
 

ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΝΕΑ 
ΜΗΝΙΑΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΝΩΣΗΣ ΔΗΜΩΝ ΚΥΠΡΟΥ 
Τρίτη, 31 Οκτωβρίου 2008 Έτος 4ο Αριθμός Δελτίου: 37 ISSN : 1450 - 2933 

 
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΔΗΜΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

 

 
Πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 29 
Οκτωβρίου 2008 στη Λευκωσία η Ετήσια 
Γενική Συνέλευση της Ένωσης Δήμων 
Κύπρου. 
 
Στη Συνέλευση παρέστησαν και απηύθυναν 
χαιρετισμό ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. 
Δημήτρης Χριστόφιας, ο Υπουργός 
Εσωτερικών κ. Νεοκλής Συλικιώτης, ο 
Δήμαρχος Ηρακλείου κ. Ιωάννης Κουράκης 
εκ μέρους του Προέδρου της Κεντρικής 
Ένωσης Δήμων και Κοινοτήτων της Ελλάδας 
και ο Αναπληρωτής Πρόεδρος της Ένωσης 
Κοινοτήτων Κύπρου κ. Γ.Λαζαρίδης. 
 
Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία 
τους ο Πρόεδρος της Βουλής των 
Αντιπροσώπων κ. Μάριος Καρογιάν, Αρχηγοί 
και Εκπρόσωποι κομμάτων, Υπουργοί, 
Βουλευτές και ανώτατοι αξιωματούχοι του 
Κράτους. 
 
Ο Πρόεδρος της Ένωσης Δήμων Κύπρου, 
Δήμαρχος Λεμεσού κ. Ανδρέας Χρίστου, στη 
λογοδοσία του αναφέρθηκε συνοπτικά στις 
δραστηριότητες και το έργο που  
 

 

 
 
επιτελέστηκε από την Ένωση Δήμων το έτος 
2007 και ακολούθως παρέθεσε τις σκέψεις, τα 
σχέδια και τις προτεραιότητες της Ένωσης για 
τη διετία 2008-2009.  
 
Όπως τόνισε ο κ. Χρίστου, το 2007 η Ένωση 
Δήμων εργάσθηκε μεταξύ άλλων για:  
• την τροποποίηση του περί Δήμων Νόμου 

που προνοεί για τη σύσταση Δημοτικής 
Αστυνομίας,  

• την αναχρηματοδότηση δανείων χωρίς 
κυβερνητική εγγύηση,  

(συνέχεια στη σελίδα 2) 
  

 

Σημαντικές Ευρωπαϊκές Εκδηλώσεις Νοεμβρίου: 
 
04/11/08: Σύνοδος Συμβουλίου Οικονομ. και Δημοσιονομικά Θέματα (ECOFIN): http://ue.eu.int/

06/11/08: Σύνοδος Συμβουλίου Ανταγωνιστικότητα: http://ue.eu.int/

10-11/11/08: Σύνοδος Συμβουλίου Γενικές Υποθέσεις και Εξωτερικές Σχέσεις: http://ue.eu.int/

13/11/08: Συνεδρίαση Επιτρ. CAFA της Επιτρ. των Περιφερειών (ΕτΠ): http://www.cor.europa.eu/

17-20/11/08: Ολομέλεια Ευρ. Κοινοβουλίου – Στρασβούργο: http://www.europarl.europa.eu/

19/11/08: Συνεδρίαση Επιτροπής RELEX της ΕτΠ: http://www.cor.europa.eu/

20-21/11/08: Σύνοδος Συμβουλίου Παιδεία, Νεολαία και Πολιτισμός: http://ue.eu.int/

21/11/08: Σύνοδος Συμβουλίου Οικονομ. και Δημοσιονομικά Θέματα (ECOFIN): http://ue.eu.int/

24-25/11/08: Σύνοδος Συμβουλίου Γεωργία και Αλιεία: http://ue.eu.int/

25/11/08: Συνεδρίαση Προεδρείου της ΕτΠ: http://www.cor.europa.eu/

26-27/11/08: Ολομέλεια της ΕτΠ: http://www.cor.europa.eu/

27/11/08: Σύνοδος Συμβουλίου Μεταφορές, Τηλεπικοινωνίες και Ενέργεια: http://ue.eu.int/

27-28/11/08: Σύνοδος Συμβουλίου Δικαιοσύνης και των Εσωτ. Υποθέσεων (ΔΕΥ): http://ue.eu.int/
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ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 
ΕΝΩΣΗΣ ΔΗΜΩΝ ΚΥΠΡΟΥ 
 
(Συνέχεια από τη σελίδα 1)  
• την οικοδομική και πολεοδομική ανάπτυξη 

και άλλα τεχνικά θέματα,  
• τα θέματα περιβάλλοντος και υγείας, 
• τα εγκαταλειμένα οχήματα και αντικείμενα,  
• τα θέματα αποβλήτων και ανακύκλωσης,  
• τα εργασιακά και κοινωνικά θέματα. 
 
