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Ακδνέαξ Νεμθιέμοξ

Ονγακηζμυ Φαέζςκ

Μανία Αιελάκδνμο

Ονγακηζμυ Φαέζςκ

Φνίζημξ Γνεγμνίμο
Γιέκε Λεςκίδμο

Β’ Τεπκηθή Σπμιή Λεμεζμφ «Γνεγυνεξ Αολεκηίμο»
Γναμμαηέαξ Γπηηνμπήξ

Θέμα 1μκ: Αθνυαζε εθπνμζχπςκ Eεονςπασθήξ δνάζεξ γηα ηα κανθςηηθά
Η πνυεδνμξ ηεξ επηηνμπήξ θαιςζυνηζε ημοξ εθπνμζχπμοξ ημο μνγακηζμμφ Φαέζςκ θαη ημοξ
έδςζε ημ ιυγμ γηα κα εκεμενχζμοκ ηεκ επηηνμπή ακαθμνηθά με ημ πχξ μπμνεί μ Δήμμξ κα
ζομβάιεη ζηεκ Γονςπασθή δνάζε γηα ηα κανθςηηθά.
Ο θ. Νεμθιέμοξ ακέθενε θαηανπήκ υηη μ μνγακηζμυξ ημοξ (Φαέζςκ), ηδνφζεθε ημ 1999, θαη
αζπμιείηαη με ηεκ ακάπηολε θαη ηεκ οπμζηήνηλε Γονςπασθχκ πνμγναμμάηςκ. Έκα απυ ηα
πνμγνάμμαηα πμο δηαπεηνίδμκηαη θαη είκαη εζκηθμί ζοκημκηζηέξ είκαη ημ πνυγναμμα γηα ηεκ
Γονςπασθή δνάζε γηα ηα κανθςηηθά.
Τμ εκ ιυγς πνυγναμμα πνμθενφπζεθε ημ 2009-2012 θαη ζθμπυξ ημο είκαη ε εοαηζζεημπμίεζε
ημο θμηκμφ γηα ηε μάζηηγα ηςκ κανθςηηθχκ θαη ε Γονςπασθή Έκςζε θαιεί υιμοξ ημοξ θμνείξ,
ηδηχηεξ, με θενδμζθμπηθμφξ μνγακηζμμφξ, Ανπέξ Τμπηθήξ Αοημδημίθεζεξ, εηαηνείεξ θαη υπμημοξ
μπμνμφκ κα πνμζθένμοκ ζηε δηαθχηηζε θαηά ηςκ κανθςηηθχκ.
Σηε ζοκέπεηα ε θ. Αιελάκδνμο ακέθενε υηη ε Γονςπασθή δνάζε γηα ηα κανθςηηθά λεθίκεζε με
ζθμπυ ηεκ εοαηζζεημπμίεζε ημο θυζμμο γηα ηα κανθςηηθά. Βαζηθά ζέιεη κα εκηζπφζεη ημ ένγμ ηςκ
εηδηθχκ θαη κα θάκεη ηε δνάζε θαη ένγμ ηςκ με εηδηθχκ.
Ακέθενε υηη ζηεκ δνάζε αοηή είκαη μέιε Δήμμη, εηαηνείεξ, ηδηχηεξ, ε Ιενά Μεηνυπμιεξ
Λεμεζμφ, θιημάθηα ημο ημήμαημξ ροπηθήξ ογείαξ, ε ΥΚΑΝ, πμιηηηζηηθμί υμηιμη θ.α.
Τμ θάζε μέιμξ επηιέγεη ηε δνάζε πμο ζέιεη κα δεμμζημπμηήζεη θαη κα εθηειέζεη θαη αοηυ ημ
μπμίμ αθμιμοζεί μεηά πμο γίκεηαη ε αίηεζε θαη θαηαγνάθεηαη ε δνάζε ημο ζηέικεηαη μέζς ημοξ,
ςξ ζοκημκηζηέξ ζηεκ Γονςπασθή επηηνμπή. Η Γονςπασθή επηηνμπή ζα μειεηήζεη ηεκ αίηεζε θαη
