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ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΡΓΟ PRO-I3T: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ ΣΤΙΣ ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ
Όπως σας ενημερώσαμε στο προηγούμενο
τεύχος μας, από τις 22 μέχρι τις 24
Οκτωβρίου
πραγματοποιήθηκε
η
εκπαιδευτική επίσκεψη του έργου Pro-I3T
στις Βρυξέλλες, στην οποία συμμετείχαν 18
συνολικά άτομα από την Κύπρο.
Μετά
το
τέλος
της
επίσκεψης,
οι
συμμετέχοντες συμπλήρωσαν ερωτηματολόγια, προκειμένου να μπορέσει να
μετρηθεί ο βαθμός ικανοποίησής τους για
την
εκπαιδευτική
επίσκεψη.
Το
ερωτηματολόγιο
ζητούσε
από
τους
συμμετέχοντες
να
δηλώσουν
πόσο
ικανοποιημένοι ήταν σε σχέση με δέκα
κριτήρια που αφορούσαν τις προσδοκίες
τους πριν την επίσκεψη, τη διάρθρωση του
προγράμματος της επίσκεψης και το κατά
πόσο αυτή εξυπηρετούσε τους σκοπούς του
έργου Pro-I3T, καθώς και τις γνώσεις που
αποκόμισαν οι συμμετέχοντες από την
επίσκεψη.

Σύμφωνα με τις απαντήσεις, η συντριπτική
πλειοψηφία των συμμετεχόντων έμειναν
πολύ ή πάρα πολύ ικανοποιημένοι σε σχέση
με 9 από τα 10 παραπάνω κριτήρια.
Ορισμένοι από τους συμμετέχοντες ωστόσο
δήλωσαν ότι δεν είχαν κατανοήσει πριν από
τη συμμετοχή τους, το σκοπό της
επίσκεψης (γεγονός που εξηγείται από το
γεγονός ότι για πολλούς από τους
συμμετέχοντες ήταν η πρώτη επίσκεψη
αυτού του είδους στις Βρυξέλλες).

Ερωτηματολόγια ικανοποίησης κλήθηκαν
να
συμπληρώσουν
και
οι
120
συμμετέχοντες της ημερίδας ενημέρωσης
για τα Ευρωπαϊκά Προγράμματα, η οποία
διοργανώθηκε από την Ένωση Δήμων
Κύπρου σε συνεργασία με τη Συνέλευση
των
Περιφερειών
της
Ευρώπης
(http://www.aer.eu/) στις 23 Οκτωβρίου,
στo κτήριο της Επιτροπής των Περιφερειών
της ΕΕ στις Βρυξέλλες.

Τα ερωτηματολόγια αυτά ήταν πολύ πιο
λεπτομερή, καθώς ζητούσαν από τους
συμμετέχοντες
να
δηλώσουν
πόσο
ικανοποιημένοι ήταν από τη διοργάνωση
της ημερίδας σε σχέση με είκοσι κριτήρια,
τα οποία χωρίζονταν στις παρακάτω έξι
ενότητες:
οργάνωση
της
ημερίδας,
περιεχόμενο,
ομιλητές,
παρεχόμενες
ευκαιρίες, αποκομισθείσες γνώσεις κ.ά. Και
σε αυτήν την περίπτωση, σύμφωνα με τις
απαντήσεις, η συντριπτική πλειοψηφία των
συμμετεχόντων έμειναν πολύ ή πάρα πολύ
ικανοποιημένοι σε σχέση με τα περισσότερα
από τα παραπάνω κριτήρια. Αρκετοί
ωστόσο από τους συμμετέχοντες δήλωσαν
ότι η διάρκεια της ημερίδας δεν ήταν
αρκετή, καθώς το πρόγραμμα ήταν
εξαιρετικά ενδιαφέρον.
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98η Σύνοδος Ολομέλειας της
Επιτροπής των Περιφερειών
για το 2012
Ο
Επικεφαλής
της
Κυπριακής
Αντιπροσωπείας
στην
Επιτροπή
των Περιφερειών
(ΕτΠ), Δήμαρχος
Κάτω Πολεμιδιών,
κ.
Γεώργιος
Γεωργίου,
στο
πλαίσιο της Συνόδου Ολομέλειας της ΕτΠ
της 29ης-30ής Νοεμβρίου, απένειμε τα
βραβεία του διαγωνισμού διδακτορικών
διατριβών 2012 με θέμα «Οι τοπικές και οι
περιφερειακές
αρχές
στην
Ευρωπαϊκή
Ένωση». Το πρώτο βραβείο απονεμήθηκε
στη διατριβή του Δρος Philipp Studinger στο
Πανεπιστήμιο της Κωνσταντίας (Γερμανία)
με τίτλο: «Ανάπτυξη των περιφερειακών
γραφείων στις Βρυξέλλες». Θα πρέπει να
σημειωθεί ότι ο κ. Γεωργίου προήδρευσε της
κριτικής επιτροπής για την επιλογή των
βραβευθέντων.

Ο κ. Γεωργίου συμμετείχε, επίσης, σε
συζήτηση με όλους τους Επικεφαλής των
Εθνικών Αντιπροσωπειών υπό την προεδρία
του κ. Valcarcel Siso, σχετικά με το Άτυπο
Υπουργικό Συμβούλιο για την πολιτική
συνοχής και τη θέση της ΕτΠ για το
Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο, όπου
υπερασπίστηκε τις προτάσεις της Κυπριακής
Προεδρίας, αλλά συγχρόνως εξέφρασε
κατανόηση για την απογοήτευση αναφορικά
με το αποτέλεσμα του ειδικού Ευρωπαϊκού
Συμβουλίου στις 22-23 Νοεμβρίου.
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Κατά τη διάρκεια της Συνόδου Ολομέλειας,
η Κυπριακή Αντιπροσωπεία διοργάνωσε
από κοινού με την Επιτροπή των
Περιφερειών δεξίωση προς τιμήν της
Κυπριακής
Προεδρίας
στην
αίθουσα
«Ανοικτή Οδός Λήδρας» της ΕτΠ, στην
οποία παρευρέθηκαν περισσότερα από 300
μέλη της Επιτροπής των Περιφερειών,
εκπρόσωποι τοπικών και περιφερειακών
αρχών από όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η
Κυπριακή Προεδρία εκπροσωπήθηκε από
τον Υπουργό Εμπορίου, Βιομηχανίας και
Τουρισμού, κ. Νεοκλή Συλικιώτη.

