
 

 

 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΡΓΟ SUSTAIN: 
ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΟΜΩΝΑ  
 
Έχοντας πλέον συμπληρώσει τα τρία 
τέταρτα του χρόνου υλοποίησης του έργου 
SUSTAIN, και έχοντας πραγματοποιήσει τις 
τέσσερεις από τις έξι κύριες δράσεις του 
έργου, ο εμπειρογνώμονας της ΤΕΔΚ Χίου, 
κ. Β. Κάμπουρας ήταν σε θέση να κάνει μια 
σειρά προτάσεων και εισηγήσεων με στόχο 
την βελτίωση της υφιστάμενης κατάστασης 
και την αύξηση της αποτελεσματικότητας 
των Δήμων στην αξιοποίηση των 
αδελφοποιήσεων και άλλων ευρωπαϊκών 
προγραμμάτων.  

 
 

Σύμφωνα λοιπόν με τον κ. Κάμπουρα, παρά 
τις όποιες δυσκολίες και εμπόδια που 
αντιμετωπίζουν οι Δήμοι της Κύπρου 
σύμφωνα με τους συμμετέχοντες, 
παρατηρήθηκε έντονα το ζωηρό 
ενδιαφέρον, τόσο των ιδίων όσο και των 
Δήμων τους για συμμετοχή σε 
αδελφοποιήσεις και άλλα ευρωπαϊκά 
προγράμματα.  
 
Ενόψει των πιο πάνω και των όσων 
σημειώθηκαν στην πρώτη φάση του έργου 
SUSTAIN, ο εμπειρογνώμονας κρίνει  
 

 
σκόπιμο αφενός μεν να δημιουργηθεί ένα 
πακέτο εργαλείων στα πλαίσια που αυτό 
μπορεί να λειτουργήσει και να υποστηριχθεί 
από την Ένωση Δήμων, αφετέρου δε, να 
καταβληθεί προσπάθεια καθοδήγησης των 
Δήμων της Κύπρου για εφαρμογή μιας 
τυποποιημένης διαδικασίας συμμετοχής και 
υλοποίησης Ευρωπαϊκών προγραμμάτων, η 
οποία στο βαθμό που ακολουθείται θα 
εξασφαλίζει την επιτυχία και την αποκόμιση 
του μέγιστου δυνατού οφέλους των 
ενδιαφερομένων. Τη διαδικασία αυτή θα 
ενισχύσουν και θα αλληλοστηρίζουν τα 
εργαλεία που υλοποιούνται ή αναμένεται να 
παραχθούν στα πλαίσια του έργου 
SUSTAIN όπως αυτά περιγράφονται 
συνοπτικά παρακάτω:  
 
• Ανάπτυξη εργαλείου intranet. Στην 

ανάπτυξη του συγκεκριμένου εργαλείου 
αναφερθήκαμε αναλυτικά στο 
προηγούμενο τεύχος των Δημοτικών 
Νέων. Όπως τονίσαμε, το εργαλείο 
intranet δεν είναι τίποτα άλλο παρά ένα 
εσωτερικό τμήμα της ιστοσελίδας της 
Ένωσης Δήμων στο οποίο θα έχουν 
δυνατότητα πρόσβασης μόνο 
εγγεγραμμένοι χρήστες από τους 
Δήμους. Στο εσωτερικό αυτό δίκτυο θα 
αναρτώνται σταδιακά αναζητήσεις 
εταίρων, εκτελεσμένα έργα που 
θεωρούνται καλές πρακτικές, οδηγοί και 
λοιπά χρήσιμα πληροφοριακά στοιχεία.  
 

 

 
Μελλοντικές Δράσεις του Έργου SUSTAIN: 

 

Οκτώβριος: Τρίτο εκπαιδευτικό σεμινάριο – Βρυξέλλες 

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

Νοέμβριος: Δράση ενημέρωσης 

Δεκέμβριος: Έκθεση αξιολόγησης 
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• Σύνταξη ενός ηλεκτρονικού οδηγού 

καλών πρακτικών και επιτυχημένης 
εφαρμογής και αξιοποίησης του 
προγράμματος «Ευρώπη για τους 
πολίτες». Ο εν λόγω οδηγός θα 
αποτελέσει μόνιμο σημείο αναφοράς 
τόσο στους συμμετέχοντες Δήμους και 
δημοτικούς υπαλλήλους των Δήμων 
στην Ελλάδα και την Κύπρο που 
συμμετέχουν στο έργο, όσο και σε όλους 
όσους θα θελήσουν στο μέλλον να 
συμμετάσχουν στο πρόγραμμα «Ευρώπη 
για τους πολίτες». 

• Δημοσίευση ετήσιου οδηγού ευρωπαϊκών 
προγραμμάτων. Ο οδηγός αυτός ήδη 
συντάσσεται από το γραφείο Βρυξελλών 
από το 2007, αλλά πλέον θα υπάρχει η 
δυνατότητα συνεχούς αναβάθμισης και 
επικαιροποίησής του.  

