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ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ: ΣΤΑΘΕΡΗ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΕΣ
Σταθερή ετοιμότητα για βαθιές αλλαγές,
νέους προσανατολισμούς και σύγκλιση με
τους ευρωπαϊκούς βηματισμούς βλέπει για
τους Δήμους της Κύπρου, η Επίτροπος
Διοικήσεως κα Ηλιάνα Νικολάου, με την
ένταξή μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Η αποκλειστική συνέντευξη της κας Νικολάου
που περιέχει πολλές ενδιαφέρουσες απόψεις
για αρκετά θέματα που αφορούν τους Δήμους,
παρατίθεται αυτούσια στη συνέχεια:
Ποια είναι η άποψή σας στο αίτημα των
Δήμων για δραστική αναθεώρηση του περί
Δήμων νόμου και για ενίσχυση των
αρμοδιοτήτων τους, στη βάση της αρχής της
επικουρικότητας;
Η αναθεώρηση της νομοθεσίας προκύπτει
από τις ολοένα μεταβαλλόμενες συνθήκες, τις

νέες προκλήσεις και απαιτήσεις, αλλά και τις
εμπειρίες που αποκτήθηκαν από την εφαρμογή
της.
Ιδιαίτερα η αναθεώρηση της νομοθεσίας που
αφορά στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, μετά και
την ένταξη στην Ε.Ε., η οποία αποδίδει
βαρύνουσα σημασία στην περιφερειακή
ανάπτυξη, θα πρέπει να επικεντρωθεί στα
ζητήματα της περαιτέρω αποκέντρωσης, στη
διεύρυνση δηλ. των αρμοδιοτήτων και
εξουσιών της και στη δημιουργία νέων δομών,
ώστε να αποκτήσει την ευχέρεια να
διαχειρίζεται όλες τις τοπικές υποθέσεις, να
συμμετέχει ενεργά και να έχει καθοριστικό
λόγο στους πολεοδομικούς σχεδιασμούς, να
μπορεί να υλοποιεί μεγάλης σημασίας έργα
υποδομής, να αξιοποιεί αναπτυξιακά και
κοινωνικά (συνέχεια στη σελίδα 2)

ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΕ ΜΙΑ ΝΕΑ ΑΡΧΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΟΠΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ
Η περίοδος μέχρι τη διεξαγωγή των δημοτικών εκλογών, είναι η πιο κατάλληλη για έναν
αντικειμενικό απολογισμό από μέρους των Δημοτικών Αρχών για το έργο που επιτελέστηκε τα
τελευταία χρόνια, αλλά κυρίως για τους στόχους που δεν επιτεύχθηκαν και τις προκλήσεις που
εξακολουθούν να υπάρχουν.
Προσπάθεια έγινε πολλή, παράχθηκε σημαντικό έργο, αλλά η αναδιοργάνωση των Τ.Α., η
συμπλεγματοποίηση υπηρεσιών, η μείωση του διοικητικού κόστους, η εξεύρεση πρόσθετων
οικονομικών πόρων, η αύξηση της συνεισφοράς του κράτους δεν έχουν επιτευχθεί στο
επιθυμητό επίπεδο και εξακολουθούν να παραμένουν στόχοι.
Δυστυχώς δεν υπήρξε στο βαθμό που αναμενόταν η ανταπόκριση της κεντρικής διοίκησης στον
εκσυγχρονισμό του περί Δήμων Νόμου και τη δημιουργία νέων σύγχρονων δομών.
Παρατηρήθηκε επίσης διστακτικότητα εκ μέρους της, αλλά και των κομμάτων, στην έναρξη
ενός ουσιαστικού διαλόγου, με χρονοδιάγραμμα, για την ενίσχυση των αρμοδιοτήτων των
τοπικών αρχών στη βάση της αρχής της επικουρικότητας.
Ωστόσο, ήταν σημαντική η πρόοδος που συντελέστηκε και αυτό πρέπει να είναι ξεκάθαρο. Σε
όλους τους τομείς. Με τις εκλογικές διαδικασίες ανάδειξης των τοπικών αρχόντων για τη νέα
πενταετία, η Τοπική Αυτοδιοίκηση εισέρχεται με πίστη στις δυνάμεις της σε μια νέα περίοδο
δυναμικών διεκδικήσεων. Με στόχο πάντα τη συνεχή βελτίωση της ποιότητας ζωής των τοπικών
κοινωνιών.
Δ.Ν.
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(Συνέχεια από τη σελίδα 1) προγράμματα που ενισχυτικά στη σχέση Δήμων και Επιτρόπου.
προσφέρει η Ε.E. και να ενδυναμώσει το ρόλο
της σε κρίσιμους τομείς, όπως με πολιτικές και Eίστε ικανοποιημένη από το βαθμό
μέτρα για το περιβάλλον και τον πολιτισμό.
συμμόρφωσης
των
δήμων
στις
παρατηρήσεις και τις υποδείξεις που
Ωστόσο, ο εκσυγχρονισμός της νομοθεσίας θα περιλαμβάνονται στις εκθέσεις σας;
αποτελέσει μεν μια νέα αφετηρία αλλά οι
στόχοι δεν θα επιτευχθούν έγκαιρα και Εδώ υπάρχει πρόβλημα. Νομίζω ότι οι Δήμοι
αποτελεσματικά χωρίς επαρκείς οικονομικούς δεν έχουν ακόμα ξεπεράσει την εσφαλμένη
πόρους, όραμα και πρόγραμμα δράσης, αντίληψη ότι η προέλευση και ο αιρετός
ικανοποιητικό
επιστημονικό
δυναμικό, χαρακτήρας
των
δημοτικών
αρχόντων
αναδιοργάνωση των υπηρεσιών, απλούστευση αποκλείει κάθε παρέμβαση υπό μορφή ελέγχου.
των διαδικασιών, αξιοποίηση της τεχνολογίας
της πληροφορικής και αλλαγή νοοτροπίας.
Έχω εξηγήσει πάρα πολλές φορές ότι ο
Επίτροπος Διοικήσεως ελέγχει τις Τ.A. με το
Συνεπώς, για να αναδείξει ο Θεσμός τη ίδιο σκεπτικό όπως και τις Κρατικές
δυναμική που διαθέτει και να καταστεί Υπηρεσίες, επειδή δηλαδή καμιά εξουσία δεν
πραγματικός εταίρος της Κεντρικής Διοίκησης εξαντλείται στον εαυτό της αλλά αντλεί τον
ο οποίος ταυτόχρονα θα βρίσκεται εγγύτερα λόγο ύπαρξης της από το καθήκον της να
στους πολίτες και θα προσφέρει ποιοτική υπηρετεί τα συμφέροντα του πολίτη και τη
εξυπηρέτηση θα πρέπει οι πρωτοβουλίες των νομιμότητα της από τον τρόπο με τον οποίο το
κάνει.
Τ.Α. να λάβουν ευρύτερο χαρακτήρα.
H συνεχής αύξηση των παραπόνων που
υποβάλλονται στο γραφείο σας αναφορικά με
αρμοδιότητες των δήμων έχει ενδυναμώσει
τις σχέσεις και τη συνεργασία σας με τους
Δήμους ή μήπως αυτό το γεγονός οδήγησε σε
αντίθετο αποτέλεσμα;
Η συστηματική ενασχόληση με παράπονα
που αφορούν ενέργειες και αρμοδιότητες των
Δήμων πιστεύω ότι συμβάλλει στη δημιουργία
μιας πιο άμεσης και πραγματικής σχέσης με τις
Τ.Α.
Ο Επίτροπος έχει την ευκαιρία να πλησιάσει
εγγύτερα τους Δήμους, να μάθει πληρέστερα
τον τρόπο που ενεργούν και συνακόλουθα να
κατανοήσει τις θέσεις και αντιδράσεις τους.
Από την άλλη, οι Δήμοι έχουν τη δυνατότητα
να αντιληφθούν τι ακριβώς επιδιώκει ο
Επίτροπος και πιστεύω να συνειδητοποιήσουν
εν τέλει ότι δεν βρίσκεται κατ΄ ανάγκη στην
αντίπερα όχθη.
Έχω τη φιλοδοξία να πείσω τους Δήμους ότι ο
Επίτροπος Διοικήσεως μπορεί να αποτελέσει
ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο στα χέρια τους,
μέσο για επίτευξη σκοπών και στόχων, άρα η
αύξηση των παραπόνων είναι από την άποψη
αυτή ιδιαίτερα ευπρόσδεκτη και λειτουργεί
2

