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M. HAUPL: Η ΙΣΟΤΗΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Την άποψη ότι η Ευρωπαϊκή Χάρτα για την
Ισότητα των Φύλων στην Τοπική Ζωή είναι
ένα πρώτο βήμα προς την ισότητα των
γυναικών και των ανδρών στην Ευρώπη,
εξέφρασε ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού
Συμβουλίου Δήμων και Περιφερειών (CEMR)
και Δήμαρχος της Βιέννης, Michael Haupl.
Η Ένωση Δήμων Κύπρου, που είναι ένα από
τα πρώτα μέλη του CEMR, εκπροσωπήθηκε
και συμμετείχε ενεργά στο ειδικό πρόγραμμα
ετοιμασίας της Χάρτας από την Πρόεδρο της
Επιτροπής Αιρετών Γυναικών της Ένωσης
Δήμων και Δημοτικό Σύμβουλο του Δήμου
Λευκωσίας κα Ελένη Λουκαΐδου. Πολύ
μεγάλο ήταν βέβαια και το ενδιαφέρον όλων
των μελών της Επιτροπής της Ένωσής μας,
που στήριξαν αυτήν την προσπάθεια.
Σημειώνουμε ότι η Ένωση Δήμων, με την
έναρξη της νέας δημοτικής περιόδου θα

ξεκινήσει εκστρατεία ενημέρωσης όλων των
νέων
Δημοτικών
Συμβουλίων
για
τη
Σημαντική αυτή Χάρτα.
Στη συνέντευξη που
παρέθεσε
στα
ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΝΕΑ, ο
κος Haupl αναλύει
την
πρωτοβουλία
αυτή του CEMR και
τη σημασία της για
τους Δήμους της
Ευρώπης:
Πώς ξεκίνησε αυτό το πρόγραμμα του
CEMR;
Τον περασμένο Σεπτέμβριο, το CEMR
παρουσίασε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τη
Χάρτα για την Ισότητα των Φύλων στην
Τοπική Ζωή (συνέχεια στη σελίδα 2).

ΑΥΤΟΔΥΝΑΜΙΑ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Η εφημερίδα «Ο Φιλελεύθερος» δημοσίευσε την Τρίτη 28 Νοεμβρίου στη στήλη «ΑΠΟΨΗ» το
άρθρο που ακολουθεί. Χωρίς να σημαίνει ότι υιοθετούμε στο σύνολο τους τις απόψεις που
διατυπώνονται στο άρθρο αυτό, πρέπει να σημειωθεί ότι αυτό αντανακλά ένα σκεπτικό που
δημιουργεί προβληματισμό για αρκετές ουσιαστικές πτυχές που αφορούν και ενδιαφέρουν τις
Τοπικές Αρχές και την προεκλογική περίοδο που διανύουμε για τις δημοτικές εκλογές της 17ης
Δεκεμβρίου, γι’ αυτό και το επαναδημοσιεύουμε.
Δ.Ν.
«Η Προεκλογική περίοδος που διανύουμε για τις δημοτικές και κοινοτικές εκλογές της 17ης
Δεκεμβρίου, έχει αποδείξει αυτό που διαχρονικά επιβεβαιώνεται. Η Τοπική Αυτοδιοίκηση
παραμένει εξαρτημένη από την κεντρική εξουσία καθώς έχει περιορισμένους οικονομικούς
πόρους. Είναι εξαρτημένη γιατί δεν έχει καταφέρει να αυτονομηθεί μέσα από δικά της
προγράμματα, που θα αποφέρουν και οικονομικούς πόρους στα ταμεία των Δημαρχείων.
Είναι ένα ζήτημα το οποίο αγγίζουν πολλοί εκ των υποψηφίων Δημάρχων, υποβάλλονται
προτάσεις και ιδέες, πλην όμως το θέμα δεν είναι τόσο απλό. Δεν αφορά μια δημαρχούμενη
περιοχή αλλά όλες. Δεν αφορά μόνο τους φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης αλλά και την
κεντρική εξουσία.
Αυτό που επιβάλλεται δεν είναι μόνο η κατάθεση ιδεών, που έχουν ασφαλώς τη σημασία
τους, αλλά η διαμόρφωση συνθηκών για την έναρξη ενός διαλόγου μεταξύ των φορέων της
Τοπικής Αυτοδιοίκησης και του κράτους. Από αυτό το διάλογο έχουν και οι δυο πλευρές να
κερδίσουν. Πολιτικά και οικονομικά. Πρωτίστως, όμως, θα κερδίσει η τοπική κοινωνία.
Θεωρούμε ότι μια αυτοδιοίκηση με οικονομική αυτοδυναμία, προγραμματισμό και στρατηγική
ανάπτυξη μπορεί να παρέμβει πιο ουσιαστικά. Η ένταξη μας στην ΕΕ προσφέρει δυνατότητες
αξιοποίησης περιφερειακών προγραμμάτων (συνέχεια στη σελίδα 5).
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αρχή

Ποια είδη ανισοτήτων μεταξύ των δύο
φύλων υπάρχουν στις πόλεις και τις
περιφέρειες της Ευρώπης;

(Συνέχεια από τη σελίδα 1) Μέσω της
Χάρτας, θελήσαμε να ενθαρρύνουμε τους
τοπικά
και
περιφερειακά
εκλεγμένους
αντιπροσώπους να δεσμευθούν δημόσια για
την εφαρμογή των αρχών της Χάρτας στην
εκλογική περιφέρειά τους. Γιατί; Επειδή για να
βασίζεται η κοινωνία μας αληθινά στην
ισότητα, οι τοπικές και περιφερειακές αρχές
πρέπει να δώσουν στις πολιτικές, τις δομές και
τις ενέργειές τους τη διάσταση ισότητας των
δύο φύλων.

Οι καταστάσεις και τα πλαίσια διαφέρουν
ευρέως από, για παράδειγμα, τη Σουηδία,
στην Ισπανία ή την Ουκρανία. Μερικές χώρες
έχουν υποχρεωτικές ποσοστώσεις για τους
εκλογικούς καταλόγους, άλλες δεν τις
εφαρμόζουν ενώ άλλες προσπαθούν να τις
υιοθετήσουν.

«Η ισότητα αποτελεί
της δημοκρατίας»

Η γνήσια ισότητα των γυναικών και των
ανδρών είναι το κλειδί για την οικονομική και
κοινωνική επιτυχία, όχι μόνο σε ευρωπαϊκό ή
εθνικό επίπεδο, αλλά και στις περιφέρειες, τις
πόλεις και τις κοινότητές μας.

