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ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΡΓΟ Pro-I3T:
ΠΡΩΤΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΤΟ ΚΟΙΝΟ
Στις 19 Ιουνίου, το Γραφείο Βρυξελλών της
Ένωσης Δήμων Κύπρου, σε συνεργασία με
τη Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Κύπρου στις
Βρυξέλλες
και
τη
Συνέλευση
των
Περιφερειών
της
Ευρώπης
(AER),
διοργάνωσαν ένα «Πρωινό Ενημέρωσης»
για την Κυπριακή Προεδρία. Το «Πρωινό
Ενημέρωσης» συγκέντρωσε στο Γραφείο
μας
στις
Βρυξέλλες
περί
τους
60
Αντιπροσώπους και Εκπροσώπους Τοπικών
Αρχών και Περιφερειών.

Βασικοί ομιλητές της εκδήλωσης ήταν ο κ.
Νίκος Χριστοδουλίδης, εκπρόσωπος τύπου
της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου
της ΕΕ για θέματα της Επιτροπής Μονίμων
Αντιπροσώπων II και ο κ. Άδωνις
Κωνσταντινίδης, Σύμβουλος στη Μόνιμη
Αντιπροσωπεία της Κύπρου στις Βρυξέλλες
και
Συντονιστής
για
το
Πολυετές
Δημοσιονομικό Πλαίσιο 2014-2020.
Οι κ.κ. Χριστοδουλίδης και Κωνσταντινίδης
παρουσίασαν
τις
προτεραιότητες
της
Κυπριακής Προεδρίας και ειδικότερα τα
οφέλη και τις προκλήσεις που αναμένεται
να ανακύψουν κατά το εξάμηνο αυτό της
Προεδρίας
για
τις
Τοπικές
και
Περιφερειακές Αρχές τις Ευρώπης.

Το «Πρωινό Ενημέρωσης» αποτέλεσε
επίσης μια εξαιρετική ευκαιρία παρουσίασης
του Έργου Pro-I3T, στους εκπροσώπους
των Τοπικών Αρχών και Περιφερειών στις
Βρυξέλλες, καθώς και σε εκπροσώπους του
τύπου. 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
(AER),
για
την
ανάπτυξη
θεματικών αδελφοποιήσεων μεταξύ των
μελών τους, αλλά και με πόλεις από όλη
την υπόλοιπη Ευρωπαϊκή Ένωση.

Για το έργο Pro-I3T μίλησαν στους
συμμετέχοντες ο Γενικός Γραμματέας του
AER κ. Pascal Goergen (ο οποίος
παρουσίασε επίσης τη Συνέλευση των
Περιφερειών της Ευρώπης και τις δράσεις
της) και ο κ. Φάνης Παντελογιάννης,
Υπεύθυνος του Γραφείου Βρυξελλών της
Ένωσης Δήμων Κύπρου.
Τα «Πρωινά Ενημέρωσης» που διοργανώνει
το AER, απευθύνονται κυρίως σε στελέχη
από τα γραφεία αντιπροσωπείας των
περιφερειών-μελών
του
AER
στις
Βρυξέλλες. Στόχος των εκδηλώσεων αυτών
είναι να ενημερώνουν τους συμμετέχοντες
με σύντομο και απλό τρόπο για τις
πολιτικές και τα επίκαιρα θέματα της ΕΕ ή /
και για ευκαιρίες χρηματοδότησης.
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Έκτακτη Γενική Συνέλευση
της Ένωσης Δήμων Κύπρου
Στις 19 Ιουνίου συνήλθε η
Γενική
Συνέλευση της Ένωσης Δήμων Κύπρου,
στην οποία παρευρέθησαν σχεδόν όλα τα
μέλη και συζητήθηκαν τα οξύτατα και
επείγοντα
προβλήματα
τα
οποία
δημιουργήθηκαν στη λειτουργία των Δήμων
μετά τις περικοπές της τάξης του 8%
περίπου από την κυβέρνηση και στη
συνέχεια ακόμα 8% από τη Βουλή και που
μαζί συμποσούνται σε περίπου 11 εκατ.
ευρώ, καθώς και από την επιπλέον περικοπή
της κρατικής χορηγίας που δίδεται κατόπιν
συμφωνίας από την κυβέρνηση έναντι
κατάργησης του επαγγελματικού φόρου, της
τάξης των 7 εκατ. ευρώ, συνολικά δηλαδή,
18 εκατ. ευρώ. Η περικοπή των κονδυλίων
αυτών δημιουργεί αβάστακτα βάρη στους
Δήμους ιδιαίτερα όταν το ποσό αυτό πρέπει
να επιμεριστεί σε τριάντα Δήμους και όχι σε
είκοσι τέσσερις.

