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ΣΥΣΤΑΣΗ ∆ΙΑΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΜΑ∆ΑΣ «ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ» 

 

Στις 12 Φεβρουαρίου 2009 στην έδρα της 
Επιτροπής των Περιφερειών (ΕτΠ) στις 
Βρυξέλλες, συστάθηκε µε πρωτοβουλία 
µελών της ΕτΠ η ∆ιαπεριφερειακή Οµάδα 
«Μεσόγειος». Στην εν λόγω Οµάδα 
ορίστηκαν να συµµετέχουν ο κ. Γεώργιος 
Γεωργίου, ∆ήµαρχος  Κάτω Πολεµιδιών και 
Επικεφαλής της Κυπριακής Αντιπροσωπείας 
στην ΕΤΠ ως Αντιπρόεδρος της Οµάδας και 
οι κ. Χρίστος Μέσης, ∆ήµαρχος Μέσα 
Γειτονιάς και µέλος του Προεδρείου της 
ΕΤΠ, κ. Σπύρος Ελενοδώρου, Πρόεδρος 
Κοινοτικού Συµβουλίου Ορόκλινης και κ. 
Κώστας Χατζηκακού, ∆ηµοτικός Σύµβουλος 
Αµµοχώστου, ως µέλη. 
 
Η ∆ιαπεριφερειακή Οµάδα «Μεσόγειος» 
στόχο έχει την ανάπτυξη πιο στενής 
συνεργασίας µεταξύ των µελών της, τα 
οποία προέρχονται από διάφορες 
Μεσογειακές χώρες, σε θέµατα και πολιτικές 
που θα αναπτυχθούν στο πλαίσιο της 
«∆ιαδικασίας της Βαρκελώνης: Ένωση για 
τη Μεσόγειο», την πολυµερή εταιρική σχέση 
η οποία συµπληρώνει τις διµερείς σχέσεις 
που έχουν αναπτυχθεί έως σήµερα στο 
πλαίσιο της «∆ιαδικασίας της Βαρκελώνης».  
 

 
 
Η πρωτοβουλία «∆ιαδικασία της Βαρκελώνης: 
Ένωση για τη Μεσόγειο» στοχεύει να δώσει 
νέα ώθηση στη διαδικασία της Βαρκελώνης 
αναβαθµίζοντας το πολιτικό επίπεδο της 
σχέσης της ΕΕ µε τους µεσογειακούς εταίρους 
της, αυξάνοντας την από κοινού 
«οικειοποίηση» των διµερών σχέσεων, 
καθιστώντας αυτές τις σχέσεις πιο 
συγκεκριµένες και δίνοντάς τους µεγαλύτερη 
προβολή µέσω πρόσθετων περιφερειακών και 
υποπεριφερειακών έργων που θα αφορούν 
τους πολίτες της περιοχής. 
  

 

Σηµαντικές Ευρωπαϊκές Εκδηλώσεις Απριλίου: 
 

 

1-2/04/09: Ολοµέλεια Ευρ. Κοινοβουλίου – Βρυξέλλες: http://www.europarl.europa.eu/ 

20/04/09: Συνεδρίαση Προεδρείου της Επιτρ. των Περιφερειών (ΕτΠ): http://www.cor.europa.eu/ 

21-22/04/09: Σύνοδος Ολοµέλειας της ΕτΠ: http://www.cor.europa.eu/ 

21-24/04/09: Ολοµέλεια Ευρ. Κοινοβουλίου – Στρασβούργο: http://www.europarl.europa.eu/ 

28/04/09: Συνεδρίαση Επιτροπής RELEX της ΕτΠ: http://www.cor.europa.eu/ 

29/04/09: Συνεδρίαση Επιτροπής ECOS της ΕτΠ: http://www.cor.europa.eu/ 

30/04/09: Συνεδρίαση Επιτροπής COTER της ΕτΠ: http://www.cor.europa.eu/ 

 
Περισσότερες εκδηλώσεις και συνέδρια της ΕΕ διατίθενται πλέον µέσω της νέας 
ιστοσελίδας «Ηµερολόγιο της ΕΕ» (http://europa.eu/eucalendar/) της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής, από την οποία µπορεί κανείς να ενηµερώνεται για το τι 
περιλαµβάνει το πρόγραµµα εργασίας των ευρωπαϊκών θεσµικών οργάνων τις 
επόµενες ηµέρες. 
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Hµερίδα Ενηµέρωσης για την 
κινητή τηλεφωνία 
 
