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ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΡΓΟ Pro-I3T: ΟΙ ΡΟΛΟΙ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ
Όπως σας ενημερώσαμε στο προηγούμενο
τεύχος μας, ξεκίνησε στις 9 Ιανουαρίου
2012 το ευρωπαϊκό έργο Pro-I3T (Providing
Information Tools on Thematic Twinning),
το οποίο θα έχει διάρκεια 12 μήνες και θα
χρηματοδοτήσει τη συνεργασία της Ένωσης
Δήμων Κύπρου με τη Συνέλευση των
Περιφερειών της Ευρώπης (Σ.Π.Ε.), για την
προώθηση και την ανάπτυξη θεματικών
αδελφοποιήσεων μεταξύ των μελών τους,
αλλά και με πόλεις από όλη την υπόλοιπη
Ευρωπαϊκή Ένωση.
των
Περιφερειών της
Η Συνέλευση
Ευρώπης (Σ.Π.Ε.) είναι ένας ανεξάρτητος
οργανισμός
που
αντιπροσωπεύει
14
διαπεριφερειακούς οργανισμούς και 250
Περιφέρειες από 33 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
Σ.Π.Ε.
προωθεί
την
επικουρικότητα,
τις
περιφερειακές δημοκρατικές δομές και την
άριστη περιφερειακή διακυβέρνηση.
Οι γενικοί στόχοι της Σ.Π.Ε. είναι οι εξής:
οργάνωση διαλόγου, διαβούλευση και
συνεργασία μεταξύ όλων των περιφερειών
της
Ευρώπης
και
προώθηση
της
περιφερειοποίησης
στην
Ευρώπη,
ενθάρρυνση
της
επικουρικότητας
και
συμμετοχή
των
περιφερειών
στην
οικοδόμηση της Ευρώπης. Το στρατηγικό
σχέδιο 2006-2013 της Σ.Π.Ε. ορίζει ως
έναν από τους κύριους στόχους της «Την
ανάπτυξη της ικανότητας των περιφερειών
να καταστήσουν την Ευρώπη σημαντική για
τους πολίτες τους». Οι δραστηριότητες της
Σ.Π.Ε. εκτείνονται σε βασικούς τομείς
πολιτικής:
περιφερειακή
οικονομική

ανάπτυξη,
απασχόληση,
περιβάλλον,
αγροτική ανάπτυξη, ενέργεια, κοινωνική
πολιτική, ισότητα ευκαιριών, δημόσια υγεία,
πολιτισμό, εκπαίδευση, νεολαία, μέσα
ενημέρωσης,
διεθνή
συνεργασία,
περιφερειακή διακυβέρνηση, επικοινωνία
μεταξύ της ΕΕ και των πολιτών της,
επικουρικότητα κά.

Στα πλαίσια του έργου Pro-I3T, η Ένωση
Δήμων Κύπρου θα διοργανώσει και θα
συντονίσει δύο εκδηλώσεις στην Κύπρο και
τις Βρυξέλλες και θα επιβλέψει την
παραγωγή του ενημερωτικού υλικού,
προκειμένου να διασφαλιστεί η ποιότητα
και η συμβατότητά του με τις τοπικές
διεργασίες. Θα έχει επίσης τη συνολική
ευθύνη για το έργο και θα εξασφαλίσει την
ευρύτερη
δυνατή
διάδοση
των
αποτελεσμάτων και των παραδοτέων του
έργου. Η Συνέλευση των Περιφερειών της
Ευρώπης θα συμμετάσχει στη διοργάνωση
των δύο εκπαιδευτικών εκδηλώσεων στη
Λευκωσία και τις Βρυξέλλες και θα
παρακολουθεί εκ του σύνεγγυς την
παραγωγή όλου του ενημερωτικού υλικού
στα αγγλικά. Θα παρέχει επίσης όλες τις
απαραίτητες πληροφορίες (σημεία επαφής,
ιδιαιτερότητες σε ορισμένα ευρωπαϊκά
προγράμματα, κλπ) και θα συμμετέχει στην
ανάπτυξη του δικτυακού τόπου και στην
παροχή υλικού για τα ενημερωτικά δελτία.
Τέλος,
θα
καταβάλει
κάθε
δυνατή
προσπάθεια ώστε να διαδώσει το έργο και
τα παραδοτέα του και να φέρει τους
εταίρους και τα μέλη της σε επαφή με την
Ένωση Δήμων και τα δικά της μέλη.
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Εκλογική Γενική Συνέλευση
Ένωσης Δήμων Κύπρου

Στη
δεκαμελή
Εκτελεστική
εκλέγηκαν οι εξής:

02/2012
Επιτροπή

1.
Η Γενική Συνέλευση της Ένωσης Δήμων για 2.
εκλογή
νέου
Προέδρου
και
νέας
Εκτελεστικής
Επιτροπής
της
Ένωσης 3.
πραγματοποιήθηκε στις 21 Φεβρουαρίου,
σύμφωνα με τις σχετικές πρόνοιες του 4.
Καταστατικού της Ένωσης Δήμων.
5.

Σάββας Βέργας, Δήμαρχος Πάφου,
Σταύρος Γερολατσίτης, Δημοτικός
Σύμβουλος Στροβόλου,
Γεώργιος Γεωργίου, Δήμαρχος Κάτω
Πολεμιδιών,
Κωνσταντίνος Γιωρκάτζης, Δήμαρχος
Λευκωσίας,
Ελένη Λουκαΐδου, Δημοτικός
Σύμβουλος Λευκωσίας,
6. Ανδρέας Λουρουτζιάτης, Δήμαρχος
Λάρνακας,
7. Λουΐζα Μαυρομμάτη, Αντιδήμαρχος
Έγκωμης,
8. Χαράλαμπος Πίττας, Δήμαρχος
Μόρφου,
9. Κωστάκης Χατζηκακού, Δημοτικός
Σύμβουλος Αμμοχώστου, και
10. Κυριάκος Χατζηττοφής, Δήμαρχος
Αγίου Αθανασίου.

Σύμφωνα με το Καταστατικό, η Γενική
Συνέλευση εξέλεξε σε δύο ξεχωριστές
ψηφοφορίες τον Πρόεδρο και τα δέκα μέλη
της Εκτελεστικής Επιτροπής, τα οποία
εκλέγονται με το σύστημα της απλής
αναλογικής.
Ο Πρόεδρος και τα δέκα μέλη της
Εκτελεστικής Επιτροπής που εκλέγηκαν,
αποτελούν τη νέα ενδεκαμελή Εκτελεστική
Επιτροπή της Ένωσης για τη δημοτική
περίοδο 2012-2016.

Αντιπρόεδρος εξελέγη ο Δήμαρχος Πάφου
κ. Σάββας Βέργας.
Μετά το τέλος της εκλογής της, η
Εκτελεστική Επιτροπή παρακάθησε στην
πρώτη της συνεδρία και ασχολήθηκε με
επείγοντα θέματα, καθώς και με τον
προγραμματισμό των δραστηριοτήτων της.

Πρώτη τακτική συνεδρία
της Εκτελεστικής Επιτροπής
της Ένωσης Δήμων
Διεξήχθη στις 29 Φεβρουαρίου η πρώτη
τακτική
συνεδρία
της
εντεκαμελούς
Εκτελεστικής
Επιτροπής
της
Ένωσης
Δήμων με συμμετοχή όλων των μελών και
συγκεκριμένα του Προέδρου κου Αλέξη
Γαλανού, του Αντιπροέδρου κου Σάββα
Βέργα και των μελών κ.κ. Σταύρου
Γερολατσίτη,
Γιώργου
Γεωργίου,
Κωνσταντίνου
Γιωρκάτζη,
Ελένης
Λουκαΐδου, Ανδρέα Λουρουτζιάτη, Λουΐζας
Μαυρομμάτη, Χαράλαμπου Πίττα, Κωστάκη
Χατζηκακού και Κυριάκου Χατζηττοφή.

