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ΥΨΗΛΟΣ Ο ΒΑΘΜΟΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΩΤΟ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ DECISIVE
Όπως
σας
έχουμε
ενημερώσει
σε
προηγούμενα τεύχη μας, στις 18 Μαΐου
διοργανώθηκε στη Λεμεσό, το πρώτο
εκπαιδευτικό
σεμινάριο
του
έργου
DECISIVE. Σε αυτό, 250 εθελοντές,
εκπαιδεύτηκαν στη σύνταξη προτάσεων
χρηματοδότησης μέσω του προγράμματος
«Ευρώπη για τους πολίτες» όσο και άλλων
ευρωπαϊκών προγραμμάτων.
Μετά το τέλος του Σεμιναρίου, οι
συμμετέχοντες
συμπλήρωσαν
ερωτηματολόγια, προκειμένου να μπορέσει
να μετρηθεί ο βαθμός ικανοποίησής τους
για το σεμινάριο.
Το ερωτηματολόγιο ζητούσε από τους
συμμετέχοντες
να
δηλώσουν
πόσο
ικανοποιημένοι ήταν
σε σχέση με τα
ακόλουθα δέκα ερωτήματα:
1.
2.
3.

Είχατε κατανοήσει πριν τη συμμετοχή
σας στο σεμινάριο, το σκοπό του
σεμιναρίου;
Σας δόθηκε να κατανοήσετε κατά τη
διάρκεια του σεμιναρίου ο σκοπός
αυτού;
Η
διάρθρωση
του
προγράμματος
(επιλογή θεμάτων και ομιλητών) του
σεμιναρίου εξυπηρετούσε την επίτευξη
του σκοπού αυτού;

4.

Κατά τη γνώμη σας, ο σκοπός του
σεμιναρίου επιτεύχθηκε;
5. Πόσο ευχαριστημένος/η είστε γενικά
από τις παρουσιάσεις/ομιλίες;
6. Θεωρείτε ότι σας δόθηκε κατά τη
διάρκεια του σεμιναρίου η δυνατότητα
να εκφέρετε την άποψή σας;
7. Πόσο χρήσιμο θεωρείτε ότι ήταν το
σεμινάριο για την πραγματοποίηση των
στόχων του έργου DECISIVE;
8. Πόσο θεωρείτε ότι βελτιώθηκαν χάρις
στο σεμινάριο οι γνώσεις σας για τις
αδελφοποιήσεις;
9. Πόσο ικανοποιημένος/η είστε από τη
διοργάνωση του σεμιναρίου;
10. Σε ποιο βαθμό θα συνιστούσατε σε
άλλους
τη
συμμετοχή
τους
σε
αντίστοιχα σεμινάρια στο μέλλον;
Σύμφωνα
με
τις
απαντήσεις,
οι
συμμετέχοντες έμειναν πολύ ή πάρα πολύ
ικανοποιημένοι σε σχέση με 8 από τα 10
παραπάνω
κριτήρια.
Πολλοί
ωστόσο
δήλωσαν ότι δεν είχαν κατανοήσει πριν από
τη συμμετοχή τους στο σεμινάριο, το σκοπό
του σεμιναρίου (γεγονός που εξηγείται από
το ότι ήταν η πρώτη δράση του είδους
αυτού στην Κύπρο) και ότι δεν είχαν τη
δυνατότητα να εκφέρουν την άποψή τους
(καθώς οι ερωτήσεις που τέθηκαν ήταν
πραγματικά πολυάριθμες).

