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1. Ευρωπἀκό Πρόγραµµα «1. Ευρωπἀκό Πρόγραµµα «1. Ευρωπἀκό Πρόγραµµα «1. Ευρωπἀκό Πρόγραµµα «∆ια Βίου Μάθηση, ∆ια Βίου Μάθηση, ∆ια Βίου Μάθηση, ∆ια Βίου Μάθηση, 

2007200720072007----2013»2013»2013»2013»    
 

Ο γενικό̋ στόχο̋ του προγράµµατο̋, όπω̋ ορίζεται 

στο άρθρο 1 παράγραφο̋ 2 τη̋ απόφαση̋ για τη 

θέσπιση του προγράµµατο̋, είναι «να συµβάλει, µε τη 

δια βίου µάθηση, στην ανάπτυξη τη̋ Ευρωπἀκή̋ 

Ένωση̋ ω̋ προηγµένη̋ κοινωνία̋ τη̋ γνώση̋, µε 

βιώσιµη οικονοµική ανάπτυξη, καλύτερε̋ και 

περισσότερε̋ θέσει̋ απασχόληση̋ και µεγαλύτερη 

κοινωνική συνοχή, διασφαλίζοντα̋, παράλληλα, 

ικανοποιητική προστασία του περιβάλλοντο̋ για τι̋ 

µελλοντικέ̋ γενιέ̋». Αποσκοπεί ιδίω̋ στην ενίσχυση 

των ανταλλαγών, τη̋ συνεργασία̋ και τη̋ 

κινητικότητα̋ µεταξύ εµπειρογνωµόνων των 

συστηµάτων εκπαίδευση̋ και τη̋ κατάρτιση̋ στην 

Ευρωπἀκή Ένωση, ώστε να καταστούν παγκόσµιο 

σηµείο αναφορά̋ ω̋ προ̋ την ποιότητα. 

Ε λλη ν ικ ή



Εν προκειµένω, στο πλαίσιο τη̋ από 27-10-

2010 πρόσκληση̋ υποβολή̋ προτάσεων, 

επιδοτούνται, µεταξύ άλλων, οι κύριε̋ 

δραστηριότητε̋ του Εγκάρσιου Προγράµµατο̋. 
 

Ειδικοί στόχοι του Εγκάρσιου Προγράµµατο̋Εγκάρσιου Προγράµµατο̋Εγκάρσιου Προγράµµατο̋Εγκάρσιου Προγράµµατο̋ 

είναι η προώθηση τη̋ συνεργασία̋ σε 

ευρωπἀκό επίπεδο στου̋ τοµεί̋ που 

καλύπτουν δύο ή περισσότερα 

υποπρογράµµατα, καθώ̋ και  τη̋ ποιότητα̋ 

και τη̋ διαφάνεια̋ στην εκπαίδευση και τα 

συστήµατα κατάρτιση̋ των κρατών-µελών. 

 

Συνεργασία Πολιτικών και Καινοτοµία στη ∆ια Συνεργασία Πολιτικών και Καινοτοµία στη ∆ια Συνεργασία Πολιτικών και Καινοτοµία στη ∆ια Συνεργασία Πολιτικών και Καινοτοµία στη ∆ια 

ΒίΒίΒίΒίου Μάθηση (Κύρια ∆ραστηριότητα 1)ου Μάθηση (Κύρια ∆ραστηριότητα 1)ου Μάθηση (Κύρια ∆ραστηριότητα 1)ου Μάθηση (Κύρια ∆ραστηριότητα 1)    

    

Στο πλαίσιο τη̋ συνεργασία̋ πολιτικών και 

καινοτοµία̋ του προγράµµατο̋ 

περιλαµβάνονται οι κάτωθι δράσει̋: 

 

� Κινητικότητα φυσικών προσώπων 

συµπεριλαµβανοµένων επισκέψεων 

µελέτη̋ για εµπειρογνώµονε̋ και 

αρµόδιου̋ που έχουν οριστεί από τι̋ 

εθνικέ̋, περιφερειακέ̋ και τοπικέ̋ 

αρχέ̋, για διευθυντέ̋ ιδρυµάτων 

εκπαίδευση̋ και κατάρτιση̋ και 

υπηρεσιών καθοδήγηση̋ και 

πιστοποίηση̋ και κοινωνικού̋ εταίρου̋. 

� Πολυµερή σχέδια που στοχεύουν στην 

προετοιµασία και τη δοκιµή προτάσεων 

για υιοθέτηση πολιτικών σε επίπεδο ΕΕ 

και καινοτοµία̋ στη δια βίου µάθηση. 
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� Πολυµερή δίκτυα συνεργασία̋ 

εµπειρογνωµόνων και/ή ιδρυµάτων που 

συνεργάζονται σε θέµατα πολιτικών. 

� Παρατήρηση και ανάλυση των πολιτικών 

και των συστηµάτων του τοµέα τη̋ δια 

βίου µάθηση̋. 

� ∆ράση για τη στήριξη τη̋ διαφάνεια̋ 

και τη̋ αναγνώριση̋ των προσόντων 

και των δεξιοτήτων 

συµπεριλαµβανοµένων και όσων έχουν 

αποκτηθεί µέσω τη̋ άτυπη̋ και 

ανεπίσηµη̋ εκπαίδευση̋, πληροφοριών 

και τη̋ καθοδήγηση̋ για εκπαιδευτικού̋ 

σκοπού̋, και τη̋ συνεργασία̋ στη 

διασφάλιση τη̋ ποιότητα̋. 

� Λοιπέ̋ δράσει̋ (Συνοδευτικά µέτρα) 

συµπεριλαµβανοµένων και 

δραστηριοτήτων οµαδική̋ µάθηση̋ µε 

στόχο την προώθηση των στόχων τη̋ 

κύρια̋ δραστηριότητα̋. 

 

Για τι̋ δράσει̋ των δικτύων η επιδότηση 

ανέρχεται στι̋ 200.000-400.000€/έτο̋ (75% η 

κοινοτική συνεισφορά), η διάρκεια του σχεδίου 

µπορεί να φθάσει τα 3 έτη, ενώ ο αριθµό̋ των 

εταίρων δεν πρέπει να είναι λιγότερο̋ από 10, 

προερχόµενοι από τουλάχιστον 8 κράτη-µέλη 

τη̋ ΕΕ. 
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 Όσον αφορά στα πολυµερή δίκτυα η διάρκεια τη̋ 

δράση̋ φθάνει τα 3 έτη, το ύψο̋ τη̋ επιδότηση̋ 

τι̋ 150.000€/έτο̋ (75% η κοινοτική συνεισφορά), 

ενώ ο αριθµό̋ των εταίρων δεν πρέπει να είναι 

µικρότερο̋ από 5, προερχόµενοι από τουλάχιστον 

5 κράτη-µέλη τη̋ ΕΕ. 

    

Ανάπτυξη Καινοτόµου Περιεχοµένου, Υπηρεσιών, Ανάπτυξη Καινοτόµου Περιεχοµένου, Υπηρεσιών, Ανάπτυξη Καινοτόµου Περιεχοµένου, Υπηρεσιών, Ανάπτυξη Καινοτόµου Περιεχοµένου, Υπηρεσιών, 

Παιδαγωγικών και Πρακτικών  για τη ∆ια Βίου Παιδαγωγικών και Πρακτικών  για τη ∆ια Βίου Παιδαγωγικών και Πρακτικών  για τη ∆ια Βίου Παιδαγωγικών και Πρακτικών  για τη ∆ια Βίου 

Μάθηση Μάθηση Μάθηση Μάθηση βάσει των Τεχνολογιών τη̋ Πληροφορία̋ βάσει των Τεχνολογιών τη̋ Πληροφορία̋ βάσει των Τεχνολογιών τη̋ Πληροφορία̋ βάσει των Τεχνολογιών τη̋ Πληροφορία̋ 

και τη̋ Επικοινωνία̋ (Κύρια ∆ραστηριότητα 3)και τη̋ Επικοινωνία̋ (Κύρια ∆ραστηριότητα 3)και τη̋ Επικοινωνία̋ (Κύρια ∆ραστηριότητα 3)και τη̋ Επικοινωνία̋ (Κύρια ∆ραστηριότητα 3)    

    

Οι κάτωθι δράσει̋ οι οποίε̋ σχεδιάσθηκαν ώστε  

να ανταποκριθούν στι̋ διδακτικέ̋ και 

µαθησιακέ̋ ανάγκε̋, αφορούν πλέον του ενό̋ 

τοµεί̋ του υποπρογράµµατο̋ και 

στηρίζονται από την κύρια δραστηριότητα 

Τεχνολογίε̋ τη̋ Πληροφορία̋ και τη̋ 

Επικοινωνία̋ (ΤΠΕ): 

 

� Πολυµερή σχέδια που στοχεύουν στην 

ανάπτυξη τη̋ µάθηση̋ µέσω των ΤΠΕ, η 

οποία αποτελεί αναπόσπαστο µέρο̋ των 

µακροπρόθεσµων εκπαιδευτικών 

στρατηγικών καθώ̋ και την ανάπτυξη και 

τη διάδοση καινοτόµων µεθόδων 

περιεχοµένου, υπηρεσιών και πλαισίων. 

 

 
     

 

    
 

Γλώσσε̋ (Κύρια ∆ραστηριότητα 2)Γλώσσε̋ (Κύρια ∆ραστηριότητα 2)Γλώσσε̋ (Κύρια ∆ραστηριότητα 2)Γλώσσε̋ (Κύρια ∆ραστηριότητα 2)    

    

Οι ακόλουθε̋ δράσει̋, οι οποίε̋ είναι 

σχεδιασµένε̋ να ανταποκριθούν στι̋ διδακτικέ̋ 

και µαθησιακέ̋ ανάγκε̋ περισσοτέρων του ενό̋ 

υποπρογράµµατο̋, δύνανται να υποστηριχθούν 

από την κύρια δραστηριότητα τη̋ εκµάθηση̋ 

γλωσσών: 

� Πολυµερή σχέδια που στοχεύουν, µεταξύ 

άλλων, στα ακόλουθα: 

o Προώθηση τη̋ γλωσσική̋ 

ευαισθητοποίηση̋ και πρόσβαση 

στου̋ πόρου̋ γλωσσική̋ 

εκµάθηση̋. 

o Ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού για 

νέε̋ γλώσσε̋, 

συµπεριλαµβανοµένων µαθηµάτων 

online, και εργαλείων αξιολόγηση̋ 

τη̋ προόδου (tests). 

