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ΕΠΙΤΥΧΗΣ Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΙΣ ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ
Ιδιαίτερα θετική ήτο η εκπαιδευτική
επίσκεψη Αντιπροσωπείας της Ενωσης
Δήμων Κύπρου αποτελούμενης από
Δημάρχους, Δημοτικούς Συμβούλους,
Δημοτικούς Γραμματείς και Λειτουργούς
που πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες
από τις 17 μέχρι τις 20 Απριλίου.
Η επίσκεψη πραγματοποιήθηκε με την
υποστήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
(μέσω του Τμήματος Επισκέψεων και
Σεμιναρίων του Κυπριακού Τομέα) με στόχο
την εξοικείωση με το περιβάλλον των
Βρυξελλών και διοργανώθηκε από το εκεί
Γραφείο της Ενωσης Δήμων.
Κατά την επίσκεψη, η Αντιπροσωπεία είχε

συναντήσεις στο Ευρωπαϊκό
(συνέχεια στη σελίδα 2)

Κοινοβούλιο,

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΑΣ
Η προστασία και βελτίωση του Περιβάλλοντος αποτελεί, ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια, μία
από τις πιο ψηλές προτεραιότητες των σύγχρονων κρατών αλλά και κορυφαίων διεθνών
οργανισμών όπως τα Ηνωμένα Έθνη και η Ευρωπαϊκή Ένωση.
Βέβαια, παρά το γεγονός ότι όλοι αντιλαμβάνονται την ανάγκη για προστασία του
Περιβάλλοντος και συχνά πυκνά εκδίδονται σχετικά ψηφίσματα και διακηρύξεις, στην
πραγματικότητα αυτά που γίνονται, αν και είναι πολλά, δεν είναι επαρκή για να διαφυλάξουν
αποτελεσματικά το περιβάλλον μας. Φαίνεται, τελικά, ότι τα μεγάλα οικονομικά συμφέροντα
κάποιων κρατών και κάποιων οικονομικών κολοσσών στον πλανήτη μας, είναι τόσο ισχυρά
που μπορούν να μην επιτρέπουν να γίνουν όλα όσα θα μπορούσαν να γίνουν.
Όμως ανεξάρτητα από ότι συμβαίνει διεθνώς, για την περίπτωση της δικής μας πατρίδας θα
πρέπει να τονιστεί ότι το μικρό μέγεθος της Κύπρου αλλά και η κατάσταση που έχει
δημιουργηθεί με την τουρκική εισβολή του 1974, επιβάλλουν να είμαστε, ως κοινωνία, πολύ
πιο δραστήριοι και ενεργοί στον τομέα του Περιβάλλοντος. Η επισήμανση αυτή γίνεται γιατί
αντί να συμβαίνει αυτό, παρατηρείται το φαινόμενο να καταβάλλεται από κάποιους στην
Κύπρο σαφής προσπάθεια να αποφευχθεί η εφαρμογή επιβαλλόμενων μέτρων για την
προστασία του Περιβάλλοντος που είμαστε υποχρεωμένοι να εφαρμόσουμε λόγω του ότι
είμαστε μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Και αυτό ενώ θα έπρεπε να προσπαθούμε να επιβάλλουμε και πρόσθετα μέτρα, πέραν από
αυτά που είμαστε υποχρεωμένοι ως κράτος μέλος της Ε.Ε., αφού πολλές από τις
δραστηριότητές που είναι επιτρεπόμενες σε ένα μεγάλο εδαφικά κράτος της Ε.Ε. ίσως να μην
είναι και τόσο σοφό να αναπτύσσονται στην ίδια έκταση σε ένα μικρό εδαφικά κράτος όπως η
Κύπρος. Τα παραδείγματα είναι αρκετά αλλά σκοπός του παρόντος Σημειώματος δεν είναι να
αναφερθεί στις δραστηριότητες που γίνεται αναφορά πιο πάνω, αλλά απλά να προβληματίσει
για την ανάγκη περισσότερης ευαισθησίας στο ζωτικό θέμα του Περιβάλλοντος.
Δ.Ν.
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Επιτυχής η Εκπαιδευτική
Επίσκεψη στις Βρυξέλλες

Ετήσια έκθεση 2006 για τα
επικίνδυνα προϊόντα

(Συνέχεια από τη σελίδα 1) την Επιτροπή
των Περιφερειών και τη Γενική Διεύθυνση
Περιφερειακής Πολιτικής της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής.