Σημειώνεται τέλος, ότι στη Σύνοδο
Ολομέλειας, την Κυπριακή Αντιπροσωπεία
αποτέλεσαν ο Επικεφαλής, κ. Γεώργιος
Γεωργίου, Δήμαρχος Κάτω Πολεμιδιών και
τα μέλη κ. Χαράλαμπος Πίττας, Δήμαρχος
Μόρφου, κα Ελένη Λουκαΐδου, Δημοτικός
Σύμβουλος
Λευκωσίας,
κα
Λουΐζα
Μαυρομμάτη, Αντιδήμαρχος Έγκωμης, κ.
Λούης Κουμενίδης, Πρόεδρος Κοινοτικού
Συμβουλίου Κάτω Λευκάρων και κ. Δήμος
Γιάγκου, Πρόεδρος Κοινοτικού Συμβουλίου
Αγίας Ειρήνης Κερύνειας.
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Δήμαρχοι στα θρανία –
στην πράξη κρίνονται
τ’ αποτελέσματα

13.09.2012, λίγους μήνες μετά από την
επίσκεψη στο Η.Β., ήταν γενικά θετικός και
ο ενθουσιασμός φαίνεται ότι δεν έχει
υποχωρήσει.

Του Δρος Πέτρου Μ. Καρεκλά
Δημάρχου Κυθρέας

Στις λίγες γραμμές που έχω στη διάθεσή
μου
θα
επικεντρωθώ
στα
όσα
οι
Εκτοπισμένοι Δήμοι με βάση αυτό το
πρόγραμμα στοχοθέτησαν και στο έργο που
έχουν
υλοποιήσει
στο
μεταξύ
ως
επακόλουθό του.

Ένα βασικό κομμάτι κάθε μαθησιακής
διεργασίας είναι η κατά το δυνατό πρακτική
εφαρμογή γνώσεων και εμπειριών που
αποκτήθηκαν
σ’
ένα
εκπαιδευτικό
πρόγραμμα. Αλλιώς είναι καταδικασμένα να
... φυλλορροήσουν!
Αυτό ακριβώς το στοιχείο έγινε προσπάθεια
να διαγνωσθεί αν λειτούργησε, όταν
βρεθήκαμε στις 13 Σεπτεμβρίου 2012 στο
Δήμο Στροβόλου οι Δήμαρχοι – «μαθητές»
και
οι
οργανωτές
του εκπαιδευτικού
προγράμματος « Εκπαίδευση για την
Ανάπτυξη της Διοικητικής και Ηγετικής
Ικανότητας στους Οργανισμούς Τοπικής
Αυτοδιοίκησης».
Το
έργο
αυτό
συγχρηματοδοτείται από το «Ευρωπαϊκό
Κοινωνικό Ταμείο» της Ε.Ε. και την
Κυπριακή Δημοκρατία και υλοποιείται από
την Κυπριακή Ακαδημία Δημόσιας Διοίκησης
σε συνεργασία με την Ένωση Δήμων
Κύπρου και την Ένωση Κοινοτήτων Κύπρου,
με στόχο μια πιο ισχυρή και αποτελεσματική
Τοπική Αυτοδιοίκηση (Τ.Α). Προς τούτο θα
εκπαιδευτούν μέχρι το 2014, 1500 περίπου
στελέχη της Τ.Α., αιρετά και υπηρεσιακά.
Στα πλαίσια αυτού του έργου έγινε
εκπαίδευση μεγάλου αριθμού Δημάρχων
(που χωρίστηκαν σε δύο ομάδες) τόσον
στην Κύπρο όσον και στο εξωτερικό και
συγκεκριμένα στο Ηνωμένο Βασίλειο, όπου
είχαν
την
ευκαιρία
να
επισκεφθούν
διαφόρους Δήμους στη νότια Αγγλία και να
γνωρίσουν τον τρόπο λειτουργίας τους, τα
προβλήματά τους και να πάρουν ιδέες για
λύσεις που έχουν δοθεί σε πολλά απ΄αυτά.
Το κέντρο εκπαίδευσης ήταν στην όμορφη
πόλη του Winchester, παλιά πρωτεύουσα
της Αγγλίας.
Ο

