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ΈΚΘΕΣΗ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΚΥΠΡΙΩΝ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΩΝ  

ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ
 

Τελέστηκαν στις 8 Απριλίου στην Επιτροπή 
των Περιφερειών της ΕΕ στις Βρυξέλλες τα 
εγκαίνια της έκθεσης «Απομνημονεύματα», 
με έργα των Κύπριων ζωγράφων Άννας 
Κακουλλή και Ruya Resat. Μέσα από τα 
έργα τους, οι δύο καλλιτέχνες 
ανακαλύπτουν ξανά την έννοια της 
κοινότητας, των κοινών συναισθημάτων και 
στόχων ενώ τονίζουν την ανάγκη 
αποκατάστασης της επικοινωνίας και του 
διαλόγου τα οποία οδηγούν στην βαθύτερη 
κατανόηση του Άλλου.  

Η εκδήλωση τελούσε υπό την αιγίδα του 
Προέδρου της Επιτροπής των Περιφερειών 
κ. Luc van den Brande, του επικεφαλής της 
Κυπριακής Αντιπροσωπείας στην Επιτροπή 
των Περιφερειών κ. Γιώργου Γεωργίου και 
του Προέδρου της Ένωσης Δήμων Κύπρου 
κ. Ανδρέα Χρίστου. Η έκθεση έλαβε χώρα 
στο πλαίσιο των εργασιών της Ολομέλειας 
της Επιτροπής των Περιφερειών. 

Στην εκδήλωση παρευρέθηκε πλήθος 
κόσμου, συμπεριλαμβανομένων Κύπριων και  
 

ξένων Ευρωβουλευτών, μελών της 
διπλωματικής κοινότητας στις Βρυξέλλες, 
μελών της Επιτροπής των Περιφερειών, των 
υπευθύνων των περιφερειακών γραφείων 
των 27 κρατών μελών της ΕΕ στις Βρυξέλλες, 
δημοσιογράφων και ακαδημαϊκών. Στη 
δεξίωση έπαιξαν παραδοσιακή μουσική από 
την Κύπρο ένας Τουρκοκύπριος και δύο 
Ελληνοκύπριοι μουσικοί, ενώ προσφέρθηκαν 
κυπριακά εδέσματα (συνέχεια στη σελ. 2). 
 

 

 
 

Σημαντικές Ευρωπαϊκές Εκδηλώσεις Μαΐου: 
 

01/05/08: Εργατική Πρωτομαγιά 

06/05/08: Σύνοδος Συμβουλίου Οικονομ. και Δημοσιονομικά Θέματα (ECOFIN): http://ue.eu.int/

07-08/05/08: Ολομέλεια Ευρ. Κοινοβουλίου – Βρυξέλλες: http://www.europarl.europa.eu/

09/05/08: Ημέρα της Ευρώπης: http://europa.eu/abc/symbols/9-may/index_en.htm  

19-20/05/08: Σύνοδος Συμβουλίου Γεωργία και Αλιεία: http://ue.eu.int/

19-20/05/08: Ολομέλεια Ευρ. Κοινοβουλίου – Στρασβούργο: http://www.europarl.europa.eu/

21-22/05/08: Σύνοδος Συμβουλίου Παιδεία, Νεολαία και Πολιτισμός: http://ue.eu.int/

26-27/05/08: Σύνοδος Συμβουλίου Γενικές Υποθέσεις και Εξωτερικές Σχέσεις: http://ue.eu.int/

27-29/05/08: Ολομέλεια του Κογκρέσσου του Συμβουλίου της Ευρώπης: http://www.coe.int/

29-30/05/08: Σύνοδος Συμβουλίου Ανταγωνιστικότητας: http://ue.eu.int/

 
 
 
 

http://ue.eu.int/
http://www.europarl.europa.eu/
http://europa.eu/abc/symbols/9-may/index_en.htm
http://ue.eu.int/
http://www.europarl.europa.eu/
http://ue.eu.int/
http://ue.eu.int/
http://www.coe.int/
http://ue.eu.int/


