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ΑΥΞΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑ 25% Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ  
ΣΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ «OPEN DAYS» 

 

Χιλιάδες αιτήσεις έχουν ήδη υποβληθεί για 
για θέσεις στα 143 σεμινάρια της εκδήλωσης 
«OPEN DAYS 2008 Ευρωπαϊκή Εβδομάδα 
Περιφερειών και Πόλεων», με μόλις μια 
εβδομάδα να απομένει για την έναρξη της 
εκδήλωσης, που θα πραγματοποιηθεί στις 
Βρυξέλλες στις 6-9 Οκτωβρίου. 
 
Ο αριθμός εγγραφών και αιτήσεων για θέσεις 
είναι σχεδόν κατά 25% υψηλότερος από τον 
αντίστοιχο του περασμένου έτους. Οι 
οργανωτές αναμένουν να υποδεχτούν 
συνολικά περίπου 5.000 αντιπροσώπους. 
 
Ο γάλλος Πρωθυπουργός κ. François Fillon, 
καθώς και ο Πρόεδρος της ΕΤΠ κ. Luc Van 
den Brande και η αρμόδια για την 
περιφερειακή πολιτική Επίτροπος κ. Danuta 
Hübner θα εκφωνήσουν λόγο κατά την 
εναρκτήρια συνεδρίαση της εκδήλωσης στο 
κτίριο Charlemagne στις 6 Οκτωβρίου. Ο 
Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κ. José 
Manuel Barroso αναμένεται επίσης να 
συμμετάσχει στην τελετή.  
 

Στη συνεδρίαση λήξης, η οποία θα γίνει στις 9 
Οκτωβρίου στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 
προβλέπονται εισηγήσεις του Προέδρου του ΕΚ 
κ. Hans-Gert Pöttering, του Υφυπουργού 
Εξωτερικών Υποθέσεων της Γαλλίας κ. Jean-
Pierre Jouyet και του Πρώτου Αντιπροέδρου 
της ΕΤΠ, κ. Michel Delebarre. Επίσης, έχει 
προσκληθεί ο Αντιπρόεδρος της Επιτροπής κ. 
Gunter Verheugen. 
 
Η συμμετοχή στα σεμινάρια είναι ελεύθερη και 
υπάρχουν συνολικά 15.000 θέσεις. Η 
ιστοσελίδα www.opendays.europa.eu  
περιλαμβάνει το πρόγραμμα το οποίο αναφέρει 
αναλυτικά όλα τα σεμινάρια και τα θεματικά 
εργαστήρια, τους ομιλητές, τις ημερομηνίες και 
τους χώρους των εκδηλώσεων. 
 
Πέρα από τις εκδηλώσεις που θα 
διοργανωθούν στις Βρυξέλλες, καθόλη τη 
διάρκεια του Οκτωβρίου, 32 χώρες θα 
φιλοξενήσουν 235 τοπικές εκδηλώσεις στο 
πλαίσιο των OPEN DAYS υπό το σύνθημα «Η 
Ευρώπη στην περιφέρειά μου». 
  

 

Σημαντικές Ευρωπαϊκές Εκδηλώσεις Οκτωβρίου: 
 
06-09/10/08: OPEN DAYS 2008: www.opendays.europa.eu  

07/10/08: Σύνοδος Συμβουλίου Οικονομ. και Δημοσιονομικά Θέματα (ECOFIN): http://ue.eu.int/

07/10/08: Συνεδρίαση Προεδρείου  Επιτροπής των Περιφερειών (ΕτΠ): http://www.cor.europa.eu/

08-09/10/08: Ολομέλεια της ΕτΠ: http://www.cor.europa.eu/

08-09/10/08: Ολομέλεια Ευρ. Κοινοβουλίου – Βρυξέλλες: http://www.europarl.europa.eu/

09-10/10/08: Σύνοδος Συμβουλίου Μεταφορές, Τηλεπικοινωνίες και Ενέργεια: http://ue.eu.int/

13-14/10/08: Σύνοδος Συμβουλίου Γενικές Υποθέσεις και Εξωτερικές Σχέσεις: http://ue.eu.int/