πρώτος

απολογισμός

που

έγινε

στις

Σε συνεργασία και συνδιαβούλεση οι 9
Εκτοπισμένοι Δήμοι κρίναμε καταρχήν πως
προτεραιότητες μας θα πρέπει να είναι α) η
βελτίωση της επικοινωνίας με τους δημότες
μας, τόσον εντός όσον και εκτός Κύπρου
και η βελτιστοποίηση της διαφώτισης για το
πρόβλημα της κατοχής και τα παρεπόμενα
της,
(β)
ο
κατά
το
δυνατόν
εκσυγχρονισμός
των
υπηρεσιών
των
Δήμων μας και γ) η καλύτερη εμπλοκή και
κινητοποίηση της Νεολαίας μας.
Αυτά τα θέματα συζητήθηκαν λεπτομερώς
σε συνεδρία της Επιτροπής Κατεχομένων
Δήμων
τον
περασμένο
Ιούνιο
και
αποφασίστηκε η υλοποίηση τους τόσον με
μεμονωμένες ενέργειες του κάθε Δήμου,
λαμβανομένης υπόψη της ιδιομορφίας του
καθενός, όσον και με κοινές δράσεις και
έργα.
Συγκεκριμένα και απτά παραδείγματα
κοινών δράσεων αποτελούν η έκδοση
πρόσφατα
Βιβλιαρίου
με
τίτλο
«Christian Monuments of Cyprus –
Under Turkish Military Occupation» με
ένθετο Χάρτη όπου σημειώνονται τα
κύρια θρησκευτικά μνημεία (εκκλησίες)
σ΄ολόκληρη την κατεχόμενη περιοχή και η
κατάσταση στην οποία βρίσκονται σήμερα.
΄Ηδη αυτή η έκδοση ελκύει τεράστιο
ενδιαφέρον και αποστέλλεται σε πολλές
σημαντικές
προσωπικότητες
και
οργανισμούς στο εξωτερικό με στόχο να
ευαισθητοποιηθούν και να βοηθήσουν στη
διάσωση της πολιτιστικής και θρησκευτικής
μας κληρονομιάς – που είναι ασφαλώς και
δικιά τους, ευρωπαϊκή και παγκόσμια.
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Υπό εξέλιξη επίσης βρίσκεται η έκδοση
κοινού Λευκώματος των 9 Εκτοπισμένων
Δήμων, τόσον στα ελληνικά όσον και στα
αγγλικά,
για
την
ιστορία
και
τις
δραστηριότητές τους πριν και μετά το 1974.
Επίσης σημαντικό είναι να αναφερθεί η
διοργάνωση Έκθεσης Φωτογραφίας σε
διάφορους χώρους (πρόσφατα στο ισόγειο
του
Υπουργείου
Εξωτερικών),
όπου
προβάλλονται μνημεία του πολιτισμού μας
στην κατεχόμενη περιοχή και γίνεται
προσπάθεια ευαισθητοποίησης κυρίως των
ξένων, για την ανάγκη διάσωσης και
συντήρησής τους.
Γενικά το εκπαιδευτικό αυτό πρόγραμμα
βοήθησε στο ν’ αναπτυχθεί ένας γόνιμος
προβληματισμός στην Τοπική Αυτοδιοίκηση.
Ιδιαίτερα
με
τα
σοβαρά
οικονομικά
προβλήματα που αυτή σήμερα αντιμετωπίζει,
μπορεί η εφαρμογή καινοτόμων ιδεών, η
χρήση της νέας τεχνολογίας, ο μεγαλύτερος
σεβασμός προς τους δημότες – «πελάτες»
(όπως έδειξαν να τους αντιμετωπίζουν στο
Η.Β.) και η επίδειξη πολιτικής βούλησης να
φέρουμε το νέο και πιο πραγματικά
προοδευτικό,
με
σεβασμό
προς
το
φορολογούμενο
πολίτη,
ν’
αποτελούν
κάποιες απαντήσεις στις προκλήσεις των
καιρών. Όπως είπε κάποτε και ο μεγάλος
Γάλλος διανοητής Πασκάλ, «η συγκυρία δεν
ευνοεί παρά μόνο αυτούς που έχουν
κατάλληλα προετοιμαστεί». Μπορούμε να
μετατρέψουμε τις προκλήσεις σε ευκαιρίες
σε πολλούς τομείς, συμπεριλαμβανομένης
της Τοπικής Αυτοδιοίκησης που είναι
σημαντική κατάκτηση για τον κάθε πολίτη σ’
ένα ελεύθερο και δημοκρατικό σύστημα.
Κύριος στόχος του Έργου «Εκπαίδευση για
την Ανάπτυξη της Διοικητικής και Ηγετικής
Ικανότητας στους Οργανισμούς Τοπικής
Αυτοδιοίκησης» είναι η ανάπτυξη και
υλοποίηση
ενός
ολοκληρωμένου
προγράμματος εκπαίδευσης στους τομείς της
διοίκησης και της ηγεσίας για τα στελέχη
των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Για
περισσότερες πληροφορίες:
http://www.localgovernmentlearning.org.cy/

11/2012

Εκδήλωση καταδίκης
της ανακήρυξης του
ψευδοκράτους
Η Επιτροπή Κατεχόμενων Δήμων και τα
Δημοτικά Συμβούλια των Κατεχόμενων
Δήμων Αμμοχώστου, Κερύνειας, Μόρφου,
Λύσης,
Λαπήθου,
Κυθρέας,
Καραβά,
Λευκονοίκου
και
Ακανθούς
πραγματοποίησαν στις 15 Νοεμβρίου, στο
Πολιτιστικό Ίδρυμα Ιεράς Μονής Κύκκου
«Αρχάγγελος», εκδήλωση καταδίκης της
ανακήρυξης
του
ψευδοκράτους
στις
κατεχόμενες περιοχές μας.

Κύριος ομιλητής της εκδήλωσης ήταν ο
Αναπληρωτής Καθηγητής της Φιλοσοφικής
Σχολής του Πανεπιστημίου Κύπρου, Δρ.
Γεώργιος Γιωργής. Κατά τη διάρκεια της
εκδήλωσης έγινε παρουσίαση της έκδοσης
της
Επιτροπής
Κατεχόμενων
Δήμων
«Κατεχόμενες Πόλεις - Εκτοπισμένοι Δήμοι
Κυπριακής Δημοκρατίας» από τον ιστορικό
Δρα Χριστόδουλο Χατζηχριστοδούλου. Στο
καλλιτεχνικό πρόγραμμα της εκδήλωσης
συμμετείχε μουσικό σχήμα με τον Μάριο
Χαραλαμπίδη.
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Παραγωγή ενέργειας από
απόβλητα: Το μοντέλο της
Δανίας
Της Kirsten Geelan
Πρέσβειρας της Δανίας στην Κύπρο

Με την τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος στην
Κύπρο να αυξάνεται σε πρωτόγνωρα
επίπεδα είναι καιρός να σκεφτούμε σοβαρά
εναλλακτικές λύσεις για την παραγωγή
ενέργειας. Την ίδια στιγμή περιβαλλοντικές
προκλήσεις έχουν μαζευτεί στο κατώφλι
μας. Η διαχείριση των αποβλήτων έχει γίνει
πολύ ακριβή υπόθεση για την Κύπρο που
αντιμετωπίζει νομικές διαδικασίες από την
Ευρωπαϊκή Ένωση αναφορικά με την χρήση
χωματερών.

Μία χώρα η οποία έχει επιλύσει αυτά τα
προβλήματα εδώ και πολύ καιρό είναι η
Δανία. Το όραμα για βιώσιμη διαχείριση
αποβλήτων ξεκινά με την ιδέα ότι τα
απόβλητα μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως
πηγή νέων κύκλων παραγωγής ενέργειας.
Στη Δανία η διαχείριση των αποβλήτων δεν
αποτελεί περιβαλλοντικό πρόβλημα καθώς
ότι
δεν
μπορεί
να
ανακυκλωθεί
αποτεφρώνεται
παράγοντας
ηλεκτρικό
ρεύμα και θέρμανση.
Οι τοπικές κοινότητες είναι υπεύθυνες για τη
συλλογή σκουπιδιών καθώς επίσης και για
τη λειτουργία των αποτεφρωτήρων και
κέντρων ανακύκλωσης. Ταυτόχρονα νόμοι
και οικονομικά κίνητρα αποτρέπουν την
αποτέφρωση των ανακυκλώσιμων υλικών.
Οι εγκαταστάσεις αποτέφρωσης είναι για την
ακρίβεια, υψηλής τεχνολογίας εργοστάσια
παραγωγής ενέργειας. Στη Δανία σήμερα
λειτουργούν 29 τέτοια εργοστάσια, τα οποία
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εξυπηρετούν 98 δήμους σε μία χώρα 5,5
εκατομμυρίων κατοίκων. Δέκα ακόμη
εργοστάσια είναι υπό κατασκευή.
Το μεγαλύτερο εργοστάσιο παραγωγής
ενέργειας από απόβλητα στη Δανία παράγει
270 MWh ρεύματος και 1.162 MWh
θέρμανσης. Οι αριθμοί αυτοί αντιστοιχούν
στην κατανάλωση ρεύματος σε 80.000
οικίες και την κατανάλωση θέρμανσης σε
75.000 οικίες. Συνολικά η παραγωγή
ενέργειας από απόβλητα καλύπτει το 20%
της παροχής θέρμανσης και το 5% της
παροχής ηλεκτρικού ρεύματος στην χώρα.

