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ΈΝΑΡΞΗ ΤΟΥ ΔΙΑΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ INTERREG IVC 2007-2013
Το
νέο
Πρόγραμμα
Διαπεριφερειακής
Συνεργασίας INTERREG IVC 2007-13, που
εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις
11 Σεπτεμβρίου, εγκαινιάστηκε επίσημα στο
Διαπεριφερειακό Φόρουμ για τη Συνεργασία,
στη
Λισσαβόνα,
το
διάστημα
20-21
Σεπτεμβρίου.
Το νέο πρόγραμμα (με την ονομασία
«Interreg IVC») θα χρηματοδοτηθεί με 321
εκατ. € για την περίοδο 2007-13 και θα
καλύψει και τα 27 κράτη μέλη μαζί με τη
Νορβηγία και την Ελβετία.
Στόχος του προγράμματος είναι να παράσχει
ένα πλαίσιο για την ανταλλαγή εμπειριών
ανάμεσα σε περιφερειακούς και τοπικούς
φορείς από τις διάφορες χώρες σχετικά με τις
κοινές προκλήσεις σε τομείς όπως η
παγκοσμιοποίηση, οι δημογραφικές αλλαγές,
ο ενεργειακός εφοδιασμός και οι κλιματικές
αλλαγές.
Το πρόγραμμα συγκροτείται γύρω από τις
ακόλουθες δύο θεματικές προτεραιότητες που

συνεισφέρουν στην ευρωπαϊκή στρατηγική
για την ανάπτυξη, τις θέσεις απασχόλησης και
τη βιώσιμη ανάπτυξη:
Προτεραιότητα 1: αφορά την καινοτομία και
την οικονομία της γνώσης, με αντικείμενο
κυρίως την καινοτομία, την έρευνα και την
ανάπτυξη τεχνολογίας, το επιχειρηματικό
πνεύμα και τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις
(ΜΜΕ), την κοινωνία της πληροφορίας, την
απασχόληση, το ανθρώπινο κεφάλαιο και την
παιδεία.
Προτεραιότητα
2:
επικεντρώνεται στο
περιβάλλον και στην πρόληψη κινδύνου, και
αφορά
κυρίως
τους
φυσικούς
και
τεχνολογικούς κινδύνους, τη διαχείριση
υδάτων, (συνέχεια στη σελίδα 2)

Σημαντικές Ευρωπαϊκές Εκδηλώσεις Δεκεμβρίου:
01/12/07: Παγκόσμια Ημέρα κατά του AIDS: http://www.unaids.org/en/
02-03/12/07: Διάσκεψη Υπουργών για την e-Inclusion: http://www.eu2007.pt/
03/12/07: Παγκόσμια Ημέρα για τα ΑΜΕΑ: http://www.un.org
04-06/12/07: Εβδομάδα Ενημέρωσης για τα ΑΜΕΑ: http://www.europarl.europa.eu/
04-05/12/07: Συνέδριο για την ισότητα ευκαιριών: http://www.eurocities.org/main.php
05-06/12/07: AER Training Academy: http://www.a-e-r.org/
06-08/12/07: ENERGAÏA, έκθεση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας: http://www.energaia-expo.com/
07/12/07: Διεθνές Συμπόσιο για τον Πολιτισμό στις Πόλεις: http://eesc.europa.eu/index_en.asp
10-13/12/07: Ολομέλεια Ευρ. Κοινοβουλίου – Στρασβούργο: http://www.europarl.europa.eu/
10-11/12/07: Ημερίδα για θέματα υδάτων στη Μεσόγειο: http://www.osce.org/item/27369.htm
12/12/07: Υπογραφή του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων από την Ε.Ε.: http://www.eu2007.pt/
13/12/07: Υπογραφή της Αναθεωρητικής Συνθήκης της Λισσαβόνας: http://www.eu2007.pt/
13-14/12/07: Σύνοδος Ευρωπαϊκού Συμβουλίου: http://ue.eu.int/
21-22/12/07: Τελετή διεύρυνσης των συνόρων Schengen: http://www.eu2007.pt/

Τεύχος 26

ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΝΕΑ

ΈΝΑΡΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
INTERREG IVC 2007-2013
(συνέχεια από τη σελίδα 1) την πρόληψη
και τη διαχείριση των αποβλήτων, τη
βιοποικιλότητα και τη διατήρηση της φυσικής
κληρονομιάς, την ενέργεια και τις βιώσιμες
μεταφορές, την πολιτιστική κληρονομιά και το
τοπίο.
Το νέο πρόγραμμα αποτελεί ένα από τα κύρια
μέσα της νέας πρωτοβουλίας της ΕΕ με τίτλο
«Περιφέρειες για την Οικονομική Αλλαγή»
(http://ec.europa.eu/regional_policy/coopera
tion/interregional/ecochange/index_en.cfm),
η οποία αποσκοπεί στην υποστήριξη των
περιφερειακών και αστικών δικτύων, στον
προσδιορισμό και την προαγωγή των ορθών
πρακτικών, στον οικονομικό εκσυγχρονισμό
και στη διάδοση των ορθότερων πρακτικών σε
όλες τις περιφέρειες.
Η Επιτροπή θα συντονίσει ορισμένα από αυτά
τα δίκτυα, τα λεγόμενα «ταχέα», τα οποία θα
χρησιμοποιηθούν για τη δοκιμή νέων ιδεών σε
συγκεκριμένα θέματα.

