
 

 

 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΡΓΟ SUSTAIN:  
ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ DECISIVE  

 
Το Ευρωπαϊκό έργο Sustain μετράει ήδη 3 
μήνες ζωής. Η ιδέα για την υλοποίηση του 
έργου βασίστηκε σε μια σειρά από 
διαπιστώσεις: Τόσο η Ένωση Δήμων 
Κύπρου, όσο και η και η Τοπική Ένωση 
Δήμων και Κοινοτήτων του Νομού Χίου 
(ΤΕΔΚ ΧΙΟΥ) αντιπροσωπεύουν 
γεωγραφικές περιοχές με τα ίδια 
χαρακτηριστικά: νησιωτικές περιοχές, στα 
εξωτερικά σύνορα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, με μικρό πληθυσμό, μικρό αριθμό 
Δήμων και την ίδια γλώσσα.  
 

 
 
Όσον αφορά την ενασχόλησή τους με τα 
ευρωπαϊκά προγράμματα, οι Δήμοι-μέλη και 
των δύο Ενώσεων αντιμετωπίζουν τα ίδια 
προβλήματα, με την έλλειψη ειδικευμένου 
προσωπικού να είναι το βασικότερο από 
αυτά. Από την άλλη, οι δύο Ενώσεις 
παρουσιάζουν συγκριτικά πλεονεκτήματα 
που αλληλοσυμπληρώνονται εξαιρετικά 
καλά: η ΤΕΔΚ ΧΙΟΥ έχει μακρά εμπειρία 
υποστήριξης των μελών της για συμμετοχή 
σε ευρωπαϊκά έργα, ενώ η Ένωση Δήμων  
 

Κύπρου μέσω του Γραφείου Βρυξελλών, 
έχει πρόσβαση σε πληροφορίες και έχει 
δημιουργήσει δίκτυα εταίρων σε όλη την 
Ευρώπη. Η συμμετοχή των δύο αυτών 
εταίρων κατά το έτος 2010 στο έργο 
DECISIVE, που είχε ως σκοπό την 
εκπαίδευση εθελοντών και δημοτικού 
προσωπικού για τη δημιουργία και 
διαχείριση αδελφοποιήσεων, απέδειξε ότι η 
συμμετοχή των εθελοντών / πολιτών στη 
διαδικασία είναι απαραίτητη, αλλά δεν 
μπορεί να έχει τα αναμενόμενα 
αποτελέσματα, αν δεν βασίζεται σε ένα 
καλά εκπαιδευμένο προσωπικό των Δήμων, 
το οποίο θα είναι σε θέση να καθοδηγήσει 
τους εθελοντές και να δημιουργήσει τους 
απαραίτητους δεσμούς με τις Τοπικές 
Αρχές.  
 
Ήδη, χάρη στο έργο DECISIVE, κάθε Δήμος 
της Κύπρου έχει τουλάχιστον ένα μέλος του 
προσωπικού του, ικανό να ασχοληθεί με 
αδελφοποιήσεις. Τα άτομα αυτά θα 
κληθούν να συνεργαστούν με Έλληνες 
ομολόγους τους από την ΤΕΔΚ Χίου και να 
μάθουν από τις εμπειρίες τους. Όλοι οι 
συμμετέχοντες θα παρακολουθήσουν τρεις 
συνεδρίες κατάρτισης (μία στη Χίο, μία 
στην Κύπρο και μία στις Βρυξέλλες), με 
σκοπό την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους.  

 

 
Μελλοντικές Δράσεις του Έργου SUSTAIN: 

 

Ιανουάριος - Ιούνιος: Κατασκευή και παρουσίαση ιστοσελίδων του έργου 

Απρίλιος - Μάιος: 10ήμερη επίσκεψη του εμπειρογνώμονα της ΤΕΔΚ Χίου στην Κύπρο 

Απρίλιος - Μάιος: Πρώτο εκπαιδευτικό σεμινάριο – Κύπρος 

Ιούνιος – Ιούλιος: 5ήμερη επίσκεψη Λειτουργού της Ένωσης Δήμων Κύπρου στη Χίο  

Ιούνιος – Ιούλιος: Δεύτερο εκπαιδευτικό σεμινάριο - Χίος 

Σεπτέμβριος – Οκτώβριος: Τρίτο εκπαιδευτικό σεμινάριο – Βρυξέλλες 

Οκτώβριος: Δράση ενημέρωσης 

Οκτώβριος - Νοέμβριος: 2η 10ήμερη επίσκεψη του εμπειρογνώμονα της ΤΕΔΚ Χίου στην Κύπρο 

