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ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΕΥΡΕΣΗΣ ΕΤΑΙΡΩΝ ΓΙΑ ΔΙΔΥΜΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
Στις 13 Νοεμβρίου το Συμβούλιο Δήμων και
Περιφερειών της Ευρώπης σε συνεργασία με
την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τις Εθνικές
Ενώσεις Τοπικών Αρχών της ΕΕ (μεταξύ των
οποίων και η Ένωση Δήμων Κύπρου)
παρουσίασαν μια ιστοσελίδα, η οποία έχει ως
αποκλειστικό σκοπό την ενημέρωση των
Δήμων
για
τις
χρηματοδοτήσεις
διδυμοποιήσεων και τη διευκόλυνσή τους
για εξεύρεση εταίρων για διδυμοποιήσεις σε
ολόκληρη την Ευρώπη αλλά και τον κόσμο.
Η
ιστοσελίδα
«διδυμοποιήσεις»
είναι
προσβάσιμη
μέσω
των
ηλεκτρονικών
διευθύνσεων http://www.twinnings.eu/ και
http://www.twinning.org/.
Η χρήση της είναι απλή γιατί έχει
κατασκευασθεί από Δήμους για Δήμους.
Όλες σχεδόν οι πληροφορίες υπάρχουν και
στα Ελληνικά. Η Ιστοσελίδα περιλαμβάνει
πλήθος
χρηστικών
πληροφοριών
και
παραδειγμάτων
σχετικά
με
τις
διδυμοποιήσεις. Κάθε ευρωπαϊκός Δήμος
έχει
δικαίωμα
να
χρησιμοποιεί
τη
συγκεκριμένη ιστοσελίδα.

Για να μπορέσει να γίνει αυτό, θα πρέπει κάθε
Δήμος να εγγραφεί μέσω της ειδικής και
απλής ηλεκτρονικής φόρμας. Αφού εγγραφεί
και εισάγει τα χαρακτηριστικά του (πληθυσμό,
ανάγκες, κλπ) μπορεί πλέον να αναζητήσει
εταίρους για διδυμοποιήσεις σύμφωνα με τα
κριτήρια που τον ενδιαφέρουν: χώρα,
πληθυσμό, ειδικά χαρακτηριστικά κλπ.
Η ιστοσελίδα «διδυμοποιήσεις» είναι επίσημη,
και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα την προωθήσει
μέσω πολλών δράσεων. Θα συνιστούσαμε
λοιπόν σε όλους τους Δήμους της Κύπρου να
εγγραφούν σε αυτή και να τη χρησιμοποιούν.

Σημαντικές Ευρωπαϊκές Εκδηλώσεις Δεκεμβρίου:
01-02/12/08: Σύνοδος Συμβουλίου Ανταγωνιστικότητα: http://ue.eu.int/
02/12/08: Σύνοδος Συμβουλίου Οικονομ. και Δημοσιονομικά Θέματα (ECOFIN): http://ue.eu.int/
03-04/12/08: Ολομέλεια Ευρ. Κοινοβουλίου – Βρυξέλλες: http://www.europarl.europa.eu/
04-05/12/08: Σύνοδος Συμβουλίου Περιβάλλον: http://ue.eu.int/
08-09/12/08: Σύνοδος Συμβουλίου Μεταφορές, Τηλεπικοινωνίες και Ενέργεια: http://ue.eu.int/
08-09/12/08: Σύνοδος Συμβουλίου Γενικές Υποθέσεις και Εξωτερικές Σχέσεις: http://ue.eu.int/
09/12/08: Συνεδρίαση Επιτρ. CONST της ΕτΠ: http://www.cor.europa.eu/
10/12/08: Συνεδρίαση Επιτρ. ECOS της ΕτΠ: http://www.cor.europa.eu/
11-12/12/08: Σύνοδος Ευρωπαϊκού Συμβουλίου: http://ue.eu.int/
12/12/08: Συνεδρίαση Επιτρ. COTER της Επιτρ. των Περιφερειών (ΕτΠ): http://www.cor.europa.eu/
15-18/12/08: Ολομέλεια Ευρ. Κοινοβουλίου – Στρασβούργο: http://www.europarl.europa.eu/
16/12/08: Συνεδρίαση Επιτροπής DEVE της ΕτΠ: http://www.cor.europa.eu/
16/12/08: Συνεδρίαση Επιτροπής EDUC της ΕτΠ: http://www.cor.europa.eu/
17-19/12/08: Σύνοδος Συμβουλίου Γεωργία και Αλιεία: http://ue.eu.int/
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Ετήσιο Συνέδριο της
Κεντρικής Ένωσης Δήμων
και Κοινοτήτων Ελλάδας
Πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη στις 26–
28 Νοεμβρίου 2008 το Ετήσιο Συνέδριο της
Κεντρικής Ένωσης Δήμων και Κοινοτήτων
Ελλάδας.
Την
Ένωση
Δήμων
Κύπρου
εκπροσώπησαν οι κ.κ. Σάββας Βέργας,
Δήμαρχος Πάφου και Λουκάς
Ιατρού,
Δήμαρχος Λακατάμιας.