Μελλοντικές Δράσεις του Έργου DECISIVE:
Οκτώβριος: Δράση ανάδειξης του Προγράμματος στην Κύπρο
Νοέμβριος: Εκπαιδευτικό ταξίδι στο Βέλγιο
Νοέμβριος: Τελικό εκπαιδευτικό συνέδριο στην Κύπρο
Νοέμβριος: Δράση ανάδειξης: Ετήσια Γενική Συνέλευση της Ένωσης Δήμων Κύπρου
Δεκέμβριος: Έκθεση αξιολόγησης
Για περισσότερα: http://www.ucm.org.cy/GR/Promo/Promo_004.htm
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Ευρωπαϊκή εβδομάδα των
περιφερειών και των
πόλεων
Η όγδοη εκδήλωση OPEN DAYS
–
Ευρωπαϊκή εβδομάδα των περιφερειών και
των πόλεων θα πραγματοποιηθεί από τις 4
έως τις 7 Οκτωβρίου στις Βρυξέλλες με τη
συμμετοχή
περισσότερων
από
6.000
περιφερειακών και τοπικών αντιπροσώπων.
Με
τον
τίτλο
«Ευρώπη
2020:
ανταγωνιστικότητα, συνεργασία και συνοχή
για όλες τις περιφέρειες», η εκδήλωση θα
προσφέρει ένα φόρουμ για την ανταλλαγή
ιδεών σχετικά με το ρόλο των περιφερειών
και των πόλεων της Ευρώπης στην επίτευξη
της στρατηγικής «Ευρώπη 2020».
Οι περιφέρειες είναι στην πρώτη γραμμή
όταν
πρόκειται
για
την
εφαρμογή
μεταρρυθμίσεων και την πραγματοποίηση
επενδύσεων στους βασικούς τομείς της
στρατηγικής «Ευρώπη 2020»: έρευνα και
καινοτομία,
κατάρτιση
και
δημιουργία
θέσεων
εργασίας,
εκπαίδευση
και
δεξιότητες, ενέργεια και βιωσιμότητα.
Η εκδήλωση OPEN DAYS, με περισσότερες
από 240 περιφέρειες και πόλεις εταίρους,
παρέχει ένα σημείο αναφοράς για την ευρεία
διάδοση αυτού του πλούτου εμπειριών.
Κατά τη διάρκεια της εβδομάδας θα
πραγματοποιηθούν περισσότερα από 130
σεμινάρια σχετικά με τα ακόλουθα τρία
θέματα:
• Ανταγωνιστικότητα
(5
Οκτωβρίου):
καινοτομία, περιφερειακή ανάπτυξη και
«πράσινη» οικονομική ανάπτυξη
• Συνεργασία
(6
Οκτωβρίου):
διαπεριφερειακή,
διασυνοριακή
και
μακροπεριφερειακή συνεργασία
• Συνοχή (7 Οκτωβρίου): εδαφική και
κοινωνική συνοχή και τρόποι καλύτερης
ενσωμάτωσης διαφόρων πολιτικών στο
τοπικό και περιφερειακό επίπεδο.
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Στο
πλαίσιο
της
εκδήλωσης,
θα
πραγματοποιηθούν και περίπου 260 τοπικές
εκδηλώσεις σε ολόκληρη την Ευρώπη,
συμπεριλαμβανομένης και μιας εκδήλωσης
με τίτλο «Η Ευρώπη στην πόλη μου:
Ευρωπαϊκή Πολιτική Συνοχής – παρόν και
μέλλον», η οποία θα πραγματοποιηθεί στη
Λευκωσία. Για περισσότερες πληροφορίες:
http://ec.europa.eu/regional_policy/confer
ences/od2010/index.cfm
Η
τοπική
εκδήλωση
που
θα
πραγματοποιηθεί
στη
Λευκωσία
στο
πλαίσιο της εκδήλωσης OPEN DAYS 2010,
έχει ως κύριο στόχο να πληροφορήσει τους
συμμετέχοντες, για έργα τα οποία έχουν
υλοποιηθεί με τη συγχρηματοδότηση και
υποστήριξη των Διαρθρωτικών Ταμείων.
Επιπλέον, οι παρουσιάσεις θα στοχεύσουν
στην πληροφόρηση αναφορικά με έργα που
έχουν προγραμματιστεί να υλοποιηθούν
στο πλαίσιο της προγραμματικής περιόδου
2007-2013.
Οι παρουσιάσεις θα αξιολογήσουν τον
αντίκτυπο που είχαν τα έργα στην
ολοκληρωμένη
αναζωογόνηση
υποβαθμισμένων περιοχών της Λευκωσίας
και το πώς η Πολιτική Συνοχής της