• Ενεργοποίηση διαδημοτικού δικτύου 
στελεχών (και όχι μόνο) ευρωπαϊκών 
προγραμμάτων. Το δίκτυο αυτό 
λειτουργούσε παλαιότερα στα πλαίσια 
της Ένωσης Δήμων Κύπρου και 
προτείνεται να ανασυσταθεί και να 
ενεργοποιηθεί ξανά. Στόχος είναι η 
αλληλοϋποστήριξη των μελών του, η 
διαρκής καταγραφή των στόχων, των 
προβλημάτων αλλά και των ευκαιριών 
που δημιουργούνται. Το προτεινόμενο 
δίκτυο θα μπορεί κάλλιστα να 
υποστηριχθεί από το σύστημα intranet 
και σταδιακά να εντοπίσει και να 
αξιοποιήσει συνέργειες και πιθανές 
συνεργασίες εφόσον οργανωθεί και 
λειτουργήσει σε τακτική βάση υπό τη 
σκέπη του επιστημονικού προσωπικού 
της Ένωσης Δήμων. 

• Σύνταξη από τους Δήμους (με παροχή 
βοήθειας, οδηγών εκτέλεσης και έτοιμων 
παραδειγμάτων) μίνι επιχειρησιακών 
σχεδίων πενταετίας για τον 
προγραμματισμό τους και τους στόχους 
τους όσον αφορά τις αδελφοποιήσεις και 
άλλα ευρωπαϊκά προγράμματα. 

• Υποστήριξη σύνταξης προτάσεων προς 
τους Δήμους που δεν έχουν εμπειρία και 
περαιτέρω υποστήριξη βήμα-βήμα μέχρι 
να εκτελεστεί ένας πλήρης κύκλος 
ευρωπαϊκού έργου.  

 

 

 
• Δημιουργία σε επόμενο στάδιο 

(χρηματοδοτική περίοδος 2014-2020) 
οδηγού ορολογίας και ‘things to do or 
not to do’ υποβολής, διαχείρισης και 
εκτέλεσης έργων. 

• Καταγραφή του εξειδικευμένου 
προσωπικού (πχ στους θεματικούς 
τομείς IT, περιβάλλον, e-health κλπ) 
και αξιοποίησή του σε ευρύτερες 
συνεργασίες μεταξύ των Δήμων. 

• Αυτοματοποίηση & τυποποίηση της 
Διαδικασίας Συμμετοχής και 
Αξιοποίησης Ευρωπαϊκών 
Προγραμμάτων από τους Δήμους στα 
παρακάτω βήματα: 
1. Βήμα 1ο: Ετοιμασία Επιχειρησιακού 

Σχεδίου 
2. Βήμα 2ο: Εύρεση προσκλήσεων, 

εύρεση/σχεδιασμός & αξιολόγηση 
προτάσεων με βάση τις ανάγκες και 
λήψη απόφασης για συμμετοχή 

3. Βήμα 3ο: Υλοποίηση δράσης 
4. Βήμα 4ο: Αξιοποίηση 

αποτελεσμάτων 
 
Η αναλυτική περιγραφή των τεσσάρων 
βημάτων της διαδικασίας έχει καταγραφεί 
από τον εμπειρογνώμονα στην 
«Προκαταρκτική έκθεση αποτύπωσης 
υφιστάμενης κατάστασης των Δήμων της 
Κύπρου σχετικά με την αξιοποίηση των 
αδελφοποιήσεων και άλλων ευρωπαϊκών 
προγραμμάτων», η οποία έχει αναρτηθεί 
στο intranet του έργου SUSTAIN. 
  

 
 

Αξίζει να αναφερθεί ότι το σύνολο σχεδόν 
των προτάσεων και εισηγήσεων του 
εμπειρογνώμονα του έργου SUSTAIN 
έχουν όχι μόνο υιοθετηθεί, αλλά και έχει 
ήδη δρομολογηθεί η υλοποίησή τους. Έτσι, 
έως το τέλος του έτους οπότε και 
ολοκληρώνεται το έργο SUSTAIN, οι Δήμοι 
της Κύπρου και του Βορείου Αιγαίου 
αναμένεται να έχουν στη διάθεσή τους, μια 
πλήρη φαρέτρα από εργαλεία για την 
αξιοποίηση των αδελφοποιήσεων και 
άλλων Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων.  
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Ευρωπαϊκή χρηματοδότηση 
δράσεων για τη νεολαία 
 
Το Ευρωπαϊκό 
πρόγραμμα «Νεολαία εν 
δράσει», καλύπτει νέους 
ηλικίας μεταξύ 13-30 
χρόνων και αποσκοπεί να 
αναπτύξει τη συνεργασία 
στον τομέα της νεολαίας στην ΕE, με την 
προώθηση της ενεργού συμμετοχής των 
νέων ως πολιτών γενικότερα και ως 
ευρωπαίων πολιτών ειδικότερα, την 
ανάπτυξη της αλληλεγγύης και της 
ανεκτικότητας μεταξύ των νέων, την 
ενίσχυση της αμοιβαίας κατανόησης μεταξύ 
των νέων σε διάφορες χώρες, τη βελτίωση 
της ποιότητας των συστημάτων που 
υποστηρίζουν τις δραστηριότητες των νέων, 
την ανάπτυξη των δυνατοτήτων των 
οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών 
στον τομέα της νεολαίας και την ανάπτυξη 
της ευρωπαϊκής συνεργασίας στον τομέα της 
νεολαίας.  
 
