
 

ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΝΕΑ 
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Πέμπτη, 1 Δεκεμβρίου 2005 Έτος 1ο  Αριθμός Δελτίου: 4 

  
Άρθρο του Προέδρου της Επιτροπής 
των Περιφερειών κ. Peter Straub για 
την Αρχή της Επικουρικότητας 
 
Στις 29 Οκτωβρίου η Επιροπή των 
Περιφερειών ξεκίνησε μια δοκιμαστική φάση 
του μελλοντικού on-line διαλογικού δικτύου 
ελέγχου της αρχής της επικουρικότητας, με 
σκοπό να δώσει στις τοπικές και περιφερειακές 
αρχές μεγαλύτερο ρόλο κατά τη σύνταξη και 
διαμόρφωση της νομοθεσίας της ΕΕ. Μόλις  
το δίκτυο καθιερωθεί πλήρως, προβλέπεται  
ότι θα ανοιχτεί προς χρήση από το ευρύ κοινό.  
 
Ο βασικός σκοπός του δικτύου - στο οποίο  
η Ένωση Δήμων Κύπρου είναι ένας από τους 
εταίρους - είναι να επιτρέψει στις τοπικές  
και περιφερειακές αρχές να ανταποκριθούν 
γρηγορότερα, παρουσιάζοντας στις Βρυξέλλες 
τις απόψεις τους σχετικά με τις πιθανές 
διοικητικές και οικονομικές συνέπειες μιας 
κοινοτικής νομοθετικής πρωτοβουλίας 
(συνέχεια στη σελίδα 6). 
  
Ισχυρότερος ο Νέος Ρόλος των 
Τοπικών Αρχών στην Ε.Ε. 
 
Αισθητά ισχυρότερος σε σχέση με το παρελθόν 
θα είναι ο ρόλος των Τοπικών Αρχών, γεγονός 
που οφείλεται στον ολοένα και μεγαλύτερο 
σεβασμό της αρχής της Επικουρικότητας από 
τα Κράτη Μέλη της Ε.Ε. 
 
Τα πιο πάνω τόνισε ο Γενικός Γραμματέας του 
Συμβουλίου των Δήμων και Περιφερειών της 
Ευρώπης (CEMR) κ. Jeremy Smith, σε διάλεξη 
που διοργανώθηκε από την Ένωση Δήμων στη 
Λευκωσία στις 3 Νοεμβρίου.  
 
Στη διάλεξη παραβρέθηκαν Δήμαρχοι, 
Δημοτικοί Σύμβουλοι, Στελέχη πολλών  
Δήμων, ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου 
Εσωτερικών, καθώς και η Γενικός Ελεγκτής 
της Κυπριακής Δημοκρατίας. 

ΜΕ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΥΕΛΙΞIΑ 
 
Η ένταξη της Κύπρου στην Ε.Ε. άνοιξε το 
δρόμο για αναβάθμιση του ρόλου της Τ.Α.  
και περαιτέρω αυτονόμησής της από την 
κεντρική εξουσία. Η ενίσχυση της Τ.Α. μέσα 
στο νέο αυτό περιβάλλον απαιτεί σκληρή 
δουλειά και προγραμματισμό από τις Τοπικές 
Αρχές, στον οποίο αναπόφευκτα πρέπει να 
συμμετάσχουν και οι κυβερνητικές υπηρεσίες. 
 
Όμως παρατηρείται μια βραδύτητα στη 
διαμόρφωση αυτής της νέας πορείας και  
την αξιοποίηση των νέων δυνατοτήτων. 
Γι’αυτό η αναθεώρηση του θεσμικού  
πλαισίου, η ουσιαστική αύξηση της κρατικής 
επιχορήγησης, η απλοποίηση των διαδικασιών 
λήψης αποφάσεων και μεταφορά περαιτέρω 
αρμοδιοτήτων στις Τοπικές Αρχές δεν μπορεί 
και δεν πρέπει να καθυστερήσει άλλο. 
 
Η νέα εποχή που ανέτειλε την 1η Μαΐου 2004 
απαιτεί ευέλικτες και αποφασιστικές κινήσεις, 
χωρίς εμμονές σε πολιτικές του παρελθόντος, 
οι οποίες ήθελαν την Τ.Α. εξαρτημένη,  
να αρκείται στη διαχείριση περιορισμένων 
αρμοδιοτήτων και ανεπαρκών οικονομικών 
μέσων. Ταυτόχρονα, πρέπει να ενισχυθεί και 
να αποδώσει ο εσωτερικός διάλογος της Τ.Α.  
με γνώμονα την οικονομικότερη και 
αποδοτικότερη οργάνωσή της προς όφελος  
των δημοτών, μακριά από εμμονές σε 
αντιπαραγωγικά τοπικιστικά στερεότυπα. 
 
Οι θέσεις της Ένωσης Δήμων για μια νέα  
και σύγχρονη βάση λειτουργίας της Τ.Α.  
είναι γνωστές στην κυβέρνηση και τα 
κόμματα. Απομένει η έναρξη και η 
εντατικοποίηση του διαλόγου για λήψη των 
αποφάσεων που θα επιτρέψουν στις Τοπικές 
Αρχές να αντικρύσουν το μέλλον με 
αισιοδοξία.  
Ρλσξκνφ                                                       

Δ.Ν.         



ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑ ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ 
  
Από τη Δράση της Ενωσης Δήμων 

• Στις 2 και 4 Νοεμβρίου συνήλθαν σε 
συνεδρία οι ομάδες Εργασίας της Επιτροπής 
που λειτουργεί στα πλαίσια της Ενωσης 
Δήμων για την αναδιάρθρωση του 
Συστήματος που διέπει την ανάπτυξη     
στην Κύπρο.  
 

• Διοργανώθηκε στις 3 Νοεμβρίου από την 
Ενωση Δήμων εκδήλωση με θέμα «Οι 
Τοπικές Αρχές στην Ευρώπη του Αύριο», 
στην οποία κύριος ομιλητής ήτο ο Γενικός 
Γραμματέας του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου 
Δήμων και Περιφερειών CEMR κ. Jeremy 
Smith.  
 

• Πραγματοποιήθηκε στις 4-5 Νοεμβρίου στη 
Λεμεσό Σεμινάριο του CEMR με θέμα την 
Ισότητα, στο οποίο συνδιοργανωτής ήταν η 
Ενωση Δήμων.  
 

• Ο Δήμαρχος Γερμασόγειας κ. Π. 
Λουρουτζιάτης εκπροσώπησε την Ενωση 
Δήμων ενώπιον της Κοινοβουλευτικής 
Επιτροπής Εσωτερικών στις 7 Νοεμβρίου  
κατά τη συζήτηση νομοσχεδίου για τον 
έλεγχο της ηχορύπανσης από κέντρα 
αναψυχής.  
 

• Στις 7, 14 και 17 Νοεμβρίου, η Γραμματεία 
της Ενωσης Δήμων συμμετείχε σε σειρά 
συσκέψεων που έγιναν στο Υπουργείο 
Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού σε 
σχέση με την ετοιμασία νομοθεσίας για την 
εφαρμογή της Οδηγίας 2002/91/ΕΚ για την 
Ενεργειακή Απόδοση των Κτιρίων.  
 

• Η Γραμματεία της Ενωσης Δήμων 
συμμετείχε σε συζήτηση ενώπιον της 
Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Συγκοινωνιών 
και Εργων στις 8 Νοεμβρίου σε σχέση με τη 
νομοθεσία που αφορά τη Λογιστική 
Διαχείριση Δαπανών για Εργα Υποδομής 
στον Τομέα των Μεταφορών. 
 

• Η Γραμματεία της Ενωσης Δήμων είχε 
συνάντηση με εκπροσώπους του Συνδέσμου 
Κρεοπωλών, στις 11 Νοεμβρίου, σχετικά με 
τη διαχείριση των ζωικών αποβλήτων.  

• Η Γραμματεία της Ενωσης Δήμων 
συμμετείχε σε σύσκεψη που έγινε στο 
Υπουργείο Εσωτερικών, στις 11 
Νοεμβρίου, σχετικά με την τοποθέτηση 
τηλεπικοινωνιακού και άλλου εξοπλισμού 
από ιδιώτες στα πεζοδρόμια.  
 

• Η Γραμματεία της Ενωσης Δήμων 
συμμετείχε σε συζήτηση που έγινε ενώπιον 
της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής 
Εσωτερικών στις 14 Νοεμβρίου και 
ακολούθως σε υπηρεσιακές συσκέψεις που 
έγιναν στο Υπουργείο Παιδείας και 
Πολιτισμού στις 21 και 23 Νοεμβρίου 
αναφορικά με τη νομοθετική ρύθμιση της 
ανέγερσης μνημείων και αγαλμάτων σε 
ανοιχτούς χώρους.  
 

• Στις 15 Νοεμβρίου έγινε στα γραφεία της 
Ενωσης Δήμων συνεδρία του Δικτύου 
Δημοτικών Μηχανικών κατά την οποία 
εξετάστηκαν διάφορα τρέχοντα τεχνικά 
θέματα.  
 

• Η Γραμματεία της Ενωσης είχε συνάντηση 
στις Βρυξέλλες στις 15 Νοεμβρίου με τον 
Προϊστάμενο της Υπηρεσίας για τις σχέσεις 
με τις Εθνικές Ενώσεις Τοπικών Αρχών της 
Επιτροπής των Περιφερειών, για υλοποίηση 
του Μνημονίου συνεργασίας που 
υπογράφηκε τον Οκτώβριο.  
 

• Η Γραμματεία της Ενωσης Δήμων 
συμμετείχε σε σύσκεψη στο Υπουργείο 
Συγκοινωνιών και Εργων στις 16 
Νοεμβρίου, με θέμα τον καθορισμό 
πολιτικής επί των δικαιωμάτων διέλευσης 
στο οδικό δίκτυο παροχών ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών.  
 

• Η Γραμματεία της Ενωσης Δήμων 
συμμετείχε σε σύσκεψη που έγινε στο 
Υπουργείο Εσωτερικών στις 18 
Νοεμβρίου, σχετικά με την ομοιομορφία 
των Σχεδίων Υπηρεσίας των Δήμων.  
 

