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ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΡΓΟ Pro-I3T:
ΠΩΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΜΕ ΒΟΗΘΗΣΕΙ;
Το ευρωπαϊκό έργο Pro-I3T (Providing
Information Tools on Thematic Twinning),
βρίσκεται
ήδη
στον
τέταρτο
μήνα
υλοποίησής
του.
Όπως
σας
έχουμε
ενημερώσει και σε προηγούμενα τεύχη, το
έργο προωθεί 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.

νεολαία, τον πολιτισμό και τα μέσα
ενημέρωσης, την απασχόληση και τις
κοινωνικές υποθέσεις, την έρευνα και
ανάπτυξη,
τη
βιομηχανία
και
τις
επιχειρήσεις, τις εξωτερικές σχέσεις και την
ανάπτυξη, το εμπόριο, την ενέργεια, το
περιβάλλον, τις μεταφορές, τη δημόσια
υγεία και την προστασία των καταναλωτών,
τη δικαιοσύνη και τις εσωτερικές υποθέσεις,
την τεχνολογία της πληροφορίας, τη
γεωργία και την αλιεία).
Κάθε οδηγός θα περιλαμβάνει:
•
•

Πώς μπορεί όμως το έργο αυτό να
αποδειχθεί χρήσιμο για τους Δήμους της
Κύπρου και της υπόλοιπης Ευρώπης; Η
συνήθης ερώτηση που μια Ένωση Δήμων ή
Περιφερειών, όπως η Ένωση Δήμων
Κύπρου ή η Σ.Π.Ε., δέχεται από τα μέλη
της σχετικά με τις αδελφοποιήσεις είναι:
«Έχω αυτή την ιδέα για μια δράση. Μπορεί
να χρηματοδοτηθεί μέσω αδελφοποιήσεων
και πώς;» Το έργο Pro-I3T έχει ως στόχο
να απαντήσει στο ερώτημα αυτό με
δομημένο και λεπτομερή τρόπο, με
επικαιροποιημένες πληροφορίες, γραμμένες
με απλό τρόπο, ώστε να γίνονται εύκολα
κατανοητές από κάθε στέλεχος ενός Δήμου
ή Περιφέρειας ή ακόμα και από απλούς
πολίτες. Το Pro-I3T αποτελείται από δύο
βασικές δράσεις:
1. Την παραγωγή 15 ολοκληρωμένων
θεματικών οδηγών στα αγγλικά και στα
ελληνικά (για την εκπαίδευση και τη

•

•

πληροφορίες για τη δομή και τη
λειτουργία της ΕΕ,
παρουσίαση
του
προγράμματος
«Ευρώπη για τους Πολίτες» και τρόπους
με τους οποίους μια ιδέα θα μπορούσε
να διατυπωθεί και να χρηματοδοτηθεί
από το πρόγραμμα,
μια πλήρη λίστα όλων των άλλων
ευρωπαϊκών προγραμμάτων που θα
μπορούσαν να χρηματοδοτήσουν ένα
έργο στο πλαίσιο του εν λόγω
θεματικού τομέα (π.χ. εκπαίδευση και
νεολαία),
λεπτομερή
μεθοδολογία
για
την
προετοιμασία και υποβολή ενός έργου.

Με αυτήν τη μέθοδο, όταν προκύπτει μια
ιδέα για έργο π.χ. για δραστηριότητες της
νεολαίας, ο ενδιαφερόμενος θα είναι σε
θέση με τη βοήθεια του θεματικού οδηγού
«Εκπαίδευση και Νεολαία» να βρίσκει όλες
τις πιθανές λύσεις για την υποβολή μιας
πρότασης, είτε μέσω του προγράμματος
«Ευρώπη για τους Πολίτες», εάν αυτό είναι
εφικτό, είτε μέσω άλλων ευρωπαϊκών
προγραμμάτων.
Όλοι οι ενημερωτικοί οδηγοί θα είναι σε
μορφή CD-Rom, ώστε να μπορούν να
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χρησιμοποιηθούν
σε
οποιονδήποτε
υπολογιστή, ακόμα και χωρίς σύνδεση
στο διαδίκτυο. Συνολικά θα παραχθούν
1500 CD-Roms των θεματικών οδηγών
στα ελληνικά (50 αντίτυπα για κάθε έναν
από τους 15 οδηγούς) και στα αγγλικά
(50 αντίτυπα για κάθε έναν από τους 15
οδηγούς). Οι οδηγοί θα δημοσιευτούν
επίσης σε μια ιστοσελίδα, προκειμένου να
τεθούν στη διάθεση του συνόλου των
Τοπικών και Περιφερειακών Αρχών στην
ΕΕ και πέρα από αυτήν.
Εκτός από αυτούς τους οδηγούς, ο ήδη
υπάρχων «Οδηγός Χρηματοδοτήσεων
από
Ευρωπαϊκά
Ανταγωνιστικά
Προγράμματα» θα επικαιροποιηθεί και θα
μεταφραστεί στα αγγλικά. Ο οδηγός
αυτός έχει αποδειχθεί εξαιρετικά χρήσιμος
για τις Τοπικές Αρχές της Κύπρου, και η
μετάφρασή του στα αγγλικά θα δώσει τη
δυνατότητα στις ευρωπαϊκές Τοπικές και
Περιφερειακές Αρχές όλης της Ευρώπης
να τον χρησιμοποιήσουν.
2. Τη
διοργάνωση
δύο
εκπαιδευτικών
σεμιναρίων (ένα στην Κύπρο και ένα στις
Βρυξέλλες), που θα έχουν ως στόχο να
διδάξουν τους λειτουργούς σε τοπικό και
περιφερειακό
επίπεδο,
πώς
να
χρησιμοποιούν
το
παρεχόμενο
πληροφοριακό
υλικό
(CD-Roms,
ιστοσελίδες κλπ) και κατά συνέπεια πώς
να βελτιώσουν την ποιότητα και τις
διαδικασίες
εφαρμογής
των
δραστηριοτήτων
τους
στα
πλαίσια
ευρωπαϊκών προγραμμάτων.
Το πρώτο εκπαιδευτικό σεμινάριο θα
πραγματοποιηθεί το Σεπτέμβριο του 2012
στην Κύπρο και θα πάρει τη μορφή μιας
«Ακαδημίας Εκπαίδευσης» της Σ.Π.Ε.
Αυτή η μέθοδος κατάρτισης έχει κατ'
επανάληψη εφαρμοστεί από τη Σ.Π.Ε.,
γεγονός που εγγυάται την ποιότητα του
σεμιναρίου.
Το δεύτερο εκπαιδευτικό σεμινάριο θα
πραγματοποιηθεί τον Οκτώβριο του 2012
στις Βρυξέλλες, στις εγκαταστάσεις της
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Επιτροπής
των
Περιφερειών
της
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η εκδήλωση θα
είναι ανοικτή για συμμετοχή όχι μόνο
στα μέλη της Ένωσης Δήμων Κύπρου και
της Σ.Π.Ε., αλλά σε όλες τις ευρωπαϊκές
τοπικές και περιφερειακές αρχές και τους
ενδιαφερόμενους φορείς της κοινωνίας
των πολιτών. Και στα δύο σεμινάρια
(Λευκωσία
και
Βρυξέλλες),
οι
συμμετέχοντες θα έχουν τη δυνατότητα
να μοιραστούν τις εμπειρίες από τη
συμμετοχή
τους
στο
πρόγραμμα
«Ευρώπη για τους Πολίτες» και άλλα
ευρωπαϊκά
προγράμματα
και
να
διερευνήσουν
τις
δυνατότητες
δημιουργίας νέων αδελφοποιήσεων.
Επίσης, θα εκπαιδευτούν στη χρήση των
εργαλείων πληροφόρησης του έργου
Pro-I3T, καθώς και στα διαδικτυακά
εργαλεία αναζήτησης εταίρων και τις
διαδικασίες αίτησης για το πρόγραμμα
«Ευρώπη για τους Πολίτες». Τέλος, θα
έχουν τη δυνατότητα να συζητήσουν
σχετικά με τα πλεονεκτήματα και τις
πραγματικότητες
της
πολυεπίπεδης
διακυβέρνησης,
την
ανάγκη
για
σχεδιασμό
των
δράσεων
σε
περιφερειακό και τοπικό επίπεδο και
φυσικά για την ίδια την ΕΕ.

