Πρακτικά 40ης Συνεδρίας της Επιτροπής Κοινωνικής Πρόνοιας ημερομηνίας
19 Ιανουαρίου 2011
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Θέμα 1ον:
Εκστρατεία διανομής φυλλαδίων στα σχολεία με θέμα «Για ένα καλύτερο
κόσμο».
Η Πρόεδρος της Επιτροπής ενημέρωσε τους παρόντες ότι η επόμενη εκστρατεία θα
πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 7/2/11 και θα περιλαμβάνει τα Δημοτικά, το
Γυμνάσιο και τα Λύκεια του Λανιτείου.
Στη συνέχεια έκανε μια σύντομη ενημέρωση για την 1η εκστρατεία που
πραγματοποιήθηκε το Δεκέμβριο στο Λύκειο Αποστόλων Πέτρου και Παύλου και
στο Γυμνάσιο Καθολικής.
Ανέφερε ότι στο Λύκειο Πέτρου και Παύλου προσπάθησαν να μεταφέρουν το
πρόβλημα στην έλλειψη των χώρων στάθμευσης. Γι ‘αυτό εισηγήθηκε εφόσον η
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ΕΜΕΛ παρέλαβε το νέο στόλο λεωφορείων και εφαρμόζεται πλέον το νέο
πρόγραμμα δρομολογίων, να επικοινωνήσουμε με το διευθυντή της ΕΜΕΛ για να
συνοδεύει την Επιτροπή στις εκστρατείες της στα σχολεία, άτομο της εταιρείας
τους για να ενημερώνει για τα δρομολόγια ή να μας δώσουν το βιβλιαράκι των
διαδρομών για να δίνεται μαζί με το έντυπο του Δήμου.
Τα μέλη της Επιτροπής συμφώνησαν ότι θα ήταν καλό να μετέχει στις εκστρατείες
άτομο της ΕΜΕΛ.
Θέμα 2ον:
Ορισμός εκπροσώπου της Ιεράς Μητρόπολης Λεμεσού για συμμετοχή στην
Επιτροπή Κοινωνικής Πρόνοιας.
Η Πρόεδρος της Επιτροπής υπενθύμισε ότι υπάρχει απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου για να συμμετέχει στην Επιτροπή Κοινωνικής Πρόνοιας και
εκπρόσωπος της Ιεράς Μητρόπολης Λεμεσού και θα επικοινωνούσε ο Δήμαρχος με
τον Μητροπολίτη Λεμεσού για να διευκρινιστεί κατά πόσο ο Μητροπολίτης
επιθυμεί μόνιμο Μέλος στην Επιτροπή ή απλά παρακαθήμενο όποτε υπάρχει θέμα
του ενδιαφέροντος της Εκκλησίας. Στη συνέχεια η Πρόεδρος ενημέρωσε ότι σε
κάποια συνάντηση που είχε με τον Μητροπολίτη Λεμεσού, εκείνος της εξέφρασε
την επιθυμία η Ιερά Μητρόπολης Λεμεσού να εκπροσωπείται στην Επιτροπή με
μόνιμο Μέλος και όρισε τον Πάτερ Ισαάκ.
Θέμα 3ον:
Προγραμματισμός εκδηλώσεων που θα ενταχθούν στις εκδηλώσεις της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Η Πρόεδρος της Επιτροπής εισηγήθηκε όπως στην ημερίδα που
προγραμματίστηκε να γίνει γύρω στις 8/3/11 και στο πρόγραμμα να
περιλαμβάνεται η παρουσίαση των αποτελεσμάτων των Εργαστηρίων
Ενδυνάμωσης Γυναικών, των αποτελεσμάτων της έρευνας που έγινε παγκύπρια
τον Φεβρουάριο του 2010 από την Οργάνωση Γυναικών Επιχειρηματικών και
Επαγγελματιών για τη συμμετοχή της γυναίκας στην εργασία κ.α.
Επιπρόσθετα εισηγήθηκε όπως στην πιο πάνω ημερίδα να κληθούν να παραστούν
οι Υπουργεί Εργασίας και Δικαιοσύνης και εκπρόσωποι από όλες τις Γυναικείες
και Συνδικαλιστικές Οργανώσεις. Με την πιο πάνω εισήγηση συμφώνησαν όλοι οι
παρόντες.
Η άλλη εκδήλωση που αφορά την ευαισθητοποίηση των οδηγών θα
πραγματοποιηθεί στις 9/5/11. Θα περιλαμβάνει μια βόλτα στο κέντρο της πόλης
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στην οποία θα συμμετέχουν και άτομα με κινητικά προβλήματα και όπου
διαπιστώνεται παράνομη στάθμευση θα τίθεται στον ανεμοθώρακα του
αυτοκινήτου γραπτή παρατήρηση.
Με την πιο πάνω εισήγηση συμφώνησαν όλοι οι παρόντες και αποφασίστηκε να
σταλεί επιστολή και στις Ομοσπονδίες Γονέων για να λάβουν επίσης μέρος.
Θέμα 4ον:
Κοινωνικό Παντοπωλείο.
Η Πρόεδρος της Επιτροπής ενημέρωσε τους παρόντες ότι ο κος Δήμαρχος
επικοινώνησε με το Lidl. Οι Κύπριοι που διαχειρίζονται τα Lidl είναι θετικότατοι
αλλά είναι αρνητικοί οι αρμόδιοι του εξωτερικού. Ανέφερε ότι επικοινώνησε η
ίδια με την υπεραγορά E&S και αναμένει απάντηση. Επίσης ανέφερε ότι θα
επικοινωνήσει και με την υπεραγορά Carrefour.
Το θέμα θα επανέλθει σε προσεχή συνεδρία.
Θέμα 5ον:
Πρόταση Progress σε σχέση με τις διακρίσεις και τη διαφορετικότητα.
Η Πρόεδρος της Επιτροπής έδωσε τη σχετική πρόταση σε όλους τους παρόντες που
επισυνάπτεται ως Παράρτημα Α.
Έγινε εισήγηση να κληθούν σε προσεχή συνεδρία η κα Λίτσα Χαραλάμπους που
ετοίμασε τη πρόταση καθώς και η κα Χριστίνα Ζαντή του Γραφείου Ευρωπαϊκών
Θεμάτων για να συζητηθεί αν μπορεί να αναλάβει ο Δήμος αυτό το πρόγραμμα.
Η Πρόεδρος,

Εύη Τσολάκη
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