• Στις 21 Νοεμβρίου έγινε συνάντηση της 
Γραμματείας της Ενωσης Δήμων με τις 
Συντεχνίες ΣΕΚ και ΠΕΟ για συζήτηση 
Προσχεδίων νέων ομοιόμορφων Σχεδίων 
Υπηρεσίας. 



ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑ ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ 
  
• Οι Δήμαρχοι κ. Γ. Σκοδρής και κ. Σ. 

Ηλιοφώτου εκπροσώπησαν την Ενωση 
Δήμων ενώπιον της Κοινοβ. Επιτροπής 
Εσωτερικών στις 21 Νοεμβρίου κατά τη 
συζήτηση τροποιητικού νομοσχεδίου του 
περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών 
Νόμου που προνοεί για εξασφάλιση άδειας 
από τον Επαρχοκαι Δημοτικές Αναπτύξεις. 
 

• Στις 23 Νοεμβρίου η Γραμματεία της 
Ενωσης Δήμων συμμετείχε σε σύσκεψη με 
εκπροσώπους του Υπουργείου Εσωτερικών 
και τις Συντεχνίες ΣΕΚ, ΠΕΟ και ΔΕΟΚ, 
για επίλυση προβλημάτων εργατικής φύσης 
στο Δήμο Κάτω Πολεμιδιών. 
 

• Πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 24 
Νοεμβρίου υπό τον Προεδρία του 
Προέδρου της Ενωσης κ. Δ. Κοντίδη 
Τακτική Συνεδρία της Εκτ. Επιτροπής.  
 

• Πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 24 
Νοεμβρίου συνάντηση του Προέδρου κ. Δ. 
Κοντίδη και των Μελών του Προεδρείου 
της Ενωσης με τον Υπουργό Οικονομικών 
για τα Οικονομικά των Δήμων. 
 

• Η Ενωση Δήμων συμμετείχε με δικό της 
περίπτερο στην 5η Διεθνή Εκθεση «Polis 
2005», που έγινε στη Θεσσαλονίκη από 24 
έως 27 Νοεμβρίου.  

 

• Στις 25 Νοεμβρίου η Γραμματεία είχε 
ξεχωριστές συναντήσεις με τις ηγεσίες των 
Συντεχνιών ΔΕΟΚ και ΕΟΔΥΛ τις οποίες 
και ενημέρωσε για την πορεία προώθησης 
των νέων ομοιόμορφων Σχεδίων   
Υπηρεσίας στους Δήμους. 
 

• Ο Πρόεδρος της Ενωσης Δήμων κ. Δ. 
Κοντίδης χαιρέτησε στις 26 Νοεμβρίου το 
6ο Παγκύπριο Συνέδριο «Οι Δήμοι στην  

Πρόληψη της Χρήσης Ουσιών Εξάρτησης» 
το οποίο διοργανώθηκε από το Δήμο 
Ιδαλίου. Το χαιρετισμό διάβασε ο 
Δήμαρχος Λευκάρων και μέλος της 
Εκτελεστικής Επιτροπής κ. Σοφοκλής 
Σοφοκλέους. 

• H Γραμματεία της Ενωσης Δήμων 
συμμετείχε σε συνεδρία της 
Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών   
που έγινε στις 30 Νοεμβρίου, σχετικά        
με τη λήψη μέτρων για την αντιμετώπιση 
της βίας στους αθλητικούς χώρους.  

Στην Κύπρο το Δεύτερο Ευρωπαϊκό 
Σεμινάριο για την Ισότητα στην Τ.Α.  
 
Πάνω από 60 εκπρόσωποι από 22 χώρες 
παραβρέθηκαν στο δεύτερο σεμινάριο του 
CEMR για έναν ευρωπαϊκό χάρτη για το     
ρόλο των γυναικών στην τοπική ζωή, που 
συνδιοργανώθηκε από την Ένωση Δήμων 
Κύπρου, και πραγματοποιήθηκε στη    
Λεμεσσό στις 4 και 5 Νοεμβρίου. Μεταξύ    
των ομιλητών στην εναρκτήρια τελετή         
ήταν ο Υπουργός Δικαιοσύνης κ. Δώρος    
Θεοδώρου, ο Προέδρος της Ένωσης Δήμων 
Κύπρου και Δημάρχος Λεμεσσού                      
κ. Δημήτρης Κοντίδης, καθώς και ο 
εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής      
στην Κύπρο, κ. Θέμις Θεμιστοκλέους.  
 
Ο Υπουργός Δικαιοσύνης κ. Δώρος    
Θεοδώρου υπενθύμισε τη σημασία                 
της Τοπικής Αυτοδιοίκησης για την         
ισότητα ανδρών/γυναικών, ενώ ο Πρόεδρος  
της Ένωσης Δήμων Κύπρου, κ. Δημήτρης 
Κοντίδης, τόνισε από την πλευρά του              
ότι η επιτροπή γυναικών που εκλέγονται          
σε τοπικό επίπεδο έχει δημιουργηθεί      
ακριβώς για να προωθήσει τη συμμετοχή      
και να βελτιώσει το ρόλο των γυναικών      
στην τοπική πολιτική της Κύπρου.  
 
