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Το «Τέταρτο Ευρωπαϊκό Φόρουμ για τη 
Συνοχή» πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες 
στις 27 και 28 Σεπτεμβρίου. Η εκδήλωση 
βασίστηκε στην Τέταρτη Έκθεση για την 
Οικονομική και Κοινωνική Συνοχή, που είχε 
ψηφιστεί από την Επιτροπή στις 30 Μαΐου: 
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/
20docoffic/official/reports/cohesion4/index_e
l.htm. Στην εκδήλωση συμμετείχαν πάνω από 
800 εκπρόσωποι σε ευρωπαϊκό, εθνικό, 
περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, από όλα τα 
κράτη μέλη, τις υποψήφιες χώρες και τα 
όργανα της ΕΕ.  
 
Με δεδομένο ότι η πολιτική συνοχής έχει 
εξαιρετικά μεγάλη σημασία για τη συζήτηση 
σχετικά με το μέλλον της Ευρώπης, το 
Τέταρτο Φόρουμ για τη Συνοχή έθεσε 
ερωτήματα σχετικά με το πώς η Πολιτική 
Συνοχής θα πρέπει να προσαρμοστεί στις 
νέες προκλήσεις και πώς θα μπορούσε να 
βελτιωθεί η υλοποίησή της για να 
μεγιστοποιηθούν οι επιπτώσεις της στο 
μέλλον. 
 

Με την ευκαιρία του Φόρουμ για τη Συνοχή, 
ξεκίνησε και μια διαδικασία διαβούλευσης σε 
όλη την ΕΕ σχετικά με το πώς μπορεί να 
ανταποκριθεί η πολιτική συνοχής της Ένωσης 
στις νέες προκλήσεις και πώς μπορεί να 
βελτιωθεί η υλοποίησή της ώστε να 
μεγιστοποιηθούν τα αποτελέσματά της στο 
μέλλον. Η ειδική ιστοσελίδα της διαβούλευσης  
(http://ec.europa.eu/regional_policy/confere
nces/4thcohesionforum/consultation_en.cfm?
nmenu=6) θα συλλέγει τις εισηγήσεις των 
κρατών μελών, των περιφερειών, των 
πόλεων, των ευρωπαϊκών οργάνων, των 
οικονομικών και κοινωνικών εταίρων και της 
οργανωμένης κοινωνίας των πολιτών.  
 
Η διαβούλευση θα εστιάσει σε ορισμένα 
ερωτήματα που τέθηκαν στην Τέταρτη 
Έκθεση για την Οικονομική και Κοινωνική 
Συνοχή. Τα αποτελέσματά της προβλέπεται να 
παρουσιαστούν την άνοιξη του 2008, μαζί με 
την πέμπτη έκθεση προόδου για την 
οικονομική και κοινωνική συνοχή. 
 

 
 

Σημαντικές Ευρωπαϊκές Εκδηλώσεις Οκτωβρίου: 
 

4/10/07: Άτυπο Συμβούλιο Υπουργών για την ισότητα των φύλων: http://www.eu2007.pt/

8-11/10/07: Εβδομάδα πόλεων και περιφερειών OPENDAYS 07: www.opendays.europa.eu/

9/10/07: Σύνοδος Συμβουλίου Οικονομικά και Δημοσιονομικά Θέματα: http://ue.eu.int/

10/10/07: 71η Σύνοδος Ολομέλειας Επιτροπής των Περιφερειών: http://www.cor.europa.eu/

10-11/10/07: Ολομέλεια Ευρ. Κοινοβουλίου – Βρυξέλλες: http://www.europarl.europa.eu/   

15-16/10/07: Σύνοδος Συμβουλίου Γενικές Υποθ. και Εξωτ. Σχέσεις: http://ue.eu.int/

17-19/10/07: Εβδομάδα eTwinning 2007: http://www.etwinning.net  

18-19/10/07: Σύνοδος αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων της ΕΕ: http://www.eu2007.pt/   

22/10/07: Συνέδριο για τη θαλάσσια πολιτική:http://ec.europa.eu/maritimeaffairs/index_en.html 

22-25/10/07: Ολομέλεια Ευρ. Κοινοβουλίου – Στρασβούργο: http://www.europarl.europa.eu/

