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ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ: ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ  

ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ
 

Στις 9 Μαΐου, η Επίτροπος κ. Danuta 
Hübner, αρμόδια για την περιφερειακή 
πολιτική, και ο Επίτροπος κ. Vladimír Špidla, 
αρμόδιος για την απασχόληση, τις 
κοινωνικές υποθέσεις και την ισότητα των 
ευκαιριών, εξέφρασαν την ικανοποίησή τους 
για το συνδυασμό των μέτρων και για τις 
προτεραιότητες που έθεσε η Κύπρος στο 
πλαίσιο της εφαρμογής της πολιτικής 
συνοχής για την περίοδο 2007-2013.  
 
Το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς 
(ΕΣΠΑ), το οποίο αποτέλεσε αντικείμενο 
διαπραγματεύσεων κατά τη διάρκεια των 
τελευταίων μηνών, καθορίζει γενικά τον  
 

τρόπο με τον οποίο η Κύπρος θα 
χρησιμοποιήσει τα κοινοτικά κονδύλια ύψους 
640 εκατ. ευρώ περίπου μέσα στα επόμενα 7 
έτη για την επίτευξη της ανάπτυξης και τη 
δημιουργία νέων θέσεων εργασίας 
(http://ec.europa.eu/regional_policy/atlas20
07/fiche/cy_en.pdf). 
 
Το ΕΣΠΑ αποτελεί έναν καλό συνδυασμό 
μέτρων με έμφαση σε τομείς-κλειδιά για τις 
κύριες πολιτικές της ΕΕ. Ο βασικός σκοπός 
του κειμένου είναι η επίτευξη μιας 
πραγματικής σύγκλισης με την ΕΕ, μέσω 
υψηλών δεικτών αειφόρου οικονομικής 
ανάπτυξης (συνέχεια στη σελίδα 2). 
  

ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΑΙΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΛΟΓΩ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 
 
Η ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχει δημιουργήσει μία νέα κατάσταση 
πραγμάτων σε πολλούς τομείς της Κυπριακής ζωής. Οι αλλαγές που επήλθαν και επέρχονται 
στην οικονομία, την κοινωνία, το περιβάλλον και σε πολλούς άλλους τομείς διαφοροποιούν 
σταθερά, μέρα με την ημέρα, την υφιστάμενη κατάσταση σε ότι αφορά τις υποχρεώσεις και 
δικαιώματα των πολιτών, όπως και του Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα ευρύτερα. 
 
Αυτή η νέα κατάσταση πραγμάτων και οι αναγκαίες αλλαγές που πρέπει να επέλθουν 
δημιουργούν πολλές φορές τριβές και διαμαρτυρίες από ομάδες πολιτών ή οργανωμένων 
συμφερόντων. Όλοι οι επηρεαζόμενοι προσπαθούν ο καθένας από τη δική του πλευρά να 
χάσει τα πιο λίγα απ’ αυτές τις αλλαγές ή, αντίστροφα, να κερδίσει όσα πιο πολλά γίνεται 
χωρίς, πολλές φορές, να υπολογίζουν τα ευρύτερα συμφέροντα του τόπου και της κοινωνίας. 
 
Οι Δήμοι δεν θα μπορούσαν να μείνουν έξω από αυτή τη διαδικασία αφού σε πολλούς τομείς 
η νομοθεσία έχει διαφοροποιηθεί ουσιαστικά και έχει δημιουργηθεί μία νέα κατάσταση. Στον 
τομέα του Περιβάλλοντος, για παράδειγμα, οι Δήμοι πρέπει να παίξουν ένα πολύ διαφορετικό 
ρόλο από ότι στο παρελθόν, σε σχέση με τη διαχείριση των αποβλήτων γεγονός που τους 
φέρνει πολλές φορές απέναντι από οργανωμένες ομάδες πολιτών που δεν είναι διατεθειμένες 
να δεχθούν τις νέες υποχρεώσεις που έχουν μετά την εναρμόνιση της νομοθεσίας με το 
κοινοτικό κεκτημένο. 
 