Ο Δήμαρχος Διακοπτού κ. Παναγιώτης
Βασιλείου εξέφρασε τη συγκίνηση και τις
ευχαριστίες του προς την Ένωση Δήμων
Κύπρου για τη γενναιόδωρη συμβολή της
στην
προσπάθεια
αντιμετώπισης
των
καταστροφικών συνεπειών των πυρκαγιών και
διαβεβαίωσε ότι η δωρεά των Δήμων της
Κύπρου θα χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά για
το σκοπό για τον οποίο έγινε. Η ολοκλήρωση
του έργου αναμένεται σε ένα περίπου χρόνο.
Το συνέδριο ασχολήθηκε με τους πιο κάτω
θεματικούς
κύκλους:
Διοικητική
Μεταρρύθμιση,
Κοινωνική
Πολιτική,
Περιβαλλοντική Πολιτική, Οικονομικά των
ΟΤΑ, Αναπτυξιακά προγράμματα, Θεσμικά των
ΟΤΑ και Νησιώτικη Πολιτική.
Κατά τη διάρκεια του συνεδρίου έγιναν
συγκεκριμένες εισηγήσεις για διάφορα θέματα
που η εφαρμογή τους σίγουρα θα συμβάλει
στη βελτίωση της ποιότητας της ζωής των
δημοτών. Η παρουσία των δύο κυπρίων
Δημάρχων ήταν ευκαιρία για αποκόμιση
γνώσεων και εμπειριών.

Πρώτο συνέδριο Δημάρχων
της Ασίας
Πραγματοποιήθηκε στην Τεχεράνη από 19
έως 20 Νοεμβρίου 2008 το πρώτο συνέδριο
Δημάρχων της Ασίας στο οποίο την Ένωση
Δήμων Κύπρου εκπροσώπησε ο Δήμαρχος
Αγίου Δομετίου κ. Ανδρέας Χατζηλοΐζου.

Υποστήριξη προς τους
πυρόπληκτους της Ελλάδας
Η Ένωση Δήμων Κύπρου, με εισφορές από τα
μέλη της, δηλαδή όλους τους Δήμους της
Κύπρου, συγκέντρωσε το ποσό των €100.000
το οποίο και προσέφερε στο Δήμο Διακοπτού
του Νομού Αχαΐας για αναστήλωση σχολείου
που καταστράφηκε από τις πυρκαγιές του
2007 και τη μετατροπή του σε πολιτιστικό
κέντρο.
Το πιο πάνω ποσό παρέδωσε εκ μέρους της
Ένωσης Δήμων, ο Δήμαρχος Λακατάμιας κ.
Λουκάς Ιατρού κατά την πρόσφατη επίσκεψη
του στο Δήμο Διακοπτού.