Στα πλαίσια αυτού του προγράμματος, η 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε πρόσκληση 
υποβολής προτάσεων για την υποστήριξη 
προγραμμάτων Περιφερειακών ή Τοπικών 
Αρχών, ΜΚΟ και ιδιωτικών πρωτοβουλιών 
εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, με θέμα τη 
νεολαία. Η εν λόγω πρόσκληση υποστηρίζει 
δραστηριότητες όπως οι ανταλλαγές νέων, ο 
εθελοντισμός νέων στο εξωτερικό και η 
συνεργασία των νέων. Η προθεσμία 
υποβολής των αιτήσεων είναι η 3η 
Νοεμβρίου 2011. Η υλοποίηση των 
επιλέξιμων έργων πρέπει να αρχίσει μεταξύ 
της 1ης Μαρτίου 2012 και 1ης Σεπτεμβρίου 
2012 και να έχει μέγιστη διάρκεια 24 μήνες. 

 
Ο εν λόγω μηχανισμός στοχεύει στην 
ενθάρρυνση συνεργειών και την ανάπτυξη 
συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής (μέσω του Εκτελεστικού 
Οργανισμού Εκπαίδευσης, Οπτικοακου-
στικών Θεμάτων και Πολιτισμού) και των 
ποικίλων φορέων που δραστηριοποιούνται 
στον τομέα της νεολαίας.  
 

 
Οι σχεδιαζόμενες δράσεις κατατείνουν στη 
συγκέντρωση και αξιοποίηση πόρων και 
πρακτικών με στόχο τη μεγιστοποίηση του 
αντίκτυπου του προγράμματος και την 
αύξηση του αριθμού των δικαιούχων. Οι 
ειδικοί στόχοι των ανωτέρω συμπράξεων 
είναι:  
• να αναπτύξουν τις ικανότητές τους ως 

ενεργών φορέων στον τομέα της 
νεολαίας, που θα παρέχουν ευκαιρίες 
άτυπης εκπαίδευσης σε νέους 
ανθρώπους και σε οργανωτές 
δραστηριοτήτων για νέους 

• να ενθαρρύνουν τη συμμετοχή 
περιφερειών, Δήμων, φορέων της 
κοινωνίας των πολιτών και φορέων που 
δραστηριοποιούνται στον τομέα της 
εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, σε 
δραστηριότητες σχετικές με την 
ευρωπαϊκή νεολαία και την άτυπη 
εκπαίδευση  

• να προωθήσουν την ανάπτυξη βιώσιμων 
δικτύων, την ανταλλαγή βέλτιστων 
πρακτικών, καθώς και την αναγνώριση 
των άτυπων μορφών εκπαίδευσης. 

 
Θα προτιμηθούν σχέδια που 
ανταποκρίνονται περισσότερο στις 
ακόλουθες μόνιμες προτεραιότητες του 
προγράμματος «Νεολαία σε δράση»: η 
συμμετοχή των νέων, η πολιτισμική 
πολυμορφία, η ευρωπαϊκή ιθαγένεια και η 
ένταξη νέων με λιγότερες ευκαιρίες.  

 
Ο συνολικός προϋπολογισμός που 
διατίθεται για τη συγχρηματοδότηση 
σχεδίων στο πλαίσιο της εν λόγω 
πρόσκλησης υποβολής προτάσεων 
εκτιμάται σε 2.300.000 ευρώ. Η μέγιστη 
επιχορήγηση που διατίθεται για κάθε 
επιμέρους σχέδιο δεν υπερβαίνει τα 
100.000 ευρώ. Η χρηματοδοτική ενίσχυση 
εκ μέρους του Οργανισμού δεν θα καλύπτει 
ποσοστό μεγαλύτερο του 50% επί του 
συνόλου των επιλέξιμων δαπανών του 
σχεδίου.  
 
Για περισσότερες πληροφορίες: 
http://eacea.ec.europa.eu/youth/funding/
2011/call_action_4_6_en.php 
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Διαβούλευση με αντικείμενο 
τη μείωση των εκπομπών 
βιομηχανικών αερίων 
  
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δρομολόγησε 
δημόσια διαβούλευση με αντικείμενο την 
ενίσχυση των μέτρων μείωσης των 
εκπομπών φθοριούχων αερίων, μιας ομάδας 
βιομηχανικών αερίων, τα οποία συντελούν 
σε εξαιρετικά μεγάλο βαθμό στην 
υπερθέρμανση του πλανήτη.  
 
Μια ανασκόπηση της Επιτροπής καταλήγει 
στο συμπέρασμα ότι ο ισχύων κανονισμός 
της ΕΕ για τα φθοριούχα αέρια 
(«φθοραέρια») έχει σημαντικό αντίκτυπο 
αλλά εάν δεν ληφθούν και άλλα μέτρα, οι 
εκπομπές αναμένεται να παραμείνουν 
μακροπρόθεσμα στα σημερινά επίπεδα.  
 