Ο Πρόεδρος της Ένωσης Δήμων ενημέρωσε
τη Γενική Συνέλευση ότι το θέμα έχει
συζητηθεί ήδη με τον Πρόεδρο της
Δημοκρατίας, τον Πρόεδρο της Βουλής, τους
αρμόδιους
Υπουργούς,
την
Επιτροπή
Οικονομικών της Βουλής, καθώς και τις
ηγεσίες των Κοινοβουλευτικών κομμάτων.
Ανάφερε ότι είναι πλέον θέμα ημερών για να
αρχίσουν οι Δήμοι να μην είναι σε θέση να
διεκπεραιώνουν τις καθημερινές λειτουργίες
τους ή να υποχρεώνονται να απολύουν
υπαλλήλους ή και να διακόψουν την
εξυπηρέτηση των υποχρεώσεων τους έναντι
του κράτους κι άλλων δανειστών. Εξέφρασε
επίσης φόβο ότι η ζημιά που θα γίνει στον
τομέα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και στην
ποιότητα ζωής των πολιτών θα είναι
τεράστια και, εν πάση περιπτώσει πολύ
μεγαλύτερη από την οικονομία που επιφέρει
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η περικοπή αυτών των κονδυλίων, σε μια
εποχή που η Κύπρος προεδρεύει του
Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και οι
Δήμοι κανονικά έπρεπε να πρωτοστατούν
σε μια θετική εικόνα προόδου και
ανάπτυξης.
Η Γενική Συνέλευση διαπίστωσε ότι
παρόλον που τα χρονικά περιθώρια έχουν
σχεδόν εκλείψει, οι Δήμοι, ως υπεύθυνοι
εταίροι της πολιτείας και μέρος της
λειτουργίας, σε τοπικό επίπεδο, της
Δημοκρατίας, δεν είναι εύκολο να πάρουν
ανάλογα μέτρα που τυχόν θα λάμβαναν
συνδικαλιστικές οργανώσεις ή μέτρα που
έχουν σχέση με κοινωνικούς εταίρους διότι,
επανέλαβαν, οι Δήμοι είναι μέρος του
κράτους
και
των
εκλελεγμένων
εκπροσώπων του.
Ταυτόχρονα
γίνονται
ενέργειες
και
καταρτίζεται πρόγραμμα από την Ένωση
Δήμων
Κύπρου
που
στοχεύει
στο
νοικοκύρεμα των Δήμων μέσα σε πλαίσια
λιτότητας, ενώ ήδη αρκετοί Δήμοι έχουν
προχωρήσει προς αυτήν την κατεύθυνση.
Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ότι, εάν η
συνάντηση
μας
με
τον
Υπουργό
Οικονομικών που ορίστηκε εντός επτά
ημερών δεν τελεσφορήσει υπό τη μορφή
επιστροφής τουλάχιστον των κονδυλίων τα
οποία
αστόχευτα και αψυχολόγητα
περιέκοψε η Βουλή καθώς και της
διαφοράς της χορηγίας έναντι απώλειας
επαγγελματικού
φόρου
πλέον
της
αναλογίας ποσού για τους νέους Δήμους,
τότε τυχόν μέτρα που θα ληφθούν θα είναι
αναγκαία εκ των πραγμάτων για να
γνωστοποιηθεί στο λαό το μέγεθος των
προβλημάτων τα οποία θα ακολουθήσουν
τους προσεχείς μήνες.
Τέλος η Γενική Συνέλευση εξέφρασε την
ελπίδα ότι έστω και την υστάτη η
κυβέρνηση θα αντιληφθεί το μέγεθος του
προβλήματος, το πολλαπλασιαστικό κακό
που πρόκειται να γίνει και θα αντιμετωπίσει
ως πρώτη προτεραιότητα της το μεγάλο
αυτό πρόβλημα του κράτους και του
δημοκρατικού μας πολιτεύματος.
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Κοινοπολιτειακό Συνέδριο
Δεξίωση δικτύωσης του
για την Τοπική Αυτοδιοίκηση έργου MEDEEA στις
διοργανώθηκε στην Κύπρο
Βρυξέλλες
Στις 7 Ιουνίου πραγματοποιήθηκε στο
Δημαρχείο Στροβόλου το Κοινοπολιτειακό
Συνέδριο για την Τοπική Αυτοδιοίκηση, με
συμμετοχή των Ευρωπαϊκών χωρών-μελών
της Κοινοπολιτείας που είναι το Ηνωμένο
Βασίλειο, η Μάλτα και η Κύπρος.
Το συνέδριο, που φέτος διοργανώθηκε στην
Κύπρο από την Ένωση Δήμων και το
Υπουργείο Εσωτερικών, σκοπό είχε τη
συζήτηση θεμάτων των Τοπικών Αρχών υπό
το πρίσμα της Προεδρίας του Συμβουλίου
της Ευρωπαϊκής Ένωσης από την Κύπρο
κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2012 και
συγκεντρώθηκε
κυρίως
σε
θέματα
διαπραγμάτευσης
για
τη
διασφάλιση
ευρωπαϊκών κονδυλίων για την περίοδο
2014-2020
καθώς
και
για
θέματα
μεταρρύθμισης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας
Βιώσιμης Ενέργειας 2012 διοργανώθηκε
στις 21 Ιουνίου στις Βρυξέλλες δεξίωση
δικτύωσης του έργου MEDEEA.
Στην εκδήλωση δόθηκε η δυνατότητα
στους
συμμετέχοντες
εκπροσώπους
Τοπικών Αρχών, εκπροσώπους ευρωπαϊκών
οργανισμών
και
ευρωβουλευτών
να
ανταλλάξουν απόψεις και εμπειρίες σχετικά
με τον Ενεργειακό Βιώσιμο Σχεδιασμό σε
τοπικό επίπεδο στις περιφέρειες της
Μεσογείου και πιθανή επίλυση σχετικών
προβλημάτων.