2

Κατά τη διάρκεια του συνεδρίου διαπιστώθηκε
ότι τα ίδια προβλήματα απασχολούν όλες τις
πόλεις και ανταλλάγησαν απόψεις, ιδέες,
εμπειρίες για αντιμετώπιση των προβλημάτων.
Δόθηκε περισσότερη έμφαση στο πώς να
κάνουν οι Δήμαρχοι τις πόλεις τους, πόλεις
ανθρώπινες, πόλεις των πολιτών.
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Αδειοδότηση κεραιών κινητής
τηλεφωνίας
Στις 4 Νοεμβρίου 2008 συγκλήθηκε από την
Ένωση Δήμων συνεδρία με θέμα τα
προβλήματα
που
παρατηρούνται
στην
αδειοδότηση
των
κεραιών
κινητής
τηλεφωνίας, με ευρεία συμμετοχή Δημάρχων,
Δημοτικών
Συμβούλων,
Δημοτικών
Γραμματέων και Δημοτικών Μηχανικών. Στη
συνεδρία συμμετείχαν επίσης ο Έπαρχος
Κερύνειας κ. Α. Ασσιώτης, ως εκπρόσωπος
του Υπουργείου Εσωτερικών, ο Διευθυντής
του Τμήματος Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών κ.
Στ. Χειμώνας και ο Ανώτερος Λειτουργός του
Γραφείου Επιτρόπου Ρύθμισης Ηλεκτρονικών
Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΓΕΡΗΕΤ) κ.
Α. Αντωνιάδης.
Η συνεδρία συγκλήθηκε με σκοπό να
αξιολογηθεί η όλη κατάσταση, να κατατεθούν
απόψεις και προβληματισμοί και να ληφθούν
αποφάσεις για ομοιόμορφο χειρισμό των
αιτήσεων που αφορούν τις εν λόγω
αναπτύξεις στα πλαίσια της νομιμότητας και
εφαρμόζοντας τη νομοθεσία.
Από τη συζήτηση διαφάνηκε ότι μέρος του
προβλήματος οφείλεται στις αντιδράσεις και
πιέσεις των πολιτών λόγω ελλιπούς ή
λανθασμένης πληροφόρησης σε σχέση με τα
επίπεδα ακτινοβολίας που εκπέμπονται από τις
κεραίες
κινητής
τηλεφωνίας.
Συναφώς
επισημάνθηκε ότι θα πρέπει να γίνει συνολική
προσπάθεια για σωστή πληροφόρηση του
κόσμου.
Ένα άλλο σκέλος του προβλήματος αφορά τις
διαδικασίες που προνοούνται στο πλαίσιο
ρύθμισης, οι οποίες χρήζουν τροποποίησης σε
κάποια σημεία, προκειμένου να υπάρχει
διαφάνεια, αξιοπιστία και γενικά εμπιστοσύνη
στο όλο σύστημα. Σε σχέση με το θέμα αυτό
ο κ. Χειμώνας ανέφερε ότι επίκεινται
βελτιώσεις στο πλαίσιο ρύθμισης, έτσι ώστε
να συμπληρωθούν κάποια κενά. Παράλληλα,
τροχιοδρομούνται μέτρα και ρυθμίσεις με
στόχο να υπάρχει συνεχής και αξιόπιστη
πληροφόρηση για όλες τις κεραίες.
Γενικά υπήρξε ομοφωνία στα ακόλουθα
σημεία :
• θα πρέπει να ακολουθείται η αρχή της
συνετούς αποφυγής σε σχέση με τη
χωροθέτηση των εν λόγω αναπτύξεων
• χρειάζεται να αρχίσει αμέσως εκστρατεία
για σωστή ενημέρωση του κόσμου για το
θέμα των κεραιών κινητής τηλεφωνίας

•
•
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οι παροχείς θα πρέπει να μεριμνούν ώστε
όλες οι σχετικές υποδομές τους να είναι
νόμιμες
οι Δήμοι θα πρέπει να επικεντρωθούν
στον
έλεγχο
των
οικοδομικών
χαρακτηριστικών
των
εν
λόγω
αναπτύξεων, έτσι ώστε να εξετάζονται
απρόσκοπτα
οι
αιτήσεις
και
να
λαμβάνονται αποφάσεις (είτε θετικές είτε
αρνητικές).

