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ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΡΓΟ SUSTAIN:
ΠΡΩΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ
Στα πλαίσια της υλοποίησης του έργου
SUSTAIN και σε συνεργασία με την Τοπική
Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων του Νομού
Χίου, πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της
7ης Ιουνίου στο ξενοδοχείο Holiday Inn στη
Λευκωσία, ημερίδα ενημέρωσης των Δήμων
για τα Ευρωπαϊκά Προγράμματα και
ειδικότερα για το πρόγραμμα «Ευρώπη για
τους Πολίτες».

Το περιεχόμενο της ημερίδας αφορούσε την
ενημέρωση των Δήμων και των στελεχών
τους
σχετικά
με
τα
χρηματοδοτικά
εργαλεία, τις δράσεις και τις πρακτικές
προετοιμασίας,
την
υλοποίηση
και
αφομοίωση
των
ευρωπαϊκών
χρηματοδοτικών προγραμμάτων.
Στην

ημερίδα

συμμετείχε

και

11μελής

ομάδα λειτουργών από το Δήμο της Χίου
και τις ΤΕΔΚ Ν. Χίου, ΤΕΔΚ Ν. Σάμου και
ΤΕΔΚ Ν. Λέσβου, από τους οποίους
παρουσιάστηκε και σχετικό υλικό από τη
μέχρι σήμερα εμπειρία τους, καθώς επίσης
και χρήσιμες οδηγίες για την προετοιμασία
των Δήμων στην υποβολή προτάσεων.

Η ημερίδα αυτή εντασσόταν στην ευρύτερη
προσπάθεια που καταβάλλει η Ένωση
Δήμων για την ισότιμη και αποτελεσματική
πρόσβαση των Δήμων στα Προγράμματα
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, από τα οποία
συγχρηματοδοτείται και το έργο SUSTAIN.

Μελλοντικές Δράσεις του Έργου SUSTAIN:
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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Διοργάνωση της Επιτροπής
CIVEX της ΕτΠ στην Κύπρο
Στις 6 και 7 Ιουνίου πραγματοποιήθηκε στη
Λευκωσία η 9η συνεδρίαση της Επιτροπής
CIVEX (Ιθαγένεια, διακυβέρνηση, θεσμικές
και εξωτερικές υποθέσεις) της Επιτροπής
των Περιφερειών (ΕτΠ) και σεμινάριο με
θέμα
"Ο
ρόλος
των
τοπικών
και
περιφερειακών αρχών στην προώθηση της
Ευρωπαϊκής Ιθαγένειας” υπό την προεδρία
του κ. Luc Van den Brande, Προέδρου του
Οργανισμού Διασύνδεσης Φλάνδρας- ΕΕ και
τέως προέδρου της ΕτΠ. Στη συνεδρίαση και
το σεμινάριο συμμετείχαν εκπρόσωποι των
τοπικών και περιφερειακών αρχών των 27
κρατών μελών της ΕΕ και φυσικά τα μέλη
της Κυπριακής Αντιπροσωπείας.

Η συνεδρίαση της CIVEX εξέτασε 4
γνωμοδοτήσεις με θέματα την Έξυπνη
Νομοθεσία, Λιγότερα διοικητικά βάρη για
τους
πολίτες,
Στρατηγική
για
την
αποτελεσματική εφαρμογή του Χάρτη των
Θεμελιωδών
Δικαιωμάτων
και
τη
γνωμοδότηση πρωτοβουλίας της ΕτΠ για το
ευρύτερο
ζήτημα
που
αφορά
την
Καλλιέργεια ενός ευρωπαϊκού πνεύματος
πολυεπίπεδης διακυβέρνησης με εισηγητή
τον ίδιο τον πρόεδρο της CIVEX τον κ. Van
den Brande.
Η συνεδρίαση έκλεισε με επίσκεψη μελέτης
στο Πολυδύναμο Κέντρο Λευκωσίας που
διοργάνωσε η Ένωση Δήμων Κύπρου,
περίπατο στο ιστορικό κέντρο της Λευκωσίας
και διερευνητική επίσκεψη στην ανοικτή
πλέον οδό Λήδρας (πράσινη γραμμή).

6/2011

Σημειώνεται,
ότι
κατά
τη
διάρκεια
εκδήλωσης στις 3 Απριλίου 2008, ο κύριος
χώρος υποδοχής και εκδηλώσεων της ΕτΠ
στις Βρυξέλλες ονομάστηκε «Ανοικτή οδός
Λήδρας», ενώ έχει αναρτηθεί και σχετική
πινακίδα προς τιμήν του σημείου αυτού,
υπενθυμίζοντας
στους
χιλιάδες
καλεσμένους που περνάνε τακτικά από
αυτό το σημείο, ότι οι τοπικοί και
περιφερειακοί άρχοντες επιτυγχάνουν όταν
έχουν την υποστήριξη των τοπικών
κοινωνιών.

Την
επόμενη
μέρα
(7
Ιουνίου)
πραγματοποιήθηκε
στον
ίδιο
χώρο
σεμινάριο με θέμα «Ο ρόλος των Τοπικών
και Περιφερειακών Αρχών στην προώθηση
της ευρωπαϊκής ιθαγένειας». Στόχος του
σεμιναρίου ήταν η ανταλλαγή απόψεων
σχετικά
με
την
πρόοδο
που
έχει
πραγματοποιηθεί σε αυτόν τον τομέα και η
παρουσίαση διαφόρων πτυχών από τις
δράσεις των θεσμικών οργάνων της ΕΕ.
Επιπλέον,
δόθηκε
η
ευκαιρία
να
προσδιοριστεί ο ρόλος των Τοπικών και
Περιφερειακών Αρχών και η συμβολή τους
στην ενίσχυση της ευρωπαϊκής ιθαγένειας
και την αναζωογόνηση της σχέσης μεταξύ
των πολιτών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Το σεμινάριο πραγματοποιήθηκε με τη
συμμετοχή
Ευρωπαίων
ομιλητών
και
εμπειρογνωμόνων
στον
τομέα
της
ιθαγένειας. Ο υπουργός Εσωτερικών της
Κυπριακής
Δημοκρατίας
κ.
Νεοκλής
Συλικιώτης τίμησε με την παρουσία του τις
εργασίες του σεμιναρίου. Στην ομιλία του
υπογράμμισε ότι «Τα δικαιώματα των

