
 

ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΝΕΑ 
ΜΗΝΙΑΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΝΩΣΗΣ ΔΗΜΩΝ ΚΥΠΡΟΥ 
Τρίτη, 30 Ιουνίου 2009 Έτος 5ο Αριθμός Δελτίου: 45 ISSN : 1450 - 2933 

 

ΔΙΑΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΟΜΑΔΑ «ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ»  
ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ 

 

Στις 18 Ιουνίου 2009, στο περιθώριο των 
εργασιών της 80ης Συνόδου Ολομέλειας της 
Επιτροπής των Περιφερειών (ΕτΠ), 
συνεδρίασε η Διαπεριφερειακή Ομάδα 
«Μεσόγειος» του ευρωπαϊκού αυτού 
οργάνου. Στην εν λόγω συνεδρίαση 
συμμετείχαν οι κ.κ. Γεώργιος Γεωργίου, 
Επικεφαλής της Αντιπροσωπείας της 
Κύπρου, Δήμαρχος Κάτω Πολεμιδιών και 
Αντιπρόεδρος της Διαπεριφερειακής Ομάδας, 
Χρίστος Μέσης, Δήμαρχος Μέσα Γειτονιάς 
και μέλος του Προεδρείου της ΕτΠ, Σπύρος 
Ελενοδώρου, Πρόεδρος Κοινοτικού 
Συμβουλίου Βορόκλινης και Κώστας 
Χατζηκακού, Δημοτικός Σύμβουλος 
Αμμοχώστου, όλοι μέλη της 
Διαπεριφερειακής Ομάδας. 
 
Το θέμα των εργασιών της Ομάδας ήταν η 
βιώσιμη ανάπτυξη στη Λεκάνη της 
Μεσογείου με ιδιαίτερη εστίαση σε έξι 
θεματικές προτεραιότητες, ήτοι του νερού, 
της ενέργειας, των μεταφορών και των 
αστικών, αγροτικών και παράκτιων 
περιοχών. 
 
Με παρέμβασή του, ο κ. Γεωργίου τόνισε ότι 
οι εν λόγω θεματικές αφορούν άμεσα και 
την Κύπρο και ιδίως η διαχείριση του νερού. 
 

Υποστήριξε ότι δεν αρκούν πλέον οι αόριστες 
εξηγήσεις και οι θεωρίες, και αυτό άλλωστε 
αποδείχτηκε και από τα αποτελέσματα των 
πρόσφατων Ευρωεκλογών, αλλά ότι οι 
πολίτες έχουν ανάγκη να ψηλαφίσουν κάτι 
πιο συγκεκριμένο ως απάντηση στις 
προκλήσεις της καθημερινότητας.  
 
Σύμφωνα με τον κ. Γεωργίου, το στοίχημα για 
την ΕΕ πλέον είναι να προχωρήσει από τα 
λόγια στα έργα και να έρθει πιο κοντά στον 
πολίτη. Υπογράμμισε περαιτέρω ότι η ΕΕ έχει 
κατά κάποιο τρόπο χάσει το momentum, την 
αξιοπιστία της στο να δίνει λύσεις στα 
προβλήματα κοινωνικής συνοχής, κλιματικής 
αλλαγής και γενικά στα προβλήματα της 
καθημερινότητας του πολίτη. 
 
Αναφερόμενος σε διάφορες τεχνικές λύσεις 
που αναφέρθηκαν κατά τη συνεδρίαση ως 
λύσεις για την αντιμετώπιση της κλιματικής 
αλλαγής και ειδικότερα στην αφαλάτωση για 
την σωστή διαχείριση του νερού, ο κ. 
Γεωργίου επεσήμανε ότι για όλες αυτές τις 
λύσεις θα πρέπει να γνωρίζουμε και να 
αξιολογούμε πέρα από τις θετικές και κάποιες 
αρνητικές συνέπειες-παραμέτρους οι οποίες 
μπορεί να βλάψουν άλλες περιβαλλοντικές 
συνιστώσες. 
  

 

Σημαντικές Ευρωπαϊκές Εκδηλώσεις Ιουλίου: 
 

 

1/07/09: Έναρξη Σουηδικής Προεδρίας της ΕΕ: http://www.sweden.gov.se/  

2/07/09: Συνεδρίαση Επιτροπής ECOS της Επιτρ. των Περιφερειών (ΕτΠ): http://www.cor.europa.eu/ 

6/07/09: Έναρξη εγγραφών για την εκδήλωση OPEN DAYS 2009 : www.opendays.europa.eu. 

14-16/07/09: Συνεδρίαση Επιτροπής EDUC της ΕτΠ: http://www.cor.europa.eu/ 

21-24/04/09: Ολομέλεια Ευρ. Κοινοβουλίου – Στρασβούργο: http://www.europarl.europa.eu/ 

 
Περισσότερες εκδηλώσεις και συνέδρια της ΕΕ διατίθενται πλέον μέσω της νέας 
ιστοσελίδας «Ημερολόγιο της ΕΕ» (http://europa.eu/eucalendar/) της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής, από την οποία μπορεί κανείς να ενημερώνεται για το τι 
περιλαμβάνει το πρόγραμμα εργασίας των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων τις 
επόμενες ημέρες. 
 

 
 
 
 

http://www.sweden.gov.se/
http://www.cor.europa.eu/
http://www.opendays.europa.eu/
http://www.cor.europa.eu/
http://www.europarl.europa.eu/
http://europa.eu/eucalendar/
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Πράσινη Εβδομάδα 2009  
 
Το συνέδριο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για 
την Πράσινη Εβδομάδα 2009 που 
πραγματοποιήθηκε από τις 23 έως τις 26 
Ιουνίου στις Βρυξέλλες, εστιάστηκε στην 
κλιματική αλλαγή. Με το σύνθημα «δράση και 
προσαρμογή», η Πράσινη Εβδομάδα εξέτασε 
τις πολύπλευρες προκλήσεις που 
συνεπάγονται η μείωση των εκπομπών αερίων 
του θερμοκηπίου, στην Ευρωπαϊκή Ένωση και 
σε παγκόσμιο επίπεδο, και η προσαρμογή 
στην ήδη συντελούμενη κλιματική αλλαγή. 
 
Στον ένατό του χρόνο, το συνέδριο της 
Πράσινης Εβδομάδας, με την έκθεση που το 
συνοδεύει, έχει πλέον καθιερωθεί ως ένα 
μείζον ετήσιο φόρουμ διαλόγου και 
ανταλλαγής πείρας, εμπειρογνωμοσύνης και 
βέλτιστων πρακτικών στον τομέα της 
προστασίας του περιβάλλοντος. 
 
Η Πράσινη Εβδομάδα συγκέντρωσε 
εκπροσώπους διαφόρων βαθμίδων 
διακυβέρνησης, διεθνών οργανισμών, 
επιχειρήσεων, μη κυβερνητικών οργανώσεων, 
καθώς και της επιστημονικής και της 
ακαδημαϊκής κοινότητας. Στόχος ήταν να 
αναζητηθούν οι αποτελεσματικότεροι τρόποι 
προστασίας και βελτίωσης του περιβάλλοντος 
της Ευρώπης, τόσο για την τρέχουσα όσο και 
για τις μελλοντικές γενεές. Στην εκδήλωση 
συμμετείχαν περισσότερα από 4.000 άτομα. 
 
Οι πτυχές της κλιματικής αλλαγής που 
εξετάστηκαν στην Πράσινη Εβδομάδα 2009 
εντάσσονται σε τέσσερις ενότητες: 1) Οι 
πολιτικές της ΕΕ για την κλιματική αλλαγή, 2) 
η διεθνής διάσταση, 3) ζώντας με την 
κλιματική αλλαγή και  4) «το όραμα για το 
2050: μια κοινωνία χωρίς διοξείδιο του 
άνθρακα». Το πρόγραμμα περιελάμβανε 36 
συνεδρίες, ορισμένες από τις οποίες 
διοργανώθηκαν σε συνεργασία με την ομάδα 
προβληματισμού των Βρυξελλών «Φίλοι της 
Ευρώπης» (Friends of Europe), όπως επίσης 
ένα μικρό αριθμό παράλληλων συνεδριών.  
 
