
 

 

 

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΕ: 
ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΔΗΜΩΝ ΚΥΠΡΟΥ 

 
Στα πλαίσια της Κυπριακής Προεδρίας του 
Συμβουλίου της ΕΕ, η Ένωση Δήμων 
Κύπρου έχει αναλάβει τη διοργάνωση μιας 
σειράς από εκδηλώσεις, που σκοπό τους 
έχουν να αναδείξουν τις Τοπικές Αρχές της 
Κύπρου και τις δράσεις τους, στα υπόλοιπα 
κράτη της ΕΕ.  
 
Έτσι λοιπόν, το Γραφείο της Ένωσης 
Δήμων στις Βρυξέλλες, σε συνεργασία με 
τη Συνέλευση των Περιφερειών της 
Ευρώπης (AER), θα διοργανώσει στις 19 
Ιουνίου 2012 εκδήλωση παρουσίασης των 
προτεραιοτήτων της Κυπριακής Προεδρίας. 
Ομιλητές στην εκδήλωση αυτή θα είναι ο κ. 
Νίκος Χριστοδουλίδης και ο κ. Άδωνις 
Κωνσταντινίδης, από τη Μόνιμη 
Αντιπροσωπεία της Κύπρου στις Βρυξέλλες. 
Υπενθυμίζουμε, ότι η Συνέλευση των 
Περιφερειών της Ευρώπης είναι εταίρος της 
Ένωσης Δήμων Κύπρου στο ευρωπαϊκό 
έργο Pro-I3T (www.proi3t.eu) για την 
προώθηση και ανάπτυξη θεματικών 
αδελφοποιήσεων μεταξύ των μελών των 
δύο εταίρων, αλλά και με πόλεις από όλη 
την υπόλοιπη Ευρωπαϊκή Ένωση.  
 

 
 

Στα πλαίσια του ευρωπαϊκού αυτού έργου, 
θα πραγματοποιηθούν επίσης υπό την 
αιγίδα της Κυπριακής Προεδρίας του 
Συμβουλίου της ΕΕ άλλες δύο εκδηλώσεις. 
Η πρώτη θα πραγματοποιηθεί στις 11 
Σεπτεμβρίου 2012 στη Λευκωσία. Οι 
συμμετέχοντες (αιρετοί και λειτουργοί των  
  

Δήμων της Κύπρου) θα εκπαιδευτούν στη 
χρήση των εργαλείων πληροφόρησης του 
έργου Pro-I3T, στη χρήση εργαλείων 
αναζήτησης εταίρων, καθώς και στις 
διαδικασίες υποβολής προτάσεων 
χρηματοδότησης μέσω του ευρωπαϊκού 
προγράμματος «Ευρώπη για τους Πολίτες».  
 
Η δεύτερη εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί 
στις 23 Οκτωβρίου 2012 στις Βρυξέλλες. Οι 
συμμετέχοντες θα εκπαιδευτούν στη χρήση 
ευρωπαϊκών προγραμμάτων και κονδυλίων 
(ειδικά του ευρωπαϊκού προγράμματος 
«Ευρώπη για τους Πολίτες»), θα 
διερευνήσουν τις δυνατότητες ανάπτυξης 
αδελφοποιήσεων μεταξύ των μελών τους 
και με Δήμους από την υπόλοιπη ΕΕ, ενώ 
παράλληλα θα συζητήσουν τις προκλήσεις 
και τις δυνατότητες της μελλοντικής 
προγραμματικής περιόδου 2014-2020. 
 
Πριν από τις δύο αυτές εκδηλώσεις και 
πάντα στα πλαίσια της Κυπριακής 
Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ, θα 
πραγματοποιηθούν στις 6 και 7 
Σεπτεμβρίου 2012 στη Λευκωσία, σεμινάριο 
με θέμα «Ο ρόλος των τοπικών αρχών στον 
τομέα της κοινωνικής ένταξης με ιδιαίτερη 
αναφορά στην ένταξη των μεταναστών» 
και συνεδρίαση του Προεδρείου της 
Επιτροπής των Περιφερειών (ΕτΠ) της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κατά τη διάρκεια της 
συνεδρίασης του Προεδρείου της ΕτΠ, 
εκπρόσωποι Τοπικών και Περιφερειακών 
Αρχών από όλη την Ευρώπη, θα 
συμμετάσχουν σε ανοικτή συζήτηση γύρω 
από τα θέματα προτεραιότητας της 
Κυπριακής Προεδρίας και της κοινωνίας της 
Κύπρου και θα ενημερωθούν για τις 
επικείμενες εκδηλώσεις όπως αυτές θα 
οριστούν στην έναρξη του εξαμήνου της 
Προεδρίας. 
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Επίσης σε συνεργασία με την Ένωση Δήμων 
Κύπρου, η Επιτροπή των Περιφερειών θα 
εκδώσει (στα Ελληνικά και τα Αγγλικά) 
πολυσέλιδο ενημερωτικό φυλλάδιο, το οποίο 
θα περιλαμβάνει το επίσημο λογότυπο της 
Προεδρίας, επίσημες δηλώσεις από τον 
Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας κ. Δ. 
Χριστόφια, την Υπουργό Εσωτερικών κα Ε. 
Μαύρου και τον Πρόεδρο της Επιτροπής των 
Περιφερειών κ. V. Siso. Θα περιλαμβάνει 
επίσης περιγραφή των Τοπικών Αρχών της 
Κύπρου, παραδείγματα ευρωπαϊκών έργων 
που έχουν εκτελεστεί στην Κύπρο, το 
επίσημο ημερολόγιο εκδηλώσεων της 
Κυπριακής Προεδρίας, καθώς και δηλώσεις 
των μελών της Κυπριακής Αντιπροσωπείας 
στην ΕτΠ σε σχέση με το έργο τους στην 
Επιτροπή και τις επιδιώξεις τους βάσει των 
προτεραιοτήτων της Κυπριακής Προεδρίας. 
 
Για τις ανάγκες έκδοσης του συγκεκριμένου 
ενημερωτικού φυλλαδίου, η κα Ελένη 
Λουκαΐδου, Δημοτικός Σύμβουλος 
Λευκωσίας, Μέλος της Κυπριακής 
Αντιπροσωπείας στην ΕτΠ και Αντιπρόεδρος 
του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος στην ΕτΠ 
έκανε την παρακάτω δήλωση: «Εν όψει της 
Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ από τη 
χώρα μου, την Κυπριακή Δημοκρατία, το 
δεύτερο ήμισυ του 2012, χαίρομαι που έχω 
την ευκαιρία να καταγράψω λίγες σκέψεις 
μου σχετικά με το χώρο μας, την Ευρώπη. 
 