 
 
Στην ανασκόπηση διαπιστώνεται ότι 
υπάρχουν μεγάλα περιθώρια για περαιτέρω 
οικονομικά συμφέρουσες μειώσεις 
εκπομπών, κυρίως λόγω της αυξανόμενης 
εφικτότητας της αντικατάστασης 
φθοραερίων σε διάφορους τομείς από 
εναλλακτικές ουσίες, οι οποίες συντελούν 
λιγότερο ή και καθόλου στην κλιματική 
αλλαγή. Δυνητικώς, η ΕΕ θα μπορούσε να 
εξαλείψει μέχρι και τα δύο τρίτα των 
σημερινών εκπομπών φθοριούχων αερίων 
έως το 2030, σύμφωνα με την ανασκόπηση.  
 
Στις δυνητικές πολιτικές επιλογές 
περιλαμβάνονται νέες προαιρετικές 
συμφωνίες, απαγορεύσεις νέων προϊόντων 
και εξοπλισμού και η θέσπιση μηχανισμού 
 

 
για τη σταδιακή κατάργηση της διάθεσης 
φθοριωμένων υδρογονανθράκων στην 
αγορά της ΕΕ.  
 
Από την εκ μέρους της Επιτροπής 
επανεξέταση του κανονισμού του 2006 για 
τα φθοραέρια, προκύπτει ότι το μέτρο 
αυτό, καθώς και μια παράλληλη οδηγία που 
αφορά τη χρήση φθοριούχων αερίων στα 
κινητά συστήματα κλιματισμού, ήδη 
συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων 
μείωσης των εκπομπών της ΕΕ και των 
κρατών μελών, βάσει του Πρωτοκόλλου 
του Κιότο. Η πολιτική αυτή αναμένεται να 
αποτρέψει σχεδόν το 50% των 
προβλεπόμενων εκπομπών φθοραερίων 
μέχρι το 2050, αν διορθωθούν οι ελλείψεις 
στην εφαρμογή και την επιβολή της 
τήρησης των μέτρων. Για το λόγο αυτό, η 
Επιτροπή απευθύνει έκκληση στα κράτη 
μέλη να εντείνουν τις προσπάθειές τους.  
 
Ωστόσο, παρά τον ανωτέρω σημαντικό 
αντίκτυπο της ισχύουσας νομοθεσίας, δεν 
αναμένεται μείωση, στον μακροπρόθεσμο 
ορίζοντα, των συνολικών εκπομπών 
φθοραερίων συγκριτικά με το σημερινό 
επίπεδο. Ο λόγος είναι ότι 
χρησιμοποιούνται σε όλο και περισσότερες 
συσκευές, όπως στους κλάδους του 
κλιματισμού και της ψύξης. Αυτοί όμως 
συγκαταλέγονται μεταξύ των κλάδων όπου 
η χρήση εναλλακτικών ουσιών γίνεται 
εφικτή σε όλο και μεγαλύτερο βαθμό.  
 
Τα φθοραέρια αντιπροσωπεύουν σήμερα 
ποσοστό περίπου 2% των εκπομπών 
αερίων του θερμοκηπίου στην Ένωση. Η 
σταθεροποίηση των εκπομπών φθοραερίων 
στα σημερινά επίπεδα, χωρίς να ληφθούν 
άλλα μέτρα, σημαίνει ότι η αναλογία τους 
μπορεί να αυξηθεί ουσιαστικά στο μέλλον.  
 
Η διαβούλευση θα διαρκέσει έως τις 19 
Δεκεμβρίου 2011 και απευθύνεται σε όλα 
τα ενδιαφερόμενα μέρη. Για περισσότερες 
πληροφορίες και για συμμετοχή στη 
διαβούλευση, επισκεφθείτε τη διεύθυνση:  
http://ec.europa.eu/clima/policies/f-
gas/index_en.htm  
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Βιομάζα ξυλείας στην 
Κύπρο 
 
Το Έργο «Δυναμικό, προέλευση και χρήσεις 
της βιομάζας ξυλείας στην Κύπρο και 
αξιολόγηση των κοινωνικών, οικονομικών 
και περιβαλλοντικών επιπτώσεων», το 
οποίο χρηματοδοτείται στα πλαίσια της 
Δέσμης Προγραμμάτων για Έρευνα, 
Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία 
2009‐2010, του Ιδρύματος Προώθησης 
Έρευνας, στοχεύει στον προσδιορισμό των 
κοινωνικών, οικονομικών και 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων (θετικών 
ή/και αρνητικών) από τη χρήση της 
βιοενέργειας και συγκεκριμένα τη χρήση 
της στερεής βιομάζας ξυλείας στην Κύπρο. 
 
Στις 20 Μαΐου 2011 πραγματοποιήθηκε στα 
γραφεία του Ενεργειακού Γραφείου 
Κυπρίων Πολιτών στη Λευκωσία, η 2η 
συνάντηση των εταίρων του Έργου. Η 
συνάντηση πραγματοποιήθηκε με τη 
συμμετοχή όλων των συνεργαζόμενων 
φορέων του έργου και περιελάμβανε τη 
διεξοδική ανάλυση της προόδου των 
εργασιών του έργου, καθώς και την 
εκπαίδευση των ερευνητών για τη 
διεξαγωγή της έρευνας. 
 

