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Συνεργασία Ένωσης Δήμων - ΕΤΕΚ

ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ

Η συνεργασία μεταξύ της ΕΔΚ και του ΕΤΕΚ
είναι εξαιρετκή και θα συνεχιστεί. Αυτό ήταν
το μήνυμα που προέκυψε από τη συνάντηση
μεταξύ του Προέδρου της ΕΔΚ, Δημήτρη
Κοντίδη, και αντιπροσωπείας του ΕΤΕΚ με
επικεφαλης τον Πρόεδρό του Χρίστο
Ευθυβούλου, η οποία πραγματοποιήθηκε στις 2
Σεπτεμβρίου στα γραφεία της Ένωσης Δήμων
Κύπρου στη Λευκωσία.

Τα οικονομικά των πιο πολλών δήμων είναι
πολύ βεβαρημένα. Χωρίς να παραγνωρίζονται
κάποιες πραγματικότητες δημοσιονομικών
επιλογών και πρακτικών, στις οποίες οι Δήμοι
οδηγήθηκαν μέσα από τις δυσκολίες που
κλήθηκε να υπερβεί η τοπική αυτοδιοίκηση,
είναι κοινώς αποδεκτό ότι η κρατική ενίσχυση
πρέπει να καταστεί πιο αποτελεσματική.

Οι ανάγκες που καλούνται οι δημοτικές αρχές
να ικανοποιήσουν αυξάνονται συνεχώς
Κατά τη διάρκεια της συνάντησης έγινε
απαιτώντας τεράστια κονδύλια, τα οποία
συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων σε θέματα
άλλως πως θα έπρεπε να διοχετευτούν από την
κοινού ενδιαφέροντος όπως είναι:
κεντρική εκτελεστική εξουσία. Κάθε πρόσθετο
έργο
που καλούνται να επιτελέσουν οι Δήμοι
• Οι εξελίξεις στη διαδικασία ενοποίησης των
ισοδυναμεί με μία ευθύνη λιγότερη για την
δημοτικών τεχνικών υπηρεσιών και η
κεντρική εκτελεστική εξουσία.
δημιουργία περιφερειακών αρχών
•

•
•

Ο εκσυγχρονισμός των διαδικασιών
πολεοδομικής και οικοδομικής
αδειοδότησης και η ανάγκη βελτίωσης των
σχετικών ελέγχων ανάπτυξης
Η ανάγκη για έλεγχο καταλληλότητας
παλαιών κτηρίων
Το ζήτημα χωροθέτησης των κεραιών
κινητής τηλεφωνίας

Λόγω της σημαντικότητας των θεμάτων
που εγέρθηκαν αποφασίσθηκε η συνέχιση
της συζήτησης σε νέα σύσκεψη στο
εγγύς μέλλον.

Στιγμιότυπο από τη συνάντηση με το ΕΤΕΚ

Με τον ίδιο λοιπόν τρόπο και στον ανάλογο
βαθμό που οι υποχρεώσεις ορθώς
μετακυλύονται από την κεντρική εξουσία
στην τοπική, βάσει και της αρχής της
επικουρικότητας, θα πρέπει συνεχώς να
αυξάνεται και η οικονομική συνεισφορά
του κράτους προς τους Δήμους. Η ήδη
αυξητική τάση ροής κρατικών κονδυλιών δεν
νοείται να είναι ανεπαίσθητη. Για την ώρα, το
άνοιγμα της ψαλίδας αδικεί τους Δήμους και
οδηγεί στην ανακύκλωση και επιδείνωση των
οικονομικών προβλημάτων.
Η πρόσφατη απόφαση του Υπουργικού
Συμβουλίου για ενοποίηση των χρεών των
δήμων και σύναψη νέου δανείου ύψους 150 εκ.
λιρών με εγγυήσεις του κράτους είναι κίνηση
προς την ορθή κατεύθυνση. Πρέπει όμως να
συνοδευτεί και με γενναία αύξηση του
ποσοστού της κρατικής χορηγίας, ώστε
σύντομα το ποσοστό αυτό να φθάσει
το 4% των κρατικών φορολογικών εσόδων
που είναι η δέσμευση της τωρινής
Κυβέρνησης της Δημοκρατίας.

ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΝΕΑ ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ
Το μέλλον της πολιτικής συνοχής

κράτη μέλη έχουν προθεσμία δύο μηνών για να
απαντήσουν προτού συνεχιστεί η διαδικασία.