Η βελτιωμένη συνεργασία, σε ολόκληρη την
ΕΕ, μεταξύ των τελωνειακών αρχών είχε ως
αποτέλεσμα να αυξηθεί ο αριθμός των
επικίνδυνων προϊόντων που απομακρύνθηκαν
από την αγορά της ΕΕ το περασμένο έτος.
Η
ετήσια
έκθεση
για
τα
επικίνδυνα
καταναλωτικά
προϊόντα
(RAPEX)
που
δημοσιεύθηκε στις 19 Απριλίου από την
Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποδεικνύει ότι τα
παιχνίδια κατέλαβαν τη θέση των ηλεκτρικών
συσκευών στην κατηγορία των πλέον
κοινοποιούμενων προϊόντων.

Επίσης, κατά τη δεύτερη μέρα της επίσκεψης
οργανώθηκε σεμινάριο για ευρωπαϊκά θέματα
στα νέα γραφεία της Ένωσης Δήμων στις
Βρυξέλλες, στο οποίο συμμετείχαν ως
ομιλητές εκπρόσωποι από το Ευρωπαϊκό
Συμβούλιο Δήμων και Περιφερειών, τη Γενική
Διεύθυνση Περιβάλλοντος της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής, την Επιτροπή των Περιφερειών, το
Γραφείο Βρυξελλών της Περιφέρειας της
Βαλένθια
και
τη
Γενική
Διεύθυνση
Εκπαίδευσης και Πολιτισμού της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής.
Κατά τη διάρκεια των συναντήσεων αυτών, τα
μέλη της Αντιπροσωπείας γνώρισαν καλύτερα
τους οργανισμούς που επισκέφθηκαν και
είχαν τη δυνατότητα να συζητήσουν με
πολιτικούς και εμπειρογνώμονες για τις
τελευταίες εξελίξες σε ευρωπαϊκό επίπεδο σε
θέματα
ευρωπαϊκών
προγραμμάτων
και
χρηματοδοτήσεων,
διδυμοποιήσεων,
διαρθρωτικών ταμείων και πολιτικής συνοχής,
καθώς και τις τάσεις στην Ευρώπη για θέματα
αποβλήτων και θέματα πολιτισμού.

Η Κίνα αναφέρεται ως χώρα καταγωγής στις
μισές περίπου περιπτώσεις κοινοποίησης (440
κοινοποιήσεις, δηλ. 48%).
Συνολικά, πέρσι αναφέρθηκαν μέσω του
συστήματος RAPEX περιοριστικά μέτρα για
924
επικίνδυνα
προϊόντα,
έναντι
701
προϊόντων το 2005 –κάτι που συνιστά άνοδο
κατά 32%.

Μέσω
του
συστήματος
RAPEX,
του
συστήματος έγκαιρης προειδοποίησης για τα
μη εδώδιμα καταναλωτικά προϊόντα, οι
εθνικές αρχές κοινοποιούν στην Επιτροπή τα
προϊόντα που παρουσιάζουν σοβαρό κίνδυνο
για την υγεία και την ασφάλεια των
καταναλωτών, με εξαίρεση τα τρόφιμα, τα
φάρμακα και τα ιατροτεχνολογικά βοηθήματα.
Αυτά τα στοιχεία κοινοποιούνται άμεσα σε
όλες τις άλλες εποπτικές αρχές σε 30
ευρωπαϊκές χώρες και, στη συνέχεια, η
πώληση
των
επικίνδυνων
προϊόντων
απαγορεύεται ή περιορίζεται.
Η Επιτροπή ζητεί τη μεγαλύτερη συμμετοχή
όλων των κρατών μελών της ΕΕ, την
καταβολή προσπαθειών από κοινού με τις
εθνικές εποπτικές και τελωνειακές αρχές
καθώς και μεταξύ των αρχών αυτών, και τη
συνεργασία με τρίτες χώρες ώστε να γίνει το
σύστημα αυτό ακόμα πιο αποτελεσματικό.