Εντούτοις, υπάρχουν γενικές τάσεις: σε
ολόκληρη την Ευρώπη, οι γυναίκες είναι πιο
ευάλωτες στην ανεργία, εκπροσωπούνται
ανεπαρκώς στους διευθυντικούς κύκλους των
επιχειρήσεων και κερδίζουν κατά μέσον όρο
15% λιγότερο από τους άνδρες.
Οι
γυναίκες
είναι
επίσης
ανεπαρκώς
εκπροσωπούμενες στην πολιτική: μόνο ένας
στους δέκα Δημάρχους και μόνο ένας στους
τέσσερεις Δημοτικούς Συμβούλους είναι
γυναίκα. Και αυτό ενώ, οι τοπικές και
περιφερειακές αρχές εξετάζουν ζητήματα που
ασκούν άμεση επίδραση στις ζωές των
γυναικών, όπως οι μεταφορές, η Τοπική
Αυτοδιοίκηση, η εκπαίδευση, κ.λπ....
Η
αρχή
καλύτερα
Ευρώπης;

Εδώ και είκοσι χρόνια, το CEMR προσπαθεί να
προωθήσει την ισότητα των δύο φύλων.
Πέρυσι,
προωθήσαμε
το
πρόγραμμα
«Ευρωπαϊκές πόλεις για την ισότητα» (A
European town for equality). Στόχος του ήταν
να αναπτύξει μια μεθοδολογία για τη
δημιουργία μιας πόλη στην οποία να κυβερνά
πραγματικά η ισότητα.
Αυτό έχει πλεόν εξελιχθεί σε πρότυπο,
επιτρέποντας
σε
Τοπικές
Αρχές
να
προχωρήσουν προς τις ίσες ευκαιρίες μέσω
διαφόρων πολιτικών.
Η ίδια η Χάρτα αποτελεί τη συνέχεια εκείνου
του
προγράμματος.
Είναι
επίσης
το
αποτέλεσμα πολυάριθμων και σύνθετων
διαπραγματεύσεων που έλαβαν χώρα με τη
συμμετοχή
τοπικών
και
περιφερειακών
αντιπροσώπων –εκλεγμένων ή μη- και
εμπειρογνωμόνων για το θέμα.
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της
σε

ισότητας
ορισμένα

εφαρμόζεται
μέρη
της

Γενικά, οι γυναίκες συμμετέχουν περισσότερο
στην πολιτική στις σκανδιναβικές χώρες.
Εντούτοις, πρόοδος πρέπει να σημειωθεί
ακόμα και σε αυτές τις χώρες. Αν και το
«Σκανδιναβικό πρότυπο» αναφέρεται συχνά,
οι ίδιες οι γυναίκες στη βόρεια Ευρώπη δεν
θεωρούν ότι η ισότητα γυναικών/ανδρών έχει
επιτευχθεί στις χώρες τους.
Πώς μπορεί η Χάρτα να προαχθεί σε
ολόκληρη την Ευρώπη;
Η προώθηση της Χάρτας πραγματοποιείται σε
τοπικό, περιφερειακό, εθνικό και ευρωπαϊκό
επίπεδο. Το κείμενο παρουσιάστηκε επίσημα
το Μάιο του 2006 στη γενική συνέλευση του
CEMR στο Ίνσμπρουκ, όπου συμμετείχαν
πάνω από 1.200 τοπικοί και περιφερειακοί
αντιπρόσωποι από 36 ευρωπαϊκές χώρες.
Τα μέλη του CEMR μπορούν να την
προωθήσουν καλύτερα από τον καθένα. Θα
τους ωθούσα να το κάνουν, και να
ενθαρρύνουν τα μέλη τους -πόλεις και
περιφέρειες- να υπογράψουν τη Χάρτα αλλά
και να την εφαρμόσουν.
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Οι τοπικές και περιφερειακές αρχές μπορούν
και πρέπει να συμπεριλάβουν την ισότητα
στην καθημερινή δραστηριότητά τους σε μια
σειρά από ζητήματα όπως στέγαση, ασφάλεια,
δημόσιες συγκοινωνίες, περιβάλλον εργασίας,
υγειονομική περίθαλψη...
Φυσικά, συνεργαζόμαστε και με τον τοπικό,
περιφερειακό, εθνικό και διεθνή Τύπο, και με
την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο της Ευρώπης.
Τον περασμένο Σεπτέμβριο, παρουσιάσαμε τη
Χάρτα στην Πρόεδρο της Επιτροπής του
Κοινοβουλίου
για
τα
δικαιώματα
των
γυναικών και τις ίσες ευκαιρίες, κα Anna
Zαborskα και την αντιπρόεδρό της κα Edite
Estrella. Τον Ιούνιο, την παρουσιάσαμε στο
Συμβούλιο της Ευρώπης.
Τέλος, η Χάρτα είναι διαθέσιμη στην
ιστοσελίδα του CEMR, στα γαλλικά, αγγλικά,
γερμανικά,
ιταλικά,
ισπανικά,
βασκικά,
πορτογαλικά,
ελληνικά,
ρουμανικά
και
πολωνικά. Σύντομα θα είναι διαθέσιμη και σε
άλλες γλώσσες, γεγονός που θα βοηθήσει στη
διάδωσή της σε όλες τις πόλεις της Ευρώπης.
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Είναι μάλλον απλό: μέσα σε δύο χρόνια από
υπογραφή της Χάρτας, η κάθε τοπική ή
περιφερειακή αρχή πρέπει να οργανώσει και
να υιοθετήσει ένα πρόγραμμα δράσης για την
ισότητα. Πρέπει έπειτα να το εφαρμόσει.
Το πρόγραμμα δράσης πρέπει να περιλαμβάνει
σαφείς στόχους και προτεραιότητες, καθώς
επίσης και τα μέτρα που εγκρίνονται, τους
πόρους
που
διατίθενται
και
ένα
χρονοδιάγραμμα για την εφαρμογή τους.
Ο κάθε υπογράφων την Χάρτα δεσμεύεται
επίσης να συμμετέχει σε μια επαρκή
διαδικασία αξιολόγησης, με στόχο τον έλεγχο
προόδου
που
σημειώνεται
προς
την
υλοποίηση της Χάρτας.
Υπάρχει επίσης η υποχρέωση να ενισχυθεί η
εμπειρία
ανταλλαγής
πληροφοριών
και
καλύτερων πρακτικών μεταξύ των τοπικών
και περιφερειακών αρχών σε ολόκληρη την
Ευρώπη.

Γιατί θα πρέπει ένας Δήμος να βελτιώσει
την ισότητα των δύο φύλων;
Κατ’ αρχάς, επειδή αποκλείοντας τις γυναίκες,
αποκλείουμε την πλειοψηφία του πληθυσμού
της Ευρώπης από τις διαδικασίες λήψης
αποφάσεων
και
από
την
κοινωνική,
πολιτιστική και πολιτική ζωή.
Δεύτερον, επειδή η ίση συμμετοχή των
γυναικών και των ανδρών στην τοπική ζωή
είναι μια βασική αρχή της δημοκρατίας και της
δικαιοσύνης.
Και ακόμα για οικονομικούς λόγους: το
ποσοστό απασχόλησης των γυναικών είναι
χαμηλότερο από αυτό των ανδρών. Αυτό
σημαίνει ότι ένα μεγάλο μέρος του εργατικού
δυναμικού της Ευρώπης δεν χρησιμοποιείται,
ενώ θα μπορούσε να δώσει μια νέα ώθηση
στην οικονομία της Ευρώπης.
Συγχρόνως, εργαζόμενες λιγότερο από τους
άνδρες οι γυναίκες γίνονται πιο ευάλωτες
στην ένδεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό.
Πώς μπορεί η Χάρτα να εφαρμοστεί στις
πόλεις και τις περιφέρειές μας;

Εντούτοις, πρέπει να τονίσω ότι η Χάρτα δεν
είναι ένα δεσμευτικό νομικά έγγραφο. Πρέπει
κανείς να τη δει ως «οδικό χάρτη». Από την
πλευρά μας θα ήμασταν ευτυχείς να δούμε τις
Τοπικές Αρχές να την εφαρμόζουν σταδιακά.
Θα
μπορούσε
ένας
Δήμος
να
αντιμετωπίσει κάποιο είδος των ποινικών
ρητρών εάν δεν εφάρμοζε τις αρχές της
Χάρτας;
Κοιτάξτε, το άρθρο 4 δηλώνει
υπογράφων, ως δημοκρατικά
αντιπρόσωπος του Δήμου ή της
του/της, δεσμεύεται επίσημα και
εφαρμόσει τις αρχές της Χάρτας.