Στα ζητήματα που καλύφθηκαν 
περιλαμβάνονταν η εφαρμογή της δέσμης 
μέτρων της ΕΕ για το κλίμα και την ενέργεια, 
οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στην 
απασχόληση και την κοινωνική συνοχή, ο 
τρόπος προσαρμογής της βιοποικιλότητας 
στην κλιματική αλλαγή, το «πρασίνισμα» της 
οικονομίας, τα προβλήματα της γεωργίας, η 
διάσταση της διεθνούς ασφάλειας και οι 
εξελίξεις στον τομέα της δέσμευσης και 
αποθήκευσης του διοξειδίου του άνθρακα. 

Βραβεία ευρωπαϊκής 
πολιτιστικής κληρονομιάς  
 
Ανακοινώθηκαν οι επτά νικητές του 
«Βραβείου πολιτιστικής κληρονομιάς της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης/Europa Nostra» για το 
2009. Τα πρώτα βραβεία απονεμήθηκαν σε 
σχέδια από τη Φινλανδία, την Ελλάδα, την 
Ουγγαρία, την Ιταλία, την Ισπανία και το 
Ηνωμένο Βασίλειο. Κατά την επίσημη τελετή 
απονομής των βραβείων για την ευρωπαϊκή 
πολιτιστική κληρονομιά, στο Teatro Antico 
στην Taormina, Σικελία (Ιταλία), 
απονεμήθηκαν ακόμη 21 βραβεία. Τα βραβεία 
αποτελούν αναγνώριση εξαιρετικών 
προσπαθειών διαφύλαξης, έρευνας και 
εκπαίδευσης, καθώς και ειδικών υπηρεσιών 
για τη διαφύλαξη της κληρονομιάς. 
 
Φέτος υποβλήθηκαν συνολικά, στις διάφορες 
κατηγορίες, 138 αιτήσεις και υποψηφιότητες 
από 24 χώρες, οι οποίες αξιολογήθηκαν 
επιτόπου από ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες. 
Οι καλύτερες από αυτές επιλέχτηκαν από μία 
από τις τέσσερις επιτροπές των βραβείων 
πολιτιστικής κληρονομιάς σε μια σειρά 
πρόσφατων συνεδριάσεων. Εικοσιοκτώ από 
αυτές επιλέχτηκαν για βράβευση, ενώ από 
αυτές τις 28 επιλέχτηκαν επτά για να τους 
απονεμηθεί το πρώτο βραβείο. Καθένας από 
τους επτά νικητές του πρώτου βραβείου έλαβε 
το ποσό των 10.000 ευρώ. 
 
Το «Βραβείο πολιτιστικής κληρονομιάς της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης / Europa Nostra» 
θεσμοθετήθηκε το 2002 από κοινού από την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την Europa Nostra, 
με σκοπό την προβολή σημαντικών 
πρωτοβουλιών στον τομέα της ευρωπαϊκής 
πολιτιστικής κληρονομιάς που καλύπτουν 
ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων: αναπαλαίωση 
κτιρίων και προσαρμογή τους σε νέες χρήσεις, 
αναβάθμιση αστικού και αγροτικού τοπίου, 
ερμηνεία των αρχαιολογικών χώρων και 
μέριμνα για συλλογές έργων τέχνης. 
Απονέμονται επίσης βραβεία για έργα στον 
τομέα της έρευνας, της εκπαίδευσης και για 
έργα ευαισθητοποίησης, που σχετίζονται με 
την πολιτιστική κληρονομιά, και για ειδικές 
υπηρεσίες για τη διαφύλαξη της κληρονομιάς 
από φυσικά πρόσωπα ή οργανώσεις. 
 
Σκοπός των βραβείων είναι η προώθηση 
υψηλών προτύπων και δεξιοτήτων υψηλής 
ποιότητας στην πρακτική της διαφύλαξης 
καθώς και η ενθάρρυνση των διασυνοριακών 
ανταλλαγών στον τομέα της πολιτιστικής 
κληρονομιάς.  



 3

Τεύχος 45                                ΔΗΜΟΤΙΚΑ  ΝΕΑ                                 6/2009 
  
Περιφέρειες και πόλεις κατά 
της κλιματικής αλλαγής  
 
Από τις 2 έως τις 4 Ιουνίου, τοπικοί, 
περιφερειακοί και εθνικοί εκπρόσωποι από όλο 
τον κόσμο συγκεντρώθηκαν στην Κοπεγχάγη 
επ’ ευκαιρία της Συνόδου Κορυφής της 
τοπικής αυτοδιοίκησης για την αλλαγή του 
κλίματος, με σκοπό να θέσουν το τοπικό και 
περιφερειακό επίπεδο στο επίκεντρο του 
διαλόγου για την αλλαγή του κλίματος και να 
παρουσιάσουν μια κοινή θέση ενόψει της 
προγραμματισμένης για τον Δεκέμβριο 
Συνδιάσκεψης του ΟΗΕ για την αλλαγή του 
κλίματος, κατά την οποία θα ληφθεί η 
απόφαση για την υιοθέτηση ενός Συμφώνου 
μετά το Κυότο για την αντιμετώπιση του 
προβλήματος της υπερθέρμανσης του 
πλανήτη.  
 
Η Σύνοδος Κορυφής στηρίχθηκε από την 
Επιτροπή των Περιφερειών (ΕτΠ), πολλά μέλη 
της οποίας είναι πεπεισμένα ότι είναι αναγκαία 
η καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής σε 
τοπικό επίπεδο. Η ΕτΠ και τα μέλη της έχουν 
αναλάβει τη δέσμευση να συμβάλουν στην 
καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής.  
 
Η ΕτΠ υποστηρίζει την πρωτοβουλία της ΕΕ 
«Σύμφωνο των Δημάρχων», η οποία 
παροτρύνει τους δήμους να υπογράψουν ότι 
δεσμεύονται να μειώσουν τις εκπομπές 
διοξειδίου του άνθρακα κατά ποσοστό που να 
υπερβαίνει το 20% έως το 2020 και ζητά να 
επεκταθεί το πρόγραμμα σε κάθε επίπεδο της 
τοπικής αυτοδιοίκησης.  
 
Η ΕτΠ θα συνεχίσει να υπογραμμίζει τη 
σημασία των τοπικών και περιφερειακών 
αρχών για την αντιμετώπιση της κλιματικής 
αλλαγής στην πορεία προς τη συνδιάσκεψη 
του ΟΗΕ για την κλιματική αλλαγή, που είναι 
γνωστή ως COP15 και η οποία θα 
πραγματοποιηθεί επίσης στη δανική 
πρωτεύουσα το Δεκέμβριο.  
 
Η αλλαγή του κλίματος θα είναι επίσης ένα 
από τα κύρια θέματα της ετήσιας εκδήλωσης 
«Ημέρες ελεύθερης προσέλευσης - 
OPENDAYS» της Ευρωπαϊκής εβδομάδας των 
περιφερειών και των πόλεων, τον Οκτώβριο. 
Με την ευκαιρία αυτή θα αφιερωθεί μία 
ολόκληρη ημέρα – η 7η Oκτωβρίου - στο έργο 
των τοπικών και περιφερειακών αρχών για τη 
μείωση των εκπομπών άνθρακα σε τομείς 
όπως οι μεταφορές ή τα δημόσια κτίρια με τη 
μείωση της κατανάλωσης ενέργειας και τη 
χρήση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.  

Επιχειρησιακό πρόγραμμα 
URBACT ΙΙ 2007-2013  
 
Στις 2 Οκτωβρίου 2007, η Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή ενέκρινε το URBACT ΙΙ 2007-2013, 
ένα πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής 
Συνεργασίας που καλύπτει το σύνολο της EE, 
συν τη Νορβηγία και την Ελβετία.  
 
Το πρόγραμμα στοχεύει στην προώθηση της 
συνεργασίας στους τομείς της αστικής 
ανάπτυξης και στην ενίσχυση της ανταλλαγής 
εμπειριών μεταξύ των ευρωπαϊκών πόλεων. Ο 
συνολικός προϋπολογισμός του ανέρχεται σε 
68 εκατομμύρια ευρώ. Η κοινοτική ενίσχυση 
μέσω του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής 
Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) ανέρχεται σε 53 
εκατομμύρια ευρώ περίπου, ποσό που 
αντιπροσωπεύει σχεδόν το 12% των 
συνολικών επενδύσεων της ΕΕ που έχουν 
διατεθεί για την διαπεριφερειακή συνεργασία 
και προγράμματα δικτύωσης βάσει του στόχου 
της Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας στο 
πλαίσιο της πολιτικής συνοχής για την 
περίοδο 2007-2013. 
 