2

Τεύχος 69

ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΝΕΑ

Ευρωπαίων πολιτών θα είναι μια από τις
βασικές προτεραιότητες της Κυπριακής
Προεδρίας το δεύτερο μισό του 2012. Η
Ευρωπαϊκή ολοκλήρωση δεν μπορεί να
επιτευχθεί χωρίς ενεργούς πολίτες. Η τοπική
αυτοδιοίκηση πρέπει να είναι ισότιμος
εταίρος
στην
άσκηση
της
δημόσιας
εξουσίας».
Ο κ. Luc Van den Brande στον εισαγωγικό
λόγο του τόνισε ότι «Η έννοια της
Ευρωπαϊκής Ιθαγένειας εξελίσσεται και είναι
ιδιαιτέρως σημαντική για τη διαδικασία
θεμελίωσης ενός ευρωπαϊκού Δήμου». Η
έννοια της ιθαγένειας δεν είναι πλέον
μονοδιάστατη: δίπλα στην εθνική και την
ευρωπαϊκή ιθαγένεια, συνυπάρχουν έννοιες
περιφερειακής, τοπικής και πολιτιστικής
ταυτότητας. Η ενεργός συμμετοχή στον
πολιτικό διάλογο συμβαίνει κατ’ εξοχήν στο
πλησιέστερο επίπεδο προς τον πολίτη. Στα
χωριά, στους Δήμους, τις Πόλεις και τις
Περιφέρειές
μας,
ο
κάθε
πολίτης
ενημερώνεται για τα θέματα που είναι πολύ
σημαντικά για την καθημερινή ζωή και
παίζουν θεμελιώδη ρόλο στην εξεύρεση
αποτελεσματικών
λύσεων
στα
κοινά
προβλήματα». Ο κ. Van den Brande τόνισε
επίσης ότι ο μόνος τρόπος για να
οικοδομηθεί η Ευρώπη είναι η αγαστή και
αποτελεσματική συνεργασία όλων των
συνεμπλεκομένων φορέων με προεξάρχουσα την Περιφ. και Τοπική Αυτοδιοίκηση.

Η Αντιπρόεδρος της ΕΕ κα Viviane Reding
στο
βιντεοσκοπημένο
μήνυμά
της,
επισήμανε ότι «Η Ευρώπη δεν οικοδομείται
μόνο με τη νομοθεσία και τους κανόνες.
Βασίζεται στους ενεργούς πολίτες. Η
Ευρωπαϊκή
Επιτροπή
δεσμεύεται
να
συνεργαστεί στενά με την ΕτΠ και τις
Τοπικές και Περιφερειακές Αρχές».
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Το σεμινάριο επικεντρώθηκε σε ποικίλες
δράσεις των θεσμικών οργάνων και
Τοπικών Αρχών της ΕΕ και διερεύνησε
πρακτικές που κινητοποιούν τις Τοπικές και
Περιφερειακές Αρχές, προκειμένου να
επιτευχθεί η εγγύτητα των πολιτών προς
την Ευρωπαϊκή Ένωση. Συγκεκριμένα έγινε
παρουσίαση
του
Τοπικού
Σχεδίου
Λευκωσίας από τους εμπνευστές του κ.κ.
Λέλλο Δημητριάδη και Mustafa Akinci.
Στην ομιλία του στο Σεμινάριο, ο
Γραμματέας της Ένωσης Δήμων κ. Γ.
Αντωνιάδης, τόνισε ότι «έναν από τους
στόχους της Ένωσης Δήμων αποτελεί και
το να φέρουμε τους Δήμους και τους
Δημότες της Κύπρου πιο κοντά στην
Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό προσπαθούμε να
το κάνουμε ενημερώνοντας τους Δήμους –
μέλη μας για δράσεις της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, διευκολύνοντας τη συμμετοχή
τους σε όσες ευρωπαϊκές δράσεις μπορούν
να συμμετέχουν, αλλά και οργανώνοντας
εμείς, ως Ένωση Δήμων, δράσεις όπως η
σημερινή, οι οποίες απευθύνονται τόσο
στους Δήμους, όσο και στους πολίτες της
Κύπρου».
Αφού παρουσίασε αναλυτικά τα έργα της
Ένωσης
Δήμων
στον
τομέα
της
Ευρωπαϊκής ιθαγένειας (μεταξύ των οποίων
και τα ευρωπαϊκά έργα DECISIVE, SKILLS
και SUSTAIN), ο κ. Αντωνιάδης τόνισε:
«Αυτό για το οποίο θα ήθελα να σας
ενημερώσω, είναι ότι η προσπάθεια
προώθησης των αδελφοποιήσεων στους
Δήμους και τους πολίτες της Κύπρου δεν
τελειώνει για μας με το έργο SUSTAIN. Το
αντίθετο μάλιστα.
Εδώ και μήνες δουλεύουμε για τη συνέχιση
της προσπάθειας αυτής, και την 1η Ιουνίου,
υποβάλαμε σε συνεργασία με τη Συνέλευση
των Περιφερειών της Ευρώπης (AER) μία
πρόταση, και πάλι μέσω των Μέτρων
Στήριξης του προγράμματος «Ευρώπη για
τους Πολίτες». Η πρόταση αυτή είναι η
λογική συνέχεια των έργων DECISIVE και
SUSTAIN. Όπως σας είπα, το έργο
DECISIVE έφερε σε επαφή τους εθελοντές
- πολίτες με τους Δήμους τους και τους
έμαθε να δουλεύουν μαζί για την
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προώθηση της Ευρωπαϊκής Ιθαγένειας. Το
έργο SUSTAIN δίνει τα μέσα και τη γνώση
για την αξιοποίηση της σχέσης αυτής που
δημιουργήσαμε μέσω του πρώτου έργου.
Και το νέο έργο που ελπίζουμε να
χρηματοδοτηθεί, δίνει τα τελευταία δύο
κομμάτια που λείπουν για να ολοκληρωθεί
αυτή
η
προσπάθεια:
α)
αναλυτικές
πληροφορίες για το τι και πώς μπορεί να
χρηματοδοτηθεί από την ΕΕ μια κοινή δράση
ευρωπαϊκών Δήμων και β) πρόσβαση σε
εκατοντάδες πιθανούς εταίρους μέσω του
δικτύου της Συνέλευσης των Περιφερειών
της Ευρώπης.
Όπως μπορείτε να καταλάβετε από όλα
αυτά, για την Ένωση Δήμων Κύπρου, η
προώθηση της ευρωπαϊκής ιθαγένειας δεν
είναι απλά ένας αόριστος στόχος. Εδώ και
χρόνια, δουλεύουμε εντατικά και μεθοδικά,
πάντα σε συνεργασία τόσο με την
Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τον Εκτελεστικό
Οργανισμό Εκπαίδευσης, Οπτικοακουστικών
Θεμάτων και Πολιτισμού (EACEA), τους
οποίους θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε για
τη βοήθειά τους και την πολύτιμη παρουσία
τους εδώ, όσο και με τους πιο ισχυρούς
εταίρους στην Ευρώπη για το θέμα της
Ευρωπαϊκής Ιθαγένειας όπως το Συμβούλιο
Ευρωπαϊκών
Δήμων
και
Περιφερειών
(CEMR) και τη Συνέλευση των Περιφερειών
της Ευρώπης (AER)».
Στο πλαίσιο των εκδηλώσεων του διημέρου
πραγματοποιήθηκε
και
επίσκεψη
στο
Μουσείο
της
Αμμοχώστου,
το
οποίο
βρίσκεται στη Δερύνεια κοντά στην Πράσινη
Γραμμή. Τα μέλη της επιτροπής CIVEX
συναντήθηκαν εκεί με το Δήμαρχο της
Αμμοχώστου, κ. Αλέξη Γαλανό.
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πραγματοποιήθηκε
στις
20
Ιουνίου
συνάντηση του Δημάρχου Λαπήθου κ.
Άθου Ελευθερίου με τον πρόεδρο της
επιτροπής CIVEX της ΕτΠ κ. Van den
Brande. Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε
σε εξαιρετικό κλίμα, ο κ. Van den Brande
έδειξε ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την
κατάσταση των κατεχόμενων Δήμων και
για το Κυπριακό γενικότερα, και εξέφρασε
την επιθυμία του να προβεί εν όψει της
Κυπριακής Προεδρίας, σε συνεργασία με
την Κυπριακή Αντιπροσωπεία στην ΕτΠ, σε
δράσεις που μπορούν να βοηθήσουν στην
επίλυση του Κυπριακού.