Πρόεδρος της Ένωσης Δήμων εξελέγη ο
Δήμαρχος Αμμοχώστου κ. Αλέξης Γαλανός.

Η Επιτροπή ασχολήθηκε με σειρά θεμάτων
με
κυριότερα
τα
πιο
κάτω:
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Πρώτο θέμα ήταν τα πολύ άσχημα
οικονομικά των Δήμων μετά τις περικοπές
της κρατικής χορηγίας από την Κυβέρνηση
και
τη
Βουλή
των
Αντιπροσώπων.
Αποφασίσθηκε
να
ζητηθούν
άμεσα
συναντήσεις με τους Υπουργούς Εσωτερικών
και Οικονομικών, καθώς και με τον Πρόεδρο
της Βουλής και τους Αρχηγούς των
Κοινοβουλευτικών κομμάτων, για συζήτηση
του θέματος και εξεύρεση τρόπων επίλυσης
του.
Δεύτερο θέμα ήταν ο ορισμός των
εκπροσώπων των Δήμων στις διάφορες
Επιτροπές τόσο στο εξωτερικό όσο και στο
εσωτερικό. Συμφωνήθηκε να ζητηθούν και
εισηγήσεις από τις πολιτικές ομάδες με
στόχο τη διακομματική και γεωγραφική
εκπροσώπηση,
με
βάση
τις
σωστές
αναλογίες και ισορροπίες.

Κοπή Βασιλόπιττας της
Ένωσης Δήμων Κύπρου
Πραγματοποιήθηκε
με
επιτυχία
η
καθιερωμένη γιορτή του προσωπικού της
Ένωσης Δήμων, με την ευκαιρία των
γιορτών των Χριστουγέννων και της
Πρωτοχρονιάς, σε εστιατόριο στη Λευκωσία.
Στο τέλος της βραδιάς κόπηκε και η
βασιλόπιττα. Τυχερός της χρονιάς ήταν η
Δίδα Στέλλα Κούρου, Συντονίστρια στο
Γραφείο της Ένωσης Δήμων στις Βρυξέλλες.

02/2012

94η Σύνοδος Ολομέλειας
της Επιτροπής των
Περιφερειών
Στις 15 και 16 Φεβρουαρίου 2012
πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες η 94η
Σύνοδος Ολομέλειας της Επιτροπής των
Περιφερειών (ΕτΠ), στην οποία συμμετείχε
η Κυπριακή Αντιπροσωπεία στην ΕτΠ με
Επικεφαλής τον κ. Γεώργιο Γεωργίου,
Δήμαρχο Κάτω Πολεμιδιών και μέλη τους
κ. Χαράλαμπο Πίττα, Δήμαρχο Μόρφου, κα
Ελένη Λουκαΐδου, Δημοτικό Σύμβουλο
Λευκωσίας,
κ.
Χριστόδουλο
Κώστα
Καττιρτζή, Πρόεδρο Κοινοτικού Συμβουλίου
Κάτω Ζώδιας και κ. Δήμο Γιάγκου, Πρόεδρο
Κοινοτικού Συμβουλίου Αγίας Ειρήνης
Κερύνειας.
Σε αυτήν τη Σύνοδο Ολομέλειας τα μέλη
της
Επιτροπής
των
Περιφερειών
καλωσόρισαν
την
Αντιπροσωπεία
της
Κροατίας, η οποία θα συμμετέχει πλέον ως
παρατηρητής των εργασιών της Επιτροπής
των Περιφερειών, καθώς η Κροατία ως
υποψήφια προς ένταξη χώρα και μετά το
θετικό αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος
για την ένταξη, διαθέτει αυτό το δικαίωμα
στα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα.

Αυτό το διήμερο τα μέλη υποδέχτηκαν,
επίσης, τον κ. Jose Manuel Barroso,
Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, την
κα Μαρία Δαμανάκη, Επίτροπο αρμόδια για
θέματα αλιείας και ναυτιλιακών υποθέσεων
και τον κ. Nicolai Wammen, Υπουργό
Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, εκπρόσωπο της
Δανικής Προεδρίας του Συμβουλίου της
Ευρωπαϊκής Ένωσης.
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Την Τετάρτη 15 Φεβρουαρίου, η παρέμβαση
της Επιτρόπου κας Δαμανάκη, έλαβε χώρα
πριν την εξέταση της γνωμοδότησης της ΕτΠ
με θέμα «Η μεταρρύθμιση της κοινής
αλιευτικής πολιτικής» με εισηγητή τον κ.
Mieczyslaw
Struk
(Περιφερειάρχη
Πομερανίας, Πολωνία). Η γνωμοδότηση δεν
εγκρίθηκε από την Ολομέλεια και θα πρέπει
να συζητηθεί εκ νέου κατόπιν επανεξέτασης
του εγγράφου. Η αναθεώρηση του κλάδου
της αλιείας, η αποδοτική μακροχρόνια
διαχείριση των αλιευτικών αποθεμάτων, ο
έλεγχος των απορρίψεων και ο ρόλος των
Τοπικών και Περιφερειακών Αρχών (ΤΠΑ)
στην
υλοποίηση
της
συγκεκριμένης
πολιτικής, φαίνεται πως αποτελούν καίρια
ζητήματα της εκτεταμένης μεταρρύθμισης
που πρότεινε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
Ο κ. Nicolai Wammen εξέφρασε τη βούληση
της Δανικής Προεδρίας να θέσει τη βάση για
επίτευξη τεσσάρων βασικών προτεραιοτήτων
γι’ αυτό το εξάμηνο, δηλαδή μια Ευρώπη
υπεύθυνη, δυναμική, πράσινη και ασφαλή.
Υποστήριξε ότι το πολυετές δημοσιονομικό
πλαίσιο δεν θα πρέπει να είναι μόνο ένα
πρόγραμμα περικοπών αλλά και ανάπτυξης
και χαρακτήρισε ως πρόκληση για τη Δανική
Προεδρία, την αύξηση της ανάπτυξης και
της απασχόλησης, θεωρώντας σύμμαχό της
την Πολιτική Συνοχής.
Την πρώτη μέρα της Ολομέλειας εγκρίθηκε
γνωμοδότηση με θέμα το κοινό σύστημα
φόρου
επί
των
χρηματοπιστωτικών
συναλλαγών,
ενώ
αναθεωρήθηκε
και
βελτιώθηκε ο κανονισμός εγκαθίδρυσης
Ευρωπαϊκών Ομίλων Εδαφικής Συνεργασίας
(ΕΟΕΣ) βάσει της γνωμοδότησης του κ.
Michel
Delebarre
(Δήμαρχος
της
Δουνκέρκης, Γαλλία). Επίσης, σε τελετή για
τις Ευρωπαϊκές επιχειρηματικές περιφέρειες
του 2013, η Πρόεδρος της ΕτΠ, κα Mercedes
Bresso, απένειμε τη σχετική διάκριση στις
περιφέρειες του Νορ-πα-ντε-Καλέ (Γαλλία),
της Νότιας Δανίας και της Στυρίας
(Αυστρία).
Την Πέμπτη 16 Φεβρουαρίου, τα μέλη της
ΕτΠ
υποδέχτηκαν
τον
Πρόεδρο
της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κ. Barroso, για την
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υπογραφή της ανανέωσης της συμφωνίας
συνεργασίας της ΕτΠ με την Ευρωπαϊκή
Επιτροπή,
με
την
οποία
ενισχύεται
περαιτέρω ο ρόλος της ΕτΠ μετά τη
Συνθήκη της Λισαβόνας. Με αφορμή την
επίσκεψη αυτή, τα μέλη συζήτησαν μαζί
του για το ρόλο των ΤΠΑ στην υλοποίηση
των νέων μέτρων για την ανάπτυξη και την
απασχόληση,
για
τον
επαναπρογραμματισμό
σε
εθνικό,
περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, καθώς και
τις πτυχές της δημοσιονομικής πειθαρχίας.