Το URBACT ΙΙ στοχεύει να βελτιώσει την 
αποτελεσματικότητα των πολιτικών αστικής 
ανάπτυξης και να ενισχύσει την κοινή 
αντίληψη της ολοκληρωμένης αστικής 
ανάπτυξης. Υποστηρίζει την κεφαλαιοποίηση 
και τη διάδοση της γνώσης και συμβάλλει 
ενεργά στην εφαρμογή της (ανανεωμένης) 
στρατηγικής της Λισσαβώνας για την 
ανάπτυξη και την απασχόληση καθώς και της 
στρατηγικής αειφόρου ανάπτυξης της ΕΕ. 
 
Συνολικά το πρόγραμμα URBACT ΙΙ θα 
υποστηρίξει 46 θεματικά δίκτυα και 14 ομάδες 
εργασίας. Αυτά όλα θα συμβάλουν στη 
βελτίωση της αποτελεσματικότητας των 
πολιτικών αστικής ανάπτυξης και θα 
ενισχύσουν την κοινή αντίληψη για μια 
ολοκληρωμένη και αειφόρο αστική ανάπτυξη. 
 
Το URBACT ΙΙ εστιάζει στις ακόλουθες 
προτεραιότητες για συνεργασία: 
 Προτεραιότητα 1: Πόλεις, μοχλοί 
ανάπτυξης και απασχόλησης (περίπου 44% 
της συνολικής χρηματοδότησης ΕΤΠΑ) 

 Προτεραιότητα 2: Ελκυστικές και 
συνεκτικές πόλεις (περίπου 50% της 
συνολικής χρηματοδότησης ΕΤΠΑ) 

 Προτεραιότητα 3: Τεχνική συνδρομή (6% 
του συνολικού ποσού χρηματοδότησης 
ΕΤΠΑ) 

 
Για περισσότερα: http://urbact.eu/ 

http://urbact.eu/
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Σύνοδος Ολομέλειας της 
Επιτροπής των Περιφερειών 
 
Στις 17 και 18 Ιουνίου πραγματοποιήθηκε στις 
Βρυξέλλες η 80η Σύνοδος Ολομέλειας της 
Επιτροπής των Περιφερειών (ΕτΠ), στην 
οποία συμμετείχε και η Κυπριακή 
Αντιπροσωπεία με Επικεφαλής τον κ. Γεώργιο 
Γεωργίου, Δήμαρχο Κάτω Πολεμιδιών, και με 
μέλη τους κ. Χρίστο Μέση, Δήμαρχο Μέσα 
Γειτονιάς και μέλος του Προεδρείου της ΕτΠ, 
κα Ελένη Λουκαίδου, Δημοτική Σύμβουλο 
Λευκωσίας, κ. Σπύρο Ελενοδώρου, Πρόεδρο 
Κοινοτικού Συμβουλίου Βορόκλινης και κ. 
Κώστα Χατζηκακού, Δημοτικό Σύμβουλο 
Αμμοχώστου. 
 
Στο επίκεντρο των εργασιών της Συνόδου  
βρέθηκαν η πολυεπίπεδη διακυβέρνηση, η 
διεύρυνση της ΕΕ, η δέσμη μέτρων για τη 
ναυτιλία και την ακτοπλοΐα, η μετανάστευση, 
το κοινοτικό σύστημα ελέγχου της αλιείας, η 
βιοποικιλότητα, η ίση μεταχείριση των 
ανθρώπων και η διαχείριση των βιολογικών 
αποβλήτων.  
 
Ο κ. ODELL, Υπουργός της Σουηδίας, 
αρμόδιος για θέματα τοπικών αρχών και 
χρηματοπιστωτικών αγορών, τόνισε ότι η 
Σουηδική Προεδρεία θα συνεχίσει να δουλεύει 
σε σημαντικές θεματικές όπως η κλιματική 
αλλαγή, προετοιμάζοντας τη Διάσκεψη των 
ΗΕ για το Κλίμα στην Κοπεγχάγη τον προσεχή 
Δεκέμβριο, και η μεταρρύθμιση του 
χρηματοπιστωτικού τομέα, προετοιμάζοντας 
την επόμενη Σύνοδο Κορυφής G20. 
 
Ο κ. Louis MICHEL, Επίτροπος αρμόδιος για 
την ανάπτυξη και την ανθρωπιστική βοήθεια, 
μίλησε σχετικά με την ευρωπαϊκή ατζέντα για 
την αποκεντρωμένη συνεργασία. Δήλωσε 
σχετικά ότι «μέσα σε ένα δύσκολο οικονομικό 
πλαίσιο όπου πολλά κράτη μέλη τείνουν να 
μειώνουν την αναπτυξιακή βοήθεια, θα πρέπει 
να ενθαρρυνθεί η συμμετοχή των τοπικών και 
περιφερειακών αρχών σε αυτόν τον τομέα», 
ενώ ο κ. Luc Van den Brande, Πρόεδρος της 
ΕτΠ, υπογράμμισε ότι «ένα Ευρώ που 
επενδύεται από μια τοπική ή περιφερειακή 
αρχή για την αναπτυξιακή βοήθεια έχει 
μεγαλύτερη προστιθέμενη αξία από ένα Ευρώ 
που ξοδεύεται στο επίπεδο ενός κράτους ή 
ενός διεθνούς οργανισμού». 
 
Κατά τη Σύνοδο, υιοθετήθηκαν ακόμα δύο 
ψηφίσματα, ένα για την κρίση στον τομέα της 
Αυτοκινητοβιομηχανίας και ένα για την 
κλιματική αλλαγή.  

Κατά τη διάρκεια της συνόδου ολομέλειας, τα 
μέλη της ΕτΠ, έστειλαν επίσης μήνυμα υπέρ 
της αποκέντρωσης των χωρών που ελπίζουν 
στην ένταξή τους στην EE και μελετώντας την 
περίπτωση κάθε χώρας χωριστά, τόνισαν τα 
εξής: 
 
Για την Κροατία, η ΕτΠ επικροτεί τη 
γενικότερη πρόοδο που σημειώθηκε στη 
χώρα, τονίζει όμως ότι οφείλει να εντείνει τις 
προσπάθειές της σε μια σειρά από θέματα 
δικαιοσύνης και διαφθοράς. Για την ΠΓΔΜ η 
ΕτΠ επισημαίνει επίσης ελλείψεις στις 
προσπάθειές της να ανταποκριθεί στα πολιτικά 
κριτήρια ένταξης στην ΕΕ καθώς και ελλείψεις 
σε μια σειρά από θέματα που αφορούν τους 
Ρομ, την ισότητα των φύλων κλπ. 
 
Όσον αφορά την Τουρκία, η ΕτΠ αναμένει 
αποτελεσματικές πολιτικές και συνταγματικές 
μεταρρυθμίσεις οι οποίες θα φέρουν τη χώρα 
πιο κοντά στα διεθνή και ευρωπαϊκά πρότυπα. 
Τονίζει επίσης ότι η συνολική λύση στο 
Κυπριακό ζήτημα, βάσει των αποφάσεων του 
Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ και των 
καταστατικών αρχών της Ευρωπαϊκής 
Ενωσης, αποτελεί προϋπόθεση για την ένταξη 
της Τουρκίας στην ΕΕ. 
 
Κυπριακό: Δράσεις στα 
πλαίσια της ΕτΠ  
 
Κατά την πρόσφατη Σύνοδο Ολομέλειας της 
ΕτΠ υιοθετήθηκε γνωμοδότηση με θέμα 
«Στρατηγική διεύρυνσης και κυριότερες 
προκλήσεις για την περίοδο 2008-2009 – 
Υποψήφιες χώρες» με εισηγήτρια την κα 
Jasmina Vidmar. Η εν λόγω γνωμοδότηση, 
στην αρχική της μορφή, (όταν συζητήθηκε και 
ψηφίστηκε στην Επιτροπή Εξωτερικών 
Σχέσεων - RELEX της ΕτΠ), περιελάμβανε 
παράγραφο (υπ. αριθμ. 53) με την οποία η 
εισηγήτρια πρότεινε τη συνένωση 
εκπροσώπων των δύο κοινοτήτων της Κύπρου 
με την συμμετοχή μελών της ΕτΠ και στόχο 
την ανταλλαγή εμπειριών στον τομέα της 
οικοδόμησης και ανάπτυξης σχέσεων μεταξύ 
των κοινοτήτων και καλούσε τις αρχές της 
Λευκωσίας να προτείνουν σχετικό μηχανισμό 
προκειμένου να υλοποιηθεί αυτός ο στόχος.  
 