Είναι μέσα από αυτές τις δύσκολες διεργασίες που η Ένωση Δήμων προσπαθεί σε πολλές 
περιπτώσεις στο τελευταίο διάστημα να εξηγήσει σε πολλούς οργανωμένους φορείς τις 
υποχρεώσεις τους, ώστε να αντιληφθούν ότι αυτές δεν στοχεύουν απλώς να τους 
δημιουργήσουν ταλαιπωρίες και πρόσθετο οικονομικό κόστος, αλλά στοχεύουν πρώτιστα 
στην ανάγκη για προστασία του περιβάλλοντος και διασφάλιση της δημόσιας υγείας μας.  
Διότι αυτό είναι στο τέλος της ημέρας το ζητούμενο. Και σε μία μικρή γεωγραφικά χώρα, 
όπως η Κύπρος, έχουμε πολύ περισσότερους λόγους από άλλες ευρωπαϊκές χώρες να 
προσπαθήσουμε με κάθε τρόπο να επιτύχουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα σ’ αυτούς 
τους τομείς. Αυτή την αδήριτη ανάγκη πρέπει να την αντιληφθούν και να την ενστερνιστούν 
όλες οι επηρεαζόμενες ομάδες αλλά και όλοι οι εκπρόσωποι των Δήμων, διότι διαφορετικά το 
τελικό αποτέλεσμα δεν θα είναι το επιθυμητό.                                                              Δ.Ν. 
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Πολιτική συνοχής: Εγκρίθηκαν 
η στρατηγική και οι 
προτεραιότητες της Κύπρου 
 
(Συνέχεια από τη σελίδα 1). Οι 
προτεραιότητες της Κύπρου για την περίοδο 
2007-2013, όπως ορίζονται από το ΕΣΠΑ, 
είναι η ενίσχυση της παραγωγικής βάσης της 
οικονομίας, η στήριξη των επιχειρήσεων, η 
προώθηση της κοινωνίας της γνώσης και της 
καινοτομίας, η επέκταση του συστήματος της 
διά βίου μάθησης, η αύξηση των ευκαιριών 
απασχόλησης και κατάρτισης για τους νέους, 
οι επενδύσεις σε υποδομές σχετικές με το 
περιβάλλον, τις μεταφορές και την ενέργεια 
καθώς και η ανάπτυξη αειφόρων κοινοτήτων. 
 
Η Κύπρος σκοπεύει να «μεταφράσει» τις 
γενικότερες προτεραιότητες του ΕΣΠΑ σε δύο 
επιχειρησιακά προγράμματα. Το μεν πρώτο, 
δηλαδή το αειφόρος ανάπτυξη και 
ανταγωνιστικότητα, θα χρηματοδοτηθεί από 
το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 
Ανάπτυξης και Συνοχής, το δε δεύτερο, 
δηλαδή το απασχόληση, ανθρώπινο κεφάλαιο 
και κοινωνική συνοχή θα χρηματοδοτηθεί από 
το Ευρωπαίκό Κοινωνικό Ταμείο.  
 

 
 
Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση των 
διαπραγματεύσεων για το ευρύτερο έγγραφο-
πλαίσιο, δεν θα αργήσει η Επιτροπή να 
εγκρίνει τα ξεχωριστά προγράμματα και την 
ετήσια ενδεικτική κατανομή από κάθε ταμείο. 
 
Η Κύπρος έχει ήδη ξεκινήσει τις 
διαπραγματεύσεις για το περιεχόμενο των 
επιχειρησιακών της προγραμμάτων.  
 
Η έγκαιρη έγκριση του ΕΣΠΑ μόνο θετικά 
αποτελέσματα μπορεί να έχει για την Κύπρο, 
καθότι όσο πιο γρήγορα εγκριθούν τα 
επιχειρησιακά προγράμματα τόσο πιο γρήγορα 
θα αρχίσει και η εφαρμογή τους. 

Θυμίζουμε ότι κατά την κατάρτιση των ΕΣΠΑ, 
όλα τα κράτη μέλη πρέπει να λάβουν υπόψη 
τις κοινοτικές κατευθυντήριες γραμμές για την 
περίοδο 2007-2013, που 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 εργασίας.  
 
Το ΕΣΠΑ πρέπει επίσης να συνδέεται στενά με 
τα εθνικά μεταρρυθμιστικά προγράμματα των 
κρατών μελών, στα οποία περιγράφονται τα 
μέτρα που θα εφαρμοστούν για την 
υλοποίηση της στρατηγικής της Λισαβόνας για 
την απασχόληση και την ανάπτυξη. 
  