Η πολιτική συνοχής αποτελεί το δεύτερο
μεγαλύτερο κονδύλιο (μετά από την κοινή
αγροτική πολιτική) στον προϋπολογισμό
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αποτελώντας
περίπου το 35% των συνολικών δαπανών.

Πορεία επικύρωσης του Συντάγματος
της Ευρώπης

Με τις επερχόμενες δημοσιονομικές
προοπτικές της περιόδου 2007-2013 να
πλησιάζουν, η Επιτροπή έχει προτείνει όπως
η πολιτική συνοχής στραφεί κυρίως προς
την οικονομική ανάπτυξη (στρατηγική της
Λισσαβώνας) και τη βιώσιμη ανάπτυξη
(στρατηγική του Γκέτεμπουργκ).
Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο
εξετάζουν τις σχετικές προτάσεις και οι
διαπραγματεύσεις βρίσκονται στο
αποκορύφωμά τους, με μία τελική απόφαση
να πρέπει -κατά πολλούς- να ληφθεί πρίν από
το τέλος του 2005. Σε αυτήν την περίπτωση,
τα ακόλουθα βήματα θα είναι τα εξής:
• Τέλος 2005: λήψη σχετικής απόφασης
• Τέλος 2006: η τρέχουσα γενιά
προγραμμάτων τερματίζεται,
• Αρχές 2007: η νέα γενεά προγραμμάτων
εγκαινιάζεται

Αιτιολογημένες γνώμες σχετικά με τις
άδειες κυκλοφορίας οχημάτων
Στα μέσα Ιουλίου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή
απέστειλε αιτιολογημένες γνώμες στη Δανία,
το Λουξεμβούργο, την Πορτογαλία, την Κύπρο
και την Τσεχική Δημοκρατία, επειδή
παρέλειψαν να μεταφέρουν στην εθνική τους
νομοθεσία την ευρωπαϊκή νομοθεσία σχετικά
με τη θέσπιση εναρμονισμένων αδειών
κυκλοφορίας (ταξινόμηση) οχημάτων.
Η νομοθεσία αυτή συμβάλλει στη βελτίωση
της οδικής ασφάλειας καθιστώντας δυνατό τον
έλεγχο της ικανότητας του οδηγού να οδηγεί
συγκεκριμένη κατηγορία οχημάτων. Βελτιώνει
επίσης την ορθή λειτουργία της εσωτερικής
αγοράς οδικών μεταφορών, επειδή εναρμονίζει
τις άδειες κυκλοφορίας.
Η αιτιολογημένη γνώμη αποτελεί το δεύτερο
στάδιο της διαδικασίας επί παραβάσει και τα

Πολλές ήταν οι συζητήσεις που ακολούθησαν
(και προηγήθηκαν) των δύο απορριπτικών
δημοψηφισμάτων για το περίφημο πλέον
«Σύνταγμα της Ευρώπης».
Το μέλλον του κειμένου είναι -σύμφωνα με
τους περισσότερους αναλυτές- μεταίωρο. Ποιο
είναι όμως το παρόν του κειμένου;
Παραθέτουμε εδώ ένα συνοπτικό πίνακα των
όσων έχουν μέχρι σήμερα λάβει χώρα:
Κράτος –
Μέλος
Αυστρία
Βέλγιο
Γαλλία
Γερμανία
Δανία
Ελλάδα
Εσθονία
Ην. Βασίλειο
Ιρλανδία
Ισπανία
Ιταλία
Κύπρος
Λετονία
Λιθουανία
Λουξεμβούργο
Μάλτα
Ολλανδία
Ουγγαρία
Πολωνία
Πορτογαλία
Σλοβακία
Σλοβενία
Σουηδία
Τσεχική
Δημοκρατία
Φινλανδία

Διαδικασία Ημερομηνία
Επικύρωσης Επικύρωσης
Κοινοβούλιο
Κοινοβούλιο
Δημοψήφισμα
(απορριπτικό)
Κοινοβούλιο
Δημοψήφισμα
Κοινοβούλιο
Κοινοβούλιο
Δημοψήφισμα
Δημοψήφισμα
Δημοψήφισμα
& Γερουσία
Κοινοβούλιο
Κοινοβούλιο
Κοινοβούλιο
Κοινοβούλιο
Δημοψήφισμα
Κοινοβούλιο
Δημοψήφισμα
(απορριπτικό)
Κοινοβούλιο
Δημοψήφισμα
Δημοψήφισμα
Κοινοβούλιο
Κοινοβούλιο
Κοινοβούλιο
Δημοψήφισμα