Γεν. Συνέλευση της Ένωσης Δήμων 
 
Η Τακτική Γενική Συνέλευση της       
Ένωσης Δήμων θα συγκληθεί την Τρίτη  
13 Δεκεμβρίου 2005 στη Λευκωσία. Στη 
Συνέλευση θα παραστεί και απευθύνει 
χαιρετισμό ο Πρόεδρος της Κυπριακής 
Δημοκρατίας κ. Τάσσος Παπαδόπουλος.  



ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΝΕΑ ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ 
  
Δίκτυο NEEBOR: Επίσημη Έναρξη 
 
Η εναρκτήρια συνεδρίαση του δικτύου 
NEEBOR θα πραγματοποιηθεί στις  
8 Δεκεμβρίου και ώρα 9:00 – 13:00, στο    
κτήριο της Επιτροπής των Περιφερειών.  
 
Το NEEBOR (δίκτυο των ανατολικών 
παραμεθόριων περιοχών της Ευρώπης),       
στο οποίο έχουμε αναφερθεί και σε 
προηγούμενα τέυχη μας, είναι μια 
διαπεριφερειακή πρωτοβουλία που στοχεύει 
στην αύξηση της συνεργασίας μεταξύ των 
περιοχών μελών της ανατολικής 
«συνοριογραμμής» της ΕΕ.  
 
Στην εναρκτήρια αυτή συνεδρίαση, κατά      
την οποία θα εγκριθεί επίσημα το καταστατικό 
του Δικτύου, η Ένωση Δήμων Κύπρου 
αποτελεί συνδιοργανώτρια αρχή.  
 
Ως αποτέλεσμα της διεύρυνσης της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης το 2004, νέες   
διαστάσεις εδαφικής συνεργασίας έχουν 
εμφανιστεί κατά μήκος των ανατολικών 
συνόρων της ΕΕ, γεγονός που που προκαλεί 
νέες δυσκολίες αλλά και προσφέρει νέες 
μεγάλες δυνατότητες.  
 
Η εξωτερική αυτή ανατολική γραμμή           
της Ευρωπαϊκής Ένωσης εκτείνεται από         
τη θάλασσα του Barrents ως τις ακτές της 
Κύπρου στη Μεσόγειο, και κατά μήκος    
αυτών των συνόρων (5.500 χιλιόμετρα) 
συμπεριλαμβάνει 10 κράτη μέλη της ΕΕ       
και πολλές από τις περιφέρειές τους, οι    
οποίες μοιράζονται παρόμοιες εάν όχι τις   
ίδιες προκλήσεις ανάπτυξης. Το γεγονός    
όμως ότι βρίσκονται στα εξωτερικά σύνορα 
της Ευρώπης προσδίδει στις περιφέριες     
αυτές και το ρόλο της «γέφυρας» της   
Ευρώπης με τα γειτονικά κράτη.  
 
Η διασυνοριακή συνεργασία έχει επιλεγεί ως 
ένας από τους τομείς της εδαφικής 
συνεργασίας και οι κοινές προσπάθειες και 
στις δύο πλευρές των συνόρων πρέπει να 
ενταθούν άμεσα. Το δίκτυο NEEBOR στοχεύει 
να αυξήσει τη συνειδητοποίηση των οργάνων 
της ΕΕ, των κρατών μελών, των περιοχών και 
των Τοπικών Αρχών για τις αδυναμίες αλλά  

και τα πλεονεκτήματα των περιοχών αυτών. 
 
Σκοπεύει έτσι να αποτελέσει πλατφόρμα 
ανοικτού διαλόγου και συντονισμού κοινών 
ενεργειών και πρωτοβουλιών προκειμένου     
να προωθηθεί η ανταλλαγή των καλύτερων 
πρακτικών και να ενισχυθεί η συνεργασία     
και οι συμπράξεις κατά μήκος όλης αυτής     
της νοητής γραμμής. 
 
Στην «επίσημη πρώτη» του δικτύου    
NEEBOR θα παραστούν προσωπικότητες     
της Ευρώπης όπως η Επίτροπος για την 
Περιφερειακή Πολιτική κα Danuta Hubner,      
ο Γενικός Γραμματέας της Επιτροπής των 
Περιφερειών κ. Gerhard Stahl, καθώς            
και ο Πρόεδρος της Επιτροπής Εξωτερικών 
Υποθέσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου     
κ. Elmar Brok  
 

Οι 11 συνδιοργανώτριες αρχές του συνεδρίου 
 
Συνεδρία του δικτύου ELAN 
 
Στις 8 Νοεμβρίου πραγματοποιήθηκε στα 
γραφεία της Ένωσης Δήμων Κύπρου στις 
Βρυξέλλες η τακτική δεκαπενθήμερη συνεδρία 
του δικτύου ELAN, στο οποίο συμμετέχουν      
όλοι εκπρόσωποι των Εθνικών Ενώσεων 
Τοπικών Αρχών των 25 Κρατών Μελών        
της Ε.Ε. και  της Νορβηγίας, που εδρεύουν   
στις Βρυξέλλες.  
 