Μεγάλο πανευρωπαϊκό
συνέδριο για τις
αδελφοποιήσεις
Από τις 29 Σεπτεμβρίου 2011 μέχρι την 1η
Οκτωβρίου
2011,
το
Συμβούλιο
Ευρωπαϊκών Δήμων
και
Περιφερειών
συνδιοργανώνει με την Ένωση Δήμων της
Πολωνίας και την πόλη του Rybnik, το
μεγαλύτερο Ευρωπαϊκό Συνέδριο για την
ιθαγένεια και τις αδελφοποιήσεις.
Ο σκοπός του Συνεδρίου, το οποίο θα
συγκεντρώσει περισσότερους από 300
εταίρους και φορείς, είναι να αναπτυχθούν
εταιρικές σχέσεις μεταξύ Δήμων, και να
συζητηθεί το μέλλον της ΕΕ, ο ρόλος των
πολιτών, καθώς και το μέλλον του
προγράμματος «Ευρώπη για τους Πολίτες».
Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να
μοιραστούν εμπειρίες, να μάθουν για νέες
πρωτοβουλίες
και
να
προτείνουν
συγκεκριμένες ιδέες για δράσεις.

Συνάντηση Δημάρχου
Λαπήθου με τον πρόεδρο
της επιτροπής CIVEX

Στο Συνέδριο μπορούν να συμμετάσχουν
εκλεγμένοι εκπρόσωποι Δήμων, ανάδοχοι
ευρωπαϊκών έργων και προγραμμάτων και
κάθε άλλος φορέας που δραστηριοποιείται
σε δράσεις που αφορούν τον πολίτη και τις
αδελφοποιήσεις.

Σε συνέχεια της διοργάνωσης της επιτροπής
CIVEX στην Κύπρο, και επί τη ευκαιρία της
έκθεσης «Λάπηθος – Των ονείρων μας γη,
της επιστροφής ελπίδα» που διοργανώθηκε
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις Βρυξέλλες,

Το συνέδριο θα πραγματοποιηθεί στην
πόλη Rybnik της Πολωνίας. Το αναλυτικό
πρόγραμμα, καθώς και όλες οι πρακτικές
πληροφορίες,
είναι
διαθέσιμα
στην
ιστοσελίδα: http://www.rybnik2011.eu/.
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Νέος Αντιπρόεδρος της
Ένωσης Δήμων Κύπρου
ο κ. Σάββας Βέργας
Η Εκτελεστική Επιτροπή της Ένωσης
Δήμων, στην τελευταία συνεδρία της,
προχώρησε στην πλήρωση της θέσης του
Αντιπροέδρου, η οποία παρέμεινε κενή,
μετά την ανακήρυξη του κ. Χρίστου Μέση
ως
Βουλευτή
κατά
τις
πρόσφατες
βουλευτικές εκλογές, καθώς επίσης και των
υπόλοιπων θέσεων στις οποίες είχε ορισθεί
από την Ένωση Δήμων.
Με βάση το Καταστατικό της Ένωσης
Δήμων:
1. Ως νέος Αντιπρόεδρος της Ένωσης έχει
εκλεγεί ο Δήμαρχος Πάφου κ. Σάββας
Βέργας, ο οποίος κατείχε τη θέση του
μέλους της Εκτελεστικής Επιτροπής
2. Η κενωθείσα θέση του μέλους της
Εκτελεστικής Επιτροπής έχει πληρωθεί
με την επιλογή του Δημάρχου Αγίου
Δομετίου κ. Ανδρέα Χατζηλοΐζου.
Επίσης, η Εκτελεστική Επιτροπή της
Ένωσης αποφάσισε όπως:
1. στη
θέση
του
μέλους
της
Αντιπροσωπείας της Κύπρου στην
Επιτροπή των Περιφερειών προτείνει το
Δήμαρχο Μόρφου κ. Χαράλαμπο Πίττα,
ο οποίος ήταν αναπληρωματικό μέλος
και ως αναπληρωτή του προτείνει τον
Δήμαρχο Αγίου Δομετίου κ. Ανδρέα
Χατζηλοΐζου.
2. Ως τρίτο μέλος της Επιτροπής για το
Δημόσιο Διάλογο για την Αναδιάρθρωση
της
Τοπικής
Αυτοδιοίκησης,
που
διεξάγεται υπό την προεδρία του
Υπουργού
Εσωτερικών
κ.
Νεοκλή
Συλικιώτη, ορίσει το νέον Αντιπρόεδρο
της Ένωσης κ. Σάββα Βέργα.