μυιηξ γίκεη απμδεθηή ημ εκδηαθενυμεκμ μέιμξ ζα ιάβεη απυ ημκ εζκηθυ ζοκημκηζηή ηε ζπεηηθή
δήιςζε δέζμεοζεξ πνμξ οπμγναθή.
Γηζεγήζεθε υηη μ Δήμμξ Λεμεζμφ ζα μπμνμφζε κα εκηάλεη θάπμηεξ δναζηενηυηεηεξ ημο ζηε δνάζε
γηα ηα κανθςηηθά ή κα δημνγακχζεη μηα εθδήιςζε γηα ηε δνάζε γηα ηα κανθςηηθά. Γπίζεξ ακέθενε
υηη ζα μπμνμφζε κα πνεζημμπμηεζεί ημ ιμγυηοπμ ηεξ δνάζεξ ζημοξ ιμγανηαζμμφξ πμο εθδίδεη μ
Δήμμξ.
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Σε ενχηεζε ακ επηπμνεγείηαη μ μνγακηζμυξ ημοξ μ θ. Νεμθιέμοξ ακέθενε υηη
επηπμνεγμφκηαη με έκα πμζυ ζακ ζοκημκηζηέξ.
Ο θ. Νεμθιέμοξ ακέθενε υηη υιεξ μη ιεπημμένεηεξ γηα ηεκ εονςπασθή δνάζε γηα
ηα κανθςηηθά βνίζθμκηαη θαηαπςνεμέκεξ ζηεκ ηζημζειίδα http://www.action-drugs.eu/.
Η πνυεδνμξ ηεξ επηηνμπήξ εοπανίζηεζε ημοξ εθπνμζχπμοξ ημο μνγακηζμμφ Φαέζςκ
γηα ηεκ εκεμένςζε θαη ημοξ ακέθενε υηη ε επηηνμπή ζα μειεηήζεη ημ ζέμα ηεξ εμπιμθήξ ημο
Δήμμο θαη ζα ημοξ εκεμενχζεη ζπεηηθά.
Αθμφ απμπχνεζακ μη εθπνυζςπμη ημο πημ πάκς μνγακηζμμφ υια ηα μέιε ζομθχκεζακ κα μεκ
ζομμεηάζπεη μ Δήμμξ ζημ πημ πάκς πνυγναμμα.
Θέμα 2μκ : Δημνγάκςζε εθδήιςζεξ ζε ζοκενγαζία με ηε Β’ Τεπκηθή Σπμιή Λεμεζμφ «Γνεγυνεξ
Αολεκηίμο»
Η πνυεδνμξ ηεξ επηηνμπήξ θαιςζυνηζε ημκ θ. Γνεγυνημο πμο πανεονέζεθε ζηε ζοκεδνία ςξ
εθπνυζςπμξ ηεξ Β’ Τεπκηθήξ ζπμιήξ Λεμεζμφ «Γνεγυνεξ Αολεκηίμο».
Ακέθενε υηη ε ίδηα θιήζεθε απυ ηε Β’ Τεπκηθή Σπμιή υπμο ηεξ πανμοζίαζακ ηε δμοιεηά πμο
έγηκε απυ μαζεηέξ ζε ζοκενγαζία με ημ θέκηνμ εμέναξ ηεξ εζειμκηηθήξ μνγάκςζεξ «Πνυζβαζε».
Γπεηδή ηεξ ακέθενακ υηη πνμηίζεκηαη κα δημνγακχζμοκ μηα εθδήιςζε ε ίδηα εηζεγήζεθε υπςξ
αοηή γίκεη θαη με ηε ζοκενγαζία ημο Δήμμο οπυ ηεκ πνμτπυζεζε υηη ζα εγθνηζεί απυ ημ
Δεμμηηθυ Σομβμφιημ.
Σηε ζοκέπεηα έδςζε ημ ιυγμ ζημκ θ. Γνεγμνίμο μ μπμίμξ ακέθενε υηη ζθμπυξ ηεξ ζοκενγαζίαξ με