Δυνατότητα συμμετοχής
πολιτών στη διαμόρφωση
των ευρωπαϊκών πολιτικών
Στις 26 Ιανουαρίου, η Ευρωπαϊκή Ένωση
παρουσίασε τον ιστότοπο που μπορούν να
χρησιμοποιούν
οι
ευρωπαίοι
πολίτες
προκειμένου να υποβάλλουν τα αιτήματά
τους για την ανάληψη νομοθετικής
πρωτοβουλίας από την Επιτροπή. Μια
Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών αποτελεί
μια πρόσκληση προς την Ευρωπαϊκή
Επιτροπή για να προτείνει νομοθεσία σε
τομείς όπου η ΕΕ έχει αρμοδιότητα να
νομοθετεί.
Οι κανόνες και οι διαδικασίες που διέπουν
την πρωτοβουλία πολιτών καθορίζονται σε
κανονισμό της ΕΕ που εκδόθηκε από το
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο
της Ευρωπαϊκής Ένωσης το Φεβρουάριο
του 2011. Μια πρωτοβουλία πολιτών
πρέπει να υποστηρίζεται από τουλάχιστον
ένα εκατομμύριο πολίτες της ΕΕ που θα
προέρχονται από τουλάχιστον 7 από τα 27
κράτη μέλη. Σε καθένα από τα 7 κράτη
μέλη απαιτείται ένας ελάχιστος αριθμός
υπογραφόντων. Τα Κράτη Μέλη είναι
επιφορτισμένα με την πιστοποίηση των
υπογραφών και μέχρι την 1η Απριλίου 2012
θα πρέπει να έχουν θέσει σε λειτουργία τις
εθνικές αρχές πιστοποίησης.
Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να
επισκεφτείτε την ιστοσελίδα:
http://ec.europa.eu/citizensinitiative/public/welcome?lg=el
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Έκθεση για την Τοπική και
Περιφερειακή Δημοκρατία
στη Λιθουανία
Στην ημερήσια διάταξη της Επιτροπής
Ελέγχου
και
Παρακολούθησης
του
Κογκρέσου των Τοπικών και Περιφερειακών
Αρχών του Συμβουλίου της Ευρώπης, η
οποία συνεδρίασε στη Στοκχόλμη στις 24
Φεβρουαρίου, βρισκόταν και το θέμα της
Τοπικής και Περιφερειακής Δημοκρατίας στη
Λιθουανία. Κατά την διάρκεια της εν λόγω
συνάντησης, το μόνιμο μέλος της Ένωσης
Δήμων στο Κογκρέσο του Συμβουλίου της
Ευρώπης, κα Ειρήνη Λοϊζίδου Νικολαϊδου,
παρουσίασε,
ως
εισηγήτρια,
έκθεση
αναφορικά με την τοπική δημοκρατία στη
Λιθουανία, η οποία ετοιμάστηκε μετά από
επίσκεψη αντιπροσωπείας της αρμόδιας
επιτροπής του Κογκρέσου στη Λιθουανία
μεταξύ 6 και 8 Ιουνίου 2011. Η επίσημη
αποστολή η οποία αποτελείτο από δύο μέλη
της Επιτροπής Παρακολούθησης, την κα
Λοϊζίδου, τον Ιρλανδό εμπειρογνώμονα
David Morgan και δύο μέλη της Γραμματείας
της Επιτροπής, συναντήθηκε με Δημάρχους,
Δημοτικούς
Συμβούλους,
εκπροσώπους
κρατικών και τοπικών αρχών, δικαστές,
υπουργούς, μέλη του συλλόγου των
τοπικών αρχών και εμπειρογνώμονες.
Η
αντιπροσωπεία
από
τις
πρώτες
συναντήσεις υιοθέτησε ως σημαντικότερα
ευρήματα αφενός ότι οι αρμοδιότητες της
Τοπικής Αυτοδιοίκησης κατοχυρώνονται από
το Σύνταγμα της Λιθουανίας και αφετέρου
ότι η αρχή της επικουρικότητας λειτουργεί
και είναι σεβαστή. Επιπλέον το 2010 το
καθεστώς των περιφερειών στη Λιθουανία,
οι οποίες μέχρι τότε λειτουργούσαν ως 2ος
βαθμός τοπικής αυτοδιοίκησης, άλλαξε και
οι
αρμοδιότητες
των
περιφερειών
μεταφέρθηκαν σε κεντρικό ή τοπικό
επίπεδο.
Με
αυτή
την
αλλαγή,
μεταφέρθηκαν αρμοδιότητες σε τοπικό
επίπεδο χωρίς να μεταφερθούν και τα
ανάλογα κονδύλια για την εκτέλεση των
αρμοδιοτήτων την ίδια ώρα που και οι
δυνατότητες δανεισμού των τοπικών αρχών
περιορίστηκαν.
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Αξιοσημείωτο είναι και το γεγονός ότι η
Ένωση Δήμων στην οποία ανήκουν τα
δημαρχεία στη Λιθουανία, δεν έχει την
δυνατότητα να τα εκπροσωπήσει ενώπιον
των δικαστηρίων.
Η πρωτεύουσα της Λιθουανίας, το Βίλνιους,
δεν έχει το αναμενόμενο νομικό καθεστώς
της πρωτεύουσας με ότι αυτό συνεπάγεται
σε αρμοδιότητες και παραχώρηση κρατικών
κονδυλίων.
Η έκθεση της αντιπροσωπείας και κατ’
επέκταση της Επιτροπής, εμπεριέχει τις
κάτωθι εισηγήσεις προς τις Λιθουανικές
αρχές οι οποίες τέθηκαν προς έγκριση στη
συνεδρίαση της 24ης Φεβρουαρίου 2012
στη Στοκχόλμη:
• Να ενθαρρύνουν και να στηρίξουν τη
μεταφορά
σημαντικών
οικονομικών
κονδυλίων στις τοπικές αρχές.
• Να αποζημιώσουν τις τοπικές αρχές για
την ενάσκηση των αρμοδιοτήτων του
περιφερειακού
επιπέδου
τοπικής
αυτοδιοίκησης.
• Να επαναρχίσει ο διάλογος για το ειδικό
καθεστώς που θα πρέπει να αποκτήσει
το Βίλνιους.
• Να διαβεβαιώσουν ότι η Ένωση Δήμων
της
Λιθουανίας
θα
μπορεί
να
εκπροσωπήσει
όλα
τα
δημαρχεία
ενώπιον των τοπικών δικαστηρίων.
• Να ενθαρρύνουν και να αναπτύξουν τη
συμμετοχή των πολιτών μέσα από
επιπρόσθετες διαδικασίες π.χ. τοπικά
δημοψηφίσματα που να ενισχύουν το
ρόλο της γειτονιάς.
• Να
ενδυναμώσουν
το
ρόλο
του
Επιτρόπου
Διοικήσεως
για
πιθανά
παράπονα
πολιτών
εναντίον
δημαρχείων.
Από την ως άνω έκθεση και από άλλες
παρόμοιες που ετοιμάζονται σε τακτά
διαστήματα για όλες τις χώρες μέλη του
Συμβουλίου της Ευρώπης, συνάγονται
χρήσιμα συμπεράσματα και διαφαίνονται
χρήσιμες πρακτικές που είναι καλό να
λαμβάνονται υπόψη, ειδικά από χώρες σαν
την δική μας που βρίσκονται σε διαδικασία
αναδιάρθρωσης της τοπικής αυτοδιοίκησης.
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Διατήρηση και ανάδειξη της
πολιτιστικής κληρονομιάς
στη Μεσόγειο
Παρέμβαση της κας Ελένης Λουκαΐδου,
Δημοτικού Συμβούλου Λευκωσίας, μέλους
της
Κυπριακής
Αντιπροσωπείας
στην
Επιτροπή των Περιφερειών (ΕτΠ) και
αντιπροέδρου του Ευρωπαϊκού Λαϊκού
Κόμματος στην ΕτΠ, έγινε στην 3η Σύνοδο
Ολομέλειας της ARLEM (Euro-Mediterranean
Regional
and
Local
Assembly
Ευρωμεσογειακή Περιφερειακή και Τοπική
Συνέλευση) που πραγματοποιήθηκε στις 30
Ιανουαρίου 2012 στο Bari (Ιταλία). Η
παρέμβαση της κας Λουκαΐδου αφορούσε
στην έκθεση του κ.
üzelbey
G
με θέμα
«Διατήρηση και ανάδειξη της πολιτιστικής
κληρονομιάς στη Μεσόγειο».
Η ARLEM συνιστά κοινό σχέδιο της
Επιτροπής των Περιφερειών, των Τοπικών
και Περιφερειακών Αρχών των χωρών στις
τρεις όχθες της Μεσογείου, καθώς και των
διεθνών και ευρωπαϊκών οργανισμών που
δραστηριοποιούνται σε σχέδια που αφορούν
τη Μεσόγειο και έχει σκοπό να διευκολύνει
τις επαφές και την ανταλλαγή ορθών
πρακτικών και να συμβάλλει στην προώθηση
της συνεργασίας μεταξύ Τοπικών και
Περιφερειακών Αρχών.

