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ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ
ΕΝΩΣΗΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ
Υπογράφηκε την περασμένη εβδομάδα στις
Βρυξέλλες νέο Πρωτόκολλο Συνεργασίας για
το έτος 2008 μεταξύ της Γραμματείας της
Επιτροπής
των Περιφερειών
και της
Γραμματείας της Ένωσης Δήμων Κύπρου
από τον Γραμματέα της Ένωσης Δήμων
Κύπρου Άθω Γερμανό και το Γενικό
Γραμματέα της Επιτροπής των Περιφερειών
(ΕτΠ) Gerhard Stahl.
Το πρωτόκολλο ρυθμίζει μεταξύ άλλων τους
όρους συνεργασίας των δύο πλευρών σε μια
σειρά από θέματα όπως:
• η συμμετοχή της Ένωσης Δήμων στο
διάλογο που διεξάγεται μεταξύ της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής και των Εθνικών
Ενώσεων Τ.Α.
• την
παροχή
προς
την
ΕτΠ
εμπειρογνωμοσύνης και απόψεων για
θέματα Τοπικών Αρχών.
• την
καλύτερη
παρακολούθηση
της
εφαρμογής
της
αρχής
της
επικουρικότητας

• τη βελτίωση του συντονισμού
των διαύλων επικοινωνίας
(ιστοσελίδες,
ενημερωτικά
δελτία)
και την αύξηση των
δυνατοτήτων
αμοιβαίας
συμμετοχής σε διασκέψεις που
οργανώνουν οι δύο οργανισμοί.
Με τη συμφωνία θεσμοθετείται επίσης η
δυνατότητα της Ένωσης Δήμων να συμβάλει
στο έργο της ΕτΠ με την ενίσχυση των
επιτροπών της κατά την παροχή συνδρομής
στους εισηγητές και βοηθώντας στην
παρακολούθηση της εφαρμογής της αρχής
της επικουρικότητας, ενώ η Γραμματεία της
ΕτΠ συμφωνεί να συμπεριλάβει την Ένωση
Δήμων μεταξύ των Εθνικών Ενώσεων οι
οποίες προσκαλούνται να συμμετέχουν στον
τακτικό διαρθρωμένο διάλογο που διεξάγεται
μεταξύ του Προέδρου της Ευρ. Επιτροπής και
των Εθνικών Ενώσεων των Τοπικών και
Περιφερειακών
Αρχών
(συνέχεια
στη
σελίδα 2).

Σημαντικές Ευρωπαϊκές Εκδηλώσεις Μαρτίου:
03/03/08: Σύνοδος Συμβουλίου Περιβάλλον: http://ue.eu.int/
03-04/03/08: Συνεδρίαση Προεδρείου της Επιτρ. των Περιφερειών (ΕτΠ): http://www.cor.europa.eu/
04/03/08: Σύνοδος Συμβουλίου Οικονομικά και Δημοσιονομικά Θέματα (ECOFIN): http://ue.eu.int/
07/03/08: Συνεδρίαση Επιτροπής DEVE της ΕτΠ: http://www.cor.europa.eu/
10-11/03/08: Σύνοδος Συμβουλίου Γενικές Υποθέσεις και Εξωτερικές Σχέσεις: http://ue.eu.int/
10-13/03/08: Ολομέλεια Ευρ. Κοινοβουλίου – Στρασβούργο: http://www.europarl.europa.eu/
13-14/03/08: Εαρινή Σύνοδος Ευρωπαϊκού Συμβουλίου: http://ue.eu.int/
17-18/03/08: Σύνοδος Συμβουλίου Γεωργία και Αλιεία: http://ue.eu.int/
23/03/08: Καθολικό Πάσχα
25/03/2008: Συνεδρίαση Επιτροπής CAFA της ΕτΠ: http://www.cor.europa.eu/
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(Συνέχεια από τη σελίδα 1) Οι Γραμματείς
των δύο οργανισμών αναλαμβάνουν επίσης τη
δέσμευση να συνεχίσουν τα θετικά βήματα για
τη βελτίωση του συντονισμού των διαύλων
επικοινωνίας
και
την
αύξηση
των
δυνατοτήτων
αμοιβαίας
συμμετοχής
σε
διασκέψεις και συνεδρίες που οργανώνουν οι
δύο οργανισμοί.
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Περιφερειών εξέλεξε το νέο της Πρόεδρο, τον
βέλγο κ. Luc Van den Brande, ο οποίος θα
ασκήσει τα καθήκοντά του για τα επόμενα δύο
χρόνια.
Κατά την ίδια σύνοδο ολομέλειας, εξελέγησαν
επίσης
27
αντιπρόεδροι
τους
οποίους
πρότειναν οι εθνικές αντιπροσωπίες, καθώς
και τα άλλα μέλη του Προεδρείου.
Ο κ. Van den Brande απαρίθμησε επτά τομείς
προτεραιότητας στους οποίους φρονεί ότι η
ΕτΠ μπορεί να προσκομίσει προστιθέμενη
αξία: τη μεταρρύθμιση του ευρωπαϊκού
προϋπολογισμού, την πολιτική στον τομέα της
ενέργειας και το πρόβλημα της κλιματικής
αλλαγής, τους στόχους της Λισσαβώνας, την
πολιτική συνοχής και τον Ευρωπαϊκό Όμιλο
Εδαφικής
Συνεργασίας,
την
πολιτισμική
ποικιλομορφία, την πολιτική γειτνίασης και τη
διακυβέρνηση σε πολλαπλά επίπεδα και την
επικουρικότητα.