Συμμετοχή Δήμων στο έτος
για την ενεργό γήρανση
Πρόσφατα
τέθηκε
σε
λειτουργία
η
ιστοσελίδα της Ε.Ε. που παρέχει τις
αναγκαίες πληροφορίες για τη συμμετοχή
των ευρωπαϊκών φορέων στις εκδηλώσεις
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του Ευρωπαϊκού Έτους 2012 που θα αφορά
στην
καταπολέμηση
του
κοινωνικού
αποκλεισμού των πολιτών άνω των 60
ετών. Η Ε.Ε. θα υποστηρίξει ενέργειες που
θα αποβλέπουν στην ευαισθητοποίηση των
πολιτών για τη σημασία της ενεργού
γήρανσης, στην προώθηση της ενεργούς
συμμετοχής
των
ηλικιωμένων
στην
κοινωνία, καθώς και στην ενθάρρυνση της
παραμονής τους στην αγορά εργασίας. Για
περισσότερες πληροφορίες:
http://ec.europa.eu/social/ey2012.jsp?lang
Id=el

Ενημερωτικό Δελτίο του
Γραφείου του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου στην Κύπρο
Το γραφείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
στην Κύπρο παρουσίασε πρόσφατα το
ενημερωτικό του δελτίο, το οποίο θα
κυκλοφορεί κάθε μήνα μετά την εβδομάδα
της
ολομέλειας
του
Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου
στο
Στρασβούργο.
Το
ενημερωτικό δελτίο διαιρείται σε τρεις
ενότητες:
1. «Η Επικαιρότητα του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου» περιλαμβάνει νέα της
συνόδου που προηγήθηκε, τρέχοντα
θέματα
που
απασχολούν
την
επικαιρότητα σε ευρωπαϊκό επίπεδο και
τις θέσεις ευρωβουλευτών σχετικά με
αυτά τα θέματα.
2. «Τα τελευταία νέα του Γραφείου του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Κύπρο»
έχουν σκοπό την ενημέρωση του κοινού
σχετικά με δραστηριότητες που έχουν
διοργανωθεί από το Γραφείο του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Κύπρο.
Στις δραστηριότητες περιλαμβάνονται
συνέδρια,
διαλέξεις,
επισκέψεις
σχολείων
και
άλλες
εκδηλώσεις
ενημερωτικού χαρακτήρα.
3. «Επόμενες
δραστηριότητες
του
Γραφείου», οι οποίες περιλαμβάνουν
κάποιες από τις δραστηριότητες και
εκδηλώσεις που έχουν προγραμματιστεί
να γίνουν στο εγγύς μέλλον και στις
οποίες μπορείτε να λάβετε μέρος.
Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να
επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του Γραφείου
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Κύπρο,
στην
εξής
ηλεκτρονική
διεύθυνση:
www.europarl.cy.
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Βραβείο Europa Nostra στη
μελέτη Ενιαίου Ρυθμιστικού
Σχεδίου Λευκωσίας
Σε μια εντυπωσιακή τελετή στο ιστορικό
Μέγαρο
Μουσικής
του
Άμστερνταμ
«Concertgebouw», πραγματοποιήθηκε στις
10 Ιουνίου η τελετή απονομής των
βραβείων της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2011
για την πολιτιστική κληρονομιά – Europa
Nostra, στους είκοσι επτά νικητές.

6/2011

Τενόρος και ο Πρόεδρος της Europa Nostra.
Την τελετή παρακολούθησαν πέραν των
1500 ανθρώπων, μεταξύ των οποίων και η
Πριγκίπισσα
H.R.H.
Margriet
της
Ολλανδίας.

Υποψηφιότητα της
Λευκωσίας ως Πολιτιστικής
Πρωτεύουσας για το 2017
Η Δήμαρχος Λευκωσίας κα Ελένη Μαύρου
παρουσίασε
τα
αποτελέσματα
του
διαγωνισμού
για
το
λογότυπο
της
υποψηφιότητας
της
Λευκωσίας
ως
Υποψήφιας Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της
Ευρώπης για το 2017, σε τελετή που έγινε
ειδικά για το σκοπό αυτό, στις 17 Ιουνίου,
στο Δημαρχείο Λευκωσίας.

Μεταξύ των έξι μεγάλων βραβείων «Grand
prix» που απονεμήθηκαν, βραβεύθηκε το
έργο – μελέτη του Ενιαίου Ρυθμιστικού
Σχεδίου Λευκωσίας, «Η αρχιτεκτονική
κληρονομιά της περιοχής της Νεκρής
Ζώνης στην Εντός των Τειχών πόλη της
Λευκωσίας, Κύπρος».
Η μελέτη ανακηρύχθηκε ομόφωνα από την
κριτική επιτροπή, ως μια σφαιρική και
περιεκτική μελέτη για όλα τα κτίρια που
βρίσκονται στη νεκρή ζώνη που ελέγχεται
από τον ΟΗΕ, στην καρδιά της παλιάς
πόλης. Για την πραγματοποίηση της
εργασίας
υπερπηδήθηκαν
σειρά
προβλημάτων και για την εκτέλεσή της
συμμετείχαν
επιστήμονες
από
την
Ελληνοκυπριακή και την Τουρκοκυπριακή
κοινότητα.
Το έργο είναι ιδιαίτερα σημαντικό λόγω της
δυναμικής του, η οποία μπορεί να βοηθήσει
στην άμβλυνση δυσκολιών μεταξύ των δύο
πλευρών
και
είναι
ένα
εξαιρετικό
παράδειγμα έργου συντήρησης πολιτιστικής
κληρονομιάς σε ένα ευαίσθητο τμήμα της
Ευρώπης.
Τα βραβεία απένειμαν: η Ανδρούλα
Βασιλείου, Ευρωπαία Επίτροπος Παιδείας,
Πολιτισμού, Πολυγλωσσίας και Νεολαίας, ο
Placido
Domingo
παγκοσμίου
φήμης

Η Κριτική Επιτροπή απένειμε πρώτο
βραβείο ύψους €1,000 στον Νίκανδρο
Ιωάννου. Επιπλέον βραβεύθηκαν και τρεις
άλλοι υποψήφιοι, η Βασιλική Σάββα, ο
Κώστας Μάντζαλος και ο Aldo-Kroese
Καϊμάκης, οι οποίοι έλαβαν έπαινο και
βραβείο ύψους €250 έκαστος.
Ο
διαγωνισμός
για
το
λογότυπο
προκηρύχθηκε τον Απρίλιο 2011 και
σύμφωνα με τους όρους της προκήρυξης
του
διαγωνισμού,
οι
ενδιαφερόμενοι
καλούνταν
να
δημιουργήσουν
ένα
λογότυπο, το οποίο να συνδέεται με την
προσωπικότητα της Λευκωσίας ως πόλης
και ως πρωτεύουσας, να έχει την
υπογραφή
«Λευκωσία,
Υποψήφια
Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης» και
να εκπέμπει τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά
της Λευκωσίας.
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Επιπλέον γινόταν αναφορά στο γεγονός ότι
η υποψηφιότητα, θα αποτελέσει προϊόν
συνέργειας μεταξύ Δήμων και Κοινοτήτων
τόσο της Λευκωσίας όσο και άλλων
Επαρχιών.
Δικαίωμα
συμμετοχής
είχε
ο
κάθε
ενδιαφερόμενος, εξαιρουμένων των μελών
της Κριτικής Επιτροπής και ατόμων που
είναι συγγενικά ή συνδέονται με κάποιο
τρόπο μαζί τους. Την Κριτική Επιτροπή
απάρτιζαν οι: Ελένη Μαύρου (πρόεδρος),
Αχιλλέας Κεντώνης, Γιάννης Τουμαζής,
Δημήτρης
Κοκκινόλαμπος
και
Έλενα
Στυλιανού.