Στόχος είναι να δημιουργηθεί ένα γρήγορο
κανάλι για τη διάδοση επιτυχημένων ιδεών
στα καθιερωμένα προγράμματα του ΕΤΠΑ. Η
διαχειριστική αρχή του νέου προγράμματος
INTERREG IVC είναι το Conseil regional NordPas de Calais στη Λιλ (Γαλλία). Υπάρχουν
επίσης τέσσερα ενημερωτικά γραφεία στη Λιλ,
στο Ροστόκ (Γερμανία), στο Κατόβιτσε
(Πολωνία) και στη Βαλένθια (Ισπανία).
Όπως ενημερώθηκαν όλοι οι Δήμοι μέσω της
Ένωσης Δήμων, έχει ήδη ανακοινωθεί η
πρώτη πρόσκληση υποβολής προτάσεων για
το Interreg IVC, με προθεσμία υποβολής την
15η Ιανουαρίου του 2008.
Η ανακοίνωση της πρόσκλησης για υποβολή
προτάσεων, το Εγχειρίδιο του Προγράμματος,
η Αίτηση και οι Δηλώσεις Συγχρηματοδότησης
είναι
διαθέσιμες
στην
ιστοσελίδα:
http://www.interreg4c.net/.
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Συμμετοχή της Ένωσης
Δήμων στο ευρ. πρόγραμμα
Leonardo da Vinci
Η Ένωση Δήμων συμμετέχει ως εταίρος στη
δράση
“Promoting
Urban
Sustainable
Development in Local Authorities – PROUD”
στα πλαίσια του προγράμματος Leonardo da
Vinci, την οποία συντονίζει και διαχειρίζεται
ως επικεφαλής εταίρος το Ερευνητικό Κέντρο
του Intercollege.
Η δράση αυτή, έχει στόχο να προωθήσει τις
αρχές αλλά και την πρακτική της αειφόρου
αστικής ανάπτυξης. Αυτό αναμένεται να
επιτευχθεί με την εκπαίδευση Λειτουργών
όπως επίσης και Αιρετών των Τοπικών Αρχών
των νέων κρατών μελών σε βασικά
περιβαλλοντικά θέματα, ενθαρρύνοντας τους
για άμεση συμμετοχή και δημιουργία δικών
τους σχεδίων δράσεων στο συγκεκριμένο
τομέα.
Ως εκ τούτου και σαν αποτέλεσμα της πιο
πάνω δράσης, αναμένεται να ετοιμαστεί ένα
πακέτο εκπαιδευτικού υλικού σε έντυπη αλλά
και ηλεκτρονική μορφή, το οποίο θα
διατείθεται μέσω του εταίρου από την κάθε
χώρα και μέσω σχετικής ιστοσελίδας στο
διαδίκτυο. Το υλικό θα είναι μεταφρασμένο σε
όλες
τις
γλώσσες
των
εταίρων
του
προγράμματος
Ο ρόλος της Ένωσης Δήμων και των μελών
της στο πρόγραμμα, έγκειται στη σύσταση
ομάδας εκπροσώπων των κυπριακών Τ.Α., οι
οποίοι θα λάβουν και θα μελετήσουν το
εκπαιδευτικό υλικό, το οποίο αναμένεται να
είναι έτοιμο στις αρχές του 2008.
Η ομάδα των μηχανικών/ αρχιτεκτόνων/
πολεοδόμων/ τεχνικών των Δήμων που θα
συμμετάσχουν θα είναι σε θέση, μετά τη λήξη
της δράσης αυτής, να προωθήσουν το υλικό
αυτό, τόσο μέσω του Δικτύου Μηχανικών της
Ένωσης,
όσο
και
μέσω
άλλων
δραστηριοτήτων, σε συνεργασία πάντα με την
Ένωση Δήμων, ούτως ώστε να επιτευχθεί στο
μεγαλύτερο δυνατό βαθμό το επιθυμητό
αποτέλεσμα, δηλαδή η ουσιαστική και
καθοριστική
εμπλοκή
της
τοπικής
αυτοδιοίκησης στην προώθηση της αειφόρου
αστικής ανάπτυξης στην Κύπρο.
Περισσότερες πληροφορίες ή/και διευκρινίσεις
σχετικά με το πρόγραμμα είναι διαθέσιμες
μέσω της Ένωσης Δήμων.
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72η Σύνοδος Ολομέλειας της
Επιτροπής των Περιφερειών

Κοινωνία Πολιτών, Περιβάλλον
και Βιώσιμη Ανάπτυξη

Πραγματοποιήθηκε στις 28 και 29 Νοεμβρίου
στις Βρυξέλλες, η 72η Σύνοδος Ολομέλειας
της Επιτροπής των Περιφερειών. Στη Σύνοδο
αυτή συμμετείχε η Κυπριακή Αντιπροσωπεία
στην
Επιτροπή
των
Περιφερειών,
με
Επικεφαλή το Γιώργο Γεωργίου, Δήμαρχο
Κάτω Πολεμιδιών.

