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ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ CEMR
Η γενική συνέλευση του Συμβουλίου
Ευρωπαϊκών
Δήμων
και
Περιφερειών
(CEMR) πραγματοποιείται κάθε τρία χρόνια
και συγκεντρώνει εκατοντάδες εκπροσώπους
τοπικών και περιφερειακών αυτοδιοικήσεων
από ολόκληρη την Ευρώπη και πέρα από
αυτήν.
Φέτος, η γενική συνέλευση του CEMR
πραγματοποιήθηκε στο Malmö (Σουηδία)
στις 22-24 Απριλίου 2009 και συμμετείχαν
σε αυτήν πάνω από 1000 εκπρόσωποι
τοπικών αρχών και ευρωπαϊκών οργανισμών
από 40 περίπου χώρες. Στη συνέλευση
συζητήθηκαν
Ευρωπαϊκά
θέματα
που
επηρεάζουν άμεσα τις πόλεις και τις
περιφέρειες,
όπως
η
ανάπτυξη
των
δημοσίων υπηρεσιών, οι κλιματικές αλλαγές
και η ενέργεια, η οικονομική ανάπτυξη και
το περιβάλλον, η κατάσταση της τοπικής
δημοκρατίας, οι αδελφοποιήσεις πόλεων, η
χρηματοπιστωτική κρίση, κ.α.
Για τρεις ημέρες, οι εκλεγμένοι τοπικοί και
περιφερειακοί ηγέτες, ειδικοί, εκπρόσωποι
των θεσμικών οργάνων της Ευρωπαϊκής
Ένωσης και άλλοι κοινωνικοί φορείς
συζήτησαν πάνω στο θεμελιώδες ερώτημα:
είναι οι πόλεις και οι περιφέρειες έτοιμες για
να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις του
σήμερα και του αύριο;

Πολλές
από
τις
προκλήσεις
που
αντιμετωπίζουν οι πόλεις είναι παγκόσμιες,
αλλά οι συνέπειές τους είναι τοπικές και
απαιτούν τοπικές λύσεις. Η Γενική Συνέλευση
του CEMR προσέφερε μια μοναδική ευκαιρία
στους εκπροσώπους των τοπικών αρχών να
μοιραστούν εμπειρίες, βέλτιστες πρακτικές και
νέες ιδέες, να συναντηθούν, να ακούσουν, να
συζητήσουν και να μάθουν. Την Κύπρο
εκπροσώπησαν στο σημαντικό αυτό γεγονός ο
Δήμαρχος Λακατάμιας κ. Λουκάς Ιατρού, ο
Αντιδήμαρχος
Λευκωσίας
κ.
Στέλιος
Ιερωνυμίδης,
ο
Δημοτικός
Σύμβουλος
Λευκωσίας κ. Νίκος Μαλέκκος και ο
Γραμματέας της Ένωσης Δήμων κ. Γιάννης
Αντωνιάδης.

Σημαντικές Ευρωπαϊκές Εκδηλώσεις Μαΐου:
05/05/09: Συνεδρίαση Επιτροπής COTER της Επ. των Περιφερειών (ΕτΠ): http://www.cor.europa.eu/
06/05/09: Συνεδρίαση Επιτροπής CONST της ΕτΠ: http://www.cor.europa.eu/
07/05/09: Συνεδρίαση Επιτροπής DEVE της ΕτΠ: http://www.cor.europa.eu/
11-12/05/09: Συνεδρίαση Επιτροπής EDUC της ΕτΠ: http://www.cor.europa.eu/
18/05/09: Συνεδρίαση Επιτροπής CAFA της ΕτΠ: http://www.cor.europa.eu/

Περισσότερες εκδηλώσεις και συνέδρια της ΕΕ διατίθενται πλέον μέσω της νέας
ιστοσελίδας
«Ημερολόγιο
της
ΕΕ»
(http://europa.eu/eucalendar/)
της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής, από την οποία μπορεί κανείς να ενημερώνεται για το τι
περιλαμβάνει το πρόγραμμα εργασίας των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων τις
επόμενες ημέρες.
