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Μετονομασία Αναπτυξιακής Εταιρείας
Η «Αναπτυξιακή Εταιρεία Επαρχίας Λάρνακας ΛΤΔ» ενημερώνει ότι από τις
25 Σεπτεμβρίου 2015 έχει μετονομαστεί σε «Αναπτυξιακή Εταιρεία Επαρχιών
Λάρνακας και Αμμοχώστου ΛΤΔ».
Η μετονομασία της Εταιρείας προέκυψε μετά τη συμπερίληψη στους μετόχους – μέλη
της Εταιρείας των Δήμων Δερύνειας και Σωτήρας, καθώς και των Κοινοτικών
Συμβουλίων Αχερίτου – Βρυσσούλων, Αυγόρου, Φρενάρους και Άχνας.
Καταγράφεται ότι από την Επαρχία Αμμοχώστου προϋπήρχαν ως μέτοχοι – μέλη οι
Δήμοι Παραλιμνίου και Αγίας Νάπας, καθώς και το Κοινοτικό Συμβούλιο Λιοπετριού.
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Εναρκτήρια Εκδήλωση Ακαδημία
Τοπικής
Αυτοδιοίκησης Κύπρου
Πραγματοποιήθηκε στις 09/11/2015 με μεγάλη επιτυχία η Εναρκτήρια Εκδήλωση Δραστηριοτήτων
της Ακαδημίας Τοπικής Αυτοδιοίκησης Κύπρου, σε κεντρικό ξενοδοχείο της Λευκωσίας.
Την εκδήλωση χαιρέτισε ο
Υπουργός Εσωτερικών κ. Σωκράτης Χάσικος, ο κυβερνητικός
Εκπρόσωπος κ. Νίκος Χριστοδουλίδης, ο Πρύτανης του Πανεπιστήμιου Κύπρου
κ. Κωνσταντίνος Χριστοφίδης, ο Γραμματέας και ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της
Ακαδημίας Τοπικής Αυτοδιοίκησης Κύπρου κ. Παναγιώτης Δαμιανού και κ. Αλέξης Γαλανός.
Στους χαιρετισμούς, έγινε αναφορά στην αναγκαιότητα ίδρυσης και λειτουργίας ενός τέτοιου φορέα που
σκοπό θα έχει την εκπαίδευση των στελεχών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Κύπρου, αιρετών και μόνιμου
προσωπικού. Επίσης αναπτύχθηκε ο ρόλος που στοχεύει να διαδραματίσει η Ακαδημία Τοπικής
Αυτοδιοίκησης, ο οποίος θα μπορούσε να αναλυθεί ως εξής:
1.

Η παροχή, παράδοση, διεξαγωγή, κατάρτιση και οργάνωση διαλέξεων, σεμιναρίων, εκθέσεων,
συνεδρίων, διασκέψεων, συγκεντρώσεων, με σκοπό άμεσο ή έμμεσο την προαγωγή και
προώθηση της γενικής, εξειδικευμένης επαγγελματικής, τεχνικής ή άλλως πώς εκπαίδευσης στους
αιρετούς ή τα στελέχη της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Κύπρου.

2.

Η προαγωγή και προώθηση της εκπαίδευσης, της επιστήμης, της γνώσης, της μάθησης και της
παιδείας, μέσω της διδασκαλίας και έρευνας προς όφελος των Αρχών της τοπικής
αυτοδιοίκησης, αιρετών μελών και υπαλλήλων αυτών και γενικά του κοινωνικού συνόλου.

3.

Η καλλιέργεια, μετάδοση, διεπιστημονική και εκπαιδευτική ανταλλαγή γνώσεων σε θέματα
Τοπικής Αυτοδιοίκησης

4.

Η συνεργασία, συμμετοχή, ανάληψη, προαγωγή και προώθηση από κοινού με άλλες σχολές,
εκπαιδευτικά ιδρύματα και οργανισμούς πάσης φύσεως εργασιών, έργων και δραστηριοτήτων,
που έχουν άμεσα ή έμμεσα σχέση με τους στόχους της Ακαδημίας Τοπικής Αυτοδιοίκησης

5.

