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ΝΕΑ ΕΔΡΑ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΒΡΥΞΕΛΛΩΝ  

ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΔΗΜΩΝ ΚΥΠΡΟΥ  
 
Δύο χρόνια μετά την εγκατάσταση του 
Γραφείου της Ένωσης Δήμων στις Βρυξέλλες, 
πραγματοποιείται η μετεγκατάστασή του στη 
νέα του έδρα. 
 
Από τις 2 Απριλίου, το Γραφείο της Ένωσης 
Δήμων, μαζί με τα Γραφεία Εθνικών Ενώσεων 
των περισσότερων από τα κράτη μέλη της 
ΕΕ, τον οργανισμό Eurocities και το 
Συμβούλιο των Ευρωπαϊκών Δήμων και 
Περιφερειών αποκτούν νέα διεύθυνση.  
 
Το γεγονός αυτό θα διευκολύνει τη 
συνεργασία μεταξύ τους, ενώ θα ενισχύσει 
και την παρουσία των Τοπικών Αρχών από τις 
συμμετέχουσες Εθνικές Ενώσεις και 
οργανισμούς στις Βρυξέλλες.      
 

 
 

Όπως και μέχρι σήμερα, η νέα έδρα του 
Γραφείου Βρυξελλών βρίσκεται σε κεντρικό 
σημείο της πόλης, δίπλα στο αποκαλούμενο 
«Ευρωπαϊκό Τρίγωνο» των Βρυξελλών.  

 
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΥΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 
ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 
ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ 

 
Πραγματοποιούνται σε συνεργασία με την Επιτροπή των Περιφερειών της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης την Πέμπτη 12 Απριλίου 2007 στο Διεθνές Συνεδριακό Κέντρο, δύο Σεμινάρια για 
δύο θέματα που αφορούν και ενδιαφέρουν την Τοπική Αυτοδιοίκηση αλλά και τον ευρύτερο 
Δημόσιο Τομέα. Τα δύο Σεμινάρια εντάσσονται στο πλαίσιο της υλοποίησης της Συμφωνίας 
Συνεργασίας μεταξύ της Ένωσης Δήμων και της Επιτροπής των Περιφερειών που 
υπογράφηκε το έτος 2006 και ανανεώθηκε τον Ιανουάριο 2007. 
 
Στο πρώτο Σεμινάριο με θέμα «Συμμετοχική Δημοκρατία» θα μιλήσει ο κ. Peter Straub, 
μέλος της Επιτροπής των Περιφερειών της Ευρωπαϊκής Ενωσης, Πρόεδρος του Κοινοβουλίου 
του Γερμανικού Κρατιδίου Baden-Württemberg και πρώην Πρόεδρος της Επιτροπής των 
Περιφερειών και ο κ. Jacques Kemp, Εκπρόσωπος του Εκτελεστικού Οργανισμού 
Εκπαίδευσης, Οπτικοακουστικών Μέσων και Πολιτισμού της Ευρωπαϊκής Ενωσης, Διεύθυνση 
Ιθαγένειας που διαχειρίζεται το αντίστοιχο Ευρωπαϊκό πρόγραμμα, στο οποίο 
περιλαμβάνονται και χρηματοδοτήσεις για σκοπούς Αδελφοποιήσεων Δήμων. Το πρώτο αυτό 
Σεμινάριο αναμένεται να διαρκέσει από τις 09.00 μέχρι 11.00.  
 
Στo δεύτερο Σεμινάριο με θέμα «Συμπράξεις Δημόσιου – Ιδιωτικού Τομέα» θα μιλήσουν η κα 
Catarina Segersten-Larsson και ο κ. Jean Louis Destans μέλη της Επιτροπής των 
Περιφερειών. Το Σεμινάριο αναμένεται να διαρκέσει από τις 11.00 μέχρι τις 13.30  

 
Τα δύο Σεμινάρια θα γίνουν το ένα μετά το άλλο στον ίδιο χώρο, γεγονός που διευκολύνει τη 
συμμετοχή και στα δύο Σεμινάρια. Οσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν μπορούν να το πράξουν 
αποστέλλοντας στην Ενωση Δήμων το ειδικό έντυπο συμμετοχής που μπορούν να 
προμηθευτούν από τα Γραφεία της Ενωσης Δήμων. 
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Διαρθρωτικά Ταμεία – Ταμείο 
Συνοχής και Εκτίμηση των 
Επιπτώσεων στο Περιβάλλον 
 