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Σύνοδος Ολομέλειας της
Επιτροπής των Περιφερειών
Η 79η Σύνοδος Ολομέλειας της Επιτροπής των
Περιφερειών
πραγματοποιήθηκε
στις
Βρυξέλλες στις 21 και 22 Απριλίου. Σε αυτήν
συμμετείχε και η Κυπριακή Αντιπροσωπεία με
Επικεφαλής τον κ. Γεώργιο Γεωργίου,
Δήμαρχο Κάτω Πολεμιδιών, και με μέλη τους
κ. Χρίστο Μέση, Δήμαρχο Μέσα Γειτονιάς και
μέλος του Προεδρείου της ΕτΠ, κα Ελένη
Λουκαΐδου, Δημοτική Σύμβουλο Λευκωσίας, κ.
Σάββα Ηλιοφώτου, Δήμαρχο Στροβόλου, κ.
Σπύρο Ελενοδώρου, Πρόεδρο Κοινοτικού
Συμβουλίου Βορόκλινης και κ. Κώστα
Χατζηκακού,
Δημοτικό
Σύμβουλο
Αμμοχώστου.
Στο επίκεντρο των εργασιών της Συνόδου
Ολομέλειας βρέθηκε η χρηματοοικονομική
κρίση και ο τρόπος με τον οποίο οι τοπικές και
περιφερειακές αρχές μπορούν να συμβάλουν
στην αντιμετώπιση των κοινωνικών συνεπειών
της.
Συζητήθηκαν
επίσης
οι
ακόλουθες
γνωμοδοτήσεις: 1. Σχέδιο δράσης για την
αστική κινητικότητα, 2. Ενέργεια: στρατηγική
αξιολόγηση και επιδόσεις των κτηρίων, 3.
Ευρωπαϊκό στρατηγικό πλαίσιο για διεθνή
επιστημονική και τεχνολογική συνεργασία, 4.
Πρόγραμμα
MEDIA
Mundus
για
την
οπτικοακουστική
συνεργασία,
5.
Λύσεις
διαλειτουργικότητας
για
τις
ευρωπαϊκές
δημόσιες διοικήσεις (ISA), 6. Γνωμοδότηση
προοπτικής με θέμα "Η συσχέτιση αγοράς
εργασίας και περιφερειακών αναγκών στον
τουριστικό κλάδο, 7. Ένα ευρωπαϊκό σχέδιο
για την ανάκαμψη της οικονομίας και ο ρόλος
των περιφερειακών και τοπικών αρχών, 8.
Ευρωπαϊκό
Ταμείο
Προσαρμογής
στην
Παγκοσμιοποίηση, 9. Οργανισμοί τοπικής
αυτοδιοίκησης: φορείς ανάπτυξης, 10. Ο
ρόλος των τοπικών και περιφερειακών αρχών
στη νέα στρατηγική για τη Βαλτική Θάλασσα,
11.
Ο
ρόλος
των
τοπικών
και
περιφερειακών
αρχών
στην
Ανατολική
Εταιρική
Σχέση,
12.
Δικαιώματα
των
καταναλωτών, 13. Ασφάλεια των ασθενών και
14.
Ανανεωμένη
κοινωνική
ατζέντα:
Ευκαιρίες, πρόσβαση και αλληλεγγύη στην
Ευρώπη του 21ου αιώνα.
Ενόψει του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου με θέμα
την πρωτοβουλία της ΕΕ για την Ανατολική
Εταιρική Σχέση καθώς και της υπουργικής
συνόδου για την απασχόληση υπό την αιγίδα
της Τσεχικής προεδρίας –αμφότερα θα
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πραγματοποιηθούν στην Πράγα στις 7 Μαΐου–
τα μέλη της ΕτΠ καθόρισαν τη θέση τους
σχετικά με τον τρόπο που οι τοπικές και
περιφερειακές αρχές θα πρέπει να ενταχθούν
σε αυτές τις ευρωπαϊκές στρατηγικές. Ο
πρόεδρος της ΕτΠ, κ. Luc Van den Brande, θα
συμμετάσχει στη σύνοδο του Ευρωπαϊκού
Συμβουλίου και θα εκθέσει τη θέση που
υιοθέτησε η ΕτΠ.