 2 

Τεύχος 31                                ΔΗΜΟΤΙΚΑ  ΝΕΑ                                 4/2008 
  
Έκθεση Ζωγραφικής 
 
(Συνέχεια από τη σελ. 1) Μιλώντας κατά τα 
εγκαίνια της έκθεσης, ο Πρόεδρος της 
Επιτροπής των Περιφερειών, κ. van den 
Brande δήλωσε ότι με χαρά η Επιτροπή των 
Περιφερειών φιλοξενεί τα έργα των δύο 
καλλιτεχνών από την Κύπρο και υπογράμμισε 
ότι ευελπιστεί στη συνέχιση της στενής και 
εποικοδομητικής συνεργασίας μεταξύ της 
Επιτροπής των Περιφερειών και των Τοπικών 
Αρχών της Κύπρου.  
 
Καλοσωρίζοντας τους παρευρισκομένους στην 
εκδήλωση εκ μέρους της Αντιπροσωπείας της 
Κύπρου στην Επιτροπή των Περιφερειών, ο κ. 
Γεωργίου τόνισε ότι τα μηνύματα της 
εκδήλωσης είναι πανανθρώπινα, οικουμενικά 
και ειρηνικά. Χαρακτηρίζοντας την εκδήλωση 
ως «εκδήλωση της ειρήνης και του 
πολιτισμού», ο κ. Γεωργίου τόνισε ότι η 
Κύπρος και ο λαός της στο σύνολό του, 
Ελληνοκύπριοι και Τουρκοκύπριοι, χωρίς 
επεμβάσεις και «κηδεμόνες», μπορούν να 
κτίσουν μια Κύπρο της ειρήνης, της ευημερίας 
και της ασφάλειας. Παράλληλα, διαβεβαίωσε 
τον Πρόεδρο της Επιτροπής των Περιφερειών 
ότι η αντιπροσωπεία της Κύπρου στην 
Επιτροπή των Περιφερειών θα είναι 
δημιουργική, εποικοδομητική και παραγωγική. 
«Ενώνουμε τις δυνάμεις μας για το κοινό μας 
σπίτι, την Ευρώπη των λαών, της φιλίας και 
της συνεργασίας», κατέληξε ο κ. Γεωργίου. 
 
Σε σύντομο χαιρετισμό του, ο Πρόεδρος της 
Ένωσης Δήμων Κύπρου, κ. Ανδρέας Χρίστου 
τόνισε ότι το κοινό έργο της Ελληνοκύπριας 
Άννας Κακουλλή και της Τουρκοκύπριας Ruya 
Resat συμβολίζει τις προσπάθειες των δύο 
κοινοτήτων για επανένωση. Οι Κύπριοι δεν 
επιθυμούν τη διχοτόμηση της χώρας τους, 
υπογράμμισε ο κ. Χρίστου για να προσθέσει: 
«Είμαι πεπεισμένος ότι ούτε η Ευρώπη, αλλά 
ούτε και η διεθνής κοινότητα θα επιτρέψουν 
στην Κύπρο να παραμείνει διαιρεμένη». 
Αναφερόμενος στις τελευταίες εξελίξεις στο 
Κυπριακό και στη διάνοιξη της οδού Λήδρας, 
ο κ. Χρίστου τόνισε ότι δεν τρέφουμε 
αυταπάτες ότι η επίτευξη λύσης θα είναι 
εύκολη. Όμως, είπε, η αισιοδοξία και η πίστη 
των Κυπρίων στο μέλλον όπως και η 
αλληλεγγύη και η στήριξη της διεθνούς 
κοινότητας είναι σημαντικοί και πολύτιμοι 
παράγοντες. «Πιστεύουμε σε μια ενωμένη 
Κύπρο, μια κοινή πατρίδα όλων των Κυπρίων 
– Ελληνοκυπρίων, Τουρκοκυπρίων, 
Μαρωνιτών, Αρμένιων και Λατίνων – και θα 
συνεχίσουμε τον αγώνα μας προς αυτή την 
κατεύθυνση», κατέληξε ο κ. Χρίστου. 