Διαπολιτισμική εκπαίδευση
και ανάπτυξη ικανότητας
χειρισμού διαφορετικότητας
Ο Δήμος Λευκωσίας, με την ευκαιρία της
λήξης του Έργου «Εκπαιδευτικά σεμινάρια
για λειτουργούς Τοπικών Αρχών, ΜΚΟ,
Κοινωνικών
Εταίρων,
Ακαδημαϊκών
Ιδρυμάτων και ημικρατικών οργανισμών σε
θέματα διαπολιτισμικής εκπαίδευσης και
ανάπτυξη της ικανότητας χειρισμού της
διαφορετικότητας», πραγματοποίησε στις
23 Ιουνίου ενημερωτική ημερίδα στο
Πολιτιστικό Κέντρο του Δήμου Λευκωσίας
«Παλιά Αγορά Παλλουριώτισσας».

6/2011

Στο χαιρετισμό της Δημάρχου Λευκωσίας
Ελένης Μαύρου έγιναν αναφορές για τις
προκλήσεις που καλείται να αντιμετωπίσει η
Κύπρος ως χώρα υποδοχής μεταναστών.
Επίσης,
υπογραμμίστηκε
η
ανάγκη
συνεργασίας και συνέργειας διαφόρων
φορέων
που
εμπλέκονται
στην
αντιμετώπιση πολύπλοκων ζητημάτων που
σχετίζονται με τους υπηκόους τρίτων
χωρών,
όπως
τη
διαχείριση
της
μετανάστευσης, την κοινωνική ένταξη των
μεταναστών,
την
καταπολέμηση
των
ξενοφοβικών αντιλήψεων και την αποδοχή
της διαφορετικότητας.
Στην εκδήλωση απηύθυναν χαιρετισμούς οι
εταίροι στο Έργο και ο Υπουργός
Εσωτερικών κ. Νεοκλής Συλικιώτης. Στο
πλαίσιο της ημερίδας έγιναν παρουσιάσεις
που περιλάμβαναν τη γενική παρουσίαση
του
Έργου,
την
έρευνα
διάγνωσης
αναγκών, καθώς και εκτενή παρουσίαση
από
δύο
εκπαιδευτές
του
υλικού
εκπαίδευσης που χρησιμοποιήθηκε για τη
διεξαγωγή των σεμιναρίων και για τον
οδηγό που εκπονήθηκε.
Επίσης παρουσιάστηκαν τα αποτελέσματα
του
Έργου
βάσει
της
εξωτερικής
αξιολόγησης που διενεργήθηκε. Τέλος,
έγινε σύντομη επίδειξη της διαδικτυακής
πύλης που δημιουργήθηκε για τις ανάγκες
του εν λόγω Έργου.

Το μηνιαίο ενημερωτικό δελτίο της
Ένωσης Δήμων Κύπρου εκδίδεται
μόνο σε ηλεκτρονική μορφή.

Το Έργο υλοποιήθηκε από την κοινοπραξία
του Δήμου Λευκωσίας, του Δήμου Λεμεσού,
της Αναπτυξιακής Εταιρίας Λάρνακας και
της First Elements Euroconsultants Ltd.
Στην ημερίδα παρευρέθηκαν ο Υπουργός
Εσωτερικών
κ.
Νεοκλής
Συλικιώτης,
εκπρόσωποι των εταίρων της κοινοπραξίας
και εκπρόσωποι διαφόρων οργανισμών της
ομάδας-στόχου.

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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Αντιπροσωπεία του Δήμου
Λαπήθου στις Βρυξέλλες
Αντιπροσωπεία του Δήμου Λαπήθου με
επικεφαλής το Δήμαρχο Λαπήθου κ. Άθω
Ελευθερίου
και
τους
Δημοτικούς
Συμβούλους Βασίλη Μαντράλη, Ελένη
Πιερή, Σούλα Μούρεττου και Δημήτρη
Μηνά, επισκέφθηκε τις Βρυξέλλες στις 2023 Ιουνίου. Η επίσκεψη πραγματοποιήθηκε
με τη βοήθεια του ΑΚΕΛ, στα πλαίσια
φιλοξενίας ομάδας από την Κύπρο στο
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.
Στη
διάρκεια
της
επίσκεψης,
παρουσιάστηκε η Έκθεση Φωτογραφίας του
Δήμου στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και
έγιναν αρκετές συναντήσεις, στις οποίες
δόθηκε η δυνατότητα ανταλλαγής απόψεων
για το Κυπριακό πρόβλημα, παρουσιάστηκε
η σημερινή κατάσταση στην Κύπρο και οι
θέσεις του Δήμου Λαπήθου.

Τα εγκαίνια της Έκθεσης Φωτογραφίας που
έγιναν στο κτίριο Altiero Spinelli, έγιναν
από το Γερμανό Ευρωβουλευτή κο Lothar
Bisky,
Πρόεδρο
της
Ομάδας
της
Ευρωπαϊκής Ενωμένης Αριστεράς / Βόρειας
Πράσινης Αριστεράς (GUE/NGL).
Χαιρετισμούς απηύθυναν ο Ευρωβουλευτής
του ΑΚΕΛ κ. Κυριάκος Τριανταφυλλίδης και
ο Δήμαρχος Λαπήθου κ. Άθως Ελευθερίου.
Όλοι οι ομιλητές αναφέρθηκαν στο
Κυπριακό πρόβλημα και στην κατάσταση
που επικρατεί σήμερα στη Λάπηθο, σαν μια
μικρογραφία
όλων
των
κατεχόμενων
πόλεων και κοινοτήτων της Κύπρου.

6/2011

Ο κ. Α. Ελευθερίου, στο χαιρετισμό του,
αναφερόμενος στο ρόλο που μπορεί να
διαδραματίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση στο
Κυπριακό πρόβλημα, ζήτησε να ισχύσουν
και στην Κύπρο, το Ευρωπαϊκό Δίκαιο και
τα ανθρώπινα δικαιώματα, όπως αυτά
εφαρμόζονται σε όλες τις χώρες μέλη της
Ευρωπαϊκής Ένωσης.
«Σ’ αυτή μας την προσπάθεια και στον
αγώνα που διεξάγουμε ενάντια στην
κατοχή και τη διχοτόμηση της πατρίδας
μας, ζητούμε», ανέφερε, «τη στήριξη και
τη βοήθεια ολόκληρης της ανθρωπότητας
για ευόδωση των δικαίων του αγώνα μας».
Ολοκληρώνοντας ευχαρίστησε το ΑΚΕΛ,
τους Ευρωβουλευτές του, την GUE/NGL,
καθώς και όλους όσοι βοήθησαν για τη
μεταφορά της Έκθεσης στο Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο.