Νοέμβριος: Δράση ενημέρωσης 

Δεκέμβριος: Έκθεση αξιολόγησης 
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Οι Δήμοι της Κύπρου για τη 
Στρατηγική «Ευρώπη 2020» 
 
Την Τρίτη 8 Μαρτίου πραγματοποιήθηκε στις 
Βρυξέλλες κατόπιν προσκλήσεως της 
Προέδρου της Επιτροπής των Περιφερειών 
(ΕτΠ), κας Mercedes Bresso, συνάντηση 
μεταξύ των Μόνιμων Αντιπροσώπων των 27 
κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 
των Επικεφαλής των Εθνικών 
Αντιπροσωπειών στην ΕτΠ.  
 
Εκ μέρους της Κύπρου, στη συνάντηση 
παρευρέθηκαν ο Επικεφαλής της Κυπριακής 
Αντιπροσωπείας και Δήμαρχος Κάτω 
Πολεμιδιών, κ. Γεώργιος Γεωργίου και ο 
Μόνιμος Αντιπρόσωπος της Κυπριακής 
Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, κ. 
Ανδρέας Μαυρογιάννης. 
 

 
 
Η κα Bresso, αφού παρουσίασε σύνοψη των 
πρόσφατων συζητήσεων που προηγήθηκαν 
με εκπροσώπους των Τοπικών και 
Περιφερειακών Αρχών (ΤΠΑ), καθώς και 
των ευρωπαϊκών οργάνων αναφορικά με τα 
εδαφικά σύμφωνα και το ρόλο τους στους 
στόχους της Στρατηγικής «Ευρώπη 2020», 
έδωσε το λόγο στον Μόνιμο Αντιπρόσωπο 
της Ουγγαρίας, κ. Peter Gyorkos και σε 
πέντε προεπιλεγμένες αντιπροσωπείες, οι 
οποίες παρουσίασαν καλές πρακτικές επί του 
θέματος. Ο κ. Gyorkos τόνισε πως μέσω των 
εδαφικών συμφώνων ξεκινά μια νέα εποχή 
για την περιφερειακή πολιτική. Όπως 
ειπώθηκε από την πλειοψηφία των 
αντιπροσωπειών, η Στρατηγική «Ευρώπη  
 

 
2020» αποσκοπεί όχι μόνο στο να 
ξεπεραστεί η οικονομική κρίση, αλλά και 
στο να δημιουργηθούν οι βάσεις για διαρκή 
ανάπτυξη. Τα εδαφικά σύμφωνα -οι 
συμφωνίες μεταξύ των βαθμίδων 
διακυβέρνησης των κρατών- συνάπτονται 
με γνώμονα τους στόχους και τις επιδιώξεις 
της νέας στρατηγικής, αλλά όπως όλοι 
συμφώνησαν, μπορεί να σημαίνουν κάτι 
διαφορετικό για την κάθε χώρα. 
 

 
 
Ο κ. Γεωργίου, σε δήλωση που κατέθεσε, 
αναφέρει ότι η εν λόγω συνάντηση έδωσε 
την ευκαιρία για ανταλλαγή απόψεων και 
ενημέρωση για την κατάσταση στις 
υπόλοιπες χώρες της Ευρώπης. Υποστηρίζει 
επίσης ότι για τα θέματα της Στρατηγικής 
«Ευρώπη 2020», ενώ οι κυβερνήσεις έχουν 
τη δυνατότητα να θέτουν το γενικότερο 
πλαίσιο και τους εθνικούς στόχους, θα 
έπρεπε τις βάσεις να τις θέτουν οι Τοπικές 
και Περιφερειακές Αρχές, καθώς μόνο έτσι 
θα μπορέσουν οι στόχοι να επιτευχθούν.  
 