Πρόσκληση υποβολής
προτάσεων για την
«Ευφυή Ενέργεια»
Το
πρόγραμμα
«Ευφυής
Ενέργεια»
υποστηρίζει ενέργειες που συμβάλλουν στην
προώθηση μίας βιώσιμης και ανταγωνιστικής
ενεργειακής πολιτικής.
Με τη νέα πρόσκληση, η ΕΕ θα διαθέσει 141
εκατ. ευρώ σε σχέδια που θα αποβλέπουν
στη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης,
στην ορθολογική χρήση των ενεργειακών
πόρων, στη στήριξη νέων πηγών ενέργειας,
στην
ενθάρρυνση
της
χρήσης
των
ανανεώσιμων
πηγών
ενέργειας
στις
μεταφορές, καθώς και στην προώθηση της
ενεργειακής ποικιλομορφίας.
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Οι Τοπικές και Περιφερειακές Αρχές
μπορούν να υποβάλλουν τις προτάσεις
τους μέχρι τις 8 Μαΐου.
Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε:
http://ec.europa.eu/energy/intelligent/gett
ing-funds/call-for-proposals/how-toapply/index_en.htm.

Ο Επίτροπος κ. Hahn ξεκινά
απευθείας διάλογο με τις
ευρωπαϊκές πόλεις
Οι πόροι των διαρθρωτικών ταμείων της ΕΕ
αποτελούν
σήμερα
ένα
από
τα
σημαντικότερα μέσα που μπορούν να
χρησιμοποιήσουν τα κράτη μέλη για να
τονώσουν την ανάπτυξη. Οι πόλεις,
μάλιστα, θα πρέπει να τεθούν στο
επίκεντρο της προσοχής, δεδομένου του
ιδιαίτερου ρόλου τους στις ευρωπαϊκές
οικονομίες.
Οι αποτελεσματικές επενδύσεις στις πόλεις
μας – που συγκεντρώνουν σχεδόν το 70%
του πληθυσμού της ΕΕ – αποδεικνύονται
καθοριστικές σε μια στιγμή που η
οικονομική κρίση αυξάνει την ανεργία των
νέων στο απαράδεκτα υψηλό ποσοστό του
22%.
Στο
πρώτο
Αστικό
Φόρουμ,
που
πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες στις 16
Φεβρουαρίου, η Επιτροπή έδωσε στις
πόλεις τη δυνατότητα να διατυπώσουν τις
απόψεις τους σχετικά με τις νέες προτάσεις
της για την αστική πολιτική οι οποίες
υποβλήθηκαν τον περασμένο Οκτώβριο και
περιλάμβαναν φιλόδοξα σχέδια για τη
χορήγηση κονδυλίων στις πόλεις, την
κατάρτιση νέων, περισσότερο συνεκτικών
προσεγγίσεων με σκοπό τον συνδυασμό
δράσεων σε τομείς όπως οι μεταφορές και
το περιβάλλον, καθώς και την ενθάρρυνση
της καινοτομίας από τις ίδιες τις πόλεις.
Δήμαρχοι και εκπρόσωποι των πόλεων και
των οργάνων της ΕΕ εξέτασαν τον τρόπο
με τον οποίο θα επιτευχθούν οι στόχοι της
στρατηγικής «Ευρώπη 2020» στο πλαίσιο
μιας δυναμικότερης προσέγγισης για την
ανάπτυξη των αστικών περιοχών.
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Στην εκδήλωση συμμετείχαν περίπου 400
κάθε κράτος μέλος, θα επενδύεται σε
φορείς,
όπως
Δήμαρχοι
μεγάλων
συντονισμένες
δράσεις
που
θα
ευρωπαϊκών
πόλεων
(Άμστερνταμ,
δημιουργούν
μακροπρόθεσμη,
Βαρκελώνη, Βαρσοβία, Λισαβόνα, Σόφια,
ενεργειακώς αποδοτική και καινοτόμο
Μπρατισλάβα, Μάντσεστερ, Λειψία, Νάπολη,
αστική ανάπτυξη. Η διαχείριση και η
Λοτζ, Λίλλη-Μητροπολιτική περιοχή, Τορίνο
εφαρμογή θα ανατίθεται στις πόλεις, σε
και
Δουνκέρκη), εκπρόσωποι
αστικών
διαφορετικό βαθμό, ανάλογα με τις
δικτύων και ενώσεων, καθώς και πόλεις που
θεσμικές
ρυθμίσεις
κάθε
κράτους
συμμετέχουν σε διάφορες πρωτοβουλίες
μέλους.
αστικής πολιτικής της ΕΕ. Ο επίτροπος 2. Ενιαία επενδυτική στρατηγική: Τα
διαρθρωτικά ταμεία της ΕΕ θα πρέπει να
Hahn, σχολιάζοντας την εκδήλωση, δήλωσε:
στηρίζουν την αστική ανάπτυξη μέσα
«Δεδομένου ότι στα οικονομικά και πολιτικά
από στρατηγικές που να απαντούν
κέντρα συγκεντρώνεται σχεδόν το 70% του
ταυτόχρονα
στις
οικονομικές,
πληθυσμού της ΕΕ, οι πόλεις αποτελούν
περιβαλλοντικές,
κλιματικές
και
σημαντικό κινητήριο μοχλό ανάπτυξης στην
κοινωνικές
προκλήσεις
που
Ευρώπη. Αν και η περιφερειακή πολιτική
αντιμετωπίζουν οι αστικές περιοχές. Τα
βοηθά κάθε περιφέρεια να αναπτύξει τα δικά
κράτη μέλη καλούνται να συνδυάσουν
της δυνατά σημεία, είναι σημαντικό να
επενδύσεις
από
διάφορες
πηγές
αξιοποιηθεί ειδικότερα το πλήρες δυναμικό
προκειμένου να στηρίξουν μέτρα για την