Η κα Ελένη Λουκαίδου, Μέλος της ΕτΠ και 
Δημοτική Σύμβουλος Λευκωσίας, η οποία είναι 
μέλος της αρμόδιας επιτροπής RELEX, 
καταρχήν υπέβαλε τροπολογία με την οποία 
πρότεινε την πλήρη διαγραφή της επίμαχης 
παραγράφου και μέσω της διενέργειας 
επαφών με μέλη της επιτροπής προερχόμενα 
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από άλλα κράτη μέλη της ΕΕ, κατάφερε να 
συγκεντρώσει τις απαιτούμενες υπογραφές 
προς στήριξη της τροπολογίας. Επίσης, με 
ενέργειές της και μέσω της πραγματοποίησης 
διαφόρων συναντήσεων, τόσο με την 
εισηγήτρια όσο και με συμβούλους του 
κόμματος στο οποίο ανήκει η τελευταία, 
κατάφερε όχι μόνο να πείσει την εισηγήτρια 
για την ορθότητα της τροπολογίας-πρότασης 
πλήρους διαγραφής της επίμαχης 
παραγράφου αλλά και να φέρει η ίδια η 
εισηγήτρια ως τροπολογία στη γνωμοδότησή 
της την πλήρη διαγραφή της παραγράφου 53. 
 
Εν συνεχεία, η κα Λουκαίδου παίρνοντας το 
λόγο εξήγησε το αιτιολογικό της πρότασής της 
και συνεχάρη την εισηγήτρια, τονίζοντας ότι 
πολύ ορθά υπέβαλε τροπολογία για διαγραφή 
της παραγράφου, δεδομένου ότι μετά από την 
απόφαση της Διάσκεψης των Προέδρων των 
Πολιτικών Ομάδων της ΕτΠ για επαφές με 
τοπικούς εκπροσώπους της Τουρκοκυπριακής 
Κοινότητας της Λευκωσίας, η εν λόγω 
αναφορά θα αποτελούσε απλή επανάληψη.  
 
Περαιτέρω, η κα Λουκαίδου τόνισε ότι στις 
πρόσφατες «εκλογές» στην κατεχόμενη 
Κύπρο ψήφισαν 60.000 Τουρκοκύπριοι, (όσοι 
έχουν απομείνει) και 100.000 έποικοι από την 
Τουρκία οι οποίοι και καθόρισαν το 
αποτέλεσμα των εκλογών με δυσμενή 
αποτελέσματα για τις συνομιλίες για επίλυση 
του Κυπριακού.  
 
Τέλος, αναφερόμενη στη Γνωμοδότηση για τη 
Διπλωματία των Πόλεων, της οποίας υπήρξε η 
εισηγήτρια και η οποία υιοθετήθηκε 
ομοφώνως από την Ολομέλεια της ΕτΠ, η κα 
Λουκαίδου τόνισε ότι σύμφωνα με την εν 
λόγω γνωμοδότηση δεν υπάρχει 
συγκεκριμένο μοντέλο άσκησης και 
εφαρμογής της Διπλωματίας των Πόλεων, 
παραμένει δύσκολο να προσδιοριστούν με 
ακρίβεια οι κύριοι παράγοντες για την επιτυχία 
ή την αποτυχία των δράσεων της Διπλωματίας 
των Πόλεων, γι’ αυτό οι προσεγγίσεις πρέπει 
να είναι ειδικά επινοημένες και ελαστικές ώστε 
να μην καταλήγουν σε αποτυχία, διατάραξη 
ευαίσθητων ισορροπιών και δημιουργία 
πρόσθετων προβλημάτων παρά σε επίλυση 
των ήδη υπαρχόντων.  
 
Η κα Λουκαίδου έκλεισε υπογραμμίζοντας ότι 
οι παράγοντες που εμπλέκονται στη 
Διπλωματία των Πόλεων πρέπει να γνωρίζουν 
καλά το περιεχόμενο μίας εμπόλεμης περιοχής 
και το ιστορικό πλαίσιο της ίδιας της διαμάχης 
και να έχουν τη συγκατάθεση των 
εμπλεκομένων τοπικών αρχών για 
οποιαδήποτε πρωτοβουλία ή δράση. 

Συνέντευξη κας Λουκαϊδου 
για τις σχέσεις Κύπρου-ΕΕ 
 
Κατά τη διάρκεια της προηγούμενης Συνόδου 
Ολομέλειας της ΕτΠ, είχε ζητηθεί από την κα 
Λουκαίδου από βελγικό κανάλι και από την 
ΕΡΤ να εκφράσει τις απόψεις της για το κατά 
πόσο η Κύπρος έχει ωφεληθεί από την ένταξή 
της στην ΕΕ, καθώς και για τους λόγους για 
τους οποίους οι Ευρωπαίοι πολίτες θα έπρεπε 
να συμμετέχουν στις (επικείμενες τότε) 
Ευρωεκλογές του Ιουνίου.  
 
Αναφορικά με το πρώτο ερώτημα, η κα 
Λουκαίδου υπογράμμισε ότι η Κύπρος είναι 
μια μικρή χώρα με ένα μεγάλο πρόβλημα, 
χώρα η οποία δεν μπορεί να παραμείνει μόνη 
και αποξενωμένη από τον υπόλοιπο κόσμο. 
Επιπλέον, όπως χαρακτηριστικά δήλωσε, η 
παγκοσμιοποίηση επιβάλλει ακόμη και στις 
μεγάλες και ισχυρές χώρες την ένταξή τους σε 
μεγάλες ομάδες προκειμένου να 
αντιμετωπίσουν τις μεγάλες προκλήσεις. 
Επομένως, η ένταξη στην ΕΕ πέραν του ότι 
τοποθετεί την Κύπρο στο φυσικό της χώρο, 
ήταν και παραμένει μια αναγκαιότητα. 
 

 
Αναφορικά με τους λόγους συμμετοχής των 
πολιτών στις Ευρωεκλογές, η κα Λουκαίδου 
τόνισε ότι αντίθετα με την άποψη όσων 
υποστηρίζουν ότι οι Ευρωεκλογές δεν 
αφορούν τους Ευρωπαίους πολίτες, πρέπει να 
γίνει κατανοητό ότι οι Ευρωεκλογές αφορούν 
την καθημερινότητα όλων μας.  
 
Σε αυτό το πλαίσιο, η κα Λουκαίδου 
υποστήριξε ότι οι αποφάσεις του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου επηρεάζουν άμεσα τον τρόπο 
ζωής μας και ως εκ τούτου, και προκειμένου 
να μπορούμε να λαμβάνουμε μέρος στη 
διαδικασία λήψης αυτών των αποφάσεων, θα 
πρέπει όλοι ως πολίτες να ασκούμε το 
δικαίωμα επιλογής των ατόμων που μας 
εκπροσωπούν σωστά και αποτελεσματικά στην 
Ευρωβουλή. 
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Συμμετοχή της Κύπρου στο 
Διαρθρωμένο Διάλογο  
 
Η ΕτΠ διοργάνωσε στις 29 Ιουνίου 2009 
διαρθρωμένο διάλογο με τον κ. Joe Borg, 
μέλος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αρμόδιο για 
την Αλιεία και την Θαλάσσια Πολιτική. Στο 
διάλογο, ο οποίος είχε ως θέμα τη 
Μεταρρύθμιση της Κοινής Αλιευτικής 
Πολιτικής, συμμετείχε ο κ. Κυριάκος 
Χατζηττοφής, Δήμαρχος Αγίου Αθανασίου και 
μέλος της ΕτΠ. 

