
 

 

  

 
 

ΈΡΓΟ DECISIVE:  
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΙΣ ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ  

 
Πραγματοποιήθηκε από τις 2 μέχρι τις 5 
Νοεμβρίου η εκπαιδευτική επίσκεψη του 
έργου DECISIVE στις Βρυξέλλες. Σε αυτήν 
συμμετείχαν 40 συνολικά άτομα: 38 
πολίτες, αιρετοί και λειτουργοί από 16 
Δήμους της Κύπρου, η υπεύθυνη της 
Ένωσης Δήμων Κύπρου για τις 
Αδελφοποιήσεις, καθώς και ένας 
εκπρόσωπος της Τοπικής Ένωσης Δήμων 
και Κοινοτήτων του Νομού Χίου. 
 
Η επιλογή των συμμετεχόντων έγινε από 
την Ένωση Δήμων Κύπρου σύμφωνα με τα 
ακόλουθα κριτήρια: 
 
α) οι συμμετέχοντες στην εκπαιδευτική 
επίσκεψη θα έπρεπε να είχαν απαραίτητα 
συμμετάσχει στο πρώτο εκπαιδευτικό 
σεμινάριο του έργου DECISIVE, το οποίο 
πραγματοποιήθηκε στην Κύπρο στις 18 
Μαΐου 
β) συμμετείχαν πολίτες οι οποίοι εξέφρασαν 
έμπρακτα το ενδιαφέρον τους για το έργο 
και τις Αδελφοποιήσεις, με την προϋπόθεση 
ότι και ο Δήμος στον οποίο ανήκουν έχει 

 
 
αποδείξει κατά τη διάρκεια των τελευταίων 
ετών ότι ενδιαφέρεται για τις 
Αδελφοποιήσεις αλλά και ότι μπορούσε να 
αποστείλει λειτουργό του στις Βρυξέλλες 
προκειμένου να συμμετάσχει στην 
επίσκεψη. 
γ) από κάθε Δήμο που επιλέχθηκε, θα 
έπρεπε να συμμετέχει ένας λειτουργός και 
τουλάχιστον ένας πολίτης ή αιρετός. Καθώς 
το έργο DECISIVE προσπαθεί να αναπτύξει 
τη συνεργασία μεταξύ των Δήμων και των 
εθελοντών, δεν θα είχε κανένα νόημα να 
συμμετέχουν από κάποιο Δήμο λειτουργοί 
 

 

 
Μελλοντικές Δράσεις του Έργου DECISIVE: 

 

Δεκέμβριος: Τελική έκθεση αξιολόγησης 

 

 
 

Για περισσότερα: http://www.ucm.org.cy/GR/Promo/Promo_004.htm 
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χωρίς πολίτες ή το αντίστροφο. 
δ) έγινε προσπάθεια, οι πολίτες που 
συμμετείχαν να ανήκουν σε οργανωμένα 
σύνολα ή να ανήκουν στην κατηγορία των 
λεγόμενων πολλαπλασιαστών, προκειμένου 
να μπορέσουν να μεταδώσουν τους σκοπούς 
του έργου και την εμπειρία τους σε όσο το 
δυνατόν περισσότερους πολίτες. 
 
Η ομάδα των συμμετεχόντων έφθασε στις 
Βρυξέλλες στις 2 Νοεμβρίου. Το βράδυ της 
ίδιας ημέρας οι συμμετέχοντες παρακάθισαν 
σε δείπνο, στο οποίο είχαν τη δυνατότητα να 
γνωρίσουν τους δύο λειτουργούς του 
Γραφείου Βρυξελλών, οι οποίοι τους 
συνόδευσαν καθ’ όλη τη διάρκεια της 
εκπαιδευτικής επίσκεψης. 
 
Στις 3 Νοεμβρίου οι συμμετέχοντες 
μετέβησαν στο Γραφείο Βρυξελλών της 
Ένωσης Δήμων Κύπρου όπου αρχικά τους 
έγινε μια παρουσίαση του Γραφείου και του 
Προγράμματος της εκπαιδευτικής επίσκεψης. 
 
Ακολούθησε μια παρουσίαση από το 
Συμβούλιο Δήμων και Περιφερειών της 
Ευρώπης (CEMR) με τίτλο «Το Ευρωπαϊκό 
Κίνημα Αδελφοποιήσεων, ο Ρόλος και οι 
Δράσεις του CEMR». Η υπεύθυνη 
Αδελφοποιήσεων του CEMR, παρουσίασε 
επίσης την ιστοσελίδα www.twinning.org, η 
οποία αποτελεί ένα από τα βασικά 
βοηθήματα των Δήμων που επιθυμούν να 
συμμετάσχουν σε Αδελφοποιήσεις. 
 
Στη συνέχεια έγινε παρουσίαση και 
ανασκόπηση της προόδου του έργου 
DECISIVE. Ακολούθησε γεύμα και μετά κάθε 
συμμετέχων Δήμος παρουσίασε την 
ισχύουσα κατάσταση σε σχέση με τις 
Αδελφοποιήσεις του, καθώς και τις δράσεις 
που έγιναν ως αποτέλεσμα του πρώτου 
εκπαιδευτικού σεμιναρίου του έργου 
DECISIVE. Ακούστηκαν επίσης οι απόψεις 
των πολιτών σχετικά με το πώς μπορεί να 
βελτιωθεί η επικοινωνία με τους Δήμους 
τους, καθώς και σκέψεις για τη βελτίωση 
του τρόπου λειτουργίας των ίδιων των  
 
 

Δήμων. Το βράδυ ακολούθησε δείπνο.  
 
Στις 4 Νοεμβρίου οι συμμετέχοντες 
μετέβησαν στον Εκτελεστικό Οργανισμό 
της ΕΕ για την Εκπαίδευση και τον 
Πολιτισμό. Εκεί έγινε παρουσίαση των 
δραστηριοτήτων του Οργανισμού, της 
διαδικασίας αίτησης χρηματοδότησης 
έργων Αδελφοποίησης και συζήτηση, στην 
οποία οι συμμετέχοντες είχαν τη 
δυνατότητα να θέσουν τις απορίες τους και 
να γνωριστούν καλύτερα με λειτουργούς 
της ΕΕ, οι οποίοι χειρίζονται τις αιτήσεις 
χρηματοδότησης που οι Δήμοι υποβάλλουν 
μέσω του προγράμματος Ευρώπη για τους 
Πολίτες. 
 

 
 
Ακολούθησε γεύμα και αργότερα οι 
συμμετέχοντες αναχώρησαν για το Γραφείο 
Βρυξελλών της Ένωσης Δήμων Κύπρου, 
όπου παρουσιάστηκαν τα συμπεράσματα 
της επίσκεψης, έγινε συζήτηση και κυρίως 
προετοιμάστηκε από κοινού με όλους τους 
συμμετέχοντες το δεύτερο εκπαιδευτικό 
σεμινάριο, το οποίο θα ακολουθούσε στην 
Κύπρο. Το βράδυ οργανώθηκε δείπνο. 
 
Στις 5 Νοεμβρίου πραγματοποιήθηκε ταξίδι 
στην πόλη Oudenaarde, όπου στο 
μεσαιωνικό κτήριο του Δημαρχείου, 
πραγματοποιήθηκε παρουσίαση των 
αδελφοποιήσεων της πόλης, συζήτηση και 
ακολούθησε γεύμα και ξενάγηση. Το ίδιο 
βράδυ, οι συμμετέχοντες αναχώρησαν 
αεροπορικώς για την Κύπρο. 
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Έργο DECISIVE: Δεύτερο 
Εκπαιδευτικό Σεμινάριο 
στην Κύπρο 
 
Λίγες μέρες μετά από την εκπαιδευτική 
επίσκεψη του έργου DECISIVE στις 
Βρυξέλλες, διοργανώθηκε το δεύτερο 
εκπαιδευτικό σεμινάριο του έργου στην 
Κύπρο, στο οποίο 150 εθελοντές που είχαν 
υποδείξει οι Δήμοι της Κύπρου, 
εκπαιδεύτηκαν στη σύνταξη προτάσεων 
χρηματοδότησης μέσω του προγράμματος 
«Ευρώπη για τους πολίτες». Το σεμινάριο 
πραγματοποιήθηκε στις 23 Νοεμβρίου στο 
ξενοδοχείο Mediterranean Beach στη 
Λεμεσό. 
 
Την έναρξη του Σεμιναρίου κήρυξε ο 
Γραμματέας της Ένωσης Δήμων Κύπρου, κ. 
Γιάννης Αντωνιάδης. Στο σεμινάριο, έγινε 
αρχικά μια γενική παρουσίαση των 
αδελφοποιήσεων στην Κύπρο από την κα 
Κάλια Μαρτίδη, Λειτουργό της Ένωσης 
Δήμων Κύπρου, αρμόδια για θέματα 
Αδελφοποιήσεων. 
 

 
 
Στη συνέχεια έγινε μια παρουσίαση της 
προόδου του έργου DECISIVE και μια 
σύντομη αξιολόγησή του από τον κ. 
Φανούριο Παντελογιάννη, Υπεύθυνο του 
Γραφείου Βρυξελλών της Ένωσης Δήμων 
Κύπρου. Ακολούθως, ο κ. Στυλιανός 
Οδυσσέως, Εκπαιδευτικός και Δημότης του 
Δήμου Λακατάμιας παρουσίασε την 
εκπαιδευτική επίσκεψη στις Βρυξέλλες, στην 
οποία συμμετείχε.  

Το λόγο έλαβε η κα Anne Geens, 
λειτουργός της Ένωσης Δήμων της 
Φλάνδρας, η οποία μίλησε για το μέλλον 
των Αδελφοποιήσεων και του 
προγράμματος Ευρώπη για τους Πολίτες. 

Ο κ. Filip Deheegher, Υπεύθυνος διεθνών 
σχέσεων του Δήμου Ieper (Φλάνδρα - 
Βέλγιο), παρουσίασε στη συνέχεια την 
ιστορία και τις καλές πρακτικές του Δήμου 
του σε θέματα Αδελφοποιήσεων.  
 
Η κα Άννα Μιχαηλίδου, Λειτουργός 
Δημοτικών Επιτροπών του Δήμου Ιδαλίου 
παρουσίασε τις καλές πρακτικές του Δήμου 
της και συγκεκριμένα τον τρόπο με τον 
οποίο συνεργάζεται ο Δήμος με ομάδες 
εθελοντών για θέματα Αδελφοποιήσεων. 
 
Το λόγο πήρε ακολούθως η κα Ειρήνη 
Δημητρίου, Σύμβουλος Διαχείρισης Έργων 
του Εθνικού Σημείου Επαφής για το 
Πρόγραμμα Ευρώπη για τους Πολίτες, η 
οποία μίλησε για τις δυνατότητες 
συμμετοχής Κυπριακών Φορέων στο 
πρόγραμμα Ευρώπη για τους Πολίτες. 
 
Μετά από ένα σύντομο διάλλειμμα, 
ακολούθησε εργαστήριο, στο οποίο 
λειτουργοί των Δήμων, αιρετοί και 
εθελοντές εκπαιδεύτηκαν σε ηλεκτρονικούς 
υπολογιστές σχετικά με τη συμπλήρωση και 
υποβολή πρότασης για χρηματοδότηση 
έργου μέσω του προγράμματος Ευρώπη για 
τους Πολίτες. Μετά το σεμινάριο 
προσφέρθηκε γεύμα στους συμμετέχοντες. 
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27η Ετήσια Γενική 
Συνέλευση της  
Ένωσης Δήμων Κύπρου 
 
Πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 16 Νοεμβρίου 
στη Λευκωσία η 27η Ετήσια Γενική 
Συνέλευση της Ένωσης Δήμων Κύπρου. Στη 
Συνέλευση παρέστησαν και απηύθυναν 
χαιρετισμό ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. 
Δημήτρης Χριστόφιας, και ο Υπουργός 
Εσωτερικών κ. Νεοκλής Συλικιώτης. 
 

 
 
Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία 
τους ο Πρόεδρος της Βουλής, κ. Μάριος 
Καρογιάν, Αρχηγοί και Εκπρόσωποι 
κομμάτων, Υπουργοί, Βουλευτές και 
ανώτατοι αξιωματούχοι του Κράτους. 
 
Στο χαιρετισμό του, ο Πρόεδρος της 
Δημοκρατίας κ. Δημήτρης Χριστόφιας 
δήλωσε ότι είναι υπερήφανος για τα μέχρι 
σήμερα βήματα προόδου που έχουν γίνει 
στα θέματα εκσυγχρονισμού και 
αναβάθμισης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.  
 
Όπως δήλωσε ο κ. Χριστόφιας, «στο 
Πρόγραμμα Διακυβέρνησης θέσαμε πολύ 
υψηλούς και φιλόδοξους στόχους στα 
θέματα που αφορούν την Τοπική 
Αυτοδιοίκηση, γιατί θέλαμε να ανοίξουμε 
νέους δρόμους ανάπτυξης και προόδου, 
αλλά και γιατί θέλαμε να ενισχύσουμε και να 
διευρύνουμε την απευθείας συμμετοχή του 
πολίτη στα τοπικά ζητήματα. 
 
Επίσης, αυξήσαμε τα έσοδα των Τοπικών 
Αρχών, δίνοντας τους έτσι τη δυνατότητα 
για προώθηση και υλοποίηση μεγαλύτερων 
αναπτυξιακών έργων. 
 

