς να αφαιρέσει τον φόβο.
Αυτό βέβαια μόνο με σωστή εκπαίδευση
μπορεί να επιτευχθεί. Το μυαλό πρέπει να
εντοπίσει τις σκέψεις που πυροδοτούν τις
κρίσεις και να αρχίσει να αναδομείται και
να σκέφτεται ότι ο φόβος είναι μόνο στο
μυαλό του. Έτσι θα αρχίσει να πολεμά το
φόβο του και με διάφορες τεχνικές όπως
αναπνοές χαλάρωσης και συζήτηση άλλων
θεμάτων
θα
αρχίσει
να
αισθάνεται
ανακούφιση. Η θεραπεία αυτή είναι γνωστή
ως η γνωσιακή-συμπεριφορική θεραπεία.
Το μυαλό αναδομεί τις σκέψεις του για να
μπορέσει να πεισθεί ότι είναι λανθασμένες.
Μόνο έτσι μπορεί να πολεμήσει το φόβο.
Στην
τελευταία
διάλεξη
με
θέμα
«Ιδεοψυχαναγκαστική Διαταραχή - Πώς να
επανακτήσετε τον έλεγχο στη ζωή σας» ο
ψυχολόγος Στράτος Φελλάς ξεχώρισε ότι η
ιδεοψυχαναγκαστική διαταραχή χωρίζεται
σε ιδεοληψίες και ψυχαναγκασμούς. Και οι
δύο
τόνισε
είναι
παράλογοι
και
υπερβολικοί. Υπάρχει, ανέφερε, γενετική
σύνδεση, ενώ παράλληλα το περιβάλλον
παίζει καθοριστικό ρόλο. Ανέφερε επίσης
ότι στην ιδεοψυχαναγκαστική διαταραχή το
άτομο γνωρίζει ότι τα όσα κάνει είναι
παράλογα, όμως τα κάνει γιατί πιστεύει στο
μυαλό του ότι πρέπει να τα κάνει γιατί μόνο
έτσι θα μειωθεί το άγχος του.
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Στην ιδεοψυχαναγκαστική διαταραχή της
προσωπικότητας, το άτομο κάνει ό,τι κάνει
όχι επειδή πιστεύει ότι πρέπει να το κάνει,
αλλά επειδή θέλει να το κάνει, αφού
κάνοντας το νιώθει απόλαυση. Η θεραπεία
και
στις
δύο
περιπτώσεις
της
ιδεοψυχαναγκαστικής συμπεριφοράς είναι η
γνωσιακή-συμπεριφορική
θεραπεία,
η
φαρμακευτική αγωγή και η έκθεση στα
πράγματα που τους αγχώνουν και τους
κάνουν να νιώθουν άβολα. Η έκθεση αυτή
με τη σωστή καθοδήγηση θα τους μειώσει το
άγχος και θα τους κάνει να νιώσουν ότι
μπορούν
να
χειριστούν
σωστά
την
κατάσταση.
Και τα τρία θέματα ήταν άκρως επίκαιρα και
η συζήτηση κοινού και ψυχολόγου έδειξε ότι
το κοινό χρειάζεται και αναζητά τους
σωστούς τρόπους για να μπορέσει να
αντιμετωπίσει με το σωστό τρόπο τα
προβλήματα που αντιμετωπίζει (είτε στις
σχέσεις του με τα παιδιά του, είτε στις
όποιες κρίσεις πανικού παθαίνει, είτε στην
όποια εμμονή μπορεί να έχει). Είναι
σύγχρονα προβλήματα, προβλήματα που
αφορούν τον καθένα μας στην εποχή που
ζούμε και η κοινωνία αναζητά τους τρόπους
αντιμετώπισης τους.
Το «Ανοικτό Σχολείο» Αγίου Αθανασίου
ευχαρίστησε ιδιαίτερα τον ψυχολόγο Στράτο
Φελλά για τις ενδιαφέρουσες διαλέξεις που
ανέπτυξε και μιας και η συμμετοχή ήταν
μεγάλη ο Δήμαρχος κ. Χατζηττοφής και
πρόεδρος της Διοικητικής Επιτροπής του
«Ανοικτού Σχολείου» δεσμεύτηκε ότι τέτοιες
διαλέξεις θα συνεχίσουν και την επόμενη
χρονιά και γιατί όχι η ψυχολογία ενδέχεται
να ενταχθεί και ως μια από τις θεματικές
ενότητες που θα προσφέρει ολόχρονα το
«Ανοικτό Σχολείο».

Επισπεύδονται οι εργασίες
των Οδικών Έργων στον
Άγιο Αθανάσιο
Πραγματοποιήθηκαν στις 17 και 18 Μαΐου
συσκέψεις των εργοταξίων που αφορούν
στα δύο πολεοδομικά έργα, αυτό της οδού

05/2012

Ανοικοδομήσεως και του Κυκλικού Κόμβου
παρά το Δημοτικό Μέγαρο του Αγίου
Αθανασίου.

Στο μεν έργο της οδού Ανοικοδομήσεως οι
εργασίες επισπεύδονται για να κερδηθεί ο
χρόνος που είχε χαθεί ως αποτέλεσμα των
απεργιών
των
προμηθευτών
έτοιμου
σκυροδέματος,
των
απεργιών
των
οικοδόμων, καθώς και των ακραίων
καιρικών φαινομένων. Στο τέλος Μαΐου
παραδόθηκε πλήρως κατασκευασμένο, το
μεγαλύτερο μέρος της οδού Χαραλάμπου
Ευαγόρα και το δεύτερο τμήμα της οδού
Ανοικοδομήσεως. Με βάση το πρόγραμμα
της κατασκευάστριας εταιρείας, στις 20
Ιουλίου θα παραδοθούν το υπόλοιπο μέρος
της οδού Ανοικοδομήσεως και η οδός
Μαχητών ΕΛΔΥΚ, ενώ στις 27 Ιουλίου θα
παραδοθεί σε κυκλοφορία ολόκληρο το
έργο.
Σε ότι αφορά στον κυκλικό κόμβο παρά το
Δημοτικό Μέγαρο, οι εργασίες συνεχίζονται
ικανοποιητικά χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα
και σε πλήρη συνεργασία με όλες τις
εμπλεκόμενες υπηρεσίες, οι οποίες έχουν
δηλώσει την ετοιμότητά τους να προβούν
σε όλες τις αναγκαίες ενέργειες, έτσι ώστε
το έργο να παραδοθεί πλήρως πριν από τις
διακοπές του καλοκαιριού.
Σε μια άλλη εξέλιξη, έχουν ανοιχθεί οι
προσφορές που αφορούν στο Πολεοδομικό
Πάρκο «Αλέξης Μινωτή». Η κατακύρωση
της προσφοράς αναμένεται την πρώτη
εβδομάδα του Ιούνη και η έναρξη των
εργασιών πριν από το τέλος του Ιούνη.
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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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