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Ε λλη ν ικ ή

1. 1. 1. 1. Ευρωπἀκό Βραβείο Καρλοµάγνο̋ για τη Ευρωπἀκό Βραβείο Καρλοµάγνο̋ για τη Ευρωπἀκό Βραβείο Καρλοµάγνο̋ για τη Ευρωπἀκό Βραβείο Καρλοµάγνο̋ για τη 

ΝεολαίαΝεολαίαΝεολαίαΝεολαία  (2011)   (2011)   (2011)   (2011)     

Το Ευρωπἀκό Κοινοβούλιο και το Ίδρυµα του ∆ιεθνού̋ 

Βραβείου «Καρλοµάγνο̋» του Άαχεν καλούν νέου̋ από 

όλα τα κράτη µέλη τη̋ ΕΕ να συµµετάσχουν σε 

διαγωνισµό µε θέµα την εξέλιξη τη̋ ΕΕ, την 

ολοκλήρωσή τη̋ και την ευρωπἀκή ταυτότητα.  

Το Ευρωπἀκό Βραβείο «Καρλοµάγνο̋» για τη Νεολαία 

απονέµεται σε σχέδια που 

• προωθούν την ευρωπἀκή και διεθνή 

κατανόηση, 

• καλλιεργούν ένα κοινό πνεύµα ευρωπἀκή̋ 

ταυτότητα̋ και ολοκλήρωση̋, 

• λειτουργούν ω̋ πρότυπο για νέου̋ που ζουν 

στην Ευρώπη και δίνουν πρακτικό παράδειγµα 

Ευρωπαίων που ζουν µαζί ω̋ µια κοινότητα. 

Τα σχέδια µπορούν να επικεντρωθούν στην οργάνωση 

διαφόρων εκδηλώσεων για νέου̋, ανταλλαγέ̋ νέων ή 

σχέδια στο διαδίκτυο που να έχουν ευρωπἀκή 

διάσταση. 
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Τα σχέδια θα αξιολογηθούν σύµφωνα µε τι̋ 

ακόλουθε̋ αρχέ̋: 

• Πρέπει να πληρούν του στόχου̋ του 

διαγωνισµού: να προωθούν την ευρωπἀκή 

και διεθνή κατανόηση, να καλλιεργούν ένα 

κοινό πνεύµα ευρωπἀκή̋ ταυτότητα̋ και 

να δίνουν πρακτικά παραδείγµατα 

ευρωπαίων που ζουν µαζί ω̋ µια 

κοινότητα. 

• Θα δοθεί προτεραιότητα σε σχέδια που 

είναι δηµιούργηµα νέων ανθρώπων που 

εκπροσωπούν διάφορα κράτη µέλη. 

• Θα δοθεί ιδιαίτερη προσοχή σε σχέδια που 

εκτελούνται σε εθελοντική βάση. 

Το βραβείο για το καλύτερο σχέδιο είναι €5.000, 

για το δεύτερο €3.000, και για το τρίτο €2.000. 
 

Η επιλογή για την απονοµή του Ευρωπἀκού 

Βραβείου Νεότητα̋ «Καρλοµάγνο̋» θα γίνει σε δύο 

φάσει̋. Αρχικά, εθνικέ̋ κριτικέ̋ επιτροπέ̋, 

απαρτιζόµενε̋ από τουλάχιστον δυο βουλευτέ̋ 

του Ευρωπἀκού Κοινοβουλίου και έναν 

εκπρόσωπο οργανώσεων νεολαία̋ θα επιλέξουν 

έναν υποψήφιο προ̋ βράβευση από καθένα από 

τα 27 κράτη µέλη, έω̋ τι̋ 11 Μα˙ου 2011. Σε 

δεύτερη φάση, η ευρωπἀκή κριτική επιτροπή, 

που θα απαρτίζεται από τρει̋ ευρωβουλευτέ̋ και 

τον Πρόεδρο του Ευρωπἀκού Κοινοβουλίου, και 

τέσσερι̋ εκπροσώπου̋ του Ιδρύµατο̋ του 

∆ιεθνού̋ Βραβείου «Καρλοµάγνο̋» του Άαχεν, θα 

επιλέξει και θα βραβεύσει ένα από τα 27 σχέδια 

που θα υποβάλουν οι εθνικέ̋ κριτικέ̋ επιτροπέ̋ 

έω̋ τι̋ 14 Απριλίου 2011. 

    

Προθεσµία: 23 Ιανουαρίου 2011Προθεσµία: 23 Ιανουαρίου 2011Προθεσµία: 23 Ιανουαρίου 2011Προθεσµία: 23 Ιανουαρίου 2011    
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Οι συµµετέχοντε̋ πρέπει να είναι πολίτε̋ ή 

κάτοικοι ενό̋ από τα 27 κράτη µέλη τη̋ 

Ευρωπἀκή̋ Ένωση̋ και µπορούν να υποβάλουν 

αίτηση είτε µεµονωµένα είτε οµαδικά. Για οµαδικά 

ή πολυεθνικά σχέδια, η υποβολή µπορεί να γίνει 

µόνο σε ένα κράτο̋. Θα γίνουν δεκτέ̋ αιτήσει̋ σε 

όλε̋ τη̋ επίσηµε̋ γλώσσε̋ τη̋ Ευρωπἀκή̋ 

Ένωση̋. Τα σχέδια που θα υποβληθούν για το 

διαγωνισµό πρέπει να έχουν ήδη τεθεί σε 

εφαρµογή και 

α) να έχουν ολοκληρωθεί κατά το ηµερολογιακό 

έτο̋ (12 µήνε̋) πριν από την τρέχουσα προθεσµία 

υποβολή̋ αιτήσεων, ή 

β) να βρίσκονται ακόµα σε εξέλιξη. 

Σε όλε̋ τι̋ αιτήσει̋ πρέπει να περιλαµβάνονται 

τα ακόλουθα στοιχεία: 

• Τίτλο̋ του σχεδίου  

• Ονοµατεπώνυµο του αιτούντο̋, ή όνοµα 

τη̋ οργάνωση̋ 

• Υπηκοότητα  

• Ηµεροµηνία γέννηση̋  

• ∆ιεύθυνση επικοινωνία̋ 

• ∆ιεύθυνση e-mail 

• Αριθµό̋ τηλεφώνου (κινητού και/ή φαξ) 

• Ιστοθέση (εφόσον υπάρχει) 

• Πλήρη̋ περιγραφή του σχεδίου  

• Περίληψη (1-3 σελίδε̋) στα αγγλικά, 

γαλλικά ή γερµανικά. 

• ∆ήλωση σχετικά µε χρηµατοδότηση από 

την ΕΕ  

Οι συµµετέχοντε̋ πρέπει να κρατήσουν ένα 

αντίγραφο του υλικού αυτού, καθώ̋ ενδέχεται να 

µην του̋ επιστραφεί από την επιτροπή επιλογή̋. 

 
 

 
    



2222. EEEEνδουπηρεσιακή Κατάρτιση νδουπηρεσιακή Κατάρτιση νδουπηρεσιακή Κατάρτιση νδουπηρεσιακή Κατάρτιση     

(Ευρωπἀκό Πρόγραµµα ∆ια βίου Μάθηση  (Ευρωπἀκό Πρόγραµµα ∆ια βίου Μάθηση  (Ευρωπἀκό Πρόγραµµα ∆ια βίου Μάθηση  (Ευρωπἀκό Πρόγραµµα ∆ια βίου Μάθηση  

ComeniusComeniusComeniusComenius    ––––    GrundtvigGrundtvigGrundtvigGrundtvig))))    
 

Στην απόφαση 1720/2006/ΕΚ η «διά βίου µάθηση» 

ορίζεται ω̋ κάθε είδου̋ γενική εκπαίδευση, 

επαγγελµατική εκπαίδευση και κατάρτιση, 

ανεπίσηµη εκπαίδευση και άτυπη µάθηση καθ' όλη 

τη διάρκεια του βίου που έχει ω̋ αποτέλεσµα τη 

βελτίωση των γνώσεων, των δεξιοτήτων και των 

ικανοτήτων µε µια προοπτική προσωπική, του 

πολίτη, κοινωνική ή/και εργασιακή. Περιλαµβάνει 

την παροχή προσανατολισµού και συµβουλών. 

Στρατηγικό̋ στόχο̋ του προγρά��ατο̋ «∆ια Βίου 

Μάθηση» είναι να συ�βάλει, �ε τη δια βίου 

�άθηση, στην ανάπτυξη τη̋ Κοινότητα̋ ω̋ 

προηγ�ένη̋ κοινωνία̋ βασισ�ένη̋ στη γνώση, �ε 

βιώσι�η οικονο�ική ανάπτυξη, καλύτερε̋ και 

περισσότερε̋ θέσει̋ απασχόληση̋ και 

�εγαλύτερη κοινωνική συνοχή, διασφαλίζοντα̋, 

παράλληλα, ικανοποιητική προστασία του 

περιβάλλοντο̋ για τι̋ �ελλοντικέ̋ γενιέ̋. 

Αποσκοπεί ιδίω̋ στην ενίσχυση των ανταλλαγών, 

τη̋ συνεργασία̋ και τη̋ κινητικότητα̋ �εταξύ 

των συστη�άτων εκπαίδευση̋ και κατάρτιση̋ 

στην Κοινότητα ώστε να καταστούν παγκόσ�ιο 

ση�είο ποιοτική̋ αναφορά̋». 

 

Εν προκειµένω, στο πλαίσιο τη̋ πρόσφατη̋ 

πρόσκληση̋ υποβολή̋ προτάσεων για το έτο̋ 

2011 (EAC/49/10), το πρόγρα��α ComeniusComeniusComeniusComenius, 

αποσκοπεί στη βελτίωση τη̋ ποιότητα̋ τη̋ 

σχολική̋ εκπαίδευση̋ και στην ενίσχυση τη̋ 

ευρωπἀκή̋ διάστασή̋ τη̋, ιδίω̋ �έσω τη̋ 

ενθάρρυνση̋ τη̋ διακρατική̋ συνεργασία̋  

 

 

 

�εταξύ εκπαιδευτικών ιδρυ�άτων που παρέχουν ή 

διευκολύνουν την προσχολική και σχολική 

εκπαίδευση, �ε την επιχορήγηση, µεταξύ άλλων, 

δραστηριοτήτων ενδὁπηρεσιακή̋ κατάρτιση̋ 

εκπαιδευτικών. 

To δε πρόγρα��α Grundtvig Grundtvig Grundtvig Grundtvig επιχορηγεί δράσει̋ για 

την προώθηση τη̋ ευρωπἀκή̋ συνεργασία̋, τη̋ 

ποιότητα̋, τη̋ καινοτο�ία̋ και τη̋ ευρωπἀκή̋ 

διάσταση̋ σε όλου̋ του̋ το�εί̋ εκπαίδευση̋ 

ενηλίκων. Απευθύνεται σε κάθε ίδρυ�α, οργανισ�ό, 

φορέα που δραστηριοποιείται στην εκπαίδευση 

ενηλίκων, ανεξαρτήτω̋ αν ανήκει στην τυπική, �η 

τυπική ή άτυπη εκπαίδευση, καθώ̋ και σε 

εκπαιδευτικό και λοιπό προσωπικό, εθελοντέ̋ και 

ενήλικε̋ εκπαιδευό�ενου̋ φορέων εκπαίδευση̋ 

ενηλίκων.  

 

Προθεσµία: 14 & 31 Ιανουαρίου 2011Προθεσµία: 14 & 31 Ιανουαρίου 2011Προθεσµία: 14 & 31 Ιανουαρίου 2011Προθεσµία: 14 & 31 Ιανουαρίου 2011 
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Εθνικό Σηµείο Επαφή̋: Ίδρυµα Κρατικών 

Υποτροφιών (τηλ.: 210-3726300, e-mail:iky@hol.gr). 
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Επικοινωνία̋ (ΤΠΕ)Επικοινωνία̋ (ΤΠΕ)Επικοινωνία̋ (ΤΠΕ)Επικοινωνία̋ (ΤΠΕ)    

((((7ο Πρόγραµµα7ο Πρόγραµµα7ο Πρόγραµµα7ο Πρόγραµµα----Πλαίσιο για την Έρευνα Πλαίσιο για την Έρευνα Πλαίσιο για την Έρευνα Πλαίσιο για την Έρευνα 

και την Τεχνολογική Ανάπτυξη τη̋ ΕΕ)και την Τεχνολογική Ανάπτυξη τη̋ ΕΕ)και την Τεχνολογική Ανάπτυξη τη̋ ΕΕ)και την Τεχνολογική Ανάπτυξη τη̋ ΕΕ)    
        

Το 7ο Πρόγραµµα-Πλαίσιο για την έρευνα και την 

τεχνολογική ανάπτυξη (7ο ΠΠ) είναι το βασικό 

µέσο χρηµατοδότηση̋ τη̋ Ευρωπἀκή̋ Ένωση̋ 

για την έρευνα στην Ευρώπη και περιλαµβάνει 

διάφορα ειδικά προγράµµατα: 

• Συνεργασία    ––––    ενίσχυση τη̋ συνεργασία̋ µεταξύ 

πανεπιστηµίων και επιχειρήσεων για την 

επίτευξη µια̋ ηγετική̋ θέση̋ σε βασικού̋ 

τεχνολογικού̋ τοµεί̋. 

•••• Ιδέε̋    ––––    υποστήριξη τη̋ βασική̋ επιστηµονική̋ 

έρευνα̋ αιχµή̋ (υλοποιείται από το Ευρωπἀκό 

Συµβούλιο Ερευνών). 

• • • • Άνθρωποι –    υποστήριξη τη̋ κινητικότητα̋ και 

τη̋ επαγγελµατική̋ ανέλιξη̋ των ερευνητών 

εντό̋ και εκτό̋ Ευρώπη̋. 

• • • • Ικανότητε̋ –    βοήθεια στην ανάπτυξη των 

ικανοτήτων που η Ευρώπη χρειάζεται για 

να γίνει µια ακµάζουσα οικονοµία που θα 

βασίζεται στη γνώση. 

• • • • Πυρηνική έρευνα (πρόγραµµα Ευρατόµ) –    

ανάπτυξη των ικανοτήτων τη̋ Ευρώπη̋ στον 

τοµέα τη̋ πυρηνική̋ σχάση̋ και σύντηξη̋. 

 

Οι ΤΠΕ αποτελούν τον πυρήνα τη̋ 

γνωσιοκεντρική̋ κοινωνία̋. Οι σχετικέ̋ 

δραστηριότητε̋  ενισχύσουν την επιστηµονική 

και τεχνολογική βάση τη̋ Ευρώπη̋ και τη̋ 

εξασφαλίσουν ηγετική θέση σε παγκόσµια 

κλίµακα στον τοµέα των ΤΠΕ, συµβάλουν στην 

προαγωγή και τόνωση τη̋ καινοτοµία̋ 

πρὀόντων, υπηρεσιών και διαδικασιών και τη̋  

 

 
 

    

δηµιουργικότητα̋ µέσω χρήση̋ ΤΠΕ, ενώ 

διασφαλίζουν την ταχεία µετατροπή των 

εξελίξεων των ΤΠΕ σε πρακτικά οφέλη για του̋ 

πολίτε̋, τι̋ επιχειρήσει̋, τη βιοµηχανία και τι̋ 

κυβερνήσει̋ τη̋ Ευρώπη̋. Οι δραστηριότητε̋ 

αυτέ̋ συµβάλλουν επίση̋ στη µείωση του 

ψηφιακού χάσµατο̋ και του κοινωνικού 

αποκλεισµού.  

 

 

Η πρόσφατη σχετική πρόσκληση υποβολή̋ 

προτάσεων στο πλαίσιο του 7ου Προγράµµατο̋-

Πλαισίου αφορά στι̋ εξή̋ θεµατικέ̋ περιοχέ̋, 

ιδιαίτερου ενδιαφέροντο̋ για την τοπική 

αυτοδιοίκηση: 

• ∆ιεισδυτικά και εµπιστευµένα δίκτυα και 

υποδοµέ̋ υπηρεσιών  

• Τεχνολογίε̋ για ψηφιακό περιεχόµενο και 

γλώσσε̋  

• ΤΠΕ για την υγεία, την ευγηρία, την ένταξη 

και τη διακυβέρνηση  

• ΤΠΕ για οικονοµία χαµηλών ανθρακούχων 

εκποµπών  

• Μελλοντικέ̋ και αναδυόµενε̋ τεχνολογίε̋ 

• ∆ιεθνή̋ συνεργασία  
 

Προθεσµία: Προθεσµία: Προθεσµία: Προθεσµία: 18 Ιανουαρίου 18 Ιανουαρίου 18 Ιανουαρίου 18 Ιανουαρίου 2010201020102010 

Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:    

http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseactiohttp://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseactiohttp://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseactiohttp://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseactio

n=UserSite.FP7DetailsCallPage&call_id=376n=UserSite.FP7DetailsCallPage&call_id=376n=UserSite.FP7DetailsCallPage&call_id=376n=UserSite.FP7DetailsCallPage&call_id=376    

 

Εθνικό Σηµείο Επαφή̋: Γ.Γ. Έρευνα̋ και 

Τεχνολογία̋ (υπόψη κα Μ. Κουτροκόη, τηλ: 210 

7711519, e-mail: mkoutr@gsrt.gr) & Εθνικό Κέντρο 

Τεκµηρίωση̋ (υπόψη κα Γ. Μαζιώτη, τηλ: 210 

7273925, e-mail: gmazio@ekt.gr)  

    

 



Ηλεκτρονική̋ ∆ιακυβέρνηση̋ και εθνικό̋ 

συντονιστή̋ του προγράµµατο̋ «Ευρώπη για 

του̋ Πολίτε̋» κ. Αντώνη̋ Καρβούνη̋, ο ∆/ντή̋ 

Έργων,  Περιβάλλοντο̋ και Χωροταξία̋ τη̋ 

Περιφέρεια̋ ∆υτ. Μακεδονία̋ κ. Νικόλαο̋ 

Γκάση̋,  ο ∆ήµαρχο̋ Παραλιµνίου κ. Ανδρέα̋ 

Ευαγγέλου, η κ. Ιορντάνα Πέτεβα, από το τµήµα 

Οικολογία̋ και Περιβάλλοντο̋ του ∆ήµου 

Φιλιππούπολη̋ και ο κ. Στέργιο̋ Γαργάλα̋, από 

το τµήµα Περιβάλλοντο̋ Τεχνική̋ Υπηρεσία̋ του 

∆ήµου Καστοριά̋.   