25-27/10/07: 6ο Ευρωπαϊκό φόρουμ για τον τουρισμό: http://www.etfportugal2007.pt/

26/10/07: Έναρξη ευρ. έκθεσης «It’s our History»: http://www.expo-europe.be/en.html  

30/10/07: Σύνοδος Συμβουλίου Περιβάλλον: http://ue.eu.int/
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Οι μετακινήσεις στα αστικά 
κέντρα: συνεργασία για το 
«πρασίνισμα» των πόλεων 
 
«Για μία νέα κουλτούρα μετακινήσεων στην 
πόλη» είναι ο τίτλος της πράσινης βίβλου που 
υιοθετήθηκε στις 25 Σεπτεμβρίου από την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή, προκειμένου να 
εγκαινιαστεί διάλογος για τα σημαντικότερα 
ζητήματα που αφορούν την μετακίνηση στην 
πόλη: εύρυθμη κυκλοφορία και «πρασίνισμα» 
των μικρών και μεγάλων πόλεων, 
ευφυέστερες μετακινήσεις στα αστικά κέντρα 
και προσβάσιμο και ασφαλές, από κάθε 
άποψη, δίκτυο αστικών μεταφορών για όλους 
τους ευρωπαίους πολίτες.  

 
 
Με την πράσινη βίβλο αυτή, η Επιτροπή 
επιδιώκει να εντοπίσει, σε συνεργασία με όλα 
τα ενδιαφερόμενα μέρη, τα υφιστάμενα 
εμπόδια στις μετακινήσεις στην πόλη, καθώς 
και τους τρόπους άρσης τους. Για 
περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την 
πράσινη βίβλο και τη διαδικασία 
διαβουλεύσεων: 
http://ec.europa.eu/transport/clean/green_p
aper_urban_transport/index_en.htm  
 

6η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα 
Κινητικότητας: «Δρόμοι 
ανοιχτοί για τον κόσμο» 
 
Περισσότεροι από 133 εκατομμύρια άνθρωποι 
σε περισσότερες από 1324 πόλεις σε 
ολόκληρη την Ευρώπη και σε άλλα μέρη του 
κόσμου είχαν την ευκαιρία να επωφεληθούν 
από πρωτοβουλίες που προωθούν την ασφαλή 
και περιβαλλοντικά βιώσιμη κινητικότητα στα 
αστικά κέντρα στη διάρκεια της Ευρωπαϊκής 
Εβδομάδας Κινητικότητας 2007, από 16 έως 
22 Σεπτεμβρίου.  
 
Το εφετινό θέμα, «Δρόμοι ανοιχτοί για τον 
κόσμο», ενθάρρυνε τις τοπικές αρχές να  

δώσουν περισσότερο χώρο στους δρόμους σε 
καθόλου ή λιγότερο ρυπογόνες μορφές 
μεταφοράς, όπως η πεζοπορία, η ποδηλασία, 
οι δημόσιες συγκοινωνίες και η χρήση 
κοινόχρηστων αυτοκινήτων (car-sharing). 
 
Έχοντας τη στήριξη της Γενικής Διεύθυνσης 
Περιβάλλοντος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η 
Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας προωθεί 
τη σταθερή στροφή προς τη βιώσιμη 
κινητικότητα, δεδομένου ότι οι πόλεις που 
συμμετέχουν οφείλουν να καθιερώσουν 
τουλάχιστον ένα μόνιμο μέτρο, όπως ένας 
νέος ποδηλατόδρομος ή μια νέα υπηρεσία 
δημόσιων μεταφορών. Για περισσότερες 
πληροφορίες: 
http://www.mobilityweek-europe.org
 

Καλύτερη συμμετοχή των 
νέων στην κοινωνία 
 
Καθώς ο πληθυσμός της Ευρώπης γερνάει με 
γρηγορότερους ρυθμούς και ο αριθμός των 
νέων εργαζομένων συρρικνώνεται, η ΕΕ θα 
εξαρτάται όλο και περισσότερο από τους 
νέους της.  
 
Σύμφωνα με μελέτη της Επιτροπής που 
παρουσιάστηκε στις 5 Σεπτεμβρίου, οι νέοι 
συχνά δεν είναι επαρκώς προετοιμασμένοι για 
να αναλάβουν αυτή την ευθύνη. Ακόμα και 
σήμερα ένας στους έξι νέους Ευρωπαίους 
εγκαταλείπει το σχολείο πρόωρα και 4,6 
εκατομμύρια νέοι ηλικίας 15 έως 24 ετών 
είναι άνεργοι.  
 