� ∆ίκτυα στον τοµέα τη̋ εκµάθηση̋ 

γλωσσών και τη̋ γλωσσική̋ ποικιλότητα̋. 

� Λοιπέ̋ πρωτοβουλίε̋ µε στόχο την κύρια 

δραστηριότητα, συµπεριλαµβανοµένων 

συνεδρίων διάχυση̋ και αξιοποίηση̋ και 

εκδηλώσεων που συνδυάζουν σχέδια, 

συγκεκριµένε̋ κοινότητε̋ και 

ενδιαφερόµενα µέρη («Συνοδευτικά 

Μέτρα»). 

 

 

    
 



πλαίσιο τη̋ συγκεκριµένη̋ δραστηριότητα̋ 

οφείλουν να επικεντρώνονται στη δηµιουργία 

συστηµάτων και µηχανισµών που θα στηρίζουν τη 

διάχυση και την αξιοποίηση των αποτελεσµάτων, 

καθώ̋ επίση̋ και την προώθηση δράσεων 

αξιοποίηση̋ που διαπερνούν το σύνολο του 

προγράµµατο̋ και αφορούν ολόκληρη την Ε.Ε. 

 

Όσον αφορά στα πολυµερή σχέδια, η διάρκειά 

του̋ ανέρχεται στα 3 έτη, η επιδότηση κυµαίνεται 

µεταξύ 150.000-300.000€ (75% κοινοτική 

συνεισφορά), ενώ απαιτούνται 3 τουλάχιστον 

εταίροι, προερχόµενοι από τουλάχιστον 3 κράτη-

µέλη τη̋ ΕΕ. 

 

Προθεσµία: 31 Μαρτίου 2011Προθεσµία: 31 Μαρτίου 2011Προθεσµία: 31 Μαρτίου 2011Προθεσµία: 31 Μαρτίου 2011    

    

Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:    

Ι∆ΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ (Ι.Κ.Υ.)Ι∆ΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ (Ι.Κ.Υ.)Ι∆ΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ (Ι.Κ.Υ.)Ι∆ΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ (Ι.Κ.Υ.)    

Μακρή 1 και ∆ιονυσίου Αρεοπαγίτου 

(Μακρυγιάννη) 

117 42- Αθήνα 

Τηλ::::210-3726344-45, 210-3726373 

Φαξ: : : : 210-3221863, 210- 3312759 

Ε-mail: : : : iky@hol.gr 

Ιστοσελίδα: http://www.iky.gr 
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� ∆ίκτυα που στοχεύουν στην ανταλλαγή και 

την κοινωνία γνώσεων, εµπειρία̋ και 

καλών πρακτικών. 

 

Όσον αφορά στα πολυµερή σχέδια, η διάρκειά 

του̋ µπορεί να φθάσει τα 3 έτη, η µέγιστη 

επιδότηση τι̋ 200.000€ (75% κοινοτική 

συνεισφορά), ενώ απαιτούνται τουλάχιστον 3 

εταίροι από τουλάχιστον 3 κράτη-µέλη τη̋ ΕΕ. 

Στα πολυµερή δίκτυα, η µέγιστη επιδότηση φθάνει 

στι̋ 150.000€, ενώ ο αριθµό̋ των εταίρων δεν 

πρέπει να είναι µικρότερο̋ από 5, προερχόµενοι 

από τουλάχιστον 5 κράτη-µέλη τη̋ ΕΕ. 

    

Κύρια ∆ραστηριότητα 4 Κύρια ∆ραστηριότητα 4 Κύρια ∆ραστηριότητα 4 Κύρια ∆ραστηριότητα 4 «∆ιάχυση και Αξιοποίηση ∆ιάχυση και Αξιοποίηση ∆ιάχυση και Αξιοποίηση ∆ιάχυση και Αξιοποίηση 

των Αποτελεσµάτωντων Αποτελεσµάτωντων Αποτελεσµάτωντων Αποτελεσµάτων»  

 

Ο πρωταρχικό̋ στόχο̋ των δράσεων τη̋ κύρια̋ 

δραστηριότητα̋ 4 είναι να βοηθήσει να 

δηµιουργηθεί ένα πλαίσιο για    την 

αποτελεσµατική αξιοποίηση των αποτελεσµάτων 

του Προγράµµατο̋ τη̋ ∆ια Βίου Μάθηση̋ καθώ̋ 

και των προηγούµενων ανάλογων προγραµµάτων 

σε τοµεακό,    περιφερειακό, εθνικό και ευρωπἀκό 

επίπεδο. Τα σχέδια που χρηµατοδοτούνται στο  
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2. Ευρωπἀκό 2. Ευρωπἀκό 2. Ευρωπἀκό 2. Ευρωπἀκό Πρόγραµµα Πρόγραµµα Πρόγραµµα Πρόγραµµα PRINCEPRINCEPRINCEPRINCE 2010: 2010: 2010: 2010:    

∆ράσει̋ Επικοινωνία̋ και ∆ράσει̋ Επικοινωνία̋ και ∆ράσει̋ Επικοινωνία̋ και ∆ράσει̋ Επικοινωνία̋ και 

Ευαισθητοποίηση̋ για τη διεύρυνση τη̋ Ευαισθητοποίηση̋ για τη διεύρυνση τη̋ Ευαισθητοποίηση̋ για τη διεύρυνση τη̋ Ευαισθητοποίηση̋ για τη διεύρυνση τη̋ 

Ευρωπἀκή̋ Ένωση̋Ευρωπἀκή̋ Ένωση̋Ευρωπἀκή̋ Ένωση̋Ευρωπἀκή̋ Ένωση̋    
 

Γενικό̋ στόχο̋ τη̋ πρόσφατη̋ πρόκληση̋ 

υποβολή̋ προτάσεων του ευρωπἀκού 

προγράµµατο̋ PRINCE είναι να αυξηθεί η 

ευαισθητοποίηση σχετικά µε τα πλεονεκτήµατα 

και τι̋ προκλήσει̋ τη̋ διεύρυνση̋ τη̋ ΕΕ προ̋ τα 

∆υτικά Βαλκάνια, την Τουρκία και την Ισλανδία 

χάρη στη διασύνδεση µε του̋ βασικού̋ 

ενδιαφεροµένου̋, του̋ παράγοντε̋ ευρεία̋ 

απήχηση̋ και του̋ επαγγελµατίε̋ των µέσων 

ενηµέρωση̋ καθώ̋ και στην ενθάρρυνση των 

διαπροσωπικών επαφών.  
 

 

Ειδικότερα, το πρόγραµµα στοχεύει στην 

προώθηση άτυπη̋ δηµόσια̋ συζήτηση̋ για την 

πολιτική διεύρυνση̋ τη̋ ΕΕ µέσω τη̋ παραγωγή̋ 

και τη̋ µετάδοση̋ ειδικά αφιερωµένων 

τηλεοπτικών προγραµµάτων, στόχο̋ των οποίων 

είναι να εισαγάγουν τη διεύρυνση τη̋ ΕΕ στη 

δηµόσια σφαίρα· να δείξουν στου̋ ευρωπαίου̋ 

πολίτε̋ τον αντίκτυπο (οφέλη, ενδεχόµενα 

µειονεκτήµατα) που έχει η διεύρυνση τη̋ ΕΕ στην 

καθηµερινή του̋ ζωή· να διαλύσουν του̋ µύθου̋ 

και τι̋ ανεδαφικέ̋ προσδοκίε̋· να αλλάξουν τι̋ 

νοοτροπίε̋ σε σχέση µε τι̋ χώρε̋ τη̋ διεύρυνση̋ 

και να καταλύσουν τα στερεότυπα. Επίση̋, το 

πρόγραµµα αποσκοπεί στη στήριξη των 

πληροφοριών και τη̋ επικοινωνία̋ για θέµατα 

που συνδέονται µε τη διεύρυνση τη̋ ΕΕ και στην 

άρση των προκαταλήψεων καθώ̋ και 

παρουσίαση των χωρών τη̋ διεύρυνση̋ µέσω τη̋ 

    

 
 

 

διοργάνωση̋ δράσεων για την αύξηση τη̋ 

ευαισθητοποίηση̋ καθώ̋ και πολιτιστικών ή 

αθλητικών εκδηλώσεων. 

 

Οι ανωτέρω στόχοι προβλέπεται να υλοποιηθούν 

µέσω τη̋ παραγωγή̋ τηλεοπτικών 

προγραµµάτων και δράσεων ευαισθητοποίηση̋. 

 

Το ποσό που διατίθεται στο πλαίσιο τη̋ 

παρούσα̋ πρόσκληση̋ υποβολή̋ προτάσεων 

είναι 2 500 000 ευρώ. Η χρηµατοδοτική στήριξη 

από την Επιτροπή δεν µπορεί να υπερβαίνει το 

60% (για τα τηλεοπτικά προγράµµατα) και το 80 % 

(γα τι̋ δράσει̋ ευαισθητοποίηση̋) των 

συνολικών επιλέξιµων δαπανών. 

 

 

Προθεσµία υποβολή̋: 31 Μαρτίου 2011Προθεσµία υποβολή̋: 31 Μαρτίου 2011Προθεσµία υποβολή̋: 31 Μαρτίου 2011Προθεσµία υποβολή̋: 31 Μαρτίου 2011    

    

Πληροφορίε̋Πληροφορίε̋Πληροφορίε̋Πληροφορίε̋::::    

Ms Catherine WENDT  

European Commission  

Directorate-General for Enlargement  

Unit A2 — Information and Communication  

Rue de la Loi/Wetstraat 170  

1049 Bruxelles/Brussel  

Belgique 

Iστοσελίδα: http://ec.europa.eu/enlargement/how-

does-it-work/grants-tenders/grants/index_en.htm 

 

    



1. ∆ήµο̋ Κορινθίων:                                         1. ∆ήµο̋ Κορινθίων:                                         1. ∆ήµο̋ Κορινθίων:                                         1. ∆ήµο̋ Κορινθίων:                                         
«Συνάντηση Πολιτών Αδελφοποιηµένων «Συνάντηση Πολιτών Αδελφοποιηµένων «Συνάντηση Πολιτών Αδελφοποιηµένων «Συνάντηση Πολιτών Αδελφοποιηµένων 

ΠόλεωΠόλεωΠόλεωΠόλεων: Πολιτισµό̋, Νεολαία και ν: Πολιτισµό̋, Νεολαία και ν: Πολιτισµό̋, Νεολαία και ν: Πολιτισµό̋, Νεολαία και 
Ευπαθεί̋ Οµάδε̋» Ευπαθεί̋ Οµάδε̋» Ευπαθεί̋ Οµάδε̋» Ευπαθεί̋ Οµάδε̋»     

