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ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ
«ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΣ ΧΩΡΟΣ»
Το Πρόγραμμα MED είναι ένα διακρατικό
Πρόγραμμα
Ευρωπαϊκής
Εδαφικής
Συνεργασίας με συνολικό προϋπολογισμό
256.617.688 ευρώ. Αφορά εννέα κράτημέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Κύπρος,
Ισπανία, Γαλλία, Ελλάδα, Ιταλία, Μάλτα,
Πορτογαλία, Ηνωμένο Βασίλειο-Γιβραλτάρ
και Σλοβενία), καθώς και δύο υποψήφιες και
δυνητικά υποψήφιες προς ένταξη χώρες
(Κροατία και Μαυροβούνιο).
Το πρόγραμμα προωθεί τη διακρατική
συνεργασία
μεταξύ
των
μεσογειακών
περιφερειακών και τοπικών αρχών και έχει
ως βασικές προτεραιότητες την ενίσχυση της
καινοτομίας, τη βελτίωση της κινητικότητας,
την προστασία του περιβάλλοντος και την
προώθηση της αστικής ανάπτυξης.
Το Πρόγραμμα δημοσίευσε την πρώτη
πρόσκληση
υποβολής
προτάσεων
με
διαθέσιμο προϋπολογισμό 51 εκατ. ευρώ
και καταληκτική ημερομηνία τη 2η Μαΐου.

Η πρόσκληση υποβολής προτάσεων αφορά
στα «Παραδοσιακά έργα», καθώς και σε
όλους τους Άξονες και Στόχους του
Προγράμματος και είναι μια διαδικασία σε
δύο στάδια.
Το πρώτο στάδιο (προπρόταση), είναι ανοικτό
σε όλες τις τυπολογίες
δικαιούχων,
όπως
περιγράφονται στον Οδηγό Εφαρμογής. Το
δεύτερο στάδιο, αυτό της πρότασης, είναι
ανοικτό μόνο για τους υποψηφίους, η προπρόταση των οποίων έχει εγκριθεί. Οι
επιλεχθέντες υποψήφιοι θα έχουν στη
συνέχεια τρεις μήνες στη διάθεση τους, για
να καταθέσουν την πλήρη πρότασή τους.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το
πρόγραμμα και τα έγγραφα που πρέπει να
συμπληρωθούν για την παρουσίαση της προπρότασης, μπορείτε να επισκεφθείτε την
ιστοσελίδα: http://www.programmemed.eu.

Σημαντικές Ευρωπαϊκές Εκδηλώσεις Απριλίου:
04-05/04/08: Σύνοδος Συμβουλίου Οικονομ. και Δημοσιονομικά Θέματα (ECOFIN): http://ue.eu.int/
07-08/04/08: Σύνοδος Συμβουλίου Μεταφορές, Τηλεπικοινωνίες και Ενέργεια: http://ue.eu.int/
08/04/08: Συνεδρίαση Προεδρείου της Επιτρ. των Περιφερειών (ΕτΠ): http://www.cor.europa.eu/
09-10/04/08: Ολομέλεια της Επιτροπής των Περιφερειών: http://www.cor.europa.eu/
09-10/04/08: Ολομέλεια Ευρ. Κοινοβουλίου – Βρυξέλλες: http://www.europarl.europa.eu/
14-15/04/08: Σύνοδος Συμβουλίου Γεωργία και Αλιεία: http://ue.eu.int/
14-18/04/08: Ολομέλεια του Συμβουλίου της Ευρώπης: http://www.coe.int/
15/04/08: Συνεδρίαση Επιτροπής ECOS της ΕτΠ: http://www.cor.europa.eu/
16/04/08: Συνεδρίαση Επιτροπής CONST της ΕτΠ: http://www.cor.europa.eu/
17/04/08: Συνεδρίαση Επιτροπής COTER της ΕτΠ: http://www.cor.europa.eu/
17-18/04/08: Σύνοδος Συμβουλίου Δικαιοσύνης και των Εσωτ. Υποθέσεων (ΔΕΥ): http://ue.eu.int/
18/04/08: Συνεδρίαση Επιτροπής RELEX της ΕτΠ: http://www.cor.europa.eu/
21-24/04/08: Ολομέλεια Ευρ. Κοινοβουλίου – Στρασβούργο: http://www.europarl.europa.eu/
25/04/08: Συνεδρίαση Επιτροπής DEVE της ΕτΠ: http://www.cor.europa.eu/
28-29/04/08: Σύνοδος Συμβουλίου Γενικές Υποθέσεις και Εξωτερικές Σχέσεις: http://ue.eu.int/
29-30/04/08: Συνεδρίαση Επιτροπής EDUC της ΕτΠ: http://www.cor.europa.eu/
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Συντονισμένη αντιμετώπιση
καταστροφών από την Ε.Ε.