Την
έκθεση
επισκέφθηκαν
αρκετοί
Ευρωβουλευτές, μέλη του προσωπικού του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και άλλοι.
Στα εγκαίνια μεταξύ άλλων παρευρέθηκαν
η
Α.Ε.
κα
Αθηνά
Μαυρονικόλα
–
Δρουσιώτη, Πρέσβειρα της Κυπριακής
Δημοκρατίας στο Βέλγιο, οι Ευρωβουλευτές
κ.κ. Lothar Bisky, Πρόεδρος της GUE/NGL,
Κυριάκος
Τριανταφυλλίδης,
Ελένη
Θεοχάρους, Έλενα Ράπτη, ο κ. Κυριάκος
Μαυρονικόλας,
ο
κ.
Δημήτρης
Αργυρόπουλος, Πρόεδρος της Ελληνικής
Κοινότητας Βρυξελλών, ο κ. Ευάγγελος
Σπανούδης,
Γενικός
Γραμματέας
της
Ελληνικής
Κοινότητας
Βρυξελλών,
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ο Επίσκοπος Νεαπόλεως κ.κ. Πορφύριος, η
κα Χριστιάνα Τζίκα, Υπεύθυνη επαφών με
το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο της Μόνιμης
Αντιπροσωπείας της Κύπρου στην ΕΕ, o κ.
Πανίκος Χάμπας Γ.Γ. της ΕΚΑ, εκπρόσωπος
της Ρωσικής Πρεσβείας, μεγάλη ομάδα
Κυπρίων μελών του ΑΚΕΛ και της ΕΚΑ που
φιλοξενούνταν στις Βρυξέλλες και άλλοι.

του
δημοσιογραφικού
κόσμου,
ξένοι
διπλωμάτες, καθώς και μέλη της κυπριακής
παροικίας. Προβλήθηκε επίσης σύντομη
αγγλόφωνη
ταινία
(με
πολωνικούς
υπότιτλους) η οποία αναφέρθηκε στο
σημαντικό ρόλο της Αμμοχώστου στην
Ιστορία και Οικονομία της Κύπρου και τη
σημερινή τραγωδία της κατεχόμενης πόλης.

Η αντιπροσωπεία είχε συναντήσεις με τον
κ. Luc Van den Brande, Πρόεδρο της
Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων και
Ιθαγένειας της Επιτροπής των Περιφερειών
της ΕΕ, τον κ. Lothar Bisky, Πρόεδρο της
GUE/NGL, την κα Μπάρμπρ Ντε Μπρουν,
Ευρωβουλευτή του Σιν Φειν Ιρλανδίας, τον
κ.
Τρεμόπουλο,
Ευρωβουλευτή
των
Πρασίνων,
Μέλος
της
Επιτροπής
Περιφερειακής Ανάπτυξης και τον κ.
Μιχαήλ Οικονομίδη της Γενικής Διεύθυνσης
Διεύρυνσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Χαιρετισμό
στους
προσκεκλημένους
απηύθυναν η Πρέσβης της Δημοκρατίας
στην Πολωνία, κα Πόπη Αβράαμ, ο
Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας
Πολωνίας-Κύπρου κ. Andrzej Galazewski
και ο Δήμαρχος Αμμοχώστου, κ. Αλέξης
Γαλανός.

Εγκαίνια φωτογραφικής
έκθεσης και επαφές του κ.
Α. Γαλανού στη Βαρσοβία
Αντιπροσωπεία του Δήμου Αμμοχώστου, με
επικεφαλής το Δήμαρχο, κ. Αλέξη Γαλανό,
επισκέφθηκε τη Βαρσοβία μεταξύ 8 – 10
Ιουνίου
για
επαφές
με
Πολωνούς
Αξιωματούχους, ενόψει της επερχόμενης
Πολωνικής Προεδρίας της ΕΕ (01 Ιουλίου31
Δεκεμβρίου
2011).
Σκοπός
της
επίσκεψης, ήταν να ενημερωθεί η πολωνική
πολιτική ηγεσία και να ευαισθητοποιηθεί
περαιτέρω η πολωνική κοινή γνώμη για το
δράμα
της
κατεχόμενης
πόλης
της
Αμμοχώστου.
Στα πλαίσια της επίσκεψης του Δημάρχου
Αμμοχώστου, διοργανώθηκε στη Βαρσοβία,
στις 9 Ιουνίου, στο γνωστό Παλάτι
«Prymasowski»,
στο
κέντρο
της
πρωτεύουσας, φωτογραφική έκθεση με
θέμα: «Αμμόχωστος: Μια ευρωπαϊκή πόλη
φάντασμα».
Στην έκθεση παρεβρέθησαν εκπρόσωποι
της
κυβέρνησης,
του
πολωνικού
κοινοβουλίου, του ακαδημαϊκού κόσμου,