Ευρωπαϊκής
Ένωσης
επηρεάζει
την
καθημερινή ζωή των πολιτών.
Η εκδήλωση θα περιλαμβάνει επίσης,
παρουσίαση για τη μελλοντική Στρατηγική
ΕΕ 2020, καθώς και παρουσίαση για το
Πρόγραμμα Ενίσχυσης των Δημοσίων
Μεταφορών στη Λευκωσία, το οποίο
λαμβάνει
χρηματοδότηση
από
τα
Διαρθρωτικά Ταμεία της προγραμματικής
περιόδου 2007 – 2013.
Ο κύριος σκοπός της εκδήλωσης είναι η
ενημέρωση των συμμετεχόντων για την
επίδραση της Πολιτικής Συνοχής στην
ολοκληρωμένη αναζωογόνηση και τη
βιώσιμη ανάπτυξη αστικών περιοχών,
καθώς και την επιρροή που τα έργα αυτά
είχαν στην καθημερινή ζωή των πολιτών.
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Η εφαρμογή της ευρωπαϊκής
ατζέντας για τον πολιτισμό
Δημοσιεύθηκε
Έκθεση
της
Επιτροπής
COM(2010)390 τελικό
στο
Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή
Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την
Επιτροπή των Περιφερειών σχετικά με την
εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Ατζέντας για τον
Πολιτισμό.
Ο πολιτισμός βρίσκεται στην καρδιά του
ευρωπαϊκού εγχειρήματος και αποτελεί τον
ακρογωνιαίο
λίθο
πάνω
στον
οποίο
θεμελιώνεται η «ενότητα στη διαφορά» της
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο συνδυασμός του
σεβασμού στην πολιτισμική πολυμορφία και
της ικανότητας για συσπείρωση γύρω από
κοινές αξίες είναι το εχέγγυο για την ειρήνη,
την ευημερία και την αλληλεγγύη που
απολαμβάνει η ΕΕ.
Στον σημερινό παγκοσμιοποιούμενο κόσμο,
ο πολιτισμός μπορεί να έχει τη δική του
μοναδική
συμβολή
στην
ευρωπαϊκή
στρατηγική
για
έξυπνη
και
βιώσιμη
ανάπτυξη χωρίς αποκλεισμούς, προάγοντας
τη σταθερότητα, την αμοιβαία κατανόηση
και τη συνεργασία σε ολόκληρο τον κόσμο.
Η έγκριση της ευρωπαϊκής ατζέντας για τον
πολιτισμό το 2007 άνοιξε ένα νέο κεφάλαιο
στη συνεργασία σε θέματα πολιτιστικής
πολιτικής σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Για πρώτη
φορά, όλοι οι εταίροι – ευρωπαϊκά θεσμικά
όργανα, κράτη μέλη και κοινωνία των
πολιτών στον τομέα του πολιτισμού –
κλήθηκαν να ενώσουν τις προσπάθειές τους
για την επίτευξη ρητά καθορισμένων κοινών
στόχων, οι οποίοι εγκρίθηκαν από το
Συμβούλιο:
- προώθηση της πολιτιστικής πολυμορφίας
και του διαπολιτισμικού διαλόγου
- προώθηση του πολιτισμού ως καταλύτη
της δημιουργικότητας
- προώθηση του πολιτισμού ως ζωτικού
στοιχείου των διεθνών σχέσεων της
Ένωσης
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Προκειμένου να στηριχθεί η συνεργασία, η
ατζέντα
εισήγαγε
επίσης
μεθόδους
εργασίας που δεν είχαν χρησιμοποιηθεί
ξανά στον τομέα του πολιτισμού:
- την Ανοιχτή Μέθοδο Συντονισμού
(ΑΜΣ) για στενότερη συνεργασία των
κρατών μελών επί των προτεραιοτήτων
που προσδιορίστηκαν στο πρόγραμμα
εργασιών στον πολιτιστικό τομέα 20082010 του Συμβουλίου,
- έναν περισσότερο δομημένο διάλογο με
την κοινωνία των πολιτών στον τομέα
του πολιτισμού, μέσα από διάφορες
πλατφόρμες
συζήτησης
και
ανταλλαγών.