Στην ημερήσια διάταξη της συνεδρίας 
περιλαμβάνονταν, το Πρόγραμμα Εργασίας  
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το 2006, τα   
Εθνικά Προγράμματα των 25 Κρατών Μελών 
της Ε.Ε. για τη Στρατηγική της Λισσαβόνας, 
καθώς και οι τελευταίες εξελίξεις σε   
ευρωπαϊκό επίπεδο στους τομείς του 
περιβάλλοντος, της αειφόρου ανάπτυξης,      
της ενέργειας, των μεταφορών, των   
κοινωνικών υποθέσεων, της συνοχής,            
της έρευνας, της εσωτερικής αγοράς              
και των προμηθειών. 



ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΝΕΑ ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ 
  
Η Κατοχύρωση των Ηλεκτρονικών 
Διευθύνσεων στην Ε.Ε. 
 
Η 7η Δεκεμβρίου του 2005 αναγγέλθηκε      
από την ΕΕ ως η ημερομηνία έναρξης για       
τη διανομή ονομάτων ιστοσελίδων στο 
διαδίκτυο με την κατάληξη «.eu».  
 
Η ιστοσελίδα της Ένωσης Δήμων Κύπρου  
για παράδειγμα (η οποία σήμερα ως γνωστόν 
είναι η www.ucm.org.cy) θα μπορεί να 
παρουσιάζεται και ως www.ucm.eu. Γίνεται 
λοιπόν κατανοητό ότι οι ιστοσελίδες κάθε  
Δήμου –οι οποίες αποτελούν σήμερα τον 
καθρέπτη του προς τον έξω κόσμο- θα 
μπορούν να πάρουν ένα πολύ εντονότερο 
«ευρωπαϊκό χρώμα».  
 
Η έναρξη του «.eu» θα πραγματοποιηθεί         
σε δύο βασικές φάσεις:  
• Μία περίοδο «ανατολής». Η περιοδος  

αυτή διαιρείται σε δύο υπο-φάσεις:      
Κατά την πρώτη υπο-φάση (7 Δεκεμβρίου 
– 7 Φεβρουαρίου), μόνο οι ιδιοκτήτες       
των «προγενέστερων δικαιωμάτων»     
έχουν την άδεια να καταχωρήσουν τα 
ονόματα των ιστοσελίδων τους με την 
κατάληξη «.eu» (στο παράδειγμά μας,  
μόνο η Ένωση Δήμων έχει δικαίωμα να 
αποκτήσει την ιστοσελίδα www.ucm.eu). 
Κατά τη δεύτερη υπο-περίοδο                    
(7 Φεβρουαρίου – 7 Απριλίου 2006)          
το δικαίωμα αυτό θα δοθεί και σε   
ορισμένους άλλους οργανισμούς.  
 

• Μια ανοικτή περίοδο εγγραφών για όλους, 
η οποία αρχίζει στις 7 Απριλίου 2006. 
Κατά την περίοδο αυτή, εάν η Ένωση 
Δήμων δεν έχει κατοχυρώσει την 
ιστοσελίδα της με κατάληξη «.eu», 
οποιοσδήποτε άλλος οργανισμός ή   
ιδιώτης θα μπορεί να αποκτήσει την 
ιστοσελίδα www.ucm.eu και να της 
δώσει οποιοδήποτε περιεχόμενο 
επιθυμεί. 

 
Όλα τα σχετικά έγγραφα μπορούν να    
βρεθούν στην ιστοσελίδα του EURid 
(http://www.eurid.eu/), η οποία περιέχει     
όλες τις πληροφορίες που απαιτούνται για    
την έναρξη του «.eu». 

Το EURid είναι μια μη κερδοσκοπική 
οργάνωση, η οποία ιδρύθηκε στο Βέλγιο,      
και έχει επιλεγεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
για να ενεργοποιήσει την κατάληξη «.eu». 
 
Θυμίζουμε λοιπόν ότι αυτό που παρουσιάζει 
εξαιρετικό ενδιαφέρον για όλες τις τοπικές 
αρχές είναι η δίμηνη περίοδος «ανατολής»      
(7 Δεκεμβρίου – 7 Φεβρουαρίου).  
 
Συνιστούμε σε όσους Δήμους το επιθυμούν    
να επικοινωνήσουν με τις εταιρείες που τους 
παρέχουν υπηρεσίες Internet (κατασκευή 
ιστοσελίδας) και να τους ζητήσουν να 
πραγματοποιήσουν κράτηση για όλες  
εκείνες τις ιστοσελίδες που τους ενδιαφέρουν 
(π.χ. το όνομα του Δήμου) με κατάληξη «.eu».  
 
Η συγκεκριμένη ενέργεια έχει ένα μικρό 
οικονομικό κόστος, μπορεί όμως να 
προστατεύσει τους Δήμους από δύσκολες 
καταστάσεις στο μέλλον. 

   
Χρηματοδότηση της ανάπτυξης και 
της συνοχής σε μια Διευρυμένη Ε.Ε.  
 
Στις 24 Νοεμβρίου πραγματοποιήθηκε         
στις Βρυξέλλες ένα από τα σημαντικότερα 
γεγονότα της χρονιάς στον τομέα της 
χρηματοδότησης περιφερειακής πολιτικής. 
 