Από πλευράς Ηνωμένου Βασιλείου και
Μάλτας συμμετείχαν υψηλόβαθμοι αιρετοί
και
άλλοι
αξιωματούχοι
της
Τοπικής
Αυτοδιοίκησης και από πλευράς Κύπρου
συμμετείχαν
Δήμαρχοι,
το
Υπουργείο
Εσωτερικών, το Υπουργείο Εξωτερικών, το
Γραφείο Προεδρίας του Συμβουλίου της
Ευρώπης και το Γραφείο Προγραμματισμού.

Έμφαση δόθηκε επίσης στη διάδοση και
υλοποίηση του Ευρωπαϊκού Ενεργειακού
Βραβείου και της μεθοδολογίας του, που
επιβραβεύει
Τοπικές
Αρχές
για
τις
προσπάθειες
που
καταβάλλουν
σε
ενεργειακά θέματα, σε συνδυασμό με την
πρωτοβουλία
του
Συμφώνου
των
Δημάρχων.
Περισσότερες
πληροφορίες
στην
ιστοσελίδα
του
έργου
www.interregmedeea.eu.

Χαιρετισμούς
απηύθυναν
ο
Δήμαρχος
Λευκωσίας κ. Κωνσταντίνος Γιωρκάτζης, ο
Γενικός
Διευθυντής
του
Υπουργείου
Εσωτερικών κ. Ανδρέας Ασσιώτης και ο
Γενικός
Διευθυντής
του
Υπουργείου
Εξωτερικών κ. Πέτρος Ευτυχίου.