Η ανάληψη εκτέλεσης μελετών, παροχή συμβούλων, εξειδικευμένων υπηρεσιών, καθοδήγηση, για
λογαριασμό της Ακαδημίας, των μετόχων αυτής και τρίτων προσώπων επί προτάσεων,
προγραμμάτων, έργων, εργασιών που αφορούν την τοπική αυτοδιοίκηση και επί πάσης φύσεως
συναφών με τη διαχείριση των τοπικών υποθέσεων της τοπικής αυτοδιοίκησης.

Το νομικό καθεστώς που διέπει την Ακαδημία Τοπικής Αυτοδιοίκησης, είναι εταιρείας μετοχικής μη
κερδοσκοπικής, με μετόχους κατά 40% την Ένωση Δήμων Κύπρου, 40% την Ένωση Κοινοτήτων
Κύπρου και 20% την Αναπτυξιακή Εταιρεία Επαρχίας Λάρνακας, στην οποία ανατέθηκε ρόλος
συντονιστή. Η Ακαδημία διοικείται από 13μελές διοικητικό συμβούλιο. Πέντε μέλη ορίζονται από την
Ένωση Δήμων Κύπρου, πέντε μέλη από την Ένωση Κοινοτήτων Κύπρου και τρία μέλη από την
Αναπτυξιακή Εταιρεία Επαρχιών Λάρνακας και Αμμοχώστου.
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Έγκριση Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης
2014-2020 από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Το Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ενημερώνει ότι η
Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε στις 3 Δεκεμβρίου 2015 το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης
της Κύπρου της περιόδου 2014-2020.
Το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 αποτελεί το κύριο εργαλείο άσκησης
αγροτικής πολιτικής για την ανάπτυξη του πρωτογενούς τομέα παραγωγής και της κυπριακής
υπαίθρου αφού αποτελείται από μια σειρά μέτρων τα οποία στοχεύουν στην ενίσχυση της
ανταγωνιστικότητας της γεωργίας, τη διασφάλιση της αειφόρου διαχείρισης των φυσικών
πόρων και την επίτευξη ισόρροπης εδαφικής ανάπτυξης, συμπεριλαμβανομένης και της
δημιουργίας θέσεων απασχόλησης.
Στα πλαίσια του νέου Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 αναμένεται να
διατεθούν ως δημόσια δαπάνη €243,3 εκ. Το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής
Ανάπτυξης συνεισφέρει στο Πρόγραμμα το 53% της συνολικής δημόσιας δαπάνης, ενώ το
υπόλοιπό ποσό θα διατεθεί από την Κυπριακή Δημοκρατία ως εθνική συμμετοχή.
Το πλήρες κείμενο του Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 έχει ήδη αναρτηθεί στην
κεντρική ιστοσελίδα του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος
www.moa.gov.cy.
Ο Υπουργός Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, κ. Νίκος Κουγιάλης θα
παρουσιάσει το εγκριμένο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης, καθώς και το χρονοδιάγραμμα
προκηρύξεων των μέτρων σε δημοσιογραφική διάσκεψη που θα πραγματοποιηθεί στις
22 Δεκεμβρίου 2015.
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Τελική συνάντηση του Ευρωπαϊκού
Προγράμματος Local Sats,
20-22 Οκτωβρίου 2015
Η Αναπτυξιακή Εταιρεία Επαρχίας Λάρνακας συμμετείχε στην καταληκτήρια συνάντηση
του Ευρωπαϊκού προγράμματος Local Sats στη Νεκρά Θάλασσα,Ιορδανία,
στις 20-22 Οκτωβρίου.
Στόχος του προγράμματος Local Sats ήταν η προώθηση της τοπικής ανάπτυξης και της
βιωσιμότητας των πόλεων στη λεκάνη της Μεσογείου μέσω της ανταλλαγής εμπειριών και
βέλτιστων πρακτικών στο πλαίσιο ανάπτυξης καινοτομικών εφαρμογών γεωχωρικών
δεδομένων.
Το πρώτο σκέλος της συνάντησης είχε δημόσιο χαρακτήρα στις 20 και 21 Οκτωβρίου,
αποσκοπώντας στην παρουσίαση των αποτελεσμάτων του προγράμματος και την
ανάλυση της χρησιμότητας των εφαρμογών γεωχωρικών δεδομένων.
Το δεύτερο σκέλος, στις 22 Οκτωβρίου, ήταν η καταληκτήρια συνεδρία της συντονιστικής
επιτροπής του προγράμματος όπου έγινε μια εκτενής ανασκόπηση των αποτελεσμάτων
του προγράμματος και η αξιολόγηση της συνδρομής του στο μεγάλο ζητούμενο της
ενσωμάτωσης των βέλτιστων πρακτικών στο πλέγμα της τοπικής και περιφερειακής
ανάπτυξης.
Οι εταίροι εξέφρασαν την επιθυμία και τη δέσμευσή τους να εντείνουν τις προσπάθειές
τους προς την κατεύθυνση της κεφαλαιοποίησης των αποτελεσμάτων του προγράμματος.
Ως ΑΝΕΤΕΛ είμαστε ευτυχείς που έχουμε συμμετάσχει στην εκπόνηση και την επιτυχή
ολοκλήρωση του προγράμματος Local Sats. Είμαστε ιδιαίτερα ικανοποιημένοι για την
κληρονομιά που αφήνει πίσω του και ευχόμαστε την περαιτέρω ανάπτυξη γεωχωρικών
εφαρμογών και την δημιουργία κατάλληλων υποδομών γεωχωρικών πληροφοριών για
τους Δήμους και Κοινότητες των Επαρχιών Λάρνακας και Αμμοχώστου.
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Τοπικό Πρόγραμμα Αλιευτικών Περιοχών
Λάρνακας – Αμμοχώστου