ότι ο κάθε
εκλεγμενος
Περιφέρειάς
δημόσια να
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Αυτό δεν αποτελεί νομική υποχρέωση, αλλά
μια δημόσια δήλωση. Οποιοσδήποτε λοιπόν
υπογράψει τη Χάρτα θα μπορούσε στο μέλλον
να δεχθεί δημόσια κριτική σε περίπτωση που
δεν υλοποιήσει την υπόσχεσή του.
Κανείς αιρετός δεν θα ήταν ευχαριστημένος
μπροστά σε αυτήν την προοπτική! Το γεγονός
αυτό θα μπορούσε λοιπόν να βοηθήσει τη
Χάρτα να υλοποιηθεί σταδιακά.
Τέλος, δεν πρεπει να
ξεχνάμε
ότι
κάθε
υπογραφή
της
Χάρτας δεσμεύει όχι
μόνο το Δήμαρχο
που υπογράφει, αλλά
και την ίδια την πόλη
ή την περιφέρεια. Με
άλλα λόγια, εάν μετά
π.χ.
από
εκλογές
προκύψει μια νέα πλειοψηφία, η πόλη ή η
περιφέρεια συνεχίζει να δεσμεύεται από τη
Χάρτα.
Πόσες πόλεις και περιφέρειες ελπίζετε ότι
θα υπογράψουν τη Χάρτα;
Σε έναν ιδανικό κόσμο, όλες, φυσικά! Στην
πραγματικότητα, εντούτοις, δεν μπορούμε να
αναμείνουμε ότι το 100% θα συμβαδίσει με
τις αρχές της Χάρτας.
Μέχρι το τέλος Οκτωβρίου, είχαμε έλθει σε
επαφή
με
πολλούς
Δήμους
που
ενδιαφέρθηκαν να υπογράψουν τη Χάρτα και
ελπίζουμε ότι πολύ σύντομα πολλές πόλεις θα
την έχουν υπογράψει.
Βεβαίως, είναι σημαντικό να γίνει κατανοητό
ότι η Χάρτα δεν είναι αυτοσκοπός, αλλά απλά
ένα εργαλείο.
Αυτό που έχει σημασία δεν είναι πόσες πόλεις
θα την υπογράψουν, αλλά η εφαρμογή
τοπικών πολιτικών υπέρ της ισότητας σε
ολόκληρη την Ευρώπη.
Σε μερικά χρόνια, η πραγματική ισότητα
ανδρών - γυναικών πιθανώς δεν θα έχει
επιτευχθεί, αλλά οι πόλεις και οι περιφέρειες
της Ευρώπης θα έχουν κινηθεί στη σωστή
κατεύθυνση.
Αυτός τελικά είναι και ο αρχικός στόχος της
Χάρτας: να ενθαρρύνει τις τοπικές και
περιφερειακές
αρχές
να
εφαρμόσουν
πολιτικές προώθησης της ισότητας των δύο
φύλων.
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Ισότητα και Δημοτικές
Εκλογές 2006
Σύμφωνα
με
πρόσφατη
μελέτη
της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Ισότητα αλλά
και
άλλες
μελέτες
σχετικά
με
την
εκπροσώπηση ανδρών και γυναικών στην
πολιτική ζωή, η Κύπρος κατατάσσεται σε
αρκετά χαμηλότερο επίπεδο, σε σχέση με
αυτό του μέσου όρου των κρατών μελών
αφού το ποσοστό γυναικείας εκπροσώπησης
είναι αρκετό χαμηλό.
Επίσης
πρόσφατη
μελέτη
του
«World
Economic Forum» σχετικά με το χάσμα των
φύλων στις οικονομίες 115 χωρών, μεταξύ
των οποίων και των κρατών μελών της ΕΕ, η
οποία επικεντρώθηκε τόσο στην οικονομική
όσο και την κοινωνική και νομική πτυχή του
χάσματος, κατατάσσει την Κύπρο 85η ανάμεσα
στις 115 χώρες.
Παρόλο που τα πιο πάνω αποτελέσματα
μπορεί να θεωρηθούν από κάποιους ως μη
αντιπροσωπευτικά, δεν παύουν από του να
καταδεικνύουν κάποιο πρόβλημα που όντως
υπάρχει στη χώρα μας και αφορά την ίση
συμμετοχή και εκπροσώπηση των γυναικών
τόσο στην κοινωνική όσο και στην πολιτική
ζωή του τόπου.
Το τελευταίο διάστημα και ενόψει των
επικείμενων
δημοτικών
εκλογών,
παρατηρείται μια κινητικότητα διαφόρων
φορέων και οργανισμών που στόχο έχουν την
προώθηση της συμμετοχής των γυναικών στα
δημοτικά πράγματα και την αύξηση της
εκπροσώπησής τους στα δημοτικά συμβούλια.
Αυτή η κινητικότητα δεν μπορεί παρά να έχει
θετικά αποτελέσματα στην προσπάθεια για
βελτίωση της υφιστάμενης κατάστασης σ’
αυτό το θέμα.
Η Ένωση Δήμων Κύπρου έχει εντοπίσει προ
ετών το πρόβλημα της μη ικανοποιητικής
εκπροσώπησης των γυναικών στα δημοτικά
δρώμενα και για το σκοπό αυτό ίδρυσε την
Επιτροπή Αιρετών Γυναικών της Ένωσης
Δήμων, την οποία απασχολούν θέματα
ισότητας και ίσης εκπροσώπησης μεταξύ
ανδρών και γυναικών στην τοπική πολιτική
αλλά και ευρύτερα κοινωνική ζωή του τόπου.
Η Επιτροπή Αιρετών Γυναικών της Ένωσης
Δήμων ιδρύθηκε το Φεβρουάριο του 2005 και
την αποτελούν όλες οι Αιρετές Γυναίκες μέλη
των δημοτικών συμβουλίων.
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Περαιτέρω συστάθηκε ειδική εννιαμελής
επιτροπή από την ολομέλεια των Αιρετών
Γυναικών που υλοποιεί τις αποφάσεις και
στόχους της Ένωσης Δήμων και της
ολομέλειας της Επιτροπής Αιρετών Γυναικών
σ’ αυτό τον τομέα.
Η εννιαμελής αυτή επιτροπή της οποίας
προεδρεύει η κα Ελένη Λουκαΐδου, δημοτική
σύμβουλος του Δήμου Λευκωσίας, αποτελεί
μία εκ των Συμβουλευτικών Επιτροπών της
Ένωσης Δήμων και τα μέλη της καλύπτουν
όλα τα κόμματα και τάσεις.
Βασικοί στόχοι της Επιτροπής είναι η
ευρύτερη δυνατή συμμετοχή Γυναικών στα
Δημοτικά Συμβούλια και η δραστηριοποίηση
των Δήμων σε τομείς και πτυχές της
καθημερινής ζωής των πολιτών που αφορούν
και ενδιαφέρουν ιδιαίτερα γυναίκες.
Η Επιτροπή εργάζεται σε στενή συνεργασία με
τον Εθνικό Μηχανισμό για τα Δικαιώματα της
Γυναίκας για την προώθηση της ισότητας και
συγκεκριμένα την αύξηση της γυναικείας
εκπροσώπησης στην Τοπική Αυτοδιοίκηση.
Από την ίδρυσή της η Επιτροπή Αιρετών
Γυναικών δραστηριοποιείται ενεργά και στο
ευρωπαϊκό επίπεδο με τις εκπροσώπους της
να συμμετέχουν σε ευρωπαϊκά φόρα και
συνέδρια όπου συζητούνται θέματα ισότητας,
ο ρόλος των Τοπικών Αρχών στην προώθησή
της, όπως επίσης και του ρόλου των Γυναικών
σε θέματα της τοπικής ζωής, όπως το
ευρωπαϊκό
συνέδριο
του
CEMR
που
διοργανώθηκε
πέρσι
στη
Λεμεσό
σε
συνεργασία με την Ένωση Δήμων Κύπρου.
Στόχος του Συνεδρίου ήταν η ετοιμασία της
«Χάρτας για την Ισότητα των Φύλων στην
Τοπική Ζωή», η οποία εκδόθηκε το καλοκαίρι
και κυκλοφόρησε σε όλα τα κράτη μέλη για
υιοθέτηση.
Ενόψει των επικείμενων δημοτικών εκλογών
η Επιτροπή Αιρετών Γυναικών της Ένωσης
Δήμων συνεχίζει ακόμα πιο εντατικά το έργο
της για την ανάδειξη περισσοτέρων γυναικών
στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, με σκοπό την
αναβάθμιση των υπηρεσιών της αλλά και της
δημοκρατικότητας γενικότερα.
Για μια δημοκρατικότερη και ποιοτικά
καλύτερη Τοπική Αυτοδιοίκηση, που θ’
ανταποκρίνεται στις ανάγκες όλων των
πολιτών, ανδρών και γυναικών.
Η Ένωση Δήμων ευελπιστεί ότι η προσπάθεια
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που καταβάλλει τα τελευταία χρόνια μαζί με
άλλους φορείς στην Κύπρο για βελτίωση της
συμμετοχής των γυναικών στα δημοτικά
πράγματα θα έχει θετική κατάληξη και στις
επικείμενες δημοτικές εκλογές θα έχουμε μια
σαφώς βελτιωμένη κατάσταση συγκριτικά με
τις δημοτικές εκλογές του 2001.