Στο
έργο
MEDEEA
συμμετέχουν
οι
παρακάτω Δήμοι της Κύπρου: Δήμος Αγίου
Αθανασίου, Δήμος Αγλαντζιάς, Δήμος
Έγκωμης,
Δήμος
Λάρνακας,
Δήμος
Λατσιών, Δήμος Λευκάρων, Δήμος Πόλεως
Χρυσοχούς και Δήμος Στροβόλου.
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Πρόσκληση υποβολής
προτάσεων για την επιλογή
Κέντρων Europe Direct
Η
Ευρωπαϊκή
Επιτροπή,
μέσω
της
Αντιπροσωπείας της στην Κύπρο, προκήρυξε
πρόσκληση υποβολής προτάσεων με σκοπό
την επιλογή φορέων επιλέξιμων για την
επιχορήγηση
ενέργειας
και
τεχνικής
βοήθειας με αντάλλαγμα τη φιλοξενία
κέντρων πληροφόρησης του κοινού, κοινώς
γνωστών με την ονομασία «Δίκτυο Κέντρων
Πληροφόρησης Europe Direct», για την
περίοδο 2013-2017.

Tο δίκτυο των κέντρων πληροφόρησης
Europe Direct (EDIC) αποτελεί ένα από τα
βασικότερα
εργαλεία
της
Ευρωπαϊκής
Ένωσης (ΕΕ) για την ενημέρωση των
Ευρωπαίων πολιτών σχετικά με την ΕΕ και,
ειδικότερα, τα δικαιώματα των πολιτών της
ΕΕ και τις προτεραιότητές της, (ιδίως την
αναπτυξιακή στρατηγική «Ευρώπη 2020»)
και για την προώθηση της συμμετοχής του
πολίτη σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο.
Η πρόσκληση υποβολής προτάσεων αφορά
την επιλογή των φορέων υποδοχής των
EDIC για την περίοδο 2013-2017, σύμφωνα
με την απόφαση C (2012) 4158 της 21ης
Ιουνίου 2012 της Επιτροπής σχετικά με την
αναμενόμενη
έγκριση
του
ετήσιου
προγράμματος εργασίας στον τομέα της
επικοινωνίας για το 2013 όσον αφορά τις
επιχορηγήσεις για τη χρηματοδότηση των
φορέων
υποδοχής
για
τα
κέντρα
ενημέρωσης Europe Direct σε ολόκληρη την
Ευρωπαϊκή Ένωση για την περίοδο 20132017.
Πρωταρχικός σκοπός της προκήρυξης είναι
όλοι οι πολίτες να έχουν εύκολη πρόσβαση
στην ενημέρωση και την ευκαιρία να
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γνωστοποιούν και να ανταλλάσουν τις
απόψεις τους σε όλους τους τομείς των
δραστηριοτήτων της ΕΕ, και ειδικότερα
στους τομείς που έχουν αντίκτυπο στην
καθημερινή ζωή των ανθρώπων.
Τα
κέντρα
αποτελούν
διαύλους
επικοινωνίας για όλα τα θεσμικά όργανα
της ΕΕ και συνεργάζονται με άλλους
εταίρους
ενεργητικής
ενημέρωσης.
Συμπληρώνουν και υποστηρίζουν το έργο
των Αντιπροσωπειών της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής και των Γραφείων Ενημέρωσης
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε τοπικό
και περιφερειακό επίπεδο. Το δίκτυο των
κέντρων
ενημέρωσης
Europe
Direct
διαχειρίζεται η Επιτροπή.
Τα EDIC ενισχύουν την ικανότητα της ΕΕ
να επικοινωνεί χάρη στην αύξηση της
συνέργειας και του συντονισμού με άλλα
δίκτυα ενημέρωσης και παροχής βοήθειας
της ΕΕ που καλύπτουν ειδικούς τομείς
πολιτικής.
Η αποστολή των κέντρων είναι διττή:
• Να ενημερώνουν τους Ευρωπαίους
πολίτες σε τοπικό και περιφερειακό
επίπεδο.
• Να προωθούν τη συμμετοχική άσκηση
της ιδιότητας του πολίτη μέσω διαφόρων
επικοινωνιακών εργαλείων (ιστοσελίδα,
μέσα
κοινωνικής
δικτύωσης,
δημοσιεύσεις
κτλ)
και
με
την
αλληλεπίδραση
με
ενδιαφερόμενους
φορείς,
πολλαπλασιαστές
της
πληροφορίας και μέσα ενημέρωσης σε
τοπικό και περιφερειακό επίπεδο.
Οι ενδιαφερόμενοι αιτούντες πρέπει να
διαβάσουν προσεκτικά και να τηρήσουν
τους κανόνες και τις προδιαγραφές της
πρόσκλησης υποβολής προτάσεων, καθώς
και όλα τα υπόλοιπα σχετικά έγγραφα, τα
οποία διατίθενται εδώ στην ελληνική
και στην αγγλική γλώσσα. Η προθεσμία
υποβολής
προτάσεων
είναι
η
10η
Σεπτεμβρίου 2012.
Για
περισσότερες
πληροφορίες:
http://ec.europa.eu/cyprus.
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Ευρωπαϊκή Μέρα Γειτόνων
στη Λευκωσία
Η «Ευρωπαϊκή Μέρα Γειτόνων» αποτελεί μια
πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας
Τοπικής Αλληλεγγύης και γιορτάζεται κάθε
χρόνο
με
τη
διοργάνωση
διαφόρων
εκδηλώσεων σε πολλές πόλεις της Ευρώπης
με σκοπό την προώθηση του πνεύματος
αλληλεγγύης και αλληλεπίδρασης μεταξύ
των κατοίκων στις γειτονιές της πόλης. Ο
θεσμός αυτός υποστηρίζεται από τους
Δήμους και τις Κοινότητες, αλλά χρειάζεται
η πρωτοβουλία και η θέληση των ίδιων των
κατοίκων
για
τη
διοργάνωση
της
εκδήλωσης, η οποία μπορεί να έχει το
χαρακτήρα μιας γιορτής είτε ενός θεματικού
φεστιβάλ.
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Για τη διοργάνωση των εκδηλώσεων
υπήρχε επιπρόσθετα η στήριξη του
Υπουργού Υγείας με την παραχώρηση των
διαιτολόγων του Υπουργείου, οι οποίοι
κατά
τη
διάρκεια
των
εκδηλώσεων
συμβούλευαν τους κατοίκους σε θέματα
διατροφής και υγείας.