Στη συνέχεια ο κ. Χρίστου παρέθεσε τις 
προτεραιότητες της Ένωσης Δήμων για τη 
διετία 2008–2009, στις οποίες 
περιλαμβάνονται: 
 
• Η βελτίωση των οικονομικών των Δήμων,   
• ο εκσυγχρονισμός του θεσμού της Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης με την ετοιμασία και 
ψήφιση νέας και σύγχρονης νομοθεσίας, 

• η βελτίωση της γενικής εικόνας των 
Δήμων σε θέματα αποτελεσματικότητας, 
χρηστής διοίκησης, αξιοκρατίας και ορθής 
οικονομικής διαχείρισης,  

• η ενίσχυση της παρουσίας και συμμετοχής 
της Ένωσης Δήμων στα σώματα και 
όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 
άλλους Ευρωπαϊκούς Οργανισμούς, 

• η ανάπτυξη του διαλόγου και της 
συνεργασίας μεταξύ της ‘Ενωσης Δήμων 
και της ‘Ενωσης Κοινοτήτων, 

• η υποστήριξη της Ένωσης Δήμων προς 
τους Κατεχόμενους Δήμους,  

• η διαχείριση των σχέσεων με 
Τουρκοκύπριους Τοπικούς Εκπροσώπους,  

• η επεξεργασία και εισαγωγή νέων 
πολιτικών και υπηρεσιών προς το κοινό 
και τα μέλη της Ένωσης Δήμων,  

• η προώθηση στενότερης συνεργασίας 
μεταξύ των Δήμων των αστικών περιοχών 
και δημιουργία κοινών/ενιαίων δημοτικών 
υπηρεσιών σε συγκεκριμένους τομείς, 

• ο εκσυγχρονισμός των Νόμων περί 
Πολεοδομίας και Χωροταξίας και περί 
Οδών και Οικοδομών,  

• η εισαγωγή της ηλεκτρονικής 
διακυβέρνησης και 

• η δημιουργία «Ινστιτούτου Επιμόρφωσης» 
στα πλαίσια της Ένωσης Δήμων. 

 
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Δημήτρης 
Χριστόφιας, στο χαιρετισμό του τόνισε ότι το 
σύγχρονο κράτος οφείλει να είναι 
ανθρωποκεντρικό και ότι ο ρόλος της Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης σε αυτή τη διεργασία είναι 
σημαντικός. «Είναι για τούτο που ενίσχυση 
και στήριξη της Τοπικής Αυτοδιοίκησης 
σημαίνει αναβάθμιση των τοπικών 
κοινωνιών», συμπλήρωσε. 

 

Ο κ. Χριστόφιας σημείωσε επίσης ότι αποτελεί 
διακηρυγμένο στόχο της Κυβέρνησης ο 
εκσυγχρονισμός του θεσμού της Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης. Για το σκοπό αυτό, το 
Υπουργείο Εσωτερικών, σε συνεργασία με την 
Ένωση Δήμων και την Ένωση Κοινοτήτων, 
προωθεί, όπως τόνισε, τη διεξαγωγή σχετικής 
μελέτης η οποία υπολογίζεται να συμπληρωθεί 
πριν το τέλος του 2009. 
 
Ο κ. Χριστόφιας συνέχισε λέγοντας ότι 
στηρίζει την οικονομική αυτοτέλεια της 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης, καθώς και κάθε 
πρωτοβουλία των Δήμων σε θέματα 
σχεδιασμού, προγραμματισμού και 
υλοποίησης της ανάπτυξης, προς όφελος της 
τοπικής κοινωνίας.  
 
Αναφέρθηκε επίσης στην ανάγκη για «μια πιο 
αυστηρή και καθημερινή αυτοεπιτήρηση των 
οικονομικών των Δήμων» και έκλεισε το 
χαιρετισμό του, διαβεβαιώνοντας πως θα 
συνεχισθούν με αμείωτο ρυθμό οι 
προσπάθειες για την εξεύρεση μιας δίκαιης και 
συμφωνημένης λύσης στο Κυπριακό. 
  

