
 

 

 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΡΓΟ PRO-I3T:  
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 
Ολοκληρώνεται σήμερα το ευρωπαϊκό έργο 
Pro-I3T, το οποίο χρηματοδοτήθηκε στα 
πλαίσια του προγράμματος «Ευρώπη για 
τους Πολίτες» και είχε ως στόχο να 
συγχρηματοδοτήσει τη συνεργασία της 
Ένωσης Δήμων Κύπρου με τη Συνέλευση 
των Περιφερειών της Ευρώπης (AER), για 
την προώθηση και την ανάπτυξη θεματικών 
αδελφοποιήσεων μεταξύ των μελών τους, 
αλλά και με πόλεις από όλη την υπόλοιπη 
Ευρωπαϊκή Ένωση. 
 

 
 
Το έργο Pro-I3T (Providing Information 
Tools on Thematic Twinning) ξεκίνησε στις 
9 Ιανουαρίου 2012 και είχε διάρκεια 12 
μήνες. Κατά τη διάρκεια του έργου, Τοπικές 
και Περιφερειακές Αρχές από όλη την 
Ευρώπη εκπαιδεύτηκαν στο πώς να ορίζουν 
θεματικές προτεραιότητες για Ευρωπαϊκά 
έργα, να διατυπώνουν σωστά τις ιδέες 
τους, να βρίσκουν εταίρους και να 
σχεδιάζουν στοχευμένες ενέργειες. 
 
Για να γίνει αυτό, προσφέρθηκε στους 
συμμετέχοντες λεπτομερής πληροφόρηση 
και κατάρτιση σχετικά με το πρόγραμμα 
«Ευρώπη για τους πολίτες», καθώς και 
ένας λεπτομερής κατάλογος με όλα τα άλλα 
ευρωπαϊκά προγράμματα που μπορούν να 
χρηματοδοτήσουν τις δράσεις τους. 15 
ολοκληρωμένοι θεματικοί οδηγοί (για την 
εκπαίδευση και τη 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 
αναπτυξιακή βοήθεια, 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) 
συντάχθηκαν στα ελληνικά και τα αγγλικά.  
 

 
 
Κάθε οδηγός περιλαμβάνει: α) πληροφορίες 
για τη δομή και τη λειτουργία της ΕΕ, β) 
παρουσίαση του προγράμματος «Ευρώπη 
για τους Πολίτες» και του πώς μια ιδέα για 
έργο ή δράση θα μπορούσε να διατυπωθεί 
σωστά και να χρηματοδοτηθεί από το 
πρόγραμμα, γ) έναν πλήρη κατάλογο όλων 
των άλλων ευρωπαϊκών προγραμμάτων 
που θα μπορούσαν να χρηματοδοτήσουν 
ένα έργο σε αυτό το θεματικό πεδίο (π.χ. 
εκπαίδευση και νεολαία) και δ) λεπτομερή 
μεθοδολογία για το πώς μπορεί να 
ετοιμαστεί και να υποβληθεί μία πρόταση 
χρηματοδότησης ενός έργου ή μιας δράσης.  
 
 

Δύο εκπαιδευτικά σεμινάρια (ένα στην 
Κύπρο και ένα στις Βρυξέλλες) ενημέρωσαν 
τους λειτουργούς και αιρετούς των Δήμων 
και των Περιφερειών, πώς να 
χρησιμοποιούν το πληροφοριακό υλικό και 
πώς να χρηματοδοτούν καλύτερα τις 
δράσεις τους. Μια εκπαιδευτική επίσκεψη 
Κυπρίων Δημάρχων στις Βρυξέλλες, τους 
έδωσε επίσης τη δυνατότητα να 
ενημερωθούν για τις δυνατότητες 
χρηματοδότησης των Δήμων τους και να 
κατανοήσουν καλύτερα τη λογική των 
Ευρωπαϊκών προγραμμάτων. 
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Τα οφέλη από το έργο Pro-I3T ήταν 
πολλαπλά για όλους τους εμπλεκόμενους: 
 
Ένωση Δήμων Κύπρου: Αξιοποιώντας το 
ενδιαφέρον των Δήμων και τις γνώσεις που 
της είχαν προσφέρει κατά το 2010 και 2011 
τα έργα DECISIVE και SUSTAIN, η Ένωση 
Δήμων Κύπρου απέκτησε μέσω του έργου 
Pro-I3T μια σειρά από αναλυτικούς 
πρακτικούς οδηγούς, τους οποίους 
παρουσιάσαμε παραπάνω, και μέσω των 
οποίων έχει πλέον τη δυνατότητα να 
ενισχύσει αποτελεσματικά τις προσπάθειες 
των μελών της για συμμετοχή σε δράσεις 
αδελφοποιήσεων και άλλων Ευρωπαϊκών 
προγραμμάτων. Η Ένωση Δήμων Κύπρου 
ενίσχυσε επίσης ακόμα περισσότερο την 
εταιρική της σχέση με τη Συνέλευση των 
Περιφερειών της Ευρώπης, έναν από τους 
πιο αξιόπιστους πανευρωπαϊκούς 
οργανισμούς ανταλλαγής εμπειριών και 
τεχνογνωσίας και ανάπτυξης κοινών 
προγραμμάτων συνεργασίας. 
 
Συνέλευση των Περιφερειών της 
Ευρώπης (AER): Όπως και η Ένωση 
Δήμων, έτσι και η Συνέλευση των 
Περιφερειών της Ευρώπης απέκτησε μέσω 
του έργου Pro-I3T μια σειρά από πρακτικά 
εργαλεία, μέσω των οποίων έχει τη 
δυνατότητα να ενισχύσει αποτελεσματικά τις 
προσπάθειες των μελών της για συμμετοχή 
σε δράσεις αδελφοποιήσεων και άλλων 
Ευρωπαϊκών προγραμμάτων.  
 
Δήμοι - Περιφέρειες: Οι Δήμοι και οι 
Περιφέρειες μέλη των δύο Ενώσεων-εταίρων 
του έργου Pro-I3T επωφελήθηκαν με άμεσο 
τρόπο από όλα τα παραπάνω, καθώς έχουν 
πλέον τη δυνατότητα άμεσης χρήσης όλων 
των οδηγών του έργου, οι οποίοι τους 
απαντούν σε μια σειρά από ερωτήματα. 
Έχουν επίσης πλέον πρόσβαση σε 
εξειδικευμένη πληροφόρηση, καθώς και μια 
προτεινόμενη διαδικασία συμμετοχής σε 
δράσεις αδελφοποιήσεων και άλλων 
Ευρωπαϊκών προγραμμάτων, την οποία 
μπορούν να ακολουθούν. Είχαν επίσης τη 
δυνατότητα να γνωρίσουν καλύτερα άλλους 
Δήμους και Περιφέρειες και να διδαχθούν 

  
 

 
από τα λάθη τους αλλά και τις καλές τους 
πρακτικές. Πολλοί νεοεκλεγέντες Δήμαρχοι 
είχαν τέλος τη δυνατότητα να ταξιδέψουν 
στις Βρυξέλλες και να ενημερωθούν με 
άμεσο τρόπο για τις δυνατότητες 
χρηματοδότησης των Δήμων τους και να 
κατανοήσουν καλύτερα τη λογική των 
Ευρωπαϊκών προγραμμάτων. 
 
Ευρωπαϊκή Ένωση: Το έργο Pro-I3T 
άγγιξε εκατοντάδες Δήμους και Περιφέρειες 
σε δεκάδες ευρωπαϊκές χώρες και έδωσε σε 
εκατοντάδες λειτουργούς, πολίτες και 
αιρετούς τη δυνατότητα συμμετοχής σε μια 
ευρωπαϊκή δράση.  
 
Ειδικά στην ημερίδα ενημέρωσης για τα 
Ευρωπαϊκά Προγράμματα, η οποία 
πραγματοποιήθηκε στις 23 Οκτωβρίου στις 
Βρυξέλλες, πάνω από 120 εκπρόσωποι 
Τοπικών και Περιφερειακών Αρχών από 
όλη την Ευρώπη, είχαν τη δυνατότητα να 
γνωρίσουν καλές πρακτικές έργων που 
έχουν εκτελεστεί στα πλαίσια του 
Προγράμματος «Ευρώπη για τους Πολίτες» 
καθώς και τα χρηματοδοτικά εργαλεία, τις 
δράσεις, τις πρακτικές προετοιμασίας, την 
υλοποίηση και την αφομοίωση των 
ευρωπαϊκών χρηματοδοτικών 
προγραμμάτων.  
 