Η εν λόγω έκθεση εξετάζει την πορεία, σε
ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο, προς την
επίτευξη των τριών στόχων της ατζέντας
και αξιολογεί τις πρώτες εμπειρίες από τις
νέες μεθόδους εργασίας, βασιζόμενη στις
εθνικές εκθέσεις που υπέβαλαν τα κράτη
μέλη και στην εργασία των ομάδων και των
πλατφορμών
της
ΑΜΣ.
Λαμβάνοντας
υπόψη αυτή την ανάλυση, η Επιτροπή
κατέληξε στα συμπεράσματα που εκτίθενται
στην έκθεση.
Η πρόοδος όσον αφορά τη διασφάλιση του
μηχανισμού
βάσει
του
οποίου
οι
πολιτιστικές πτυχές λαμβάνονται δεόντως
υπόψη στις σχετικές πολιτικές της ΕΕ
(«ενσωμάτωση
της
πολιτιστικής
διάστασης») αναδεικνύεται κατά κύριο
λόγο
στο
έγγραφο
εργασίας
των
υπηρεσιών της Επιτροπής, το οποίο
συνοδεύει την εν λόγω έκθεση.
Για περισσότερες πληροφορίες: http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?u
ri=COM:2010:0390:FIN:EL:PDF
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Ευρωπαϊκά μέτρα κατά της
εποχικότητας του τουρισμού
Η έναρξη ισχύος της Συνθήκης της
Λισαβόνας αντιπροσώπευε ένα ορόσημο
στην ανάπτυξη του τουρισμού στην ΕΕ.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προετοιμάζει τώρα
μια σειρά μέτρων για την επέκταση της
τουριστικής περιόδου, προκειμένου να
υποβοηθηθεί ο ευρωπαϊκός τομέας του
τουρισμού και να ανακτήσει το χαμένο
έδαφος από μια κρίση που διήρκεσε δύο
χρόνια.
Η Ένωση θα πρέπει να συμπληρώνει τις
δραστηριότητες των κρατών μελών στον
τομέα του τουρισμού, ιδίως με την
προώθηση της ανταγωνιστικότητας των
πρωτοβουλιών της ΕΕ στον τομέα αυτό,
σύμφωνα με το άρθρο 195 της Συνθήκης.
Σύμφωνα με ειδικούς στο θέμα, η ΕΕ θέλει
να ξεκινήσει ένα «Erasmus για τους
τουρίστες», δηλαδή ένα είδος ανταλλαγής,
με
μέτρα
που
να
περιλαμβάνουν
βελτιωμένες προσφορές και εκτεταμένη
πρόσβαση στις υπηρεσίες αναψυχής για τα
μειονεκτούντα
άτομα,
αναφέρουν
ως
παράδειγμα.
Η τουριστική βιομηχανία παράγει πάνω από
το 5% του συνολικού ΑΕΠ της ΕΕ, με
περίπου
1,8
εκατομμύρια
επιχειρήσεις
(κυρίως ΜΜΕ) οι οποίες απασχολούν
περίπου το 5,2% του πληθυσμού (ήτοι 9,7
εκατομμύρια
θέσεων
απασχόλησης),
σύμφωνα με υπολογισμούς της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής.
Η Ευρώπη είναι επίσης ο πρώτος τουριστικός
προορισμός στον κόσμο. Ωστόσο, οι
αναχωρήσεις έχουν μειωθεί σημαντικά κατά