Επεσήμανε επιπλέον την ανάγκη ρύθμισης 
της αγοράς και ανακατανομής των εθνικών 
πόρων υπέρ των εργαζομένων και των 
φτωχών λαϊκών στρωμάτων, ώστε να 
σταματήσει η άναρχη ανάπτυξη που 
οδήγησε στη σημερινή κρίση. 
 
Τα εδαφικά σύμφωνα πρέπει να θεσπιστούν 
εντός του 2011, ώστε να δοθεί η ευκαιρία 
σε όλα τα συμβαλλόμενα μέρη να 
συμμετάσχουν ενεργά στην ανάπτυξη της 
Στρατηγικής, ενώ οι εθνικές κυβερνήσεις 
πρέπει να υποβάλλουν τα εθνικά 
προγράμματα μεταρρυθμίσεων (που 
καθορίζουν την εφαρμογή της στρατηγικής 
σε εθνικό επίπεδο) έως τα τέλη Απριλίου 
του 2011. 
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Συνεδρίαση για τη σημασία 
του εθελοντισμού και του 
αθλητισμού 
 
Στις 3 Μαρτίου, πραγματοποιήθηκε στο 
Gοdοllο (Ουγγαρία), συνεδρίαση της Ομάδας 
του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (ΕΛΚ) της 
Επιτροπής των Περιφερειών (ΕτΠ).  
 
Από την Κυπριακή Αντιπροσωπεία στην ΕτΠ, 
στη συνεδρίαση συμμετείχαν η κα Ελένη 
Λουκαΐδου, Δημοτικός Σύμβουλος 
Λευκωσίας, ο κ. Κώστας Χατζηκακού, 
Δημοτικός Σύμβουλος Αμμοχώστου και ο κ. 
Χριστόδουλος Κώστα Καττιρτζή, Πρόεδρος 
του Κοινοτικού Συμβουλίου Κάτω Ζώδιας. 
 

 
 
Η συνεδρίαση, η οποία πραγματοποιήθηκε 
στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Έτους 
Εθελοντισμού και της Ουγγρικής Προεδρίας 
της ΕΕ, συγκέντρωσε ομιλητές από την 
Προεδρία της ΕΕ, το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και 
πολυάριθμες αθλητικές οργανώσεις και 
αποσκοπούσε στο να διερευνήσει, σε 
συνεργασία με τα μέλη της Ομάδας του ΕΛΚ 
στην ΕτΠ, το πώς ο εθελοντισμός συμβάλλει 
στην ανάπτυξη της οικονομικής και 
κοινωνικής συνοχής στην Ευρώπη και το 
πώς ο αθλητισμός ως ουσιαστικό μέσο για 
την ενεργό συμμετοχή του πολίτη 
δραστηριοποιεί τους πολίτες σε κοινωνικές 
προκλήσεις. 
 
Σε διακήρυξή της μετά το τέλος της 
συνεδρίασης, η Ομάδα του Ευρωπαϊκού 
Λαϊκού Κόμματος της Επιτροπής των  
 
 

Περιφερειών χαιρέτησε την ανακήρυξη του 
2011 ως Ευρωπαϊκού Έτους Εθελοντισμού 
και υπενθύμισε ότι είναι σημαντικό να 
ενθαρρύνεται και να υποστηρίζεται κάθε 
μορφή εθελοντικής δραστηριότητας, διότι ο 
εθελοντισμός αποτελεί βασικό εργαλείο για 
την επίτευξη πραγματικής κοινωνικής 
συνοχής στην Ευρωπαϊκή Ένωση. 
Υπενθύμισε επίσης το ρόλο που 
διαδραματίζουν οι Τοπικές και οι 
Περιφερειακές Αρχές για να διευκολυνθεί η 
ενεργός συμμετοχή του πολίτη στα κοινά. 
 
