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ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ HÜBNER: ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ 
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΩΝ Τ.Α. ΓΙΑ ΑΝΤΛΗΣΗ ΕΥΡ. ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ 
 
Την άποψη της, ότι χρειάζεται καλή 
προετοιμασία και συνεργασίες Τοπικών 
Αρχών προκειμένου να επιτευχθεί 
άντληση ευρωπαϊκών κονδυλίων 
εξέφρασε σε αποκλειστική της 
συνέντευξη στα ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΝΕΑ η 
Επίτροπος Περιφερειακής Πολιτικής της 
Ε.Ε. κα Danuta Hübner. 
 
Η συνέντευξη της κας Hübner που περιέχει 
πολλές ενδιαφέρουσες απόψεις για θέματα 
που αφορούν τους Δήμους της Κύπρου, 
παρατίθεται αυτούσια στη συνέχεια: 
 
Εκφράσατε πρόσφατα την άποψη ότι η 
τοπική διάσταση στην Ε.Ε. πρέπει να 
ενισχυθεί. Θα μπορούσατε να μας 
εξηγήσετε τι εννοείτε και πώς θα 
μπορούσε να επιτευχθεί αυτή η 
ενίσχυση; 

 

Σε ολόκληρη την Ε.Ε. οι τοπικές και 
περιφερειακές αρχές διαδραματίζουν έναν 
ολοένα αυξανόμενο πολιτικό και οργανωτικό 
ρόλο. Οι δυναμικές τοπικές κοινότητες, με 
ισχυρή συμμετοχή των πολιτών, αποτελούν 
προϋπόθεση για την επίτευξη του ευρωπαϊκού 
στόχου της βιώσιμης ανάπτυξης (συνέχεια 
στη σελίδα 10). 
 

 
  

 

ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ 
 
Οι επικείμενες Δημοτικές εκλογές του Δεκεμβρίου σηματοδοτούν, αναμφίβολα, την έναρξη 
μιας νέας εποχής για την Τοπική Αυτοδιοίκηση της Κύπρου. 
 
Η υποβολή υποψηφιοτήτων από κομματικά στελέχη πρώτης γραμμής για ανάδειξη τους στο 
δημαρχιακό αξίωμα αποτελεί παράμετρο που μπορεί να αποτελέσει θετική εξέλιξη για την 
αναβάθμιση του επιπέδου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στο πολιτικό γίγνεσθαι της πατρίδας 
μας. 
 
Όμως αυτό το γεγονός δεν είναι αρκετό από μόνο του για να δώσει μια νέα δυναμική για την 
Τοπική Αυτοδιοίκηση. Χρειάζεται να υπάρξουν και ουσιαστικές αλλαγές στο νομικό πλαίσιο 
που διέπει την Τοπική Αυτοδιοίκηση της Κύπρου. Ίσως δε αυτό το νέο θεσμικό πλαίσιο να 
έπρεπε να ήτο έτοιμο προ πολλού και οι επικείμενες εκλογές να εγίνοντο σε μία διαφορετική 
βάση. 
 
Οι αλλαγές στο θεσμικό πλαίσιο που διέπει την Τοπική Αυτοδιοίκηση αφορούν βεβαίως και 
Κόμματα που έχουν να διαδραματίσουν ένα πολύ σοβαρό λόγο για ένα τέτοιο μεγάλο σκοπό.  
Και είναι γι’ αυτό που ζητήσαμε από όλους τους Αρχηγούς των Κομμάτων που 
εκπροσωπούνται στη Βουλή να έχουμε τις απαντήσεις τους σε μερικά βασικά ερωτήματα που 
αφορούν αλλαγές στο θεσμικό πλαίσιο και για τις προκλήσεις που καλούνται να απαντήσουν 
οι Τοπικές Αρχές της Κύπρου την περίοδο 2007-2011. 
 
Στην έκδοση του παρόντος Δελτίου μας δημοσιεύονται οι απαντήσεις τριών Πολιτικών 
Αρχηγών και στην επόμενη έκδοση θα δημοσιεύουμε τις απαντήσεις των άλλων τριών 
πολιτικών Αρχηγών που τα Κόμματα τους εκπροσωπούνται στη Βουλή. 

                                                                                                                                 Δ.Ν. 
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Οι απόψεις του ΑΚΕΛ για την 
Τοπική Αυτοδιοίκηση 
 
Η συνέντευξη του κ. Δ. Χριστόφια: 
 
Ποιες είναι συνοπτικά οι βασικές 
αλλαγές που κρίνονται σκόπιμες από το 
Κόμμα σας για τον εκσυγχρονισμό του 
θεσμικού πλαισίου που διέπει την Τοπική 
Αυτοδιοίκηση της Κύπρου (Δήμους και 
Κοινότητες); 

Το νομοθετικό πλαίσιο του 1985, που αφορά 
τη λειτουργία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης 
στην Κύπρο, στα πλαίσια μιας προσπάθειας  
αποκέντρωσης, οδήγησε στη σημερινή εικόνα 
της Δημοτικής Αυτοδιοίκησης, των μη 
βιώσιμων διοικητικών μονάδων, με ενιαίο μεν 
θεσμικό πλαίσιο αλλά με ουσιαστικές 
πληθυσμιακές και χωροταξικές διαφορές.  

Μια τολμηρή, θεσμοθετημένη,  πολιτική 
αποκέντρωσης, όχι ως απλή μεταφορά 
αρμοδιοτήτων και πόρων αλλά ως μια ευρεία 
ανακατανομή πολιτικής και οικονομικής 
εξουσίας προς την Τοπική Αυτοδιοίκηση, είναι 
πλέον βασική προϋπόθεση προκειμένου να 
προσαρμοσθεί ο αναγκαίος αυτός θεσμός στη 
σύγχρονη πραγματικότητα και τις διοικητικές 
και αναπτυξιακές ανάγκες.  

Σε πρώτο στάδιο, και ως μία καλή αρχή,  
χρειάζεται  να προχωρήσουν πιο γρήγορα οι 
διαδικασίες που να οδηγούν σε ένα πλαίσιο   
ενθάρρυνσης της συνεργασίας μεταξύ 
γειτονικών Δήμων και Κοινοτήτων σε τομείς 
ζωτικής σημασίας, όπως ο πολεοδομικός 
σχεδιασμός, το συγκοινωνιακό, η διαχείριση 
αποβλήτων κ.α.  

'Ολα αυτά απαιτούν μια σφαιρική αντίκρυση 
ιδιαίτερα λαμβάνοντας υπόψη ότι τα σύνορα 
μεταξύ των σημερινών Δήμων είναι στις 
περισσότερες περιπτώσεις ανύπαρκτα όχι 
μόνο γεωγραφικά αλλά και σε ότι αφορά τη 
διαδικασία ανάπτυξής τους.  

Ταυτόχρονα θα πρέπει να θεσμοθετηθούν 
διαδικασίες και να δημιουργηθούν 
αντιπροσωπευτικά όργανα που να 
διασφαλίζουν ότι στους σχεδιασμούς του 
Κράτους, για θέματα όπως τα τοπικά σχέδια, 
η υγεία, η παιδεία, ο πολιτισμός, ο 
αθλητισμός, τα οδικά έργα κ.ά. θα 
λαμβάνεται σοβαρά υπόψη και η άποψη των 
Τοπικών Αρχών. 
 
 

Τελικός στόχος θα πρέπει να είναι η 
καθιέρωση, μεταξύ άλλων, Β’ βαθμού 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης, με εκλεγμένους 
περιφερειακούς αξιωματούχους και 
διευρυμένες αρμοδιότητες και η ενοποίηση 
των Περί Δήμων και Περί Κοινοτήτων Νόμων 
σύμφωνα και με τις πρόνοιες του 
Ευρωπαϊκού Χάρτη Τοπικής Αυτοδιοίκησης. 

 

Ποια είναι η θέση σας ειδικά για την 
εγκαθίδρυση κάποιας μορφής αιρετών 
δευτεροβάθμιων / περιφερειακών 
αρχών στην Κύπρο;  Εάν βλέπετε τέτοια 
ανάγκη, πότε τοποθετείτε χρονικά την 
εισαγωγή ενός τέτοιου θεσμού και ποια 
μορφή / αρμοδιότητες / δομή θεωρείτε 
ότι πρέπει να έχουν αυτές οι Αρχές; 

'Εχω αναφερθεί πιο πάνω στην ανάγκη 
δημιουργίας Β' βαθμού Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης. Σκέψεις έχουν γίνει. Είναι μια 
σοβαρή εξέλιξη που θα περάσει μέσα από 
διάφορα βήματα και διαδικασίες.  

Μετά την ανάδειξη των νέων Δημοτικών 
Αρχών, πρέπει να αρχίσουμε και με αυτό το 
μεγάλο ζήτημα με αρχή την εξέταση της 
συγκρότησης θεσμών συνεργασίας για τη 
διαχείριση ευρύτερων λειτουργιών της κάθε 
περιοχής. 