(Ευρωπἀκό Πρόγραµµα (Ευρωπἀκό Πρόγραµµα (Ευρωπἀκό Πρόγραµµα (Ευρωπἀκό Πρόγραµµα     
‘Ευρώπη για του̋ Πολίτε̋, 2007‘Ευρώπη για του̋ Πολίτε̋, 2007‘Ευρώπη για του̋ Πολίτε̋, 2007‘Ευρώπη για του̋ Πολίτε̋, 2007----2013’) 2013’) 2013’) 2013’)     

 
Στο πλαίσιο του Ευρωπἀκού Προγράµµατο̋ 

‘Ευρώπη για του̋ Πολίτε̋, 2007-2013’, του 

οποίου εθνικό σηµείο επαφή̋ έχει οριστεί το 

Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωση̋ και 

Ηλεκτρονική̋ ∆ιακυβέρνηση̋, µε πρωτοβουλία 

του ∆ήµου Κορινθίων πραγµατοποιήθηκε 

διακρατική συνάντηση µεταξύ κατοίκων των 

πόλεων Buccino (Ιταλία), Kokkola (Φινλανδία) και 

Wreznia (Πολωνία). Στο τετραήµερο πρόγραµµα 

των εκδηλώσεων, πολίτε̋ από τι̋ τέσσερι̋ 

πόλει̋ διαπραγµατεύτηκαν και αντάλλαξαν 

εµπειρίε̋ και απόψει̋ σε θέµατα που αφορούν 

τον πολιτισµό και τη νεολαία, την περιβαλλοντική 

πολιτική, επικεντρωµένη στη διαχείριση 

απορριµµάτων, την ανακύκλωση και την 

προσβασιµότητα σε άτοµα µε αναπηρίε̋. Στο 

πλαίσιο του προγράµµατο̋ ο ∆ήµο̋, σε  
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Ευρωπἀκά ΠρογράµµαταΕυρωπἀκά ΠρογράµµαταΕυρωπἀκά ΠρογράµµαταΕυρωπἀκά Προγράµµατα    
Ενδεικτικέ̋ δράσει̋ ελληνικών ΟΤΑΕνδεικτικέ̋ δράσει̋ ελληνικών ΟΤΑΕνδεικτικέ̋ δράσει̋ ελληνικών ΟΤΑΕνδεικτικέ̋ δράσει̋ ελληνικών ΟΤΑ    

 
συνεργασία µε το Κέντρο Νέων Κορινθία̋, το 

Πνευµατικό Κέντρο, τη Φιλαρµονική, το Σωµατείο 

ΑµΕΑ τη̋ Ν.Α. Κορινθία̋, το ΕΕΕΕΚ Κορινθία̋, το 

Ευθύµιο Κέντρο και το πρόγραµµα «έξω µαζί» για 

ΑµΕΑ, παρουσίασαν από κοινού δράσει̋  και  

προγράµµατα που πραγµατοποιούνται στην πόλη 

τη̋ Κορίνθου σε σχέση µε τι̋ ανωτέρω θεµατικέ̋ 

ενότητε̋.  

 

Στη διάρκεια τη̋ συνάντηση̋, σχηµατίστηκαν 

τρία διαφορετικά στρογγυλά τραπέζια όπου 

ανταλλάχθηκαν εµπειρίε̋, ιδέε̋ και πρακτικέ̋ 

τη̋ κάθε χώρα̋ στου̋ τοµεί̋ του πολιτισµού και 

τη̋ νεολαία̋, τη̋ περιβαλλοντική̋ πολιτική̋.  

 

Το πρόγραµµα των εκδηλώσεων κορυφώθηκε µε 

την τελετή αδελφοποίηση̋ του ∆ήµου Κορινθίων    

µε τι̋ πόλει̋ Wrzesnia και Buccino, όπου 

επισφραγίσθηκε µε την υπογραφή του σχετικού 

πρωτοκόλλου η πολυετή̋ συνεργασία των 

πόλεων, ενώ σε επόµενη συνάντηση αναµένεται 

να ολοκληρωθεί η αδελφοποίηση του ∆ήµου 

Κορινθίων και µε την πόλη Kokkola. 

Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋: 

∆ήµο̋ Κορινθίων∆ήµο̋ Κορινθίων∆ήµο̋ Κορινθίων∆ήµο̋ Κορινθίων    

Κολιάτσου 32, 

Τ.Κ. 201 00 Κόρινθο̋ 

Τηλ: 27413 61001 
Φαξ: 27410 71700 



∆∆∆ΕΕΕΛΛΛΤΤΤΙΙΙΟΟΟ   ∆∆∆ΙΙΙΕΕΕΘΘΘΝΝΝΩΩΩΝΝΝ   ΚΚΚΑΑΑΙΙΙ   ΕΕΕΥΥΥΡΡΡΩΩΩΠΠΠΑΑΑΪΪΪΚΚΚΩΩΩΝΝΝ   ΘΘΘΕΕΕΜΜΜΑΑΑΤΤΤΩΩΩΝΝΝ   ΤΤΤΗΗΗΣΣΣ   ΤΤΤΟΟΟΠΠΠΙΙΙΚΚΚΗΗΗΣΣΣ   ΑΑΑΥΥΥΤΤΤΟΟΟ∆∆∆ΙΙΙΟΟΟΙΙΙΚΚΚΗΗΗΣΣΣΗΗΗΣΣΣ   
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2. ∆ήµο̋ Φυλή̋ (πρώην2. ∆ήµο̋ Φυλή̋ (πρώην2. ∆ήµο̋ Φυλή̋ (πρώην2. ∆ήµο̋ Φυλή̋ (πρώην ∆ήµο̋ Ζεφυρίου):  ∆ήµο̋ Ζεφυρίου):  ∆ήµο̋ Ζεφυρίου):  ∆ήµο̋ Ζεφυρίου): 

Εκπαιδεύοντα̋ τι̋ Τσιγγάνε̋ Εκπαιδεύοντα̋ τι̋ Τσιγγάνε̋ Εκπαιδεύοντα̋ τι̋ Τσιγγάνε̋ Εκπαιδεύοντα̋ τι̋ Τσιγγάνε̋     

στην Παραδοσιακή Μόδαστην Παραδοσιακή Μόδαστην Παραδοσιακή Μόδαστην Παραδοσιακή Μόδα  

(Ευρωπἀκό Πρόγραµµα ‘∆ια Βίου (Ευρωπἀκό Πρόγραµµα ‘∆ια Βίου (Ευρωπἀκό Πρόγραµµα ‘∆ια Βίου (Ευρωπἀκό Πρόγραµµα ‘∆ια Βίου 

Μάθηση’)Μάθηση’)Μάθηση’)Μάθηση’)    
 
Ο πρώην ∆ήµο̋ Ζεφυρίου (νυν ∆ήµο̋ Φυλή̋) 

συµµετείχε ω̋ συντονιστή̋ στην υλοποίηση του 

έργου µε τίτλο Romfashion, σε συνεργασία µε τον 

ελληνικό εκδοτικό οίκο Dian, τον οργανισµό 

αλληλεγγύη̋ και ανάπτυξη̋ του πολιτισµού των 

Τσιγγάνων Sulukule, τι̋ συµβουλευτικέ̋ εταιρείε̋ 

ESTA Danışmanlık και MKV (Τουρκία), τον αυτόνοµο 

επαγγελµατικό οργανισµό Transfer Slovensko  

(Σλοβακία), τον ιδιωτικό οργανισµό άτυπη̋ 

εκπαίδευση̋ METER Silesia (Τσεχία) και το 

ινστιτούτο ολοκληρωµένη̋ κατάρτιση̋ IFI 

(Ισπανία). Επρόκειτο για ένα πιλοτικό σχέδιο, 

διετού̋ διάρκεια̋ (2008-2010) το οποίο 

προέβλεψε σε κάθε χώρα των συµµέτοχων 

οργανισµών την υλοποίηση ενό̋ κύκλου 

επαγγελµατική̋ κατάρτιση̋. Αυτή αφορούσε «το 

σχεδιασµό, την παραγωγή και την προώθηση 

παραδοσιακών τσιγγάνικων φορεµάτων» και 

πραγµατοποιήθηκε σε εκπαιδευτικό περιβάλλον 

που προσοµοίαζε σε µία οικιστική ή κοινοτική 

µονάδα παραγωγή̋. Σκοπό̋ του σχεδίου δράση̋ 

ήταν η βελτίωση των «ευκαιριών» για τι̋ 

Τσιγγάνε̋, παρέχοντά̋ του̋ επαρκή εκπαίδευση 

και υποστήριξη για τη δηµιουργία µία̋ οικιακή̋ ή 

κοινοτική̋ µονάδα̋ παραγωγή̋ παραδοσιακών 

φορεµάτων. 

  

 
 

 

    

 

 

Τα κυριότερα αποτελέσµατα του σχεδίου είναι τα 

εξή̋: 

� Πιλοτικό πρόγραµµα κατάρτιση̋ για 15-

20 νεαρέ̋ Τσιγγάνε̋ στι̋ χώρε̋ των 

εταίρων του προγράµµατο̋, πάνω στι̋ 

σύγχρονε̋ µεθόδου̋ οικιακή̋ παραγωγή̋, 

σχεδιασµού, ραπτική̋ και προώθηση̋ 

παραδοσιακών τσιγγάνικων φορεµάτων.  

� Εγχειρίδιο και µεθοδολογικό̋ οδηγό̋ 

επαγγελµατική̋ κατάρτιση̋ σε έξι 

γλώσσε̋ (ελληνικά, τουρκικά, τσεχικά, 

σλοβάκικα, ισπανικά και αγγλικά). 

� Ιστοσελίδα. 

� Θεµατικέ̋ εκθέσει̋ σε κάθε χώρα-εταίρο, 

µε επιλεγµένα ενδύµατα τα οποία 

παράχθηκαν κατά τη διάρκεια τη̋ 

εκπαιδευτική̋ σειρά̋ µαθηµάτων.  

� Μεγάλη επίδειξη µόδα̋, µε συµµετοχή 

όλων των συµµετεχουσών οργανώσεων 

στην Αθήνα. Κατά τη διάρκεια τη̋ 

εκδήλωση̋ αυτή̋ θα πραγµατοποιηθούν 

πολιτιστικέ̋ δραστηριότητε̋ των 

Τσιγγάνων (µουσικά σύνολα, 

παραδοσιακοί χοροί, ταινίε̋ σχετικέ̋ µε 

τη ζωή των Τσιγγάνων κ.λπ.).  

Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:    

∆ήµο̋ Φυλή̋∆ήµο̋ Φυλή̋∆ήµο̋ Φυλή̋∆ήµο̋ Φυλή̋    

Υπόψη κο Γιώργο Βελλή 

Τηλ: 2132038832 

E-mail: giorgos.vellis@gmail.com 

Iστοσελίδα:http://www.romfashion.eu/romfa/?&ch0=1&

ch1=19&lang=GRC 
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3. Αναπτυξιακή Α.Ε. ΟΤΑ Ανατολική̋ 3. Αναπτυξιακή Α.Ε. ΟΤΑ Ανατολική̋ 3. Αναπτυξιακή Α.Ε. ΟΤΑ Ανατολική̋ 3. Αναπτυξιακή Α.Ε. ΟΤΑ Ανατολική̋ 

Θεσσαλονίκη̋:Θεσσαλονίκη̋:Θεσσαλονίκη̋:Θεσσαλονίκη̋:    

 ‘ ‘ ‘ ‘ΒΑΜΒΙΝΙ’: Κοινωνικοποίηση για καθαρή ΒΑΜΒΙΝΙ’: Κοινωνικοποίηση για καθαρή ΒΑΜΒΙΝΙ’: Κοινωνικοποίηση για καθαρή ΒΑΜΒΙΝΙ’: Κοινωνικοποίηση για καθαρή 

και ενεργειακά αποδοτική µετακίνηση  και ενεργειακά αποδοτική µετακίνηση  και ενεργειακά αποδοτική µετακίνηση  και ενεργειακά αποδοτική µετακίνηση  

(Ευρωπἀκή Πρωτοβουλία Intelligent (Ευρωπἀκή Πρωτοβουλία Intelligent (Ευρωπἀκή Πρωτοβουλία Intelligent (Ευρωπἀκή Πρωτοβουλία Intelligent 

Energy Europe)Energy Europe)Energy Europe)Energy Europe)    
 
 To Πρόγραµµα ΒΑΜΒΙΝΙ (2009-2012) έχει στόχο τη 

συµβολή στον έλεγχο των µηχανισµών ανάπτυξη̋ 

προτύπων µετακίνηση̋ και την προώθηση 

προτύπων αειφόρα̋ µετακίνηση̋ στα παιδιά 

από τη γέννησή του̋ έω̋ την ηλικία των 6 ετών.     
Λαµβάνοντα̋ υπόψη τι̋ στρατηγικέ̋ τη̋ Ε.Ε. για 

την αειφόρο ανάπτυξη και τη προώθηση των 

φιλικών προ̋ το περιβάλλον τρόπων µετακίνηση̋ 

για την αντιµετώπιση τη̋ κλιµατική̋ αλλαγή̋ και 

την έντονη αύξηση τη̋ µηχανοκίνηση̋, το 

πρόγραµµα διερευνά του̋ µηχανισµού̋ στροφή̋ 

των µετακινούµενων προ̋ την αειφόρο 

µετακίνηση. 

 

 
  
 
Ωστόσο, η στροφή προ̋ πιο φιλικού̋ προ̋ το 

περιβάλλον τρόπου̋ µεταφορά̋ επιβατών, 

απαιτεί και αλλαγή νοοτροπία̋. Η νοοτροπία 

υπέρ τη̋ µηχανοκίνητη̋ µετακίνηση̋ 

καλλιεργείται από πολύ µικρή ηλικία καθώ̋ η 

πλειοψηφία των µετακινήσεων των µικρών 

παιδιών διεξάγεται µε Ι.Χ., ενώ το µοτίβο τη̋ 

µετακίνηση̋ µε Ι.Χ επαναλαµβάνεται και 

προωθείται µέσα από τα παιχνίδια, τα παιδικά 

ενδύµατα και αξεσουάρ, ακόµα και τα παιδικά 

βιβλία. Στο πλαίσιο του προγράµµατο̋ ΒΑΜΒΙΝΙ 

το οποίο υλοποιείται από 12 εταίρου̋ σε 10 

Κράτη Μέλη τη̋ Ε.Ε., η Αναπτυξιακή Ανώνυµη 

Εταιρεία Ο.Τ.Α. Ανατολική̋ Θεσσαλονίκη̋ 

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε. υλοποιεί δραστηριότητε̋ 

εκπαίδευση̋ και ευαισθητοποίηση̋ στη χρήση 

των αειφόρων µέσω µετακίνηση̋ των παιδιών 

προσχολική̋ ηλικία̋ 3-5 ετών των Παιδικών 

 

 

    

Σταθµών των ∆ήµων Καλαµαριά̋, Θέρµη̋, 

Πεύκων και Μίκρα̋. Οι παρεµβάσει̋ στου̋ 

∆ηµοτικού̋ Παιδικού̋ Σταθµού̋ περιλαµβάνουν 

εκπαίδευση των παιδαγωγών στι̋ έννοιε̋ τη̋ 

αειφόρου µετακίνηση̋, εφαρµογή πρωτότυπων 

βιωµατικών δραστηριοτήτων και παιχνιδιών µε 

στόχο την προώθηση τη̋ δηµιουργία̋ προτύπων 

αειφόρου µετακίνηση̋ στα παιδιά προσχολική̋ 

ηλικία̋ καθώ̋ και ενηµέρωση και 

ευαισθητοποίηση των γονιών σχετικά µε τη 

µείωση τη̋ χρήση̋ του Ι.Χ. και την χρήση 

εναλλακτικών µέσων µεταφορά̋. 

 

 

 

Με την εφαρµογή εξειδικευµένου εκπαιδευτικού 

υλικού που έχει σχεδιαστεί από την ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ 

Α.Ε. τα µικρά παιδιά συµµετέχουν σε οµάδε̋ 

εργασία̋, παιχνίδια και βιωµατικά εργαστήρια, 

µε θέµα τα αειφόρα µέσα µετακίνηση̋, την 

εξοικονόµηση ενέργεια̋,  συνδέοντα̋ τα µε το 

κοινωνικό και φυσικό του̋ περιβάλλον.  

Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:    

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε.     

1ο χλµ. Θέρµη̋ – Τριαδίου,  

Gold Center 9, Τ.Κ.57001  

Τηλ: 2310-463930,  

Fax: 2310-486203,  

E-mail: info@anatoliki.gr 

Ιστοσελίδα: www.anatoliki.gr  
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∆∆∆ΕΕΕΛΛΛΤΤΤΙΙΙΟΟΟ   ∆∆∆ΙΙΙΕΕΕΘΘΘΝΝΝΩΩΩΝΝΝ   ΚΚΚΑΑΑΙΙΙ   ΕΕΕΥΥΥΡΡΡΩΩΩΠΠΠΑΑΑΪΪΪΚΚΚΩΩΩΝΝΝ   ΘΘΘΕΕΕΜΜΜΑΑΑΤΤΤΩΩΩΝΝΝ   ΤΤΤΗΗΗΣΣΣ   ΤΤΤΟΟΟΠΠΠΙΙΙΚΚΚΗΗΗΣΣΣ   ΑΑΑΥΥΥΤΤΤΟΟΟ∆∆∆ΙΙΙΟΟΟΙΙΙΚΚΚΗΗΗΣΣΣΗΗΗΣΣΣ   

 

Εκδηλώσει̋Εκδηλώσει̋Εκδηλώσει̋Εκδηλώσει̋    
Συνέδρια (∆ιεθνή καΣυνέδρια (∆ιεθνή καΣυνέδρια (∆ιεθνή καΣυνέδρια (∆ιεθνή και Ευρωπἀκά)ι Ευρωπἀκά)ι Ευρωπἀκά)ι Ευρωπἀκά)    

    

Φυσικέ̋ Καταστροφέ̋ και Σχεδιασµό̋ Φυσικέ̋ Καταστροφέ̋ και Σχεδιασµό̋ Φυσικέ̋ Καταστροφέ̋ και Σχεδιασµό̋ Φυσικέ̋ Καταστροφέ̋ και Σχεδιασµό̋ 

(Ουάσινγκτον, 2(Ουάσινγκτον, 2(Ουάσινγκτον, 2(Ουάσινγκτον, 2----3 Μαρτίου 2011)3 Μαρτίου 2011)3 Μαρτίου 2011)3 Μαρτίου 2011)    

    
Η Αµερικανική Ένωση Πολιτικών Μηχανικών 

διοργανώνει διεθνέ̋ συνέδριο µε θέµα τον 

περιορισµό των φυσικών καταστροφών µέσω του 

σχεδιασµού ανθεκτικών αστικών ιστών. Εν 

προκειµένω, οι θεµατικέ̋ του συνεδρίου 

περιλαµβάνουν τρόπου̋ µε του̋ οποίου̋ οι 

δηµόσιε̋ αρχέ̋ µπορούν να θωρακίσουν αστικά 

κέντρα και αγροτικέ̋ κοινότητε̋, να αναπτύξουν 

 

 

κοινή µεθοδολογία αξιολόγηση̋ των κινδύνων, να 

αναπτύξουν µηχανισµού̋ εποπτεία̋ και 

προγράµµατα επιµόρφωση̋, διαχείριση των 

προσδοκιών τη̋ κοινωνία̋, προγράµµατα κινήτρων 

και αντικινήτρων για τη µείωση των φυσικών 

καταστροφών, καθορισµό̋ χρηµατοδοτικών 

προτεραιοτήτων και ευαισθητοποίηση του κοινού 

µέσω των κοινωνικών µέσων επικοινωνία̋ και 

ενηµέρωση̋. 

    

Πληροφορίε̋;Πληροφορίε̋;Πληροφορίε̋;Πληροφορίε̋;    

httphttphttphttp://://://://constructionconstructionconstructionconstruction....comcomcomcom////eventseventseventsevents/2011//2011//2011//2011/mitigatingdisastmitigatingdisastmitigatingdisastmitigatingdisast

erererer////    

    
 

55555555οοοο Ετήσιο Συνέδριο ∆ιεθνού̋ Ένωση̋  Ετήσιο Συνέδριο ∆ιεθνού̋ Ένωση̋  Ετήσιο Συνέδριο ∆ιεθνού̋ Ένωση̋  Ετήσιο Συνέδριο ∆ιεθνού̋ Ένωση̋ 

Αδελφοποιηµένων Πόλεων  (Άρλινγκτον, Αδελφοποιηµένων Πόλεων  (Άρλινγκτον, Αδελφοποιηµένων Πόλεων  (Άρλινγκτον, Αδελφοποιηµένων Πόλεων  (Άρλινγκτον, 

ΒιρτζίΒιρτζίΒιρτζίΒιρτζίνια, 3νια, 3νια, 3νια, 3----5 Μαρτίου 2011)5 Μαρτίου 2011)5 Μαρτίου 2011)5 Μαρτίου 2011)    
 
Το ετήσιο συνέδριο τη̋ διεθνού̋ ένωση̋ 

αδελφοποιηµένων πόλεων προσφέρει ένα 

εκπαιδευτικό και αλληλοδραστικό περιβάλλον 

για δικτύωση, ανταλλαγή γνώσεων και  

 

βέλτιστων πρακτικών, συµµετοχή αιρετών τη̋ 

αυτοδιοίκηση̋ και διοργάνωση στρογγυλών 

τραπεζιών για συζητήσει̋ σχετικά µε τη 

διπλωµατία των πόλεων.  