 

Στο τέλο̋ του συνεδρίου ψηφίστηκε οµόφωνα η 

κοινή πρόταση των ∆ηµάρχων Καστοριά̋ και 

Παραλιµνίου, για την πραγµατοποίηση συνεδρίου 

µε τη συµµετοχή των τριών πόλεων και θέµα τη 

διάσωση-προστασία των λιµνών του̋.  

Παράλληλα, διοργανώθηκαν από το ∆ήµο 

Καστοριά̋ και πραγµατοποιήθηκαν επισκέψει̋ 

σε χώρου̋ περιβαλλοντική̋ και πολιτιστική̋ 

σηµασία̋ για την πόλη τη̋ Καστοριά̋ αλλά και 

συναντήσει̋ µε τι̋ αρχέ̋ και φορεί̋ τη̋ πόλη̋, 

συνοδεία του ∆ηµάρχου Καστοριά̋ κ. Ιωάννη 

Τσαµίση και των συνεργατών του.  

Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋: 

∆ήµο̋ Καστοριά̋  

Γραφείο Προγραµµατισµού (υπόψη κα Ρεβέκα 

Γκέρατ̋, τηλ.: 2467351141, Ε-mail: 

rebgerats@yahoo.com) 
    

∆∆∆ΕΕΕΛΛΛΤΤΤΙΙΙΟΟΟ   ∆∆∆ΙΙΙΕΕΕΘΘΘΝΝΝΩΩΩΝΝΝ   ΚΚΚΑΑΑΙΙΙ   ΕΕΕΥΥΥΡΡΡΩΩΩΠΠΠΑΑΑΪΪΪΚΚΚΩΩΩΝΝΝ   ΘΘΘΕΕΕΜΜΜΑΑΑΤΤΤΩΩΩΝΝΝ   ΤΤΤΗΗΗΣΣΣ   ΤΤΤΟΟΟΠΠΠΙΙΙΚΚΚΗΗΗΣΣΣ   ΑΑΑΥΥΥΤΤΤΟΟΟ∆∆∆ΙΙΙΟΟΟΙΙΙΚΚΚΗΗΗΣΣΣΗΗΗΣΣΣ   

   

   

    5 

Ευρωπἀκά Προγράµµατα Ευρωπἀκά Προγράµµατα Ευρωπἀκά Προγράµµατα Ευρωπἀκά Προγράµµατα 

και Πρωτοβουλίε̋και Πρωτοβουλίε̋και Πρωτοβουλίε̋και Πρωτοβουλίε̋    
 

Ενδεικτικές δράσεις ελληνικών ΟΤΑ 

1.1.1.1.    ∆ήµο̋ Καστοριά̋∆ήµο̋ Καστοριά̋∆ήµο̋ Καστοριά̋∆ήµο̋ Καστοριά̋    

«Ευρωπἀκή Ένωση και Περιβάλλον»«Ευρωπἀκή Ένωση και Περιβάλλον»«Ευρωπἀκή Ένωση και Περιβάλλον»«Ευρωπἀκή Ένωση και Περιβάλλον»    

(Ευρωπἀκό Πρόγραµµα (Ευρωπἀκό Πρόγραµµα (Ευρωπἀκό Πρόγραµµα (Ευρωπἀκό Πρόγραµµα ‘Ευρώπη για τους 

Πολίτες, 2007-2013’))))    
 

Στο πλαίσιο του Ευρωπἀκού Προγράµµατο̋ ‘Ευρώπη 

για του̋ Πολίτε̋, 2007-2013’ (µέτρο 1.1 Συναντήσει̋ 

Πολιτών Αδελφοποιηµένων Πόλεων), του οποίου 

εθνικό σηµείο επαφή̋ είναι το Υπουργείο 

Εσωτερικών, Αποκέντρωση̋ και Ηλεκτρονική̋ 

∆ιακυβέρνηση̋, πραγµατοποιήθηκε, µε πρωτοβουλία 

του ∆ήµου Καστοριά̋ και τη συµµετοχή των 

αδελφοποιηµένων πόλεων τη̋ Φιλιππούπολη̋ 

(Βουλγαρία) και Παραλιµνίου (Κύπρο̋) συνέδριο µε 

θέµα τι̋ περιβαλλοντικέ̋ πρακτικέ̋ και δράσει̋ των 

τριών ΟΤΑ στο µεταβαλλόµενο ευρωπἀκό 

περιβάλλον. 

 

Το συνέδριο χαιρέτησαν οι τρει̋ εκπρόσωποι των 

∆ήµων, ο ∆ήµαρχο̋ Καστοριά̋ κ. Ιωάννη̋ Τσαµίση̋, 

ο ∆ήµαρχο̋ Παραλιµνίου, κ. Ανδρέα̋ Ευαγγέλου και η 

κ. Βεσέλα Ιλίεβα, εκπρόσωπο̋ του ∆ήµου 

Φιλιππούπολη̋. Επίση̋, µίλησαν ο εκπρόσωπο̋ του 

Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωση̋ και  

 



2. ∆ήµο̋ Τήνου2. ∆ήµο̋ Τήνου2. ∆ήµο̋ Τήνου2. ∆ήµο̋ Τήνου    

«Αφαλάτωση θαλασσινού ύδατο̋»«Αφαλάτωση θαλασσινού ύδατο̋»«Αφαλάτωση θαλασσινού ύδατο̋»«Αφαλάτωση θαλασσινού ύδατο̋»    

(Ευρωπἀκό Πρόγραµµα (Ευρωπἀκό Πρόγραµµα (Ευρωπἀκό Πρόγραµµα (Ευρωπἀκό Πρόγραµµα LifeLifeLifeLife+)+)+)+)    

    
Η Ευρωπἀκή Επιτροπή ενέκρινε τη 

χρηµατοδότηση 210 νέων έργων στο πλαίσιο τη̋ 

τρίτη̋ προκήρυξη̋ υποβολή̋ προτάσεων για το 

πρόγραµµα LIFE+ (2007-2013) - το ευρωπἀκό 

ταµείο για το περιβάλλον. Τα σχέδια έργων 

προέρχονται από όλε̋ τι̋ περιοχέ̋ τη̋ 

Ευρωπἀκή̋ Ένωση̋ (ΕΕ) και καλύπτουν 

δραστηριότητε̋ στα πεδία τη̋ διατήρηση̋ τη̋ 

φύση̋, τη̋ περιβαλλοντική̋ πολιτική̋ και τη̋ 

ενηµέρωση̋ και επικοινωνία̋. Αντιπροσωπεύουν 

συνολική επένδυση 515 εκατ. ευρώ, από τα οποία 

η ΕΕ θα καλύψει τα 249,8 εκατ. ευρώ. Μεταξύ των 

16 συνολικά έργων ελληνικών φορέων που θα 

χρηµατοδοτηθούν, το έργο sol-brine του ∆ήµου 

Τήνου προβάλλει µια καινοτόµο προσέγγιση στην 

αφαλάτωση των υδάτων. 

    

 

Εν προκειµένω, το έργο προωθεί την ιδέα τη̋ 

αφαλάτωση̋ θαλασσινού νερού µε µηδενικά υγρά 

απόβλητα και στοχεύει στην ανάπτυξη ενό̋ 

προηγµένου ηλιακού συστήµατο̋ επεξεργασία̋ 

τη̋ άλµη̋, προωθώντα̋ τη χρήση ανανεώσιµων 

πηγών ενέργεια̋ στα συστήµατα επεξεργασία̋ 

υγρών αποβλήτων (άλµη̋) και εξαλείφοντα̋ την 

ανάγκη διάθεση̋ τη̋ άλµη̋. Το σύστηµα 

 

επεξεργασία̋ άλµη̋, που συνάδει µε την αρχή των 

µηδενικών υγρών αποβλήτων (Zero Liquid Discharge 

– ZLD) και µε την οδηγία-πλαίσιο για τα ύδατα, θα 

συµβάλει σηµαντικά στην προστασία των 

εσωτερικών επιφανειακών υδάτων, των 

παράκτιων και των υπόγειων υδάτων. 

Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋: 

∆ήµο̋ Τήνου 

E-mail: dtinou@thn.forthnet.gr. 
 

3. ∆ήµο̋ Άνω Λιοσίων3. ∆ήµο̋ Άνω Λιοσίων3. ∆ήµο̋ Άνω Λιοσίων3. ∆ήµο̋ Άνω Λιοσίων    

«Κοινωνική Ενσωµ«Κοινωνική Ενσωµ«Κοινωνική Ενσωµ«Κοινωνική Ενσωµάτωση Νέων»άτωση Νέων»άτωση Νέων»άτωση Νέων»    

(Ευρωπἀκό Πρόγραµµα ‘Νεολαία σε (Ευρωπἀκό Πρόγραµµα ‘Νεολαία σε (Ευρωπἀκό Πρόγραµµα ‘Νεολαία σε (Ευρωπἀκό Πρόγραµµα ‘Νεολαία σε 

∆ράση’)∆ράση’)∆ράση’)∆ράση’)    

Στο πλαίσιο του κοινοτικού προγράµµατο̋ 

‘Νεολαία σε ∆ράση’, ο ∆ήµο̋ Άνω Λιοσίων σε 

συνεργασία µε τοπικέ̋ και περιφερειακέ̋ αρχέ̋ 

από την Ιταλία, την  Ισπανία και την Αγγλία 

κατάρτισε το σχέδιο  «Yo(Ε)u Say» που αποβλέπει 

στην ευαισθητοποίηση των πολιτών για την 

ανάγκη καλύτερη̋ κοινωνική̋ ενσωµάτωση̋ των 

νέων. Κατά την υλοποίηση του σχεδίου 

προβλέπεται η παραγωγή τηλεοπτικών 

προγραµµάτων και η µετάδοσή του̋ από τοπικού̋ 

σταθµού̋ προκειµένου να ευαισθητοποιηθεί το  

 

∆∆∆ΕΕΕΛΛΛΤΤΤΙΙΙΟΟΟ   ∆∆∆ΙΙΙΕΕΕΘΘΘΝΝΝΩΩΩΝΝΝ   ΚΚΚΑΑΑΙΙΙ   ΕΕΕΥΥΥΡΡΡΩΩΩΠΠΠΑΑΑΪΪΪΚΚΚΩΩΩΝΝΝ   ΘΘΘΕΕΕΜΜΜΑΑΑΤΤΤΩΩΩΝΝΝ   ΤΤΤΗΗΗΣΣΣ   ΤΤΤΟΟΟΠΠΠΙΙΙΚΚΚΗΗΗΣΣΣ   ΑΑΑΥΥΥΤΤΤΟΟΟ∆∆∆ΙΙΙΟΟΟΙΙΙΚΚΚΗΗΗΣΣΣΗΗΗΣΣΣ   
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∆∆∆ΕΕΕΛΛΛΤΤΤΙΙΙΟΟΟ   ∆∆∆ΙΙΙΕΕΕΘΘΘΝΝΝΩΩΩΝΝΝ   ΚΚΚΑΑΑΙΙΙ   ΕΕΕΥΥΥΡΡΡΩΩΩΠΠΠΑΑΑΪΪΪΚΚΚΩΩΩΝΝΝ   ΘΘΘΕΕΕΜΜΜΑΑΑΤΤΤΩΩΩΝΝΝ   ΤΤΤΗΗΗΣΣΣ   ΤΤΤΟΟΟΠΠΠΙΙΙΚΚΚΗΗΗΣΣΣ   ΑΑΑΥΥΥΤΤΤΟΟΟ∆∆∆ΙΙΙΟΟΟΙΙΙΚΚΚΗΗΗΣΣΣΗΗΗΣΣΣ  
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ευρύ κοινό για θέµατα που αφορούν του̋ νέου̋, 

όπω̋ η καταπολέµηση τη̋ χρήση̋ ναρκωτικών, 

οι προκλήσει̋ τη̋ κλιµατική̋ αλλαγή̋ και η 

προαγωγή του εθελοντισµού. Ο συνολικό̋ 

πρὁπολογισµό̋ του σχεδίου είναι 122.800 ευρώ. 

Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:    

∆ήµο̋ Άνω Λιοσίων 

E-mail: dhmosanoliosion@mail.gr 

    

4. ∆ήµο̋ Αγ.Παρασκευή̋4. ∆ήµο̋ Αγ.Παρασκευή̋4. ∆ήµο̋ Αγ.Παρασκευή̋4. ∆ήµο̋ Αγ.Παρασκευή̋    

«∆ικτυακή Μάθηση Ηλικιωµένων» «∆ικτυακή Μάθηση Ηλικιωµένων» «∆ικτυακή Μάθηση Ηλικιωµένων» «∆ικτυακή Μάθηση Ηλικιωµένων» 

(Ευρωπἀκό Πρόγραµµα ‘∆ια βίου (Ευρωπἀκό Πρόγραµµα ‘∆ια βίου (Ευρωπἀκό Πρόγραµµα ‘∆ια βίου (Ευρωπἀκό Πρόγραµµα ‘∆ια βίου 

Μάθηση’)Μάθηση’)Μάθηση’)Μάθηση’)    
 

Στο πλαίσιο του Ευρωπἀκού Προγράµµατο̋ ‘∆ια 

βίου Μάθηση’  πραγµατοποιήθηκε από τη ΜΚΟ 

«50και Ελλά̋» και το Τµήµα Κοινωνική̋ 

Πολιτική̋ του ∆ήµου Αγία̋ Παρασκευή̋ το 

σχέδιο SEELERNETZ (SEniors in Europe LEaRn in 

NETworks), µε σκοπό την ενεργοποίηση των 

ατόµων άνω των 55 ετών (συνταξιούχοι) για τη 

βελτίωση τη̋ ποιότητα̋ ζωή̋ του̋. Βασική αρχή 

του προγράµµατο̋ SEELERNETZ, είναι πω̋ «οι 

συνταξιούχοι είναι διατεθειµένοι να συµµετέχουν 

και ενεργοποιούνται για διάφορα θέµατα όταν  
 

 

αναγνωρίζουν πω̋ αυτό θα βελτιώσει την 

ποιότητα τη̋ ζωή̋ του̋». Με βάση αυτό, το 

πρόγραµµα SEELERNETZ έδωσε τη δυνατότητα σε 

οµάδε̋ ατόµων άνω των 55 ετών να αναπτύξουν 

ικανότητε̋ και δεξιότητε̋ µέσα από θέµατα που 

οι ίδιοι πρότειναν, ώστε να συµβάλλουν ενεργά 

στην καλυτέρευση τη̋ δική̋ του̋ ζωή̋. Στην 

Αγία Παρασκευή οι συµµετέχοντε̋ 55 και άνω 

ενεργοποιήθηκαν και αυτοοργανώθηκαν σε τρει̋ 

οµάδε̋ ενασχόληση̋  
  

  

των κατοίκων άνω των 55 ετών:  

i. Οµάδα εκµάθηση̋ Ηλεκτρονικών 

Υπολογιστών,  

ii. Οµάδα Πεζοπορία̋ και Περιπάτων και 

iii. Οµάδα  Υγεία̋ και Εκµάθηση̋ Πρώτων 

Βοηθειών, σε συνεργασία µε τα ∆ηµοτικά 

Ιατρεία.  

Ο Υπεύθυνο̋ Κοινωνική̋ Πολιτική̋ του ∆ήµου, κ. 

Μιχάλη̋ Γαβρά̋ αναφέρθηκε στην 

πρωτοποριακή ιδέα του προγράµµατο̋ να δώσει 

την ευκαιρία στου̋ πρεσβύτερου̋ δηµότε̋ να 

αυτοοργανωθούν και να ασχοληθούν µε 

πράγµατα που οι ίδιοι θέλουν µε την υποστήριξη 

του δήµου, υποστηρίζοντα̋ ότι «το ανωτέρω 

πρόγραµµα δεν είναι µια ακόµα υπηρεσία που 

προσφέρει ο ∆ήµο̋ στου̋ ‘άνω των 55’. Ο ρόλο̋ 

του ∆ήµου και τη̋ Κοινωνική̋ Υπηρεσία̋ αλλά 

και των άλλων Νοµικών Προσώπων του ∆ήµου, 

όπω̋ τα ∆ηµοτικά Ιατρεία, η Αντιδηµαρχία 

Παιδεία̋, το ΚΑΠΗ και ο Αθλητικό̋ Οργανισµό̋, 

είναι να δώσουν την ευκαιρία και την 

υποστήριξη σ’ αυτέ̋ τι̋ οµάδε̋ δηµοτών µέσα 

από το πρόγραµµα να αναπτύξουν τη δική του̋ 

αυτόνοµη ενεργοποίηση και δράση.» 

    

Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:    

∆ήµο̋ Αγ. Παρασκευή̋ 

Τµήµα Κοινωνική̋ Πολιτική̋ 

Τηλ: 210-6084994 
E-mail: koinoniki@agiaparaskevi.gr    



   8 
∆∆∆ΕΕΕΛΛΛΤΤΤΙΙΙΟΟΟ   ∆∆∆ΙΙΙΕΕΕΘΘΘΝΝΝΩΩΩΝΝΝ   ΚΚΚΑΑΑΙΙΙ   ΕΕΕΥΥΥΡΡΡΩΩΩΠΠΠΑΑΑΪΪΪΚΚΚΩΩΩΝΝΝ   ΘΘΘΕΕΕΜΜΜΑΑΑΤΤΤΩΩΩΝΝΝ   ΤΤΤΗΗΗΣΣΣ   ΤΤΤΟΟΟΠΠΠΙΙΙΚΚΚΗΗΗΣΣΣ   ΑΑΑΥΥΥΤΤΤΟΟΟ∆∆∆ΙΙΙΟΟΟΙΙΙΚΚΚΗΗΗΣΣΣΗΗΗΣΣΣ   

 

Εκδηλώσει̋Εκδηλώσει̋Εκδηλώσει̋Εκδηλώσει̋    
Συνέδρια (∆ιεθνή και Ευρωπαϊκά) 

    

Υδάτινοι Πόροι και ΠεριβάλλονΥδάτινοι Πόροι και ΠεριβάλλονΥδάτινοι Πόροι και ΠεριβάλλονΥδάτινοι Πόροι και Περιβάλλον    

(Σιγκαπούρη, 4(Σιγκαπούρη, 4(Σιγκαπούρη, 4(Σιγκαπούρη, 4----6 Ιανουαρίου 2011)6 Ιανουαρίου 2011)6 Ιανουαρίου 2011)6 Ιανουαρίου 2011)    

    
Το Ίδρυµα Περιβάλλοντο̋ και Υδάτινων Πόρων, το 

Εθνικό Πανεπιστήµιο τη̋ Σιγκαπούρη̋ και το 

Συµβούλιο των Επιχειρήσεων Κοινή̋ Ωφέλεια̋ τη̋ 

Σιγκαπούρη̋ διοργανώνουν το 4ο ∆ιεθνέ̋ Συνέδριο 

για του̋ Υδάτινου̋ Πόρου̋ και το Περιβάλλον 

 

µε τη συµµετοχή µηχανικών, επιστηµόνων, 

σχεδιαστών, οικονοµολόγων και νοµικών. Οι 

βασικέ̋ θεµατικέ̋ του συνεδρίου είναι οι εξή̋; 

Βιώσιµη διαχείριση υδάτινων πόρων, κοινωνικο-

οικονοµικά ζητήµατα στην ανάπτυξη υδάτινων 

πόρων, κλιµατική αλλαγή, περιβαλλοντική εκτίµηση, 

πρώιµα συστήµατα προειδοποίηση̋ και µείωση 

φυσικών καταστροφών, εκπαίδευση, ηλεκτρονικέ̋ 

και παγκόσµιε̋ πρωτοβουλίε̋ µάθηση̋. 