Σε ένα δυναμικό σύστημα ελέγχου και
ισορροπιών καμιά εξουσία δεν μπορεί να είναι
απόλυτα αυτόνομη. Ανάμεσα στις επιμέρους
εξουσίες και τους θεσμούς του Κράτους
αναπτύσσονται σχέσεις επιρροής και σχέσεις
ελεγξιμότητας. Όσο πιο δημοκρατικό είναι ένα
σύστημα και πιο προσηλωμένο στις αρχές του
κράτους δικαίου τόσο περισσότερο προσβλέπει
στους κατάλληλους μηχανισμούς εξωτερικού
ελέγχου. Ενόσω αυτό δεν γίνεται στο βαθμό
που απαιτείται αντιληπτό θα υπάρχουν και τα
προβλήματα που αναφέρονται πιο πάνω.
Για να είμαι όμως δίκαιη θα πρέπει να πω ότι η
κατάσταση έχει βελτιωθεί από ότι παλαιότερα,
ο Επίτροπος αντιμετωπίζεται με λιγότερη
καχυποψία και πιστεύω πως με αμοιβαία
προσπάθεια και κατανόηση μπορούμε να
επιτύχουμε πολύ περισσότερα για κοινό
όφελος.
Ένα μεγάλο μέρος των παραπόνων που
εξετάζει το γραφείο σας αφορούν την
εφαρμογή του περί Οδών και Οικοδομών
Νόμου, αλλά και του Νόμου περί
Πολεοδομίας. Πού πιστεύετε ότι οφείλεται
αυτό: στην ανελαστικότητα των δύο νόμων
και τη διατήρηση προνοιών που δεν
ανταποκρίνονται στις σύγχρονες ανάγκες ή
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μήπως σε λανθασμένη ερμηνεία και Ταυτόχρονα είναι απαραίτητο οι Τ.Α. να
εφαρμογή του Νόμου αυτού από κάποιους αναβαθμίσουν το ρόλο τους στον έλεγχο της
τήρησης των όρων των αδειών και στην
Δήμους αλλά και το κοινό;
αποτροπή παράνομων αναπτύξεων για να
Πράγματι ένας μεγάλος αριθμός παραπόνων διασφαλίζουν την εφαρμογή των πολεοδομικών
αφορούν στην παράλειψη των Τ.A. να σχεδίων και να αποτρέπουν παραβιάσεις που
ασκήσουν έγκαιρα και αποτελεσματικά τις διαταράσσουν την άνετη διαβίωση και την
αρμοδιότητες που έχουν βάσει των περί περιβαλλοντική ισορροπία.
Πολεοδομίας και Χωροταξίας και Ρυθμίσεως
Οδών και Οικοδομών Νόμων και κατά κανόνα Μέχρι στιγμής, όπως προκύπτει από τις έρευνες
του Γραφείου μου με αφορμή σχετικά
τα παράπονα αυτά είναι βάσιμα.
παράπονα, ο έλεγχος που διενεργείται δεν
Οι πολίτες ταλαιπωρούνται κυρίως από τις βρίσκεται σε ικανοποιητικά επίπεδα και
καθυστερήσεις που παρατηρούνται στην εξαιτίας επίσης της διστακτικότητας που
εξέταση αιτήσεων τους και στη χορήγηση των παρατηρείται στη λήψη μέτρων στις
αδειών που είναι απαραίτητες για να περιπτώσεις που διαπιστώνονται παραβιάσεις
μπορέσουν να αναπτύξουν την ακίνητη της νομοθεσίας, φαίνεται ότι οι Τ.Α. δεν έχουν
ιδιοκτησία
τους,
με
αποτέλεσμα
να αξιοποιήσει ακόμα πλήρως τις δυνατότητες που
επιβαρύνονται και με επιπρόσθετο οικονομικό τους παρέχει στην επιβολή της νομιμότητας.
κόστος. Επίσης, οι Τ.Α. αντιμετωπίζουν με
ανοχή και εν πολλοίς απαθώς την αυθαίρετη Mια σημαντική κατηγορία παραπόνων που
οικοδομική δραστηριότητα και είναι κατά εξετάζετε αφορά στις απαλλοτριώσεις και
κανόνα απρόθυμες να μεριμνήσουν για τη λήψη επιτάξεις
ιδιωτικών
περιουσιών
για
των μέτρων που προβλέπονται στη νομοθεσία, εκτέλεση κοινωφελών έργων. Κατά καιρούς
ώστε να επιτύχουν τον τερματισμό της.
έχετε επικρίνει την κεντρική διοίκηση αλλά
και την τοπική αυτοδιοίκηση για κατάχρηση
Το πρόβλημα αυτό φαίνεται να οφείλεται αυτών των μέτρων εις βάρος των
κυρίως στη μειωμένη σημασία που αποδίδουν συμφερόντων των πολιτών. Ποια είναι κατά
στη συμμόρφωση με τις διατάξεις της αλλά και τη γνώμη σας η κατάσταση που επικρατεί
στις προσωπικές σχέσεις που αναπόφευκτα σήμερα γύρω από αυτό το θέμα;
διαμορφώνονται στο τοπικό επίπεδο.
Τα περισσότερα παράπονα που υποβάλλονται
Η διάγνωση των αιτιών των καθυστερήσεων για απαλλοτριώσεις ιδιωτικής ακίνητης
στην εξέταση και λήψη αποφάσεων στις ιδιοκτησίας αφορούν στην Κεντρική Διοίκηση
αιτήσεις, θα συμβάλει στον καθορισμό των επειδή κατά κανόνα φέρει την ευθύνη
μέτρων που θα απεγκλωβίσουν τις Τ.Α. από τη εκτέλεσης μεγάλων έργων κοινής ωφέλειας.
συσσώρευση εργασίας που εκκρεμεί για μεγάλο
χρονικό διάστημα.
Σε πολλές περιπτώσεις οι ιδιοκτήτες
αντιλαμβάνονται
ότι
τα
έργα
αυτά
Για
παράδειγμα
η
απλούστευση
της υπαγορεύονται από την ευρύτερη ανάπτυξη
διαδικασίας που ακολουθείται, η ορθολογιστική αλλά διατυπώνουν την ανησυχία τους σε σχέση
αξιοποίηση του προσωπικού, η επιμόρφωση με την ορθότητα του σχεδιασμού των οδεύσεων
του, η επιτυχής ένταξη του στους των οδικών δικτύων, για την καταλληλότητα
επιδιωκόμενους στόχους και η εισαγωγή των επιλεγόμενων για απαλλοτρίωση εκτάσεων
απαραίτητης τεχνολογίας είναι παράγοντες και για μη εφαρμογή της αρχής της
στους οποίους ενδεχομένως δεν έχει δοθεί αναλογικότητας.
ικανοποιητική βαρύτητα, ενώ θα μπορούσαν να
βελτιώσουν
την
αποδοτικότητα
και Τα ζητήματα αυτά, έχω κατ΄ επανάληψη
παραγωγικότητα στην εργασία προς όφελος εισηγηθεί στις αρμόδιες αρχές να τυγχάνουν
των αιτητών χωρίς να υποβαθμιστεί η ποιότητα δέουσας έρευνας στο στάδιο των μελετών που
τους.
διεξάγονται και οι επηρεαζόμενοι να
3
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ενημερώνονται έγκαιρα και με σαφήνεια για
όλες τις παραμέτρους που οδήγησαν σε
συγκεκριμένες
αποφάσεις
που
τους
επηρεάζουν, διαφορετικά δεν μπορεί να
επιτυγχάνεται η συνεργασία που είναι
απαραίτητη για να προωθούνται τα έργα αυτά
απρόσκοπτα.
Ο μεγαλύτερος όμως αριθμός παραπόνων
αφορά στις δεσμεύσεις ακίνητης ιδιοκτησίας
στα
Τοπικά
Σχέδια
με
σκοπό
να
χρησιμοποιηθούν μελλοντικά για την εκτέλεση
δημόσιων έργων, κυρίως για την ανέγερση
σχολικών κτιρίων, επειδή, δεν επιτρέπεται η
ανάπτυξη
ούτε
όμως
προωθείται
η
απαλλοτρίωση της.
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άρνηση ή παράλειψη της αρμοδίας αρχής που
αποτελεί και το αντικείμενο του παραπόνου.
Στις ελάχιστες περιπτώσεις που οι πολίτες
προσφεύγουν κατά πρώτο στο Γραφείο μου
παρακάμπτοντας
την
υπηρεσία,
τους
υποδεικνύουμε τη διαδικασία που θα πρέπει να
ακολουθήσουν.

