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Νέος Πρόεδρος και νέα Εκτελεστική Επιτροπή  
στην Ενωση Δήμων Κύπρου για την επόμενη πενταετία 

 
 
Η Γενική Συνέλευση της Ένωσης Δήμων 
για εκλογή νέου Προέδρου και νέας 
Εκτελεστικής Επιτροπής της Ένωσης 
πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 22 
Φεβρουαρίου 2007, σύμφωνα με τις 
σχετικές πρόνοιες του Καταστατικού της 
Ένωσης Δήμων. 
 
Πρόεδρος της Ενωσης εκλέγηκε χωρίς 
ανθυποψήφιο ο Δήμαρχος Λεμεσού κ. 
Ανδρέας Χρίστου.  
 
Σε ότι αφορά την Εκτελεστική Επιτροπή, η 
οποία, με βάση το Καταστατικό, είναι 
ενδεκαμελής (μαζί με τον Πρόεδρο) έχουν 
εκλεγεί με συναίνεση (συνέχεια στη σελίδα 
2) 
 

 

 
Ο νέος Πρόεδρος της Ενωσης Δήμων Κύπρου 

Δήμαρχος Λεμεσού κ. Ανδρέας Χρίστου χαιρετίζει 
τη Γενική Συνέλευση της Ενωσης Δήμων. 

  
 

 

Για τα Διαθρωτικά Ταμεία της περιόδου 2007-2013 
 
 
Τα ποσά που έχουν κατανεμηθεί στην Κύπρο από τα Διαρθρωτικά και άλλα Ταμεία της 
Ευρωπαϊκής Ενωσης για την περίοδο 2007-2013 είναι σημαντικά μεγαλύτερα (και 
κατ’αναλογία) από τα αντίστοιχα ποσά που δόθηκαν την περίοδο 2004-2006 και αυτό είναι 
προς πίστην όσων εργάστηκαν για να υπάρξει αυτή η θετική εξέλιξη. 
 
Όμως για να υπάρξει το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα στην αξιοποίηση των κονδυλίων 
αυτών πρέπει να υπάρξει, πέραν από την αύξηση των ποσών, και μία πιο προσεκτική και 
ισόρροπη κατανομή τους τόσο σε ότι αφορά τους τομείς και τις χρήσεις των κονδυλίων  που 
θα κατανεμηθούν τα κονδύλια όσο και τη γεωγραφική κατανομή τους. Η Ενωση Δήμων έχει 
συμμετάσχει ενεργά στην εργασία που έχει γίνει το τελευταίο διάστημα από το Γραφείο 
Προγραμματισμού γι’ αυτό το σκοπό και μέσα από τις εισηγήσεις και παρατηρήσεις της 
προσπάθησε να βοηθήσει ώστε ο προγραμματισμός και σχεδιασμός που γίνεται να κινηθεί 
προς αυτές τις κατευθύνσεις. 
 
Η όλη προσπάθεια δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα γι’ αυτό επαναλαμβάνουμε μέσα από αυτές 
τις γραμμές τη θέση μας ότι πρέπει να υπάρξουν ουσιαστικά κονδύλια που θα κατευθυνθούν 
σε έργα αστικής ανάπτυξης σε όλα τα αστικά κέντρα της Κύπρου, γιατί όλες οι αστικές 
περιοχές της Κύπρου χρειάζονται τέτοια έργα. Η ισόρροπη γεωγραφική κατανομή των πόρων 
θα βοηθήσει επίσης, πέραν από το γενικό στόχο της συνοχής, την αποδοχή από πλευράς 
μεγάλου μέρους του πληθυσμού του γεγονότος ότι μέσα από αυτές τις διαδικασίες των 
διαρθρωτικών ταμείων της Ευρωπαϊκής Ενωσης υπάρχουν σημαντικά και απτά θετικά στοιχεία 
από τη συμμετοχή μας ως Κράτους Μέλους της Ευρωπαϊκής Ενωσης. 

              Δ.Ν. 
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(συνέχεια από τη σελίδα 1) χωρίς 
ανθυποψηφίους οι πιο κάτω: 
 
1. Σάββας Βέργας - Δήμαρχος Πάφου 
 
2. Αθως Ελευθερίου - Δήμαρχος Λαπήθου 
 
3. Σάββας Ηλιοφώτου - Δήμαρχος Στροβόλου 
 
4. Λουκάς Ιατρού - Δήμαρχος Λακατάμιας 
 
5. Ελένη Λουκαϊδου - Δημοτικός Σύμβουλος 
Λευκωσίας 
 
6. Ελένη Μαύρου - Δήμαρχος Λευκωσίας 
 
7. Χρίστος Μέσης - Δήμαρχος Μέσα Γειτονιάς 
 
8. Ανδρέας Μωϋσέως - Δήμαρχος Λάρνακας 
 
9. Χαράλαμπος Πίττας - Δήμαρχος Μόρφου 
 
10. Κωστάκης Χατζηκακού - Δημοτικός 
Σύμβουλος Αμμοχώστου 
 
Σύμφωνα με το Καταστατικό της Ένωσης 
Δήμων, η Γενική Συνέλευση εξέλεξε με το 
σύστημα της απλής αναλογικής σε δύο 
ξεχωριστές ψηφοφορίες τον Πρόεδρο και 
δέκα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής της 
Ένωσης για τη δημοτική περίοδο 2007-2011. 
 

 
 
Η νέα Εκτελεστική Επιτροπή συνήλθε αμέσως 
μετά την εκλογή της και εξέλεξε τον 
Αντιπρόεδρό της. Αντιπρόεδρος εκλέγηκε 
χωρίς ανθυποψήφιο ο Δήμαρχος Μέσα 
Γειτονιάς κ. Χρίστος Μέσης, που κατείχε αυτό 
το αξίωμα και κατά την προηγούμενη 
δημοτική περίοδο. 
 
Κατά την πρώτη συνεδρία της, η Εκτελεστική 
Επιτροπή αποφάσισε όπως πραγματοποιηθεί 
πολύ σύντομα και νέα συνεδρία για 
καθορισμό των βασικών στόχων και 
προτεραιοτήτων της Ενωσης κατά τη νέα 
δημοτική περίοδο. 
 