Μετά από 4,5 χρόνια, ολοκληρώθηκε πρόσφατα η υλοποίηση του Τοπικού Προγράμματος
Αλιευτικών Περιοχών Λάρνακας – Αμμοχώστου. Το Τοπικό Πρόγραμμα είχε ενταχθεί στο
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας 2007-2013 και είχε συγχρηματοδοτηθεί από το
Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας και την Κυπριακή Δημοκρατία.
Η συνολική δημόσια δαπάνη του Προγράμματος ανήλθε στα €1,7 εκ., με το συνολικό
κόστος να ξεπερνά τα €2,8 εκ. Στο πλαίσιο του Προγράμματος υλοποιήθηκαν 3 έργα
δημοσίου συμφέροντος (στο Δήμο Λάρνακας και στο Δήμο Αγίας Νάπας), 15 ιδιωτικές
επενδύσεις (στον αλιευτικό τουρισμό, σε ψαροταβέρνες και σε ψαραγορές), 6 συλλογικά
έργα και άλλες δράσεις κοινής ωφέλειας (προγράμματα κατάρτισης, πολιτιστικές
εκδηλώσεις κ.α.) και 2 έργα διακρατικής συνεργασίας.
Λαμβάνοντας υπόψη τα περιορισμένα χρονοδιαγράμματα υλοποίησης και τους
περιορισμένους πόρους, την περίοδο υλοποίησης που συνέπεσε με την περίοδο της
οικονομικής κρίσης και την περίοδο της οικονομικής ύφεσης που επακολούθησε, καθώς και
την απουσία συγκεκριμένου θεσμικού πλαισίου για την εφαρμογή του αλιευτικού
τουρισμού, η υλοποίηση του Τοπικού Προγράμματος μπορεί να θεωρηθεί επιτυχημένη.
Παράλληλα, η Αναπτυξιακή προετοιμάζει το σχεδιασμό και την υλοποίηση ενός
βελτιωμένου και αποδοτικότερου Τοπικού Προγράμματος, το οποίο εντάσσεται στη
Στρατηγική Τοπικής Ανάπτυξης των Επαρχιών Λάρνακας και Αμμοχώστου και το οποίο θα
υποβληθεί για έγκριση και συγχρηματοδότηση από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
«Θάλασσα» 2014-2020.
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Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
«Θάλασσα» 2014-2020
Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Θάλασσα» (ΕΠΘΑ) 2014-2020 εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις
2 Ιουλίου του 2015 και παρουσιάστηκε στις 15 Ιουλίου 2015 από τον Υπουργό Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και
Περιβάλλοντος, κ. Νίκο Κουγιάλη. Το Πρόγραμμα βοηθά τους αλιείς στη μετάβασή τους προς μια βιώσιμη αλιεία,
στηρίζει τις παράκτιες κοινότητες στη διαφοροποίηση των οικονομιών τους, χρηματοδοτεί έργα που δημιουργούν
νέες θέσεις εργασίας και βελτιώνουν την ποιότητα ζωής στις ευρωπαϊκές παράκτιες περιοχές και διευκολύνει την
πρόσβαση των αιτούντων στη χρηματοδότηση. Η συνολική δημόσια δαπάνη του ΕΠΘΑ ανέρχεται σε €52.610.493
(75,5% συμμετοχή του Ευρωπαϊκού Ταμείου Θάλασσας και Αλιείας και 24,5% συμμετοχή της Κυπριακής
Δημοκρατίας).
Το ΕΠΘΑ 2014-2020 επικεντρώνεται στα ακόλουθες Προτεραιότητες της Ένωσης (ΠΕ):