 
 
Η έναρξη των επισκέψεων για την θερινή 
περίοδο, σε κατοικίες των ορεινών και 
ημιορεινών Κοινοτήτων (υψόμετρο>500 μ) 
από τους ερευνητές του έργου, 
πραγματοποιήθηκε στις 23 Μαΐου 2011 και 
ολοκληρώθηκε στις 03 Αυγούστου 2011. 
Κατά τη διάρκεια των επισκέψεων  
 
 

 
ερευνήθηκαν 42 ορεινές κοινότητες και 
συνολικά 525 κατοικίες.  
 
Για κάθε κατοικία συμπληρωνόταν ένα 
δομημένο ερωτηματολόγιο, με προσωπική 
συνέντευξη του υπεύθυνου του 
νοικοκυριού της κάθε κατοικίας και 
παράλληλα πραγματοποιούνταν επιτόπιες 
μετρήσεις της ποιότητας του αέρα, τόσο 
στον εσωτερικό όσο και στον εξωτερικό 
χώρο της οικίας με τη βοήθεια φορητών 
αναλυτών για την καταμέτρηση αέριων 
ρύπων (CO2, CO, NOx, PM2.5, PM10, 
TPM). Οι μετρήσεις για τη χειμερινή 
περίοδο προγραμματίζονται να ξεκινήσουν 
το Δεκέμβριο του 2011 και να 
ολοκληρωθούν το Φεβρουάριο του 2012. 
Οι μετρήσεις της ποιότητας του αέρα θα 
πραγματοποιηθούν σε όλες τις οικίες που 
εντοπίστηκαν ότι χρησιμοποιούν βιομάζα 
ξυλείας για τη θέρμανση των χώρων, ώστε 
να γίνει σύγκριση της μεταβολής της 
σύστασης του αέρα θερινής ‐ χειμερινής 
περιόδου. 
 
Οι πληροφορίες που λήφθηκαν από την 
πόρτα με πόρτα συμπλήρωση των 
ερωτηματολογίων, θα χρησιμοποιηθούν για 
την εξαγωγή χρήσιμων συμπερασμάτων, 
που θα καταγραφούν στην Τελική Έκθεση 
των Συμπερασμάτων του Έργου. Η τελική 
έκθεση των αποτελεσμάτων του έργου θα 
περιλαμβάνει μεταξύ άλλων: 
 

• Την εκτίμηση των κοινωνικο‐ 
οικονομικών πτυχών της χρήσης της 
βιομάζας ξυλείας από τα δάση και τη 
γεωργία. Τα συμπεράσματα θα 
περιλαμβάνουν συσχέτιση παραμέτρων, 
όπως εκτίμηση του καθαρού 
εισοδήματος από την εργασία ατόμων 
στον τομέα, τα καθαρά κέρδη, τις 
καθαρές άμεσες και έμμεσες θέσεις 
εργασίας, τις πρόσθετες θέσεις εργασίας 
για τους αγρότες ή κατοίκους 
αγροτικών περιοχών.  

• Αποτελέσματα/συμπεράσματα για την 
ποιότητα του αέρα στον εσωτερικό και 
τον εξωτερικό χώρο κατοικιών στην 
Κύπρο που χρησιμοποιούν βιομάζα 
ξυλείας για θέρμανση ή μαγείρεμα σε  
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παραδοσιακά τζάκια και σόμπες, μέσω 
των επιτόπιων μετρήσεων των 
συγκεντρώσεων συγκεκριμένων ρύπων 
(CO2, CO, NOx, PM2.5, PM10, TPM) και 
τα συγκριτικά αποτελέσματα με 
κατοικίες που χρησιμοποιούν 
ενεργειακά τζάκια.  

• Συμπεράσματα για τις περιβαλλοντικές 
επιπτώσεις από την χρήση βιομάζας 
ξυλείας.  

 
Άρθρο σχετικό με τις δράσεις και τα 
αναμενόμενα αποτελέσματα του έργου 
έγινε αποδεκτό για παρουσίαση στο 19ο 
Ευρωπαϊκό Συνέδριο για τη Βιομάζα, που 
πραγματοποιήθηκε στο Βερολίνο στις 6‐10 
Ιουνίου 2011. Το Άρθρο παρουσιάστηκε 
από τον επιστημονικό υπεύθυνο του έργου, 
αναπληρωτή καθηγητή κ. Θεοχάρη 
Τσούτσο, Δ/ντή Εργαστηρίου Ανανεώσιμων 
και Βιώσιμων Ενεργειακών Συστημάτων, 
του Τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος 
του Πολυτεχνείου Κρήτης. 
http://www.conference‐biomass.com/. 
 
Οι συνεργαζόμενοι φορείς του έργου 
εξέφρασαν τις θερμές τους ευχαριστίες 
στους Προέδρους και Μέλη των Κοινοτικών 
Συμβουλίων και το Δήμο Λευκάρων, καθώς 
και τους κατοίκους των ορεινών και 
ημιορεινών Κοινοτήτων για τη θερμή 
φιλοξενία και την άψογη συνεργασία τους.  
Για περισσότερες πληροφορίες για την 
πρόοδο και τα αποτελέσματα του έργου, 
μπορείτε να απευθύνεστε στο Ενεργειακό 
Γραφείο Κυπρίων Πολιτών, Τηλ.: 
22667716/26, Φαξ: 22667736 ή email: 
info@cea.org.cy, ή να επισκεφθείτε την 
ιστοσελίδα:http://www.cea.org.cy/biomass  

 
Έτοιμη η οδός Συνεργασίας 
στο Καϊμακλί  
 
Στις 24 Σεπτεμβρίου, σε μια σύντομη 
τελετή, παραδόθηκε η οδός Συνεργασίας 
στη Δήμαρχο Λευκωσίας κα Ελένη Μαύρου 
και κατ’ επέκταση στο κοινό της Λευκωσίας 
από τους εργολάβους του έργου 
«Pambukkas Construction Ltd».  
 