Παράλληλα, η αύξηση της κρατικής 
συνεισφοράς για αναπτυξιακές δαπάνες 
είχε ως συνέπεια τη δραστική μείωση των 
οικονομικών υποχρεώσεων των Τοπικών 
Αρχών. Καθόσον δε αφορά τους εννέα 
κατεχόμενους Δήμους μας, η Κυβέρνηση 
υλοποίησε τη δέσμευση που ανέλαβε για 
πλήρη επιχορήγηση των προϋπολογισμών 
τους. (…) Στον προϋπολογισμό του 2011 η 
κρατική χορηγία προς τους κατεχόμενους 
Δήμους θα ξεπεράσει τα €4,5 εκ., ενώ η 
ετήσια απευθείας χορηγία προς τους 
Δήμους των ελεύθερων περιοχών ξεπερνά 
τα €75 εκ.».  
 

 
 
Κλείνοντας, ο κ. Χριστόφιας, διαβεβαίωσε 
ότι, η Κυβέρνηση θα συνεχίσει να 
εργάζεται μαζί με την Ένωση Δήμων, μέχρι 
να επιτευχθεί ο στόχος της ουσιαστικής 
αναβάθμισης, ενδυνάμωσης, αναδιοργά-
νωσης και εκσυγχρονισμού της Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης.  
 
Ακολούθησε ομιλία του Υπουργού 
Εσωτερικών κου Νεοκλή Συλικιώτη, κατά 
τη διάρκεια της οποίας, ο κ. Υπουργός 
τόνισε ότι οι Τοπικές Αρχές αποτελούν το 
φυσικό σύμμαχο της Κυβέρνησης και του 
Υπουργείου Εσωτερικών στην επιτυχή 
υλοποίηση μιας σειράς κρίσιμων και 
καινοτόμων πολιτικών που μεταξύ άλλων 
αφορούν: 
 

• Τον επανασχεδιασμό του όλου τομέα της 
ανάπτυξης με στόχο την ορθολογική, 
ισόρροπο και αειφόρο ανάπτυξη στις 
αστικές περιοχές και στην περιφέρεια. 

• Τη στρατηγική για ολοκληρωμένη 
διαχείριση των στερεών οικιακών 
αποβλήτων και των υλικών από 
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εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις. 

• Την αποτελεσματική εφαρμογή μέτρων 
κοινωνικής στήριξης ευπαθών ομάδων 
του πληθυσμού μας. 

• Την ανάδειξη των πραγματικών αναγκών 
των πολιτών και την προώθηση τέτοιων 
πρακτικών που να συμβάλλουν στην 
ουσιαστική αναβάθμιση της ποιότητας 
ζωής τους. 

• Τη διατήρηση της κοινωνικής συνοχής 
με την ομαλή ένταξη των μεταναστών 
και των πολιτικών προσφύγων στις 
τοπικές κοινωνίες. 

• Την εφαρμογή Σχεδίου Αποχέτευσης 
Ομβρίων Υδάτων των Μείζονων 
Περιοχών των Πόλεων.  

• Τη ριζική μεταρρύθμιση του χάρτη της 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης. 

 
Απόφασή μας είναι να συνεχιστεί η 
πολύπλευρη στήριξη της Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης από το κεντρικό κράτος. 
Είναι γι' αυτό που πέρα από την απευθείας 
ετήσια χορηγία προς τους Δήμους που για 
το 2011, όπως έχει ήδη αναφερθεί από τον 
Πρόεδρο Χριστόφια, θα ξεπερνά τα €75 εκ., 
η Κυβέρνηση εξακολουθεί να καλύπτει το 
50% του κόστους μηχανογράφησης των 
Δήμων, να επιχορηγεί με ποσό μέχρι €427 
χιλιάδες, περίπου, την ανέγερση νέων 
Δημοτικών Μεγάρων και να συνεχίζει την 
παροχή οικονομικής βοήθειας προς τις 
Τοπικές Αρχές, έναντι της απώλειας 
κτηματικού και επαγγελματικού φόρου με 
ένα ποσό που θα ξεπερνά τα €31,5 εκ., 
αλλά και πολλά άλλα. Σχετική, όμως, είναι 
και η θετική κατάληξη που είχε ένα πάγιο 
αίτημά σας για αύξηση των οικονομικών 
ωφελημάτων των Δημάρχων και των 
Δημοτικών Συμβούλων».  
 
Ακολούθως, ο κ. Συλικιώτης αναφέρθηκε 
στο θέμα της μεταρρύθμισης της Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης. «Μια από τις άμεσες 
προτεραιότητες της Κυβέρνησης 
Χριστόφια», δήλωσε, «αφορά τη ριζική 
μεταρρύθμιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.  
 
Μια μεταρρύθμιση που έχει ως στόχο την  

 

αποκέντρωση, τη διοικητική αυτοτέλεια και 
την οικονομική αυτονομία του θεσμού, έτσι 
που να επιτύχουμε την πολυεπίπεδη 
ισχυροποίησή του και με τρόπο που οι 
Τοπικές Αρχές να διακρίνονται από 
αποδοτικότητα και συνοχή στις πολιτικές 
που εφαρμόζουν και να διασφαλίζουν την 
πολυφωνία και τον πλουραλισμό.  
 
Προς την κατεύθυνση αυτή, 
δρομολογήσαμε μια σειρά από θεσμικές 
αλλαγές και πρακτικά μέτρα, που θα 
επιτρέψουν τη σταδιακή εκχώρηση προς 
τους φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης 
όλων των εργαλείων και οικονομικών 
πόρων, που απαιτούνται για την 
αναβάθμιση και αναδιοργάνωση του 
θεσμού.  
 
Στη συνέχεια, ο κ. Υπουργός αναφέρθηκε 
στο δημόσιο διάλογο που βρίσκεται σε 
εξέλιξη σχετικά με την αναδιάρθρωση της 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Αντικείμενο του 
διαλόγου, είναι μεταξύ άλλων η σύσταση 
Επαρχιακών Συμβουλίων, με στόχο αυτά να 
μετατραπούν στους πυλώνες του 
περιφερειακού αναπτυξιακού προγραμ-
ματισμού. Προτείνεται, επίσης, να 
αναλάβουν το συντονισμό ευρύτερων 
αναπτύξεων και την εποπτεία υπηρεσιών 
που προσφέρονται σε υπερτοπική κλίμακα, 
όπως η υδατοπρομήθεια, οι αποχετεύσεις 
και η διαχείριση αποβλήτων. Όσον αφορά 
τα Συμπλέγματα Αρχών Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης, αυτό που προωθείται στο 
στάδιο αυτό, είναι η θεσμοθέτηση της 
εθελοντικής συμπλεγματοποίησης Αρχών 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης για την από κοινού 
προώθηση διάφορων πολιτικών, μέτρων, 
έργων και υπηρεσιών, καθώς και η παροχή 
επαρκών διοικητικών, δημοσιονομικών και 
άλλων κινήτρων. Η αναδιάρθρωση της 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης περιλαμβάνει και 
την ενοποίηση των Νόμων περι Δήμων και 
περί Κοινοτήτων και διαπιστώθηκε ότι δεν 
χρειάζεται να επηρεάσει ή να 
διαφοροποιήσει ουσιαστικά το υφιστάμενο 
πλαίσιο λειτουργίας των Δήμων και των 
Κοινοτήτων.  
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Ευελπιστούμε ότι είναι δυνατόν, πριν τις 
επόμενες Δημοτικές και Κοινοτικές εκλογές 
τον Δεκέμβριο του 2011, να διαμορφωθεί 
αυτό που στη Μελέτη αποκαλείται ως ένα 
πολιτικό «Κοινό Προγραμματικό Πλαίσιο» 
και να ετοιμαστεί και εγκριθεί ο Ενιαίος 
Κώδικας για την Τοπική Αυτοδιοίκηση.  
 
Αν αυτό γίνει κατορθωτό, τότε τα Δημοτικά 
και τα Κοινοτικά Συμβούλια που θα 
προκύψουν από τις εκλογές του 
Δεκεμβρίου του 2011, θα μπορέσουν να 
λειτουργήσουν στη βάση αυτού του νέου 
ενοποιημένου νομοθετικού πλαισίου, το 
οποίο θα κωδικοποιεί και τις πρόνοιες για 
τη σύσταση των νέων θεσμικών δομών της 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης».  
 

 
 
Καταλήγοντας, ο κ. Υπουργός διαβεβαίωσε 
ότι το Υπουργείο Εσωτερικών, θα συνεχίσει 
να έχει ψηλά στις προτεραιότητές του τη 
διατήρηση της άριστης συνεργασίας με την 
Ένωση Δήμων. Διαβεβαίωσε επίσης ότι 
καθόσον αφορά τη δρομολογούμενη 
μεταρρύθμιση του θεσμού της Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης, οι λύσεις που θα προωθήσει 
το Υπουργείο θα είναι αυτές που θα έχουν 
οικοδομηθεί μέσα από τον δημοκρατικό 
αυτό διάλογο και σε πνεύμα συναίνεσης, 
για να είναι το αποτέλεσμα μιας καθολικής 
προσπάθειας και της συλλογικής σοφίας. 
 
Ακολούθησε η λογοδοσία του Προέδρου 
της Ένωσης Δήμων Κύπρου, Δημάρχου 
Λεμεσού κου Ανδρέα Χρίστου. Όπως τόνισε 
ο κ. Χρίστου, το 2009 ήταν μια χρονιά με 
έντονη δραστηριότητα της Ένωσης Δήμων. 
 

 

Μεταξύ άλλων: 
• Ψηφίστηκε ο περί Δήμων 

(Τροποποιητικός) Νόμος (97)(Ι) του 
2009, με τον οποίο θεσμοθετήθηκε η 
Ένωση Δήμων ως το συλλογικό όργανο 
εκπροσώπησης των Δήμων σε εθνικό και 
διεθνές επίπεδο. 

• Η Ένωσή Δήμων υπέβαλε τις θέσεις/ 
απόψεις της επί του προσχεδίου 
νομοσχεδίου για τροποποίηση του περί 
Γάμου Νόμου. 

• Συνεχίστηκαν οι διαβουλεύσεις με την 
Αστυνομία για το θέμα της είσπραξης 
ενταλμάτων δικαστηρίων που αφορούν 
τους Δήμους. 

• Ετοιμάστηκε προσχέδιο νομοσχεδίου για 
κατάλληλη τροποποίηση του περί Δήμων 
Νόμου και προσχεδίου Δημοτικών 
Κανονισμών για τη συγκέντρωση και 
διάθεση οικιακών και άλλων αποβλήτων.  

• Υποβλήθηκε προσχέδιο των δημοτικών 
κανονισμών για τους χώρους 
στάθμευσης για δημόσια χρήση από το 
κοινό.  

• Συνεχίστηκαν οι διαβουλεύσεις για την 
εφαρμογή των προνοιών του περί της 
Ίδρυσης, των Δραστηριοτήτων και της 
Εποπτείας των Ταμείων Επαγγελματικών 
Συνταξιοδοτικών Παροχών Νόμου και τις 
Συντεχνίες.  

• Συνεχίστηκε η προσπάθεια της Ένωσης 
για συντονισμό των Δήμων με στόχο την 
εφαρμογή ομοιόμορφων διαδικασιών και 
ερμηνειών σε ότι αφορά τα τεχνικά 
θέματα. 

• Μελετήθηκε προσχέδιο Διατάγματος του 
Υπουργού Εσωτερικών, με σκοπό τη 
ρύθμιση της διαδικασίας και της 
περιόδου εξέτασης αίτησης για άδεια 
οικοδομής.  

• Μελετήθηκε προσχέδιο Νομοσχεδίου με 
τίτλο «ο περί Μεταφοράς Αναπτυξιακών 
Δικαιωμάτων Νόμος». 

• Αναθεωρήθηκαν μερικά από τα έντυπα 
αίτησης για άδεια σύμφωνα με τον περί 
Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών Νόμο.  

• Διοργανώθηκαν σε συνεργασία με την 
Υπηρεσία Ενέργειας συναντήσεις, κατά 
τις οποίες επεξηγήθηκαν σε  
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εκπροσώπους των Δήμων και των 
Επαρχιακών Διοικήσεων οι νέες πρόνοιες 
τις νομοθεσίας.  

• Έγινε ενημέρωση των Δήμων (αιρετών 
και υπηρεσιακών ατόμων) γύρω από τον 
τρόπο λειτουργίας της κινητής 
τηλεφωνίας, το ρόλο των σταθμών 
ραδιοεπικοινωνίας, τα ηλεκτρομαγνητικά 
πεδία και τον τρόπο ελέγχου τους κλπ, 
μέσω επαρχιακών ημερίδων.  

• Συνεχίστηκε η συμμετοχή της Ένωσης 
Δήμων σε διάφορες μόνιμες και ad hoc 
Επιτροπές και Ομάδες. 

• Συνεχίστηκε και ολοκληρώθηκε η κοινή 
προσπάθεια για βελτίωση των σχεδίων 
υπηρεσίας των Δήμων.  

• Επιτεύχθηκε ο στόχος για τροποποίηση 
των Κανονισμών της παραχώρησης 
Κρατικών Χορηγιών για τις κοινωνικές 
δράσεις των Δήμων.  

• Συνεχίστηκε η δράση της Επιτροπής 
Αιρετών Γυναικών της Ένωσης Δήμων.  

