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Η Πολιτική Επιτροπή του Συμβουλίου 
Ευρωπαϊκών Δήμων και Περιφερειών 
(CEMR) συνεδρίασε στο Παρίσι στις 8 και 9 
Δεκεμβρίου 2008. Στη συνεδρίαση 
συμμετείχαν πάνω από 200 αντιπρόσωποι 
από 31 χώρες. Την Κύπρο εκπροσώπησαν 
στη συνεδρία η κα Ελένη Λουκαΐδου, Μέλος 
της Πολιτικής Επιτροπής του CEMR και 
Δημοτική Σύμβουλος Λευκωσίας, ο κ. Άθως 
Ελευθερίου, Δήμαρχος Λαπήθου και ο κ. 
Γιάννης Αντωνιάδης, Γραμματέας της 
Ένωσης Δήμων. 
  
Πολλοί από τους ομιλητές εστίασαν στην 
παγκόσμια οικονομική κρίση και τον 
αντίκτυπό της στις πόλεις και τις περιφέρειες 
της Ευρώπης. Ο οικοδεσπότης της 
συνεδρίασης, δήμαρχος Παρισιού κ. 
Bertrand Delanoë κάλεσε τους ηγέτες της 
Ευρώπης να καταλάβουν ότι οι τοπικές και 
περιφερειακές αρχές μπορούν να 
προσφέρουν λύσεις και αποτελούν τη 
μηχανή που οδηγεί την οικονομική 
ανάπτυξη μέσω της δημόσιας επένδυσης. Ο 
κ. Delanoë ζήτησε επίσης από τις τοπικές 
αρχές να δημιουργήσουν μια τράπεζα 
δεδομένων με τις καλύτερες ιδέες από την 
άποψη της τοπικής οικονομικής ανάπτυξης. 

 
πανευρωπαϊκού συνόλου αρχών, να βοηθήσει 
τις Ενώσεις των τοπικών και περιφερειακών 
αρχών στις συζητήσεις τους με τις εθνικές 
κυβέρνήσεις τους, και να πείσει τις τελευταίες 
να υιοθετήσουν αυτές τις αρχές.  
 
Η Πολιτική Επιτροπή του CEMR ενέκρινε 
επίσης το αίτημα για την ιδιότητα μέλους από 
την Κροατική Ένωση Κομητειών και το αίτημα 
για την ιδιότητα ως συνδεδεμένο μέλος από 
την Ιρλανδική Επιτροπή Υπηρεσιών 
Διαχείρησης Τοπικών Κυβερνήσεων (LGMSB). 
Τα μέλη του CEMR είναι πλέον 53, 
καλύπτοντας 38 χώρες.  
  
Στην ατζέντα υπήρχε και θέμα ένταξης της 
Τουρκίας στο CEMR. Η Κυπριακή 
Αντιπροσωπεία κατέθεσε μέσω της κας Ε. 
Λουκαΐδου δήλωση ότι δεν έχει ένσταση αλλά 
αναμένει από την Τουρκία να μην 
προσπαθήσει να κάνει αναφορές στους 
παράνομους ούτω καλούμενους «Δήμους» 
των κατεχομένων πόλεων της Κύπρου. Το 
θέμα ένταξης της Τουρκίας στο CEMR 
αναβλήθηκε λόγω ενστάσεων διαφόρων 
χωρών για άλλα θέματα. 

Ο Πρόεδρος του CEMR και δημάρχος της 
Βιέννης κ. Michael Häupl, συμφώνησε με 
τον κ. Delanoë και κάλεσε τις ευρωπαϊκές 
και εθνικές αρχές να συνεργαστούν με τις 
τοπικές και περιφερειακές αρχές και τις 
εθνικές ενώσεις τους για να επιλύσουν τη 
οικονομική κρίση. 
 