15/10/08: Συνεδρίαση Επιτροπής CONST της ΕτΠ: http://www.cor.europa.eu/

16-17/10/08: Σύνοδος Ευρωπαϊκού Συμβουλίου: http://ue.eu.int/

17/10/08: Συνεδρίαση Επιτροπής COTER της ΕτΠ: http://www.cor.europa.eu/

20-21/10/08: Σύνοδος Συμβουλίου Περιβάλλον: http://ue.eu.int/

20-23/10/08: Ολομέλεια Ευρ. Κοινοβουλίου – Βρυξέλλες: http://www.europarl.europa.eu/

24/10/08: Σύνοδος Συμβουλίου Δικαιοσύνης και των Εσωτ. Υποθέσεων (ΔΕΥ): http://ue.eu.int/

27-28/10/08: Σύνοδος Συμβουλίου Γεωργία και Αλιεία: http://ue.eu.int/
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ΝΕΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  
ΕΝΩΣΗΣ ΔΗΜΩΝ ΚΥΠΡΟΥ  
 

Η Εκτελεστική Επιτροπή της 
Ένωσης Δήμων Κύπρου, στη 
συνεδρία της ημερομηνίας 20 
Σεπτεμβρίου 2008, διόρισε ως 
νέο Γραμματέα της Ένωσης 
Δήμων από τις 6 Οκτωβρίου 

2008, τον κο Γιάννη Αντωνιάδη.  

 

Η ποιότητα ζωής σε 321 
ευρωπαϊκές πόλεις  
 
Η Επίτροπος Danuta Hübner, αρμόδια για την 
περιφερειακή πολιτική, παρουσίασε στις 23 
Σεπτεμβρίου τα αποτελέσματα της 
ακτινογραφίας των αστικών κέντρων – την 
εξέταση της ποιότητας ζωής σε 321 
ευρωπαϊκές πόλεις, η οποία έγινε σε 
συνεργασία με την EUROSTAT.  
 
Η εξέταση βασίστηκε σε 420.000 στατιστικά 
στοιχεία με επίκεντρο τις πλέον σημαντικές 
προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε σήμερα 
όπως τη γήρανση του πληθυσμού, τη 
μετανάστευση, τη στέγαση και το περιβάλλον 
και αποτελεί σημαντικό εργαλείο στο πλαίσιο 
της πολιτικής συνοχής και της ευρωπαϊκής 
στρατηγικής για την απασχόληση και την 
οικονομική ανάπτυξη.  
 
Τα στατιστικά στοιχεία συγκεντρώθηκαν το 
2006 και το 2007 και είναι παρόμοια με τα 
στατιστικά στοιχεία του 2004 με την κάλυψη 
362 πόλεων, εκ των οποίων 321 εντός της ΕΕ 
των 27 κρατών μελών και οι 42 εκτός της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης (Νορβηγία, Ελβετία, 
Κροατία, Τουρκία).  
 
Η ακτινογραφία των αστικών κέντρων, που 
άρχισε τον Ιούνιο του 1998 πραγματοποιείται 
ανά τριετία με πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής. Η Eurostat συντόνισε τις εργασίες 
των εθνικών στατιστικών υπηρεσιών στα 27 
κράτη μέλη και συγκέντρωσε τις απαντήσεις.  
 
Πρόσφατα η Επιτροπή ανέθεσε μια μελέτη για 
μια πιο ενδελεχή ανάλυση των στοιχείων που 
συλλέγονται και προετοιμάζει δεύτερη «έκθεση 
σχετικά με την κατάσταση των πόλεων στην 
Ευρώπη» που αναμένεται να δημοσιευθεί το 
Σεπτέμβριο του 2009. Από το 2009 και μετά, ο 
έλεγχος αστικών κέντρων θα πραγματοποιείται 
ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες: 
http://www.urbanaudit.org/  
 

 

 

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 
ΕΝΩΣΗΣ ΔΗΜΩΝ ΚΥΠΡΟΥ 

 
Στις 29 Οκτωβρίου 2008 και ώρα 11:00, 
θα πραγματοποιηθεί στο ξενοδοχείο 
Holiday Inn στη Λευκωσία, η Γενική 
Συνέλευση της Ενωσης Δήμων Κύπρου.  