 

 
 
Στον τομέα των Ευρωπαϊκών Σχέσεων και 
Προγραμμάτων, η Ένωση Δήμων συμμετείχε 
στις ετήσιες συνεδρίες της Επιτροπής 
Παρακολούθησης για τα Επιχειρησιακά 
Προγράμματα «Αειφόρος Ανάπτυξη και 
Ανταγωνιστικότητα» και «Απασχόληση, 
Ανθρώπινο Κεφάλαιο και κοινωνική Συνοχή» 
και διοργάνωσε ημερίδα για τα 
Προγράμματα Εδαφικής Συνεργασίας της 
Περιφερειακής Πολιτικής της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης. 
 
Το έργο «Εκπαίδευση για την Ανάπτυξη της 
Διοικητικής και Ηγετικής Ικανότητας στους  

Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης», το 
οποίο χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό 
Κοινωνικό Ταμείο, ξεκίνησε με ευθύνη της 
Κυπριακής Ακαδημίας Δημόσιας Διοίκησης. 
Μετά την υπογραφή του Τεχνικού Δελτίου 
για την έναρξη του έργου, η Ένωση Δήμων 
συμμετείχε ενεργά και ανελλιπώς στις 
συνεδρίες της Καθοδηγητικής Επιτροπής 
και σε άλλες άτυπες συναντήσεις, ως ένας 
από τους βασικούς εταίρους για την 
υλοποίηση του έργου, με σκοπό την 
προετοιμασία, προκήρυξη, εποπτεία αλλά 
και την υλοποίηση των Συμβάσεων που 
αποτελούν το Έργο.  
 
Η Επιτροπή Κατεχόμενων Δήμων 
οργανώθηκε περαιτέρω μέσα στο 2009 και 
συγκεντρώθηκε κυρίως στο στόχο της για 
διαφώτιση σε Κύπρο και εξωτερικό, τόσο 
με κοινές εκδηλώσεις όλων των Δήμων όσο 
και με εκδηλώσεις του κάθε Δήμου 
ξεχωριστά.  
 
Η Ένωση Δήμων είχε επίσης ενεργό 
συμμετοχή στην προώθηση δράσεων 
συνεργασίας μεταξύ των Κυπριακών και 
άλλων ευρωπαϊκών Δήμων στα πλαίσια 
Αδελφοποιήσεων, μέσω του Προγράμματος 
«Ευρώπη για τους Πολίτες», ενώ 
συμμετείχε και στη διαδικασία σύνταξης 
στρατηγικού εγγράφου για το μέλλον του 
προγράμματος. 
 
Πέραν αυτού, η Ένωση Δήμων υπέβαλε 
αίτηση και πέτυχε τη χρηματοδότηση δύο 
ευρωπαϊκών προγραμμάτων για την 
προώθηση των διδυμοποιήσεων στην 
Κύπρο, με συνολικό ποσό γύρω στις 
€100.000,00. 
 
Το πρώτο έργο, που φέρει τον τίτλο 
DECISIVE, αποσκοπεί στην εκπαίδευση 
εθελοντών και λειτουργών των Δήμων της 
Κύπρου για την ανάπτυξη διδυμοποιήσεων 
με άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
Το δεύτερο έργο, που φέρει τον τίτλο 
SKILLS, αποσκοπεί στην ανάπτυξη 
διδυμοποιήσεων με Ιταλικούς Δήμους. 
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Στον τομέα των Οικονομικών, η Ένωση 
Δήμων ανέλαβε και πέτυχε την εξασφάλιση 
μακροχρόνιων δανείων για την 
αναχρηματοδότηση παλαιών δανείων των 
Δήμων που δεν καλύπτονταν από 
Κυβερνητικές εγγυήσεις. Ανέλαβε επίσης να 
συντονίσει τις συζητήσεις μεταξύ των 
εμπλεκόμενων Δήμων και του Κράτους για 
διαφορές που προέκυψαν από την 
παλαιότερη ενοποίηση δανείων με 
Κυβερνητική εγγύηση.  
 
Κατά το 2009, επανήλθε επίσης το θέμα 
της αντιμισθίας των Δημάρχων και των 
Δημοτικών Συμβούλων των Ελεύθερων και 
Κατεχόμενων Δήμων.  
 

 
 
Σε θέματα περιβάλλοντος, κατά τη διάρκεια 
του 2009, η Ένωση Δήμων ανέλαβε την 
πρωτοβουλία και κατάρτισε στρατηγική για 
τους τομείς του περιβάλλοντος, των 
φυσικών πόρων και της ενέργειας. 
Ακολούθως προέβη στη «ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 
ΑΡΧΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑΣ 
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ ΠΡΟΣ 
ΜΙΑ ΑΕΙΦΟΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ».  
 
Σε συνεργασία με το Ενεργειακό Γραφείο 
Κυπρίων Πολιτών, υποστήριξε επίσης την 
πρωτοβουλία για συμμετοχή των Τοπικών 
Αρχών στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα 
ISLE-PACT, το οποίο δεσμεύεται στην 
ανάπτυξη Τοπικών Αειφόρων Ενεργειακών 
Σχεδίων Δράσης για την επίτευξη των 
Ευρωπαϊκών στόχων που τέθηκαν μέχρι το 
2020.  
 
Επίσης, η Ένωση Δήμων, συντόνισε τις 
διαδικασίες για τη συλλογή ιστορικών  

αποθεμάτων μεταχειρισμένων ελαστικών 
από συνεργεία εφαρμογής ελαστικών και 
τις χωματερές των Δήμων παγκύπρια και τη 
μεταφορά τους σε αδειοδοτημένες μονάδες 
για επεξεργασία. 
 
Πέραν των πιο πάνω θεμάτων, η Ένωση 
Δήμων ενεπλάκη κατά τη διάρκεια του 
2009 σε διάφορα άλλα συναφή με το 
περιβάλλον θέματα, όπως:  
 
• Την εφαρμογή της Οδηγίας Πλαίσιο για 

τα Ύδατα. 
• Τους κανονισμούς για το διαχωρισμό των 

ανακυκλώσιμων υλικών. 
• Την παρεμπόδιση εξάπλωσης του 

κόκκινου ρυγχωτού κάνθαρου που 
προσβάλλει τις φοινικιές (σε συντονισμό 
με το Τμήμα Γεωργίας). 

• Τη διαμόρφωση πολιτικής για τη 
δενδροφύτευση πεζοδρομίων. 

• Την αξιολόγηση και διαχείριση του 
Περιβαλλοντικού Θορύβου. 

• Την Ευρωπαϊκή Οδηγία για την 
αντιμετώπιση του κινδύνου των 
πλημμυρών. 

• Την τροποποίηση του Περί Δασών Νόμου. 
 
Ακολούθως, ο Πρόεδρος της Ένωσης 
Δήμων επανέλαβε προηγούμενη εισήγηση 
της Ένωσης Δήμων για να γίνει ένα 
δεσμευτικό χρονοδιάγραμμα με ετήσιες 
αυξήσεις τέτοιες, που σύντομα να φθάσει η 
χορηγία στο στόχο του 4% επί των εσόδων 
του Κράτους, που έχει από καιρό τεθεί.  
 
Ο Πρόεδρος της Ένωσης Δήμων συνέχισε, 
περιγράφοντας τις προκλήσεις τις οποίες 
καλείται να αντιμετωπίσει η Ένωση Δήμων 
τη διετία 2010-2011 και οι οποίες είναι: 
 
1. Η βελτίωση των οικονομικών των Δήμων 

α) με αύξηση της χορηγίας, 
β) με άλλους πόρους και κυρίως με την 
επανεκτίμηση της ακίνητης ιδιοκτησίας. 

2. Η ολοκλήρωση του δημόσιου διαλόγου 
που τώρα διεξάγεται στη βάση της 
μελέτης που ολοκληρώθηκε μέσα στο 
2009 για την αναδιάρθρωση της Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης.  
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3. Η αξιοποίηση Ευρωπαϊκών 

Προγραμμάτων στο μεγαλύτερο δυνατό 
βαθμό. 

4. Η περαιτέρω ανάπτυξη της συνεργασίας 
με την Ένωση Κοινοτήτων Κύπρου. 

5. Η στενότερη συνεργασία μεταξύ Δήμων, 
τόσο για τη δημιουργία ενιαίων 
δημοτικών υπηρεσιών, όσο και για την 
από κοινού διεκδίκηση Ευρωπαϊκών 
Προγραμμάτων. 

6. Η στενή συνεργασία με όλα τα 
Υπουργεία και κυρίως με το Υπουργείο 
Εσωτερικών. 

7. Η στενή συνεργασία με την Υπηρεσία 
Περιβάλλοντος για τη διαχείριση του 
θέματος των στερεών αποβλήτων των 
χωματερών και άλλων υλικών που 
επιβαρύνουν το περιβάλλον. 

8. Η εισαγωγή της ηλεκτρονικής 
διακυβέρνησης για εξυπηρέτηση τόσο 
των Δήμων όσο και των Δημοτών.  

9. Η στήριξη των Αντιπροσωπειών μας στην 
Επιτροπή των Περιφερειών, στο 
Κογκρέσο Τοπικών και Περιφερειακών 
Αρχών και άλλα διεθνή σώματα στα 
οποία μετέχουμε, καθώς και η 
αξιοποίηση της ευρωπαϊκής εμπειρίας, 
στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό.  

 
Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος της Ένωσης 
Δήμων αναφέρθηκε στο πολιτικό μας 
πρόβλημα, το οποίο όπως δήλωσε 
παραμένει η πρώτη και μεγάλη μας έγνοια: 
«Παρακολουθούμε», τόνισε, «με μεγάλη 
προσοχή και εκτίμηση τις προσπάθειες του 
Προέδρου της Δημοκρατίας, όπως και των 
πολιτικών δυνάμεων του τόπου, για 
αναζήτηση λύσης μέσα από τη διαδικασία 
των συνομιλιών και ευχόμαστε από καρδιάς 
να πραγματοποιηθούν οι πόθοι και οι 
προσδοκίες του λαού μας και να υπάρξει 
αίσια κατάληξη.  
 
Χρειαζόμαστε όσο ποτέ άλλοτε τη λύση που 
θα επανενώνει το λαό και τον τόπο μας, 
που θα δημιουργεί τις προϋποθέσεις για την 
ειρηνική συμβίωση και την πρόοδο σε μια 
κοινή πατρίδα. Ευχόμαστε δύναμη και κάθε 
επιτυχία σε αυτό το δύσκολο δρόμο». 

 

Συμμετοχή της Ένωσης 
Δήμων στη Γενική 
Συνέλευση του AER 
 
Στις 10-13 Νοεμβρίου πραγματοποιήθηκε 
στην Κωνσταντινούπολη η Γενική 
Συνέλευση της Συνέλευσης των 
Περιφερειών της Ευρώπης (Αssembly of 
European Regions - AER). Στην εκδήλωση 
συμμετείχαν περίπου 250 αντιπρόσωποι 
από Περιφερειακές αρχές της Ευρώπης. Εκ 
μέρους της Ένωσης Δήμων Κύπρου, η 
οποία είναι μέλος του AER, συμμετείχε ως 
εκπρόσωπος o Δρ. Ανδρέας Χατζηλοΐζου, 
Δήμαρχος Αγίου Δομετίου. 
 

 
 
H Συνέλευση των Περιφερειών της 
Ευρώπης (Σ.Π.Ε.) είναι ένας ανεξάρτητος 
οργανισμός που αντιπροσωπεύει 16 
διαπεριφερειακούς οργανισμούς και 270 
Περιφέρειες από 33 χώρες. Η Σ.Π.Ε. 
εκφράζει την πολιτική των μελών της, που 
είναι κατά 70% από την ΕΕ και κατά 30% 
από άλλες Ευρωπαϊκές Χώρες. 
 
Η Σ.Π.Ε. είναι ένα δημοκρατικό forum, 
μέσω του οποίου τα μέλη εκφράζουν τις 
κοινές πολιτικές τους φιλοδοξίες και 
ενεργούν από κοινού σε Ευρωπαϊκό και 
διεθνές επίπεδο. Τα μέλη της 
ανταλλάσσουν εμπειρίες και τεχνογνωσία 
και αναπτύσσουν κοινά προγράμματα 
συνεργασίας. Η Συνέλευση προωθεί την 
επικουρικότητα, τις περιφερειακές 
δημοκρατικές δομές και την άριστη 
περιφερειακή διακυβέρνηση. 
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Τα θέματα του συνεδρίου ήταν: 
• Επιρροή: Συζητήθηκε το πώς θα 

μπορέσει η Σ.Π.Ε. να ασκήσει 
μεγαλύτερη επιρροή στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση, το Συμβούλιο της Ευρώπης και 
τις Εθνικές Κυβερνήσεις. Συζητήθηκαν 
επίσης οι νέες δυνατότητες που 
προσφέρει η Συνθήκη της Λισσαβώνας, 
καθώς και η ανάγκη επιρροής σε θέματα 
όπως η Κοινωνική συνοχή, η στρατηγική 
«Ευρώπη 2020» και η Κοινή Αγροτική 
Πολιτική. 

• Γνώσεις: Συζητήθηκαν θέματα όπως η 
βοήθεια για ανάπτυξη των περιφερειών, 
η ακαδημαϊκή εξάσκηση, ο ανταγωνισμός 
και οι χρηματοδοτήσεις. 

• Δράσεις: Παρουσιάστηκαν τα 
Καλοκαιρινά σχολεία της Σ.Π.Ε., οι 
παιδότοποι ΕυρωΝτίσνεϋ, διάφορα 
Ευρωπαϊκά Προγράμματα και το Youth 
Regional Network. Συζητήθηκαν επίσης 
θέματα όπως η Απασχόληση Νέων, οι 
Νέες Ευκαιρίες Απασχόλησης, τα 
Ερευνητικά Προγράμματα των Μελών της 
Σ.Π.Ε. και η παρουσία της στις 
Βρυξέλλες. 