Η Πολιτική Επιτροπή υιοθέτησε επίσης ένα 
"κώδικα ορθής πρακτικής διαβουλεύσεων", 
ο οποίος στοχεύει, με τον καθορισμό ενός  

  
 

Σημαντικές Ευρωπαϊκές Εκδηλώσεις Ιανουαρίου: 
 

01/01/09: Έναρξη Τσεχικής Προεδρείας της ΕΕ: http://www.eu2009.cz/  

12-15/01/09: Ολομέλεια Ευρ. Κοινοβουλίου – Στρασβούργο: http://www.europarl.europa.eu/

15-16/01/09: Συνεδρίαση Προεδρείου της Επιτρ. των Περιφερειών (ΕτΠ): http://www.cor.europa.eu/

23/01/09: Συνεδρίαση Επιτροπής CAFA της ΕτΠ: http://www.cor.europa.eu/

 
 
 

http://www.eu2009.cz/
http://www.europarl.europa.eu/
http://www.cor.europa.eu/
http://www.cor.europa.eu/
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Σεμινάριο του CEMR για τη 
Χάρτα Ισότητας 
 
Στις 9 και 10 Δεκεμβρίου 2008 έλαβε χώρα 
στο Παρίσι, Σεμινάριο Εργασίας Τεχνικής 
Φύσης του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Δήμων 
και Περιφερειών (CEMR) με θέμα «Εργαλεία 
για εφαρμογή της Χάρτας Ισότητας μεταξύ 
Γυναικών και Ανδρών – Σκέψεις βασισμένες 
σε τοπικές εμπειρίες μετά το Συνέδριο της 
Πίζας». 
 
Την Ένωση Δήμων Κύπρου εκπροσώπησε το 
μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής, Πρόεδρος  
της Επιτροπής Αιρετών Γυναικών κα Ελένη 
Λουκαϊδου.  
 
Το Σεμινάριο Εργασίας είχε ως στόχο την 
πρόοδο σχετικά με τα εργαλεία που 
παρουσιάστηκαν στην Πίζα και 
παρουσιάστηκαν: 
 
• Οι πρωτοβουλίες της Γαλλικής Προεδρίας 
της ΕΕ για θέματα Ισότητας. 

• Ο Οδηγός για Σχέδια Δράσης για την 
Ισότητα. 

• Η δουλειά που έγινε μέχρι σήμερα από τις 
Εθνικές Αντιπροσωπείες. 

 
Η κα Ελένη Λουκαϊδου παρουσίασε τη δουλειά 
που έγινε από την Επιτροπή Αιρετών 
Γυναικών της Ένωσης Δήμων Κύπρου 
αναφορικά με την υπογραφή και την πρόοδο 
υλοποίησης της Χάρτας Ισότητας, καθώς και 
τις δράσεις Δήμων που έχουν 
δραστηριοποιηθεί ενεργά προς αυτή την 
κατεύθυνση.   
 
Παράλληλα μελετήθηκαν σε εργαστήρια οι 
Δείκτες των Σχεδίων Δράσης  για την Ισότητα 
με βάση την ενημέρωση που έγινε από τις 
Εθνικές Αντιπροσωπείες.  
 
Αίσθηση προκάλεσε η αναφορά ότι η 
Σουηδική Κυβέρνηση, παρά το γεγονός ότι οι 
Τοπικές Αρχές της Σουηδίας είναι εντελώς 
ανεξάρτητες τόσο διοικητικά όσο και 
οικονομικά, διέθεσε €10 εκατομμύρια για 
θέματα Ισότητας και επιπλέον €2.5 εκ σε κάθε 
Δήμο που υπογράφει τη Χάρτα Ισότητας.  
 
Λόγω των μεγάλων διαφορών αναφορικά με 
το επίπεδο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης  στις 
διάφορες χώρες-μέλη, συμφωνήθηκε η 
ανάδειξη προτεραιοτήτων οι οποίες θα 
μπορούσαν να υλοποιηθούν από όλους, 
καθιστώντας έτσι δυνατή τη σύγκριση 
αποτελεσμάτων. 