Ο Δήμος Λευκωσίας για τη φετινή μέρα
γειτόνων, στήριξε κάτοικους σε τρεις
περιοχές που έδειξαν ζωηρό ενδιαφέρον για
τη διοργάνωση εκδηλώσεων στις γειτονιές
τους την Τετάρτη, 6 Ιουνίου 2012, στον
Άγιο Ανδρέα, στους Αγίους Ομολογητές και
στη Χρυσαλινιώτισσα.
Στον Άγιο Ανδρέα η εκδήλωση άρχισε με
θεατρική παράσταση με θέμα: «Η Λευκωσία
του τότε, μας οδηγεί στο σήμερα», η οποία
πραγματοποιήθηκε
στην
αίθουσα
εκδηλώσεων του Δημοτικού Σχολείου Αγίου
Ανδρέα
(Κ.Β’).
Ακολούθησε
ομαδικό
περπάτημα από το σχολείο στην οδό
Ελευθερίου Βενιζέλου, για φαγητό, μουσική
και γλέντι.
Στους Αγίους Ομολογητές, η εκδήλωση
εξαπλώθηκε στους δρόμους γύρω από τον
Πλάτανο, όπου στήθηκαν τραπέζια και
καρέκλες
και
περιλάμβανε
διάφορες
δραστηριότητες όπως μουσική, χορό και
τραγούδι.
Στη
Χρυσαλινιώτισσα
η
εκδήλωση
πραγματοποιήθηκε στην οδό Μίνωος στο
πλακόστρωτο έξω από τον Ξενώνα Νέων του
Οργανισμού
Νεολαίας
Κύπρου
και
περιλάμβανε φαγητό, ποτό και μουσική.