Μια
σειρά
από
νομοθετικά
μέτρα
διασφαλίζουν
έξυπνες
λύσεις
στη
διαχείριση αποβλήτων. Είναι γνωστό ότι η
ταφή των καύσιμων αποβλήτων έχει
απαγορευτεί από το 1997. Επίσης η
Δανέζικη
νομοθεσία
προνοεί
την
φορολόγηση
των
αποβλήτων
που
προορίζονται για χωματερές με 62,56 €
ανά τόνο, ενώ η φορολόγηση των
αποβλήτων
που
προορίζονται
για
αποτέφρωση ανέρχεται στα 6,69 € ανά
τόνο. Έτσι η ταφή των αποβλήτων στοιχίζει
ακριβά, η αποτέφρωση πιο φθηνά, ενώ η
ανακύκλωση είναι δωρεάν!
Φυσικά κοστίζει χρήματα η αποτέφρωση.
Με την πώληση όμως του ηλεκτρικού
ρεύματος και της θέρμανσης μειώνεται το
κόστος. Συγκεκριμένα τα κέρδη από την
πώληση θέρμανσης καλύπτουν σχεδόν το
70%
των
συνολικών
εξόδων
ενός
εργοστασίου. Γι’ αυτό τον λόγο τα Δανέζικα
εργοστάσια
αποτέφρωσης
αποβλήτων
διατηρούν τις πιο χαμηλές τιμές στην
Ευρώπη.
Πολλές φορές παραβλέπεται το γεγονός ότι
στη Δανία η αποτέφρωση αποτελεί την πιο
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σημαντική πηγή ενέργειας ουδέτερης σε
διοξείδιο του άνθρακα ξεπερνώντας ακόμη
και την αιολική ενέργεια. Τα απόβλητα που
αποτεφρώνονται
αποτελούν
συνήθως
βιομάζα που έχει χαμηλή περιεκτικότητα
άνθρακα βοηθώντας έτσι στην μείωση των
εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου.
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Σε μια χώρα όπου μόνο το 4% των
απορριμμάτων καταλήγει σε χωματερές,
(προφανώς το υπόλοιπο αξιοποιείται με
διάφορους τρόπους), οι Αρχές εξετάζουν
τρόπους
να
αποκτήσουν
ακόμα
περισσότερα σκουπίδια.
Ήδη εισάγουν από τη Νορβηγία, η οποία
καταβάλλει και το σχετικό αντίτιμο, και
εξετάζουν το ενδεχόμενο να εισάγουν από
την Ιταλία, την Βουλγαρία και τη Ρουμανία,
χώρες που εξαρτώνται από χωματερές.

Οι περιβαλλοντικές πολιτικές της Δανίας
αναπτύχθηκαν στα πλαίσια στενού διαλόγου
με ιδιωτικές εταιρείες. Σήμερα στη Δανία
υπάρχουν περισσότερες από 700 εταιρείες
πράσινης τεχνολογίας σε τομείς όπως οι
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, η ενεργειακή
αποδοτικότητα, η ατμοσφαιρική ρύπανση, η
διαχείριση
λυμάτων,
η
διαχείριση
αποβλήτων και η προστασία του εδάφους
και της βιοποικιλότητας. Οι εταιρείες
πράσινης τεχνολογίας της Δανίας έχουν
συνδυασμένο
κύκλο
εργασιών
43
δισεκατομμύρια Ευρώ και οι εξαγωγές στον
τομέα
αυτό
έχουν
φτάσει
τα
17
δισεκατομμύρια Ευρώ.
Ο στόχος της ενεργειακής πολιτικής της
Δανίας είναι ξεκάθαρος: μέχρι το 2050
ολόκληρη η παραγωγή ενέργειας για
ηλεκτρικό ρεύμα, θέρμανση, βιομηχανία και
μεταφορές θα καλύπτεται από ανανεώσιμες
πηγές ενέργειας.

Τα σκουπίδια των άλλων θα
εισάγει η Σουηδία για την
παραγωγή ενέργειας
Το πρόγραμμα παραγωγής ηλεκτρικής
ενέργειας από σκουπίδια είναι επιτυχημένο
αλλά, όπως φαίνεται, όχι όσο θα μπορούσε
γιατί λείπει κάτι βασικό: ακόμα περισσότερα
σκουπίδια για την παραγωγή περισσότερης
ενέργειας.

Με την καύση και την παραγωγή ενέργειας
έχουν σήμερα ρεύμα 250.000 νοικοκυριά
ενώ καλύπτεται το 20% των αναγκών του
κεντρικού συστήματος θέρμανσης.

