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Ετήσια Γενική Συνέλευση
Ένωσης Δήμων Κύπρου
Την Τρίτη 13 Δεκεμβρίου 2005 συγκλήθηκε
στη Λευκωσία η Τακτική Γενική Συνέλευση
της Ένωσης Δήμων. Στη Συνέλευση παρέστη
και απηύθυνε χαιρετισμό ο Πρόεδρος της
Κυπριακής
Δημοκρατίας
κ.
Τάσσος
Παπαδόπουλος.
Τον κ. Παπαδόπουλο καλωσόρισε στη Γενική
συνέλευση ο Προέδρος της Ένωσης Δήμων
Κύπρου και Δήμαρχος Λεμεσού κ. Δημήτρης
Κοντίδης, ο οποίος στην ομιλία του
υπογράμμισε την ανάγκη για αύξηση της
κρατικής χορηγίας στους Δήμους. Τόνισε
επίσης ότι στο διάστημα που διέρρευσε από το
Μάιο του 2004 η Ένωση Δήμων επανεξέτασε
την αποστολή και τους στόχους της και
γενικότερα τον τρόπο λειτουργίας της, για να
πετύχει το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα,
προκειμένου να εξυπηρετήσει καλύτερα τις
ανάγκες του Πολίτη που είναι, τελικά, ο
κεντρικός και κυρίαρχος στόχος της.
«Σ’ αυτό το πλαίσιο προσπαθήσαμε και
καταφέραμε να βελτιωθούμε ως Δήμοι στη
διαχείριση των οικονομικών μας και σε θέματα
αξιοκρατίας και χρηστής διοίκησης, μία
προσπάθεια που θα είναι συνεχής και για τα
επόμενα χρόνια», ανέφερε ο κ. Κοντίδης
(συνέχεια στη σελίδα 2).

Έτος 2ο

Αριθμός Δελτίου: 5

ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΞΕΝΟΦΟΒΙΑ
Οι αυξητικές τάσεις στους αριθμούς
αλλοδαπών εργαζομένων, νόμιμων και
παράνομων, σε συνδυασμό με την ελεύθερη
είσοδο και παραμονή υπηκόων της Ε.Ε.,
δημιουργούν τελευταία μια νέα κατάσταση,
πρωτόγνωρη για την κοινωνία της Κύπρου.
Πρέπει δε να σημειωθεί ότι οι συνθήκες
υποδοχής και παραμονής των αλλοδαπών στην
Κύπρο έχουν πολλά περιθώρια βελτίωσης,
ώστε να διευκολυνθεί η ομαλή – έστω και
προσωρινή- παραμονή των μη Κυπρίων στις
κατά τόπους κοινωνίες και να μειωθούν τα
φαινόμενα αντικοινωνικής συμπεριφοράς τους
και αποστροφής που εκδηλώνονται από μερίδα
Κυπρίων.
Η
επίλυση
πρακτικών
προβλημάτων
προσαρμογής στην τοπική πραγματικότητα, η
προώθηση της ανάπτυξης των σχέσεών τους με
τους
Κύπριους,
η
διευκόλυνση
της
επικοινωνίας τους με τις κρατικές αρχές και
δημόσιες υπηρεσίες, η δημιουργία χώρων
δημιουργικής και ευχάριστης συναναστροφής
τους, αλλά και η πιστή εφαρμογή των νόμων
που διέπουν την πολιτισμένη και κοινωνικά
αποδεκτή διαμονή και απασχόλησή τους στην
Κύπρο, είναι πρωτοβουλίες που οφείλει να
αναλάβει η πολιτεία με πιο συστηματικό
τρόπο.
Στην προσπάθεια αυτή, βοηθητικός και
σημαντικός είναι ο ρόλος που μπορούν να
αναλάβουν οι Τ.Α., με την οικονομική στήριξη
και τη συνεισφορά της Κυβέρνησης.

Στιγμιότυπο από τη Γενική Συνέλευση

Το κέρδος από μια τέτοια νέα προσέγγιση θα
το κεφαλαιοποιήσει η Κυπριακή κοινωνία στο
σύνολό της. Διαφορετικά, η ξενοφοβία και οι
ρατσιστικές συμπεριφορές δεν θα αργήσουν να
γίνουν συχνά φαινόμενα της ζωής μας.κνφ
Δ.Ν.

ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑ ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ
Στη συνέχεια ο κ. Κοντίδης αναφέρθηκε στην
ξεχωριστή δράση της Ένωσης Δήμων στον
τομέα των Ευρωπαϊκών και Διεθνών Σχέσεων,
(Συνέχεια από τη σελίδα 1). Στη συνέχεια ο κ. υπογραμμίζοντας ότι κατά τη διάρκεια του
Κοντίδης έκανε μια ενδεικτική καταγραφή του 2005 η Ένωση Δήμων:
έργου και της δραστηριότητας της Ένωσης
Δήμων κατά το έτος 2005, όπου η Ενωση είχε • ενίσχυσε τη συνεργασία της με την
Επιτροπή των Περιφερειών, υπογράφοντας
μία πολυσχιδή δραστηριότητα σε όλους τους
και σχετικό Μνημόνιο Συνεργασίας,
τομείς που αφορούν και ενδιαφέρουν τους
Δήμους. Αναλυτικότερα, ο κ. Κοντίδης • δημιούργησε γραφείο στις Βρυξέλλες για
την αξιοποίηση των δυνατοτήτων που
υπενθύμισε ότι κατά τη διάρκεια του 2005 η
προσφέρονται από την Ευρωπαϊκή Ενωση,
Ένωση Δήμων:
• ανέλαβε σε συνεργασία με το Υπουργείο
Εξωτερικών
σημαντική
δράση
στο
• διοργάνωσε δεκάδες σεμινάρια για θέματα
Κογκρέσσο
του
Συμβούλιο
της
Ευρώπης
που αφορούν τους Δήμους,
για να αποτραπεί η αναβάθμιση της εκεί
• ενέτεινε την προσπάθεια και τις
τουρκοκυπριακής εκπροσώπησης,
παρεμβάσεις της στα εργασιακά θέματα
των Δήμων, προωθώντας τα ομοιόμορφα • υπέγραψε Πρωτόκολλο Συνεργασίας με την
Ενωση Τοπικών Αρχών Μάλτας,
σχέδια υπηρεσίας για όλους τους
• προέβη σε αναβάθμιση συνεργασίας της με
υπαλλήλους των Δήμων,
το Συμβούλιο Δήμων και Περιφερειών.
• προώθησε την υιοθέτηση Παγκύπριας
Συλλογικής Σύμβασης για το προσωπικό
Ακολούθως, ο κ. Κοντίδης υπενθύμισε ότι το
όλων των Δήμων,
• ξεκίνησε μία σοβαρή προσπάθεια στο θέμα έτος 2006 είναι έτος κατά το οποίο οι Δήμαρχοι
της ανάπτυξης, με στόχο να υπάρξει και τα Δημοτικά Συμβούλια θα πρέπει να
απλούστευση και τομές στο Νόμο περί κάνουν τον απολογισμό τους για το έργο που
Οδών και Οικοδομών και στο Νόμο περί έχουν παράξει αυτή τη χρονική περίοδο. «Άλλα
ένας τέτοιος απολογισμός, κ. Πρόεδρε,
Πολεοδομίας και Χωροταξίας,
• συνεισέφερε σε συνεργασία και με τα επηρεάζεται με πολύ αποφασιστικό τρόπο από
αρμόδια υπουργεία, σε τομείς όπως η τα οικονομικά μέσα που διέθετε ο κάθε Δήμος
βελτίωση σε υπηρεσίες και επεμβάσεις αυτή τη χρονική περίοδο», τόνισε.

Ετήσια Γενική Συνέλευση
Ένωσης Δήμων Κύπρου

•

•

•
•
•

στους δρόμους, οι διευκολύνσεις στη
διακίνηση των εμποδιζόμενων ατόμων και
η τοποθέτηση κεραιών τηλεπικοινωνιών,
έδωσε ιδιαίτερη σημασία στον τομέα των
διαδημοτικών συνεργασιών προσπαθώντας
να καλλιεργήσει την ιδέα για τέτοιες
συνεργασίες μεταξύ των Δήμων,
πρωτοπόρησε στα κοινωνικά θέματα
δημιουργώντας Ειδική Επιτροπή Αιρετών
Γυναικών των Δήμων η οποία ασχολείται
με τα ειδικά θέματα ισότητας που αφορούν
τους Δήμους,
ανέλαβε δράσεις ενίσχυσης των Δήμων για
τη διαδικασία εισαγωγής του ευρώ στην
Κύπρο,
ξεκίνησε συνεργασία με το Τμήμα
Κρατικών Αποθηκών,
προχώρησε στην έκδοση και κυκλοφορία
του παρόντος Δελτίου “ΔΗΜΟΤΙΚΑ
ΝΕΑ».

Ο Πρόεδρος της Ένωσης, απευθυνόμενος
πάντα στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας
συνέχισε λέγοντας: «Λυπούμαστε να πούμε ότι
αυτήν την περίοδο δεν είδαμε να
εκπληρώνονται οι προσδοκίες που είχαμε με
βάση τις υποσχέσεις που είχαμε πάρει για
βελτίωση των οικονομικών των Δήμων».
«Υπήρξε βέβαια σαφής αύξηση της κρατικής
χορηγίας προς τους Δήμους και από το
ποσοστό 1% που ήταν το 2002 έχουμε φτάσει
το 2005 στο ποσοστό 2% περίπου, αλλά η
αύξηση αυτή υπολείπεται σε πολύ σημαντικό
βαθμό του ποσοστού 4%, που έπρεπε να
βρισκόμαστε σύμφωνα με τις δικές σας
προεκλογικές και προγραμματικές δεσμεύσεις».
«Πρέπει να βρούμε τρόπο», πρόσθεσε, «να
αυξηθεί γοργά και με (συνέχεια στη σελίδα 3)

ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑ ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ
(Συνέχεια από τη σελίδα 2) αυστηρά τα ανθρώπινα δικαιώματα όλου του Κυπριακού
χρονοδιαγράμματα η χορηγία στους δήμους τα Λαού, Ελλήνων, Τούρκων, Μαρωνιτών,
επόμενα 1-2 χρόνια ώστε να ανέλθει στο 4%». Λατίνων και Αρμενίων ως Ευρωπαίων
Πολιτών. Μια λύση που θα μας επιτρέψει να
Ακολούθως, ο κ. Κοντίδης παρουσίασε τις δούμε στην πράξη μια από τις επόμενες
δέκα προτεραιότητες της Ένωση Δήμων στις Συνελεύσεις μας να πραγματοποιείται σε μια
οποίες περιλαμβάνονται:
ελεύθερη και επανενωμένη Κύπρο».
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

αύξηση της κρατικής χορηγίας το 2006 σε
ποσοστό 3%,
εκσυγχρονισμός του θεσμού της Τοπικής
Αυτοδιοίκησης,
βελτίωση της εικόνας των δήμων (χρηστή
διοίκηση, αξιοκρατία κ.λπ),
προσαρμογή των δήμων στο περιβάλλον
της Ε.Ε.,
ενίσχυση της παρουσίας των δήμων στην
Ε.Ε.,
διαχείριση των σχέσεων με τους
Τουρκοκυπρίους
εκπροσώπους
στα
Σώματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
επεξεργασία και εισαγωγή πολιτικών και
υπηρεσιών προς το κοινό και τα μέλη της
Ενωσης,
εκσυγχρονισμός των πολεοδομικών νόμων,
δημιουργία ενιαίων δημοτικών υπηρεσιών
και
εισαγωγή της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης
στους Δήμους.

Ο Πρόεδρος της Ένωσης συνέχισε τονίζοντας
ότι Κυβέρνηση και Τοπικές Αρχές θα πρέπει
να προχωρήσουν σε ΤΟΜΕΣ που θα
επιτρέψουν και στην Κύπρο να αποκτήσει ένα
σύστημα Αυτοδιοίκησης με αρμοδιότητες και
οικονομική επάρκεια, ισάξιο με το συστήματα
που συναντούμε σε Ευρωπαϊκές χώρες, και το
οποίο να προνοεί για την εγκαθίδρυση κάποιων
Αιρετών
Σωμάτων
Περιφερειακής
Αυτοδιοίκησης τα οποία θα ασχολούνται κατά
το πλείστον με τον προγραμματισμό της
ανάπτυξης σε περιφερειακό επίπεδο.
Ο κ. Κοντίδης έκλεισε την ομιλία του με
αναφορά στο Εθνικό Θέμα, εκφράζοντας την
άποψη ότι «μόνο με πνεύμα συναντίληψης,
συναίνεσης και ενότητας θα μπορέσουμε να
πετύχουμε στο δύσκολο αγώνα που έχουμε
μπροστά μας και να πετύχουμε τέτοια λύση
στο Εθνικό θέμα, η οποία να σέβεται πράγματι

Από την πλευρά του, ο Πρόεδρος της
Δημοκρατίας αναφέρθηκε σε έργα που
εκτελούνται ή προγραμματίζονται σε όλους
τους Δήμους ως ένδειξη της μεγάλης σημασίας
που η Κυβέρνηση αποδίδει στην Τοπική
Αυτοδιοίκηση.
Η κυβέρνηση, πρόσθεσε ο Πρόεδρος της
Δημοκρατίας, δεν παραγνωρίζει ότι η
οικονομική αυτάρκεια των δήμων αποτελεί
βασικό στοιχείο για την εκπλήρωση της
σημαντικής αποστολής τους. Γι' αυτό,
συνέχισε, και το κράτος ενισχύει οικονομικά
τους δήμους με διάφορες χορηγίες, βασικότερη
των οποίων είναι η Ετήσια Χορηγία η οποία
κατά το 2005 αυξήθηκε, παρόλους τους
οικονομικούς περιορισμούς τους οποίους
υποχρεώθηκε η Κυβέρνηση να επιβάλει για το
νοικοκύρεμα και την εξυγίανση της οικονομίας.
Στο δικό του χαιρετισμό, ο Υπουργός
Εσωτερικών Ανδρέας Χρίστου, είπε πως η
Τοπική Αυτοδιοίκηση λειτουργεί ως ένα
έγκαιρο και αποτελεσματικό κανάλι επαφής για
τον άνθρωπο και τα καθημερινά του
προβλήματα, στοχεύοντας στην ποιοτικά
καλύτερη
και
ταχύτερη
εξυπηρέτηση.
Πρόσθεσε ότι με αυτή την έννοια η Τοπική
Αυτοδιοίκηση με την αμεσότητα επαφής που
έχει με τον πολίτη δίνει ένα πιο ανθρώπινο
χαρακτήρα στη διαχείριση των δημοσίων
θεμάτων και αναδεικνύεται ως ένας
ουσιαστικός παράγοντας εμβάθυνσης της
Δημοκρατίας.
Στη Γενική Συνέλευση της Ένωσης Δήμων
απήυθυνε επίσης χαιρετισμό Εκπρόσωπος της
Ένωσης Κοινοτήτων, ενώ διαβάστηκε και
χαιρετισμός του Προέδρου της Κεντρικής
Ένωσης Δήμων και Κοινοτήτων Ελλάδος
(ΚΕΔΚΕ), ο οποίος δεν μπόρεσε να παραστεί
στη Γενική Συνέλευση λόγω απρόβλεπτου
κωλύμματος.