Στόχος του Δήμου Λευκωσίας, στο πλαίσιο
της «Ευρωπαϊκής Μέρας Γειτόνων» ήταν να
φέρει κοντά τους κατοίκους και να
ενθαρρύνει τις πρωτοβουλίες τους να
οργανώνουν τέτοιου είδους εκδηλώσεις,
δημιουργώντας μικρά δίκτυα συνεργασίας
και αλληλοστήριξης στις γειτονιές της
πόλης, αρχικά σε 3 περιοχές, αλλά με την
πάροδο του χρόνου σε ολόκληρη την
πρωτεύουσα.
Η
Ευρωπαϊκή
Ομοσπονδία
Τοπικής
Αλληλεγγύης ενημέρωσε μάλιστα το Δήμο
Λευκωσίας, ότι βάσει της διοργάνωσης των
πιο πάνω εκδηλώσεων, θα προτείνει τη
Λευκωσία για το βραβείο “Friendly City –
City of Solidarity”.
Για
περισσότερες
πληροφορίες:
http://country.european-neighboursday.com/CY.
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«Νέοι δρόμοι για την ένταξη
υπηκόων τρίτων χωρών
στην τοπική κοινωνία»

επικεφαλής
εταίρο,
το
Τ.Τ.
Κέντρο
Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Λάρνακας και
την
εταιρεία
First
Elements
Euroconsultants ltd.

Κατόπιν πρόσκλησης από το Δήμαρχο
Λευκωσίας κ. Κωνσταντίνο Γιωρκάτζη και τα
Μέλη
του
Δημοτικού
Συμβουλίου
Λευκωσίας, πραγματοποιήθηκε στις 25
Ιουνίου στο Κινηματοθέατρο Παλλάς, η
τελική εκδήλωση - ενημερωτική ημερίδα
των
Δράσεων
«Προγράμματα
ένταξης
υπηκόων τρίτων χωρών (ΥΤΧ) από Τοπικές
Αρχές και «Εκπαιδευτικά σεμινάρια για
κοινωνικούς εταίρους» που υλοποιούνται με
συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό
Ταμείο Ένταξης ΥΤΧ και την Κυπριακή
Δημοκρατία.

Στόχος των δύο δράσεων ήταν η
διευκόλυνση της διαδικασίας ένταξης των
υπηκόων τρίτων χωρών στην κυπριακή
κοινωνία, με την ενίσχυση τόσο των
υπηρεσιών που τους παρέχονται όσο και
των λειτουργών που χειρίζονται τα θέματα
που αφορούν αυτήν την πληθυσμιακή
ομάδα.

Το πρόγραμμα περιλάμβανε την παρουσίαση
των αποτελεσμάτων των δύο Δράσεων,
προβολή
μικρής
ταινίας
και
άλλου
οπτικοακουστικού
υλικού
που
δημιουργήθηκε στο πλαίσιο των Δράσεων,
καθώς και σύντομες παρουσιάσεις από
διακεκριμένους ακαδημαϊκούς, σχετικά με
διεθνείς καλές πρακτικές κοινωνικής ένταξης
των
μεταναστών
και
το
ρόλο
των
υποστηρικτικών δικτύων. Την εκδήλωση
χαιρέτησε εκπρόσωπος του Κλάδου Ταμείων
Αλληλεγγύης.

Έκθεση Ζωγραφικής και
Χειροτεχνίας του Ανοικτού
Σχολείου Αγίου Αθανασίου
Με ιδιαίτερη επιτυχία πραγματοποιήθηκε το
Σάββατο 9 Ιουνίου η έκθεση Ζωγραφικής
και
Χειροτεχνίας
των
τμημάτων
Ζωγραφικής
και
Χειροτεχνίας
του
«Ανοικτού
Σχολείου»
Δήμου
Αγίου
Αθανασίου στο Πολιτιστικό τμήμα του
Δήμου. Η έκθεση πραγματοποιήθηκε στα
πλαίσια των καλοκαιρινών εκδηλώσεων
που διοργανώνει κάθε χρόνο το «Ανοικτό
Σχολείο», υπό την αιγίδα του Δήμου και
του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού.