Αν-ισότητα φύλων στις
ανώτατες βαθμίδες

Μεγάλες φυσικές καταστροφές, όπως το
τσουνάμι του 2004 στον Ινδικό Ωκεανό,
κρίσεις όπως εκείνη στο Λίβανο ή πιο
πρόσφατα, οι πυρκαγιές των δασών και οι
πλημμύρες στην Ευρώπη, οδήγησαν σε
αυξημένες εκκλήσεις για αποτελεσματική
αντιμετώπιση καταστροφών από την ΕΕ.

Όπως αναφέρεται σε έκθεση της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής, οι γυναίκες της Ευρώπης, παρά τις
πρόσφατες θετικές εξελίξεις, εξακολουθούν
να μην έχουν πρόσβαση στις ανώτατες
βαθμίδες της ιεραρχίας τόσο στην πολιτική
όσο και στις επιχειρήσεις.

Για το λόγο αυτό, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή
εξέδωσε στις 5 Μαρτίου ανακοίνωση σχετικά
με την ενίσχυση της ικανότητας της Ένωσης
στην αντιμετώπιση καταστροφών, τόσο στο
εσωτερικό της όσο και στο εξωτερικό, για την
παροχή
πολιτικής
προστασίας
και
ανθρωπιστικής βοήθειας.
Η ανακοίνωση προτείνει, ως πρώτο βήμα, ένα
σχέδιο δράσης για την εφαρμογή ειδικών
μέτρων πριν από τα τέλη του 2008 και
περιλαμβάνει μεταξύ άλλων τις ακόλουθες
προτάσεις:
• Τη μετατροπή του κοινοτικού μηχανισμού
πολιτικής
προστασίας
(Κέντρο
Παρακολούθησης και Πληροφοριών – ΚΠΠ)
σε ένα πραγματικό επιχειρησιακό κέντρο
και την τροφοδοσία του με απόθεμα
πόρων, δηλαδή εφεδρικές μονάδες ή
συμπληρωματικούς ευρωπαϊκούς πόρους.
• Την ενίσχυση της ανθρωπιστικής βοήθειας,
καλύπτοντας
τα
υπάρχοντα
κενά
εφαρμογής, ενισχύοντας τη συνολική
ικανότητα ανταπόκρισης (ιδίως Ο.Η.Ε. και
Ερυθρό Σταυρό) και βελτιώνοντας το
συντονισμό με ποικίλους ανθρωπιστικούς
παράγοντες.
• Τη δημιουργία ενός ευρωπαϊκής εμβέλειας
δικτύου κατάρτισης για την αντιμετώπιση
καταστροφών, βάσει της εμπειρίας των
κρατών μελών στην κατάρτιση στον τομέα
της πολιτικής προστασίας.
• Τη βελτίωση των μέτρων ετοιμότητας για
την αντιμετώπιση καταστροφών τόσο εντός
της ΕΕ όσο και σε τρίτες χώρες, των
συστημάτων έγκαιρης προειδοποίησης (π.χ.
για τσουνάμι στη Μεσόγειο) και της χρήσης
του
Ενιαίου
Ευρωπαϊκού
Συστήματος
Έκτακτης Ανάγκης 112.
• Την ισχυρή έκκληση για την ενίσχυση της
διοργανικής συνεργασίας, με την ανάπτυξη,
όπου
είναι
αναγκαίο,
κοινού
προγραμματισμού
και
επιχειρησιακών
ομάδων για την αντιμετώπιση ειδικών
καταστροφών, με τη χρήση ποικίλων
μέσων.