Βέβαια η συνένωση των Α.Τ.Α. δεν μπορεί να 
προωθηθεί μόνο μέσα από διοικητικές και 
νομοθετικές διαδικασίες.  

Απαιτείται ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα, 
που θα περιέχει τις αναγκαίες νομικές 
ρυθμίσεις, τη χρηματοδότηση των αναγκαίων  
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επενδύσεων, την εξασφάλιση κατάλληλα 
καταρτισμένου προσωπικού κλπ. 
 
Στόχος των προτεινόμενων αλλαγών πρέπει 
να είναι: 
 
• Η παροχή υπηρεσιών ίσης 

αποτελεσματικότητας και ποιότητας τόσο 
στους κατοίκους των πόλεων όσο και 
στους κατοίκους των κοινοτήτων. 

 
• Η αναβάθμιση του ρόλου των Α.Τ.Α. και 

επομένως ο εκσυγχρονισμός του 
πολιτικού μας συστήματος. 

 
• Η δημιουργία ουσιαστικών 

προϋποθέσεων για τη διοικητική και 
οικονομική αυτοτέλεια των Α.Τ.Α. 

 
• Ο συντονισμός των τοπικών δημοσίων 

επενδύσεων για έργα τεχνικής υποδομής 
και κοινωνικού εξοπλισμού. 

 
• Ο αποτελεσματικός έλεγχος της τοπικής 

εξουσίας με στόχο τη διασφάλιση της 
νομιμότητας και της προστασίας των 
πολιτών. 

 
• Ορθολογιστικός καταμερισμός των 

λειτουργικών δαπανών και αναβάθμιση 
του ανθρώπινου δυναμικού. 

 
Πώς αξιολογείτε το μέχρι τώρα έργο και 
την προσφορά των Δήμων της Κύπρου 
από το 1985 που ψηφίστηκε ο περί 
Δήμων Νόμος μέχρι σήμερα; Ποια 
θεωρείτε ως τα πιο θετικά σημεία της 
παρουσίας τους αυτή την 20ετία και σε 
ποιους τομείς θεωρείτε ότι χρειάζεται 
βελτίωση; 
 
'Εγιναν σημαντικά βήματα αναβάθμισης και 
καταξίωσης του θεσμού στη συνείδηση του 
λαού και των τοπικών κοινωνιών.   
 
Στο διάστημα αυτό έγιναν αρκετές 
τροποποιήσεις στον Περί Δήμων Νόμο ώστε 
να καταστεί πιο δημοκρατικός και να 
προσφέρει τη δυνατότητα και το δικαίωμα 
της συμμετοχής του πολίτη στη διαδικασία 
λήψης αποφάσεων.  
 
Έχουν εκχωρηθεί εξουσίες και αρμοδιότητες 
από το κεντρικό κράτος προς τις τοπικές 
κοινωνίες, διαδικασία η οποία όμως θα πρέπει  
 
 

να γίνει πιο τολμηρά και πιο αποφασιστικά 
για την παραπέρα εκδημοκρατικοποίηση του 
θεσμού. 
 
Γεγονός είναι επίσης ότι υπήρξε μια 
σημαντική συμβολή από το κεντρικό κράτος 
στην προσπάθεια για οικονομική αυτοτέλεια 
των Δήμων χωρίς να σημαίνει ότι έχει 
ολοκληρωθεί η προσπάθεια αυτή.  
 
Αξίζει ακόμα να αναφερθεί η αναβάθμιση του 
θεσμού ως προς τον τρόπο οργάνωσης και 
λειτουργίας των δομών.  
  
Έχει παύσει πλέον ο θεσμός να ασχολείται 
απλά και μόνο με την περισυλλογή των 
απορριμμάτων και την κατασκευή 
πεζοδρομίων αλλά υπάρχει μια ευρύτερη 
ενασχόληση με τους ευρύτερους τομείς της 
ζωής μας όπως είναι η ανάγκη για κοινωνική 
πρόνοια για προσφορά στον αθλητισμό και 
τον πολιτισμό φροντίδα για τα θέματα της 
νέας γενιάς.   
 
Υπάρχει, κι αυτό είναι παραδεκτό, μια 
σημαντική συμβολή στην ενίσχυση της 
ποιότητας της ζωής του πολίτη.  
 
Οι τοπικές κοινωνίες σε ολόκληρο τον κόσμο 
συνειδητοποιούν πλέον ότι η παρουσία 
δυναμικών τοπικών μηχανισμών 
διαμόρφωσης πολιτικής, είναι αναγκαία για 
τον καθορισμό των όρων και προϋποθέσεων 
ανάπτυξης τους. 
 
Οι Ευρωπαϊκές αρχές της εγγύτητας, της 
επικουρικότητας και της οικονομικής 
αυτοτέλειας πρέπει να καθορίζουν το πλαίσιο 
δράσης. 
 
Μέσα από αυτές τις λειτουργίες και πολιτικές 
της η Τοπική Αυτοδιοίκηση, δίπλα και μαζί με 
τον πολίτη μπορεί να συγκροτεί απαντήσεις 
στη σκληρή του καθημερινότητα, να χτίζει 
υποδομές, να σχεδιάζει και να επιχειρεί 
βήματα στο μέλλον. 
 
Ποιες θεωρείτε ότι είναι οι μεγαλύτερες 
προκλήσεις που καλούνται να 
απαντήσουν οι Τοπικές Αρχές της 
Κύπρου τη νέα δημοτική περίοδο 2007-
2011; 
 
Η ατμοσφαιρική ρύπανση, ο θόρυβος, τα 
σκουπίδια, οι οσμές, η ασφυκτική  
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οικοπεδοποίηση, η έλλειψη χώρων αναψυχής 
και πρασίνου συνθέτουν την υποβάθμιση της 
ποιότητας ζωής μας.   

 
Για πόλεις με ανθρώπινο πρόσωπο, εμείς θα 
συμβάλουμε ώστε να προωθηθούν σε 
συνεργασία με τις Τοπικές Αρχές: 

 
• η ουσιαστική βελτίωση της δημόσιας 

συγκοινωνίας και μέτρα ενθάρρυνσης της 
χρήσης μέσων φιλικών προς το 
περιβάλλον, 

 
• η ενσωμάτωση περιβαλλοντικών 

παραμέτρων στον πολεοδομικό σχεδιασμό 
των πόλεων και τη δημιουργία 
πνευμόνων πρασίνου, η συντήρηση και 
αξιοποίηση περιοχών όπου 
συγκεντρώνονται ιστορικά μνημεία για 
σύγχρονες χρήσεις και την παροχή 
ουσιαστικών κινήτρων διατήρησης 
κατοικιών με αξιόλογο χαρακτήρα, 

 
• η υποστήριξη και ανάπτυξη 

προγραμμάτων της Αυτοδιοίκησης που θα 
στοχεύουν στη στήριξη ευαίσθητων 
ομάδων του πληθυσμού ιδιαίτερα τους 
ηλικιωμένους, τους νέους, τις 
εργαζόμενες μητέρες, άτομα με ειδικές 
ανάγκες, άνεργους, 

 
• η αποφασιστική προώθηση των σχετικών 

κανονισμών που διασφαλίζουν την 
πρόσβαση ατόμων με κινητικά 
προβλήματα στα πεζοδρόμια και στους 
δημόσιους χώρους, 

 
• η επιτάχυνση της εκπόνησης και 

εφαρμογής σχεδίων ολοκληρωμένης 
διαχείρισης στερεών αποβλήτων και την 
επιτάχυνση της δημιουργίας 
αποχετευτικών συστημάτων, ιδιαίτερα 
στις κοινότητες, σε συνεργασία όπου είναι 
δυνατόν με τα υφιστάμενα Συμβούλια 
Αποχετεύσεων. 

 
• η υποστήριξη και ανάπτυξη 

προγραμμάτων της Αυτοδιοίκησης με 
στόχο την κοινωνικοοικονομική ένταξη 
ανέργων και τη στήριξη ομάδων του 
πληθυσμού με ειδικές ανάγκες, 

 
• η συνεργασία με τους φορείς της 

Αυτοδιοίκησης στη διαμόρφωση τοπικών  
 
 

πολιτιστικών δράσεων και στην ανάπτυξη 
πολιτιστικών δικτύων. 

 
Στα ζητήματα διεύρυνσης της συμμετοχής 
των δημοτών στις διαδικασίες τοπικής 
διοίκησης και ανάπτυξης ως προϋπόθεση 
δημοκρατικής αποκέντρωσης, χρειάζονται να 
επιδιωχθούν μεταξύ άλλων: 

 
• μεγαλύτερη διαφάνεια και αξιοπιστία στη 

λειτουργία και στις διαδικασίες της 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης. 

 
• καθιέρωση αντικειμενικών διαδικασιών 

και αξιοκρατικών κριτηρίων σε ότι αφορά 
τη λειτουργία των Αρχών Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης. 