ΑΠΟ ΤΗ ΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΔΗΜΩΝ
η

• Την 1

Δεκεμβρίου η Γραμματεία της
Ενωσης Δήμων συμμετείχε σε διεθνές
συνέδριο, το οποίο πραγματοποιήθηκε στις
Βρυξέλλες με θέμα την αειφόρο ανάπτυξη
στην Ευρώπη σε συνάρτηση με τη
στρατηγική της Λισσαβόνας.

• Στις

5 Δεκεμβρίου η Γραμματεία της
Ενωσης Δήμων συμμετείχε σε σύσκεψη υπό
την προεδρία του Γενικού Διευθυντή του
Υπ. Εσωτερικών σε σχέση με τη διαχείριση
των τελικών προϊόντων από εγκαταστάσεις
επεξεργασίας και διάθεσης αποβλήτων.

• Στις

5 Δεκεμβρίου η Γραμματεία της
Ενωσης Δήμων συμμετείχε στη συνεδρίαση
της ομάδας εργασίας του δικτύου NEEBOR
στις
Βρυξέλλες,
κατά
την
οποία
συζητήθηκαν οργανωτικά θέματα της
εναρκτήριας συνεδρίασης του δικτύου.
8 Δεκεμβρίου η Γραμματεία της
Ενωσης Δήμων συμμετείχε σε σύσκεψη υπό
την προεδρία του Υπ. Συγκοινωνιών και
Εργων κατά την οποία αποφασίστηκε η
σύσταση Επιτροπή Προσβασιμότητας με τη
συμμετοχή της Ένωσης Δήμων, η οποία θα
έχει κύριο έργο την επίτευξη αλυσίδας
πρόσβασης. Η Επιτροπή είχε την πρώτη της
συνεδρία στις 19.12.05.

• Στις

9 Δεκεμβρίου η Γραμματεία της
Ενωσης Δήμων συμμετείχε σε συνάντηση
στο Δήμο Αγίου Αθανασίου για προώθηση
διαφόρων εργασιακών θεμάτων.

• Στις

10
Δεκεμβρίου
αντιπροσωπεία
Βουλγάρων Δημάρχων συναντήθηκε με τη
Γραμματεία της Ενωσης Δήμων.

• Στις 12 Δεκεμβρίου η Γραμματεία της

Ενωσης Δήμων συμμετείχε σε νέα σύσκεψη
υπό την προεδρία του Γενικού Διευθυντή
του Υπ. Συγκοινωνιών και Εργων με θέμα
τον καθορισμό πολιτικής επί των
δικαιωμάτων
διέλευσης
ηλεκτρονικών
επικοινωνιών στο οδικό δίκτυο.
• Πραγματοποιήθηκε στις 13 Δεκεμβρίου, υπό

τον Προεδρία του Προέδρου της Ενωσης κ.
Δ. Κοντίδη, τακτική συνεδρία της
Εκτελεστικής Επιτροπής.

• Στις

• Στις

8 Δεκεμβρίου η Γραμματεία της
Ενωσης Δήμων συναντήθηκε με τις
Συντεχνίες ΣΕΚ και ΠΕΟ για συζήτηση των
νέων ομοιόμορφων Σχεδίων Υπηρεσίας.

• Πραγματοποιήθηκε στις 13 Δεκεμβρίου, υπό

την Προεδρία του Προέδρου της Ενωσης κ.
Δ. Κοντίδη, η Τακτική Γενική Συνέλευση
της Ενωσης Δήμων.
• Πραγματοποιήθηκε

στις 14 Δεκεμβρίου
συνεδρία στην οποία προσκλήθηκαν
εκπρόσωποι όλων των Δήμων και των Υπ.
Οικονομικών και Εσωτερικών, του Γρ.
Προγραμματισμού και της Ελεγκτικής
Υπηρεσίας για την προετοιμασία των Δήμων
για την εισαγωγή του Ευρώ στην Κύπρο.

• Πραγματοποιήθηκε
• Στις

8 Δεκεμβρίου η Γραμματεία της
Ενωσης Δήμων συμμετείχε στην εναρκτήρια
συνεδρίαση των εκδηλώσεων «OPEN
DAYS 2006» στις Βρυξέλλες.
στις 9 Δεκεμβρίου
στις Βρυξέλλες τα επίσημα εγκαίνια του
εκεί Γραφείου της Ενωσης Δήμων από το
Μ.Α. της Κύπρου στην Ε.Ε. κ. Ν. Αιμιλίου.