των πόλεων. Εκδηλώσεις όπως το Αστικό
απασχόληση,
την
εκπαίδευση,
την
Φόρουμ, συμβάλλουν ώστε οι πόλεις να
κοινωνική ενσωμάτωση και τη βελτίωση
συμμετάσχουν πλήρως στην ανάκαμψη της
των θεσμικών δυνατοτήτων. Τα μέτρα
Ευρώπης».
αυτά
θα
καταρτιστούν
και
θα
εφαρμοστούν σύμφωνα με την ενιαία
επενδυτική στρατηγική.
3. Καινοτόμες
αστικές
δράσεις:
Η
Επιτροπή προτείνει τη χορήγηση ενός
μέρους του προϋπολογισμού (το 0,2%
των κονδυλίων για το ΕΤΠΑ) για τη
χρηματοδότηση καινοτόμων δράσεων
Οι προτάσεις της Επιτροπής για την πολιτική
στις αστικές περιοχές. Οι καινοτόμες
συνοχής
2014-2020
αποβλέπουν
στη
αστικές δράσεις θα είναι αστικά πιλοτικά
στήριξη του στρατηγικού συντονισμού των
προγράμματα, σχέδια επίδειξης και
αστικών πολιτικών με σκοπό την τόνωση της
συναφείς
μελέτες
ευρωπαϊκού
βιώσιμης αστικής ανάπτυξης και την
ενδιαφέροντος. Μπορούν να εστιάζονται
ενίσχυση του ρόλου των πόλεων στη βασική
σε έναν τομέα πολιτικής, στο βαθμό που
επενδυτική πολιτική που ακολουθεί η ΕΕ. Η
υλοποιούν έναν από τους στόχους της
δημιουργία μιας «πλατφόρμας αστικής
στρατηγικής «Ευρώπη 2020».
ανάπτυξης» θα προωθήσει την ανάπτυξη 4. Πλατφόρμα αστικής ανάπτυξης: Η
ικανοτήτων και την ανταλλαγή αστικών
Επιτροπή, με βάση καταλόγους πόλεων
εμπειριών σε επίπεδο ΕΕ.
που έχουν προταθεί από τα κράτη μέλη,
θα δημιουργήσει μια πλατφόρμα με
Τι προτείνει η μελλοντική πολιτική για την
σκοπό να ενισχύσει τον απευθείας
αστική ανάπτυξη;
διάλογο μεταξύ των ίδιων των πόλεων
και μεταξύ των πόλεων και της
1. Χρηματοδότηση αποκλειστικά για την
Επιτροπής. Η πλατφόρμα δεν συνιστά
ολοκληρωμένη
βιώσιμη
αστική
χρηματοδοτικό μέσο, αλλά έναν τρόπο
ανάπτυξη: Τουλάχιστον το 5% των
ώστε οι πόλεις να ανταλλάσσουν
πόρων
από
το
Ευρωπαϊκό
Ταμείο
εμπειρίες σχετικά με την εφαρμογή των
Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) σε
νέων προσεγγίσεων.
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Παγκόσμια μέρα
υδροβιότοπων
Του Χαράλαμπου Θεοπέμπτου, Επιτρόπου
περιβάλλοντος, Ιστοσελίδα: Perivallon.eu
Κάθε χρόνο η δεύτερη
μέρα του Φλεβάρη είναι
παγκόσμια
αφιερωμένη
στους
υδροβιότοπους,
καθώς στις 2 Φλεβάρη του
1971,
160
χώρες
υπόγραψαν στην πόλη
Ραμσάρ του Ιράν την
ομώνυμη συνθήκη για την προστασία των
υδροβιότοπων.

02/2012

•

Είναι συνήθως τόποι μεγάλης φυσικής
ομορφιάς.

•

Προσφέρουν τροφή και ασφάλεια σε
πολλά ζώα και ζωντανούς οργανισμούς.

•

Είναι χώροι μεγάλης βιοποικιλότητας
για πολλά είδη ζωής με διαφορετικές
ανάγκες
το
κάθε
ένα.
Στους
υδροβιότοπους βρίσκονται και πολλά
απειλούμενα είδη.

•

Συγκρατούν,
καθαρίζουν
και
φιλτράρουν πολλή από τη μόλυνση που
προέρχεται
από
ανθρώπινες
δραστηριότητες.

•

Αποτελούν χώρο αναπαραγωγής
πολλά είδη και κυρίως τα πουλιά.

•

Αποτελούν καταφύγια για πολλά είδη
και χιλιάδες μεταναστευτικά πουλιά.

•

Κατακρατούν πολλές ποσότητες νερού
της βροχής και συμβάλλουν στην
αποφυγή πλημμυρών.

•

Πολλοί τέτοιοι χώροι στην Κύπρο είναι
στενά συνδεδεμένοι με την Κυπριακή
ιστορία, δραστηριότητες και πολιτισμό.

•

Προσφέρουν μοναδικές συνθήκες για
επιστημονική έρευνα και εκπαίδευση.

Η Κύπρος υπέγραψε τη συνθήκη το 2001,
δηλώνοντας τότε ότι θέτει υπό προστασία
μόνο τα 1107 εκτάρια τη αλυκής της
Λάρνακας. Άλλοι σημαντικοί υδροβιότοποι
στην ελεύθερη Κύπρο είναι η Λίμνη της
Ορόκλινης, η λίμνη του Παραλιμνίου, η
αλυκή του Ακρωτηρίου και πολλές κοίτες
των ποταμών.

Τεχνητούς υδροβιότοπους έχουμε επίσης
δημιουργήσει λόγω των φραγμάτων και των
αποθηκευτικών
δεξαμενών
των
επεξεργασμένων λυμάτων.
Με την ένταξή μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση
έχουμε
αναλάβει
και
την
ευθύνη
εντοπισμού, μελέτης και προστασίας των
υδροβιότοπών μας.
Οι υδροβιότοποι προσφέρουν σημαντικότατα
οφέλη σε ένα τόπο:

για

Γι αυτό αξίζει όλοι μας να κατανοήσουμε
πρώτα το πόσα μας προσφέρουν, αλλά και
ο κάθε ένας από εμάς ξεχωριστά να
φροντίζουμε για την προστασία τους.
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Εθελοντές για το περιβάλλον
Του Χαράλαμπου Θεοπέμπτου, Επιτρόπου
περιβάλλοντος, Ιστοσελίδα: Perivallon.eu
Τα περιβαλλοντικά θέματα του τόπου
βρίσκονται αυτήν την εποχή σε ένα σημείο
όπου χρειάζεται η άμεση ανάμιξη εθελοντών
ή
ακόμη
η
δημιουργία
Κοινωνικών
Επιχειρήσεων για να προωθηθούν προς τη
σωστή κατεύθυνση ορισμένες πολιτικές.
Ορισμένα παραδείγματα εθελοντικής δράσης
είναι:
Οικιακός εξοπλισμός: Ένα πολύ δύσκολο
πρόβλημα με τη διαχείριση των οικιακών
αποβλήτων στην Κύπρο είναι τα ογκώδη
οικιακά απόβλητα και ιδιαίτερα τα έπιπλα.
Πολλά από αυτά τα έπιπλα είναι σε
χρησιμοποιήσιμη κατάσταση και άλλα πολύ
εύκολα μπορεί να διορθωθούν.
Μια συνηθισμένη πρακτική για διαχείριση
των αποβλήτων αυτών είναι η δημιουργία
ενός εθελοντικού σώματος το οποίο θα
παραλαμβάνει τα έπιπλα και μετά από
απολύμανση
και
την
απαιτούμενη
επιδιόρθωση να τα διαθέτει προς πώληση ή
να τα δωρίζει σε οικογένειες που έχουν
ανάγκη.
Με τα έσοδα θα μπορεί να εργοδοτηθεί για
μερικές
ώρες
την
εβδομάδα
ένας
επιπλοποιός για να κάνει τις επιδιορθώσεις.
Ένα τέτοιο σύστημα για παράδειγμα στη
Φινλανδία
παραλαμβάνει
δωρεάν
την
επίπλωση αλλά χρεώνει ένα μικρό ποσό αν
χρειάζεται επιδιόρθωση.
Χρειάζεται να οργανωθεί ένας μικρός
αριθμός τέτοιων οργανώσεων για να
διαχειρίζονται τα ογκώδη αυτά απόβλητα
διαφορετικά θα έχουμε πρόβλημα.
Κομποστοποίηση:
Η
κομποστοποίηση
προσφέρει μια σειρά από πλεονεκτήματα, γι’
αυτό προωθείται πολύ σε Αμερική και
Ευρώπη.
Τα
προβλήματα
που
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αντιμετωπίζουμε στην προώθησή της είναι
η ανάγκη για εκπαίδευση του κοινού και
κάποτε η τιμή των κάδων. Χρειάζεται η
συμβολή εθελοντών οι οποίοι θα μπορούν
να αναλάβουν να ενημερώσουν τους
συμπολίτες τους για τη διαδικασία, αλλά
επίσης και την κατασκευή
κάδων από άχρηστα υλικά.

ορισμένων

Κάδοι μπορούν να κατασκευαστούν από
παλιά μπαλέτα, από βαρέλια, από κοινό
πλέγμα (τέλι) και άλλα υλικά.
Δεντροφυτεύσεις και πράσινο: Τα
δέντρα μας προσφέρουν τόσα πολλά αφού
καθαρίζουν τον αέρα, βελτιώνουν το
μικροκλίμα της περιοχής, προσφέρουν
καταφύγιο σε πουλιά, αυξάνουν την αξία
της
περιοχής
και
βοηθούν
στην
καταπολέμηση των κλιματικών αλλαγών.
Η οργάνωση μιας δεντροφύτευσης σημαίνει
την εξεύρεση του χώρου και την
εξασφάλιση άδειας, την ανόρυξη των
λάκκων, την εξασφάλιση και φύτευση των
δέντρων και τη συντήρησή τους για τα
πρώτα δυο με τρία χρόνια της ζωής τους.
Με τη βοήθεια της τοπικής αρχής όλα αυτά
μπορούν να οργανωθούν πιο εύκολα και σε
τακτικά διαστήματα, με αποτέλεσμα να
ομορφύνει πραγματικά μια περιοχή. Η
συμβολή εθελοντών στην απλή διανομή
δενδρυλλίων
σε
όσους
θέλουν
να
φυτεύσουν στην ιδιοκτησία τους, είναι
επίσης πολύ σημαντική με το ίδιο σχεδόν
αποτέλεσμα.
Εκπαίδευση πώς να οδηγάς ποδήλατο
και η νομοθεσία: Μπορεί για τους πιο
παλιούς να είναι αυτονόητο αλλά υπάρχουν
αρκετοί που δεν γνωρίζουν ποδηλασία και
χρειάζονται βοήθεια για να μάθουν.
Επίσης, η νέα νομοθεσία για την προώθηση
του ποδηλάτου περιέχει πρόνοιες που είναι
σημαντικό
για
ποδηλάτες
και
αυτοκινητιστές να γνωρίζουν. Τέτοιες
εθελοντικές πρωτοβουλίες είναι πολύ
χρήσιμες και σώζουν ζωές.
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Επαφή με το κοινό: Μια ομάδα ανθρώπων
που περπατά σε μια γειτονιά και κάνει
ενημέρωση ή ερωτήσεις για τα προβλήματα
που αντιμετωπίζουν οι κάτοικοι, μπορεί να
προσφέρει τα μέγιστα στην Τοπική Αρχή και
να
μεταφέρει
πίσω
σημαντική
πληροφόρηση.
Τέτοιες πρακτικές επίσκεψης σε κατοικίες
είναι πολύ διαδομένες στο εξωτερικό και
μπορεί αυτό να συνδυαστεί και με ερωτήσεις
αλλά και ενημέρωση για διάφορα θέματα
όπως για παράδειγμα πώς γίνεται η
ανακύκλωση.
Τα πιο πάνω είναι μερικά μόνο από τα
πιθανά
παραδείγματα
δράσης
των
εθελοντών που σε συνεργασία με τις Τοπικές
Αρχές μπορούν να κάνουν τη διαφορά.
Και να μη ξεχνούμε ότι εθελοντική εργασία
μπορεί να προσφέρουν και οι ιδιωτικές
εταιρείες της περιοχής μέσα από την
Εταιρική τους Περιβαλλοντική Ευθύνη,
ιδιαίτερα αν διαθέτουν και μηχανήματα ή/και
τεχνογνωσία που η τοπική αρχή χρειάζεται.