Πραγματοποιήθηκε στις 23 Μαρτίου 2007 
ημερίδα για ενημέρωση για το πιο πάνω θέμα. 
Στην ημερίδα αυτή προσκλήθηκαν ειδικά για 
να παρουσιάσουν το θέμα και να απαντήσουν 
σε σχετικές ερωτήσεις ο Προϊστάμενος της 
Διοικητικής Μονάδας «Πολιτικής Συνοχής και 
Εκτιμήσεις Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων» της 
Γενικής Διεύθυνσης Περιβάλλοντος, κ. 
Γιώργος Κρεμλής, και η Υπεύθυνη για την 
Κύπρο, κα. Ιουλία Μωραϊτου. Τα θέματα που 
καλύφθηκαν ήταν:  

 

• Η διαδικασία ενσωμάτωσης του 
περιβάλλοντος στον προγραμματισμό για 
την αξιοποίηση πόρων από τα Διαρθρωτικά 
Ταμεία, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο 
Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό 
Ταμείο Αλιείας και η δημιουργία 
περισσότερων περιβαλλοντικών συνεργιών. 

  

• Η Οδηγία για τη Στρατηγική 
Περιβαλλοντική Εκτίμηση Επιπτώσεων (SEA 
Directive) για τα Επιχειρησιακά 
Προγράμματα (ΕΠ) και τα Ευρωπαϊκά 
Προγράμματα Εδαφικής Συνεργασίας. 

 

• Η πολιτική συνοχής και το περιβάλλον, και 
οι Οδηγίες της Ε.Ε. για την Εκτίμηση των 
Επιπτώσεων στο Περιβάλλον από έργα 
(Environmental Impact Assessment-EIA) 
και από Σχέδια/Προγράμματα (Strategic 
Environmental Assessment-SEA). 

 

• Η ορθή μεταφορά του Ευρωπαϊκού 
κεκτημένου όσον αφορά τις Οδηγίες EIA 
και SEA και άλλες Περιβαλλοντικές 
Οδηγίες. 

 

• Το Δίκτυο «ΦΥΣΗ 2000» και η εφαρμογή 
των προβλεπόμενων δράσεων μέσα στα ΕΠ. 

 

• Η δημιουργία διοικητικής υποδομής για την 
απορρόφηση των κοινοτικών 
χρηματοδοτικών εργαλείων, και η 
περιβαλλοντική Κατάρτιση και Επιμόρφωση 
Λειτουργών και Αυτοδιοίκησης.  

 
Ο κ. Κρεμλής ανάφερε ότι στόχος είναι να 
δημιουργηθούν οι αναγκαίες υποδομές όπως 
προβλέπονται μέσα από διάφορες σχετικές 

Οδηγίες της Ε.Ε. ενώ πρέπει να εξασφαλίζεται 
ότι στην υλοποίησή τους εφαρμόζονται και οι 
αντίστοιχες Περιβαλλοντικές Οδηγίες. 
 
Παράλληλα, τόνισε την ανάγκη για 
περισσότερες περιβαλλοντικές δράσεις μέσα 
από τα ΕΠ που ετοίμασε το Γραφείο 
Προγραμματισμού, λαμβάνοντας ιδιαίτερα 
υπόψη την αυξημένη σημασία που δίδεται 
στον τομέα της κλιματικής αλλαγής και τις 
υποχρεώσεις από το Πρωτόκολλο του Κυότο, 
την ορθολογική διαχείριση των περιοχών του 
Δικτύου «ΦΥΣΗ 2000», την εισαγωγή 
κινήτρων για αξιοποίηση Συμπράξεων 
Ιδιωτικού και Δημόσιου Τομέα (PPP), και 
τέλος την ολοκλήρωση του σχεδιασμού και 
της υλοποίησης της Στρατηγικής Αειφόρου 
Ανάπτυξης για την Κύπρο.  
 
Τέλος διευκρινίστηκε ότι τελική έγκριση για τα 
Στρατηγικά Σχέδια και ΕΠ αναμένεται το 
Σεπτέμβριο 2007.   
 