Σε ποιο βαθμό πιστεύετε ότι οι Τ.Α.
προσαρμόστηκαν στις νέες συνθήκες που
δημιουργεί η αύξηση του αριθμού των
Ευρωπαίων πολιτών που αποφασίζουν να
διαμείνουν μόνιμα στην Κύπρο αλλά και των
υπηκόων από τρίτες χώρες, με πολύ
διαφορετικές
πολιτισμικές
αξίες
και
κοινωνικές συνήθειες; Είναι ανησυχητικός ο
Στο ζήτημα αυτό έχει ήδη διαμορφωθεί σχετική αριθμός παραπόνων από αυτές τις
νομολογία από το Ανώτατο Δικαστήριο, κατηγορίες πληθυσμού ή σε σχέση με αυτές
σύμφωνα με την οποία, οι Πολεοδομικές Αρχές τις κατηγορίες πληθυσμού;
δεν νομιμοποιούνται με βάση το άρθρο 23 του
Συντάγματος να παρεμποδίζουν την ανάπτυξη Στο θέμα αυτό υπάρχει ένα γενικότερο
ιδιωτικής
ιδιοκτησίας
αρνούμενες
να πρόβλημα και σε κάποιο βαθμό αναμενόμενη
χορηγήσουν για το σκοπό αυτό τις απαραίτητες αμηχανία σε σχέση με τις διαφοροποιήσεις και
πολεοδομικές άδειες, ωστόσο, οι Πολεοδομικές τις νέες συνθήκες που έχουν δημιουργηθεί μετά
Αρχές εξακολουθούν να εμμένουν στη δική την ένταξη της Κύπρου στην Ε.Ε. και τη
τους
προσέγγιση
και
ουσιαστικά
να συμπεριφορά μας απέναντι στους Ευρωπαίους
παραβιάζουν τη συνταγματική διάταξη, παρά πολίτες που διαμένουν
και τις επανειλημμένες συστάσεις μου να μόνιμα στον τόπο μας
εξευρεθεί τρόπος ορθής αντιμετώπισης των και τους υπηκόους
διαστάσεων που έχει λάβει.
τρίτων χωρών θέλω να
πω, δεν μπορεί να
Κάθε παράπονο που καταλήγει στο γραφείο θεωρηθεί πρόβλημα
σας σε σχέση με τους Δήμους ισοδυναμεί με μόνο για τις Τ.Α.
μια αποτυχημένη προσπάθεια επίλυσης της Έχουμε εντοπίσει σε
υπηρεσίες
διαφοράς μεταξύ δημότη και Τ.Α. ή μήπως διάφορες
οι πολίτες καταφεύγουν πολύ εύκολα στο εμμονή σε παλαιά δεδομένα και μια απροθυμία
γραφείο σας χωρίς να εξαντλούν τα για αλλαγή πολιτικών και καταστάσεων.
περιθώρια και δυνατότητες για εξεύρεση
Για τους Δήμους πάντως και τις Τ.Α. τα
λύσεων, απευθείας με τους Δήμους;
πράγματα είναι πιο ανατρεπτικά θα έλεγα αφού
Κατά κανόνα, οι παραπονούμενοι πριν την οι Ευρωπαίοι πολίτες αποκτούν σε αυτές τις
υποβολή παραπόνου, έχουν ήδη αποταθεί στις περιπτώσεις ύψιστα δικαιώματα που μέχρι
αρχές και έχουν πάρει απάντηση που για να πρότινος ήταν συνυφασμένα με την ιδιότητα
προσφύγουν στο Γραφείο μου σημαίνει ότι δεν του Κύπριου πολίτη και εννοώ το δικαίωμα του
τους ικανοποιεί. Επομένως, υπάρχει ήδη η εκλέγειν και εκλέγεσθαι στις δημοτικές εκλογές
τοποθέτηση των Δημοτικών Αρχών πριν αφού σύμφωνα με την εναρμονιστική
νομοθεσία το έχουν και οι υπήκοοι άλλων
υποβληθεί το παράπονο.
κρατών μελών της Ε.Ε. που διαμένουν στην
Σημειώνω πάντως ότι η παρέμβαση του Κύπρο για περίοδο τουλάχιστον περίπου έξη
Επιτρόπου Διοικήσεως είναι κατασταλτική, μηνών και έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της
δηλαδή θα πρέπει να έχει προηγηθεί απόφαση, ηλικίας τους.
4
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Η κυπριακή νομοθεσία αναγνωρίζει τους Επίσκεψη του κ. Di Stasi στην Κύπρο
Ευρωπαίους πολίτες και το δικαίωμα του
εκλέγεσθαι μέχρι το αξίωμα του Αντιδημάρχου O Πρόεδρος του Κογκρέσσου του Συμβουλίου
της Ευρώπης κ. Giovanni Di Stasi επισκέφθηκε
και του Αναπληρωτή Κοινοτάρχη.
επίσημα την Κύπρο
Σε σχετική έκθεση που έχει υποβληθεί από το στις 25 Μαΐου, όπου
Γραφείο μου έχουν διαπιστωθεί σημαντικές και πραγματοποίησε
ανωμαλίες στην αποτελεσματική εφαρμογή των σειρά συναντήσεων.
οδηγιών και της νέας νομοθεσίας για τα
εκλογικά δικαιώματα και την εκλογική
συμμετοχή μεγάλων αριθμητικά ομάδων
Ευρωπαίων πολιτών με αποτέλεσμα να μην
έχουν
περιληφθεί
στους
εκλογικούς
καταλόγους.