Για μένα, και για πλήθος άλλων, η 
Ευρωπαϊκή Ένωση ή οι Ηνωμένες Πολιτείες 
της Ευρώπης ήταν και παραμένει Ο ΜΟΝΟΣ 
ΔΡΟΜΟΣ για την επιβίωση του μικρού αυτού 
τόπου που ονομάζεται Ευρώπη. Και δεν έχει 
παρά να κοιτάξει κανείς τον παγκόσμιο 
χάρτη για να αντιληφθεί πόσο λιλιπούτια 
είναι η Ευρωπαϊκή Ήπειρος σε σχέση όχι 
μόνο με τις άλλες ηπείρους αλλά και με 
χώρες όπως οι ΗΠΑ, η Κίνα, η Ινδία, η 
Ρωσία και άλλες, συγκρίνοντας παράλληλα 
και τους φυσικούς τους πόρους. 
 
Πρέπει λοιπόν η Ευρώπη να προχωρήσει 
σταθερά και αποφασιστικά προς το μέλλον 
σαν μια χώρα, προωθώντας βεβαίως την 
αλληλεγγύη και την οικονομική, κοινωνική  
 

  

 
και εδαφική συνοχή, στοχεύοντας στην 
έξυπνη, αειφόρο και χωρίς αποκλεισμούς 
ανάπτυξη. 
 
Φοβάμαι όμως ότι αυτό δεν αρκεί. Η 
καλλιέργεια της Ευρωπαϊκής ταυτότητας 
που είναι Η ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΗ για 
τη συγκρότηση και διατήρηση αυτού του 
οικοδομήματος πρέπει να γίνει στη βάση. 
Πρέπει να επιτευχθεί από τους διάφορους 
λαούς που την κατοικούν. Και η απάντηση 
στο πρόβλημα είναι κατά την άποψη μου η 
απόδοση φωνής και ουσιαστικής 
συμμετοχής στους πολίτες ενισχύοντας όσο 
γίνεται την Τοπική και Περιφερειακή 
Αυτοκυβέρνηση. Οι πολίτες της ΕΕ πρέπει 
να είναι σε θέση να αποφασίζουν οι ίδιοι 
για την καθημερινότητα τους. Το κεντρικό 
κράτος να αποκεντρωθεί και να 
διαδραματίζει ρόλο εποπτικό και 
συντονιστικό. 
 
Αν η ΕΕ θέλει να συνεχίσει να παίζει 
σημαντικό ρόλο στο παγκόσμιο γίγνεσθαι 
και να μην καταντήσει δορυφόρος άλλων 
δυνάμεων, πρέπει να προχωρήσει άμεσα 
και αποφασιστικά προς αυτή την 
κατεύθυνση. Δίπλα της θα έχει όλους τους 
πολίτες της». 
 

H περικοπή της κρατικής 
χορηγίας προς τις Τοπικές 
Αρχές 
 
Τη Δευτέρα, 2 Απριλίου, 2012, ο Πρόεδρος 
και Μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής της 
Ένωσης Δήμων Κύπρου επισκέφθηκαν την 
Υπουργό Εσωτερικών, κα Ελένη Μαύρου, 
και, στην παρουσία και του Υπουργού 
Οικονομικών, κου Βάσου Σιαρλή, 
συζήτησαν το θέμα της δραστικής 
περικοπής της κρατικής χορηγίας προς τις 
Τοπικές Αρχές για το 2012. 
 
Λόγω του ότι πέραν από τη μείωση της 
χορηγίας μέσα στα πλαίσια του 
προϋπολογισμού του 2012 η Βουλή προέβη 
σε περαιτέρω μείωση ύψους 8%, χωρίς 
καμιά διαβούλευση, η Ένωση Δήμων 
θεώρησε αναγκαίο να συναντηθεί και με  
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τους αρχηγούς των κοινοβουλευτικών 
κομμάτων επί του θέματος. 

 
Κατά τις πιο πάνω 
συναντήσεις τέθηκε 
επίμονα το τεράστιο 
πρόβλημα που 
δημιουργείται στη 
λειτουργία των 
Δήμων από την 

περικοπή της Κρατικής Χορηγίας. Ο 
Πρόεδρος της Ένωσης Δήμων, κ. Αλέξης 
Γαλανός, είπε ότι αν και το θέμα της 
περισυλλογής λόγω της οικονομικής κρίσης 
είναι κατανοητό, η μεγάλη μείωση της 
κρατικής χορηγίας δημιουργεί σοβαρά 
προβλήματα στη λειτουργία των Δήμων. 
 
Συγκεκριμένα, αναφέρθηκε στη μείωση της 
συνολικής κρατικής χορηγίας κατά 15% 
περίπου, τη στιγμή που ο αριθμός των 
Δήμων έχει αυξηθεί κατά έξι, ενώ 
ταυτόχρονα σημειώνεται αύξηση των 
εξόδων λόγω της έναρξης αποπληρωμής 
των δόσεων ενοποιημένων δανείων των 
Δήμων, το ψηλό κόστος λειτουργίας των 
ΧΥΤΥ, του λειτουργικού κόστους του 
ηλεκτρικού ρεύματος, των καυσίμων, κλπ. 
Επίσης, την ίδια στιγμή, δημιουργούνται 
σημαντικές ελλείψεις προσωπικού καθώς 
καμιά αναπλήρωση ή δημιουργία νέας θέσης 
δεν επιτρέπονται. 
 
Ιδιαίτερες δυσκολίες παρατηρούνται στη 
λειτουργία των νέων Δήμων, οι οποίοι 
έχασαν σημαντικά έσοδα που είχαν ως 
κοινότητες, από κοινοτικές υπηρεσίες, 
πληρωμή οδικού φωτισμού, φόρο ενοικίου 
κλπ, χωρίς αυτά τα ποσά να 
αναπληρώνονται από την κρατική χορηγία 
του 2012. 
 