Έναρξη συζητήσεων για τον 
επόμενο γύρο της πολιτικής 
συνοχής 
 
Η πολιτική συνοχής έχει αποδεδειγμένα 
βοηθήσει την ανάπτυξη των περιφερειών της 
ΕΕ αλλά θα αντιμετωπίσει νέες προκλήσεις τα 
επόμενα χρόνια. Αυτό είναι το πόρισμα της 
πρόσφατης έκθεσης της Ευρ. Επιτροπής για 
την οικονομική και κοινωνική συνοχή.  
 
Στην τέταρτη αυτή έκθεση, η οποία 
δημοσιεύθηκε στις 30 Μαΐου, παρουσιάζεται 
για πρώτη φορά η οικονομική, κοινωνική και 
εδαφική κατάσταση της διευρυμένης Ένωσης 
των 27 κρατών μελών και των 268 
περιφερειών της.  
 
Στην έκθεση περιέχεται λεπτομερής ανάλυση 
της κατάταξης των περιφερειών σύμφωνα με 
το ΑΕγχΠ, την παραγωγικότητα και την 
απασχόληση. Προσδιορίζεται μια σειρά 
προκλήσεων που θα αντιμετωπίσουν τα κράτη 
μέλη και οι περιφέρειες τα επόμενα χρόνια. 
Παρέχεται μια πρώτη εκτίμηση του 
αντικτύπου της ευρωπαϊκής πολιτικής 
συνοχής την προγραμματική περίοδο 2000-
2006 καθώς και της προετοιμασίας της νέας 
περιόδου 2007-2013.  
 
Στην έκθεση περιέχονται επίσης 10 ερωτήσεις 
με τις οποίες θα αρχίσει η συζήτηση εντός και 
εκτός ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων σχετικά 
με το μέλλον της πολιτικής συνοχής που είναι 
ένας σημαντικός τομέας. 
 
Η έκθεση είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα:  
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/
docoffic/official/reports/cohesion4/pdf/com_e
n.pdf  
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Ένα ακόμα βήμα για την 
προσχώρηση της Κύπρου  
στο ευρώ 
 
Στις 13 Φεβρουαρίου, η Κύπρος είχε ζητήσει 
από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αξιολογήσει 
εάν πληροί τα αναγκαία κριτήρια για την 
προσχώρησή της στη ζώνη του ευρώ. 
 
Έχοντας μελετήσει προσεκτικά την αίτηση, η 
Επιτροπή ενέκρινε στις 16 Μαΐου έκθεση 
σχετικά με τη σύγκλιση, από την οποία 
εξάγεται το συμπέρασμα ότι η Κύπρος πληροί 
τα κριτήρια, και προτείνει στο Συμβούλιο την 
προσχώρηση της Κύπρου στο ευρώ τον 
προσεχή Ιανουάριο. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική 
Τράπεζα εξέδωσε επίσης έκθεση σύγκλισης με 
το ίδιο συμπέρασμα. 
 

 
 
Η τελική απόφαση θα ληφθεί από τους 
υπουργούς οικονομικών της ΕΕ τον Ιούλιο, 
μετά από διαβούλευση με το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και συζήτηση με τους ηγέτες της 
ΕΕ στη Διάσκεψη Κορυφής που θα διεξαχθεί 
τον Ιούνιο.  
 
«Η Κύπρος πέτυχε έναν υψηλό βαθμό 
οικονομικής σύγκλισης με τη ζώνη του ευρώ 
και είναι έτοιμη να προσχωρήσει στο ευρώ τον 
Ιανουάριο του 2008. Εν τούτοις, προκειμένου 
να διασφαλιστεί ότι η προσχώρηση στο ευρώ 
θα είναι πράγματι επιτυχής, η Κύπρος πρέπει 
να συνεχίσει να εφαρμόζει πολιτικές με στόχο 
τη σταθερότητα προκειμένου να διασφαλίσει 
την εξωτερική ανταγωνιστικότητά της. 
Επιπροσθέτως, η Κύπρος πρέπει επίσης να 
επιταχύνει και να περατώσει τις απαραίτητες 
πρακτικές προετοιμασίες για να διασφαλίσει 
ότι η αλλαγή θα πραγματοποιηθεί ομαλά, 
όπως συνέβη με τη Σλοβενία στις αρχές του 
τρέχοντος έτους», αναφέρεται στην έκθεση, η 
οποία είναι διαθέσιμη στη διεύθυνση: 
http://ec.europa.eu/economy_finance/publica
tions/convergence/2007/report2007_cyprus_
en.htm  