Από την επίσκεψη στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
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Η έκθεση RAPEX για το 2006 είναι διαθέσιμη
στη διεύθυνση: http://ec.europa.eu/rapex
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Η Επίτροπος κα Danuta
Hübner στην Κύπρο

04/2007

Η Επίτροπος και ο Πρόεδρος αντάλλαξαν
απόψεις σχετικά με την κατάσταση που
επικρατεί σήμερα στην Ένωση και συζήτησαν
την προετοιμασία της Κύπρου για την
εισαγωγή του ευρώ.

Η αρμόδια Επίτροπος για την
περιφερειακή
πολιτική,
κα
Danuta Hübner, πρόσφατα
πραγματοποίησε την πρώτη
της επίσημη επίσκεψη στην
Κύπρο,
και
συναντήθηκε
μεταξύ άλλων με τον Πρόεδρο
της Δημοκρατίας κ. Τάσσο
Παπαδόπουλο.

Η Επίτροπος υπογράμμισε επίσης την ευκαιρία
που δίνεται στην Κύπρο να αποκομίσει οφέλη
από την πολιτική συνοχής, η οποία θα
ενισχύσει
την
ανταγωνιστικότητα
της
κυπριακής οικονομίας και θα τη βοηθήσει να
φθάσει στο επίπεδο των πιο αποδοτικών
οικονομιών της Ευρώπης.

Η
Επίτροπος
τόνισε
τη
σημασία
της
προσχώρησης της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή
Ένωση και υπογράμμισε ότι η νέα ευρωπαϊκή
πολιτική συνοχής θα συμβάλει ώστε να
επιτευχθούν
μεγαλύτερη
ανάπτυξη
και
καλύτερης ποιότητας θέσεις απασχόλησης
στην κυπριακή οικονομία.

Τη Δευτέρα, 16 Απριλίου, στις συνομιλίες που
είχε με τον Υπουργό Οικονομικών κ. Σαρρή, η
κα Hübner εξέφρασε την ικανοποίησή της για
τις
προσπάθειες
που
καταβάλλουν
οι
κυπριακές
αρχές
να
βελτιώσουν
την
αποτελεσματικότητα της εφαρμογής της
πολιτικής συνοχής.

Η Επίτροπος συναντήθηκε επίσης με τον
Υπουργό Οικονομικών, κ. Μιχάλη Σαρρή, με
τον οποίο συζήτησε για τις προτεραιότητες της
κυπριακής κυβέρνησης όσον αφορά την
εφαρμογή πολιτικών την περίοδο 2007-2013.

Τόνισε επίσης ότι λόγω της μεγάλης αύξησης
των διαθέσιμων ποσών για επενδύσεις τα
επόμενα έτη, θα χρειαστούν περαιτέρω
προσπάθειες για τη δημιουργία μιας σειράς
έργων καλής ποιότητας.

Στη Λεμεσό η Επίτροπος μίλησε επίσης σε
διάσκεψη για τις ΜΜΕ που οργάνωσε το
Κυπριακό
Εμπορικό
και
Βιομηχανικό
Επιμελητήριο.

Η κα Hübner μίλησε επίσης στη διάσκεψη που
οργάνωσε
το
Κυπριακό
Εμπορικό
και
Βιομηχανικό
Επιμελητήριο
με
θέμα
«Διαρθρωτικά Ταμεία 2007-2013, Ευκαιρίες
για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις».