Ημερίδα Ενημέρωσης νέων 
Δημάρχων και Δημοτικών 
Συμβούλων 
 
Ιδιαίτερα χρήσιμη και βοηθητική για τους 
νέους Δημάρχους και Δημοτικούς Συμβούλους 
κρίθηκε η Ημερίδα που διοργάνωσε η Ενωση 
Δήμων την Πέμπτη 15 Φεβρουαρίου 2007 στο 
Συνεδριακό Κέντρο στη Λευκωσία.  
 

 
 
Η Ημερίδα στόχευε στην καλύτερη και 
πληρέστερη ενημέρωση των νέων Δημάρχων 
και Δημοτικών Συμβούλων, για θέματα που 
αφορούν τη λειτουργία των Δήμων και τα 
καθήκοντα των νέων Δημάρχων και 
Δημοτικών Συμβούλων. 
 
Τα θέματα που παρουσιάστηκαν στην Ημερίδα 
ήταν τα πιο κάτω: 
 
• Ο περί Δήμων Νόμος 
• Δήμοι και Περιβάλλον 
• Δημοτικοί Προϋπολογισμοί και  
Λογαριασμοί 

• Ευρωπαϊκά Σώματα και Οργανισμοί 
Τοπικών Αρχών 

• Αδειοδότηση Αναπτύξεων (Πολεοδομικές 
και Οικονομικές Αδειες)  

• Διαδικασίες Προσφορών στους Δήμους 
• Διαρθρωτικά Ταμεία, Ευρωπαϊκά 
Προγράμματα και Κονδύλια για τους 
Δήμους για την περίοδο 2007-2013 

 
Στην Ημερίδα συμμετείχαν 12 νέοι Δήμαρχοι 
και 110 νέοι Δημοτικοί Σύμβουλοι από όλη 
την Κύπρο. 
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Ειρηνική επίλυση εργατικών 
διαφορών 
 
Στις 16 Μαρτίου 2004, σαν συνέχεια του  
Κώδικα Βιομηχανικών Σχέσεων, 
συμφωνήθηκε μεταξύ των κοινωνικών 
εταίρων, η διαδικασία επίλυσης εργατικών 
διαφορών σε ουσιώδεις υπηρεσίες.  
 
Πολύ ορθά το σοβαρό αυτό θέμα δεν 
νομοθετήθηκε και παρέμεινε στη σφαίρα των 
ελεύθερων διαπραγματεύσεων. 
 
Οι κυριότερες πρόνοιες της συμφωνίας 
προβλέπουν τη δημιουργία επιτροπής 
διαιτησίας στην οποία θα καταλήγουν οι 
εργατικές διαφορές σε ζωτικής σημασίας 
Οργανισμούς.  
 
Σε περίπτωση μη αποδοχής της απόφασης του 
διαιτητή, η οποία δεν είναι δεσμευτική, τα 
μέρη μπορούν να πάρουν δυναμικά μέτρα 
αφού δώσουν γραπτή προειδοποίηση 25 
ημερών.  
 
Στο άρθρο 1.1 της συμφωνίας, η ερμηνεία 
που δίνεται για τον όρο «Ουσιώδεις 
υπηρεσίες» αναφέρεται σε υπηρεσίες που 
όταν διακοπούν θα τεθεί σε κίνδυνο η ζωή, η 
προσωπική ασφάλεια ή η υγεία του συνόλου ή 
μέρους του πληθυσμού.  

 
Μια τέτοια υπηρεσία που αφορά άμεσα την 
υγεία, είναι σίγουρα και η Υγειονομική 
Υπηρεσία των Δήμων. 
 
Στο άρθρο 1.2, ενώ καθορίζονται οι εργασίες 
και δραστηριότητες που ανήκουν στον τομέα 
των ουσιωδών υπηρεσιών π.χ. ρεύμα, 
ύδρευση, τηλεπικοινωνίες, αερομεταφορές, 
λιμάνια, νοσοκομεία, φυλακές κ.α., δυστυχώς 
δεν συμπεριλήφθηκαν και οι υγειονομικές 
υπηρεσίες και οι υπηρεσίας περισυλλογής 
σκυβάλων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης που 
εξόφθαλμα σε εργατικές διαφορές αποτελούν 
εστίες μολύνσεων του πληθυσμού.  
 
Στην προώθηση του περιεχομένου της 
συμφωνίας της 16ης Μαρτίου 2004, όπως  
εξηγήθηκε ήταν διαδικαστικά αδύνατο να 
κληθούν όλες οι Οργανώσεις και κλάδοι για 
να εκφέρουν απόψεις.   
 
Αυτό που αναμένεται τώρα από τους 
Κοινωνικούς εταίρους είναι η υιοθέτηση της 
θέσης της Αυτοδιοίκησης για προσθήκη στη 
συμφωνία και των ευαίσθητων υπηρεσιών 
των Δήμων, ώστε να δίνεται μεγαλύτερη  

ευχέρεια στην ειρηνική επίλυση των 
εργατικών διαφορών σε τομείς όπως οι 
Υγειονομικές Υπηρεσίες και η περισυλλογή 
σκυβάλων. 
 

Επέκταση και Βελτίωση των 
Μονάδων και Υπηρεσιών 
Εξυπηρέτησης Παιδιών, 
Ηλικιωμένων, Αναπήρων  
και άλλων Εξαρτωμένων 
 
Οι Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων του 
Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων έχουν ζητήσει 
προτάσεις για την υλοποίηση 
Προγραμμάτων στο μέτρο του 
Έργου «Επέκταση και 
Βελτίωση των Μονάδων και 
Υπηρεσιών Εξυπηρέτησης 
Παιδιών, Ηλικιωμένων, Αναπήρων και άλλων 
Εξαρτωμένων» του Μέτρου 1.4 του Ενιαίου 
Εγγράφου Προγραμματισμού για το Στόχο 3 
«Ανθρώπινο Δυναμικό». 
 
Το Έργο αυτό θα υλοποιηθεί μέσω 
Προγραμμάτων Συμπράξεων, οι οποίοι θα 
είναι και οι τελικοί αποδέκτες.  
 
Οι Συμπράξεις καθορίζονται σαν ισχυρές και 
δεσμευτικές συμφωνίες μεταξύ φορέων της 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Δήμοι και Κοινότητες) 
και εθελοντικών οργανώσεων κοινωνικής 
πρόνοιας (όπως αυτοί ορίζονται στο Άρθρο 2 
του Σχεδίου Κρατικών Χορηγιών). 
  