Επιπρόσθετα, παρουσιάστηκε καλλιτεχνικό
πρόγραμμα που περιλάμβανε χορό και
μουσική από άτομα που συμμετείχαν στις
δραστηριότητες
των
Δράσεων
και
χοροθεατρική παράσταση από την ομάδα
«Αμφίδρομο Χοροθέατρο».
Η
Δράση
«Προγράμματα
ένταξης από τοπικές αρχές»
υλοποιήθηκε από το Δήμο
Λευκωσίας
ως
Τελικό
Δικαιούχο
επικεφαλής
εταίρο,
το
Πολυδύναμο Δημοτικό Κέντρο Λευκωσίας,
το Δήμο Αγίου Δομετίου, το Δήμο Λεμεσού
και την εταιρεία συμβούλων Social Lab ltd.
Η Δράση «Εκπαιδευτικά σεμινάρια για
κοινωνικούς εταίρους» υλοποιείται από το
Δήμο Λευκωσίας ως Τελικό Δικαιούχο-

Σε σύντομο χαιρετισμό του, ο δημοτικός
σύμβουλος και πρόεδρος της Πολιτιστικής
Επιτροπής του Δήμου κ. Ηλίας Ηλιάδης
τόνισε ότι το αποτέλεσμα είναι μοναδικό
και ότι η έκθεση εγκωμιάζει το ολόχρονο
έργο των εκπαιδευτών και εκπαιδευομένων
και αποδεικνύει πως ο καθένας μπορεί να
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βγάλει προς τα έξω το ταλέντο που κρύβει
μέσα του και να δημιουργήσει, με δουλειά,
αγάπη και αφοσίωση, πραγματικά έργα
τέχνης που αξίζουν θαυμασμό. Συνεχάρη
όλους τους συντελεστές της έκθεσης και
ιδιαίτερα τις εκπαιδεύτριες της Ζωγραφικής,
Ελίνα Ιωάννου και Έβελιν Αναστασίου και
την εκπαιδεύτρια της Χειροτεχνίας, Γιάννα
Βιολάρη. Όπως ανέφερε οι εκπαιδεύτριες
συνεργάζονται με το «Ανοικτό Σχολείο» από
την πρώτη στιγμή σύστασης του, έχοντας
δώσει σπουδαία δείγματα γραφής.
Τέλος, αφού ευχήθηκε σε όλους καλό
καλοκαίρι
και
ευχαρίστησε
και
τη
συντονίστρια του θεσμού κα Βαλάντω
Σίφουνα για τη δική της συμβολή,
υποσχέθηκε ότι ο Δήμος θα συνεχίσει να
αγκαλιάζει και να στηρίζει την προσπάθεια
του «Ανοικτού Σχολείου» να αναδείξει την
τέχνη και τον πολιτισμό.
Άλλωστε η μαζική συμμετοχή στα τμήματα
αυτά,
δείχνει
ότι
οι
συμμετέχοντες
αναγνωρίζουν και αγαπούν τη δουλειά που
γίνεται
στα
μαθήματα.
Οι
πλείστοι
συμμετέχοντες είναι άτομα που φοιτούν στο
«Ανοικτό Σχολείο» από το 2007 και η
εξέλιξή τους είναι εμφανής μέσα από τα
εκθέματα τους.

Κλείνοντας το χαιρετισμό του, ο κ. Ηλιάδης
τόνισε ξανά ότι το αποτέλεσμα είναι
μοναδικό και αυτό αποδεικνύει ότι ο θεσμός
του «Ανοικτού Σχολείου» πέτυχε τους
στόχους που έθεσε από την αρχή της
δημιουργίας του, την προώθηση δηλαδή της
διά βίου μάθησης και την προώθηση της
δημιουργικής
και
ψυχωφελούς
απασχόλησης.

Παρουσίαση βιβλίου του Α.
Δ. Κουμανταρή, με τίτλο «Η
ξενιδκιά τζι ο τόπος μου»
Η Επιτροπή Πολιτισμού και η Επιτροπή
Εκδόσεων
του
Δήμου
Αραδίππου
διοργάνωσαν στις 20 Ιουνίου στην αίθουσα
εκδηλώσεων
του
Δήμου
Αραδίππου
εκδήλωση για την παρουσίαση του βιβλίου
του Ανδρέα Δ. Κουμανταρή, με τίτλο «Η
ξενιδκιά τζι ο τόπος μου». Το βιβλίο
παρουσίασε ο κ. Κώστας Κατσώνης,
Φιλόλογος – Συγγραφέας και Δημοτικός
Σύμβουλος. Ακολούθησε δεξίωση.

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
• Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της
Ευρωπαϊκής Ένωσης
http://www.cy2012.eu/
• 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. 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/