Κατά τις πιο πάνω συναντήσεις, υπήρξε 
κατανόηση για τις θέσεις της Ένωσης Δήμων 
και ταυτόχρονα αναδείχθηκε και η ανάγκη 
για καλύτερο σχεδιασμό της λειτουργίας των 
Δήμων προς εξοικονόμηση πόρων. Τελικά, 
το θέμα θα συζητηθεί εις βάθος κατά τις 
προσεχείς μέρες στην Κοινοβουλευτική 
Επιτροπή Οικονομικών. 
 

 

Ανακοίνωση Επιτροπής 
Κατεχόμενων Δήμων 
 
Η Επιτροπή Κατεχόμενων Δήμων στη 
συνεδρία της 19ης Απριλίου ασχολήθηκε 
μεταξύ άλλων με το θέμα της φωτιάς που 
τέθηκε κακόβουλα στο τέμενος Χατζή 
Ιμπραχήμ Αγά, στη Λεμεσό. Η Επιτροπή 
εκφράζει σφοδρή αποδοκιμασία για την 
εγκληματική αυτή ενέργεια. Θεωρεί 
ωστόσο απαράδεκτο να μπαίνουν από την 
τουρκοκυπριακή πλευρά στην ίδια μοίρα 
μια μεμονωμένη ενέργεια κάποιων 
ανεγκέφαλων και η συστηματική και 
οργανωμένη καταστροφή των 
θρησκευτικών και αρχαιολογικών μνημείων 
της Κύπρου από το κατοχικό καθεστώς.  
 
Από διάφορες μαρτυρίες που κατέχει το 
Τμήμα Αρχαιοτήτων, η Ιερά Αρχιεπισκοπή 
Κύπρου και η Κυπριακή Κυβέρνηση, 
υπολογίζεται ότι από την τουρκική εισβολή 
του 1974 και μετά, 500 περίπου εκκλησίες, 
παρεκκλήσια και μοναστήρια έχουν 
λεηλατηθεί, καταστραφεί και/ή 
κατεδαφιστεί, ενώ πάνω από 15.000 
εικόνες αγίων, άπειρα ιερά τελετουργικά 
σκεύη, ευαγγέλια και άλλα αντικείμενα 
ανεκτίμητης αξίας έχουν κλαπεί και 
εξαφανιστεί από τους ναούς. Επίσης 
θρησκευτικά μνημεία παγκόσμιας 
εμβέλειας, όπως η Παναγία η Κανακαριά 
στη Λυθράγκωμη, η Μονή του Αντιφωνητή 
στην Καλογραία, η εκκλησία του Αγίου 
Θεμωνιανού ή Ευφημιανού στη Λύση και η 
μονή της Παναγίας Αψιθιώτισσας στο 
Συγχαρί, έχουν κακοποιηθεί βάναυσα. 
Όσον αφορά στους αρχαιολογικούς χώρους 
της κατεχόμενης Κύπρου που αποτελούν 
τρανταχτή απόδειξη της ευρωπαϊκής 
κληρονομιάς της, το μεγαλύτερο δείγμα 
καταστροφής παρατηρείται στα εντοίχια 
ψηφιδωτά στη Σαλαμίνα, τα οποία έχουν 
υποστεί τεράστια φθορά. 
 
Αντιθέτως, η Κυπριακή Δημοκρατία, από το 
1975 μέχρι και το 2009, έχει δαπανήσει 
συνολικά 3.195.561 ευρώ για τη 
συντήρηση και αποκατάσταση των 17 
τεμενών που θεωρούνται Αρχαία Μνημεία. 
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Μελλοντικά η Επιτροπή Κατεχόμενων Δήμων 
θα καλέσει δημοσιογραφική διάσκεψη για να 
παρουσιάσει τη συστηματική καταστροφή 
της ευρωπαϊκής πολιτιστικής κληρονομιάς 
της Κύπρου από τα τουρκικά στρατεύματα 
και το εγκάθετο τουρκικό καθεστώς στα 
κατεχόμενα, όπου θα γίνει και προβολή 
ντοκιμαντέρ μικρού μήκους που ετοίμασε 
πρόσφατα η Επιτροπή.  
 

Πρόσκληση υποβολής 
προτάσεων για τον 
αθλητισμό 
 
Η εν λόγω πρόσκληση υποβολής προτάσεων 
έχει ως σκοπό να συμπληρώσει την 
«προπαρασκευαστική δράση: ευρωπαϊκή 
σύμπραξη στον αθλητισμό». Ο κύριος 
στόχος αυτής της προπαρασκευαστικής 
δράσης είναι η προετοιμασία μελλοντικών 
δράσεων της ΕΕ στον εν λόγω τομέα, με 
βάση το κεφάλαιο «Αθλητισμός» του 
προταθέντος προγράμματος της Ένωσης για 
την εκπαίδευση, την κατάρτιση, τη νεολαία 
και τον αθλητισμό για την περίοδο 2014-
2020 «Erasmus για όλους».  
 
Η πρόσκληση υποβολής προτάσεων θα 
στηρίξει διακρατικά σχέδια, που θα 
υποβληθούν από δημόσιους οργανισμούς ή 
μη κερδοσκοπικές οργανώσεις της κοινωνίας 
των πολιτών για να εντοπιστούν και να 
δοκιμαστούν κατάλληλα δίκτυα και ορθές 
πρακτικές στον χώρο του αθλητισμού, στους 
ακόλουθους τομείς:  
 
1) καταπολέμηση του φαινομένου των 

«στημένων» αγώνων,  
2) προώθηση της σωματικής άσκησης για 

την υποστήριξη της ενεργού γήρανσης,  
3) ευαισθητοποίηση για αποτελεσματικά 

μέτρα προώθησης του αθλητισμού σε 
επίπεδο Δήμων και Κοινοτήτων,  

 
  

 
4) κοινοί διασυνοριακοί αγώνες μαζικού 

αθλητισμού σε γειτονικές περιφέρειες 
και κράτη μέλη.  

 
Με την πρωτοβουλία αυτή, η Επιτροπή 
αποβλέπει στην ανάπτυξη της Ευρωπαϊκής 
διάστασης του αθλητισμού και έχει ως 
στόχο την προετοιμασία των μελλοντικών 
δράσεων της ΕΕ. Το 2012, θα διατεθούν 
3,5 εκατ. ευρώ σε δράσεις που αφορούν 
στην προώθηση της σωματικής άσκησης, 
στη διοργάνωση διασυνοριακών αγώνων, 
στην προώθηση του αθλητισμού σε επίπεδο 
δήμων και κοινοτήτων, καθώς και στην 
καταπολέμηση του φαινομένου των 
"στημένων" αγώνων. Οι ενδιαφερόμενοι 
πρέπει να υποβάλουν τις προτάσεις τους 
μέχρι τις 31 Ιουλίου 2012. 
 