τα τελευταία δύο χρόνια και το σύννεφο της
ηφαιστειακής στάχτης που κάλυψε την
Ευρώπη την περασμένη άνοιξη επιδείνωσε
την κατάσταση.
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Για να αντιμετωπίσει αυτή την κατάσταση,
η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε ένα σχέδιο
για
την
αντιμετώπιση
των
βασικών
αδυναμιών του ευρωπαϊκού τουρισμού και
θα δρομολογήσει μια ταχεία επανέναρξη
των δραστηριοτήτων στον τομέα.
Αυτό θα συμβάλει στην καταπολέμηση της
εποχικής απασχόλησης στον τομέα, που
έχει
αρνητικές
συνέπειες
επί
των
δεξιοτήτων των εργαζομένων και της
ποιότητας των υπηρεσιών τους.
Με τις μεταβαλλόμενες συνθήκες στη
δημογραφία
και
τη
γήρανση
του
πληθυσμού, η Επιτροπή εκτιμά π.χ. ότι
είναι
απαραίτητο
οι
ηλικιωμένοι
να
ταξιδεύουν και τα ταξίδια τους να έχουν
μεγαλύτερη διάρκεια. Οι συνταξιούχοι
μπορούν να πάνε για διακοπές κάθε εποχή
του χρόνου, αλλά για αυτό χρειάζονται τις
κατάλληλες πρωτοβουλίες.
Άλλες μορφές τουρισμού που θέλει να
προωθήσει η ΕΕ είναι ο πολιτιστικός, ο
ιστορικός, ο εκπαιδευτικός, ο αθλητικός, ο
θρησκευτικός και ο ιατρικός.
Η
Επιτροπή
σχεδιάζει
να
παράσχει
πρόσθετη
χρηματοδότηση
για
ένα
πρόγραμμα που βοηθάει μειονεκτούντα
άτομα να πάνε σε διακοπές κατά τη χαμηλή
περίοδο.
Υποστηρίζει επίσης την ανταλλαγή του
τουρισμού μεταξύ των διαφόρων χωρών
της ΕΕ για τις κοινωνικές κατηγορίες που
έχουν χαμηλότερους μισθούς ή άλλες
ειδικές ανάγκες, όπως οι ηλικιωμένοι, οι
νέοι ή άτομα με ειδικές ανάγκες.
Ο στόχος της Επιτροπής δεν είναι μόνο να
βοηθήσει την κάλυψη του κλάδου, αλλά
επίσης, να εξασφαλίσει ότι όλοι οι
κοινοτικοί πολίτες έχουν πρόσβαση να
ταξιδεύουν, καθώς ο ελεύθερος χρόνος
θεωρείται ως βασικός δείκτης της ποιότητας
της ζωής των Ευρωπαίων πολιτών.
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Ενδυνάμωση των τοπικών
αρχών μέσω της
βιοποικιλότητας
Πώς μπορούν οι τοπικές αρχές να
τονώσουν την οικονομία, να βελτιώσουν
την ποιότητα ζωής και να δημιουργήσουν
θέσεις εργασίας εξοικονομώντας όμως
χρήματα;
Συνεκτιμώντας
τις
οικοσυστημικές υπηρεσίες κατά τη χάραξη
πολιτικής.
Αυτό είναι το συμπέρασμα μιας έκθεσης της
ομάδας
TEEB
(The
Economics
of
Ecosystems and Biodiversity) σχετικά με
τις
οικονομικές
παραμέτρους
των
οικοσυστημάτων και της βιοποικιλότητας
για τοπικούς και περιφερειακούς πολιτικούς
ιθύνοντες.