Σημειώνεται ότι η παροχή χρηματοδότησης 
για την υλοποίηση κάθε Προγράμματος θα 
έχει διάρκεια δώδεκα (12) μήνες, με 
δυνατότητα παράτασης μέχρι την 
ολοκλήρωση του Έργου ύστερα από 
αξιολόγησή του.  
 
Το Έργο συγχρηματοδοτείται κατά 50% από 
το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και κατά 50% 
από Εθνικούς Πόρους. 
  
Πληροφορίες, ο Οδηγός Εφαρμογής και 
Αιτήσεις υπάρχουν στην ιστοσελίδα:   
http://www.mlsi.gov.cy/mlsi/sws/sws14.nsf/
dmlindex_gr/dmlindex_gr?OpenDocument.  
 
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να 
απευθυνθείτε στην Υπηρεσία Κοινωνικής 
Ευημερίας, στο τηλ. 2240613 / 22406705 ή 
στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 
central.sws@sws.mlsi.gov.cy.  
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Συνάντηση της Επιτροπής 
Κατεχόμενων Δήμων με τον 
Πρόεδρο της Δημοκρατίας 
 
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Τάσος 
Παπαδόπουλος δέχθηκε την Παρασκευή 26 
Φεβρουαρίου 2007 στο Προεδρικό Μέγαρο, 
τον Πρόεδρο και τα Μέλη της Επιτροπής 
κατεχόμενων Δήμων, που λειτουργεί στα 
πλαίσια της Ένωσης Δήμων Κύπρου. 
 
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας αφού 
καλωσόρισε τους Δημάρχους των 
κατεχόμενων Δήμων μας, προέβη σε 
κατατοπιστική ενημέρωσή τους για τις 
τελευταίες εξελίξεις για το Εθνικό Θέμα. 

 
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής, Δήμαρχος 
Αμμοχώστου, κ. Αλέξης Γαλανός αφού 
ευχαρίστησε τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας 
για την πραγματοποίηση της συνάντησης 
αυτής και την κατατόπιση στο Εθνικό θέμα 
τον ενημέρωσε για τα θέματα που 
απασχολούν τους Κατεχόμενους Δήμους. 
 
Ιδιαίτερα ο κ. Γαλανός υπογράμμισε την 
ανάγκη ενίσχυσης και αναβάθμισης των 
κατεχόμενων Δήμων στον τομέα της 
διαφώτισης. 
 
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας επέδειξε 
κατανόηση στα προβλήματα που 
αντιμετωπίζουν οι Κατεχόμενοι Δήμοι  και 
ανέφερε ότι οι εισηγήσεις τους θα τύχουν 
σοβαρής μελέτης από την Κυβέρνηση. 
 

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/ 
  

Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα 
ePSIplus 
 
Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της 
Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο «Οδηγία 
2003/98/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου της 17ης Νοεμβρίου 2003 
για την περαιτέρω χρήση πληροφοριών του 
δημόσιου τομέα», δημοσιεύτηκε στις 20 
Οκτωβρίου 2006 ο περί της Περαιτέρω 
Χρήσης Πληροφοριών του Δημόσιου Τομέα 
Νόμος του 2006.  
 

 
 
Το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα ePSIplus, στο 
οποίο συμμετέχουν εταίροι από όλες τις χώρες 
της ΕΕ, έχει κύριο στόχο να καταγράψει τα 
θετικά και αρνητικά στοιχεία μετά την 
εφαρμογή της προαναφερθείσας Ευρωπαϊκής 
Οδηγίας σε όλες τις χώρες της ΕΕ μέχρι το 
Δεκέμβριο του 2008.   

 
Το Ανώτερο Τεχνολογικό Ινστιτούτο, ως ο 
εθνικός εταίρος στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα 
ePSIplus, ανέλαβε τη διοργάνωση της πρώτης 
εθνικής συνάντησης στη Λευκωσία την Τρίτη 
20 Φεβρουαρίου 2007, η οποία είχε ως στόχο 
να εξετάσει την κατάσταση στην Κύπρο γύρω 
από την εφαρμογή της σχετικής Οδηγίας που 
προνοεί τη θεσμοθέτηση κανόνων που να 
διέπουν την περαιτέρω χρήση υφιστάμενων 
πληροφοριών που βρίσκονται στην κατοχή 
φορέων του δημόσιου τομέα (e-Government). 
 
Η συνάντηση αυτή πραγματοποιήθηκε με τη 
συμμετοχή, μεταξύ άλλων, εκπροσώπων της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Ευρωπαϊκού 
Προγράμματος ePSIplus, καθώς και 
Λειτουργών αρμοδίων Υπηρεσιών και 
Τμημάτων.  
 
Για περισσότερες πληροφορίες, οι 
ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν 
με τα Γραφεία μας ή να επισκεφθούν τις 
ακόλουθες διαδικτυακές διευθύνσεις: 
http://www.epsiplus.net/  
 
και:  
 
http://europa.eu.int/information_society/poli
cy/psi/index_en.htm. 
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Ετήσια έκθεση για την 
ισότητα των δύο φύλων 
 
Σύμφωνα με το εαρινό Συμβούλιο του 
Μαρτίου 2003 η Επιτροπή καλείται να 
καταρτίζει κάθε χρόνο μια έκθεση προόδου 
για την ισότητα των δύο φύλων καθώς και 
προσανατολισμούς για την ένταξη της 
διάστασης του φύλου στις διάφορες πολιτικές. 
 
Στις 7 Φεβρουαρίου δημοσιεύθηκε η τέταρτη 
κατά σειρά έκθεση. Σύμφωνα με αυτήν, το 
2006 σφραγίστηκε από δύο γεγονότα που 
είχαν μεγάλη σημασία για την ισότητα των 
φύλων στην ΕΕ: την έκδοση από την 
Επιτροπή χάρτη πορείας για την ισότητα για 
την περίοδο 2006 - 2010 και την έκδοση από 
το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του συμφώνου για 
την ισότητα των φύλων.  
 
Σύμφωνα πάντα με την έκθεση, οι δύο αυτές 
σημαντικές πρωτοβουλίες απηχούν την 
ενεργό δέσμευση της ΕΕ να προωθήσει το 
στόχο της επίτευξης πραγματικής ισότητας 
μεταξύ των δύο φύλων. 