Ανακοίνωση Επιτροπής
Κατεχόμενων Δήμων
Η Επιτροπή Κατεχόμενων Δήμων ζητά την
άμεση παρέμβαση του Κράτους και της
Βουλής των Αντιπροσώπων ώστε να αρθούν
οι καταστάσεις οι οποίες ωθούν μερικούς
πρόσφυγες στο να πωλούν τη γη τους στην
Τουρκία μέσω της ούτω καλούμενης
«Επιτροπής
Ακινήτης
Περιουσίας»
(Immovable Property Commission = IPC).
Μέχρι την επίλυση των προβλημάτων
επιβάλλεται η άμεση επίσημη προειδοποίηση
προς όλους τους νόμιμους ιδιοκτήτες
περιουσιών, προειδοποίηση από το Κράτος,
και τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα
ακόλουθα:
1. Η Τουρκία για να εξαγοράσει όσο το
δυνατόν
περισσότερο
έδαφος
της
κατεχόμενης μας πατρίδας και να
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εξαλείψει το αντικείμενο του αγώνα
επιστροφής μας, έχει δημιουργήσει την
ούτω καλούμενη «Επιτροπή Ακίνητης
Περιουσίας» (ΕΑΠ).
2. Η Τουρκική ΕΑΠ ενώ παραπλανεί ώστε
να
προσελκύσει
όσο
το
δυνατόν
περισσότερους πρόσφυγες οι οποίοι
βρίσκονται σε οικονομική απόγνωση,
μόλις αυτοί αποταθούν τους απειλεί
προφορικά
με
τηλεφωνήματα
των
Τουρκοκύπριων δικηγόρων, ότι εάν δεν
αποσύρουν
το
αίτημά
τους
για
αποζημίωση για απολεσθέντα εισοδήματα, η υπόθεσή τους δεν θα προχωρήσει.
3. Η Τουρκική ΕΑΠ σταμάτησε από την
αρχή να αποζημιώνει για τη γη που
παραπλανητικά
αγοράζει.
Στην
πραγματικότητα κλέβει την περιουσία με
την
ίδια
την
υπογραφή
του
Ελληνοκύπριου
ιδιοκτήτη
εκμεταλλευόμενη την οικονομική του απόγνωση,
με πενταροδεκάρες.
4. Η Τουρκική ΕΑΠ δεν επιτρέπει καν σε
Ελληνοκύπριο Δικηγόρο να παρουσιαστεί
ενώπιόν της.
5. Η
τουρκική
ΕΑΠ
κοροϊδεύει
το
Ευρωπαϊκό
Δικαστήριο
Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων
ότι
αποτελεί
δήθεν
«εσωτερικό ένδικο μέσο» της Τουρκίας
ενώ
αντίθετα
όλα
τα
έγγραφα,
διαδικασίες κλπ διαφημίζουν και τείνουν
να ενδυναμώσουν το ψευδοκράτος
(TRNC) της εισβάλουσας σε Ευρωπαϊκό
νησί Τουρκίας.
6. Καλούνται όλοι οι πρόσφυγες και νόμιμοι
κάτοχοι περιουσίας στα κατεχόμενα να
επιδείξουν υπομονή και να ζητούν
βοήθεια από την Κυπριακή Δημοκρατία
για καθοδήγηση και προστασία.
Τέλος, το θέμα της μεταφοράς συντελεστή
δόμησης θα πρέπει να μελετηθεί σοβαρά
από
την
Κυβέρνηση
μεταξύ
άλλων
αντισταθμιστικών μέτρων.
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Ίδρυση Μουσείου Ιστορίας
και Πολιτιστικής
Κληρονομιάς Λακατάμιας
Στα πλαίσια της προσπάθειας για διατήρηση
της ιστορίας και της λαϊκής/πολιτιστικής μας
κληρονομιάς,
το
Δημοτικό
Συμβούλιο
Λακατάμιας έχει αποφασίσει την ανέγερση
Μουσείου
Ιστορίας
και
Πολιτιστικής
Κληρονομιάς, σε χώρο παρά το Δημοτικό
Αμφιθέατρο.
Εν τω μεταξύ, μέχρις ότου ανεγερθεί το
ιδιόκτητο κτίριο, το Δημοτικό Συμβούλιο
αποφάσισε τη λειτουργία του Μουσείου σε
παλαιό ανακαινισμένο χώρο, απέναντι από
την παλαιά εκκλησία της Αγ. Παρασκευής,
σε χώρο που μελλοντικά θα γίνει και η
ανάπλαση του πυρήνα της Λακατάμιας.

02/2012

αναγράφεται το όνομα του δωρητή (στην
περίπτωση των φωτογραφιών και των
εγγράφων – εντύπων, ο ιδιοκτήτης μπορεί
να
κρατήσει
το
πρωτότυπο,
αφού
προηγουμένως επιτρέψει στο Δήμο να
πάρει αντίγραφο).
Επιπρόσθετα
γίνεται
έρευνα
όπου
αναζητούνται κυρίως ‘Τόπακες’, οι οποίοι
είναι σε θέση να δώσουν πληροφορίες
σχετικά με το πώς ήταν και πώς είναι
σήμερα η Λακατάμια. Οι πληροφορίες αυτές
θα καταγράφονται σε βίντεο και θα
χρησιμοποιηθούν
μελλοντικά
για
μη
κερδοσκοπικό πολιτιστικό σκοπό.

Συνάντηση του Δημάρχου
Λευκωσίας με τον Πρέσβη
της Ελλάδας στην Κύπρο
Πραγματοποιήθηκε στις 23 Φεβρουαρίου
στο
Δημοτικό
Μέγαρο
Λευκωσίας
συνάντηση μεταξύ του Δημάρχου κου
Κωνσταντίνου Γιωρκάτζη και του Πρέσβη
της Ελλάδος στην Κύπρο κου Βασίλη
Παπαϊωάννου.
Κατά τη συνάντηση συζητήθηκαν θέματα
κοινού ενδιαφέροντος. Μεταξύ αυτών ήταν
η εξεύρεση τρόπων παροχής στήριξης προς
τον ελληνικό λαό, στις δύσκολες μέρες που
διανύει λόγω της οικονομικής κρίσης που
μαστίζει τη χώρα.

Ο χώρος όπου θα στεγαστεί προσωρινά το
Μουσείο Ιστορίας και Λαϊκής / Πολιτιστικής
κληρονομιάς Λακατάμιας

Ο Δήμος δέχεται δωρεές οποιωνδήποτε
παλαιών αντικειμένων (οικιακά σκεύη,
γεωργικά και άλλα εργαλεία, σχολικά είδη βιβλία,
τσάντες
κ.α.),
φωτογραφιών,
παλαιών
εγγράφων,
εφημερίδων,
γραμμάτων και εμπορικών κατάστιχων, που
έχουν σχέση με την Ιστορία και την
Πολιτιστική Κληρονομιά της Λακατάμιας, για
να συντηρηθούν και να εκτεθούν στο
Μουσείο.
Σ’ όλα τα αντικείμενα που θα εκτεθούν, θα

Ο Δήμαρχος εξέφρασε την αλληλεγγύη του
προς τον ελληνικό λαό, καθώς και την
πρόθεση του Δήμου να συνδράμει στην
όλη προσπάθεια οικονομικής ενίσχυσης των
Ελλήνων.
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Ο Πρέσβης της Ελλάδας με τη σειρά του
ευχαρίστησε το Δήμαρχο κι εξέφρασε την
ευγνωμοσύνη του για τη συμπαράσταση του
Δήμου απέναντι στον ελληνικό λαό.

Ανάπλαση Πλατείας
Ελευθερίας και του
Περιβάλλοντα χώρου

Τιμητική Διάκριση στο Δήμο
Στροβόλου

Όλα είναι έτοιμα για την έναρξη των
εργασιών του έργου της ανάπλασης της
Πλατείας Ελευθερίας και του περιβάλλοντα
χώρου. Με το έργο θα κατασκευαστεί η
Πλατεία Ελευθερίας, θα γίνει τοπιοτέχνηση
της ανατολικής και της δυτικής πλευράς
της τάφρου, ενώ στη συνέχεια θα
ανεγερθεί ο υπόγειος χώρος στάθμευσης
στη Λεωφόρο Ομήρου.

Τιμητική Διάκριση απονεμήθηκε στο Δήμο
Στροβόλου στα πλαίσια της Ημερίδας με
θέμα «Χρήση Νέων Τεχνολογιών στην
Εκπαίδευση
και
την
Κατάρτιση
–
Ηλεκτρονική Μάθηση», που διοργανώθηκε
από το Ίδρυμα Διαχείρισης Ευρωπαϊκών
Προγραμμάτων Δια Βίου Μάθησης.
Η Τιμητική Διάκριση απονεμήθηκε για την
εξαίρετη ποιότητα των αποτελεσμάτων που
προέκυψαν κατά την υλοποίηση του σχεδίου
με τίτλο «Εκπαίδευση προσωπικού στην
εισαγωγή νέων τεχνολογιών για τη βελτίωση
της ποιοτικής εξυπηρέτησης του Δημότη»,
το
οποίο
χρηματοδοτήθηκε
από
το
Πρόγραμμα Leonardo Da Vinci.