Εισαγωγή του ευρώ  
την 1η Ιανουαρίου 2008 

 
H Ολομέλεια της Βουλής των Αντιπροσώπων 
ψήφισε σε νόμους τα τέσσερα νομοσχέδια με 
τα οποία δημιουργείται το νομοθετικό πλαίσιο 
για την ένταξη της Κύπρου στην Ευρωζώνη, 
με στοχευμένη ημερομηνία την 1η Ιανουαρίου 
2008. 
 
Οι τέσσερις νόμοι είναι: ο 
Περί υιοθέτησης του Ευρώ 
Νόμος του 2007, ο Περί 
Κεντρικής Τράπεζας της 
Κύπρου (Τροποποιητικός) 
Νόμος του 2006, ο Περί Νομικών Προσώπων 
Δημοσίου Δικαίου (έλεγχος λογαριασμών) 
(Τροποποιητικός) Νόμος του 2007 και ο Περί 
Καταθέσεως Στοιχείων και Πληροφοριών στο 
Γενικό Ελεγκτή της Δημοκρατίας 
(Τροποποιητικός) Νόμος του 2007. 
 
Με την ψήφιση του περί Υιοθέτησης του Ευρώ 
Νόμου του 2007 παρέχεται το πλαίσιο για την 
επιτυχή μετάβαση από την κυπριακή λίρα στο 
ευρώ.  
 
Με άλλα λόγια, ο Νόμος ρυθμίζει βασικές 
πρόνοιες όπως είναι η διπλή αναγραφή τιμών 
στα προϊόντα, η λειτουργία των 
Eυρωπαρατηρητηρίων, η μετατροπή του 
μετοχικού κεφαλαίου, καθώς και άλλες 
πρόνοιες που αφορούν, μεταξύ άλλων, τη 
φυσική εισαγωγή τραπεζογραμματίων και 
κερμάτων ευρώ. 

 2 



Τεύχος 19                                ΔΗΜΟΤΙΚΑ  ΝΕΑ                               03/2007
  
 

Εορταστικές εκδηλώσεις για 
τα 50 χρόνια της Ε.Ε. 
 
«Στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
υλοποιούμε τα κοινά μας ιδανικά», αναφέρει η 
δήλωση του Βερολίνου, την οποία υπέγραψαν 
οι Ευρωπαίοι ηγέτες που συναντήθηκαν στο 
Βερολίνο για την 50η επέτειο της Συνθήκης 
της Ρώμης (25 Μαρτίου 1957). 
 

 
Η δήλωση του Βερολίνου τονίζει εκ νέου 
ορισμένες κοινές ευρωπαϊκές αξίες, όπως ο 
σεβασμός της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, η 
ευρύτητα αντιλήψεων, η αλληλεγγύη και οι 
ίσες ευκαιρίες.  
 
Υπογραμμίζει επίσης το ρόλο της κοινής 
αγοράς και του ευρώ που έχουν βοηθήσει την 
Ένωση να σφυρηλατήσει οικονομικούς 
δεσμούς και να διατηρήσει την 
ανταγωνιστικότητά της στο πλαίσιο της 
παγκοσμιοποίησης. 
 
Η δήλωση υπενθυμίζει ότι «το ευρωπαϊκό 
ιδεώδες συνδυάζει την οικονομική επιτυχία με 
την κοινωνική ευθύνη» και αντιπαραθέτει 
στον πόλεμο και τη διάσπαση που 
κυριαρχούσαν πριν από τη δημιουργία της ΕΕ, 
τη σταθερότητα και την οικονομική ανάπτυξη 
που χαίρονται σήμερα οι πολίτες της. 
 
Παράλληλα με τη διάσκεψη του Βερολίνου 
έλαβε χώρα και η Πανηγυρική Σύνοδος 
Ολομέλειας της Επιτροπής των Περιφερειών 
στη Ρώμη, στην οποία παρέστησαν 
περισσότεροι από 600 εκπρόσωποι από το 
εθνικό, το περιφερειακό και το τοπικό 
επίπεδο, καθώς και νέοι πολιτικοί. 
 