 

 
 

Και αυτό, γιατί, η πολιτική για την ισότητα 
φαίνεται να αποτελεί «το μίτο της Αριάδνης» 
για δυο τομείς που βρίσκονται στο επίκεντρο 
του ενδιαφέροντος στην ΕΕ: τον τομέα της 
οικονομικής ανάπτυξης και απασχόλησης και 
τον τομέα των δημογραφικών μεταβολών.  
 
Με βάση την εν λόγω έκθεση και σύμφωνα με 
τις προτεραιότητες που υπογραμμίζονται στο 
χάρτη πορείας και στο ευρωπαϊκό σύμφωνο 
για την ισότητα των φύλων, το Ευρωπαϊκό 
Συμβούλιο καλείται πλέον να παροτρύνει τα 
κράτη μέλη να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις 
που περιγράφονται στην έκθεση σε 
συνεργασία με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη. 
 
Η έκθεση της Επιτροπής είναι διαθέσιμη στην 
ιστοσελίδα:  
http://ec.europa.eu/employment_social/gend
er_equality/docs/2007/com_2007_49_el.pdf  
 

Γενική Έκθεση  επί της 
δραστηριότητας της ΕΕ  
για το 2006 
   
Στις 13 Φεβρουαρίου εκδόθηκε από την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή η «Γενική Έκθεση επί 
της δραστηριότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης» 
για το έτος 2006.  
 
Η έκθεση αυτή εκδίδεται κατ' έτος δυνάμει 
των άρθρων 212 της Συνθήκης EK και 125 
της Συνθήκης EKAE, υποβάλλεται το 
Φεβρουάριο στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και 
παρέχει συνολική επισκόπηση των κοινοτικών 
δραστηριοτήτων του έτους που προηγείται της 
εν λόγω υποβολής. 
  
Η έκθεση των 250 σελίδων περίπου είναι 
διαθέσιμη σε 22 επίσημες γλώσσες της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης.  
 

 
 
Η θεματολογία πάνω στους τομείς των 
δραστηριοτήτων της Επιτροπής διαρθρώνεται 
σύμφωνα με τους τέσσερις στρατηγικούς 
στόχους που έχουν οριστεί από την Επιτροπή 
στην αρχή της νέας θητείας της: ευημερία, 
αλληλεγγύη, ασφάλεια και η Ευρώπη ως 
διεθνής εταίρος. 
 
Για περισσότερες πληροφορίες: 
http://europa.eu/generalreport/el/welcome.htm  
 

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    
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Νέα Ιστοσελίδα του ΕΙΚ για 
Ευρωπαϊκά Προγράμματα 
 
To Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Κύπρου (ΕΙΚ) 
εγκαινίασε πρόσφατα την ανανεωμένη του 
ιστοσελίδα www.eicy.eu, μέσω της οποίας 
παρέχει πλήθος πληροφοριών για την ΕΕ, 
περιλαμβανομένων των Ευρωπαϊκών 
προγραμμάτων. Σε σχετική του ανακοίνωση, 
το ΕΙΚ αναφέρει:   
 
Στην εποχή της 
ψηφιακής 
επικοινωνίας και της αυτοματοποιημένης και 
γρήγορης πληροφόρησης, το ΕΙΚ, χαράσσει 
το δρόμο της ποιοτικής και ταυτόχρονα 
ταχύρυθμης ενημέρωσης για την ΕΕ και τα 
χρηματοδοτικά προγράμματα, εγκαινιάζοντας 
ένα νέο εργαλείο πληροφόρησης και 
καθοδήγησης του πολίτη.  
 
Παράλληλα, το ΕΙΚ προτίθεται να ενδιατρίψει 
σε συνεργασία με το Υπουργείο Εξωτερικών 
και άλλους ενδιαφερόμενους φορείς στη 
μελέτη τρόπων αξιοποίησης της Ευρωπαϊκής 
Πολιτικής Γειτονίας που έχει χαράξει η EE για 
τις γειτονικές χώρες της Μεσογείου, της 
Ανατολικής Ευρώπης με προέκταση στην 
Κεντρική Ασία.  
 
Το ΕΙΚ μέσω της νέας αποστολής του θα 
καταστεί η γέφυρα επικοινωνίας στην Κύπρο 
μεταξύ της κυβέρνησης και του ιδιωτικού 
τομέα για την αξιοποίηση των κονδυλίων στα 
πλαίσια του Προγράμματος αυτού. 
 
Ως Κεντρικός Φορέας Αξιοποίησης των Ευρ. 
Προγραμμάτων και την πρωτοποριακή 
μηχανογραφημένη τράπεζα πληροφοριών στο 
διαδίκτυο, το ΕΙΚ φιλοδοξεί να διανοίξει νέες 
οδούς πληροφόρησης, αξιόπιστης και 
έγκαιρης ενημέρωσης αναφορικά με τις 
πολιτικές, τη νομοθεσία και κυρίως τα 
προγράμματα χρηματοδότησης της ΕΕ.  
 
Σε συνδυασμό με το εξειδικευμένο προσωπικό 
και την θεσμοθέτηση ενός ευέλικτου, 
εύχρηστου συστήματος τράπεζας 
πληροφοριών, της Γραμμής Ευρώπης 
(8000112), το ΕΙΚ έχει τη δυνατότητα να 
παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες, σε όλους 
όσοι ενδιαφέρονται για τις ευκαιρίες 
χρηματοδότησης. 
 
Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε 
με τη Λειτουργό Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων 
και Πληροφόρησης του ΕΙΚ, Μαίρη Χρίστου, 
στο τηλέφωνο, 22-661550. 

Ανεξαρτησία, ένταξη και 
πλήρη δικαιώματα για άτομα 
με ειδικές ανάγκες 
 
Περίπου 50 εκατομμύρια Ευρωπαίοι (10% του 
πληθυσμού) έχουν κάποια αναπηρία και ένας 
στους τέσσερις έχει συγγενή με ειδικές 
ανάγκες. Παρά την πρόοδο που έχει 
σημειωθεί μέχρι σήμερα, χρειάζονται ακόμη 
πολλές προσπάθειες προκειμένου να αλλάξει η 
αντιμετώπιση των ατόμων με ειδικές ανάγκες.  
 