 
 
Στην ημερίδα συμμετείχαν λειτουργοί 
Δήμων και Περιφερειών από Ευρωπαϊκές 
χώρες, καθώς και εκπρόσωποι της ΕΕ, της 
Κυπριακής Προεδρίας και πανευρωπαϊκών 
δικτύων, οι οποίοι παρουσίασαν τα 
ευρωπαϊκά προγράμματα που είναι 
διαθέσιμα στους Δήμους και τις Περιφέρειες  
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της ΕΕ μέχρι και το τέλος του 2013, και τα 
μελλοντικά χρηματοδοτικά προγράμματα της 
περιόδου 2014-2020. Παρουσιάστηκαν 
επίσης καλές πρακτικές, καθώς και χρήσιμες 
οδηγίες για την προετοιμασία των Δήμων και 
των Περιφερειών στην υποβολή προτάσεων 
χρηματοδότησης από ευρωπαϊκά 
προγράμματα. Παράλληλα, οι εκπρόσωποι 
των Δήμων και των Περιφερειών που 
συμμετείχαν στην ημερίδα είχαν τόσο τη 
δυνατότητα να γνωρίσουν εκπροσώπους 
από άλλους Δήμους και Περιφέρειες της 
Ευρώπης, όσο και να γνωρίσουν 
εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, 
της Επιτροπής των Περιφερειών και της 
Κυπριακής Προεδρίας, καθώς και τις δράσεις 
τους και το ρόλο που επιτελούν για τη 
διαμόρφωση των μελλοντικών πολιτικών της 
ΕΕ. 
 
Το έργο Pro-I3T αποτέλεσε έτσι το μέσον για 
να γνωρίσουν πολλοί πολίτες, αιρετοί, 
λειτουργοί αλλά και νέοι πιθανοί εταίροι το 
πρόγραμμα «Ευρώπη για τους Πολίτες», και 
ειδικότερα τα μέτρα 1.2 και 2.2 του 
προγράμματος. 
 
Ως γνωστόν, το έργο Pro-I3T 
χρηματοδοτήθηκε από το «Μέτρο 2.2. 
Μέτρα υποστήριξης» του προγράμματος, το 
οποίο αποτελεί εργαλείο για την ανάπτυξη 
της ποιότητας των σχεδίων που 
υποβάλλονται στο πλαίσιο της δράσης 1 
«Ενεργοί πολίτες για την Ευρώπη» του 
προγράμματος «Ευρώπη για τους Πολίτες». 
Υποστηρίζει επίσης την ανταλλαγή 
εμπειριών, εμπειρογνωμοσύνης και ορθών 
πρακτικών, καθώς και δραστηριότητες που 
μπορούν να οδηγήσουν στην εδραίωση 
μακροπρόθεσμων συμπράξεων και δικτύων. 
 
Το «Μέτρο 1.2: Δίκτυα αδελφοποιημένων 
πόλεων» υποστηρίζει την ανάπτυξη δικτύων 
που δημιουργούνται με βάση τους δεσμούς 
αδελφοποίησης πόλεων, τα οποία είναι 
σημαντικά για τη διασφάλιση δομημένης, 
εντατικής και πολύπλευρης συνεργασίας 
μεταξύ των Δήμων. Για περισσότερες 
πληροφορίες:_http://eacea.ec.europa.eu/cit
izenship/index_en.php.  
 
 
 

 

«Για να πετύχεις πρέπει να 
το πιστέψεις» 
 
Του Άντρου Γ. Καραγιάννη  
Δημάρχου Δερύνειας 
 
Μία ξεχωριστή εμπειρία είχαν πρόσφατα 
Δήμαρχοι από την Κύπρο, οι οποίοι 
βρέθηκαν πρόσφατα στην Αγγλία για 
επιμορφωτικά σεμινάρια μέσα στα πλαίσια 
του έργου «Εκπαίδευση για την Ανάπτυξη 
της Διοικητικής και Ηγετικής Ικανότητας 
στους Οργανισμούς Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης».  Το συγκεκριμένο έργο 
συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό 
Κοινωνικό Ταμείο και το υλοποιεί η 
Κυπριακή Ακαδημία Δημόσιας Διοίκησης σε 
συνεργασία με την Ένωση Δήμων Κύπρου 
και την Ένωση Κοινοτήτων Κύπρου.  
 
Κατά τη διάρκεια του τριήμερου ταξιδιού 
μας στην πόλη Winchester είχαμε την 
ευκαιρία να γνωρίσουμε από κοντά 
συναδέλφους Δημάρχους και Δημοτικούς 
Συμβούλους. Αυτό που έμεινε βαθιά 
χαραγμένο στη μνήμη μου είναι ότι οι 
Δήμαρχοι και οι επικεφαλής των Δημοτικών 
Συμβουλίων είναι κυρίως άτομα ώριμης 
ηλικίας που φέρουν την εμπειρία αλλά 
πλαισιώνονται από νέους ανθρώπους οι 
οποίοι είναι εξαιρετικοί χρήστες της νέας 
τεχνολογίας. 
 
Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι ότι 
ολόκληρος ο μηχανισμός απόκτησης 
Ευρωπαϊκών Κονδυλιών αποτελείται κυρίως 
από νέους προσοντούχους ανθρώπους. 
Μπορεί λοιπόν η Μεγάλη Βρετανία να μην 
επιθυμεί να ενταχθεί στην Ευρωζώνη και 
να μην είναι θιασώτης της Ευρωπαϊκής 
πολιτικής αλλά η εξασφάλιση Ευρωπαϊκών 
Κονδυλίων μέσω συνεργασιών και 
συμπλεγματοποιήσεων βρίσκεται ψηλά 
στην ατζέντα της βρετανικής τοπικής 
αυτοδιοίκησης. 
 
Ευχάριστη έκπληξη αποτέλεσε το γεγονός 
ότι οι Άγγλοι άρχισαν να νοιάζονται πιο 
πολύ για το περιβάλλον, αφού προωθούν 
την ανακύκλωση όπως και τη χρήση  
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ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Δυστυχώς η 
ανεξέλεγκτη χρήση πλαστικών σακουλιών 
εξακολουθεί να μαστίζει και την Αγγλία 
χωρίς να υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης. 
Στη νότια Αγγλία και συγκεκριμένα στην 
πόλη Havant, το Δημαρχείο αποτελεί ένα 
πραγματικό στολίδι. Ένα κτήριο της 
δεκαετίας του 1970 έχει καταστεί πλέον 
υπερσύγχρονο, οικονομικό, λειτουργικό, 
φιλικό προς το περιβάλλον, καθαρό, 
μοντέρνο και προσβάσιμο σε άτομα με 
αναπηρία. Αυτό που μας ενθουσίασε ήταν η 
απουσία ξεχωριστών γραφείων, χαρτιού και 
φακέλων αφού όλα γίνονται πλέον μέσω της 
χρήσης κινητού τηλεφώνου και φορητού 
υπολογιστή. Ο κάθε υπάλληλος δεν έχει το 
δικό του γραφείο, ούτε το δικό του τραπέζι 
ή καρέκλα. Οι χώροι του Δημαρχείου είναι 
κοινοί και προσβάσιμοι σ’ όλους τους 
υπαλλήλους. Στους χώρους του Δημαρχείου 
εντάχθηκαν επίσης παιδικές χαρές για 
ψυχαγωγία των παιδιών ενόσω οι γονείς 
τους θα απασχολούνται από κάποιο 
λειτουργό ή θα πληρώνουν ηλεκτρονικά 
τους λογαριασμούς τους. 
 