OPEN DAYS 2008 
 
«Οι περιφέρειες και οι πόλεις σε έναν κόσμο 
γεμάτο προκλήσεις» είναι το θέμα της 
εκδήλωσης OPEN DAYS 2008, η οποία θα 
πραγματοποιηθεί για έκτη χρονιά στις 
Βρυξέλλες από τις 6 έως τις 9 Οκτωβρίου. 
Εφέτος, θα συμμετάσχουν ως εταίροι 217 
περιφέρειες και πόλεις από 32 χώρες, ενώ 
αναμένονται φορείς και από πολλές άλλες 
χώρες.  
 
Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης OPEN DAYS, 
που έχει γίνει η πιο σημαντική ετήσια 
συνάντηση κοινοτικών και περιφερειακών 
φορέων χάραξης πολιτικής, εμπειρογνωμόνων 
και εκπροσώπων του τραπεζικού και του 
επιχειρηματικού κόσμου, καθώς και φορέων 
της κοινωνίας των πολιτών, θα 
πραγματοποιηθούν 120 εκδηλώσεις στις 
Βρυξέλλες και περίπου 250 τοπικές 
εκδηλώσεις σε όλη την Ευρώπη. 
 
Η εκδήλωση θα δώσει στους συμμετέχοντες 
τη δυνατότητα να μοιραστούν τις πρώτες τους 
εμπειρίες από την εφαρμογή 345 
προγραμμάτων της πολιτικής για τη συνοχή, 
κατά την περίοδο 2007-2013, σε τοπικό και 
περιφερειακό επίπεδο, προγραμμάτων που 
αντιπροσωπεύουν επενδύσεις περίπου 500 
εκατομμυρίων ευρώ από κοινοτικούς και 
εθνικούς πόρους.  
 
Ο διάλογος για το μέλλον της πολιτικής μετά 
το 2013 είναι σε πλήρη εξέλιξη, ενώ η 
Επιτροπή αναμένεται να εκδώσει μια 
σημαντική πράσινη βίβλο για την εδαφική 
συνοχή λίγο πριν από την εκδήλωση OPEN 
DAYS. 
 
Τα σεμινάρια και οι συζητήσεις που θα 
διεξαχθούν στο πλαίσιο της εκδήλωσης OPEN 
DAYS 2008 θα εστιαστούν σε τέσσερα 
θέματα: 
 
• καινοτόμες περιφέρειες: προώθηση της 

έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και 
της καινοτομίας 

• βιώσιμη ανάπτυξη: περιφερειακές 
απαντήσεις στην κλιματική αλλαγή 

• συνεργασία και δικτύωση: ανταλλαγή 
βέλτιστων πρακτικών στον τομέα της 
περιφερειακής ανάπτυξης  

• ατενίζοντας το μέλλον: μια ευρωπαϊκή 
πολιτική συνοχής για το αύριο. 

 
Για περισσότερες πληροφορίες, βλ. το 
διαδικτυακό τόπο: 
http://www.opendays.europa.eu  

http://www.opendays.europa.eu/
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Η Ευρωπαϊκή πολιτική 
συνοχής μετά το 2013 
 
Τον περασμένο Σεπτέμβριο η ΕΕ ξεκίνησε μια 
δημόσια διαβούλευση, στο δικτυακό τόπο της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής, με θέμα το μέλλον 
της πολιτικής συνοχής.  
 
Στη διαβούλευση ελήφθησαν περισσότερες 
από 100 απαντήσεις από κράτη μέλη, 
περιφέρειες, πόλεις, θεσμικά όργανα της ΕΕ, 
οικονομικούς και κοινωνικούς εταίρους, 
οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, 
πανεπιστημιακούς και πολίτες, που απάντησαν 
σε μερικές ερωτήσεις οι οποίες 
περιλαμβάνονταν στην τέταρτη έκθεση για τη 
συνοχή (2007). 
 