Η Επίτροπος τέλος επισκέφθηκε και διάφορα
ευρωπαϊκά έργα αστικής ανάπλασης και
μεταφορών στη Λευκωσία και τη Λεμεσό.
Σκοπός της επίσκεψης της Επιτρόπου κας
Hübner στην Κύπρο ήταν να εκτιμηθεί η
πρόοδος που έχει σημειωθεί στην εφαρμογή
της πολιτικής συνοχής μετά το 2004 και
παράλληλα
να
ολοκληρωθούν
οι
προετοιμασίες για την προγραμματική περίοδο
2007-2013.
«Κατά
τις
διαπραγματεύσεις
με
την
κυβέρνηση
της
Κύπρου
η
Επιτροπή
διαπίστωσε ότι οι δύο πλευρές συμφωνούν
ουσιαστικά σε όλα τα θέματα. Είμαι
πεπεισμένη ότι τις επόμενες ημέρες θα
εγκρίνουμε επισήμως τη στρατηγική της
Κύπρου για την εφαρμογή της πολιτικής
συνοχής» δήλωσε η κα Hübner.
Στη συνάντησή της με τον Πρόεδρο κ.
Παπαδόπουλο η κα Hübner τόνισε τη σημασία
της
προσχώρησης
της
Κύπρου
στην
Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η ομιλία της επικεντρώθηκε στο ρόλο που
διαδραματίζουν οι ΜΜΕ στην Κύπρο και στην
ανάγκη να ενισχυθεί η συνεργασία μεταξύ
των εταιρειών έτσι ώστε να μπορέσουν οι
μικρότερες επιχειρήσεις να εισέλθουν στις
ευρωπαϊκές αγορές.
Η Επίτροπος στήριξε την προσέγγιση που
ακολούθησε η κυπριακή κυβέρνηση για
διαφοροποίηση του τουριστικού τομέα μέσω
της δημιουργίας νέων τουριστικών προϊόντων,
η οποία αναμένεται να συμβάλει επίσης στην
αναζωογόνηση πολλών αγροτικών περιοχών.
Τέλος η Επίτροπος ξεναγήθηκε στο ιστορικό
κέντρο της Λευκωσίας όπου σταμάτησε στην
οδό Λήδρας και επισκέφθηκε διάφορα
ευρωπαϊκά έργα αστικής ανάπλασης και
δημόσιας συγκοινωνίας. Οι Τοπικές Αρχές
παρουσίασαν τέλος στην Επίτροπο σχέδια για
το
Κυπριακό
Πολιτιστικό
Κέντρο,
μια
επένδυση
που
είναι
πιθανόν
να
συγχρηματοδοτηθεί από την πολιτική συνοχής
τη νέα περίοδο 2007-2013.
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Η Πολιτική Συνοχής
και η Κύπρος
Τα τελευταία χρόνια, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή
ανέπτυξε στενή συνεργασία με τις εθνικές
αρχές προκειμένου να εξασφαλίσει ότι η
προετοιμασία της νέας πολιτικής συνοχής,
πρώτον, θα ολοκληρωθεί έγκαιρα, έτσι ώστε
τα νέα προγράμματα να ξεκινήσουν το 2007,
και, δεύτερον, θα συμβάλει κατά τον πιο
αποτελεσματικό τρόπο στην οικονομική και
κοινωνική ανάπτυξη της χώρας.
Κάθε κράτος μέλος καταρτίζει τη στρατηγική
του για την εφαρμογή της πολιτικής συνοχής
την προγραμματική περίοδο 2007-2013, μια
στρατηγική που είναι γνωστή ως εθνικό
στρατηγικό πλαίσιο αναφοράς (ΕΣΠΑ).
Το έγγραφο αυτό συνδέεται με τους στόχους
της ανάπτυξης και της απασχόλησης μέσω
των εθνικών προγραμμάτων μεταρρυθμίσεων
στα οποία τα κράτη μέλη περιγράφουν
συγκεκριμένα μέτρα εκσυγχρονισμού των
οικονομιών
τους,
σύμφωνα
με
την
ανανεωμένη στρατηγική της Λισαβόνας.
Κατά την κατάρτιση των ΕΣΠΑ, όλα τα κράτη
μέλη πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τις
κοινοτικές κατευθυντήριες γραμμές για την
περίοδο 2007-2013 οι οποίες δίνουν ιδιαίτερη
έμφαση στην καινοτομία, την έρευνα και την
τεχνολογική ανάπτυξη, την κοινωνία της
πληροφορίας,
την
προστασία
του
περιβάλλοντος,
τις
ανανεώσιμες
πηγές
ενέργειας και τη δημιουργία περισσότερων και
καλύτερων θέσεων απασχόλησης.
Κατά την περίοδο 2004-2006 συνολική
επιχορήγηση της ΕΕ ύψους 103 εκατομμυρίων
ευρώ ήταν διαθέσιμη στην Κύπρο στο πλαίσιο
του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής
Ανάπτυξης (28 εκατομμύρια ευρώ), του
Ευρωπαϊκού
Κοινωνικού
Ταμείου
(21
εκατομμύρια ευρώ) και του Ταμείου Συνοχής
(54 εκατομμύρια ευρώ).
Την περίοδο 2007-2013 τα ποσά αυτά θα
αυξηθούν
κατά
τρεις
φορές
περίπου
αγγίζοντας το συνολικό ποσό των 640
εκατομμυρίων ευρώ για την επταετή περίοδο.
Από το συνολικό αυτό ποσό, 308 εκατομμύρια
ευρώ διατίθενται από το ΕΤΠΑ, 120
εκατομμύρια ευρώ από το ΕΚΤ και 212
εκατομμύρια ευρώ από το Ταμείο Συνοχής.
Η Επιτροπή αναμένεται να εγκρίνει το εθνικό
στρατηγικό πλαίσιο αναφοράς της Κύπρου με
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απόφαση που θα εκδώσει σε λίγες εβδομάδες.
Το φάσμα πολιτικών που προτείνει η κυπριακή
κυβέρνηση συνάδει με τις προτεραιότητες που
έχει θέσει η Επιτροπή και δίνει ιδιαίτερη
προσοχή στις απαραίτητες επενδύσεις για
υποδομή περιβάλλοντος, ανανεώσιμες πηγές
ενέργειας,
ιδιαίτερα
τη
φωτοβολταϊκή
ενέργεια, καθώς και για τους τομείς της
έρευνας, της ανάπτυξης και της καινοτομίας.
Περισσότερες πληροφορίες διατίθενται στον
ακόλουθο
ιστοχώρο:
http://ec.europa.eu/regional_policy/index_en.htm