Οι προτεραιότητες αυτές είναι οι ακόλουθες: 
• Η ενσωμάτωση της Ισότητας όσον αφορά 
τις υπηρεσίες και τον προγραμματισμό τόσο 
σε εθνικό όσο και σε τοπικό επίπεδο. 

• Ο ρόλος των Αρχών Τοπικής Αυτοδιοίκησης 
ως εργοδότες.  

• Η αλλαγή νοοτροπιών και η εξάλειψη 
στερεοτύπων. 

• Ο πολιτικός ρόλος των Τοπικών Αρχών και 
ο καταμερισμός ευθυνών.  

• Η βία ενάντια στις Γυναίκες.  
• Η πρόσβαση στην Εκπαίδευση.  
• Η πρόσβαση στην εργασία. 
• Ο καταμερισμός ευθυνών στην οικογένεια. 
• Η φύλαξη παιδιών και εξαρτημένων 
ατόμων.  

• Η συνεργασία με μη κυβερνητικές 
οργανώσεις.  

• Η Εφαρμογή της Ισότητας από όλους.  
 
Τέλος, τονίστηκε πολύ έντονα ότι η Ισότητα 
είναι ξεχωριστό θέμα και ότι δεν πρέπει να 
τοποθετείται κάτω από άλλους τομείς, όπως 
κυρίως τον τομέα των διακρίσεων. 
 

Κυπριακή συμμετοχή στο 13ο 
Συνέδριο της COPPEM 
 
Πραγματοποιήθηκε το Σαββατοκυρίακο 20 & 
21 Δεκεμβρίου 2008, στο Παλέρμο της 
Σικελίας, το 13ο Συνέδριο της COPPEM 
(Διαρκής Επιτροπή Ευρωμεσογειακής 
Συνεργασίας των Τοπικών και Περιφερειακών 
Αρχών) στο οποίο έλαβαν μέρος πέραν των 
100 συνέδρων από 24 χώρες, κυρίως της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Μεσογείου. 
 
Την Κύπρο ώπησε 
εκ μέρους της Ένωσης 
Δήμων, ο Δήμαρχος 
Αμμοχώστο  και πρώην 
Πρόεδρος της Βουλής κ. 
Αλέξης Γ νό
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Συνεδρίου διεξήχθησαν οι εργασίες πέντε 
Επιτροπών, με θέματα που αφορούσαν κυρίως 
τη Μεσόγειο. Ιδιαίτερο ε διαφέρον είχε για 
την Κύπρο η Επιτροπή που ασχολήθηκε με 
θέματα μετανάστευσης και εποίκησης.  Με 
παρέμβασή του  Δήμαρχος Αμμοχώστου 
αναφέρθηκ  στην παράνομη μετανάστευση 
και στον εποικισμό, που είναι προϊόν της 
συνεχιζόμενης Τουρκικής κατοχής μέρους της 
Κύπρου μας και που αποτελεί ένα σοβαρό 
πρόβλημα στα θέματα ομαλών σχέσεων της 
Ευρώπης και των λαών της περιοχής 
(συνέχεια στη σελίδα 3). 
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Κυπριακή συμμετοχή στο 13ο 
Συνέδριο της COPPEM 
 
(Συνέχεια από τη σελίδα 2). Ο κ. Γαλανός 
αναφέρθηκε ιδιαίτερα στο άνοιγμα γραφείων 
της COPPEM στην Άγκυρα, υποδεικνύοντας 
ότι αν αυτό δεν αποσκοπεί σε εντυπώσεις, η 
Τουρκία οφείλει τόσο στα πλαίσια της 
COPPEM, όσο και των άλλων Διεθνών 
Οργανισμών, να εφαρμόζει το Ευρωπαϊκό 
Κεκτημένο και να σέβεται τα Ανθρώπινα 
Δικαιώματα του Κυπριακού λαού στο σύνολό 
του.    
 