Πρόσκληση υποβολής
προτάσεων για το
πρόγραμμα LIFE+
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε ότι το
2012,
θα
διατεθούν
μέσω
του
προγράμματος Life+, 276 εκατ. ευρώ σε
δράσεις που αφορούν την προστασία της
φύσης και της βιοποικιλότητας, την
ανάπτυξη πολιτικών και την εφαρμογή
συστημάτων
διακυβέρνησης
του
περιβάλλοντος,
καθώς
και
ενέργειες
ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των
πολιτών.
Η
καταληκτική
ημερομηνία
υποβολής των προτάσεων, είναι η 26η
Σεπτεμβρίου
2012.
Για
περισσότερες
πληροφορίες:_http://ec.europa.eu/environ
ment/life/funding/lifeplus.htm.
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Κοπεγχάγη 2012: Διάσκεψη
Κορυφής με συμμετοχή
Κυπριακής Αντιπροσωπείας
Στις 22 Μαρτίου, η Αντιπροσωπεία της
Κύπρου στην Επιτροπή των Περιφερειών,
ταξίδεψε στην Κοπεγχάγη για τη Σύνοδο
Κορυφής των Πόλεων και των Περιφερειών
της Ευρώπης. Η Σύνοδος με θέμα τον
«Ευρωπαϊκό αστικό ιστό στον 21ο αιώνα»
συνδιοργανώθηκε από την Επιτροπή των
Περιφερειών, τον Δήμο της Κοπεγχάγης και
την Περιφέρεια της Πρωτεύουσας της
Δανίας.
Η Δανική Προεδρία έθεσε μεταξύ των
προτεραιοτήτων της την πράσινη ανάπτυξη
και αυτή η Σύνοδος ήταν η ευκαιρία για
πολλούς
εκπροσώπους
Τοπικών
και
Περιφερειακών Αρχών να μοιραστούν τις
προκλήσεις που αντιμετωπίζουν και να δουν
από κοντά τις επιτυχίες αυτής της χώρας
στον
περιβαλλοντικό
τομέα.
Οι
συμμετέχοντες συνομίλησαν με τον πρόεδρο
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, κ. Martin
Schulz, τον πρόεδρο της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής, κ. Jose Manuel Barroso και την
πρωθυπουργό
της
Δανίας,
κα
Helle
Thorning-Schmidt.
Ενδιαφέρουσα ήταν η τοποθέτηση του κου
Schulz, ο οποίος ανέφερε: «Οι πόλεις μας
χρειάζονται ριζική αναδόμηση, περισσότερη
ενεργειακή αποδοτικότητα και ενίσχυση της
κοινωνικής
συνοχής,
κοινωνική
ενσωμάτωση και ανάπτυξη. Πρέπει να
δημιουργήσουμε ένα περιβάλλον ασφαλές,
που εξοικονομεί πόρους και στο οποίο αξίζει
να ζούμε».
Για να γίνει όμως αυτό, υποστήριξε ότι
πρέπει να βελτιωθεί η συνεργασία σε όλα τα
επίπεδα και να αξιοποιηθούν οι γνώσεις και
οι
ικανότητες
των
Τοπικών
και
Περιφερειακών Αρχών,
οι
οποίες θα
υποδείξουν όχι μόνο το πού πρέπει να
διατεθούν τα χρήματα, αλλά και με ποιο
τρόπο, για να επιτευχθούν οι στόχοι της
Στρατηγικής «Ευρώπη 2020».
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Η πρωθυπουργός της Δανίας από την
πλευρά της, υποστήριξε ότι τα κονδύλια
που διατίθενται για την πράσινη οικονομία
και ανάπτυξη είναι ουσιαστικά μακροχρόνια
επένδυση, ενώ η πρόεδρος της ΕτΠ, κα
Mercedes Bresso, κλείνοντας τη Σύνοδο,
τόνισε πως οι πόλεις πέρα από προκλήσεις
προσφέρουν
και
ευκαιρίες
και
τις
χαρακτήρισε ως τις πιο προσεγγίσιμες
πηγές αλληλεγγύης.
Ενδιαφέρουσες
συζητήσεις
πραγματοποιήθηκαν για τον αντίκτυπο της ΕΕ στην
αστική ανάπτυξη, τις καλές πρακτικές, τη
συμμετοχή των πολιτών και τη μετάβαση
στην πράσινη αστική οικονομία. Στο τέλος
δε της διήμερης διοργάνωσης, η ΕτΠ
υιοθέτησε
τη
«Διακήρυξη
της
Κοπεγχάγης»,
όπου
επισημαίνεται
η
σημασία της αστικής ανάπτυξης σε κάθε
περιφέρεια –ενόψει της Διάσκεψης των
Ηνωμένων
Εθνών
για
την
Αειφόρο
Ανάπτυξη στο Ρίο ντε Τζανέιρο (20-22
Ιουνίου 2012)– και επίσης, αποτελεί την
κοινή πολιτική δέσμευση των Δήμων και
των Περιφερειών για την αντιμετώπιση της
κλιματικής αλλαγής.

Η Κυπριακή Αντιπροσωπεία στην ΕτΠ
απαρτίστηκε από τον Επικεφαλής κ.
Γεώργιο
Γεωργίου,
Δήμαρχο
Κάτω
Πολεμιδιών και τα μέλη 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.
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Ημερίδα ενημέρωσης
Δημάρχων και Δημοτικών
Συμβούλων
Στις 28 Μαρτίου, η Ένωση Δήμων Κύπρου,
διοργάνωσε
στη
Λευκωσία,
ημερίδα
ενημέρωσης Δημάρχων και Δημοτικών
Συμβούλων.
Η ημερίδα εντάσσεται στα πλαίσια των
προσπαθειών που καταβάλλει η Ένωση
Δήμων για την ενημέρωση των αιρετών της
Κύπρου, οι οποίες εντάθηκαν μετά τις
πρόσφατες
Δημοτικές
Εκλογές
του
Δεκέμβρη.

Η ημερίδα ξεκίνησε με χαιρετισμό από τον
Πρόεδρο της Ένωσης Δήμων κ. Αλέξη
Γαλανό και ακολούθησε παρουσίαση του
Πλαισίου
Λειτουργίας
και
των
Προτεραιοτήτων της Ένωσης από τον
Γραμματέα της κ. Γιάννη Αντωνιάδη.
Στη συνέχεια, ο κ. Χριστάκης Χριστοφίδης,
Δικηγόρος και Νομικός Σύμβουλος της
Ένωσης Δήμων, παρουσίασε τον Περί
Δήμων Νόμο, ενώ ο κ. Νίκος Γεωργιάδης,
Περιβαλλοντολόγος,
Πολεοδόμος
και
Σύμβουλος σε θέματα Περιβάλλοντος για
την Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της
Ε.Ε., έκανε παρουσίαση με θέμα «Δήμοι και
Περιβάλλον».
Οι κκ. Νικόλας
Διευθυντής του

Ευσταθίου, Οικονομικός
Δήμου Λευκωσίας, και
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Χρίστος Κυριάκου, Οικονομικός Διευθυντής
του Δήμου Λεμεσού, παρουσίασαν στη
συνέχεια
το
θέμα
«Δημοτικοί
Προϋπολογισμοί και Λογαριασμοί», και λίγο
αργότερα ακολούθησε παρουσίαση για τις
διαδικασίες τέλεσης Πολιτικών Γάμων, από
το Νομικό Λειτουργό / Βοηθό Γραμματέα
της Ένωσης Δήμων Κύπρου κ. Χρίστο
Χατζηγιάγκου.
Η Αδειοδότηση Αναπτύξεων (Πολεοδομικές
και Οικοδομικές Άδειες) από τους Δήμους
αποτέλεσε το επόμενο θέμα παρουσίασης,
η οποία πραγματοποιήθηκε από τους κ.κ.
Λευτέρη Εμπεδοκλή, Δημοτικό Γραμματέα
του
Δήμου
Λάρνακας
και
Ανδρέα
Καρακατσάνη, Δημοτικό Μηχανικό του
Δήμου Λάρνακας.