Ανανέωση συλλογικών
συμβάσεων στους Δήμους
Μετά από μακρές διαβουλεύσεις επήλθε κατ’
αρχήν
συμφωνία
μεταξύ
των
Δήμων
Λευκωσίας, Στροβόλου, Έγκωμης, Αγίου
Δομετίου, Αγλαντζιάς, Λατσιών, Λακατάμιας
και Ιδαλίου και των Συντεχνιών, για την
ανανέωση της συλλογικής σύμβασης του
εργατοτεχνικού προσωπικού των οκτώ Δήμων
της Επαρχίας Λευκωσίας.
Η νέα κατ’ αρχή συμφωνία που αφορά την
περίοδο 1.1.2007 – 31.12.2009, στάληκε
από τον Πρόεδρο του Κλιμακίου, Δήμαρχο
Στροβόλου κ. Σ. Ηλιοφώτου σε όλους τους
επηρεαζόμενους Δήμους, για να τεθεί ενώπιον
των Δημοτικών Συμβουλίων για έγκριση μέχρι
τις 15 Δεκεμβρίου 2008.
Το διαπραγματευτικό Κλιμάκιο των Δήμων
Επαρχίας Λευκωσίας έχει επίσης κάνει
συγκεκριμένη πρόταση προς τις Συντεχνίες
και για την ανανέωση της συλλογικής
σύμβασης του Υπαλληλικού προσωπικού των
Δήμων και αναμένει την αντίδραση των
Συντεχνιών.
Παράλληλα οι διαπραγματεύσεις άρχισαν και
για τους Δήμους Κ. Πολεμιδιών, Μ. Γειτονιάς,
Αγίου Αθανασίου και Γερμασόγειας, ενώ εντός
Δεκεμβρίου θα αρχίσουν και στις άλλες
πόλεις.
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

3
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Regional Champions Awards
Τα αποτελέσματα του διαγωνισμού Regional
Champions Awards 2008, που διοργανώνει το
περιοδικό Regional Review σε συνεργασία με
την Επιτροπή των Περιφερειών (ΕΤΠ),
ανακοινώθηκαν στις 19 Νοεμβρίου, σε
επίσημη τελετή στο κτίριο της ΕτΠ.
Φέτος
αναδείχθηκαν
14
«περιφερειακοί
πρωταθλητές»: Λάρνακα, Puglia (Ιταλία),
Tralee (Ιρλανδία), Smedjebacken (Σουηδία),
Petrosani (Ρουμανία), Calabria (Ιταλία),
Ελσίνκι (Φινλανδία), Bauska (Λετονία), Birzai
(Λιθουανία), Nord-Pas de Calais (Γαλλία),
Βόρεια Ρηνανία-Βεστφαλία (Γερμανία), Pärnu
(Εσθονία), Στυρία (Αυστρία) και Isla (Μάλτα).
Σκοπός των βραβείων είναι να εντοπίσουν και
να αναδείξουν ό,τι το καλύτερο υπάρχει στις
περιφέρειες της ΕΕ από άποψη περιφερειακής
καινοτομίας και βέλτιστων πρακτικών, σε 10
διαφορετικές κατηγορίες και να προβάλουν τα
σχέδια που μπορούν να χρησιμεύσουν ως
παραδείγματα σε άλλες περιφέρειες.
Βραβεύθηκαν τα εξής σχέδια:
• Επικοινωνία:
«Ευρω-χωριά»,
Λάρνακα,
Smedjebacken και Petrosani
• Πολιτισμός:
Δίκτυο
περιφερειών
της
Γαλλίας, της Ελλάδας, της Ιταλίας και της
Ισπανίας για την εμπορία των τοπικών
προϊόντων και του αγροτουρισμού
• Απασχόληση: Αγγελία για εργαζόμενους
στη γεωργία – Στέγη, κοινωνικές υπηρεσίες
και μεταφορές, Puglia, Ιταλία
• Ενέργεια:
Οικολογικά
αποτελεσματική
αστική
ενέργεια
από
συμπαραγωγή,
Ελσίνκι, Φινλανδία
• Περιβάλλον: INAWARE - Διασυνοριακή
συνεργασία
για
την
ολοκληρωμένη
διαχείριση της φύσης και των υδάτινων
πόρων μεταξύ των περιοχών Bauska και
Biržai της Λετονίας και της Λιθουανίας
• Καινοτομία:
«J'innove»,
Nord-Pas
de
Calais, Γαλλία
• Θάλασσα: Σχέδιο του προγράμματος LIFE,
Γαλλία, Γερμανία, Κάτω Χώρες
• Κοινωνική
πολιτική:
Γεύση
Ευρώπης,
Parnu, Εσθονία
• Μεταφορές:
Ταχύς
προαστιακός
σιδηρόδρομος, Στυρία, Αυστρία
• Διαπολιτισμικός
διάλογος:
Καλύτερη
αμοιβαία γνωριμία μέσω της πολυμορφίας,
Δημοτικό Συμβούλιο της Isla, Μάλτα
Για περισσότερες πληροφορίες:
http://www.theparliament.com/regionalcham
pions/shortlistinfo