Η Ένωση ∆ήµων Κύπρου, µε στόχο την 
υπεύθυνη και επιστηµονική ενηµέρωση των 
∆ηµοτικών Αρχών, διοργάνωσε τη ∆ευτέρα 23 
Μαρτίου ηµερίδα µε θέµα «Κινητή τηλεφωνία: 
Σύγχρονες απαιτήσεις και προβληµατισµοί. Ο 
ρόλος των Τοπικών Αρχών». 
 
Οµιλητές στην Ηµερίδα ήταν οι: ∆ρ Στέλιος 
Χειµώνας, ∆ιευθυντής Τµήµατος 
Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, του Υπουργείου 
Συγκοινωνιών και Έργων, ∆ρ Στέλιος 
Χριστοφίδης, Ανώτερος Ιατροφυσικός του 
Υπουργείου Υγείας, κ. Αντρέας Ασσιώτης, 
Έπαρχος Κερύνειας, Προϊστάµενος για 
Πολεοδοµικά Θέµατα στο Υπουργείου 
Εσωτερικών, ∆ρ Κώστας Παπασταύρου, 
Ανώτερος Λειτουργός Περιβάλλοντος στο 
Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και 
Περιβάλλοντος, ∆ρ Σταύρος Σταύρου, 
University of Surrey (U.K.), Center of 
Communication Systems Research (CCRS) 
και ∆ρ Αδάµος Χατζηπαναγής, παιδίατρος.  
 
Οι οµιλητές ανέπτυξαν θέµατα που αφορούν 
την τεχνολογία των κεραιών και των δικτύων 
κινητής τηλεφωνίας, τις µεθόδους µέτρησης 
των ηλεκτροµαγνητικών πεδίων (ΗΜΠ) και τις 
πιθανές επιδράσεις στην ανθρώπινη υγεία και 
στο περιβάλλον, καθώς και θέµατα που 
αφορούν την αδειοδότηση των κεραιών. 
 
Οι εκπρόσωποι των Υπουργείων, έκαναν 
ιδιαίτερη αναφορά στις αρµοδιότητες των 
Υπουργείων τους, επισηµαίνοντας ότι η 
ευθύνη για τον έλεγχο της έκθεσης σε 
ηλεκτροµαγνητικά πεδία ανήκει στο Τµήµα 
Ηλεκτροµαγνητικών Επικοινωνιών του 
Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων, για τον 
καθορισµό των εθνικών ορίων έκθεσης στο 
Υπουργείο Υγείας, για τον πολεοδοµικό και 
οικοδοµικό έλεγχο στις Πολεοδοµικές και 
Οικοδοµικές Αρχές αντίστοιχα, ενώ ο 
εκπρόσωπος του Υπουργείου Γεωργίας 
αναφέρθηκε στις περιβαλλοντικές επιπτώσεις 
από τις εγκαταστάσεις κεραιών κινητής 
τηλεφωνίας. 
 
Ο ∆ρ Αδάµος Χατζηπαναγής, παιδίατρος 
µίλησε για τις επιδράσεις των 
ηλεκτροµαγνητικών πεδίων στην υγεία των 
παιδιών και ο ∆ρ Σταύρος Σταύρου 
παρουσίασε τις βασικές αρχές λειτουργίας των 
συστηµάτων κινητής τηλεφωνίας. 
 
Τις οµιλίες ακολούθησε συζήτηση και 

απαντήθηκαν ερωτήµατα των 
παρευρισκοµένων εκπροσώπων των 
∆ηµοτικών Αρχών, στη βάση επιστηµονικών 
και τεκµηριωµένων µελετών, σε µια 
προσπάθεια απάµβλυνσης των ανησυχιών των 
πολιτών για τη λειτουργία των κεραιών, µέσα 
από τη σωστή ενηµέρωση. 
 