Νέα Αρχή για το Γραφείο του
Πανεπιστημίου Κύπρου στις
Βρυξέλλες
Το Γραφείο του Πανεπιστημίου Κύπρου στις
Βρυξέλλες μεταφέρθηκε πρόσφατα σε νέο
χώρο γραφείων. Το Γραφείο συστεγάζεται στο
κτίριο της περιφέρειας του West Midlands
(HB) και έχει στελεχωθεί με νέα προσοντούχο
Λειτουργό η οποία προωθεί την αναβάθμιση
της λειτουργίας και προσφοράς του Γραφείου.
Το Γραφείο ιδρύθηκε το 2004 ως επέκταση
της Υπηρεσίας Έρευνας Διεθνών και Δημοσίων
Σχέσεων του Πανεπιστημίου Κύπρου στην
καρδιά λήψης αποφάσεων της Ευρωπαϊκής
Ένωσης με σκοπό την παροχή έγκαιρης και
ολοκληρωμένης πληροφόρησης προς την
ακαδημαϊκή κοινότητα, καθώς και υποστήριξή
της ώστε να αξιοποιηθούν αποτελεσματικά οι
ευκαιρίες χρηματοδότησης που προσφέρονται
από
την
Ε.Ε.
και
να
αναπτυχθούν
συνεργασίες.
Περισσότερες πληροφορίες για τη δράση του
Γραφείου του Πανεπιστημίου Κύπρου στις
Βρυξέλλες μπορούν να ληφθούν από τη νέα
Λειτουργό
του
Γραφείου
κα.
Ροζμαρί
Στρεβινιώτη.
Στοιχεία επικοινωνίας:
Τηλ. +32 (0) 2 238 10 44
Φαξ: + 32(0) 2 740 27 20
Ε-mail: strevinioti.r@ucy.ac.cy
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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Πρώτη επέτειος του
διαδικτυακού χώρου «.eu»

Τελική πολιτική συμφωνία
για το LIFE+

Στις 7 Απριλίου θα εορταστεί η πρώτη
επέτειος της διάθεσης του διαδικτυακού
χώρου της Ευρώπης «.eu» στο κοινό. Μέχρι
σήμερα, πάνω από 2,5 εκατ. ονομάτων χώρου
έχουν καταχωρηθεί, αριθμός που καθιστά τον
«.eu» τον τρίτο πιο δημοφιλή χώρο ανωτάτου
επιπέδου [top level domain (TLD)] στην
Ευρώπη και τον έβδομο πιο δημοφιλή σε
παγκόσμιο επίπεδο.

Τελική πολιτική συμφωνία επετεύχθη από το
Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις
3 Απριλίου όσον αφορά το νέο οικονομικό
μέσο «LIFE+» για το περιβάλλον.