4
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Η Επιτροπή απονέμει χρυσά
αστέρια σε σχέδια πολιτών
Στις 13 Νοεμβρίου και ύστερα από σχετική
επιλογή, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή βράβευσε σε
τελετή στις Βρυξέλλες 12 σχέδια συμμετοχής
του πολίτη με τα «χρυσά αστέρια για
ενεργούς ευρωπαίους πολίτες». Επίσης, με
την τελετή κήρυξε επίσημα την έναρξη των
εργασιών του φόρουμ «Η Ευρώπη των
πολιτών» το 2008, στο πλαίσιο του οποίου
συζητήθηκε το θέμα της συμμετοχής του
πολίτη και της διαφοράς που μπορεί να
σημάνει αυτή η συμμετοχή για την Ευρώπη.
Η απονομή των «χρυσών αστεριών» συνιστά
την επίσημη αναγνώριση, ετησίως, των
σχεδίων που χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο
του προγράμματος «Η Ευρώπη για τους
πολίτες», το οποίο έχει ως στόχο τη
στράτευση των πολιτών στην οικοδόμηση της
Ευρώπης. Μόνο το 2008, το πρόγραμμα αυτό
πρόκειται να κινητοποιήσει σχεδόν ένα
εκατομμύριο άμεσες συμμετοχές. Οι πολίτες
αυτοί θα έχουν την ευκαιρία να ανακαλύψουν
τις πολιτισμικές διαφορές και συνάφειες με
τους πολίτες από άλλα μέρη της Ευρώπης.
Στο
πλαίσιο
περισσότερων
από
1.200
ανταλλαγών θα συναντηθούν άνθρωποι από
περίπου 4.000 πόλεις από όλη την Ευρώπη
και θα συζητήσουν με ποιο τρόπο επηρεάζουν
την
καθημερινή
τους
ζωή
οι
κοινές
ευρωπαϊκές αξίες. Χάρη στη χορήγηση
χρηματοδοτικής
υποστήριξης
σε
έργα
διαιώνισης της μνήμης, το πρόγραμμα πέτυχε
το στόχο του, δηλαδή τη συνειδητοποίηση
από τους Ευρωπαίους της κοινής τους
ιστορίας.
Τόσο οι συνεδριάσεις της ολομέλειας όσο και
τα εργαστήρια του Φόρουμ της Ευρώπης των
Πολιτών στις 14 Νοεμβρίου βοήθησαν να
κατανοηθούν βαθύτερα οι διάφορες μορφές
στράτευσης του πολίτη και παρείχαν τα
εργαλεία για την ενεργό εφαρμογή της.
Δόθηκε ιδιαίτερη προσοχή στις επικείμενες
εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
στις νέες, καινοτόμες μορφές συμμετοχής του
πολίτη.
Μεταξύ των πόλεων που βραβεύθηκαν για τις
δράσεις τους ήταν και οι Δήμοι Λακατάμιας,
Στροβόλου και Λεμεσού για το πρόγραμμα QCities που πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία
με το Δήμο Αμαρουσίου από την Ελλάδα. Για
περισσότερες πληροφορίες
http://ec.europa.eu/citizenship/news/news67
4_en.htm
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Σύνοδος Ολομέλειας της
Επιτροπής των Περιφερειών