 

Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:    

http://www.ipwe2011.org/http://www.ipwe2011.org/http://www.ipwe2011.org/http://www.ipwe2011.org/    

    

∆ιεθνέ̋ Συνέδριο για τη Βιωσιµότητα∆ιεθνέ̋ Συνέδριο για τη Βιωσιµότητα∆ιεθνέ̋ Συνέδριο για τη Βιωσιµότητα∆ιεθνέ̋ Συνέδριο για τη Βιωσιµότητα    

(Χάµιλτον(Χάµιλτον(Χάµιλτον(Χάµιλτον---- Νέα Ζηλανδία, 5 Νέα Ζηλανδία, 5 Νέα Ζηλανδία, 5 Νέα Ζηλανδία, 5----7 Ιανουαρίου 7 Ιανουαρίου 7 Ιανουαρίου 7 Ιανουαρίου 

2011)2011)2011)2011)    

    
Το Πανεπιστήµιο του Waikato του Χάµιλτον στη Νέα 

Ζηλανδία διοργανώνει το 7ο διεθνέ̋ συνέδριο για 

την περιβαλλοντική, πολιτιστική, οικονοµική και 

κοινωνική βιωσιµότητα. Πρόκειται για µια ετήσια 

    

 
 

συνάντηση ακαδηµἀκών που πραγµατοποιείται 

ετησίω̋ σε διαφορετικέ̋ χώρε̋ παγκοσµίω̋.  

    

Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:    

http://onsustainability.com/conferencehttp://onsustainability.com/conferencehttp://onsustainability.com/conferencehttp://onsustainability.com/conference----2011/2011/2011/2011/    

    

Παγκόσµια Σύνοδο̋ για την Ενέργεια του Παγκόσµια Σύνοδο̋ για την Ενέργεια του Παγκόσµια Σύνοδο̋ για την Ενέργεια του Παγκόσµια Σύνοδο̋ για την Ενέργεια του 

Μέλλοντο̋Μέλλοντο̋Μέλλοντο̋Μέλλοντο̋    

((((ΑµπούΑµπούΑµπούΑµπού    ΝτάµπιΝτάµπιΝτάµπιΝτάµπι, 17, 17, 17, 17----20 20 20 20 ΙανουαρίουΙανουαρίουΙανουαρίουΙανουαρίου 2011) 2011) 2011) 2011)

    
Από την πρώτη σύνοδο του 2008, η Παγκόσµια 

Σύνοδο̋ για την Ενέργεια του Μέλλοντο̋ έχει 

εξελιχθεί σε µια από τι̋ πιο σηµαντικέ̋ 

εκδηλώσει̋ σε παγκόσµιο επίπεδο στο πεδίο τη̋ 

ανανεώσιµη̋ ενέργεια̋ και τη̋ περιβαλλοντική̋ 

βιοµηχανία̋.  

 

 
Στην περυσινή διοργάνωση συµµετείχαν 24.760 

σύνεδροι από 148 χώρε̋, στου̋ οποίου̋ 

περιλαµβάνονταν ηγέτε̋ κρατών, εκπρόσωποι 

του βιοµηχανικού τοµέα, ακαδηµἀκοί, ειδήµονε̋ 

και δηµοσιογράφοι, συζητώντα̋ λύσει̋ για την 

ασφάλεια τη̋ ενέργεια̋ και τι̋ προκλήσει̋ τη̋ 

κλιµατική̋ αλλαγή̋. Η σύνοδο̋ προωθεί 

καινοτόµε̋ και επενδυτικέ̋ ευκαιρίε̋ γύρω από 

την ενέργεια και το περιβάλλον στο πλαίσιο 

στρογγυλών τραπεζιών, σεµιναρίων και 

κοινωνικών εκδηλώσεων. 

Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:    

http://www.worldfutureenergysummit.com/en/abohttp://www.worldfutureenergysummit.com/en/abohttp://www.worldfutureenergysummit.com/en/abohttp://www.worldfutureenergysummit.com/en/abo
utututut----wfes.aspxwfes.aspxwfes.aspxwfes.aspx    



∆∆∆ΕΕΕΛΛΛΤΤΤΙΙΙΟΟΟ   ∆∆∆ΙΙΙΕΕΕΘΘΘΝΝΝΩΩΩΝΝΝ   ΚΚΚΑΑΑΙΙΙ   ΕΕΕΥΥΥΡΡΡΩΩΩΠΠΠΑΑΑΪΪΪΚΚΚΩΩΩΝΝΝ   ΘΘΘΕΕΕΜΜΜΑΑΑΤΤΤΩΩΩΝΝΝ   ΤΤΤΗΗΗΣΣΣ   ΤΤΤΟΟΟΠΠΠΙΙΙΚΚΚΗΗΗΣΣΣ   ΑΑΑΥΥΥΤΤΤΟΟΟ∆∆∆ΙΙΙΟΟΟΙΙΙΚΚΚΗΗΗΣΣΣΗΗΗΣΣΣ   
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Προώθηση Πόλεων: Η αναζήτηση για την Προώθηση Πόλεων: Η αναζήτηση για την Προώθηση Πόλεων: Η αναζήτηση για την Προώθηση Πόλεων: Η αναζήτηση για την 

ανταγωνιστική ταυτότητα του χώρουανταγωνιστική ταυτότητα του χώρουανταγωνιστική ταυτότητα του χώρουανταγωνιστική ταυτότητα του χώρου    

((((ΜπογκοτάΜπογκοτάΜπογκοτάΜπογκοτά----ΚολοµβίαΚολοµβίαΚολοµβίαΚολοµβία, 20, 20, 20, 20----22 22 22 22 ΙανουαρίουΙανουαρίουΙανουαρίουΙανουαρίου    

2011)2011)2011)2011)    
 

Μετά την επιτυχηµένη διοργάνωση του πρώτου 

διεθνού̋ συνεδρίου για την προώθηση των 

πόλεων που πραγµατοποιήθηκε στο Βερολίνο το 

2008, η Ένωση για την προώθηση τη̋ 

ανταγωνιστική̋ ταυτότητα̋ του χώρου και τη 

δηµόσια διπλωµατία φέρνει σε επαφή 

ακαδηµἀκού̋ και στελέχη τη̋ τοπική̋ 

αυτοδιοίκηση̋ στο πλαίσιο µια̋ 

πολυεπιστηµονική προσέγγιση̋ για την 

υιοθέτηση µια̋ κοινή̋ γλώσσα̋ στο πεδίο τη̋ 

προώθηση̋ µια̋ ανταγωνιστική̋ ταυτότητα̋ 

των πόλεων. 

Εκπρόσωποι των τοπικών και περιφερειακών 

αρχών έχουν κληθεί να παρουσιάσουν εµπειρικέ̋ 

µελέτε̋ και σχέδια τόσο στο πλαίσιο τη̋ έννοια̋ 

τη̋ προώθηση̋ του χώρου όσο και στη συµµετοχή 

των τοπικών κοινοτήτων στη διαδικασία 

επεξεργασία̋ µια̋ ανταγωνιστική̋ ταυτότητα̋.  

 

 
Επίση̋ θα διερευνηθούν ζητήµατα όπω̋ η χρήση 

του πολιτισµού στο σχεδιασµό µια̋ 

ανταγωνιστική̋ ταυτότητα̋ του χώρου, ο 

σχεδιασµό̋ τη̋ δηµιουργική̋ πόλη̋, η προώθηση 

του χώρου ω̋ εργαλείο αστική̋ και 

περιφερειακή̋ ανάπτυξη̋, η προώθηση του 

χώρου και η διαχείριση τουριστικών προορισµών 

και τα διεθνή δίκτυα και η προώθηση του χώρου. 

Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋: 

http://www.nationbrandihttp://www.nationbrandihttp://www.nationbrandihttp://www.nationbranding.de/site_english/news/cng.de/site_english/news/cng.de/site_english/news/cng.de/site_english/news/c

onference2011.phponference2011.phponference2011.phponference2011.php    

    
 

5555ηηηη Σύνοδο̋ για την Ηλεκτρονική  Σύνοδο̋ για την Ηλεκτρονική  Σύνοδο̋ για την Ηλεκτρονική  Σύνοδο̋ για την Ηλεκτρονική 

∆ιακυβέρνηση∆ιακυβέρνηση∆ιακυβέρνηση∆ιακυβέρνηση    

(Νέο ∆ελχί, 20(Νέο ∆ελχί, 20(Νέο ∆ελχί, 20(Νέο ∆ελχί, 20----21 Ιανουαρίου 2011)21 Ιανουαρίου 2011)21 Ιανουαρίου 2011)21 Ιανουαρίου 2011)    
 

Μια τι̋ κύριε̋ πρωτοβουλίε̋ τη̋ Ένωση̋ για 

την Προώθηση τη̋ Ηλεκτρονική̋ ∆ιακυβέρνηση̋ 

αποτελεί η πλατφόρµα e-Gov World, η οποία, 

στο πλαίσιο των συνεδρίων τη̋ από το 2004, 

συγκεντρώνει στελέχη κυβερνήσεων, 

εκπροσώπου̋ του επιχειρηµατικού κόσµου, 

ακαδηµἀκού̋ και οργανώσει̋ τη̋ κοινωνία̋ 

  

 

πολιτών µε σκοπό την ανταλλαγή πρακτικών και 

την ανάπτυξη νέων πολιτο-κεντρικών δηµοσίων 

υπηρεσιών. 

    

Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:    

http://www.urbanhttp://www.urbanhttp://www.urbanhttp://www.urban----age.net/conferences/chicago/age.net/conferences/chicago/age.net/conferences/chicago/age.net/conferences/chicago/    

    

Βιώσιµη Ενέργεια και Σύµφωνο Βιώσιµη Ενέργεια και Σύµφωνο Βιώσιµη Ενέργεια και Σύµφωνο Βιώσιµη Ενέργεια και Σύµφωνο 

∆ηµάρχων στι̋ Πόλει̋ µα̋∆ηµάρχων στι̋ Πόλει̋ µα̋∆ηµάρχων στι̋ Πόλει̋ µα̋∆ηµάρχων στι̋ Πόλει̋ µα̋    

(Πράγα, 25 Ιανουαρίου 2011)(Πράγα, 25 Ιανουαρίου 2011)(Πράγα, 25 Ιανουαρίου 2011)(Πράγα, 25 Ιανουαρίου 2011)    

    
Υπό την αιγίδα του Εκτελεστικού Φορέα για την 

Ανταγωνιστικότητα και την Καινοτοµία τη̋ 

Ευρωπἀκή̋ Επιτροπή̋ διοργανώνεται 

εργαστήριο για τη διαχείριση τη̋ ενέργεια̋. 

Οµάδα-στόχο̋ του εργαστηρίου είναι οι 

συµβαλλόµενε̋ πόλει̋ του Συµφώνου των 

∆ηµάρχων και τοπικοί και περιφερειακοί 

ενεργειακοί φορεί̋. Το πρώτο εργαστήριο 

πραγµατοποιήθηκε το Μάρτιο τ.ε. στη διάρκεια 
τη̋ ευρωπαïκή̋ εβδοµάδα̋ βιώσιµη̋ ενέργεια̋. 



∆∆∆ΕΕΕΛΛΛΤΤΤΙΙΙΟΟΟ   ∆∆∆ΙΙΙΕΕΕΘΘΘΝΝΝΩΩΩΝΝΝ   ΚΚΚΑΑΑΙΙΙ   ΕΕΕΥΥΥΡΡΡΩΩΩΠΠΠΑΑΑΪΪΪΚΚΚΩΩΩΝΝΝ   ΘΘΘΕΕΕΜΜΜΑΑΑΤΤΤΩΩΩΝΝΝ   ΤΤΤΗΗΗΣΣΣ   ΤΤΤΟΟΟΠΠΠΙΙΙΚΚΚΗΗΗΣΣΣ   ΑΑΑΥΥΥΤΤΤΟΟΟ∆∆∆ΙΙΙΟΟΟΙΙΙΚΚΚΗΗΗΣΣΣΗΗΗΣΣΣ   
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Μεταξύ των θεµάτων που θα συζητηθούν είναι  η 

χρηµατοδότηση σχεδίων βιώσιµη̋ ενέργεια̋ και οι 

τεχνικέ̋ όψει̋ για την εκπόνηση σχεδίων δράση̋ 

βιώσιµη̋ ενέργεια̋. 

Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:    

http://managenergy.net/workshops.htmlhttp://managenergy.net/workshops.htmlhttp://managenergy.net/workshops.htmlhttp://managenergy.net/workshops.html    

    

9999οοοο ∆ιεθνέ̋ Συνέδριο για την Ορθή Αστική  ∆ιεθνέ̋ Συνέδριο για την Ορθή Αστική  ∆ιεθνέ̋ Συνέδριο για την Ορθή Αστική  ∆ιεθνέ̋ Συνέδριο για την Ορθή Αστική 

∆ιακυβέρνηση για Ασφαλεί̋, Υγιεί̋, ∆ιακυβέρνηση για Ασφαλεί̋, Υγιεί̋, ∆ιακυβέρνηση για Ασφαλεί̋, Υγιεί̋, ∆ιακυβέρνηση για Ασφαλεί̋, Υγιεί̋, 

Πράσινε̋ και Έξυπνε̋ Πόλει̋Πράσινε̋ και Έξυπνε̋ Πόλει̋Πράσινε̋ και Έξυπνε̋ Πόλει̋Πράσινε̋ και Έξυπνε̋ Πόλει̋    

(Μπεγκαλούρου(Μπεγκαλούρου(Μπεγκαλούρου(Μπεγκαλούρου----Ινδία, 27Ινδία, 27Ινδία, 27Ινδία, 27----29 Ιανουαρίου 29 Ιανουαρίου 29 Ιανουαρίου 29 Ιανουαρίου 

2011)2011)2011)2011)    
 

Τα Υπουργεία Αστική̋ Ανάπτυξη̋ και Στέγαση̋ και 

Καταπολέµηση̋ τη̋ Φτώχεια̋ στι̋ Πόλει̋ τη̋ 

Ινδία̋ διοργανώνουν διεθνέ̋ συνέδριο για την 

αντιµετώπιση των κυριότερων αστικών 

προκλήσεων για τη δηµιουργία οικονοµικά παρα- 

 

 

γωγικών, αποδοτικών, χωρί̋ αποκλεισµού̋, 

βιώσιµων και αποτελεσµατικών τοπικών 

αρχών.  

 

Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:    

http://www.municipalika.com/municipalika/indehttp://www.municipalika.com/municipalika/indehttp://www.municipalika.com/municipalika/indehttp://www.municipalika.com/municipalika/inde

x.htmlx.htmlx.htmlx.html    

    

Περιβαλλοντικέ̋ Καινοτοµίε̋ και Περιβαλλοντικέ̋ Καινοτοµίε̋ και Περιβαλλοντικέ̋ Καινοτοµίε̋ και Περιβαλλοντικέ̋ Καινοτοµίε̋ και 

ΒιωσιµότηταΒιωσιµότηταΒιωσιµότηταΒιωσιµότητα    

(Ὀτά(Ὀτά(Ὀτά(Ὀτά----Ιαπωνία, 28Ιαπωνία, 28Ιαπωνία, 28Ιαπωνία, 28----29 Ιανουαρίου 29 Ιανουαρίου 29 Ιανουαρίου 29 Ιανουαρίου 

2011)2011)2011)2011)    
 

Το Πανεπιστήµιο Ritsumeikan τη̋ γεωγραφική̋ 

περιφέρεια̋ Ασία̋-Ειρηνικού διοργανώνει 

διεθνέ̋ χειµερινό συνέδριο µε θέµα τι̋ 

περιβαλλοντικέ̋ καινοτοµίε̋ και τη 

βιωσιµότητα. Πιο συγκεκριµένα, το διήµερο 

συνέδριο θα εστιάσει το ενδιαφέρον του στην 

περιβαλλοντική διαχείριση και τη βιωσιµότητα 

από κοινωνικο-οικονοµική άποψη, στην 

εταιρική  

 

 
 

 

διακυβέρνηση και ευθύνη, την πράσινη 

επιχειρηµατικότητα, την ανακύκλωση υλικών, 

το σχεδιασµό περιβαλλοντικών πρὀόντων, τι̋ 

κοινωνικέ̋ και οικονοµικέ̋ συνέπειε̋ τη̋ 

κλιµατική̋ αλλαγή̋ και την  εταιρική 

οικονοµική απόδοση.  