 
• ενθάρρυνση δημιουργίας σε κάθε Δήμο 

ολοκληρωμένων μηχανισμών ελέγχου της 
προώθησης αιτημάτων και προβλημάτων 
που απασχολούν τους δημότες ώστε να 
ξεπεραστούν γραφειοκρατικές 
καθυστερήσεις.  

 
• την ενθάρρυνση της ευρύτερης 

συμμετοχής δημοτών αλλά και φορέων σε 
επιτροπές και άλλους μηχανισμούς που 
θα συμβάλλουν στην υλοποίηση του 
προγράμματος. 

 
 

 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: 

 
Το μηνιαίο ενημερωτικό δελτίο της 

Ένωσης Δήμων Κύπρου εκδίδεται 

πλέον 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 νέας μας 

ιστοσελίδας: 

http://www.ucm.org.cy/GR/Docum
ents/Document_List.aspx?Documen

tCategoryCode=01   
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Οι απόψεις του ΔΗ.ΣΥ για 
την Τοπική Αυτοδιοίκηση 
 
Η συνέντευξη του κ. Ν. Αναστασιάδη: 
 
Ποιες είναι συνοπτικά, οι βασικές 
αλλαγές που κρίνονται σκόπιμες από το 
Κόμμα σας για τον εκσυγχρονισμό του 
θεσμικού πλαισίου που διέπει την Τοπική 
Αυτοδιοίκηση της Κύπρου (Δήμους και 
Κοινότητες); 
 
Αποστολή της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στη 
σύγχρονη δημοκρατία είναι πάνω απ’ όλα η 
παροχή υπηρεσιών με τρόπο που να 
ανταποκρίνεται στις πραγματικές ανάγκες και 
προτεραιότητες των πολιτών και της τοπικής 
κοινωνίας.  
 
Οι Κύπριοι, ως Ευρωπαίοι πολίτες, 
δικαιούνται μια σύγχρονη και αποτελεσματική 
Τοπική Αυτοδιοίκηση.  
 
Μέσα σε αυτά τα πλαίσια ο Δημοκρατικός 
Συναγερμός ενστερνίζεται τις αρχές και τα 
ιδεώδη του Ευρωπαϊκού Χάρτη Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης και προωθεί με κάθε τρόπο 
την εκδημοκρατικοποίηση των Τοπικών 
Αρχών, το νομοθετικό και διαρθρωτικό 
εκσυγχρονισμό τους και την οικονομική και 
διοικητική αυτονομία τους.  
 
Οι επιμέρους προτάσεις του Δημοκρατικού 
Συναγερμού για την Τοπική Αυτοδιοίκηση 
διαρθρώνονται σε τρεις μεγάλες κατηγορίες: 
προτάσεις θεσμικού χαρακτήρα, προτάσεις 
οικονομικού χαρακτήρα καθώς και προτάσεις 
για την κοινωνία, το περιβάλλον, την 
ποιότητα ζωής και τον πολιτισμό.   
 
Συνοπτικά όσον αφορά τις προτάσεις 
θεσμικού χαρακτήρα εισηγούμαστε: 
 
• Επακριβή προσδιορισμό των αρμοδιοτήτων 
της αυτοδιοίκησης σε τοπικό και επαρχιακό 
επίπεδο στη βάση της αρχής της 
επικουρικότητας και του τεκμηρίου 
αρμοδιότητας υπέρ της Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης.  

 
• Συγχώνευση των υφιστάμενων νόμων περί 
Δήμων και Κοινοτήτων σε ένα γενικό νόμο 
για την Τοπική Αυτοδιοίκηση με γενικές και 
ειδικές ρυθμίσεις. 

 
• Θεσμοθέτηση της Ένωσης Δήμων και της 
Ένωσης Κοινοτήτων. 

 

• Θεσμοθέτηση της αιρετής δευτεροβάθμιας 
(Επαρχιακής) αυτοδιοίκησης. 

 
• Δημιουργία σχολής επιμόρφωσης στελεχών 
της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. 

 
• Δημιουργία του κατάλληλου θεσμικού 
πλαισίου ώστε να επιτρέπεται η εκλογή 
δημόσιων, ημιδημόσιων και εκπαιδευτικών 
υπαλλήλων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση. 

 
• Ενθάρρυνση της διαδημοτικής και 
διακοινοτικής συνεργασίας. 

 
• Συμπλεγματοποίηση όμορων δήμων και 
κοινοτήτων. 

 
• Δημιουργία υπηρεσιών στρατηγικού 
σχεδιασμού και προγραμματισμού ανά 
σύμπλεγμα δήμων.  

 
• Ενοποίηση της πολεοδομικής άδειας και της 
άδειας οικοδομής. 

 
• Δημιουργία ενιαίας πολεοδομικής αρχής για 
τις δημαρχούμενες περιοχές. 

 
• Δημιουργία Δημοτικής Αστυνομίας. 
 
• Καθιέρωση θεσμών άμεσης συμμετοχικής 
τοπικής δημοκρατίας με την εμπλοκή των 
δημοτών στη διαδικασία λήψης αποφάσεων 
που τους επηρεάζουν. 

 
• Διεξαγωγή τοπικών δημοψηφισμάτων. 
 
• Ενίσχυση των Δημοτικών Συμβουλίων 
Νεολαίας. 

 
• Θέσπιση Χάρτας Δικαιωμάτων του Δημότη. 
 
• Θεσμοθέτηση της συνεργασίας των 
Τοπικών Αρχών με τοπικούς φορείς, 
συλλόγους και οργανώσεις.  

 
• Δημιουργία σωμάτων εθελοντικής 
προσφοράς και αξιοποίηση τους στον 
τομέα της κοινωνικής προσφοράς, του 
πολιτισμού και της προστασίας του 
περιβάλλοντος. 

 
• Θεσμοθέτηση ενός σύγχρονου μοντέλου 
διοικητικής εποπτείας και ελέγχου τόσο 
των τοπικών αρχών, ως οργανισμών, όσο 
και των αιρετών της Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης, ως αξιωματούχων, ώστε να 
ικανοποιείται το δημόσιο αίσθημα περί 
χρηστής διοίκησης μέσα στα πλαίσια του 
Ευρωπαϊκού Χάρτη της Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης.  
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Ο Δημοκρατικός Συναγερμός πιστεύει 
παράλληλα ότι η μεταβίβαση εξουσιών από το 
κράτος προς την Τοπική Αυτοδιοίκηση πρέπει 
να συνοδεύεται και από τη μεταβίβαση 
ανάλογων οικονομικών πόρων. Προτείνουμε: 
 
• Αύξηση της κρατικής χορηγίας στον βαθμό 
τουλάχιστον που είχε δεσμευτεί 
προεκλογικά ο Πρόεδρος Παπαδόπουλος. 

 
• Μετάθεση νέων πόρων από το κράτος στην 
Τοπική Αυτοδιοίκηση, π.χ. είσπραξη των 
τελών κυκλοφορίας και των εσόδων από 
τη μεταβίβαση ακινήτων από τους Δήμους 
και τις Κοινότητες όπου ευρίσκονται. 

 
• Αξιοποίηση της δημοτικής και κοινοτικής 
περιουσίας  

 
• Συμπράξεις των Τοπικών Αρχών με φορείς 
του ιδιωτικού τομέα, για αύξηση των 
πόρων που επενδύονται στην τοπική 
ανάπτυξη και πιο αποδοτική διαχείριση 
τους. 

 
• Προώθηση αναπτυξιακών έργων με τη 
μέθοδο της αυτοχρηματοδότησης. 

 

 
 
Ποια είναι η θέση σας ειδικά για την 
εγκαθίδρυση κάποιας μορφής Αιρετών 
Δευτεροβάθμιων / Περιφερειακών 
Αρχών στην Κύπρο; Εάν βλέπετε τέτοια 
ανάγκη, πότε τοποθετείτε χρονικά την 
εισαγωγή ενός τέτοιου θεσμού και ποια 
μορφή / αρμοδιότητες / δομή θεωρείτε 
ότι πρέπει να έχουν αυτές οι αρχές;   
 
Η εγκαθίδρυση Αιρετών Δευτεροβάθμιων / 
Περιφερειακών Αρχών στην Κύπρο είναι 
αδιαμφισβήτητη αναγκαιότητα για πιο σωστή, 
οργανωμένη και ολοκληρωμένη περιφερειακή 
ανάπτυξη.  

Η έλλειψη υποδομών στην Κύπρο θα 
αντιμετωπισθεί πολύ πιο αποτελεσματικά 
μέσα στα πλαίσια περιφερειακών δομών. 
Αλλά ακόμη και σε σχέση με την 
απορρόφηση κονδυλίων από τα Ευρωπαϊκά 
ταμεία η ύπαρξη περιφερειακών αρχών είναι 
απαραίτητη. 
 