Γνωμοδότηση της ΕτΠ για τη
Διπλωματία των Πόλεων

Η Σύνοδος Ολομέλειας της Επιτροπής των
Περιφερειών (ΕτΠ), πραγματοποιήθηκε στις
26 και 27 Νοεμβρίου και εστίασε στην ανάγκη
να
καλλιεργηθεί
στις
τοπικές
και
περιφερειακές αρχές σε όλη την Ευρώπη μια
νοοτροπία που χαρακτηρίζεται από ετοιμότητα
και αποφασιστικότητα για την αντιμετώπιση
των μελλοντικών προκλήσεων.

Η
Επιτροπή
των
Περιφερειών
(ΕτΠ)
αναγνωρίζει
το
ζωτικής
σημασίας
και
αυξανόμενο ρόλο της διπλωματίας των
πόλεων
σύμφωνα
με
γνωμοδότηση
πρωτοβουλίας, η οποία συντάχθηκε από την
κα Ελένη Λουκαΐδου, Μέλος της ΕτΠ και
Δημοτική Σύμβουλο Λευκωσίας, και εγκρίθηκε
ομόφωνα από την Επιτροπή για τις Εξωτερικές
Σχέσεις και την Αποκεντρωμένη Συνεργασία
(RELEX) της ΕτΠ στις 19 Νοεμβρίου.

Στις 27 Νοεμβρίου, τα μέλη της ΕτΠ
αντάλλαξαν απόψεις με τον Πρόεδρο της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής κ. José Manuel Durao
Barroso σχετικά με το νομοθετικό πρόγραμμα
και το πρόγραμμα εργασιών του 2009. Τα
μέλη της ΕτΠ εξέδωσαν επίσης ψήφισμα στο
οποίο εκφράζουν την επιθυμία των τοπικών
και των περιφερειακών αρχών να κληθούν
από
την
Ευρωπαϊκή
Επιτροπή
να
συμμετάσχουν
σε
διαβουλεύσεις
με
αντικείμενο το προσεχές έτος και τις δράσεις
που είναι απαραίτητες για τον περιορισμό της
χρηματοπιστωτικής κρίσης και την αποφυγή
των σοβαρών επιπτώσεων που απειλούν την
αγορά εργασίας.
Κατά τη διάρκεια της Συνόδου Ολομέλειας, το
ενδιαφέρον επικεντρώθηκε στην εκπαίδευση,
την έρευνα και τη στρατηγική της Λισσαβώνας
την περίοδο μετά το 2010. Οι κυριότερες
προτεραιότητες
είναι
πλέον
η
επανενεργοποίηση της οικονομίας σε τοπικό
επίπεδο και η προβολή της άποψης ότι η
σταθεροποίηση
και
η
προώθηση
της
παγκόσμιας οικονομίας προϋποθέτουν μια
ισχυρή και αφοσιωμένη στο καθήκον της Ε.Ε.
Ήταν επίσης η πρώτη φορά που δώθηκε σε
εκλεγμένο εκπρόσωπο της Ουαλίας η ευκαιρία
να λάβει το λόγο και να συμμετάσχει σε
συνεδρίαση επίσημου οργάνου της Ε.Ε. στη
μητρική του γλώσσα. Η πρωτοβουλία αυτή
ήταν και η αφορμή για τη διοργάνωση ειδικού
φόρουμ για το διαπολιτισμικό διάλογο που
διοργανώθηκε παράλληλα με τη Σύνοδο
Ολομέλειας της ΕτΠ.
Στη Σύνοδο έλαβαν μέρος από την Κύπρο ο κ.
Γιώργος
Γεωργίου,
Δήμαρχος
Κάτω
Πολεμιδιών, ο κ. Χρίστος Μέσης, Δήμαρχος
Μέσα Γειτονιάς, ο κ. Σάββας Ηλιοφώτου
Δήμαρχος Στροβόλου, η κα Ελένη Λουκαΐδου,
Δημοτική Σύμβουλος Λευκωσίας, ο κ.
Κωστάκης Χατζηκακού, Δημοτικός Σύμβουλος
Αμμοχώστου, ο κ. Σπύρος Ελενοδώρου
Πρόεδρος Κοινότητας Ορόκλινης.