Παγκόσμια ημέρα κατά  
του καπνίσματος  
 
Οι περισσότεροι ευρωπαίοι πολίτες 
υποστηρίζουν τις αντικαπνιστικές πολιτικές, 
σύμφωνα με τα αποτελέσματα νέας έρευνας 
του Ευρωβαρομέτρου για το κάπνισμα, την 
οποία παρουσίασε ο Επίτροπος κ. Μάρκος 
Κυπριανού στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο με την 
ευκαιρία της παγκόσμιας ημέρας κατά του 
καπνίσματος στις 31 Μαΐου. 
 
Σε ποσοστό 88%, η συντριπτική πλειονότητα 
των πολιτών υποστηρίζουν την απαγόρευση 
του καπνίσματος στα γραφεία, στους 
κλειστούς χώρους εργασίας και στους 
δημόσιους χώρους – ποσοστό που σημείωσε 
μικρή αύξηση σε σύγκριση με την αντίστοιχη 
έρευνα του περασμένου έτους (86%).  
 
Ο Επίτροπος κ. Κυπριανού ανακοίνωσε ότι, 
στο πλαίσιο της αντικαπνιστικής εκστρατείας 
της ΕΕ «HELP – για μια ζωή χωρίς κάπνισμα», 
στις 31 Μαΐου θα αρχίσει να λειτουργεί μια 
υπηρεσία καθοδήγησης μέσω ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου που θα παρέχει υποστήριξη σε 
όσους προσπαθούν να σταματήσουν το 
κάπνισμα.  
 

 
 
Εκτιμάται ότι το κάπνισμα σκοτώνει 650.000 
άτομα το χρόνο στην ΕΕ, ενώ το παθητικό 
κάπνισμα ευθύνεται για 80.000 επιπλέον 
θανάτους. 
  
Στις 31 Ιανουαρίου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
ενέκρινε μια Πράσινη Βίβλο με τίτλο «Για μια 
Ευρώπη απαλλαγμένη από το κάπνισμα: 
στρατηγικές επιλογές σε επίπεδο ΕΕ» 
(http://ec.europa.eu/health/ph_determinants
/life_style/Tobacco/smoke_free_en.htm), με 
σκοπό την έναρξη μιας ευρείας δημόσιας 
διαβούλευσης σχετικά με το βέλτιστο τρόπο 
για την προώθηση των χώρων χωρίς καπνό 
στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι ενδιαφερόμενοι 
καλούνται να υποβάλουν τα σχόλιά τους 
σχετικά με την Πράσινη Βίβλο έως την 1η 
Ιουνίου 2007.  
 
Το ειδικό Ευρωβαρόμετρο για το κάπνισμα 
βρίσκεται στην ακόλουθη διεύθυνση: 
http://ec.europa.eu/health/ph_publication/eu
robarometers_en.htm  

 3

http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/convergence/2007/report2007_cyprus_en.htm
http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/convergence/2007/report2007_cyprus_en.htm
http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/convergence/2007/report2007_cyprus_en.htm
http://ec.europa.eu/health/ph_determinants/life_style/Tobacco/smoke_free_en.htm
http://ec.europa.eu/health/ph_determinants/life_style/Tobacco/smoke_free_en.htm
http://ec.europa.eu/health/ph_publication/eurobarometers_en.htm
http://ec.europa.eu/health/ph_publication/eurobarometers_en.htm


Τεύχος 21                                ΔΗΜΟΤΙΚΑ  ΝΕΑ                               05/2007
  
Ευρωπαϊκή πολιτική  
για το Περιβάλλον 
 
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε στις 3 Μαΐου 
την ενδιάμεση επανεξέταση του έκτου 
κοινοτικού προγράμματος δράσης για το 
περιβάλλον (6ο ΠΔΠ), όπου εξετάζονται η 
επιτευχθείσα πρόοδος από το 2002, όταν 
άρχισε να ισχύει το πρόγραμμα, καθώς και οι 
προκλήσεις που θα αντιμετωπιστούν μέχρι τη 
λήξη του, το 2012.  
 