Το αρχικό Πρωτόκολλο που είχε υπογραφεί
στις 9 Σεπτεμβρίου 2005 μεταξύ του Γενικού
Γραμματέα της ΕτΠ Gerhard Stahl και του
Γραμματέα της Ένωσης Δήμων Κύπρου Άθου
Γερμανού βοήθησε σημαντικά στην ενίσχυση
της συνεργασίας μεταξύ των δύο οργανισμών
και η υλοποίηση του στέφθηκε με μεγάλη
επιτυχία.
Το πρωτόκολλο αυτό ήταν το πρώτο που
υπογράφηκε μεταξύ της ΕτΠ και μιας Εθνικής
Ένωσης Τοπικών Αρχών, ενώ πλέον η ΕτΠ
προσανατολίζεται στην υπογραφή αντίστοιχων
πρωτοκόλλων και με άλλες Εθνικές Ενώσεις.

73η Σύνοδος Ολομέλειας της
Επιτροπής των Περιφερειών
Η 73η Σύνοδος Ολομέλειας της Επιτροπής των
Περιφερειών πραγματοποιήθηκε στις 6 και 7
Φεβρουαρίου 2008 στις Βρυξέλλες. Στη
Σύνοδο συμμετείχε Κυπριακή Αντιπροσωπεία,
με Επικεφαλής τον κύριο Γιώργο Γεωργίου,
Δήμαρχο Κάτω Πολεμιδιών, αποτελούμενη
από τους κυρίους Χρίστο Μέση, Δήμαρχο
Μέσα Γειτονιάς, Σπύρο Ελενοδώρου, Πρόεδρο
Κοινοτικού Συμβουλίου Οροκλίνης, Κώστα
Χατζηκακού,
Δημοτικό
Σύμβουλο
Αμμοχώστου και Νίκο Καλλή, Πρόεδρο
Δημοτικού Συμβουλίου Ζωοπηγής.
Η σύνοδος αυτή είχε ειδικό χαρακτήρα αφού
την Τετάρτη 6 Φεβρουαρίου, η Επιτροπή των