Οι Διαδικασίες Προκήρυξης και Σύναψης
Δημοσίων Συμβάσεων από τους Δήμους,
παρουσιάστηκαν από τον κ. Μάκη Ζωρζή,
Ανώτερο Λειτουργό του Γραφείου του
Γενικού Λογιστή της Δημοκρατίας και τον
κ. Ανδρέα Λάμπρου, Δημοτικό Γραμματέα
του Δήμου Στροβόλου.
Ο κ. Γιάννης Αντωνιάδης, Γραμματέας της
Ένωσης Δήμων παρουσίασε ακολούθως τα
Ευρωπαϊκά
Σώματα
και
Οργανισμούς
Τοπικών
Αρχών,
ενώ
η
ημερίδα
ολοκληρώθηκε με την παρουσίαση του κου
Γιώργου Γεωργίου, Γενικού Διευθυντή του
Γραφείου Προγραμματισμού, η
οποία
αφορούσε τα Διαρθρωτικά Ταμεία και τα
Ευρωπαϊκά Προγράμματα και Κονδύλια για
τους Δήμους για την περίοδο 2014-2020.
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22η Ολομέλεια του
Κογκρέσου των Τοπικών
και Περιφερειακών Αρχών
Στις 20-22 Μαρτίου πραγματοποιήθηκε στο
Ολομέλεια
του
Στρασβούργο
η
22η
Κογκρέσου των Τοπικών και Περιφερειακών
Αρχών (CLRAE) του Συμβουλίου της
Ευρώπης.
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παρουσιάστηκαν εμπειρίες αναφορικά με
την ανάπτυξη πολιτικών για το θέμα αυτό,
από έξι Δημάρχους ευρωπαϊκών πόλεων.
Διαπιστώθηκε η αναγκαιότητα εφαρμογής
αυτών των πολιτικών ως ωφέλιμες και
χρήσιμες ιδιαίτερα για τους πολίτες τους.
Στη
συζήτηση
αυτή
έλαβε
μέρος
εκπροσωπώντας
την
Κύπρο,
ο
Αντιδήμαρχος
Λεμεσού,
κος
Σάββας
Στούπας.

Στη συνεδρίαση του Κογκρέσου συμμετείχαν
η κα Ειρήνη Λοϊζίδου Νικολαΐδου, Δημοτικός
Σύμβουλος Έγκωμης, η κα Εύα Χρυσάνθου,
Πρόεδρος Κοινοτικού Συμβουλίου Μηλιού
και η κα Ειρήνη Αναστασιάδου, συντονίστρια
της αντιπροσωπείας.

Κατά τη διάρκεια της Ολομέλειας, η
αντιπροσωπεία είχε γεύμα γνωριμίας με τη
νυν πρέσβη της Κύπρου στη Μόνιμη
Αντιπροσωπεία
στο
Στρασβούργο
κα
Θεοδώρα Κωνσταντινίδου.
Τα κυριότερα θέματα που συζητήθηκαν στην
Ολομέλεια ήταν η οικονομική κρίση και ο
αντίκτυπος της στις Ευρωπαϊκές Τοπικές και
Περιφερειακές Αρχές. Από τη συζήτηση
διαμορφώθηκε η θέση ότι οι οικονομίες των
χωρών μελών δεν μπορούν να ανακάμψουν
χωρίς τη συμβολή των Τοπικών και
Περιφερειακών Αρχών, ως εκ τούτου οι
εθνικές
κυβερνήσεις
θα
πρέπει
να
προσαρμόσουν τις πολιτικές τους προς την
κατεύθυνση αυτή. Επίσης έγινε συζήτηση
στρογγυλής τραπέζης αφιερωμένη στο
Πρόγραμμα «Διαπολιτισμικές πόλεις», όπου

Κατά τη διάρκεια των εργασιών της 22ης
Ολομέλειας του Κογκρέσου, τα μέλη
ενέκριναν
μεταξύ
άλλων
εκθέσεις
παρακολούθησης και ελέγχου σχετικά με
την τοπική και περιφερειακή δημοκρατία
και ειδικότερα για θέματα συμμετοχής των
Τοπικών και Περιφερειακών Αρχών στις
νομοθετικές
διαδικασίες,
θέματα
αυτονομίας
των
Τοπικών
και
Περιφερειακών Αρχών, όπως και θέματα
αποκέντρωσης
των
εξουσιών
και
κατανομής
πόρων
στις
Τοπικές
και
Περιφερειακές Αρχές.
Οι εκθέσεις αυτές αφορούσαν χώρες μέλη
όπως την Πορτογαλία, τη Μολδαβία, τη
Βοσνία Ερζεγοβίνη, τη Γερμανία και τη
Λιθουανία, με εισηγήτριες το μέλος της
Αντιπροσωπείας μας, κα Ειρήνη Λοϊζίδου
Νικολαΐδου μαζί με την κα Gudrun MoslerTörnström από την Αυστρία.
Ανάλογες εκθέσεις παρακολούθησης και
ελέγχου έγιναν και για άλλες χώρες μέλη
του
Κογκρέσου
σε
προηγούμενες
Ολομέλειες και θα ακολουθήσουν και άλλες
σε επόμενες Ολομέλειες.
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Η Ένωση Δήμων Κύπρου,
στη Συνέλευση των
Περιφερειών της Ευρώπης
Στις 26 Μαρτίου πραγματοποιήθηκε στις
Βρυξέλλες
η
Γενική
Συνέλευση
της
Συνέλευσης των Περιφερειών της Ευρώπης
(AER), με κύριο θέμα τη λήψη μέτρων εκ
μέρους
του
οργανισμού
για
την
αντιμετώπιση της επείγουσας οικονομικής
του κατάστασης. Η Γενική Συνέλευση
επικεντρώθηκε κυρίως στις οικονομικές
πτυχές του οργανισμού, με στόχο, αφενός
την επικύρωση του ισολογισμού του 2011
και την αποφυγή οικονομικών δυσχερειών
κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2012, και
αφετέρου τον καθορισμό μιας ξεκάθαρης
οικονομικής στρατηγικής για το μέλλον.
Η Γενική Συνέλευση αποτέλεσε επίσης την
ευκαιρία για να παρουσιάσει ο νέος Γενικός
Γραμματέας του οργανισμού την πρόοδο
που σημειώθηκε στους ακόλουθους τομείς:
1. τον καθορισμό μιας νέας ευρύτερης
στρατηγικής για τον οργανισμό
2. την τοποθέτηση της πολιτικής δράσης στο
επίκεντρο των εργασιών του οργανισμού
3. τη διαμόρφωση μιας νέας επικοινωνιακής
στρατηγικής, και
4. την ανάπτυξη μιας πρότασης για ένα νέο
σύστημα για τις συνδρομές των μελών.
Η Γενική Συνέλευση αποτέλεσε επίσης
ορόσημο για το lobbying που πραγματοποιεί
η AER σχετικά με την περιφερειακή πολιτική
της ΕΕ, καθώς η διαβούλευση σχετικά με το
Κοινό Στρατηγικό Πλαίσιο βρίσκεται στο
στάδιο της προετοιμασίας, και η AER
προσπαθεί να εξασφαλίσει ότι οι μελλοντικές
προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για
την κατανομή των κονδυλίων από τα
διαρθρωτικά ταμεία, θα είναι σύμφωνες με
τις ανάγκες των περιφερειών.
Η Ένωση Δήμων Κύπρου, ως μέλος της
Συνέλευσης των Περιφερειών της Ευρώπης
εκπροσωπήθηκε
στη
συνεδρίαση
των
Βρυξελλών από το Δήμαρχο Λευκονοίκου, κ.
Μιχάλη Πήλικο, καθώς και έναν εκπρόσωπο
από το Γραφείο Βρυξελλών της Ένωσης
Δήμων.
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Ανακοίνωση Επιτροπής
Κατεχόμενων Δήμων
Στις 29 Μαρτίου, η Επιτροπή Κατεχόμενων
Δήμων ενημερώθηκε λεπτομερώς από τους
Βουλευτές
κκ.
Δημήτρη
Συλλούρη,
Σοφοκλή Φυττή και Φειδία Σαρίκα, που
εκπροσωπούσαν τους 17 Βουλευτές, οι
οποίοι κατέθεσαν από κοινού εισήγηση για
την
επέκταση
των
προνοιών
του
νομοσχεδίου που συζητείται στην Επιτροπή
Εσωτερικών με τίτλο «Ο Περί Μεταφοράς
Αναπτυξιακών Δικαιωμάτων Νόμος του
2011», ώστε να συμπεριλάβει και τη
δυνατότητα μεταφοράς μέρους της αξίας
της
κατεχόμενης
γης
υπό
μορφή
συντελεστή δόμησης και κατασκευαστικών
δικαιωμάτων στις ελεύθερες περιοχές.