25.05.2005
19.05.2005
29.05.2005
27.05.2005
(αναβλήθηκε)
19.04.2005
(ματαιώθηκε)
(αναβλήθηκε)
20.02.2005
& 18.05.2005
25.01.2005
30.06.2005
2.06.2005
11.11.2004
10.07.2005
06.07.2005
1.07.2005
20.12.2004
(αναβλήθηκε)
(αναβλήθηκε)
11.05.2005
01.02.2005
(αναβλήθηκε)

Κοινοβούλιο

Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα:
http://europa.eu.int/constitution/ratification_en.
htm

ΤΟΠΙΚΑ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΝΕΑ
Συνεδρίαση της RELEX στην Πάφο
Συνεδρίαση της επιτροπής εξωτερικών
σχέσεων (RELEX) της Επιτροπής των
Περιφερειών πραγματοποιήθηκε στις
15 Σεπτεμβρίου στην Πάφο. Η Συνεδρίαση
πραγματοποιήθηκε μετά από πρόσκληση του
Δημάρχου Πάφου κ. Φειδία Σαρίκα και με
τη συνεισφορά της Ένωσης Δήμων Κύπρου.
Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης
συζητήθηκαν δίαφορα θέματα που άπτονται
του ενδιαφέρονtος των συνεχών εργασιών
της Επιτροπής, καθώς και θέματα ειδικού
ενδιαφέροντος για την Κύπρο, όπως «η
συνεισφορά της Τοπικής Αυτοδιοίκησης
στις πολυπολιτισμικές κοινωνίες –
η προοπτική επανένωσης της Κύπρου».
Κατά την εναρκτήρια τελετή της Συνεδρίας,
χαιρετισμούς απήφθηναν: ο Πρώτος
Αντιπρόεδρος της RELEX κ. Παλαιολόγος,
ο Δήμαρχος Πάφου κ. Σαρίκας, ο Υπουργός
Εσωτερικών κ. Χρίστου, καθώς και ο
Δήμαρχος Λεμεσσού και Πρόεδρος της
Ένωσης Δήμων Κύπρου κ. Κοντίδης.
Κατά το χαιρετισμό του, ο κ. Κοντίδης
αναφερόμενος στο ρόλο της Τοπικής
Αυτοδιοίκησης τόνισε: «Οι εμπειρίες μας,
η εμπλοκή μας στις διαδικασίες, η ιδια η αρχή
της επικουρικότητας μας καταστούν όχι μόνο
χρήσιμους αλλά και απαραίτητους κρίκους
στη διαδικασία της Ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης
(…) Η Ένωση Δήμων Κύπρου ενισχύει
ιδιαίτερα το τελευταίο διάστημα τους
δεσμούς και τη συνεργασία της με την
Επιτροπή των Περιφερειών και είμαστε
βέβαιοι ότι και αυτή η συνάντηση θα
αποτελέσει ένα ακόμη θετικό βήμα
σ’αυτήν την κατεύθυνση».
Κατά τη διάρκεια της συνεδρίας, ο κ. Σαρίκας
τόνισε τη σημασία της οργάνωσης της
συνεδρίας στην Κύπρο, υπογραμμίζοντας ότι
το γεγονός αυτό «παρέχει μια εξαιρετική
ευκαιρία για τα μέλη της ΕτΠ να ενημερωθούν
σφαιρικά για την πολιτική κατάσταση στην
Κύπρο (ενώ παράλληλα) ενδυναμώνει και
προάγει την αίσθηση του Κυπρίου πολίτη ότι
συμμετέχει ενεργά στη διαμόρφωση του
Ευρωπαϊκού γίγνεσθαι».