Μετά το πέρας της συνεδρίασης, ο κ. 
Michael Schneider, Πρόεδρος της Ομάδας 
του ΕΛΚ στην Επιτροπή των Περιφερειών, 
δήλωσε:  
 
«Πιστεύουμε ακράδαντα ότι ο αθλητισμός 
και η ενεργός συμμετοχή του πολίτη 
μπορούν να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής 
των πολιτών. Οι τομείς αυτοί, όχι μόνο 
συνεισφέρουν στην κοινωνική συνοχή, 
αλλά μπορούν να βοηθήσουν και την 
οικονομία.  
 
Σήμερα, χτίσαμε πάνω στην αναγνώριση 
της Επιτροπής ότι οι πόλεις και οι 
περιφέρειες διαδραματίζουν έναν κρίσιμο 
ρόλο όσον αφορά τη χρηματοδότηση του 
αθλητισμού και την πρόσβαση σε αυτόν και 
ότι θα πρέπει να συμμετέχουν όλο και 
περισσότερο στις σχετικές συζητήσεις σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο, αναπτύσσοντας την 
έννοια σε άλλους τομείς, όπως ο 
εθελοντισμός, η κοινωνική ένταξη και η 
ενσωμάτωση μέσω του αθλητισμού. 
  
Από την άλλη, βλέπω επίσης ξεκάθαρα τις 
δυνατότητες που προσφέρουν ο 
αθλητισμός και ο εθελοντισμός στην 
επίτευξη των στόχων της Στρατηγικής 
«Ευρώπη 2020».  
 
Ωστόσο, και εδώ οι Τοπικές και 
Περιφερειακές Αρχές θα πρέπει να 
συμμετέχουν ενεργώς, ως βασικές 
κινητήριες δυνάμεις για την επιτυχή 
υλοποίηση της Στρατηγικής». 
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Πρόσκληση υποβολής 
προτάσεων για το 
πρόγραμμα ΜΕD 
 
Το διακρατικό Πρόγραμμα εδαφικής 
συνεργασίας «Μεσογειακός Χώρος (MED) 
2007-2013», δημοσίευσε πρόσφατα μια νέα 
πρόσκληση υποβολής προτάσεων. Τα 
προσχέδια πρέπει να υποβληθούν μέχρι τις 
30 Μαΐου 2011. 
 
Το Πρόγραμμα MED 
είναι διακρατικό 
Πρόγραμμα 
Ευρωπαϊκής 
Εδαφικής Συνεργασίας με συνολικό 
προϋπολογισμό 256.617.688 ευρώ, 
συγχρηματοδοτούμενο από το Ευρωπαϊκό 
Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ). 
Αφορά εννέα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης (Κύπρος, Ισπανία, Γαλλία, Ελλάδα, 
Ιταλία, Μάλτα, Πορτογαλία, Ηνωμένο 
Βασίλειο-Γιβραλτάρ και Σλοβενία), καθώς 
και δύο υποψήφιες και δυνητικά υποψήφιες 
προς ένταξη χώρες (Κροατία και 
Μαυροβούνιο).  
 
Το Πρόγραμμα MED χρηματοδοτεί έργα 
διακρατικής συνεργασίας, αφορά την 
εδαφική συνεργασία μεταξύ των 
μεσογειακών, Τοπικών και Περιφερειακών 
Αρχών και έχει ως βασικές προτεραιότητες 
την ενίσχυση της καινοτομίας, την 
προστασία του περιβάλλοντος, τη βελτίωση 
της κινητικότητας και την προώθηση της 
αστικής ανάπτυξης.  
 
Με τη νέα πρόσκληση υποβολής προτάσεων 
θα διατεθούν 25 εκατ. ευρώ σε ενέργειες 
που αποβλέπουν στη βελτίωση της 
προσβασιμότητας των θαλάσσιων και 
απομονωμένων περιοχών, καθώς και στην 
προώθηση των μέσων μεταφοράς που είναι 
φιλικά προς στο περιβάλλον. 
 
Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε 
επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του 
Προγράμματος MED: 
http://www.programmemed.eu.  