Η Επιτροπή ομόφωνα συμφώνησε να
στηρίξει ένθερμα την πιο πάνω εισήγηση
και καλεί τόσο την Κυβέρνηση όσο και τη
Βουλή να προχωρήσουν άμεσα στην
υλοποίηση της εισήγησης, η οποία θα
συμβάλει θετικά στην προσπάθεια ίσης
μεταχείρισης
και
ισότιμης
κατανομής
βαρών.
Περαιτέρω
εισηγείται
τη
δημιουργία
τράπεζας συντελεστή δόμησης από κοινού
με το Φορέα Ισότιμης Κατανομής Βαρών,
έτσι ώστε η πρακτική εφαρμογής του
θεσμού
της
μεταφοράς
συντελεστή
δόμησης να δώσει στους πρόσφυγες άμεση
φερεγγυότητα,
ευκαιρία
αξιοποίησης
ωφελημάτων
από
την
κατεχόμενη
περιουσία
τους
και
προστασία
των
κατεχόμενων περιουσιών από τα τουρκικά
τεχνάσματα εξαγοράς τους, ενισχύοντας
ταυτόχρονα το δικαίωμα της ιδιοκτησίας
στην κατεχόμενη γη μας.
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Ευρωπαϊκή πρωτοβουλία
πολιτών
Η 1η Απριλίου 2012 θα σηματοδοτήσει την
έναρξη
εφαρμογής
του
θεσμού
της
«Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας Πολιτών». Από
τη συγκεκριμένη ημέρα, ένα εκατομμύριο
πολίτες από ολόκληρη την Ευρώπη θα
μπορούν να συστρατεύονται σχετικά με
κάποιο ζήτημα που θεωρούν σημαντικό και
να ζητούν από την Επιτροπή να αναλάβει
δράση σε σχέση με αυτό.
Η καταχώριση των πρωτοβουλιών συνιστά
καίριο αρχικό στάδιο της όλης διαδικασίας. Η
σχετική αίτηση πρέπει να υποβάλλεται από
επιτροπή
πολιτών
αποτελούμενη
από
τουλάχιστον επτά πολίτες της ΕΕ οι οποίοι
κατοικούν σε τουλάχιστον επτά διαφορετικά
κράτη μέλη της ΕΕ.
Από τη στιγμή της καταχώρισης, η επιτροπή
πολιτών θα έχει στη διάθεσή της 12 μήνες
για τη συγκέντρωση των αναγκαίων
δηλώσεων υποστήριξης από τουλάχιστον
επτά κράτη μέλη. Ο ελάχιστος απαιτούμενος
αριθμός υπογραφόντων σε κάθε κράτοςμέλος θα πρέπει να είναι ίσος προς τον
αριθμό των βουλευτών του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου που εκλέγονται στο αντίστοιχο
κράτος μέλος επί 750. Κάθε πολίτης με
δικαίωμα
ψήφου
στις
εκλογές
του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (σήμερα, σε όλα
τα κράτη μέλη το σχετικό όριο τίθεται στο
18ο έτος της ηλικίας, με εξαίρεση την
Αυστρία, όπου τίθεται στο 16ο έτος), μπορεί
να ταχθεί υπέρ μιας πρωτοβουλίας πολιτών.
Ο αριθμός των δηλώσεων υποστήριξης
πρέπει να βεβαιώνεται από τις αρμόδιες
αρχές των κρατών-μελών. Στη συνέχεια, η
Επιτροπή θα έχει στη διάθεσή της τρεις
μήνες για να εξετάσει την πρωτοβουλία και
να αποφασίσει τι συνέχεια θα δώσει. Η
Επιτροπή θα συναντά τους διοργανωτές,
δίνοντάς τους τη δυνατότητα να εξηγήσουν
λεπτομερώς τα θέματα που θίγονται στην
πρωτοβουλία τους. Οι διοργανωτές θα έχουν
επίσης την ευκαιρία να παρουσιάσουν την
πρωτοβουλία τους σε δημόσια ακρόαση στο
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.
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Ακολούθως,
η
Επιτροπή
θα
εκδίδει
ανακοίνωση στην οποία θα εξηγεί τα
συμπεράσματά της επί της πρωτοβουλίας,
τις
ενέργειες
στις
οποίες
σκοπεύει,
ενδεχομένως, να προβεί, καθώς και το
σκεπτικό της.
Η
Ευρωπαϊκή
Επιτροπή
κατέβαλε
σημαντικές προσπάθειες προκειμένου η όλη
διαδικασία να είναι όσο το δυνατόν
απλούστερη
για
τους
πολίτες
και
ταυτόχρονα να διασφαλίζονται τα εχέγγυα
που είναι απαραίτητα προκειμένου να μην
καταχωρούνται πρωτοβουλίες οι οποίες
είναι προδήλως καταχρηστικές, επιπόλαιες,
κακόβουλες, αντίθετες στις ευρωπαϊκές
αξίες ή εκτός του πεδίου αρμοδιοτήτων της
Επιτροπής.
Επίσης,
έχουν
θεσπισθεί
ρυθμίσεις με στόχο τη δέουσα προστασία
των
δεδομένων
των
πολιτών
που
τάσσονται υπέρ τέτοιων πρωτοβουλιών.