Προς αυτήν την κατεύθυνση εργάζονται και 
τα ευρωπαϊκά όργανα. Έτσι για παράδειγμα, 
μέσω διαφόρων εκθέσεων και ψηφισμάτων, 
το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει συμβάλει στην 
προώθηση των ίσων ευκαιριών για άτομα με 
ειδικές ανάγκες, την ενθάρρυνση της ένταξής 
τους στο κοινωνικό σύνολο, τη βελτίωση των 
ευκαιριών που τους παρέχονται και την 
καταπολέμηση των διακρίσεων.  
  
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο φιλοξενεί επίσης 
ασκούμενους με ειδικές ανάγκες. Μάλιστα, το 
2007, χάρη σε ένα καινούριο πρόγραμμα για 
ασκούμενους, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα 
επιδιώξει να αυξήσει τον αριθμό των ατόμων 
με ειδικές ανάγκες που εργάζονται στο 
εσωτερικό του, δεχόμενο γύρω στους 10 
ασκούμενους με κάποια αναπηρία.  
 

 
 
Πέρσι, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ανανέωσε 
τον "Κώδικα Καλών Πρακτικών" του 2000 που 
άπτεται της εργασίας ατόμων με αναπηρία και 
προσφέρει λύσεις για την προσαρμογή του 
εξοπλισμού και των κτιρίων του στα άτομα με 
ειδικές ανάγκες. 
  
Σημειώνεται ότι το 2003 είχε οριστεί από την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως "Ευρωπαϊκό Έτος για 
Άτομα με Αναπηρία", προκειμένου να 
προωθηθούν οι σχετικές πρωτοβουλίες και η 
ανταλλαγή εμπειριών, οι δραστηριότητες 
ευαισθητοποίησης του κοινού, διάφορες 
εκδηλώσεις και εκθέσεις επί του θέματος. 
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Ευρωπαϊκή Εβδομάδα για την 
αειφόρο ενέργεια 
 
Τα οικολογικά κτίρια, η εξοικονόμηση 
ενέργειας, οι καθαρές αστικές συγκοινωνίες 
και οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας βρέθηκαν 
στο προσκήνιο της πρώτης ευρωπαϊκής 
εβδομάδας για την αειφόρο ενέργεια, με 
εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στο 
Βέλγιο, τη Γαλλία και την Ισπανία από τις 29 
Ιανουαρίου έως τις 2 Φεβρουαρίου. 
 
Η Εβδομάδα για την Αειφόρο Ενέργεια είναι 
ένα γεγονός που απευθύνεται σε όλους τους 
Ευρωπαίους πολίτες και επιδιώκει να δώσει 
απάντηση σε ορισμένα πολύ πρακτικά 
ερωτήματα, όπως: "Ποιες οικιακές συσκευές 
πρέπει να επιλέγουμε;" και "Πώς μπορούμε να 
έχουμε οικονομική ανάπτυξη και συγχρόνως 
να παράγουμε φιλικά προς το περιβάλλον 
προϊόντα;" 
 
Η Εβδομάδα επικεντρώθηκε επίσης στην 
αποτελεσματικότερη χρήση της ενέργειας και 
στην ανάπτυξη ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας, όπως η βιομάζα, η αιολική και η 
ηλιακή ενέργεια. 
 
Η εκδήλωση αποτέλεσε μία πρωτοβουλία της 
Γενικής Διεύθυνσης Μεταφορών και Ενέργειας 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε συνεργασία με 
τα υπόλοιπα Ευρωπαϊκά Όργανα. Η Επιτροπή 
φιλοδοξεί να καθιερώσει  την Εβδομάδα για 
την Αειφόρο Ενέργεια ως ένα ετήσιο γεγονός 
που θα δίνει την ευκαιρία για συζήτηση των 
σχετικών θεμάτων σε όλη την Ευρώπη. 
 
Η αειφόρος ανάπτυξη κατέχει εξέχουσα θέση 
στις διάφορες πολιτικές της ΕΕ, ενώ η 
ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού και η 
καταπολέμηση της αλλαγής του κλίματος 
συγκαταλέγονται ανάμεσα στα σημαντικότερα 
προς συζήτηση θέματά της. 
 
Πρόσφατα μάλιστα, το Ευρωβαρόμετρο για τις 
ενεργειακές τεχνολογίες που δημοσιεύθηκε 
από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή δείχνει ότι 60% 
των πολιτών της ΕΕ πιστεύουν ότι η ανεύρεση 
ενεργειακών πόρων πρέπει να αποτελεί 
προτεραιότητα για την Ευρωπαϊκή Ένωση.  
 
Σύμφωνα με την έρευνα, οι Ευρωπαίοι είναι 
ενήμεροι για τα σημαντικότερα ζητήματα σε 
αυτήν την πολιτική περιοχή, όπως η 
ενεργειακή εξάρτηση και τα καύσιμα, οι 
ανανεώσιμες πηγές και η πυρηνική ενέργεια.  
 

Η έρευνα εξετάζει τις τοποθετήσεις και τη 
συμπεριφορά σχετικά με την κατανάλωση 
ενέργειας, με την πλειοψηφία (54%) να 
θεωρεί το ζήτημα αυτό ως προτεραιότητα. 
 
Η έρευνα δείχνει επίσης ότι οι τιμές ενέργειας 
αποτελούν ζήτημα ανησυχίας για τους 
Ευρωπαίους με το 76% να θεωρεί ότι οι τιμές 
ενέργειας θα διπλασιαστούν μέσα στα 
επόμενα 3 έτη. 
 
Η σημαντική αύξηση των τιμών του 
πετρελαίου και η αυξανόμενη ανησυχία για 
σταθερές, ασφαλείς και φιλικές προς το 
περιβάλλον πηγές εφοδιασμού με ενέργεια 
καθιστούν την προώθηση της χρήσης 
βιοκαυσίμων στις μεταφορές θέμα 
προτεραιότητας στην ημερήσια διάταξη της 
ευρωπαϊκής πολιτικής.  
 

 
 

Η ΕΕ προτείνει άμεση αντιμετώπιση της 
κατάστασης αυτής, ενθαρρύνοντας πχ την 
αντικατάσταση του ντίζελ και της βενζίνης με 
βιοκαύσιμα. Τα βιοκαύσιμα είναι καθαρά, 
ανανεώσιμα καύσιμα που παράγονται από 
οργανικά υλικά. Στο πλαίσιο της ενεργειακής 
πολιτικής της για την Ευρώπη, η Επιτροπή 
έχει δεσμευθεί να ενθαρρύνει την παραγωγή 
και χρήση βιοκαυσίμων, προτείνοντας να 
καθοριστεί δεσμευτικός ελάχιστος στόχος για 
χρήση βιοκαυσίμων σε ποσοστό 10% των 
καυσίμων κίνησης έως το 2020. 
 