Στιγμιότυπο από το πρώτο ειδικό σεμινάριο για την
Ισότητα
στην
Τοπική
Αυτοδιοίκηση
που
διοργανώθηκε τον Οκτώβρη 2005 από την Ενωση
Δήμων. Διακρίνεται η Πρόεδρος της Επιτροπής
Αιρετών Γυναικών της Ένωσης Δήμων και Δημοτική
Σύμβουλος του Δήμου Λευκωσίας κα Ελένη
Λουκαΐδου, ο Γραμματέας της Ένωσης Δήμων κος
Άθως Γερμανός και οι ξένες εμπειρογνώμονες για
θέματα ισότητας που μίλησαν στο σεμινάριο.

Αυτοδυναμία της Τοπικής
Αυτοδιοίκησης
(Συνέχεια από τη σελ. 1) Όπως αναφέρουν

σχετικά στοιχεία, η Κυπριακή Δημοκρατία δεν
έχει μέχρι στιγμής καταφέρει να αξιοποιήσει
σημαντικά τις δυνατότητες αυτές με την
απορρόφηση κονδυλίων. Αυτό βεβαίως,
αποτελεί μια πτυχή. Η απορρόφηση των
ευρωπαϊκών κονδυλίων δεν είναι το μείζον.
Θεωρούμε πως οι οργανωμένοι φορείς που
μετέχουν
σε
αυτή
την
προεκλογική
εκστρατεία έχουν χάσει την ευκαιρία να
θέσουν στο επίκεντρο των συζητήσεων την
αυτονόμηση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Γι
αυτό και είναι εκτίμηση μας πως το ζήτημα
τούτο δεν θα αντιμετωπισθεί σύντομα. Η
προεκλογική εκστρατεία δεν μπορεί να
περιορίζεται μόνο στα έργα που έγιναν ή σε
αυτά που δεν έγιναν και θα γίνουν. Αυτή, ας
μας
επιτραπεί,
είναι
μια
επιδερμική
προσέγγιση των προβλημάτων και η ανάδειξη
της βιτρίνας ως το πρώτιστο.
Δεκαπέντε ημέρες πριν από τις δημοτικές
και κοινοτικές εκλογές, αυτό που οφείλουμε
να επισημάνουμε είναι πως η αποδυνάμωση
του υδροκέφαλου κράτους, που παράγει τη
γραφειοκρατία, θα γίνει μέσα από την
ενίσχυση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Για να
ενισχυθεί η δημοκρατία και η ποιότητα
ζωής».
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Ομοιόμορφα Σχέδια
Υπηρεσίας των Δήμων
Μέσα στα πλαίσια της Μικτής Συμβουλευτικής
Επιτροπής Προσωπικού Ένωσης Δήμων και
Συντεχνιών, από τις αρχές του 2005, έχει
αποφασιστεί η δημιουργία ομοιόμορφων
Σχεδίων Υπηρεσίας σε όλους τους ελεύθερους
Δήμους της Κύπρου.
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Το σχετικό Νομοσχέδιο που έχει ετοιμαστεί,
θα κατατεθεί στο Υπουργικό Συμβούλιο μετά
από τις διαβουλεύσεις που γίνονται στο παρόν
στάδιο με την ΕΕ και την Ευρωπαϊκή Κεντρική
Τράπεζα. Η κατάθεσή του στη Βουλή
αναμένεται να γίνει πριν το τέλος του 2006.

Στόχος, τόσο η ομοιομορφία αλλά και η
δραστική μείωση των 146 Σχεδίων Υπηρεσίας
που υπήρχαν στους Δήμους.
Με τη συμβολή των Δημοτικών Γραμματέων,
των
αρμοδίων
Υπουργείων
και
της
Εκτελεστικής Επιτροπής της Ένωσης Δήμων
Κύπρου, η όλη προσπάθεια έχει προχωρήσει
αρκετά και βρίσκεται στο τελικό της στάδιο.
Συγκεκριμένα έχουν δημιουργηθεί και τα
είκοσι πέντε Προσχέδια των νέων Σχεδίων
Υπηρεσίας και έχουν κατ’ αρχή συμφωνηθεί
με τις Συντεχνίες, το Υπουργείο Εσωτερικών
και το Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και
Προσωπικού του Υπουργείου Οικονομικών.
Η ομοιομορφία των Σχεδίων Υπηρεσίας στους
Δήμους,
θα
επιφέρει
μόνο
θετικά
αποτελέσματα, καθότι θα εμπεδώσει το
αίσθημα
δικαιοσύνης
σε
όλους
τους
υπαλλήλους, ασχέτως σε πιο Δήμο ή σε πια
Επαρχία
εργάζονται,
θα
εξαλείψει
λανθασμένες ρυθμίσεις που είχαν σαν
αποτέλεσμα τις παρατηρήσεις που γίνονταν
παλαιότερα για τέτοια ζητήματα από την
Ελεγκτική Υπηρεσία, θα μειώσει δραστικά το
χρόνο
συζήτησης
των
εκάστοτε
τροποποιήσεων στα Σχέδια Υπηρεσίας, καθότι
αυτό θα γίνεται μόνο κεντρικά υπό την αιγίδα
της ΜΕΠ Ένωσης Δήμων - Συντεχνιών και
τέλος θα συμβάλει σε μια πιο αποτελεσματική
δομή της Δημοτικής Υπηρεσίας.