Το εν λόγω έγγραφο υπογραμμίζει την 
ανάγκη να πραγματοποιηθούν έγκαιρα, τόσο 
σε ευρωπαϊκό όσο και σε εθνικό επίπεδο, 
περισσότερες επενδύσεις στην εκπαίδευση και 
την υγεία των νέων και να βελτιωθεί η 
μετάβαση από την εκπαίδευση στην εργασία. 
Τονίζει επίσης τη σημασία της μεγαλύτερης 
συμμετοχής των νέων στα κοινά, καθώς και 
στην κοινωνία γενικότερα. Για περισσότερες 
πληροφορίες: http://ec.europa.eu/youth/  
 

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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Δυνατότητες εξοικονόμησης 
νερού στην Ευρώπη 
 
Σε έκθεση που δημοσιεύθηκε από την 
Επιτροπή στο τέλος αυγούστου, και 
επικεντρώθηκε στο ζήτημα της λειψυδρίας και 
των ξηρασιών που αφορά ιδιάιτερα την Κύπρο 
λόγω των κλιματικών της ιδιαιτεροτήτων, 
αναφέρεται ότι η χρήση νερού στην ΕΕ θα 
μπορούσε να περιοριστεί κατά 40% περίπου, 
ποσοστό σχεδόν διπλάσιο απ’ ό,τι προέβλεπαν 
προγενέστερες εκτιμήσεις.  
 
Τον Ιούλιο, η Επιτροπή είχε επεσημάνει σειρά 
παραγόντων που πρέπει να ληφθούν υπόψη 
ώστε να διασφαλιστεί η ύπαρξη νερού για 
όλες τις ανθρώπινες δραστηριότητες και, 
ταυτοχρόνως, παρουσίασε μια αρχική δέσμη 
επιλογών πολιτικής.  

 
Στον πυρήνα των εν λόγω επιλογών βρίσκεται 
η ανάγκη περιορισμού των ποσοτήτων νερού 
που χρησιμοποιούνται στην Ευρώπη και 
καλύτερης διαχείρισης των υδάτινων πόρων 
που διαθέτει η ήπειρος. Κεντρικός άξονας 
είναι η ανάγκη σωστής τιμολόγησης του 
νερού, με γνώμονα την αρχή «ο χρήστης 
πληρώνει», ενώ σε μεγαλύτερη κλίμακα, 
πρέπει να εξεταστεί η σκοπιμότητα 
κατάλληλης κατανομής της χρήσης νερού 
μεταξύ των οικονομικών τομέων, καθώς και 
της ενσωμάτωσης της παραμέτρου της 
εξοικονόμησης νερού σε όλες τις αποφάσεις 
που άπτονται των κοινοτικών πολιτικών. 
Εκτενής περίληψη, καθώς και η ίδια η έκθεση 
είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα: 
http://ec.europa.eu/environment/water/quan
tity/scarcity_en.htm

 

Εορτασμός της Ευρωπαϊκής 
Ημέρας των Γλωσσών 
 
Η Ευρωπαϊκή Ημέρα των Γλωσσών ξεκίνησε 
με κοινή πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής και του Συμβουλίου της Ευρώπης 
σε συνέχεια του Ευρωπαϊκού Έτους Γλωσσών 
2001 και έκτοτε εορτάζεται κάθε έτος στις 26 
Σεπτεμβρίου ως γιορτή της γλωσσικής και 
πολιτιστικής πολυμορφίας.  
 
Η Ευρωπαϊκή Ημέρα των Γλωσσών έχει τρεις 
στόχους: να ευαισθητοποιήσει το κοινό ως 
προς τη σημασία της εκμάθησης γλωσσών, να 
κάνει ευρύτερα γνωστές όλες τις γλώσσες 
καθώς και την αξία τους και να ενθαρρύνει τη 
διά βίου εκμάθηση γλωσσών. Για 
περισσότερες πληροφορίες: 
http://europa.eu/languages/el/home. 