Όσον αφορά την ενίσχυση των διοικητικών 
και ηγετικών ικανοτήτων των Δημάρχων 
συγκρατήσαμε ότι πρέπει να θέτουμε 
προτεραιότητες για να πετύχουμε στο έργο 
μας. Με τις εμπειρίες που ανταλλάξαμε με 
τους Άγγλους συναδέλφους, συμφωνήσαμε 
ότι για να επιβιώσει οικονομικά ένας Δήμος 
πρέπει να προωθεί την ανάπτυξη μέσω 
απασχόλησης των δημοτών και να παρέχει 
καλές υπηρεσίες σ’ αυτούς. Αξίζει να 
σημειωθεί ότι στην Αγγλία οι δημότες 
ονομάζονται «customers» δηλαδή πελάτες, 
πιθανό λόγω της προσφοράς κάποιων 
υπηρεσιών σ’ αυτούς. Για εξοικονόμηση των 
εξόδων του Δήμου, μας εισηγήθηκαν 
συνεργασίες με γειτονικούς Δήμους σε 
θέματα περισυλλογής σκουπιδιών, 
καθαριότητας και διαχείρισης των παραλιών. 
Δεν δίστασαν να μας αποκαλύψουν ότι για 
να γίνει βιώσιμο το Δημαρχείο, απόλυσαν 
μετά από βαθμολόγηση και εξετάσεις, 
προϊσταμένους και ανάθεσαν καθήκοντα σε 
πιο χαμηλά αμειβόμενους υπαλλήλους. 
 
 

 
Αυτό που συγκράτησα ως νέος Δήμαρχος, 
είναι η άψογη συνεργασία μεταξύ νέων και 
πιο μεγάλων σε ηλικία ανθρώπων. Αυτό το 
μείγμα μεταξύ νέου και παλιού μπορεί να 
επιφέρει εξαιρετικά αποτελέσματα στην 
Τοπική Αυτοδιοίκηση. Οι νέοι φέρουν τις 
νέες ιδέες, την ανανέωση, τη φρεσκάδα, 
ενώ οι πιο παλιοί φέρουν την εμπειρία και 
τη γνώση. Οι πιο έμπειροι Δήμαρχοι και 
Δημοτικοί Σύμβουλοι στην Αγγλία μας 
συμβούλευσαν να έχουμε πολιτική θέληση, 
τους κατάλληλους ανθρώπους στις σωστές 
θέσεις και αποτελεσματικότητα, για να 
μπορέσουμε να πετύχουμε στο δύσκολο 
έργο μας.  
 

 
 
Μας σύστησαν επίσης να είμαστε 
συναινετικοί με το προσωπικό του Δήμου, 
να κάνουμε σωστό αλλά όχι αυστηρό 
έλεγχο, να πείθουμε τον κόσμο με τις 
πράξεις και τα έργα μας για να 
αποκτήσουμε την εμπιστοσύνη του. Ο 
επίλογος του επιμορφωτικού μας 
σεμιναρίου γράφτηκε με τα λόγια του 
επικεφαλής του Δημοτικού Συμβουλίου του 
Havant: «Για να πετύχεις πρέπει να το 
πιστέψεις». Από εμάς εξαρτάται λοιπόν αν 
θα εφαρμόσουμε στην πράξη αυτά που 
μάθαμε. 
 
Κύριος στόχος του Έργου «Εκπαίδευση για 
την Ανάπτυξη της Διοικητικής και Ηγετικής 
Ικανότητας στους Οργανισμούς Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης» είναι η ανάπτυξη και 
υλοποίηση ενός ολοκληρωμένου 
προγράμματος εκπαίδευσης στους τομείς 
της διοίκησης και της ηγεσίας για τα 
στελέχη των Οργανισμών Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης. Για περισσότερα: 
http://www.localgovernmentlearning.org.cy/. 
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«Καλές Πρακτικές Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης: Εμπειρίες 
Εκπαιδευτικών Αποστολών» 
 
Τις εντυπώσεις του από το Επιμορφωτικό 
Σεμινάριο Δημάρχων στην Αγγλία 
«Εκπαίδευση για την Ανάπτυξη της 
Διοικητικής και Ηγετικής Ικανότητας στους 
Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης», 
κατάθεσε σε ομιλία του ο Δήμαρχος 
Δερύνειας κ. Άντρος Γ. Καραγιάννης. Η 
παρουσίαση των εκπαιδευτικών εμπειριών 
έγινε στη Λευκωσία ενώπιον Δημάρχων, 
Προέδρων Κοινοτικών Συμβουλίων και 
Γραμματέων. 
 

Ο Δήμαρχος 
Δερύνειας κατέθεσε 
τις εντυπώσεις του 
από το Σεμινάριο, 
που αφορούν κυρίως 
μέτρα που μπορούν 
να ληφθούν στην 
Τοπική Αυτοδιοίκηση 
στην Κύπρο. H 
εφαρμογή εντύπου 
παραπόνων, η 
δημιουργία παιχνιδό-

τοπου στο Δημαρχείο, η συνεργασία Δήμων 
σε θέματα καθαριότητας για εξοικονόμηση 
εξόδων, η προστασία παραλιών, η 
δημιουργία αθλητικών χώρων κ.ά. 
αποτελούν τις κύριες προτεραιότητες της 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης για προσφορά καλών 
υπηρεσιών προς τους δημότες. Αναφέρθηκε 
επίσης στην εξασφάλιση Ευρωπαϊκών 
Κονδυλιών και στη χρήση της τεχνολογίας 
από το προσωπικό των Δήμων.  
 
Στο τέλος επεσήμανε την ανάγκη 
διαμόρφωσης ενός στοχοθετημένου πλάνου 
για υλοποίηση των στόχων του Δημοτικού 
Συμβουλίου.  
 
Το Σεμινάριο συγχρηματοδοτήθηκε από το 
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και υλοποι-
ήθηκε από την Κυπριακή Ακαδημία Δημόσιας 
Διοίκησης σε συνεργασία με την Ένωση 
Δήμων και την Ένωση Κοινοτήτων Κύπρου.  
 
  
 

 

29η Ετήσια Γενική 
Συνέλευση της Ένωσης 
Δήμων Κύπρου  
 
Πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 3 
Δεκεμβρίου 2012, στη Λευκωσία, η 29η 
Ετήσια Γενική Συνέλευση της Ένωσης 
Δήμων Κύπρου. 
 
Στη Συνέλευση παρέστησαν και απηύθυναν 
χαιρετισμό ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. 
Δημήτρης Χριστόφιας και η Υπουργός 
Εσωτερικών κα Ελένη Μαύρου. 
Παρευρέθηκε επίσης ο Περιφερειάρχης 
Αττικής και Αρχηγός της Ελληνικής 
Αντιπροσωπείας στην Επιτροπή των 
Περιφερειών κ. Γιάννης Σγουρός.  
 

 
 
Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία 
τους, Αρχηγοί και Εκπρόσωποι κομμάτων, 
Βουλευτές και ανώτατοι αξιωματούχοι του 
Κράτους. 
 
Στην ομιλία του, ο Πρόεδρος της Ένωσης 
Δήμων Κύπρου και Δήμαρχος Αμμοχώστου, 
κ. Αλέξης Γαλανός, αφού καλωσόρισε τους 
παριστάμενους, αναφέρθηκε αρχικά στο 
φλέγον ζήτημα της Κρατικής Χορηγίας: «Η 
Κρατική Χορηγία προς τις Τοπικές Αρχές, 
που ως γνωστόν, αποτελεί την κύρια πηγή 
εσόδων τους, σε πολλές περιπτώσεις σε 
ποσοστό πέραν του 40%, και μιλώ για τους 
ελεύθερους Δήμους, μειώθηκε δραστικά 
πρώτα από την Κυβέρνηση κατά 8% και 
ακολούθως από τη Βουλή των 
Αντιπροσώπων, χωρίς καμιά διαβούλευση, 
κατά ένα άλλο 8%», τόνισε. 
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Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος της Ένωσης 
Δήμων έκανε λεπτομερή ανασκόπηση του 
2011. Αναφερόμενος στις δράσεις της 
Ένωσης, δήλωσε: «Το 2011 ήταν μια χρονιά 
με έντονη δραστηριότητα της Ένωσης 
Δήμων σε όλους τους τομείς και έγιναν 
προσπάθειες για προώθηση και αντιμετώπιση 
όλων των θεμάτων που παρουσιάσθηκαν ή 
εκκρεμούσαν λόγω των γνωστών 
χρονοβόρων διαδικασιών».  