Επιπλέον, παράλληλα με τις εργασίες της
Συνόδου Ολομέλειάς της, η ΕτΠ γιόρτασε την
επέτειο των 15 χρόνων από την ίδρυσή της με
μια νέα δήλωση αποστολής για τα επόμενα 15
και
πλέον
χρόνια.
Οι
εορτασμοί
περιελάμβαναν επίσης την παρουσίαση βίντεο
με την ιστορία της ΕτΠ, με συνεντεύξεις των
πρώην προέδρων της και με μια αναδρομή
στην εξέλιξή της μέσα από τις τρεις συνθήκες
και τις τρεις διαδοχικές φάσεις διεύρυνσης.

Η ΕτΠ φιλοξένησε επίσης το Τέταρτο Φόρουμ
Επικοινωνίας, με τη συμμετοχή εκπροσώπων
των
ευρωπαϊκών
θεσμικών
οργάνων,
δημοσιογράφων και εκδοτών από όλη την
Ευρώπη, οι οποίοι συζήτησαν τους τρόπους
ευαισθητοποίησης των ευρωπαίων πολιτών
ενόψει των προσεχών ευρωεκλογών. Στο εν
λόγω Φόρουμ έλαβαν μέρος εκπροσωπώντας
την Κύπρο οι δημοσιογράφοι κα Μαρία
Κωνσταντίνου, κ. Ευθύμιος Δίπλαρος και κ.
Λουκάς Σπαθάρης.
Το πρωί της 22ας Απριλίου, λίγο πριν την
έναρξη των εργασιών της 2ης ημέρας της
Ολομέλειας,
συνεδρίασε
στην
ΕτΠ
η
Διαπεριφερειακή Ομάδα «Μεσόγειος» με τη
συμμετοχή και του κ. Γεωργίου, ο οποίος έχει
οριστεί Αντιπρόεδρος της Ομάδας, καθώς και
των μελών κ. Μέση, κ. Ελενοδώρου και κ.
Χατζηκακού. Τα μέλη της ομάδας καθόρισαν
ως τομείς προτεραιότητας των μελλοντικών
εργασιών τους το περιβάλλον, το νερό, την
ενέργεια, την κατάρτιση και τη μετανάστευση.
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Ευρωπαϊκά βραβεία
ηλεκτρονικής διακυβέρνησης
Η Επιτροπή των Περιφερειών προτρέπει τις
τοπικές και τις περιφερειακές αρχές από όλη
την ΕΕ να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό του
2009 για τα ευρωπαϊκά βραβεία ηλεκτρονικής
διακυβέρνησης,
που
διοργανώνει
η
Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
Ο διαγωνισμός, στον οποίο μπορούν να
συμμετάσχουν όλοι οι οργανισμοί του
δημόσιου τομέα από την ΕΕ, τις χώρες της
Ευρωπαϊκής Ζώνης Ελευθέρων Συναλλαγών ΕΖΕΣ και τις υποψήφιες χώρες, επιβραβεύει
τις βέλτιστες πρακτικές όσον αφορά τη χρήση
των
τεχνολογιών
πληροφορίας
και
επικοινωνίας (ΤΠΕ) στις δημόσιες υπηρεσίες.
Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων λήγει
στις 10 Ιουνίου 2009. Για περισσότερες
πληροφορίες, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα
www.epractice.eu/awards.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέσπισε τα βραβεία
στο πλαίσιο των προσπαθειών της για την
βελτίωση της ποιότητας ζωής των ευρωπαίων
πολιτών μέσω των ΤΠΕ, την αύξηση της
εμπιστοσύνης στη δημόσια διοίκηση και τους
οργανισμούς του δημοσίου, και την ενίσχυση
της
ανταγωνιστικότητας
εταιρειών
και
επιχειρήσεων.