Η ανάπτυξη του κλάδου θα δημιουργήσει 
θέσεις απασχόλησης και θα ανοίξει νέες 
αγορές για τη γεωργική παραγωγή. Τα 
βιοκαύσιμα συμβάλλουν επίσης στην επίλυση 
ευρύτερων κοινών προβλημάτων, όπως η 
διαφοροποίηση των πηγών ενέργειας και η 
εκπλήρωση των υποχρεώσεων βάσει του 
πρωτοκόλλου του Κυότο. 
 
Διάφορες πολιτικές μπορούν να προωθήσουν 
τη χρήση και παραγωγή βιοκαυσίμων σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο. Για περισσότερες 
πληροφορίες:http://www.eusew.eu/index.cfm 
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68η Σύνοδος Ολομέλειας της 
Επιτροπής των Περιφερειών 
 

 
 
Η βελτίωση της υποδομής των μεταφορών 
στα 12 νέα κράτη μέλη και ιδιαίτερα στις 
παραμεθώριες περιοχές, ώστε να μπορέσουν 
να ανταποκριθούν καλύτερα στις ευκαιρίες 
που προσφέρονται στην εσωτερική αγορά και 
να ωθήσουν την κινητικότητα, βρέθηκε στο 
επίκεντρο των συζητήσεων της 68ης Συνόδου 
Ολομέλειας της Επιτροπής των Περιφερειών, 
η οποία έλαβε χώρα στις 13 και 14 
Φεβρουαρίου στις Βρυξέλλες. 
 
Ο Ευρωπαίος Επίτροπος κ. Jacques Barrot, 
αρμόδιος για την πολιτική των μεταφορών, 
συμμετείχε στη συζήτηση όπου παρουσίασε το 
Αναθεωρημένο Πρόγραμμα της Επιτροπής για 
τις μεταφορές.  
 
Ο Γάλλος Επίτροπος απηύθυνε έκκληση προς 
τα μέλη της Επιτροπής των Περιφερειών να 
χρησιμοποιήσουν την επιρροή τους 
προκειμένου να πείσουν τις κυβερνήσεις τους 
να υπογράψουν το νέο νομοθετικό πακέτο 
«Erika III» σχετικά με τα πρότυπα ασφαλείας 
στις θαλλάσιες μεταφορές.  
 
Ο Αντιπρόεδρος της Επιτροπής αναφέρθηκε,  
επίσης, στις πιέσεις που ασκεί η Επιτροπή 
στον τομέα των συμφωνιών «Ανοικτοί 
Ουρανοί», προκειμένου ξένοι επενδυτές να 
αποκτήσουν δικαιώματα ευρύτερου ελέγχου 
στις αερογραμμές των Ηνωμένων Πολιτειών 
Αμερικής. 

 

 

Αποδεχούμενος την πρόσκληση να 
συμμετάσχει στις συζητήσεις της Ολομέλειας, 
ο Γερμανός Υπουργός Οικονομικών κ. Michael 
Glos, μίλησε εξ ονόματος της Γερμανικής 
Προεδρίας για το μέλλον της Συνταγματικής 
Συνθήκης, ως το καλύτερο μέσο για μια 
δημοκρατική και αποτελεσματική Ευρώπη.  

 
Ο Γερμανός Υπουργός υπογράμμισε ότι η 
περιφερειακή πολιτική αποτελεί βασικό 
παράγοντα στην ανάπτυξη της 
ανταγωνιστικότητας και της απασχόλησης και 
κάλεσε την Επιτροπή των Περιφερειών να 
συμμετάσχει στην εκδήλωση για την έναρξη 
της νέας γενιάς των διαρθρωτικών ταμείων 
για την περίοδο 2007-2013, η οποία θα 
πραγματοποιηθεί στην πόλη Hof της 
Γερμανίας στις 9 Μαΐου 2007. 

 

 
 
Η Ολομέλεια ψήφισε συνολικά 13 
γνωμοδοτήσεις, οι οποίες καλύπτουν μεταξύ 
άλλων θέματα όπως, η χρηματοδότηση της 
ανάπτυξης των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων, 
στέγαση στα πλαίσια της περιφερειακής 
πολιτικής, το μέλλον της θαλάσσια πολιτικής 
για την Ένωση, θεματικές στρατηγικές για την 
προστασία του εδάφους και την αειφόρο 
χρήση των φυτοφαρμάκων, τα δικαιώματα 
του παιδιού, το σχέδιο πολιτικής για τη νόμιμη 
μετανάστευση, πρωτοβουλίες για τη 
διαφάνεια και την ηλεκτρονική δημόσια 
διοίκηση κα. 

 
Στις εργασίες της Ολομέλειας συμμετείχαν εκ 
μέρους της Κυπριακής Αντιπροσωπείας, οι 
κύριοι Γεώργιος Γεωργίου, Δήμαρχος Κάτω 
Πολεμιδιών και Επικεφαλής της 
Αντιπροσωπείας, Χρίστος Μέσης, Δήμαρχος 
Μέσα Γειτονιάς, Σπύρος Ελενοδώρου, 
Πρόεδρος Κοινοτικού Συμβουλίου Οροκλίνης 
και Νίκος Καλλής, Πρόεδρος Κοινοτικού 
Συμβουλίου Ζωοπηγής. 
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eTwinning: συνεργασία 
ανάμεσα σε ευρ. σχολεία 
 
Το ποσοστό των ευρωπαϊκών σχολείων που 
συμμετέχουν στο πρόγραμμα eTwinning 
(ηλεκτρονική αδελφοποίηση) της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής υπερδιπλασιάστηκε το 2006 (από 
4% σε πάνω από 8%) έπειτα από δύο μόλις 
έτη λειτουργίας.  
 
Η πρωτοβουλία eTwinning προωθεί την 
ανάπτυξη διεθνών «εικονικών» σχέσεων 
συνεργασίας μεταξύ σχολείων μέσω του 
Διαδικτύου και είναι δωρεάν στη διάθεση 
όλων των σχολείων.  
 