Ο κ. Γαλανός αναφέρθηκε εκτενώς στην
ιστορία της πόλης, στην καταστροφή της
Αμμοχώστου από την Τουρκία και την
παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων
των νομίμων κατοίκων της πόλης από την
Τουρκία.
Τόνισε την ανάγκη για άμεση εφαρμογή
από
την
Τουρκία
των
συναφών
Ψηφισμάτων του ΟΗΕ και του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου σχετικά με την επιστροφή της
πόλης στους νόμιμους κατοίκους της,
καθώς και την ανάγκη συμμόρφωσης της
Τουρκίας με τις υποχρεώσεις της έναντι της
Κύπρου, ενόψει της ευρωπαϊκής της
πορείας στην ΕΕ.
Ο Πολωνός Βουλευτής κ. Galazewski σε
χαιρετισμό του ανέφερε ότι τα Βαρώσια
έχουν ονομαστεί «πόλη φάντασμα» αφού
σήμερα είναι πόλη ερειπίων, αρουραίων και
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ερπετών. Πρόσθεσε ότι η Αμμόχωστος
αποτελεί εικόνα «αδυναμίας» του ΟΗΕ και
των Ευρωπαϊκών θεσμών ενώ επεσήμανε
πως η Κύπρος, η οποία τον προσεχή χρόνο
θα αναλάβει την Προεδρία της ΕΕ, είναι
διαιρεμένη και ένα μέρος της κατέχεται από
την Τουρκία – χώρα η οποία προσδοκεί να
γίνει κράτος-μέλος της ΕΕ.
Ο κος Galazewski τόνισε επίσης ότι, παρόλο
που το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προβαίνει
σε εκκλήσεις στην Τουρκία να τερματίσει
την κατοχή και να εξεύρει μια λύση του
προβλήματος που αντιμετωπίζουν οι δύο
κοινότητες που ζουν στο νησί, η κατάσταση
δεν έχει αλλάξει.
«Οι κάτοικοι της Βαρσοβίας ξέρουν τι
σημαίνει
χάσιμο
του
σπιτιού
στην
αγαπημένη πόλη και πώς το νοσταλγεί
κανείς», πρόσθεσε ο κος Galazewski, ο
οποίος ευχήθηκε στους κάτοικους των
Βαρωσίων την επιστροφή στην πόλη τους
σύντομα και διαβεβαίωσε τον Δήμαρχο της
Αμμοχώστου ότι «ως Πρόεδρος της
Κοινοβουλευτικής Ομάδας Πολωνίας και
Κύπρου,
θα
κάνει
ό,τι
μπορεί
να
δημιουργηθούν
καλές
συνθήκες
για
επανένωση των δύο κοινοτήτων της
Κύπρου
–
των
Ελληνοκυπρίων
και
Τουρκοκυπρίων».
Κατά τη διάρκεια της παραμονής του στη
και
η
Βαρσοβία,
ο
κ.
Γαλανός
αντιπροσωπεία του Δήμου είχε συναντήσεις
με υψηλόβαθμα στελέχη του Υπουργείου
Εξωτερικών, τον Υφυπουργό παρά τω
Προέδρω της Πολωνίας, Γερουσιαστές,
Βουλευτές και δημοσιογράφους.
Κατά τις επαφές του, ο κ. Γαλανός
ενημέρωσε εκτενώς τους συνομιλητές του
για την κατάσταση στην οποία βρίσκεται
σήμερα
η
Αμμόχωστος,
τα
σχετικά
ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας του
ΟΗΕ και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, τις
διάφορες πρωτοβουλίες και ενέργειες του
Δήμου, καθώς επίσης και για την πρόταση
του Πρόεδρου της Δημοκρατίας για
επιστροφή
της
Αμμοχώστου
στους
νόμιμους κατοίκους της.
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Εκδήλωση τιμής για
Aμμοχωστιανούς
καλλιτέχνες
Σε
μια
ξεχωριστή
εκδήλωση
που
πραγματοποιήθηκε στις 24 Ιουνίου στον
Πολυχώρο Πολιτισμού «Παλιά Ηλεκτρική»
στην Πάφο, ο Δήμος Αμμοχώστου απένειμε
μεταθανάτιες
τιμές
σε
τέσσερις
Aμμοχωστιανούς καλλιτέχνες: τον Άντη
Χατζηαδάμου, το Γεώργιο Φάνο, τη Θράκη
Ρωσσίδου Τζόοουνς και τον Κυριάκο Κούλη,
που μετά την τουρκική εισβολή το 1974 και
τον εκτοπισμό τους διέμεναν στην Πάφο.

Η εκδήλωση άρχισε με προβολή ταινίας για
την Αμμόχωστο, ενώ ακολούθησε σύντομο
καλωσόρισμα του Προέδρου της Επιτροπής
Πολιτιστικών Εκδηλώσεων του Δήμου
Αμμοχώστου κ. Παναγιώτη Κακούρα.
Ο Δήμαρχος Αμμοχώστου κ. Αλέξης
Γαλανός, στο δικό του χαιρετισμό εξέφρασε
την ελπίδα για σύντομη επιστροφή και για
πραγματοποίηση παρόμοιων εκδηλώσεων
στη γενέθλια γη της Αμμοχώστου.
Στη συνέχεια, ο Αμμοχωστιανός ζωγράφος
Ερύμανθος Χριστοφή, παρουσίασε με ένα
μοναδικό τρόπο το έργο των τιμώμενων
καλλιτεχνών, ενώ ο γνωστός λαϊκός
ποιητής
Πρόδρομος
Ανδρέου
κατασυγκίνησε το κοινό απαγγέλλοντας ένα
ποίημά του ειδικά αφιερωμένο στους
τέσσερις τιμώμενους καλλιτέχνες.
Ακολούθως,

ο

Δήμαρχος

Αμμοχώστου
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επέδωσε
αναμνηστικές
πλακέτες
σε
συγγενικά
πρόσωπα
των
τιμώμενων
καλλιτεχνών, οι οποίοι με τη σειρά τους
εξέφρασαν τις ευχαριστίες τους προς το
Δήμαρχο και το Δημοτικό Συμβούλιο
Αμμοχώστου για την πραγματοποίηση της
εκδήλωσης αυτής.
Τέλος, η Χορωδία του Δήμου Αμμοχώστου
που
συμμετείχε
στο
πρόγραμμα,
κατενθουσίασε τους παρευρισκόμενους με
την όλη παρουσία της, υπό τη διεύθυνση
του μαέστρου και συνθέτη Νίκου Βήχα.
Ο Δήμος Αμμοχώστου ευχαριστεί δημόσια
το Δήμαρχο και το Δημοτικό Συμβούλιο
Πάφου για τη δωρεάν παραχώρηση του
θαυμάσιου Πολυχώρου Πολιτισμού «Παλιά
Ηλεκτρική», καθώς και τις Πολιτιστικές
Υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας και
Πολιτισμού για την επιχορήγηση της
εκδήλωσης.

6/2011

πρόγραμμα
Αειφόρος
Ανάπτυξη
και
Ανταγωνιστικότητα από το Ευρωπαϊκό
Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης με άξονα
προτεραιότητας ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ
ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΤΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ
και ειδικό στόχο ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ
ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ.
Το Δημοτικό Θέατρο κατασκευάστηκε την
περίοδο 1948 - 1949 και λειτουργούσε για
χρόνια ως κινηματοθέατρο. Το 1986, μετά
την
παραχώρησή
του
στο
Δήμο,
διαμορφώθηκε ως θέατρο και με αυτή τη
χρήση λειτουργεί μέχρι σήμερα. Είναι
χαρακτηριστικό δείγμα αρχιτεκτονικής του
1950 με σημαντική ιστορική αξία και ήταν
από τις πρώτες κινηματογραφικές αίθουσες
της πόλης. Σήμερα το Παττίχειο Δημοτικό
Θέατρο είναι το μεγαλύτερο κλειστό θέατρο
της επαρχίας Λεμεσού, με χωρητικότητα
740 ατόμων.

Ανακαίνιση του Παττίχειου
Δημοτικού Θεάτρου στη
Λεμεσό

Η αναβάθμιση του Θεάτρου, μεταξύ άλλων
θα ενισχύσει την κοινωνική και πολιτιστική
υποδομή, με στόχο τη συνέχιση της
δραστηριοποίησης.
Με
την
πλήρη
ανακατασκευή του, θα διασφαλιστεί η
Στις 2 Ιουνίου πραγματοποιήθηκε στο
ασφαλής λειτουργία και η άνετη χρήση του
Δημοτικό Μέγαρο Λεμεσού, η τελετή
από τους χρήστες και τους θεατές.
υπογραφής των συμβολαίων εκτέλεσης του
Έργου της Ανακαίνισης του Παττίχειου
Οι εργασίες ανακαίνισης του Παττιχείου
Δημοτικού Θεάτρου στη Λεμεσό με την
Δημοτικού
Θεάτρου
στη
Λεμεσό
εταιρεία VERT & BLANC CONSTRUCTIONS
εκτελούνται σε δύο φάσεις:
Ltd.