Σύγκληση της Εθνικής
Συμβουλευτικής Επιτροπής
για το ευρώ
Μετά
από
πρόσκληση
του
Υπουργού
Οικονομικών, η Ένωση Δήμων Κύπρου
συμμετείχε στις 21 Νοεμβρίου σε συνάντηση
της Εθνικής Συμβουλευτικής Επιτροπής για το
ευρώ σχετικά με την πρόοδο στην υλοποίηση
του Στρατηγικού Σχεδίου Επικοινωνιακής
Πολιτικής για την υιοθέτηση του ευρώ και την
πρόοδο στην υλοποίηση του Εθνικού Σχεδίου
Μετάβασης από τη λίρα στο ευρώ.
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Τέλος, στη συνάντηση αυτή υποβλήθηκαν
παρατηρήσεις εκ μέρους των οικονομικών και
κοινωνικών φορέων που συμμετείχαν και
συζητήθηκαν διάφοροι προβληματισμοί τους.

Κοινά συμβούλια σύμφωνα
με τον περί Πολεοδομίας
Νόμο
Στις 13 Νοεμβρίου οι Δήμαρχοι Αμμοχώστου
και Γερμασόγειας εκπροσώπησαν την Ένωση
Δήμων σε συνεδρία της Κοινοβουλευτικής
Επιτροπής Εσωτερικών.
Κατά τη συνεδρία συνεχίστηκε η συζήτηση
τροποποιητικού
νομοσχεδίου
του
περί
Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμου, το οποίο
είχε σκοπό την επίλυση αδυναμιών που
αφορούσαν τις περί Κοινού Συμβουλίου
πρόνοιες του άρθρου 12 του βασικού Νόμου
και οι οποίες, μεταξύ άλλων προβλημάτων,
είχαν οδηγήσει στην ακύρωση του Τοπικού
Σχεδίου Πόλεως Χρυσοχούς το 2003.
Σε σχέση με το υπό συζήτηση νομοσχέδιο, η
Ένωση Δήμων επανέλαβε τη θέση ότι η
θεσμοθετημένη λήψη απόψεων από τις
Τοπικές Αρχές μέσω του Κοινού Συμβουλίου
είναι απαραίτητη αλλά θα πρέπει να
διασφαλίζεται η λειτουργικότητα και η
διαφάνεια κατά τη διαδικασία αυτή.
Με την ευκαιρία της συζήτησης του θέματος
αυτού, έγινε αναφορά στο πλαίσιο Εισήγησης
που διαμορφώθηκε από την Ένωση Δήμων,
σε συνεργασία με το ΕΤΕΚ και τους
εμπλεκομένους
σε
θέματα
ανάπτυξης
επαγγελματικούς φορείς, και η οποία αφορά
την αναθεώρηση του συστήματος που διέπει
την ανάπτυξη στην Κύπρο.
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Συνάντηση με τον
Ευρωβουλευτή
κο Αρναουτάκη
Η
Γραμματεία
της
Ένωσης Δήμων, μέσω
του Γραφείου Βρυξελλών
ανταποκρίθηκε θετικά στην πρόσκληση του
Έλληνα Ευρωβουλευτή Σταύρου Αρναουτάκη
και συμμετείχε σε συνάντηση με θέμα την
ανάπτυξη συνεργασίας και την ενημέρωση
του Γραφείου Βρυξελλών για τα Ευρ.
προγράμματα της περιόδου 2007-2013.
Ο κ. Αρναουτάκης είναι, μεταξύ άλλων, μέλος
της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και έχει μεγάλη
εμπειρία
σχετικά με τα θέματα των Τ.Α.,
καθώς έχει επιτελέσει Δήμαρχος του Δήμου
Αρχανών Ηρακλείου Κρήτης και Πρόεδρος της
Αναπτυξιακής Ηρακλείου Α.Ε.

Παγκόσμια ημέρα
κατά του AIDS
H 1η Δεκεμβρίου έχει οριστεί ως η
ημέρα της μάχης ενάντια στη
μάστιγα του αιώνα. Οι σχετικές δράσεις της
ΕΕ
είναι
διαθέσιμες
στην
ιστοσελίδα:
http://ec.europa.eu/health/ph_threats/com/a
ids/aids_en.htm
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Εθνικά Στρατηγικά Πλαίσια
Αναφοράς
Η Αυστρία και η Λετονία ήταν τα πρώτα κράτη
μέλη που έστειλαν ηλεκτρονικά τα Εθνικά
Στρατηγικά
Πλαίσια
Αναφοράς
τους
(Κοινοτικά Πλαίσια Στήριξης), στα οποία
περιγράφουν πώς η κοινοτική χρηματοδότηση
θα χρησιμοποιηθεί προκειμένου να επιτευχθεί
αειφόρος
ανάπτυξη
και
εξασφαλισμένη
απασχόληση στη νέα προγραμματική περίοδο,
που αρχίζει τον Ιανουάριο του 2007.
Για το λόγο αυτό, η Επίτροπος για την
Περιφερειακή Πολιτική κα Danuta Hubner,
κάλεσε τις εθνικές και περιφερειακές αρχές
της Ευρωπαϊκής Ένωσης να ακολουθήσουν το
παράδειγμα της Αυστρίας και της Λετονίας και
να στείλουν σύντομα στην Ευρωπαϊκή
Επιτροπή τα σχέδιά τους για τη νέα πολιτική
συνοχής για την περίοδο 2007-2013.

Το Λογότυπο για την 50η
επέτειο της Συνθήκης της
Ρώμης στα ελληνικά
Το εν λόγω λογότυπο είναι πλέον διαθέσιμο
στις 21 επίσημες γλώσσες της ΕΕ, καθώς και
στα βουλγαρικά και ρουμανικά.

Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής:
ετήσια έκθεση για το 2005
Ο
Ευρωπαίος
Διαμεσολαβητής
κ.
Διαμαντούρος,
υπέβαλε
στο
Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο την 11η ετήσια έκθεση, όπου
γίνεται ο απολογισμός των δραστηριοτήτων
για το έτος 2005. Η έκθεση είναι διαθέσιμη
στα ελληνικά στην ιστοσελίδα:
http://www.europarl.europa.eu/ombudsman
/report05/pdf/el/short05_el.pdf
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/GR/Documen
ts/Document_List.aspx?DocumentCate
goryCode=01

Για
περισσότερες
πληροφορίες:
http://www.ec.europa.eu/avservices/downloa
d/events_download_fr.cfm?idphoto=5709&nu
mp=p-012531-00-06&src=1

Το πρόγραμμα εργασίας της
Ευρ. Επιτροπής για το 2007
Το νομοθετικό πρόγραμμα και το πρόγραμμα
εργασίας της Επιτροπής για το 2007
παρουσιάστηκε πρόσφατα από τον Πρόεδρο
της Επιτροπής κ. José Manuel Barroso. Στο
πρόγραμμα
περιέχονται
21
στρατηγικές
πρωτοβουλίες
εργασίας
καθώς
και
το
νομοθετικό πρόγραμμα της Επιτροπής.
Για περισσότερες πληροφορίες:
http://ec.europa.eu/atwork/programmes/ind
ex_el.htm
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Συμμετοχή της Ένωσης
Δήμων σε Διεθνή Σώματα

Συνεδρίαση του Κογκρέσσου
Τοπικών και Περιφερειακών
Αρχών

Η
Ένωση
Δήμων,
συνεχίζοντας
τη
συστηματική προσπάθειά της για ανάπτυξη
των Ευρωπαϊκών της σχέσεων, έγινε
πρόσφατα δεκτή ως πλήρες μέλος σε δύο
σημαντικά
διεθνή
σώματα,
που
ασχολούνται με θέματα Τ.Α. σε ευρωπαϊκό
επίπεδο, τη Συνέλευση των Περιφερειών
της Ευρώπης (http://www.a-e-r.org/) και
το Σύνδεσμο Ευρωπαϊκών Συνοριακών
Περιφερειών (http://www.aebr.net).

