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OPEN DAYS 2008: ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΟΛΕΙΣ
Η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα για τις Περιφέρειες
και τις Πόλεις της Ευρώπης ("OPEN DAYS
2008: European Week of Regions and
Cities") θα πραγματοποιηθεί από τις 6 έως τις
9 Οκτωβρίου 2008, στις Βρυξέλλες.
Η
Εβδομάδα
διοργανώνεται
από
την
Ευρωπαϊκή Επιτροπή (Γενική Διεύθυνση
"Περιφερειακή πολιτική") και την Επιτροπή
των Περιφερειών και απευθύνεται σε τοπικές
αρχές,
επιχειρήσεις,
επενδυτές,
εμπειρογνώμονες, κ.λπ.
Το
πρόγραμμα
περιλαμβάνει
έκθεση,
εκδηλώσεις, σεμινάρια και συναντήσεις
εργασίας μεταξύ περιφερειακών οργανισμών
και επενδυτών. Εκπρόσωποι 217 πόλεων και
περιφερειών από 32 χώρες έχουν εγγραφεί
ως συνεργάτες της Εβδομάδας, ενώ οι
συμμετέχοντες αναμένεται να ξεπεράσουν
τους 15.000.

Η συμμετοχή στην εκδήλωση OPEN DAYS είναι
ελεύθερη, κατόπιν εγγραφής στο δικτυακό
τόπο της εκδήλωσης.
Περισσότερα για την εκδήλωση/εγγραφή:
www.opendays.europa.eu

Σημαντικές Ευρωπαϊκές Εκδηλώσεις Σεπτεμβρίου:
01-04/09/08: Ολομέλεια Ευρ. Κοινοβουλίου – Βρυξέλλες: http://www.europarl.europa.eu/
04/09/08: Συνεδρίαση Επιτρ. CAFA της Επιτρ. των Περιφερειών (ΕτΠ): http://www.cor.europa.eu/
08-09/09/08: Σύνοδος Συμβουλίου Υπουργών Υγείας: http://ue.eu.int/
12-13/09/08: Σύνοδος Συμβουλίου Οικονομ. και Δημοσιονομικά Θέματα (ECOFIN): http://ue.eu.int/
15-16/09/08: Σύνοδος Συμβουλίου Γενικές Υποθέσεις και Εξωτερικές Σχέσεις: http://ue.eu.int/
19-20/09/08: Σύνοδος Συμβουλίου Μεταφορές, Τηλεπικοινωνίες και Ενέργεια: http://ue.eu.int/
21-23/09/08: Σύνοδος Συμβουλίου Υπουργών Γεωργίας: http://ue.eu.int/
22-25/09/08: Ολομέλεια Ευρ. Κοινοβουλίου – Βρυξέλλες: http://www.europarl.europa.eu/
23/09/08: Συνεδρίαση Επιτροπής RELEX της ΕτΠ: http://www.cor.europa.eu/
25/09/08: Συνεδρίαση Επιτρ. EDUC της ΕτΠ: http://www.cor.europa.eu/
25-26/09/08: Σύνοδος Συμβουλίου Δικαιοσύνης και των Εσωτ. Υποθέσεων (ΔΕΥ): http://ue.eu.int/
25-26/09/08: Σύνοδος Συμβουλίου Ανταγωνιστικότητας: http://ue.eu.int/
26/09/08: Συνεδρίαση Επιτροπής DEVE της ΕτΠ: http://www.cor.europa.eu/
29-30/09/08: Σύνοδος Συμβουλίου Γεωργία και Αλιεία: http://ue.eu.int/
29-30/09/08: Συνεδρίαση Επιτροπής ECOS της ΕτΠ: http://www.cor.europa.eu/

Τεύχος 35

ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΝΕΑ

Δημόσιος διάλογος για την
αλλαγή του κλίματος
Η Επιτροπή εγκαινίασε πρόσφατα δημόσιο
διάλογο για την προσέγγιση που καλείται να
υιοθετήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση σχετικά με τη
συμφωνία που αφορά την μετά το 2012
παγκόσμια αλλαγή του κλίματος. Ο διάλογος
ακολουθεί την ανακοίνωση της Επιτροπής «Ο
περιορισμός της παγκόσμιας αλλαγής του
κλίματος σε 2° Κελσίου: η πορεία προς το
2020 και πέραν».
Τα
ενδιαφερόμενα
μέρη καλούνται να
εκφράσουν
τις
απόψεις τους για τα
διάφορα
στάδια
πορείας του Οδικού
Χάρτη του Μπαλί.
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Νέος Μόνιμος Αντιπρόσωπος
της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή
Ένωση
Στις 5 Αυγούστου η Κυπριακή Κυβέρνηση
ενημέρωσε το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής
Ένωσης για το διορισμό του πρέσβεως κ.
Ανδρέα
Μαυρογιάννη
ως
Μόνιμου
Αντιπροσώπου της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή
Ένωση. Ο Πρέσβυς κ. Μαυρογιάννης ανέλαβε
τα καθήκοντά του την 1η Αυγούστου 2008.