Για περισσότερες πληροφορίες: 
http://ec.europa.eu/sport/preparatory_acti
ons/eac-s06-2012_en.htm. 
  

Χρυσάφι από τα σκουπίδια: 
δίνοντας αξία στα απόβλητα  
 
Ορισμένα κράτη μέλη της ΕΕ επιτυγχάνουν 
ποσοστά ανακύκλωσης μέχρι και 70%, 
οπότε πρακτικώς δεν θάβουν σκουπίδια, 
ενώ άλλα κράτη χρησιμοποιούν την 
υγειονομική ταφή για να διαθέτουν 
περισσότερο από τα τρία τέταρτα της 
ποσότητας των αποβλήτων τους. Με ποιον 
τρόπο εκείνοι που έχουν τις καλύτερες 
επιδόσεις σε αυτόν τον τομέα έχουν 
μετατρέψει τα απόβλητα από πρόβλημα σε 
πόρο;  
 
Μια νέα έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
εξηγεί ότι αυτό επιτυγχάνεται με 
συνδυασμό οικονομικών μέσων. Ένα μίγμα 
φόρων και απαγορεύσεων της ταφής και 
αποτέφρωσης των αποβλήτων, μηχανισμών 
απόδοσης ευθύνης στον παραγωγό και 
πληρωμής για όσα πετάς, αποδεικνύεται ότι 
αποτελούν τα πλέον αποτελεσματικά μέσα 
για να στραφούν οι ροές αποβλήτων σε 
πλέον αειφόρες διαδρομές. Προκειμένου η 
ΕΕ να επιτύχει τους στόχους που τάσσονται 
στον Χάρτη πορείας για την απόδοση των  
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πόρων– μηδενική ταφή, μεγιστοποίηση της 
ανακύκλωσης και επαναχρησιμοποίησης και 
περιορισμό της ενεργειακής ανάκτησης στα 
μη ανακυκλώσιμα απόβλητα – τα ανωτέρω 
οικονομικά μέσα χρειάζεται να 
χρησιμοποιηθούν ευρύτερα και σε όλα τα 
κράτη μέλη.  
 

 
 
Η εμπειρία στα κράτη μέλη δείχνει ότι ένας 
συνδυασμός από τα ακόλουθα μέσα αποτελεί 
τον καλύτερο τρόπο βελτίωσης της 
διαχείρισης των αποβλήτων:  
 
1) Φόροι και/ή απαγορεύσεις της 

ταφής και αποτέφρωσης αποβλήτων 
– τα αποτελέσματα της μελέτης είναι 
κατηγορηματικά: τα ποσοστά ταφής και 
αποτέφρωσης έχουν μειωθεί στις χώρες 
όπου απαγορεύσεις ή φόροι έχουν 
αυξήσει τις δαπάνες για την ταφή και 
αποτέφρωση αποβλήτων.  
 

2) Οι μηχανισμοί «πληρωμής για όσα 
πετάς» έχουν αποδειχθεί πολύ 
αποδοτικοί στην πρόληψη της 
δημιουργίας αποβλήτων και στην 
ενθάρρυνση των πολιτών να 
συμμετέχουν στη διαλογή κατά τη 
συλλογή αποβλήτων.  

 
3) Οι μηχανισμοί απόδοσης ευθύνης 

στον παραγωγό έχουν επιτρέψει σε 
διάφορα κράτη μέλη να συγκεντρώσουν 
και αναδιανείμουν τα χρήματα που είναι 
αναγκαία για τη βελτίωση της συλλογής 
και ανακύκλωσης κατόπιν διαλογής. Η 
απόδοση όμως συγκριτικά με το κόστος 
και η διαφάνεια ποικίλλουν σε μεγάλο  
 
 

 
βαθμό μεταξύ κρατών μελών και 
μεταξύ ροών αποβλήτων, ώστε οι 
ανωτέρω μηχανισμοί χρειάζονται 
προσεκτικό σχεδιασμό και 
παρακολούθηση.  

 
Στη διαχείριση των αποβλήτων υφίστανται 
μεταξύ των κρατών μελών σημαντικές 
διαφορές. Σύμφωνα με την έκθεση που 
δημοσιεύθηκε από την Eurostat στις 27 
Μαρτίου (βλ. STAT/12/48), τα έξι πλέον 
προηγμένα κράτη μέλη – το Βέλγιο, η 
Δανία, η Γερμανία, η Αυστρία, η Σουηδία 
και οι Κάτω Χώρες – θάβουν ποσοστό 
μικρότερο από 3% των αστικών τους 
απορριμμάτων. Στο άλλο άκρο, 9 κράτη 
μέλη εξακολουθούν να χρησιμοποιούν την 
υγειονομική ταφή για ποσοστό περισσότερο 
από 75% των αστικών τους απορριμμάτων. 
Πρόσφατα στατιστικά στοιχεία που 
δημοσιεύθηκαν από την Eurostat δείχνουν 
ότι σε ορισμένα νέα κράτη μέλη συντελείται 
συνεχής πρόοδος, τα δε ποσοστά 
ανακύκλωσης αυξάνουν ταχέως. Η 
παραγωγή αστικών απορριμμάτων έχει 
επίσης μειωθεί σε διάφορα κράτη μέλη, 
ίσως εξαιτίας της οικονομικής ύφεσης. 
  
Η μίμηση εφαρμογής των εν λόγω μέσων 
σε όλα τα κράτη μέλη θα είναι αναγκαία 
ώστε η ΕΕ να επιτύχει τους στόχους που 
τάσσονται στην ενωσιακή νομοθεσία περί 
αποβλήτων και τους στόχους της Ένωσης 
για τον βαθμό απόδοσης στη χρήση πόρων. 
Γι’ αυτόν ακριβώς τον λόγο, η δυνατότητα 
μετατροπής της χρήσης των μέσων αυτών 
σε νομικώς δεσμευτική σε ορισμένες 
περιπτώσεις θα εκτιμηθεί στην ανασκόπηση 
των ενωσιακών στόχων για τα απόβλητα το 
2014. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή περιλαμβάνει 
επίσης την άρτια διαχείριση των 
αποβλήτων στις προϋποθέσεις είσπραξης 
ορισμένων ευρωπαϊκών ενισχύσεων (βλ. 
IP/11/1159 και MEMO/11/663).  
 