Οι αρχές που διέπουν την COPPEM, στην 
οποία η Τουρκία προσπαθεί να 
πρωτοστατήσει, δεν μπορεί παρά να είναι 
αδιαίρετες  με τις αρχές που διέπουν τον ΟΗΕ, 
την ΕΕ καθώς και παρόμοιους Οργανισμούς. Ο 
Τούρκος αντιπρόσωπος Dr Mustafa Aydin, 
απάντησε στον κ. Γαλανό αμφισβητώντας ότι 
υπάρχει κατοχή της Αμμοχώστου εκ μέρους 
της Τουρκίας και Τουρκική  Κατοχή  στην 
Κύπρο.  
 

 
 
Στον Τούρκο καθηγητή, στα μικρά χρονικά 
πλαίσια που επέτρεπε η συζήτηση (δεν 
επιτρέπονταν δευτερολογίες) απάντησε ο εκ 
των αντιπροέδρων της COPPEM και 
εκπρόσωπος των Ελληνικών Τοπικών Αρχών 
Νικόλας Παπαμικρούλης. Σημειώνεται ότι δεν 
έχει τεθεί προηγουμένως στην COPPEM θέμα 
εποικισμού των κατεχομένων μας εδαφών και 
με την παρέμβαση του κ. Γαλανού ο 
Πρόεδρος της Επιτροπής ζήτησε αντί 
περαιτέρω συζήτησης, να υποβληθούν 
γραπτές απόψεις της πτυχής αυτής της 
παράνομης μετανάστευσης για να συζητηθούν 
σε επόμενη συνεδρίαση της Επιτροπής. 
 
Στην Ελληνική αντιπροσωπεία συμμετείχε 
επίσης ο πρώην Υφυπουργός Αθλητισμού της 
Ελλάδας και νυν Δήμαρχος Χανίων ιατρός 
Κυριάκος Βιρβιδάκης. 

Ευρωπαϊκό Έτος 
Δημιουργικότητας και 
Καινοτομίας 2009  
   
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πραγματοποίησε στις 5 
Δεκεμβρίου την έναρξη ενημερωτικής 
εκστρατείας για το Ευρωπαϊκό Έτος 
Δημιουργικότητας και Καινοτομίας (EΕΔΚ) 
2009 με το σύνθημα «Φαντασία. Δημιουργία. 
Καινοτομία». Στόχος του εν λόγω Έτους είναι 
να προωθήσει δημιουργικές και καινοτόμες 
προσεγγίσεις σε διάφορους τομείς της 
ανθρώπινης δραστηριότητας και να συμβάλει 
στην καλύτερη προετοιμασία της ΕΕ για την 
αντιμετώπιση των μελλοντικών προκλήσεων 
στην εποχή της παγκοσμιοποίησης.  
 
Το EΕΔΚ αποσκοπεί στην ευαισθητοποίηση 
σχετικά με τη σημασία της δημιουργικότητας 
και της καινοτομίας ως θεμελιωδών 
προσόντων για την προσωπική, κοινωνική και 
οικονομική εξέλιξη. Δίνοντας έμφαση στη 
δημιουργικότητα και την καινοτομία, η ΕΕ 
αποσκοπεί στη διαμόρφωση του μέλλοντος 
της Ευρώπης στο πλαίσιο του παγκόσμιου 
ανταγωνισμού με την ενίσχυση του δυναμικού 
δημιουργικότητας και καινοτομίας σε όλους.  
 
Η ΕΕ θα προσφέρει ένα πλαίσιο για 
μεγαλύτερη ευαισθητοποίηση σχετικά με τα εν 
λόγω θέματα και για την προώθηση της 
πολιτικής ανταλλαγής απόψεων σχετικά με 
τον τρόπο αύξησης του δυναμικού 
δημιουργικότητας και καινοτομίας.  
 
Όπως και για τα προηγούμενα ευρωπαϊκά έτη, 
στα μέτρα περιλαμβάνεται η προώθηση 
εκστρατειών, εκδηλώσεων και πρωτοβουλιών 
σε ευρωπαϊκό, εθνικό, περιφερειακό και 
τοπικό επίπεδο. 
 
