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ΟΙ ΠΟΛΕΙΣ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΗΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ:
ΤΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΤΩΝ ΔΗΜΑΡΧΩΝ
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δρομολόγησε στις 29
Ιανουαρίου το «Σύμφωνο των Δημάρχων»,
την
πλέον
φιλόδοξη
μέχρι
στιγμής
πρωτοβουλία συμμετοχής των πολιτών στην
αντιμετώπιση της θέρμανσης του πλανήτη, η
οποία
εκδηλώνεται
μετά
από
άτυπη
διαδικασία διαβούλευσης με πλήθος πόλεων
ανά την Ευρώπη.
Το Σύμφωνο αποτελεί ουσιαστικά επίσημη
δέσμευση των πόλεων που προσχωρούν σε
αυτό να επιτύχουν αποτελέσματα πέραν των
στόχων της ΕΕ για τη μείωση των εκπομπών
CO2 μέσω δράσεων υπέρ της ενεργειακής
απόδοσης και των ανανεώσιμων πηγών
ενέργειας. Συγκεκριμένα, οι πόλεις και
περιφέρειες που προσχωρούν στο Σύμφωνο
θα δεσμευθούν επίσημα να μειώσουν τις
εκπομπές τους CO2 κατά ποσοστό άνω του
20% μέχρι το έτος 2020 αναπτύσσοντας
σχέδια δράσης για την αειφόρο ενέργεια.
Σχεδόν 100 πόλεις ανά την Ευρώπη,
συμπεριλαμβανομένων
και
15
πρωτευουσών, έχουν εκδηλώσει από νωρίς
τη στήριξή τους για το Σύμφωνο.

Οι πολίτες θα ενημερώνονται για τα
επιτεύγματα των αντίστοιχων πόλεών τους
μέσω εκθέσεων που θα υποβάλλονται σε
τακτά διαστήματα, υπό τον ενδεχόμενο
έλεγχο τρίτων μερών.
Η Επιτροπή θα προσφέρει στήριξη στην από
κοινού χρήση των βέλτιστων ανά τον κόσμο
πρακτικών αειφόρου ενέργειας προς τις
πόλεις και περιφέρειες του Συμφώνου, μέσω
μηχανισμού «οροσήμων αριστείας».
Η
Επιτροπή
σκοπεύει
επίσης
να
διαπραγματευθεί τους όρους της συμμετοχής
και άλλων
μείζονων
παραγόντων
στο
Σύμφωνο. Οι εργασίες παρακολούθησης,
δικτύωσης και προώθησης της νέας αυτής
πρόκλησης θα διευκολυνθούν από τη
γραμματεία του Συμφώνου, η οποία θα
χρηματοδοτηθεί μέσω του προγράμματος
Ευφυής Ενέργεια - Ευρώπη.
Για περισσότερες πληροφορίες:
http://www.managenergy.net/products/R200
8.htm

Σημαντικές Ευρωπαϊκές Εκδηλώσεις Φεβρουαρίου:
05/02/08: Συνεδρίαση Προεδρείου της Επιτρ. των Περιφερειών (ΕτΠ): http://www.cor.europa.eu/
06/02/08: Συνεδρίαση Ολομέλειας της ΕτΠ: http://www.cor.europa.eu/
14/02/08: Σύνοδος Συμβουλίου Παιδεία, Νεολαία και Πολιτισμός: http://ue.eu.int/
18-19/02/08: Σύνοδος Συμβουλίου Γενικές Υποθέσεις και Εξωτερικές Σχέσεις: http://ue.eu.int/
19/02/08: Συνεδρίαση Επιτροπής CONST της ΕτΠ: http://www.cor.europa.eu/
19-20/02/08: Ολομέλεια Ευρ. Κοινοβουλίου – Στρασβούργο: http://www.europarl.europa.eu/
21/02/08: Συνεδρίαση Επιτροπής COTER της ΕτΠ: http://www.cor.europa.eu/
25/02/08: Συνεδρίαση Επιτροπής RELEX της ΕτΠ: http://www.cor.europa.eu/
27/02/08: Συνεδρίαση Επιτροπής ECOS της ΕτΠ: http://www.cor.europa.eu/
28/02/08: Συνεδρίαση Επιτροπής EDUC της ΕτΠ: http://www.cor.europa.eu/
28/02/08: Σύνοδος Συμβουλίου Μεταφορές, Τηλεπικοινωνίες και Ενέργεια: http://ue.eu.int/
28-29/02/08: Σύνοδος Συμβουλίου Δικαιοσύνη και Εσωτερικές Υποθέσεις: http://ue.eu.int/
29/02/08: Σύνοδος Συμβ. Απασχόληση, Κοινωνική Πολιτική, Υγεία και Καταναλωτές: http://ue.eu.int/
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Έρευνα της EE για
τα σκουπίδια