Το συνέδριο «Χρηματοδότηση της ανάπτυξης 
και της συνοχής σε μια Διευρυμένη Ε.Ε.» 
οργανώθηκε από τη ΓΔ Περιφερειακής 
Πολιτικής και συγκέντρωσε πάνω από    
500 υψηλούς προσκεκλημένους.  
 
Για περισσότερες πληροφορίες: 
http://europa.eu.int/comm/regional_policy/even
ts/ifi/index.cfm.   
 
Εγκαίνεια του Γραφείου  
της Ένωσης Δήμων στις Βρυξέλλες 
 
Τα εγκαίνεια του Γραφείου της Ένωσης 
Δήμων στις Βρυξέλλες θα 
πραγματοποιηθούν την Παρασκευή  
9 Δεκεμβρίου 2005. Τα εγκαίνεια θα τελέσει  
ο Επίτροπος κ. Μάρκος Κυπριανού. 
  



ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΝΕΑ ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ 
  
Άρθρο του Προέδρου της Επιτροπής 
των Περιφερειών κ. Peter Straub για 
την Αρχή της Επικουρικότητας 
 
(Συνέχεια από τη σελίδα 1). Το δίκτυο θα 
επιτρέψει επίσης στις Τοπικές Αρχές να 
δηλώσουν εξαρχής εάν θεωρούν ότι ένας 
προτεινόμενος νόμος θα ήταν καλύτερα να 
αφεθεί στα χέρια της περιφερειακής ή εθνικής 
κυβέρνησης. Η αρχή της επικουρικότητας 
απαιτεί ότι τα νομοθετικά μέτρα πρέπει να 
λαμβάνονται σε Ευρωπαϊκό παρά σε 
περιφερειακό ή εθνικό επίπεδο, μόνο όταν  
έτσι υπάρχει σαφής προστιθέμενη αξία. 
 
Κατά τη δοκιμαστική περίοδο –η οποία 
τελειώνει στις 9 Δεκεμβρίου – η ΕτΠ και οι 
περίπου 20 εταίροι, που περιλαμβάνουν 
περιφερειακά Κοινοβούλια και Συνελεύσεις, 
Ενώσεις περιφερειακών και τοπικών αρχών και 
πόλεις, θα εξετάσουν εάν δύο νέες προτάσεις 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι σύμφωνες με 
την αρχή της επικουρικότητας. Πρόκειται για 
μια προτεινόμενη οδηγία για την ποιότητα του 
ατμοσφαιρικού αέρα (COM (2005) 447 final) 
και μια ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής σχετικά με μια θεματική 
στρατηγική για την ατμοσφαιρική ρύπανση 
(COM(2005) 446 final). 
 
Παράλληλα με την αξιολόγηση σχετικά με  
το εάν το περιεχόμενο των νομοθετικών  
αυτών κειμένων συμμορφώνεται με την  
αρχή της επικουρικότητας, οι εταίροι της 
δοκιμαστικής φάσης έχουν κληθεί να 
υποβάλουν και συστάσεις σχετικά με τον  
τρόπο με τον οποίο το ίδιο το δίκτυο  
μπορεί να βελτιωθεί. Η ΕτΠ θα παρουσιάσει  
τα αποτελέσματα της αρχικής αυτής 
δοκιμαστικής φάσης στις αρχές του 2006.  
 
Οι εταίροι θα επιστρέψουν τα σχόλια σε  
απλή ηλεκτρονική μορφή και αυτά θα 
αναρτηθούν στον ιστοχώρο της ΕτΠ, κάτω 
από το σχετικό τομέα πολιτικής, μαζί με  
μια περίληψη όλων των ληφθέντων σχολίων. 
Αργότερα σκοπός του δικτύου είναι οι εταίροι 
να κληθούν να αντιδράσουν σε ευρωπαϊκές 
πολιτικές πρωτοβουλίες σε όλους τους τομείς 
όπου οι διαβουλεύσεις με την ΕτΠ είναι 
υποχρεωτικές για την Επιτροπή και το 
Συμβούλιο. Έχοντας πλήρη πρόσβαση σε  

όλα τα έγγραφα που αποστέλλονται στην ΕτΠ 
από την Επιτροπή ή το Συμβούλιο, οι εταίροι 
θα λαμβάνουν μια ειδοποίηση μέσω 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου όποτε η Επιτροπή 
απαιτεί μια ανάλυση επικουρικότητας και 
αναλογικότητας νέων πολιτικών εγγράφων (π.χ. 
Πράσινες και Λευκές Βίβλοι, Ανακοινώσεις, 
Νομοθετικές Προτάσεις). Οι εταίροι του 
προγράμματος θα είναι επίσης σε θέση να 
προωθήσουν τα αιτήματά τους για μια δοκιμή 
επικουρικότητας/αναλογικότητας σε θέματα 
που τους απασχολούν.  
 