Ταχύτερη και απλούστερη
πρόσβαση στα κονδύλια της
ΕΕ
Μετά την πρόσφατη έναρξη ισχύος του
νέου
δημοσιονομικού
κανονισμού,
η
Επιτροπή εξέδωσε νέους λεπτομερείς
κανόνες εφαρμογής του. Η χορήγηση
κονδυλίων της ΕΕ σε επιχειρήσεις, μη
κυβερνητικές
οργανώσεις
(ΜΚΟ),
ερευνητές, φοιτητές, δήμους, κοινότητες
και άλλους δικαιούχους θα βελτιωθεί από
την 1η Ιανουαρίου 2013 χάρη στην
απλούστευση των διαδικασιών.
Η νέα νομοθεσία αυξάνει τη διαφάνεια και
τη
λογοδοσία
κάθε
προσώπου
που
ασχολείται με τα οικονομικά της ΕΕ.
Περιλαμβάνει
ευρύτερες
δυνατότητες
χρησιμοποίησης κατ’ αποκοπή ποσών και
ενιαίων συντελεστών για μικρότερα ποσά,
καταργεί την υποχρέωση συμπλήρωσης
των ίδιων στοιχείων κάθε φορά που
υποβάλλεται αίτηση για κονδύλια της ΕΕ
και εισάγει επιγραμμικές εφαρμογές καθώς
και πολλά άλλα νέα χαρακτηριστικά.
Ο
αναθεωρημένος
δημοσιονομικός
κανονισμός
περιλαμβάνει
πολυάριθμες
βελτιώσεις που θα διευκολύνουν τη ζωή
των δικαιούχων κονδυλίων της Ένωσης.
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Η περίοδος μεταξύ των προσκλήσεων
υποβολής προτάσεων και της σύναψης
συμβάσεων επιδότησης θα συντομευθεί, και
οι προθεσμίες πληρωμής θα μειωθούν. Η
έμφαση του συστήματος επιδοτήσεων θα
μετατοπιστεί
από
την
επιστροφή
πραγματοποιούμενων δαπανών σε πληρωμές
βάσει αποτελεσμάτων, χάρη στην ευρύτερη
χρήση κατ’ αποκοπήν ποσών, ενιαίων
συντελεστών ή μοναδιαίου κόστους. Η
μεγαλύτερη
χρήση
επάθλων,
που
καταβάλλονται σε νικητές διαγωνισμών για
την εξεύρεση λύσεων σε προκαθορισμένα
προβλήματα («τα έπαθλα παρακίνησης») θα
συμβάλει
επίσης
στη
μείωση
της
γραφειοκρατίας και την ενίσχυση του
προσανατολισμού της χρηματοδότησης της
ΕΕ στην επίτευξη αποτελεσμάτων. Οι
δικαιούχοι κονδυλίων της ΕΕ δεν θα είναι
πλέον υποχρεωμένοι να ανοίγουν χωριστούς
τοκοφόρους
τραπεζικούς
λογαριασμούς.
Επιπλέον, ακόμη και αν προκύπτουν τόκοι,
δεν θα χρειάζεται να επιστρέφονται στον
προϋπολογισμό
της
ΕΕ,
ούτε
θα
προσμετρούνται ως έσοδα του έργου. Με
τον τρόπο αυτό δίνεται λύση σε ένα
σημαντικό
πρόβλημα
των
δικαιούχων
επιδοτήσεων και άλλων ενδιαφερόμενων
φορέων, ιδίως της ερευνητικής κοινότητας
και των ΜΚΟ, που είχε επισημανθεί κατά τη
διάρκεια της δημόσιας διαβούλευσης του
2009 πριν από την πρόταση της Επιτροπής
του 2010.
Οι νέοι κανόνες θα αυξήσουν επίσης τη
λογοδοσία των φορέων που διαχειρίζονται
τα χρήματα των φορολογουμένων της ΕΕ.
Μεταξύ αυτών είναι τα κράτη μέλη που
εκτελούν
μεγάλο
μέρος
του
προϋπολογισμού
της
ΕΕ,
συμπεριλαμβανομένης της περιφερειακής
πολιτικής της ΕΕ. Στο μέλλον, οι αρχές των
κρατών μελών που διαχειρίζονται κονδύλια
της ΕΕ θα πρέπει να υπογράφουν και να
υποβάλλουν
στην
Επιτροπή
ετήσιες
δηλώσεις που θα πιστοποιούν ότι τα
κονδύλια της ΕΕ έχουν χρησιμοποιηθεί
σωστά.
Επίσης,

έχουν

ενισχυθεί

οι

μηχανισμοί
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δημοσιονομικών
διορθώσεων
σε
περιπτώσεις παρατυπιών που διαπράττονται
από δικαιούχους και αποκαλύπτονται μέσω
ελέγχων: ως αποτρεπτικό μέσο, η Επιτροπή
θα δημοσιεύει τις αποφάσεις για την
επιβολή κυρώσεων για κατάχρηση των
κονδυλίων της ΕΕ.

Στο μέλλον, διάφορα χρηματοδοτικά μέσα,
όπως δάνεια, ίδια κεφάλαια ή εγγυήσεις θα
χρησιμοποιούνται για να ενισχυθεί η
αποτελεσματικότητα των κονδυλίων της ΕΕ
και
κατ’
αυτόν
τον
τρόπο
θα
πολλαπλασιαστεί ο δημοσιονομικός τους
αντίκτυπος.
Καθιερώνονται
νέες
δυνατότητες για μια πιο ευέλικτη εφαρμογή
των συμπράξεων μεταξύ δημόσιου και
ιδιωτικού τομέα (ΣΔΙΤ), που απηχούν
αιτήματα
φορέων
της
ευρωπαϊκής
βιομηχανίας που συμμετέχουν σε ΣΔΙΤ.
Στον τομέα της εξωτερικής δράσης, η ΕΕ
θα είναι σε θέση να δημιουργεί ενωσιακά
καταπιστευματικά
ταμεία
με
τη
συγκέντρωση και από κοινού αξιοποίηση
των ιδίων πόρων της με εκείνους των
κρατών μελών και άλλων χορηγών για τον
καλύτερο συντονισμό και την παροχή
εξωτερικής βοήθειας, αυξάνοντας με αυτόν
τον τρόπο την προβολή του έργου της.
Η απλούστευση των κανόνων και των
διαδικασιών δεν πρόκειται να σταματήσει
με την έκδοση του νέου δημοσιονομικού
κανονισμού. Η Επιτροπή θα συνεχίσει να
προωθεί
μεγάλο
αριθμό
προτάσεων
απλούστευσης ώστε οι προτάσεις αυτές να
εδραιωθούν στη νέα γενιά προγραμμάτων
(2014-2020), που είναι επί του παρόντος
υπό διαπραγμάτευση στο Συμβούλιο και το
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.
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Εκστρατεία Καθαριότητας
του Δήμου Λακατάμιας
Εκστρατεία Καθαριότητας πραγματοποίησε
με μεγάλη επιτυχία, ο Δήμος Λακατάμιας σε
συνεργασία με την Αστυνομία Κύπρου, το
Δημοτικό Συμβούλιο Νεολαίας Λακατάμιας,
τα Δημοτικά Σχολεία Λακατάμιας και
Ανθούπολης, τα Γυμνάσια Αρχαγγέλου, Αγ.
Ιωάννη Χρυσοστόμου, Ανθούπολης και Αγ.
Στυλιανού και το Λύκειο Αγ. Γεωργίου
Λακατάμιας.