ΠΕ1. Προώθηση της περιβαλλοντικά βιώσιμης, αποδοτικής ως προς τη χρήση των πόρων, καινοτόμου,
ανταγωνιστικής και βασιζόμενης στη γνώση αλιείας.



ΠΕ2. Προώθηση της περιβαλλοντικά βιώσιμης, αποδοτικής ως προς τη χρήση των πόρων, καινοτόμου,
ανταγωνιστικής και βασιζόμενης στη γνώση υδατοκαλλιέργειας



ΠΕ3. Προαγωγή της εφαρμογής της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής



ΠΕ4. Αύξηση της απασχόλησης και της εδαφικής συνοχής



ΠΕ5. Προαγωγή του μάρκετινγκ και της μεταποίησης



ΠΕ6. Προαγωγή της Ολοκληρωμένης Θαλάσσιας Πολιτικής

Μέσω της ΠΕ4 «Αύξηση της απασχόλησης και της εδαφικής συνοχής»
αναμένεται στις αρχές του 2016 να υπάρξει πρόσκληση από το Τμήμα
Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών (ΤΑΘΕ) προς τις Τοπικές Ομάδες Δράσης Αλιείας (ΤΟΔΑ), ώστε να υποβάλουν
πρόταση για το σχεδιασμό και την υλοποίηση των Στρατηγικών Τοπικής Ανάπτυξης με Πρωτοβουλία των Τοπικών
Κοινοτήτων.
Η Εταιρεία μας έχει ήδη εκπονήσει τη Στρατηγική Τοπικής Ανάπτυξης για τις Επαρχίες Λάρνακας και Αμμοχώστου
για την περίοδο 2014-2020, η οποία και δίνει έμφαση στις αγροτικές και αλιευτικές περιοχές των δυο Επαρχιών.
Το επιμέρους Τοπικό Πρόγραμμα της Στρατηγικής, αυτό που αφορά τις αλιευτικές περιοχές, αναμένεται να
επικαιροποιηθεί άμεσα μετά τη σχετική πρόσκληση του ΤΑΘΕ.
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ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ
ΑΛΛΑΓΗΣ ΣΤΟ ΠΑΡΙΣΙ
Το τέλος της εποχής των ορυκτών καυσίμων σηματοδοτεί η συμφωνία για την κλιματική αλλαγή,
η οποία υπογράφηκε στις 12 Δεκεμβρίου 2015 στο Παρίσι από τους εκπροσώπους 195 χωρών.
195 έθνη συμφώνησαν σε ένα κοινό σχέδιο δράσης, που σηματοδοτεί το τέλος της εποχής των
ορυκτών καυσίμων. Κύριος στόχος του σχεδίου ο περιορισμός των αερίων του θερμοκηπίου και
της επακόλουθης αύξησης της θερμοκρασίας σε πολλές περιοχές του πλανήτη.
Έξι χρόνια μετά την χαοτική κατάληξη της συνόδου για το κλίμα στην Κοπεγχάγη, η συμφωνία,
γνωστή πλέον ως «Συμφωνία του Παρισιού», ενώνει για πρώτη φορά πλούσιες χώρες,
αναπτυσσόμενες οικονομίες αλλά και φτωχά κράτη, σε έναν κοινό αγώνα για την καταπολέμηση
της κλιματικής αλλαγής. Η Συμφωνία θα αντικαταστήσει το Πρωτόκολλο του Κιότο, το οποίο
υπεγράφη το 1992.
Η Συμφωνία, η οποία θα τεθεί σε ισχύ το 2020, φιλοδοξεί να μειώσει την υπερθέρμανση
«πέρα από τους δύο βαθμούς Κελσίου». Ο στόχος είναι να μειωθεί στους ενάμιση βαθμούς
Κελσίου.
Οι παγκόσμιες εκπομπές άνθρακα θα πρέπει να αρχίσουν να μειώνονται το ταχύτερο δυνατό.