Εγκρίθηκε ο 1ος κανονισμός 
αποχαρακτηρισμού των 
αποβλήτων στην ΕΕ  
 
Τα απόβλητα που παράγονται από τις 
ευρωπαϊκές βιομηχανίες και τους 
καταναλωτές μετατρέπονται ολοένα και 
περισσότερο σε δευτερογενείς πρώτες ύλες 
και νέα προϊόντα, αντί να θάβονται σε 
χώρους υγειονομικής ταφής. Ωστόσο, κατά 
το παρελθόν δεν υπήρχαν σαφή κριτήρια 
που να καθορίζουν πότε ένα υλικό που 
ανακτάται από τα απόβλητα παύει να 
θεωρείται απόβλητο και μπορεί να 
αντιμετωπισθεί ως προϊόν ή πρώτη ύλη.  
 
Πρόσφατα εγκρίθηκε ο πρώτος κανονισμός 
αποχαρακτηρισμού των αποβλήτων, ο 
οποίος θεσπίζει τέτοια κριτήρια για τα 
απορρίμματα σιδήρου, χάλυβα και 
αλουμινίου και αποσκοπεί στην τόνωση 
των ευρωπαϊκών αγορών ανακύκλωσης. 
 
Ο αρμόδιος για το περιβάλλον Επίτροπος κ. 
Janez Potocnik, δήλωσε: «Οφείλουμε να 
αρχίσουμε να αντιμετωπίζουμε τα 
απόβλητα ως πολύτιμο πόρο. Η καθιέρωση, 
συγκεκριμένων κριτηρίων για τον 
αποχαρακτηρισμό των αποβλήτων για 
επιμέρους κατηγορίες υλικών, θα δώσει 
σημαντική ώθηση στον κλάδο της 
ανακύκλωσης και των συναφών 
υπηρεσιών. Τοιουτοτρόπως, η Ευρώπη 
κάνει ένα ακόμη σημαντικό βήμα για να 
επιτύχει τον σκοπό της και να καταστεί μια 
οικονομία που να αξιοποιεί αποτελεσματικά 
τους πόρους της και μια κοινωνία 
ανακύκλωσης». 
 
Ένας σημαντικός στόχος των κανόνων για 
τον αποχαρακτηρισμό των αποβλήτων είναι 
η τόνωση των αγορών ανακύκλωσης στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση. Τοιουτοτρόπως θα 
επιτευχθούν ασφάλεια δικαίου και ισότιμοι 
όροι ανταγωνισμού για τη βιομηχανία 
ανακύκλωσης, θα εξαλειφθεί ο άσκοπος 
διοικητικός φόρτος από τον τομέα της 
ανακύκλωσης με την εξαίρεση των 
ασφαλών και καθαρών δευτερογενών  
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πρώτων υλών από το πεδίο εφαρμογής της 
νομοθεσίας για τα απόβλητα, και θα 
διευκολυνθεί ο εφοδιασμός των 
ευρωπαϊκών βιομηχανιών με πρώτες ύλες. 
 
Η έλλειψη σαφών και εναρμονισμένων 
κριτηρίων κατά το παρελθόν οδήγησε σε 
μια κατάσταση όπου ορισμένα κράτη μέλη 
ανέπτυξαν διαφορετικά και ενίοτε 
ασύμβατα πλαίσια για την κανονιστική 
ρύθμιση των ανακτώμενων υλικών. 
 
Ο πρόσφατος κανονισμός σημαίνει ότι τα 
καθαρά και ασφαλή απορρίμματα μετάλλων 
δεν πρέπει να χαρακτηρίζονται ως 
απόβλητα εφόσον οι παραγωγοί 
εφαρμόζουν σύστημα διαχείρισης της 
ποιότητας και αποδεικνύουν ότι τηρούν τα 
κριτήρια με δήλωση συμμόρφωσης για 
κάθε φορτίο απορριμμάτων μετάλλων. 
 
Οποιοδήποτε είδος επεξεργασίας -όπως η 
κοπή, ο τεμαχισμός, ο καθαρισμός και η 
απορρύπανση- απαιτείται για την 
προετοιμασία των μεταλλικών 
απορριμμάτων πριν από την τελική τους 
χρήση σε έργα ή χυτήρια χάλυβα ή 
αλουμινίου, πρέπει να έχει ήδη 
ολοκληρωθεί για να αποδεσμευθούν τα εν 
λόγω απορρίμματα από το καθεστώς που 
ισχύει για τα απόβλητα. Για παράδειγμα, τα 
παλιά αυτοκίνητα πρέπει να διαλύονται, τα 
υγρά και οι επικίνδυνες ουσίες να 
αφαιρούνται και το μεταλλικό κλάσμα να 
υποβάλλεται σε επεξεργασία για την 
ανάκτηση καθαρών απορριμμάτων 
μετάλλων που να πληρούν τα κριτήρια περί 
αποχαρακτηρισμού των αποβλήτων. 
 