 
 
Ο Υπουργός Εσωτερικών κ. Νεοκλής 
Συλικιώτης τόνισε από την πλευρά του ότι η 
Τοπική Αυτοδιοίκηση αποτελεί θεμελιώδη 
πυλώνα της κοινωνικής και πολιτικής δομής 
των δημοκρατικών κοινωνιών και διαβεβαίωσε 
ότι η εκχώρηση προς τους φορείς της των 
αναγκαίων θεσμικών και οικονομικών 
εργαλείων, η ορθολογική ανάπτυξη των 
Δήμων και η βελτίωση της ποιότητας ζωής 
των δημοτών, βρίσκονται στις ψηλές 
προτεραιότητες της κυβερνητικής πολιτικής. 
 
Ο κ. Συλικιώτης υπογράμμισε επίσης την 
ανάγκη για αναδόμηση της Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης ενώ αναφέρθηκε και στην 
υλοποίηση της κυβερνητικής εξαγγελίας για 
την οικονομική στήριξη των Δήμων.  
 
Ο Υπουργός έκλεισε το χαιρετισμό του 
τονίζοντας ότι η γόνιμη συνεργασία των 
Τοπικών Αρχών με την Κυβέρνηση θα 
συνεχιστεί, με στόχο μια Τοπική Αυτοδιοίκηση 
αναβαθμισμένη και αυτοδύναμη. 

 2 
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Σύσκεψη για τη συμφιλίωση 
επαγγελματικού και 
οικογενειακού βίου 
 
Πραγματοποιήθηκε στις 24 Οκτωβρίου 2008, 
σύσκεψη υπό την αιγίδα της Υπουργού 
Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, κας 
Σωτηρούλας Χαραλάμπους, με θέμα την 
παρουσίαση μελέτης για προώθηση πολιτικών 
φροντίδας για τη συμφιλίωση επαγγελματικού 
και οικογενειακού βίου και το ρόλο της 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης. 
 
Με βάση τη μελέτη της Ελληνικής Εταιρείας 
Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης, πολλά 
μπορούν να γίνουν με την ενεργότερη 
εμπλοκή των Δήμων και των Κοινοτικών 
Συμβουλίων στην προώθηση της Κοινωνικής 
πολιτικής. Απαραίτητες προϋποθέσεις είναι οι 
θεσμικές αλλαγές και η οικονομική ενίσχυση 
των Δήμων για να μπορέσουν να εμπλακούν 
στο βαθμό που πρέπει σε αυτά τα ζητήματα 
και να επιφέρουν καλύτερα αποτελέσματα.  
 
Η Ένωση Δήμων χαιρέτησε την προσπάθεια 
και ανέλαβε, αφού μελετήσει τα πορίσματα 
της μελέτης, να θέσει τις απόψεις της σε 
επόμενη συνάντηση με το Υπουργείο Εργασίας 
και τις Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας.   
 

Πρόταση για την Αναβάθμιση 
της Διοικητικής Ικανότητας 
των Τοπικών Αρχών 
 
Στις 24 Οκτωβρίου η Κυπριακή Ακαδημία 
Δημόσιας Διοίκησης (ΚΑΔΔ) υπέβαλε πρόταση 
στην Μονάδα του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού 
Ταμείου στη Λευκωσία για υλοποίηση του 
έργου με τίτλο «Εκπαίδευση για την Ανάπτυξη 
της Διοικητικής και Ηγετικής Ικανότητας των 
Οργανισμών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης». Η 
πρόταση συμφωνήθηκε μετά από σειρά 
συναντήσεων μεταξύ εκπροσώπων της ΚΑΔΔ, 
της Ένωσης Δήμων και της Ένωσης 
Κοινοτήτων και αναμένεται να εγκριθεί πριν 
το τέλος του χρόνου.  
 
Η πρόταση υποβλήθηκε μετά την πρόσκληση 
για υποβολή προτάσεων στα πλαίσια του 
ειδικού στόχου «Αναβάθμιση της Διοικητικής 
Ικανότητας του Δημόσιου Τομέα και των 
περεχομένων υπηρεσιών» του άξονα 
προτεραιότητας «Ανάπτυξη του Ανθρώπινου 
Δυναμικού και Προσαρμοστικότητα» του 
επιχειρησιακού Προγράμματος «Απασχόληση, 
Ανθρώπινο Κεφάλαιο και Κοινωνική Συνοχή». 