Ο θεσμός της Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας
Πολιτών θεσπίστηκε με τη Συνθήκη της
Λισαβόνας.
Θα
επιτρέπει
σε
ένα
εκατομμύριο πολίτες από το ένα τέταρτο
τουλάχιστον των κρατών μελών της ΕΕ να
ζητήσουν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να
υποβάλει
προτάσεις
για
νομοθετικές
πράξεις σε τομείς στους οποίους η
Επιτροπή έχει τη σχετική εξουσία.
Ο κανονισμός που διέπει τις ευρωπαϊκές
πρωτοβουλίες πολιτών εκδόθηκε στις 16
Φεβρουαρίου 2011. Ωστόσο, κατόπιν
αιτήματος ορισμένων κρατών μελών που
χρειάστηκαν περισσότερο χρόνο για τη
σύσταση των μηχανισμών βεβαίωσης των
δηλώσεων υποστήριξης, οι πολίτες θα
έχουν τη δυνατότητα να δρομολογήσουν
Ευρωπαϊκές Πρωτοβουλίες Πολιτών μόνον
από την 1η Απριλίου 2012.
Για_περισσότερα:_http://ec.europa.eu/citiz
ens-initiative/public/welcome?lg=el.
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Ανακοινώθηκαν τα βραβεία
eTwinning για τη
διασυνοριακή μάθηση
Στις 29-31 Mαρτίου βρέθηκαν στο Βερολίνο
500 εκπαιδευτικοί για να ανταλλάξουν ιδέες
για μελλοντικές πρωτοβουλίες στο πλαίσιο
του eTwinning και για την απονομή των
βραβείων στα καλύτερα έργα eTwinning με
τη συμμετοχή σχολείων από την Ιταλία, το
Ηνωμένο Βασίλειο, την Πολωνία, τη Γαλλία,
την Τουρκία, την Ισπανία, τις Κάτω Χώρες,
την Τσεχική Δημοκρατία, την Ελλάδα, τη
Ρουμανία, την Πορτογαλία και τη Σλοβενία.
H πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
eTwinning συγκεντρώνει σήμερα, ύστερα
από οκτώ χρόνια λειτουργίας, πάνω από
155.000 εκπαιδευτικούς σε 31 χώρες που
χρησιμοποιούν τις τεχνολογίες πληροφοριών
και επικοινωνιών (ΤΠΕ) για την ανάπτυξη
διασυνοριακών εκπαιδευτικών έργων.
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και
χωρίστηκαν
σε
τρεις
ηλικιακές
κατηγορίες: 4-11, 12-15 και 16-19.
Καθένα απ’ αυτά εκφράζει μια πρακτική
καινοτομίας
που
ακολούθησαν
δύο
τουλάχιστον σχολεία από διαφορετικές
χώρες για ένα νέο και δημιουργικό τρόπο
μάθησης. Για παράδειγμα, στο έργο
«Ρεπορτάζ χωρίς σύνορα» συνεργάστηκαν
μαθητές
από
το
λύκειο
Marguerite
Yourcenar (Γαλλία), η σχολική ομάδα Dr
Mihai Ciuca (Ρουμανία) και το Zespół Szkół
αρ. 1 από την πόλη Pszczyna (Πολωνία).
Χάρη
στο
eTwinning
μπόρεσαν
να
αξιοποιήσουν τα ταλέντα τους και να
γράψουν μαζί ένα ηλεκτρονικό περιοδικό.
Τα βραβεία eTwinning έχουν ξεχωριστές
κατηγορίες για την εκμάθηση γλωσσών στα
γαλλικά και ισπανικά, καθώς και το ειδικό
βραβείο «Marie Skłodowska-Curie» για τα
επιστημονικά σχέδια. Το βραβείο αυτό
υποστηρίζεται οικονομικά από τη γαλλική
και την πολωνική εθνική υπηρεσία στήριξης
του eTwinning.
Το
eTwinning
αξιοποιεί
υποστήριξη,
εργαλεία και υπηρεσίες που βασίζονται στις
ΤΠΕ, ώστε να διευκολυνθούν τα σχολεία να
σχηματίσουν συμπράξεις σε διάφορους
θεματικούς τομείς.

Η κ. Ανδρούλλα Βασιλείου, επίτροπος
εκπαίδευσης, πολιτισμού, πολυγλωσσίας και
νεολαίας, δήλωσε: «Το eTwinning είναι κάτι
παραπάνω από ένα διαδικτυακό εργαλείο για
την προώθηση των ΤΠΕ στα σχολεία. Έχει
αποκτήσει πιστούς φίλους και έχει καταστεί
καταλύτης αλλαγών σε πολλά σχολεία. Και
όλα αυτά, χάρη στον ενθουσιασμό χιλιάδων
εκπαιδευτικών και μαθητών. Η Επιτροπή έχει
προτείνει να επεκταθεί το eTwinning στο
πλαίσιο του νέου προγράμματος «Erasmus
για όλους» που θα καλύπτει την περίοδο
2014-2020, ώστε να γίνει μια πλατφόρμα
συνεργασίας για όλα τα σχολεία που
συνεργάζονται πέρα από σύνορα με την
υποστήριξη της ΕΕ».
Όσον αφορά τα βραβεία, έξι βραβευθέντα
έργα επιλέγηκαν μεταξύ 300 υποψήφιων

Το eTwinning είναι μέρος του ευρωπαϊκού
Comenius
και
προγράμματος
χρηματοδοτείται με 10 εκατομμύρια ευρώ
περίπου κάθε χρόνο. Δεν χρηματοδοτεί
επιμέρους έργα, αλλά προσφέρει τα
εργαλεία
και
την
υποστήριξη,
για
παράδειγμα μέσω της διαδικτυακής πύλης
eTwinning, σε εκπαιδευτικούς και μαθητές,
αλλά και σεμινάρια για εκπαιδευτικούς.
Οι εθνικές υπηρεσίες στήριξης είναι
οργανισμοί ή ιδρύματα που εκπροσωπούν
και προάγουν το eTwinning σε όλες τις
χώρες της ΕΕ εκτός από την Κροατία, την
Ισλανδία, τη Νορβηγία και την Τουρκία και
παρέχουν κατάρτιση και υποστήριξη μέσω
τηλεφώνου και διαδικτύου, διοργανώνουν
συνέδρια και διαγωνισμούς σε εθνικό
επίπεδο
και
υλοποιούν
εκστρατείες
προβολής και ενημέρωσης.
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Νέοι δρόμοι για την ένταξη
υπηκόων τρίτων χωρών
στην τοπική κοινωνία
Ο Δήμος Λευκωσίας παρουσίασε τις δράσεις
«Προγράμματα ένταξης από τοπικές αρχές»
και «Εκπαιδευτικά σεμινάρια για κοινωνικούς
εταίρους» σε Δημοσιογραφική Διάσκεψη που
έγινε στις 27 Μαρτίου στο Δημαρχείο
Λευκωσίας.

Η πρώτη δράση με τίτλο «Προγράμματα
ένταξης από τοπικές αρχές» υλοποιείται από
το
Δήμο
Λευκωσίας
ως
Τελικός
Δικαιούχος/επικεφαλής,
το
Πολυδύναμο
Δημοτικό Κέντρο Λευκωσίας, το Δήμο Αγίου
Δομετίου, το Δήμο Λεμεσού και την εταιρεία
συμβούλων Social Lab ltd.
Η δεύτερη δράση με τίτλο «Εκπαιδευτικά
σεμινάρια
για
κοινωνικούς
εταίρους»
υλοποιείται από το Δήμο Λευκωσίας ως
Τελικός Δικαιούχος/επικεφαλής, το Τ.Τ.
Κέντρο
Εκπαίδευσης
και
Κατάρτισης
Λάρνακας και την εταιρεία First Elements
Euroconsultants
ltd.
Στη
διάσκεψη
παρευρέθηκαν εκπρόσωποι των εταίρων των
κοινοπραξίων, καθώς και ο Προϊστάμενος
του Κλάδου Ταμείων Αλληλεγγύης, κ.
Αλέξανδρος Κελβέρης.
Η πρώτη δράση περιλαμβάνει την παροχή
υπηρεσιών κατάρτισης, προσανατολισμού,
κοινωνικής στήριξης και οργάνωση ποικίλων
πολιτιστικών
εκδηλώσεων
για
τους
υπηκόους τρίτων χωρών και απευθύνεται σε
παιδιά, εφήβους, ενήλικες και γονείς
υπηκόων από τρίτες χώρες που κατοικούν
νόμιμα στην Κύπρο.
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Η
δεύτερη
δράση
απευθύνεται
σε
λειτουργούς διάφορων κοινωνικών εταίρων
(τοπικών
αρχών,
ΜΚΟ,
ακαδημαϊκών
ιδρυμάτων και ημικρατικών οργανισμών),
οι οποίοι έρχονται σε επαφή με υπηκόους
τρίτων χωρών στην εργασία τους, και στο
πλαίσιό της θα διοργανωθούν εκπαιδευτικά
σεμινάρια για την ανάπτυξη της ικανότητας
χειρισμού της διαπολιτισμικότητας.
Στόχος
των
δύο
δράσεων
είναι
η
υποβοήθηση
της
διαδικασίας ένταξης
των υπηκόων τρίτων
χωρών
στην
κυπριακή
κοινωνία
με
την
ενίσχυση
τόσο των υπηρεσιών που τους παρέχονται,
όσο και των λειτουργών που χειρίζονται τα
θέματα
που
αφορούν
αυτήν
την
πληθυσμιακή ομάδα.
Στην ομιλία του, ο Δήμαρχος Λευκωσίας, κ.
Κωνσταντίνος Γιωρκάτζης αναφέρθηκε στη
σημασία της κοινωνικής συνοχής και στο
ρόλο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, αλλά και
όλων των κοινωνικών εταίρων στη
διαδικασία ένταξης των υπηκόων τρίτων
χωρών και υπογράμμισε ότι «η κοινωνική
ένταξη αποτελεί μια αμφίδρομη διαδικασία
προσαρμογής τόσο των υπηκόων τρίτων
χωρών
στο
περιβάλλον
της
χώρας
υποδοχής, όσο και των κατοίκων της
χώρας
στις
νέες
συνθήκες
που
συνεπάγονται
οι
πολυπολιτισμικές
κοινωνίες».