Στην ηµερίδα απηύθυναν χαιρετισµό ο 
Επίτροπος Ρύθµισης Ηλεκτρονικών 
Επικοινωνιών και Ταχυδροµείων κ. Πόλυς 
Μιχαηλίδης και ο Πρόεδρος της Ένωσης 
∆ήµων, ∆ήµαρχος Λεµεσού κ. Ανδρέας 
Χρίστου, ο οποίος ανέλαβε και το συντονισµό 
της ηµερίδας. 
 
Έκθεση δραστηριοτήτων της 
ΕΕ για το 2008  
   
∆ηµοσιεύθηκε πρόσφατα η Γενική Έκθεση επί 
της δραστηριότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
κατά το 2008, η οποία καλύπτει τις εργασίες 
όλων των οργάνων και οργανισµών της 
Ένωσης. Στόχος της είναι να δώσει µια γενική 
εικόνα των σηµαντικών γεγονότων και των 
καθοριστικών τάσεων που κυριάρχησαν στην 
ΕΕ κατά το εν λόγω έτος. Σε 250 περίπου 
σελίδες, τα σχετικά µε τους τοµείς 
δραστηριότητας γεγονότα που παρουσιάζει η 
έκθεση είναι κατανεµηµένα µε βάση τους 
τέσσερις στρατηγικούς στόχους που 
καθορίστηκαν από την Επιτροπή κατά την 
έναρξη της θητείας της: ευηµερία, 
αλληλεγγύη, ασφάλεια και ο ρόλος της 
Ένωσης ως παγκόσµιου εταίρου.  
 
Τρία άλλα κεφάλαια είναι αφιερωµένα 
αντίστοιχα στις δραστηριότητες των οργάνων 
και οργανισµών, στον προϋπολογισµό και στις 
χρηµατοοικονοµικές δραστηριότητες καθώς 
και στο γενικό πολιτικό και οικονοµικό πλαίσιο 
των κοινοτικών δραστηριοτήτων. Στο 
τελευταίο αυτό κεφάλαιο υπογραµµίζεται 
µεταξύ άλλων η πρόοδος που έχει σηµειωθεί 
κατά το 2008 σε θεµελιώδεις τοµείς όπως η 
βελτίωση της νοµοθεσίας και η µείωση των 
διοικητικών επιβαρύνσεων για τις 
επιχειρήσεις. 
 
Το 2008 η ΕΕ έπαιξε ηγετικό ρόλο στην 
προώθηση της µεταρρύθµισης του διεθνούς 
χρηµατοοικονοµικού συστήµατος. Τα θεσµικά 
όργανα ανέλαβαν εξάλλου σηµαντικές 
δεσµεύσεις κατά το 2008 όσον αφορά, τη 
θέσπιση µιας ευρωπαϊκής ενεργειακής 
πολιτικής που να λαµβάνει υπόψη την αλλαγή 
του κλίµατος. Για περισσότερες πληροφορίες: 
http://europa.eu/generalreport/el/welcome.htm  
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Τα αποτελέσµατα του 
Ευρωβαρόµετρου για την 
Κύπρο 
 
Πόσο και ποια όργανα εκπροσώπησης 
εµπιστεύονται οι Κύπριοι πολίτες σε 
Ευρωπαϊκό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο; 
Πώς αντιλαµβάνονται τον ρόλο των τοπικών 
και περιφερειακών αρχών στο Ευρωπαϊκό 
στερέωµα; Ποιόν θεωρούν καταλληλότερο για 
να προωθήσει τα συµφέροντα τους στις 
Βρυξέλλες; Τι γνωρίζουν για τον ρόλο της 
Επιτροπής των Περιφερειών (ΕτΠ); Τα 
ερωτήµατα αυτά τέθηκαν σε δείγµα 503 
Κυπρίων πολιτών για λογαριασµό έρευνας που 
διεξήγαγε το Ευρωβαρόµετρο σε συνεργασία 
µε την ΕτΠ κατά τον µήνα Φεβρουάριο. 
 
Τη µεγαλύτερη εµπιστοσύνη εξέφρασαν οι 
Κύπριοι προς την κυβέρνηση τους, µε το 
συντριπτικό ποσοστό του 65% - όταν στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) των 27 εντονότατη 
δυσπιστία εκφράζεται προς τους κυβερνώντες 
από το 61% - ενώ ποσοστό 56% των 
ερωτηθέντων εµπιστεύεται τις Τοπικές και 
Περιφερειακές Αρχές (ΤΠΑ).  
 