Η έναρξη της εκστρατείας έγινε στο Λύκειο
Αγ. Γεωργίου Λακατάμιας, παρουσία του
Αντιδημάρχου Λακατάμιας κου Ζαχαρία
Πατσαλίδη, των Δημοτικών Συμβούλων κ.κ.
Γιάννη Καττιρτζή και Συμεών Σιμεού, του
Σταθμάρχη Λακατάμιας και του Δημοτικού
Γραμματέα Λακατάμιας. Στη διάρκεια της
ομιλίας του, ο Αντιδήμαρχος τόνισε τη
σημαντικότητα της εκστρατείας αυτής, αφού
στόχος της ήταν να ευαισθητοποιήσει και να
εκπαιδεύσει τους μαθητές και τους νέους σε
θέματα διαχείρισης απορριμμάτων και να
τους
ενθαρρύνει
να
κάνουν
θετικές
επιλογές. Η ενεργός συμμετοχή των παιδιών
για τη δημιουργία ενός καθαρότερου
περιβάλλοντος,
θα
συντελέσει
στη
μακροπρόθεσμη
αλλαγή
στάσεων
και
συμπεριφορών απέναντι στα απορρίμματα
και το φυσικό περιβάλλον γενικότερα.
Κατά τη διάρκεια της εκστρατείας, όλοι οι
μαθητές καθάρισαν την αυλή του σχολείου
τους, καθώς και τους χώρους ή πάρκα που
γειτνιάζουν
με
το
σχολείο
τους.

11/2012

Το απόγευμα της ίδιας μέρας, τα μέλη του
Δημοτικού
Συμβουλίου
Νεολαίας
Λακατάμιας, ανέλαβαν την καθαριότητα
του Μνημείου Πεσόντων και Αγνοουμένων
Λακατάμιας (και του χώρου γύρω από το
Μνημείο).

Μέρος της όλης προσπάθειας για μια
καθαρή Λακατάμια, ήταν και οι εκστρατείες
συλλογής
ρούχων
και
ανακύκλωσης
ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών. Η
συλλογή ρούχων έγινε σε συνεργασία με
τον Οργανισμό Ανάκυκλος Περιβαλλοντική.
Τα ρούχα που μαζεύτηκαν στους κάδους
του Ανάκυκλου, στο Πολυδύναμο Κέντρο
Λακατάμιας
και
στα
σχολεία
της
Λακατάμιας, ζυγίστηκαν και ένα ποσό
δόθηκε από τον Ανάκυκλο ως εισφορά στο
Πολυδύναμο
Κέντρο
Λακατάμιας.
Ο
οργανισμός Weee Electrocyclosis Cyprus
Ltd,
τοποθέτησε
ειδικό
κιβώτιο
για
ανακύκλωση ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών
συσκευών, στο χώρο στάθμευσης του
Δημαρχείου Λακατάμιας, όπου οι Δημότες
τοποθετούσαν
τις
συσκευές
που
επιθυμούσαν να ανακυκλώσουν.
Ο
Δήμος
Λακατάμιας,
εκφράζει
τις
ευχαριστίες του στο Σταθμάρχη και το
προσωπικό του Αστυνομικού Σταθμού
Λακατάμιας για την συνεργασία, όπως και
στους μαθητές και εκπαιδευτικό προσωπικό
των σχολείων της Λακατάμιας και της
Ανθούπολης, που εργάστηκαν με πολλή
χαρά και όρεξη για την επιτυχία της
εκστρατείας. Ευχαριστούμε επίσης τους
οργανισμούς Ανάκυκλος Περιβαλλοντική
και Weee Electrocyclosis Cyprus Ltd, για
την εξαιρετική συνεργασία.
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Ελεύθερο Πανεπιστήμιο
Αμμοχώστου
Πραγματοποιήθηκε
τη
Δευτέρα
26
Νοεμβρίου η δεύτερη διάλεξη του 9ου
Κύκλου
Διαλέξεων
του
Ελεύθερου
Πανεπιστημίου Δήμου Αμμοχώστου με θέμα:
«Αμμόχωστος:
Επιστροφή
και
Ανοικοδόμηση».

11/2012

Τη
διάλεξη
χαιρέτησε
ο
Δήμαρχος
Αμμοχώστου κ. Αλέξης Γαλανός. Με το
πέρας της διάλεξης το κοινό υπέβαλε
σχετικές ερωτήσεις στον εισηγητή.
Ακολουθεί η τρίτη διάλεξη του Ελεύθερου
Πανεπιστημίου Δήμου Αμμοχώστου στη
Λεμεσό, τη Δευτέρα 17 Δεκεμβρίου 2012,
με θέμα « 10 χρόνια από το άνοιγμα των
οδοφραγμάτων και διακοινοτικές σχέσεις:
Μια κοινωνιοψυχολογική προσέγγιση» με
εισηγητή τον Επίκουρο Καθηγητή Δρα
Χάρη Ψάλτη του Τμήματος Ψυχολογίας του
Πανεπιστημίου Κύπρου.

Παρουσίαση βιβλίου στο
Δήμο Δερύνειας

Εισηγητής της διάλεξης ήταν ο κ. Θέμος
Δημητρίου, Μέλος του Συμβουλίου του
ΤΕΠΑΚ
και
μέλος
του
Συμβουλίου
Ανοικοδόμησης και Επανεγκατάστασης. Ο κ.
Δημητρίου μίλησε για την ανοικοδόμηση της
Αμμοχώστου στην περίπτωση που δοθεί
πίσω η περίκλειστη πόλη, καθώς αναμένεται
να είναι ένα από τα πρώτα εδάφη που θα
επιστραφούν σε περίπτωση λύσης του
κυπριακού. Τόνισε ότι η μακρόχρονη
εγκατάλειψη
της
πόλης
δημιουργεί
πρωτόγνωρες καταστάσεις που χρήζουν
ιδιαίτερης μελέτης και διαχείρισης από την
πολιτεία,
τις
δημοτικές
αρχές,
την
Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά κυρίως από τους
ίδιους τους Αμμοχωστιανούς. Αναφέρθηκε
στα
διάφορα
προβλήματα
που
παρουσιάζονται και τα οποία καλύπτουν ένα
ευρύ φάσμα πολιτικών, περιβαλλοντικών,
κατασκευαστικών, κοινωνικών, νομικών και
άλλων θεμάτων. Ο κύριος Δημητρίου
θίγοντας όλα αυτά τα θέματα παρουσίασε τις
προσπάθειες
που
γίνονται,
για
να
προγραμματιστεί η επανακατοίκηση της
πόλης
σε
ένα
σύγχρονο
πλαίσιο.
Συντονιστής της διάλεξης ήταν ο Δρ Κρίστης
Χρυσοστόμου,
Κοσμήτορας
Σχολής
Μηχανικής και Τεχνολογίας του ΤΕΠΑΚ.

Πραγματοποιήθηκε
στη
Δημοτική
Βιβλιοθήκη
Δερύνειας,
εκδήλωση
παρουσίασης του βιβλίου της Γιούλας
Ιωάννου – Πατσαλίδου «Το πολυτιμότερο
δώρο». Την εκδήλωση παρακολούθησαν
ομάδες μαθητών των Δημοτικών Σχολείων
Δερύνειας.