Η μελέτη και επεξεργασία του νομικού 
πλαισίου θα έπρεπε ήδη να είχε ξεκινήσει. 
Θεωρούμε ότι η συγκεκριμένη μορφή, οι 
αρμοδιότητες και η δομή αυτών των Αρχών 
πρέπει να είναι αποτέλεσμα μελέτης και 
ανταλλαγής απόψεων μεταξύ των πολιτικών 
δυνάμεων, των Τοπικών Αρχών και των 
φορέων της Κοινωνίας των Πολιτών. 
 
Πως αξιολογείτε το μέχρι τώρα έργο και 
την προσφορά των Δήμων της Κύπρου 
από το 1985 που ψηφίστηκε ο περί 
Δήμων Νόμος μέχρι σήμερα; Ποια 
θεωρείτε ως τα πιο θετικά σημεία της 
παρουσίας τους αυτή την 20ετία και σε 
ποιους τομείς θεωρείτε ότι χρειάζεται 
βελτίωση; 
 
Παρά το σημαντικό έργο που έχει επιτευχθεί, 
εν τούτοις αυτό δεν ήταν το αναμενόμενο, 
κυρίως λόγω των οικονομικών δυσκολιών και 
της μεγάλης εξάρτησης των Τοπικών Αρχών 
από την εκτελεστική εξουσία. Η Τοπική 
Αυτοδιοίκηση στην Κύπρο, λόγω του 
θεσμικού πλαισίου που την διέπει, λειτουργεί 
σε ένα μεγάλο βαθμό ως προέκταση του 
Κεντρικού Κράτους, γεγονός εντελώς 
ασυμβίβαστο με την ίδια την έννοια του όρου 
αυτοδιοίκηση.  
 
Σημειώνουμε όμως τη σημασία των 
Δημοτικών και Κοινοτικών Συμβουλίων στην 
εκδημοκρατικοποίηση της τοπικής πολιτικής 
ζωής και στην ανάδειξη καταρτισμένων και 
έμπειρων πολιτικών στελεχών. 
 
Ποιες θεωρείτε ότι είναι οι μεγαλύτερες 
προκλήσεις που καλούνται να 
απαντήσουν οι Τοπικές Αρχές της 
Κύπρου τη νέα Δημοτική Περίοδο 2007 
- 2011; 
 
Στόχος των Τοπικών Αρχών είναι η 
ουσιαστική βελτίωση της ποιότητας ζωής των 
δημοτών, σε ένα ευρύ φάσμα της 
καθημερινότητας, που περιλαμβάνει την 
καθαριότητα, το πράσινο, την ύπαρξη χώρων 
άθλησης, το κυκλοφοριακό και άλλα. Ενόσω 
οι πόλεις μας μεγαλώνουν, τα προβλήματα 
αυξάνονται και γίνονται πιο σύνθετα.  
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Πέραν από τις προτάσεις που έχουν 
αναφερθεί απαραίτητη είναι και η ενεργότερη 
εμπλοκή του συνόλου των Δημοτικών 
Συμβουλίων και όχι μόνο του Δημάρχου, 
στην υλοποίηση αποφάσεων και πολιτικών.  
 
Πολύ σημαντική επίσης θεωρούμε την ενεργό 
συμμετοχή των δημοτών στη διαδικασία 
λήψης αποφάσεων που τους αφορούν, 
πράγμα το οποίο προϋποθέτει σωστή 
ενημέρωση και ανταλλαγή απόψεων με τους 
δημότες.  
 
Εν κατακλείδι, θεωρούμε ότι μέσα στα 
πλαίσια της ζητούμενης θεσμικής 
αναβάθμισης και οικονομικής απεξάρτησης 
των Τοπικών Αρχών στόχος πρέπει να είναι η 
δυνατότητα αποτελεσματικής ανταπόκρισης 
στις προσδοκίες των Δημοτών. 
 

Οι απόψεις του ΔΗ.ΚΟ για 
την Τοπική Αυτοδιοίκηση 
 
Η συνέντευξη του κ. Ν. Κλεάνθους: 
 
Ποιες είναι συνοπτικά, οι βασικές 
αλλαγές που κρίνονται σκόπιμες από το 
Κόμμα σας για τον εκσυγχρονισμό του 
θεσμικού πλαισίου που διέπει την Τοπική 
Αυτοδιοίκηση της Κύπρου (Δήμους και 
Κοινότητες); 
 
Καταρχήν θα  ήθελα να σημειώσω ότι το 
θεσμικό πλαίσιο που διέπει σήμερα την 
Τοπική Αυτοδιοίκηση στην Κύπρο έχει 
βοηθήσει τα μέγιστα στην ανάπτυξη του 
τόπου και στη βελτίωση της ποιότητας ζωής 
του πολίτη.  
 
Οι εμπειρίες που  έχουν αποκτηθεί, αλλά και 
οι εξελίξεις της κοινωνίας καταδεικνύουν  ότι 
είναι αναγκαίες οι αλλαγές ούτως ώστε μέσα 
από τον εκσυγχρονισμό του θεσμού να 
πετύχουμε την ενίσχυση της δημοκρατίας και 
τις οργανωτικές δομές της Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης.  
 
Δια της Τοπικής Αυτοδιοίκησης θα επέλθει ο 
εκσυγχρονισμός της ίδιας της διοίκησης, του 
ίδιου του κράτους, με ευεργετικές επιπτώσεις 
στον ίδιο τον πολίτη και την περαιτέρω 
ανάπτυξη σε όλους τους τομείς. 

 
Το Δημοκρατικό Κόμμα εδώ και  χρόνια έχει 
θέσει σαν άξονα της πολιτικής του τη 
μεταρρύθμιση του θεσμού και αυτό έχει 
αναγνωρισθεί από όλους τους φορείς που 
εμπλέκονται σ’αυτό που λέγεται Τοπική  

Αυτοδιοίκηση. 
 
Βασικοί άξονες των αλλαγών που προτείνει 
το Δημοκρατικό Κόμμα είναι: 
 
• Η καθιέρωση του δεύτερου βαθμού Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης (Τ.Α.) με θεσμοθέτηση του 
Επαρχιακού Συμβουλίου για κάθε επαρχία. 

 
• Η ενδυνάμωση του πρώτου βαθμού Τ.Α. με 
θεσμοθέτηση Μητροπολιτικού Συμβουλίου 
των Δήμων για κάθε Μείζονα Περιοχή των 
πόλεων. 

 
• Τη μεταβίβαση προς την Τοπική 
Αυτοδιοίκηση εξουσιών και πόρων, ώστε να 
αποκτήσει Διοικητική Αυτοτέλεια, 
Αυτοδιαχείριση και Οικονομική Αυτάρκεια. 

 

 
 
Ποια είναι η θέση σας ειδικά για την 
εγκαθίδρυση κάποιας μορφής Αιρετών 
Δευτεροβάθμιων / Περιφερειακών 
Αρχών στην Κύπρο; Εάν βλέπετε τέτοια 
ανάγκη, πότε τοποθετείτε χρονικά την 
εισαγωγή ενός τέτοιου θεσμού και ποια 
μορφή / αρμοδιότητες / δομή θεωρείτε 
ότι πρέπει να έχουν αυτές οι αρχές;   

Από τη στιγμή που μιλούμε για μεταβίβαση 
εξουσιών και ενίσχυση της Δημοκρατίας στις 
Τοπικές Αυτοδιοικήσεις, τότε άποψή μας είναι 
ότι θα πρέπει τα δευτεροβάθμια όργανα να 
αποτελούνται από αιρετά μέλη.  

Αν θα αποτελούνται από εκλεγμένους σε 
πρωτοβάθμια όργανα ή απευθείας εκλογή 
από τους πολίτες  ή κάποιο μεικτό σύστημα 
εκπροσώπησης αυτό είναι ζήτημα διαλόγου 
με τους φορείς της Τ.Α., τα Κόμματα  και την 
Κυβέρνηση ώστε να επιλεγεί ένα σύστημα το 
οποίο κατά την άποψη μας θα είναι 
εκσυχρονιστικό, δημοκρατικό και κυρίως 
ωφέλιμο και πιο λειτουργικό για τον ίδιο το 
θεσμό. 
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Ήδη έχουμε διαπιστώσει ότι οι απόψεις ως 
προς τη γενική αρχή συγκλίνουν και 
επομένως θέλουμε να πιστεύουμε ότι δεν θα 
αποτελέσει θέμα αντιπαραθέσης, γιατί ο 
χρόνος πιέζει. 
 
Οι αλλαγές και οι μελέτες για το θεσμικό 
πλαίσιο θα έπρεπε να είχαν γίνει προτού 
ενταχθούμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά 
δυστυχώς καμμιά ουσιαστική  προετοιμασία 
δεν έγινε. Δεν είναι κάτι το οποίο επιβάλλεται 
από το Ευρωπαϊκό Κεκτημένο, αλλά από την 
ίδια την κοινωνία και τις ανάγκες της και 
το  κυριότερο από την ίδια την ορολογία της 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης.  
 