 
Τη συνάντηση άνοιξε με ομιλία του ο 
Πρόεδρος της ΕτΠ. Στη συνέχεια μίλησε ο 
Επίτροπος κ. Borg και ακολούθησαν οι 
ερωτήσεις από τους ομιλητές. Ο κ. 
Χατζηττοφής υπέβαλε γραπτώς την ακόλουθη 
δήλωση: Είναι με ιδιαίτερη χαρά που σαν 
Ένωση Δήμων αλλά και σαν εθνική 
αντιπροσωπεία της Κυπριακής Δημοκρατίας 
συμμετέχουμε στο διάλογο αυτό. Θέλω να 
ευχαριστήσω την Διεύθυνση και την Επιτροπή 
για την πρόσκληση που μας έχουν απευθύνει 
και εύχομαι η όλη διαδικασία να στεφθεί με 
επιτυχία και τα οφέλη της να τα 
απολαμβάνουν όλοι οι πολίτες της ΕΕ. 
 
Στην Κύπρο από τα πανάρχαια χρόνια η αλιεία 
αποτελούσε τρόπο επιβίωσης του πληθυσμού 
με το θαλάσσιο πλούτο που πρόσφεραν τα 
νερά της Μεσογείου. Στα νεότερα χρόνια 
εξακολουθούσε να αποτελεί ένα από τα 
δύσκολα αλλά αγαπημένα επαγγέλματα, ιδίως 
φτωχών ανθρώπων. Σημαντική μερίδα των 
κατοίκων των Δήμων και των Κοινοτήτων που 
βρίσκονται στα παράλια (η μεγαλύτερη 
πλειοψηφία) ασχολείτο και ασχολείται με την 
αλιεία αλλά και την εμπορία των αλιευμάτων. 
 
Η Τουρκική εισβολή επιδείνωσε τα πράγματα 
αφού η μισή θαλάσσια περιοχή, το 50% 
σχεδόν της ακτής μας, κατέχεται από τον 
Τουρκικό στρατό και δεν ασκείται εκεί σήμερα 
το κοινοτικό κεκτημένο. 
 
Τα τελευταία δεκαπέντε χρόνια υπήρξε 
ραγδαία ανάπτυξη της ιχθυοκαλλιέργειας  σε 
ανοικτή θάλασσα σαν αποτέλεσμα από την μια 
της συνεχούς αυξανόμενης ζήτησης (αλλαγή 
διατροφικής συνήθειας, τουρισμός κ.α) και 
από την άλλη του συνεχούς μειωμένου 
θαλάσσιου πλούτου στο χώρο της Μεσογείου. 
 
Με την ένταξη μας στην ΕΕ έγινε προσπάθεια 
διαρθρωτικών αλλαγών με μια σειρά μέτρων 
που κρίθηκαν ως αναγκαία από την Ένωση, 
τα οποία όμως επηρέασαν οικονομικά αρκετά  

μεγάλο αριθμό από τους επαγγελματίες 
ψαράδες.  Τα μέτρα αυτά που στόχευαν στον 
περιορισμό των συνεπειών της υπεραλίευσης, 
σε κάποιες περιπτώσεις έχουν ζημιώσει την 
παραδοσιακή αλιεία που σε μια νησιώτικη 
χώρα ήταν και είναι χαρακτηριστικό 
επάγγελμα. 
 
Πέραν των άλλων, σαν Δημοτικές Αρχές 
ενδιαφερόμαστε έντονα για τα ζητήματα αυτά 
αφού σε διάταξη γύρω – γύρω στα παράλια 
ανακύπτουν ζητήματα λειτουργικότητας των 
μονάδων παραγωγής και  εμπορίας αλιευτικών 
καταφυγίων αλλά και σε πολλές περιπτώσεις 
ρύπανσης των θαλάσσιων νερών, που 
αποτελούν για μας, μια ακόμα πολύτιμη 
κληρονομιά.   
 

 
 
Κατά τη διάρκεια του Διαρθρωμένου 
Διαλόγου, ο κ. Χατζηττοφής έθεσε στον 
Επίτροπο Borg τα ακόλουθα δύο ερωτήματα: 
 
Στην Κύπρο, η υδατοκαλλιέργεια σε συνθήκες 
ανοικτής θάλασσας και η οργανική παραγωγή 
αποτελούν ένα τομέα με κοινωνικά και 
οικονομικά οφέλη για τον τοπικό πληθυσμό. 
Ποια είναι η θέση της Γενικής Διεύθυνσης 
Αλιείας και Θαλάσσιων Υποθέσεων σχετικά με 
την εξέλιξη και την στήριξη του εν λόγω 
τομέα στο πλαίσιο της αναθεωρημένης Κοινής 
Αλιευτικής Πολιτικής, λαμβάνοντας υπόψη το 
γεγονός ότι, ειδικά στην Κύπρο, η παραγωγή 
του συγκεκριμένου τομέα ανταποκρίνεται 
στην υψηλή ζήτηση του πληθυσμού αφού η 
κατανάλωση ψαριών καλύπτει μεγάλο μέρος 
της καθημερινής διατροφής;  
 
Η Λεκάνη της Μεσογείου, καθώς αποτελεί ένα 
κλειστό θαλάσσιο περιβάλλον που 
χαρακτηρίζει όλη την θαλάσσια περιοχή, είναι 
πιο ευάλωτη στη μόλυνση και την 
υπεραλίευση. Με ποιές συγκεκριμένες δράσεις 
η Αναθεωρημένη Κοινή Αλιευτική Πολιτική θα 
αντιμετωπίσει τα ως άνω προβλήματα καθώς 
και το πρόβλημα ελέγχου των αλιευτικών 
δραστηριοτήτων, οι οποίες διαφέρουν από 
αυτές της Βόρειας Ευρώπης; 
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Το Συμβούλιο της Ευρώπης 
 
Σημείωμα της Ειρήνης Λοϊζίδου Νικολαϊδου, 
Δημοτικής Συμβούλου Έγκωμης, Μέλους του 
Κογκρέσου του Συμβουλίου της Ευρώπης 
 
Το Συμβούλιο της Ευρώπης είναι ένας 
πολιτικός, διακρατικός οργανισμός ο οποίος 
συστάθηκε μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, το 
1949. Η μόνιμη έδρα του Συμβουλίου είναι 
στο Στρασβούργο, Γαλλία. Σήμερα αριθμεί 47 
κράτη-μέλη και 5 παρατηρητές (Καναδά, Holy 
See, Ιαπωνία, Μεξικό και Ηνωμένες Πολιτείες 
Αμερικής), υπηρετώντας 800 εκατομμύρια 
πολίτες. Οι βασικές αρχές που πρεσβεύει είναι 
η δημοκρατία, τα ανθρώπινα δικαιώματα και η 
ποιότητα ζωής. 
 
Οι βασικοί σκοποί του Συμβουλίου της 
Ευρώπης είναι η προάσπιση των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων και του κράτους δικαίου σε όλα 
τα κράτη μέλη, η διατήρηση της δημοκρατικής 
σταθερότητας στην Ευρώπη με την πολιτική, 
νομική και θεσμική υποστήριξη της σε εθνικό, 
περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, η ανεύρεση 
λύσεων σε κοινωνικά προβλήματα όπως η 
διάκριση μεταξύ των μειονοτήτων, η 
ξενοφοβία, η ανεκτικότητα, η βιοηθική και η 
κλωνοποίηση, η τρομοκρατία, το οργανωμένο 
έγκλημα και η διαφθορά, το έγκλημα μέσω 
του διαδικτύου, η βία εναντίον των γυναικών 
και των παιδιών, η προώθηση και η ανάπτυξη 
της Ευρωπαϊκής πολιτιστικής ταυτότητας με 
ειδική έμφαση στην παιδεία, η προώθηση της 
κοινωνικής συνοχής και των κοινωνικών 
δικαιωμάτων. 
 
Οι πυλώνες του Συμβουλίου της Ευρώπης 
είναι η Επιτροπή των Υπουργών, η 
Κοινοβουλευτική Επιτροπή, το Κογκρέσο των 
Τοπικών Αρχών και Περιφερειών και το 
Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων 
Δικαιωμάτων. 
 
Η Επιτροπή των Υπουργών είναι το σώμα που 
παίρνει τις αποφάσεις και απαρτίζεται από 
τους Υπουργούς Εξωτερικών των 47 κρατών 
μελών ή από τους μόνιμους διπλωματικούς 
αντιπροσώπους τους. 
 
Η Κοινοβουλευτική Συνέλευση είναι το 
κοινοβουλευτικό σώμα και απαρτίζεται από 
318 μέλη (και 318 αναπληρωματικούς) των 
47 εθνικών κοινοβουλίων και αντιπροσωπειών 
κρατών που δεν είναι μέλη του Συμβουλίου 
της Ευρώπης. 
 