Kατά τη διάρκεια αυτής της τελετής 
υιοθετήθηκε και η «Διακήρυξη της Επιτροπής 
των Περιφερειών για την Ευρώπη», η οποία 
απευθύνει έκκληση προς τους αρχηγούς 
κρατών και κυβερνήσεων για ολοκλήρωση της 
εσωτερικής αγοράς σε πνεύμα βιώσιμης 
ανάπτυξης, ισοτιμίας και κατάργησης των 
αποκλεισμών, με αυξημένη συνοχή 
προκειμένου να αντιμετωπιστούν καλύτερα οι 
προκλήσεις της παγκοσμιοποίησης και 
μεγαλύτερη αναγνώριση των πλεονεκτημάτων 
της αποκέντρωσης. 

Στη Ρώμη πραγματοποιήθηκε επίσης το 
Ευρωπαϊκό Φόρουμ για τους νέους. Το 
Φόρουμ μάλιστα πραγματοποιήθηκε στο 
Campidoglio, το ίδιο κτίριο στο οποίο πριν από 
50 χρόνια υπογράφηκε η συνθήκη της Ρώμης 
από τα έξι ιδρυτικά κράτη μέλη της ΕΕ 
(Ιταλία, Γερμανία, Γαλλία, Λουξεμβούργο, 
Βέλγιο και Κάτω Χώρες). 
 
Τέλος, οι χώρες της ζώνης ευρώ εξέδωσαν 
κοινό αναμνηστικό κέρμα 2€. Το κέρμα 
απεικονίζει ένα ανοικτό βιβλίο -τη Συνθήκη– 
με φόντο το πλακόστρωτο της Piazza del 
Campidoglio στη Ρώμη, όπου υπεγράφη η 
Συνθήκη το 1957. Το πλακόστρωτο της 
περίφημης Piazza σχεδιάστηκε από τον 
Μιχαήλ Άγγελο.  

 
 

Είναι η πρώτη φορά που όλες οι χώρες της 
ζώνης ευρώ θα εκδώσουν κέρμα των 2€ με το 
ίδιο σχέδιο για να εορτάσουν το ίδιο γεγονός. 
Είναι συνεπώς η πρώτη φορά που θα 
κυκλοφορήσει σε ολόκληρη τη ζώνη ευρώ ένα 
κέρμα των 2€ με κοινό σχέδιο και στις δύο 
όψεις. Συνολικά, οι 13 χώρες της ζώνης ευρώ 
θα εκδώσουν περίπου 90 εκατομμύρια 
κέρματα των 2€.  
 
Η Κύπρος, η Ουγγαρία και η Ρουμανία θα 
εκδώσουν επίσης κέρμα στο εθνικό τους 
νόμισμα, χρησιμοποιώντας το ίδιο βασικό 
σχέδιο, για να τιμήσουν την επέτειο. 
 
Από το 2004, έχουν εκδοθεί ορισμένα 
αναμνηστικά κέρματα από μεμονωμένες 
χώρες. Η Ελλάδα εγκαινίασε αυτή τη 
διαδικασία με την ευκαιρία των Ολυμπιακών 
Αγώνων του 2004. Η Ισπανία εξέδωσε κέρμα 
το 2005 για να εορτάσει την 400η επέτειο της 
πρώτης έκδοσης του Δον Κιχώτη de La 
Mancha και η Φινλανδία εξέδωσε ένα κέρμα 
το 2006 για την 100η επέτειο του δικαιώματος 
καθολικής ψήφου για τους άνδρες όσο και για 
τις γυναίκες.  Για περισσότερες πληροφορίες: 
http://ec.europa.eu/economy_finance/euro/no
tes_and_coins/commemorative_coins_en.htm
 
Περισσότερες πληροφορίες για τους 
εορτασμούς της 50ης επετείου της ΕΕ μπορείτε 
να βρείτε στη σελίδα: http://50.europa.eu
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H ευρωπαϊκή πολιτική για τον 
τουρισμό  
 
Τα μέλη της επιτροπής για την Ανάπτυξη της 
Επιτροπής των Περιφερειών (ΕτΠ) υιοθέτησαν 
πρόσφατα διακήρυξη με την οποία χαιρετίζουν 
την ανακοίνωση της Επιτροπής «Η 
ανανεωμένη πολιτική της ΕΕ για τον 
τουρισμό». 
 