    

Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:    

httphttphttphttp://://://://wwwwwwwwwwww....apuapuapuapu....acacacac....jpjpjpjp////gradinfogradinfogradinfogradinfo////modulesmodulesmodulesmodules////gradinfgradinfgradinfgradinf

oooo////contentcontentcontentcontent////GSMconferenceGSMconferenceGSMconferenceGSMconference2011.2011.2011.2011.pdfpdfpdfpdf    



∆∆∆ΕΕΕΛΛΛΤΤΤΙΙΙΟΟΟ   ∆∆∆ΙΙΙΕΕΕΘΘΘΝΝΝΩΩΩΝΝΝ   ΚΚΚΑΑΑΙΙΙ   ΕΕΕΥΥΥΡΡΡΩΩΩΠΠΠΑΑΑΪΪΪΚΚΚΩΩΩΝΝΝ   ΘΘΘΕΕΕΜΜΜΑΑΑΤΤΤΩΩΩΝΝΝ   ΤΤΤΗΗΗΣΣΣ   ΤΤΤΟΟΟΠΠΠΙΙΙΚΚΚΗΗΗΣΣΣ   ΑΑΑΥΥΥΤΤΤΟΟΟ∆∆∆ΙΙΙΟΟΟΙΙΙΚΚΚΗΗΗΣΣΣΗΗΗΣΣΣ   
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Ευρωπἀκά ΘέµαταΕυρωπἀκά ΘέµαταΕυρωπἀκά ΘέµαταΕυρωπἀκά Θέµατα    
    

OOOO «Καλλικράτη̋» σε ευρωπἀκό  «Καλλικράτη̋» σε ευρωπἀκό  «Καλλικράτη̋» σε ευρωπἀκό  «Καλλικράτη̋» σε ευρωπἀκό 

επίπεδο: Σύγχρονε̋ µεταρρυθµιστικέ̋ επίπεδο: Σύγχρονε̋ µεταρρυθµιστικέ̋ επίπεδο: Σύγχρονε̋ µεταρρυθµιστικέ̋ επίπεδο: Σύγχρονε̋ µεταρρυθµιστικέ̋ 

τάσετάσετάσετάσει̋ στα κράτηι̋ στα κράτηι̋ στα κράτηι̋ στα κράτη----µέλη τη̋ Ε.Ε.µέλη τη̋ Ε.Ε.µέλη τη̋ Ε.Ε.µέλη τη̋ Ε.Ε.    

    
Τάσει̋ σύγκλιση̋ αποτυπώνονται στι̋ 

µεταρρυθµιστικέ̋ πρωτοβουλίε̋ στο χώρο τη̋ 

τοπική̋ αυτοδιοίκηση̋ τα τελευταία χρόνια από 

τα κράτη-µέλη τη̋ ΕΕ, σύµφωνα µε µελέτη που 

παρουσιάστηκε στη διάρκεια τη̋ 7η̋ Συνάντηση̋ 

Υψηλού Επιπέδου για την Τοπική Αυτοδιοίκηση, 

η οποία πραγµατοποιήθηκε στι̋ Βρυξέλλε̋ στι̋ 

30 Σεπτεµβρίου-1 Οκτωβρίου τ.ε.  Πιο 

συγκεκριµένα, σύµφωνα µε στοιχεία τη̋ µελέτη̋ 

του Πανεπιστηµίου Humboldt του Βερολίνου, στο 

δεύτερο µισό του 20ου αιώνα, η εδαφική 

αναδιοργάνωση των επιπέδων τη̋ τοπική̋ 

αυτοδιοίκηση̋ κινήθηκε προ̋ δύο διαφορετικέ̋ 

κατευθύνσει̋ και αντιµαχόµενε̋ στρατηγικέ̋.  

 

Στη διάρκεια των δεκαετιών του 1950 και 1970, 

το «Βορειο-ευρωπἀκό υπόδειγµα» (Ηνωµένο 

Βασίλειο, Σουηδία) των µεταρρυθµίσεων 

υιοθέτησε µια στρατηγική ευρεία̋ έκταση̋ 

συνενώσεων, αρχικά σε εθελοντική και 

συµµετοχική βάση, µέσω οικονοµικών κινήτρων, 

και εάν δεν υπήρχε ανταπόκριση, µε 

αναγκαστικέ̋ συνενώσει̋, στη συνέχεια, µε 

διττό σκοπό: αφενό̋ να βελτιωθούν οι 

διοικητικέ̋ δυνατότητε̋ τη̋ τοπική̋ 

αυτοδιοίκηση̋, µεγεθύνοντα̋ το εδαφικό και 

δηµογραφικό µέγεθο̋ των ΟΤΑ και 

επιτυγχάνοντα̋, µε αυτόν τον τρόπο, οικονοµίε̋ 

κλίµακο̋, καθιστώντα̋, έτσι, του̋ φορεί̋ τη̋ 

αυτοδιοίκηση̋ κατάλληλου̋ για να 

διαδραµατίσουν κρίσιµο ρόλο στην παροχή των 

προνοιακών υπηρεσιών ενό̋ εκτεταµένου 

κοινωνικού κράτου̋. Αφετέρου για να ενισχυθεί 

η δηµοκρατική νοµιµοποίηση των επιπέδων 

αυτοδιοίκηση̋. Εκείνη την περίοδο, οι χώρε̋ τη̋ 

Κεντρική̋ και Ανατολική̋ Ευρώπη̋ είχαν 

ακολουθήσει µια συγκεντρωτική λογική στο 

πεδίο των µεταρρυθµίσεων για πολιτικού̋  
 

    

    

    

 

λόγου̋. Αντίθετα, το «Νοτιο-ευρωπἀκό 

υπόδειγµα» (Γαλλία, Ιταλία και Ελλάδα) 

συνάντησε περισσότερε̋ αντιδράσει̋, 

υιοθετώντα̋ µια πιο συναινετική λογική. 

Τυπική πολιτική αυτού του υποδείγµατο̋ ήταν η 

δηµιουργία διαδηµοτικών φορέων που θα 

υποστήριζαν του̋ ‘µικρού̋’ δήµου̋ στην παροχή 

των δηµοσίων υπηρεσιών και στο συντονισµό 

των δράσεών του̋. Χαρακτηριστικό το 

παράδειγµα τη̋ Γαλλία̋ µε τη θέσπιση 15.000 

διαδηµοτικών φορέων. Με το Νόµο του 

Chevènement to 1999 αναδεικνύεται ένα̋ 

ολοκληρωµένο̋ λειτουργικό̋ και οικονοµικό̋ 

τύπο̋ διαδηµοτική̋ συνεργασία̋. Στο ίδιο µήκο̋ 

κύµατο̋, στα περισσότερα γερµανικά κρατίδια 

οι υφιστάµενοι ‘µικροί’ δήµοι επιβοηθούνται από 

διαδηµοτικού̋ φορεί̋. 

 

Στη δεύτερη φάση των µεταρρυθµίσεων στα 

κράτη-µέλη τη̋ ΕΕ, τα συστήµατα τοπική̋ 

αυτοδιοίκηση̋ συγκλίνουν προ̋ εδαφικά 

διευρυµένε̋ και λειτουργικά ολοκληρωµένε̋ 

οντότητε̋, εγκαταλείποντα̋ το σχήµα των 

διαδηµοτικών φορέων και των µικρών δήµων, 

ενώ παρατηρούνται οι εξή̋ τάσει̋ από τα τέλη 

τη̋ δεκαετία̋ του ’90: 

 

-Στην Ελλάδα το 1997 (Σχέδιο Καποδίστρια̋), σε 

πλήρη παρέκκλιση από το «Νοτιο-ευρωπἀκό 

υπόδειγµα», ο αριθµό̋ των δήµων µειώνεται 

κατά 80% και το µέσο πληθυσµιακό µέγεθό̋ του̋ 

δεν ξεπερνά του̋ 10.750 κατοίκου̋. 

 

 

  
    



∆∆∆ΕΕΕΛΛΛΤΤΤΙΙΙΟΟΟ   ∆∆∆ΙΙΙΕΕΕΘΘΘΝΝΝΩΩΩΝΝΝ   ΚΚΚΑΑΑΙΙΙ   ΕΕΕΥΥΥΡΡΡΩΩΩΠΠΠΑΑΑΪΪΪΚΚΚΩΩΩΝΝΝ   ΘΘΘΕΕΕΜΜΜΑΑΑΤΤΤΩΩΩΝΝΝ   ΤΤΤΗΗΗΣΣΣ   ΤΤΤΟΟΟΠΠΠΙΙΙΚΚΚΗΗΗΣΣΣ   ΑΑΑΥΥΥΤΤΤΟΟΟ∆∆∆ΙΙΙΟΟΟΙΙΙΚΚΚΗΗΗΣΣΣΗΗΗΣΣΣ   
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- Στη ∆ανία το 2007, στο πλαίσιο ενό̋ 

εκτεταµένου εύρου̋ συνενώσεων, το 

πληθυσµιακό µέγεθο̋ των νέων δήµων 

ανέρχεται στου̋ 55.400 κατοίκου̋, το δεύτερο 

µεγαλύτερο µέγεθο̋ µετά εκείνου των 

βρετανικών ΟΤΑ (140.000). 

-Παράλληλα, σε µερικέ̋ χώρε̋ τη̋ Κεντρική̋ 

και Ανατολική̋ Ευρώπη̋ προωθήθηκαν ριζικέ̋ 

µεταρρυθµίσει̋ (στη Βουλγαρία το 1991 και στη 

Λιθουανία το 1994). 

- Σε αρκετά δε ανατολικά κρατίδια τη̋ 

Γερµανία̋ ένα̋ νέο̋ γύρο̋ εδαφικών 

µεταρρυθµίσεων µε τη µορφή των συνενώσεων 

διεύρυνε το γεωγραφικό εύρο̋ των υφιστάµενων 

δήµων και συρρίκνωσε τον αριθµό των 

διαδηµοτικών φορέων. 

 

Εν κατακλείδι, η σύγκλιση των πρόσφατων 

εδαφικών µεταρρυθµιστικών εγχειρηµάτων σε 

ευρωπἀκό επίπεδο µπορούν να αποδοθούν, 

σύµφωνα µε τη µελέτη, σε τρει̋ παράγοντε̋: 

 

Πρώτον, υπό την πίεση τη̋ αυξηµένη̋ 

αστικοποίηση̋ και τη̋ κοινωνικο-οικονοµική̋ 

υποβάθµιση̋ των ‘µικρών’ δήµων, η εδαφική 

αναδιοργάνωση αναµενόταν να περιορίσει τη 

δηµογραφική, κοινωνική, πολιτική και οικονοµική 

‘αιµορραγία’ που υφίστανται οι περιφερειακέ̋ 

τοπικέ̋ αρχέ̋. ∆εύτερον, η διττή δοµή των 

διαδηµοτικών φορέων και των ‘µικρών’ δήµων 

αξιολογήθηκε ω̋ δυσλειτουργική µε όρου̋ 

εντάσεων, συντονισµού και λειτουργικών 

δαπανών. Τρίτον, οι διαδηµοτικοί φορεί̋ δεν 

απολάµβαναν άµεση δηµοκρατική νοµιµοποίηση. 

 

 
 

    

    

Έναρξη ιστοσελίδα̋ για το Ευρωπἀκό Έναρξη ιστοσελίδα̋ για το Ευρωπἀκό Έναρξη ιστοσελίδα̋ για το Ευρωπἀκό Έναρξη ιστοσελίδα̋ για το Ευρωπἀκό 

Έτο̋ για τον Εθελοντισµό (2011)Έτο̋ για τον Εθελοντισµό (2011)Έτο̋ για τον Εθελοντισµό (2011)Έτο̋ για τον Εθελοντισµό (2011)    

    
Από τι̋ 2 ∆εκεµβρίου τ.ε. λειτουργεί ειδική 

ιστοσελίδα για το Ευρωπἀκό Έτο̋ για τον 

Εθελοντισµό. Στον εν λόγω ιστότοπο, οι 

ενδιαφερόµενοι ΟΤΑ θα µπορούσαν να 

αποστείλουν δράσει̋ που έχουν υλοποιήσει στο 

πλαίσιο Ευρωπἀκών Προγραµµάτων µε τη 

συνδροµή εθελοντών µε σκοπό να αναρτηθούν 

και να αποτελέσουν ορθέ̋ πρακτικέ̋.  

    
Βασικό̋ σκοπό̋ του Ευρωπἀκού Έτου̋ είναι η 

ενθάρρυνση και η υποστήριξη - κυρίω̋ µέσω 

ανταλλαγή̋ εµπειριών και βέλτιστων 

πρακτικών – των προσπαθειών που 

καταβάλλουν η Κοινότητα, τα κράτη µέλη, οι 

τοπικέ̋ και περιφερειακέ̋ αρχέ̋ για τη 

δηµιουργία συνθηκών στην κοινωνία των 

πολιτών που ευνοούν τον εθελοντισµό στην 

Ευρωπἀκή Ένωση καθώ̋ και η ενίσχυση τη̋ 

προβολή̋ των εθελοντικών δραστηριοτήτων 

στην Ε.Ε. Οι τέσσερι̋ επιµέρου̋ στόχοι του 

Ευρωπἀκού Έτου̋ είναι οι εξή̋: 

 

1) ∆ηµιουργία περιβάλλοντο̋ κατάλληλου για 

τον εθελοντισµό στην Ε.Ε.  

2) Ενίσχυση των διοργανωτών εθελοντικών 

δραστηριοτήτων για βελτίωση τη̋ ποιότητα̋ 

των εθελοντικών δραστηριοτήτων 

3) Αναγνώριση των εθελοντικών 

δραστηριοτήτων 

4) Ευαισθητοποίηση για την αξία και τη σηµασία 

του εθελοντισµού    

Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:    

www.europa.eu/volunteeringwww.europa.eu/volunteeringwww.europa.eu/volunteeringwww.europa.eu/volunteering    
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∆∆∆ΕΕΕΛΛΛΤΤΤΙΙΙΟΟΟ   ∆∆∆ΙΙΙΕΕΕΘΘΘΝΝΝΩΩΩΝΝΝ   ΚΚΚΑΑΑΙΙΙ   ΕΕΕΥΥΥΡΡΡΩΩΩΠΠΠΑΑΑΪΪΪΚΚΚΩΩΩΝΝΝ   ΘΘΘΕΕΕΜΜΜΑΑΑΤΤΤΩΩΩΝΝΝ   ΤΤΤΗΗΗΣΣΣ   ΤΤΤΟΟΟΠΠΠΙΙΙΚΚΚΗΗΗΣΣΣ   ΑΑΑΥΥΥΤΤΤΟΟΟ∆∆∆ΙΙΙΟΟΟΙΙΙΚΚΚΗΗΗΣΣΣΗΗΗΣΣΣ   

 

Αναπτυξιακά και Επενδυτικά Εταιρικά Αναπτυξιακά και Επενδυτικά Εταιρικά Αναπτυξιακά και Επενδυτικά Εταιρικά Αναπτυξιακά και Επενδυτικά Εταιρικά 

ΣύµφωναΣύµφωναΣύµφωναΣύµφωνα    

    
Στο πλαίσιο τη̋ Ανακοίνωση̋ τη̋ Ευρωπἀκή̋ 

Επιτροπή̋ για την Αναθεώρηση του Κοινοτικού 

Πρὁπολογισµού που δηµοσιεύθηκε στι̋ 19 

Οκτωβρίου τ.ε. αναγνωρίζεται ο ρόλο̋ τη̋ 

πολιτική̋ συνοχή̋ τη̋ ΕΕ για την επίτευξη των 

στόχων τη̋ έξυπνη̋, χωρί̋ αποκλεισµού̋ και 

βιώσιµη̋ ανάπτυξη̋ τη̋ στρατηγική̋ ΕΕ2020 

για όλε̋ τη̋ περιφέρειε̋ τη̋ ΕΕ. Μάλιστα για 

την ενσωµάτωση των στόχων των κρατών-

µελών και των περιφερειών του̋ στη 

στρατηγική ΕΕ2020 προτείνεται η υιοθέτηση 

Αναπτυξιακών και Επενδυτικών Εταιρικών 

Συµφώνων µεταξύ των κρατών-µελών και τη̋ 

Επιτροπή̋.  

 

Τα εν λόγω Σύµφωνα θα αναπτύξουν του̋ 

τρόπου̋ υλοποίηση̋ των στόχων, την 

ποσοτικοποίηση και µέτρηση τη̋ προόδου 

επίτευξη̋ των στόχων καθώ̋ και την κατανοµή 

των εθνικών και κοινοτικών πόρων µεταξύ των 

περιοχών προτεραιότητα̋ και των 

προγραµµάτων. Το αποτέλεσµα µια̋ τέτοια̋ 

προσέγγιση̋ θα είναι η σύνδεση τη̋ αρχική̋ 

κατανοµή̋ των πόρων µεταξύ των κρατών-

µελών και περιφερειών – µια έµπρακτη πολιτική 

έκφραση τη̋ κοινοτική̋ αλληλεγγύη̋ – µε έναν  

 

 

    

    

    

αποτελεσµατικό µηχανισµό διασφάλιση̋ τη̋ 

αντιστοιχία̋ του επιπέδου υποστήριξη̋ µε την 

υλοποίηση των στόχων. Ουσιαστικά, η 

Ευρωπἀκή Επιτροπή υιοθέτησε σε σηµαντικό 

βαθµό την οπτική τη̋ Ολοµέλεια̋ τη̋ Επιτροπή̋ 

των Περιφερειών που  σε πρόσφατη 

γνωµοδότησή τη̋ (βλ. ∆ελτίο ∆εκεµβρίου) 

υπογράµµισε τον κρίσιµο ρόλο των     

Εδαφικών Συµφώνων για την υλοποίηση τη̋ 

στρατηγική̋ ΕΕ2020 µε τη συµµετοχή των 

τοπικών και περιφερειακών αρχών,  

λαµβάνοντα̋ υπόψη τι̋ συστάσει̋ τη̋ Λευκή̋ 

Βίβλου για την πολυεπίπεδη διακυβέρνηση. 

    

Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:    
http://ec.europa.eu/budget/reform/library/commuhttp://ec.europa.eu/budget/reform/library/commuhttp://ec.europa.eu/budget/reform/library/commuhttp://ec.europa.eu/budget/reform/library/commu

nication/com_2010_700_en.pdfnication/com_2010_700_en.pdfnication/com_2010_700_en.pdfnication/com_2010_700_en.pdf    

    

Οι «Ευφυεί̋ Πόλει̋» ω̋ Ευρωπἀκή Οι «Ευφυεί̋ Πόλει̋» ω̋ Ευρωπἀκή Οι «Ευφυεί̋ Πόλει̋» ω̋ Ευρωπἀκή Οι «Ευφυεί̋ Πόλει̋» ω̋ Ευρωπἀκή 

Σύµπραξη Καινοτοµία̋ Σύµπραξη Καινοτοµία̋ Σύµπραξη Καινοτοµία̋ Σύµπραξη Καινοτοµία̋     

    
Η Ολοµέλεια του Ευρωπἀκού Κοινοβουλίου (Ε.Κ.) 

υιοθέτησε πρόσφατα (11 Νοεµβρίου τ.ε.) 

ψήφισµα σχετικά µε τι̋ Ευρωπἀκέ̋ Συµπράξει̋ 

Καινοτοµία̋ στο πλαίσιο τη̋ Εµβληµατική̋ 

Πρωτοβουλία̋ « Ένωση Καινοτοµία̋».  