Μερικά γενικά συμπεράσματα που μπορούν να 
εξαχθούν είναι τα εξής: 
• Οι ανταποκριθέντες τάχθηκαν υπέρ της 
εφαρμογής της πολιτικής συνοχής 
αποκλειστικά σε ευρωπαϊκό επίπεδο και 
κατά κάθε απόπειρας επαναφοράς του 
εθνικού χαρακτήρα της πολιτικής αυτής.  

• Οι εθνικές και περιφερειακές αρχές ήταν 
υπέρ της αρχής της «εξειδίκευσης» 
σύμφωνα με την οποία τα κράτη μέλη και 
οι περιφέρειες επενδύουν τους πόρους που 
προορίζονται για την πολιτική συνοχής 
σύμφωνα με το πρόγραμμα δράσης της 
Ένωσης για την ανάπτυξη και την 
απασχόληση. 

• Αναγνωρίζεται ευρέως ότι η ευρωπαϊκή 
πολιτική συνοχής ενθαρρύνει την 
ανταγωνιστικότητα όλων των περιφερειών 
της Ευρώπης και επομένως πρέπει να 
καλύπτει ολόκληρο το έδαφος της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

• Η εδαφική συνεργασία αναγνωρίζεται 
σαφώς ως ουσιαστικό τμήμα της πολιτικής 
συνοχής, ενώ σε ολόκληρη την Ένωση 
υπάρχει πολύ μεγάλη ζήτηση για ανάπτυξη 
αυτού του στόχου στο μέλλον. 

• Πολλές συνεισφορές από περιφερειακές και 
τοπικές αρχές επικαλούνται την αρχή της 
επικουρικότητας και επιθυμούν να 
διαδραματίσουν μεγαλύτερο ρόλο στην 
εφαρμογή της πολιτικής συνοχής.  

• Κατά τη διαβούλευση διατυπώθηκαν, 
επίσης, αιτήματα για επαναφορά του 
ταμείου αγροτικής ανάπτυξης στην 
οικογένεια των μέσων συνοχής. 

 
Με βάση τα συμπεράσματα αυτά, τα επόμενα 
βήματα για τη χάραξη της Ευρωπαϊκής 
πολιτικής συνοχής μετά το 2013 θα είναι τα 
ακόλουθα: 

Tον Ιούνιο η Ευρ. Επιτροπή θα δημοσιεύσει 
την πέμπτη έκθεση προόδου για την 
οικονομική και κοινωνική συνοχή. Η έκθεση 
θα περιλαμβάνει και μια σύνοψη της δημόσιας 
διαβούλευσης στην οποία αναφερθήκαμε.  
 
Αργότερα, το Σεπτέμβριο του 2008 η 
Επιτροπή θα εκδώσει πράσινη βίβλο για την 
εδαφική συνοχή ενώ παράλληλα θα 
δημοσιεύσει εντός του έτους αναλυτικό 
έγγραφο στο οποίο θα αναπτύσσονται σενάρια 
για τις ευρωπαϊκές περιφέρειες το 2020. 
 
Για πληροφορίες σχετικά με τη δημόσια 
διαβούλευση για την πολιτική συνοχής: 
http://ec.europa.eu/regional_policy/conferen
ces/4thcohesionforum/consultation_el.cfm
 

Ετήσια έκθεση RAPEX για τα 
επικίνδυνα προϊόντα 
 
Ο αριθμός των επικίνδυνων προϊόντων που 
αποσύρθηκαν από την κοινοτική αγορά 
αυξήθηκε κατά 53% το 2007 σε σύγκριση με 
το 2006, όπως αποκάλυψε στις 17 Απριλίου η 
ετήσια έκθεση για το σύστημα έγκαιρης 
ειδοποίησης (RAPEX) της Επιτροπής, 
αποδεικνύοντας ότι η ικανότητα εποπτείας 
των κρατών μελών βελτιώνεται χρόνο με το 
χρόνο και ότι οι ευρωπαίοι καταναλωτές 
προστατεύονται σήμερα καλύτερα από ποτέ. 