Οι αποφάσεις της Κυπριακής Κυβέρνησης 
είναι αυτές που επηρεάζουν καθοριστικά τις 
συνθήκες διαβίωσης των πολιτών της 
µεγαλονήσου, σύµφωνα µε το 49% των 
ερωτηθέντων, ενώ ο ρόλος των ΤΠΑ 
εµφανίζεται επίσης αρκετά ισχυρός 
καταλαµβάνοντας την δεύτερη θέση στις 
προτιµήσεις τους. Τριτεύων θεωρείται ο ρόλος 
της ΕΕ.  
 
Σύµφωνα µε τον επί κεφαλής της Κυπριακής 
Αντιπροσωπείας στην ΕτΠ, κ. Γεώργιο Τ. 
Γεωργίου «προβληµατισµοί γεννιούνται 
σχετικά µε τη δηµοκρατική νοµιµοποίηση της 
ΕΕ, αφού µόνο ένα 20% των ερωτηθέντων 
πιστεύει ότι το ευρωπαϊκό επίπεδο επηρεάζει 
τις συνθήκες διαβίωσής του, τη στιγµή που 
στην πραγµατικότητα οι ευρωπαϊκές πολιτικές, 
αν δεν καθορίζουν, τουλάχιστον επηρεάζουν 
αποφασιστικά τις πιο πολλές πτυχές της 
καθηµερινότητας του ευρωπαίου πολίτη. Οι 
δυσνόητες κοινοτικές διαδικασίες λήψης 
αποφάσεων µε έντονη τεχνοκρατική και 
γραφειοκρατική λογική, ο ιδιότυπος 
συµπολιτειακός χαρακτήρας της ΕΕ και η 
έλλειψη αποτελεσµατικής και στοχευµένης 
ενηµέρωσης των πολιτών σχετικά µε τις 
ευρωπαϊκές πολιτικές και τις προεκτάσεις 
τους, έχουν ως αναπόφευκτο αποτέλεσµα την 
αποξένωση του πολίτη από το σύστηµα λήψης 
αποφάσεων».  

Το 44% πιστεύει ότι οι θέσεις των ΤΠΑ 
λαµβάνονται ικανοποιητικά υπόψη κατά την 
λήψη αποφάσεων στις Βρυξέλλες, άποψη που 
φέρνει την Κύπρο στην 1η θέση του εν λόγω 
καταλόγου, µε το αντίστοιχο ποσοστό στην ΕΕ 
των 27 να µην ξεπερνάει το 19%.  
 
Τους Κύπριους Ευρωβουλευτές θεωρούν ως 
πλέον κατάλληλους τόσο για την προώθηση 
των προσωπικών τους συµφερόντων στις 
Βρυξέλλες όσο και για να εξηγήσουν πώς οι 
ευρωπαϊκές πολιτικές επηρεάζουν την 
καθηµερινή τους ζωή. Στην ΕΕ των 27, ο 
Ευρωβουλευτής διαδραµατίζει δευτερεύοντα 
ρόλο και στις δύο θεµατικές, όπου οι εθνικοί 
πολιτικοί εκπρόσωποι καταλαµβάνουν την 
πρώτη θέση στις προτιµήσεις τους.  
 
Σε συνέχεια της προηγούµενης του δήλωσης 
ο κ. Γεωργίου προσθέτει: «η αποξένωση και η 
έλλειψη λαϊκού ερείσµατος, αντικατοπτρίζεται 
και από το γεγονός ότι µόνο ένα 5% των 
Κυπρίων πιστεύει ότι οι ΤΠΑ µπορούν να 
προωθήσουν τα συµφέροντά τους καλύτερα 
από άλλους φορείς ενώπιον της ΕΕ ενώ µόλις 
ένα 7% των ερωτηθέντων θεωρεί τους 
τοπικούς πολιτικούς εκπροσώπους ικανούς να 
εξηγήσουν στους πολίτες τον τρόπο µε τον 
οποίο οι ευρωπαϊκές πολιτικές επηρεάζουν την 
καθηµερινή τους ζωή, που σηµαίνει ότι οι ΤΠΑ 
θεωρούνται αν όχι ξεκοµµένες από το 
ευρωπαϊκό γίγνεσθαι τουλάχιστον µη ισότιµοι 
εταίροι στη διαµόρφωσή του. Η αντίληψη 
αυτή των πολιτών πρέπει εξάλλου να 
συνδυαστεί και µε τη διαπίστωση ότι η 
συντριπτική πλειοψηφία αυτών δεν γνωρίζει 
τον ρόλο της ΕτΠ, δηλώνει ωστόσο ότι 
επιθυµεί να ενηµερωθεί σχετικά µε την δράση 
και τον ρόλο τόσο της ΕτΠ όσο και Κυπρίων 
µελών της σε αυτή». 
 