Το Κογκρέσο των Τοπικών Αρχών και 
Περιφερειών είναι το σώμα που ασχολείται με 
τα τοπικά ζητήματα που αφορούν στις χώρες  

μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης και 
λειτουργεί σε δύο επιμελητήρια, το ένα των 
Τοπικών Αρχών και το δεύτερο των 
Περιφερειών. 
 
Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων 
Δικαιωμάτων, το οποίο συνεδριάζει μόνιμα 
στο Στρασβούργο, αποφαίνεται σε ενδιάμεση 
και τελική κρίση για όλες τις διαδικασίες. Η 
Κοινοβουλευτική Επιτροπή εκλέγει τους 
δικαστές με εξαετή θητεία.  
 
Τη γενική διεύθυνση και συντονισμό των 
δράσεων του Συμβουλίου της Ευρώπης τον 
έχει ο Γενικός Γραμματέας του Συμβουλίου ο 
οποίος εκλέγεται για πενταετή θητεία. 
 
Το Συμβούλιο της Ευρώπης λειτουργεί στη 
βάση του διαλόγου μεταξύ των κυρίων 
πυλώνων που προαναφέρθηκαν. Το 
διακρατικό πρόγραμμα με τις δραστηριότητες 
του, εγκρίνεται ετησίως από την Επιτροπή των 
Υπουργών αναλόγως  με τις πολιτικές 
προτεραιότητες του οργανισμού. 
 
Τα ουσιαστικά και χειροπιαστά αποτελέσματα 
της συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών 
παίρνουν διάφορες μορφές αναλόγως με τα 
θέματα που ασχολούνται κάθε φορά όπως 
διεθνείς συμφωνίες μεταξύ των κρατών 
μελών, εισηγήσεις στα μέλη για την 
αντιμετώπιση κοινών προβλημάτων, 
συναντήσεις και συνέδρια μεταξύ ιθυνόντων 
σε διάφορα θέματα, πολιτικών, μη 
κυβερνητικών οργανώσεων και άλλων 
εξειδικευμένων συνόλων, εκπαίδευση, τεχνική 
υποστήριξη και συνεταιρικά προγράμματα με 
σκοπό την προβολή και προάσπιση της 
δημοκρατίας, εκθέσεις και μελέτες ως βάση 
για δράση σε συγκεκριμένα κράτη και 
γνωστοποίηση διαφόρων εκδηλώσεων 
Ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος. 
 

Το Κογκρέσο των Τοπικών 
Αρχών και Περιφερειών 
 
Σημείωμα της Ειρήνης Λοϊζίδου Νικολαϊδου, 
Δημοτικής Συμβούλου Έγκωμης, Μέλους του 
Κογκρέσου του Συμβουλίου της Ευρώπης 
 
Ο πυλώνας αυτός του Συμβουλίου της 
Ευρώπης έχει 318 μόνιμα και 318 
αναπληρωματικά μέλη προερχόμενα από τα 
47 κράτη μέλη. Η Κύπρος συμμετέχει στο 
Κογκρέσο από τις 24 Μαΐου 1961, με 3 μόνιμα 
και 3 αναπληρωματικά μέλη τα οποία 
ορίζονται από την Ένωση Δήμων και Ένωση 
Κοινοτήτων Κύπρου και είναι αιρετοί 
δημοτικοί και κοινοτικοί άρχοντες. 



Τεύχος 45                                ΔΗΜΟΤΙΚΑ  ΝΕΑ                                 6/2009 
  

Το Κογκρέσο των Τοπικών Αρχών και 
Περιφερειών του Συμβουλίου της Ευρώπης 
αποτελεί ένα ιδανικό forum για διάλογο 
μεταξύ των αντιπροσώπων των 47 κρατών 
μελών, που σκοπό έχει την ανταλλαγή και 
υιοθέτηση πρακτικών και εμπειριών επί 
τοπικών θεμάτων. 
 
Το Κογκρέσο συνεδριάζει δύο φορές το χρόνο 
σε Ολομέλεια, στην οποία βρίσκονται σε κοινή 
συνεδρία τα δύο επιμελητήρια, των Τοπικών 
Αρχών και των Περιφερειών. Η Μόνιμη 
Επιτροπή, στην οποία μετέχουν οι επικεφαλής 
των αντιπροσωπειών, συνεδριάζει ενδιάμεσα 
των Ολομελειών και εκπροσωπεί, ουσιαστικά, 
το σώμα. 
 
Επιπλέον, ο σκελετός του σώματος στηρίζεται 
σε 4 επιτροπές. Η Θεσμική Επιτροπή, της 
οποίας σκοπός είναι η ετοιμασία εκθέσεων 
αναφορικά με την πρόοδο της τοπικής και 
περιφερειακής δημοκρατίας στην Ευρώπη. Το 
έργο της εν λόγω επιτροπής υποβοηθείται από 
επιτροπή ανεξαρτήτων ειδικών. 
 
Η Επιτροπή Παιδείας και Πολιτισμού, η οποία 
είναι υπεύθυνη για τα μέσα ενημέρωσης, τη 
νεολαία, τον αθλητισμό και την επικοινωνία. 
Η Επιτροπή της Αειφόρου Ανάπτυξης, η οποία 
ασχολείται με περιβαλλοντικά, κυρίως, 
θέματα. Η Επιτροπή της Κοινωνικής Συνοχής, 
η οποία ασχολείται με θέματα που αφορούν 
στην εργασία, μετανάστευση, πολιτογράφηση, 
διακοινοτικές σχέσεις, ισότητα μεταξύ 
γυναικών και ανδρών και στην αυτονομία. 
 
Η Κύπρος, με τα 3 μόνιμα και 3 
αναπληρωματικά της μέλη, συμμετέχει στη 
Μόνιμη Επιτροπή, στην Θεσμική Επιτροπή και 
στην Επιτροπή Αειφόρου Ανάπτυξης. 
 
Σήμερα, στο Κογκρέσο, υπάρχουν και δρουν 
τρεις πολιτικές ομάδες / κόμματα στις οποίες 
δύνανται να συμμετέχουν οι αντιπρόσωποι 
των κρατών μελών. Το Ευρωπαϊκό Λαϊκό 
κόμμα – Χριστιανοδημοκράτες (EPP/CD), το 
Σοσιαλιστικό κόμμα (SOC), και το κόμμα των 
Ανεξάρτητων και Φιλελευθέρων (ILDG).  
 
Η ανάγκη, να γνωρίζουμε την ύπαρξη και 
λειτουργία των διεθνών οργανισμών στους 
οποίους είμαστε μέλος, ως χώρα, είναι 
αδήριτη. Το παρόν και το μέλλον της 
δημοκρατίας μας σε όλα τα επίπεδα έχει 
άμεση σχέση με την ανάγκη τόσο να 
γνωρίζουμε τη δομή αυτών των διεθνών 
οργανισμών όσο και με την ανάγκη για τη 
συνεχή και αποτελεσματική μας παρουσία σε 
αυτά τα διεθνή fora.  

Ημερίδα ενημέρωσης για την 
κινητή τηλεφωνία 
 
Η Ένωση Δήμων Κύπρου διοργάνωσε την 
τρίτη σε σειρά ημερίδα με θέμα «Κινητή 
τηλεφωνία: Σύγχρονες απαιτήσεις / 
προβληματισμοί. Ο ρόλος των Τοπικών 
Αρχών», την Παρασκευή 12 Ιουνίου 2009 στη 
Λάρνακα.  
 
Ομιλητές στην ημερίδα ήταν ο Δρ. Στέλιος 
Χειμώνας, Διευθυντής Τμήματος 
Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών του Υπουργείου 
Συγκοινωνιών και Έργων, ο Δρ. Στέλιος 
Χριστοφίδης, Ανώτερος Ιατροφυσικός του 
Υπουργείου Υγείας, ο κ. Αντρέας Ασσιώτης, 
Έπαρχος Κερύνειας, Προϊστάμενος για 
Πολεοδομικά Θέματα, του Υπουργείου 
Εσωτερικών, ο Δρ. Κώστας Παπασταύρος, 
Ανώτερος Λειτουργός Περιβάλλοντος του 
Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και 
Περιβάλλοντος, ο Δρ. Σταύρος Σταύρου, 
University of Surrey (U.K.), Centre of 
Communication Systems  Research και ο Δρ. 
Αδάμος Χατζηπαναγής, παιδίατρος.  
 