Εθνικά σχέδια δράσης για την
ενεργειακή απόδοση

490 κιλά σκουπίδια αναλογούν κατά μέσο όρο
σε κάθε Ευρωπαίο στην Ευρώπη των «27»
από
την
κατανάλωση
τροφών,
τις
συσκευασίες των προϊόντων και τις υπόλοιπες
καταναλωτικές δραστηριότητες.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διενήργησε μια πρώτη
αξιολόγηση των εθνικών σχεδίων δράσης για
την ενεργειακή απόδοση (ΕΣΔΕΑ), τα οποία
υποχρεούνταν να υποβάλουν τα κράτη μέλη
έως τις 30 Ιουνίου 2007. Στα σχέδια
παρουσιάζονται οι εθνικές στρατηγικές για τον
τρόπο κατά τον οποίο τα κράτη μέλη
προτίθενται να επιτύχουν τον εγκεκριμένο
στόχο εξοικονόμησης ενέργειας έως το 2016.

Το συμπέρασμα αυτό προκύπτει από έρευνα
της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Περιβάλλοντος,
σύμφωνα με επεξεργασμένα στοιχεία της
Εurostat μέχρι και το 2005.
Για την Κύπρο όμως το νούμερο αυτό είναι
κατά πολύ μεγαλύτερο. Περίπου 600-700 κιλά
απορρίμματα
απορρίμματα
ανά
άτομο
καταλήγουν ετησίως στη χωματερή από τον
κάθε Κύπριο.
Για περισσότερες πληροφορίες:
http://www.eea.europa.eu/themes/waste

Νέα μέτρα για την ασφάλεια
των τροφίμων
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε στις 14
Ιανουαρίου πρόταση για την αναθεώρηση του
κανονισμού για τα νέα τρόφιμα με σκοπό τη
βελτίωση
της
πρόσβασης
νέων
και
καινοτόμων τροφίμων στην αγορά της ΕΕ,
διατηρώντας παράλληλα ένα υψηλό επίπεδο
προστασίας των καταναλωτών.
Σύμφωνα με το σχέδιο κανονισμού, τα νέα
τρόφιμα θα υπόκεινται σε απλούστερη και
αποτελεσματικότερη
διαδικασία
έγκρισης,
πράγμα το οποίο θα καθιστά δυνατή την
ταχύτερη πρόσβαση ασφαλών καινοτόμων
τροφίμων στην αγορά της ΕΕ. Επιπλέον,
καταρτίζονται ειδικές διατάξεις για τρόφιμα τα
οποία δεν πωλούντο παραδοσιακά στην ΕΕ,
αλλά έχουν ιστορικό ασφαλούς χρήσης σε
τρίτες χώρες, γεγονός μου αναμένεται να
διευκολύνει το διεθνές εμπόριο.
Η πρόταση καθορίζει κανόνες για την
προστασία
των
δεδομένων,
οι
οποίοι
αποσκοπούν να προστατεύουν τα προσφάτως
ανεπτυγμένα τρόφιμα αφού εγκριθούν και να
ενθαρρύνουν τις εταιρείες να επενδύουν στην
ανάπτυξη νέων τύπων τροφίμων και τεχνικών
παραγωγής τροφίμων.
Για περισσότερες πληροφορίες:
http://ec.europa.eu/food/food/biotechnology/
novelfood/initiatives_en.htm
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Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή,
μολονότι τα εθνικά σχέδια είναι αρκετά
ενθαρρυντικά, υφίσταται χάσμα μεταξύ της
πολιτικής δέσμευσης για ενεργειακή απόδοση
και
των
προτάσεων
με
στόχο
την
αντιμετώπιση αυτών των προκλήσεων.
Η ενεργειακή απόδοση αντιπροσωπεύει για
την Ευρωπαϊκή Κοινότητα ένα πόρο που έχει
δείξει την αξία του και συμφέρει οικονομικώς.
Αποτελεί έναν από τους φθηνότερους
τρόπους περιστολής των εκπομπών αερίων
θερμοκηπίου και συμβολής στην αειφορία και
την ασφάλεια του εφοδιασμού. Παράλληλα
ωθεί την οικονομική ανάπτυξη και δημιουργεί
θέσεις απασχόλησης, ενώ μειώνει το κόστος
της ενέργειας, με συνέπεια μικρότερες
δαπάνες για ενέργεια, τόσο από τα νοικοκυριά
όσο και από τις επιχειρήσεις.