• Τέλος, συζητήθηκε το θέμα Έρευνα και 
Ανάπτυξη. 

 
Ακολούθησαν συνεδριάσεις των πέντε 
επιτροπών της Σ.Π.Ε.: 
• Η επιτροπή «Οικονομία και Περιφερειακή 

Ανάπτυξη» συζήτησε για την Κοινωνική 
Συνοχή, την Καινοτομία, την Ενέργεια, 
τις Κλιματικές Αλλαγές, τη Γεωργία και 
την Αγροτική Ανάπτυξη. 

• Η επιτροπή «Κοινωνική Πολιτική και 
Δημόσια Υγεία» συζήτησε για την Υγεία 
και τις Κοινωνικές Υπηρεσίες των 
Περιφερειακών Αρχών, καθώς και για την 
Εργασία των ατόμων με ειδικές ανάγκες. 

• Η επιτροπή «Πολιτισμός, Εκπαίδευση και 
Νεολαία» συζήτησε για τον Πολιτισμό, 
τον Πολιτιστικό Τουρισμό, τις 
Μειονότητες και τις Γλώσσες της ΕΕ. 

• Η επιτροπή «Θεσμικά θέματα» συζήτησε 
για το ρόλο των Περιφερειών, την 
Επικοινωνία στην Ευρώπη και την 
Εξασφάλιση Δημοκρατικών Περιφερειών. 

Τέλος, η επιτροπή «Ίσες Ευκαιρίες» 
συζήτησε για τη Βία, τις Ίσες Ευκαιρίες και 
την Καταπολέμηση της προκατάληψης. 
 
 

 
Κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης 
έγιναν επίσης εκλογές για την προεδρία του 
οργανισμού. Πρόεδρος επανεξελέγη η κα 
Michèle Sabban. 
 

 
 
Η Γενική Συνέλευση ήταν εξαιρετικά 
ενδιαφέρουσα και o Δρ. Ανδρέας 
Χατζηλοΐζου είχε τη δυνατότητα να κάνει 
χρήσιμες γνωριμίες και να παρουσιάσει την 
Κύπρο, σε κόσμο που δεν την γνωρίζει 
καλά. 
 
Οι συζητήσεις ήταν επίσης ενδιαφέρουσες 
και ανταλλάχθηκαν αρκετές απόψεις για 
όλα τα συζητηθέντα θέματα, με σκοπό την 
εξεύρεση των καλύτερων πιθανών λύσεων 
για τα ιδιαίτερα προβλήματα κάθε τομέα. 
Από τις αναλύσεις, σκοπός είναι να 
προκύψουν πορίσματα, τα οποία θα 
κωδικοποιηθούν, ώστε να αποτελέσουν τη 
βάση για ανάπτυξη των εξειδικευμένων 
θεμάτων ανάλογα με τις περιφέρειες. Όπως 
γίνεται αντιληπτό, η παρουσία της Ένωσης 
Δήμων Κύπρου ήταν επωφελής, τόσο για 
τους Δήμους όσο και για την Κύπρο. 
 
 

 
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?DocumentCat

egoryCode=01 
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Έκθεσης φωτογραφίας του 
Δήμου Κερύνειας στις 
Βρυξέλλες 
 
Στις 17 Νοεμβρίου πραγματοποιήθηκαν στις 
Βρυξέλλες, στο κτήριο της Επιτροπής των 
Περιφερειών (ΕτΠ), συνέδριο και εγκαίνια 
έκθεσης με θέμα “Προώθηση των 
πολιτιστικών αξιών μέσω της προστασίας 
της πολιτιστικής κληρονομιάς”. 
 
Συνδιοργανωτές ήταν: ο Δήμος Κερύνειας, 
η Ιερά Μονή Κύκκου και το Ίδρυμα 
Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ’. Στη 
διοργάνωση συμμετείχαν επίσης η Επιτροπή 
των Περιφερειών και η Ένωση Δήμων 
Κύπρου μέσω του Γραφείου Βρυξελλών, το 
οποίο παρείχε όλη τη διοικητική βοήθεια για 
τη διοργάνωση της έκθεσης.  
 
Η έκθεση διήρκησε από τις 15 έως τις 26 
Νοεμβρίου. Στα εγκαίνια της έκθεσης είχε 
προγραμματισθεί να μιλήσει και ο Γενικός 
Γραμματέας της ΕτΠ κ. Gerhard Stahl, ο 
οποίος τελικά λόγω πολιτικών πιέσεων 
επέλεξε να μην παραστεί στα εγκαίνια και 
απείλησε να λήξει πρόωρα την έκθεση.  
 

 
 
Το γεγονός αυτό προκάλεσε την άμεση και 
συντονισμένη απάντηση της Κυπριακής και 
της Ελληνικής Αντιπροσωπείας στην 
Επιτροπή των Περιφερειών, καθώς και της 
Μόνιμης Αντιπροσωπείας της Κύπρου στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση. Αποτέλεσμα αυτών των 
προσπαθειών ήταν η Έκθεση να συνεχιστεί 
απρόσκοπτα για όλη την προγραμματισμένη 
διάρκειά της. 
 
 

 
Το θέμα έληξε οριστικά λίγες μέρες μετά, 
με μια κατ’ ιδίαν συνάντηση του κ. 
Γεωργίου, Δημάρχου Κάτω Πολεμιδιών και 
επικεφαλής της Κυπριακής αντιπροσωπείας 
στην ΕτΠ με την κα Bresso, Πρόεδρο της 
ΕτΠ. Στη συνάντησή της με τον κ. 
Γεωργίου, η Πρόεδρος κα Bresso 
διασαφήνισε την κατάσταση και 
υπογράμμισε ότι η προστασία της 
πολιτιστικής κληρονομιάς έχει μεγάλη 
σημασία για την ΕτΠ, καθώς πολυάριθμες 
περιφέρειες της Ευρώπης βασίζονται σε 
αυτήν ως πηγή εισοδήματος σχετιζόμενη με 
τον τουρισμό. 
 

 
 
Επανέλαβε επίσης την προσωπική στήριξή 
της στις προσπάθειες των δύο κοινοτήτων 
της Κύπρου για την εξεύρεση ειρηνικής και 
βιώσιμης λύσης στα πλαίσια των 
ψηφισμάτων των Ηνωμένων Εθνών, καθώς 
και τις αρχές και τα ιδανικά της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης για τον τερματισμό της Διαίρεσης 
της Κύπρου.  
 
Όπως δήλωσε η κα Bresso, η ΕτΠ θα 
συνεχίσει να συνεργάζεται με τους εταίρους 
της στην ΕΕ για την προώθηση λύσης μέσω 
διαπραγματεύσεων, όπως τόνισε πρόσφατα 
στη γνωμοδότησή της για τη στρατηγική 
διεύρυνσης που υιοθετήθηκε την άνοιξη. Η 
ΕτΠ «καλεί όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη να 
υποστηρίξουν ενεργά τις τρέχουσες 
διαπραγματεύσεις υπό την αιγίδα των 
Ηνωμένων Εθνών και να συμβάλουν με 
πρακτικούς τρόπους στην πλήρη επίλυση 
του κυπριακού ζητήματος», δήλωσε η κα 
Bresso.  
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Η πολιτική συνοχής της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και η 
αστική διάσταση 
 
Ο Δήμος Λευκωσίας πραγματοποίησε στις 3 
Νοεμβρίου, στο Πολιτιστικό Κέντρο του 
Δήμου Λευκωσίας «Πύλη Αμμοχώστου», 
εκδήλωση με θέμα: «Η πολιτική συνοχής 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η αστική 
διάσταση». Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε 
στο πλαίσιο των εκδηλώσεων OPEN DAYS 
2010 – Η Ευρώπη στην πόλη μας.  
 
Το πρόγραμμα της εκδήλωσης περιλάμβανε 
παρουσίαση: 
• των έργων υποδομής που υλοποιούνται 

στη Λευκωσία και συγχρηματοδοτούνται 
από την ΕΕ,  

• των κοινωνικών προγραμμάτων και 
δραστηριοτήτων που αξιοποιούν τα έργα 
υποδομής που υλοποιήθηκαν κατά την 
προγραμματική περίοδο 2004-2006,  

• των δράσεων του Δήμου Λευκωσίας που 
υλοποιούνται στο πλαίσιο του 
Ευρωπαϊκού Ταμείου Ένταξης και του 
Ευρωπαϊκού Έτους 2010 για την 
Καταπολέμηση της Φτώχειας και του 
Κοινωνικού Αποκλεισμού,  

• του Ολοκληρωμένου Σχεδίου 
Κινητικότητας για τη Λευκωσία που 
συγχρηματοδοτείται από τα Διαρθρωτικά 
Ταμεία της ΕΕ της προγραμματικής 
περιόδου 2007-2013 και  

• της ειδικής μελέτης για την ενίσχυση 
των δημοσίων μεταφορών στο κέντρο 
της πόλης, που εκπονήθηκε στο πλαίσιο 
του Προγράμματος Ενίσχυσης των 
Δημόσιων Μεταφορών.  
 

Την εκδήλωση χαιρέτισαν η Δήμαρχος 
Λευκωσίας κα Ελένη Μαύρου, ο Υπουργός 
Εσωτερικών κ. Νεοκλής Συλικιώτης, η 
Επικεφαλής της Αντιπροσωπείας της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Κύπρο κα 
Ανδρούλα Καμιναρά, η Πρόεδρος της 
Επιτροπής Ευρωπαϊκών Υποθέσεων του 
Δήμου Λευκωσίας και Μέλος της Επιτροπής 
των Περιφερειών της ΕΕ κα Ελένη 
Λουκαΐδου και ο Γενικός Διευθυντής του 
 
 
 

 
Γραφείου Προγραμματισμού κ. Γιώργος 
Γεωργίου. 
 

 
 
Τα Open Days (Ημερίδες Ανοικτών Θυρών) 
αποτελούν την «Ευρωπαϊκή Εβδομάδα 
Περιφερειών και Πόλεων» κατά την οποία 
πραγματοποιούνται σεμινάρια και 
συναντήσεις για ανταλλαγή καλών 
πρακτικών και απόψεων για θέματα που 
αφορούν τις πόλεις και τις περιφέρειες της 
ΕΕ και διοργανώνονται ετήσια από την 
Επιτροπή των Περιφερειών και την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή. 
 

Πέμπτη έκθεση για την 
οικονομική, κοινωνική και 
εδαφική συνοχή  
 
Η πέμπτη έκθεση της Επιτροπής για την 
οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή, 
που δημοσιεύθηκε πρόσφατα, δείχνει ότι η 
πολιτική συνοχής της ΕΕ έχει συμβάλει 
σημαντικά στην ανάπτυξη και την ευημερία 
και έχει προωθήσει την ισορροπημένη 
ανάπτυξη στην Ένωση.  
 
Ωστόσο, δεδομένων των σημαντικών 
οικονομικών και κοινωνικών εξελίξεων τα 
τελευταία χρόνια, η πολιτική συνοχής 
πρέπει πλέον να αντιμετωπίσει νέες 
προκλήσεις.  
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Στο ευρύτερο πλαίσιο της αναθεώρησης 
του προϋπολογισμού της ΕΕ, η έκθεση 
τονίζει ότι οι μελλοντικές επενδύσεις στην 
πολιτική συνοχής πρέπει να 
ευθυγραμμίζονται καλύτερα με τους 
στόχους της στρατηγικής «Ευρώπη 2020». 
Προτείνει επίσης την εισαγωγή 
αυστηρότερων προϋποθέσεων και κινήτρων 
ώστε να εξασφαλιστεί η αποτελεσματική 
χρήση των κονδυλίων που προορίζονται για 
την πολιτική συνοχής καθώς και αυξημένη 
επικέντρωση στα αποτελέσματα.  
 
Στην έκθεση περιέχεται εκτενής εκτίμηση 
της οικονομικής, κοινωνικής και 
περιβαλλοντικής κατάστασης και των 
τάσεων στις περιφέρειες της ΕΕ και 
παρουσιάζονται ορισμένες προτάσεις για 
την προσαρμογή της πολιτικής μετά το 
2013. Η έκθεση δείχνει τον τρόπο με τον 
οποίο η πολιτική συνοχής ωφέλησε όλες τις 
περιφέρειες, τόσο μέσω των άμεσων 
επενδύσεων και του έμμεσου εμπορικού 
οφέλους, όσο και μέσω της υποστήριξης 
των προτεραιοτήτων της ΕΕ, όπως είναι η 
προστασία του περιβάλλοντος, η έρευνα και 
η καινοτομία.  
 
Οι αξιολογήσεις δείχνουν ότι, από το 2000 
έως το 2006, οι επενδύσεις από την 
πολιτική συνοχής: 
• Βοήθησαν στη δημιουργία 1,4 

εκατομμυρίων νέων θέσεων εργασίας 
σύμφωνα με τους υπολογισμούς, 
στήριξαν τις μικρές επιχειρήσεις και 
έδωσαν ώθηση στην έρευνα. 

• Πρόσφεραν πολύτιμες ευκαιρίες για 
κατάρτιση σε εκατομμύρια γυναίκες, 
νέους, ευπαθείς ομάδες του κοινωνικού 
ιστού και ανέργους και βοήθησαν 
περίπου 2 εκατομμύρια άτομα που 
συμμετείχαν σε κατάρτιση ετησίως να 
βρουν δουλειά. 