 

Εν προκειµένω, λαµβάνοντα̋ υπόψη ότι η 

Πρωτοβουλία "Ένωση Καινοτοµία̋" είναι η πιο 

σηµαντική έω̋ σήµερα προσπάθεια για µια  

ολοκληρωµένη ευρωπἀκή  πολιτική στον τοµέα  

τη̋ καινοτοµία̋, η επιτυχία  τη̋ οποία̋  

εξαρτάται από την συντονισµένη  συνεργασία σε 

περιφερειακό, εθνικό και ευρωπἀκό επίπεδο, 

και τη µεγαλύτερη δυνατή συµµετοχή όλων των  

ενδιαφεροµένων µερών σε κάθε επίπεδο, καθώ̋  

και ότι οι Ευρωπἀκέ̋ Συµπράξει̋ Καινοτοµία̋  

αποτελούν µια καινοφανή ιδέα που στοχεύει στη 

δηµιουργία συνεργιών µεταξύ των υφισταµένων  

και, ενδεχοµένω̋, των νέων πρωτοβουλιών σε 

επίπεδο Ένωση̋ και κρατών µελών στον τοµέα  

τη̋ καινοτοµία̋, και στη µεγιστοποίηση και την  

ταχύτερη επίτευξη αποτελεσµάτων και  

πλεονεκτηµάτων υπέρ τη̋ κοινωνία̋, η  

Ολοµέλεια του Ε.Κ. θεώρησε, µεταξύ  

 

 

  
    



∆∆∆ΕΕΕΛΛΛΤΤΤΙΙΙΟΟΟ   ∆∆∆ΙΙΙΕΕΕΘΘΘΝΝΝΩΩΩΝΝΝ   ΚΚΚΑΑΑΙΙΙ   ΕΕΕΥΥΥΡΡΡΩΩΩΠΠΠΑΑΑΪΪΪΚΚΚΩΩΩΝΝΝ   ΘΘΘΕΕΕΜΜΜΑΑΑΤΤΤΩΩΩΝΝΝ   ΤΤΤΗΗΗΣΣΣ   ΤΤΤΟΟΟΠΠΠΙΙΙΚΚΚΗΗΗΣΣΣ   ΑΑΑΥΥΥΤΤΤΟΟΟ∆∆∆ΙΙΙΟΟΟΙΙΙΚΚΚΗΗΗΣΣΣΗΗΗΣΣΣ   
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άλλων, τι̋ «ευφυεί̋ πόλει̋» ω̋ πρότυπο  

ευρωπἀκή̋ σύµπραξη̋ καινοτοµία̋ που θα  
επωφεληθούν άµεσα από την προστιθέµενη αξία 

που θα δηµιουργηθεί, και ότι βασική αρχή αυτών 

των συµπράξεων θα πρέπει να είναι η ευφυ˙α  

σε σχέση µε του̋ πόρου̋, και συνεπώ̋ η  

προώθηση τη̋ αποδοτική̋ χρησιµοποίηση̋ των  

πόρων και συγχρόνω̋ η αποτελεσµατική  

παραγωγή σε όλη την αλυσίδα εφοδιασµού,  

καθώ̋ και η έξυπνη κατανάλωση. Πιο  

συγκεκριµένα, οι ευφυεί̋ πόλει̋ αποσκοπούν  

στη βελτίωση τη̋ διαχείριση̋ και τη̋  

αποδοτικότητα̋ στου̋ τοµεί̋ τη̋ ενέργεια̋,  

των µεταφορών και των υποδοµών, και την  

παροχή τη̋ βάση̋ εκκίνηση̋ για την επίτευξη  

των στόχων τη̋ ΕΕ για την ενεργειακή απόδοση,  

τι̋ ανανεώσιµε̋ πηγέ̋ ενέργεια̋, και την  

προσαρµογή στι̋ κλιµατικέ̋ αλλαγέ̋ σε τοπικό  

επίπεδο. 

Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:    

http://www.europarl.europa.eu/http://www.europarl.europa.eu/http://www.europarl.europa.eu/http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?tysides/getDoc.do?tysides/getDoc.do?tysides/getDoc.do?ty

pe=MOTION&reference=B7pe=MOTION&reference=B7pe=MOTION&reference=B7pe=MOTION&reference=B7----2010201020102010----

0602&language=EL0602&language=EL0602&language=EL0602&language=EL    
 

Ενέργεια 2020: Στρατηγική για µια Ενέργεια 2020: Στρατηγική για µια Ενέργεια 2020: Στρατηγική για µια Ενέργεια 2020: Στρατηγική για µια 

Ανταγωνιστική, Βιώσιµη και Ασφαλή Ανταγωνιστική, Βιώσιµη και Ασφαλή Ανταγωνιστική, Βιώσιµη και Ασφαλή Ανταγωνιστική, Βιώσιµη και Ασφαλή 

ΕνέργειαΕνέργειαΕνέργειαΕνέργεια    

    
Η Ευρωπἀκή Επιτροπή παρουσίασε πρόσφατα 

(10 Νοεµβρίου τ.ε.) τη νέα τη̋ στρατηγική για 

µια ανταγωνιστική, αειφόρο και ασφαλή 

ενέργεια. Η ανακοίνωση «Ενέργεια 2020» θέτει 

τι̋ ενεργειακέ̋ προτεραιότητε̋ για την επόµενη 

δεκαετία και παρουσιάζει τι̋ δράσει̋ που 

πρέπει να αναληφθούν προκειµένου να 

αντιµετωπισθούν οι προκλήσει̋ που αφορούν 

την εξοικονόµηση ενέργεια̋, την επίτευξη µια̋ 

αγορά̋ µε ανταγωνιστικέ̋ τιµέ̋ και ασφαλή 

εφοδιασµό, την προώθηση τη̋ τεχνολογική̋ 

υπεροχή̋ και την αποτελεσµατική 

διαπραγµάτευση µε του̋ διεθνεί̋ εταίρου̋. 

 

Στο πλαίσιο αυτή̋ τη̋  Στρατηγική̋, 

ενσωµατώθηκαν οι ενεργειακοί στόχοι τη̋ ΕΕ, 

όπω̋ εγκρίθηκαν από το Ευρωπἀκό Συµβούλιο 

τον Ιούνιο του 2010. Ειδικότερα, η ΕΕ αποσκοπεί 

στην επίτευξη φιλόδοξων στόχων στου̋ τοµεί̋ 

τη̋ ενέργεια̋ και τη̋ αλλαγή̋ του κλίµατο̋ για 

το 2020: µείωση των εκποµπών των αερίων του 

θερµοκηπίου κατά 20 %, αύξηση του µεριδίου των 

ανανεώσιµων πηγών ενέργεια̋ κατά 20 % και 

βελτίωση κατά 20 % τη̋ ενεργειακή̋ απόδοση̋.  
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Στην ανακοίνωση προσδιορίστηκαν πέντε κύριε̋ 

προτεραιότητε̋: εξοικονόµηση ενέργεια̋, 

ολοκληρωµένη πανευρωπἀκή αγορά ενέργεια̋ µε 

υποδοµέ̋, ενιαία φωνή για την ενέργεια 

παγκοσµίω̋, πρωτοκαθεδρία τη̋ Ευρώπη̋ στην 

ενεργειακή τεχνολογία και την καινοτοµία, 

ασφαλή̋, προστατευµένη και προσιτή ενέργεια 

για ενεργού̋ καταναλωτέ̋.  

Με βάση αυτέ̋ τι̋ προτεραιότητε̋ και τη δράση 

που παρουσιάστηκε, η Επιτροπή θα υποβάλει 

συγκεκριµένε̋ νοµοθετικέ̋ πρωτοβουλίε̋ και 

προτάσει̋ εντό̋ του επόµενου δεκαοκταµήνου. Η 

εν λόγω ανακοίνωση θέτει επίση̋ το θεµατολόγιο 

των συνοµιλιών των αρχηγών κρατών και 

κυβερνήσεων τη̋ πρώτη̋ συνόδου κορυφή̋ τη̋ ΕΕ 

για την ενέργεια που θα πραγµατοποιηθεί στι̋ 4 

Φεβρουαρίου 2011.  

Μεταξύ των προτεινόµενων δράσεων προτείνεται 

η υποστήριξη καινοτόµων ολοκληρωµένων 

ενεργειακών λύσεων σε τοπικό επίπεδο για τη 

µετάβαση στι̋ λεγόµενε̋ ‘ευφυεί̋ πόλει̋’. Οι     

    

    

    

    

    

    

δήµοι αναγνωρίζονται ω̋ βασικοί καταλύτε̋ για 

την επίτευξη των ενεργειακών στόχων και 

πρωτοβουλίε̋ όπω̋ το Σύµφωνο των ∆ηµάρχων 

θα πρέπει να ενισχυθούν. Οι πόλει̋ και εν γένει οι 

αστικέ̋ περιοχέ̋ καταναλώνουν περίπου το 80% 

τη̋ ενέργεια̋ και αποτελούν µε αυτό τον τρόπο το 

πρόβληµα αλλά και  µέρο̋ τη̋ λύση̋ για 

µεγαλύτερη ενεργειακή αποδοτικότητα.  

Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:    

http://eurhttp://eurhttp://eurhttp://eur----

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2

010:0639:FIN:EN:DOC010:0639:FIN:EN:DOC010:0639:FIN:EN:DOC010:0639:FIN:EN:DOC    

    

Απονοµή Χρυσών Αστεριών σε Απονοµή Χρυσών Αστεριών σε Απονοµή Χρυσών Αστεριών σε Απονοµή Χρυσών Αστεριών σε 

Ευρωπἀκά Σχέδια για τι̋ Ευρωπἀκά Σχέδια για τι̋ Ευρωπἀκά Σχέδια για τι̋ Ευρωπἀκά Σχέδια για τι̋ 

Αδελφοποιήσει̋ Πόλεων και την Ενεργό Αδελφοποιήσει̋ Πόλεων και την Ενεργό Αδελφοποιήσει̋ Πόλεων και την Ενεργό Αδελφοποιήσει̋ Πόλεων και την Ενεργό 

Ιδιότητα του ΠολίτηΙδιότητα του ΠολίτηΙδιότητα του ΠολίτηΙδιότητα του Πολίτη    

    
Στο πλαίσιο τη̋ 17η̋ τελετή̋ απονοµή̋ Χρυσών 

Αστεριών (Βρυξέλλε̋, 17 Νοεµβρίου τ.ε.) σε 

ευρωπἀκά σχέδια για τι̋ αδελφοποιήσει̋ 

πόλεων και για την ενεργό ιδιότητα του πολίτη, 

τα οποία χρηµατοδοτήθηκαν από το Ευρωπἀκό  

 

 
 

Πρόγραµµα ‘Ευρώπη για του̋ Πολίτε̋, 2007-

2013’, βραβεύτηκαν οι κάτωθι πρωτοβουλίε̋: 
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α. Συναντήσει̋ Πολιτών Αδελφοποιηµένων 

Πόλεων 

  

- Ενέργεια και Βιώσιµη Ανάπτυξη από την οπτική 

τη̋ Μαύρη̋ Θάλασσα̋ 

 

 
 

Οκτώ αδελφοποιηµένε̋ πόλει̋ Οsthamar 

(Σουηδία), Orimattila και Uusikaupunki (Φινλανδία), 

Valga (Εσθονία), Valka (Λετονία), Kobylnica και 

Koscielisko (Πολωνία), Tvrdosin (Σλοβακία), 

Weissenburg (Γερµανία) και Durbuy (Βέλγιο) 

συναντήθηκαν στην πόλη Osthamar, στο πλαίσιο 

τη̋ Σουηδική̋ Προεδρία̋ του Συµβουλίου τη̋ Ε.Ε., 

για να συζητήσουν, ενώπιον ενό̋ ακροατηρίου 

120 ατόµων, θέµατα σχετικά µε τη βιώσιµη 

ανάπτυξη, την ενέργεια και το περιβάλλον, 

υπογράφοντα̋ µια διακήρυξη, η οποία είναι 

αποτέλεσµα τη̋ µακρά̋ συνεργασία̋ του̋ επί 

των ανωτέρω πεδίων πολιτική̋. 
 

- Ευρωπἀκοί Αγώνε̋ Νεολαία̋ 2010 

 

 

Οι πρώτοι Αγώνε̋ Αδελφοποιηµένων Πόλεων 

πραγµατοποιήθηκαν το 1972 µε πρωτοβουλία τη̋ 

ισπανική̋ πόλη̋ Τortosa και τη̋ γαλλική̋ πόλη̋ 

Avignon. Σαράντα χρόνια αργότερα, ο ισπανικό̋ 

δήµο̋ τη̋ Tarragona µαζί µε του̋ εταίρου̋ του 

από την Ιταλία (Siena, Pompei), τη ∆ηµοκρατία τη̋ 

Τσεχία̋ (Pisek), τη Γαλλία (Avignon, Orleans και Le 

Puy en Valey), την Αυστρία (Klagenfurt), τη 

Γερµανία (Wetzlar), τη Σερβία (Pancevo) και την 

Ανδόρα (Encamp) διοργάνωσε αγώνε̋ µε τη 

συµµετοχή 100 νέων ηλικία̋ από 14 έω̋ 18 ετών. 

    

β. Θεµατική δικτύωση αδελφοποιηµένων πόλεων 

 

- Ευρωπἀκή Χάρτα Αγροτικών Κοινοτήτων 

 

Από το 1989, η Ευρωπἀκή Χάρτα Αγροτικών 

Κοινοτήτων έχει συνυπογραφεί από 27 αγροτικέ̋ 

κοινότητε̋ από τα 27 κράτη-µέλη τη̋ ΕΕ. Η 

θεµατική του εν λόγω διευρυµένου δικτύου 

καλύπτει διάφορε̋ όψει̋ τη̋ εκπαίδευση̋, τη̋ 

απασχόληση̋, τη̋ ένταξη̋ ευπαθών κοινωνικά 

ατόµων, τοπική̋ δηµοκρατία̋ µε τη συµµετοχή 

τη̋ νεολαία̋ στην κοινοτική ζωή. Όταν είναι 

δυνατό, οι συµµετέχοντε̋ στι̋ σχετικέ̋ 

συναντήσει̋ φιλοξενούνται από οικογένειε̋ των 

εν λόγω κοινοτήτων, διευρύνοντα̋ του̋ ορίζοντε̋ 

στο πλαίσιο ενό̋ πλούσιου µωσἀκού διµερών, 

πολυµερών και επαγγελµατικών επαφών. Η εν 

λόγω πρωτοβουλία σχεδιάστηκε από την 

ολλανδική πόλη Haaren µε τη συµµετοχή εταίρων-

δήµων απ΄ όλα τα κράτη-µέλη τη̋ ΕΕ. 

 

 
 



- Χρυσή Γέφυρα 

 

Το ανωτέρω θεµατικό δίκτυο δηµιουργήθηκε µε 

πρωτοβουλία τη̋ βελγική̋ πόλη̋ Malle µε τη 

συµµετοχή πόλεων από τη Γερµανία 

(Heusenstamm), την Πολωνία (Zakrzówek), το 

Ηνωµένο Βασίλειο (Hartley Wintney) και τη Γαλλία 

(Saint-Savin). Η πρωτοβουλία αποτελείται από 

 

 
 

πολυπρόσωπε̋ δραστηριότητε̋ (εκθέσει̋ 

φωτογραφία̋, καλλιτεχνικοί διαγωνισµοί σε όλε̋ 

τι̋ πόλει̋ εταίρου̋, δηµοσίευση τοπικών µύθων 

και ανακύκλωση φελλών µπουκαλιών). Βασικό 

µέρο̋ του σχεδίου ήταν η σύνθεση του 

ευρωπἀκού ύµνου των αδελφοποιηµένων πόλεων 

από πέντε επαγγελµατίε̋ συνθέτε̋ που 

προέρχονταν από τι̋ συµµετέχουσε̋ πόλει̋ του 

δικτύου.    
 

γ. Σχέδια Οργανώσεων τη̋ Κοινωνία̋ των 

Πολιτών 

 

- Ενεργό̋ ιδιότητα του πολίτη στην  Ευρώπη 

ανάµεσα σε Ανθρώπινα ∆ικαιώµατα και 

Μεταναστευτικέ̋ Πολιτικέ̋ 

 

 Το σχέδιο καταρτίστηκε από εθελοντικέ̋ 

οργανώσει̋ από τη Σλοβενία, την Πολωνία, τη 

Γερµανία και την Ελλάδα. Στόχο̋ τη̋ εν λόγω 
 

 
πρωτοβουλία̋ ήταν να συγκεντρώσει ένα µεγάλο 

αριθµό εθελοντών για να συζητήσουν θέµατα που 

αφορούν στην παρουσία µεταναστών στι̋ 

τοπικέ̋ κοινότητε̋ 

 

- Η Ευρώπη εν εξελίξει 

 

Η γαλλική οργάνωση Crysalis, συνεχίζοντα̋ το 

σχέδιο ‘Ευρω-τοποθεσίε̋: Μαθητέ̋ Λυκείου, 

Ευρωπαίοι Πολίτε̋’, προσπάθησε, µε τη 

    

    
 

συνδροµή οργανώσεων από το Βέλγιο, τη 

Βουλγαρία, τη ∆ηµοκρατία τη̋ Τσεχία̋, τη 

Γαλλία, την Ιταλία, την Πολωνία και τη Ρουµανία, 

να διαµορφώσει και να ολοκληρώσει ένα 

πρότυπο εκπαιδευτικό εγχειρίδιο για τη 

διδασκαλία τη̋ ευρωπἀκή̋ ιδιότητα̋ του πολίτη 
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  17 



  18 
∆∆∆ΕΕΕΛΛΛΤΤΤΙΙΙΟΟΟ   ∆∆∆ΙΙΙΕΕΕΘΘΘΝΝΝΩΩΩΝΝΝ   ΚΚΚΑΑΑΙΙΙ   ΕΕΕΥΥΥΡΡΡΩΩΩΠΠΠΑΑΑΪΪΪΚΚΚΩΩΩΝΝΝ   ΘΘΘΕΕΕΜΜΜΑΑΑΤΤΤΩΩΩΝΝΝ   ΤΤΤΗΗΗΣΣΣ   ΤΤΤΟΟΟΠΠΠΙΙΙΚΚΚΗΗΗΣΣΣ   ΑΑΑΥΥΥΤΤΤΟΟΟ∆∆∆ΙΙΙΟΟΟΙΙΙΚΚΚΗΗΗΣΣΣΗΗΗΣΣΣ   

   

σε µαθητέ̋ τη̋ δευτεροβάθµια̋ εκπαίδευση̋ (15-

18 ετών). 