Φόρουμ συζήτησης για το
μέλλον της Ευρώπης
Στις 29 Ιανουαρίου 2008, η αντιπρόεδρος της
Επιτροπής Margot Wallström και οι επίτροποι
Σταύρος Δήμας (περιβάλλον) και Andris
Piebalgs (ενέργεια), συμμετείχαν σε δημόσια
συζήτηση με τους ευρωπαίους πολίτες μέσω
της ιστοσελίδας «Debate Europe».
Το φόρουμ «Debate Europe» σχεδιάστηκε ως
διαδικτυακός τόπος συζήτησης όπου οι
πολίτες της ΕΕ μπορούν να ανταλλάσουν
απόψεις για ποικιλία θεμάτων που αφορούν
την ΕΕ.
Από την έναρξη λειτουργίας του το Μάρτιο
του 2006, το φόρουμ έχει συγκεντρώσει
χιλιάδες συνεισφορές και περισσότερες από
1,3 εκατ. απόψεις. Το φόρουμ διατίθεται και
στις 23 επίσημες γλώσσες της ΕΕ και ο
καθένας
μπορεί
να
συμμετέχει.
Για
περισσότερες πληροφορίες:
http://europa.eu/debateeurope/
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Χρηματοδότηση ασκήσεων
Πολιτικής Προστασίας
Η
Ευρωπαϊκή
Επιτροπή
ενέκρινε
επιχορηγήσεις ύψους 4,07 εκατομμυρίων
ευρώ για έργα και πανευρωπαϊκές ασκήσεις
προσομοίωσης
μεγάλης
κλίμακας
που
προτάθηκαν στο πλαίσιο του πρόσφατα
θεσπισθέντος
χρηματοδοτικού
μέσου
πολιτικής προστασίας.
Οι ασκήσεις αφορούν προσομοιώσεις σεισμών
και πλημμυρών και θα διεξαχθούν από
οργανισμούς πέντε ευρωπαϊκών χωρών. Στις
14 Ιανουαρίου διοργανώθηκε μάλιστα στις
Βρυξέλλες ημερίδα πληροφόρησης για την
πρόσκληση υποβολής προτάσεων του 2008
για ασκήσεις που θα διεξαχθούν το 2009.