2

Η έκθεση «Women and men in decisionmaking 2007 –analysis of the situation and
trends»((http://ec.europa.eu/employment_so
cial/publications/2008/ke8108186_en.pdf),
υπογραμμίζει ότι στην ΕΕ, το 24% των
βουλευτών είναι γυναίκες (έναντι ποσοστού
16% πριν από μια δεκαετία). Το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο μόλις υπερβαίνει αυτό το κρίσιμο
ποσοστό (31% γυναίκες βουλευτές). Σε
επίπεδο εθνικών κυβερνήσεων, η παρουσία
ανδρών στον υπουργικό θώκο υπερσκελίζει
εκείνη των γυναικών, με αναλογία περίπου
τρíα προς ένα (24% γυναίκες έναντι 76%
ανδρών).
Σύμφωνα με την έκθεση, η εκπροσώπηση των
γυναικών είναι ελλιπής και σε επίπεδο λήψης
οικονομικών
αποφάσεων.
Οι
κεντρικές
τράπεζες και των 27 κρατών μελών της ΕΕ
διοικούνται από άνδρες. Σε ολόκληρη την
Ευρώπη, πάνω από το 44% του συνόλου των
εργαζομένων είναι γυναίκες αλλά από τους
επικεφαλής επιχειρήσεων μόνο το 32%
(ανώτερα στελέχη, διευθυντές και διευθυντικά
στελέχη μικρών επιχειρήσεων) είναι γυναίκες.
Η ελλιπής εκπροσώπηση των γυναικών στα
ανώτατα
κλιμάκια
γίνεται
περισσότερο
αισθητή στις μεγάλες επιχειρήσεις.
Η δημοσίευση της έκθεσης αυτής συνέπεσε με
την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας στις 8
Μαρτίου και προανήγγειλε τη δημιουργία ενός
ευρωπαϊκού δικτύου γυναικών σε θέσεις
ευθύνης, που προβλέπεται να δρομολογηθεί
σε ένα μεταγενέστερο στάδιο στη διάρκεια του
τρέχοντος έτους.
Για περισσότερες πληροφορίες:
• Βάση δεδομένων για τις γυναίκες και τους
άνδρες σε επίπεδο λήψης αποφάσεων:
http://ec.europa.eu/employment_social/w
omen_men_stats/index_en.htm
• Έκθεση του 2008 για την ισότητα μεταξύ
ανδρών και γυναικών:
http://ec.europa.eu/employment_social/ge
nder_equality/news/index_en.html

Τεύχος 30

ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΝΕΑ

3/2008

Νέοι κανόνες για τη διάθεση
ζωοτροφών

Έρευνες για το περιβάλλον
και την περιφερ. πολιτική

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε στις 4
Μαρτίου πρόταση κανονισμού με την οποία
απλοποιούνται σε σημαντικό βαθμό οι
υπάρχουσες διαδικασίες επισήμανσης και
διάθεσης στην αγορά ζωοτροφών και τροφών
για κατοικίδια, όλο το σύστημα γίνεται
αποτελεσματικότερο
και
παράλληλα
διατηρείται το ίδιο υψηλό επίπεδο προστασίας
της δημόσιας υγείας, καθώς και της υγείας και
της καλής μεταχείρισης των ζώων.

Περισσότερα
από
τα
δύο
τρίτα
των
Ευρωπαίων προτιμούν οι πολιτικές αποφάσεις
για το περιβάλλον να λαμβάνονται σε επίπεδο
Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με πρόσφατη
έρευνα του Ευρωβαρομέτρου, από την οποία
προκύπτει
επίσης
ότι
οι
Ευρωπαίοι
συνειδητοποιούν ολοένα και περισσότερο το
ρόλο που παίζει το περιβάλλον στην
καθημερινή τους ζωή.