Την αφήγηση και ανάλυση του παραμυθιού
ανάλαβε η κα Άννα Πρωτοπαπά, Πρόεδρος
της Σχολικής Εφορείας Δερύνειας. Τα
παιδιά έμειναν κατενθουσιασμένα από τα
μηνύματα του βιβλίου και τους θεατρικούς
ρόλους που υποδύθηκαν με τη βοήθεια της
Σοφίας Σοφοκλέους, Εκπαιδεύτριας στο
Παιδικό Θεατρικό Εργαστήρι του Δήμου.
Η συγγραφέας χαιρέτησε τους μαθητές και
απάντησε σε απορίες τους σχετικά με το
συγγραφικό της έργο.
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Ελεύθερο Πανεπιστήμιο
Κατεχόμενων Δήμων
Επαρχίας Κερύνειας
Με πρωτοβουλία του Πανεπιστημίου Κύπρου
και με τη συμμετοχή των Κατεχόμενων
Δήμων Κερύνειας, Λαπήθου και Καραβά,
αλλά και με τη συμβολή της Ιεράς
Μητρόπολης Κερύνειας, διοργανώθηκε για
πρώτη
φορά
φέτος
το
Ελεύθερο
Πανεπιστήμιο Κατεχόμενων Δήμων Επαρχίας
Κερύνειας.
Εισηγητής της εναρκτήριας διάλεξης που
πραγματοποιήθηκε στις 12 Νοεμβρίου στο
Δήμο Κερύνειας με τίτλο «Για το μέλλον του
μέλλοντος»,
ήταν
ο
Πρύτανης
του
Πανεπιστημίου
Κύπρου,
Καθηγητής
Κωνσταντίνος Χριστοφίδης. Ο τίτλος της
διάλεξης είχε μια ιδιαιτερότητα, σύμφωνα
και με τον ίδιο, καθώς όλοι μας αναζητούμε
μια αχτίδα φωτός και ελπίδας στο μέλλον,
αναγνωρίζοντας μεν τη ζοφερότητα του
παρόντος, αναδεικνύοντας όμως το μέλλον
που εντοπίζουμε στο παρόν. Ο τόπος μας
έχει μέλλον στο μέλλον που έρχεται. Στην
ομιλία του ο Πρύτανης αναφέρθηκε σε μία
σειρά σημαντικών στοιχείων που αφορούν
την οικονομική ζωή του τόπου κατά τη
διάρκεια του 20ου αιώνα, ενώ ανέλυσε τα
νέα δεδομένα των εξαιρετικά δύσκολων
συνθηκών του σήμερα.
Ερωτήματα όπως ποιός πρέπει να είναι ο
ρόλος της ηγεσίας απέναντι στους πολίτες,
ποιός πρέπει να είναι ο ρόλος των πολιτών
απέναντι στις ηγεσίες, αν μπορούμε να
εξελιχτούμε σε μια υπεύθυνη κοινωνία,
όπου η λογοδοσία θα αποτελεί βασική
προϋπόθεση
της
καθημερινής
ζωής,
μπορούμε να δώσουμε εναλλακτικές λύσεις
απέναντι στην κρίση, απασχόλησαν τους
παρευρισκομένους, οι οποίοι αναζήτησαν τις
απαντήσεις μέσα από τη διάλεξη του
Πρύτανη για το μέλλον του μέλλοντος. Τη
διάλεξη συντόνισε ο Καθηγητής Ιστορίας και
Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Κύπρου,
Πέτρος Παπαπολυβίου.
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Αναβαθμίζεται η Λεωφόρος
Αγίου Αθανασίου
Ένα ακόμα τμήμα της Λεωφόρου Αγίου
Αθανασίου από τη συμβολή της με την οδό
Καντάρας
(Προσφυγικός
Οικισμός
Λινόπετρας) μέχρι την συμβολή της με τη
Σπύρου Κυπριανού έτυχε αναβάθμισης με
έντονα τα χαρακτηριστικά πλέον της
ασφαλούς και προσβάσιμης Λεωφόρου
ιδίως σε ότι αφορά τις παρόδιες αναπτύξεις
και προσβάσεις της παρακείμενης οικιστικής
περιοχής.
Το έργο αυτό παραδίδεται ολοκληρωμένο
εντός των ημερών πιο γρήγορα από ότι είχε
αρχικά προβλεφθεί.

Σε πρόσφατη επί τόπου επίσκεψη ο
Δήμαρχος Κυριάκος Χατζηττοφής εξέφρασε
την ικανοποίηση του γιατί και με τη
ρύθμιση αυτή που έχει γίνει, που δεν είναι
και η τελική, έχουν επιλυθεί πέραν των
κυκλοφοριακών
και
θέματα
που
αφορούσαν στην ενίσχυση του δικτύου
ομβρίων σ’ ένα από τους πιο σημαντικούς
δρόμους του Αγίου Αθανασίου.
Ως γνωστόν, το υπόλοιπο τμήμα μέχρι το
παραλιακό μέτωπο έχει επίσης τύχει
μελέτης,
αλλά
η
ετοιμασία
κατασκευαστικών
και
εκτέλεσης
έχει
μετατεθεί για παρακάτω.
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Δράσεις του Δήμου
Δερύνειας
Συνέδριο για την εκπαίδευση
Ο Δήμος Δερύνειας δείχνοντας μεγάλη
ευαισθησία σε θέματα που αφορούν την
παιδεία και την εκπαίδευση ξεκίνησε κύκλο
εκπαιδευτικών
συνεδρίων,
τα
οποία
απευθύνονται σε γονείς και εκπαιδευτικούς.
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Τα παιδιά είχαν την ευκαιρία να υποβάλουν
ιδέες και προτάσεις προς το Δήμαρχο και το
Δημοτικό
Συμβούλιο
σχετικά
με
τα
δικαιώματα των παιδιών, τη διεκδίκηση
καλύτερης ποιότητας ζωής των δημοτών
και κυρίως τη διαφύλαξη των δικαιωμάτων
των παιδιών στην περίοδο της οικονομικής
κρίσης.