 
 

Ευρωπαϊκές δράσεις για τη 
λειψυδρία και την ξηρασία  
 
Σε ημερίδα που διοργανώθηκε στις 4 
Σεπτεμβρίου στη Σαραγόσα, τα ενδιαφερόμενα 
μέρη συζήτησαν πώς μπορεί να αυξηθεί η 
απόδοση της χρήσης νερού στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση.  
 
Η ημερίδα αυτή 
ακολούθησε την 
ανακοίνωση με θέμα 
τη λειψυδρία και την 
ξηρασία, που 
εξέδωσε η Επιτροπή 
τον Ιούλιο του 2007, και οι εισηγήσεις της θα 
ληφθούν υπόψη στην έκθεση που οφείλει να 
δημοσιεύσει η Επιτροπή στα τέλη του 2008 σε 
συνέχεια της ανακοίνωσής της αυτής. Η 
έκθεση θα πραγματεύεται ζητήματα εφαρμογής 
και παρακολούθησης των επιλογών πολιτικής 
που περιγράφονται στην ανακοίνωση.  
 
Στη διάσκεψη της 4ης Σεπτεμβρίου στη 
Σαραγόσα συμμετείχαν ανώτεροι υπάλληλοι 
των οργάνων της ΕΕ και των κρατών μελών 
που είναι αρμόδιοι για τα ύδατα, μη 
κυβερνητικές οργανώσεις, η βιομηχανία, 
καθώς και ιδιωτικοί και δημόσιοι οργανισμοί. Η 
Επιτροπή πιστεύει ότι η προσπάθεια 
προσαρμογής της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη 
χαμηλότερη κατανάλωση νερού συνεπάγεται 
τη συμμετοχή όλων των ενδιαφερομένων και 
μπορεί να υλοποιηθεί μόνο σε στενή 
συνεργασία με τα κράτη μέλη.  
 
Το πρόβλημα της λειψυδρίας και της ξηρασίας 
θα εξεταστεί με πιο σφαιρικό και 
ολοκληρωμένο τρόπο σε λευκή βίβλο της 
Επιτροπής για την προσαρμογή στην κλιματική 
αλλαγή, της οποίας η έκδοση έχει 
προγραμματιστεί για τα τέλη του 2008. 
 
Περισσότερες πληροφορίες για τη διάσκεψη:  
http://ec.europa.eu/environment/water/zara
goza08/index_en.htm
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Υψηλή ποιότητα και αειφορία 
στον τουρισμό  
 
Στις 18 Σεπτεμβρίου, με την ευκαιρία του 7ου 
Ευρωπαϊκού Τουριστικού Φόρουμ στο 
Bordeaux, ο Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής κ. Gunter Verheugen απένειμε σε 
είκοσι τοποθεσίες τον τίτλο του «καλύτερου 
προορισμού άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς 
στην Ευρώπη».  
 
Με το βραβείο «Ευρωπαϊκοί προορισμοί 
αριστείας - Βραβεία EDEN» προβάλλονται 
προορισμοί οι οποίοι συνδυάζουν την εμπορική 
επιτυχία με την κοινωνική, πολιτιστική και 
περιβαλλοντική αειφορία: 
http://ec.europa.eu/enterprise/tourism/major
_activities/eu_tourist/index_en.htm  
 
Ο αριθμός των χωρών που συμμετέχουν στο 
πρόγραμμα EDEN διπλασιάστηκε κατά τη 
δεύτερη περίοδο του προγράμματος 2007-
2008 (18 κράτη μέλη και 2 υποψήφιες χώρες) 
με θέμα «Τουρισμός και τοπική άυλη 
πολιτιστική κληρονομιά». Φέτος απονεμήθηκαν 
βραβεία για ειδικά στοιχεία της τοπικής άυλης 
πολιτιστικής κληρονομιάς όπως η τοπική 
κουζίνα, τα είδη χειροτεχνίας, τα είδη λαϊκής 
τέχνης και η ζωή στο χωριό. 
 
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα προβάλει 
περαιτέρω τους βραβευθέντες προορισμούς με 
σκοπό να γίνουν γνωστές οι παραδόσεις, τα 
ήθη, οι αντιλήψεις, οι γεύσεις και η βιοτεχνία 
του τόπου προορισμού. Για παράδειγμα, οι 
εκπρόσωποι όλων των βραβευθέντων 
προορισμών προσκλήθηκαν να συμμετάσχουν 
στην ευρωπαϊκή ημέρα τουρισμού, η οποία θα 
διοργανωθεί στο πλαίσιο της εκδήλωσης Open 
Days στις 7 Οκτωβρίου 2008 στις Βρυξέλλες. 
Οι νικητές θα υπογράψουν επίσης επίσημη 
δήλωση για τη δημιουργία του Δικτύου 
προορισμών EDEN. 
 