• Εκσυγχρόνισαν τις μεταφορικές ζεύξεις, 
στηρίζοντας την κατασκευή ή τη 
βελτίωση χιλιάδων χιλιομέτρων του 
οδικού και σιδηροδρομικού δικτύου και 
εκσυγχρονίζοντας τους λιμένες και τα 
αεροδρόμια. 

 
 

 
• Βελτίωσαν τις περιβαλλοντικές συνθήκες 

για εκατομμύρια Ευρωπαίους 
αναβαθμίζοντας την ποιότητα του 
πόσιμου νερού και την επεξεργασία 
λυμάτων στα πρότυπα της ΕΕ. 

 
Ωστόσο, παρά τα επιτεύγματα αυτά, 
εξακολουθούν να υπάρχουν μεγάλες 
οικονομικές διαφορές μεταξύ των 
περιφερειών. Η έκθεση αποκαλύπτει 
εντυπωσιακές διαφορές ανά περιφέρεια σε 
τομείς όπως η παραγωγικότητα, το ποσοστό 
βρεφικής θνησιμότητας και η ευπάθεια 
στην κλιματική αλλαγή. Λαμβάνοντας 
υπόψη τα διδάγματα από τις τρέχουσες και 
προηγούμενες προγραμματικές περιόδους, 
καθώς και μετά από συζητήσεις με ευρύ 
φασμα ενδιαφερόμενων μερών, οι 
συντάκτες της έκθεσης υποβάλλουν μια 
σειρά προτάσεων για τη μεταρρύθμιση της 
πολιτικής. 
 
Η οικονομική και χρηματοπιστωτική κρίση 
τόνισε την ανάγκη για μια πολιτική που 
επενδύει στην ανταγωνιστικότητα όλων 
των περιφερειών, καθώς και για τη 
συνέχιση της στήριξης της ανάπτυξης σε 
περιφέρειες με χαμηλούς ρυθμούς 
ανάπτυξης. Η έκθεση, που συμπίπτει με την 
ευρύτερη εξέταση των συνολικών δαπανών 
της ΕΕ, τονίζει ότι η μελλοντική 
χρηματοδότηση πρέπει να επικεντρώνεται 
σε περιορισμένο αριθμό προτεραιοτήτων, 
σύμφωνα με τους στόχους που έχει θέσει η 
στρατηγική «Ευρώπη 2020» για την 
επίτευξη μιας «έξυπνης, διατηρήσιμης και 
χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξης».  
 
Η δημοσίευση της εν λόγω έκθεσης 
σηματοδοτεί την έναρξη της διαδικασίας 
δημόσιων διαβουλεύσεων, που θα 
διαρκέσει μέχρι τις 31 Ιανουαρίου. Όλα τα 
ενδιαφερόμενα μέρη καλούνται να 
υποβάλουν τις απόψεις τους για διάφορα 
ζητήματα που περιέχονται στα 
συμπεράσματα της πέμπτης έκθεσης για τη 
συνοχή σε απευθείας σύνδεση:  
http://ec.europa.eu/regional_policy/consul
tation/index_en.htm  
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Η Λευκωσία σε ευρωπαϊκό 
πρόγραμμα για μείωση της 
χρήσης του αυτοκινήτου 
 
Η Δήμαρχος Λευκωσίας κα Ελένη Μαύρου 
συμμετείχε και χαιρέτισε τις εργασίες της 
συνάντησης των εταίρων του Ευρωπαϊκού 
προγράμματος SMOOTH, η οποία 
πραγματοποιήθηκε στη Λευκωσία στις 22 
Νοεμβρίου. Εμπειρογνώμονες της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης βρίσκονται αυτές τις 
μέρες στην Κύπρο με σκοπό την προώθηση 
του προγράμματος, που στοχεύει στη 
μείωση της χρήσης του ιδιωτικού 
αυτοκίνητου στην καθημερινή ζωή των 
ανθρώπων. 
 
Οι ξένοι ειδικοί, σε συνεργασία με τη 
Μονάδα Ενίσχυσης των Δημοσίων 
Μεταφορών του Υπουργείου Συγκοινωνιών 
και Έργων και το Δήμο Λευκωσίας, 
εξετάζουν επίσης εναλλακτικά μέσα 
διακίνησης, όπως πεζοπορία, ποδηλασία, 
πολυμίσθωση ταξί, προώθηση ενός 
συστήματος συγκέντρωσης αυτοκινήτων 
για σκοπούς συγχώνευσης ατομικών 
δρομολογίων (car pooling and car sharing) 
κ.ά., σε τέσσερεις περιοχές της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης.  
 
Η πρόταση για το πρόγραμμα αυτό θα 
εφαρμοστεί (α) στην πόλη της Λευκωσίας 
(β) στην πόλη Κάουνας στη Λιθουανία, (γ) 
στην περιφέρεια του Vallons de Vilaine στη 
Γαλλία και (δ) στην περιφέρεια του Grand 
Cahors στη Γαλλία. Έχει υποβληθεί από την 
κοινότητα του Grand Cahors στη Γαλλία, σε 
συνεργασία με το Δημαρχείο του Cahors, 
την περιφέρεια της Vallons de Vilaine στη 
Γαλλία, το Δημαρχείο του Κάουνας στη 
Λιθουανία, το Υπουργείο Συγκοινωνιών και 
Έργων της Κύπρου και Γαλλικούς 
Οργανισμούς που προωθούν θέματα 
εξοικονόμησης ενέργειας και προστασίας 
του περιβάλλοντος. 
 
Το SMOOTH στοχεύει στη δημιουργία και 
αξιολόγηση πιλοτικών προγραμμάτων μέσα  

 
από τα οποία θα εκτιμηθεί η δυνατότητα 
εφαρμογής των επιλογών στις γεωγραφικές 
περιοχές που έχουν επιλεγεί (π.χ. στην 
είσοδο πόλεων, εντός των πόλεων και στα 
περίχωρα) μέσα από: 
• Μέτρα για τη μεταστροφή προς μέσα 

διακίνησης φιλικά προς το περιβάλλον. 
• Υπηρεσίες μεταφορών ανταποκρινόμενες 

στη ζήτηση (πολυμίσθωση ταξί, car 
pooling, car sharing, ευέλικτες διαδρομές 
λεωφορείων κτλ). 

• Ευαισθητοποίηση του κοινού, εκπαίδευση 
και δημιουργία κινήτρων. 

 
Οι πρωτοβουλίες του προγράμματος 
SMOOTH προωθούν την ασφαλή διακίνηση 
πεζών και ποδηλατιστών, με στόχο την 
ενθάρρυνση των εναλλακτικών προς το 
αυτοκίνητο τρόπων διακίνησης. Επίσης 
προτείνονται ευέλικτα συστήματα 
μεταφορών που θα ανταποκρίνονται στις 
απαιτήσεις του κοινού, το συγχρονισμό των 
διαφόρων μέσων διακίνησης, τη σύνδεση 
ιδιωτικών και δημόσιων μεταφορικών 
μέσων και τη σύζευξη των τοπικών σχεδίων 
των πόλεων με τα σχέδια κινητικότητας. 
 

 
 
Όσοι συμμετέχουν στο πρόγραμμα θα 
ακολουθήσουν μια ολοκληρωμένη πολιτική 
στην υλοποίηση του SMOOTH. Οι 
δραστηριότητες που προγραμματίστηκαν 
συνοψίζονται πιο κάτω: 
 
• Ενθάρρυνση για χρήση του υφιστάμενου 

συστήματος δημόσιων μεταφορών. 
• Καλύτερη σύζευξη των διαφορετικών 

μέσων διακίνησης. 
 

 
 
            14 

Τεύχος 62 ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΝΕΑ - Μηνύματα από τους Δήμους μας  11/2010 



 

 

 

 
• Ορθότερη διαχείριση της κινητικότητας. 
• Συνεργασία με εμπλεκόμενους φορείς και 

επηρεαζόμενους πολίτες. 
• Ενθάρρυνση ιδιωτικών πρωτοβουλιών για 

μείωση της χρήσης του αυτοκινήτου.  
• Συμμετοχή των εμπλεκόμενων φορέων 

στην αξιολόγηση των περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων. 

 

Εκστρατεία καθαριότητας 
της Παλιάς Λευκωσίας με 
συμμετοχή εθελοντών 
 
Με πλήρη επιτυχία ολοκληρώθηκε το 
Σαββατοκυρίακο 27 και 28 Νοεμβρίου, η 
εκστρατεία καθαριότητας στην παλιά 
Λευκωσία. Η εκστρατεία «Μαζί καθαρίζουμε 
την παλιά Λευκωσία» υλοποιήθηκε με την 
ενεργό στήριξη της Τράπεζας Κύπρου, στα 
πλαίσια του άξονα της εταιρικής κοινωνικής 
ευθύνης του συγκροτήματος και μιας 
σειράς δράσεων ειδικά για το περιβάλλον. 
 

 
 
Κατά τη διάρκεια της εκστρατείας, 
συνεργεία του Δήμου Λευκωσίας με τη 
χρήση μηχανικών μέσων και προσωπικού 
και με τη βοήθεια εθελοντών και 
οργανωμένων συνόλων, υλοποίησαν μια 
σειρά από δράσεις σε σχέση με τον 
καθαρισμό και την εξυγίανση του 
περιβάλλοντος της εντός των τειχών πόλης. 
 
Αναλυτικότερα και στα πλαίσια της 
εκστρατείας: 
 

 
• Καθαρίστηκαν όλοι οι ανοικτοί δημόσιοι 

και ιδιωτικοί χώροι, κτίρια, δρόμοι και 
πεζοδρόμια, μνημεία και αγάλματα. 

• Μετακινήθηκαν εγκαταλειμμένα οχήματα. 
• Σβήστηκαν συνθήματα. 
• Παρασχέθηκε βοήθεια σε νοικοκυριά για 

τη μετακίνηση ογκωδών και αχρήστων 
αντικειμένων. 

 

 
 
Υπηρεσιακοί του Δήμου Λευκωσίας τόνισαν 
εμφαντικά ότι η συγκεκριμένη εκστρατεία 
ήταν ιδιαίτερα πετυχημένη, ενώ η 
καθαριότητα στην παλιά πόλη, ως 
αποτέλεσμα μιας σειράς από δράσεις και 
προγράμματα που εφαρμόζονται, είναι 
ιδιαίτερα αναβαθμισμένη.  
 
Αναφέρθηκε επίσης, ότι αν και η 
προσπάθεια για τη βελτίωση της 
καθαριότητας και υγιεινής του 
περιβάλλοντος είναι συνεχής, χωρίς τη 
συνεργασία του κοινού και την ανάπτυξη 
περιβαλλοντικής συνείδησης, οι 
οποιεσδήποτε δράσεις καθίστανται 
αναποτελεσματικές, βραχυπρόθεσμες και 
άνευ ουσίας και διάρκειας. 
 
Ένας από τους κύριους στόχους της 
εκστρατείας, ήταν η ενεργοποίηση και 
συμμετοχή του δημότη σε σχέση με την 
καθαριότητα και την εμπέδωση του 
μηνύματος ότι η καθαριότητα αποτελεί 
υποχρέωση και ευθύνη όλων μας. Η 
προσδοκία δε για συμμετοχή των 
αλλοδαπών κατοίκων της πόλης στην όλη 
προσπάθεια, στόχευε ώστε να αισθανθούν 
και αυτοί μέρος της πόλης και να τη 
νοιάζονται όσο και οι άλλοι πολίτες. 
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Καταληκτικά, η Δήμαρχος Λευκωσίας κα 
Ελένη Μαύρου επανέλαβε ότι η 
καθαριότητα εξαρτάται από τη 
συμπεριφορά όλων. Αν και αποτελεί μεν 
πρώτη και κύρια ευθύνη του Δήμου, ο κάθε 
δημότης και ο κάθε άνθρωπος που 
εργάζεται ή διακινείται στην πόλη μπορεί με 
μικρές, απλές ενέργειες και καθημερινές 
κινήσεις να συμβάλει ώστε να διατηρηθεί η 
πόλη καθαρή. «Ο Δήμος καταβάλλει 
συνεχείς προσπάθειες για βελτίωση των 
υπηρεσιών καθαριότητας και της εικόνας 
της πόλης, χρειάζεται όμως τη συνεργασία 
και τη συνδρομή όλων». 
 

 
 
Ο απολογισμός της επιτυχημένης αυτής 
εκστρατείας και η εξαγωγή συμπερασμάτων 
έχει ήδη αρχίσει στο Δήμο Λευκωσίας, στα 
πλαίσια των γενικών σχεδιασμών του για 
την αναβάθμιση της καθαριότητας και του 
αστικού περιβάλλοντος γενικότερα, ενώ 
παρόμοιες εκστρατείες πιθανόν να 
προγραμματιστούν και σε άλλες περιοχές 
του Δήμου, με απώτερο στόχο την εμπλοκή 
του κοινού στο θέμα καθαριότητας και την 
ανάπτυξη περιβαλλοντικής ευθύνης. 
 

Έκθεση Βιβλίου του Δήμου 
Αγλαντζιάς  
 
Συνεχίζοντας τις εκδηλώσεις του στο 
πλαίσιο της Εκστρατείας Αύξησης της  
 

 
Αναγνωσιμότητας 2010, ο Δήμος 
Αγλαντζιάς διοργάνωσε από τις 12 μέχρι τις 
14 Νοεμβρίου, έκθεση βιβλίου με θέμα 
«Ευρωπαϊκό Βραβείο Λογοτεχνίας» σε 
συνεργασία με τα βιβλιοπωλεία ΠΑΡΓΑ, 
ΒΙΒΛΙΟΣΥΝ και ΘΕΡΒΑΝΤΕΣ που 
δραστηριοποιούνται στα όρια του Δήμου.  
 