στις 14 Δεκεμβρίου
συνεδρία για την ομοιομορφία στα δημοτικά
τέλη και δικαιώματα και άλλα οικονομικά
θέματα των Δήμων. Στη συνεδρία
προσκλήθηκαν εκπρόσωποι από όλους τους
Δήμους.

• Πραγματοποιήθηκαν

• Πραγματοποιήθηκε

στις 9 Δεκεμβρίου
συνεδρία
της
Κεντρικής
Επιτροπής
Παραλιών, υπό την προεδρία του Δημάρχου
Γερμασόγειας κ. Π. Λουρουτζιάτη, στην
οποία εξετάστηκαν διάφορα θέματα που
αφορούν το έργο της Επιτροπής.

• Στις 14 Δεκεμβρίου η Γραμματεία της

Ενωσης Δήμων συμμετείχε σε διεθνές
συνέδριο για το ρόλο των γυναικών στην
Τοπική
Αυτοδιοίκηση,
το
οποίο
πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες.
• Στις 15 Δεκεμβρίου η Γραμματεία της

Ενωσης Δήμων συναντήθηκε με τη
Συντεχνία ΕΟΔΥΛ για συζήτηση των
Σχεδίων Υπηρεσίας στους Δήμους.

ΑΠΟ ΤΗ ΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΔΗΜΩΝ
• Πραγματοποιήθηκε στις 15 Δεκεμβρίου
συνάντηση της Προέδρου κας Ε. Λουκαϊδου
και Μελών της Επιτροπής Αιρετών
Γυναικών των Δήμων με εκπρόσωπο του
Εθνικού Μηχανισμού με στόχο την
ενημέρωση και καλύτερη συνεργασία.

Ο Αντιπρόεδρος της Ενωσης Δήμων, Δήμαρχος
Μέσα Γειτονιάς κ. Χρ. Μέσης, υπογράμμισε το
μεγάλο ενδιαφέρον της Ενωσης Δήμων να είναι
παρούσα στο κέντρο λήψης των αποφάσεων
της Ε.Ε., παρακολουθώντας τις εξελίξεις και
στηρίζοντας τους Δήμους για να αξιοποιήσουν
τις Ευρωπαϊκές δυνατότητες που έχουμε ως
• Πραγματοποιήθηκε στις 16 Δεκεμβρίου η Μέλη της Ε.Ε.
7η συνεδρία της Μικτής Συμβουλευτικής
Επιτροπής υπό την προεδρία του Προέδρου Στα
παρέστησαν
αρκετοί
εγκαίνια
της κ. Α. Κουλουρούδια.
προσκεκλημένοι από όλα τα Γραφεία των
κρατών μελών της Ε.Ε., Ευρωβουλευτές,
• Στις 19 Δεκεμβρίου η Γραμματεία της εκπρόσωποι της Επιτροπής των Περιφερειών
Ενωσης Δήμων συμμετείχε στη συνεδρίαση και άλλων Ευρωπαϊκών Οργανισμών.
της ομάδας εργασίας του δικτύου NEEBOR
στις Βρυξέλλες, κατά την οποία έγινε ο Από την Κύπρο συμμετείχε αντιπροσωπεία της
απολογισμός της εναρκτήριας συνεδρίασης Ενωσης Δήμων με επικεφαλή τον Αντιπρόεδρο
του
δικτύου
και
συζητήθηκαν
οι κ. Χρ. Μέση, στην οποία μετείχαν επίσης τα
μελλοντικές του δράσεις.
μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής κ. Σοφοκλής
Σοφοκλέους Δήμαρχος Λευκάρων και οι
• Πραγματοποιήθηκε στις 21 Δεκεμβρίου Δημοτικοί Σύμβουλοι Λευκωσίας κα. Ελένη
συνεδρία στην οποία μετείχαν εκπρόσωποι Λουκαϊδου και Απόστολος Κουλουρούδιας.
του Γραφείου Προγραμματισμού και του Συμμετείχε επίσης ο επικεφαλής της
Υπουργείου Εσωτερικών κατά την οποία Κυπριακής Αντιπροσωπείας στην Επιτροπή
έγινε ενημέρωση για τις διαδικασίες των των Περιφερειών, Δήμαρχος Κάτω Πολεμιδιών
διαρθρωτικών ταμείων κατά τη νέα κ. Γιώργος Γεωργίου και το μέλος της
προγραμματική περίοδο 2007-2013. Στη Επιτροπής Ευρωπαϊκών θεμάτων της Ενωσης
συνεδρία προσκλήθηκαν να συμμετάσχουν Δήμων, Δήμαρχος Λατσιών κ. Κωστής
εκπρόσωποι από όλους τους Δήμους.
Ευσταθίου.
Η Ενωση Δήμων Κύπρου είναι η πρώτη Ενωση
Τοπικών Αρχών από τα 10 νέα κράτη Μέλη της
Ευρωπαϊκής Ενωσης που λειτούργησε Γραφείο
στις Βρυξέλλες, γεγονός που ήδη έχει
Την Παρασκευή 9 Δεκεμβρίου 2005,
σχολιασθεί πολύ ευμενώς στο χώρο των
πραγματοποιήθηκαν στις Βρυξέλλες, τα
Ευρωπαϊκών Οργανισμών Τοπικών Αρχών στις
επίσημα εγκαίνια του εκεί γραφείου της
Βρυξέλλες.
Ενωσης Δήμων.