ημ ζφκδεζμμ «Πνυζβαζε» είκαη ε έκηαλε ηςκ παηδηχκ ημο ζοκδέζμμο ζημ ζπμιηθυ πενηβάιιμκ
θαη ε θμηκςκηθμπμίεζε ημοξ.
Πνμθαηανθηηθά ακέθενε υηη ε εθδήιςζε ζα πενηιαμβάκεη ηεκ πανμοζίαζε ηεξ ζοκενγαζίαξ, ζα
πνμβιεζεί θηιμάθη, ζα εθθναζημφκ μη εμπεηνίεξ ηςκ μαζεηχκ θαη θαζεγεηχκ θαη μμηιία απυ
θάπμημ εηδηθυ γηα ημ πχξ μ εζειμκηηζμυξ θαη εηδηθυηενα ε εμπιμθή ημοξ με θέκηνα εμενήζηαξ
θνμκηίδαξ θαη θφιαλεξ αηυμςκ με αοηηζμυ επενεάδεη ημ παναθηήνα ηςκ παηδηχκ.
Η πνυεδνμξ ηεξ επηηνμπήξ εηζεγήζεθε υπςξ ε εθδήιςζε πναγμαημπμηεζεί εμένα Σάββαημ,
εκηυξ ημο Νμέμβνε ζημ Πμιηηηζηηθυ Κέκηνμ «Πάκμξ Σμιςμμκίδεξ.
Γηα ηε δημνγάκςζε ηεξ εθδήιςζεξ ζομθχκεζακ υιμη μη πανυκηεξ αιιά έγηκε εηζήγεζε υπςξ αοηή
πναγμαημπμηεζεί εκηυξ ημο Νμέμβνε, εμένα Τεηάνηε ζημ Δεμμηηθυ Μέγανμ. Έηζη επηιέγεθε ε 9ε
Νμεμβνίμο 2011 ζημ Δεμμηηθυ Μέγανμ ζηηξ 6:00 μ.μ.
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Θέμα 3μκ :Απμιμγηζμυξ Δ’ Φάζεξ ημο πνμγνάμμαημξ «Γονχπε γηα ημοξ Πμιίηεξ»
Η πνυεδνμξ ηεξ επηηνμπήξ εκεμένςζε ηα μέιε υηη ε ζεμαημιμγία ηεξ Δ’ θάζεξ ημο
πνμγνάμμαημξ ζημ Ηνάθιεημ Κνήηεξ ήηακ ανθεηά θαιή, ε θηιμλεκία υμςξ ήηακ απμγμεηεοηηθή.
Σηε ζοκέπεηα εκεμένςζε ημοξ πανυκηεξ υηη έπμομε οπμπνέςζε απυ ημ πνυγναμμα κα
δεμημονγήζμομε ηζημζειίδα υπμο ζα είκαη υιεξ μη πανμοζηάζεηξ πμο έγηκακ ζε υιεξ ηηξ πυιεηξ πμο
ζομμεηέπμοκ, ζα πενηιαμβάκεη θςημγναθηθυ οιηθυ. θαη πιενμθμνίεξ γηα ημ πνυγναμμα. Καζχξ
επίζεξ ζα πνέπεη κα εθδχζμομε θαη ζπεηηθυ έκηοπμ.
Η ηειεοηαία θάζε ημο πνμγνάμμαημξ ζα πναγμαημπμηεζεί ζηε Λεμεζυ απυ ηηξ 19 μέπνη θαη ηηξ 22
Σεπηεμβνίμο 2011 υπμο ζα πανμοζηαζημφκ ηα πμνίζμαηα, ε ηζημζειίδα θαη ημ έκηοπμ.
Ακαθμνηθά με ηε θηιμλεκία ηςκ ζομμεηεπυκηςκ απυ ηηξ άιιεξ πυιεηξ
εηζεγήζεθε κα ανθεζημφμε ζε αοηά πμο πνμζθένμκηαη απυ ημ πνυγναμμα.