2

Ακολούθησε παρέμβαση δύο Επιτρόπων: Ο κ.
Verheugen, αρμόδιος για τις επιχειρήσεις και
τη βιομηχανία αναφέρθηκε στο «Ευρωπαϊκό
Δίκτυο Υποστήριξης των Επιχειρήσεων και της
Καινοτομίας» ενώ η κ. Fischer Boel, αρμόδια
για τη γεωργία και την ανάπτυξη της
υπαίθρου μίλησε για το διαγνωστικό έλεγχο
της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής.
Η ΕτΠ υιοθέτησε επίσης ψήφισμα για το
εαρινό Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, σχετικά με τα
αποτελέσματα
της
αναθεωρημένης
στρατηγικής της Λισσαβώνας και ψήφισε 9
συνολικά
γνωμοδοτήσεις, σχετικά με τα
ακόλουθα θέματα:
• Αποτελεσματικότερη στήριξη της έρευνας
και της καινοτομίας στις Περιφέρειες της ΕΕ
• Ενδιάμεση ανασκόπηση της στρατηγικής
για τις βιοεπιστήμες και τη βιοτεχνολογία
• Προώθηση της ενεργού συμμετοχής των
νέων στα κοινά μέσω της εκπαίδευσης
• Έλεγχος υγείας της κοινής γεωργικής
πολιτικής
• Η
συμβολή
του
εθελοντισμού
στην
οικονομική και κοινωνική συνοχή
• Θέσπιση κοινών αρχών όσον αφορά την
ευελιξία με ασφάλεια: περισσότερες και
καλύτερες θέσεις εργασίας μέσω της
ευελιξίας με ασφάλεια
• Ευρωπαϊκή Στρατηγική για θέματα υγείας
που έχουν σχέση με τη Διατροφή, το
Υπερβολικό Βάρος και την Παχυσαρκία
• Λευκή Βίβλος για τον αθλητισμό
• Η Συνέργεια του Ευξείνου Πόντου – μια νέα
πρωτοβουλία περιφερειακής συνεργασίας.
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Ενιαίο Σύστημα Πληροφοριών Ευρωπαϊκά κονδύλια
για το Περιβάλλον
για την Ενέργεια
Η
ύπαρξη
έγκαιρων
και
αξιόπιστων
πληροφοριών
για
την
κατάσταση
του
περιβάλλοντος
(αλλαγή
του
κλίματος,
ποιότητα των υδάτων, αλλαγές των χρήσεων
γης) είναι ουσιαστικής σημασίας για τη
χάραξη ορθών πολιτικών.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θεωρεί ότι οι εν λόγω
πληροφορίες πρέπει να τίθενται στη διάθεση
όλων και να είναι εύκολα κατανοητές. Για το
σκοπό αυτό, προτίθεται να βελτιώσει, να
εκσυγχρονίσει και να απλουστεύσει τα τωρινά
συστήματα πληροφοριών, δημιουργώντας ένα
Ενιαίο
Σύστημα
Πληροφοριών
για
το
Περιβάλλον (SEIS).
Στόχος του συστήματος αυτού είναι η
καλύτερη σύνδεση όλων των υφισταμένων
βάσεων δεδομένων και πληροφοριών, με τη
χρήση σύγχρονων εργαλείων όπως το
διαδίκτυο και η δορυφορική τεχνολογία.
Στόχος επίσης είναι η μετάβαση από την
υποβολή στοιχείων σε χαρτί, σε ένα σύστημα,
στο πλαίσιο του οποίου τα δεδομένα τίθενται
στη διάθεση των χρηστών στην πηγή, κατά
τρόπο ανοικτό και διαφανή.
Εντός του 2008 θα παρουσιασθεί λεπτομερές
σχέδιο υλοποίησης του SEIS. Θα στηρίζεται σε
προσπάθειες που έχουν ήδη καταβληθεί στην
Ευρώπη για τη δημιουργία ολοκληρωμένων
πληροφοριακών
συστημάτων,
όπως
το
Σύστημα πληροφοριών για τα ύδατα στην
Ευρώπη (WISE), το ευρ. δίκτυο πληροφοριών
και παρατηρήσεων σχετικά με το περιβάλλον
(EIONET), η οδηγία INSPIRE του 2007 για
την πρόσβαση και διαλειτουργικότητα των
χωρικών δεδομένων και η πρωτοβουλία
Παγκόσμιας
Παρακολούθησης
για
το
Περιβάλλον και την Ασφάλεια (GMES) σχετικά
με δεδομένα παρακολούθησης της γης από
δορυφόρους. Το SEIS αποβλέπει στη σύνδεση
όλων αυτών σε ένα ενιαίο σύστημα.
Η κοινοτική χρηματοδοτική στήριξη για τη
συμπλήρωση των εθνικών και περιφερειακών
προϋπολογισμών υλοποίησης του SEIS θα
προέλθει από τα Προγράμματα Πλαίσια
Έρευνας, το πρόγραμμα LIFE, το Πρόγραμμα
Ανταγωνιστικότητας και Καινοτομίας (CIP) και
τα Διαρθρωτικά Ταμεία.
Για περισσότερες πληροφορίες: http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=
COM:2008:0046:FIN:el:PDF

Η Πολιτική Συνοχής για την περίοδο 20072013
συμβάλει
στην
ανάπτυξη
της
ανανεώσιμης ενέργειας και στη βελτίωση της
ενεργειακής αποδοτικότητας στις περιφέρειες
της ΕΕ.
Τα 450 επιχειρησιακά προγράμματα για την
πολιτική συνοχής 2007-2013 περιλαμβάνουν
επενδύσεις συνολικού ύψους 9 δις ευρώ για
έργα που σχετίζονται με την ενέργεια, 4,6 δις
ευρώ για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (6
περίπου εκατομμύρια για την ηλιακή ενέργεια
στην Κύπρο) και 4,2 δις ευρώ για την
ενεργειακή αποδοτικότητα και τα μέτρα για τη
διαχείριση της ενέργειας. Υπάρχουν ακόμη
63,8 δις ευρώ για τη στήριξη της έρευνας και
της ανάπτυξης στον τομέα αυτό.
Παράλληλα, η Επιτροπή θα βοηθήσει τα κράτη
μέλη να επιτύχουν τους ενεργειακούς τους
στόχους και θα ενθαρρύνει την ανταλλαγή
εμπειριών και βέλτιστων πρακτικών, ιδίως
μέσω της πρωτοβουλίας «Οι περιφέρειες για
την οικονομική αλλαγή».

Νέα επικεφαλής Αντιπροσωπ.
της ΕΕ στην Κύπρο
Η Ευρ. Επιτροπή αποφάσισε την απόσπαση
της κυρίας Αντρούλλας Καμιναρά στη θέση
της επικεφαλούς της Αντιπροσωπείας στην
Κύπρο, με ισχύ από τις 16 Απριλίου 2008.
Η αντιπροσωπεία, είναι η επίσημη φωνή της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Κύπρο, καθώς
αποστολή της είναι να εξηγεί τις πολιτικές της
ΕΕ και να τις κάνει πιο προσιτές στον κόσμο.
Στις αρμοδιότητές της περιλαμβάνεται, επίσης,
η ανάλυση και η υποβολή εκθέσεων στην
Επιτροπή σχετικά με τις πολιτικές και τις
τάσεις που επικρατούν στην κοινή γνώμη της
Κύπρου.
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/