Κατά τη διάρκεια της παρουσίασης της
γνωμοδότησής της, η κα Λουκαΐδου, τόνισε το
ρόλο που παίζουν οι τοπικές, περιφερειακές
και δημοτικές αρχές στη σφυρηλάτηση
συμμαχιών, τη διευκόλυνση του διαλόγου και
την αποτροπή συγκρούσεων, την προώθηση
της επίλυσης διαφορών, την αποκατάσταση
και ανακατασκευή μετά από συγκρούσεις και
την ανάπτυξη των Τρίτων Χωρών τόσο στην
ευρωπαϊκή ήπειρο όσο και στον υπόλοιπο
κόσμο. "Η Επιτροπή των Περιφερειών είναι το
όργανο που αντιπροσωπεύει τις τοπικές και
περιφερειακές αρχές… δεν μπορούμε να
μείνουμε έξω από αυτό το σημαντικό τομέα
δράσης" τόνισε η κα Λουκαΐδου.
Σε σχέση με την οικονομική κρίση, η κα
Λουκαΐδου υπενθύμισε στα μέλη της Επιτοπής
RELEX
ότι
"κατά
τη
διάρκεια
των
προηγούμενων δύο μηνών, έχουμε ζήσει μια
κατάσταση αυξανόμενης αβεβαιότητας… μια
περίοδο αρκετά βίαιης αλλαγής." Και συνέχισε
εξηγώντας ότι είναι επομένως σημαντικό, οι
εθνικές κυβερνήσεις, οι διεθνείς οργανισμοί,
οι τοπικές και περιφερειακές αρχές να
συνεργασθούν για να δημιουργήσουν ένα
σταθερό πλαίσιο, μέσα στο οποίο οι πόλεις θα
μπορούν να εργαστούν ειρηνικά όλες μαζί για
την πρόοδο και την ευημερία μέσω μιας
ευέλικτης και ευαίσθητης προσέγγισης. "Οι
τοπικές αρχές είναι οι πιο κοντά στους πολίτες
και μπορούν να αναγνωρίσουν καλύτερα τι
χρειάζεται και να λάβουν τις ενδεδειγμένες
δράσεις", κατέληξε η κυρία Λουκαΐδου.
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Πρόγραμμα
εργασίας
της 4η Γενική Συνέλευση Δικτύου
Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το Ελλήνων Αποδήμων Αιρετών
Αυτοδιοίκησης της Ευρώπης
2009
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσε στις 5
Νοεμβρίου το νομοθετικό πρόγραμμα και το
πρόγραμμα εργασίας της για το 2009, το
οποίο ανακοινώνει τις κύριες πρωτοβουλίες
που προτίθεται να παρουσιάσει κατά το
επόμενο έτος. Το 2009, η Επιτροπή θα
συνεχίσει τις πρωτοβουλίες που ανέλαβε κατά
τις
τελευταίες
εβδομάδες
για
την
αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης και για
τον καθορισμό ευρωπαϊκού πλαισίου για την
αντιμετώπιση της οικονομικής ύφεσης.
Οι προτεραιότητες διαρθρώνονται γύρω από 4
πυλώνες:
• Στον τομέα της ανάπτυξης και της
απασχόλησης, η Επιτροπή θα επικεντρωθεί
στην οικονομική μεταρρύθμιση και σε
ειδικά μέτρα με στόχο την αποκατάσταση
της εμπιστοσύνης.
• Στον τομέα της κλιματικής αλλαγής και της
αειφόρου Ευρώπης, η βασική πρόκληση θα
είναι η επίτευξη συμφωνίας κατά τη
σύσκεψη κορυφής της Κοπεγχάγης.
• Οι προσπάθειες της Επιτροπής να θέσει ως
άμεσο στόχο της δράσης της τους πολίτες
συνεχίζονται μέσω διαφόρων μέτρων.
• Στο διεθνές επίπεδο, η Επιτροπή θα πρέπει
να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις που θα
ανακύψουν από την ανοικοδόμηση της
Γεωργίας
και
τις
προσπάθειες
μεταρρύθμισης για την προσαρμογή των
διατλαντικών σχέσεων στη νέα διοίκηση.
Ένα σημαντικό γεγονός κατά το 2009 θα είναι
η
παρουσίαση
της
αναθεώρησης
του
προϋπολογισμού, μια σημαντική συμβολή στη
συζήτηση
για
τη
διαμόρφωση
των
μελλοντικών προτεραιοτήτων της Ένωσης και
τη χρηματοδότησή τους.
Η απλούστευση και βελτίωση του ρυθμιστικού
πλαισίου, χωρίς περιττά διοικητικά βάρη,
συνεχίζει να αποτελεί βασική προτεραιότητα
του
νομοθετικού
προγράμματος
της
Επιτροπής για το 2009.
Το 2009 θα είναι τέλος το πρώτο έτος κατά το
οποίο
οι
διοργανικές
επικοινωνιακές
προτεραιότητες θα συμφωνηθούν από το
Συμβούλιο των Υπουργών, το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο και την Επιτροπή σύμφωνα με
την κοινή δήλωση με τον τίτλο «Σύμπραξη για
την επικοινωνιακή προβολή των ευρωπαϊκών
θεμάτων».
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Από την Κυριακή 9 Νοεμβρίου το όνομα του
συμπατριώτη μας Δημοτικού Συμβούλου του
Enfield Ελευθέριου Σάββα είναι ανάμεσα στα
άλλα 20 που αποτελούν την Συντονιστική
Επιτροπή
(ΣΕ)
του
Δικτύου
Ελλήνων
Αποδήμων Αιρετών Αυτοδιοίκησης Ευρώπης
τερματίζοντας έτσι τον -από το 2005αποκλεισμό
λόγω
καταγωγής
των
Ελληνοκυπρίων από το Δίκτυο.