Υπάρχουν αρκετές απόψεις για την μορφή, 
αρμοδιότητες και τη δομή που πρέπει να 
έχουν τα δευτεροβάθμια όργανα. Είναι και 
αυτό ένα ζήτημα ενός ειλικρινούς διαλόγου 
όλων των φορέων. Εκείνο όμως που είναι 
βέβαιο είναι η μεταφορά αρμοδιοτήτων από 
το Κεντρικό Κράτος προς τις Τοπικές Αρχές ή 
καλύτερα Αυτοδιοικήσεις. 
 
Με τον τρόπο αυτό πιστεύουμε ότι θα 
ενισχυθεί η ισόρροπη ανάπτυξη, η 
ισοπολιτεία και ισονομία των πολιτών είτε 
είναι κάτοικοι των πόλεων ή της υπαίθρου, 
θα δημιουργηθούν καλύτερες προϋποθέσεις 
για καλύτερη οργάνωση και στελέχωση των 
δομών της Τ.Α. για καλύτερη παροχή 
υπηρεσιών και συμμετοχής των πολιτών στη 
διαμόρφωση της Τοπικής και Περιφερειακής 
πολιτικής,  ενιαίος αναπτυξιακός και όχι 
αποσπασματικός σχεδιασμός, ενοποίηση 
υπηρεσιών και Δημοτικών Οργανισμών 
(πρόσφατο παράδειγμα η υπογραφή 
συμφωνίας για τη προώθηση της ενοποίησης 
των Συμβουλίων Ύδρευσης και Αποχέτευσης) 
κοινές υποδομές παροχής κοινωνικής 
μέριμνας και πολιτιστικής προσφοράς, 
παροχής αναβαθμισμένης  Υγειονομικής 
φροντίδας, σχολικών υποδομών και πολλά 
άλλα θα μπορούν να προχωρήσουν με 
τη  μεταβίβαση εξουσιών στα αιρετά 
Συμβούλια. 
 
Ώς  σαν Δημοκρατικό Κόμμα έχουμε 
καταθέσει λεπτομερείς προτάσεις τόσο στο 
Υπουργείο Εσωτερικών όσο και στις δυο 
Ενώσεις που εκπροσωπούν την  Τ.Α. 
Παράλληλα αναπτύξαμε εσωκομματικό 
διάλογο με τους αιρετούς εκπροσώπους 
μας  στην Τ.Α. καθώς επίσης και με τις άλλες 
πολιτικές δυνάμεις, γιατί πιστεύουμε στην 
αναγκαιότητα των αλλαγών οι οποίες δεν 
πρέπει να αφήσουμε να παρέλθει και αυτή η 
πενταετία χωρίς ουσιαστικό βήμα. 
 

Πως αξιολογείτε το μέχρι τώρα έργο και 
την προσφορά των Δήμων της Κύπρου 
από το 1985 που ψηφίστηκε ο περί 
Δήμων Νόμος μέχρι σήμερα; Ποια 
θεωρείτε ως τα πιο θετικά σημεία της 
παρουσίας τους αυτή την 20ετία και σε 
ποιους τομείς θεωρείτε ότι χρειάζεται 
βελτίωση; 
 
Παρά το γεγονός, ότι από πολλούς κρίνεται 
σήμερα ως ένα σύστημα αναχρονιστικό, 
συγκεντρωτικό και ανελαστικό, την εποχή 
που εφαρμόστηκέ εδώ και 20 χρόνια ήταν 
ένα σημαντικό εκσυχρονιστικό βήμα για τους 
Δήμους. Έδωσε μια ουσιαστική ώθηση στην 
ανάπτυξη και βελτίωση της ποιότητας ζωής 
του πολίτη.  
 
Σε συνεργασία με το κράτος οι πρωτοβουλίες 
που ανέπτυξε και οι πιέσεις που ασκούσαν οι 
εκάστοτε αιρετοί εκπρόσωποι των Δήμων 
βοήθησαν στην κατασκευή αρκετών έργων 
υποδομής που κυριολεκτικά αναμόρφωσαν 
τις πόλεις μας. 
 
Οδικό δίκτυο, πεζοδρόμια, αντιπλημμυρικά 
έργα, αθλητικές και πολιτιστικές 
εγκαταστάσεις, πολυδύναμα κέντρα για 
νεολαία, νηπιαγωγεία, γηροκομεία, 
χώρους  πρασίνου, αποχετευτικά συστήματα 
και πολλά άλλα,  είναι μερικά από τα έργα 
που αναπτύχθηκαν αυτή την εικοσαετία με 
ταχείς ρυθμούς και κάτω από δύσκολες 
οικονομικές συνθήκες  για να είμαστε 
ειλικρινείς.  
 
Μάλιστα αυτό το αξιόλογο κοινωνικό και 
αναπτυξιακό έργο πραγματώθηκε  μέσα από 
πολλές χρονοβόρες διαδικασίες λόγω του 
συγκεντρωτικού συστήματος.  
 
Χρειάζεται βελτίωση η οργανωτική δομή και 
στελέχωση των Δήμων, η εξυπηρέτηση του 
πολίτη που είναι συνυφασμένη με την 
οργανωτική δομή, ο ρόλος των ίδιων των 
Δημοτικών Συμβουλίων, οι γνώσεις και οι 
δυνατότητες των αιρετών εκπροσώπων στα 
Δημοτικά Συμβούλια πρέπει να ενισχυθούν 
μέσα από συνεχή επιμόρφωση και 
ενημέρωση ώστε να  δύνανται να 
ανταποκριθούν με επιτυχία στην  αποστολή 
τους  προς όφελος του ίδιου του πολίτη. 
Ίσως μια Ακαδημία αιρετών στελεχών να 
ήταν εφικτή και να βοηθούσε προς αυτή την 
κατεύθυνση.  
 
Όμως επανερχόμαστε πάλι στο ζήτημα των 
αλλαγών που χρειάζεται το θεσμικό πλαίσιο 
και θα βοηθήσει στην βελτίωση αρκετών 
προβλημάτων. 
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Ποιες θεωρείτε ότι είναι οι μεγαλύτερες 
προκλήσεις που καλούνται να 
απαντήσουν οι Τοπικές Αρχές της 
Κύπρου τη νέα Δημοτική Περίοδο 2007 - 
2011; 
 
Oι νέες Τοπικές Αρχές που θα αναλάβουν για 
την περίοδο 2007-2011 είναι οι πρώτες που 
θα εκλεγούν μετά την ένταξη της Κύπρου 
στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τους δίνεται η 
δυνατότητα μέσα από τη συμμετοχή τους στα 
Ευρωπαϊκά Όργανα να αποκτήσουν εμπειρίες 
που θα τους βοηθήσουν στη βελτίωση της 
λειτουργίας των δικών μας αρχών.  
 
Η αξιοποίηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων 
πρέπει να είναι πρωταρχικός στόχος και 
πιστεύουμε ως Δημοκρατικό Κόμμα ότι η 
ίδρυση ήδη του Γραφείου της Ένωσης Δήμων 
στις Βρυξέλλες θα συμβάλει προς αυτή την 
κατεύθυνση. 
 
Η όχι αδικαιολόγητη οικονομική κατάσταση 
των Δήμων πρέπει να οδηγήσει τους 
επικεφαλείς των Τοπικών Αρχών σε μια 
επαναξιολόγηση των προτεραιοτήτων, ώστε 
με συστηματική δουλειά να επέλθει η 
οικονομική ανασυγκρότηση των οργανισμών 
Τ.Α. για να μην οδηγηθούμε σε δυσάρεστες 
εξελίξεις με αρνητικές επιπτώσεις στον ίδιο 
τον πολίτη.  
 
Για μας είναι και αυτό μια πρόκληση όσον και 
αν δεν ακούγεται ωραίο, γιατί θέλουμε την 
επιβίωση και όχι το θάνατο της Τ.Α. 
 
Την ίδια περίοδο οι Τοπικές Αρχές καλούνται 
από την ίδια την κοινωνία και τις ανάγκες της 
να συμβάλουν στην ανάπτυξη διαδημοτικής 
και περιφερειακής συνεργασίας σε κοινά 
πρόγραμμα που θα στηρίξουν και θα 
ενισχύσουν το αίσθημα ασφάλειας και 
κοινωνικής συνοχής. 
 
Προγράμματα που θα στηρίξουν όλες τις 
ομάδες πληθυσμού με ιδιαίτερη έμφαση στα 
παιδιά και τη νεολαία, ώστε να 
διαμορφώσουμε μακροπρόθεσμα μια υγιή 
κοινωνία. 
 
Ορθολογιστική Ανάπτυξη, Κοινωνική Συνοχή, 
Καλλιέργεια του Κοινωνικού Συνόλου μέσα 
από την πολιτιστική ανάπτυξη. Σεβασμό στο 
Περιβάλλον και στην Υγεία, Διαφάνεια και 
σωστή  ενημέρωση του πολίτη θα μπορούσε 
να πει κάνεις ότι θα πρέπει να είναι 
προτεραιότητες  των Τοπικών Αρχών την νέα 
πενταετία χωρίς να ξεχνούμε τον 
εκσυγχρονισμό του θεσμού όπου έχουν να 
παίξουν ένα ουσιαστικό ρόλο. 