Εγκαίνεια του Γραφείου της
Ένωσης Δήμων στις Βρυξέλλες

Το Γραφείο είχε αποτελέσει μία από τις
προτεραιότητες του Προέδρου της Ενωσης
Δήμων, Δημάρχου Λεμεσού κ. Δ. Κοντίδη και
της Εκτελεστικής Επιτροπής που ανέλαβε τη
Διοίκηση της Ενωσης πέρυσι το Μαίο.
Τα εγκαίνια έγιναν από το Μόνιμο
Αντιπρόσωπο της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή
Ενωση κ. Νίκο Αιμιλίου ο οποίος τόνισε τη
μεγάλη σημασία αυτής της θετικής εξέλιξης
για τους Δήμους της Κύπρου, αλλά και την
Κύπρο γενικότερα.
Στιγμιότυπο από τα εγκαίνεια

ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΝΕΑ ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ
Τα ανατολικά σύνορα της Ε.Ε. και
ο νέος ρόλος των Τοπικών Αρχών

Τη θέλησή τους να στηρίξουν τις προσπάθειες
του δικτύου με κάθε μέσο εξέφρασαν και οι κκ.
Stahl και Brok.

Με μεγάλη επιτυχία και με τη συμμετοχή πάνω
από 150 εκπροσώπων Τοπικών Αρχών της
Ευρώπης πραγματοποιήθηκε η εναρκτήρια
συνεδρίαση του δικτύου NEEBOR στις 7 και 8
Δεκεμβρίου 2005, την οποία συνδιοργάνωσε η
Γραμματεία της Ένωσης Δήμων Κύπρου, μέσω
του Γραφείου της στις Βρυξέλλες.
Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης εγκρίθηκε
και παρουσιάστηκε επίσημα το καταστατικό
του Δικτύου, που στοχεύει στην αύξηση της
συνεργασίας μεταξύ των περιοχών της
ανατολικής «συνοριογραμμής» της Ε.Ε.
Η κα Dragnea (Ένωση Τ.Α. Ρουμανίας) και οι κ.κ.

Στην «επίσημη πρώτη» του δικτύου NEEBOR Psarev (Αγία Πετρούπολη), Γερμανός (Ένωση Δήμων),
Λαμπρόπουλος (Περιφέρεια Μακεδονίας-Θράκης) και
παρέστησαν προσωπικότητες της Ευρώπης
Brok (Πρόεδρος της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων
όπως η Επίτροπος για την Περιφερειακή
του Ευρoκοινοβουλίου), κατά την
Πολιτική κα Danuta Hübner, ο Γενικός
εναρκτήρια συνεδρίαση
Γραμματέας της Επιτροπής των Περιφερειών
(ΕτΠ) κ. Gerhard Stahl, καθώς και ο Πρόεδρος
Η ΕΕ συγκρίνει την ποιότητα ζωής
της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων του
στις ευρωπαϊκές πόλεις
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κ. Elmar Brok.
Η κα Hübner, εξήρε την πρωτοβουλία όσων
συνέβαλαν στη δημιουργία του δικτύου,
τονίζοντας μεταξύ άλλων: «Οι παραμεθόριες
περιοχές της Ε.Ε. παίζουν έναν εξαιρετικό
ρόλο στην επικοινωνία όλων μας με γειτονικά
κράτη, με όλα τα προβλήματα που ένας τέτοιος
ρόλος μπορεί να επιφέρει. Εκτός αυτού, ο
επιπλέον ρόλος του ελέγχου των συνόρων και
ανακοπής της εισαγόμενης εγκληματικότητας
δημιουργεί περαιτέρω προβλήματα που μπορεί
να έχουν αρνητικές επιπτώσεις στην
οικονομική ανάπτυξη αυτών των περιοχών».

Στις 8 Δεκεμβρίου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή
δημοσίευσε μια σύγκριση της ποιότητας ζωής
μεταξύ των πόλεων στα παλαιά και νέα Κράτη
Μέλη στοχεύοντας στην προώθηση βελτίωσης
της ζωής στις ευρωπαϊκές πόλεις, που με τη
σειρά της αποσκοπεί στην ευρύτερη ανάπτυξη
της Ένωσης.