 
 
Ακολούθως, ο κ. Γαλανός αναφέρθηκε 
αναλυτικά σε μια σειρά από δράσεις της νέας 
Εκτελεστικής Επιτροπής της Ένωσης Δήμων 
Κύπρου, η οποία εξελέγη το Φεβρουάριο του 
2012. Πιο συγκεκριμένα αναφέρθηκε στις 
δράσεις της σε σχέση με το μείζον πρόβλημα 
της Κρατικής χορηγίας, για το οποίο όπως 
τόνισε κλήθηκαν δύο έκτακτες Γενικές 
Συνελεύσεις. «Εκτός των πιο πάνω», 
σημείωσε, «η Εκτελεστική Επιτροπή έχει 
επίσης προβεί σε διαβήματα με τις τράπεζες 
για επιμήκυνση των ενοποιημένων δανείων 
των Δήμων και μεσολάβησε στην 
προσπάθεια για συμβιβαστική λύση στο 
θέμα». 
 

 
Ο Πρόεδρος της Ένωσης Δήμων 
παρουσίασε επίσης τις μελλοντικές δράσεις 
της Ένωσης Δήμων. Όπως σημείωσε, 
«πρόθεση της Εκτελεστικής Επιτροπής είναι 
να συνεχίσει με κάθε επιμέλεια και 
σοβαρότητα την ενίσχυση των Δήμων στη 
διεκδίκηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων, 
την εφαρμογή μέτρων λιτότητας και 
αναβάθμισης της τρωθείσας εικόνας και 
αξιοπρέπειας των Δήμων. Θα συνεχίσει 
επίσης τη στενή συνεργασία με όλα τα 
Υπουργεία, αλλά ιδιαίτερα με τα Υπουργεία 
Εσωτερικών και Οικονομικών, στο χειρισμό 
θεμάτων που αφορούν την Τοπική 
Αυτοδιοίκηση, αλλά και τον εκσυγχρονισμό 
διαφόρων νομοθεσιών, καθώς και του 
καυτού θέματος της διαχείρισης αποβλήτων 
σε ταυτόχρονη συνεργασία με το Τμήμα 
Περιβάλλοντος. Τέλος, θα προωθήσει το 
έργο της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης των 
Δήμων και θα συνεχίσει τη στήριξη των 
Αντιπροσωπειών μας στην Επιτροπή των 
Περιφερειών, το Κογκρέσο Τοπικών και 
Περιφερειακών Αρχών, το Συμβούλιο 
Ευρωπαϊκών Δήμων και Περιφερειών και 
άλλους διεθνείς οργανισμούς, στους 
όποιους συμμετέχουμε, με σταθερό στόχο 
το μεγαλύτερο δυνατό όφελος για τους 
Δήμους». 
 

 
 
Ο κ. Γαλανός δεν παρέλειψε επίσης να 
αναφερθεί τόσο στο θέμα της 
αναδιάρθρωσης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης 
και το σχετικό νομοσχέδιο, όσο και στις 
δράσεις και τα προβλήματα των 
Κατεχόμενων Δήμων. Το πλήρες κείμενο 
της ομιλίας του Προέδρου της Ένωσης 
Δήμων Κύπρου, είναι διαθέσιμο στην 
ιστοσελίδα της Ένωσης Δήμων. 
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Αποδοκιμάζεται η Τουρκία 
στην Επιτροπή των 
Περιφερειών 
 
Η Επιτροπή των Περιφερειών επεσήμανε τις 
σοβαρές δημοκρατικές ελλείψεις που 
υπάρχουν στην Τουρκία σε κρατικό επίπεδο 
κατά τη συζήτηση της γνωμοδότησης 
«Στρατηγική διεύρυνσης και κυριότερες 
προκλήσεις για την περίοδο 2012-2013» 
στην τελευταία συνεδρίαση της Επιτροπής 
«Ιθαγένεια, Διακυβέρνηση, Θεσμικές και 
Εξωτερικές Υποθέσεις» στις 4 Δεκεμβρίου 
2012 στις Βρυξέλλες. 
 
Παρουσιάζοντας 
τη γνωμοδότηση, 
ο κ. Van den 
Brande, πρώην 
πρόεδρος της 
Επιτροπής των 
Περιφερειών και νυν μέλος του Προεδρείου 
της, αποδοκίμασε το γεγονός ότι σε όλα τα 
κρατικά επίπεδα εξακολουθούν να 
διαπιστώνονται σημαντικές ελλείψεις όσον 
αφορά τον σεβασμό της θρησκευτικής 
ελευθερίας, των δικαιωμάτων της γυναίκας, 
των δικαιωμάτων των μειονοτήτων, της 
ισότητας των φύλων, καθώς και των 
βασικών δικαιωμάτων της ελευθερίας της 
έκφρασης και της ελευθερίας του Τύπου. Ο 
κ. Van den Brande, υπογράμμισε επίσης ότι 
η διαφάνεια, η λογοδοσία και οι συλλογικοί 
μηχανισμοί θα πρέπει να ενισχυθούν στο 
σύνολό τους σε τοπικό επίπεδο και 
ενθάρρυνε τη συνέχιση των προσπαθειών 
καταπολέμησης της διαφθοράς, ιδίως στο 
επίπεδο της τοπικής αυτοδιοίκησης.  
 
Το μέλος της Κυπριακής Αντιπροσωπείας 
στην Επιτροπή «Ιθαγένεια, Διακυβέρνηση, 
Θεσμικές και Εξωτερικές Υποθέσεις», κα 
Ελένη Λουκαΐδου, σχολιάζοντας τη 
γνωμοδότηση, επεσήμανε βασικές 
παραλείψεις του εγγράφου, όπως την 
ανάγκη να συμβάλει η Τουρκία στην 
επίτευξη λύσης του Κυπριακού σύμφωνα με 
το ψήφισμα των Ηνωμένων Εθνών και 
σύμφωνα με τις αρχές επί των οποίων  
 

 
εδράζεται η Ευρωπαϊκή Ένωση. Η κα 
Λουκαΐδου έθεσε, επίσης, υπόψη των 
μελών πρόσφατη δήλωση του Υπουργού 
Εξωτερικών της Τουρκίας, ότι ακόμη και αν 
δεν υπήρχε ούτε ένας Τουρκοκύπριος στην 
Κύπρο, η Τουρκία θα επινοούσε 
επιχειρήματα για να δικαιολογήσει την 
στρατιωτική παρουσία της στην Κύπρο. 
 
Τέλος, το μέλος της Κυπριακής 
Αντιπροσωπείας, εξέφρασε τη δυσαρέσκειά 
του για τη στάση και άρνηση της Τουρκίας 
για οποιαδήποτε συνεργασία ή επικοινωνία 
με την Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου 
της ΕΕ.  
 

Πρόσκληση υποβολής προ-
τάσεων για το πρόγραμμα 
«Ευρώπη για τους πολίτες»  
 
Το πρόγραμμα «Ευρώπη για τους πολίτες» 
έχει ως σκοπό την προώθηση της ενεργού 
συμμετοχής του ευρωπαίου πολίτη στα 
κοινά. Στόχος του προγράμματος είναι να 
δώσει στους πολίτες την ευκαιρία να 
ανταλλάξουν εμπειρίες και απόψεις. Για το 
σκοπό αυτό, το 2013, θα διατεθούν 17 
εκατ. ευρώ, σε σχέδια που θα αποβλέπουν 
στις αδελφοποιήσεις πόλεων και στη 
δημιουργία δικτύων μεταξύ ήδη 
αδελφοποιημένων πόλεων, στην προώθηση 
καινοτόμων μεθόδων που μπορούν να 
συμβάλουν στην ανάπτυξη του διαλόγου 
μεταξύ των ευρωπαίων πολιτών και των 
θεσμικών οργάνων της ΕΕ, στην ενίσχυση 
της συνεργασίας μεταξύ οργανώσεων της 
κοινωνίας των πολιτών, καθώς και στη 
διαφύλαξη της μνήμης των θυμάτων του 
ναζισμού και του σταλινισμού. Οι Τοπικές 
και Περιφερειακές Αρχές είναι επιλέξιμες 
προς χρηματοδότηση. Η επόμενη 
καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή 
των προτάσεων αδελφοποίησης είναι η 1η 
Φεβρουαρίου 2013. 
 