 

Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:    

httphttphttphttp://://://://wwwwwwwwwwww....sistersistersistersister----

citiescitiescitiescities....orgorgorgorg////conferenceconferenceconferenceconference////arlingtonarlingtonarlingtonarlington2011/2011/2011/2011/indexindexindexindex....cfmcfmcfmcfm    

    

Παγκόσµιο Φόρουµ Τουρισµού (Ανδόρα, Παγκόσµιο Φόρουµ Τουρισµού (Ανδόρα, Παγκόσµιο Φόρουµ Τουρισµού (Ανδόρα, Παγκόσµιο Φόρουµ Τουρισµού (Ανδόρα, 

6666----7 Μαρτίου 2011)7 Μαρτίου 2011)7 Μαρτίου 2011)7 Μαρτίου 2011)    

    
Ο Παγκόσµιο̋ Οργανισµό̋ Τουρισµού των 

Ηνωµένων Εθνών διοργανώνει συνέδριο µε θέµα 

τη δηµιουργία νέων µοντέλων για την τουριστική 

ανάπτυξη µε ανταγωνιστικότητα και ευθύνη.  

 

 
 



∆∆∆ΕΕΕΛΛΛΤΤΤΙΙΙΟΟΟ   ∆∆∆ΙΙΙΕΕΕΘΘΘΝΝΝΩΩΩΝΝΝ   ΚΚΚΑΑΑΙΙΙ   ΕΕΕΥΥΥΡΡΡΩΩΩΠΠΠΑΑΑΪΪΪΚΚΚΩΩΩΝΝΝ   ΘΘΘΕΕΕΜΜΜΑΑΑΤΤΤΩΩΩΝΝΝ   ΤΤΤΗΗΗΣΣΣ   ΤΤΤΟΟΟΠΠΠΙΙΙΚΚΚΗΗΗΣΣΣ   ΑΑΑΥΥΥΤΤΤΟΟΟ∆∆∆ΙΙΙΟΟΟΙΙΙΚΚΚΗΗΗΣΣΣΗΗΗΣΣΣ   
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Οι συµµετέχοντε̋ θα έχουν την ευκαιρία να 

εξετάσουν θέµατα που αφορούν του̋ βασικού̋ 

παράγοντε̋ για την ανάπτυξη ενό̋ νέου 

ανταγωνιστικού πλαισίου για τον τουρισµό και 

την επένδυση στον υπεύθυνο τουρισµό για µια 

δίκαιη και χωρί̋ αποκλεισµού̋ ανάπτυξη.  

 

Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:    

httphttphttphttp://://://://unwtounwtounwtounwto....orgorgorgorg////gtfandorragtfandorragtfandorragtfandorra    

    

8888οοοο ∆ιεθνέ̋ συνέδριο για τον αστικό  ∆ιεθνέ̋ συνέδριο για τον αστικό  ∆ιεθνέ̋ συνέδριο για τον αστικό  ∆ιεθνέ̋ συνέδριο για τον αστικό 

σχεδιασµό για του̋ σεισµού̋σχεδιασµό για του̋ σεισµού̋σχεδιασµό για του̋ σεισµού̋σχεδιασµό για του̋ σεισµού̋    

(Τόκιο, 7(Τόκιο, 7(Τόκιο, 7(Τόκιο, 7----8 Μαρτίου 2011)8 Μαρτίου 2011)8 Μαρτίου 2011)8 Μαρτίου 2011)    
 

Το Ίδρυµα Τεχνολογία̋ του Τόκιο πραγµατοποιεί 

το 8ο διεθνέ̋ συνέδριο για το σχεδιασµό και τη 

µηχανική των πόλεων για την αντιµετώπιση των 

σεισµών. Η βασική θεµατολογία του συνεδρίου 

 

περιλαµβάνει τη σεισµολογική µηχανική, τη 

γεωτεχνική µηχανική, τη δοµική µηχανική, 

συστήµατα πρόληψη̋ των φυσικών 

καταστροφών, ανταλλαγή εµπειριών από 

πρόσφατου̋ σεισµού̋ σε διεθνέ̋ επίπεδο, 

διεύρυνση τεχνολογιών για του̋ σεισµού̋ για την 

προστασία συστηµάτων υποδοµών από 

πολλαπλού̋ κινδύνου̋ κ.α. 

 

Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:    

httphttphttphttp://://://://wwwwwwwwwwww....cueecueecueecuee....titechtitechtitechtitech....acacacac....jpjpjpjp////ConferenceConferenceConferenceConference_2011/_2011/_2011/_2011/indeindeindeinde

xxxx....htmhtmhtmhtm    

 

    

∆ι∆ι∆ι∆ιεθνέ̋ φόρουµ για τι̋ µεταφορέ̋εθνέ̋ φόρουµ για τι̋ µεταφορέ̋εθνέ̋ φόρουµ για τι̋ µεταφορέ̋εθνέ̋ φόρουµ για τι̋ µεταφορέ̋    

(Γενεύη, 8(Γενεύη, 8(Γενεύη, 8(Γενεύη, 8----9 Μαρτίου 2011)9 Μαρτίου 2011)9 Μαρτίου 2011)9 Μαρτίου 2011)    
 

Με την υποστήριξη του ∆ιεθνού̋ Φορέα 

Ενέργεια̋ διοργανώνεται για τέταρτη χρονιά 

διεθνέ̋ φόρουµ για τι̋ µεταφορέ̋, το οποίο θα 

  
διερευνήσει τι̋ νέε̋ τεχνολογίε̋  για τα µέσα 

σταθερή̋ τροχιά̋ και το αυτοκίνητο, καθώ̋ και 

τρόπου̋ αποθήκευση̋ και υποδοµέ̋ παροχή̋ 

ενέργεια̋ κ.α. 

 

Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:    

httphttphttphttp://://://://wwwwwwwwwwww....iamfiamfiamfiamf....chchchch////enenenen////presentationpresentationpresentationpresentation////indexindexindexindex....phpphpphpphp????idididid

ContentContentContentContent=160&=160&=160&=160&navigIdnavigIdnavigIdnavigId=30=30=30=30    

    

3333οοοο Ετήσιο Συνέδριο για το Βιώσιµο  Ετήσιο Συνέδριο για το Βιώσιµο  Ετήσιο Συνέδριο για το Βιώσιµο  Ετήσιο Συνέδριο για το Βιώσιµο 

Αστικό ΤοπίοΑστικό ΤοπίοΑστικό ΤοπίοΑστικό Τοπίο    

(Καλιφόρνια, 10 Μαρτί(Καλιφόρνια, 10 Μαρτί(Καλιφόρνια, 10 Μαρτί(Καλιφόρνια, 10 Μαρτίου 2011)ου 2011)ου 2011)ου 2011)    
    

Η ∆ιεθνή̋ Ένωση ∆ενδροκαλλιέργεια̋ 

διοργανώνει το 3ο ετήσιο διεθνέ̋ συνέδριο για 

ένα βιώσιµο αστικό περιβάλλον, µε βασικέ̋ 

θεµατικέ̋ προτεραιότητε̋ τη µέτρηση τη̋ 

 

 

βιωσιµότητα̋ των αστικών τοπίων και των 

καλλιεργειών, τη βιωσιµότητα τη̋ αστική̋ 

δασοκοµία̋, τη βιωσιµότητα των κατοικιών κ.α. 

    

Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:    

httphttphttphttp://://://://wwwwwwwwwwww....cuyamacacuyamacacuyamacacuyamaca....eduedueduedu////OHwebOHwebOHwebOHweb////SULSULSULSUL----

ConferenceConferenceConferenceConference/2011/2011/2011/2011----SULSULSULSUL----
ConferenceConferenceConferenceConference/2011_/2011_/2011_/2011_AttendeeBrochureRevAttendeeBrochureRevAttendeeBrochureRevAttendeeBrochureRev....pdfpdfpdfpdf    



∆∆∆ΕΕΕΛΛΛΤΤΤΙΙΙΟΟΟ   ∆∆∆ΙΙΙΕΕΕΘΘΘΝΝΝΩΩΩΝΝΝ   ΚΚΚΑΑΑΙΙΙ   ΕΕΕΥΥΥΡΡΡΩΩΩΠΠΠΑΑΑΪΪΪΚΚΚΩΩΩΝΝΝ   ΘΘΘΕΕΕΜΜΜΑΑΑΤΤΤΩΩΩΝΝΝ   ΤΤΤΗΗΗΣΣΣ   ΤΤΤΟΟΟΠΠΠΙΙΙΚΚΚΗΗΗΣΣΣ   ΑΑΑΥΥΥΤΤΤΟΟΟ∆∆∆ΙΙΙΟΟΟΙΙΙΚΚΚΗΗΗΣΣΣΗΗΗΣΣΣ   
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Καινοτόµε̋ Κοινότητε̋ ανοιχτέ̋ προ̋ Καινοτόµε̋ Κοινότητε̋ ανοιχτέ̋ προ̋ Καινοτόµε̋ Κοινότητε̋ ανοιχτέ̋ προ̋ Καινοτόµε̋ Κοινότητε̋ ανοιχτέ̋ προ̋ 

όλου̋όλου̋όλου̋όλου̋    

(Σεράγιεβο(Σεράγιεβο(Σεράγιεβο(Σεράγιεβο----Βοσνία και Ερζεγοβίνη, 10Βοσνία και Ερζεγοβίνη, 10Βοσνία και Ερζεγοβίνη, 10Βοσνία και Ερζεγοβίνη, 10----11 11 11 11 

Μαρτίου 2011)Μαρτίου 2011)Μαρτίου 2011)Μαρτίου 2011)    
 

Το δίκτυο των τοπικών αρχών τη̋ Νοτιο-

ανατολική̋ Ευρώπη̋ (NALAS) διοργανώνει για 

πρώτη φορά διεθνή έκθεση δηµοτικών αρχών µε 

αφετηρία το Σεράγιεβο µε σκοπό τη συζήτηση και 

ανταλλαγή καινοτόµων πρακτικών στα πεδία τη̋     

    

    

κοινωνική̋ ένταξη̋, τη̋ ενεργειακή̋ 

αποδοτικότητα̋, του βιώσιµου τουρισµού και των 

αδελφοποιήσεων. 