Τα
βραβεία
καλύπτουν
τρεις
γενικές
κατηγορίες: ηλεκτρονική διακυβέρνηση στην
υπηρεσία της ενιαίας αγοράς, ηλεκτρονική
διακυβέρνηση στην υπηρεσία των πολιτών και
των
επιχειρήσεων
και
ηλεκτρονική
διακυβέρνηση στην υπηρεσία της διοικητικής
αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας.
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και στην προστασία του περιβάλλοντος. Για
το 2009, ο διαθέσιμος προϋπολογισμός του
προγράμματος είναι 65 εκατ. ευρώ και
προβλέπεται να χρηματοδοτηθούν 60-70
προτάσεις διευρωπαϊκής συνεργασίας.
Το ποσοστό Κοινοτικής συνδρομής μπορεί να
φτάσει το 75% των επιλέξιμων δαπανών και
οι τοπικές και περιφερειακές αρχές είναι
επιλέξιμες προς χρηματοδότηση.
Για περισσότερες πληροφορίες:
http://ec.europa.eu/energy/intelligent/call_fo
r_proposals/call_library_en.htm

Επιμορφωτικά μαθήματα για
Αρχειοθέτηση
Μετά από συνεννόηση της Ένωσης Δήμων
Κύπρου με το Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και
Προσωπικού του Υπουργείου Οικονομικών,
πραγματοποιήθηκαν
τριήμερα
εργαστήρια
Αρχειοθέτησης στα οποία δίδαξαν Λειτουργοί
του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και του
Γενικού Αρχείου της Δημόσιας Υπηρεσίας.
Τα σεμινάρια παρακολούθησαν οι Βοηθοί
Γραμματειακοί Λειτουργοί της Ένωσης και των
Δήμων
της
Κύπρου,
με
στόχο
την
επιμόρφωση
αλλά
και
τη
μελλοντική
υιοθέτηση κοινής βάσης αρχείων ώστε να
υποβοηθείται η δουλειά των Δήμων σε θέματα
αλληλογραφίας.
Επίσης τα σεμινάρια θα βοηθήσουν τους
Δήμους και σε μια μελλοντική υιοθέτηση της
ηλεκτρονικής αρχειοθέτησης και επικοινωνίας.

Η τελετή απονομής των βραβείων θα
πραγματοποιηθεί κατά τη διάρκεια της
διάσκεψης "Σύμπραξη για την ηλεκτρονική
Ένωση", η οποία θα λάβει χώρα στις 19 και
20 Νοεμβρίου στο Malmö, στη Σουηδία, υπό
την αιγίδα της σουηδικής Προεδρίας της
Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Πρόσκληση υποβολής
προτάσεων: Ενέργεια
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα χρηματοδοτήσει
δράσεις που αποσκοπούν στη βελτίωση της
ενεργειακής απόδοσης, στην ασφάλεια του
ενεργειακού εφοδιασμού, στην προώθηση
των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, καθώς

Στη φωτογραφία η κα Νίκη Χριστοδούλου,
του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και
Προσωπικού, λέκτορας του σεμιναρίου κατά
τη διάρκεια του σεμιναρίου.
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Έκθεση για την Αμμόχωστο
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
Τελέστηκαν στις 28 Απριλίου στην έδρα του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, στις Βρυξέλλες, τα
εγκαίνια
της
φωτογραφικής
έκθεσης
«Famagusta: A European Ghost Town» που
διοργάνωσαν, σε συνεργασία με το Δήμο
Αμμοχώστου, οι Ευρωβουλευτές Παναγιώτης
Δημητρίου,
Lidia
Joanna
Geringer
de
Oedenberf και Sir Robert Atkins. Τα εγκαίνια
της έκθεσης τέλεσε ο Αντιπρόεδρος του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κ. Miguel Angel
Martinez.