ζηε ηειεοηαία θάζε,

Τα οπυιμηπα μέιε εηζεγήζεθακ υπςξ λακαδείλμομε ηεκ άρμγε θηιμλεκία μαξ θαη κα μεκ
επενεαζημφμε απυ ηε θηιμλεκία πμο πνμζθενακ μη άιιμη ζομμεηέπμκηεξ Δήμμη. Η Πνυεδνμξ
ζομθχκεζε θαη ακέθενε υηη ζα δεη με ηε Δεμμηηθή Γναμμαηέα ακ οπάνπεη θμκδφιη γηα ηε
δημνγάκςζε θάπμηαξ εθδνμμήξ θαη γηα γεφμαηα.
Γπίζεξ ακέθενε υηη ε θα Νηίκα Κςκζηακηηκίδμο – Πνυεδνμξ ημο Σοκδέζμμο αηυμςκ με δηαβήηε
Κφπνμο – πνμζθένζεθε κα λεκαγήζεη δςνεάκ ημοξ ζομμεηέπμκηεξ ζημ θέκηνμ ηεξ πυιεξ με ηα
πυδηα.
Με ηεκ εοθαηνία ε θ. Πένζα Παπαηςάκκμο πμο ζομμεηείπε ζηεκ απμζημιή ημο Δήμμο ζημ
Ηνάθιεημ Κνήηεξ ζογπάνεθε ηεκ θ. Τζμιάθε γηα ηεκ μνγάκςζε θαη γηα ηηξ ζεμακηηθέξ
πανμοζηάζεηξ πμο έθακε ηυζμ εθείκε υζμ θαη ε θα Λίηζα Φαναιάμπμοξ – Κμηκςκηθήξ Γπηζηήμμκαξ,
ε μπμία ζομμεηείπε εθ μένμοξ ηεξ «Πνυζβαζεξ». Ακέθενε υηη ε πανμοζία ημο Δήμμο Λεμεζμφ
ήηακ ε θαιφηενε.
Θέμα 4μκ : Κμηκςκηθυ Πακημπςιείμ
H πνυεδνμξ ηεξ επηηνμπήξ εκεμένςζε ημοξ πανυκηεξ υηη μη ενγαζίεξ δηαμυνθςζεξ
ημο πχνμο γηα ηε ιεηημονγία ημο θμηκςκηθμφ πακημπςιείμο πνμπςνμφκ θαη ζηυπμξ
είκαη μέπνη ηα μέζα ημο Σεπηέμβνε κα ιεηημονγήζεη.
Ακέθενε υηη μέπνη ζηηγμήξ ζα εκηζπφζμοκ ηεκ πνμζπάζεηα ημ Γ&S, ε ΚΓΑΝ θαη ε εηαηνεία
Θνίαμβμξ. Γπίζεξ ακέθενε υηη βνίζθεηαη ζε επηθμηκςκία θαη με άιιεξ οπεναγμνέξ θαη ακαμέκεηαη
ε απάκηεζε ημοξ .
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Γκεμένςζε ηα μέιε υηη ημ innerwheel πνμζθένεηαη κα εγθαηαζηήζεη θαιάζηα ζε οπεναγμνέξ γηα
κα ημπμζεημφκ μη πειάηεξ ημοξ πνμσυκηα γηα ημ Κμηκςκηθυ Πακημπςιείμ θαη ημ Σςμαηείμ
Δνμμέςκ «Πενηθιήξ Δεμεηνίμο» πνμζθένεηαη κα πναγμαημπμηήζεη μηα δηαδνμμή πνμξ ηηξ
δηαθμνέξ οπεναγμνέξ, πάνθα εκμνηχκ θαη Σπμιεία με ζηυπμ ηε ζογθέκηνςζε πνμσυκηςκ γηα ημ
Κμηκςκηθυ Πακημπςιείμ.
Τέιμξ ακέθενε υηη ζηηξ 22 Ιμοιίμο 2011 ζε ζοκεκκυεζε πμο είπε με ημ θ . Δήμανπμ ζα θιεζμφκ
ζημ Δεμμηηθυ μέγανμ γηα γκςνημία θαη εκεμένςζε γηα ημ Κμηκςκηθυ Πακημπςιείμ, μη 50 πενίπμο
εζειμκηέξ πμφ δήιςζακ κα βμεζήζμοκ γηα ηε ιεηημονγία ημο.
Θέμα 5μκ : Σομμεημπή εζειμκηηθχκ μνγακχζεςκ ζε εθδειχζεηξ ημο Δήμμο θαη
δημνγάκςζε παδανημφ γηα ηεκ πχιεζε θαηαζθεοχκ ηςκ μειχκ ηςκ εζειμκηηθχκ
μνγακχζεςκ.
Η πνυεδνμξ ηεξ επηηνμπήξ εηζεγήζεθε ηε ζομμεημπή ηςκ εζειμκηηθχκ μνγακχζεςκ
ζε εθδειχζεηξ ημο Δήμμο ( π.π. ηα Φνηζημφγεκκα ζα μπμνμφζακ κα ηναγμοδήζμοκ ζηε πιαηεία
Γνεγυνε Αολεκηίμο μεηαλφ ηςκ άιιςκ πμνςδηχκ θαη πμνςδίεξ εζειμκηηθχκ μνγακχζεςκ)
Γπίζεξ εηζεγήζεθε ηεκ παναπχνεζε πχνμο ζηε πιαηεία πακημπςιείμο έκα Σάββαημ
ημ μήκα υπμο ζα μπμνμφκ μη εζειμκηηθέξ μνγακχζεηξ κα εθζέημοκ θαη κα πςιμφκ ηηξ θαηαζθεοέξ
ημοξ .
Με ηηξ πημ πάκς εηζεγήζεηξ ζομθχκεζακ υιμη μη πανυκηεξ.
Δηάθμνα:
Η πνυεδνμξ ηεξ επηηνμπήξ εκεμένςζε ηα μέιε υηη μ Πακηενχηαημξ Μεηνμπμιίηεξ Λεμεζμφ θ.θ.
Αζακάζημξ πνμζθαιεί ημκ θ. Δήμανπμ, ηε Δεμμηηθυ Γναμμαηέα θαη υια ηα μέιε ηεξ επηηνμπήξ
θαζχξ επίζεξ θαη ηε Γναμμαηέα ηεξ ζηεκ θαηαζθήκςζε ηεξ Ιενάξ Μεηνμπυιεςξ Λεμεζμφ ζημ
Σασηηά γηα κα γκςνίζμοκ ημοξ πχνμοξ ηεκ Πέμπηε 21.7.11 ζηηξ 12 ημ μεζεμένη. Κάιεζε ηα μέιε
πμο εκδηαθένμκηαη κα παναζημφκ κα δειχζμοκ ζομμεημπή.
Γφε Τζμιάθε
Πνυεδνμξ
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