Οι ευρωεκλογές του 2009 σύµφωνα µε τον κ. 
Γεωργίου «παρέχουν την ευκαιρία για την 
διενέργεια µιας ουσιαστικής δηµόσιας 
διαβούλευσης, καθώς και για ουσιαστική και 
υπεύθυνη ενηµέρωση του πολίτη σχετικά µε 
διαδικασίες και θεσµούς που καθορίζουν τους 
όρους διαβίωσής του. Μόνο έτσι ο πολίτης θα 
καταλάβει ότι η συµµετοχή του στις 
ευρωεκλογές αποτελεί ουσιαστικά εξουσία 
συµµετοχής στη διαµόρφωση της 
καθηµερινότητάς του και θα αισθανθεί 
κοινωνός στη δηµιουργία ενός ενιαίου 
ευρωπαϊκού δηµόσιου χώρου.  
 
Οι ΤΠΑ αποτελούν το επίπεδο εκείνο 
εκπροσώπησης  που έχει ανάγκη για 
περισσότερη δηµοκρατία και πιο έντονη 
αµεσότητα στις σχέσεις του µε τους πολίτες.  

 3
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Τείνοντας ευήκοον ους στις καθηµερινές 
ανησυχίες και τα προβλήµατα των πολιτών 
των τοπικών κοινωνιών, καθώς και στα 
οράµατά τους για το µέλλον, οι ΤΠΑ 
αποτελούν ουσιαστικά τον άµεσο αποδέκτη 
της πραγµατικότητας του ευρωπαίου πολίτη. 
∆ιότι η Ευρώπη δεν µπορεί να κτιστεί χωρίς 
τους πολίτες της και πολίτες της Ευρώπης δεν 
είναι µόνο οι πολίτες των Βρυξελλών ή των 
µεγάλων οικονοµικών κέντρων, αλλά οι 
άνθρωποι που σε κάθε γωνιά της ΕΕ 
προσπαθούν µε τις δικές τους δυνάµεις να 
απαντήσουν σε προκλήσεις που δεν 
γνωρίζουν πλέον ούτε σύνορα ούτε 
µεµονωµένα επίπεδα διακυβέρνησης. Ως εκ 
τούτου, οι ΤΠΑ µπορούν να συµβάλλουν 
καθοριστικά στην κινητοποίηση των πολιτών 
για συµµετοχή τους στις ευρωεκλογές µέσω 
των προσπαθειών τους για αποκατάσταση της 
εµπιστοσύνης και ενίσχυση της αµεσότητας 
της σχέσης των πολιτών µε τα ευρωπαϊκό 
γίγνεσθαι, ως ένα βήµα εµπλουτισµού και 
ενίσχυσης των αντιπροσωπευτικών 
διαδικασιών». 
 
Προεκλογική εκστρατεία για 
το Ευρωκοινοβούλιο  
   
Ξεκίνησε στις 17 Μαρτίου και επισήµως η 
προεκλογική εκστρατεία του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου, εν όψει των ευρωεκλογών που 
θα διεξαχθούν στις 6 Ιουνίου στην Kύπρο.  
 

 
 

Οι δηµοσιογράφοι που συγκεντρώθηκαν στο 
κτήριο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις 
Βρυξέλλες είχαν την ευκαιρία να ακούσουν 
δύο αντιπροέδρους του θεσµού αρµόδιους για 
την επικοινωνία -τον Alejo Vidal-Quadras και 
την Mechtild Rothe- να εξηγούν την ουσία της 
εκστρατείας µε το σλόγκαν 'Έχεις τον λόγο -
Ψήφισε' και να παρακολουθήσουν την 
επίσηµη παρουσίαση της προεκλογικής 
εκστρατείας. 