Το ΕΕΔΚ είναι μια οριζόντια, εγκάρσια 
πρωτοβουλία η οποία καλύπτει πολλούς 
τομείς. Εκτός από τις πολιτικές εκπαίδευσης 
και πολιτισμού, περιλαμβάνονται και οι 
πολιτικές για τις επιχειρήσεις, την 
περιφερειακή ανάπτυξη και την έρευνα. 
 
Εγκαινιάστηκε επίσης και ο δικτυακός τόπος 
http://www.create2009.europa.eu/ ο οποίος 
περιέχει πληροφορίες για ειδήσεις, 
εκδηλώσεις και δραστηριότητες, με μηνύματα 
πολιτικού περιεχομένου/διαφημιστικά, με 
εκθέσεις σχετικά με τα αποτελέσματα των 
δραστηριοτήτων και με ξεχωριστές σελίδες για 
τους εταίρους του Έτους. Ένα ειδικό τμήμα 
του θα αφιερώνεται στις δραστηριότητες που 
πραγματοποιούνται στα κράτη μέλη. 
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Διαχείριση των βιολογικών 
αποβλήτων στην ΕΕ 
   
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπέβαλε στις 3 
Δεκεμβρίου έγγραφο προβληματισμού για τη 
διαχείριση των βιολογικών αποβλήτων στην 
ΕΕ. Τα βιολογικά απόβλητα –τα 
βιοαποδομήσιμα απόβλητα από κήπους, 
κουζίνες και τρόφιμα– αντιπροσωπεύουν 
περίπου το ένα τρίτο των αστικών αποβλήτων 
και μπορεί να έχουν σοβαρότατες επιπτώσεις 
στο περιβάλλον. Όταν εναποτίθενται σε 
χώρους υγειονομικής ταφής εκπέμπουν 
μεθάνιο – ένα αέριο που επιδεινώνει σοβαρά 
το φαινόμενο του θερμοκηπίου και το οποίο 
διαθέτει εν προκειμένω δυναμικό κατά 23 
φορές υψηλότερο του διοξειδίου του άνθρακα 
και έτσι συμβάλλει ιδιαίτερα στην αλλαγή του 
κλίματος.  

ταφής των αποβλήτων), η ενθάρρυνση της 
ανακύκλωσης (με τη νέα οδηγία πλαίσιο για 
τα απόβλητα), η αποτέφρωση και η 
λιπασματοποίηση (με την οδηγία περί 
αποτέφρωσης, την οδηγία για την 
ολοκληρωμένη πρόληψη και τον έλεγχο της 
ρύπανσης, και τον κανονισμό για τα ζωικά 
υποπροϊόντα) καθώς και οι απαιτήσεις και τα 
πρότυπα για τα προϊόντα (με τον κανονισμό 
για τις βιολογικές καλλιέργειες, τις απαιτήσεις 
που επέβαλε η ΕΕ για την απονομή 
οικολογικού σήματος στα προϊόντα της 
λιπασματοποίησης και τα εθνικά πρότυπα).  
 
Η Επιτροπή επεξεργάζεται επίσης επιπλέον 
μέτρα συμπεριλαμβανομένων και των 
κριτηρίων για τα τελικά απόβλητα της 
λιπασματοποίησης και τις κατευθυντήριες 
γραμμές για τα βιολογικά απόβλητα. 
 

 Στην Πράσινη Βίβλο θα εξεταστεί παράλληλα 
η ανάγκη για τη θέσπιση νέας νομοθεσίας που 
θα μπορούσε να συμβάλει άμεσα στην 
μεγαλύτερη ανακύκλωση και ενεργειακή 
ανάκτηση από τα βιολογικά απόβλητα.  