Στο μεταξύ, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να εφαρμόζουν 
αποτελεσματικότερα την ισχύουσα 
νομοθεσία για τα απόβλητα. Οι κλάδοι 
διαχείρισης και ανακύκλωσης των  
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αποβλήτων στην ΕΕ παρουσίασαν κύκλο 
εργασιών ύψους 145 δις ευρώ το 2008, 
αντιπροσωπεύοντας περί τα 2 εκατ. θέσεις 
εργασίας. Η πλήρης συμμόρφωση με την 
ενωσιακή πολιτική αποβλήτων θα μπορούσε 
να δημιουργήσει συμπληρωματικά επιπλέον 
400.000 θέσεις εργασίας μέσα στην ΕΕ και 
επιπλέον ετήσιο κύκλο εργασιών 42 δις 
ευρώ (βλ. IP/12/18). Η βελτιωμένη 
διαχείριση των αποβλήτων θα συνέβαλλε 
στην επίτευξη διαφόρων αντικειμενικών 
σκοπών και στόχων της στρατηγικής 
Ευρώπη 2020 για έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς 
αποκλεισμούς ανάπτυξη.  
 
Η εν λόγω έκθεση καθώς και λεπτομερή 
αποτελέσματα για κάθε κράτος μέλος, είναι 
διαθέσιμα στην ιστοσελίδα: 
http://ec.europa.eu/environment/waste/use
.htm.  
 

Το πρόβλημα των 
αποβλήτων από κατασκευές, 
εκσκαφές και κατεδαφίσεις 
 

Του Χαράλαμπου Θεοπέμπτου 
Επιτρόπου περιβάλλοντος 
 
Ένα από τα μεγαλύτερα περιβαλλοντικά 
προβλήματα που αντιμετωπίζουμε είναι το 
ρίξιμο σε σκυβαλότοπους αλλά και παντού 
στη φύση αποβλήτων από κατασκευές, 
εκσκαφές και κατεδαφίσεις, 
απόβλητα γνωστά σαν ΑΕΚΚ. Φυσικά τα 
υλικά αυτά χρησιμοποιούνται από διάφορους 
για ισοπέδωση αργακιών και σε λεκάνες 
ποταμών για να επεκτείνουν ή να 
“βελτιώσουν” το οικόπεδό τους. Μετά από 
εξάμηνη διορία, τον Οκτώβρη του 2011 
μπήκε σε εφαρμογή ο Κανονισμός Κ.Δ.Π. 
159/2011 ο οποίος ρυθμίζει τη διαχείριση 
των αποβλήτων αυτών.  
 
Η εφαρμογή της νομοθεσίας αυτής 
αναμένεται να έχει πολύ θετικά 
αποτελέσματα για τον τόπο γιατί από τη μια 
θα εμποδίσει την καταστροφή του 
περιβάλλοντος και από την άλλη θα 
δημιουργήσει νέες θέσεις εργασίας σε ένα 
τομέα ανύπαρκτο μέχρι τώρα. 
 

 
Αναμένεται επίσης ότι τα υλικά που θα 
παράγουν αυτές οι μονάδες θα μειώσουν 
έστω και ελάχιστα την ανάγκη για λατομικό 
υλικό. 
  
Δεν είναι εύκολο “από το πετάω τα υλικά 
παντού” να μεταβούμε σε μια σωστή 
διαχείριση των αποβλήτων αυτών αλλά 
υπάρχουν σημαντικά πράγματα στα οποία 
μπορεί ο δημόσιος τομέας να βοηθήσει: 
 
1) Σε κάθε έργο του δημοσίου θα πρέπει 

να περιλαμβάνονται ειδικοί όροι για την 
πιστή διαχείριση των αποβλήτων αυτών 
όπως προβλέπει και η νομοθεσία. 

2) Να υπάρχει αυστηρή επίβλεψη της 
εφαρμογής των όρων και στον ιδιωτικό 
τομέα, κάτι που οι πρόνοιες της 
νομοθεσίας ευκολύνουν εφόσον 
προβλέπουν τη διατήρηση αρχείων για 
το βάρος και πού καταλήγουν τα 
απόβλητα. 

3) Θα πρέπει στις προκηρύξεις έργων να 
περιλαμβάνεται και η χρήση 
ανακυκλωμένων υλικών από μονάδες 
διαχείρισης των ΑΕΚΚ ούτως ώστε να 
προωθηθεί και η διάθεση των υλικών 
και να δημιουργηθεί καινούργια αγορά. 

4) Όπου δημιουργείται μονάδα 
επεξεργασίας των αποβλήτων ΑΕΚΚ το 
κράτος να εντείνει την εφαρμογή της 
νομοθεσίας για να βοηθηθεί η μονάδα 
αλλά και να ενθαρρυνθούν και άλλοι 
επιχειρηματίες να προχωρήσουν σε 
επενδύσεις. 

  
Ενώ έχουν αδειοδοτηθεί εταιρείες 
συλλογής και μεταφοράς των ΑΕΚΚ από 
τον Οκτώβρη του 2011 που μπήκε σε 
εφαρμογή η νομοθεσία, μόνο μία εταιρεία 
στη Λεμεσό έχει πάρει άδεια διαχείρισης 
των υλικών αυτών. 
  
Ο λόγος είναι απλός. Δεν είναι εύκολο για 
έναν επιχειρηματία να προχωρήσει 
επενδύοντας μεγάλα ποσά σε μια μονάδα 
χωρίς να είναι σίγουρος ότι θα φτάνουν 
υλικά στη μονάδα για επεξεργασία και 
μεταπώληση. Με την αυστηρή εφαρμογή 
της νομοθεσίας τα οφέλη θα είναι 
πολλαπλά: 
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1. Θα υποχρεώσει την κατασκευαστική 

βιομηχανία να στέλνει τα υλικά αυτά σε 
αδειοδοτημένους διαχειριστές – 
ανακυκλωτές. 

2. Θα ενθαρρύνει τη δημιουργία τέτοιων 
μονάδων που μας είναι απολύτως 
απαραίτητες. 

3. Η όλη εφαρμογή της νομοθεσίας θα 
δημιουργήσει και νέες θέσεις εργασίας. 