 
 
Καινοτομία στην έκθεση βιβλίου ήταν η 
παρουσίαση ηλεκτρονικών βιβλίων από την 
εταιρεία COMPUTERLAND, μια τεχνολογία 
που έχει να κάνει με το μέλλον του βιβλίου 
και δεν παύει να προκαλεί μεγάλες 
συζητήσεις στο εξωτερικό. 
 

 
 
Με την ευκαιρία της βράβευσης της 
συγγραφέας Μυρτώς Αζίνα-Χρονίδου με το 
Ευρωπαϊκό βραβείο λογοτεχνίας, ο Δήμος 
Αγλαντζιάς τίμησε την συγγραφέα με 
αναμνηστική πλακέτα, ως ένδειξη 
εκτίμησης, τόσο στο πρόσωπο της όσο και 
σε όλους τους πνευματικούς ανθρώπους 
που τιμούν την Κύπρο στο εσωτερικό και 
στο εξωτερικό. 
 
Τα βιβλιοπωλεία που έλαβαν μέρος στην 
έκθεση, παρουσίασαν βιβλία λογοτεχνίας 
για παιδιά και για ενήλικες, κλασικά και 
σύγχρονα, κ.ά. 
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Η έκθεση βιβλίου φιλοξενήθηκε στο 
Πολιτιστικό Κέντρο «το σκαλί» και τα 
εγκαίνιά της τελέστηκαν στις 12 Νοεμβρίου 
από το Δήμαρχο Αγλαντζιάς κ. Ανδρέα 
Πέτρου. Μετά την εκδήλωση, ακολούθησε 
δεξίωση και μουσικό πρόγραμμα με τους 
Χριστίνα Τσέλεπου στο τραγούδι και Μάριο 
Κέντα στο πιάνο. 
 
Χορηγοί επικοινωνίας ήταν το Ραδιόφωνο 
του Ραδιοφωνικού Ιδρύματος Κύπρου και η 
Εφημερίδα «Καθημερινή». 
 

Παιγνιοθήκη στο 
Πολιτιστικό κέντρο «οι 
Μύλοι» στο Καϊμακλί 
 
Ο Δήμος Λευκωσίας και ο Οργανισμός 
Νεολαίας Κύπρου πραγματοποίησαν στις 25 
Νοεμβρίου τα εγκαίνια της Παιγνιοθήκης 
στο Πολιτιστικό Κέντρο «οι Μύλοι» στο 
Καϊμακλί. Τα εγκαίνια της Παιγνιοθήκης 
τέλεσε ο Υπουργός Παιδείας και Πολιτισμού 
κ. Ανδρέας Δημητρίου.  
 
Οι Παιγνιοθήκες είναι οργανωμένοι χώροι 
με επιλεγμένα παιχνίδια, όπου παιδιά 
ηλικίας 4 μέχρι 12 χρόνων, καθώς και 
παιδιά/έφηβοι με ειδικές ικανότητες, 
μπορούν να παίξουν ατομικά ή σε ομάδες, 
με τη συμμετοχή ειδικών αλλά και των 
γονιών τους. 
 
Οι Παιγνιοθήκες προσφέρουν πρόσβαση σε 
μεγάλη ποικιλία παιγνιδιών και παρέχουν τη 
δυνατότητα στα παιδιά να αναπτύξουν 
βασικές γνωσιολογικές και ψυχοκινητικές 
δεξιότητες. Δίνουν επίσης την ευκαιρία στα 
παιδιά να περνούν τον ελεύθερο τους 
χρόνο δημιουργικά και ευχάριστα. 
 
Επιπλέον παιδιά από διαφορετικές 
κοινωνικοοικονομικές ομάδες καθώς και 
παιδιά με ειδικές ικανότητες, έρχονται σε 
επαφή έχοντας ως συνδετικό κρίκο το 
παιγνίδι. 
 
Ο Οργανισμός Νεολαίας λειτουργεί έξι 
συνολικά Παιγνιοθήκες, δύο εκ των οποίων  
 
 

 
σε συνεργασία με το Δήμο Λευκωσίας. Η 
μία Παιγνιοθήκη λειτουργεί στο χώρο της 
Αχιλλείου Βιβλιοθήκης (απέναντι από το 
χώρο στάθμευσης του ΟΧΙ) και η δεύτερη 
στο Πολιτιστικό Κέντρο «οι Μύλοι» στο 
Καϊμακλί. 
 
Η είσοδος στις Παιγνιοθήκες είναι δωρεάν 
και λειτουργούν καθημερινά, από Δευτέρα 
μέχρι και Κυριακή, εκτός από τις δημόσιες 
αργίες. 
 

Εκσυγχρονισμός δρόμων 
και της υδατοπρομήθειας 
στον Άγιο Αθανάσιο 

 
Σημαντικά έργα που αφορούν την 
αναβάθμιση οδικού δικτύου, πεζοδρομίων, 
και αντικατάσταση σωληναγωγών 
υδατοπρομήθειας βρίσκονται σε εξέλιξη 
στην ευρύτερη περιοχή του παραδοσιακού 
πυρήνα στον Άγιο Αθανάσιο, καθώς και 
στην περιοχή που γειτνιάζει δυτικά με το 
Δημοτικό Μέγαρο.  
 
Ήδη έχουν υπογραφεί τα συμβόλαια και τις 
αμέσως επόμενες μέρες ξεκινούν εργασίες, 
ενώ παράλληλα συνεργεία του Συμβουλίου 
Υδατοπρομήθειας Λεμεσού (ΣΥΛ) 
αντικαθιστούν αγωγούς σε μια σειρά οδών 
στην πιο πάνω περιοχή. 
 

 
 
Παρόμοιες εργασίες προγραμματίζονται και 
εντός του πυκνοκατοικημένου πυρήνα, 
όπου θα πραγματοποιηθούν και εργασίες 
εγκαταστάσεων αποχετευτικού συστήματος, 
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με πλήρη παλινόρθωση του ασφαλτικού 
οδοστρώματος. 
 
«Είναι κάτι το οποίο είχαμε υποσχεθεί να 
πραγματοποιήσουμε, γιατί το θέμα 
αντικατάστασης των σωληναγωγών, από τη 
μια άπτεται της ίδιας της ποιότητας του 
προσφερόμενου νερού», τόνισε ο 
Δήμαρχος Αγίου Αθανασίου κ. Κυριάκος 
Χατζηττοφής, «και κατ’ επέκταση της ίδιας 
της ποιότητας της ζωής των κατοίκων. Από 
την άλλη κρίνουμε ότι οι περιοχές οι οποίες 
έχουν ταλαιπωρηθεί από τα έργα του ΣΑΛΑ 
θα πρέπει να τύχουν ανακαίνισης και 
αναβάθμισης του οδικού δικτύου». 
 
Ανάλογα έργα βελτίωσης δρόμων και 
πεζοδρόμων θα εκτελεστούν και στον 
προσφυγικό Οικ. Λινόπετρας, καθώς στην 
περιοχή νότια της Βιομηχανικής Περιοχής 
(Οικ. Δασκάλων), αλλά και εντός της ίδιας 
της Βιομηχανικής Περιοχής. 
 
Η συνολική δαπάνη τον έργων αυτών 
ανέρχεται στις 750 χιλιάδες ευρώ και θα 
καταβληθεί από το Δήμο, αλλά και από το 
τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως.  
 

Εντατικοποίηση των έργων 
του ΣΑΛΑ ζήτησε ο 
Δήμαρχος Αγίου Αθανασίου 
 
Επίσπευση των εργασιών του Συμβουλίου 
Αποχετεύσεων Λεμεσού – Αμαθούντας 
(ΣΑΛΑ), απαίτησε ο Δήμος Αγίου 
Αθανασίου σε σύσκεψη που 
πραγματοποιήθηκε στα γραφεία του Δήμου, 
στην παρουσία εκπροσώπων του 
Συμβουλίου και των κατασκευαστριών 
εταιρειών, αφού η καθυστέρηση που 
παρατηρήθηκε έχει επιτείνει το πρόβλημα 
ταλαιπωρίας των κατοίκων που 
χρησιμοποιούν την οδό Σφαλαγγιωτίσης, 
δημιουργώντας σύμφωνα με το Δήμαρχο 
κατάσταση «εμφράγματος». 
 
Συγκεκριμένα, στην κεντρική αυτή αρτηρία 
του Αγίου Αθανασίου που αποτελεί την 
πρόσβαση προς τις βόρειες συνοικίες, 
 
 
 

 
παρατηρήθηκε καθυστέρηση στη 
διεκπεραίωση εργασιών τοποθέτησης 
αγωγών του Τμήματος Αναπτύξεως υδάτων 
που τοποθετούνται ταυτόχρονα με τα έργα 
λυμάτων και περισυλλογής του βρόχινου 
νερού στην κεντρική αυτή αρτηρία. 
 
Πρόσθετο βαθμό δυσκολίας παρουσιάστηκε 
και από τη σκληρότητα του υπεδάφους. 
Όλοι οι παρευρισκόμενοι υποσχέθηκαν πως 
θα επισπεύσουν τις εργασίες έτσι ώστε 
μέχρι τις 20 Νοεμβρίου να ανοίξει η οδός 
Σφαλαγγιωτίσσης για την καλύτερη 
εξυπηρέτηση των δημοτών, ενώ 
παράλληλες πιέσεις έχουν ασκηθεί και προς 
τους εργολάβους που εκτελούν έργα 
διαχωρισμού για λογαριασμό της Ιεράς 
Μητρόπολης Λεμεσού και τα οποία δεν 
προχωρούν, σύμφωνα πάντα με το 
Δήμαρχο, με τους ρυθμούς που όφειλαν, 
αφού επηρεάζουν την ίδια κεντρική οδό 
του Δήμου και εξυπηρετούν δεκάδες 
νοικοκυριά. 
 
Όπως μας εξήγησε ο Δήμαρχος, σε ότι 
αφορά στα έργα λυμάτων εντός του 
πυκνοκατοικημένου πυρήνα μιας ιδιαίτερα 
ευαίσθητης περιοχής (παλαιές και 
διατηρητέες περιοχές, στενοί δρόμοι), 
ζήτησε από το ΣΑΛΑ και τους εργολάβους 
τον καλύτερο δυνατό συντονισμό, έτσι 
ώστε να αποφευχθεί οποιαδήποτε 
ταλαιπωρία ενόψει των γιορτών των 
Χριστουγέννων.  
 

Υπογραφή συμβολαίων για 
το παραθαλάσσιο πάρκο 
στη Λεμεσό 
 
Στις 17 Νοεμβρίου πραγματοποιήθηκε στο 
Δημοτικό Μέγαρο Λεμεσού, η τελετή 
υπογραφής των συμβολαίων εκτέλεσης του 
έργου του πολυλειτουργικού 
παραθαλάσσιου πάρκου.  
 
Το έργο συγχρηματοδοτείται από το 
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 
Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τα 
Εθνικά Ταμεία για την προγραμματική  
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περίοδο 2007 – 2013 και εντάσσεται στον 
άξονα προτεραιότητας «Αναζωογόνηση 
Αστικών Περιοχών και Περιοχών 
Υπαίθρου», με ειδικό στόχο την 
αναζωογόνηση του αστικού περιβάλλοντος 
και την προώθηση της επιχειρηματικότητας. 
 
Η ανάγκη για αναδιαμόρφωση της 
προκυμαίας βασίζεται στα νέα δεδομένα 
ανάπτυξης, που χρονολογικά οριοθετούνται 
από το 2002 με τον καταρτισμό του 
«Σχεδίου Περιοχής Κέντρου Λεμεσού – 
πρόνοιες και μέτρα πολιτικής», αλλά και 
στις νέες απαιτήσεις και ανάγκες των 
χρηστών του χώρου. 
 

 
 
Σκοπός είναι η προκυμαία να συνδεθεί τόσο 
λειτουργικά, όσο και σημασιολογικά με την 
υπόλοιπη πόλη με τις διάφορες προσβάσεις 
και διαμορφώσεις επί του παραλιακού 
μετώπου, ώστε να αποκατασταθεί η για 
χρόνια χαμένη λειτουργική σχέση του 
κέντρου πόλης με τη θάλασσα. 
Αξιοποιούνται έτσι λειτουργίες που 
διατηρούνται, χωρίς ταυτόχρονα να 
παραβλέπονται γενικότερες αρχές 
σχεδιασμού που διέπουν την πόλη ως 
σύνολο. 
 
Οι σχεδιασμοί και οι αναπτύξεις της 
προκυμαίας και του παραθαλάσσιου πάρκου 
αποβλέπουν σε: 
1. Δημιουργία νέων χώρων στάθμευσης. 
2. Χωροθέτηση ποδηλατόδρομου, ο οποίος 

επεκτείνεται συνδέοντας την Ακτή 
Ολυμπίων με το παλιό λιμάνι και ακόμα 
παρακάτω. 

 
 

 
3. Λειτουργική και οπτική σύνδεση με τους 

κύριους άξονες βόρεια του παραλιακού 
δρόμου, αποκαθιστώντας τη λειτουργική 
σχέση και τη σημειωτική σύνδεσης του 
κέντρου της Λεμεσού με τη θάλασσα. 

4. Χωροθέτηση μικρού αμφιθεατρικού 
πλατώματος για εκδηλώσεις θεματικές 
και αναψυχής. 

5. Κατασκευή αναψυκτηρίων και 
αποχωρητηρίων. 