 
Το πρόγραμμα eTwinning ξεκίνησε τον 
Ιανουάριο του 2005 ως η κύρια δράση του 
προγράμματος eLearning της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής. Οι σκοποί του είναι δύο: να 
ενθαρρυνθεί η μεγαλύτερη χρήση των 
υπολογιστών για την επικοινωνία μεταξύ των 
σχολείων και, με τον τρόπο αυτόν, να 
προωθηθεί ο διαπολιτισμικός διάλογος.  
 
Το πρόγραμμα διαφέρει από τα άλλα 
προγράμματα δράσης που εφαρμόζει η 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή στον τομέα της παιδείας, 
υπό την έννοια ότι δεν παρέχει επιδοτήσεις 
στους συμμετέχοντες. Αντίθετα, προσφέρει 
δωρεάν πρόσβαση σε μια υποδομή 
πληροφορικής, την πύλη eTwinning, η οποία 
διευκολύνει την ανάπτυξη σχέσεων 
συνεργασίας μεταξύ σχολείων σε όλη την 
Ευρώπη.  
 
Τα σχολεία είναι απολύτως ελεύθερα να 
επιλέξουν το είδος της συνεργασίας που 
επιθυμούν: από βραχυπρόθεσμα σχέδια, που 
διαρκούν λίγες εβδομάδες, έως 
μακροπρόθεσμη συνεργασία για κοινά 
προγράμματα σπουδών.  

Τα θέματα που καλύπτονται αποφασίζονται 
επίσης ελεύθερα από τα σχολεία που  

συμμετέχουν. Αυτή η ελευθερία δράσης, σε 
συνδυασμό με την ελάχιστη διοικητική 
επιβάρυνση, είναι τα βασικά χαρακτηριστικά 
του προγράμματος. 
 
Μολονότι το πρόγραμμα eLearning 
ολοκληρώθηκε το 2006, η δράση eTwinning 
εξακολουθεί να εφαρμόζεται ως μέρος του 
νέου προγράμματος για τη διά βίου μάθηση 
2007-2013.  
 
Για να εορταστεί η επιτυχία του 
προγράμματος, απονέμονται κάθε χρόνο 
βραβεία στα καλύτερα σχέδια eTwinning. 
Φέτος ο ανταγωνισμός για τα βραβεία ήταν 
ακόμη πιο έντονος, καθώς ο αριθμός των 
σχολείων που είναι εγγεγραμμένα στο 
eTwinning διπλασιάστηκε (από 11.300 σε 
23.200 σχολεία το 2006 μόνο), ενώ πάνω από 
8.000 σχολεία συμμετέχουν ήδη σε κάποιο 
σχέδιο.  
 
Στις 23-24 Φεβρουαρίου, κατά τη διάρκεια 
ειδικής εκδήλωσης eTwinning που 
πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες, ο κος Ján 
Figel Μέλος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και 
αρμόδιος για την εκπαίδευση, την κατάρτιση, 
τον πολιτισμό και τη νεολαία, βράβευσε έξι 
κορυφαία παραδείγματα σχεδίων eTwinning.  
 
Οι 6 φιναλίστ για τα 3 πρώτα βραβεία 
επελέγησαν από 350 συνολικά υποψηφίους 
από ανεξάρτητη επιτροπή εμπειρογνωμόνων 
απαρτιζόμενη από εκπροσώπους της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της παιδαγωγικής 
συμβουλευτικής ομάδας για το eTwinning, της 
κεντρικής υπηρεσίας υποστήριξης και των 
εθνικών υπουργείων Παιδείας. 
 

 
 
Οι 6 νικητές και οι 6 επιλαχόντες είναι από 
την Τσεχική Δημοκρατία, τη Φινλανδία, τη 
Γαλλία, την Ελλάδα, την Ιρλανδία, την Ιταλία, 
τη Λιθουανία, τη Μάλτα, την Πολωνία, τη 
Σλοβακία και την Ισπανία. 
 
Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες 
στην Πύλη eTwinning: www.etwinning.net 
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Αδελφοποίηση για τον κόσμο 
του αύριο: 10-12 Μαΐου 2007  
 
Το Συμβούλιο των Ευρωπαϊκών Δήμων και 
Περιφερειών (CEMR), σε συνεργασία με την 
Κεντρική Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων 
Ελλάδος και το Δήμο της Ρόδου, 
διοργανώνουν διεθνές συνέδριο με θέμα τις 
Αδελφοποιήσεις Πόλεων, στη Ρόδο από τις 10 
έως 12 Μαΐου 2007.  
 
Στο συνέδριο θα συμμετέχουν εκατοντάδες 
εκπρόσωποι από ευρωπαϊκούς Δήμους και 
όργανα της ΕΕ προκειμένου να συζητήσουν 
θέματα όπως το ευρωπαϊκό πρόγραμμα 
"Ευρώπη για τους πολίτες", τη σημασία των 
αδελφοποιήσεων για την κοινωνική ένταξη  
και τη νεολαία, καθώς και το μέλλον των 
αδελφοποιήσεων. 
 

 
 
Περισσότερες πληροφορίες για το συνέδριο θα 
σταλούν στους Δήμους από την Ένωση 
Δήμων και θα είναι διαθέσιμες από την 
ιστοσελίδα της Ένωσης. 
 

Αιολική ενέργεια από  
τη θάλασσα 
 
Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας βρίσκονται 
όλο και περισσότερο στο επίκεντρο των 
συζητήσεων. Μια από τις βασικότερες τέτοιες 
πηγές αποτελεί αναμφισβήτητα η αιολική 
ενέργεια. Για κάποιο διάστημα, η αιολική 
ενέργεια θα εξακολουθεί να αξιοποιείται 
κυρίως στην ξηρά, όμως αναμφίβολα θα 
αναπτυχθούν στο μέλλον θαλάσσια πάρκα. 
 
Στα τέλη του 2005, αυτά αντιπροσώπευαν 
ποσοστό κατώτερο του 2% της 
εγκατεστημένης ισχύος στην ΕΕ. Η Ευρωπαϊκή 
Ένωση Αιολικής Ενέργειας (European Wind 
Energy Association — EWEA) προβλέπει ότι 
αυτή θα αντιπροσωπεύει το ένα τρίτο μέχρι το 
2020 και το 50% μέχρι το 2030. 