    

Πληροφορίε̋;Πληροφορίε̋;Πληροφορίε̋;Πληροφορίε̋;    

httphttphttphttp://://://://nexponexponexponexpo....nalasnalasnalasnalas....eueueueu////    

    

Αποκέντρωση και Αστικό̋ Αποκέντρωση και Αστικό̋ Αποκέντρωση και Αστικό̋ Αποκέντρωση και Αστικό̋ 

ΜεταΜεταΜεταΜετασχηµατισµό̋ στην Ασίασχηµατισµό̋ στην Ασίασχηµατισµό̋ στην Ασίασχηµατισµό̋ στην Ασία    

(Σιγκαπούρη, 10(Σιγκαπούρη, 10(Σιγκαπούρη, 10(Σιγκαπούρη, 10----11 Μαρτίου 2011)11 Μαρτίου 2011)11 Μαρτίου 2011)11 Μαρτίου 2011)    

    
Το Εθνικό Πανεπιστήµιο τη̋ Σιγκαπούρη̋ (Ασιατικό 

Ερευνητικό Ίδρυµα)  διοργανώνει διεπιστηµονικό 

συνέδριο µε θέµα τη σχέση µεταξύ των διαφόρων 

τύπων και βαθµών αποκέντρωση̋ και αστική̋ 

αλλαγή̋ στι̋ ασιατικέ̋ χώρε̋. Οι πρόσφατε̋ 

εκχωρήσει̋ αρµοδιοτήτων από τι̋ κεντρικέ̋ 

διοικήσει̋ προ̋ τι̋ περιφέρειε̋ έχουν οδηγήσει 

στην εµφάνιση των πόλεων-περιφερειών ω̋ 

 

σηµαντικών δρώντων εντό̋ και πέραν των 

εθνικών συνόρων ω̋ πεδίων καινοτοµία̋  στου̋ 

τοµεί̋ τη̋ αστική̋ ανάπτυξη̋, τη̋ παροχή̋ 

δηµοσίων υπηρεσιών, τη̋ ανάπλαση̋ 

κοινοτήτων και τη̋ διαχείριση̋ πόρων για 

βιώσιµε̋ πόλει̋. 

  

Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:    

httphttphttphttp://://://://wwwwwwwwwwww....ariariariari....nusnusnusnus....eduedueduedu....sgsgsgsg////eventseventseventsevents____categorydetailscategorydetailscategorydetailscategorydetails....

aspaspaspasp????categoryidcategoryidcategoryidcategoryid=6&=6&=6&=6&eventideventideventideventid=1088=1088=1088=1088    

    

EEEEταιρικέ̋ σχέσει̋ και Τοπική ταιρικέ̋ σχέσει̋ και Τοπική ταιρικέ̋ σχέσει̋ και Τοπική ταιρικέ̋ σχέσει̋ και Τοπική 

∆ιακυβέρν∆ιακυβέρν∆ιακυβέρν∆ιακυβέρνησηησηησηηση    

(Βιέννη, 10(Βιέννη, 10(Βιέννη, 10(Βιέννη, 10----11 Μαρτίου 2011)11 Μαρτίου 2011)11 Μαρτίου 2011)11 Μαρτίου 2011)    

    
Περισσότεροι από 200 εκπρόσωποι τοπικών 

αρχών, του επιχειρηµατικού και ακαδηµἀκού 

χώρου θα συµµετάσχουν στην 7η Συνάντηση του 

φόρουµ για τι̋ Εταιρικέ̋ Σχέσει̋ και την Τοπική 

 

 

∆ιακυβέρνηση στο πλαίσιο του Προγράµµατο̋ 

LEED του ΟΟΣΑ, διερευνώντα̋ καινοτόµε̋ 

πρακτικέ̋ προσαρµογή̋ στη νέα οικονοµική 

πραγµατικότητα για την τοπική αυτοδιοίκηση. 

 

Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:    

http://whttp://whttp://whttp://www.oecd.org/document/29/0,3746,en_26ww.oecd.org/document/29/0,3746,en_26ww.oecd.org/document/29/0,3746,en_26ww.oecd.org/document/29/0,3746,en_26

49_34455_46676189_1_1_1_1,00.html49_34455_46676189_1_1_1_1,00.html49_34455_46676189_1_1_1_1,00.html49_34455_46676189_1_1_1_1,00.html    
 



∆∆∆ΕΕΕΛΛΛΤΤΤΙΙΙΟΟΟ   ∆∆∆ΙΙΙΕΕΕΘΘΘΝΝΝΩΩΩΝΝΝ   ΚΚΚΑΑΑΙΙΙ   ΕΕΕΥΥΥΡΡΡΩΩΩΠΠΠΑΑΑΪΪΪΚΚΚΩΩΩΝΝΝ   ΘΘΘΕΕΕΜΜΜΑΑΑΤΤΤΩΩΩΝΝΝ   ΤΤΤΗΗΗΣΣΣ   ΤΤΤΟΟΟΠΠΠΙΙΙΚΚΚΗΗΗΣΣΣ   ΑΑΑΥΥΥΤΤΤΟΟΟ∆∆∆ΙΙΙΟΟΟΙΙΙΚΚΚΗΗΗΣΣΣΗΗΗΣΣΣ   
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Πλουραλισµό̋, ένταξη και ιδιότητα του Πλουραλισµό̋, ένταξη και ιδιότητα του Πλουραλισµό̋, ένταξη και ιδιότητα του Πλουραλισµό̋, ένταξη και ιδιότητα του 

πολίτη (Πράγα, 11πολίτη (Πράγα, 11πολίτη (Πράγα, 11πολίτη (Πράγα, 11----13 Μαρτίου 2011)13 Μαρτίου 2011)13 Μαρτίου 2011)13 Μαρτίου 2011)    

    
Το διεπιστηµονικό παγκόσµιο δίκτυο 

Interdisciplinary.Net διοργανώνει το 6ο παγκόσµιο 

συνέδριο µε θέµα τι̋ εξελίξει̋ και τι̋ αλλαγέ̋ 

στην ιδέα του πλουραλισµού και των επιµέρου̋ 

 

συνιστωσών του στι̋ κοινωνικέ̋ και πολιτικέ̋ 

διαδικασίε̋ τη̋ ένταξη̋ µεταναστών και τη̋ 

ιδιότητα̋ του πολίτη στι̋ σύγχρονε̋ κοινωνίε̋. 

 

Πληροφορίε̋;Πληροφορίε̋;Πληροφορίε̋;Πληροφορίε̋;    

http://www.interhttp://www.interhttp://www.interhttp://www.inter----disciplinarydisciplinarydisciplinarydisciplinary.net/at.net/at.net/at.net/at----thethethethe----

interface/diversityinterface/diversityinterface/diversityinterface/diversity----recognition/pluralismrecognition/pluralismrecognition/pluralismrecognition/pluralism----

inclusioninclusioninclusioninclusion----andandandand----citizenship/bookingcitizenship/bookingcitizenship/bookingcitizenship/booking----form/form/form/form/    

    

Ανθεκτικότητα, Καινοτοµία και Ανθεκτικότητα, Καινοτοµία και Ανθεκτικότητα, Καινοτοµία και Ανθεκτικότητα, Καινοτοµία και 

Βιωσιµότητα (Αριζόνα, 11Βιωσιµότητα (Αριζόνα, 11Βιωσιµότητα (Αριζόνα, 11Βιωσιµότητα (Αριζόνα, 11----16 Μαρτίου 16 Μαρτίου 16 Μαρτίου 16 Μαρτίου 

2003)2003)2003)2003)    

    
Το Πανεπιστήµιο τη̋ Αριζόνα̋ διοργανώνει 

διεπιστηµονικό και διαθεµατικό συνέδριο µε  

 

 θέµα τι̋ σχέσει̋ των εννοιών τη̋ βιωσιµότητα̋ 

και τη̋ ανθεκτικότητα̋ στο πλαίσιο τη̋     
    

ανάπτυξη̋ ικανοτήτων για την περιβαλλοντική 

διακυβέρνηση σε τοπικό επίπεδο.  

 

Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:    

httphttphttphttp://://://://wwwwwwwwwwww....resilienceresilienceresilienceresilience2011.2011.2011.2011.orgorgorgorg////indexindexindexindex....phpphpphpphp????optionoptionoptionoption====

comcomcomcom____contentcontentcontentcontent&&&&viewviewviewview====articlearticlearticlearticle&&&&idididid=22&=22&=22&=22&ItemidItemidItemidItemid=26=26=26=26    

 

Πολιτιστική Κληρονοµιά 2011 (ΑµάνΠολιτιστική Κληρονοµιά 2011 (ΑµάνΠολιτιστική Κληρονοµιά 2011 (ΑµάνΠολιτιστική Κληρονοµιά 2011 (Αµάν----

Ιορδανία̋, 13Ιορδανία̋, 13Ιορδανία̋, 13Ιορδανία̋, 13----15 Μαρτίου 2011)15 Μαρτίου 2011)15 Μαρτίου 2011)15 Μαρτίου 2011)    

Υπό την αιγίδα του Κέντρου για τη Μελέτη τη̋ 

Αρχιτεκτονική̋ στην Αραβική Περιφέρεια  

 

πραγµατοποιείται συνέδριο µε θέµα τη 

βιωσιµότητα των πολιτιστικών τοπίων.  Η 

θεµατολογία του συνεδρίου περιλαµβάνει πέντε 

ερευνητικά πεδία: θεωρίε̋, ηθική και νοµικό 

πλαίσιο τη̋ συντήρηση̋, έρευνα και σχέδιο στη 

συντήρηση πολιτιστικών τοπίων, συντήρηση 

περιβάλλοντο̋, συντήρηση δοµηµένου 

περιβάλλοντο̋, εκπαίδευση, πληροφόρηση και 

τεχνολογίε̋ συντήρηση̋. 

Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:    

httphttphttphttp://://://://wwwwwwwwwwww....csaarcsaarcsaarcsaar----

centercentercentercenter....orgorgorgorg////conferenceconferenceconferenceconference/2011//2011//2011//2011/indexindexindexindex....phpphpphpphp####TopicsTopicsTopicsTopics____ofofofof____

InterestInterestInterestInterest    

    

Φόρουµ Παγκόσµιων ΠόλΦόρουµ Παγκόσµιων ΠόλΦόρουµ Παγκόσµιων ΠόλΦόρουµ Παγκόσµιων Πόλεωνεωνεωνεων    

(Αµπού Ντάµπι, 15(Αµπού Ντάµπι, 15(Αµπού Ντάµπι, 15(Αµπού Ντάµπι, 15----17 Μαρτίου 2011)17 Μαρτίου 2011)17 Μαρτίου 2011)17 Μαρτίου 2011)    
 

Στο πλαίσιο τη̋ 5η̋ συνάντηση̋ του δικτύου 

των παγκόσµιων πόλεων βασικό θέµα προ̋ 

διαπράγµατευση είναι η διαµόρφωση τη̋     

ταυτότητα̋ και των αξιών των βιώσιµων 

     

  



∆∆∆ΕΕΕΛΛΛΤΤΤΙΙΙΟΟΟ   ∆∆∆ΙΙΙΕΕΕΘΘΘΝΝΝΩΩΩΝΝΝ   ΚΚΚΑΑΑΙΙΙ   ΕΕΕΥΥΥΡΡΡΩΩΩΠΠΠΑΑΑΪΪΪΚΚΚΩΩΩΝΝΝ   ΘΘΘΕΕΕΜΜΜΑΑΑΤΤΤΩΩΩΝΝΝ   ΤΤΤΗΗΗΣΣΣ   ΤΤΤΟΟΟΠΠΠΙΙΙΚΚΚΗΗΗΣΣΣ   ΑΑΑΥΥΥΤΤΤΟΟΟ∆∆∆ΙΙΙΟΟΟΙΙΙΚΚΚΗΗΗΣΣΣΗΗΗΣΣΣ   
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έκθεση̋ οικονοµική̋, κοινωνική̋ και εδαφική̋ 

συνοχή̋ και εν αναµονή των προτάσεων τη̋ 

Ευρωπἀκή̋  Επιτροπή̋ για τι̋ δηµοσιονοµικέ̋ 

προοπτικέ̋ µετά το 2013. 

 

Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:    

http://bledconference.teamwork.fr/docs/slovehttp://bledconference.teamwork.fr/docs/slovehttp://bledconference.teamwork.fr/docs/slovehttp://bledconference.teamwork.fr/docs/slove

nia_draft_programme_poster.pnia_draft_programme_poster.pnia_draft_programme_poster.pnia_draft_programme_poster.pdfdfdfdf    
 

Ανοικοδόµηση Πόλεων: Ανοικοδόµηση Πόλεων: Ανοικοδόµηση Πόλεων: Ανοικοδόµηση Πόλεων: 

∆ηµιουργώντα̋ ένα ∆ίκαιο και ∆ηµιουργώντα̋ ένα ∆ίκαιο και ∆ηµιουργώντα̋ ένα ∆ίκαιο και ∆ηµιουργώντα̋ ένα ∆ίκαιο και 

Βιώσιµο Μέλλον (Νέα Ορλεάνη, 16Βιώσιµο Μέλλον (Νέα Ορλεάνη, 16Βιώσιµο Μέλλον (Νέα Ορλεάνη, 16Βιώσιµο Μέλλον (Νέα Ορλεάνη, 16----19 19 19 19 

Μαρτίου 2011)Μαρτίου 2011)Μαρτίου 2011)Μαρτίου 2011)    
 
Οι προσπάθειε̋ ανοικοδόµηση̋ τη̋ Νέα̋ 

Ορλεάνη̋ και του Πόρτ-ο-Πρεν̋ αποτελούν το 

αντικείµενο του 41ου συνεδρίου τη̋ Αµερικανική̋ 

Ένωση Αστικών Υποθέσεων, το οποίο εξετάζει, 
 

 
 
στο γενικότερο πλαίσιο των αλλαγών στα 

αστικά κέντρα, το ζήτηµα τη̋ δηµιουργία̋ 

πόλεων µε βιώσιµο ορίζοντα και χωρί̋ 

ανισότητε̋. 

 

Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:    

http://www.udel.edu/uaa/annual_meeting/indhttp://www.udel.edu/uaa/annual_meeting/indhttp://www.udel.edu/uaa/annual_meeting/indhttp://www.udel.edu/uaa/annual_meeting/ind

ex.htmlex.htmlex.htmlex.html    

 
 

πόλεων. Εν προκειµένω, θα εξεταστούν οι 

τέσσερι̋ κύριε̋ διαστάσει̋ των βιώσιµων 

πόλεων: η χωρί̋ αποκλεισµού̋ πόλη, η 

πολιτιστική πόλη, η ανταγωνιστική πόλη και 

η ‘κατοικίσιµη’ πόλη. 

 

Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:    

httphttphttphttp://://://://wwwwwwwwwwww....globalcityforumglobalcityforumglobalcityforumglobalcityforum....comcomcomcom////enenenen////conferenceconferenceconferenceconference----

programprogramprogramprogram////onlineonlineonlineonline----registrationregistrationregistrationregistration....aspxaspxaspxaspx 

    

Το Μέλλον τη̋ Πολιτική̋ Το Μέλλον τη̋ Πολιτική̋ Το Μέλλον τη̋ Πολιτική̋ Το Μέλλον τη̋ Πολιτική̋ Συνοχή̋ τη̋ ΕΕ Συνοχή̋ τη̋ ΕΕ Συνοχή̋ τη̋ ΕΕ Συνοχή̋ τη̋ ΕΕ 

(Μπλεντ(Μπλεντ(Μπλεντ(Μπλεντ----Σλοβενία, 16Σλοβενία, 16Σλοβενία, 16Σλοβενία, 16----18 Μαρτίου 2011)18 Μαρτίου 2011)18 Μαρτίου 2011)18 Μαρτίου 2011)
 

Υπό την αιγίδα τη̋ Γενική̋ ∆/νση̋ 

Περιφερειακή̋ Πολιτική̋ τη̋ Ευρωπἀκή̋ 

Επιτροπή̋ πραγµατοποιείται συνέδριο µε θέµα 

το µέλλον τη̋ πολιτική̋ συνοχή̋ τη̋ ΕΕ την 

επαύριον τη̋ δηµοσίευση̋ τη̋ πέµπτη̋ 

 

 



∆∆∆ΕΕΕΛΛΛΤΤΤΙΙΙΟΟΟ   ∆∆∆ΙΙΙΕΕΕΘΘΘΝΝΝΩΩΩΝΝΝ   ΚΚΚΑΑΑΙΙΙ   ΕΕΕΥΥΥΡΡΡΩΩΩΠΠΠΑΑΑΪΪΪΚΚΚΩΩΩΝΝΝ   ΘΘΘΕΕΕΜΜΜΑΑΑΤΤΤΩΩΩΝΝΝ   ΤΤΤΗΗΗΣΣΣ   ΤΤΤΟΟΟΠΠΠΙΙΙΚΚΚΗΗΗΣΣΣ   ΑΑΑΥΥΥΤΤΤΟΟΟ∆∆∆ΙΙΙΟΟΟΙΙΙΚΚΚΗΗΗΣΣΣΗΗΗΣΣΣ   
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Ευρωπἀκό Συνέδριο Καινοτοµία̋ (Λιλ, 17 Ευρωπἀκό Συνέδριο Καινοτοµία̋ (Λιλ, 17 Ευρωπἀκό Συνέδριο Καινοτοµία̋ (Λιλ, 17 Ευρωπἀκό Συνέδριο Καινοτοµία̋ (Λιλ, 17 

Μαρτίου 2011)Μαρτίου 2011)Μαρτίου 2011)Μαρτίου 2011)    

    
Υπό την αιγίδα τη̋ Ευρωπἀκή̋ Επιτροπή̋ 

διοργανώνεται στην πόλη Λιλ συνέδριο µε θέµα 

την έρευνα και τι̋ ευρωπἀκέ̋ πρακτικέ̋ 

περιφερειακή̋ ανάπτυξη̋, εγκαινιάζοντα̋, µε  

  

 
 
αυτόν τον τρόπο, την ‘Εβδοµάδα Καινοτοµία̋’, η 

οποία αφορά στι̋ καινοτόµε̋ πρακτικέ̋ των 

µικροµεσαίων επιχειρήσεων σε περιφερειακό 

επίπεδο. 

 

Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:    

httphttphttphttp://://://://wwwwwwwwwwww....jinnovejinnovejinnovejinnove....netnetnetnet////NewsNewsNewsNews////NewsNewsNewsNews////LilleLilleLilleLille----

InnovationInnovationInnovationInnovation----ConferenceConferenceConferenceConference----LINCLINCLINCLINC####    

    

Πράσινε̋ ζώνε̋: Τοπικέ̋ Λύσει̋ σε Πράσινε̋ ζώνε̋: Τοπικέ̋ Λύσει̋ σε Πράσινε̋ ζώνε̋: Τοπικέ̋ Λύσει̋ σε Πράσινε̋ ζώνε̋: Τοπικέ̋ Λύσει̋ σε 

Παγκόσµιε̋ Προκλήσει̋Παγκόσµιε̋ Προκλήσει̋Παγκόσµιε̋ Προκλήσει̋Παγκόσµιε̋ Προκλήσει̋    

(Τορόντο, 22(Τορόντο, 22(Τορόντο, 22(Τορόντο, 22----24 Μαρτίου 2011)24 Μαρτίου 2011)24 Μαρτίου 2011)24 Μαρτίου 2011)    

    
Η καναδική φιλανθρωπική οργάνωση Friends of 

the Greenbelt Foundation  φιλοξενεί διεθνέ̋ 

συνέδριο µε θέµα τι̋ Πράσινε̋ Ζώνε̋ ω̋ 

επωφελέ̋ στοιχείο για την ποιότητα ζωή̋ των 

κατοίκων και την προστασία των  

 

 
 

οικοσυστηµάτων.  