Στη διακήρυξη της ΕτΠ επισημαίνεται ο ρόλος 
των τοπικών και περιφερειακών αρχών για 
την προώθηση του βιώσιμου τουρισμού και 
υπογραμμίζεται η σημασία των ορθών 
πρακτικών που προκύπτουν χάρη στη στενή 
συνεργασία μεταξύ ευρωπαϊκών περιφερειών. 
 
Η ΕτΠ ζητά την ανάπτυξη συγκεκριμένων 
δράσεων για την ενίσχυση της τεχνολογικής 
καινοτομίας στον τουριστικό κλάδο και τη 
χρήση των τεχνολογιών των πληροφοριών 
και των επικοινωνιών από τις τουριστικές 
ΜΜΕ, καθώς και την ανάπτυξη δράσεων για 
την υποστήριξη των κέντρων έρευνας και 
καινοτομίας που ειδικεύονται στον τουρισμό. 
 
Επισημαίνει, επίσης, το ρόλο των ΜΜΕ στην 
τουριστική οικονομία και φρονεί ότι οι 
ευρωπαϊκές πολιτικές πρέπει να έχουν ως 
πρωταρχικό στόχο την αύξηση της 
ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων αυτών. 
 
Οι ευρωπαϊκοί τουριστικοί προορισμοί πρέπει 
να στραφούν προς ένα κοινωνικά και 
περιβαλλοντικά βιώσιμο πρότυπο, ως 
μοναδική λύση για την παρουσία τους στην 
αγορά και ως εγγύηση της 
ανταγωνιστικότητάς τους έναντι άλλων.  
 
Οι δημόσιες αρχές, οι τουριστικές 
επιχειρήσεις, τα συνδικάτα, οι πολίτες, οι 
οργανώσεις προστασίας του περιβάλλοντος 
και διαφύλαξης της πολιτιστικής κληρονομιάς 
πρέπει να συνεργάζονται στενά για τη 
διαδικασία αυτήν και να υποστηρίζουν την 
κατάρτιση μιας Ευρωπαϊκής Ατζέντας για τον 
τουρισμό. 
 
Τέλος, στη διακήρυξη επισημαίνεται η 
σημασία του τουριστικού τομέα για την 
ενεργό καταπολέμηση της κλιματικής 
αλλαγής, και ιδιαίτερα μέσω της μείωσης της 
κατανάλωσης ενέργειας για παράδειγμα με 
την ενθάρρυνση της χρήσης ενεργειακά πιο 
αποδοτικών τεχνικών και εναλλακτικών 
καυσίμων και με την υιοθέτηση, όπου αυτό 
είναι δυνατόν, πιο βιώσιμων τρόπων 
μεταφοράς. 

Πολιτική της Ε.Ε. στον τομέα 
των υδάτων  
 
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε πρόσφατα 
έκθεση για τις επιδόσεις των κρατών μελών 
της ΕΕ στην εφαρμογή της οδηγίας-πλαισίου 
για τα ύδατα 2000/60/ΕΚ, στόχο της οποίας 
αποτελεί η επίτευξη μέχρι το 2015 καλής 
ποιότητας όλων των υδάτων της Ένωσης. 
 
Η έκθεση αποτελεί ανασκόπηση της μέχρι 
τώρα προόδου των κρατών μελών στην 
προσαρμογή της οικείας νομοθεσίας και στη 
διαμόρφωση των δομών που απαιτούνται για 
την καλή διαχείριση των υδάτων. 

 

 
 
Ενώ τα συμπεράσματα της έκθεσης είναι 
αμφίσημα, είναι σαφές ότι τα κράτη μέλη 
πρέπει να δραστηριοποιηθούν περισσότερο για 
να επιτύχουν το στόχο της οδηγίας. 
Εντούτοις, η Επιτροπή έχει την πεποίθηση ότι 
είναι δυνατή η επίτευξη του εν λόγω στόχου 
μέχρι το 2015.  
 