 

δ. Σχέδια Ευρωπἀκή̋ Μνήµη̋ 

 

- Το Τρένο τη̋ Μνήµη̋ 

 

Πρόκειται για µια γερµανική πρωτοβουλία για τη 

µνήµη των παιδιών και των νέων ανθρώπων 

(περίπου 1, 5 εκατ.) από αρκετέ̋ ευρωπἀκέ̋ 

χώρε̋ που εκτοπίστηκαν στα στρατόπεδα 

συγκέντρωση̋ στη διάρκεια του Β΄ Παγκοσµίου 

Πολέµου. Η έκθεση που οργανώθηκε σε βαγόνια 

µια̋ ατµοµηχανή̋ αναπαριστά τι̋ βιογραφίε̋ 

των νέων παιδιών-θυµάτων από το Βέλγιο, τη 

Γαλλία, την Ελλάδα, την Ιταλία, την Ολλανδία, τη 

Νορβηγία και την πρώην Σοβιετική Ένωση. Επίση̋, 

η έκθεση αποτίνει φόρο τιµή̋ στι̋ αντιναζιστικέ̋ 

οργανώσει̋ που βοήθησαν, για παράδειγµα, στη 

 

 
 

µεταφορά 10.000 παιδιών και νέων ανθρώπων 

στη Μεγάλη Βρετανία. 

 

- Το ξεχασµένο ολοκαύτωµα των Τσιγγάνων 

 

Το ουγγρική̋ έµπνευση̋ σχέδιο για το 

ολοκαύτωµα των Τσιγγάνων αποκαλύπτει 

έγγραφα και ψηφιοποιεί µαρτυρίε̋ επιζώντων 
 
 

 

µε σκοπό την ευαισθητοποίηση τη̋ ουγγρική̋ 

κοινωνία̋, και όχι µόνον, για το λεγόµενο Porrajmos 

(το ολοκαύτωµα των Τσιγγάνων). Υπολογίζεται ότι 

28-33 χιλιάδε̋ Τσιγγάνοι εκτοπίστηκαν από την 

Ουγγαρία στη διάρκεια του Β΄Π.Π. και στάλθηκαν στα 

στρατόπεδα συγκέντρωση̋. 

 

Προ̋ µία Λευκή Βίβλο για τι̋ Προ̋ µία Λευκή Βίβλο για τι̋ Προ̋ µία Λευκή Βίβλο για τι̋ Προ̋ µία Λευκή Βίβλο για τι̋ 

Αδελφοποιήσει̋ ΠόλεωνΑδελφοποιήσει̋ ΠόλεωνΑδελφοποιήσει̋ ΠόλεωνΑδελφοποιήσει̋ Πόλεων    

    
«Το µέλλον των αδελφοποιήσεων βρίσκεται στην 

προώθηση τη̋ ιδέα̋ ότι οι δήµοι πρέπει να 

µοιράζονται και να εργάζονται από κοινού για την 

επίλυση προβληµάτων και προκλήσεων, λαµβάνοντα̋ 

υπόψη το τρέχον οικονοµικό και κοινωνικό κλίµα». Με 

αυτά τα λόγια, ο κ.Joachim Ott, επικεφαλή̋ του 

τµήµατο̋ για την ενεργό ιδιότητα του ευρωπαίου 

πολίτη τη̋ Ευρωπἀκή̋ Επιτροπή̋, άνοιξε τι̋ 

εργασίε̋ του τρίτου περιφερειακού σεµιναρίου για 

τι̋ αδελφοποιήσει̋ που διοργανώθηκε από το 

Συµβούλιο των Ευρωπἀκών ∆ήµων και Περιφερειών, 

µε την υποστήριξη  τη̋ Ευρωπἀκή̋ Επιτροπή̋ και τη 

συµµετοχή 70 εκπροσώπων ΟΤΑ από περισσότερα 

από 20 κράτη-µέλη τη̋ ΕΕ στην Κολονία στι̋ 9 

Νοεµβρίου τ.ε. Αν και η θεµατική του σεµιναρίου 
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επικεντρώθηκε στι̋ πρακτικέ̋ αδελφοποιήσεων 

στι̋ χώρε̋ τη̋ Κεντρική̋ και Ανατολική̋ 

Ευρώπη̋, οι συµµετέχοντε̋ συµφώνησαν στην 

ανάγκη αξιολόγηση̋ και αξιοποίηση̋ των 

προτάσεων που υποβάλλονται στο ευρωπἀκό 

πρόγραµµα ‘Ευρώπη για του̋ Πολίτε̋, 2007-

2013’, ενώ υπογράµµισαν τον καίριο ρόλο των 

ΜΜΕ και τη χρήση των κοινωνικών δικτύων ω̋ 

µέσων προσέλκυση̋ νέων ανθρώπων. Σε αυτό το 

πλαίσιο, το Συµβούλιο των Ευρωπἀκών ∆ήµων 

και Περιφερειών προτίθεται να παρουσιάσει 

ενώπιον τη̋ Ευρωπἀκή̋ Επιτροπή̋ τη Λευκή 

Βίβλο για το µέλλον των αδελφοποιήσεων στο 

προσεχή συνέδριό του στο Ρύµπνικ τη̋ Πολωνία̋ 

το 2011. 

 

Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:    

http://www.twinning.org/en/twinning_today/twinninhttp://www.twinning.org/en/twinning_today/twinninhttp://www.twinning.org/en/twinning_today/twinninhttp://www.twinning.org/en/twinning_today/twinnin

gggg----asasasas----tooltooltooltool----totototo----facefacefaceface----currentcurrentcurrentcurrent----challenges.htmlchallenges.htmlchallenges.htmlchallenges.html    

    

Έκθεση για την Ιδιότητα του Ευρωπαίου Έκθεση για την Ιδιότητα του Ευρωπαίου Έκθεση για την Ιδιότητα του Ευρωπαίου Έκθεση για την Ιδιότητα του Ευρωπαίου 

ΠολίτηΠολίτηΠολίτηΠολίτη    

    
Η Ευρωπαία Επίτροπο̋ για τη ∆ικαιοσύνη, τα  

 

    
    

τα Θεµελιώδη ∆ικαιώµατα και την Ιδιότητα του 

Πολίτη, κα Viviane Reding, παρουσίασε πρόσφατα 

(27 Οκτωβρίου τ.ε.) την έκθεση για την ιδιότητα 

του ευρωπαίου πολίτη για το έτο̋ 2010. Η εν 

λόγω έκθεση αποτυπώνει συγκεκριµένα µέτρα που 

λαµβάνει η Επιτροπή για να διασφαλίσει ότι οι 

Ευρωπαίοι πολίτε̋, ω̋ καταναλωτέ̋, κάτοικοι, 

µαθητέ̋, επαγγελµατίε̋ και πολιτικοί δρώντε̋ 

απολαµβάνουν πλήρω̋ τα δικαιώµατά του̋. Εν 

προκειµένω, οι σκιαγραφείσε̋ δράσει̋ τη̋ 

Επιτροπή̋ εστιάζονται σε τρία πεδία: παροχή 

εγγυήσεων για την πλήρη άσκηση των 

δικαιωµάτων των πολιτών˙ απλοποίηση τη̋ 

διαδικασία̋ άσκηση̋ των ατοµικών 

δικαιωµάτων˙ και ευαισθητοποίηση των πολιτών  

 
για τα δικαιώµατά του̋. Σε αρκετά πεδία 

πολιτική̋, η έλλειψη κοινοτική̋ νοµοθεσία̋ δεν 

αποτελεί τον κύριο λόγο για τον οποίο οι πολίτε̋ 

συναντούν εµπόδια στην άσκηση των 

δικαιωµάτων του̋. Σε αρκετέ̋ περιπτώσει̋, οι 

υφιστάµενοι κανόνε̋ χρειάζεται να 

επικαιροποιηθούν ή δραστικά να µεταβληθούν 

ώστε να αντιστοιχούν µε τι̋ κοινωνικο-

οικονοµικέ̋ και τεχνολογικέ̋ µεταβολέ̋. 

    

Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:    

http://ec.europa.eu/justice/policies/citizenship/dochttp://ec.europa.eu/justice/policies/citizenship/dochttp://ec.europa.eu/justice/policies/citizenship/dochttp://ec.europa.eu/justice/policies/citizenship/doc

s/com_2010_603_en.pdfs/com_2010_603_en.pdfs/com_2010_603_en.pdfs/com_2010_603_en.pdf    
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Η Ναντ Πράσινη Ευρωπἀκή ΠρΗ Ναντ Πράσινη Ευρωπἀκή ΠρΗ Ναντ Πράσινη Ευρωπἀκή ΠρΗ Ναντ Πράσινη Ευρωπἀκή Πρωτεύουσα ωτεύουσα ωτεύουσα ωτεύουσα 

για το 2013για το 2013για το 2013για το 2013    

    
Σε ειδική τελετή που πραγµατοποιήθηκε στι̋ 12 

Οκτωβρίου τ.ε. στη Στοκχόλµη απονεµήθηκε στην 

πόλη τη̋ Ναντ το ευρωπἀκό βραβείο για την 

πράσινη πρωτεύουσα για το 2013. Μεταξύ 17 

υποψηφιοτήτων, η πόλη τη̋ Ναντ ανακηρύχθηκε 

νικήτρια του διαγωνισµού, καθώ̋ αξιολογήθηκε 

θετικά η ποιότητα του βιώσιµου σχεδίου τη̋ για 

την µητροπολιτική περιοχή τη̋. Επί είκοσι έτη, οι 

τοπικέ̋ αρχέ̋ τη̋ Νάντ έχουν δεσµευτεί και 

υλοποιούν περιβαλλοντικά φιλικέ̋ πολιτικέ̋ που 

συνδυάζουν την αστική ανάπτυξη και  διαδοχικέ̋ 

καινοτοµίε̋ στι̋ µεταφορέ̋ (στο τραµ και στα 

λεωφορεία), καθώ̋ και στη διαχείριση 

απορριµµάτων και στην προστασία τη̋ φυσική̋ 

κληρονοµιά̋. 

 

 
 

Το ευρωπἀκό βραβείο για την πράσινη 

πρωτεύουσα είναι µια πρωτοβουλία τη̋ 

Ευρωπἀκή̋ Επιτροπή̋ και απονέµεται σε εκείνε̋ 

τι̋ πόλει̋, οι οποίε̋ επιδεικνύουν περιβαλλοντικά 

φιλικέ̋ πολιτικέ̋ αστική̋ ανάπτυξη̋. 

Εκπρόσωποι τη̋ Ευρωπἀκή̋ Επιτροπή̋, του 

διεθνού̋ δικτύου για τοπικέ̋ περιβαλλοντικέ̋ 

καινοτοµίε̋, τη̋ ευρωπἀκή̋ οµοσπονδία̋ για τι̋ 

µεταφορέ̋ και το περιβάλλον, τη̋ ένωση̋ των  

  

 
 
πρωτευουσών τη̋ ΕΕ και τη̋ Επιτροπή̋ των 

Περιφερειών συµµετείχαν στην κριτική επιτροπή. 

Αυτή τη χρονιά, τον τίτλο τη̋ Πράσινη̋ 

Πρωτεύουσα̋ κατέχει η Στοκχόλµη και το επόµενο 

έτο̋ τη διαδέχεται το Αµβούργο. 

    

Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋: 

http:/http:/http:/http://www.nantesmetropole.fr/nantes/www.nantesmetropole.fr/nantes/www.nantesmetropole.fr/nantes/www.nantesmetropole.fr/nantes----

metropole/europeanmetropole/europeanmetropole/europeanmetropole/european----greengreengreengreen----capital/nantescapital/nantescapital/nantescapital/nantes----

metropolemetropolemetropolemetropole----2013201320132013----europeaneuropeaneuropeaneuropean----greengreengreengreen----capitalcapitalcapitalcapital--------

32938.kjsp?RH=greencapital_en32938.kjsp?RH=greencapital_en32938.kjsp?RH=greencapital_en32938.kjsp?RH=greencapital_en    

    

Πολιτιστικέ̋ δράσει̋ για ∆ηµιουργικέ̋ Πολιτιστικέ̋ δράσει̋ για ∆ηµιουργικέ̋ Πολιτιστικέ̋ δράσει̋ για ∆ηµιουργικέ̋ Πολιτιστικέ̋ δράσει̋ για ∆ηµιουργικέ̋ 

Πόλει̋ και Περιφέρειε̋Πόλει̋ και Περιφέρειε̋Πόλει̋ και Περιφέρειε̋Πόλει̋ και Περιφέρειε̋    
 

Το Κέντρο Στρατηγική̋ και Υπηρεσιών 

Αξιολόγηση̋, εξουσιοδοτηµένο από την 

Ευρωπἀκή Επιτροπή, δηµοσίευσε πρόσφατα 

(Σεπτέµβριο̋ 2010) µελέτη για τη συνεισφορά του 

πολιτισµού στην τοπική και περιφερειακή 

ανάπτυξη. Πιο συγκεκριµένα, κύριο̋ σκοπό̋ τη̋ 

ανωτέρω µελέτη̋ ήταν η καταγραφή των 

επιπτώσεων των πολιτιστικών παρεµβάσεων στι̋ 

διαδικασίε̋ περιφερειακή̋ ανάπτυξη̋. Προ̋ 

τούτο εξετάστηκαν οι τρόποι µε του̋ οποίου̋ 

πολιτιστικέ̋ πρωτοβουλίε̋ και σχέδια, 

επιδοτούµενα από τα διαρθρωτικά ταµεία, 

συνεισέφεραν στην οικονοµική και κοινωνική 

 

∆∆∆ΕΕΕΛΛΛΤΤΤΙΙΙΟΟΟ   ∆∆∆ΙΙΙΕΕΕΘΘΘΝΝΝΩΩΩΝΝΝ   ΚΚΚΑΑΑΙΙΙ   ΕΕΕΥΥΥΡΡΡΩΩΩΠΠΠΑΑΑΪΪΪΚΚΚΩΩΩΝΝΝ   ΘΘΘΕΕΕΜΜΜΑΑΑΤΤΤΩΩΩΝΝΝ   ΤΤΤΗΗΗΣΣΣ   ΤΤΤΟΟΟΠΠΠΙΙΙΚΚΚΗΗΗΣΣΣ   ΑΑΑΥΥΥΤΤΤΟΟΟ∆∆∆ΙΙΙΟΟΟΙΙΙΚΚΚΗΗΗΣΣΣΗΗΗΣΣΣ   
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ανάπτυξη σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο 

στη διάρκεια των προγραµµατικών περιόδων 

2000-2006 και 2007-2013.  

 

 
 

Τα βασικά συµπεράσµατα τη̋ µελέτη̋ θα 

µπορούσαν να συνοψιστούν στα εξή̋: 

 

- Οι πολιτιστικέ̋ δραστηριότητε̋ βρίσκονται 

στην καρδιά τη̋ δηµιουργική̋ οικονοµία̋. 

Οι πολιτιστικέ̋ πρωτοβουλίε̋ δεν 

αποφέρουν µόνον οικονοµικά οφέλη µέσα 

από το εισόδηµα που παράγουν και τον 

αριθµό των ατόµων που απασχολούνται σε 

καλλιτεχνικού̋ χώρου̋ και τόπου̋ 

πολιτιστική̋ κληρονοµιά̋, αλλά 

συνεισφέρουν σε δεξιότητε̋, πνευµατικό 

κεφάλαιο και εκπαιδευµένο προσωπικό σε 

µια σειρά δηµιουργικέ̋ βιοµηχανίε̋. 

- Οι πολιτιστικοί και δηµιουργικοί τοµεί̋ 

είναι οικονοµικά αποδοτικοί. Μερικέ̋ από 

τι̋ πλέον δυναµικέ̋ πόλει̋ και 

περιφέρειε̋ τη̋ Ευρώπη̋ διαθέτουν 

δηµιουργικού̋ τοµεί̋ που 

αντιπροσωπεύουν το 10% τη̋ οικονοµική̋ 

δραστηριότητα̋ σε τοπικό επίπεδο. 

- Ο δηµιουργικό̋ τοµέα̋ έχει µεγαλύτερη 

οικονοµική σηµασία για τι̋ πόλει̋ και τι̋ 

περιφέρειε̋ τη̋ Ευρώπη̋ παρά σε εθνικό    

και ευρωπἀκό επίπεδο. 

 

- Μολονότι οι δραστηριότητε̋ του 

δηµιουργικού τοµέα συγκεντρώνονται στι̋ 

αστικέ̋ περιοχέ̋, οι πολιτιστικέ̋ 

παρεµβάσει̋ έχουν ευρύτερε̋ επιπτώσει̋ 

σε όλε̋ τι̋ περιφέρειε̋ τη̋ Ευρώπη̋. 

- Αν και οι κατευθυντήριε̋ γραµµέ̋ για την 

τρέχουσα προγραµµατική περίοδο 

υποδηλώνουν ότι η συνεισφορά των 

πολιτιστικών δράσεων αναµένεται κυρίω̋ 

στην επίτευξη του πρώτου στόχου των 

διαρθρωτικών ταµείων (να γίνουν οι 

πόλει̋ και οι περιφέρειε̋ τη̋ Ευρώπη̋ οι 

πιο ελκυστικοί τόποι για επενδύσει̋ και 

απασχόληση), η µελέτη παρέχει στοιχεία 

για το θετικό ρόλο του̋ στην υλοποίηση 

και των άλλων δύο στόχων (‘γνώση και 

καινοτοµία για την ανάπτυξη’ και 

‘περισσότερε̋ και καλύτερε̋ θέσει̋ 

απασχόληση̋’).  

 

 
 

Οι πολιτιστικέ̋ πρωτοβουλίε̋ δύνανται όχι 

µόνον να βελτιώσουν τι̋ διαρθρωτικέ̋ 

συνθήκε̋ των  λιγότερο ανεπτυγµένων 

περιφερειών αλλά και να δηµιουργήσουν 

πρὁποθέσει̋ ενίσχυση̋ τη̋ 

ανταγωνιστικότητα̋ και τη̋ απασχόληση̋ 

στι̋ εν λόγω περιοχέ̋. 