6. Νέοι πεζόδρομοι, με τη δημιουργία 
δευτερεούσας πορείας. 

7. Ενίσχυση παιχνιδότοπων και χώρου για 
skateboard. 

 
Το έργο αναμένεται να αποπερατωθεί σε 24 
μήνες από την ημερομηνία έναρξης του. 
 

Εγκαίνια της Κλειστής 
Αίθουσας Αθλοπαιδιών 
«Τάσσος Παπαδόπουλος» 
 
Στις 26 Νοεμβρίου τελέστηκαν από το Δήμο 
Αθηένου τα εγκαίνια της αναβαθμισμένης 
κλειστής αίθουσας αθλοπαιδιών, η οποία, 
μετά από απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου, πήρε το όνομα «Τάσσος 
Παπαδόπουλος».  
 
Τα εγκαίνια τέλεσε ο Υπουργός Υγείας κ. 
Χρίστος Πατσαλίδης στην παρουσία της 
οικογένειας του τέως προέδρου της 
Κυπριακής Δημοκρατίας.  
 

 
 
Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία 
τους οι βουλευτές κ.κ. Τάσος 
Μητσόπουλος, Νίκος Κλεάνθους και  
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Ζαχαρίας Κουλίας, ο Δήμαρχος Ακανθούς 
κ. Σάββας Σαββίδης, ο έπαρχος κ. 
Χαράλαμπος Ηλιάδης, άλλοι αξιωματούχοι 
του Δημοκρατικού Κόμματος, μέλη του 
διοικητικού συμβουλίου του Κέντρου 
Μελετών Τάσσος Παπαδόπουλος και πλήθος 
κόσμου. 
 
Το πρόγραμμα περιλάμβανε αγιασμό από 
τον Πανιερότατο Μητροπολίτη Πάφου 
συνδημότη μας κ.κ. Γεώργιο, χαιρετισμό 
από το Δήμαρχο κ. Σπύρο Παπουή, από τον 
Υπουργό και από το βουλευτή Λευκωσίας κ. 
Νικόλα Παπαδόπουλο εκ μέρους της 
οικογένειας. 
 
Ο κ. Υπουργός με τη σύζυγο του τέως 
προέδρου κα Φωτεινή Παπαδοπούλου 
τέλεσαν τα αποκαλυπτήρια της τιμητικής 
πλακέτας εγκαινίων.  
 

 
 
Την όλη εκδήλωση παρουσίασε η κα Άντρη 
Βαρνάβα. Το πρόγραμμα συνεχίστηκε με 
παρουσιάσεις από παιδιά που συμμετέχουν 
στα προγράμματα του Α.Γ.Ο. και 
χρησιμοποιούν την αίθουσα και από ομάδες 
FUTSAL και ΧΑΝΤΜΠΩΛ του σωματείου 
Ένωση Νεολαίας Αθηένου που επίσης 
χρησιμοποιούν την αίθουσα.  
 
Ο κ. Δήμαρχος, μεταξύ άλλων ανέφερε και 
τη συμβολή του τέως Προέδρου στην 
έγκριση €26,250,000 για μια σειρά από 
αναπτυξιακά έργα στο Δήμο μας και 
συνεισφορά του κράτους, ύψους 
€7,000,000 για την κατασκευή του 
Αποχετευτικού Αθηένου.  
 
Ο κ. Υπουργός έκανε εκτενή αναφορά στον 
τέως Πρόεδρο, για την προσφορά του  
 

 
στους αγώνες του Κυπριακού λαού και για 
τις προσωπικές εμπειρίες που είχε ως 
Υπουργός Εσωτερικών στην κυβέρνηση 
Τάσσου Παπαδόπουλου.  
 
Στο χαιρετισμό του, ο εκπρόσωπος της 
οικογένειας του Τάσσου Παπαδόπουλου 
ευχαρίστησε το Δήμο Αθηένου για την τιμή 
που έκανε στον τέως Πρόεδρο, να δώσει το 
όνομα του στην Κλειστή Αίθουσα 
Αθλοπαιδιών.  
 
Μετά το τέλος της εκδήλωσης, η κα 
Φωτεινή Παπαδοπούλου και οι υπόλοιποι 
υψηλοί προσκεκλημένοι επισκέφθηκαν το 
Καλλινίκειο Δημοτικό Μουσείο, όπου 
έτυχαν ξενάγησης από την Έφορο του 
Μουσείου. Όλοι οι επισκέπτες εξέφρασαν 
κολακευτικά σχόλια για το Καλλινίκειο 
Δημοτικό Μουσείο.    
 

Εγκαίνια του Νέου 
Γυμνασίου Αθηένου 
 
Στις 22 Οκτωβρίου τελέστηκαν από τον 
Εξοχότατο Πρόεδρο της Κυπριακής 
Δημοκρατίας, κ. Δημήτρη Χριστόφια, τα 
εγκαίνια του νεόδμητου Γυμνασίου 
Αθηένου, ενός σύγχρονου και άρτια 
εξοπλισμένου κτηρίου, που φιλοδοξία όλων 
των εμπλεκόμενων φορέων, είναι να 
συμβάλει στην πνευματική και ηθική 
προκοπή των μαθητών, τον αυτοσεβασμό 
και αλληλοσεβασμό, τον περιορισμό της 
αντικοινωνικής συμπεριφοράς και την 
ανάδειξη αξιών, που αποτελούν την 
ενσάρκωση της εκπαιδευτικής και 
πολιτιστικής προσπάθειας της πολιτείας, 
του κράτους και της Εκκλησίας. 
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Την τελετή τίμησαν με την παρουσία τους ο 
Πανιερότατος Μητροπολίτης Τριμυθούντος 
και Πρόεδρος Λευκάρων κ.κ. Βαρνάβας, ο 
έντιμος Υπουργός Παιδείας και Πολιτισμού, 
κ. Ανδρέας Δημητρίου, το Ιερατείο του 
Δήμου, βουλευτές της Επαρχίας Λάρνακας, 
ο Επαρχιακός Επιθεωρητής Λάρνακας, 
εκπρόσωποι του Υπουργείου Παιδείας, οι 
Πρόεδροι και τα Μέλη της Σχολικής 
Εφορείας Αθηένου και του Συνδέσμου 
Γονέων του Γυμνασίου, Κρατικοί 
Λειτουργοί, ο Δήμαρχος Αθηένου και τα 
μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, πολλοί 
προσκεκλημένοι και πλήθος δημοτών της 
Αθηένου. 
 
Η τελετή άρχισε με καλωσόρισμα του 
Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας και 
των λοιπών προσκεκλημένων από το 
Δήμαρχο Αθηένου, ο οποίος δήλωσε: «Η 
παρουσία σας, Κύριε Πρόεδρε της 
Κυπριακής Δημοκρατίας, αποτελεί τιμή για 
μας και μας γεμίζει με απέραντη χαρά, 
ηθική και πνευματική, ψυχική ανάταση και 
αγαλλίαση… Χαιρετίζουμε στο πρόσωπό 
σας, Κύριε Πρόεδρε, τις άοκνες 
προσπάθειες και τον απέραντο μόχθο σας, 
για αναβάθμιση και εκσυγχρονισμό της 
Παιδείας μας, λόγω των προκλήσεων του 
21ου αιώνα, της ένταξής μας στην 
Ενωμένη Ευρώπη και της πολυπολιτισμικής 
κοινωνίας στην οποία ζούμε…». 
 
Μετά τον αγιασμό, που τελέστηκε από τον 
Πανιερότατο Μητροπολίτη Τριμυθούντος 
και Πρόεδρο Λευκάρων κ.κ. Βαρνάβα, και 
τους χαιρετισμούς του Προέδρου της 
Σχολικής Εφορείας Αθηένου, της Προέδρου 
του Συνδέσμου Γονέων του Γυμνασίου, του 
Διευθυντή του Σχολείου, του Δημάρχου 
Αθηένου και του Εξοχότατου Προέδρου της 
Κυπριακής Δημοκρατίας, κ. Δημήτρη 
Χριστόφια, επιδόθηκαν στον Πρόεδρο 
αναμνηστικά δώρα.  
 
Ακολούθησε σύντομο καλλιτεχνικό 
πρόγραμμα με πεζά και ποιητικά κείμενα, 
τραγούδια και κυπριακούς χορούς.  
 
Στη συνέχεια, ο Εξοχότατος Πρόεδρος της 
Κυπριακής Δημοκρατίας, κ. Δημήτρης  

 
Χριστόφιας, συνοδευόμενος από τον 
Πρόεδρο της Σχολικής Εφορείας Αθηένου, 
τον Διευθυντή του Γυμνασίου, την Πρόεδρο 
του Συνδέσμου Γονέων, τον Υπουργό 
Παιδείας και Πολιτισμού, τον Μητροπολίτη 
Τριμυθούντος και τους άλλους 
προσκεκλημένους, σε μια άκρως 
συγκινητική στιγμή αποκάλυψε την πλάκα 
των εγκαινίων, που βρίσκεται σε περίοπτη 
θέση στην είσοδο του σχολείου. 
 

 
 
Η τελετή των εγκαινίων έκλεισε με δεξίωση 
όλων των προσκεκλημένων, την οποία 
παρέθεσε η Σχολική Εφορεία Αθηένου. 
 

Αντιπροσωπεία του Δήμου 
Λαπήθου στο Λονδίνο 
 
Ολοκληρώθηκε με επιτυχία η επίσκεψη που 
πραγματοποίησε αντιπροσωπεία του Δήμου 
Λαπήθου στο Λονδίνο, από τις 25 
Οκτωβρίου έως την 1η Νοεμβρίου. 
 
Η αντιπροσωπεία, αποτελούμενη από το 
Δήμαρχο Λαπήθου κ. Άθω Ελευθερίου και 
τους Δημοτικούς Συμβούλους κ.κ. Βασίλη 
Μαντράλη, Δημήτρη Μηνά και Παύλο 
Αριστείδου, μετέφερε στο Λονδίνο Έκθεση 
Φωτογραφίας.  
 
Τα εγκαίνια της Έκθεσης Φωτογραφίας με 
τίτλο «Dawn of Nostos» τέλεσε ο Ύπατος 
Αρμοστής κ. Αλέξανδρος Ζήνων στις 25 
Οκτωβρίου στο Ελληνικό Κέντρο. Κύριος 
ομιλητής ήταν ο Πρύτανης του Ευρωπαϊκού 
Πανεπιστημίου Κύπρου κ. Ανδρέας 
Ορφανίδης. Χαιρετισμό απεύθυνε ο 
Δήμαρχος Λαπήθου. Η έκθεση παρέμεινε 
εκεί μέχρι τις 29 Οκτωβρίου.  
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Αμέσως μετά, η Έκθεση μεταφέρθηκε στο 
Κυπριακό Κοινοτικό Κέντρο, όπου στις 30 
Οκτωβρίου έγινε το άνοιγμά της και 
παρέμεινε μέχρι την 1η Νοεμβρίου.  
 

 
 
Καλωσόρισμα στο άνοιγμα απεύθυνε ο 
Πρόεδρος του Συνδέσμου Αποδήμων 
Λαπήθου, Καραβά και Περιχώρων Μ. 
Βρετανίας κ. Σάββας Παυλίδης. 
Χαιρετισμούς απεύθυναν ο Πρόεδρος της 
Εθνικής Κυπριακής Ομοσπονδίας κ. Πήτερ 
Δρουσιώτης και ο Αρχιεπίσκοπος 
Θυατείρων και Μεγάλης Βρετανίας κ.κ. 
Γρηγόριος. Κύριος ομιλητής ήταν ο 
Δήμαρχος Λαπήθου κ. Άθως Ελευθερίου. 
 

 
 
Στη διάρκεια της παραμονής της 
αντιπροσωπείας στο Λονδίνο, επιδόθηκε 
υπόμνημα με τις θέσεις του Δήμου για το 
Κυπριακό πρόβλημα, στο Γραφείο του 
Πρωθυπουργού της Μεγάλης Βρετανίας, κ. 
Ντέιβιντ Κάμερον. Επιδόθηκε επίσης 
επιστολή στο Foreign Office, όπου η 
αντιπροσωπεία είχε συνάντηση πέραν της  
 
 

 
μιας ώρας με την κα Christine Lufkin, 
υπεύθυνη της ομάδας για την Κύπρο και 
την Ελλάδα.  
 
Η αντιπροσωπεία του Δήμου Λαπήθου είχε 
επίσης συνάντηση με Βρετανούς 
Βουλευτές, τον Αρχιεπίσκοπο Θυατείρων 
και Μεγάλης Βρετανίας κ.κ. Γρηγόριο και 
τον Ύπατο Αρμοστή κ. Αλέξανδρο Ζήνων. 
 

 
 
Κατά τη διάρκεια των συναντήσεων, η 
αντιπροσωπεία ζήτησε από τη Βρετανική 
Κυβέρνηση, καθώς επίσης και τους 
Βρετανούς Βουλευτές, όπως βοηθήσουν να 
σταματήσει η σύληση της πολιτιστικής μας 
κληρονομιάς και ο σφετερισμός των 
περιουσιών μας στις κατεχόμενες περιοχές 
από τα Τουρκικά στρατεύματα.  
 