Κατά την υλοποίηση του πιο πάνω σχεδίου,
ο Λειτουργός Πληροφορικής του Δήμου
Στροβόλου,
κ.
Νίκος
Κυριακίδης,
επισκέφθηκε το Δήμο Τρικκαίων και
συγκεκριμένα τον οργανισμό e-Τrikalla,
όπου εκπαιδεύτηκε σε θέματα ηλεκτρονικής
διακυβέρνησης. Κατά την επίσκεψη έγινε
ενημέρωση για τη δημιουργία και υλοποίηση
εφαρμογών με βάση τις Τεχνολογίες
Πληροφοριών και Επικοινωνιών.
Στόχος του Δήμου Στροβόλου μέσω της
συνεχούς εκπαίδευσης του προσωπικού του
στα πλαίσια της οποίας πραγματοποιήθηκε η
υλοποίηση του συγκεκριμένου σχεδίου, είναι
η
απλούστευση
των
καθημερινών
συναλλαγών των πολιτών και η προσφορά
νέων υπηρεσιών που καθιστούν τις τοπικές
αυτοδιοικήσεις πρωτοπόρες σε σχέση με την
ψηφιακή και από απόσταση εξυπηρέτηση
των πολιτών.

Οι
κατασκευαστικές
εργασίες
έχουν
διαχωριστεί με στόχο την όσο το δυνατό
απάμβλυνση της ταλαιπωρίας του κοινού.
Είναι ένα σημαντικό έργο που στοχεύει
στην αναζωογόνηση της Λευκωσίας, ένα
έργο ορόσημο για τη Λευκωσία και ένα
έργο που θα σέβεται την ιστορικότητα του
κέντρου της πόλης.
Η νέα ανανεωμένη πλατεία θα ενώνει το
ιστορικό κέντρο με τη σύγχρονη πόλη. Θα
είναι
ένας
χώρος
για
όλους,
με
απεριόριστες χρήσεις και δυνατότητες. Μια
πλατεία για περίπατο, ανέμελο και ασφαλές
παιγνίδι για τα παιδιά, σημείο κοινωνικής
συνάθροισης των νέων και όλων των
δημοτών,
χώρος
ψυχαγωγίας
και
πολιτιστικών εκδηλώσεων. Αυτή είναι η
σύγχρονη Πλατεία Ελευθερίας, η οποία θα
συνδυάζει το παραδοσιακό με το σύγχρονο.

Οι εργασίες στην Πλατεία Ελευθερίας και
στην ανατολική πλευρά της τάφρου που
ξεκίνησαν
στις
13
Φεβρουαρίου,
αναμένεται να ολοκληρωθούν σε δώδεκα
μήνες περίπου.
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Κατά την περίοδο της εκτέλεσης των
εργασιών στην Πλατεία Ελευθερίας, οι πεζοί
και τα οχήματα δεν θα μπορούν να
διακινούνται.
Επιπρόσθετα,
το
βόρειο
πεζοδρόμιο
τμήματος
της
Λεωφόρου
Στασίνου, προς την πλευρά των τειχών,
μεταξύ της Πλατείας Ελευθερίας και της
εισόδου του δημοτικού χώρου στάθμευσης
Νταβίλα θα κλείσει και θα ληφθούν όλα τα
αναγκαία μέτρα για την ασφαλή διακίνηση
των πεζών.
Στην
περιοχή
θα
τοποθετηθούν
καθοδηγητικές
πινακίδες
και
σήματα
τροχαίας για τη διευκόλυνση του κοινού και
το κοινό παρακαλείται όπως τις ακολουθεί.
Ο Δήμος Λευκωσίας εκφράζει τη λύπη του
για τυχόν ταλαιπωρία των πολιτών.
Το Έργο συγχρηματοδοτείται από το
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης
(Ε.Τ.Π.Α.) και τον Κρατικό Προϋπολογισμό
για την Προγραμματική Περίοδο 2007-2013
με
στόχο
την
αναζωογόνηση
υποβαθμισμένων αστικών περιοχών στο
Δήμο Λευκωσίας.
Για
οποιεσδήποτε
πληροφορίες
ή
διευκρινίσεις
παρακαλούμε
όπως
επικοινωνείτε με το Γραφείο Εξυπηρέτησης
και Πληροφόρησης του Δημότη (ΓΕΠΔ) στο
τηλ.
22797007,
ή
στο
e-mail:
citizenservice@nicosiamunicipality.org.cy

Kερυνειώτικη Τελετή
"βάφτισης" Δημάρχου
Κερύνειας
Ο Δήμος Κερύνειας σε συνεργασία με το
Ναυτικό Όμιλο Κερύνειας, το Πολιτιστικό
Ίδρυμα
ΚΕΡΥΝΕΙΑ-ΧΡΥΣΟΚΑΒΑ
και
Κερυνειώτες και φίλους της Κερύνειας,
διοργάνωσαν
τελετή
«βάφτισης»
του
Δημάρχου Κερύνειας.
Η τελετή πραγματοποιήθηκε στις 11
Φεβρουαρίου στο Ναυτικό Όμιλο Κερύνειας
στη Λεμεσό. Την ίδια ημέρα κατέπλευσε στο
Ναυτικό Όμιλο από τη Ναυτική Βάση

02/2012

«Ευάγγελος Φλωράκης» και το πειραματικό
σκάφος
«ΚΕΡΥΝΕΙΑ-ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ»
για
παραλαβή εξοπλισμού πλεύσης.
Το πρόγραμμα της τελετής περιελάμβανε
τα πιο κάτω: Μεταφορά θαλάσσιου νερού
από την Πέτρα του Αρχαγγέλου από τη
θάλασσα
της
Κερύνειας.
Το
νερό
τοποθετήθηκε σε αμφορέα ο οποίος
ταξίδεψε το 2004 χίλια τετρακόσια ναυτικά
μίλια, Κύπρο-Ελλάδα-Κύπρο. Τα 8 μέλη του
Δ.Σ. προσέφεραν νερό στο Δήμαρχο και
ακολούθως ο Δήμαρχος πέρασε μπροστά
από 5 Κερυνειώτες: (1) Το Δήμαρχο της
καθέλκυσης του ΚΕΡΥΝΕΙΑ - ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ,
Δρα Κωνσταντίνο Ωρολογά, ο οποίος του
παρέδωσε το δεξιό οιάκιο του καραβιού
που περίμενε στη θάλασσα (2) την Πρώτη
γυναίκα
Βουλευτή
της
Κύπρου,
Κερυνειώτισσα Ρήνα Κατσελλή, η οποία του
παρέδωσε το αριστερό οιάκιο (3) το
Φύλακα του Κάστρου της Κερύνειας,
Γιάννη Κλεάνθους, ο οποίος του παρέδωσε
το κλειδί εισόδου στο κάστρο της Κερύνειας
(4) το Δήμαρχο Λαπήθου ο οποίος του
παρέδωσε τον αρχαίο Τρίτωνα-Σηματοδότη
και (5) το Δήμαρχο Καραβά ο οποίος του
παρέδωσε τη Μαγνητική Πυξίδα του
καραβιού, η οποία θα καθοδηγήσει ορθά το
καράβι στον προορισμό του, στον Καραβά
τη Λάπηθο και την Κερύνεια.
Ο Δήμαρχος αφού παρέλαβε τα πιο πάνω,
τα
παρέδωσε
δια
θαλάσσης,
στον
Κυβερνήτη και το πλήρωμα του καραβιού,
το οποίο και απέπλευσε αμέσως συμβολικά
για την Κερύνεια.

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/DocumentListΔημοτικά_Νέα,1,Greek
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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/