 

Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋: 

http://ec.europa.eu/culture/keyhttp://ec.europa.eu/culture/keyhttp://ec.europa.eu/culture/keyhttp://ec.europa.eu/culture/key----

documents/doc/studies/final_report_SF_en.pdfdocuments/doc/studies/final_report_SF_en.pdfdocuments/doc/studies/final_report_SF_en.pdfdocuments/doc/studies/final_report_SF_en.pdf    
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χωροταξικού σχεδιασµού. Οι επτά εταίροι του έργου 

NODUS (3 περιφέρειε̋ και 4 πόλει̋) 

χρησιµοποίησαν τι̋ εµπειρίε̋ του̋ ω̋ βάση για τον 

προσδιορισµό µια̋ µεθοδολογία̋ που βασίζεται 

στην πολυµερή συνεργασία για να αναπτύξει 

στρατηγικέ̋ αστική̋ ανάπλαση̋ που είναι 

ταυτοχρόνω̋ οριζόντιε̋ (στο επίπεδο τη̋ γειτονιά̋ 

και του δήµου), κάθετε̋ (λήψη αποφάσεων σε όλα 

τα επίπεδα διοίκηση̋) και εγκάρσια 

(ενσωµατώνοντα̋ στην αναµόρφωση περιοχών 

άλλε̋ κοινωνικέ̋ και οικονοµικέ̋ πρωτοβουλίε̋). 

Συνοπτικά, η µέθοδο̋ που αναλυτικά εκτίθεται στην 

ανωτέρω έκθεση διακρίνεται σε τέσσερα βήµατα: 

 

α. Μοντέλο πολυµερού̋ διακυβέρνηση̋ για την 

οργάνωση πολιτικών ανάπλαση̋ και χωροταξικού 

σχεδιασµού σε µητροπολιτικό επίπεδο ή σε επίπεδο 

πόλη̋-περιφέρεια̋. 

 

β. Μέθοδοι αποτύπωση̋ φτωχογειτονιών βάσει 

αξιόπιστων δεδοµένων για να δηµιουργηθούν οι 

δεσµοί ανάµεσα σε φτωχογειτονιέ̋ και δυναµικέ̋ 

ζώνε̋ ανάπτυξη̋. 

 

γ. Πιθανέ̋ δράσει̋ για επιτυχηµένα σχέδια ανα-    

µόρφωση̋ και κοινωνικού αποκλεισµού, ιδιαίτερα 

µε όρου̋ ολοκληρωµένη̋ αστική̋ ανάπλαση̋. 

 

δ. Αξιολόγηση των αποτελεσµάτων σε περιφερειακό 

επίπεδο για να πολλαπλασιαστούν οι θετικέ̋ 

επιπτώσει̋ και να επιτευχθεί µια εδαφική 

ισορροπία.  

 

Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋: 

httphttphttphttp://urbact.eu/fileadmin/Projects/NODUS/outputs_://urbact.eu/fileadmin/Projects/NODUS/outputs_://urbact.eu/fileadmin/Projects/NODUS/outputs_://urbact.eu/fileadmin/Projects/NODUS/outputs_

media/Nodus_FR_02.pdfmedia/Nodus_FR_02.pdfmedia/Nodus_FR_02.pdfmedia/Nodus_FR_02.pdf    

    

    

Ανάπλαση Πόλεων και Χωροταξικό̋ Ανάπλαση Πόλεων και Χωροταξικό̋ Ανάπλαση Πόλεων και Χωροταξικό̋ Ανάπλαση Πόλεων και Χωροταξικό̋ 

Σχεδιασµό̋Σχεδιασµό̋Σχεδιασµό̋Σχεδιασµό̋    
 

Οι αναπλάσει̋ των πόλεων δεν µπορούν να 

σχεδιάζονται πλέον σε τοπικό επίπεδο, διότι οι 

επιπτώσει̋ του̋ γίνονται αισθητέ̋ σε γειτονικέ̋ 

περιοχέ̋ (δήµου̋ και περιφέρειε̋). Παρόµοια, οι 

ενδογενεί̋ µηχανισµοί κοινωνικού αποκλεισµού 

και κοινωνικο-χωρική̋ αποµόνωση̋ 

επηρεάζονται από αποφάσει̋ που λαµβάνονται 

σε υπερ-τοπικό επίπεδο. Αυτέ̋ οι παρατηρήσει̋ 

καθοδήγησαν το έργο των επτά εταίρων στο 

πλαίσιο του σχεδίου NODUS (Πρωτοβουλία 

URBACT), το οποίο ολοκληρώθηκε την περασµένη 

άνοιξη. Σκοπό̋ του έργου αυτού, του οποίου οι 

µεθοδολογικέ̋ παράµετροι περιέχονται σε έκθεση 

που πρόσφατα δηµοσιεύτηκε, ήταν να 

δηµιουργήσει δεσµού̋ µεταξύ των διαφόρων 

επιπέδων διακυβέρνηση̋ και να βελτιώσει το 

συντονισµό ανάµεσα στι̋ πολιτικέ̋ αστική̋ 

ανάπλαση̋ και τα περιφερειακά προγράµµατα  
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∆ιεθνή Θέµατα∆ιεθνή Θέµατα∆ιεθνή Θέµατα∆ιεθνή Θέµατα    
 

«Η Πόλη του 2030»«Η Πόλη του 2030»«Η Πόλη του 2030»«Η Πόλη του 2030»    
 

Στο πλαίσιο τη̋ διεθνή̋ συνόδου του δικτύου 

των Ηνωµένων Πόλεων και Τοπικών 

Αυτοδιοικήσεων που πραγµατοποιήθηκε στην 

πόλη του Μέξικο Σίτυ (16-20 Νοεµβρίου τ.ε.), 

εκπρόσωποι των τοπικών και περιφερειακών 

αρχών σε παγκόσµιο επίπεδο υιοθέτησαν τη 

διακήρυξη µε τίτλο «Η Πόλη του 2030», 

αναγνωρίζοντα̋ µε αυτόν τον τρόπο τι̋ 

προκλήσει̋ για τι̋ πόλει̋ του µέλλοντο̋. 

 

Εν προκειµένω, στο εν λόγω κείµενο, η πόλη του 

2030 θα πρέπει να διαθέτει τα εξή̋ στοιχεία: 

 

- ∆ηµοκρατική και αυτοκυβερνώµενη πόλη 

- Πόλη τη̋ συµµετοχή̋, χωρί̋ 

αποκλεισµού̋ 

- Πόλη µε όραµα για το µέλλον τη̋ 

- Βιώσιµη πόλη 

- ∆ηµιουργική πόλη, πόλη του πολιτισµού 

- Ασφαλή̋ πόλη, πόλη τη̋ ειρήνη̋ 

- Κινητική πόλη 

- Πόλη µε θέσει̋ απασχόληση̋ 

- Πόλη υπερήφανη για τι̋ δηµόσιε̋ 

υπηρεσίε̋ τη̋ 

- Πόλη χωρί̋ παραπήγµατα 

 

 
- Πιο καθαρή, πιο πράσινη, πιο συµπαγή̋ 

πόλη 

- Πόλη τη̋ κοινή̋ ευθύνη̋ διακυβέρνηση̋ 

Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:    

http://uclgcongress.com/index.php?option=com_dhttp://uclgcongress.com/index.php?option=com_dhttp://uclgcongress.com/index.php?option=com_dhttp://uclgcongress.com/index.php?option=com_d
ocman&task=cat_ocman&task=cat_ocman&task=cat_ocman&task=cat_view&gid=54&Itemid=77view&gid=54&Itemid=77view&gid=54&Itemid=77view&gid=54&Itemid=77 

Σχεδιάζοντα̋ Βιώσιµε̋ Πόλει̋Σχεδιάζοντα̋ Βιώσιµε̋ Πόλει̋Σχεδιάζοντα̋ Βιώσιµε̋ Πόλει̋Σχεδιάζοντα̋ Βιώσιµε̋ Πόλει̋    

    
Οι σύγχρονε̋ προκλήσει̋ και οι διεθνεί̋ 

τάσει̋ του αστικού σχεδιασµού, καθώ̋ και 

ζητήµατα που αφορούν στην ασφάλεια και τι̋ 

καταστροφέ̋ µέσα από προληπτικά µοντέλα 

 

περιεκτικού σχεδιασµού περιέχονται σε 

εγχειρίδιο που παρουσιάστηκε από το 

Πρόγραµµα Ανθρωπίνων Οικισµών των 

Ηνωµένων Εθνών (Un-Habitat). Περαιτέρω, στο 

ανωτέρω εγχειρίδιο παρουσιάζεται το έργο 

του Un-Habitat στο πεδίο του αστικού 

σχεδιασµού σε εθνικό και παγκόσµιο επίπεδο 

µε συνοπτικό και συγκροτηµένο τρόπο, 

αναδεικνύοντα̋ τόσο την ποικιλοµορφία των 

εµπειριών όσο και τι̋ κοινέ̋ εµπειρίε̋ και τι̋ 

γενικέ̋ πολιτικέ̋ συστάσει̋. 
 

Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:    

httphttphttphttp://://://://zuniazuniazuniazunia....orgorgorgorg////uploadsuploadsuploadsuploads////mediamediamediamedia////knowledgeknowledgeknowledgeknowledge/300/300/300/300

8_8_8_8_altaltaltalt1287470751.1287470751.1287470751.1287470751.pdfpdfpdfpdf    
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Επενδύοντα̋ στι̋ Μητροπολιτικέ̋ Επενδύοντα̋ στι̋ Μητροπολιτικέ̋ Επενδύοντα̋ στι̋ Μητροπολιτικέ̋ Επενδύοντα̋ στι̋ Μητροπολιτικέ̋ 

Περιοχέ̋ για τη Νέα ΟικονοµίαΠεριοχέ̋ για τη Νέα ΟικονοµίαΠεριοχέ̋ για τη Νέα ΟικονοµίαΠεριοχέ̋ για τη Νέα Οικονοµία    

 

Τα αστικά κέντρα κρατούν το κλειδί για µια 

ανθηρή αµερικανική οικονοµία, σύµφωνα µε 

έκθεση του κ.Bruce Katz, διευθυντή του 

προγράµµατο̋ Μητροπολιτική̋ Πολιτική̋ του 

αµερικανικού ιδρύµατο̋ Brookings, µη 

κερδοσκοπικού οργανισµού δηµόσια̋ πολιτική̋ 

που έχει την έδρα του στην Ουάσινγκτον. 

Σύµφωνα µε τον Katz, οι 100 µεγαλύτερε̋ 

αµερικανικέ̋ µητροπολιτικέ̋ περιοχέ̋ 

συνιστούν µια νέα οικονοµική γεωγραφία, καθώ̋ 

παράγουν το 74% του εθνικού ΑΕΠ και 

συγκεντρώνουν στοιχεία που οδηγούν στην 

οικονοµική ανάπτυξη: ανώτερο ερευνητικό και 

επενδυτικό κεφάλαιο, αποφοίτου̋ κολεγίων και 

σιδηροδροµικού̋ και θαλάσσιου̋ κόµβου̋. 

 

 

 

Η συγκέντρωση αυτών των στοιχείων εξηγεί 

του̋ λόγου̋ για του̋ οποίου̋ η Σίλικον Βάλἐ 

και η Βοστόνη ηγούνται στι̋ τεχνολογικέ̋ 

καινοτοµίε̋, το Σαν Ντιέγκο και η Ιντιανάπολη 

είναι παγκόσµιοι παίκτε̋ στι̋ βιο-επιστήµε̋ 

και το Πόρτλαντ στι̋ εξαγωγέ̋ στον 

κατασκευαστικό τοµέα.  

 

Εν προκειµένω, η περίπτωση τη̋ 

µητροπολιτική̋ περιοχή̋ του Σαν Ντιέγκο 

αποτελεί παράδειγµα αναπτυξιακή̋ δυναµική̋ 

αστικού κέντρου. Το 1985, ένα̋ µη 

κερδοσκοπικό̋ οργανισµό̋ (Connect) έφερε σε 

επαφή επιστήµονε̋, συµβούλου̋ και επενδυτέ̋ 

σε κορυφαία ερευνητικά ιδρύµατα - 

συµπεριλαµβανοµένων του Πανεπιστηµίου 

 

 
    

 

τη̋ Καλιφόρνια στο Σαν Ντιέγκο και του 

Ερευνητικού Ιδρύµατο̋ Φαρµακευτική̋ 

Sanford-Burnham. Αυτή η ιδιότυπη «συµµαχία» 

µετέτρεψε το Σαν Ντιέγκο σε θύλακα των 

βιοεπιστηµών και των εταιριών πληροφορική̋ 

και τεχνολογία̋. Ωστόσο, παρά το γεγονό̋ ότι 

ο τεχνολογικό̋ τοµέα̋ του Σαν Ντιέγκο 

απέφερε θέσει̋ απασχόληση̋ στην πρόσφατη 

οικονοµική κρίση, τόσο η Οµοσπονδιακή 

Κυβέρνηση όσο και οι υπόλοιπε̋ αµερικανικέ̋ 

Πολιτείε̋ δεν έχουν αναγνωρίσει σε 

ικανοποιητικό βαθµό την ισχύ µητροπολιτικών 

οικονοµιών (αποκαλούνται ω̋ ‘ζώνε̋ 

καταστροφή̋’). Όµω̋, σύµφωνα µε τα 

στοιχεία τη̋ έκθεση̋, οι ευηµερούσε̋ µικρέ̋ 

πόλει̋ βρίσκονται στα προάστια των 

µεγαλουπόλεων, ενώ τα µητροπολιτικά κέντρα 

είναι υπεύθυνα για το µεγαλύτερο ποσοστό 

του ΑΕΠ στι̋ 47 από τι̋ 50 Πολιτείε̋.  

Την ίδια εικόνα συναντά κανεί̋ όµω̋ και στη 

Βραζιλία, την Ινδία, τη Γερµανία και την Κίνα, 

η άνοδο̋ των οποίων στην παγκόσµια 

γεωπολιτική σκηνή συνδυάστηκε µε την 

ανάπτυξη των µητροπολιτικών κέντρων του̋ 

στου̋ τοµεί̋ τη̋ έρευνα̋, των ανανεώσιµων 

πηγών ενέργεια̋, των σύγχρονων λιµενικών 

και σιδηροδροµικών υποδοµών. Το Μόναχο, η 

Σαγκάη, το Σάο Πάολο αποτελούν 

µητροπόλει̋-κινητήρε̋ των εθνικών 

οικονοµιών του̋. 

    

Πληροφορίε̋Πληροφορίε̋Πληροφορίε̋Πληροφορίε̋::::    

http://www.brookings.edu/~/media/Files/rc/paphttp://www.brookings.edu/~/media/Files/rc/paphttp://www.brookings.edu/~/media/Files/rc/paphttp://www.brookings.edu/~/media/Files/rc/pap

ers/2010/1117_states_next_economy/1117_staters/2010/1117_states_next_economy/1117_staters/2010/1117_states_next_economy/1117_staters/2010/1117_states_next_economy/1117_stat

es_next_economy.pdfes_next_economy.pdfes_next_economy.pdfes_next_economy.pdf 
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πρόγραµµα τη̋ επόµενη̋ περιόδου (2014-

2020). 

 

Η ενδιάµεση αξιολόγηση του υφιστάµενου 

προγράµµατο̋ απέδειξε την 

αποτελεσµατικότητά του στο πεδίο τη̋ 

ενεργή̋ ιδιότητα̋ του πολίτη. Η έννοια τη̋ 

ενεργή̋ ιδιότητα̋ του πολίτη αναφέρεται στη 

‘συµµετοχή στην κοινωνία πολιτών, στην 

κοινότητα και/ή στην κοινωνική, οικονοµική και 

πολιτική ζωή, ενώ χαρακτηρίζεται από τον 

αµοιβαίο σεβασµό και τη µη βία και είναι 

σύµφωνη µε τα ανθρώπινα δικαιώµατα και τη 

δηµοκρατία’. Με αυτή την έννοια, ο όρο̋ δεν 

περιορίζεται στην πολιτική διάσταση τη̋ 

συµµετοχή̋ αλλά εκτείνεται από τι̋ 

πολιτιστικέ̋ πολιτικέ̋ µέχρι τι̋ 

περιβαλλοντικέ̋ δραστηριότητε̋ σε τοπικό, 

περιφερειακό, εθνικό, ευρωπἀκό και διεθνέ̋ 

επίπεδο. Περιλαµβάνει νέου̋ και λιγότερο 

συµβατικού̋ τύπου̋ ενεργή̋ συµµετοχή̋, 

όπω̋ µονοθεµατικέ̋ δράσει̋ αλλά και 

περισσότερο παραδοσιακέ̋ µορφέ̋ 

συµµετοχή̋ σε κόµµατα και ΜΚΟ. Εποµένω̋, το 

πρόγραµµα τη̋ επόµενη̋ γενιά̋ θα πρέπει να 

διασφαλίσει ότι οι υποστηριζόµενε̋ δράσει̋ 

θα πρέπει να έχουν µια ευρεία απήχηση στην 

κοινωνία. Θα πρέπει να αξιοποιήσει την 

εµπειρία του υφιστάµενου προγράµµατο̋ και 

να αποτελέσει ένα ισχυρό εργαλείο, 

καθιστώντα̋ του̋ πολίτε̋ συµµέτοχου̋ στη 

διαµόρφωση τη̋ πολιτική̋ θεµατολογία̋ και 

στην υλοποίηση των σχετικών αποφάσεων σε 

συγκεκριµένε̋ πολιτικέ̋. Με άλλα λόγια, αυτό 

που επιθυµεί η ΕΕ είναι η υποστήριξη 

ατοµικών και συλλογικών δράσεων για την 

ανάδειξη και αντιµετώπιση ζητηµάτων 

δηµόσιου ενδιαφέροντο̋ που βρίσκονται στην 

ευρωπἀκή πολιτική ατζέντα. 