4. Με τη λειτουργία των μονάδων αυτών 
θα μπορούμε πλέον να εξετάσουμε και 
τον καθαρισμό των διαφόρων χώρων 
εναπόθεσης αδρανών υλικών όπως 
αυτόν της Μαραθούντας και αλλού, που 
έχουν καταλήξει να είναι παράνομοι 
σκυβαλότοποι. 

  
Η ανακύκλωση των Αποβλήτων από 
Εκσκαφές, Κατασκευές και Κατεδαφίσεις 
(ΑΕΚΚ) θα είναι οικονομικά βιώσιμη 
νοουμένου ότι τα υλικά θα φτάνουν στις 
μονάδες αυτές και όχι στην κυπριακή 
ύπαιθρο. 
 

Το σχέδιο προϋπολογισμού 
της ΕΕ για το 2013 
 
Στις 25 Απριλίου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
υπέβαλε το σχέδιο προϋπολογισμού της ΕΕ 
για το 2013, το οποίο αντικατοπτρίζει τις 
δηλώσεις του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, 
σύμφωνα με τις οποίες ανάπτυξη και 
απασχόληση στην ΕΕ μπορούν να 
επιτευχθούν μόνο συνδυάζοντας τη 
δημοσιονομική εξυγίανση με επενδύσεις στη 
μελλοντική ανάπτυξη.  
 
Ο προϋπολογισμός της ΕΕ συμπληρώνει τις 
εθνικές προσπάθειες στο θέμα αυτό μέσω 
της συγκέντρωσης των επενδύσεων στους 
τομείς προτεραιότητας που καθορίζονται 
στην αναπτυξιακή στρατηγική της ΕΕ 
«Ευρώπη 2020», λαμβάνοντας παράλληλα 
υπόψη τη δύσκολη οικονομική συγκυρία και 
τις πιέσεις που ασκούνται στους εθνικούς 
προϋπολογισμούς.  
 
62,5 δισ. ευρώ σε πληρωμές διατίθενται για 
ανάπτυξη που ευνοεί την απασχόληση στην 
Ευρώπη.  
 
 

 
Ιδιαίτερη προσπάθεια καταβλήθηκε όσον 
αφορά τα προγράμματα-πλαίσια έρευνας 
(9,0 δισ. ευρώ, αύξηση 28,1% έναντι του 
2012), το πρόγραμμα για την 
ανταγωνιστικότητα και την καινοτομία 
(546,4 εκατ. ευρώ, αύξηση 47,8 %), τα 
διαρθρωτικά ταμεία και το ταμείο συνοχής 
(49 δισ. ευρώ, αύξηση 11,7 %) και τη δια 
βίου μάθηση (1,2 δισ. ευρώ, αύξηση 15,8 
%).  
 

 
 
Συνολικά, το σχέδιο προϋπολογισμού για 
το 2013 ανέρχεται σε 150,9 δισ. ευρώ 
όσον αφορά τις αναλήψεις υποχρεώσεων, 
δηλαδή αύξηση κατά 2% σε σχέση με το 
προηγούμενο έτος, ποσοστό που 
ανταποκρίνεται στο σημερινό ποσοστό 
πληθωρισμού. Οι πληρωμές 
αντιπροσωπεύουν 137,9 δισ. ευρώ, ποσό 
που ισοδυναμεί με αύξηση κατά 6,8%. 
Σημειώνεται μάλιστα ότι τα ποσά αυτά δεν 
λαμβάνουν υπόψη το κόστος της ένταξης 
της Κροατίας στην ΕΕ τον Ιούλιο του 2013 
(πρόσβαση σε κονδύλια της ΕΕ).  
 
Φυσικά υπάρχει ακόμα μακρύς δρόμος 
μέχρι να εγκριθεί ο οριστικός 
προϋπολογισμός της ΕΕ, ο οποίος 
εγκρίνεται από το Συμβούλιο και το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. 
  
Πρώτα θα κάνει γνωστή τη θέση του 
σχετικά με το σχέδιο προϋπολογισμού τον 
Ιούλιο του 2012 το Συμβούλιο και στη 
συνέχεια το Κοινοβούλιο. Σε περίπτωση 
διαφωνιών μεταξύ τους, θα κινηθεί 
διαδικασία συνδιαλλαγής η οποία διαρκεί 
21 ημέρες. Για περισσότερες πληροφορίες:  
http://ec.europa.eu/budget/index_en.cfm  
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Υποψηφιότητα Λευκωσίας 
για Πολιτιστική Πρωτεύουσα 
της Ευρώπης 2017 
 
Σε μια άκρως εναλλακτική και ενδιαφέρουσα 
εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στις 30 
Απριλίου, στον μέχρι σήμερα 
εγκαταλελειμμένο κήπο ενός κτιρίου κοντά 
στη Νεκρή Ζώνη, ο Δήμαρχος Λευκωσίας 
Κωνσταντίνος Γιωρκάτζης και η ομάδα 
ανάπτυξης και προβολής της υποψηφιότητας 
Λευκωσίας και ευρύτερης περιφέρειας, 
παρουσίασαν σε ένα πολυπληθές και 
ενθουσιώδες κοινό, το όραμα και τους 
στόχους της πόλης ως υποψήφιας 
Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης 
2017. 
 

 
 
Στα πλαίσια του σύντομου χαιρετισμού του, 
ο Δήμαρχος ανέφερε ότι στόχος της 
πρότασης της Λευκωσίας είναι ο 
επαναπροσδιορισμός της ίδιας της πόλης, σε 
μια ανοικτή ζώνη δημιουργίας και αλλαγής 
με την κατάργηση των νοητών φραγμών 
που υπάρχουν ανάμεσά μας. Επεσήμανε 
επίσης ότι αυτό δεν μπορεί να γίνει χωρίς τη 
συμμετοχή των πολιτών και προέτρεψε 
όλους να λάβουν μέρος στην προσπάθεια. 
 
Από την πιο μικρή προσπάθεια μέχρι το πιο 
μεγαλεπήβολο όραμα, ο Δήμαρχος τόνισε 
πως όλοι έχουν φωνή και ρόλο να 
διαδραματίσουν στην Πολιτιστική 
Πρωτεύουσα της Ευρώπης και κάλεσε τον 
κόσμο να επισκεφθεί την ιστοσελίδα 
www.nicosia2017.eu της Λευκωσίας για να 
υποβάλει τις ιδέες και προτάσεις του. 
 
