
(DEVELOPMENT OF CYPRIOT TWINNING CAPACITIES 
THROUGH ACTIVE VOLUNTEERING)

ΈΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

Το έργο DECISIVE συγχρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση, μέσω του προγράμματος «Ευρώπη για τους Πολίτες»



 Πρόγραμμα: Ευρώπη για τους πολίτες
 Δράση: 1 Ενεργοί πολίτες για την Ευρώπη
 Μέτρο: 2.2 Μέτρα Στήριξης
 Εταίροι: Ένωση Δήμων Κύπρου, Ένωση

Δήμων Φλάνδρας και Τοπική Ένωση Δήμων
και Κοινοτήτων του Νομού Χίου (ΤΕΔΚ ΧΙΟΥ)

 Διάρκεια: 12 μήνες (1/10 – 12/10)
 Προϋπολογισμός: 96.349,45 ευρώ



 Υποχρησιμοποίηση αδελφοποιήσεων.
 Έρευνα Ένωσης Δήμων Κύπρου. Κύριοι

λόγοι:
◦ η γεωγραφική απόσταση
◦ η έλλειψη γνώσεων σχετικά με το πρόγραμμα
◦ η έλλειψη (καταρτισμένου) προσωπικού (για τη

συμπλήρωση των αιτήσεων και την υλοποίηση
των προγραμμάτων).

 Στόχος του προγράμματος DECISIVE ήταν
να προσπαθήσει να επιλύσει όλα αυτά τα
προβλήματα των Δήμων της Κύπρου.



 Συζήτηση με διάφορες ενώσεις Τοπικών
Αρχών σε όλη την Ευρώπη.

 Μεθοδολογία Φλάνδρας: οι ίδιοι οι
πολίτες προετοιμάζουν και
πραγματοποιούν τις δράσεις
αδελφοποιήσεων. Η μέθοδος αυτή, δεν
ανακουφίζει μόνο τους Δήμους από μια
σημαντική διοικητική επιβάρυνση, αλλά
και ενισχύει το αίσθημα κυριότητας των
πολιτών επί των διδυμοποιήσεων. 



 Τρία εκπαιδευτικά σεμινάρια:
◦ Το πρώτο πραγματοποιήθηκε στην Κύπρο με τη

συμμετοχή 250 εθελοντών.
◦ Ακολούθως, μια ομάδα από 39 Κύπριους

λειτουργούς και εθελοντές/πολίτες επιλέχτηκαν
και μετέβησαν στις Βρυξέλλες για μια σειρά
σεμιναρίων.
◦ Τέλος, πραγματοποιήθηκε ένα ακόμα σεμινάριο

στην Κύπρο, με τη συμμετοχή 150 εθελοντών.
 Δημιουργία ηλεκτρονικής σελίδας

δικτύωσης.
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 Πολίτες: Κατανόησαν ότι έχουν τη δυνατότητα να συνεργαστούν με
τους Δήμους και να συμμετέχουν ενεργά σε δράσεις
αδελφοποιήσεων.

 Αιρετοί: Το έργο DECISIVE αποτέλεσε το μέσο για να κατανοήσουν ότι
οι αδελφοποιήσεις δεν αφορούν απλές ανταλλαγές πολιτιστικού
περιεχομένου ή απλές ευκαιρίες για εθιμοτυπικά ταξίδια.

 Δήμοι: Όταν ξεκίνησε το έργο DECISIVE, πολλοί Δήμοι της Κύπρου δεν
είχαν καν κάποιο λειτουργό, ο οποίος να ασχολείται με τις
αδελφοποιήσεις ή άλλες ευρωπαϊκές δράσεις. Αλλά και οι
λειτουργοί των Δήμων που ήταν πιο οργανωμένοι, δεν γνωρίζονταν
μεταξύ τους και πολλοί δεν είχαν συνεργασία ή έστω επικοινωνία με
την αντίστοιχη λειτουργό της Ένωσης Δήμων Κύπρου. Πλέον, οι
περισσότεροι Δήμοι έχουν ορίσει τουλάχιστον ένα λειτουργό, ο
οποίος ασχολείται με θέματα αδελφοποιήσεων.

 Ένωση Δήμων Κύπρου: Εμπεριστατωμένη εικόνα για την ισχύουσα
κατάσταση των αδελφοποιήσεων στην Κύπρο. Δίκτυο λειτουργών
των Δήμων που ασχολούνται με τις αδελφοποιήσεις



 Γραφείο Βρυξελλών της Ένωσης Δήμων 
Κύπρου
Φάνης Παντελογιάννης
Τηλ: 003222138110
fp@ucm.org.cy

 Ιστοσελίδα της Ένωσης Δήμων Κύπρου 
(www.ucm.org.cy)
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