Ο κ. Di Stasi εξέφρασε
την επιθυμία του για
επίλυση του Εθνικού
θέματος δηλώνοντας χαρακτηριστικά: «Δεν
μπορούμε πλέον να δεχτούμε στην Ευρώπη
καταστάσεις όπου υπάρχουν διαιρεμένες πόλεις
ή πόλεις φαντάσματα. Αυτός ο διαχωρισμός
Ζητήθηκε από τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες να
είναι επιζήμιος για την ποιότητα ζωής των
λάβουν όλα τα αναγκαία μέτρα για τη
Κύπριων, σε όποια κοινότητα και αν ανήκουν».
διασφάλιση της ομαλής άσκησης των
πολιτικών δικαιωμάτων των Ευρωπαίων
Κατά τη διάρκεια της συνάντησής του με τον
πολιτών και την εξασφάλιση της περαιτέρω
Πρόεδρο της Δημοκρατίας, κ. Τ. Παπαδόπουλο,
ένταξης και συμμετοχής τους στην Κυπριακή
ο Πρόεδρος του Κογκρέσσου έθεσε το θέμα της
κοινωνία.
εντονότερης συμμετοχής των Κύπριων πολιτών
και των Τ.Α. στη διαδικασία επίλυσης του
Αναφορά μπορεί και πάλι να γίνει σε σχετική προβλήματος, τονίζοντας: «Οι συμπολίτες μας
Έκθεση μετά από παράπονο που είχε υποβληθεί και οι δήμοι πρέπει να επιτελέσουν ένα πιο
στο Γραφείο μου είχαν επικριθεί δηλώσεις ενεργό, εποικοδομητικό και συμπληρωματικό
Δημάρχου που είχε χαρακτηρίσει την παρουσία ρόλο σε αυτήν την διαδικασία».
αλλοδαπών σε συγκεκριμένη περιοχή ως
υποβάθμιση της περιοχής δημιουργώντας έτσι Στις 25 Μαΐου ο κ. Di Stasi πραγματοποίησε
την εντύπωση ότι το σύνολο των αλλοδαπών συνάντηση με τον Πρόεδρο της Ένωσης Δήμων
διαταράσσει τις συνθήκες διαβίωσης, την κ. Δημήτρη Κοντίδη και άλλους εκπροσώπους
ποιότητα ζωής και το αίσθημα ασφαλείας των των Τ.Α. της Κύπρου, με τους οποίους
πολιτών.
αντάλλαξε απόψεις για τη συνεργασία των Τ.Α.
Θέλω με την ευκαιρία να σημειώσω τον
ιδιαίτερο ρόλο που έχουν οι Δημοτικές Αρχές
σε θέματα αποτροπής δημιουργίας κλίματος
που αναπαράγει ξενοφοβικές αντιλήψεις και
συμπεριφορές διακρίσεων.

με το Κογκρέσσο, όπως επίσης και για το θέμα
της σύνθεσης της Κυπριακής Αντιπροσωπείας
στο Κογκρέσσο. Αμέσως μετά τη συνάντηση, ο
Πρόεδρος της Ένωσης Δήμων κ. Δημήτρης
Κοντίδης, παρέθεσε γεύμα προς τιμήν του κ. Di
Stasi από το οποίο παραθέτουμε την ακόλουθη
φωτογραφία:

Με την ένταξή μας στην Ε.Ε. υπάρχει έντονα
το στοιχείο της σταθερής ετοιμότητας για
βαθιές αλλαγές, νέους προσανατολισμούς και
σύγκλιση με τους ευρωπαϊκούς βηματισμούς.
Προς αυτή την κατεύθυνση η Δήμοι και οι Τ.Α.
ως πιο ευέλικτες εξουσίες, θα πρέπει να
ενεργοποιηθούν περισσότερο και προσωπικά
πιστεύω πως θα μπορούσαν να έχουν και την
πρωτοβουλία.
5
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65η Σύνοδος Ολομέλειας της Επιτροπής Σταης πλαίσια της συνεδρίας του Προεδρείου της
13 Ιουνίου και ύστερα από πρόταση του
των Περιφερειών