 
 
Τα παιχνίδια ήταν με διαφορά η κατηγορία 
προϊόντων με τις περισσότερες κοινοποιήσεις 
το 2007, ενώ για άλλη μια φορά, η Κίνα ήταν 
η χώρα προέλευσης περισσότερων από τα 
μισά επικίνδυνα προϊόντα που εντοπίστηκαν.  
 
Με βάση αυτά τα στοιχεία, η Ευρ. Επιτροπή 
ενημέρωσε ότι γίνονται εκτεταμένες εργασίες 
με σκοπό να ενταθούν οι έλεγχοι. Επιπλέον, 
παρουσίασε σημαντικές πρωτοβουλίες για το 
2008, συμπεριλαμβανομένων της 
αναβάθμισης του ισχύοντος μνημονίου 
συμφωνίας ΕΕ-Κίνας και μιας τριμερούς 
συνόδου κορυφής για την ασφάλεια των 
προϊόντων ΕΕ-ΗΠΑ-Κίνας, η οποία θα γίνει 
στις Βρυξέλλες τον Νοέμβριο του 2008.  
 
Για περισσότερες πληροφορίες: 
http://ec.europa.eu/consumers/safety/rapex/
index_en.htm
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Ταμείο Αλληλεγγύης ΕΕ: 
οικονομική ενίσχυση για τις 
δασικές πυρκαγιές 
 
Στις 8 Aπριλίου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
πρότεινε τη χορήγηση στην Ελλάδα από το 
Ταμείο Αλληλεγγύης της ΕΕ ενίσχυσης 
συνολικού ύψους 89,7 εκατομμυρίων ευρώ 
για την αντιστάθμιση μέρους των ζημιών που 
προκλήθηκαν από τις καταστροφικές 
πυρκαγιές, το καλοκαίρι του 2007.  
 
Σύμφωνα με την εν λόγω πρόταση που 
υποβλήθηκε στην αρμόδια για τον 
προϋπολογισμό αρχή (Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
και Συμβούλιο), η χρηματοδότηση θα διατεθεί 
αμέσως μόλις δώσει την έγκρισή της η εν 
λόγω αρχή.  
 
Η επιχορήγηση θα χρησιμοποιηθεί για την 
κάλυψη των δαπανών που προκλήθηκαν από 
τα μέτρα έκτακτης ανάγκης, όπως υπηρεσίες 
διάσωσης, παροχή προσωρινής στέγης, 
καθαρισμός των πυρόπληκτων περιοχών και 
αποκατάσταση της λειτουργίας των βασικών 
υποδομών. 
  
Το Ταμείο Αλληλεγγύης της ΕΕ, που ιδρύθηκε 
το 2002, χορηγεί έκτακτες ενισχύσεις στα 
κράτη μέλη και στις χώρες που συμμετέχουν 
σε ενταξιακές διαπραγματεύσεις, σε 
περίπτωση σοβαρής φυσικής καταστροφής. Ο 
ετήσιος προϋπολογισμός του Ταμείου 
ανέρχεται σε 1 δισεκατομμύριο ευρώ.  
 
Προκειμένου οι χώρες να είναι επιλέξιμες για 
ενίσχυση από το Ταμείο Αλληλεγγύης, πρέπει 
να υποβάλουν δεόντως τεκμηριωμένη 
εκτίμηση της καταστροφής, την οποία στη 
συνέχεια εξετάζει η Επιτροπή σε συνάρτηση 
με ειδικά κριτήρια.  
 