Περισσότερες πληροφορίες για το 
πρόγραμμα είναι διαθέσιμες μέσω της 
ιστοσελίδας:_http://eacea.ec.europa.eu/cit
izenship/index_en.php. 
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Διάλεξη του Ελεύθερου 
Πανεπιστημίου Δήμου 
Αμμοχώστου  
 
Πραγματοποιήθηκε στις 17 Δεκεμβρίου η 
τρίτη διάλεξη του ένατου κύκλου διαλέξεων 
του Ελεύθερου Πανεπιστημίου Δήμου 
Αμμοχώστου στη Λεμεσό, με θέμα 10 χρόνια 
από το άνοιγμα των οδοφραγμάτων και 
διακοινοτικές σχέσεις: Μία 
κοινωνιοψυχολογική προσέγγιση. Το θέμα 
παρουσίασε ο κ. Χάρης Ψάλτης, Επίκουρος 
Καθηγητής Κοινωνικής και Αναπτυξιακής 
Ψυχολογίας στο Πανεπιστήμιο Κύπρου. 
 

 
 
Τα ερωτήματα που κλήθηκε να απαντήσει ο 
εισηγητής, όπως προκύπτουν μέσα από μια 
σειρά ερευνών 10 χρόνων, περιστρέφονταν 
κυρίως γύρω από το επίκαιρο πάντοτε θέμα 
κατά πόσον το άνοιγμα των οδοφραγμάτων 
είχε θετική επίπτωση στην ποιότητα των 
διακοινοτικών σχέσεων. Οι έρευνες αυτές 
είχαν ως βασικό αντικείμενο μελέτης τον 
ρόλο της διομαδικής επαφής Ελληνοκυπρίων 
– Τουρκοκυπρίων στην καλλιέργεια της 
αμοιβαίας εμπιστοσύνης, την επιθυμία για 
συμβίωση και τη μείωση της προκατάληψης 
για την άλλη κοινότητα.  
 
Συντονιστής της παρουσίασης ήταν ο 
Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος 
Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών του 
Πανεπιστημίου Κύπρου, κ. Γιάννης 
Παπαδάκης. Τη διάλεξη παρακολούθησαν 
αρκετοί ακροατές και στο τέλος υπέβαλαν 
πολλές ερωτήσεις στους εισηγητές, με  
 

 
αποτέλεσμα να δημιουργηθεί ένας 
εποικοδομητικός διάλογος. 
 

 
 
Η επόμενη διάλεξη του Ελεύθερου 
Πανεπιστημίου του Δήμου Αμμοχώστου στη 
Λεμεσό θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα, 
28 Ιανουαρίου στο αμφιθέατρο «Πεύκιος 
Γεωργιάδης», στο κτήριο «Αντρέας 
Θεμιστοκλέους» στο ΤΕΠΑΚ με θέμα « Το 
1974 ως πολιτιστικό τραύμα» με εισηγητές 
τον Αναπληρωτή Καθηγητή Βίκτωρ 
Ρουδομέτωφ, του Τμήματος Κοινωνικών 
και Πολιτικών Επιστημών του 
Πανεπιστημίου Κύπρου και την Επίκουρο 
Καθηγήτρια Μιράντα Χρίστου του Τμήματος 
Επιστημών της Αγωγής του Πανεπιστημίου 
Κύπρου. Η διάλεξη θα αρχίσει στις 20:15. 
 

Παιδική Χριστουγεννιάτικη 
Εκδήλωση από το Δήμο 
Αμμοχώστου 
 
Μέσα στο πλαίσιο προσφοράς προς τους 
δημότες του, ο Δήμος Αμμοχώστου 
διοργάνωσε στις 16 Δεκεμβρίου, παιδική 
Χριστουγεννιάτικη Εκδήλωση στη Λάρνακα, 
για τα παιδιά 
της πόλης και 
επαρχίας 
Αμμοχώστου. 
Η εκδήλωση 
περιελάμβανε 
προβολή της 
παιδικής 
θεατρικής παράστασης «Ο μικρός 
πρίγκιπας» του Αντουάν ντε Σαιντ Εξυπερύ 
από το Θέατρο «ΣΚΑΛΑ», ενώ μετά το 
πέρας της παράστασης, ο Άγιος Βασίλης 
έδωσε συμβολικά δώρα σε όλα τα παιδιά. 
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Την παιδική παράσταση παρακολούθησαν 
δωρεάν τετρακόσιοι περίπου θεατές 
αποτελούμενοι από παιδιά και γονείς, οι 
οποίοι έδειξαν την ευαρέσκειά τους με την  
όμορφη αυτή προσφορά του Δήμου. 
 

 
 
Την εκδήλωση χαιρέτισε ο Δήμαρχος 
Αμμοχώστου, κ. Αλέξης Γαλανός, ενώ το 
ακροατήριο καλωσόρισε ο κ. Αντρέας 
Καζαμίας, Πρόεδρος της Επιτροπής Νεολαίας 
και Αθλητισμού του Δήμου Αμμοχώστου, 
αρμόδιας επιτροπής που διοργανώνει την 
όλη εκδήλωση.  
 

Εκπαιδευτικά Εργαστήρια 
για παιδιά στο Αρχοντικό 
Χατζηγεωργάκη Κορνέσιου 
 
Το διεθνές εικαστικό πρόγραμμα σύγχρονης 
τέχνης Terra Mediterranea – In Crisis που 
διοργανώνεται από το Δημοτικό Κέντρο 
Τεχνών Λευκωσίας και το Ίδρυμα Πιερίδη 
υπό την αιγίδα της Κυπριακής Προεδρίας 
του Συμβουλίου της ΕΕ, περιλαμβάνει την 
ομώνυμη έκθεση Terra Mediterranea – In 
Crisis, στο Δημοτικό Κέντρο Τεχνών 
Λευκωσίας [Παλιά Ηλεκτρική] και την 
έκθεση στης Μαρουδιάς, σε επιμέλεια της 
ομάδας «Ρε Αφροδίτη» στο Εθνολογικό 
Μουσείο – Οικία Χατζηγεωργάκη Κορνέσιου. 
 
Ένα μοναδικό πρωινό δημιουργίας για παιδιά 
από 7 μέχρι 12 ετών φιλοξενείται στο 
Εθνολογικό Μουσείο, στο Αρχοντικό του 
Χατζηγεωργάκη Κορνέσιου.  
 

 
Στα πλαίσια της παράστασης και της 
εικαστικής έκθεσης στης Μαρουδιάς, 
εκπαιδευτές από το χώρο των εικαστικών 
τεχνών, του θεάτρου και του χορού 
διαμορφώνουν ένα πρόγραμμα δράσεων 
για παιδιά, με πρώτιστο ενδιαφέρον τον 
επαναπροσδιορισμό της σχέσης των 
παιδιών με το μουσείο ως χώρο, όχι απλώς 
μεταφοράς αλλά και παραγωγής γνώσεων.  
 
Στόχος των εργαστηρίων είναι μέσα από τις 
δημιουργικές δράσεις να δοθεί η ευκαιρία 
στα παιδιά να έρθουν σε επαφή με μια 
περίοδο της ιστορίας της Κύπρου, λιγότερο 
προβεβλημένη, ωστόσο άρρηκτα 
συνδεδεμένη με τον Χατζηγεωργάκη 
Κορνέσιο. Μέσα από θεατρικές και 
εικαστικές δραστηριότητες στο σπίτι του 
Χατζηγεωργάκη Κορνέσιου και της συζύγου 
του Μαρουδιάς, τα παιδιά που θα 
συμμετάσχουν στο εργαστήρι θα 
προσεγγίσουν το Μουσείο, το αρχοντικό, 
και κατ’ επέκταση την ιστορία της 
Οθωμανικής περιόδου με διαδραστικό 
τρόπο, συνδέοντας το παρελθόν με τη 
σύγχρονη πραγματικότητα.  
 

 
Λαίδη Αλχημεία. Έργο της εικαστικού  

Δάφνης Χριστοφόρου 
 
Το εργαστήρι «στης Μαρουδιάς» 
παραδίδουν οι ηθοποιοί Νικολέττα 
Βερύκιου και Έλενα Παυλίδου, η χορεύτρια 
και χορογράφος Εύα Καλομοίρη, και οι 
εικαστικοί Εύη Τσελίκα και Μάγια 
Χατζηγεωργίου. 
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Παράδοση δωροεπιταγών σε 
άπορους μαθητές  
   
Σε ειδική τελετή που έγινε στο Δημαρχείο 
Λευκωσίας την Δευτέρα 10 Δεκεμβρίου, ο 
Δήμαρχος Λευκωσίας Κωνσταντίνος 
Γιωρκάτζης και ο Διευθυντής της 
Υπεραγοράς «Αθηαινίτης» κ. Στράτος 
Χατζηχριστοφής παρέδωσαν στους 
εκπροσώπους των Δημοτικών Σχολείων της 
δημαρχούμενης περιοχής, δωροεπιταγές για 
τους άπορους μαθητές των Δημοτικών 
Σχολείων. Στην εκδήλωση παρέστησαν 
Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, ο 
Διευθυντής Δημοτικής Εκπαίδευσης, Μέλη 
της Σχολικής Εφορείας Λευκωσίας και 
Δάσκαλοι των Δημοτικών Σχολείων της 
Λευκωσίας. 
  