 
 

 

 
 
Στο πλαίσιο της εκδήλωσης ανακοινώθηκε 
επίσης η έναρξη διαγωνισμού για τη 
δημιουργία του επίσημου σποτ για την 
υποψηφιότητα της Λευκωσίας, καθώς και 
εκστρατεία συλλογής φωτογραφικού 
υλικού από τους πολίτες, το οποίο θα 
εμπλουτίσει την πρόταση. 
 

 
 
 
Την εκδήλωση στήριξαν οι ακόλουθοι 
επενδυτές: Super Home Center, Dulux 
Cyprus και Photos Photiades Distributors 
ltd. 
 

 
 
Η «Λευκωσία 2017» είναι προσπάθεια 
κοινωνικο-οικονομικής και πολιτιστικής 
ανοικοδόμησης προς όφελος όλων των 
πολιτών. Γι' αυτό, δεν έχει "Χορηγούς", 
αλλά Επενδυτές. 
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Συμβούλιο Εκμετάλλευσης 
των Στερεών Οικιακών 
Αποβλήτων Επαρχ. Λεμεσού 
 
Σε συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε στις 
20 Απριλίου στο Δημοτικό Μέγαρο Λεμεσού, 
καταρτίστηκε σε σώμα το «Συμβούλιο 
Εκμετάλλευσης των Στερεών Οικιακών 
Αποβλήτων της Επαρχίας Λεμεσού» για την 
περίοδο μέχρι το 2016. 
 
Ως γνωστόν, το Συμβούλιο Εκμετάλλευσης 
αποτελείται από τους τέσσερεις Δημάρχους 
της Μείζονος Λεμεσού, τέσσερεις 
Κοινοτάρχες της Επαρχίας Λεμεσού και 
εκπρόσωπο του Υπουργείου Εσωτερικών. 
Στην 1η συνεδρίαση οι συμμετέχοντες 
εξέλεξαν ομόφωνα ως πρόεδρο του 
Συμβουλίου το Δήμαρχο Αγίου Αθανασίου κ. 
Κυριάκο Χατζηττοφή και Αντιπρόεδρο τον 
Πρόεδρο του Κοινοτικού Συμβουλίου του 
Πεντάκωμου τον κ. Πάμπο Χαραλάμπους. 
 
Αμέσως μετά την εκλογή τους, τόσο ο 
Πρόεδρος, όσο και ο Αντιπρόεδρος 
εξέφρασαν τις ευχαριστίες τους προς τους 
συναδέλφους τους για την εμπιστοσύνη που 
επέδειξαν στο πρόσωπο τους, αφού οι ίδιοι 
είχαν διατελέσει και στο παρελθόν 
επικεφαλής του Συμβουλίου. 
 
Σε σύντομη παρέμβαση, ο εκπρόσωπος του 
Υπουργείου Εσωτερικών, Ανώτερος 
Πολιτικός Μηχανικός κ. Μάριος Αλεξάνδρου, 
αναφέρθηκε στα σοβαρά ζητήματα που θα 
έχει να διεξέλθει το νέο Συμβούλιο, αφού 
επί των ημερών του θα ληφθούν σοβαρές 
αποφάσεις σε ότι αφορά την ίδρυση και 
λειτουργία της Μονάδας Ολοκληρωμένων 
Εγκαταστάσεων Διαχείρισης Αποβλήτων 
(ΟΕΔΑ) Επαρχίας Λεμεσού, τη λειτουργία 
των Μονάδων ΑΕΚΚ (Αποβλήτων Εκσκαφών 
και Κατεδαφίσεων), καθώς και των 
Πράσινων Σημείων. 
 
Στη συνέχεια, ο κ. Χατζηττοφής προέβη σε 
ενημέρωση των παρευρισκομένων σχετικά 
με την πορεία των μελετών για την 
κατασκευή και λειτουργία της Μονάδας στο 
  
    

 
Πεντάκωμο, που με βάση και την τελευταία 
παρουσίαση που έγινε στις 28 Μαρτίου, 
2012 σε υπηρεσιακό επίπεδο στο Υπουργείο 
Εσωτερικών, η ετοιμασία των εγγράφων 
για τις προσφορές αναμένεται στις αρχές 
Μαΐου και η προκήρυξη της προσφοράς 
περί τα τέλη του μηνός Ιουνίου. 
 
Παράλληλα, ο κ. Χατζηττοφής ανάφερε ότι 
θα γίνει συνάντηση με την Υπουργό 
Εσωτερικών, κα Ελένη Μαύρου για 
ενημέρωση σε ότι αφορά το έργο, ενώ στις 
24/5/2012 θα πραγματοποιηθεί συνεδρίαση 
του Συμβουλίου με τους Μελετητές του 
έργου ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ: ENVIROPLAN A.E. – 
KOCKS CONSULT όπου θα αναλύσουν όλες 
τις λεπτομέρειες στα μέλη του Συμβουλίου. 
 
Επίσης θα γίνει ενημέρωση για τις εργασίες 
έναρξης κατασκευών των πράσινων 
σημείων, μερικά από τα οποία αφορούν 
τους Δήμους και Κοινότητες Λεμεσού. 
 

Ανακήρυξη Επίτιμου 
Δημότη Κερύνειας 
 
Tο Δημοτικό Συμβούλιο Kερύνειας 
αποφάσισε όπως ανακηρύξει EΠITIMO 
ΔHMOTH THΣ KEPYNEIAΣ τον Aνδρέα K. 
Iωάννου, μόνιμο κάτοικο του Tορόντο, 
Kαναδά. 

 
 

H τελετή ανακήρυξης πραγματοποιήθηκε 
στις 3 Απριλίου στα προσωρινά γραφεία 
του Δήμου Kερύνειας (παρά το οδόφραγμα 
Λήδρα Πάλας). 
 