Στις 6 Απριλίου 2005, η Επιτροπή ενέκρινε 
πρόταση για το νέο και βελτιωμένο Ταμείο 
Αλληλεγγύης (για την περίοδο 2007-2013), 
που καλύπτει και άλλες καταστροφές εκτός 
των φυσικών καταστροφών και περιλαμβάνει 
βελτιωμένα κριτήρια επιλεξιμότητας και 
μηχανισμούς χορήγησης. Η εν λόγω πρόταση 
έχει υποβληθεί προς εξέταση στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο. 
 
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να 
συμβουλεύεστε την ακόλουθη ιστοσελίδα: 
http://europa.eu.int/comm/regional_policy/fu
nds/solidar/solid_en.htm  
 

Προστασία της Μεσογείου 
από την ρύπανση 
 
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η Ευρωπαϊκή 
Τράπεζα Επενδύσεων παρουσίασαν στις 10 
Απριλίου τα αποτελέσματα μελέτης με 
αντικείμενο τις δυνητικές επενδύσεις σε 
σημεία των χωρών της νότιας και ανατολικής 
Μεσογείου με σοβαρά προβλήματα ρύπανσης. 
 
Η μελέτη, που εκπονήθηκε στο πλαίσιο της 
πρωτοβουλίας της Επιτροπής «Ορίζων 2020» 
με σκοπό την αντιμετώπιση των μειζόνων 
πηγών ρύπανσης της Μεσογείου μέχρι το έτος 
2020, αναγνωρίζει την ανάγκη να καταρτιστεί 
πρόγραμμα υποβοήθησης των χωρών της 
νότιας και ανατολικής Μεσογείου, ώστε να 
μειώσουν τους ρύπους που απορρίπτουν στην 
θάλασσα.  
 
Η υποβάθμιση της Μεσογείου απειλεί την 
υγεία 143 εκατομμυρίων κατοίκων των ακτών 
της και θέτει σε κίνδυνο την μακροπρόθεσμη 
ανάπτυξη καίριων οικονομικών τομέων, όπως 
της αλιείας και του τουρισμού.  
 
Το προτεινόμενο πρόγραμμα επενδύσεων σε 
καυτά σημεία της Μεσογείου (MeHSIP) και η 
πρωτοβουλία «Ορίζων 2020» εντάσσονται 
στην συνεργασία της Ευρωπαϊκής Ένωσης με 
τις χώρες της νότιας και ανατολικής 
Μεσογείου που συμμετέχουν στη διαδικασία 
της Βαρκελώνης και καλύπτονται από την 
ευρωπαϊκή πολιτική γειτονίας. 
 
Για περισσότερες πληροφορίες, βλέπε: 
Πρόγραμμα επενδύσεων σε καυτά σημεία της 
Μεσογείου (MeHSIP): 
http://ec.europa.eu/environment/enlarg/med
/pdf/mehsip_report.pdf
 
Δικτυακός τόπος της Επιτροπής για την 
πρωτοβουλία «Ορίζων 2020»: 
http://ec.europa.eu/environment/enlarg/med
/horizon_2020_en.htm
 

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  
  

http://europa.eu.int/comm/regional_policy/funds/solidar/solid_en.htm
http://europa.eu.int/comm/regional_policy/funds/solidar/solid_en.htm
http://ec.europa.eu/environment/enlarg/med/pdf/mehsip_report.pdf
http://ec.europa.eu/environment/enlarg/med/pdf/mehsip_report.pdf
http://ec.europa.eu/environment/enlarg/med/horizon_2020_en.htm
http://ec.europa.eu/environment/enlarg/med/horizon_2020_en.htm
http://www.ucm.org.cy/GR/Documents/Document_List.aspx?DocumentCategoryCode=01
http://www.ucm.org.cy/GR/Documents/Document_List.aspx?DocumentCategoryCode=01
http://www.ucm.org.cy/GR/Documents/Document_List.aspx?DocumentCategoryCode=01
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• 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/  

• 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/
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