Αναθεώρηση νομοθεσίας για
την προστασία του όζοντος
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπέβαλε πρόσφατα
πρόταση για την αναθεώρηση της νομοθεσίας
που διέπει την προστασία του όζοντος.

Μεταξύ αυτών συγκαταλέγονται μια κοινή
αντίληψη για τις κατευθυντήριες δεσμεύσεις
επίτευξης μεσοπρόθεσμων στόχων από τις
ανεπτυγμένες
χώρες
και
μεγαλύτερη
συνεργασία για τον περιορισμό των εκπομπών,
καθώς και προσαρμογή στην αλλαγή του
κλίματος με τη βοήθεια της τεχνολογίας και
της χρηματοδότησης.

Η αναθεώρηση αποβλέπει στην απλοποίηση
της κείμενης νομοθεσίας και αντανακλά την
επιτευχθείσα πρόοδο όσον αφορά την
εξάλειψη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, των
ουσιών που καταστρέφουν τη στιβάδα του
όζοντος, στην παροχή της δυνατότητας στην
ΕΕ να εξακολουθήσει να ασκεί τον ηγετικό της
ρόλο στην παγκόσμια προσπάθεια προστασίας
και αποκατάστασης της στιβάδας του όζοντος.

Η Επιτροπή καλωσορίζει σχόλια από όλα τα
ενδιαφερόμενα μέρη, συμπεριλαμβανομένων
ιδιωτών, της βιομηχανίας, εμπορικών ενώσεων
και εκπροσώπων των καταναλωτών, ομάδων
πίεσης, της κοινότητας των μη κυβερνητικών
οργανώσεων (ΜΚΟ) και άλλων οργανώσεων.
Προγραμματίζεται εξάλλου η πραγματοποίηση
συνεδρίου για τα ενδιαφερόμενα μέρη το
φετινό φθινόπωρο.

Παρά τα μέχρι σήμερα σημαντικά βήματα
προόδου, η Επιτροπή υπογραμμίζει ότι
εξακολουθούν
να υφίστανται ανεπίλυτα
προβλήματα,
ορισμένα
από
τα
οποία
σχετίζονται με την αλλαγή του κλίματος – και
ότι τα εν λόγω προβλήματα πρέπει να
αντιμετωπιστούν τόσο στην ΕΕ, όσο και
παγκοσμίως.

Ο διάλογος διαρκεί μέχρι τις 29 Σεπτεμβρίου
2008 και τα αποτελέσματά του θα συμβάλουν
στη διαμόρφωση της στάσης της ΕΕ στη
συνολική συμφωνία για το διάστημα μετά το
2012.
Τα
ενδιαφερόμενα
μέρη
καλούνται
να
συμμετάσχουν
συμπληρώνοντας
το
επιγραμμικό ερωτηματολόγιο στη διαδικτυακή
διεύθυνση:http://ec.europa.eu/yourvoice/ipm/
forms/dispatch?form=climatepost2012
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την
αλλαγή του κλίματος μπορείτε να επισκεύτεσθε
την ιστοσελίδα:
http://ec.europa.eu/environment/climat/home
_en.htm
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Στόχος της πρότασης της Επιτροπής είναι η
βελτίωση της εφαρμογής του κανονισμού για
την
προστασία
του όζοντος, με
την
αποσαφήνιση ορισμένων διατάξεών του, όπως
αυτών που αναφέρονται στις εξαιρέσεις και
παρεκκλίσεις όσον αφορά τη χρήση ουσιών
που καταστρέφουν τη στιβάδα του όζοντος,
καθώς και στους όρους στους οποίους
υπόκεινται οι εισαγωγές και εξαγωγές τους.
Η στιβάδα του όζοντος αναμένεται να
επανέλθει στα προ του 1980 επίπεδα στο
διάστημα 2050-2075.
Περισσότερα στοιχεία για την προστασία της
στιβάδας
του
όζοντος:
http://ec.europa.eu/environment/ozone/inde
x.htm
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Ο Ευρωπαϊκός Πολιτισμός
στο διαδίκτυο