Γενικός στόχος του έργου είναι η ενίσχυση 
της διοικητικής και ηγετικής ικανότητας των 
Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης της 
Κύπρου μέσω εκπαίδευσης και στήριξης των 
στελεχών τους, αιρετών και μη. Το φυσικό 
αντικείμενο του έργου περιλαμβάνει αφενός 
την ανάδειξη των υφιστάμενων αδυναμιών 
στους τομείς της διοίκησης και της μάθησης 
και αφετέρου την ανάπτυξη ενός 
ολοκληρωμένου προγράμματος εκπαίδευσης 
και εφαρμογής συνδεδεμένων με αυτήν 
αναπτυξιακών πρωτοβουλιών των 
συμμετεχόντων (work – based projects). 
 

Εκδήλωση για τα 
Διαρθρωτικά Ταμεία και το 
Ταμείο Συνοχής  
  
Το Γραφείο Προγραμματισμού διοργάνωσε 
εκδήλωση με θέμα «Τα Διαρθρωτικά Ταμεία 
και Ταμείο Συνοχής στην Κύπρο - Το παρόν 
και το μέλλον για τους Κύπριους Πολίτες». Η 
εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στις 15 
Οκτωβρίου και συμμετείχαν εκπρόσωποι 
κυβερνητικών υπηρεσιών και υπουργείων, 
συνδικαλιστικών οργανώσεων και άλλων 
ιδιωτικών φορέων και συλλογικών οργάνων. 
Από την Ένωση Δήμων συμμετείχαν ο 
Γραμματέας της Ένωσης και δύο Λειτουργοί. 
 
Στο πρώτο μέρος της εκδήλωσης 
παρουσιάστηκε η γενική πορεία υλοποίησης  
προγραμμάτων που συγχρηματοδοτούνται 
από τα Διαρθρωτικά Ταμεία και το Ταμείο 
Συνοχής την περίοδο 2007–2013. Στα πλαίσια 
αυτά παρουσιάστηκαν τα σχέδια χορηγιών 
των δύο Επιχειρησιακών Προγραμμάτων 
«Αειφόρος Ανάπτυξη και Ανταγωνιστικότητα» 
και «Απασχόληση, Ανθρώπινο Κεφάλαιο και 
Κοινωνική Συνοχή».  
 
Στο δεύτερο μέρος έγινε παρουσίαση της 5ης 
Έκθεσης Προόδου και των εξελίξεων όσον 
αφορά το Μέλλον της Πολιτικής Συνοχής και 
τις θέσεις της Κύπρου σχετικά με το ίδιο θέμα. 
 

 
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  
  

http://www.ucm.org.cy/GR/Documents/Document_List.aspx?DocumentCategoryCode=01
http://www.ucm.org.cy/GR/Documents/Document_List.aspx?DocumentCategoryCode=01
http://www.ucm.org.cy/GR/Documents/Document_List.aspx?DocumentCategoryCode=01
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Συμμετοχή Ελληνοκυπρίων 
και Τουρκοκυπρίων στη 
Σύνοδο Ολομέλειας της ΕΤΠ  
   
Τα μέλη της Επιτροπής των Περιφερειών 
(ΕΤΠ), προσκάλεσαν -για πρώτη φορά σε 
Ευρωπαϊκό Όργανο- δύο εκπροσώπους της 
Ελληνοκυπριακής και της Τουρκοκυπριακής 
κοινότητας για να συμμετάσχουν από κοινού 
στην 76η σύνοδο ολομέλειας της ΕΤΠ, την 
Τετάρτη 8 Οκτωβρίου. 
 
Οι δύο ομιλητές, κα Ελένη Μαύρου, Δήμαρχος 
Λευκωσίας, και κ. Tolga Çağakan, 
εκπρόσωπος της Τουρκοκυπριακής κοινότητας 
της Λευκωσίας, έδραξαν την ευκαιρία αυτή για 
να κάνουν γνωστές στα μέλη της ΕΤΠ τις 
κοινές προσπάθειες που έχουν καταβάλει, 
ώστε να γεφυρώσουν διαφορές σε τοπικό 
επίπεδο, να άρουν αδιέξοδα του παρελθόντος 
και να αναζωογονήσουν την ελπίδα για την 
ειρηνευτική διαδικασία στην Κύπρο.  
 