Έναρξη διαβούλευσης για την 
επανεξέταση του ευρωπαϊκού 
προϋπολογισμού 2008/9 
 
Ποια θα πρέπει να είναι η διάρθρωση και η 
κατεύθυνση των προτεραιοτήτων της ΕΕ στον 
τομέα των δαπανών κατά την προσεχή 
δεκαετία και μετά από αυτή; Ποιος είναι ο 
καλύτερος τρόπος για να εξασφαλιστούν οι 
απαραίτητοι πόροι για τη χρηματοδότηση των 
πολιτικών της ΕΕ;  
 
Τα θεμελιώδη αυτά ερωτήματα και άλλα πιο 
τεχνικού χαρακτήρα θα έχουν κεντρική θέση 
στη διαβούλευση για το μέλλον των 
οικονομικών της ΕΕ που ξεκίνησε στις 12 
Σεπτεμβρίου και στην οποία καλούνται να 
συμμετάσχουν όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη σε 
τοπικό, περιφερειακό, εθνικό και ευρωπαϊκό 
επίπεδο.  
 
Όλες οι συνεισφορές στο πλαίσιο της  
διαβούλευσης πρέπει να σταλούν μέχρι τις 15 
Απριλίου 2008 στην ηλ. διεύθυνση: budget-
review@ec.europe.eu. Οι συνεισφορές αυτές 
θα δημοσιευθούν στον δικτυακό τόπο 
http://ec.europa.eu/budget/reform/index_en.
htm, στον οποίο μπορούν να αναζητήσουν οι 
ενδιαφερόμενοι το Έγγραφο Διαβούλευσης 
και άλλες χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με 
τα οικονομικά της ΕΕ. Μετά τη διαβούλευση η 
Επιτροπή θα προτείνει την επανεξέταση του 
προϋπολογισμού 2008/9. 
 

Ενεργός συμμετοχή  
των πολιτών: τα «χρυσά 
αστέρια» για το 2007  
 
Τα βραβεία «χρυσά αστέρια», απονέμονται 
στο πλαίσιο του προγράμματος «Ευρώπη για 
τους πολίτες» στα 10 καλύτερα σχέδια που  
αντιπροσωπεύουν τις προσπάθειες για την 
προαγωγή της ενεργού συμμετοχής με 
επίκεντρο τον πολίτη. 
 
Τα σχέδια αυτά αφορούν προσπάθειες που 
αναπτύχθηκαν σε διάφορους τομείς, όπως η 
προαγωγή του διαπολιτισμικού διαλόγου 
μεταξύ διαφόρων λαών ή η παροχή ευκαιριών 
για μάθηση και ευαισθητοποίηση σχετικά με 
θέματα ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης.  
 
Η απονομή θα πραγματοποιηθεί στις 
Βρυξέλλες στις αρχές Νοεμβρίου. Για 
περισσότερες πληροφορίες: 
http://ec.europa.eu/citizenship
 

http://ec.europa.eu/environment/water/quantity/scarcity_en.htm
http://ec.europa.eu/environment/water/quantity/scarcity_en.htm
http://europa.eu/languages/el/home
mailto:budget-review@ec.europe.eu
mailto:budget-review@ec.europe.eu
http://ec.europa.eu/budget/reform/index_en.htm
http://ec.europa.eu/budget/reform/index_en.htm
http://ec.europa.eu/citizenship
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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  

 
 

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/

  
 