Η ανανεωμένη κοινωνική
ατζέντα της ΕΕ

Η ποικιλομορφία του ευρωπαϊκού πολιτιστικού
πλούτου
σε
βιβλία,
μουσική,
πίνακες
ζωγραφικής,
φωτογραφίες
και
κινηματογραφικές ταινίες, ανοικτή σε όλους
τους πολίτες με το πάτημα ενός κουμπιού
μέσω μιας δικτυακής πύλης – αυτό το όνειρο
για μια Ευρωπαϊκή Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
μπορεί να γίνει πραγματικότητα το επόμενο
φθινόπωρο.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε πρόσφατα
μια ολοκληρωμένη και φιλόδοξη δέσμη
πρωτοβουλιών, η οποία συνιστά ανανέωση
της δέσμευσής της για υλοποίηση της
κοινωνικής Ευρώπης και αποτελεί μια
ολοκληρωμένη προσέγγιση για τη σύνδεση
διαφόρων πολιτικών της.

Ωστόσο, όπως διακήρυξε πρόσφατα η
Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε μια νέα ανακοίνωση
σχετικά με τη διάθεση ψηφιακών εκδόσεων
των έργων από πολιτιστικά ιδρύματα ανά την
Ευρώπη, χρειάζονται περαιτέρω προσπάθειες
από τα κράτη μέλη της ΕΕ.

Η δέσμη μέτρων περιλαμβάνει συνολικά 19
πρωτοβουλίες στους τομείς της απασχόλησης
και
των
κοινωνικών
υποθέσεων,
της
εκπαίδευσης και των νέων, της υγείας, της
κοινωνίας
των
πληροφοριών
και
των
οικονομικών υποθέσεων. Οι πρωτοβουλίες
επικεντρώνονται
στις
ακόλουθες
προτεραιότητες:
1. Προετοιμάζοντας το Αύριο: Παιδιά και Νέοι
2. Επενδύοντας στους ανθρώπους:
Διαχείριση της Αλλαγής
3. Μεγαλύτερη διάρκεια ζωής με καλύτερη
υγεία
4. Καταπολέμηση των διακρίσεων
5. Μέσα ενδυνάμωσης
6. Διαμόρφωση της διεθνούς ατζέντας
7. Καταπολέμηση της φτώχειας και του
κοινωνικού αποκλεισμού

Με την ψηφιοποίηση των πολιτιστικών έργων,
οι ευρωπαίοι μπορούν να αποκτήσουν
πρόσβαση σε υλικό από μουσεία, βιβλιοθήκες
και αρχεία του εξωτερικού χωρίς να χρειάζεται
να ταξιδέψουν ή να φυλλομετρήσουν χιλιάδες
σελίδες
για
να
εντοπίσουν
κάποια
πληροφορία.
Στις ευρωπαϊκές βιβλιοθήκες και μόνο
φυλάσσονται πάνω από 2,5 δισεκατομμύρια
βιβλία, υπό ψηφιακή όμως μορφή διατίθεται
μόλις το 1% του αρχειακού υλικού.
Η Επιτροπή κάλεσε λοιπόν τα κράτη μέλη να
καταβάλουν μεγαλύτερες προσπάθειες για να
διαθέσουν ψηφιοποιημένα έργα στο διαδίκτυο
έτσι ώστε οι ευρωπαίοι να μπορούν να τα
φυλλομετρήσουν
ψηφιακά
για
μελέτη,
εργασία ή ψυχαγωγία.
Η ίδια η Επιτροπή θα διαθέσει περίπου 120
εκατομμύρια € κατά την περίοδο 2009-2010
για τη βελτίωση της διαδικτυακής πρόσβασης
στην ευρωπαϊκή πολιτιστική κληρονομιά.

Η δέσμη περιλαμβάνει επίσης τις απόψεις της
Επιτροπής σχετικά με το είδος των σχολείων
που χρειάζεται η Ευρώπη τον 21ο αιώνα και
εξετάζει
ζητήματα
που
άπτονται
της
εκπαίδευσης και της κοινωνικής ένταξης των
παιδιών που προέρχονται από οικογένειες
μεταναστών.
Η ανανεωμένη κοινωνική ατζέντα βασίζεται σε
ευρεία δημόσια διαβούλευση που ξεκίνησε η
Επιτροπή το 2007.
Για περαιτέρω πληροφορίες:
http://ec.europa.eu/social
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: Χρ. Χατζηγιάγκου
Υπεύθυνος Ύλης: Φάνης Παντελογιάννης
Συνδρομές και Επικοινωνία:

http://www.ucm.org.cy/