 
Οι απαντήσεις των άλλων  

τριών πολιτικών αρχηγών  

των κομμάτων που  

εκπροσωπούνται στη Βουλή,  

θα δημοσιευθούν  

στην επόμενη έκδοση  

του Δελτίου μας. 
 

 
Νέα ευρ. στρατηγική για την 
προστασία του εδάφους 
 
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε πρόσφατα 
μια νέα στρατηγική με στόχο να εξασφαλιστεί 
ότι τα εδάφη της Ευρώπης θα παραμείνουν 
«υγιή» και ικανά να υποστηρίζουν τις 
ανθρώπινες δραστηριότητες και τα 
οικοσυστήματα. 
  
Η νέα στρατηγική για το έδαφος, έχει ως 
στόχο να τονώσει την έρευνα, να 
ευαισθητοποιήσει το κοινό και να εξασφαλίσει 
τη συμμετοχή του στην προπαρασκευή και 
εξέταση των προγραμμάτων και των μέτρων 
που εγκρίνουν τα κράτη μέλη.  
 
Η στρατηγική προτείνει να επιβληθεί στα 
κράτη μέλη να υιοθετήσουν μια συστηματική 
προσέγγιση ως προς τον εντοπισμό και την 
καταπολέμηση των φαινομένων υποβάθμισης 
του εδάφους, λαμβάνοντας προληπτικά μέτρα 
και ενσωματώνοντας την προστασία του 
εδάφους στις υπόλοιπες πολιτικές, αφήνοντάς 
τους την απαραίτητη ευελιξία να αποφασίσουν 
το πόσο φιλόδοξες θα είναι οι προσπάθειες 
τους, οι ειδικοί στόχοι και τα μέτρα που θα 
πρέπει να ληφθούν για την επίτευξή τους.  
 
Μεταξύ άλλων, τα κράτη μέλη θα 
υποχρεούνται να χαρακτηρίζουν τις περιοχές 
στις οποίες υφίσταται κίνδυνος διάβρωσης, 
υποβάθμισης των οργανικών υλικών, 
συμπίεσης, αλάτωσης και κατολισθήσεων, ενώ 
θα έχουν την υποχρέωση να καθορίζουν 
στόχους για τη μείωση των κινδύνων στις ως 
άνω περιοχές και να καταρτίζουν 
προγράμματα μέτρων για την επίτευξή τους.  
 
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να 
επισκευθείτε την ιστοσελίδα: 
http://ec.europa.eu/environment/soil/index.htm  
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Η συνέντευξη της κας Hübner 
 
(Συνέχεια από τη σελίδα 1) Ο 
προγραμματισμός και η υλοποίηση των 
Ευρωπαϊκών Ταμείων κατά την επόμενη 
περίοδο προγραμματισμού θα 
πραγματοποιηθούν υπό το πρίσμα της 
πολυεπίπεδης διακυβέρνησης, με τη φιλοδοξία 
να επιτραπεί στους τοπικούς εταίρους να 
συμβάλουν κατάλληλα στους στόχους της 
Στρατηγικής της Λισσαβώνας για ανάπτυξη 
και δημιουργία θέσεων εργασίας.  
 
Μια από τις βασικές εμπειρίες της Επιτροπής 
από την προηγούμενη χρηματοδοτική περίοδο 
είναι το γεγονός ότι η ισχυρή τοπική 
ιδιοκτησία των προγραμμάτων και των 
μέτρων αποτελεί κλειδί για την επιτυχή 
επεξεργασία και εφαρμογή τους. 
 
Το νομικό πλαίσιο για την ερχόμενη περίοδο 
προβλέπει πλέον συγκεκριμένες ενέργειες για 
τη βιώσιμη αστική ανάπτυξη. Ενθαρρύνει την 
επεξεργασία των συμμετοχικών, 
ενσωματωμένων και βιώσιμων στρατηγικών 
προκειμένου να αντιμετωπίσει την υψηλή 
συγκέντρωση οικονομικών, περιβαλλοντικών 
και κοινωνικών προβλημάτων στις αστικές 
περιοχές.  
 
Οι στρατηγικές πρέπει να στοχεύσουν στην 
ενίσχυση της οικονομικής ανάπτυξης, την 
αποκατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος, 
την αναδιαμόρφωση πρώην βιομηχανικών 
περιοχών, τη συντήρηση και ανάπτυξης της 
φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς ή την 
προώθησης του επιχειρηματικού πνεύματος. 
 
Για να υλοποιηθούν αυτοί οι στόχοι, ένα ευρύ 
φάσμα δραστηριοτήτων και επενδύσεων θα 
είναι πλέον επιλέξιμα για ευρωπαϊκή 
συγχρηματοδότηση. 
 
Η νέα οικονομική περίοδος 
προγραμματισμού αρχίζει. Ποια είναι τα 
κύρια χαρακτηριστικά αυτής της 
μεταρρύθμισης και πώς επηρεάζουν τις 
Τοπικές Αρχές στην Κύπρο; 
 
Κατά τη διάρκεια της επταετούς περιόδου 
2007-2013 είναι ζωτικής σημασίας ότι η 
ευρωπαϊκή περιφερειακή πολιτική 
επικεντρώνεται σε επενδύσεις που είναι 
συμβατές με τους στόχους της Λισσαβώνας 
όπως αυτοί προσδιορίζονται σε κάθε εθνικό 
πρόγραμμα μεταρρύθμισης.  
 
Προκειμένου να εξασφαλισθεί συνέπεια 
μεταξύ της Στρατηγικής της Λισσαβώνας και 
της Πολιτικής Συνοχής, η Ευρωπαϊκή  

Επιτροπή έχει διαμορφώσει ένα σύνολο 
Κοινοτικών Στρατηγικών Κατευθυντήριων 
Γραμμών, οι οποίες έχουν ως στόχο να 
βοηθήσουν τα κράτη μέλη στη σύνταξη των 
κύριων στρατηγικών εγγράφων τους. 
 
Όλα τα κράτη μέλη, συμπεριλαμβανομένης 
και της Κύπρου, συντάσσουν αυτήν την 
περίοδο τη βασική στρατηγική τους, το 
αποκαλούμενο Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο 
Αναφοράς (ΕΣΠΑ), που θα αποτελέσει τη 
βάση για τα ειδικά λειτουργικά προγράμματα, 
συμπεριλαμβανομένων και των οικονομικών 
κατανομών τους.  
 
Ελπίζουμε να οριστικοποιήσουμε τη διαδικασία 
απόφασης μέσα στους πρώτους μήνες 2007. 
Ψηλά την ημερήσια διάταξη είναι επενδύσεις 
για την ανάπτυξη της ερευνας, την 
καινοτομία, την τριτοβάθμια εκπαίδευση, και 
τη δια βίου μάθηση, οι οποίες θα επιτρέψουν 
στην Ευρώπη να συμβαδίσει με τους διεθνείς 
ανταγωνιστές της. 
 
Ένα άλλο σημαντικό μέρος αυτών των 
επενδύσεων - όπως και στην περίπτωση της 
Κύπρου - θα επενδυθεί σε βασικές υποδομές, 
προκειμένου να βελτιωθούν η ποιότητα του 
περιβάλλοντος, η δυνατότητα πρόσβασης στο 
νησί της Κύπρου και τα συστήματα 
μεταφορών. 
 
Τι θα πρέπει να προσέξουν ιδιαίτερα οι 
Δήμοι και  ποιες είναι οι κύριες 
προκλήσεις που καλούνται να 
αντιμετωπίσουν μέσω των νέων 
Διαρθρωτικών Ταμείων; 
 
Ήδη στην τρέχουσα περίοδο πολλοί Δήμοι 
πήραν την πρωτοβουλία να εφαρμόσουν με  
ευρωπαϊκή χρηματοδότηση προγράμματα, με 
σκοπό την αύξηση της ελκυστικότητας των 
τοπικών τους κοινοτήτων και με αυτόν τον 
τρόπο την αύξηση εισεχόμενου τουριστικού 
εισοδήματος.  
 
Για την ερχόμενη περίοδο προγραμματισμού 
είναι σημαντικό οι Δήμοι να επενδύσουν σε 
χρόνο και προσπάθεια για τη διαμόρφωση των 
κύριων στρατηγικών εγγράφων – τα οποία θα 
πρέπει να υπόκεινται σε μια ευρεία διαδικασία 
διαβουλεύσεων μέσα σε κάθε κράτος μέλος - 
και στην ανάπτυξη συγκεκριμένων κοινοτικών 
προγραμμάτων. 
 