Επίσης, η Επιτροπή δρομολόγησε στο τέλος 
Μαρτίου το Σύστημα Πληροφοριών για τα 
Ύδατα στην Ευρώπη (WISE), μία δικτυακή 
πύλη (http://water.europa.eu/) που 
αναπτύχθηκε σε συνεργασία με τον 
Ευρωπαϊκό Οργανισμό Περιβάλλοντος και η 
οποία συγκεντρώνει ευρύ φάσμα δεδομένων 
σχετικά με τα ύδατα από ολόκληρη την ΕΕ. 
 

 
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/
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Τεύχος 19                                ΔΗΜΟΤΙΚΑ  ΝΕΑ                               03/2007
  
Ευρωπαϊκή Ιστοσελίδα 
προειδοποίησης για ακραία 
καιρικά φαινόμενα  
 
Οι εθνικές μετεωρολογικές υπηρεσίες της ΕΕ 
παρουσίασαν πρόσφατα την διαδικτυακή 
υπηρεσία www.meteoalarm.eu που 
προειδοποεί για ακραία καιρικά φαινόμενα σε 
όλη την ήπειρο και μπορεί να αποδειχθεί 
εξαιρετικά χρήσιμη για τον καθημερινό 
προγραμματισμό των Δήμων (καθαρισμός 
φρεατίων κλπ).  
 
Η υπηρεσία συγκεντρώνει σε μια κεντρική 
πηγή πληροφορίες για πλημμύρες, καταιγίδες, 
θύελλες, καύσωνες και άλλες απειλές από τον 
καιρό σε κάθε περιοχή της Ευρώπης και θα 
εκδίδει επίσης προειδοποιήσεις 24 και 48 
ωρών για κίνδυνο ακραίου ψύχος, ομίχλες, 
πυρκαγιές και φαινόμενα που επηρεάζουν τις 
ακτές όπως μεγάλα κύματα ή ακραίες 
παλίρροιες. 
 

 
 
Τα διαφορετικά επίπεδα κινδύνου 
απεικονίζονται με χρώματα, με το πράσινο να 
σημαίνει ότι δεν υπάρχει κίνδυνος και το 
κόκκινο να αντιστοιχεί σε «ιδιαίτερα έντονα», 
επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα. 
 

Το μηνιαίο ενημερωτικό δελτίο της 
Ένωσης Δήμων Κύπρου εκδίδεται μόνο 
σε ηλεκτρονική μορφή. Εάν μέχρι τώρα 
δεν έχετε προσθέσει την ηλεκτρονική 
σας διεύθυνση στη λίστα παραληπτών 
των ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΝΕΩΝ, μπορείτε να το 

κάνετε μέσω της ιστοσελίδας: 
http://www.ucm.org.cy/GR/Documen
ts/Document_List.aspx?DocumentCate

goryCode=01   
  

Ανανεωμένο εγχειρίδιο για τη 
διασυνοριακή συνεργασία 
 
Η νέα έκδοση του 
εγχειριδίου διασυνοριακής 
συνεργασίας διατίθεται 
πλέον από το Συμβούλιο της 
Ευρώπης.  
 
Το εγχειρίδιο, που εκδόθηκε για πρώτη φορά 
το 1995, έχει ενημερωθεί και εξετάζει 
τρέχουσες πτυχές της διασυνοριακής 
συνεργασίας, εντοπίζει τις σχετικές νομικές 
πράξεις, τους τομείς δράσης και τα κύρια 
στάδια.  
 
Επίσης, εξετάζει τον μελλοντικό ρόλο των 
διαφόρων επιπέδων διακυβέρνησης στη 
διασυνοριακή συνεργασία και παρουσιάζει 
πρακτικά παραδείγματα και μοντέλα. 
 
Το εγχειρίδιο διατίθεται από την ιστοσελίδα: 
http://www.coe.int/t/E/Legal_Affairs/Local_a
nd_Regional_Democracy/Documentation/Libr
ary/Transfrontier_Cooperation/default.asp   
 

«Διασύνδεση τοπικών 
φορέων» 
 
Η πρωτοβουλία «Διασύνδεση τοπικών 
φορέων» (Linking Local Actors) ξεκίνησε τον 
Ιανουάριο του 2006, με την υποστήριξη της 
Γενικής Διεύθυνσης Απασχόλησης, 
Κοινωνικών Υποθέσεων και Ισότητας 
Ευκαιριών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.  
 