Στο δεύτερο μισό του αιώνα οι εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα πρέπει να μειωθούν στα επίπεδα
που μπορούν να απορροφούν τα δάση, έτσι ώστε να επιτευχθεί μια ισορροπία μηδενικών
καθαρών εκπομπών. Όλες οι χώρες θα εγγραφούν σε κοινό σύστημα αναφοράς, παρακολούθησης
και επιβεβαίωσης των εκπομπών. Από το 2020 οι ανεπτυγμένες χώρες θα προσφέρουν βοήθεια
100 δισ. δολαρίων το χρόνο προκειμένου να βοηθήσουν τις αναπτυσσόμενες χώρες να στραφούν
σε καθαρές πηγές ενέργειας και να αντιμετωπίσουν τις καταστροφές που φέρνει η κλιματική
αλλαγή, με την υπόσχεση ότι το κονδύλι αυτό θα αυξηθεί στο μέλλον.
Δεν υπάρχει πάντως πρόβλεψη για οικονομική αποζημίωση των χωρών που πλήττονται από
φυσικές καταστροφές λόγω ανόδου της θερμοκρασίας.
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Εγκαίνια Πολυκέντρου Νεότητας Αθηένου
Τα εγκαίνια του έργου «Πολυκέντρο Νεότητας Αθηένου» πραγματοποιήθηκαν την Τρίτη 10 Νοεμβρίου
2015. Το έργο εντάχθηκε στο Τοπικό Πρόγραμμα LEADER Επαρχίας Λάρνακας και
συγχρηματοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης, από εθνικούς
πόρους και από το Δήμο Αθηένου.
Τα εγκαίνια τέλεσε ο Υπουργός Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος,
κ. Νίκος Κουγιάλης, ενώ στο πλαίσιο των εγκαινίων πραγματοποιήθηκε το 2ο Φεστιβάλ Ψωμιού και
Τυριού όπου έγινε αναπαράσταση παρασκευής ψωμιού στον παραδοσιακό αλευρόμυλο του Ανδρέα
Χατζηθεοχάρους και παρασκευή χαλλουμιού, στην πατρική οικία του μοναχού Καλλίνικου
Σταυροβουνιώτη.
Αναφερόμενος στο έργο, ο Υπουργός ανέφερε ότι «θα συντελέσει στη βελτίωση της ποιότητας της
ζωής των κατοίκων, ιδιαιτέρως των νέων, αφού θα στεγάσει τη διοργάνωση δραστηριοτήτων
πολιτιστικού χαρακτήρα και εκδηλώσεων ποικίλου ενδιαφέροντος». Αναφέρθηκε ακόμα στην
υλοποίηση του LEADER κατά την προγραμματική περίοδο 2014-20, το οποίο αναμένεται να στηρίξει
πρωτοβουλίες οι οποίες αναδύθηκαν από τις ανάγκες των τοπικών κοινοτήτων και από τη διαδικασία
διαβούλευσης με τους τοπικούς φορείς, δημιουργώντας ευνοϊκές συνθήκες ανάπτυξης στην ύπαιθρο
του τόπου μας.
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Αγίου Λαζάρου 2Β, 7040 Βορόκληνη, Λάρνακα, Κύπρος
Τηλ.: 00 357 24 815 280
Φαξ.: 00 357 24 636 817
e-mail: info@anetel.com
Website: www.anetel.com

Για εγγραφή / διαγραφή από τον κατάλογο παραλαβής του ενημερωτικού
δελτίου της ΑΝΕΤΕΛ επικοινωνήστε στο gttofalli@anetel.com
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