Η πρακτική μορφή των προτάσεων για
καλύτερη συνεργασία μεταξύ των Ενώσεων
Τοπικών και Περιφερειακών Αρχών και του
Κογκρέσσου, καθώς και ο τρόπος εφαρμογής
τους,
αποτέλεσαν
το
αντικείμενο
των
συζητήσεων
της
ημερίδας
που
πραγματοποιήθηκε
την
Παρασκευή
29
Σεπτεμβρίου
2006
στα
γραφεία
του
Συμβουλίου της Ευρώπης στο Παρίσι.

Περισσότερες πληροφορίες για τα δύο αυτά
σώματα θα παρουσιάσουμε στο επόμενο
τέυχος των ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΝΕΩΝ.

66η Σύνοδος Ολομέλειας της
Επιτροπής των Περιφερειών
Στην 66η Σύνοδο Ολομέλειας της Επιτροπής
των Περιφερειών, η οποία πραγματοποιήθηκε
στις 11 και 12 Οκτωβρίου 2006, στο
επίκεντρο των συζητήσεων βρέθηκαν η
πορεία των Δυτικών Βαλκανίων προς την ΕΕ
και ο εκσυγχρονισμός των διατάξεων που
διέπουν τον οπτικοακουστικό τομέα.
Επίτιμοι προσκεκλημένοι για την ανάπτυξη
των παραπάνω θεμάτων ήταν αντίστοιχα, ο
υπεύθυνος για τη διεύρυνση Επίτροπος κ.
Rehn και η Επίτροπος κα Reding, αρμόδια για
την κοινωνία της
πληροφορίας και τα
μέσα
μαζικής
ενημέρωσης.
Στα
θέματα
της
ημερήσιας διάταξης
περιλήφθησαν
επίσης,
η
Ευρωπαϊκή
στρατηγική για αειφόρο, ανταγωνιστική και
ασφαλή ενέργεια, η σύσταση Ευρωπαϊκού
Ταμείου Προσαρμογής στην παγκοσμιοποίηση,
η θέσπιση Ευρωπαϊκών Τοπικών Συμφώνων,
η
κατάσταση
των
μη
συνοδευόμενων
αλλοδαπών ανηλίκων και τέλος, οι συμπράξεις
δημόσιου και ιδιωτικού τομέα.
Στις εργασίες της Ολομέλειας συμμετείχαν
από την Κυπριακή Αντιπροσωπεία οι κύριοι
Σπύρος Ελενοδώρου (Πρόεδρος Κοινοτικού
Συμβουλίου Ορόκλινης) και Νίκος Καλλής
(Πρόεδρος
Κοινοτικού
Συμβουλίου
Ζωοπηγής).
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Στην ημερίδα συμετείχαν 34 εκπρόσωποι
Ενώσεων τοπικών και περιφερειακών αρχών.
Η Ένωση Δήμων Κύπρου εκπροσωπήθηκε από
τη Γραμματέα της Κυπριακής Αντιπροσωπείας
στο Κογκρέσσο, κα Ροζμαρί Στρεβινιώτη.
Ως
έγγραφο
εργασίας
της
ημερίδας
χρησιμοποιήθηκαν οι προτάσεις, τις οποίες
είχαν κληθεί να υποβάλλουν οι Ενώσεις,
σχετικά με τους τομείς δράσης, στους οποίους
θα επιθυμούσαν να λάβουν μέρος στα πλαίσια
ενίσχυσης της συνεργασίας τους με το
Κογκρέσσο. 18 ενώσεις υπέβαλαν προτάσεις
καλύτερης συνεργασίας, μεταξύ των οποίων
και η Ένωση Δήμων Κύπρου.
Η κύρια συζήτηση επικεντώθηκε σε τέσσερις
βασικές προτάσεις συνεργασίας:
Θεσμική συνεργασία: Η πρόταση είχε ως
αντικείμενο να απευθύνει πρόσκληση στις
Ενώσεις να υποβάλλουν, εφόσον επιθυμούν,
τα σχόλιά τους για ορισμένα σχέδια κειμένων
που ετοιμάζονται από το Κογκρέσσο και να
συμμετάσχουν στην εφαρμογή ορισμένων
συστάσεων που έχουν υιοθετηθεί.
Η σύνταξη του αναθεωρημένου Ευρωπαϊκού
Αστικού Χάρτη αποτελεί ένα παράδειγμα μιας
τέτοιας πρωτοβουλίας, προσφέροντας στις
Ενώσεις την ευκαιρία να εκφράσουν τις
ανάγκες και τους προβληματισμούς των
αιρετών μελών τους. Οι αποφάσεις που
ελήφθησαν σχετικά με το θέμα είναι οι
ακόλουθες:
• Οργάνωση συνεδρίασης κάθε δύο χρόνια,
μετά την ανανέωση των αντιπροσωπειών
του Κογκρέσσου για το σχεδιασμό κοινής
στρατηγικής και δημιουργία συνεργιών
μεταξύ
των
προτεραιοτήτων
του
Κογκρέσσου και των Ενώσεων.
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• Οργάνωση συνεδρίασης των Γραμματέων
των Εθνικών Αντιπροσωπειών μία φορά το
χρόνο για ενίσχυση και βελτίωση της
συνεργασίας τους με τη Γραμματεία του
Κογκρέσσου.
• Δημιουργία
μεθόδου
(εκπαιδευτικά
σεμινάρια), η οποία θα επιτρέπει στα