Η Επίτροπος για την Περιφερειακή Πολιτική
κα Danuta Hübner, παρουσίασε τη σχετική
ιστοσελίδα, η οποία απαριθμεί 258 πόλεις από
τα 25 Κ-Μ της ΕΕ και τις υποψήφιες χώρες, οι
οποίες «βαθμολογούνται» σύμφωνα με ένα
ευρύ
φάσμα δεικτών της ποιότητας ζωής.
«Γι’αυτό η Ε.Ε. έχει λάβει μια σειρά μέτρων
και προγραμμάτων ενίσχυσης των περιοχών
αυτών. Στο εσωτερικό όμως της σημερινής Οι δείκτες αυτοί περιλαμβάνουν δημογραφικά
Ε.Ε. υπάρχουν εκατοντάδες περιφέρειες και χαρακτηριστικά, στοιχεία της κοινωνικής ζωής,
χιλιάδες άλλοι οργανισμοί που προσπαθούν να οικονομικά στοιχεία, τη συμμετοχή των
επωφεληθούν από αυτά τα προγράμματα, πολιτών, την εκπαίδευση, την ποιότητα και
γεγονός που καθιστά δύσκολη την προσπάθεια προστασία του περιβάλλοντος, τις μεταφορές,
να ακουστούν φωνές σαν τις δικές σας. Είναι την κοινωνία της πληροφορίας και τις
γι’αυτόν ακριβώς το λόγο που θεωρώ ότι η παρεχόμενες δυνατότητες ψυχαγωγίας.
δημιουργία δικτύων σαν το δικό σας μπορεί να
επιτρέψει στα μέλη σας να επωφεληθούν από Η ιστοσελίδα, η οποία περιέχει ενδιαφέροντα
κοινού πολύ περισσότερο από τις δράσεις της στοιχεία και για την Κύπρο είναι η εξής:
http://www.urbanaudit.org/
Ε.Ε. απ’ότι η κάθε περιφέρεια από μόνη της».

ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΝΕΑ ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ
Το «Σχέδιο Δ» της Ευρ. Επιτροπής
Στις 13 Οκτωβρίου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή
παρουσίασε ένα Σχέδιο για τη δημοκρατία, το
διάλογο και τη συζήτηση στην Ευρώπη,
γνωστό και ως «Σχέδιο Δ» (“PLAN D” Democracy, Dialogue and Debate), το οποίο
αποσκοπεί σε μια σε βάθος συζήτηση σχετικά
με το Μέλλον της Ευρώπης.

Συμφωνία για τις Δημοσιονομικές
Προοπτικές της Περιόδου 2007-2013

Μετά από μακροχρόνιες διαπραγματεύσεις,
ανακοινώθηκε στις 17 Δεκεμβρίου η επίτευξη
συμφωνίας για τις Δημοσιονομικές Προοπτικές
της περιόδου 2007-2013. Ως γνωστόν, το
συνολικό ποσό θα ανέλθει σε 862,5 δισ. Ευρώ,
αντιπροσωπεύοντας το 1,045% του ΑΕΠ της
ΕΕ, ποσοστό που είναι αυξημένο σε σχέση με
Το «Σχέδιο Δ» πρόκειται να διεξαχθεί τους την αρχική πρόταση της Βρετανικής Προεδρίας
προσεχείς μήνες σε πανευρωπαϊκό επίπεδο και (1,03%), αλλά αρκετά χαμηλότερο από το
για την υλοποίησή του η Επιτροπή έχει 1,24% που ζητούσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
προβλέψει:
Το Συμβούλιο Δήμων και Περιφερειών της
• Τη δημιουργία ενός πλαισίου για τις Ευρώπης (CEMR) χαιρέτησε τη συμφωνία αλλά
συζητήσεις που θα διεξαχθούν στα 25 Κ– ξεκίνησε άμεσα την άσκηση πιέσεων προς τους
Μ της Ε.Ε., υιοθετώντας τις καλύτερες ηγέτες της ΕΕ για την προετοιμασία των
πρακτικές και δομές για τις εθνικές διαρθρωτικών ταμείων για την περίοδο 2007κυβερνήσεις,
και
υποδεικνύοντας 2013. Το CEMR είχε απαιτήσει για τα
παράλληλα ορισμένες κοινές διαδικασίες προγράμματα συνοχής, χρηματοδότηση ίση με
και θέματα κλειδιά.
το 0,46% του ΑΕΠ της ΕΕ, ενώ η συμφωνία
που επιτεύχθηκε ανέρχεται στο 0,37%, γεγονός
• Τη σύνθεση των αποτελεσμάτων των που μεταφράζεται σε ένα «έλλειμμα» αρκετών
εθνικών συζητήσεων από μέρους της δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ.
Επιτροπής μέχρι τον Απρίλιο του 2006.
Τα
αποτελέσματα/συμπεράσματα
της Ο Πρόεδρος της Επιτροπής των Περιφερειών κ.
Ευρωπαϊκής Επιτροπής θα αποτελέσουν Peter Straub χαιρέτησε επίσης τη συμφωνία,
τη βάση για τη συζήτηση που θα αλλά προσέθεσε: «Είναι αλήθεια ότι η
πραγματοποιηθεί την 9η Μαΐου 2006, συμφωνία είναι κατώτερη αυτής που
κατά τη διάρκεια της Ευρωπαϊκής περιμέναμε. Το θετικό όμως είναι ότι οι
Διάσκεψης για το Μέλλον της Ευρώπης, διαπραγματεύσεις
μπορούν
τώρα
να
προκειμένου να συναχθούν από κοινού τα οριστικοποιηθούν με το Κοινοβούλιο και το
κυριότερα συμπεράσματα.
Συμβούλιο για να επιτρέψουν στη νέα γενιά
προγραμμάτων των διαρθρωτικών ταμείων να
• Κατόπιν
των
προαναφερομένων
η αρχίσουν εγκαίρως. Η συμφωνία είναι θετική
Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα προετοιμάσει για κάθε πόλη και περιφέρεια της ΕΕ, αλλά
συνοπτική έκθεση των συζητήσεων σε ιδιαίτερα για εκείνες των νέων Κρατών Μελών.
εθνικό επίπεδο για το Ευρωπαϊκό Σημαίνει ότι μπορούμε με σιγουριά να
Συμβούλιο του Ιουνίου 2006, υπό την προγραμματίσουμε για το μέλλον και να
Αυστριακή προεδρία της ΕΕ.
εστιάσουμε την προσοχή μας θέματα όπως η
δημιουργία θέσεων εργασίας και η ανάπτυξη,
Η διαδικασία αυτή ως κύριο στόχο έχει τη προκειμένου να χτιστεί μια ισχυρή και
δημιουργία ενός «οδικού χάρτη» για το ανταγωνιστική Ευρώπη όπου η αλληλεγγύη, η
Μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ένα επικουρικότητα και η κοινωνική δικαιοσύνη θα
Μέλλον, το οποίο σύμφωνα με την ευρωπαϊκή αποτελούν τους ακρογωνιαίους λίθους».
Επιτροπή «δεν αφορά μόνο την ευρωπαϊκή
ελίτ αλλά τον κάθε ευρωπαίο πολίτη». Για το Όσοι επιθυμούν να γίνουν συνδρομητές στα
λόγο αυτό, η Επιτροπή έχει ήδη ζητήσει μέσω ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΝΕΑ παρακαλούνται να
της ΕτΠ της συμμετοχή των Τοπικών Αρχών αποστείλουν τα στοιχεία της ταχυδρομικής ή
σε αυτό το εγχείρημα.
ηλεκτρονικής τους διεύθυνσης στην Ένωση
Δήμων Κύπρου.