Με συμμετοχή 10μελούς ομάδας από την
Κύπρο πραγματοποιήθηκε στις 23 και 24
Νοεμβρίου στην Αθήνα το Διεθνές Συνέδριο
με τίτλο «Κοινωνία των Πολιτών, Περιβάλλον
και Βιώσιμη Ανάπτυξη: από την ενημέρωση
στην ενεργή συμμετοχή». Το συνέδριο
οργανώθηκε από το Ευρωπαϊκό Κέντρο
Περιβαλλοντικής Έρευνας και Κατάρτισης του
Παντείου
Πανεπιστημίου,
την
Κυπριακή
Οργάνωση ΑΚΤΗ Κέντρο Μελετών και
Έρευνας και το Ελληνικό Δίκτυο Μεσόγειος
SOS, με την χρηματοδότηση και την
υποστήριξη του ευρωπαϊκού προγράμματος
«Ευρώπη για τους Πολίτες».

Την Κυπριακή Αντιπροσωπεία εκπροσώπησαν
εκτός από τον Επικεφαλή, οι κύριοι Σάββας
Ηλιοφώτου, Δήμαρχος Στροβόλου και Χρίστος
Μέσης, Δήμαρχος Μέσα Γειτονιάς, καθώς και
η
κυρία
Ελένη
Λουκαίδου,
Δημοτικός
Σύμβουλος Λευκωσίας.

Μετά
τη
Σύνοδο
Ολομέλειας,
πραγματοποιήθηκε Σύνοδος Διαρθρωμένου
Διαλόγου μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,
της Επιτροπής των Περιφερειών και των
ευρωπαϊκών
και
εθνικών
ενώσεων
περιφερειακών και τοπικών αρχών.
Στα πλαίσια της Συνόδου Διαρθρωμένου
Διαλόγου
μάλιστα,
πραγματοποιήθηκε
παρουσίαση
από την
κ. WALLSTROM,
Αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, του
νομοθετικού
προγράμματος
και
του
προγράμματος εργασίας της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής για το 2008.
Παράλληλα με τη Σύνοδο Ολομέλειας, στις 27
και 28 Νοεμβρίου, τοπικές και περιφερειακές
αρχές και επαγγελματίες που έχουν σχέση με
τη θάλασσα, συγκεντρώθηκαν στο Φόρουμ
«Γαλάζιος πλανήτης», που διοργανώθηκε από
την Επιτροπή των Περιφερειών και την
Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
Η εκδήλωση αυτή ακολούθησε τη δημοσίευση
από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή της Γαλάζιας
Βίβλου
με
τίτλο
«Μια
ολοκληρωμένη
θαλάσσια πολιτική για την Ευρωπαϊκή Ένωση»
και
είχε
ως
στόχο
τη
συλλογική
ευαισθητοποίηση έναντι της σημασίας μιας
βιώσιμης και αποδοτικής διαχείρισης των
θαλασσών. Για περισσότερες πληροφορίες:
http://www.cor.europa.eu/el/activities/forum
s.htm

Το συνέδριο χαιρέτισε ο Γραμματέας της
Ένωσης Δήμων κος Άθως Γερμανός και η
εκπρόσωπος
της
ΑΚΤΗΣ
κα
Κυριακή
Δημητρίου. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής
Περιβάλλοντος του ΕΤΕΚ κος Μιχάλης
Λοϊζίδης προήδρευσε της ενότητας για την
εφαρμογή των συμμετοχικών διαδικασιών στο
πεδίο. Ο κοινοτάρχης Εργατών κος Κυριάκος
Χριστοδούλου παρουσίασε ανακοίνωση με
θέμα τις εμπειρίες από τις συμμετοχικές
διαδικασίες στις Κοινότητες Ταμασσού και η
Ακτομηχανικός κα Ξένια Λοϊζίδου εκ μέρους
του Δικτύου για την Αειφόρο Ανάπτυξη,
παρουσίασε
ανακοίνωση
με
θέμα
«Ολοκληρωμένη
Διαχείριση
Παράκτιας
Ζώνης: παραδείγματα από την Κύπρο».
Πέραν από την ανάγκη για ενεργό συμμετοχή
του πολίτη στο αναπτυξιακό γίγνεσθαι της
κάθε χώρας, ένα σημαντικό συμπέρασμα που
προέκυψε από το συνέδριο είναι ότι ο ρόλος
της Κοινωνίας των Πολιτών στον ευρωπαϊκό
χώρο, και ειδικότερα στην Ελλάδα και την
Κύπρο, θα κριθεί από την ικανότητα των
πολιτών να αξιοποιήσουν επαρκώς τα
διαθέσιμα πλέον θεσμικά εργαλεία και να
αλλάξουν
τις
παραδοσιακές
μεθόδους
διακυβέρνησης και λήψεως αποφάσεων, με
νέα μοντέλα οργάνωσης και σχεδιασμού.
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
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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
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/
• 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/
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• 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

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/