Η ενδιάμεση 
επανεξέταση 
καταλήγει στο 
συμπέρασμα ότι η 
ΕΕ ακολουθεί ορθή 
πορεία όσον αφορά 
τη λήψη των 
μέτρων πολιτικής 
που περιγράφονται 
στο πρόγραμμα. 
Διευκρινίζει ότι η Επιτροπή θα εξακολουθήσει 
να επικεντρώνεται στην κάλυψη των 
τεσσάρων πεδίων προτεραιότητας του 6ου 
ΠΔΠ, που είναι η καταπολέμηση της 
κλιματικής αλλαγής, η ανάσχεση της απώλειας 
της βιοποικιλότητας και η προστασία της 
φύσης, ο περιορισμός των περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων στην υγεία και η αναστροφή της 
αντίθετης προς την αειφορία διαχείρισης των 
φυσικών πόρων και των αποβλήτων.  
 
Η Επιτροπή ενέκρινε επίσης την ετήσια 
ανασκόπηση της περιβαλλοντικής πολιτικής 
που διενήργησε για το 2006. Στην 
ανασκόπηση αυτή εκτίθενται οι εξελίξεις που 
σημειώθηκαν πέρυσι στην πολιτική της ΕΕ και 
εξετάζονται με αρκετές λεπτομέρειες οι 
επιδόσεις των πολιτικών των κρατών μελών.  
 
Προκύπτει ότι η κλιματική αλλαγή κατέχει 
υψηλότερη από κάθε άλλη φορά θέση στο 
πολιτικό θεματολόγιο και ότι η πολιτική 
σημείωσε πρόοδο σε ζητήματα όπως η 
αναθεώρηση της στρατηγικής για την αειφόρο 
ανάπτυξη, οι νομοθετικές ρυθμίσεις REACH 
για τα χημικά προϊόντα και η διατήρηση της 
βιοποικιλότητας και των φυσικών πόρων. 
 
Τα σχετικά έγγραφα, καθώς και περισσότερες 
πληροφορίες διατίθενται στις διευθύνσεις: 
http://ec.europa.eu/environment/newprg/ind
ex.htm  
και 
http://ec.europa.eu/environment/policyrevie
w.htm  
  

Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι η Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή δημοσίευσε την ίδια μέρα έκθεση 
για τις τάσεις και τις εξελίξεις στην 
οικοκαινοτομία στην Ευρωπαϊκή Ένωση.  
 
Αν και επιβεβαιώνει την έντονη ανάπτυξη των 
οικοβιομηχανιών, η έκθεση υπογραμμίζει ότι η 
κατάσταση του περιβάλλοντος και η κλιματική 
αλλαγή απαιτούν καθαρή και 
φιλοπεριβαλλοντική καινοτομία σε μαζική 
κλίμακα.  
 
Στην έκθεση επισημαίνεται ότι οι ευρωπαϊκές 
επιχειρήσεις ηγούνται παγκοσμίως σε 
διάφορες περιβαλλοντικές αγορές και ότι η 
ισχύουσα περιβαλλοντική νομοθεσία 
λειτουργεί ως κινητήρια δύναμη για την 
προώθηση της καινοτομίας στις αγορές αυτές. 
 
Βασιζόμενη στο Σχέδιο Δράσης για τις 
Περιβαλλοντικές Τεχνολογίες (ΣΔΠΤ), η 
έκθεση προτείνει την επικέντρωση σε 
ορισμένες προτεραιότητες και δράσεις που θα 
τονώσουν τη ζήτηση περιβαλλοντικών 
τεχνολογιών και οικοκαινοτομίας. 
 
Οι οικοβιομηχανίες στην Ευρωπαϊκή Ένωση 
έχουν αναπτυχθεί τα τελευταία έτη και έχουν 
αναδειχθεί σε βιώσιμη και σημαίνουσα δύναμη 
της ευρωπαϊκής οικονομίας. Αυτό όμως 
θεωρείται πως δεν αρκεί. Για να 
αντιμετωπιστούν επιτυχώς οι προκλήσεις, η 
οικοκαινοτομία πρέπει να διεισδύσει σε όλους 
τους βιομηχανικούς κλάδους.  
 