Ο κτηνοτροφικός τομέας της ΕΕ, στον οποίο
αντιστοιχεί το ήμισυ σχεδόν της συνολικής
αγροτικής παραγωγής της, θα ωφεληθεί από
τους εκσυγχρονισμένους κανόνες οι οποίοι θα
συμβάλουν
στην
προώθηση
της
ανταγωνιστικότητάς του. Επίσης, οι αλλαγές
αυτές θα δώσουν ώθηση στις δυνατότητες
καινοτομίας της βιομηχανίας ζωοτροφών.
Τέλος, τα 62 εκατ. νοικοκυριά της ΕΕ που
έχουν
κατοικίδια
θα
μπορούν
να
αξιολογήσουν
καλύτερα
το
πραγματικό
περιεχόμενο των τροφών που αγοράζουν για
τα ζώα τους. Για περισσότερες πληροφορίες:
http://ec.europa.eu/food/food/animalnutritio
n/labelling/index_en.htm

Ευρωπαϊκή ημέρα του
καταναλωτή
Ενόψει
της
ευρωπαϊκής
ημέρας
του
καταναλωτή, που εορτάσθηκε στις 15
Μαρτίου, η επίτροπος κ. Meglena Kuneva
απένειμε στις 10 Μαρτίου τα πρώτα
ευρωπαϊκά
βραβεία
προστασίας
του
καταναλωτή.

Πάνω από το 95% των Ευρωπαίων πολιτών
πιστεύουν
ότι
είναι
σημαντικό
να
προστατευθεί το περιβάλλον. Σε ποσοστό
80% περίπου πιστεύουν επίσης ότι επηρεάζει
την ποιότητα
ζωής τους και
θεωρούν
ότι
έχουν κάποιο
ρόλο
να
παίξουν στην
προστασία
του.
Η αλλαγή του
κλίματος
βρίσκεται
στην
κορυφή
των
περιβαλλοντικών
τους
ανησυχιών,
ακολουθούμενη από τη ρύπανση και τις
καταστροφές
που
προκαλούνται
από
ανθρώπινες δραστηριότητες.
Από παράλληλη έρευνα προκύπτει επίσης ότι
οι ευρωπαίοι στη μεγάλη πλειονότητά τους
είναι πεπεισμένοι για τα πλεονεκτήματα της
ευρωπαϊκής περιφερειακής πολιτικής, η οποία
αντιπροσωπεύει άνω του ενός τρίτου του
ευρωπαϊκού προϋπολογισμού, για την πόλη
τους ή την περιφέρειά τους.

Το
πρώτο
βραβείο
απονεμήθηκε
στη
Φινλανδία για ένα δυναμικό διαδικτυακό
παιχνίδι,
που
διδάσκει
στους
νεαρούς
καταναλωτές
τα
δικαιώματα
και
τις
υποχρεώσεις που έχουν, όταν προβαίνουν σε
ηλεκτρονικές αγορές. Το παιχνίδι επιλέχθηκε
μεταξύ των καλύτερων εθνικών εκστρατειών,
οι οποίες κάλυψαν ποικίλα θέματα, όπως οι
χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, τα δικαιώματα
των επιβατών αεροπορικών μεταφορών, τα
δάνεια,
οι
ηλεκτρονικές
αγορές,
οι
πληροφορίες για τα τρόφιμα, καθώς και τα
παιδιά ως καταναλωτές.

Επιθυμούν μάλιστα να καταστεί αυτή ακόμη
πιο φιλόδοξη προκειμένου να αντιμετωπίσει
αποτελεσματικά τις νέες προκλήσεις όπως η
κλιματική αλλαγή, η παγκοσμιοποίηση ή οι
δημογραφικές εξελίξεις.

Για περισσότερες πληροφορίες:
http://ec.europa.eu/consumers/ecd/index_en
.htm

http://www.ucm.org.cy/GR/Documen
ts/Document_List.aspx?DocumentCate
goryCode=01

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:
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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/