Θεωρώ λοιπόν ότι το δικτυο είναι μια ιδέα  
από την οποία κερδίζουν όλοι όσοι σχετίζονται 
με αυτή. Θα χρησιμεύσει ως ένα πολύ χρήσιμο 
εργαλείο για τις τοπικές και περιφερειακές 
αρχές, ενημερώνοντάς τις για τις πολιτικές 
πρωτοβουλίες, καθώς επίσης και παρέχοντάς 
τους γρήγορα και αποτελεσματικά μέσα 
αποστολής των σχολίων και πιθανών 
ανησυχιών τους με την πρώτη ευκαιρία. Είναι 
ένα σύγχρονο, πρακτικό εργαλείο και πιστεύω 
ότι θα αποτελέσει πολύ σημαντική συμβολή 
στη διαδικασία λήψης αποφάσεων  
της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι εξάλλου μια 
πολύ επίκαιρη πρωτοβουλία λαμβάνοντας 
υπόψη το λεγόμενο «Σχέδιο Δ» της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη δημοκρατία,     
το διάλογο και τη συζήτηση. 
 
Το δίκτυο θα επιτρέψει εξάλλου στην ΕτΠ  
να έλθει άμεσα σε επαφή με τη διαθέσιμη 
εμπειρία στο τοπικό και περιφερειακό  
επίπεδο, καθώς επίσης και να καταδείξει  
την προστιθέμενη αξία που παρέχεται από  
αυτήν ως γέφυρα μεταξύ των οργάνων και  
των αρχών που αντιπροσωπεύουμε. 
 
Η τρέχουσα δοκιμή ελέγχου της 
επικουρικότητας θα βοηθήσει την ΕτΠ στην 
καθιέρωση ενός ζωτικής σημασίας νέου 
εργαλείου για τη δημοκρατική υπευθυνότητα 
και την ευρύτερη συμμετοχή στη νομοθετική 
διαδικασία της ΕΕ. Θα την βοηθήσει επίσης 
αποτελεσματικά να αντιπροσωπεύσει τα 
συμφέροντα των ευρωπαϊκών τοπικών και 
περιφερειακών αρχών στις Βρυξέλλες. 
Ανυπομονώ πολύ να συνεργαστώ με την 
Ένωση Δήμων Κύπρου σε αυτήν την 
συναρπαστική νέα πρωτοβουλία.  

Peter Straub  



ΜΙΚΡΑ-ΜΙΚΡΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ 
  
• Στις 7 Νοεμβρίου οργανώθηκε στις 

Βρυξέλλες από την Επιτροπή των 
Περιφερειών διεθνές forum για την  
ισότητα των δύο φύλων. Στην εκδηλωση 
συμμετείχαν γυναίκες πολιτικοί από τη 
Βουλγαρία, τη Ρουμανία, την Κροατία 
αλλά και την Τουρκία.  

 
• Στις 9 Νοεμβρίου πραγματοποιήθηκε    

στις Βρυξέλλες διεθνές συνέδριο για       
την αειφόρο ανάπτυξη στη Στοκχόλμη.   
Στο συνέδριο παρουσιάστηκαν     
ορισμένες νέες και εντυπωσιακές     
μέθοδοι διαχείρησης απορριμάτων, 
εξοικονόμησης ενέργειας κ.λπ.  
Παρουσιάστηκε επίσης και το         
Swedish Environmental Research Institute 
(www.ivl.se) το οποίο είναι υπεύθυνο     
για όλες αυτές τις νέες τεχνολογίες          
και μεθόδους.  

 
• Στις 10 Νοεμβρίου πραγματοποιήθηκε  

στις Βρυξέλλες διεθνές συνέδριο με     
θέμα το ρόλο των περιφερειών της 
Ευρώπης στων οποίων τα όρια 
περιλαμβάνονται αεροδρόμια. Στο 
συνέδριο συμμετείχαν εκπρόσωποι από   
30 περίπου τέτοιες περιφέρειες, καθώς    
και εκπρόσωποι των μεγαλύτερων 
αεροπορικών εταιρειών της Ευρώπης και 
των συλλογικών τους οργάνων. Στην 
Εκδήλωση παρουσιάστηκαν και μια σειρά 
από ενδιαφέρουσες εκδόσεις, οι οποίες 
είναι διαθέσιμες από την ιστοσελίδα: 
www.airportregions.org.   

 
• Στις 15 Νοεμβρίου, η Περιφέρεια    

Lapland της Φινλανδίας παρουσίασε       
στο ευρύ κοινό τις καλύτερες πρακτικές    
της σε θέματα έρευνας και τεχνολογίας. 

 
• Στις 23 Νοεμβρίου, οι περιφέρειες          

της Βορειοδυτικής Αγγλίας παρουσίασαν     
την τακτική «αναγέννησής» τους         
μέσω του τουρισμού και του πολιτισμού. 
Στο συνέδριο παρουσιάστηκε και η   
στρατηγική της πόλης του Liverpool        
για μια επιτυχημένη ανάληψη του     
θεσμού της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας   
της Ευρώπης το 2008.    