    

Προθεσµία: 5 Ιανουαρίου 2011Προθεσµία: 5 Ιανουαρίου 2011Προθεσµία: 5 Ιανουαρίου 2011Προθεσµία: 5 Ιανουαρίου 2011    
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∆ιαβουλεύσει̋ ∆ιαβουλεύσει̋ ∆ιαβουλεύσει̋ ∆ιαβουλεύσει̋     
 

 

    

Ευρωπἀκό Πρόγραµµα ‘Ευρώπη για Ευρωπἀκό Πρόγραµµα ‘Ευρώπη για Ευρωπἀκό Πρόγραµµα ‘Ευρώπη για Ευρωπἀκό Πρόγραµµα ‘Ευρώπη για 

του̋ του̋ του̋ του̋ Πολίτε̋, 2007Πολίτε̋, 2007Πολίτε̋, 2007Πολίτε̋, 2007----2013’2013’2013’2013’    
 
H Ευρωπἀκή Επιτροπή ξεκίνησε στι̋ 27 

Οκτωβρίου τ.ε. τη διαδικασία τη̋ ηλεκτρονική̋ 

διαβούλευση̋ για τι̋ προοπτικέ̋ του 

Ευρωπἀκού Προγράµµατο̋ ‘Ευρώπη για του̋ 

Πολίτε̋’ µετά το 2014. Πρόκειται για το δεύτερο 

στάδιο τη̋ προετοιµασία̋ για το ευρωπἀκό 

πρόγραµµα που θα διαδεχθεί το τρέχον στο 

πεδίο τη̋ ενεργή̋ ιδιότητα̋ του πολίτη. Στι̋ 22 

Ιουνίου τ.ε. είχε προηγηθεί συνάντηση τη̋ 

Επιτροπή̋ µε τα εθνικά σηµεία επαφή̋ και του̋ 

ενδιαφερόµενου̋ φορεί̋, ενώ αναµένεται, σε 

επόµενο στάδιο, η πλήρη̋ καταγραφή τη̋ 

εκτίµηση̋ των αποτελεσµάτων του 

προγράµµατο̋ από την Επιτροπή, η οποία στη 

συνέχεια θα διαµορφώσει την τελική τη̋ 

πρόταση για το νέο πρόγραµµα τη̋ περιόδου 

2014-2020 τον Οκτώβριο του επόµενου έτου̋. 

Εποµένω̋, στόχο̋ τη̋ διαβούλεση̋ είναι η 

συλλογή των απόψεων κοινωνικών εταίρων, 

δυνητικά επιλέξιµων φορέων και 

ενδιαφερόµενων τρίτων µερών ω̋ προ̋ του̋ 

γενικού̋ στόχου̋, τη διαδικασία χορήγηση̋ των 

επιδοτήσεων, τα θέµατα προτεραιότητα̋ και τα 

οικονοµικά στοιχεία του προγράµµατο̋, τα 

οποία θα πρέπει να περιληφθούν στο  

 

  

 



Το µέλλον των Ευρωπἀκών Το µέλλον των Ευρωπἀκών Το µέλλον των Ευρωπἀκών Το µέλλον των Ευρωπἀκών 

Πολιτιστικών ΠρωτευουσώνΠολιτιστικών ΠρωτευουσώνΠολιτιστικών ΠρωτευουσώνΠολιτιστικών Πρωτευουσών    
 

Με τη συµπλήρωση 25 ετών από την πρώτη 

διοργάνωση του θεσµού τη̋ Πολιτιστική̋ 

Πρωτεύουσα̋ τη̋ Ευρώπη̋ από την Αθήνα, η 

Ευρωπἀκή Επιτροπή ξεκίνησε διαδικασία 

διαβούλευση̋ µε σκοπό να συλλέξει προτάσει̋ 

αναφορικά µε το µέλλον, του̋ στόχου̋, του̋ 

κανόνε̋ και τι̋ διαδικασίε̋ επιλογή̋ των 

πολιτιστικών πρωτευουσών. 

 

Ω̋ γνωστόν, οι ισχύοντε̋ κανόνε̋ που 

καθορίστηκαν µε την υπ’αριθ.1622/2006 ΕΚ 

απόφαση προβλέπει την εκκίνηση τη̋ 

διαδικασία̋ επιλογή̋ έξι χρόνια πριν την 

ανάληψη τη̋ διοργάνωση̋ του εν λόγω 

πολιτιστικού γεγονότο̋.  

 

Αυτήν την περίοδο βρίσκεται σε εξέλιξη η 

διαδικασία επιλογή̋ τη̋ Πολιτιστική̋ 

Πρωτεύουσα̋ για το 2016 και η Ευρωπἀκή 

Επιτροπή θα πρέπει να υποβάλει πρόταση στο 

πρώτο εξάµηνο του 2012 σχετικά µε τη 

διαδικασία επιλογή̋ και µετά το 2020. Η 

εµπειρία των 25 ετών αποδεικνύει ότι η 

λειτουργία του θεσµού των Πολιτιστικών 

Πρωτευουσών αποφέρει πολλαπλά οικονοµικά, 

κοινωνικά και πολιτιστικά οφέλη για τι̋ 

οικοδέσποινε̋ πόλει̋.  

 

Ωστόσο, επειδή υπήρξαν στο παρελθόν και 

λιγότερο επιτυχηµένα παραδείγµατα πόλεων, οι 

οποίε̋ δεν αξιοποίησαν το δυναµικό του εν 

λόγω θεσµού, για τη διατήρηση τη̋ ισχυρή̋ 

‘ανταγωνιστική̋ ταυτότητά̋’ του, η Επιτροπή 

επιθυµεί να διασφαλίσει στο µέλλον ότι οι 

εκδηλώσει̋ των Πολιτιστικών Πρωτευουσών 

παραµένουν αξιόπιστε̋ και βιώσιµε̋ 

µακροπρόθεσµα. 

 

Προθεσµία: 12 Ιανουαρίου 2011Προθεσµία: 12 Ιανουαρίου 2011Προθεσµία: 12 Ιανουαρίου 2011Προθεσµία: 12 Ιανουαρίου 2011    
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Κοινή Αγροτική Πολιτική µε ορίζοντα το Κοινή Αγροτική Πολιτική µε ορίζοντα το Κοινή Αγροτική Πολιτική µε ορίζοντα το Κοινή Αγροτική Πολιτική µε ορίζοντα το 

2020202020202020    

    
Οι διαδοχικέ̋ µεταρρυθµίσει̋ τη̋ Κοινή̋ 

Αγροτική̋ Πολιτική̋ (ΚΑΠ) στη διάρκεια τη̋ 

τελευταία̋ δεκαετία̋ (1998, 2003, 2008) 

δηµιούργησαν µια ολοκληρωµένη πολιτική βάση 

που θα παγιωθεί πλήρω̋ µέχρι το τέλο̋ τη̋ 

τρέχουσα̋ προγραµµατική̋ περιόδου το 2013. 

Στι̋ 12 Απριλίου τ.ε. η Ευρωπἀκή Επιτροπή 

ξεκίνησε µια δηµόσια συζήτηση για το µέλλον 

τη̋ ΚΑΠ πέρα από εκείνη την ηµεροµηνία που 

κατέληξε σε συνέδριο στι̋ 19-20 Ιουλίου τ.ε.  

 

Περίπου 5.600 προτάσει̋ υποβλήθηκαν στη 

διάρκεια των εργασιών τη̋ εν λόγω εκδήλωση̋ 

από περισσότερου̋ από 600 συνέδρου̋. Η 

απάντηση τη̋ Ευρωπἀκή̋ Επιτροπή̋ για το 

µέλλον τη̋ ΚΑΠ βρίσκεται στην Ανακοίνωση µε 

τίτλο «Η ΚΑΠ προ̋ το 2020: Απαντώντα̋ στι̋  

µελλοντικέ̋ προκλήσει̋ των τροφίµων, των 

φυσικών πόρων και του εδάφου̋». Ένα νέο 

νοµοθετικό πλαίσιο θα προβλεφθεί για την 

περίοδο µετά το 2013, σύµφωνα µε τι̋ νέε̋ 

οικονοµικέ̋ προοπτικέ̋ και τι̋ προτεραιότητε̋ 

τη̋ στρατηγική̋ ΕΕ2020. Αυτό θα συνοδευτεί 

από µια εκτίµηση των επιπτώσεων των 

προτάσεων που περιέχονται στην ανωτέρω 

Ανακοίνωση τη̋ Επιτροπή̋ και σε αυτό το 

πλαίσιο ζητούνται από του̋ ενδιαφερόµενου̋ 

φορεί̋ να καταθέσουν τι̋ απόψει̋ του̋ για 

του̋ στόχου̋ και τι̋ πολιτικέ̋ επιλογέ̋ τη̋ 

νέα̋ ΚΑΠ υπό το φω̋ των θεµάτων τη̋ 

επισιτιστική̋ ασφάλεια̋, των περιβαλλοντικών 

κινδύνων, τη̋ εδαφική̋ συνοχή̋, του κλίµατο̋ 

και τη̋ ενέργεια̋, καθώ̋ και παγκοσµίων 

προκλήσεων (π.χ. αναδυόµενε̋ οικονοµίε̋ και 

εµπορικοί ανταγωνιστέ̋).    

    

Προθεσµία: 25 Ιανουαρίου 2011Προθεσµία: 25 Ιανουαρίου 2011Προθεσµία: 25 Ιανουαρίου 2011Προθεσµία: 25 Ιανουαρίου 2011    
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Στο πλαίσιο τη̋ δηµοσίευση̋ τη̋ 5η̋ έκθεση̋ για 

την οικονοµική, κοινωνική και εδαφική συνοχή, η 

Ευρωπἀκή Επιτροπή ξεκίνησε στι̋ 12 Νοεµβρίου 

τ.ε. διαδικασία τη̋ διαβούλευση̋ για το µέλλον 

τη̋ πολιτική̋ συνοχή̋ τη̋ ΕΕ.   

Στην έκθεση περιέχεται µια εκτενή̋ εκτίµηση τη̋ 

οικονοµική̋, κοινωνική̋ και περιβαλλοντική̋ 

κατάσταση̋ και των τάσεων στι̋ περιφέρειε̋ 

τη̋ ΕΕ και παρουσιάζονται ορισµένε̋ προτάσει̋ 

για την προσαρµογή τη̋ πολιτική̋ µετά το 2013. 

Η έκθεση δείχνει τον τρόπο µε τον οποίο η 

πολιτική συνοχή̋ ωφέλησε όλε̋ τι̋ περιφέρειε̋ 

τόσο µέσω των άµεσων επενδύσεων και του 

έµµεσου εµπορικού οφέλου̋ όσο και µέσω τη̋ 

υποστήριξη̋ των προτεραιοτήτων τη̋ ΕΕ, όπω̋ 

είναι η προστασία του περιβάλλοντο̋, η έρευνα 

και η καινοτοµία.  

Οι αξιολογήσει̋ δείχνουν ότι, από το 2000 έω̋ 

το 2006, οι επενδύσει̋ από την πολιτική 

συνοχή̋: 

- βοήθησαν στη δηµιουργία 1,4 εκατοµµυρίων 

νέων θέσεων εργασία̋ σύµφωνα µε του̋ 

υπολογισµού̋, στήριξαν τι̋ µικρέ̋ 

επιχειρήσει̋ και έδωσαν ώθηση στην 

έρευνα� 

- πρόσφεραν πολύτιµε̋ ευκαιρίε̋ για 

κατάρτιση σε εκατοµµύρια γυναίκε̋, νέου̋, 

ευπαθεί̋ οµάδε̋ του κοινωνικού ιστού και 

ανέργου̋ και βοήθησαν περίπου 2 

εκατοµµύρια άτοµα που συµµετείχαν σε 

κατάρτιση ετησίω̋ να βρουν δουλειά� 

- εκσυγχρόνισαν τι̋ µεταφορικέ̋ ζεύξει̋, 

στηρίζοντα̋ την κατασκευή ή τη βελτίωση 

χιλιάδων χιλιοµέτρων του οδικού και 

σιδηροδροµικού δικτύου και 

εκσυγχρονίζοντα̋ του̋ λιµένε̋ και τα 

αεροδρόµια� 

- βελτίωσαν τι̋ περιβαλλοντικέ̋ συνθήκε̋ για 

εκατοµµύρια Ευρωπαίου̋ αναβαθµίζοντα̋ 

την ποιότητα του πόσιµου νερού και την 

επεξεργασία λυµάτων στα πρότυπα τη̋ ΕΕ. 

 

Ωστόσο, παρά τα επιτεύγµατα αυτά, 

εξακολουθούν να υπάρχουν µεγάλε̋ οικονοµικέ̋ 

διαφορέ̋ µεταξύ των περιφερειών. Η έκθεση 

αποκαλύπτει εντυπωσιακέ̋ διαφορέ̋ ανά 

περιφέρεια σε τοµεί̋ όπω̋ η παραγωγικότητα, 

το ποσοστό βρεφική̋ θνησιµότητα̋ και η 

ευπάθεια στην κλιµατική αλλαγή. Λαµβάνοντα̋ 

υπόψη τα διδάγµατα από τι̋ τρέχουσε̋ και 

προηγούµενε̋ προγραµµατικέ̋ περιόδου̋, 

καθώ̋ και µετά από συζητήσει̋ µε ευρύ φάσµα 

ενδιαφερόµενων µερών, οι συντάκτε̋ τη̋ 

έκθεση̋ υποβάλλουν µια σειρά προτάσεων για 

τη µεταρρύθµιση τη̋ πολιτική̋. 

Η οικονοµική και χρηµατοπιστωτική κρίση 

υπογράµµισε την ανάγκη για µια πολιτική που 

επενδύει στην ανταγωνιστικότητα όλων των 

περιφερειών καθώ̋ και για τη συνέχιση τη̋ 

στήριξη̋ τη̋ ανάπτυξη̋ σε περιφέρειε̋ µε 

χαµηλού̋ ρυθµού̋ ανάπτυξη̋. Η έκθεση, που 

συµπίπτει µε την ευρύτερη εξέταση των 

συνολικών δαπανών τη̋ ΕΕ, τονίζει ότι η 

µελλοντική χρηµατοδότηση πρέπει να 

επικεντρώνεται σε περιορισµένο αριθµό 

προτεραιοτήτων, σύµφωνα µε του̋ στόχου̋ που 

έχει θέσει η στρατηγική Ευρώπη 2020 για την 

επίτευξη µια̋ «έξυπνη̋, διατηρήσιµη̋ και χωρί̋ 

αποκλεισµού̋ ανάπτυξη̋».  

Η έκθεση τονίζει τα πλεονεκτήµατα του 

σχεδιασµού τη̋ χρηµατοδότηση̋ σύµφωνα µε τι̋ 

ανάγκε̋ τη̋ εθνική̋ και περιφερειακή̋ 

ανάπτυξη̋, και µε αυτόν τον τρόπο ξεκινά µια 

συζήτηση µε θέµα τον τρόπο µε τον οποίο η 

γενική κατάρτιση τη̋ πολιτική̋ συνοχή̋ µπορεί 

να διασφαλίσει ότι κάθε κονδύλι θα συµβάλει 

αποτελεσµατικά στην επίτευξη των στόχων τη̋ 

πολιτική̋ τη̋ Ευρώπη̋ 2020.  

Στην έκθεση προβάλλεται επίση̋ ο ισχυρισµό̋ 

ότι ο προγραµµατισµό̋ και οι κύκλοι διαχείριση̋ 

τη̋ πολιτική̋ συνοχή̋ θα πρέπει να 

αναδιατυπωθούν για να εξασφαλιστεί ότι αυτοί 

οι στόχοι µετατρέπονται σε προτεραιότητε̋ 

επενδύσεων. Για να γίνει αυτό, η Επιτροπή 

προτείνει να θεσπιστεί ένα ολοκληρωµένο 

στρατηγικό πλαίσιο στο οποίο θα αναφέρονται  

 

 

  27 



 λεπτοµερώ̋ οι προτεραιότητε̋, οι στόχοι και οι 

µεταρρυθµίσει̋ που χρειάζονται για τη 

µεγιστοποίηση του αντικτύπου των επενδύσεων 

συνοχή̋. 

 

Μια σύµβαση µεταξύ των κρατών µελών και τη̋ 

Επιτροπή̋ θα διευκρίνιζε τον τρόπο µε τον οποίο θα 

επιτευχθούν οι εν λόγω προτεραιότητε̋ και οι 

στόχοι, µε βάση τα µελλοντικά Εθνικά 

Μεταρρυθµιστικά Προγράµµατα. Το έργο αυτό θα 

περιλάµβανε τον καθορισµό σαφών και µετρήσιµων 

στόχων και θα έδινε έµφαση στη σηµασία του 

εθνικού συντονισµού τη̋ χρηµατοδότηση̋ από 

διαφορετικέ̋ πηγέ̋ τη̋ ΕΕ µε σκοπό να 

εξασφαλιστούν αποτελεσµατική υλοποίηση και 

ορατά αποτελέσµατα.  

Μια άλλη ιδέα είναι να δοθούν κίνητρα ώστε η 

υλοποίηση των προγραµµάτων συνοχή̋ να καταστεί 

όσο το δυνατόν πιο αποτελεσµατική και φιλόδοξη. 

Ένα ποσοστό τη̋ χρηµατοδότηση̋ τη̋ συνοχή̋ θα 

µπορούσε να δεσµευτεί και να διατεθεί στι̋ εθνικέ̋ 

και περιφερειακέ̋ αρχέ̋ ανάλογα µε την ποιότητα 

των προγραµµάτων που υποβάλλουν και την πρόοδό 

του̋. Η έκθεση προτείνει επίση̋ ιδέε̋ για την 

απλοποίηση του συστήµατο̋ υλοποίηση̋, 

περιορίζοντα̋ τη γραφειοκρατία και βελτιώνοντα̋ 

την αξιολόγηση, τι̋ επιδόσει̋ και τα αποτελέσµατα 

µέσω αποτελεσµατικότερη̋ στοχοθέτηση̋.  
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ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ  

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ∆ΙΕΘΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΣΕΩΝ ΜΕ ∆ΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ  
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Τ.Κ.101 83 Αθήνα 
 

           Επιµέλεια ύλης και πληροφορίες: Αντώνης Καρβούνης 
Τηλ: 210 3744735 
Fax: 210 3744713 

Ε-mail: a.karvounis@ypes.gr, international@ypes.gr 

Ιστοσελίδα: http://www.ypes.gr/el/Ministry/Actions/deltio_diethnon_kai_europaikon_thematon/ 
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Ε λλη ν ικ ή

 
 
Για τον συνεχή εµπλουτισµό του δελτίου µε καλές πρακτικές και δράσεις της τοπικής αυτοδιοίκησης 
που υλοποιούνται σε εθνικό επίπεδο αλλά και για την καλύτερη δυνατή προβολή αυτών, 
παρακαλούνται οι Περιφέρειες, οι ΟΤΑ και οι Ενώσεις αυτών όπως µας γνωρίζουν σε τακτική βάση και 
µε ηλεκτρονικό τρόπο οτιδήποτε αφορά στις διεθνείς συνεργασίες, δράσεις, εκδηλώσεις, συνέδριά 
τους αλλά και βέλτιστες πρακτικές και έργα τους στο πλαίσιο ευρωπαϊκών προγραµµάτων. Επίσης, 
παρακαλούνται οι Γενικοί Γραµµατείς των Περιφερειών  όπως αναρτήσουν το δελτίο στις οικείες 
ιστοσελίδες των Περιφερειών τους. 

    

    