Η θέσπιση κριτηρίων «αποχαρακτηρισμού 
των αποβλήτων» καθιερώθηκε με τη νέα 
οδηγία πλαίσιο για τα απόβλητα, με την 
οποία επιδιώκεται η επίτευξη πολύ 
υψηλότερων επιπέδων ανακύκλωσης και η 
ελαχιστοποίηση της εξόρυξης πρόσθετων 
φυσικών πόρων. Μακροπρόθεσμος στόχος 
είναι να καταστεί η Ευρώπη μια κοινωνία 
ανακύκλωσης, δηλαδή μια κοινωνία που 
αποφεύγει τα απόβλητα και όσα είναι 
αναπόφευκτα τα αξιοποιεί ως πόρους. 

Η οδηγία πλαίσιο για τα απόβλητα βασίζεται 
στις πάγιες αρχές της περιβαλλοντικώς 
ασφαλούς διαχείρισης των αποβλήτων, 
καθορίζει δε πέντε βαθμίδες ιεράρχησης με 
τις οποίες δίνει ώθηση στην πρόληψη, την 
προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση, την 
ανακύκλωση και άλλες μορφές ανάκτησης. 
 
Η διάθεση των αποβλήτων, όπως η 
υγειονομική ταφή, που παραμένει η πλέον 
διαδεδομένη μορφή διάθεσης των 
δημοτικών απορριμμάτων στην πλειονότητα 
των κρατών μελών, πρέπει να θεωρείται 
μόνο ως έσχατη λύση. Η ενωσιακή πολιτική 
αποβλήτων έχει ως στόχο την αναβάθμιση 
της διαχείρισης στην κλίμακα ιεράρχησης 
των αποβλήτων, και εισάγει την έννοια του 
κύκλου ζωής ώστε να εξασφαλίζεται ότι 
κάθε δράση είναι συνολικά επωφελής σε 
σύγκριση με άλλες επιλογές. 
 
Ο κανονισμός θα τεθεί σε ισχύ μετά τη 
δημοσίευσή του και θα εφαρμοσθεί άμεσα 
σε κάθε κράτος μέλος μετά από μεταβατική 
περίοδο 6 μηνών. Η Επιτροπή 
επεξεργάζεται επί του παρόντος κριτήρια 
και για άλλες ροές υλικών που έχουν 
ιδιαίτερη σημασία για τις αγορές 
ανακύκλωσης στην ΕΕ, όπως ο χαλκός, το 
χαρτί, το γυαλί και τα προϊόντα 
λιπασματοποίησης. 
 
Για περισσότερες πληροφορίες: 
http://ec.europa.eu/environment/waste/in
dex.htm. 
 
 

 
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/Docume
nt_List.aspx?DocumentCategoryK

eyword=Website.DimotikaNea 
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Ημερίδα «Αγορά Ακινήτων 
και Διεξαγωγή Έργων στη 
Λευκωσία»  
 
Ο Δήμος Λευκωσίας σε συνεργασία με τον 
οίκο εγκεκριμένων εκτιμητών «Αντώνης 
Λοΐζου και Συνεργάτες» διοργάνωσαν στις 
16 Μαρτίου ημερίδα με θέμα: «Αγορά 
Ακινήτων και διεξαγωγή έργων στη 
Λευκωσία».  
 
Η ημερίδα πραγματοποιήθηκε στο Δημοτικό 
Πολιτιστικό Κέντρο «Παλιά Αγορά 
Παλλουριώτισσας» και ήταν ανοικτή για το 
κοινό. Στόχος της παρουσίασης ήταν η 
ενημέρωση του κοινού για το σχεδιασμό και 
τη διεξαγωγή έργων στο κέντρο και την 
ευρύτερη περιοχή της Λευκωσίας και 
παρουσίαση των προοπτικών της αγοράς 
ακινήτων.  
 