Πρόεδρου της Επιτροπής των Περιφερειών, κ.
Στις 14 και 15 Ιουνίου πραγματοποιήθηκε στις Michel Delebarre, αποφασίστηκε ότι τα Μέλη
του Προεδρείου θα κληθούν κατά τη συνεδρία
Βρυξέλλες η 65η Σύνοδος
του οργάνου στις 10 Οκτωβρίου να
Ολομέλειας της Επιτροπής
αποφασίσουν τη συγκρότηση μιας ομάδας
των Περιφερειών, με
επικοινωνίας, που θα είναι υπεύθυνη για τα
βασικά
θέματα
τη
θέματα
της
υπό
σύστασης
Μικτής
στρατηγική της επικοινωνίας
Συμβουλευτικής Επιτροπής με τις Τοπικές
της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τον
αντίκτυπό της στις περιφέρειες και τα αστικά Αρχές της Τουρκίας,.
κέντρα.
Παράλληλα με τις εργασίες της Ολομέλειας της
Στις εργασίες της Ολομέλειας συμμετείχαν από Επιτροπής των Περιφερειών και στα πλαίσια
την Κυπριακή Αντιπροσωπεία οι κύριοι Γ. της πρωτοβουλίας "Going Local" του Σχεδίου Δ
Γεωργίου (Δήμαρχος Κάτω Πολεμιδιών και για Δημοκρατία, Διάλογο και Δημόσια
Επικεφαλής
της
Αντιπροσωπείας),
Σπ. Συζήτηση, διεξήχθη Φόρουμ με τη συμμετοχή
Ελενοδώρου
(Πρόεδρος
Κοινοτικού διευθυντών επικοινωνίας και εκδοτών μέσων
Συμβουλίου Ορόκλινης), Μ. Ζαμπέλας μαζικής ενημέρωσης των τοπικών και
(Δήμαρχος Λευκωσίας), Ν. Καλλής (Πρόεδρος περιφερειακών αρχών.
Κοινοτικού Συμβουλίου Ζωοπηγής) και Κ.
Θέμα ήταν η «αποκεντρωμένη επικοινωνία» με
Χατζηττοφής (Δήμαρχος Αγίου Αθανασίου).
στόχο
να
εξασφαλισθεί
η
καλύτερη
Επίτιμοι προσκεκλημένοι ήταν η Αντιπροέδρος ανταπόκριση της Ευρώπης στις ανάγκες των
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και αρμόδια για τις μέσων μαζικής ενημέρωσης στις περιφέρειες
διοργανικές σχέσεις και την επικοινωνία κα. και στα αστικά κέντρα. Στο Φόρουμ συμμετείχε
Margot Wallström, η Επίτροπος κα. Danuta φυσικά και η Ένωση Δήμων Κύπρου,
Hübner αρμόδια για θέματα περιφερειακής παρουσιάζοντας τις δράσεις επικοινωνίας που
πολιτικής και ο Υπουργός Περιφερειακών και επιτελούνται μέσω των «ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ
Δημοτικών Υποθέσεων της Κυβέρνησης της ΝΕΩΝ».
Φινλανδίας κ. Hannes Manninen, ο οποίος
αναφέρθηκε στην περιφερειακή ανάπτυξη ως
προτεραιότητα - κλειδί της φινλανδικής
Προεδρίας που θα ξεκινήσει την 1η Ιουλίου
2006.
Η κα. Hübner, απάντησε σε προκαθορισμένες
ερωτήσεις που τις απεύθυναν εκπρόσωποι των
τεσσάρων πολιτικών κομμάτων της Επιτροπής
των Περιφερειών και οι οποίες αφορούσαν
μεταξύ άλλων την προετοιμασία των
κοινοτικών προγραμμάτων για τη νέα περίοδο
2007-2013.
Από την πλευρά της, η κα. Wallström
χαρακτήρησε τα Μέλη της ΕτΠ ως
«αποκεντρωμένους φορείς επικοινωνίας» και
δήλωσε: «Πρέπει να ενδυναμώσουμε τους
πολίτες ώστε να δουν την Ευρώπη ως δικό τους
όραμα και όχι ως κάτι κατευθυνόμενο από τις
Βρυξέλλες. Για το λόγο αυτό, πρέπει να είμαστε
παρόντες στο τοπικό επίπεδο».
6

Μετά τη λήξη των εργασιών της 65ης
Ολομέλειας της Επιτροπής των Περιφερειών
ακολούθησε ο 3ος θεματικός διαρθρωμένος
διάλογος με θέμα την επικοινωνία, μεταξύ της
Αντιπροέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κας
Wallström και των Εθνικών Ενώσεων Τοπικών
Αρχών, όπου η Ένωση Δήμων Κύπρου
εκπροσωπήθηκε από τον Γενικό Γραμματέα της
κ. Α. Γερμανό.
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Η ευρωζώνη υποδέχεται τη Σλοβενία

Βελτίωση της λειτουργίας της Ε.Ε.

Ένα χρόνο πριν από την ένταξη της Κύπρου
στη ζώνη του ευρώ, η Σλοβενία θα αποτελέσει
από την 1η Ιανουαρίου 2007 το 13ο μέλος της,
καθώς στις 16 Ιουνίου οι 25 ηγέτες των χωρών
μελών της Ε.Ε. αποδέχτηκαν την ένταξή της
χώρας αυτής στην Ευρωζώνη.

Σύμφωνα με τα Συμπεράσματα της Προεδρίας
της τελευταίας Συνόδου Κορυφής που
πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες στις 15 και
16 Ιουνίου, το Ευρ. Συμβούλιο συμφώνησε για
ορισμένα μέτρα που αποσκοπούν στη βελτίωση
της λειτουργίας της Έ.Ε. με έμφαση στην
επαφή με τον απλό πολίτη.

Αντίθετα, η Λιθουανία θα παραμείνει εκτός,
καθώς η Ευρ. Επιτροπή και η Ευρωπαϊκή
Κεντρική Τράπεζα θεωρούν ότι οι συνθήκες για
την ένταξή της δεν έχουν ωριμάσει αφού ο
της
παραμένει
ελαφρώς
πληθωρισμός
υψηλότερος της τιμής αναφοράς και, κυρίως,
δεν φαίνεται να υφίστανται προοπτικές ταχείας
αποκλιμάκωσής του.

Προϋπόθεση για τη μεγαλύτερη εμπιστοσύνη
των πολιτών στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι η
δυνατότητα να γνωρίζουν τις δραστηριότητές
της από πρώτο χέρι. Συνεπώς, το Ευρωπαϊκό
Συμβούλιο συμφώνησε να δώσει μεγαλύτερη
δημοσιότητα στις εργασίες του και να
υιοθετήσει μια γενική πολιτική διαφάνειας

Συγκεκριμένα, όλες οι συσκέψεις του
Συμβουλίου στο πλαίσιο της διαδικασίας
συναπόφασης θα είναι πλέον δημόσιες, ενώ το
Συμβούλιο εξέφρασε και την ικανοποίησή του
για τη δέσμευση της Επιτροπής να θέτει όλες τις
νέες προτάσεις και όλα τα έγγραφα
διαβούλευσης στην απευθείας διάθεση των
εθνικών
κοινοβουλίων,
ζητώντας
τις
αντιδράσεις τους προκειμένου να βελτιωθεί η
Για τη Σλοβενία, Επιτροπή και Τράπεζα διαδικασία διαμόρφωσης της κάθε πολιτικής.
αναφέρουν ότι «πληροί όλα τα κριτήρια
σύγκλισης, ένα επίτευγμα που οφείλεται στην
προσήλωσή
της
στη
δημοσιονομική
σταθερότητα και τις μεταρρυθμίσεις».
Υπενθυμίζουμε ότι η Ενωση Δήμων, μέσα στα
πλαίσια της προετοιμασίας των Δήμων, αλλά
και για πληροφόρηση του κοινού, για την
επιτυχή μετάβαση στο ευρώ, εξέδωσε
πρόσφατα πληροφοριακό δελτίο για την
εισαγωγή του ευρώ, σε σχέση με τους Δήμους.