Η πρώτη παρουσίαση έγινε το Σάββατο 17
Νοεμβρίου στην κατάμεστη αίθουσα της
Δημοτικής Βιβλιοθήκης, με Ομιλήτρια τη
Δρα Αναστασία Χατζηγιαννακού, Ειδική
Παιδαγωγό,
Καθηγήτρια
Ευρωπαϊκού
Πανεπιστημίου
Κύπρου,
Ph.D.M.Ed.BA.
Κύριο θέμα του συνεδρίου ήταν οι δυσκολίες
που αντιμετωπίζουν οι μαθητές από τη
νηπιακή ηλικία και πότε οι γονείς και οι
εκπαιδευτικοί θα πρέπει να ανησυχούν.
Ο Δήμαρχος κάλεσε τους μαθητές να
γίνουν ενεργοί πολίτες και να εκφράζουν
τις απόψεις τους ελεύθερα τόσο προς τους
γονείς τους όσο και προς τους δασκάλους
τους.

Η 2η παρουσίαση θα γίνει την 1η Δεκεμβρίου
με Ομιλήτρια την κα Αθηνά Βανέζη-Βάκχου,
Εκπαιδευτικό Δημοτικής Εκπαίδευσης, Ειδικό
Εκπαιδευτικό
(Ειδικών
Μαθησιακών,
Νοητικών, Λειτουργικών και Προσαρμοστικών Δυσκολιών), M.Ed.BA με θέμα
«Αποτελεσματικός τρόπος διαβάσματος».
Συνάντηση με τα Μαθητικά Συμβούλια
Με την ευκαιρία της Εβδομάδας Παιδιού
2012, πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 19
Νοεμβρίου,
συνάντηση
του
Δημάρχου
Δερύνειας κου Άντρου Γ. Καραγιάννη και
των Μαθητικών Συμβουλίων Δημοτικών
Σχολείων Δερύνειας.

Στη συνέχεια αναφέρθηκε σε κάποια έργα
που έχουν γίνει ή προωθούνται από το
Δημοτικό Συμβούλιο για βελτίωση της
ποιότητας ζωής των παιδιών, όπως η
δημιουργία
πίστας
Skateboard.
Σε
συνεργασία με τη Σχολική Εφορεία και
τους Διευθυντές των Δημοτικών Σχολείων
έχει εφαρμοστεί η Ανακύκλωση στα
Σχολεία και η δημιουργία Πάρκων.
Κάλεσε επίσης τα παιδιά να χρησιμοποιούν
σωστά
τα
πεζοδρόμια,
τους
ποδηλατόδρομους και τις διαβάσεις πεζών
για τη δική τους ασφάλεια και να
ενταχθούν
στα
παιδικά
–
νεανικά
πολιτιστικά σχήματα που λειτουργούν στο
Δήμο Δερύνειας. Αναφέρθηκε επίσης στα
έργα κοινής ωφελείας όπως οι χώροι
κοινωνικού αθλητισμού, παιχνιδότοποι,
αίθουσα πολιτισμού, κολυμβητήριο κ.ά. για
την υγιή απασχόλησή τους.
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Διάλεξη για Αξιοποίηση Ευρωπαϊκών
Προοπτικών
Πραγματοποιήθηκε από το Δήμο Δερύνειας
διάλεξη
με
θέμα
το
«Τεχνολογικό
Πανεπιστήμιο
Κύπρου
–
Αξιοποίηση
Ευρωπαϊκών Προοπτικών. Ο εισηγητής της
διάλεξης, Δρ. Χαράλαμπος Χρυσοστόμου,
αναφέρθηκε στους στόχους του ΤΕΠΑΚ
όπως η εκπαίδευση, η έρευνα, η αξιοποίηση
ευρωπαϊκών προγραμμάτων, η ενημέρωση
των πολιτών για ευρωπαϊκά θέματα, η
συνεργασία με άλλα Πανεπιστήμια του
εξωτερικού, Διεθνείς Οργανισμούς κ.ά.

To ΤΕΠΑΚ μαζί με το Δήμο Δερύνειας έχουν
υποβάλει πρόταση για το Πρόγραμμα Europe
Direct και αναμένονται τα αποτελέσματα
σύντομα.
Τόσο
αυτή
η
διάλεξη
όσο
και
οι
προηγούμενες που περιγράψαμε παραπάνω
εντάσσονται σε μια νέα σειρά Διαλέξεων,
Εργαστηρίων και Συνεδρίων που εγκαινίασε
ο Δήμος Δερύνειας, έχουν στο επίκεντρό
τους την Παιδεία και αφορούν το ευρύ κοινό
αλλά ιδιαίτερα τους εκπαιδευτικούς και τους
γονείς.
Εκτός
από
τις
δράσεις
που
είδαμε
παραπάνω, το κοινό είχε την ευκαιρία να
παρακολουθήσει
ένα
Εργαστήριο
Επαγγελματικής
Ανάπτυξης
για
εκπαιδευτικούς
Δημοτικής
και
Μέσης
Εκπαίδευσης με σκοπό την παρουσίαση
καινοτόμων
μεθόδων
διδασκαλίας
της
Ιστορίας και ένα Συνέδριο με κεντρικό
άξονα το παιδί και την εκπαίδευσή του. Όλες
οι εκδηλώσεις πραγματοποιήθηκαν στην
αίθουσα
διαλέξεων
της
Δημοτικής
Βιβλιοθήκης Δερύνειας.
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Προβολή ταινίας στο Δήμο
Λατσιών
Στις 7 Νοεμβρίου, στο Δημαρχείο Λατσιών,
ο Παγκύπριος Σύνδεσμος για τη Δυσλεξία,
σε συνεργασία με το Δημοτικό Συμβούλιο
Νεολαίας Δήμου Λατσιών, διοργάνωσαν
προβολή της ταινίας της Disney: «Like
stars on Earth».
Η ταινία παρουσιάζει την οδύσσεια ενός
μαθητή με μαθησιακές δυσκολίες στο
σχολείο αλλά και στην οικογένειά του. Οι
δυσκολίες κορυφώνονται μέχρι την στιγμή
που ένας εκπαιδευτικός με εναλλακτικό
τρόπο
προσέγγισης
αναλαμβάνει
πρωτοβουλία.
Η αμεσότητα με
την
οποία
παρουσιάζονται
οι δυσκολίες, οι
γκάφες
του
μαθητή,
καθώς
επίσης
και
η
αντίδραση
των
εκπαιδευτικών,
στοχεύουν
στο
να διασκεδάσουν
αλλά συγχρόνως να προβληματίσουν τόσο
τους γονείς όσο και τους εκπαιδευτικούς. Η
ταινία απευθύνεται σε μαθητές, γονείς αλλά
και εκπαιδευτικούς. Η είσοδος στην
προβολή ήταν δωρεάν, ενώ υπήρχε και η
δυνατότητα εισφορών προς τον Σύνδεσμο.

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/