νεοεκλεγμένα μέλη να είναι σε θέση να
ασκούν τα καθήκοντά τους τόσο ως μέλη
του Κογκρέσσου όσο και στη χώρα τους.
• Έγκριση μιας συμβουλευτικής διαδικασίας
των Ενώσεων στα θεσμικά κείμενα (πχ
Ευρωπαϊκός
Χάρτης
Περιφερειακής
Αυτονομίας, Αστικός Χάρτης).
• Υιοθέτηση πρακτικών μεθόδων για την
καλύτερη παρακολούθηση της εφαρμογής
των συστάσεων και αποφάσεων του
Κογκρέσσου στα κράτη μέλη: συστηματική
συλλογή των σημαντικότερων κειμένων,
συστηματική σύνταξη περιλήψεων των
γνωμοδοτήσεων κ.λπ.
Συμμετοχή μη μελών του Κογκρέσσου σε
αποστολές παρατήρησης τοπικών και
περιφερειακών
εκλογών:
Η
πρόταση
κρίθηκε ότι θα μπορούσε να έχει ποικίλα
πλεονεκτήματα, τόσο για τις Ενώσεις όσο και
για το Κογκρέσσο. Τα μέλη της συνεδρίασης
αποφάσισαν τα ακόλουθα:
• Μόνο τα αιρετά μέλη των Ενώσεων (τα
οποία
όμως
δεν
είναι
μέλη
του
Κογκρέσσου) θα λαμβάνουν πρόσκληση
συμμετοχής στις διάφορες αποστολές.
• Η συμμετοχή των Ενώσεων θα γίνεται σε
εθελοντική βάση.
• Τα έξοδα συμμετοχής των αιρετών μημελών του Κογκρέσσου θα βαρύνουν
οικονομικά τις αντίστοιχες Ενώσεις, ενώ το
Κογκρέσσο θα καλύπτει τα γενικά έξοδα.
• Οι αποστολές παρατήρησης των εκλογών
θα οργανώνονται υπό την «ηγεσία» του
Κογκρέσσου.
• Το Προεδρείο θα φέρει την πολιτική ευθύνη
των αποστολών, την ευθύνη για την
επιλογή των αιρετών εκπροσώπων, την ίση
κατανομή των θέσεων μεταξύ ανδρών και
γυναικών καθώς και μεταξύ αιρετών
εκπροσώπων μελών του Κογκρέσσου και
μη μελών του Κογκρέσσου.
• Η οργάνωση της αποστολής θα είναι υπό
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την αποκλειστική ευθύνη της Γραμματείας
του Κογκρέσσου.
• Όσοι επιλέγονται για τις αποστολές
παρατήρησης, θα λαμβάνουν μέρος σε
σχετικό πρόγραμμα εκπαίδευσης.
• Μόνο το Κογκρέσσο θα έχει δικαίωμα να
κάνει χρήση των αποτελεσμάτων και των
συμπερασμάτων της παρατήρησης.
• Οι ενδιαφερόμενες
Ενώσεις
μπορούν
να
απευθύνονται
στη Γραμματεία του
Κογκρέσσου.
Χρήση ιστοθέσεων
Κογκρέσσου και Τοπικών Ενώσεων προς
αμοιβαίο όφελος: Η πρόταση είχε ως
αντικείμενο ένα τμήμα της πύλης διαδικτύου
του Κογκρέσσου να αφιερωθεί αποκλειστικά
στις Τοπικές Ενώσεις.
Στη
θέση
αυτή
θα
παρουσιάζονται
πληροφορίες σχετικά με τις Ενώσεις, ειδήσεις
για σημαντικά γεγονότα που τις αφορούν,
καθώς και εξελίξεις σε εθνικό επίπεδο και
δραστηριότητες κοινού ενδιαφέροντος.
Σε αντάλλαγμα, το Κογκρέσσο θα επιθυμούσε
οι Ενώσεις να αφιερώσουν ένα τμήμα του
ιστοχώρου τους για τις δραστηριότητές του,
με σκοπό τη μεγαλύτερη εξοικείωση των
αιρετών μελών της αντίστοιχης χώρας και των
διαφόρων επισκεπτών με το έργο του
Κογκρέσσου.
Ειδικές δραστηριότητες: Στο σημείο αυτό
συζητήθηκαν
πρωτοβουλίες
όπως
η
δυνατότητα ανταλλαγής προσωπικού μεταξύ
του Κογκρέσσου και των Ενώσεων.
Τα μέλη της συνεδρίασης αποφάσισαν την
οργάνωση
προγράμματος
ανταλλαγής
προσωπικού του Κογκρέσσου και των Τοπικών
Ενώσεων προκειμένου να προωθηθεί η
καλύτερη κατανόηση και υποστήριξη των
εργασιών του Κογκρέσσου και εμπειρία
δικτύωσης σε ευρωπαϊκό επίπεδο για τα μέλη
των Ενώσεων.
Όλες οι παραπάνω αποφάσεις θα προταθούν
στο Προεδρείο του Κογκρέσσου, ώστε να
δοθεί η κατάλληλη συνέχεια για την
εφαρμογή τους. Η λειτουργική φάση για την
εφαρμογή
των
προτεινόμενων
δραστηριοτήτων προβλέπεται να ξεκινήσει τον
Ιανουάριο του 2007.
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Περιφέρειες για την
οικονομική αλλαγή