Αποτελεί ένα μηχανισμό δικτύωσης και 
συνεργασίας μεταξύ της Επιτροπής και των 
τοπικών φορέων οικονομικής ανάπτυξης και 
απασχόλησης καθώς και διευκόλυνσης για την 
αναζήτηση κεφαλαίων και συνεργατών και 
την προώθηση των καλών πρακτικών. 
 
Η ιστοσελίδα της πρωτοβουλίας είναι πλέον 
διαθέσιμη σε 20 γλώσσες στη διεύθυνση: 
http://ec.europa.eu/local_actors. 
 

Ιστοσελίδα Αστικών Γνώσεων 
 
Το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Αστικών Γνώσεων 
(European Urban Knowledge Network/EUKN) 
δημιούργησε τη δικτυακή πύλη 
http://www.eukn.org/eukn, η οποία 
προσφέρει πρόσβαση σε πληθώρα 
πληροφοριών, χρήσιμων για την ανάπτυξη 
των πόλεων και των περιφερειών. 
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ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΕΠΑΦΕΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ 
  

• Ένωση Δήμων Κύπρου 
Τηλ: +357 22 445170 
Φαξ: +357 22 677230 
e-mail: endeky@cytanet.com.cy
http://www.ucm.org.cy/                 
 
Γραφείο Βρυξελλών 
Τηλ: +32 2 213 8110 Νέο 
Φαξ: +32 2 213 8111 Νέο 
e-mail: brussels@ucm.org.cy

 
• Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου της 
Κυπριακής Δημοκρατίας 
http://www.cyprus.gov.cy  

 
• Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Κύπρου στην ΕΕ 
Τηλ: +32 2 735 9015 / 2 741 6745 
Φαξ: +32 2 735 7948 
e-mail: be.cydelegation.eu@mfa.gov.cy  

 
• Συμβούλιο Δήμων και Περιφερειών της 
Ευρώπης. 
Τηλ:  + 33 1 44 50 59 59 
Φαξ: + 33 1 44 50 59 60 
 
Γραφείο Βρυξελλών  
Τηλ:  + 32 2 511 74 77 
Φαξ: + 32 2 511 09 49 
E-mail : cemr@ccre.org
http://www.ccre.org/  

 
• Κονγκρέσσο των Τοπικών και 
Περιφερειακών Αρχών του Συμβουλίου της 
Ευρώπης 
Τηλ: +33 3 88 41 20 00 
http://www.coe.int/t/Congress/default_en.asp  
 

• Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
   http://europa.eu/index_el.htm
 
• Αντιπροσωπεία της Ευρ. Επιτροπής στην 
Κύπρο 
Τηλ: +357 22817770  
Φαξ: +357 22768926 
e- mail: press-rep-cyprus@cec.eu.int 
http://www.delcyp.cec.eu.int/gr/index.html  

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

   http://www.cor.europa.eu/el/index.htm  
 

• Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
http://www.europarl.europa.eu/
 
Γραφεία Κύπρου 
Τηλ: +357 22 46 06 94 
Φαξ: +357 22 76 77 33 
e-mail: epnicosia@europarl.eu.int
http://www.europarl.europa.eu/nicosia/  

• Νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
http://eur-lex.europa.eu/el/index.htm  

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

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

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

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

• Το Δελτίο της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
http://europa.eu/bulletin/el/welcome.htm  

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

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

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

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

• Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος 
http://ec.europa.eu/dgs/environment/index_el.htm  

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

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

• Αναζήτηση προσφορών ΕΕ 
http://ec.europa.eu/comm/europeaid/cgi/fr
ame12.pl  

• Αδελφοποιήσεις Πόλεων 
http://ec.europa.eu/towntwinning/index_el.html  

• Ιστορία των Ευρωκυπριακών σχέσεων 
http://ec.europa.eu/comm/enlargement/arc
h_countries/cyprus/index.htm  

• Ενταξιακή πορεία της Τουρκίας 
http://ec.europa.eu/comm/enlargement/tur
key/index.htm  

• Ευρωμεσογειακή συνεργασία - MEDA 
http://ec.europa.eu/comm/external_relatio
ns/euromed/meda.htm  

  
 

 

 
 

http://www.ucm.org.cy
 

Η ιστοσελίδα της Ένωσης Δήμων   
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