 
 
Η κα Μαύρου και ο κ. Çağakan έγιναν δεκτοί 
στην τελετή αυτή από τον Πρόεδρο του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κ. Hans-Gert 
Pöttering, τον Πρόεδρο της ΕΤΠ κ. Luc Van 
den Brande και την Επίτροπο κα Danuta 
Hübner.  
 
Η Επιτροπή των Περιφερειών έλαβε επίσης 
την πρωτοβουλία να μετονομάσει το αίθριο 
του 5ου ορόφου του κτηρίου της σε «Ανοικτή 
οδό Λήδρας». Θυμίζουμε ότι η Ευρωπαϊκή 
Ένωση έχει επίσης συμβάλει στην αναβάθμιση 
της περιοχής γύρω από την οδό Λήδρας. Από 
το 2001, τα Διαρθρωτικά Ταμεία έχουν 
χρηματοδοτήσει προγράμματα σε συνδυασμό 
με το Αναπτυξιακό Πρόγραμμα των Ηνωμένων 
Εθνών (UNDP) στα πλαίσια του προγράμματος 
«partnership for the future» που στηρίζει την 
αναμόρφωση του παραδοσιακού κέντρου της 
Λευκωσίας.  
 
Για περισσότερες πληροφορίες: 
http://www.undp-pff.org/  

Νέα πρόσκληση υποβολής 
προτάσεων INTERREG IVC 
 
Η δεύτερη πρόσκληση υποβολής προτάσεων 
για το πρόγραμμα INTERREG IVC αποβλέπει 
στην προώθηση της διαπεριφερειακής 
συνεργασίας μέσω της ανάπτυξης 
διευρωπαϊκών δικτύων στους θεματικούς 
τομείς «Καινοτομία & Οικονομία της Γνώσης» 
και «Περιβάλλον & Διαχείριση Κινδύνων». 
Απευθύνεται κυρίως σε τοπικές και 
περιφερειακές αρχές και διαθέτει συνολικό 
προϋπολογισμό 302 εκατ. ευρώ (2007-2013).  
 
Καταληκτική ημερομηνία για τη υποβολή 
προτάσεων είναι η 30η Ιανουαρίου 2009.  
 
Για περισσότερες πληροφορίες: 
http://www.interreg4c.eu/  
 

Χρηματοδότηση 143 νέων 
έργων LIFE+  
   
Στις 27 Οκτωβρίου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
ενέκρινε τη χρηματοδότηση 143 νέων έργων 
στο πλαίσιο της πρώτης πρόσκλησης 
υποβολής προτάσεων για το πρόγραμμα 
LIFE+, το ευρωπαϊκό ταμείο για το 
περιβάλλον. 
 
Τα σχέδια έργων προέρχονται από όλες τις 
περιοχές της ΕΕ και καλύπτουν δράσεις  
διατήρησης της φύσης, περιβαλλοντικής 
πολιτικής, ενημέρωσης και επικοινωνίας. 
Αντιπροσωπεύουν συνολική επένδυση 367 
εκατομ. ευρώ, από τα οποία η ΕΕ θα καλύψει 
τα 186.  
 
Η πρώτη πρόσκληση υποβολής προτάσεων 
του προγράμματος LIFE+ είχε ως αποτέλεσμα 
να υποβληθούν στην Επιτροπή περισσότερες 
από 700 προτάσεις από δημόσιους ή 
ιδιωτικούς φορείς και των 27 κρατών μελών 
της ΕΕ, από τις οποίες επιλέχθηκαν οι 143 που 
θα συγχρηματοδοτηθούν.  
 
Το πρόγραμμα LIFE+ είναι το νέο ευρωπαϊκό 
χρηματοδοτικό μέσο για το περιβάλλον, με 
συνολικό προϋπολογισμό 2,143 δισ. ευρώ 
(2.143 εκατομ. ευρώ) για την περίοδο 2007-
2013. Στη διάρκεια της περιόδου αυτής, η 
Επιτροπή θα δημοσιεύει μία πρόσκληση 
υποβολής προτάσεων για έργα LIFE+ ετησίως. 
 
Για περισσότερες πληροφορίες: 
http://ec.europa.eu/environment/life/index.h
tm

 4 
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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: Γιάννης Αντωνιάδης 
Υπεύθυνος Ύλης: Φάνης Παντελογιάννης 
 

Συνδρομές και Επικοινωνία: 
 
http://www.ucm.org.cy/
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