mailto:endeky@cytanet.com.cy
http://www.ucm.org.cy/
mailto:brussels@ucm.org.cy
http://www.cyprus.gov.cy/
mailto:be.cydelegation.eu@mfa.gov.cy
mailto:cemr@ccre.org
http://www.ccre.org/
http://www.coe.int/t/Congress/default_en.asp
http://europa.eu/index_el.htm
mailto:press-rep-cyprus@cec.eu.int
http://www.delcyp.cec.eu.int/gr/index.html
http://www.cor.europa.eu/el/index.htm
http://www.europarl.europa.eu/
mailto:epnicosia@europarl.eu.int
http://www.europarl.europa.eu/nicosia/
http://eur-lex.europa.eu/el/index.htm
http://eur-lex.europa.eu/JOIndex.do?ihmlang=el
http://europa.eu/scadplus/scad_el.htm
http://ec.europa.eu/europedirect/index_el.htm
http://www.iue.it/ECArchives/EN/Index.shtml
http://europa.eu/bulletin/el/welcome.htm
http://curia.eu.int/el/index.htm
http://eesc.europa.eu/index_el.asp
http://www.ombudsman.europa.eu/home/el/default.htm
http://www.ombudsman.europa.eu/home/el/default.htm
http://ec.europa.eu/comm/regional_policy/index_en.htm
http://ec.europa.eu/comm/regional_policy/index_en.htm
http://ec.europa.eu/dgs/environment/index_el.htm
http://ec.europa.eu/comm/health/index_el.htm
http://ec.europa.eu/grants/index_en.htm
http://ec.europa.eu/comm/europeaid/cgi/frame12.pl
http://ec.europa.eu/comm/europeaid/cgi/frame12.pl
http://ec.europa.eu/towntwinning/index_el.html
http://ec.europa.eu/comm/enlargement/arch_countries/cyprus/index.htm
http://ec.europa.eu/comm/enlargement/arch_countries/cyprus/index.htm
http://ec.europa.eu/comm/enlargement/turkey/index.htm
http://ec.europa.eu/comm/enlargement/turkey/index.htm
http://ec.europa.eu/comm/external_relations/euromed/meda.htm
http://ec.europa.eu/comm/external_relations/euromed/meda.htm
http://www.ucm.org.cy/

	ΜΗΝΙΑΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΝΩΣΗΣ ΔΗΜΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
	Παρασκευή, 28 Σεπτεμβρίου 2007
	Έτος 3ο
	Αριθμός Δελτίου: 24
	ISSN : 1450 - 2933 
	Σε έκθεση που δημοσιεύθηκε από την Επιτροπή στο τέλος αυγούστου, και επικεντρώθηκε στο ζήτημα της λειψυδρίας και των ξηρασιών που αφορά ιδιάιτερα την Κύπρο λόγω των κλιματικών της ιδιαιτεροτήτων, αναφέρεται ότι η χρήση νερού στην ΕΕ θα μπορούσε να περιοριστεί κατά 40% περίπου, ποσοστό σχεδόν διπλάσιο απ’ ό,τι προέβλεπαν προγενέστερες εκτιμήσεις. 


<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002000740069006c0020006b00760061006c00690074006500740073007500640073006b007200690076006e0069006e006700200065006c006c006500720020006b006f007200720065006b007400750072006c00e60073006e0069006e0067002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200063006f006e00730065006700750069007200200069006d0070007200650073006900f3006e002000640065002000630061006c006900640061006400200065006e00200069006d0070007200650073006f0072006100730020006400650020006500730063007200690074006f00720069006f00200079002000680065007200720061006d00690065006e00740061007300200064006500200063006f00720072006500630063006900f3006e002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007500720020006400650073002000e90070007200650075007600650073002000650074002000640065007300200069006d007000720065007300730069006f006e00730020006400650020006800610075007400650020007100750061006c0069007400e90020007300750072002000640065007300200069006d007000720069006d0061006e0074006500730020006400650020006200750072006500610075002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f006200650020005000440046002000700065007200200075006e00610020007300740061006d007000610020006400690020007100750061006c0069007400e00020007300750020007300740061006d00700061006e0074006900200065002000700072006f006f0066006500720020006400650073006b0074006f0070002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea51fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e3059300230c730b930af30c830c330d730d730ea30f330bf3067306e53705237307e305f306f30d730eb30fc30d57528306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200066006f00720020007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c00690074006500740020007000e500200062006f007200640073006b0072006900760065007200200065006c006c00650072002000700072006f006f006600650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200069006d0070007200650073007300f5006500730020006400650020007100750061006c0069006400610064006500200065006d00200069006d00700072006500730073006f0072006100730020006400650073006b0074006f00700020006500200064006900730070006f00730069007400690076006f0073002000640065002000700072006f00760061002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a00610020006c0061006100640075006b006100730074006100200074007900f6007000f60079007400e400740075006c006f0073007400750073007400610020006a00610020007600650064006f007300740075007300740061002000760061007200740065006e002e00200020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006600f600720020006b00760061006c00690074006500740073007500740073006b0072006900660074006500720020007000e5002000760061006e006c00690067006100200073006b0072006900760061007200650020006f006300680020006600f600720020006b006f007200720065006b007400750072002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