Κοινοτικό πρόγραμμα
PROGRESS 2007-2013

Για την περίοδο 2007-2013 η Επιτροπή
σχεδιάζει να επικεντρωθεί, σε συνεργασία με
τα κράτη μέλη, σε δύο υφιστάμενους
μηχανισμούς της ευρωπαϊκής περιφερειακής
πολιτικής – το πρόγραμμα διαπεριφερειακής
συνεργασίας και το πρόγραμμα δικτύου για
την αστική ανάπτυξη – για τη δοκιμή ορθών
πρακτικών όσον αφορά τον οικονομικό
εκσυγχρονισμό
και
την
αύξηση
της
ανταγωνιστικότητας.

Στόχος του προγράμματος PROGRESS είναι
να εξασφαλίσει χρηματική ενίσχυση για την
επίτευξη των στόχων της Ευρωπαϊκής Ένωσης
στον τομέα της απασχόλησης και των
κοινωνικών υποθέσεων. Με τον τρόπο αυτό
συμβάλλει στην επίτευξη των στόχων της
στρατηγικής της Λισσαβόνας. Το πρόγραμμα
θα διαρκέσει από την 1η Ιανουαρίου 2007 έως
την 31η Δεκεμβρίου 2013.

Η νέα αυτή πρωτοβουλία θα λάβει την
επωνυμία Περιφέρειες για την Οικονομική
Αλλαγή (ΠΟΑ) και θα ενισχύσει περαιτέρω τη
συμβολή της ευρωπαϊκής πολιτικής συνοχής
για
την
επίτευξη
των
στόχων
της
ανανεωμένης στρατηγικής της Λισσαβώνας.
Δίκτυα εθελοντών από τα συμμετέχοντα
κράτη μέλη, τις περιφέρειες και τις πόλεις θα
επιλέξουν
αναπτυξιακά
θέματα
του
ενδιαφέροντός τους και θα τα υλοποιήσουν
μέσω
κοινών
δικτύων
που
συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό
Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ). Τα
συμμετέχοντα κράτη μέλη, οι περιφέρειες και
οι
πόλεις
θα
εξακολουθήσουν
να
διαδραματίζουν
πρωτεύοντα
ρόλο
στη
διαμόρφωση και τη λειτουργία του δικτύου.
Ένα νέο στοιχείο για την περίοδο 2007-2013
είναι ότι η Επιτροπή θα προσφέρει στα δίκτυα
μια σειρά θεμάτων που θα επικεντρώνονται
στον οικονομικό εκσυγχρονισμό και στην
ανανεωμένη στρατηγική της Λισσαβώνας.
Όταν τα κράτη μέλη, οι περιφέρειες και οι
πόλεις επιλέγουν να υλοποιήσουν αυτά τα
θέματα, θα έρχονται σε στενή συνεργασία με
την Επιτροπή.
Ένα επίσης νέο στοιχείο θα είναι η εισαγωγή
στην ΠΟΑ της επιλογής της ταχείας
διαδικασίας.
Δύο άλλοι νεωτερισμοί θα στοχεύουν στην
ενίσχυση της επικοινωνίας και της διάδοσης
αποτελεσμάτων ορθής πρακτικής, ιδίως όσον
αφορά σχέδια που συμβάλλουν σαφώς στην
ατζέντα της ΕΕ για τη δημιουργία θέσεων
εργασίας και για την ανάπτυξη.
Ο συνολικός προϋπολογισμός θα είναι της
τάξης των 375 εκατομμυρίων ευρώ.
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Το PROGRESS διαιρείται σε πέντε τομείς
(Απασχόληση, Κοινωνική προστασία και
ενσωμάτωση, Όροι εργασίας, Καταπολέμηση
των διακρίσεων και ποικιλομορφία, Ισότητα
των φύλων) και έχει τους ακόλουθους
στόχους:
1. Να βελτιώσει τις γνώσεις και την
κατανόηση της κατάστασης που επικρατεί
στα
κράτη
μέλη
(και
σε
άλλες
συμμετέχουσες
χώρες)
μέσω
της
ανάλυσης,
αξιολόγησης
και
στενής
παρακολούθησης των πολιτικών.
2. Να ενισχύσει την ανάπτυξη στατιστικών
εργαλείων και μεθόδων και κοινών
δεικτών στους τομείς που καλύπτει το
πρόγραμμα.
3. Να υποστηρίξει και να παρακολουθήσει
την εφαρμογή της κοινοτικής νομοθεσίας
και των στόχων πολιτικής στα κράτη μέλη
και να αξιολογήσει τον αντίκτυπό τους.
4. Να προωθήσει τη δικτύωση, την αμοιβαία
μάθηση και τον εντοπισμό και τη διάδοση
ορθών πρακτικών σε επίπεδο ΕΕ.
5. Να αυξήσει την ευαισθητοποίηση των
ενδιαφερόμενων μερών και του κοινού
σχετικά με τις πολιτικές που επιδιώκονται
στο πλαίσιο κάθε ενός από τους πέντε
τομείς.
6. Να ενισχύσει την ικανότητα των κύριων
δικτύων της ΕΕ να προωθούν και να
ενισχύουν τις πολιτικές της ΕΕ.

ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΝΕΑ
Μηνιαίο Ενημερωτικό Δελτίο της
Ένωσης Δήμων Κύπρου
Υπεύθυνος Έκδοσης: Άθως Γερμανός
Υπεύθυνος Ύλης: Φάνης Παντελογιάννης
Συνδρομές και Επικοινωνία:
http://www.ucm.org.cy/
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Ευρωπαϊκά προγράμματα για
τον πολιτισμό 2007-2013

Eπικοινωνία με τη Γραμματεία
της Ένωσης Δήμων Κύπρου

Πέντε ευρωπαϊκά προγράμματα για τον
πολιτισμό εγκρίθηκαν για την περίοδο 20072013 και αναμένεται να τεθούν σε εφαρμογή
από την 1η Ιανουαρίου του 2007.

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Πρόκειται για το πρόγραμμα Νεολαία σε
δράση, το πρόγραμμα δράσης στον τομέα της
δια βίου μάθησης, το πρόγραμμα Ευρώπη για
τους Πολίτες, το πρόγραμμα υποστήριξης του
ευρωπαϊκού οπτικοακουστικού τομέα και το
πρόγραμμα Πολιτισμός.

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ / ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

Το πρόγραμμα Νεολαία σε δράση ενθαρρύνει
τη συμμετοχή των νέων ανθρώπων στη
δημοκρατική ζωή της Ευρώπης και επιχειρεί
να καταστήσει ενεργούς τους πολίτες. Το
ύψος του προϋπολογισμού του προγράμματος
θα είναι 885 εκατ. ευρώ.
Το πρόγραμμα δράσης στον τομέα της δια
βίου μάθησης περιλαμβάνει τα προγράμματα
Comenius, Erasmus, Leonardo da Vinci,
Grundtvig
και
Jean
Monnet.
Το
δε
χρηματοδοτικό του πλαίσιο θα ανέρχεται σε
6.970 εκατ. ευρώ.

Άθως Γερμανός
Τηλ.: 22 445170, germanos@ucm.org.cy

• Χρίστος Χατζηγιάγκου
•
•
•
•
•
•

214 εκατ. ευρώ θα είναι ο προϋπολογισμός
του προγράμματος Ευρώπη για τους Πολίτες,
που έχει ως στόχο την ενίσχυση της
ευρωπαϊκής ιθαγένειας.

•

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
Δέσποινα Παντελίδου
Λειτουργός Ένωσης Δήμων
Τηλ.: 22 445239, pantelidou@ucm.org.cy
Λένα Μαχλουζαρίδη
Λειτουργός Ενωσης Δήμων
Τηλ.: 22 445235, machlouzarides@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
Το πρόγραμμα MEDIA, του οποίου στόχος
είναι
η
υποστήριξη
του
ευρωπαϊκού • Μαρία Μελετίου
οπτικοακουστικού τομέα, θα έχει έναν
Λειτουργός Γραμματειακών και Λογιστικών
προϋπολογισμό ύψους 758 εκατ. ευρώ.
Υπηρεσιών
Τηλ.: 22 445236, meletiou@ucm.org.cy
Τέλος,
το
Πρόγραμμα
Πολιτισμός
με
•
Εύη Σώζου
προϋπολογισμό 400 εκατ. ευρώ αποσκοπεί
Βοηθός Γραμματειακός Λειτουργός
στην προώθηση της κινητικότητας των
Τηλ.: 22 445170, sozou@ucm.org.cy
εργαζομένων στον πολιτιστικό κλάδο, στην
ενθάρρυνση της διασυνοριακής κυκλοφορίας • Έλενα Κυριάκου
Βοηθός Γραμματειακός Λειτουργός
έργων τέχνης και στην ανάπτυξη του
Τηλ.: 22 445238, kyriacou@ucm.org.cy
διασυνοριακού διαλόγου.
• Τασούλλα Μαραθοβουνιώτου
Βοηθός Γραμματειακός Λειτουργός
Τα ποσά που θα διατεθούν για τα πέντε
Τηλ.: 22 445240, tgeorgiou@ucm.org.cy
προγράμματα θα είναι υψηλότερα από αυτά
που
διατίθενται
μέχρι
στιγμής.
Για • Νεκτάριος Μαυρουδής
Βοηθός Γραφείου
περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα νέα
Τηλ.:22 445237
προγράμματα:
http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/n
ewprog/index_en.html
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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
• Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου της
Κυπριακής Δημοκρατίας
http://www.cyprus.gov.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

• 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
• Αναζήτηση προσφορών ΕΕ
http://ec.europa.eu/comm/europeaid/cgi/fr
ame12.pl
• Αδελφοποιήσεις Πόλεων
http://ec.europa.eu/towntwinning/index_el.html

• Ιστορία των Ευρωκυπριακών σχέσεων
http://ec.europa.eu/comm/enlargement/arc
h_countries/cyprus/index.htm
• Ενταξιακή πορεία της Τουρκίας
http://ec.europa.eu/comm/enlargement/tur
key/index.htm
• Ευρωμεσογειακή συνεργασία - MEDA
http://ec.europa.eu/comm/external_relatio
ns/euromed/meda.htm

• Επιτροπή των Περιφερειών
Τηλ: + 32 2 282 2211
Φαξ: + 32 2 282 2325
http://www.cor.europa.eu/el/index.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/
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