Ο –επίσης κυπριακής καταγωγής- Δημοτικός
Σύμβουλος του Barnet Ανδρέας Ταμπουρίδης,
σε παρέμβαση του στην 4η Γενική Συνέλευση
του Δικτύου που πραγματοποιήθηκε στην
Θεσσαλονίκη από τις 8 έως 9 Νοεμβρίου,
αφού ευχαρίστησε θερμά την Ελληνική
κυβέρνηση
για
τον
τερματισμό
του
αποκλεισμού Ελληνοκυπρίων της Διασποράς
από το Δίκτυο τόνισε ότι όλοι μαζί θα πρέπει
να εργαστούν για να είναι πιο αποδοτικοί.
Στη διάρκεια του συνεδρίου μάλιστα, ο κ.
Ταμπουρίδης κατέθεσε ψήφισμα για την
Κύπρο με το οποίο ζητείται η άμεση απόσυρση
των κατοχικών στρατευμάτων από το νησί,
τονίζεται ότι η παρούσα κατάσταση αποτελεί
ντροπή για την διεθνή κοινωνία, καλείται η
Διεθνής Κοινότητα να ασκήσει πίεση στην
Τουρκία για να αλλάξει την αδιάλλακτη στάση
της ενώ παράλληλα απευθύνεται έκκληση
στα μέλη του Δικτύου όπως προωθήσουν το
Κυπριακό πρόβλημα στις χώρες και τους
Δήμους όπου υπηρετούν. Το ψήφισμα
εγκρίθηκε ομόφωνα.
Στις εργασίες της συνέλευσης, μετείχαν 123
Έλληνες
αιρετοί
σε
οργανισμούς
αυτοδιοίκησης Ευρωπαϊκών χωρών.
Για περισσότερες πληροφορίες:
http://www.inioxos.gr/

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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