 

• Η Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική 
Επιτροπή παρουσίασε σε πρόσφατη 
εκδήλωση την τελευταία της μελέτη 
«Αναθεώρηση της Ευρωπαϊκής 
Στρατηγικής για την Αειφόρο Ανάπτυξη». 
Η μελέτη αυτή όπως και πολλές άλλες, 
περιλαμβάνονται στην ιστοσελίδα: 
www.esc.eu.int/publications/index_en.asp  
 

• Το σημαντικότερο θέμα συζήτησης στους 
ευρωπαϊκούς κύκλους αυτήν την εποχή 
είναι αναμφισβήτητα η προώθηση της 
Στρατηγικής της Λισσαβόνας, στην οποία 
έχουμε αναφερθεί και σε προηγούμενα 
τεύχη μας. Με το θέμα αυτό ασχολήθηκε 
και η έκθεση «Οι Περιφέρειες προωθούν   
τη Στρατηγική της Λισσαβόνας», η οποία 
πραγματοποιήθηκε στο κτήριο της ΕτΠ  
στις 15 και 16 Νοεμβρίου 2005. 

 
• Οι Περιφέρειες της Λιθουανίας 

παρουσιάστηκαν αναλυτικα κατά τη 
διάρκεια σχετικής έκθεσης, η οποία 
πραγματοποιήθηκε στο κτήριο της ΕτΠ  
από τις 15 έως τις 17 Νοεμβρίου 2005. 
Σχετική εκδήλωση θυμίζουμε ότι είχε 
πραγματοποιήσει και η Κύπρος κατά         
το 2004. 

 
• «Προωθώντας τη Συνοχή σε μια 

γηράσκουσα Ευρώπη». Αυτό ήταν             
το θέμα διεθνούς συνεδρίου, το οποίο 
πραγματοποιήθκε στις Βρυξέλλες στις  
23 και 24 Νοεμβρίου με τη συμμετοχή 
πολλών προσωπικοτήτων. Το συνέδριο 
εξέτασε τα προβλήματα αλλά και τις 
ευκαιρείες που δημιουργεί στις  
περιφέρειες της Ευρώπης το οξύ 
δημογραφικό πρόβλημα που  
αναμένεται να αντιμετωπίσει η Ε.Ε. 
 

• Ημερίδα με θέμα τη συνεργασία μεταξύ 
των νησιών της Μεσογείου έλαβε χώρα  
στις Βρυξέλλες στις 28 Νοεμβρίου. Για 
επιπλέον πληροφορίες: www.intrack.org.  

 
Όσοι επιθυμούν να γίνουν συνδρομητές στα 
ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΝΕΑ παρακαλούνται να 
αποστείλουν τα στοιχεία της ταχυδρομικής  
ή ηλεκτρονικής τους διεύθυνσης στην  
Ένωση Δήμων Κύπρου.  



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 2 500 5687 - 8 
Φαξ: +32 2 500 5689 
e-mail: brussels@ucm.org.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/E/Clrae/  

 
• Ευρωπαϊκή Επιτροπή 

http://europa.eu.int/comm/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.eu.int/el/  

 
• Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 

http://www.europarl.eu.int/home/default_el.htm   
 
Γραφεία Κύπρου 
Τηλ: +357 22 46 06 94 
Φαξ: +357 22 76 77 33 
e-mail: epnicosia@europarl.eu.int 
http://www.europarl.eu.int/nicosia 

• Νομοθεσία της ΕΕ 
http://europa.eu.int/eur-lex/el/index.html  

• Επίσιμη Εφημερίδα 
http://europa.eu.int/eur-
lex/lex/JOIndex.do?ihmlang=el  

• Δίκτυο πληροφόρησης για την ΕΕ 
http://europa.eu.int/europedirect/index_el.htm  

• Ιστορία των Ευρωκυπριακών σχέσεων 
http://europa.eu.int/comm/enlargement/cyprus/  

• Ενταξιακή πορεία της Τουρκίας 
http://europa.eu.int/comm/enlargement/turkey/  

• Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 
http://curia.eu.int/el/index.htm  

• Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή 
http://www.esc.eu.int/pages/intro_el.htm 

• Σύνοψη της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας 
http://europa.eu.int/scadplus/scad_el.htm  

• Αναζήτηση προσφορών ΕΕ 
http://europa.eu.int/comm/europeaid/cgi/frame12.pl  

• Πρόγραμμα EQUAL 
http://europa.eu.int/comm/employment_social/eq
ual/index_en.cfm  

• Πρόγραμμα Interreg 
http://europa.eu.int/comm/regional_policy/interr
eg3/index_en.htm  

• Ευρωμεσογειακή συνεργασία - MEDA 
http://europa.eu.int/comm/external_relations/eur
omed/meda.htm  

• Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος 
http://europa.eu.int/comm/dgs/environment/index_
el.htm  

• Ιστορικά αρχεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
http://www.iue.it/ECArchives/EN/Index.shtml  

• Το Δελτίο της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
http://europa.eu.int/abc/doc/off/bull/el/welcome.htm  

• Ο Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής 
http://www.euro-
ombudsman.eu.int/home/el/default.htm  

• ΓΔ Υγείας και Προστασίας του Καταναλωτή 
http://europa.eu.int/comm/health/index_el.htm  

• Επίτροπος Μάρκος Κυπριανού 
http://www.europa.eu.int/comm/commission_barro
so/kyprianou/index_el.htm  
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