 

 
Η ανάπλαση και βελτίωση της λεωφόρου 
ολοκληρώθηκε μέσα στο χρονοδιάγραμμα 
που είχε προγραμματιστεί.  
 

 
 
Το έργο εντάσσεται στο Πρόγραμμα 
Αναζωογόνησης των Περιοχών της 
Πράσινης Γραμμής και χρηματοδοτήθηκε 
από τον κρατικό προϋπολογισμό και το 
Δήμο Λευκωσίας, ενώ η εκπόνηση των 
σχεδίων και η επίβλεψή του έγινε από το 
Ενιαίο Ρυθμιστικό Σχέδιο Λευκωσίας.  
 
Πρόκειται για το γνωστό δρόμο της 
περιοχής ως ο «Σιδηρόδρομος», μήκους 
περίπου 500 μέτρων. Ο δρόμος άλλοτε 
ήταν ένα τμήμα της παλιάς σιδηροδρομικής 
γραμμής που διέσχιζε, από ανατολικά προς 
τα δυτικά την Κύπρο και προεκτεινόταν 
προς το σημερινό Γραμμικό Πάρκο 
Καϊμακλιού. 
 
Κύριος στόχος του έργου είναι η άμεση 
εξυπηρέτηση των κατοίκων της περιοχής, η 
δημιουργία διευθετήσεων για την αισθητική 
βελτίωση της εικόνας της περιοχής και η 
αναβάθμιση του υφιστάμενου πρασίνου.  
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Η νέα οδός και τα σχέδια περιλαμβάνουν: 
 
• Ανακατασκευή του δρόμου διπλής 

κυκλοφορίας 
• Υπογειοποίηση των δικτύων κοινής 

ωφελείας (ΑΗΚ, ΑΤΗΚ, ΣΥΛ και άλλων) 
και την αναβάθμιση του συστήματος 
απομάκρυνσης των νερών της βροχής 

• Κατασκευή πεζοδρομίων 
• Κόλπους στάθμευσης οχημάτων κατά 

μήκος του δρόμου 
• Κατασκευή ποδηλατόδρομου που να 

καταλήγει στο Γραμμικό Πάρκο που 
βρίσκεται δίπλα 

• Δημιουργία πράσινων νησίδων με 
παγκάκια, προστασία των δέντρων που 
βρίσκονται εκατέρωθεν του δρόμου και 
δημιουργία χώρων πρασίνου με 
συμβολισμούς που να αναφέρονται στον 
παλιό σιδηρόδρομο  

• Δημιουργία διαβάσεων για τους πεζούς 
• Εγκατάσταση οδικού φωτισμού 

 
Ανάπλαση Κέντρου Πόλης 
Λεμεσού 
 
Ο Δήμος Λεμεσού πληροφορεί το κοινό ότι 
οι κατασκευαστικές εργασίες του έργου 
«Ανάπλαση Κέντρου Πόλης» συνεχίζουν να 
εκτελούνται βάσει των 
χρονοδιαγραμμάτων. 
 
Το προσεχές χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης 
των εργασιών έχει ως ακολούθως: 
 
Από τις 12 Σεπτεμβρίου 2011 μέχρι τις 30 
Νοεμβρίου 2011 θα εκτελούνται εργασίες 
στην οδό Αθηνών, από τη συμβολή της με 
την οδό Ελλάδος, μέχρι τη συμβολή της με 
την οδό Ηρακλή Αγγελίδη. 
 
Η πρόσβαση προς την οδό Ανεξαρτησίας θα 
γίνεται μέσω των οδών Κανάρη και Ανδρέα 
Θεμιστοκλέους. Η πρόσβαση προς την οδό 
Ειρήνης θα γίνεται μέσω της οδού Κώστα 
Χαράκη. 
 
Οι μονόδρομοι των οδών Γιάγκου Ποταμίτη 
και Ηρακλή Αγγελίδη, από τη συμβολή τους 
 
 
 

 
με την οδό Αρχ. Κυπριανού και την οδό 
Αθηνών θα αντιστραφούν. 
 
Από τις 19 Σεπτεμβρίου 2011 μέχρι τέλος 
Δεκεμβρίου 2011 θα εκτελούνται εργασίες 
στην οδό Ελλάδος, από τη συμβολή με την 
οδό Αγίου Ανδρέου μέχρι τη συμβολή με 
την οδό Αθηνών και στο τμήμα της οδού 
Σπάρτης, από τη συμβολή της με την οδό 
Ελλάδος μέχρι τη συμβολή της με την οδό 
Κιτίου Κυπριανού. 

 
 
Από τις 5 Σεπτεμβρίου 2011 μέχρι τέλος 
Νοεμβρίου 2011, θα εκτελούνται εργασίες 
στην οδό Δημήτρη Μητροπούλου και στην 
οδό Γενεθλίου Μιττέλλα. 
 