 
 
Στο πλαίσιο της ημερίδας η Δήμαρχος 
Λευκωσίας, κα Ελένη Μαύρου, αναφέρθηκε 
στα έργα που υλοποιήθηκαν στη Λευκωσία: 
Έργα αναζωογόνησης, ανάπλαση κτηρίων, 
κέντρα πολιτισμού και μικρά έργα για 
ικανοποίηση των κοινωνικών αναγκών των 
δημοτών.  
 
Ακολούθως, παρουσίασε τα έργα που είναι 
σε εξέλιξη, π.χ. διεύρυνση και βελτίωση 
λεωφόρων, αναβάθμιση Δημοτικής Αγοράς, 
Πλατείας Ελευθερίας και Σολωμού, 
ανέγερση νέου Δημοτικού Μεγάρου. Η κα 
Μαρκέλλα Χατζηδά, Λειτουργός 
Πολεοδομίας παρουσίασε την πορεία 
αναθεώρησης του Τοπικού Σχεδίου 
Λευκωσίας.  
  

 

  
Συγκεκριμένα αναφέρθηκε στη διαδικασία 
αναθεώρησης και τροποποίησης του 
Σχεδίου, τις εργασίες του κοινού 
συμβουλίου, τις εισηγήσεις των Τοπικών 
Αρχών καθώς και τα πορίσματα της 
αξιολόγησης του.  
 
Τέλος, ο Εκτιμητής Ακινήτων και 
Διαχειριστής Έργων Ανάπτυξης, κ. Αντώνης 
Λοΐζου, ανέπτυξε τις προοπτικές της Αγοράς 
Ακινήτων στη Λευκωσία τα επόμενα χρόνια. 
Επεσήμανε τα αδύνατα σημεία της 
πρωτεύουσας σε σχέση με τις άλλες πόλεις, 
ανέπτυξε τις προϋποθέσεις ανάπτυξης της 
Λευκωσίας μέσα από την προσέλκυση του 
τουρισμού, υπηρεσιών, επενδύσεων και την 
προώθηση του πολιτισμού με εκδηλώσεις 
και δρώμενα. 

Κοινή διαπίστωση όλων είναι η ανάγκη 
όπως όλοι οι αρμόδιοι φορείς 
συντονιστούν, ώστε να δημιουργηθεί μια 
ομάδα που προωθεί τα έργα ανάπτυξης 
στην πρωτεύουσα, ώστε η Λευκωσία να 
καταστεί μια σύγχρονη και ανεπτυγμένη 
πόλη. 

Προσφορά στο «Κοινωνικό 
Κατάστημα» του Δήμου και 
του ΣΚΕ Αγίου Αθανασίου  
 
Την πιο ευχάριστη έκπληξη βίωσαν ο 
Δήμαρχος κ. Κυριάκος Χατζηττοφής και οι 
λειτουργοί του προγράμματος του 
«Κοινωνικού Καταστήματος» στο Δήμο 
Αγίου Αθανασίου, αφού η έκκλησή τους για 
στήριξη του θεσμού βρήκε ανταπόκριση 
από τα παιδιά του Δημόσιου Κοινοτικού 
Νηπιαγωγείου Αγίου Αθανασίου, τα οποία 
συνοδευόμενα από τη Διευθύντριά τους κα 
Γεωργία Σεργίου και τις δασκάλες τους, 
φόρτωσαν και πρόσφεραν για τις ανάγκες 
οικογενειών του Δήμου, ένα ολόκληρο Μίνι 
Λεωφορείο με είδη ένδυσης, υπόδησης και 
τρόφιμα. 
 