Χαρτογράφηση της συνοχής
Σε πρόσφατη έκθεση (Χαρτογράφηση της
περιφερειακής
ανταγωνιστικότητας
και
συνοχής), που εκδόθηκε από το δικτυακό
παρατηρητήριο
ευρωπαϊκής
χωροταξίας
ESPON, παρουσιάζεται η ποικιλομορφία των
περιφερειών της Ευρώπης μέσω διαφόρων
δεικτών ανάπτυξης. Η έκθεση είναι διαθέσιμη
στην ιστοσελίδα:
http://www.espon.eu/mmp/online/website/content/p
ublications/98/855/file_1500/espon-briefing2.pdf

Επίσης, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο υπενθυμίζει
στα συμπεράσματά του ότι η εμπιστοσύνη των
πολιτών στο ευρωπαϊκό εγχείρημα μπορεί να
ωφεληθεί από μια ευρωπαϊκή νομοθεσία που
αντικατοπτρίζει εντονότερα την προστιθέμενη
αξία της ενωσιακής δράσης. Συνεπώς, όλα τα
ευρωπαϊκά όργανα θα πρέπει να ελέγχουν
σταθερά την ορθή εφαρμογή των αρχών και των
κατευθυντήριων γραμμών που καθορίζονται στο
Πρωτόκολλο σχετικά με την εφαρμογή των
αρχών
της
επικουρικότητας
και
της
αναλογικότητας.
7
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Δημοσιονομικό πλαίσιο 2007-2013: διοργανικός συμβιβασμός
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και η Επιτροπή συμφώνησαν πρόσφατα σε έναν
συμβιβασμό για τις δημοσιονομικές προοπτικές 2007-2013 της Ε.Ε. Η συμφωνία αυτή, προέβλεπε
συνολική εισφορά 4 δισ. ευρώ επιπλέον σε σχέση με τις προτάσεις του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου
τον Δεκέμβριο 2005.
Το ανώτατο όριο δαπανών, που ορίσθηκε στα 864 363 δισ. ευρώ σε πιστώσεις ανάληψης
υποχρεώσεων αντιστοιχεί σε καθαρή αύξηση 2 δισ. ευρώ. Το πρόσθετο αυτό ποσό περιλαμβάνει
300 εκατ. ευρώ για την εδαφική συνεργασία
στο πλαίσιο των διαρθρωτικών ταμείων.
Άλλες επιπλέον δαπάνες θα αφορούν κυρίως
τα διευρωπαϊκά δίκτυα (RTE) (500 εκατ.), το
έβδομο πρόγραμμα-πλαίσιο έρευνας (300
εκατ.), το πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα και
καινοτομία» (400 εκατ.), την πολιτική
γειτνίασης (200 εκατ.).
Εκτός από το δημοσιονομικό πλαίσιο, άλλα
δύο δισ. ευρώ προέρχονται από το
αποθεματικό για έκτακτη βοήθεια και το μέσο
αλληλεγγύης. Τα εγγυητικά κεφάλαια της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων ενισχύθηκαν κατά
2,5 δισ. ευρώ για να στηρίξουν την έρευνα και ανάπτυξη, τα διευρωπαϊκά δίκτυα και τις ΜΜΕ.
Το μέσο ευελιξίας παραμένει στα 200 εκατ. ευρώ το χρόνο, αλλά οι πιστώσεις που δεν
χρησιμοποιήθηκαν μπορούν να μεταφερθούν και να χρησιμοποιηθούν μέσα στα δύο χρόνια που
ακολουθούν το έτος ανάληψης της υποχρέωσης («n+2»).
Επίσης, υπεγράφησαν συμφωνίες για την αξιολόγηση των δημοσιονομικών προοπτικών το 2009,
για την αυξημένη ευθύνη των κρατών μελών στη διαχείριση των κοινοτικών πόρων και για τη
βελτίωση της υλοποίησης. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφθείτε την
ιστοσελίδα:
http://www.europarl.eu.int/news/expert/infopress_page/034-7022-093-04-14-90520060404IPR07021-03-04-2006-2006-false/default_el.htm

Η Περιφερειακή Πολιτική κατά το 2005 • Η επίσημη εγκαθίδρυση της ευρωπαϊκής
περιφερειακής πολιτικής, όπως αυτή είχε
οριστεί στο Συμβούλιο της Λισσαβώνας.
Στις 14 Ιουνίου παρουσιάστηκε η τέταρτη
αναφορά προόδου σε θέματα σύγκλισης για το • Η επιτυχής προετοιμασία των νέων κρατών
μελών, της Ρουμανίας και της Βουλγαρίας.
έτος 2005. Στις επιτυχίες του 2005
συγκαταλέγονται:
• Σημαντικά βήματα για την αναδιάρθρωση
της ευρωπαϊκής περιφερειακής πολιτικής,
όπως η έγκριση κονδυλίου 308 δις ευρώ για
την περίοδο 2007-2013.
• Η επιτυχής προετοιμασία των νέων
προγραμμάτων περιφερειακής ανάπτυξης, τα
οποία θα ξεκινήσουν εντός του 2007.
• Μεγαλύτερη συμμετοχή στο διάλογο από τις
περιφερειακές αρχές.
8
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Μηνιαίο Ενημερωτικό Δελτίο της
Ένωσης Δήμων Κύπρου
Υπεύθυνος Έκδοσης: Άθως Γερμανός
Υπεύθυνος Ύλης: Φάνης Παντελογιάννης
Συνδρομές και Επικοινωνία:
http://www.ucm.org.cy/gr/dimotika_nea.htm
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• ενημέρωση για τη χρηματοδότηση έργων και
προγραμμάτων που διατίθενται για τους
τοπικούς φορείς για τη στήριξη της εν λόγω
νομοθεσίας·
Η ManagEnergy είναι μια πρωτοβουλία της
Γενικής Διεύθυνσης Ενέργειας και Μεταφορών • οργάνωση δράσεων ανάπτυξης ικανοτήτων,
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία αποσκοπεί
ευρωπαϊκών εκδηλώσεων και συναντήσεων
στη στήριξη του έργου των φορέων που
εργασίας,
συμπεριλαμβανομένης
μιας
εργάζονται στον τομέα των ανανεώσιμων
μεγάλης ευρωπαϊκής πλατφόρμας με
πηγών ενέργειας και στη διαχείριση της
ζωντανές και ηχογραφημένες μεταδόσεις
ζήτησης ενέργειας σε τοπικό και περιφερειακό
μέσω Ίντερνετ εκδηλώσεων για την ενέργεια,
επίπεδο.
ομιλιών και παρουσιάσεων, με σκοπό τη
βελτίωση της επικοινωνίας και της μάθησης·
Η ManagEnergy
δρομολογήθηκε
• συλλογή και διάδοση της ορθής πρακτικής
τον Μάρτιο του
με σκοπό την μάθηση και την κοινή χρήση
2002, με βάση τα
εξειδίκευσης και γνώσεων από άλλους·
αιτήματα
για
• στοιχεία για επικοινωνία με ενεργειακά
περαιτέρω
κέντρα και άλλους ενεργειακούς φορείς για
βελτίωση
της
ευκολότερη επικοινωνία και δικτύωση·
επικοινωνίας και
της
διάδοσης
• ένα μέσο αναζήτησης εταίρων για
πληροφοριών σε
προγράμματα·
θέματα ενέργειας
σε
τοπικό
• Γραφείο Υποστήριξης των φορέων που
επίπεδο
που
χρειάζονται περισσότερες πληροφορίες για
διατυπώθηκαν
τις
υπηρεσίες
της
ManagEnergy,
στην πρώτη Ευρωπαϊκή Διάσκεψη των
συμπεριλαμβανομένης της διοργάνωσης
Τοπικών και Περιφερειακών Οργανισμών
εκδηλώσεων, μεταδόσεων μέσω Ίντερνετ και
Διαχείρισης της Ενέργειας.
συνεντεύξεων σε τοπικά μέσα επικοινωνίας·