Τα εγκαίνια της έκθεσης, που περιλαμβάνει 45
πρόσφατες αλλά και παλιές φωτογραφίες από
την κλειστή από τα κατοχικά στρατεύματα
πόλη της Αμμοχώστου, τίμησαν με την
παρουσία τους η Επίτροπος κα Ανδρούλα
Βασιλείου, οι Κύπριοι Δικαστές στο Ευρωπαϊκό
Δικαστήριο κ.κ. Γιώργος Αρέστης και Σάββας
Παπασάββας, το μέλος του Ελεγκτικού
Συνεδρίου της ΕΕ κ. Κίκης Καζαμίας, ο
Μόνιμος Αντιπρόσωπος της Κύπρου στην ΕΕ
Πρέσβης κ. Ανδρέας Μαυρογιάννης, ο
Πρέσβης της Κύπρου
στο
Βέλγιο
κ.
Κωνσταντίνος
Ηλιάδης,
πολλοί
Κύπριοι,
Έλληνες και ξένοι Ευρωβουλευτές κ.α.
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Ο
Αντιπρόεδρος
του
Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου κ. Miguel Angel Martinez σε
χαιρετισμό του εξέφρασε τη συμπαράσταση
του προς τους Αμμοχωστιανούς και όλους
τους Κύπριους που θέλουν να επιστρέψουν
στα σπίτια τους αλλά δεν μπορούν και
επέκρινε όσους αγοράζουν σε χαμηλές τιμές
περιουσίες που ανήκουν σε Ελληνοκύπριους.
Η Ευρώπη, είπε, δεν πρέπει να επιτρέψει την
καταπάτηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.
Ο κ. Martinez εξέφρασε την πεποίθηση ότι η
επίλυση του προβλήματος της Αμμοχώστου
μπορεί να δώσει ώθηση και στην επίλυση του
Κυπριακού και διαβεβαίωσε ότι υπό την
ιδιότητα του υπεύθυνου του Κοινοβουλίου για
τις σχέσεις με τα Κοινοβούλια των υποψήφιων
για ένταξη χωρών, κάθε φορά που του δίδεται
η ευκαιρία καθιστά σαφές στους Τούρκους ότι
για να ενταχθούν στην ΕΕ πρέπει να
πληρώσουν εισιτήριο, «και το εισιτήριο αυτό
έχει πάνω του χαραγμένο και το όνομα της
Αμμοχώστου».

Η εκδήλωση των εγκαινίων άρχισε με την
προβολή
σύντομης
ταινίας
για
την
Αμμόχωστο.
Σε εισαγωγική του ομιλία ο κ. Παναγιώτης
Δημητρίου τόνισε πως η ΕΕ και ο ΟΗΕ θα
πρέπει να απαιτήσουν από την Τουρκία την
εφαρμογή
του
Ψηφίσματος
550
του
Συμβουλίου Ασφαλείας. Πάνω απ’ όλα, είπε,
το θέμα της Αμμοχώστου είναι ανθρωπιστικό
και δεν πρέπει να πολιτικοποιείται. Πρόσθεσε,
επίσης, ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει
να λάβει μέτρα για την αξιοποίηση της
έκθεσης της Επιτροπής Αναφορών που ζητά
την επιστροφή της Αμμοχώστου στους
νόμιμους κατοίκους της. «Δεν υπάρχει καμία
δικαιολογία και καμία λογική για το μοναδικό
αυτό
φαινόμενο
της
κατοχής
της
Αμμοχώστου», υπογράμμισε ο κ. Δημητρίου.
Η κα Lidia Joanna Geringer de Oedenberf,
που συμμετείχε ως μέλος στην Επιτροπή
Αναφορών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που
επισκέφθηκε την Αμμόχωστο, εξέφρασε την
ελπίδα ότι η επιστροφή των Βαρωσίων στους
νόμιμους κατοίκους τους θα αποτελέσει τη
βάση για την εξεύρεση μιας δίκαιης λύσης στο
Κυπριακό.