8/2010

ωφελείται η Ρώμη από 5.000 εκτάρια
δημόσιων χώρων πρασίνου και πώς οι
Τοπικές Αρχές της Ουαλίας βελτιώνουν την
υγεία των πολιτών με την αύξηση των
χώρων πρασίνου.
Στις
συστάσεις
περιλαμβάνονται
τα
συστήματα
πληρωμής
αντιτίμου
για
οικοσυστημικές υπηρεσίες, κατευθυντήριες
γραμμές για την ανταμοιβή της χρηστής
διαχείρισης
του
τοπικού
φυσικού
κεφαλαίου, καθώς και η πιστοποίηση και
επισήμανση.

Η έκθεση υποδεικνύει στους ιθύνοντες της
τοπικής αυτοδιοίκησης, τρόπους με τους
οποίους
μπορούν
να
αντιληφθούν
πληρέστερα την αξία και τις υπηρεσίες του
φυσικού κεφαλαίου, όπως είναι οι δασικές
εκτάσεις, τα πάρκα και οι πλωτές οδοί, και
να αποκομίσουν οφέλη σε πεδία άσκησης
τοπικής πολιτικής, όπως η διαχείριση των
πόλεων, η χωροταξία και η διαχείριση
προστατευόμενων περιοχών.

Πάνω από 140 ειδήμονες στους τομείς των
επιστημών,
της
οικονομίας
και
της
πολιτικής, προερχόμενοι από 40 και πλέον
χώρες της υφηλίου, έλαβαν μέρος στην
έρευνα και ανάλυση των στοιχείων και στη
σύνταξη της έκθεσης TEEB για τοπικούς και
περιφερειακούς πολιτικούς ιθύνοντες, η
οποία περιέχει περιπτωσιολογικές μελέτες
από πολλές χώρες όπως η Νότια Αφρική, η
Ινδία, η Αυστραλία, το Βιετνάμ και το
Περού. Πέρα από τη σημασία της
αποτίμησης
των
οικοσυστημικών
υπηρεσιών, στην έκθεση επισημαίνονται και
τρία ζητήματα καίριας σημασίας, στα οποία
πρέπει να δοθεί προσοχή, ώστε το φυσικό
κεφάλαιο
να
συμβάλει
στην
τοπική
ανάπτυξη:

Στην εν λόγω έκθεση, η οποία εκπονήθηκε
στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας TEEB – The
Economics of Ecosystems and Biodiversity
(οικονομικές
παράμετροι
των
οικοσυστημάτων και της βιοποικιλότητας)
και φιλοξενείται και υποστηρίζεται από το
Περιβαλλοντικό Πρόγραμμα των Ηνωμένων
Environment
Εθνών
(United
Nations
Programme ή UNEP), τονίζεται πόσο πολύ
εξαρτώνται οι πόλεις από τη φύση και
αναλύεται ο τρόπος με τον οποίο οι
οικοσυστημικές υπηρεσίες μπορούν να
προσφέρουν
οικονομικά
συμφέρουσες
λύσεις
για
υπηρεσίες
της
τοπικής
αυτοδιοίκησης.

1. Δίκαιη κατανομή των δικαιωμάτων στα
οφέλη της φύσης. Οι αλλαγές πολιτικής
συχνά θίγουν την κατανομή των
υπηρεσιών ή την πρόσβαση σε αυτές,
κάτι που πρέπει να λαμβάνεται υπόψη
κατά τη λήψη αποφάσεων.
2. Μέγιστη αξιοποίηση των διαθέσιμων
επιστημονικών
και
εμπειρικών
γνώσεων, η οποία θα συμβάλει στη
δημιουργία κοινής γλώσσας για την
έκφραση διιστάμενων απόψεων.
3. Συμμετοχή
των
εμπλεκόμενων
παραγόντων σε όλα τα στάδια της
διαδικασίας, με σκοπό τον καθορισμό
προτεραιοτήτων και τη διαμόρφωση
ρεαλιστικών
και
αποτελεσματικών
τοπικών πολιτικών.