 
 
Ο Δήμος Λευκωσίας στέκεται για ακόμα μια 
φορά αρωγός απέναντι στα προβλήματα που 
αντιμετωπίζουν οι δημότες του. Γι’ αυτό 
αποφασίστηκε, το ποσό που θα διατίθετο για 
την εκδήλωση υποδοχής του νέου χρόνου, 
μαζί με ισόποσο ποσό που προσφέρθηκε από 
την Υπεραγορά «Αθηαινίτης», συνολικά 
€16.000, να διατεθούν σε άπορους μαθητές 
της Λευκωσίας για να καλυφθούν οι ανάγκες 
τους για την περίοδο των Χριστουγέννων.  
 
Ο Δήμαρχος κ. Γιωρκάτζης, στην ομιλία του 
ανάφερε μεταξύ άλλων ότι, «για το Δήμο 
Λευκωσίας, η ανταπόκριση στα προβλήματα 
των δημοτών αποτελεί προτεραιότητα ακόμη 
και κάτω από τις δυσμενείς οικονομικές 
συνθήκες που βιώνει. Δυστυχώς σε 
συνθήκες οικονομικής κρίσης, όπως αυτές  
 
 

 
που βιώνουμε σήμερα, παρόλο που ολοένα 
και περισσότεροι συνάνθρωποί μας 
διέρχονται δύσκολες μέρες, αδυνατούν να 
εξασφαλίσουν τα προς το ζην και έχουν 
ανάγκη από στήριξη, εντούτοις δυστυχώς 
στενεύουν και τα δικά μας περιθώρια για 
οικονομική στήριξη, λόγω των περικοπών 
που επιβάλλονται στην τοπική 
αυτοδιοίκηση και έχουν ως αποτέλεσμα τη 
μείωση των πόρων της. 
 

 
 
Και είναι εδώ που η Τοπική Αυτοδιοίκηση 
και οι κοινωνικοί φορείς έχουν ανάγκη την 
ιδιωτική πρωτοβουλία και στήριξη, για να 
συνεχίσουν να εφαρμόζουν κοινωνική 
πολιτική και πρόνοια. Ακριβώς ένα τέτοιο 
παράδειγμα στήριξης παρέχεται από την 
Υπεραγορά «Αθηαινίτης», η οποία 
ανταποκρίθηκε άμεσα στην πρότασή μας 
για συμμετοχή στην προσπάθεια αυτή, 
ώστε να μπορέσουμε να καλύψουμε 
διπλάσιο αριθμό παιδιών και να δώσουμε 
την ευκαιρία σε ακόμη περισσότερες 
οικογένειες του Δήμου μας να 
εξασφαλίσουν τα απαραίτητα για το 
χριστουγεννιάτικο και πρωτοχρονιάτικο 
τραπέζι και να χαρούν τις γιορτινές μέρες 
που έρχονται».  
 
Η λήψη της απόφασης για στήριξη απόρων 
μαθητών και οικογενειών έγινε κατόπιν 
εισήγησης των ιδίων των μαθητών που 
συμμετείχαν στο Δημοτικό Συμβούλιο 
Παιδιών, το οποίο πραγματοποιήθηκε πριν 
δύο εβδομάδες και είχε ως θέμα «Την 
οικονομική κρίση και τις επιπτώσεις της 
στην εφαρμογή των δικαιωμάτων των 
παιδιών». 
 
Τέλος ο Δήμαρχος κ. Γιωρκάτζης 
ευχαρίστησε την Υπεραγορά «Αθηαινίτης» 
για την άμεση ανταπόκριση και τη 
συνεργασία. 
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Ημερίδα πληροφόρησης για 
τα δικαιώματα των 
καταναλωτών 
 
Ημερίδα πληροφόρησης για τα δικαιώματα 
των καταναλωτών, διοργανώθηκε στις 21 
Νοεμβρίου 2012, στη Δημοτική Πινακοθήκη 
του Δήμου Λακατάμιας. Η Ημερίδα 
συνδιοργανώθηκε από το Δήμο και το 
Ευρωπαϊκό Κέντρο Καταναλωτή.  
 
Σκοπός της Ημερίδας ήταν η ενημέρωση των 
δημοτών της Λακατάμιας για την πρόσφατη 
δημιουργία του μηχανισμού για την εξώδικη 
διευθέτηση των απαιτήσεων των πολιτών, 
καθώς και η γνωριμία των καταναλωτών με 
τις υπηρεσίες που παρέχουν το ΕΚΚ Κύπρου 
και η Υπηρεσία Ανταγωνισμού του 
Υπουργείου Εμπορίου. 
 

 
 
Το ΕΚΚ Κύπρου παρέχει πληροφόρηση και 
συμβουλές στους καταναλωτές για τις 
διασυνοριακές τους συναλλαγές, ενώ 
παράλληλα διασφαλίζει τα δικαιώματα των 
καταναλωτών και βοηθάει στην εύρεση 
συμβιβαστικής εξωδικαστικής λύσης σε 
περίπτωση προβλήματος ή διαφοράς μεταξύ 
καταναλωτή και εμπόρου. Η μέθοδος αυτή 
έχει τύχει μεγάλης αποδοχής τα τελευταία 
χρόνια στο εξωτερικό, τόσον από το ευρύ 
κοινό, όσον και από τους νομικούς. 
Προσπάθεια του ΕΚΚ είναι να τύχει της 
ανάλογης ανταπόκρισης και αναγνώρισης 
και από τους Κύπριους καταναλωτές και 
εμπόρους.  

 
Στην ομιλία του, ο Δήμαρχος Λακατάμιας 
αφού χαιρέτησε τους παρευρισκόμενους 
και ευχαρίστησε τους ομιλητές για την 
ενημέρωση που θα έκαναν, είπε μεταξύ 
άλλων: «Έχουμε λοιπόν καθήκον και 
υποχρέωση σαν Δήμοι, να βοηθήσουμε 
ούτως ώστε οι δημότες μας να γνωρίσουν 
τα δικαιώματά τους και ο έμπορος, ν’ 
αποκτήσει το Ευρωπαϊκό λογότυπο 
αξιοπιστίας, που θα τον καταστήσει πιο 
ανταγωνιστικό στο σύγχρονο κόσμο 
Παγκοσμιοποίησης που ζούμε. Έχουμε 
καθήκον να σας κοινοποιήσουμε τα σημεία 
επαφής, στα οποία πρέπει να αποτείνεστε 
για τα παράπονά σας ως καταναλωτές και 
για επίλυση των διαφορών σας με 
εμπόρους.» 
 

Νέο πρωτοποριακό 
πρόγραμμα στην  
υπηρεσία του Πολίτη  
 
Ο Δήμος Αγίου Αθανασίου, στα πλαίσια της 
συνεχούς προσπάθειας για αναβάθμιση των 
υπηρεσιών του προς τους Δημότες του, 
προέβηκε στην ανάπτυξη ενός 
γεωγραφικού συστήματος πληροφοριών 
της περιφέρειας του. 
 
Το ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 
υλοποιήθηκε στα πλαίσια του έργου 
“Ηλεκτρονικός Δήμος: Εικονική Περιήγηση 
στο Δήμο Αγίου Αθανασίου” σε συνεργασία 
με τις εταιρείες T.C. Geomatic Ltd και First 
Elements Euroconsultants Ltd που 
συγχρηματοδοτήθηκε από την Κυπριακή 
Δημοκρατία και το Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ). Ο 
συνολικός προϋπολογισμός του έργου 
ανέρχεται σε €131.345 με μέγιστη 
ενίσχυση από το Ίδρυμα Προώθησης 
Έρευνας €109.275. 
 