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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Πρόγραμμα υιοθεσίας
χώρων πρασίνου

03/2012

πραγματοποιήθηκε στις 18 Μαρτίου η
καθιερωμένη Γιορτή του Δέντρου στον Άγιο
Αθανάσιο.

Με στόχο την ενίσχυση των προσπαθειών
του για την ανάπτυξη, συντήρηση και
ποιοτική βελτίωση του πρασίνου, ο Δήμος
Γεροσκήπου, προχωρεί στην εφαρμογή
προγράμματος υιοθεσίας χώρων πρασίνου.
Βάσει της απόφασης, οι ενδιαφερόμενοι
μπορεί να είναι οργανωμένα σύνολα,
φορείς,
ομάδες
δημοτών
αλλά
και
μεμονωμένα άτομα.
Στα πλαίσια της υιοθεσίας των χώρων, που
μπορεί να είναι πάρκα, ανθώνες ή γλάστρες,
οι υιοθετούντες θα δεσμεύονται όπως
καθαρίζουν
το
χώρο,
σε
τακτική
συμφωνημένη βάση, τοποθετούν σακούλες
απορριμμάτων
ή
κλαδευμάτων
σε
συμφωνημένο σημείο, φυτεύουν δέντρα ή
φυτά μόνο μετά από γραπτή άδεια της
υπηρεσίας και όπως αρδεύουν τον χώρο, με
πρόγραμμα που θα εγκρίνεται από την
υπηρεσία.
Από την πλευρά του, ο Δήμος Γεροσκήπου,
θα αναλαμβάνει να μαζεύει τα απορρίμματα
και τα κλαδεύματα, να αποκαθιστά τυχόν
βανδαλισμούς,
να
παρέχει
σακούλες
απορριμμάτων, να πληρώνει για τις δαπάνες
λιπασμάτων, νερού και ρεύματος, να
συμβάλλει στις εξειδικευμένες ανάγκες, να
στηρίζει τους εθελοντές και να τοποθετεί
συγκεκριμένη διακριτική πινακίδα υιοθεσίας.
Το
σχετικό
έντυπο,
για
τους
ενδιαφερόμενους, διατίθεται στα γραφεία
του Δήμου Γεροσκήπου.

Γιορτή του Δέντρου στο
Δήμο Αγίου Αθανασίου
Με κύριους πρωταγωνιστές τα παιδιά των
οικολογικών σχολείων του Δήμου και με τη
συμμετοχή ενεργών πολιτών του Αγίου
Αθανασίου, στην παρουσία του Υπουργού
Γεωργίας,
Φυσικών
Πόρων
και
Περιβάλλοντος κου Σοφοκλή Αλετράρη,
καθώς και άλλων παραγόντων της περιοχής,

Καλωσορίζοντας και ευχαριστώντας όλους
για την παρουσία τους, ο Δήμαρχος κ.
Κυριάκος Χατζηττοφής ευχαρίστησε τον
Υπουργό Γεωργίας, κ. Αλετράρη για την
άμεση ανταπόκριση του και αναφέρθηκε
στη σημασία που το Δημοτικό Συμβούλιο
αποδίδει στην ανάπτυξη του αστικού
πρασίνου, αλλά και στη συνεχή προσπάθεια
αξιοποίησης κάθε ελεύθερου χώρου, ο
οποίος μπορεί να μετατραπεί σ’ ένα μικρό
πνεύμονα πρασίνου. Στόχος και επιδίωξη,
είπε, και στην νέα πενταετία από το νέο
Δημοτικό Συμβούλιο, είναι η αξιοποίηση
κάθε δυνατού πόρου έτσι που το πράσινο
να είναι στην πρώτη γραμμή. Τη χρονιά
που
έκλεισε,
ανέφερε
ενδεικτικά
ο
Δήμαρχος,
το
Δημοτικό
Συμβούλιο
παρέδωσε δεντροφυτευμένους έξι μικρούς
και μεγάλους χώρους αξίας 300.000€, ενώ
με την ίδια διάθεση για περισσότερο
πράσινο ξεκίνησε και η νέα πενταετία.
Ευχαρίστησε δε, τόσο τις Υπηρεσίες του
Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και
Περιβάλλοντος για την αρωγή και βοήθεια
σε θέματα ανάπτυξης πρασίνου, αλλά και
το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως για τη
δική του συνεισφορά στο θέμα δημιουργίας
πάρκων. Στη συνέχεια αναφέρθηκε με
συντομία
στις
άλλες
περιβαλλοντικές
δραστηριότητες του Δήμου που στόχο και
σκοπό έχουν πάντα την ευαισθητοποίηση
του δημότη και συγκεκριμένα δράσεις όπως
η ανακύκλωση, η εξοικονόμηση πόρων και
ενέργειας, κάνοντας ειδική αναφορά στο
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«Σύμφωνο των Δημάρχων», το οποίο ο
Δήμος Αγίου Αθανασίου έχει υπογράψει.
Ιδιαίτερες ευχαριστίες απηύθυνε για τη
συμβολή τους την προσπάθεια αυτή του
Δήμου αλλά και για την παρουσία τους στην
εκδήλωση,
στις
διευθύνσεις
και
τις
περιβαλλοντικές
ομάδες
του
Λυκείου
Λινόπετρας, του Β’ Δημοτικού Σχολείου
Αγίου
Αθανασίου
και
του
Δημόσιου
Κοινοτικού Νηπιαγωγείου Αγίου Αθανασίου.

Σε σύντομο χαιρετισμό του, ο Δημοτικός
Σύμβουλος και Πρόεδρος της Επιτροπής
Πρασίνου του Δήμου Αγίου Αθανασίου, κ.
Μαρίνος Κυριάκου, αναφέρθηκε στο έργο
που επιτελεί η υπηρεσία πρασίνου, αλλά και
σε μια σειρά δράσεις που η επιτροπή θέτει
ως προτεραιότητα.
Από πλευράς του, ο Υπουργός Γεωργίας,
Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, κ.
Σοφοκλής Αλετράρης, μεταξύ άλλων είπε ότι
η δημιουργία πάρκων αποτελεί στόχο της
Κυβέρνησης, η οποία ενθαρρύνει και
επικροτεί κάθε προσπάθεια για ενίσχυση του
πρασίνου και αναβάθμιση του φυσικού
περιβάλλοντος και της ποιότητας ζωής των
πολιτών. Τόνισε δε ότι τα πάρκα στη
σημερινή εποχή και ιδιαίτερα εκείνα που
βρίσκονται σε δομημένα περιβάλλοντα,
στοχεύουν στη σταδιακή δημιουργία ενός
δικτύου χώρων πρασίνου και άλλων
διευκολύνσεων, φιλικών με το περιβάλλον
που προσφέρουν ποικιλία ευκαιριών για
ξεκούραση, άθληση και αναψυχή, αλλά και
συμβάλλουν στην ενίσχυση της κοινωνικής
επαφής μεταξύ των πολιτών. Βελτιώνουν,
επίσης, την αισθητική του περιβάλλοντος

χώρου, με αποτέλεσμα τη
αισθήματος
ευφορίας
και
ικανοποίησης του επισκέπτη.