 
Όλο το διαφηµιστικό υλικό της προεκλογικής 
εκστρατείας είναι διαθέσιµο στην ιστοσελίδα: 
http://www.europarl.europa.eu/elections_20
09_package/default.htm  

Ανοικτή επιστολή για τις 
Ευρωεκλογές  
   
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής των Περιφερειών 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕτΠ) κ. Luc Van den 
Brande, µαζί µε τον οµόλογό του στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, Hans-Gert Pöttering, 
απέστειλαν ανοικτή επιστολή, µε την οποία 
απευθύνουν έκκληση στους τοπικούς και τους 
περιφερειακούς εκπροσώπους από ολόκληρη 
την ΕΕ να προτρέψουν τους πολίτες να 
ψηφίσουν στις Ευρωεκλογές του Ιουνίου.  
 

 
 
Στην ανοικτή επιστολή οι κκ. Van den Brande 
και Pöttering υπογραµµίζουν τη σηµασία της 
επικείµενης ψηφοφορίας του Ιουνίου, στην 
οποία έχουν δικαίωµα ψήφου 375 
εκατοµµύρια πολίτες, εκ των οποίων 36 
εκατοµµύρια θα ψηφίσουν για πρώτη φορά. 
  
Η επιστολή εστάλη στους προέδρους των 
εθνικών ενώσεων των τοπικών και των 
περιφερειακών αρχών σε κάθε κράτος µέλος 
για να την προωθήσουν στους αιρετούς 
τοπικούς και περιφερειακούς πολιτικούς. Οι 
τοπικές και οι περιφερειακές αρχές καλούνται 
να ενηµερώσουν τους πολίτες για την 
Ευρώπη, για παράδειγµα µέσω τοπικών 
ενηµερωτικών συνεδριάσεων µε µέλη της 
ΕτΠ, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή µε 
υποψηφίους ή µέσω ειδικών αφιερωµάτων για 
τις Ευρωεκλογές στις αντίστοιχες ιστοσελίδες 
τους. Η επιστολή διατίθεται σε όλες τις 
επίσηµες γλώσσες της Ε.Ε. 
 
Η ΕτΠ έχει επίσης ετοιµάσει µια σειρά από 
βιντεοσκοπηµένες, σύντοµες συνεντεύξεις µε 
περιφερειακούς ηγέτες από όλα τα κράτη 
µέλη, όπου εξηγείται η σηµασία της ΕΕ και οι 
λόγοι για τους οποίους πρέπει να 
συµµετάσχουν οι ψηφοφόροι στις εκλογές του 
Ιουνίου. Οι περιφέρειες, οι δήµοι και οι 
ενώσεις των τοπικών και των περιφερειακών 
αρχών καλούνται επίσης να δηµιουργήσουν 
δικτυακή πύλη για τις Ευρωεκλογές στην 
αρχική τους ιστοσελίδα, συµπεριλαµβάνοντας 
σύνδεσµο µε την ιστοσελίδα της ΕτΠ για τις 
Ευρωεκλογές, η οποία περιλαµβάνει 27 
εθνικές υποδιαιρέσεις. Για περισσότερες 
πληροφορίες:http://www.cor.europa.eu/page
s/ElectionTemplate.aspx  
 

http://www.europarl.europa.eu/elections_2009_package/default.htm
http://www.europarl.europa.eu/elections_2009_package/default.htm
http://www.cor.europa.eu/pages/ElectionTemplate.aspx
http://www.cor.europa.eu/pages/ElectionTemplate.aspx
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Ολοµέλεια Κογκρέσου Τοπ. 
Αρχών και Περιφερειών 
 
H 16η Ολοµέλεια του Κογκρέσου των Τοπικών 
Αρχών και Περιφερειών (CLRAE), 
πραγµατοποιήθηκε στο Στρασβούργο στις 3-5 
Μαρτίου. Στην Ολοµέλεια συµµετείχε ο κ. 
Σάββας Σαββα, Πρόεδρος της Ενωσης 
Κοινοτήτων Κύπρου και Κοινοτάρχης 
Άλασσας, η κα Ειρήνη Λοϊζίδου, ∆ηµοτικός 
Σύµβουλος Εγκωµης και ο κ. Ανδρέας 
Σώσειλος, ∆ήµαρχος Λευκάρων.  
 