Ο Δήμαρχος εξέφρασε τη συγκίνησή του 
για τη χειρονομία αυτή των μικρών 
εθελοντών, αφού ήταν οι πρώτοι που 
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πρόσφεραν είδη ανάγκης, δείχνοντας έτσι 
την ευαισθητοποίησή τους προς τους 
συνανθρώπους μας που το έχουν ανάγκη, 
ενώ δεν παρέλειψε να συγχαρεί τη 
Διευθύντρια και τις Νηπιαγωγούς, που στα 
πλαίσια του προγράμματος του Έτους 
Εθελοντισμού το οποίο αναπτύσσουν, 
βρήκαν την ευκαιρία να αποδείξουν πως 
πρώτιστα νοιάζονται για τα παιδιά και τις 
οικογένειες του Δήμου.  
 
Ο Νομπελίστας Χρ. 
Πισσαρίδης, Επίτιμος 
Δημότης Λευκωσίας  
 
Σε Πανηγυρική Συνεδρία του Δημοτικού 
Συμβουλίου την Πέμπτη 3 Μαρτίου 2011 
που πραγματοποιήθηκε στο Δημαρχείο της 
πόλης, στην παρουσία ακαδημαϊκού και 
οικονομικού κόσμου της Λευκωσίας, του 
πρώην Δημάρχου Λέλλου Δημητριάδη, 
καθώς και μελών της οικογενείας του, η 
Δήμαρχος Λευκωσίας Ελένη Μαύρου 
ανακήρυξε τον Νομπελίστα συμπατριώτη 
μας Χριστόφορο Πισσαρίδη σε Επίτιμο 
Δημότη Λευκωσίας. 
 
Η Δήμαρχος Λευκωσίας, παραδίδοντας το 
σχετικό δίπλωμα, αναφέρθηκε στο σκεπτικό 
της ομόφωνης απόφασης του Δημοτικού 
Συμβουλίου της 20ής Ιανουαρίου 2011, 
που αναφέρει ότι η τιμητική αυτή διάκριση 
γίνεται στον οικονομολόγο καθηγητή κ. 
Χριστόδουλο Πισσαρίδη, «για την 
παγκόσμια αναγνώριση του έργου του στον 
τομέα της οικονομίας, τη συνεχή  
 
 
 

 
μακρόχρονη εργασία του, τη συνολική 
επιστημονική και ακαδημαϊκή προσφορά 
του που προβάλλει διεθνώς την ιδιαίτερη 
πατρίδα του, την Κύπρο και την πόλη του, 
τη Λευκωσία». 
 

 
 
Στην ομιλία της, η Δήμαρχος Λευκωσίας, 
μεταξύ άλλων είπε ότι: «Τέτοιες τελετές, 
όπως η σημερινή δεν πραγματοποιούνται 
τακτικά.  
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο συνέρχεται σε 
πανηγυρική συνεδρία σπάνια για να τιμήσει 
σημαντικά πρόσωπα που πρόσφεραν ειδικές 
υπηρεσίες στο νησί και την πόλη μας». Και 
συνέχισε, «για εμάς εδώ στη Λευκωσία, 
θεωρούμε ότι είναι η ελάχιστη τιμή να 
τιμούμε ένα δικό μας άνθρωπο, που έζησε 
στη Λευκωσία, έμαθε τα πρώτα του 
γράμματα και έκανε τα πρώτα βήματά του. 
Την κληρονομιά αυτή την κουβαλά μαζί του 
και δεν ξέχασε την πόλη που γεννήθηκε». 
 
Στην αντιφώνησή του, ο καθηγητής κ. 
Χριστόφορος Πισσαρίδης αναφέρθηκε στις 
παιδικές του αναμνήσεις από τη Λευκωσία, 
στο Ελένειο Δημοτικό Σχολείο και στο 
Παγκύπριο Γυμνάσιο που φοίτησε. 
Αναφέρθηκε επίσης περιληπτικά στις 
μελέτες του για την ανεργία.  
 
Τέλος, ευχαρίστησε τη Δήμαρχο και το 
Δημοτικό Συμβούλιο Λευκωσίας για την 
τιμή που του έκαναν να τον ανακηρύξουν 
Επίτιμο Δημότη Λευκωσίας. Συμπλήρωσε 
μάλιστα, ότι όσα χρόνια κι αν βρίσκεται στο 
εξωτερικό, τη Λευκωσία την έχει πάντα 
στην καρδιά του. 
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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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