03/2012
δημιουργία
αισθητικής

Τέλος, εξέφρασε την ευαρέσκειά του και τα
συγχαρητήρια
προς
το
Δήμο
Αγίου
Αθανασίου για την περιβαλλοντική του
ευαισθησία, αλλά και για την ωραία
εκδήλωση που οργάνωσε προς τιμήν του
πράσινου και των δέντρων και ευχήθηκε να
συνεχιστούν οι προσπάθειες του Δήμου για
εξάπλωση του πρασίνου.

Εκτός από τον Υπουργό, την εκδήλωση
τίμησαν με την παρουσία του ο Βουλευτής
ΑΚΕΛ Λεμεσού κ. Ανδρέας Καυκαλιάς, ο
Πρόεδρος του Δ.Σ. ΤΕΠΑΚ και τέως
Δήμαρχος
Λεμεσού
Δρ.
Δημήτρης
Κοντίδης, ο Κοινοτάρχης Αγίου Γεωργίου
Φραγκούδη
κ.
Νίκος
Αρτυματάς,
εκπρόσωπος του ΕΤΕΚ, του Συνεργατικού
Ταμιευτηρίου Λεμεσού και άλλοι Τοπικοί
Παράγοντες.

Την Παγκόσμια Ημέρα
Γυναίκας τίμησε ο Δήμος
Αγίου Αθανασίου
Ο Δήμος Αγίου Αθανασίου τίμησε την
Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας, με
εκδήλωση που πραγματοποίησε την στις 9
Μαρτίου, στην Αίθουσα Εκδηλώσεων του
Δήμου, σε συνεργασία με το «Ανοικτό
Σχολείο» Αγίου Αθανασίου.
Κύρια
ομιλήτρια
η
κα
Ανδρούλλα
Βασιλείου,
Επίτροπος
Εκπαίδευσης,
Πολιτισμού, Πολυγλωσσίας και Νεολαίας

11

Τεύχος 78

ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΝΕΑ - Μηνύματα από τους Δήμους μας

της ΕΕ, η οποία ανέπτυξε το θέμα «Η
Συμβολή της Διά Βίου Μάθησης στην
Προώθηση της Ίσης Μεταχείρισης Ανδρών
και Γυναικών». Παρόντες στην εκδήλωση ο
Βουλευτής του ΑΚΕΛ Λεμεσού κ. Άντρος
Καυκαλιάς,
μέλη
των
Δημοτικών
Συμβουλίων Αγίου Αθανασίου και Λεμεσού,
μέλη
της
Διοικούσας
Επιτροπής
του
«Ανοικτού Σχολείου», εκπρόσωπος του
Συνεργατικού
Ταμιευτηρίου
Λεμεσού,
παράγοντες της Τοπικής Κοινωνίας του
Αγίου Αθανασίου, εκπαιδευτικοί και πολλές
γυναίκες που παρευρέθηκαν στην εκδήλωση
για να τιμήσουν την ημέρα τους.

Σε σύντομο χαιρετισμό του, ο Δήμαρχος κ.
Κυριάκος Χατζηττοφής ανέφερε ότι η
εκδήλωση αυτή σκοπό έχει να τιμήσει την
παγκόσμια μέρα της γυναίκας. Μέρα
ορόσημο για το Παγκόσμιο Προοδευτικό
Γυναικείο Κίνημα, που θυμίζει σε όλους τους
αγώνες που οι γυναίκες ξεκίνησαν από το
Σικάγο των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής
για να κερδίσουν το αυτονόητο, την ίση
αντιμετώπιση και αναγνώριση.
Ανάμεσα σε άλλα, είπε ότι η προώθηση της
ισότητας
των
φύλων
αποτελεί
προτεραιότητα που ξεκινά από πολύ παλιά
στις
κοινωνίες
και
τα
εκπαιδευτικά
συστήματα που τις χαρακτηρίζουν. Ωστόσο,
παρά την πρόοδο που έχει επιτελεστεί, οι
διακρίσεις,
όπως
οι
κοινωνικές
και
εργασιακές ανισότητες και η μεροληπτική
αντιμετώπιση
του
γυναικείου
φύλου,
παραμένουν ακόμα ως βασικά εμπόδια στον
εκσυγχρονισμό
και
την
εκδημοκρατικοποίηση των σύγχρονων κοινωνιών.

03/2012

Τόνισε δε, ότι η εκπαίδευση και το σχολείο
αποτελούν βασικούς τομείς αγωγής και
πεδίο στα πλαίσια του οποίου είναι δυνατό
να διαμορφωθούν οι τάσεις για την
προώθηση της ισότητας και του σεβασμού
μεταξύ
των
ανθρώπων
γενικά
και
ειδικότερα μεταξύ ανδρών και γυναικών.
Και εδώ έγκειται και η σπουδαιότητα και ο
ρόλος που επιτελεί το «Ανοικτό Σχολείο»
του Δήμου μας. Ένας θεσμός που από την
αρχή της λειτουργίας του έχει ως κύριο
σκοπό την αξιοποίηση των σχολικών
χώρων
ως
Κέντρων
Πολιτισμού,
Αθλητισμού και Δημιουργίας κατά τα
απογεύματα, την ενεργοποίηση των μελών
του Δήμου για συμμετοχή στο κοινωνικό
γίγνεσθαι, την προώθηση της ισότητας
μεταξύ των δύο φύλων, τη βελτίωση της
ποιότητας ζωής τους, την ανάπτυξη του
πολιτιστικού και αθλητικού επιπέδου της
κοινωνίας μας, τη σύσφιγξη των σχέσεων
μεταξύ των κατοίκων του Δήμου Αγίου
Αθανασίου και την κοινωνική συνοχή.
Ανάμεσα σε άλλα, τόνισε ότι ο Δήμος ήταν
από τους πρώτους Δήμους που υπέγραψαν
την «Ευρωπαϊκή Χάρτα Ισότητας των
Φύλων», προωθώντας έτσι την επίτευξη
της πραγματικής ισότητας στην πράξη,
δίνοντας
συνεχώς
ευκαιρίες
στην
εργαζόμενη γυναίκα, στην εργαζόμενη
οικογένεια.

Κλείνοντας ο κ. Χ’’Ττοφής εξέφρασε την
ανάγκη συμπόρευσης και συστράτευσης
των
Γυναικών,
της
Νεολαίας,
των
Εκπαιδευτικών, των Γονέων, αλλά και
όσων εμπλέκονται με το εκπαιδευτικό
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σύστημα και την ενεργό συμμετοχή στα
κοινά, έτσι ώστε να προωθούνται με
συνέχεια και συνέπεια όλες οι απαραίτητες
μεταρρυθμίσεις που θα στοχεύουν όχι μόνο
στην προαγωγή της ισοτιμίας των φύλων
στην εκπαίδευση και στην εργασία, αλλά και
στην
καταπολέμηση
στερεότυπων
αντιλήψεων για το ρόλο των δύο φύλων.
Τέλος ευχαρίστησε την κα Ανδρούλλα
Βασιλείου, για την παρουσία της, που παρά
το βεβαρημένο πρόγραμμα αποδέχτηκε την
πρόσκληση.

Εκ μέρους του Υπουργού Παιδείας και
Πολιτισμού κου Γιώργου Δημοσθένους,
χαιρετισμό απηύθυνε η Δρ. Ανδρούλλα
Όθωνος Ζαχαρίου, Επιθεωρήτρια Δημοτικής
Εκπαίδευσης,
αναφέροντας
ότι
«η
εκπαίδευση και η επαγγελματική κατάρτιση,
στα πλαίσια της δια βίου μάθησης αποτελεί
σοβαρό εργαλείο προώθησης των γυναικών
στην απασχόληση και σοβαρό εν γένει
παράγοντα για την επίτευξη της κοινωνικής
συνοχής».
Για το σκοπό αυτό, η δια βίου μάθηση μέσω
του θεσμού του Ανοικτού Σχολείου, παρέχει
τη δυνατότητα στις γυναίκες να αναπτύξουν
και να ενισχύσουν κομβικές δεξιότητες,
απαραίτητες για την απασχολησιμότητά
τους, όπως η εκμάθηση ξένων γλωσσών και
η χρήση της τεχνολογίας. Παράλληλα, μέσα
από τα προγράμματα δια βίου μάθησης
ενισχύεται η επιχειρηματική πρωτοβουλία
των γυναικών και οι δεξιότητες που
αφορούν την ιδιότητά τους ως πολίτες.