 
 
Ενώ η διαχείριση των αποβλήτων στην ΕΕ 
διέπεται από αναλυτικές κανονιστικές 
διατάξεις, ενδέχεται να υπάρχουν περιθώρια 
για περαιτέρω βελτίωση στον τομέα των 
βιολογικών αποβλήτων που προσφέρουν 
πλεονεκτήματα ως πηγή ανανεώσιμης 
ενέργειας και ανακυκλώσιμων υλικών.  
 
Η Πράσινη Βίβλος που παρουσιάστηκε στις 3 
Δεκεμβρίου συμπεριλαμβάνει επισκόπηση των 
εφαρμοζόμενων πρακτικών διαχείρισης των 
βιολογικών αποβλήτων στην ΕΕ και εξετάζει 
τα οφέλη και τα μειονεκτήματα των ως άνω 
μεθόδων λαμβάνοντας υπόψη οικονομικά, 
περιβαλλοντικά και κοινωνικά θέματα. 

 
Η Βίβλος έχει ως στόχο να δρομολογηθεί 
διάλογος μεταξύ των άμεσα ενδιαφερομένων 
και να διευκολυνθεί η εκ μέρους της 
Επιτροπής αξιολόγηση της ανάγκης για 
ανάληψη επιπλέον δράσης σε επίπεδο ΕΕ.  
 
Το επόμενο βήμα θα είναι η διενέργεια 
αξιολόγησης επιπτώσεων πιθανής νομοθετικής 
πρότασης το 2009. Αντίστοιχη νομοθετική 
πρόταση, εφόσον δικαιολογηθεί από την 
αξιολόγηση των επιπτώσεων θα μπορούσε να 
εγκριθεί το 2010.  
 
Όλοι οι άμεσα ενδιαφερόμενοι καλούνται να 
καταθέσουν τις απόψεις τους μέχρι τις 15 
Μαρτίου 2009 στην ιστοσελίδα: 
http://ec.europa.eu/environment/waste/com
post/index.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  
  

 
Η Βίβλος εξετάζει επίσης τις επιπτώσεις των 
ήδη ληφθέντων κανονιστικών μέτρων. Η 
διαχείριση των βιολογικών αποβλήτων 
αποτελεί πλέον αντικείμενο σειράς 
νομοθετικών μέτρων σε εθνικό επίπεδο και σε 
επίπεδο ΕΕ, μεταξύ των οποίων 
συγκαταλέγεται η υποχρεωτική απομάκρυνση 
από τους χώρους υγειονομικής ταφής (βάσει 
της οδηγίας για τους χώρους υγειονομικής 

http://ec.europa.eu/environment/waste/compost/index.htm
http://ec.europa.eu/environment/waste/compost/index.htm
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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«Δείκτης ευπάθειας» των 
περιφερειών για το 2020  

Η επετηρίδα της ΕΕ για το 
2008 

    
Η κα Danuta Hübner, Επίτροπος της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την περιφερειακή 
πολιτική, υπέβαλε στις 9 Δεκεμβρίου τα 
πορίσματα της έκθεσης «Περιφέρειες 2020». 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατάρτισε την ετήσια 
πολυμεσική επετηρίδα της, στην οποία 
παρουσιάζει μερικά από τα πιο σημαντικά 
επιτεύγματα που πραγματοποίησε η ΕΕ το 
2008.   
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Η έκθεση αυτή περιλαμβάνει μια πρώτη 
ανάλυση των πιθανών επιπτώσεων που θα 
έχουν στις περιφέρειες τέσσερις από τις 
μεγαλύτερες προκλήσεις που αντιμετωπίζει η 
Ευρώπη: παγκοσμιοποίηση, δημογραφικές 
τάσεις, κλιματική αλλαγή και τέλος ενεργειακή 
χρήση και ενεργειακός εφοδιασμός.  
 
Τα πορίσματα της έκθεσης, την οποία 
εκπόνησε η Γενική Διεύθυνση Περιφερειακής 
Πολιτικής της Επιτροπής, θα τροφοδοτήσουν 
τον προβληματισμό σχετικά με τη μελλοντική 
ευρωπαϊκή πολιτική συνοχής.  
 