 
 
Οι ομιλητές ανέπτυξαν θέματα που αφορούν 
την τεχνολογία των κεραιών και των δικτύων 
κινητής τηλεφωνίας, τις μεθόδους μέτρησης 
των ηλεκτρομαγνητικών πεδίων και τις 
πιθανές επιδράσεις στην ανθρώπινη υγεία και 
στο περιβάλλον, καθώς και θέματα που 
αφορούν την αδειοδότηση των κεραιών. 
 
Τις ομιλίες ακολούθησε συζήτηση και 
απαντήθηκαν ερωτήματα των 
παρευρισκομένων εκπροσώπων των Τοπικών 
Αρχών, σχετικά με τις ανησυχίες τους για τη 
λειτουργία των κεραιών κινητής τηλεφωνίας, 
στη βάση επιστημονικών και τεκμηριωμένων 
μελετών. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, 
έγινε ιδιαίτερη αναφορά στο ρόλο των 
Τοπικών Αρχών για το θέμα. 
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Προβολή ντοκιμαντέρ για τη 
Σαλαμίνα της Κύπρου 
 
Στις 4 Ιουνίου, ο Δήμος Αμμοχώστου 
παρουσίασε σε πρώτη προβολή, το 
ντοκιμαντέρ «Ανασκάπτοντας τη Σαλαμίνα της 
Κύπρου, 1952 – 1974, 34 χρόνια μετά». Το 
ντοκιμαντέρ ήταν αφιερωμένο στις ανασκαφές 
που έγιναν στη Σαλαμίνα, την περίοδο 1952 – 
1974. Κύριος αφηγητής ήταν ο ανασκαφέας / 
καθηγητής Δρ Βάσος Καραγιώργης, που 
μίλησε για το γυμνάσιο, την αγορά, τα 
λουτρά, το αρχαίο θέατρο της Σαλαμίνας και 
τους τάφους της γύρω περιοχής.  
 
Η σκηνοθεσία του ντοκιμαντέρ έγινε από το 
σκηνοθέτη Πασχάλη Παπαπέτρου. Το σενάριο 
ήταν της Δρ. Μάρως Θεοδοσιάδου, που ήταν 
και η επιστημονική σύμβουλος, η φωτογραφία 
του Νίκου Αβρααμίδη και η μουσική του 
Πάμπου Σακκά. Χορηγός του ντοκιμαντέρ 
ήταν το ίδρυμα Αναστάσιος Γ. Λεβέντης. 
 

 
 
Χαιρετίζοντας την εκδήλωση, ο Δήμαρχος 
Αμμοχώστου και πρώην πρόεδρος της Βουλής 
των Αντιπροσώπων, κ Αλέξης Γαλανός,  
χαρακτήρισε το ντοκιμαντέρ ανεκτίμητης 
αρχαιολογικής αξίας και ως ένα δυνατό όπλο 
στα χέρια του Δήμου Αμμοχώστου, στην 
παγκόσμια εκστρατεία του ενάντια στην 
κατοχή της πόλης της Αμμοχώστου, της 
Επαρχίας, της ιεράς Καρπασίας και όλων των 
μαρτυρικών εδαφών της Κύπρου που 
στενάζουν κάτω από το ζυγό της τουρκικής 
κατοχής. Χαιρετισμούς απηύθυναν επίσης ο 
Δρ. Βάσος Καραγιώργης και ο κ. Πασχάλης 
Παπαπέτρου. Η εκδήλωση του Δήμου 
Αμμοχώστου ήταν μια εκδήλωση μνήμης αλλά 
και ψυχικής ανάτασης, που συγκίνησε 
βαθύτατα όλους τους παρευρισκόμενους, οι 
οποίοι εξέφρασαν τα ειλικρινή τους 
συγχαρητήρια προς τους συντελεστές του 
ντοκιμαντέρ. 

Εγκαίνεια της Μπουάτ του 
Δήμου Έγκωμης 
 
Το τρίμηνο που μας πέρασε, ο Δήμος 
Έγκωμης εγκαινίασε τη Μπουάτ του Δήμου 
μέσα από τη μηναία εκδήλωση «Τα τραγούδια 
της Δευτέρας».  
 
Η μικρή αίθουσα του Σωματείου Ε.Θ.Α. 
Έγκωμης μετατράπηκε τον περασμένο 
Μάρτιο, Απρίλιο και Μάιο σε μπουάτ, όπου 
αναβίωσαν παλιά αγαπημένα τραγούδια αλλά 
και σύγχρονα ποιοτικά κομμάτια με το Μιχάλη 
Μόζορα, το Μάριο Βασιλείου, τη Χριστίνα 
Σιαμούντη και τον Αδάμο Κατσαντώνη 
αντίστοιχα.  
 
Η εκδήλωση αγκαλιάστηκε από το κοινό που 
γέμισε την αίθουσα τις βραδιές της Μπουάτ 
και τραγουδούσε μαζί με τους ερμηνευτές. 
 
Διεθνές τουρνουά Beach 
Volley στη Γεροσκήπου 

 
Συνεπής στο ραντεβού της, η Γεροσκήπου θα 
φιλοξενήσει και φέτος μεταξύ 16 και 19 
Ιουλίου 2009, για τέταρτη συνεχή χρονιά από 
την καθιέρωση του θεσμού, το διεθνές 
τουρνουά Beach Volley,  Cyprus Challenger 
2009.  
 
Το σημαντικό αυτό αθλητικό γεγονός, που θα 
διεξαχθεί στους αθλητικούς χώρους της 
ειδυλλιακής πλαζ του ΚΟΤ μόνο για γυναικείες 
ομάδες, διοργανώνεται και πάλι από τον Δήμο 
Γεροσκήπου και την εταιρεία Sun Atlantis 
Sport Events Ltd, σε συνεργασία με την 
Κυπριακή Ομοσπονδία Πετόσφαιρας, μέλος 
της FIVB. Στην οργανωτική ομάδα του 
τουρνουά, συμμετέχει και φέτος ενεργά η 
πολυμελής έμπειρη ομάδα των Ολυμπιακών 
Αγώνων της Ελλάδας, γεγονός που 
επιβεβαιώνει το υψηλό επίπεδο του Cyprus 
Challenger 2009 Γυναικών.  
 
Η Λεμεσός γιόρτασε την 
Παγκόσμια Ημέρα Παιδιού  
 
Ο Δήμος Λεμεσού με την ευκαιρία της 
παγκόσμιας ημέρας παιδιού διοργάνωσε στις 
30 Μαΐου εκδήλωση στην Πλατεία Γρηγόρη 
Αυξεντίου. Το πρόγραμμα περιλάμβανε 
θεατρικά δρώμενα από παλιάτσους, ομαδικά 
παιχνίδια, ταχυδακτυλουργικά κόλπα, 
μουσική, χορό, face painting, 
μπαλονοκατασκευές, γαϊτανάκι κ.α. 

 9



Τεύχος 45                                ΔΗΜΟΤΙΚΑ  ΝΕΑ                                 6/2009 
  

Λευκωσία: Δημοτική 
Συνέλευση Παλλουριώτισσας   
 
Οι δημότες που κατοικούν και εργάζονται 
στην περιοχή της Παλλουριώτισσας είχαν την 
ευκαιρία να συνομιλήσουν στις 10 Ιουνίου με 
τη Δήμαρχο Λευκωσίας Ελένη Μαύρου και 
Δημοτικούς Συμβούλους στη Δημοτική 
Συνέλευση της περιοχής τους. Η συνέλευση 
εντάσσεται στο φετινό κύκλο συναντήσεων 
της Δημάρχου Λευκωσίας με τους κατοίκους 
της πόλης με στόχο την ανταλλαγή 
εισηγήσεων και απόψεων για την ανάπτυξη 
της πόλης. 
 
Η Δήμαρχος αφού αναφέρθηκε στα διάφορα 
έργα που έγιναν στην περιοχή και ιδιαίτερα 
του μεγάλου έργου της ανάπλασης του 
παραδοσιακού πυρήνα, κατάθεσε σειρά έργων 
που προγραμματίζονται στην περιοχή.  
Στόχος, είπε, «είναι η μεγιστοποίηση της 
προσπάθειας για την καθαριότητα της 
περιοχής, ενώ ο καθορισμός προγραμμάτων 
καθαριότητας άρχισε να δίνει θετικά 
αποτελέσματα». 
 