Επτά
ασκήσεις
προσομοίωσης
που
θα
διεξαχθούν από τη Γαλλία, τη Γερμανία, την
Ουγγαρία, την Ιταλία, το Ηνωμένο Βασίλειο
και τη Σουηδία χρηματοδοτούνται με ποσό
που υπερβαίνει τα 2,6 εκατ. ευρώ.
Οι ασκήσεις στηρίζονται σε μεγάλη ποικιλία
σεναρίων όπως σεισμοί και δασικές πυρκαγιές.
Οι ασκήσεις προσομοίωσης προωθούν την
κοινή
προσέγγιση
όσον
αφορά
την
συνεργασία στις επεμβάσεις παροχής βοήθειας
πολιτικής προστασίας και συμβάλλουν στην
επιτάχυνση της επέμβασης σε περιπτώσεις
σοβαρών καταστάσεων έκτακτης ανάγκης.
Στις
εν
λόγω
εκπαιδευτικές
ασκήσεις
δοκιμάζονται οι ικανότητες επέμβασης και
παρέχεται η ευκαιρία σε όλους τους φορείς
που εμπλέκονται σε επιχειρήσεις στο πλαίσιο
του
κοινοτικού
μηχανισμού
πολιτικής
προστασίας να βελτιώσουν την επιχειρησιακή
τους συνεργασία. Οι ασκήσεις θα γίνουν κατά
την περίοδο 2008-2009.
Τα
έξι
έργα
που
επελέγησαν
θα
χρηματοδοτηθούν με συνολικό ποσό ύψους
1,47 εκατ. ευρώ. Την ευθύνη για τα έργα
αυτά έχουν οργανισμοί από πέντε ευρωπαϊκές
χώρες (Ελλάδα, Σουηδία, Δανία, Ισπανία και
Βέλγιο) ενώ θα συμμετέχουν και οργανισμοί
από διάφορα κράτη μέλη στα οποία
συμπεριλαμβάνονται η Κύπρος, η Ιταλία, η
Βουλγαρία, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Εσθονία,
η Φινλανδία και η Πορτογαλία.

1/2008

Τα έργα καλύπτουν τους εξής τομείς:
• κατάσβεση δασικών πυρκαγιών,
• προετοιμασία του κοινού, ιδίως των
ευπαθών ομάδων, για την αντιμετώπιση
φυσικών καταστροφών,
• συμβολή στην προετοιμασία της τοπικής
αυτοδιοίκησης για την αντιμετώπιση των
κλιματικών αλλαγών και των ενδεχόμενων
συναφών πλημμυρών,
• συνεργασία
μεταξύ
των
ευρωπαϊκών
εθελοντικών οργανώσεων κατά τη διάρκεια
καταστάσεων έκτακτης ανάγκης,
• εκπαίδευση επαγγελματιών και εθελοντών
πυροσβεστών, τοπικών υπηρεσιών πολιτ.
προστασίας και ομάδων εθελοντών για την
αντιμετώπιση διασυνοριακών καταστάσεων
έκτακτης ανάγκης,
• διάδοση αποτελεσμάτων προηγούμενων
δραστηριοτήτων πολιτικής προστασίας της
ΕΕ με σκοπό τη βελτίωση της αντοχής σε
επίπεδο τοπικής κοινότητας.
Το χρηματοδοτικό μέσο πολιτικής προστασίας
αποσκοπεί στην υποστήριξη και συμπλήρωση
των προσπαθειών των κρατών μελών για την
προστασία των πολιτών, του περιβάλλοντος
και των περιουσιών (συμπεριλαμβανομένης
της πολιτιστικής κληρονομιάς) σε περιπτώσεις
φυσικών και ανθρωπογενών καταστροφών,
τρομοκρατικών ενεργειών και τεχνολογικών,
ακτινολογικών
ή
περιβαλλοντικών
ατυχημάτων.
Διευκολύνει
επίσης
την
ενισχυμένη
συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών στον
τομέα της πολιτικής προστασίας. Καλύπτει
δράσεις ετοιμότητας και επέμβασης και
χρηματοδοτείται με ποσό περίπου 190 εκατ.
ευρώ για το διάστημα 2007-2013.
Για περισσότερες πληροφορίες:
http://ec.europa.eu/environment/civil
Για τις χρηματοδοτούμενες δράσεις:
http://ec.europa.eu/environment/civil/prote/f
inance.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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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/
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• 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/