«Οι τοπικές αρχές της Κύπρου αλλά και της
Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν μπορούν να δεχθούν
την ύπαρξη διαχωριστικής γραμμής στο έδαφος
της Ευρωπαϊκής Ένωσης» τόνισε στη συνέχεια
ο κ. Παλαιολόγος, εκφράζοντας κατ'αυτόν τον
τρόπο τη λύπη του για το γεγονός ότι η νήσος
παραμένει χωρισμένη ακόμη και μετά την
προσχώρησή της στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Από την πλευρά του ο κ. Σκορδής σημείωσε
πως «Εληνοκύπριοι και Τουρκοκύπριοι
συζητούμε και προσπαθούμε να βρούμε λύσεις
στις κοινές ανησυχίες και προβλήματά μας, όχι
μόνο τα καθημερινά αλλά κυρίως υπό την
προοπτική να επιστρέψουμε πίσω στην
αγαπημένη μας πόλη».
Σε παρέμβασή του, ο Αντιπρόεδρος της
Ένωσης Δήμων Κύπρου κ. Μέσης θύμισε ότι
«Η Τοπική Αυτοδιοίκηση σηκωνει το βάρος
των σημαντιότερων καθημερινών
προβλημάτων, χωρις ταυτόχρονα να έχει τις
ανάλογες αρμοδιότητες. Και αυτό είναι κάτι το
οποίο πρέπει να αλλάξει, ιδιαίτερα σε θέματα
γενικής πολιτικής που αφορούν μέτρα και
πρωτοβουλίες ειρηνικής συμβίωσης σε
μια πολυπολιτισμική κοινωνία».
Τέλος σε παρέμβασή της η κα Μπακογιάννη,
Δήμαρχος της Αθήνας υπογράμμισε πως :
«Η Επιτροπή των Περιφερειών και οι τοπικές
αρχές διαδραματίζουν σοβαρό ρόλο στο να
φέρουν τους πολίτες κοντύτερα». «Το
πρόβλημα του διαχωρισμού της Κύπρου πρέπει
να επιλυθεί με την υποστήριξη της ΕΕ» τόνισε.
H συνεδρία υπήρξε επιτυχής και τα
αποτελέσματά της κρίνονται απολύτως θετικά.
Το ίδιο βράδυ, η Ένωση Δήμων Κύπρου
παρέθεσε δείπνο προς τιμήν όλων των
συνέδρων, κατά το οποίο ο κ. Μέσης εξέφρασε
την ικανοποίηση της Ένωσης Δήμων για την
πραγματοποίηση της συνεδρίας αυτής στην
Κύπρο και διαβεβαίωσε για τη βούληση της
Ένωσης Δήμων να αναπτύξει τη συνεργασία
της με την Επιτροπή των Περιφερειών.
Όσοι επιθυμούν να γίνουν συνδρομητές στα
ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΝΕΑ παρακαλούνται να
αποστείλουν τα στοιχεία της ταχυδρομικής
ή ηλεκτρονικής τους διεύθυνσης στην
Ένωση Δήμων Κύπρου.

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.int/comm/index_el.htm#
• Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής 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.eu.int/el/
• Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
http://www.europarl.eu.int/home/default_el.htm
Γραφεία Κύπρου
Τηλ: +357 22 46 06 94
Φαξ: +357 22 76 77 33
e-mail: epnicosia@europarl.eu.int
http://www.europarl.eu.int/nicosia

• Νομοθεσία της ΕΕ
http://europa.eu.int/eur-lex/el/index.html
• Επίσιμη Εφημερίδα
http://europa.eu.int/eurlex/lex/JOIndex.do?ihmlang=el
• Δίκτυο πληροφόρησης για την ΕΕ
http://europa.eu.int/europedirect/index_el.htm
• Ιστορία των Ευρωκυπριακών σχέσεων
http://europa.eu.int/comm/enlargement/cyprus/
• Ενταξιακή πορεία της Τουρκίας
http://europa.eu.int/comm/enlargement/turkey/
• Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
http://curia.eu.int/el/index.htm
• Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή
http://www.esc.eu.int/pages/intro_el.htm
• Σύνοψη της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας
http://europa.eu.int/scadplus/scad_el.htm
• Αναζήτηση προσφορών ΕΕ
http://europa.eu.int/comm/europeaid/cgi/frame12
.pl
• Πρόγραμμα EQUAL
http://europa.eu.int/comm/employment_social/eq
ual/index_en.cfm
• Πρόγραμμα Interreg
http://europa.eu.int/comm/regional_policy/interr
eg3/index_en.htm
• Ευρωμεσογειακή συνεργασία - MEDA
http://europa.eu.int/comm/external_relations/eur
omed/meda.htm
• Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος
http://europa.eu.int/comm/dgs/environment/index_
el.htm