Κατά τη διάρκεια της Ολοµέλειας, η Κύπρος 
προβλήθηκε δύο φορές. Την πρώτη µέσω της 
οµιλίας της κας Ειρήνης Λοιζίδου µε θέµα την 
ευρώµεσογειακή συναργασία και τη δεύτερη 
µέσω της έκθεσης φωτογραφίας που 
πραγµατοποιήθηκε κατά τη διάρκεια της 
ολοµέλειας, στο χώρο έξω από το ηµικύκλειο 
όπου λάµβανε χώρα η συνεδρίαση. 
 
Πιο συγκεκριµένα, µετά από πρόσκληση του 
Κογκρέσου, η κα Ειρήνη Λοιζίδου είχε την 
ευκαιρία να απευθυνθεί στα µέλη του, στα 
πλαίσια της συζήτησης γύρω από την 
ευρώµεσογειακή συνεργασία. Μέσα από τον 
πρόλογο της οµιλίας της, η κα. Λοιζίδου 
τόνισε ότι παρά το µικρό της µέγεθος, η 
Κύπρος και πιο συγκεκριµένα οι κυπριακές 
τοπικές αρχές διαδραµατίζουν ένα σηµαντικό 
ρόλο στην ευρωµεσογειακή συνεργασία. 
 
Μετά από µία σύντοµη αναφορά στο τρόπο 
λειτουργίας και στις αρµοδιότητες των 
τοπικών αρχών στη Κύπρο, η κα Λοϊζίδου 
υπογράµµισε ότι οι ∆ήµοι και οι Κοινότητες 
αποτελούν το πρώτο και µόνο βαθµό τοπικής 
αυτοδιοίκησης στη Κύπρο, σε αντίθεση µε τα 
περισσότερα κράτη µέλη του Συµβουλίου της 
Ευρώπης. Στη συνέχεια, αναφέροντας τους 
λόγους για τους οποίους η Ευρώπη είναι 
σηµαντική για την Τοπική Αυτοδιοίκηση αλλά 
και η Τοπική Αυτοδιοίκηση σηµαντική για την 
Ευρώπη, η κα Λοϊζίδου κατέληξε στο 
συµπέρασµα ότι οι Τοπικές Αρχές, ως το 
επίπεδο διακυβέρνησης που είναι πιο κοντά 
στους πολίτες, οφείλουν να εµπλέκονται 
ενεργά στον ευρωµεσογειακό διάλογο έτσι 
ώστε η εγκαθίδρυση της δηµοκρατίας και της 
ειρήνης γύρω από τη Μεσόγειο να γίνει 
εφικτή. Επιπλέον, οι Τοπικές Αρχές έχουν ένα 
βασικό ρόλο να παίξουν σε µια σειρά από 
τοµείς της οικονοµικής και κοινωνικής ζωής. 
Τέλος, η κα Λοϊζίδου αναφέρθηκε σε κάποιες 
από τις διαφορετικές πλατφόρµες και δίκτυα 
στα οποία συµµετέχουν οι κυπριακές τοπικές 
αρχές. 

Κατά τη διάρκεια της Ολοµέλειας, η Κυπριακή 
αντιπροσωπεία πραγµατοποίησε έπισης 
έκθεση φωτογραφίας µε τίτλο «Οι Ανθρωποι 
και ο Τόπος τους». Η έκθεση, η οποία 
πραγµατοποιήθηκε από το Γραφείο Τύπου και 
Πληροφοριών της Κύπρου, περιλάµβανε 
είκοσι φωτογραφίες από τις οποιές ο θεατής 
µπορούσε να παρακολουθήσει την εξέλιξη της 
κυπριακής κοινωνίας µέσα από τις υπηρεσίες 
που προσφέρονται, µέσα από την πολιτιστκή 
της κληρονοµιά και την πλούσια κυπριακή 
κουλτούρα. Τα εγκαίνια της έκθεσης 
πραγµατοποιήθηκαν την Τετάρτη 4 Μαρτίου 
και πλαισιώθηκαν απο πλούσια δεξίωση µε 
παραδοσιακά κυπριακά εδέσµατα και κρασιά.  
 