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 2 500 5687 - 8
Φαξ: +32 2 500 5689
e-mail: brussels@ucm.org.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

• Νομοθεσία της ΕΕ
http://europa.eu.int/eur-lex/el/index.html
• Επίσιμη Εφημερίδα
http://europa.eu.int/eurlex/lex/JOIndex.do?ihmlang=el
• Δίκτυο πληροφόρησης για την ΕΕ
http://europa.eu.int/europedirect/index_el.htm
• Ιστορία των Ευρωκυπριακών σχέσεων
http://europa.eu.int/comm/enlargement/cyprus/
• Ενταξιακή πορεία της Τουρκίας
http://europa.eu.int/comm/enlargement/turkey/
• Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
http://curia.eu.int/el/index.htm
• Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή
http://www.esc.eu.int/pages/intro_el.htm
• Σύνοψη της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας
http://europa.eu.int/scadplus/scad_el.htm
• Αναζήτηση προσφορών ΕΕ
http://europa.eu.int/comm/europeaid/cgi/frame12.pl

• Ευρωπαϊκή Επιτροπή
http://europa.eu.int/comm/index_el.htm#

• Πρόγραμμα EQUAL
http://europa.eu.int/comm/employment_social/eq
ual/index_en.cfm
• Πρόγραμμα Interreg
http://europa.eu.int/comm/regional_policy/interr
eg3/index_en.htm
• Ευρωμεσογειακή συνεργασία - MEDA
http://europa.eu.int/comm/external_relations/eur
omed/meda.htm
• Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος
http://europa.eu.int/comm/dgs/environment/index_
el.htm
• Ιστορικά αρχεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
http://www.iue.it/ECArchives/EN/Index.shtml
• Το Δελτίο της Ευρωπαϊκής Ένωσης

• 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

http://europa.eu.int/abc/doc/off/bull/el/welcome.htm
• Ο Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής
http://www.euroombudsman.eu.int/home/el/default.htm
• ΓΔ Υγείας και Προστασίας του Καταναλωτή
http://europa.eu.int/comm/health/index_el.htm

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/E/Clrae/

• Επιτροπή των Περιφερειών
Τηλ: + 32 2 282 2211
Φαξ: + 32 2 282 2325
http://www.cor.eu.int/el/
• Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
http://www.europarl.eu.int/home/default_el.htm
Γραφεία Κύπρου
Τηλ: +357 22 46 06 94
Φαξ: +357 22 76 77 33
e-mail: epnicosia@europarl.eu.int
http://www.europarl.eu.int/nicosia
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