Tο σκεπτικό της ανακήρυξης είναι: Επειδή 
από το έτος 1975 ο Ανδρέας Κ. Ιωάννου 
μόνιμος κάτοικος εις το Τορόντο, Καναδά, 
 
1. Διατηρούσε και διατηρεί συνεχείς 

δεσμούς με πολλούς Οργανισμούς 
Κυπρίων αλλά και ξένων διαφωτίζοντας 
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σωστά αναφορικά με το πρόβλημα της 
τουρκικής εισβολής του 1974 και της 
τουρκικής κατοχής στην Κύπρο, 

 
2. Συνεργαζόταν και συνεργάζεται συνεχώς 

με το προξενείο της Κύπρου στο Τορόντο 
προσφέροντας πολύτιμες υπηρεσίες 
εθελοντικά, 

 
3. Τα τελευταία 15 χρόνια έχει μεταφέρει με 

προσωπικά έξοδα και θυσίες, 
αεροπορικώς, από την Κύπρο στον 
Καναδά περισσότερο από 20 χιλιάδες 
διαφωτιστικά και διαφημιστικά έντυπα, 
ψηφιακούς δίσκους κ.α. αναφορικά με το 
πρόβλημα της τουρκικής Εισβολής και για 
τον Τουρισμό της Κύπρου και τα οποία 
έντυπα με δική του εθελοντική 
πρωτοβουλία χωρίς μισθό ή άλλη αμοιβή, 
διαμοίραζε και διαμοιράζει σε Καναδικούς 
οργανισμούς, Καναδούς Βουλευτές και 
πολιτικούς, Καναδούς στρατιωτικούς και 
σε μέλη της Ελληνικής και Κυπριακής 
Κοινότητας, 

 
4. Τα τελευταία 4 χρόνια συνεργάζεται με 

τον Κυπριακό Οργανισμό Τουρισμού και 
πρόσφατα έχει ανακηρυχθεί από τον ΚΟΤ 
επίτιμος Πρέσβης Τουρισμού στον 
Καναδά,  

 
5. Διατηρεί εξαιρετικές σχέσεις και συνεχή 

επαφή με την Ελληνορθόδοξη εκκλησία 
στον Καναδά, 

 
6. Δημιούργησε σημαντικό ενδιαφέρον και 

σχέσεις με τον Καναδικό Οργανισμό 
Βετεράνων στρατιωτικών οι οποίοι 
υπηρέτησαν στην Κερύνεια (Ξενοδοχείο: 
Coeur de Lion) στην UNFICYP και το 
αεροδρόμιο Λευκωσίας και προετοίμασε 
το έδαφος για συστηματικές ετήσιες 
επισκέψεις χιλιάδων μελών του 
οργανισμού στην Κυπριακή Δημοκρατία. 

 
Γενικά επιδεικνύει σπάνια αγάπη και γνήσιο 
πατριωτισμό, με πράξεις και έργα, 
εργαζόμενος καθημερινά από τις 04:00 το 
πρωί μέχρι αργά, για την Κύπρο και για την 
πόλη και Επαρχία Κερύνειας. 
 

 

Πασχαλινή Εκδήλωση στο 
Δήμο Λακατάμιας 

 
Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε την 
Κυριακή του Θωμά 22 Απριλίου, η 
πασχαλινή εκδήλωση του Δήμου 
Λακατάμιας στο Γραμμικό Πάρκο Πεδιαίου.  
 
Mε στόχο την αναβίωση και την προβολή 
των Πασχαλινών εθίμων και στο πλαίσιο 
της προσφοράς του προς τους δημότες του, 
ο Δήμος Λακατάμιας διοργάνωσε 
παραδοσιακούς διαγωνισμούς και παιχνίδια 
όπως σακουλοδρομίες, γαϊδουροδρομίες, 
λιγκρί κτλ.  
 
Μικροί και μεγάλοι διασκέδασαν 
τσουγκρίζοντας αυγά και απολαμβάνοντας 
τις παραδοσιακές φλαούνες που 
προσφέρθηκαν δωρεάν σε όλους.  
 
Εκτός από τα παραδοσιακά παιχνίδια, η 
εκδήλωση περιλάμβανε και πλούσιο 
καλλιτεχνικό πρόγραμμα, με την Εύη 
Καπάταη στο τραγούδι και χορούς από το 
χορευτικό τμήμα του Λαογραφικού ομίλου 
Λακατάμιας.  
 
Η επιτυχία της εκδήλωσης αποτέλεσε 
επιβράβευση της προσπάθειας του Δήμου 
Λακατάμιας να προβάλει και να διατηρήσει 
αναλλοίωτα τα έθιμα του τόπου μας, 
δίνοντας ταυτόχρονα και μια ευχάριστη 
ανάπαυλα σε όλους όσους παρευρέθηκαν 
στην εκδήλωση.  
 
 

 
 
 

 
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/DocumentList-

Δημοτικά_Νέα,1,Greek 
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• Ένωση Δήμων Κύπρου 
Τελ: +357 22 445170 
Φαξ: +357 22 677230 
e-mail: endeky@cytanet.com.cy 
http://www.ucm.org.cy/  

 
Γραφείο Βρυξελλών 
Τελ: +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/  

 
• Κογκρέσο 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  

• 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  

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

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

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

 

 
 
 

  

 

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΕΠΑΦΕΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ 
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	Με την πρωτοβουλία αυτή, η Επιτροπή αποβλέπει στην ανάπτυξη της Ευρωπαϊκής διάστασης του αθλητισμού και έχει ως στόχο την προετοιμασία των μελλοντικών δράσεων της ΕΕ. Το 2012, θα διατεθούν 3,5 εκατ. ευρώ σε δράσεις που αφορούν στην προώθηση της σωματικής άσκησης, στη διοργάνωση διασυνοριακών αγώνων, στην προώθηση του αθλητισμού σε επίπεδο δήμων και κοινοτήτων, καθώς και στην καταπολέμηση του φαινομένου των "στημένων" αγώνων. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν τις προτάσεις τους μέχρι τις 31 Ιουλίου 2012.
	Για περισσότερες πληροφορίες: http://ec.europa.eu/sport/preparatory_actions/eac-s06-2012_en.htm.
	Η εν λόγω πρόσκληση υποβολής προτάσεων έχει ως σκοπό να συμπληρώσει την «προπαρασκευαστική δράση: ευρωπαϊκή σύμπραξη στον αθλητισμό». Ο κύριος στόχος αυτής της προπαρασκευαστικής δράσης είναι η προετοιμασία μελλοντικών δράσεων της ΕΕ στον εν λόγω τομέα, με βάση το κεφάλαιο «Αθλητισμός» του προταθέντος προγράμματος της Ένωσης για την εκπαίδευση, την κατάρτιση, τη νεολαία και τον αθλητισμό για την περίοδο 2014-2020 «Erasmus για όλους». 
	Χρυσάφι από τα σκουπίδια: δίνοντας αξία στα απόβλητα 