Με
αύξηση
ποσοστού
17%
των
καταχωρήσεων
κατά
τη
διάρκεια
των
προηγούμενων πέντε μηνών, ο «.eu» είναι
επίσης ένας από τους χώρους ανωτάτου
επιπέδου με την ταχύτερη ανάπτυξη στο
διαδίκτυο. Σήμερα, σχεδόν 80% όλων των
ονομάτων χώρου «.eu» οδηγούν σε έναν
λειτουργικό δικτυακό χώρο ή σε πάροχο
υπηρεσιών ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Το LIFE+ θα συμβάλει στην απλοποίηση
εντάσσοντας ευρύ φάσμα ήδη υφιστάμενων
περιβαλλοντικών προγραμμάτων και μέσων σε
ένα και μοναδικό πλαίσιο. Το LIFE+ θα
αντιμετωπίσει
τους
τέσσερις
τομείς
προτεραιότητας του Έκτου Προγράμματος
Δράσης για το Περιβάλλον (6ο ΠΔΠ που
καλύπτει την περίοδο 2002-2012) – ήτοι την
αλλαγή του κλίματος, τη φύση και τη
βιοποικιλότητα, την υγεία και την ποιότητα
της ζωής, τους φυσικούς πόρους και τα
απόβλητα καθώς και τις επτά θεματικές
στρατηγικές του προγράμματος.
Το νέο πρόγραμμα χωρίζεται σε τρία σκέλη:

Θυμίζουμε ότι ο διαδικτυακός χώρος «.eu»
άνοιξε αρχικά για αιτήσεις καταχώρισης • LIFE+ Φύση και Βιοποικιλότητα το οποίο
εστιάζεται στην εφαρμογή των οδηγιών της
ονομάτων χώρου στις 7 Δεκεμβρίου 2005 σε
ΕΕ όσον αφορά τη διαφύλαξη των
επιχειρήσεις - κατόχους «προηγούμενων
οικολογικών ενδιαιτημάτων και των αγρίων
δικαιωμάτων». Από τις αρχές Απριλίου 2006,
πτηνών, καθώς και την περαιτέρω ενίσχυση
είναι δυνατή η υποβολή αίτησης για
των γνώσεων που είναι απαραίτητες για
καταχώρηση ονόματος χώρου από όλους τους
την ανάπτυξη, την αξιολόγηση, την
κατοίκους της ΕΕ καθώς και από οργανισμούς
παρακολούθηση και την αποτίμηση της
με καταστατική έδρα στην ΕΕ.
πολιτικής
και
της
νομοθεσίας
της
Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τη φύση
Από την 1η Ιανουαρίου 2007, κάτοικοι και
και τη βιοποικιλότητα.
εταιρείες από τα νέα κράτη μέλη της
Ρουμανίας και Βουλγαρίας μπορούν επίσης να
υποβάλουν αίτηση καταχώρησης για όνομα • Το LIFE+ για την περιβαλλοντική πολιτική
διακυβέρνηση που καλύπτει τις άλλες
χώρου «.eu».
προτεραιότητες του 6ου ΠΔΠ για το
περιβάλλον πέραν της φύσης και της
Για περισσότερες πληροφορίες:
βιοποικιλότητας καθώς και τις στρατηγικές
http://ec.europa.eu/information_society/polic
προσεγγίσεις για την ανάπτυξη, την
y/doteu/ και
εφαρμογή
και την ενίσχυση των πολιτικών,
http://www.eurid.eu/

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/

• Το LIFE+ για την ενημέρωση και την
επικοινωνία
σχετικά
με
τα
θέματα
περιβάλλοντος.
Ο συνολικά εγκριθείς προϋπολογισμός για το
LIFE+ είναι 1.894.372.000 ευρώ (σε τιμές
2004) για την επταετή διάρκεια του
προγράμματος (2007-2013).
Τουλάχιστον
50%
των
δημοσιονομικών
πόρων για το LIFE+ θα αφιερωθούν σε
επιδοτήσεις υπέρ έργων δράσης με στόχο τη
διαφύλαξη της φύσης και της βιοποικιλότητας.

5

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 2 213 8110 Νέο
Φαξ: +32 2 213 8111 Νέο
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

• 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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Η ιστοσελίδα της Ένωσης Δήμων