Σε πιο βραχυπρόθεσμη βάση, εκτιμάται ότι 
μέχρι το 2010 θα δημιουργηθούν θαλάσσια 
πάρκα που θα επιτύχουν ποσοστό 5 έως 10% 
της παραγωγής αιολικής ηλεκτρικής ενέργειας 
της ΕΕ. 
 

 
 
Τα θαλάσσια αιολικά πάρκα παρουσιάζουν το 
διπλό πλεονέκτημα ότι αξιοποιούν ανέμους 
μεγαλύτερης και προβλέψιμης ταχύτητας και 
αποφεύγουν πιθανή σύγκρουση συμφερόντων 
με τις άλλες χρήσεις γης.  
 
Η απόδοση της αιολικής ενέργειας είναι 
περίπου 40% υψηλότερη στη θάλασσα σε 
σχέση με την ξηρά. Αυτό σημαίνει ότι το 
κόστος παραγωγής ανά kWh θα είναι 
φθηνότερο με την αιολική ενέργεια.  
 
Όμως, σήμερα, η εγκατάσταση ενός 
θαλάσσιου αιολικού πάρκου αντιπροσωπεύει 
υψηλότερο κόστος, λόγω της κατασκευής 
θεμελίων, της σύνδεσης με το δίκτυο και των 
περισσότερο περίπλοκων συνθηκών 
εκμετάλλευσης και συντήρησης.  
 
Είναι, ωστόσο, σαφές ότι μεσοπρόθεσμα οι 
δυνατότητες μείωσης του κόστους θα είναι 
μεγαλύτερες στα θαλάσσια αιολικά πάρκα, 
διότι οι επιχειρήσεις δεν έχουν ακόμη 
αντιληφθεί όλες τις επιπτώσεις από τις 
οικονομίες κλίμακας ούτε έχουν αποκτήσει 
επαρκή τεχνογνωσία.  
 
Τα αποτελέσματα αυτά θα εμφανιστούν όταν 
η αγορά αυτή θα αρχίσει να αναπτύσσεται, 
δίνοντας λύσεις όχι μόνο για τα προβλήματα 
της ασφάλειας του εφοδιασμού, της 
κλιματικής αλλαγής και της υψηλής τιμής της 
ενέργειας, αλλά και συμβάλλοντας στη 
δημιουργία θέσεων απασχόλησης.  
 
Αυτό ισχύει κατεξοχήν για ορισμένες 
παράκτιες περιοχές που πλήττονται από την 
παρακμή των παραδοσιακών δραστηριοτήτων, 
όπως η αλιεία ή η ναυπηγική. 
 
Για περισσότερες πληροφορίες: 
http://www.ewea.org  
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Πρόταση ποινικοποίησης των 
περιβαλλ/κών παραβάσεων  
   
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπέβαλε στις 9 
Φεβρουαρίου πρόταση οδηγίας που εάν 
εγκριθεί θα υποχρεώσει τα κράτη μέλη να 
θεωρούν ως ποινικά αδικήματα ορισμένες 
σοβαρές ζημίες που προκαλούνται στο 
περιβάλλον και να διασφαλίζουν γι αυτές 
αποτελεσματική επιβολή κυρώσεων (η 
πρόταση μάλιστα καθορίζει ελάχιστες 
αναγκαίες κυρώσεις για τα «περιβαλλοντικά 
εγκλήματα»). 
  
Ο ορισμός των περιβαλλοντικών εγκλημάτων 
ποικίλλει σημαντικά από το ένα κράτος μέλος 
στο άλλο και σε πολλά κράτη μέλη τα επίπεδα 
κυρώσεων είναι ακατάλληλα. Στόχος της 
πρότασης της Επιτροπής είναι να διασφαλιστεί 
ένα ελάχιστο αναγκαίο επίπεδο προστασίας 
του περιβάλλοντος μέσω του ποινικού δικαίου 
σε ολόκληρη την ΕΕ.  
 
Με τα προτεινόμενα μέτρα, οι δράστες δεν θα 
μπορούν να επωφελούνται από τις σημαντικές 
διαφορές που υπάρχουν σήμερα μεταξύ των 
κρατών μελών. Με τον τρόπο αυτό, θα 
πάψουν πλέον να υφίστανται στην ΕΕ ασφαλή 
καταφύγια για το περιβαλλοντικό έγκλημα. 
  
Εάν η πρόταση εγκριθεί, τα 
κράτη μέλη θα υποχρεωθούν 
να διασφαλίσουν ότι μια 
σειρά δραστηριοτήτων (για 
παράδειγμα η παράνομη 
μεταφορά αποβλήτων και η 
παράνομη εμπορία ειδών που απειλούνται με 
εξαφάνιση ή η παράνομη εμπορία ουσιών που 
καταστρέφουν το όζον), οι οποίες 
απαγορεύονται ήδη από την κοινοτική ή την 
εθνική νομοθεσία, θα θεωρούνται ως ποινικά 
αδικήματα, όταν διαπράττονται εκ προθέσεως 
ή εκ βαρείας αμελείας.  
 
Στις περιπτώσεις ιδιαζόντως σοβαρών 
αδικημάτων που διαπράττονται εις βάρος του 
περιβάλλοντος, μεταξύ των οποίων 
περιλαμβάνονται τα αδικήματα που έχουν 
προκαλέσει το θάνατο ή σοβαρές σωματικές 
βλάβες προσώπων ή ουσιώδεις ζημίες στον 
αέρα, στο έδαφος, στο νερό, στα ζώα ή στα 
φυτά ή που έχουν διαπραχθεί στο πλαίσιο 
εγκληματικής οργάνωσης, τα κράτη μέλη 
πρέπει να διασφαλίσουν την επιβολή μέγιστης 
ποινής φυλάκισης πέντε ετών τουλάχιστον και 
χρηματικών ποινών τουλάχιστον 750.000 
ευρώ για τις εταιρίες.  
 

Eπικοινωνία με τη Γραμματεία 
της Ένωσης Δήμων Κύπρου 
 
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  
 
Άθως Γερμανός 
Τηλ.: 22 445170, germanos@ucm.org.cy 
 
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ / ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ 
 
• Χρίστος Χατζηγιάγκου  
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 
 
• Μαρία Μελετίου 
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 

 
• 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/Congress/default_en.asp  
 

• 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  
 

• 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/  

• 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  

  
 

 

 
 

http://www.ucm.org.cy 
 

Η ιστοσελίδα της Ένωσης Δήμων  

 