Σκοπός του συγκεκριμένου έργου είναι η 
δημιουργία ενός λειτουργικού Γεωγραφικού 
Συστήματος Πληροφοριών, το οποίο να 
διασφαλίζει την αναβάθμιση των 
υπηρεσιών και την οργάνωση του Δήμου  
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αλλά και τη βέλτιστη εξυπηρέτηση των 
χρηστών μέσα από ένα φιλικό περιβάλλον.  
 
Με την υλοποίηση της πιλοτικής 
πλατφόρμας WebGIS στο Δήμο Αγίου 
Αθανασίου, κάθε πολίτης θα είναι σε θέση, 
σε καθημερινή βάση να καταγράφει και να 
ενημερώνει το Δήμο για τα αιτήματα του, 
είτε από το κινητό του τηλέφωνο, είτε μέσω 
της χρήσης του Διαδικτύου, χωρίς να 
χρειάζεται να έρθει σε επαφή με κάποιο 
δημοτικό λειτουργό.  
 
Τα αιτήματα αυτά θα μπορούν να αφορούν 
προβλήματα του οδικού δικτύου, διαρροής 
νερού, συλλογής απορριμμάτων, 
εγκαταλελειμμένων αυτοκινήτων, ανάγκης 
επιδιορθώσεων σε κοινόχρηστους χώρους ή 
σχολεία κ.α.  
 
Τα αιτήματα θα αποτυπώνονται αυτόματα σε 
ψηφιακούς χάρτες με την υποστήριξη του 
WebGIS συστήματος που αναπτύχθηκε. 
Επιπλέον στην WebGIS εφαρμογή 
απεικονίζονται πολλαπλά σημεία 
ενδιαφέροντος εντός των δημοτικών ορίων, 
όπως βιβλιοθήκες, μουσεία, πάρκα, 
ξενοδοχεία, εστιατόρια / μπαρ, φαρμακεία, 
τράπεζες, σούπερ μάρκετ, φούρνοι, σχολεία, 
ταχυδρομεία κλπ.  
 
Ο στόχος της ανάπτυξης της πλατφόρμας 
WebGIS είναι να ικανοποιήσει τις ανάγκες 
των πολιτών με την ελάχιστη δυνατή 
προσπάθεια, προκειμένου να βελτιωθεί η 
ποιότητα ζωής τους, καθώς και να 
δημιουργηθεί με εύκολο και γρήγορο τρόπο 
ένας δίαυλος επικοινωνίας μεταξύ του 
Δήμου και των πολιτών. 
 
Η παρουσίαση των λειτουργιών του 
Γεωγραφικού Συστήματος Πληροφοριών 
WebGIS, καθώς και άλλες παρουσιάσεις για 
τη δημιουργικότητα και την καινοτομία στις 
επιχειρήσεις και τους κανόνες που κάθε 
επίδοξος επιχειρηματίας πρέπει να γνωρίζει, 
πραγματοποιήθηκαν στις 12 Δεκεμβρίου, σε 
ημερίδα με τίτλο «Επιχειρηματικότητα και 
Καινοτομία σε περιόδους κρίσης-Η συμβολή 
του Αγίου Αθανασίου μέσω των Ευρωπαϊκών  
 
 

 
Προγραμμάτων», στο Πολιτιστικό Κέντρο 
του Δήμου Αγίου Αθανασίου. 
 

Εκδήλωση μνήμης του 
Δήμου Κυθρέας 
 
Με μεγάλο ενθουσιασμό υποδέχθηκαν 
πρόσφατα στο σχολείο τους τα παιδιά του 
Δημοτικού Αγίου Κασσιανού μαζί με τους 
δασκάλους τους το Δήμαρχο και μέλη του 
Δημοτικού Συμβουλίου Κυθρέας σε 
"Εκδήλωση Μνήμης και Τιμής για τα 
κατεχόμενά μας μέρη". Ως γνωστόν, το 
Δημοτικό Σχολείο Αγίου Κασσιανού και τα 
προσωρινά Γραφεία του Δήμου Κυθρέας 
γειτνιάζουν στην παλιά Λευκωσία. 
 
Τα παιδιά παρουσίασαν καλλιτεχνικό 
πρόγραμμα με ποιήματα, τραγούδια και 
αφιερώματα στην κατεχόμενη γη μας και ο 
Δήμαρχος Κυθρέας, Δρ Πέτρος Καρεκλάς, 
τους παρουσίασε την Κυθρέα, την πλούσια 
ιστορία και τις ομορφιές της και τόνισε τον 
πόθο των κατοίκων της για επιστροφή σ’ 
αυτήν. Στο σχολείο δωρήθηκε από το Δήμο 
φωτογραφική μηχανή. 
 

 
 
Η όλη εκδήλωση ήταν ιδιαίτερα 
συγκινητική για όλους και τα παιδιά έδειξαν 
μεγάλο ενδιαφέρον να γνωρίσουν 
καλύτερα τα κατεχόμενά μας μέρη, κάτι 
που αποτελεί ελπίδα ότι αν χρειαστεί, ο 
αγώνας μας για δικαίωση δεν θα 
τερματιστεί μέχρι να επιτευχθεί μια 
μακροπρόθεσμα βιώσιμη και λειτουργική 
λύση στο Κυπριακό. 
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Δράσεις του Δήμου 
Δερύνειας 
 
Ευρωπαϊκό Κέντρο Πληροφόρησης 

 
Με πρωτοβουλία του Τεχνολογικού 
Πανεπιστημίου Κύπρου και σε συνεργασία με 
διάφορους Δήμους, μεταξύ των οποίων και ο 
Δήμος Δερύνειας, αναμένεται να 
λειτουργήσει για την περίοδο 2013 – 2017 
το Κέντρο Πληροφόρησης των Πολιτών 
(Europe Direct), το οποίο χρηματοδοτείται 
από την Ευρωπαϊκή Ένωση.  
 
Το δίκτυο των Κέντρων Πληροφόρησης 
αποτελεί ένα από τα βασικότερα εργαλεία 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης για ενημέρωση των 
Ευρωπαίων πολιτών σχετικά με την ΕΕ και 
ειδικότερα με τα δικαιώματα τους και τις 
προτεραιότητες της, ιδίως την αναπτυξιακή 
στρατηγική «Ευρώπη 2020».  

 
Στο δίκτυο εντάσσονται και τα 27 κράτη 
μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στα οποία 
λειτουργούν περίπου 500 Κέντρα 
Πληροφόρησης. Τα Kέντρα αυτά 
λειτουργούν ως σημεία επαφής μεταξύ της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και των πολιτών της 
και της κοινωνίας γενικότερα. 
 
Διαλέξεις με θέμα την Ανακύκλωση και την 
Κομποστοποίηση  
 
Τεράστια επιτυχία σημείωσε ο κύκλος 
διαλέξεων που παρουσίασε ο Δήμος 
Δερύνειας στα τρία Δημοτικά Σχολεία με 
θέμα την Ανακύκλωση απορριμμάτων και 
την Κομποστοποίηση οργανικών ουσιών. 
 
Οι διαλέξεις έγιναν από τον κ. Λοΐζο 
Αυξεντίου, ειδικό σε θέματα Ανακύκλωσης 
και εθελοντή για το Περιβάλλον, ο οποίος 
μίλησε στους μαθητές για τις πρακτικές 
Ανακύκλωσης και Κομποστοποίησης.  
 
 

 
Έγινε επίσης παρουσίαση των κάδων 
Κομποστοποίησης που δώρισε ο Δήμος 
Δερύνειας σε όλα τα Εκπαιδευτήρια. Τα 
παιδιά ενημερώθηκαν για το σωστό τρόπο 
διαχείρισης των απορριμμάτων με στόχο 
την πλήρη υγιεινοποίηση των οργανικών 
αποβλήτων αλλά και την απαλλαγή από 
μολυσματικούς παράγοντες.  
 

 
 
Η κομποστοποίηση είναι μια φυσική 
διαδικασία όπου τα οργανικά απόβλητα 
μετατρέπονται σε ένα πλούσιο οργανικό 
μείγμα, το φυτόχωμα και μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί για τη βελτίωση της 
ποιότητας του εδάφους. Στόχος του Δήμου 
Δερύνειας είναι η προστασία της 
ανθρώπινης υγιεινής και του 
περιβάλλοντος, ενισχύοντας την 
Ανακύκλωση και Κομποστοποίηση για 
μείωση του όγκου των αποβλήτων που 
στέλλονται στις χωματερές. Η εφαρμογή 
της χωριστής συλλογής οργανικών και 
άλλων αποβλήτων συμβάλλει στη μείωση 
της επικινδυνότητας των αποβλήτων και 
στη μείωση της ποσότητάς τους.  
 