03/2012

Στη μεστή ομιλία της που είχε ως θέμα τη
«Συμβολή της δια βίου μάθησης στην
προώθηση της ίσης μεταχείρισης ανδρών
και γυναικών», η κα Ανδρούλλα Βασιλείου,
ανέφερε μεταξύ άλλων ότι «σήμερα η δια
βίου
μάθηση
εκφράζει
την
ανάγκη
συνεχούς μάθησης για σκοπούς ανάπτυξης
της κοινωνίας, της οικονομίας και της
βελτίωσης της ζωής των πολιτών, άσχετα
με την ηλικία, τη μόρφωση που έχουν
πάρει προηγούμενα και το φύλο τους.

Η δια βίου μάθηση περιλαμβάνει τη μάθηση
που παίρνουμε μέσα, αλλά και έξω από το
σχολείο, μέσα αλλά και έξω από το
πανεπιστήμιο, όπως για παράδειγμα μέσα
στο χώρο εργασίας, κατά την ώρα της
προσωπικής καλλιέργειας και ψυχαγωγίας,
μέσα στα αθλητικά γήπεδα, μέσα από τα
προγράμματα επιμόρφωσης και άλλα.
Δια βίου μάθηση είναι η συνεχής μάθηση
την οποία ο κάθε ένας από εμάς έχει
ανάγκη να βελτιώσει πρώτα τη ζωή του,
αλλά και να συμβάλει στην ανάπτυξη του
τόπου του. Παρόλο που αυτή η μάθηση
μπορεί να επιτευχθεί σε διάφορους χώρους
και
με
διαφορετικά
μέσα,
στην
πραγματικότητα
έρχεται
να
δέσει
προηγούμενη γνώση με νέα, έρχεται να
καλλιεργήσει νέες δεξιότητες, να βελτιώσει
ικανότητες και να διαφοροποιήσει με τρόπο
ευέλικτο νοοτροπίες και συμπεριφορές».
Αναφέρθηκε επίσης στο ότι η εκπαίδευση
αποτελεί έναν από τους κύριους άξονες
πολιτικής στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ως
Επίτροπος αρμόδια για την εκπαίδευση και

13

Τεύχος 78

ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΝΕΑ - Μηνύματα από τους Δήμους μας

τη νεολαία, τόνισε πως είναι προτεραιότητά
της η ανάγκη αύξησης του ενεργού
πληθυσμού και η στήριξή του ώστε να
μπορεί να αντεπεξέλθει στις σημερινές
απαιτήσεις και ταυτόχρονα να συμβάλει
στην
ανάπτυξη
της
κοινωνίας
και
οικονομίας. Είπε δε, πως η Ευρωπαϊκή
Ένωση μέσα από την τυπική και άτυπη
μάθηση
στοχεύει
στη
βελτίωση
των
γνώσεων, των δεξιοτήτων και συνολικά των
προσόντων των διαφόρων ομάδων πολιτών
της, ώστε να μπορούν με επιτυχία να
διαχειριστούν τις σημερινές αλλαγές στο
χώρο εργασίας.
Τέλος, αναφέρθηκε στην «Παγκόσμια Ημέρα
της Γυναίκας», μια ημέρα που συχνά
αναλώνεται στη σύγκριση ποσοστών για
συμμετοχή ανδρών και γυναικών στις
διάφορες εκφάνσεις της καθημερινής ζωής
και τόνισε ότι το συμπέρασμα που εξάγεται,
είναι ότι ασχέτως φύλου η Κύπρος
χρειάζεται να καταβάλει ακόμα μεγαλύτερη
προσπάθεια για να γίνει βίωμα των πολιτών
της η έννοια και η αξία της δια βίου μάθησης
και της ισότητας των δύο φύλων.
Στο πνεύμα του εορτασμού της ημέρας της
γυναίκας τόνισε πως βελτιώθηκαν οι
συνθήκες ζωής των γυναικών σε τεράστιο
βαθμό, κερδίζοντας αγώνες όπως το
δικαίωμα ψήφου, τις ίσες ευκαιρίες για
μόρφωση, εργασία και για συμμετοχή στην
κοινωνική, οικονομική, πολιτιστική και
δημόσια ζωή του τόπου μας καθώς επίσης,
και την ελευθερία να ορίζουμε εμείς οι ίδιες
τον εαυτό μας. Παρόλα αυτά όμως, μπορούν
και πρέπει να οικοδομηθούν οι προϋποθέσεις
για πραγματικά ισότιμη μεταχείριση ανδρών
και γυναικών.
H εκδήλωση έκλεισε με καλλιτεχνικό
πρόγραμμα από τη Δημοτική Χορωδία Αγίου
Αθανασίου και τα τμήματα Μοντέρνου
Χορού του «Ανοικτού Σχολείου Αγίου
Αθανασίου», ενώ στον ισόγειο χώρο του
Δημοτικού Μεγάρου λειτούργησε έκθεση με
γυναικείες δημιουργίες από τα τμήματα
Ικεπάνα και Ζωγραφικής του «Ανοικτού
Σχολείου». Ο Δήμος στο τέλος παρέθεσε
δεξίωση σε όλους τους παρευρισκόμενους.

03/2012

Παγκόσμια Ημέρα της
Γυναίκας στο Δήμο
Έγκωμης
Ο Δήμος Έγκωμης τίμησε την Παγκόσμια
Ημέρα
της
Γυναίκας
με
επετειακή
εκδήλωση στην αίθουσα εκδηλώσεων της
Σχολής Κωφών στη Μακεδονίτισσα. Την
εκδήλωση χαιρέτισαν η πρόεδρος της
Επιτροπής
Παιδείας,
Πολιτισμού
και
Ευρωπαϊκών θεμάτων, Ειρήνη Λοϊζίδου και
ο Δήμαρχος Έγκωμης, Ζαχαρίας Κυριάκου.
Ο κ. Κυριάκου τόνισε ότι η μέρα της
γυναίκας και η τιμή σ’ αυτήν, δεν πρέπει να
είναι
μια
στιγμιαία
εκδήλωση
μια
συγκεκριμένη
μέρα,
αλλά
τρόπος
καθημερινής συμπεριφοράς.

Η
εκδήλωση
περιλάμβανε
προβολή
σύντομης ταινίας αφιερωμένη στη γυναίκα,
απαγγελία ποιήματος από τη μαθήτρια του
Γυμνασίου
Μακεδονίτισσας,
Νεφέλη
Ανδρέου και καλλιτεχνικό πρόγραμμα από
τη Δημοτική Χορωδία Έγκωμης.
Κύρια ομιλήτρια της βραδιάς ήταν η
πρέσβυς επί τιμή, Μύρνα Κλεόπα, με θέμα:
«Η
Κύπρια
γυναίκα
προσωπικές
εμπειρίες». Η ομιλήτρια αναφέρθηκε στις
προκαταλήψεις και τις αμφισβητήσεις λόγω
φύλου
που
είχε
να
αντιμετωπίσει
αποφασίζοντας να κάνει καριέρα σε μια
περίοδο που αυτό δεν ήταν αποδεκτό από
την κοινωνία της Κύπρου.
Η εκδήλωση έκλεισε με απονομή τιμητικών
πλακετών στις γυναίκες που προσέφεραν
στην Έγκωμη από τη θέση της Δημοτικής
Συμβούλου και της Σχολικής Εφόρου
Έγκωμης, κατά την περίοδο 1986-2011.
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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/