Χρειάζονται επιτακτικές δυνάμεις για να 
οδηγήσουν τη βιομηχανία προς ένα αειφόρο 
μέλλον. Οι μεμονωμένες προσπάθειες των 
επιχειρήσεων δεν αρκούν. Απαιτείται 
συλλογική δράση από την Ευρωπαϊκή Ένωση 
και τα κράτη μέλη.  
 
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το 
σχέδιο δράσης για τις περιβαλλοντικές 
τεχνολογίες, διατίθενται στο διαδίκτυο, στη 
διεύθυνση: 
http://ec.europa.eu/environment/etap/index
_en.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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Διεθνές συνέδριο για τις 
Αδελφοποιήσεις Πόλεων 
 
Το Συμβούλιο των 
Ευρωπαϊκών Δήμων 
και Περιφερειών 
(CEMR), σε σία 
με την Κεν ρική 
Ένωση ν και 
Κοινοτήτων Ελλάδος 
και το Δήμο της Ρόδου, 
διοργ διεθνές 
συνέδριο με θέμα τις Αδελφοποιήσεις Πόλεων, 
στη Ρόδο από τις 10 έως 12 Μαΐου 2007.  
 

 συνεργα
τ

Δήμω

άνωσαν 

το συνέδριο συμμετείχαν εκατοντάδες 
  

 

Σ
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. 
 
Ο
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ι συμμετέχοντες είχαν επίσης την ευκαιρία 

κ ων

να μοιραστούν ευρύτερες πληροφορίες για τις 
αδελφοποιήσεις, να επαναβεβαιώσουν την 
συλλογική τους δέσμευση για συνοχή και 
διάλογο στην Ευρώπη και να επινοήσουν μαζί 
τρόπους για την αντιμετώπιση των 
μελλοντικών προ λήσε .  
 

 
 
Κατά την πρώτη ημέρα του συνεδρίου, ο κος 

η
εγκαιν τα ρο

 

Jan Figel Επίτροπος της ΕΕ υπεύθυνος για την 
εκπαίδευση, την κατάρτιση και τη νεολαία, 
μίλησε στους 600 εκπροσώπους της 
διάσκεψ ς με τηλεδιάσκεψη από τις 
Βρυξέλλες, ιάζοντας έτσι υτόχ να 
στην πρωτεύουσα της ΕΕ και τη Ρόδο το νέο 
ευρωπαϊκό πρόγραμμα «Ευρώπη για τους 
Πολίτες», στο οποίο υπάγονται και οι 
αδελφοποιήσεις πόλεων. 
 

Η Ένωση Δήμων Κύπρου συμμετείχε στο 
συνέδριο μέσω του Γραμματέα της κ. 
Γερμανού, ο οποίος κατά τη δεύτερη μέρα του 
συνεδρίου συμμετείχε ως ομιλητής στη 
συνεδρίαση «Η Ευρώπη στον κόσμο», κατά 
την οποία αναλύθηκε ο ρόλος των 
αδελφοποιήσεων ως γέφυρες διαλόγου και 
ειρήνης για την περιοχή της Μεσογείου.  
 

 
 
Το συνέδριο έκλεισε με την υιοθέτηση μιας 
κοινής διακήρυξης, με την οποία όλοι οι 
συμμετέχοντες δήλωσαν τη δέσμευσή τους να 
εξασφαλίσουν ότι οι αδελφοποιήσεις θα 
συνεχίσουν να αποτελούν μέσον διαλόγου και 
ένταξης όλων των πολιτών και των 
πολιτισμών. 
 
Το πλήρες κείμενο της διακήρυξης είναι 
διαθέσιμο στα αγγλικά, στην ιστοσελίδα: 
http://www.ccre.org/docs/rhodes_declaration
_en.pdf  
 
Περισσότερες πληροφορίες για το συνέδριο, 
καθώς και τις δράσεις του CEMR σχετικά με 
τις αδελφοποιήσεις μπορείτε να βρείτε στην 
ιστοσελίδα: 
http://www.ccre.org/champs_activites_liste_
news_en.htm?ID=3115  
 

 
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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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  
Φαξ: +32 2 213 8111  
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   
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