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Παίρνοντας το λόγο, ο Δήμαρχος Αμμοχώστου
κ. Αλέξης Γαλανός ανέφερε ότι η εγκατάλειψη
της Αμμοχώστου στα στοιχεία της φύσης για
τριανταπέντε χρόνια αποτελεί ένα έγκλημα
πολέμου σε καιρό ειρήνης, όπως ανέφερε
χαρακτηριστικά. Όμως, το έγκλημα που
συντελείται σήμερα κατά της Αμμοχώστου
είναι και έγκλημα κατά της Ευρώπης αφού η
Αμμόχωστος είναι μια πόλη ευρωπαϊκή. Η
Ευρώπη, κατέληξε, πρέπει να κάνει πιο
αποφασιστικά βήματα ώστε να διασφαλιστεί
ότι
οι
κάτοικοι
της
Αμμοχώστου
θα
επιστρέψουν στα σπίτια τους και ότι θα
αποκατασταθεί η δικαιοσύνη. Νωρίτερα ο κ.
Γαλανός, μιλώντας σε συνέντευξη Τύπου,
ανέφερε ότι αποτελεί ένα σύγχρονο παράδοξο
το γεγονός ότι η Τουρκία, που θέλει να
ενταχθεί στην ΕΕ και να μοιραστεί τις αρχές,
τις αξίες και τον πολιτισμό της, καταπατεί μια
ευρωπαϊκή πόλη.
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Η Λευκωσία προεδρεύει της
Ένωσης Πρωτευουσών της ΕΕ
Η Λευκωσία, το 2009 προεδρεύει της Ένωσης
Πρωτευουσών
της
Ευρωπαϊκής
Ένωσης
(UCEU) μετά από ομόφωνη υποστήριξη όλων
των
Ευρωπαϊκών
πρωτευουσών.
Την
προεδρία παρέλαβε από το Δουβλίνο που
προέδρευε της Ένωσης το 2008.
Σε
δημοσιογραφική
διάσκεψη
που
πραγματοποιήθηκε
την
Παρασκευή
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Απριλίου 2009, η Δήμαρχος Λευκωσίας Ελένη
Μαύρου αναφέρθηκε στους φετινούς στόχους
της Ένωσης. Η διάσκεψη έγινε με την
ευκαιρία της συνάντησης της Διαρκούς
Επιτροπής
της
Ένωσης
που
πραγματοποιήθηκε στις 27-29 Απριλίου στη
Λευκωσία.
Πρόκειται
για
μια
προπαρασκευαστική συνάντηση με κύριο
αντικείμενο τους στόχους, το περιεχόμενο και
την οργάνωση της ετήσιας Διάσκεψης και της
Γενικής
Συνέλευσης
της
Ένωσης
που
προγραμματίζεται για τις 29-31 Οκτωβρίου
2009 στη Λευκωσία. Στη Διάσκεψη και Γενική
Συνέλευση συμμετέχουν οι Δήμαρχοι ή και
εκλεγμένοι εκπρόσωποι των πρωτευουσών.
Η Δήμαρχος κυρία Μαύρου είπε μεταξύ άλλων
αναφερόμενη στους σκοπούς της φετινής
προεδρίας, «Ιδιαίτερος στόχος της προεδρίας
της Λευκωσίας είναι να μεταφερθεί στον
Ευρωπαϊκό χώρο και ευρύτερα το μήνυμα της
σημασίας της συμβολής των Ευρωπαϊκών
πρωτευουσών στη δημιουργία γεφυρών
ενάντια στους όποιους διαχωρισμούς και
αποκλεισμούς.
Με
την
ανάληψη
της
προεδρίας η Λευκωσία στοχεύει στην προβολή
της πόλης και του προβλήματος της ως
τελευταίας διαιρεμένης πρωτεύουσας στην
Ευρώπη».
Θα δοθεί η ευκαιρία να προβληθούν οι
προοπτικές της Λευκωσίας, να αναδειχθεί ο
χαρακτήρας της, να αναπτύξει πρωτοβουλίες
και συνεργασίες με άλλες Ευρωπαϊκές
Πρωτεύουσες.