Χρησιμοποιώντας μια 
σειρά δεικτών, η 
έκθεση διαγράφει ένα 
«δείκτη ευπάθειας», ο 
οποίος δηλώνει το 
βαθμό στον οποίο 
είναι ευάλωτες οι 
περιφέρειες λόγω των 
επιπτώσεων της 
παγκοσμιοποίησης, 
της δημογραφικής 
εξέλιξης, της 
κλιματικής αλλαγής 
και της ενέργειας. Εξετάζει δε τις πιθανές τους 
συνέπειες έως το 2020.  
 
Οι δείκτες κατά κατηγορίες και περιφέρειες 
βρίσκονται στο παράρτημα της Έκθεσης και 
είναι οι ακόλουθοι: 
 
• Δείκτης ευπάθειας όσον αφορά την 

κλιματική αλλαγή 
• Δείκτης ευπάθειας όσον αφορά την 

ενέργεια 
• Δείκτης ευπάθειας όσον αφορά την 

παγκοσμιοποίηση 
• Δείκτης ευπάθειας όσον αφορά τη 

δημογραφική αλλαγή 
• Δείκτης ευπάθειας όσον αφορά πολλαπλές 

προκλήσεις 
 
Το πλήρες κείμενο της έκθεσης «Περιφέρειες 
2020» είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα: 
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/
docoffic/working/regions2020/index_en.htm

 
Η επετηρίδα 
περιλαμβάνει 
παραδείγματα 
επιτυχιών, στα 
οποία η δράση 
της ΕΕ 
οδήγησε σε 
απτά αποτελέσματα για τους πολίτες και τα 
οποία αφορούν διάφορα θέματα, από την 
ασφάλεια των παιχνιδιών μέχρι τη μετρίαση 
των συνεπειών της οικονομικής κρίσης. 
 
Τα δέκα θέματα που επελέγησαν φέτος είναι: 
• Έλεγχος της χρήσης των χημικών 

προϊόντων στην Ευρώπη. 
• Κοινή αντιμετώπιση της οικονομικής 

κρίσης. 
• Ενίσχυση των δικαιωμάτων για τους 

εργαζομένους με καθεστώς προσωρινής 
απασχόλησης. 

• Ενέργειες για την ασφάλεια των παιδιών. 
• Ίσα δικαιώματα για τους επιβάτες με 

κινητικές δυσκολίες. 
• Υποστήριξη της σταθερότητας και της 

δημοκρατίας. 
• Εξασφάλιση του ενεργειακού εφοδιασμού 

χωρίς να τεθεί σε κίνδυνο ο πλανήτης. 
• Διευκόλυνση της υγιεινής διατροφής. 
• Αλληλεγγύη μεταξύ των κρατών μελών 

της ΕΕ για την αντιμετώπιση των 
καταστροφών. 

• Πιο διαφανής χρηματοδότηση της ΕΕ. 
 
Η πολυμεσική μορφή εξασφαλίζει ότι οι 
πολίτες μπορούν επίσης να έχουν πρόσβαση 
μέσω του διαδικτύου στο φυλλάδιο, στο οποίο 
κάθε θέμα αναλύεται περαιτέρω με σύντομο 
βιντεοκλίπ.  
 
Η μορφή αυτή είναι διαθέσιμη στη διεύθυνση: 
http://ec.europa.eu/snapshot2008/  
 
Η έντυπη έκδοση του φυλλαδίου θα είναι 
διαθέσιμη σύντομα στις 23 επίσημες γλώσσες 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  
 
Οι επετηρίδα του 2007 είναι διαθέσιμη στη 
σελίδα: http://ec.europa.eu/snapshot2007/  
 

http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/working/regions2020/index_en.htm
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/working/regions2020/index_en.htm
http://ec.europa.eu/snapshot2008/
http://ec.europa.eu/snapshot2007/
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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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