Η έκθεση δείχνει, λόγου χάριν, πώς

Περισσότερα: http://www.teebweb.org/
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Ευφυή συστήματα
μεταφορών
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή χαιρετίζει την
έγκριση, από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,
της νέας οδηγίας για τα Ευφυή Συστήματα
Μεταφορών, που μπορεί να συμβάλουν
σημαντικά
στη
δημιουργία
ενός
καθαρότερου,
ασφαλέστερου
και
αποτελεσματικότερου
συστήματος
μεταφορών. Η οδηγία θα επιταχύνει την
ανάπτυξη των καινοτόμων τεχνολογιών
μεταφορών σε όλη την Ευρώπη.
Τα Ευφυή Συστήματα Μεταφορών (ΕΣΜ)
εφαρμόζουν
τις
τεχνολογίες
των
πληροφοριών και των επικοινωνιών (ΤΠΕ)
στους διάφορους τρόπους μεταφοράς,
προκειμένου
αυτοί
να
καταστούν
αποτελεσματικότεροι,
ελαχιστοποιώντας
παράλληλα τις αρνητικές συνέπειες για την
υγεία, τη φύση, την οικονομία και την
ποιότητα της ζωής.
Το κόστος της κυκλοφοριακής συμφόρησης
–που υπολογίζεται σε 1% του ευρωπαϊκού
ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος –μπορεί
να μειωθεί κατά 10% με την ανάπτυξη της
τεχνολογίας για τα ΕΣΜ στα επιβατικά
αυτοκίνητα
και
τα
φορτηγά.
Αυτό
αναμένεται
να
βοηθήσει
στο
να
αποτραπούν
περισσότερα
από
5.000
θανατηφόρα τροχαία ατυχήματα κάθε έτος.
Σύμφωνα
με
τον
αντιπρόεδρο
της
Επιτροπής, αρμόδιο για τα θέματα των
μεταφορών, κ. Κάλλας, «Η οδηγία αποτελεί
σημαντικό μέσο για τη συντονισμένη
εφαρμογή των ΕΣΜ στην Ευρώπη». Και
συνέχισε αναφέροντας ότι «Θα κάνουμε
τεράστιο βήμα προς την κατεύθυνση της
ανάπτυξης και χρήσης διαλειτουργικών και
ενιαίων υπηρεσιών ΕΣΜ, αφήνοντας στα
κράτη μέλη την ευχέρεια να αποφασίσουν
σε ποια συστήματα θα επενδύσουν. Η
έγκριση της οδηγίας θα προωθήσει τις
αποτελεσματικότερες, ασφαλέστερες και
πιο αειφόρες μορφές ολοκληρωμένης και

ανταγωνιστικής
Ευρώπη».

8/2010
κινητικότητας

στην

Δημόσια διαβούλευση για
το νερό
Μετά από 19 μήνες διαδικασίας, όλοι οι
ενδιαφερόμενοι,
συμπεριλαμβανομένων
των εταίρων από τις επιχειρήσεις, τη
γεωργία, την κοινωνία των πολιτών και με
την υποστήριξη των δημόσιων αρχών,
κατέληξαν στη διατύπωση του πρώτου
σχεδίου
της
Ευρωπαϊκής
Water
Stewardship Standard, που είναι πλέον
έτοιμο για δημόσια διαβούλευση.
Πρόκειται για πρόγραμμα, σχετικά με το
νερό και έχει ως στόχο να παρέχει στους
χρήστες του νερού στην Ευρώπη, ένα
εργαλείο
για
την
επαλήθευση,
την
πιστοποίηση
και
την
ανάθεση
των
προσπαθειών τους για την αειφόρο
διαχείριση των υδάτων.
Σύμφωνα με τον Κώδικα Ορθής Πρακτικής
για τη Σύσταση και τον κοινωνικό και
περιβαλλοντικό
προσδιορισμό
των
προτύπων, το πρώτο σχέδιο για το νερό
Stewardship Standard δόθηκε για μία
δημόσια
διαβούλευση
60
ημερών.
Παρατηρήσεις όλων των ενδιαφερομένων
μερών είναι ευπρόσδεκτες και θα είναι
συνέχεια
με
το
συντονισμό
που
προβλέπεται στο Πρόγραμμα Διαχείρισης
Νερού.

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?DocumentCat
egoryCode=01
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ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΕΠΑΦΕΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ
• Ένωση Δήμων Κύπρου
Τελ: +357 22 445170
Φαξ: +357 22 677230
e-mail: endeky@cytanet.com.cy
http://www.ucm.org.cy/
Γραφείο Βρυξελλών
Τελ: +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/
• Κογκρέσο 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/

• 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
• Διδυμοποιήσεις 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/