Το άνοιγµα της δεξίωσης έγινε µε σύντοµη 
εισαγωγική οµιλία της κας Λοϊζίδου καθώς 
επίσης και από σύντοµο χαιρετισµό του 
αναπληρωτή προεδρου του Κογκρέσου κου 
Ian Michallef. Στη δεξίωση παρευρέθηκε 
επίσης ο πρέσβυς/µόνιµος αντιπρόσωπος της 
Κυπριακής ∆ηµοκρατίας  στο Συµβούλιο της 
Ευρώπης, κος Ευριπίδης Ευρυβιάδης καθώς 
επίσης και λειτουργοί της Μόνιµης 
Αντιπροσωπείας της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας 
στο Στρασβούργο.  
 

 
 
Τόσο η δεξίωση όσο και η ίδια η έκθεση 
άφησαν στους παρευρισκόµενους τις 
καλύτερες εντυπώσεις. Άλλα θέµατα που 
συζητήθηκαν κατά τη διάρκεια της ολοµέλειας 
ήταν η οικογενειακή  βία, οι δηµόσιες 
υπηρεσίες διαχείρισης νερού και υγρών 
αποβλήτων για µια αειφόρο ανάπτυξη, η 
διεθνής οικονοµική κρίση και η µείωση του 
προυπολογισµού του CLRAE για το 2010. 
 
Η επόµενη ολοµέλεια του Κογκρέσου 
αναµένεται τον Οκτώβρη. Η Θεσµική 
Επιτροπή έχει την εποµένη της συνάντηση 
στις 15 Μαϊου, ενώ η Επιτροπή για την 
Αειφόρο Ανάπτυξη στις αρχές Ιουνίου.  
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ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΕΠΑΦΕΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΣΕΛΙ∆ΕΣ 
  

• Ένωση ∆ήµων 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 ∆ιαδικτύου της 
Κυπριακής ∆ηµοκρατίας 
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 ∆ήµων 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://ec.europa.eu/cyprus/index_en.htm  

 
• Επιτροπή των Περιφερειών 
Τηλ: + 32 2 282 2211   
Φαξ: + 32 2 282 2325 

   http://www.cor.europa.eu/   
 

• 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.cy/  

• 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  

• ∆ίκτυο 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 ∆ελτίο της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
http://europa.eu/bulletin/el/welcome.htm  

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

• Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή 
http://eesc.europa.eu/index_el.asp  

• Ο Ευρωπαίος ∆ιαµεσολαβητής 
http://www.ombudsman.europa.eu/home/e
l/default.htm  

• Γ∆ Περιφερειακής Πολιτικής 
http://ec.europa.eu/comm/regional_policy/i
ndex_en.htm  

• Γενική ∆ιεύθυνση Περιβάλλοντος 
http://ec.europa.eu/dgs/environment/index
_el.htm  

• Γ∆ Υγείας και Προστασίας του Καταναλωτή 
http://ec.europa.eu/comm/health/index_el.htm  

• Ευρωπαϊκά Προγράµµατα 
http://ec.europa.eu/grants/index_en.htm  

• Αδελφοποιήσεις Πόλεων 
   http://www.twinning.org/   
• Ενταξιακή πορεία της Τουρκίας 

http://ec.europa.eu/enlargement/candidate
-countries/turkey/index_en.htm  

• Ευρωµεσογειακή συνεργασία – MEDA 
http://ec.europa.eu/external_relations/euro
med/index_en.htm 

• Σχέσεις της ΕΕ µε την Τουρκοκυπριακή 
κοινότητα: 
http://ec.europa.eu/enlargement/turkish_c
ypriot_community/index_en.htm  
  

 
∆ΗΜΟΤΙΚΑ ΝΕΑ 

 
Μηνιαίο Ενηµερωτικό ∆ελτίο της 

Ένωσης ∆ήµων Κύπρου 
 

 Υπεύθυνος Έκδοσης: Γιάννης Αντωνιάδης 
Υπεύθυνος Ύλης: Φάνης Παντελογιάννης 
 

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