Η πρωτοβουλία ManagEnergy της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Το μεγαλύτερο μέρος της επικοινωνίας για την • στατιστικές για τη χρήση των υπηρεσιών της
ManagEnergy, στοιχεία για επικοινωνία με
ManagEnergy πραγματοποιείται μέσω των
την
ομάδα της, έντυπο εγγραφής με σκοπό
και
ιστοσελίδων:
www.managenergy.net
την απόκτηση πληροφοριών για την
www.managenergy.tv.
ManagEnergy, την αποστολή εκθέσεων
Η πρωτοβουλία ManagEnergy στηρίζει το έργο
ορθής πρακτικής και πολλά άλλα.
των τοπικών φορέων ως εξής:
• Μέσω της Ομάδας Προβληματισμού της
“ManagEnergy”, της οποίας τα μέλη είναι
σημαντικά εμπλεκόμενα μέρη στον τομέα
των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και στη
διαχείριση της ζήτησης ενέργειας, όπου
συμπεριλαμβάνονται οι εκπρόσωποι των Ο πλήρης κατάλογος των εγγράφων που
τοπικών φορέων ενέργειας και της διατίθενται στα ελληνικά υπάρχει στη σελίδα:
www.managenergy.net/indexes/I254.htm
Επιτροπής·
• ενημέρωση για τις πρόσφατες πολιτικές και Τα στοιχεία του αρμόδιου οργανισµού για την
τη νομοθεσία της Κοινότητας στον τομέα της Κύπρο είναι διαθέσιμα στη σελίδα:
http://www.managenergy.net/actors/A2922.htm
ενέργειας και των μεταφορών·
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Οι πόλεις και η πολιτική συνοχής του ανάπτυξη, τις καινοτομίες, τους ανθρώπινους
πόρους, τις υπηρεσίες προς τις επιχειρήσεις, την
μέλλοντος

ενεργειακή αποτελεσματικότητα και, στις
περιοχές του στόχου σύγκλισης, τις υποδομές
που συνδέονται με τα ευρωπαϊκά δίκτυα.
Σύμφωνα με το πλαίσιο αυτό, οι πόλεις
αποκτούν στρατηγικό ρόλο και έχουν τη
δυνατότητα να συμπράξουν με τους τοπικούς
φορείς.

Σε πρόσφατη ομιλία της, η επίτροπος
Περιφερειακής Πολιτικής της Ε.Ε. κα Danuta
Hubner εξήγησε πώς η Επιτροπή σκοπεύει να
εντάξει στα μεγάλα αναπτυξιακά προγράμματα
της περιόδου 2007-2013 τις πολιτικές που έχει
εκπονήσει η κοινοτική πρωτοβουλία URBAN.
Η επίτροπος αναφέρθηκε ακολούθως στα
τέσσερα σημεία της διαδικασίας που Αυξημένες αρμοδιότητες των πόλεων στην
πολιτική συνοχής. Η κ. Hubner υπερασπίστηκε
ακολούθησε η Επιτροπή:
τη βασική αρχή, που παρουσιάστηκε στις
προτάσεις
νέων κανονισμών, για μεγαλύτερη
Ιδιαίτερη έμφαση στις αστικές ζώνες από τα
βασικά προγράμματα. Η πρόταση για τους συμμετοχή των Τ.Α. τόσο στο σχεδιασμό των
κοινοτικούς στρατηγικούς προσανατολισμούς δράσεων όσο και στην εφαρμογή τους.
(Ιούλιος 2005) παρουσιάζει τις κατευθυντήριες
γραμμές της «αστικής ατζέντας» 2007-2013.
Για την οριστικοποίηση των προσανατολισμών
αυτών, που πρέπει να εγκριθούν τους προσεχείς
μήνες, η Επιτροπή θα λάβει υπόψη της τα
ιδιαιτέρως θετικά αποτελέσματα της δημόσιας
διαβούλευσης που ξεκίνησε κατά την άτυπη
σύνοδο των υπουργών στο Bristol, τον
Δεκέμβριο 2005, και ολοκληρώθηκε τον
περασμένο Φεβρουάριο.
Από την πλευρά τους, τα κράτη μέλη θα πρέπει
να
συμπεριλάβουν
τις
αστικές
τους
προτεραιότητες στα εθνικά στρατηγικά πλαίσια
αναφοράς, προτεραιότητες οι οποίες στη
συνέχεια θα αναπτυχθούν στα επιχειρηματικά
προγράμματα
των
περιφερειών:
«Ουσιαστικά,
εύχομαι να δω πολλά
προγράμματα
να
δίνουν προτεραιότητα
σε αστικά θέματα,
μαζί με τον κατάλογο
των περιοχών που καλύπτονται από αυτά»,
δήλωσε η κ. Hubner. Οι προβλεπόμενες
δράσεις θα πρέπει να αποτελούν ουσιαστικά
συνέχεια της «μεθόδου URBAN» που θίγει το
σύνολο των προβλημάτων μιας αστικής ζώνης.
Η πολιτική συνοχής ως μέσο-κλειδί της
στρατηγικής της Λισσαβόνας. Για το 20072013, προτείνεται η πλειονότητα των δαπανών
συνοχής να αφιερωθούν στην απασχόληση και
την ανάπτυξη, με επενδύσεις στην έρευνα και
10

Ευέλικτα χρηματοδοτικά μέσα και εργαλεία
ανταλλαγής εμπειριών. Παράλληλα με τα νέα
χρηματοδοτικά
«Θέλουμε να προσφέρουμε
μέσα όπως το
στις πόλεις πολλές και
Jeremie
που
ενδιαφέρουσες
νέες
προσφέρει
ευκαιρίες».
κεφάλαια για
Danuta Hubner
καινοτόμες
επενδύσεις στις
ΜΜΕ, η Επιτροπή πρότεινε, σε συνεργασία με
την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και την
Αναπτυξιακή Τράπεζα του Συμβουλίου της
Ευρώπης, την έναρξη της πρωτοβουλίας
Jessica, που έχει στόχο να χρηματοδοτεί
προγράμματα
αστικής
ανανέωσης
και
ανάπτυξης με συνδυασμό επιχορηγήσεων και
δανείων. Το Jessica θα ενθαρρύνει τις
συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, την
πιο απλή και ευέλικτη διαχείριση των πόρων
και θα ενισχύσει το αποτέλεσμα μόχλευσης
περιορισμένων πόρων προσελκύοντας εισφορές
από τους διεθνείς χρηματοοικονομικούς
οργανισμούς και τον ιδιωτικό τομέα.
Η Επιτροπή ενδιαφέρεται επίσης να αναπτύξει
την προσεχή περίοδο τις δραστηριότητες του
αστικού ελέγχου και του δικτύου URBACT για
ανταλλαγή εμπειριών και καλών πρακτικών
Τέλος, μετά από αίτημα του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου, η Επιτροπή δημιούργησε μια
διυπηρεσιακή ομάδα για την αστική ανάπτυξη
που θα διευκολύνει το συντονισμό των
ευρωπαϊκών πολιτικών για τα αστικά θέματα.
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Έκθεση της Επιτροπής για τα ύδατα Eπικοινωνία με τη Γραμματεία
κολύμβησης
της Ένωσης Δήμων Κύπρου
Όπως κάθε χρόνο πριν από την έναρξη της
κολυμβητικής περιόδου έτσι και φέτος, η
Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε την έκθεσή
της σχετικά με
την ποιότητα και
την καθαρότητα
των
υδάτων
κολύμβησης στις
χώρες της Ε.Ε.