Η απονομή των φετινών βραβείων EDEN 
πραγματοποιήθηκε στο Bordeaux στο πλαίσιο 
του Ευρωπαϊκού Τουριστικού Φόρουμ, το 
οποίο οργανώθηκε από την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή σε συνεργασία με τη γαλλική 
προεδρία της ΕΕ και αποτελεί φόρουμ 
συζητήσεων για αρχές, ενδιαφερόμενα μέρη 
στην Ευρώπη και αντιπροσωπείες από κράτη 
μέλη. Περιλαμβάνει επίσης άτυπη υπουργική 
συνεδρίαση των υπουργών τουρισμού της ΕΕ.  
 
Για περισσότερες πληροφορίες: 
http://ec.europa.eu/enterprise/tourism/event
s/european_tourism_forum/index_en.htm  

Συλλογή και ανακύκλωση 
των μπαταριών  
   
Από τις 26 Σεπτεμβρίου εφαρμόζεται η 
αναθεωρημένη νομοθεσία της ΕΕ, που 
αποσκοπεί στην προστασία της ανθρώπινης 
υγείας και του περιβάλλοντος, με την 
εξασφάλιση κατάλληλης συλλογής και 
ανακύκλωσης των μπαταριών. Με την οδηγία 
2006/66/ΕΚ ανατίθεται επίσης στους 
παραγωγούς η ευθύνη διαχείρισης των 
μπαταριών όταν μετατρέπονται σε απόβλητα.  
 
Με τη νέα οδηγία αναθεωρείται η υφιστάμενη 
οδηγία του 1991 για τις μπαταρίες, η οποία 
δεν κατόρθωσε να περιορίσει αρκετά τους 
κινδύνους που συνεπάγονται, ούτε να 
δημιουργήσει ενιαίο πλαίσιο για τη συλλογή 
και την ανακύκλωσή τους.  
 
Τα κράτη μέλη όφειλαν το αργότερο μέχρι τις 
26 Σεπτεμβρίου να μεταφέρουν στο εθνικό 
τους δίκαιο την αναθεωρημένη οδηγία για τις 
μπαταρίες, που εκδόθηκε από το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο το 2006. Μέχρι 
στιγμής, μόνο επτά κράτη μέλη έχουν 
ανακοινώσει στην Επιτροπή εθνική νομοθεσία 
για την πλήρη ενσωμάτωση της οδηγίας στο 
εσωτερικό δίκαιο, ενώ άλλα τέσσερα την 
έχουν μεταφέρει εν μέρει.  
 
Ως θεματοφύλακας της Συνθήκης, η Επιτροπή 
θα αρχίσει αμέσως να αξιολογεί αν η εκάστοτε 
εθνική νομοθεσία μεταφέρει ορθά τους 
στόχους της οδηγίας. Η Επιτροπή θα κινήσει 
κάθε αναγκαία διαδικασία επί παραβάσει κατά 
των κρατών μελών που δεν έχουν 
ανακοινώσει τα μέτρα μεταφοράς στο εθνικό 
τους δίκαιο, εάν δεν πράξουν τα δέοντα 
ταχέως. 
 
Για περισσότερες πληροφορίες: 
http://ec.europa.eu/environment/waste/batt
eries/index.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://ec.europa.eu/enterprise/tourism/major_activities/eu_tourist/index_en.htm
http://ec.europa.eu/enterprise/tourism/major_activities/eu_tourist/index_en.htm
http://ec.europa.eu/enterprise/tourism/events/european_tourism_forum/index_en.htm
http://ec.europa.eu/enterprise/tourism/events/european_tourism_forum/index_en.htm
http://ec.europa.eu/environment/waste/batteries/index.htm
http://ec.europa.eu/environment/waste/batteries/index.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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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/  

• 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  
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http://ec.europa.eu/comm/enlargement/tur
key/index.htm  
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