Ο χρόνος είναι επομένως ένας από τους 
σημαντικότερους παράγοντες. Οι βασικοί 
χρηματοδοτικοί πόροι είναι διαθέσιμοι, αλλά ο 
χρόνος για την επένδυσή τους είναι 
περιορισμένος.  
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Για αυτόν τον λόγο είναι σημαντικό να 
συνταχτούν τα προγράμματα κατά τρόπο 
έγκαιρο και να εξασφαλιστεί η έγκαιρη και 
αποδοτική παράδοση τους.  
 
Εν ολίγοις, οι Δήμοι σας όσο πιο νωρίς 
ξεκινήσουν και όσο καλύτερα οργανωμένοι 
είναι, τόσο περισσότερες πιθανότητες θα 
έχουν να αποσπάσουν ένα σημαντικό μέρος 
της διαθέσιμης χρηματοδότησης. 
 
Ποιες συμβουλές θα δίνατε σε μικρούς 
Δήμους, όπως αυτοί της Κύπρου, 
προκειμένου να εκμεταλλευθούν 
καλύτερα τις ευκαιρίες που τους 
προσφέρονται από τη νέα Περιφερειακή 
Πολιτική της Ε.Ε.; 
  
Οι κύρια συμβουλή μου προς τις Τοπικές 
Αρχές της Κύπρου όπως και προς αυτές σε 
άλλα κράτη μέλη, είναι να είναι δραστήριες, 
αποφασισμένες και αποδοτικές.  
 
Πολύ συχνά τα προγράμματα ή οι 
πρωτοβουλίες θα είναι πάρα πολύ μεγάλα για 
να υλοποιηθούν από έναν μόνο Δήμο και 
επομένως θα είναι απαραίτητο να 
συνδυαστούν οι προσπάθειες.  
 
Μια τέτοια ομαδοποίηση Δήμων όμως παίρνει 
χρόνο, δεδομένου ότι πρέπει να ληφθούν οι 
απαραίτητες πολιτικές και οργανωτικές 
αποφάσεις. Όμως συχνά, αυτή η επένδυση θα 
έχει επίδραση πέρα από τα στενά όρια της 
συγκεκριμένης πρωτοβουλίας, αφού μπορεί 
να αποτελέσει την απαρχή μιας 
μακροπρόθεσμης διαδημοτικής συνεργασίας 
και με άλλες περιοχές.  
 
Η χρηματοδότηση είναι λοιπόν δεδομένη. 
Αυτό που χρειαζόμαστε είναι ιδέες και 
οργάνωση, προκειμένου να την επενδύσουμε 
σοφά και αποτελεσματικά, και για αυτό 
ελπίζουμε να δούμε μια έντονη συμμετοχή εκ 
μέρους των Τοπικών Αρχών. 
 
Πολλοί Δήμοι της Ευρώπης έχουν επιλέξει να 
συμμετέχουν στο δίκτυο URBACT, το οποίο 
επιτρέπει τη μεταφορά εμπειρίας από 
προηγούμενα Ενσωματωμένα Προγράμματα 
Αστικής Αναγέννησης μεταξύ των Τοπικών 
Αρχών. 
 
Επιπλέον, το νέο πρόγραμμα JESSICA (Κοινή 
Ευρωπαϊκή Στήριξη για Βιώσιμες Επενδύσεις 
στις Αστικές Περιοχές), που η Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή έχει προωθήσει μαζί με την 
Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και την 
Τράπεζα Ανάπτυξης του Συμβουλίου της  

Ευρώπης, θα αποτελέσει ένα σημαντικό 
εργαλείο για την προώθηση βιώσιμων 
επενδύσεων σε αστικές πριοχές. 
 
Θα πρέπει να σας αναφέρω ότι το πρόγραμμα 
JESSICA παρέχει ένα πλαίσιο, το οποίο 
βασισμένο σε μια συμβολή από τα 
προγράμματα Αστικών Αναπτυξιακών 
Ταμείων, προσθέτει εξειδικευμένη εμπειρία, 
διευκολύνει την πρόσβαση σε επιπλέον 
πόρους, και διευκολύνει τις σχέσεις με τους 
υποστηρικτές των έργων, οδηγώντας εν τέλει 
σε νέες επενδύσεις. 

 
Αναβάθμιση της Ιστοσελίδας 
της Ένωσης Δήμων 
 
Στην προσπάθεια της Ένωσης Δήμων για 
αναβάθμιση της ενημέρωσης και της 
επικοινωνίας με τους Δήμους ιδιαίτερα δε με 
το ευρύτερο κοινό, ανανεώσαμε την 
ιστοσελίδα μας, η οποία είναι προσβάσιμη στο 
διαδίκτυο, στη γνωστή διεύθυνση: 
www.ucm.org.cy 
 
Σε σύγκριση με την παλαιά, η νέα ιστοσελίδα, 
εκτός από περισσότερες πληροφορίες σχετικά 
με την Ένωση Δήμων και τα μέλη της, 
παρέχει επίσης πρόσβαση σε: 

 
• Ενοποιημένους Νόμους που αφορούν την 

Τοπική Αυτοδιοίκηση. 
• Ανακοινώσεις και Δελτία Τύπου της 

Ένωσης Δήμων στα οποία θα προστεθούν 
σύντομα και ανακοινώσεις των Δήμων.  

• Το DVD της Ένωσης για τους Δήμους 
• Όλες τις νέες εκδόσεις της Ένωσης 

Δήμων (Δημοτικά Νέα, Φυλλάδια, 
Εκθέσεις κλπ). 

• Πολλές χρήσιμες διασυνδέσεις. 
• Χρήσιμα έντυπα (άδειες κλπ). 

 

 
 

Ήδη τα πρώτα σχόλια από τους χρήστες της 
νέας ιστοσελίδας είναι πολύ θετικά, γι’αυτό 
και θα καταβληθεί προσπάθεια για συνεχή 
ενημέρωση και αναβάθμισή της. 
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Δήμοι και Κοινωνικά Θέματα 

 
Πραγματοποιήθηκε πρόσφατα, η πρώτη 
συνεδρία του υπηρεσιακού δικτύου της 
Ένωσης Δήμων Κύπρου, για τα Κοινωνικά 
θέματα. 
 
Βασική διαπίστωση της συνεδρίας ήτο η 
ανάγκη για αλλαγή της κατεύθυνσης του 
Κυπριακού κράτους όσον αφορά την εμπλοκή 
των Τοπικών Αρχών στα κοινωνικά ζητήματα 
που αφορούν την Κυπριακή κοινωνία. 
 
Όπως τονίστηκε από όλους στη συνεδρία, οι 
Δήμοι της Κύπρου παρά τα περιορισμένα τους 
έσοδα σε αρκετές περιπτώσεις προχώρησαν 
στη δημιουργία και λειτουργία κοινωνικών 
προγραμμάτων, γιατί ένοιωθαν την ανάγκη 
επίλυσης κάποιων άμεσων και καυτών 
κοινωνικών προβλημάτων.  
 
Η ουσιαστική όμως εμπλοκή των Τοπικών 
Αρχών στα κοινωνικά θέματα, θα έρθει μόνο 
όταν το Κυπριακό κράτος στηρίξει οικονομικά 
την Τοπική Αυτοδιοίκηση, ώστε να μπορέσει 
με επαγγελματισμό, προγραμματισμό και 
μεθοδικότητα, να εμπλακεί πάνω σε μόνιμη 
βάση στην επίλυση των διαφόρων κοινωνικών 
προβλημάτων. 
 
Επισημάνθηκε επίσης ότι η ουσιαστική 
εμπλοκή της Τοπικής Αυτοδιοίκησης αποτελεί 
ένα βασικό παράγοντα της επιτυχίας των 
οποιονδήποτε προγραμμάτων που αφορούν 
την Κυπριακή Κοινωνία στον κοινωνικό τομέα.  

 
Σε όλα τα κοινωνικά θέματα, είτε αυτά 
ονομάζονται αντικοινωνική συμπεριφορά, 
ναρκωτικά, εξαρτησιογόνες ουσίες, νεολαία, 
γυναίκες, ηλικιωμένοι, ανάπηροι, άτομα με 
ειδικές ανάγκες, αλλοδαποί, βία στην 
οικογένεια, απασχόληση κ.λ.π., οι Τοπικές 
Κοινωνίες έχουν να διαδραματίσουν 
καθοριστικό ρόλο στην επίτευξη θετικών 
αποτελεσμάτων και το Κράτος θα πρέπει να 
περιοριστεί σε επιτελικό ρόλο. 
 

ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΝΕΑ 
 

Μηνιαίο Ενημερωτικό Δελτίο της 
Ένωσης Δήμων Κύπρου 

 
Υπεύθυνος Έκδοσης: Άθως Γερμανός  
Υπεύθυνος Ύλης: Φάνης Παντελογιάννης  
 
Συνδρομές και Επικοινωνία: 
 

http://www.ucm.org.cy/ 
  

Συμπληρωματική οικονομική 
ενίσχυση των Δήμων 
 
Το Προεδρείο της Ένωσης Δήμων έγινε δεκτό 
την 1η Σεπτεμβρίου 2006 από τον Πρόεδρο 
της Δημοκρατίας κ. Τάσσο Παπαδόπουλο, 
στην παρουσία των Υπουργών Οικονομικών 
και Εσωτερικών, και του ανακοινώθηκε η 
απόφαση της Κυβέρνησης για 
συμπληρωματική οικονομική ενίσχυση των 
Δήμων με την καταβολή του επιπλέον ποσού 
£5.000.000 ως τακτική χορηγία για το 2006. 
 
Όσον αφορά την ειδική χορηγία έναντι της 
κατάργησης της επαγγελματικής φορολογίας 
φυσικών προσώπων, σχετικά με την οποία η 
Κυβέρνηση είχε αποδεχτεί και συμφωνήσει 
ετήσια αύξηση 6%, ανακοινώθηκε ότι 
πρόκειται να δοθεί το οφειλόμενο ποσό της 
συμφωνηθείσας αύξησης για την τριετία 
2004-2006 αναδρομικά.  
 
Ένταξη Βουλγαρίας και 
Ρουμανίας στην Ε.Ε. 
 
Στην τελική έκθεση παρακολούθησής της, 
σχετικά με την ετοιμότητα της Βουλγαρίας και 
της Ρουμανίας να καταστούν μέλη της Ε.Ε., η 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή έκρινε ότι και οι δύο 
χώρες θα είναι σε θέση να ενταχθούν στην 
Ε.Ε. ως πλήρη μέλη, την 1η Ιανουαρίου 2007. 
  
Το Μάιο του 2006 η Επιτροπή είχε κρίνει ότι 
«η Βουλγαρία και η Ρουμανία θα είναι έτοιμες 
για ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση την 1η 
Ιανουαρίου 2007, υπό τον όρο ότι θα 
διευθετήσουν ορισμένα εκκρεμή θέματα».  
Για να αποφευχθούν ενδεχόμενοι κίνδυνοι, η 
Επιτροπή καθόρισε ορισμένα μέτρα, 
συνοδευτικά της ένταξης της Βουλγαρίας και 
της Ρουμανίας.  
 
Αποφασίστηκε λοιπόν να δημιουργηθεί ένας 
μηχανισμός συνεργασίας και εξακρίβωσης της 
προόδου στον τομέα της δικαστικής 
μεταρρύθμισης και της καταπολέμησης της 
διαφθοράς και του οργανωμένου εγκλήματος, 
ενώ παράλληλα εγκρίθηκε ένας ειδικός 
κανονισμός για τις γεωργικές δαπάνες και 
ελήφθησαν ολοκληρωμένα μέτρα για την 
αντιμετώπιση κινδύνων σε τομείς όπως η 
ασφάλεια των τροφίμων. 
 
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να 
επισκευθείτε την ιστοσελίδα: 
http://ec.europa.eu/enlargement/key_docum
ents/reports_sept_2006_en.htm  
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Τεύχος 13                                ΔΗΜΟΤΙΚΑ  ΝΕΑ                               10/2006 
  
Σχεδιασμός για τη Νέα 
Περιφερειακή Πολιτική 

 
Ενόψει της Νέας Περιφερειακής Πολιτικής έχει 
ετοιμαστεί από το Γραφείο Προγραμματισμού 
το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς 
(ΕΣΠΑ), μετά από διαβουλεύσεις με τα 
αρμόδια Υπουργεία και άλλους φορείς του 
ευρύτερου Δημόσιου Τομέα, μεταξύ των 
οποίων και την Ένωση Δήμων.  
 
Το ΕΣΠΑ συγκεντρώνει και αναλύει τις 
προτεραιότητες του κράτους με σκοπό την 
καλύτερη αξιοποίηση των πόρων που θα 
παραχωρηθούν από τα Διαρθρωτικά Ταμεία 
και το Ταμείο Συνοχής την περίοδο 2007 – 
2013. 
 
Η Ένωση Δήμων βρίσκεται σε συνεχή 
διαβούλευση με το Γραφείο Προγραμματισμού 
με σκοπό την ταύτιση όσο το δυνατό 
περισσοτέρων αναγκών των Δήμων με τις 
προτεραιότητες του κράτους.  
 
Το ΕΣΠΑ αποτελεί τη βάση για την ετοιμασία 
των επιμέρους αξόνων, μέτρων και δράσεων 
ή διαφορετικά των κριτηρίων και των 
χαρακτηριστικών στοιχείων από τα οποία θα 
πρέπει να διακρίνονται τα έργα που θα 
προταθούν και θα υλοποιηθούν μέσα στην 
επόμενη επταετία.  
 
Οι άξονες, τα μέτρα και οι δράσεις θα 
ενσωματωθούν στα «Επιχειρησιακά 
Προγράμματα», έγγραφα για καθοδήγηση των 
ενδιαφερομένων φορέων για εξασφάλιση 
κονδυλίων, τα οποία σύντομα αναμένεται να 
ετοιμαστούν από το Γραφείο 
Προγραμματισμού  
 
Η Ένωση Δήμων είναι παρούσα και σ’ αυτό το 
στάδιο της διαδικασίας αφού έχει 
επεξεργαστεί το ΕΣΠΑ, ετοίμασε απόψεις και 
ενημέρωσε τους Δήμους σχετικά, ζητώντας 
και τη δική τους άποψη. Στόχος είναι τα 
Επιχειρησιακά Προγράμματα να 
αντικατοπτρίζουν όσο το δυνατό περισσότερο 
τις ανάγκες των Δήμων για να μπορούν να 
χρηματοδοτήσουν κάποιες από τις πολλές 
τους ανάγκες από τα Διαρθρωτικά Ταμεία. 
 
Η Ένωση Δήμων συμμετέχει επίσης και στην 
Επιτροπή Προγραμματισμού, όπου θα έχει την 
ευκαιρία τόσο να ενημερωθεί για την εξέλιξη 
της διαδικασίας όσο και για να εκφράσει τις 
απόψεις της. Η Επιτροπή Προγραμματισμού 
αναμένεται να έχει την πρώτη της συνάντηση 
τον Οκτώβριο.  

Eπικοινωνία με τη Γραμματεία 
της Ένωσης Δήμων Κύπρου 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  

Άθως Γερμανός 
Τηλ.: 22 445170, germanos@ucm.org.cy 

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ / ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ 

• Χρίστος Χατζηγιάγκου  
Νομικός Βοηθός / Βοηθός Γραμματέας 
Τηλ.: 22 445231, hadjiyiangou@ucm.org.cy 

• Σωτηρία Κοκκίνου  
Λειτουργός Ένωσης Δήμων 
Τηλ.: 22 445233, kokkinou@ucm.org.cy 

• Κάλια Μαρτίδη  
Λειτουργός Ένωσης Δήμων 
Τηλ.: 22 445232, martides@ucm.org.cy 

• Γιαννάκης Χατζηδημητρίου  
Λειτουργός Ένωσης Δήμων 
Τηλ.: 22 445234, hadjidemetriou@ucm.org.cy 

• Έλενα Χαραλάμπους  
Λειτουργός Ένωσης Δήμων 
Τηλ.: 22 445235, charalambous@ucm.org.cy 

• Δέσποινα Παντελίδου 
Λειτουργός Ένωσης Δήμων 
Τηλ.: 22 445239, pantelidou@ucm.org.cy 

• Φανούριος Παντελογιάννης 
Υπεύθυνος Γραφείου Βρυξελλών  
Τηλ.: 003225005687, fp@ucm.org.cy 

• Ροζμαρί Στρεβινιώτη 
Συντονίστρια της Κυπριακής Αντιπροσωπείας 
στην Επιτροπή των Περιφερειών 
Τηλ.: 003227357794, rs@ucm.org.cy  

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ / ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ 

• Μαρία Μελετίου 
Λειτουργός Γραμματειακών και Λογιστικών 
Υπηρεσιών  
Τηλ.: 22 445236, meletiou@ucm.org.cy 

• Εύη Σώζου  
Βοηθός Γραμματειακός Λειτουργός 
Τηλ.: 22 445170, sozou@ucm.org.cy 

• Έλενα Κυριάκου  
Βοηθός Γραμματειακός Λειτουργός  
Τηλ.: 22 445238, kyriacou@ucm.org.cy 

• Τασούλλα Μαραθοβουνιώτου  
Βοηθός Γραμματειακός Λειτουργός 
Τηλ.: 22 445240, tgeorgiou@ucm.org.cy 

• Νεκτάριος Μαυρουδής  
Βοηθός Γραφείου 
Τηλ.:22 445237 
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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 
Νέο  http://www.ucm.org.cy/  Νέο              
 
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/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  

   
 

 

 
 

http://www.ucm.org.cy 
 

Η νέα ιστοσελίδα της Ένωσης Δήμων  
 