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Η έκθεση, η
οποία καλύπτει
το έτος 2005,
συνοψίζει τα πλήρη αποτελέσματα για 20.914
περιοχές κολύμβησης, εκ των οποίων 14.230
παράκτιες και 6.684 εσωτερικών υδάτων. Βάσει
των αποτελεσμάτων, η μεγάλη πλειοψηφία των
υδάτων
κολύμβησης
εξακολούθησε
να
ανταποκρίνεται στα πρότυπα καθαρότητας της
Ε.Ε.

•

Άθως Γερμανός
Τηλ.: 22 445170, germanos@ucm.org.cy
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ / ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

• Χρίστος Χατζηγιάγκου

•
•
•

Η Ουγγαρία, η Λετονία, η Μάλτα και η •
Πολωνία υπέβαλαν δεδομένα για πρώτη φορά.
Στα υπόλοιπα έξι νέα κράτη μέλη που
υπέβαλαν σχετική έκθεση για δεύτερη φορά •
(μεταξύ των οποίων και η Κύπρος)
παρατηρήθηκε σαφής συνολική βελτίωση των •
αποτελεσμάτων.
Για τις παράκτιες περιοχές κολύμβησης, η
αναλογία των περιοχών που πληρούν τα
υποχρεωτικά πρότυπα μειώθηκε ελαφρά από
96,7% το 2004 σε 96,1% κατά το παρελθόν
έτος. Το φαινόμενο αυτό οφείλεται σε δύο
παράγοντες – αύξηση του αριθμού των
περιοχών στις οποίες απαγορεύθηκε κάθε
κολυμβητική δραστηριότητα επειδή η ποιότητα
του νερού δεν ανταποκρινόταν στα ισχύοντα
πρότυπα και ανεπαρκής δειγματοληψία, που
είχε ως αποτέλεσμα να θεωρηθούν οι περιοχές
ότι δεν πληρούν τα πρότυπα.

Νομικός Βοηθός / Βοηθός Γραμματέας
Τηλ.: 22 445231, hadjiyiangou@ucm.org.cy
Σωτηρία Κοκκίνου
Λειτουργός Ένωσης Δήμων
Τηλ.: 22 445233, kokkinou@ucm.org.cy
Κάλια Μαρτίδη
Λειτουργός Ένωσης Δήμων
Τηλ.: 22 445232, martides@ucm.org.cy
Γιαννάκης Χατζηδημητρίου
Λειτουργός Ένωσης Δήμων
Τηλ.: 22 445234, hadjidemetriou@ucm.org.cy
Έλενα Χαραλάμπους
Λειτουργός Ένωσης Δήμων
Τηλ.: 22 445235, charalambous@ucm.org.cy
Δέσποινα Παντελίδου
Λειτουργός Ένωσης Δήμων
Τηλ.: 22 445239, pantelidou@ucm.org.cy
Φανούριος Παντελογιάννης
Υπεύθυνος Γραφείου Βρυξελλών
Τηλ.: 003225005687, fp@ucm.org.cy
Ροζμαρί Στρεβινιώτη
Συντονίστρια της Κυπριακής Αντιπροσωπείας
στην Επιτροπή των Περιφερειών
Τηλ.: 003227357794, rs@ucm.org.cy

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ / ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ

• Μαρία Μελετίου

•
•

Η Επιτροπή ανησυχεί διότι θεωρεί ότι, σε •
ορισμένες περιπτώσεις, η διαγραφή των
περιοχών κολύμβησης από τους καταλόγους
επιχειρείται με στόχο να αποκρυβούν •
προβλήματα ρύπανσης και να βελτιωθούν
τεχνητά τα αποτελέσματα που αφορούν τη
συμμόρφωση.

Λειτουργός Γραμματειακών και Λογιστικών
Υπηρεσιών
Τηλ.: 22 445236, meletiou@ucm.org.cy
Εύη Σώζου
Βοηθός Γραμματειακός Λειτουργός
Τηλ.: 22 445170, sozou@ucm.org.cy
Έλενα Κυριάκου
Βοηθός Γραμματειακός Λειτουργός
Τηλ.: 22 445238, kyriacou@ucm.org.cy
Τασούλλα Μαραθοβουνιώτου
Βοηθός Γραμματειακός Λειτουργός
Τηλ.: 22 445240, tgeorgiou@ucm.org.cy
Νεκτάριος Μαυρουδής
Βοηθός Γραφείου
Τηλ.:22 445237
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ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΕΠΑΦΕΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ
• Ένωση Δήμων Κύπρου
Τηλ: +357 22 445170
Φαξ: +357 22 677230
e-mail: endeky@cytanet.com.cy
http://www.ucm.org.cy/
Γραφείο Βρυξελλών
Τηλ: +32 2 500 5687 - 8
Φαξ: +32 2 500 5689
e-mail: brussels@ucm.org.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/
• Κονγκρέσσο των Τοπικών και Περιφερειακών
Αρχών του Συμβουλίου της Ευρώπης
Τηλ: +33 3 88 41 20 00
http://www.coe.int/T/E/Clrae/
• 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://www.delcyp.cec.eu.int/gr/index.html
• Επιτροπή των Περιφερειών
Τηλ: + 32 2 282 2211
Φαξ: + 32 2 282 2325
http://www.cor.europa.eu/el/index.htm

• 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/el/default.htm
• ΓΔ Περιφερειακής Πολιτικής
http://ec.europa.eu/comm/regional_policy/index_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
• Αναζήτηση προσφορών ΕΕ
http://ec.europa.eu/comm/europeaid/cgi/frame12.pl
• Αδελφοποιήσεις Πόλεων
http://ec.europa.eu/towntwinning/index_el.html
• Ιστορία των Ευρωκυπριακών σχέσεων
http://ec.europa.eu/comm/enlargement/arch_count
ries/cyprus/index.htm
• Ενταξιακή πορεία της Τουρκίας
http://ec.europa.eu/comm/enlargement/turkey/ind
ex.htm
• Ευρωμεσογειακή συνεργασία - MEDA
http://ec.europa.eu/comm/external_relations/euro
med/meda.htm

• 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.europa.eu/nicosia/

Δώστε τη γνώμη σας στη σελίδα:

http://europa.eu/debateeurope/index_el.htm
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