Σημειώνεται ότι οι πιο πάνω ημερομηνίες 
υπόκεινται σε αλλαγές λόγω απρόβλεπτων 
εμποδίων που μπορεί να προκύψουν κατά 
την εκτέλεση των εργασιών, αλλά ο 
Εργολάβος θα καταβάλει κάθε δυνατή 
προσπάθεια για τήρηση των 
χρονοδιαγραμμάτων. 
 
Κατά την περίοδο αυτή, οι οδηγοί 
προτρέπονται να ακολουθούν τις πορείες 
που σημειώνονται στις προειδοποιητικές 
πινακίδες, καθώς και τις πορείες που θα 
καθοδηγούν τα προειδοποιητικά σήματα 
εκτροπής. 
 
Το έργο «Ανάπλαση Κέντρου Πόλης» 
συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό 
Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης με άξονα 
προτεραιότητας «ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ 
ΑΣΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΤΗΣ 
ΥΠΑΙΘΡΟΥ» και ειδικό στόχο 
«ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ ΤΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ» της 
προγραμματικής περιόδου 2007 – 2013. 
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30 χρόνια προσφοράς του 
Πολιτιστικού Κέντρου 
Πύλης Αμμοχώστου 
 
Στις 27 Σεπτεμβρίου ολοκληρώθηκαν οι 
εκδηλώσεις που ήταν αφιερωμένες στα 30 
χρόνια προσφοράς και λειτουργίας του 
Πολιτιστικού Κέντρου Πύλης Αμμοχώστου, 
με την εορταστική εκδήλωση προς τιμήν 
των πρωτεργατών της μετατροπής της 
Πύλης Αμμοχώστου σε Πολιτιστικό Κέντρο 
του Δήμου Λευκωσίας. 
 

 
 
Στην εκδήλωση τιμήθηκαν οι: Δήμαρχος 
Λέλλος Δημητριάδης, oι αείμνηστοι Αλέξης 
Θεοδοσιάδης και Πεύκιος Γεωργιάδης και οι  
Ανδρέας Γεωργιάδης, Ανδρούλα Φλωρίδου, 
Ανδρέας Φαρμακάς, Ντίνος Κωνσταντίνου, 
Άννα Μαραγκού και Αγνή Πετρίδου. 
 

 
 
Στο χαιρετισμό της, η Δήμαρχος Λευκωσίας 
κα Ελένη Μαύρου, εξήρε το πρωτοποριακό 
όραμα και έργο των τιμηθέντων, για τη 
μετατροπή της Πύλης Αμμοχώστου σε 
αξιόλογο πολιτιστικό κέντρο, που αποτελεί 
τον πυρήνα της πολιτιστικής ζωής της 
πρωτεύουσας.  
 
Ακολούθησε μουσικό πρόγραμμα με Κρήτες 
και Κύπριους καλλιτέχνες και έκθεση 
ζωγραφικής του Γιώργου Κωνσταντίνου.  

 
Βράβευση αθλητικών 
σωματείων και αθλητών 
 
Στις 29 Σεπτεμβρίου, ο Δήμoς Λευκωσίας, 
σε σεμνή τελετή που έγινε στο Δημαρχείο 
Λευκωσίας, βράβευσε τους αρίστους των 
αθλητών και σωματείων της πόλης μας. 
 

 
 
Η Δήμαρχος Λευκωσίας κα Ελένη Μαύρου, 
χαιρετίζοντας τους αθλητές της Λευκωσίας 
ανάφερε ότι «αισθάvεται ιδιαίτερη τιμή για 
τηv ευκαιρία πoυ δίvεται στο Δήμο της 
πρωτεύουσας vα τιμήσει όλoυς αυτoύς τoυς 
αθλητές και τα αθλητικά σωματεία, πoυ με 
τις επιδόσεις τoυς, τo ήθoς τoυς και τηv 
ύπαρξή τoυς σε δύσκoλoυς καιρoύς, 
λάμπρυvαv τις σελίδες τoυ Κυπριακoύ 
αθλητισμoύ και προσέφεραv διακρίσεις, 
πoυ τίμησαv γεvικότερα τηv ιδιαίτερή μας 
πατρίδα. 
 

 
 
Οι βραβεύσεις έγιναν με βάση τα 
καθιερωμέvα κριτήρια τoυ Δήμoυ 
Λευκωσίας, δηλαδή είτε oι αθλητές vα 
διαμέvoυv εvτός τωv δημoτικώv oρίωv 
Λευκωσίας, είτε τα σωματεία vα έχoυv τηv 
έδρα τoυς στα ίδια όρια.  
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Για τις βραβεύσεις λαμβάvεται υπόψη η 
αγωvιστική παρoυσία στις εθvικές oμάδες 
και σε αξιόλoγoυς αγώvες, όπως oι 
Ολυμπιακoί, oι Παγκόσμιoι, oι 
Παvευρωπαϊκoί, oι Παvεπιστημιακoί, oι 
Κoιvoπoλιτειακoί, oι Μεσoγειακoί και oι 
Αγώvες Μικρώv Κρατώv Ευρώπης. 
 