Ζητήθηκε όπως βοηθήσουν να εξευρεθεί 
σύντομα μια δίκαιη και βιώσιμη λύση στο 
Κυπριακό πρόβλημα, που να αποκαθιστά τα 
ανθρώπινα δικαιώματα και τις βασικές 
ελευθερίες όλων των Κυπρίων. Λύση που 
θα επανενώνει την Κύπρο και θα 
διασφαλίζει το δικαίωμα της επιστροφής 
των εκτοπισμένων στα σπίτια και τις 
περιουσίες τους, στα χωριά και τις πόλεις 
τους, σε συνθήκες ασφάλειας και 
αξιοπρέπειας, χωρίς κατοχικά στρατεύματα 
και εποίκους. Ζήτησαν επίσης από τους 
συνομιλητές τους, όπως πιέσουν την 
Τουρκία για να διαφοροποιήσει τις 
διχοτομικές της θέσεις αναφορικά με τη 
λύση του Κυπριακού και όπως εφαρμόσει 
τις υποχρεώσεις της προς την Κύπρο και 
την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
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100 χρόνια Γυμνασίου 
Λαπήθου 
 
Ο Δήμος Λαπήθου και η Σχολική Εφορεία 
Λαπήθου διοργάνωσαν στις 9 Νοεμβρίου 
Eκδήλωση - Aφιέρωμα για τα 100 χρόνια 
από την ίδρυση του Ελληνικού Γυμνασίου 
Λαπήθου, στην Αίθουσα Τελετών του 
Πολιτιστικού Ιδρύματος της Ιεράς Μονής 
Κύκκου (Αρχάγγελος). 
 
Το πρόγραμμα περιλάβανε χαιρετισμούς, 
παρουσίαση για την ιστορία του Ελληνικού 
Γυμνασίου Λαπήθου, καλλιτεχνικό 
πρόγραμμα από το Χορευτικό Συγκρότημα 
«ΜΙΚΗ ΣΙΑΚΑΛΛΗ», την Πηνελόπη 
Καραολιά - Προκοπίου και δεξίωση. 
 

 
 
Στο χαιρετισμό του, ο Υπουργός Παιδείας 
και Πολιτισμού κ. Ανδρέας Δημητρίου, 
μεταξύ άλλων ανέφερε: «….Η Σχολή 
πρωτοδημιουργήθηκε με την ονομασία 
Ανωτέρα Ελληνική Σχολή Λαπήθου-Καραβά 
το 1910, χάρη στις κοινές προσπάθειες 
φιλοπρόοδων κατοίκων των πόλεων 
Λαπήθου-Καραβά, με την καθοδήγηση του 
τότε μητροπολίτη Κερύνειας Κύριλλου.  
 
Μερικά χρόνια αργότερα και μετά από μια 
δύσκολη περίοδο που επηρέασε την ύπαρξη 
της Σχολής, η Σχολή επανιδρύεται ως 
Ανωτέρα Ελληνική Σχολή Λαπήθου το 
1917, ενώ το 1938 εξελίσσεται σε 
ημιγυμνάσιο και το 1950 αναγνωρίζεται ως 
ισότιμο εξατάξιο γυμνάσιο με τα γυμνάσια 
της Ελλάδας. 

 
Ας σημειωθεί, ότι στα χρόνια του 
μεσοπολέμου οι μαθητές αναγκάζονταν να 
συμπληρώνουν τις σπουδές τους, συχνά με 
υποτροφία, στο Παγκύπριο Γυμνάσιο ή 
αλλού. 
 
Την τελευταία χρονιά που λειτούργησε το 
γυμνάσιο μέχρι που έκλεισε τις πόρτες του 
λόγω του πραξικοπήματος και της 
τουρκικής εισβολής και κατοχής, μετρούσε 
18 αίθουσες διδασκαλίας και 7 ειδικές 
αίθουσες/εργαστήρια, ενώ οι μαθητές του, 
που προέρχονταν από 12 κοινότητες της 
επαρχίας Κερύνειας, ήταν περισσότεροι από 
500 και οι καθηγητές γύρω στους 30, υπό 
τη διεύθυνση της γυμνασιάρχου κυρίας 
Φρόσως Μουρούζη από την Κερύνεια…» 
 
Στο χαιρετισμό του, ο Δήμαρχος Λαπήθου 
κ. Άθως Ελευθερίου μεταξύ άλλων ανέφερε 
«….Το Γυμνάσιο Λαπήθου έγινε κέντρο 
γραμμάτων, πολιτιστικών και αθλητικών 
εκδηλώσεων. Οι καθηγητές και το 
προσωπικό που εργάστηκαν στο Γυμνάσιο 
βοήθησαν σε πολύ μεγάλο βαθμό τους 
μαθητές. Ενδιαφέρονταν για τη μάθηση 
τους, καθώς και για το μέλλον τους.  
 
Το Γυμνάσιο σημάδεψε τα νεανικά χρόνια 
χιλιάδων μαθητών, ανοίγοντας τους 
πνευματικούς τους ορίζοντες, 
προσφέροντας υψηλού επιπέδου μάθηση 
και μεταλαμπαδεύοντας ιδανικά και αξίες 
στους νέους της ευρύτερης περιοχής της 
Λαπήθου, από τον Καραβά μέχρι και τον 
Κοντεμένο. 
 
Αυτό φαίνεται και από τους απόφοιτούς 
του, οι οποίοι διαπρέπουν τόσο εντός όσο 
και εκτός Κύπρου σε όλους τους τομείς…». 
 
Στο χαιρετισμό της, η Πρόεδρος της 
Σχολικής Εφορείας Λαπήθου κα Χρυστάλλα 
Μαστραππά – Κουκουμά ανέφερε: «…Τα 
αισθήματα που μας διακατέχουν σε 
συγκεντρώσεις όπως αυτή είναι ανάμεικτα. 
Αισθήματα βαθιάς συγκίνησης, αλλά και 
ανείπωτου πόνου.  
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Συγκίνησης, γιατί ταξιδεύουμε νοερά στην 
ωραία Λάπηθο, εκεί που για χρόνια το 
Γυμνάσιό μας έσφυζε από ζωή, και 
αβάστακτο πόνο, μαζί και θυμό, γιατί για 
τριανταέξι τώρα χρόνια, το Σχολείο 
παραμένει χωρίς μαθητές, κλειστό, βουβό, 
σκλαβωμένο.  
 
Ωστόσο, τέτοιου είδους εκδηλώσεις, 
αποτελούν ορόσημο και φάρο που συνεχίζει 
να φωτίζει, να συναρπάζει και να καθοδηγεί 
τα βήματα της νέας γενιάς. Στο 
συνεχιζόμενο αντικατοχικό μας αγώνα, 
βασικά μας όπλα δεν είναι άλλα παρά τα 
έργα που αναδεικνύουν την πολιτιστική και 
εκπαιδευτική μας κληρονομιά και 
δημιουργία…»  
 
Στην ομιλία της, η φιλόλογος κα Ήβη 
Σιακαλλή – Αργυρίδου, μεταξύ άλλων, 
ανάφερε: «…Οι Λαπηθιώτες υπήρξαν σε 
όλους τους χρόνους έντιμοι, φίλεργοι, 
ακατάβλητοι, δραστήριοι, επινοητικότατοι, 
δημιουργικοί άνθρωποι και πρωτοπόροι σε 
όλες σχεδόν τις λαϊκές τέχνες και τα 
γράμματα. 
 
Για τούτο και από τα χρόνια της Αγγλικής 
κατοχής και με την επίσκεψη του Ιωσία 
Σπένσερ (1880) στη Λάπηθο, όπως ο ίδιος 
αναφέρει στην έκθεσή του για τη Λάπηθο, 
οι Λαπηθιώτες επέμεναν όπως η Κυβέρνηση 
βοηθήσει στη λειτουργία και άλλων 
σχολείων, Νηπιαγωγείου και 
Παρθεναγωγείου. 
 
Με επιμονή και εγκαρτέρηση, εργατικότητα 
και φιλοπονία προς τις καθημερινές τους 
ασχολίες, επαγρυπνούσαν και διαφύλατταν 
την πατρογονική Γη, αποβλέποντας σε ένα 
καλύτερο μέλλον, μένοντας προσηλωμένοι 
στον εθνικό προσανατολισμό, την εθνική 
γλώσσα και ιδιαίτερα τη θρησκεία.  
 
Και παρά την ένδειά τους, οι Λαπηθιώτες 
έστειλαν τα παιδιά τους για ανώτερες 
σπουδές στην Ευαγγελική Σχολή της 
Σμύρνης, την Ιόνιον Ακαδημία και την 
Ιταλία κατά τη διάρκεια της Τουρκοκρατίας. 
 

 
Εφιλοξένησαν μάλιστα και 
ιεροδιδασκάλους, από την 
Κωνσταντινούπολη και τη Σμύρνη, από 
τους οποίους εδιδάχθηκαν τη Βυζαντινή 
Μουσική, όπως ο Πέτρος Μαχαλλεκίδης, 
Χατζησάββας, Σιακίδης, Νικόλαος 
Παπακυπριανού, Αγαθοκλής Ηρακλέους, 
Γρηγόριος Ψαράς. Ο Νικόλαος Φωκάς 
διδάχθηκε στη Σμύρνη από το Μ. 
Μιχαηλίδη τη Βυζαντινή Μουσική και 
εχρημάτισε πριν από το 1940 πρωτοψάλτης 
στον Άγιο Λουκά στη Λευκωσία. 
 
Οι Λαπηθιώτες αγαπούσαν ιδιαίτερα τη 
μάθηση και μαζί με τις υπόλοιπες ασχολίες 
τους, ιδίως τις τεχνικές και εμπορικές, 
έδιναν ιδιαίτερη προσοχή για την πρόοδο 
των παιδιών τους. Έτσι έβρισκαν τρόπους 
επικοινωνίας με τον υπόλοιπο Ελληνικό 
κόσμο…». 
 
Στο καλλιτεχνικό πρόγραμμα τραγούδησε η 
Πηνελόπη Καραολιά – Προκοπίου με τη 
συνοδεία της Έλενας Καραπατάκη στο 
πιάνο και του Ανδρέα Ξενοφώντος στο 
φλάουτο. Χόρεψαν επίσης μέλη του 
χορευτικού συγκροτήματος «ΜΙΚΗΣ 
ΣΙΑΚΑΛΛΗΣ». 
 
Το πρόγραμμα παρουσίασε η Φιλόλογος κα 
Ευφροσύνη Νικηφόρου. 
 
Την εκδήλωση, πέραν του Υπουργού 
Παιδείας κ. Ανδρέα Δημητρίου, τίμησαν με 
την παρουσία τους εκπρόσωποι κομμάτων, 
οι Βουλευτές κ.κ. Κλαύδιος Μαυροχάννας 
και Σοφοκλής Φυττής, οι Δήμαρχοι 
Κερύνειας κα Μαρία Ιωάννου και Καραβά κ. 
Ιωάννης Παπαϊωάννου, Πρόεδροι και 
Εκπρόσωποι Προσφυγικών Σωματείων και 
Οργανώσεων και πλήθος κόσμου. 
 
Σε όλους τους παρευρισκόμενους δόθηκε 
ημερολόγιο τοίχου για το 2011, έκδοση του 
Δήμου Λαπήθου. Το ημερολόγιο 
περιλαμβάνει φωτογραφίες της Έκθεσης 
Φωτογραφίας του Δήμου που 
εγκαινιάστηκε φέτος και έχει μεταφερθεί σε 
πόλεις εκτός Κύπρου. 
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• Ένωση Δήμων Κύπρου 
Τελ: +357 22 445170 
Φαξ: +357 22 677230 
e-mail: endeky@cytanet.com.cy 
http://www.ucm.org.cy/  

 
Γραφείο Βρυξελλών 
Τελ: +32 2 213 8110  
Φαξ: +32 2 213 8111  
e-mail: brussels@ucm.org.cy 

 
• Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου της Κυπριακής 

Δημοκρατίας 
http://www.cyprus.gov.cy  

 
• Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Κύπρου στην ΕΕ 

Τηλ: +32 2 735 9015 / 2 741 6745 
Φαξ: +32 2 735 7948 
e-mail: be.cydelegation.eu@mfa.gov.cy  

 
• Συμβούλιο Δήμων και Περιφερειών της 

Ευρώπης. 
Τηλ: + 33 1 44 50 59 59 
Φαξ: + 33 1 44 50 59 60 
 
Γραφείο Βρυξελλών  
Τηλ: + 32 2 511 74 77 
Φαξ: + 32 2 511 09 49 
E-mail : cemr@ccre.org 
http://www.ccre.org/  

 
• Κογκρέσο των Τοπικών και Περιφερειακών 

Αρχών του Συμβουλίου της Ευρώπης 
Τηλ: +33 3 88 41 20 00 
http://www.coe.int/t/Congress/default_en.asp  

 
• Ευρωπαϊκή Επιτροπή 

http://europa.eu/index_el.htm 
 
• Αντιπροσωπεία της Ευρ. Επιτροπής στην 

Κύπρο 
Τηλ: +357 22817770  
Φαξ: +357 22768926 
e- mail: press-rep-cyprus@cec.eu.int 
http://ec.europa.eu/cyprus/index_en.htm  

 
• Επιτροπή των Περιφερειών 

Τηλ: + 32 2 282 2211  
Φαξ: + 32 2 282 2325 
http://www.cor.europa.eu/  

 
• Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 

http://www.europarl.europa.eu/ 
 
Γραφεία Κύπρου  
Τηλ: +357 22 46 06 94 
Φαξ: +357 22 76 77 33 
e-mail: epnicosia@europarl.eu.int 
http://www.europarl.cy/ 

 

• Νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
http://eur-lex.europa.eu/el/index.htm  

• Επίσημη Εφημερίδα 
http://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  

• 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/  

 

 
 
 

 

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΕΠΑΦΕΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ 
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