Ο Δήμος Δερύνειας έχει αναλάβει δράσεις 
όπως η πρόληψη, η μείωση των 
αποβλήτων και η διαλογή στην πηγή για 
ευαισθητοποίηση του κοινού, ξεκινώντας 
την εκστρατεία από τα παιδιά. 
 
Δεντροφύτευση Πάρκου «Αγνοουμένων» 
στο Δήμο Δερύνειας  

 
Πραγματοποιήθηκε από τα μέλη της 
Επιτροπής Περιβάλλοντος και Καθαριότητας 
του Δήμου Δερύνειας και τα μέλη του 
Κυνηγετικού Συλλόγου Δερύνειας, 
δεντροφύτευση του Πάρκου 
«Αγνοουμένων». Στην προσπάθεια αυτή 
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συμμετείχαν ο Δήμαρχος Δερύνειας κ. 
Άντρος Γ. Καραγιάννης, μέλη του Δημοτικού 
Συμβουλίου και πολλοί πρόσφυγες από την 
κατεχόμενη Κάτω Δερύνεια.  
 

 
 
Η δεντροφύτευση έγινε στα πλαίσια των 
δραστηριοτήτων του Δήμου για την 
ευαισθητοποίηση του κοινού για το 
περιβάλλον και την απόκτηση 
περιβαλλοντικής συνείδησης. Τα δεντράκια 
παραχωρήθηκαν από το Τμήμα Δασών.  
 
Εκδήλωση πανδημοτικής αιμοδοσίας 
 
Ο Δήμος Δερύνειας και η Τοπική Επιτροπή 
Αιμοδοσίας, οργάνωσαν στις 10 Δεκεμβρίου, 
στο Γ’ Δημοτικό Σχολείο Δερύνειας, 
Πανδημοτική Εκδήλωση Αιμοδοσίας, 
αφιερωμένη στη μνήμη της Δασκάλας 
Ελευθερίας Ρούσου από τη Δερύνεια. Η 
αδικοχαμένη Ελευθερία Ρούσου, έχασε τη 
ζωή της στην προσπάθεια της να 
εγκαταστήσει τη Χριστουγεννιάτικη 
διακόσμηση στο 21ο Δημοτικό Σχολείο 
Τούμπας στη Θεσσαλονίκη, την Τετάρτη 5 
Δεκεμβρίου 2012 σε ηλικία 41 χρονών. 
 
Ο Δήμος και η Τοπική Επιτροπή Αιμοδοσίας 
εξέφρασαν τα ειλικρινή συλλυπητήρια και τη 
συμπάθειά τους προς την οικογένεια της 
αδικοχαμένης Ελευθερίας και κάλεσαν όλους 
όσους μπορούσαν να προσφέρουν αίμα, να 
προσέλθουν στην Αιμοδοσία. 
 
Εκδήλωση «Χριστουγεννιάτικη Λεωφόρος»  
 
Μεγάλη επιτυχία σημείωσε η διοργάνωση 
της πρώτης «Χριστουγεννιάτικης 
Λεωφόρου» στο Δήμο Δερύνειας. 
 
 

 
Πλήθος κόσμου παρακολούθησε στις 9 
Δεκεμβρίου σ’ ένα εορταστικό περιβάλλον, 
το πρόγραμμα της εκδήλωσης, το οποίο 
περιλάμβανε χορούς, χριστουγεννιάτικα 
τραγούδια, παιδική θεατρική παράσταση 
και παιχνίδια από το ξωτικό των 
Χριστουγέννων, επιδείξεις μόδας, επίδειξη 
πολεμικών τεχνών κ.ά. Τα παιδιά είχαν την 
ευκαιρία να απολαύσουν Χριστουγεν-
νιάτικες μελωδίες, να ζήσουν τον Άγιο 
Βασίλη από κοντά, να κάνουν βόλτα με το 
τρενάκι, να παίξουν, να ασχοληθούν με 
χειροτεχνίες και πολλές άλλες 
δραστηριότητες. Οι καταστηματάρχες 
πρόσφεραν τα προϊόντα τους σε χαμηλές 
τιμές, κάτι που ευχαρίστησε τους ντόπιους 
και ξένους επισκέπτες.  
 

 
 
Ο Δήμος Δερύνειας και οι καταστηματάρχες 
της Λεωφόρου Ελευθερίας, υποσχέθηκαν 
ότι η «Χριστουγεννιάτικη Λεωφόρος» θα 
γίνει πλέον θεσμός αφού προετοιμάζει το 
κοινό για τις γιορτές των Χριστουγέννων 
και τους προσφέρει την ευκαιρία να 
ενισχύσουν την τοπική επιχειρηματικότητα 
και να γνωρίσει ο κόσμος τα προϊόντα της 
Δερύνειας. 
 

 
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/DocumentList-

Δημοτικά_Νέα,1,Greek 
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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  
 

• Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης  
http://www.cy2012.eu/  

 
• 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. Γραφείο Βρυξελλών  
Τηλ: + 32 2 511 74 77 
Φαξ: + 32 2 511 09 49 
E-mail : cemr@ccre.org 
http://www.ccre.org/  

 
• Κογκρέσο των Τοπικών και Περιφερειακών 

Αρχών του Συμβουλίου της Ευρώπης 
Τηλ: +33 3 88 41 20 00 
http://www.coe.int/t/Congress/default_en.asp  

 
• Ευρωπαϊκή Επιτροπή 

http://europa.eu/index_el.htm 
 
• Αντιπροσωπεία της Ευρ. Επιτροπής στην 

Κύπρο 
Τηλ: +357 22817770  
Φαξ: +357 22768926 
e- mail: press-rep-cyprus@cec.eu.int 
http://ec.europa.eu/cyprus/index_en.htm  

 
• Επιτροπή των Περιφερειών 

Τηλ: + 32 2 282 2211  
Φαξ: + 32 2 282 2325 
http://www.cor.europa.eu/  

 
• Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 

http://www.europarl.europa.eu/ 
 
Γραφεία Κύπρου  
Τηλ: +357 22 46 06 94 
Φαξ: +357 22 76 77 33 
e-mail: epnicosia@europarl.eu.int 
http://www.europarl.cy/ 

 

• Νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
http://eur-lex.europa.eu/el/index.htm  

• Επίσημη Εφημερίδα 
http://eur-
lex.europa.eu/JOIndex.do?ihmlang=el 

• Σύνοψη της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας 
http://europa.eu/scadplus/scad_el.htm  

• Δίκτυο πληροφόρησης για την ΕΕ 
http://ec.europa.eu/europedirect/index_el.htm 

• Ιστορικά αρχεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
http://www.iue.it/ECArchives/EN/Index.shtml  

• Το Δελτίο της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
http://europa.eu/bulletin/el/welcome.htm  

• Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 
http://curia.eu.int/el/index.htm  

• Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή 
http://eesc.europa.eu/index_el.asp  

• Ο Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής 
http://www.ombudsman.europa.eu/home/e
l/default.htm  

• ΓΔ Περιφερειακής Πολιτικής 
http://ec.europa.eu/comm/regional_policy/i
ndex_en.htm  

• Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος 
http://ec.europa.eu/dgs/environment/index
_el.htm  

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

• Ευρωπαϊκά Προγράμματα 
http://ec.europa.eu/grants/index_en.htm  

• Διδυμοποιήσεις Πόλεων 
 http://www.twinning.org/  
• Ενταξιακή πορεία της Τουρκίας 

http://ec.europa.eu/enlargement/candidate
-countries/turkey/index_en.htm  

• Σχέσεις της ΕΕ με την Τουρκοκυπριακή 
κοινότητα: 
http://ec.europa.eu/enlargement/turkish_c
ypriot_community/index_en.htm  
   

 

 

ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΝΕΑ 
 

Μηνιαίο Ενημερωτικό Δελτίο της 
Ένωσης Δήμων Κύπρου 

 
Υπεύθυνος Έκδοσης: Γιάννης Αντωνιάδης 
Υπεύθυνος Ύλης: Φάνης Παντελογιάννης 

 
Συνδρομές και Επικοινωνία: 

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

 

 
 
 

  

 

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΕΠΑΦΕΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ 
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