Κύριο θέμα της διάσκεψης της Λευκωσίας
είναι
“Inclusive and Sustainable Capital
Cities”
(Βιώσιμες
πρωτεύουσες
χωρίς
αποκλεισμούς). Με την επιλογή αυτού του
θέματος επιδιώκεται να αναδειχθούν οι
ιδιαίτερες ευκαιρίες και προκλήσεις με τις
οποίες βρίσκονται αντιμέτωπες οι Ευρωπαϊκές
πρωτεύουσες
στην
προσπάθεια
να
αναβαθμίσουν την ανταγωνιστικότητα, την
υποδομή, την ποιότητα του αστικού
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περιβάλλοντος και των υπηρεσιών ευημερίας
των πολιτών, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα μια
διαδικασία
βιώσιμης
ανάπτυξης
και
αναζωογόνησης
χωρίς
εδαφικούς,
πολιτισμικούς
και
κοινωνικοοικονομικούς
διαχωρισμούς και αποκλεισμούς.
Στόχος είναι όπως μεταξύ των ομιλητών στη
Διάσκεψη
του
2009
στη
Λευκωσία
περιληφθούν ακαδημαϊκοί, πολιτικοί και
εμπειρογνώμονες-τεχνοκράτες,
για
να
παρουσιάσουν τις διαφορετικές πτυχές του
θέματος: κοινωνική, οικονομική, πολιτική και
πολιτιστική. Θα επιδιωχθεί συνεργασία με τη
UNICA, το δίκτυο Πανεπιστημίων των
Πρωτευουσών της Ευρώπης, της οποίας
Πρόεδρος
είναι
ο
Πρύτανης
του
Πανεπιστημίου Κύπρου κ. Σταύρος Ζένιος,
έτσι ώστε να αναλυθεί η διάσταση της
κοινωνίας της γνώσης και η αξιοποίηση της
ως μοχλός τοπικής ανάπτυξης.

Εκδήλωση για την Ημέρα της
Γυναίκας
Εκδήλωση για την Ημέρα της Γυναίκας
πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 30 Μαρτίου
στο Πολιτιστικό Κέντρο Μύλοι, από το Δήμο
Λευκωσίας σε συνεργασία με τον οργανισμό
Europa Donna Κύπρου.
Η εκδήλωση είχε σκοπό την ενημέρωση για
τον καρκίνο του μαστού με σκοπό την
πρόληψη, θέμα το οποίο αναπτύχθηκε από
την κα Στέλλα Κυριακίδου, Πρόεδρο της
Europa Donna Κύπρου.
Η
εκδήλωση
εντάσσεται
στο
πλαίσιο
υλοποίησης της Ευρωπαϊκής Χάρτας για την
Ισότητα των Φύλων στις Τοπικές Κοινωνίες,
με στόχο να ενταχθούν παρόμοιες εκδηλώσεις
στο
πλαίσιο
του
ολοκληρωμένου
Προγράμματος Δράσης του Δήμου Λευκωσίας
για την εφαρμογή του Χάρτη.
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://ec.europa.eu/cyprus/index_en.htm
 Επιτροπή των Περιφερειών
Τηλ: + 32 2 282 2211
Φαξ: + 32 2 282 2325
http://www.cor.europa.eu/
 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.cy/
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 Νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
http://eur-lex.europa.eu/el/index.htm
 Επίσημη Εφημερίδα
http://eurlex.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
 Αδελφοποιήσεις Πόλεων
http://www.twinning.org/

 Ενταξιακή πορεία της Τουρκίας
http://ec.europa.eu/enlargement/candidate
-countries/turkey/index_en.htm
 Ευρωμεσογειακή συνεργασία – MEDA
http://ec.europa.eu/external_relations/euro
med/index_en.htm
 Σχέσεις της ΕΕ με την Τουρκοκυπριακή
κοινότητα:
http://ec.europa.eu/enlargement/turkish_c
ypriot_community/index_en.htm

ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΝΕΑ
Μηνιαίο Ενημερωτικό Δελτίο της
Ένωσης Δήμων Κύπρου
Υπεύθυνος Έκδοσης: Γιάννης Αντωνιάδης
Υπεύθυνος Ύλης: Φάνης Παντελογιάννης
Συνδρομές και Επικοινωνία:

http://www.ucm.org.cy/