 
 
Στη συγκέντρωση δόθηκε η δυνατότητα στους 
δημότες να αναφερθούν στα καθημερινά 
προβλήματα που αντιμετωπίζουν, όπως η 
καθυστέρηση που παρατηρείται στα φώτα της 
τροχαίας στη συμβολή της λεωφόρου Κέννετυ 
και της οδού Λόρδου Βύρωνος,  στις οχληρίες 
από τη λειτουργία εργαστηρίων στη λεωφόρο 
Κέννετυ και σε οχληρίες από κάποια κέντρα 
αναψυχής που βρίσκονται στην 
Παλλουριώτισσα. Ακούστηκαν επίσης 
εισηγήσεις για κυκλοφοριακές ρυθμίσεις ως 
μέτρα ασφάλειας στην οδική κυκλοφορία.   
 
Η Δήμαρχος διαβεβαίωσε τους 
παρευρισκόμενους ότι όλα τα θέματα που 
εγείρονται στις Δημοτικές Συνελεύσεις 

μελετούνται από τις υπηρεσίες του Δήμου και 
προσπάθεια είναι η προώθηση των ανάλογων 
λύσεων. 
 
Λεμεσός: Εκδήλωση «Για ένα 
καλύτερο κόσμο» 
 
«Για ένα καλύτερο κόσμο» ήταν το θέμα της 
ωραίας εκδήλωσης που διοργάνωσε ο Δήμος 
Λεμεσού, στο πλαίσιο δράσης του για 
ενημέρωση και εφαρμογή του Ευρωπαϊκού 
Χάρτη Ισότητας.  
 

 
 
Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στις 16 
Ιουνίου στο Δημοτικό Κήπο, με τη συνεργασία 
των οργανισμών «Πρόσβαση» και «Αστάρτη» 
και σε αυτή συμμετείχαν παιδιά με ή χωρίς 
αναπηρίες, από δημοτικά σχολεία της πόλης  
Λεμεσού και από ειδικές σχολές των επαρχιών 
Λευκωσίας, Λεμεσού, Λάρνακας και Πάφου. 
Όλα τα παιδιά είχαν την ευκαιρία να 
δημιουργήσουν μέσα από τις τέχνες, τον 
πολιτισμό και τον αθλητισμό. 
 
Την εκδήλωση χαιρέτησε ο Δήμαρχος 
Λεμεσού κ. Ανδρέας Χρίστου και  
παρευρέθηκαν μέλη του Δημοτικού 
Συμβουλίου. 
 

 
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/GR/Documen
ts/Document_List.aspx?DocumentCate

goryCode=01  
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Γιορτή πολύτεκνης μάνας 
στην Αραδίππου 
 
Η Επιτροπή Πολιτισμού του Δήμου Αραδίππου 
διοργάνωσε την καθιερωμένη γιορτή της 
πολύτεκνης μάνας στην οποία τιμήθηκαν οι εν 
ζωή πολύτεκνες μάνες που γέννησαν και 
ανάθρεψαν έξι παιδιά και συμπλήρωσαν το 
εξηκοστό έτος της ηλικίας τους.  
  

 
 
Η γιορτή πραγματοποιήθηκε στις 26 Μαΐου 
στην αίθουσα εκδηλώσεων του Δ’ Δημοτικού 
Σχολείου και περιλάμβανε ομιλίες, 
απαγγελίες, ανάγνωση βιογραφικών 
στοιχείων, προβολή φωτογραφιών των 
τιμώμενων και τέλος απονομή  αναμνηστικών 
δώρων στις μάνες. 
  
Διαγωνισμός φωτογραφίας 
Δήμου Λευκάρων 
 
«Τα Λεύκαρα του χτες και του σήμερα » είναι 
το θέμα φωτογραφικού διαγωνισμού που 
διοργανώνει ο Δήμος Λευκάρων μέχρι τις 17 
Ιουλίου 2009. Ο διαγωνισμός διοργανώνεται 
στο πλαίσιο των προσπαθειών του Δήμου για 
πολιτιστική αναβάθμιση και ανάδειξη των 
Λευκάρων ως ένα μοναδικό μέρος, πλούσιο σε 
φυσική ομορφιά, το οποίο είναι δεμένο 
άρρηκτα με την παράδοση και την πολιτιστική 
κληρονομιά του τόπου μας. Ο Δήμος 
φιλοδοξεί να προσελκύσει φωτογράφους από 
όλη την Κύπρο και το εξωτερικό, 
επαγγελματίες και μη, με στόχο να 
αποτυπώσουν με το φωτογραφικό τους φακό 
την απαράμιλλη ομορφιά του τοπίου, την 
ιστορία, τη λαϊκή παράδοση, τη μοναδική 
αρχιτεκτονική, την παγκόσμια γνωστή 
κεντητική τέχνη των Λευκάρων  και  τις 
καθημερινές στιγμές της κοινότητας. 
 
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εξασφαλίσουν 
τις πληροφορίες, από την ιστοσελίδα του  

Δήμου www.lefkara.org.cy. Στους τρεις  
πρώτους  νικητές θα δοθούν βραβεία αξίας 
€1000,  €700 και  €400 σε δώρα. Αριθμός 
έργων που θα συμμετάσχουν στο διαγωνισμό 
θα εκτεθεί στα πλαίσια της διοργάνωσης του 
ετήσιου φεστιβάλ Λευκάρων. 
 

Γιορτή Ανθεστηρίων 2009 
στο Δήμο Γερμασόγειας   

 
Με μεγάλη παρέλαση ανθοστόλιστων αρμάτων 
και ομάδων στον παραλιακό δρόμο 
Γερμασόγειας, κορυφώθηκαν στις 10 Μαΐου οι 
εκδηλώσεις Ανθεστηρίων 2009. Στις 9 Μαΐου  
τελέστηκαν τα εγκαίνια έκθεσης Ανθέων από 
την Έντιμη Έπαρχο Λεμεσού κυρία Αναστασία 
Μαυρέλη. Τα εγκαίνια διανθήστηκαν με 
καλλιτεχνικό πρόγραμμα που περιλάμβανε 
τραγούδια από τη χορωδία του Δήμου και 
μοντέρνους και παραδοσιακούς χορούς από 
Σχολές χορού που λειτουργούν στην περιοχή 
του Δήμου. 

 
Κατά το διήμερο, λειτούργησε, σε κατάλληλα 
διαμορφωμένο χώρο στο χώρο στάθμευσης 
στον Ποταμό Γερμασόγειας, πανηγύρι με 
λαϊκή αγορά φυτών και λουλουδιών,  εκθέσεις 
ανθέων, περίπτερα με είδη και 
δραστηριότητες όπως καλαθοπλεκτική, 
αγγειοπλαστική και άλλα παραδοσιακά 
επαγγέλματα, όπου παραδοσιακοί τεχνίτες 
επέδειξαν την τέχνη τους. Λειτούργησαν 
χώροι ζωγραφικής και αγγειοπλαστικής για τη 
ψυχαγωγία των παιδιών, καθώς και 
παραδοσιακό καφενείο και λουκουματζίδικο 
όπου οι επισκέπτες μπορούσαν να 
απολαύσουν παραδοσιακά ροφήματα και 
λιχουδιές. 
 
Τις εκδηλώσεις τίμησαν με την παρουσία τους 
αντιπροσωπείες από τους αδελφοποιημένους 
Δήμους Λιτοχώρου και Stari Grad, Πρέσβεις, 
Δήμαρχοι, Βουλευτές και άλλοι επίτιμοι 
προσκεκλημένοι, πλήθος ντόπιων και ξένων 
επισκεπτών.  
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ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΕΠΑΦΕΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ 
  

 Ένωση Δήμων Κύπρου 
Τηλ: +357 22 445170 
Φαξ: +357 22 677230 
e-mail: endeky@cytanet.com.cy 
http://www.ucm.org.cy/                 
 
Γραφείο Βρυξελλών 
Τηλ: +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/  

 
 Κονγκρέσσο 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://eur-
lex.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  

 Αδελφοποιήσεις Πόλεων 
   http://www.twinning.org/   
 Ενταξιακή πορεία της Τουρκίας 

http://ec.europa.eu/enlargement/candidate
-countries/turkey/index_en.htm  

 Ευρωμεσογειακή συνεργασία – MEDA 
http://ec.europa.eu/external_relations/euro
med/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/ 
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