Το έργο έχει ενταχθεί στην προγραμματική
περίοδο 2007 - 2013, στο επιχειρησιακό

Α) Η Φάση Α, η οποία έχει ήδη
ολοκληρωθεί έναντι κόστους περίπου 3εκ.,
περιλαμβάνει:
• Κατασκευή νέας σκηνής, καμαρινιών,
αποθηκευτικών
χώρων
και
χώρων
υγιεινής,
συμπεριλαμβανομένης
κατεδάφισης των υφισταμένων.
• Εξοπλισμό της σκηνής.
• Ηλεκτρολογική
και
μηχανολογική
εγκατάσταση.
• Μπογιατίσματα
και
μονώσεις
υφιστάμενου κτιρίου.
• Χώρο για ορχήστρα.
• Πρόνοιες για ανελκυστήρες στο χώρο της
σκηνής.
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Β) Η Φάση Β, η οποία υπογράφεται έναντι
κόστους
€
2.568.000
συν
ΦΠΑ,
περιλαμβάνει:
• Στατικές ενισχύσεις της οροφής και του
κτιρίου.
• Ανακατασκευή
μεταλλικής
στέγης,
ψευδοταβάνων, οροφής, επενδύσεων
τοίχων.
• Ακουστικό σχεδιασμός του κτιρίου.
• Ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις.
• Αντικατάσταση δαπέδων αίθουσας και
καθισμάτων.
• Εγκατάσταση ηχητικού συστήματος.
• Δημιουργία αίθουσας εκδηλώσεων και
διαλέξεων στο 2ο όροφο.

6/2011

προσφορά της McDonald’s Κύπρου θα
βοηθήσει στον καθαρισμό των μεγάλων
δρόμων της πόλης. Αναφέρθηκε επίσης στη
μεγάλη και σημαντική προσφορά σε
πολλούς άλλους τομείς της McDonald’s
Κύπρου.

Η Φάση Β του έργου αναμένεται να
αποπερατωθεί σε ένα χρόνο από την
ημερομηνία έναρξής της.

Η ΜcDonald’s Κύπρου για
την καθαριότητα των
δρόμων της Λεμεσού
Στις 27 Ιουνίου, στο εστιατόριο McDonald’s
που βρίσκεται στη λεωφόρο Αρχ. Μακαρίου
Γ’ στη Λεμεσό, έγινε η τελετή παράδοσης
της μηχανής καθαρισμού των δρόμων,
TRILO SU60 VACUUM UNIT στο Δήμο
Λεμεσού.
Η κα Μενελάου έδωσε την υπόσχεση πως η
McDonald’s Κύπρου δεν θα σταματήσει
ποτέ να δίνει πίσω στην κοινωνία, αφού
αυτό είναι γραμμένο στο βαθύ DNA των
εστιατορίων McDonald’s Κύπρου.

Εκδήλωση για τη Διεθνή
Ημέρα του Παιδιού

Στην τελετή παρευρέθηκε ο Δήμαρχος
Λεμεσού, κ. Ανδρέας Χρίστου, ο οποίος
παρέλαβε τη μηχανή καθαρισμού από τη
Διευθύντρια Μάρκετινγκ της McDonald’s
Κύπρου, κα Έλενα Μενελάου.
Ο

Δήμαρχος

Λεμεσού

δήλωσε

πως

η

Ο Δήμος Κερύνειας τίμησε και φέτος τη
Διεθνή Ημέρα του Παιδιού, με εκδήλωση
που πραγματοποίησε στις 2 Ιουνίου, στους
κήπους του προσωρινού Δημαρχείου (παρά
το οδόφραγμα Λήδρα Πάλας). Στην
εκδήλωση υπήρχε dj για μουσική και χορό,
ταχυδακτυλουργός,
αγγειοπλάστης,
φουσκωτό,
επιτραπέζια
παιγνίδια
και
Σε
όλα
τα
παιδιά
ζωγραφική.
προσφέρθηκαν εδέσματα.
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ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΕΠΑΦΕΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ
• Ένωση Δήμων Κύπρου
Τελ: +357 22 445170
Φαξ: +357 22 677230
e-mail: endeky@cytanet.com.cy
http://www.ucm.org.cy/
Γραφείο Βρυξελλών
Τελ: +32 2 213 8110
Φαξ: +32 2 213 8111
e-mail: brussels@ucm.org.cy
• Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου της Κυπριακής
Δημοκρατίας
http://www.cyprus.gov.cy
• 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://eurlex.europa.eu/JOIndex.do?ihmlang=el
• Σύνοψη της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας
http://europa.eu/scadplus/scad_el.htm
• Δίκτυο πληροφόρησης για την ΕΕ

http://ec.europa.eu/europedirect/index_el.htm

• Ιστορικά αρχεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης

http://www.iue.it/ECArchives/EN/Index.shtml

• Το Δελτίο της Ευρωπαϊκής Ένωσης
http://europa.eu/bulletin/el/welcome.htm
• Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
http://curia.eu.int/el/index.htm
• Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή
http://eesc.europa.eu/index_el.asp
• Ο Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής
http://www.ombudsman.europa.eu/home/e
l/default.htm
• ΓΔ Περιφερειακής Πολιτικής
http://ec.europa.eu/comm/regional_policy/i
ndex_en.htm
• Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος
http://ec.europa.eu/dgs/environment/index
_el.htm
• ΓΔ Υγείας και Προστασίας του Καταναλωτή
http://ec.europa.eu/comm/health/index_el.htm

• Ευρωπαϊκά Προγράμματα
http://ec.europa.eu/grants/index_en.htm
• Διδυμοποιήσεις Πόλεων
http://www.twinning.org/

• Ενταξιακή πορεία της Τουρκίας
http://ec.europa.eu/enlargement/candidate
-countries/turkey/index_en.htm
• Σχέσεις της ΕΕ με την Τουρκοκυπριακή
κοινότητα:
http://ec.europa.eu/enlargement/turkish_c
ypriot_community/index_en.htm

ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΝΕΑ
Μηνιαίο Ενημερωτικό Δελτίο της
Ένωσης Δήμων Κύπρου
Υπεύθυνος Έκδοσης: Γιάννης Αντωνιάδης
Υπεύθυνος Ύλης: Φάνης Παντελογιάννης

Συνδρομές και Επικοινωνία:

http://www.ucm.org.cy/