Λαμβάvovται επίσης υπόψη η επιλoγή και oι 
πρoτάσεις πoυ γίvovται κάθε χρόvo από τις 
διάφoρες αθλητικές oμoσπovδίες και 
υπoβάλλovται στov Κυπριακό Οργαvισμό 
Αθλητισμoύ, καθώς και η βράβευση από 
τηv Έvωση Αθλητικoγράφωv Κύπρoυ. 
Ειδικές βραβεύσεις γίvovται και σε όσoυς 
καταρρίπτoυv Παγκόσμια ή Παvευρωπαϊκά 
ρεκόρ. Βραβεύονται επίσης οι οδηγοί του 
αγωνιστικού αυτoκιvήτoυ καθώς και o 
Αθλητικός Σύvδεσμoς Παραπληγικώv 
Κύπρoυ για διεθvείς επιτυχίες. Ειδική 
βράβευση γίvεται και για αθλητές πoυ 
καταλαμβάvoυv πρώτη μέχρι τρίτη θέση 
στoυς Ειδικoύς Ολυμπιακoύς, εφόσov 
πληρoύv τα πιo πάvω κριτήρια για διαμovή 
ή έδρα εvτός τωv δημoτικώv oρίωv 
Λευκωσίας. 
 
Η Λευκωσία ενέπνευσε τη 
Zaha Hadid 
 
Η Zaha Hadid, η κορυφαία δημιουργός 
έργων υψηλής αισθητικής στις πέντε 
ηπείρους, μεταξύ αυτών και της Πλατείας 
Ελευθερίας στη Λευκωσία, είναι το κεντρικό 
πρόσωπο του νέου τεύχους του περιοδικού 
«Πρωτεύουσα», που εκδίδει για λογαριασμό 
του δήμου Λευκωσίας η ΓΝΩΡΑ Σύμβουλοι 
Επικοινωνίας.  
 
Η διεθνούς φήμης αρχιτέκτονας μίλησε 
αποκλειστικά στην «Π» για τις 
ιδιαιτερότητες της Λευκωσίας, οι οποίες την 
ενέπνευσαν να σχεδιάσει τη σύγχρονη 
Πλατεία Ελευθερίας, και τη θετική επίδραση 
που θα έχει το έργο στην ποιότητα ζωής 
των κατοίκων της πόλης. Η ίδια 
χαρακτηρίζει την Πλατεία ως ένα έργο-
καταλύτη για την αστική ενοποίηση 
ολόκληρης της Λευκωσίας.  
 
 

 
Η γενική ιδέα, όπως εξηγεί, βασίζεται στην 
αρχιτεκτονική παρέμβαση που είναι μέρος 
ενός μεγαλύτερου αστικού σχεδιασμού, ο 
οποίος φιλοδοξεί να επιτύχει τη συνύπαρξη 
του συνόλου του ενετικού τείχους, της 
τάφρου και των δύο τμημάτων της πόλης 
(μέσα και έξω από τα τείχη) σε ένα ενιαίο 
σύνολο. «Σε αντίθεση με την πράσινη 
γραμμή που χωρίζει την πόλη, η τάφρος 
γίνεται μια “πράσινη ζώνη”, ένα 
“περιδέραιο” που περιβάλλει και ενοποιεί 
την πόλη και στις δύο πλευρές του τείχους 
και γίνεται το κεντρικό πάρκο της 
Λευκωσίας. Όπως συμβαίνει και στο Central 
Park της Νέας Υόρκης, στο Hyde Park του 
Λονδίνου και στους κήπους Tuileries του 
Παρισιού, αυτό το νέο πάρκο της 
Λευκωσίας θα αποτελεί έναν ανοιχτό, 
δημόσιο χώρο στην καρδιά της πόλης», 
σημειώνει η καταξιωμένη αρχιτέκτονας. 
 
Η ιρακινή Zaha Hadid, η οποία για τριάντα 
και πλέον χρόνια εντυπωσιάζει με το 
ταλέντο και την εφευρετικότητά της, 
περιγράφει μεταξύ άλλων το όραμά της για 
τη σύγχρονη αρχιτεκτονική και παραδέχεται 
την εμμονή της να πειραματίζεται με 
προηγμένα υλικά και νέες τεχνικές 
σχεδιασμού και κατασκευής. Το 2004, η 
Zaha Hadid έγινε η πρώτη γυναίκα που 
κέρδισε το Βραβείο Pritzker, το 
επονομαζόμενο «Νόμπελ Αρχιτεκτονικής». 
Τέσσερα χρόνια αργότερα, το περιοδικό 
«Τime» την περιέλαβε στον κατάλογο με 
τους 100 πιο σημαντικούς ανθρώπους 
παγκοσμίως. 
 

 
 

 
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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• 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
/el/default.htm  

• ΓΔ Περιφερειακής Πολιτικής 
http://ec.europa.eu/comm/regional_polic
y/index_en.htm  

• Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος 
http://ec.europa.eu/dgs/environment/ind
ex_el.htm  

• ΓΔ Υγείας και Προστασίας του Καταναλωτή 
http://ec.europa.eu/comm/health/index_el.ht
m  

• 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/candida
te-countries/turkey/index_en.htm  

• Σχέσεις της ΕΕ με την Τουρκοκυπριακή 
κοινότητα: 
http://ec.europa.eu/enlargement/turkish_
cypriot_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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