 

Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:    

http://www.globalgreenbeltsconference.ca/abouthttp://www.globalgreenbeltsconference.ca/abouthttp://www.globalgreenbeltsconference.ca/abouthttp://www.globalgreenbeltsconference.ca/about----

usususus    

    

Συνέδριο Συνέδριο Συνέδριο Συνέδριο VeloVeloVeloVelo----CityCityCityCity (Σεβίλλη, 23 (Σεβίλλη, 23 (Σεβίλλη, 23 (Σεβίλλη, 23----25 25 25 25 

Μαρτίου 2011)Μαρτίου 2011)Μαρτίου 2011)Μαρτίου 2011)    

    
Η δηµοτική αρχή τη̋ Σεβίλλη̋ διοργανώνει το 

παγκόσµιο συνέδριο Velo-City µε θέµα τι̋ 

πολιτικέ̋ βιώσιµων µεταφορών µε επίκεντρό 

 

 
 

του̋ τη χρήση του ποδηλάτου ω̋ βασικού µέσου 

για τι̋ µετακινήσει̋ των κατοίκων των αστικών 

κέντρων. 

 

Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:    

 httphttphttphttp://://://://wwwwwwwwwwww....velovelovelovelo----citycitycitycity2011.2011.2011.2011.comcomcomcom////engengengeng////inicioinicioinicioinicio....phpphpphpphp    

    

ΑστιΑστιΑστιΑστικά Κέντρα και Πράσινη κά Κέντρα και Πράσινη κά Κέντρα και Πράσινη κά Κέντρα και Πράσινη 

ΑρχιτεκτονικήΑρχιτεκτονικήΑρχιτεκτονικήΑρχιτεκτονική    

(Θεσσαλονίκη, 28 Μαρτίου(Θεσσαλονίκη, 28 Μαρτίου(Θεσσαλονίκη, 28 Μαρτίου(Θεσσαλονίκη, 28 Μαρτίου----3 Απριλίου 3 Απριλίου 3 Απριλίου 3 Απριλίου 

2011)2011)2011)2011)    

    
Το συνέδριο ECOWEEK 2011: Αστικέ̋ Κοινότητε̋ 

+ Πράσινη Αρχιτεκτονική είναι το έκτο κατά 

σειρά συνέδριο που διοργανώνει η αστική µη-

κερδοσκοπική εταιρεία ECOWEEK στην Ελλάδα 

και το εξωτερικό και θα περιλαµβάνει και φέτο̋ 

οµιλίε̋, επισκέψει̋, προβολή ντοκιµαντέρ, ενώ 

στον πυρήνα του βρίσκονται τα εργαστήρια  
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σχεδιασµού για διεπιστηµονικέ̋ οµάδε̋ 

φοιτητών και νέων αρχιτεκτόνων, µηχανικών, 

µηχανολόγων, σχεδιαστών και αρχιτεκτόνων 

τοπίου. Τα εργαστήρια θα έχουν ω̋ κεντρική 

θεµατολογία τι̋ αστικέ̋ κοινότητε̋ και την 

πράσινη αρχιτεκτονική,,,, όπω̋ το σχεδιασµό ενό̋ 

«ενεργειακά αυτόνοµου οικολογικού σπιτιού 

µηδενικών ρύπων», µια «αστική παρέµβαση για 

την αειφορία στην πόλη», «οικολογικέ̋ 

παρεµβάσει̋ σε υπάρχοντα κτίρια» κ.α. Τα 

εργαστήρια θα ασχοληθούν κατά το δυνατόν µε 

 

  

θέµατα που έχουν εφαρµογή και µπορούν να 

αξιοποιηθούν από µη κερδοσκοπικού̋ 

οργανισµού̋, κοινότητε̋ ή κοινωνικέ̋ οµάδε̋ 

πολιτών, ώστε, κυρίω̋, οι φοιτητέ̋ να 

αποκτήσουν εµπειρία από πραγµατικά έργα και 

από την εµπειρία προσφορά̋ προ̋ το κοινωνικό 

σύνολο. 

    

Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:    

httphttphttphttp://://://://wwwwwwwwwwww....ecoweekecoweekecoweekecoweek....netfirmsnetfirmsnetfirmsnetfirms....comcomcomcom////ecoweekecoweekecoweekecoweek....grgrgrgr////ecoecoecoeco

weekweekweekweek2011/2011/2011/2011/indexindexindexindex....htmlhtmlhtmlhtml    

    

Σεµινάριο για τη συντήρηση Σεµινάριο για τη συντήρηση Σεµινάριο για τη συντήρηση Σεµινάριο για τη συντήρηση 

πολιτιστική̋ κληρονοµιά̋πολιτιστική̋ κληρονοµιά̋πολιτιστική̋ κληρονοµιά̋πολιτιστική̋ κληρονοµιά̋    

(Pernambuco(Pernambuco(Pernambuco(Pernambuco----Bραζιλία, 29Bραζιλία, 29Bραζιλία, 29Bραζιλία, 29----31 Μαρτίου 31 Μαρτίου 31 Μαρτίου 31 Μαρτίου 

2011)2011)2011)2011)    
 

Υπό την αιγίδα τη̋ UNESCO πραγµατοποιείται 

το 6ο διεθνέ̋ σεµινάριο για τη συντήρηση τη̋ 

πολιτιστική̋ κληρονοµιά̋ στα αστικά κέντρα.  

Εν προκειµένω, το σεµινάριο θα εξετάσει τη 

µεθοδολογία µέτρηση̋ των δράσεων 

συντήρηση̋, καθώ̋ και τη σχέση ανάµεσα στι̋ 

  

 

δηµόσιε̋ πολιτικέ̋ για τη συντήρηση και την 

οικονοµική προστιθέµενη αξία του̋. 

    

Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:    

httphttphttphttp://://://://wwwwwwwwwwww....ceciceciceciceci----brbrbrbr....orgorgorgorg////ceciceciceciceci////enenenen////conservacaoconservacaoconservacaoconservacao----

urbanaurbanaurbanaurbana////revitalizarevitalizarevitalizarevitaliza/539/539/539/539----6666thththth----internationalinternationalinternationalinternational----seminseminseminseminarararar----

onononon----urbanurbanurbanurban----conservationconservationconservationconservation....htmlhtmlhtmlhtml    

    

Αποδοτική χρήση και διαχείριση των Αποδοτική χρήση και διαχείριση των Αποδοτική χρήση και διαχείριση των Αποδοτική χρήση και διαχείριση των 

υδάτινων πόρωνυδάτινων πόρωνυδάτινων πόρωνυδάτινων πόρων    

(Ιορδανία, 29 Μαρτίου(Ιορδανία, 29 Μαρτίου(Ιορδανία, 29 Μαρτίου(Ιορδανία, 29 Μαρτίου----2 Απριλίου 2011)2 Απριλίου 2011)2 Απριλίου 2011)2 Απριλίου 2011)

    
Η ∆ιεθνή̋ Ένωση Υδάτινων Πόρων, σε 

συνεργασία µε το Υπουργείο Υδάτινων Πόρων 

και Άρδευση̋ τη̋ Ιορδανία̋, διοργανώνει το 6ο 

εξειδικευµένο διεθνέ̋ συνέδριο στη Νεκρά 

Θάλασσα µε θέµα τι̋ προκλήσει̋ και τι̋  

 

 

ευκαιρίε̋ για µια ορθολογική διαχείριση των 

υδάτινων πόρων τόσο στι̋ ανεπτυγµένε̋ όσο 

και στι̋ αναπτυσσόµενε̋ χώρε̋ του πλανήτη.  

 

Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:    

http://www.efficihttp://www.efficihttp://www.efficihttp://www.efficient2011.com/efficient.htmlent2011.com/efficient.htmlent2011.com/efficient.htmlent2011.com/efficient.html    
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EEEEυρωπἀκά Θέµαταυρωπἀκά Θέµαταυρωπἀκά Θέµαταυρωπἀκά Θέµατα    
    

Οι προτεραιότητε̋ τη̋ Ουγγρική̋ Οι προτεραιότητε̋ τη̋ Ουγγρική̋ Οι προτεραιότητε̋ τη̋ Ουγγρική̋ Οι προτεραιότητε̋ τη̋ Ουγγρική̋ 

Προεδρία̋Προεδρία̋Προεδρία̋Προεδρία̋    

    
Η ενίσχυση τη̋ ανάπτυξη̋, η εφαρµογή των 

αποφάσεων για την οικονοµική διακυβέρνηση, η 

ενίσχυση των κοινών κοινοτικών πολιτικών και η 

διεύρυνση τη̋ ΕΕ αποτελούν τι̋ βασικέ̋ 

προτεραιότητε̋ τη̋ εκ περιτροπή̋ εξάµηνη̋ 

ουγγρική̋ προεδρία̋, η οποία διαδέχθηκε τη 

βελγική την 1η Ιανουαρίου τ.ε.  

 

 
Οι προτεραιότητε̋ και τα επιµέρου̋ θέµατα τη̋ 

Ουγγρική̋ Προεδρία̋ δύνανται να συνοψιστούν 

ω̋ εξή̋: 

 

(α) Ανάπτυξη, απασχόληση και κοινωνική ένταξη 

- Οικονοµική διακυβέρνηση 

- Στρατηγική ΕΕ2020 

- Ενιαία Αγορά 

 

(β) Ισχυρή Ευρώπη 

- Πολιτική Συνοχή̋ 

- Κοινή Αγροτική Πολιτική 

- Κοινή Ενεργειακή Πολιτική 

- Ενεργειακή Ασφάλεια 

- Συζήτηση για τον Κοινοτικό 

Πρὁπολογισµό τη̋ επόµενη̋ 

προγραµµατική̋ περιόδου 

- Περιβαλλοντική βιωσιµότητα 

- Μακρο-περιφερειακή συνεργασία 

 

(γ) Ένωση κοντά στου̋ πολίτε̋ τη̋ 

- Υλοποίηση του Προγράµµατο̋ τη̋ 

Στοκχόλµη̋ 

 

 
 

    

- Μεταναστευτικό ζήτηµα 

- Είσοδο̋ Ρουµανία̋ και Βουλγαρία̋ στη 

Συνθήκη Σένγκεν 

- Ευρωπἀκό Έτο̋ Εθελοντισµού (2011) 

- Πολιτιστική πολυµορφία 

 

(δ) Υπεύθυνη διεύρυνση και παγκόσµια 

συµµετοχή 

- ∆ιεύρυνση τη̋ ΕΕ (Κροατία, Τουρκία, 

Ισλανδία, χώρε̋ ∆υτικών Βαλκανίων) 

- Εξωτερική πολιτική τη̋ ΕΕ (Συνθήκη 

Λισαβώνα̋, Ευρωπἀκή Πολιτική 

Γειτονία̋, Ανατολική Εταιρική Σχέση, 

Κοινή Πολιτική Ασφάλεια̋ και Άµυνα̋, 

Κοινοτική Αναπτυξιακή Πολιτική) 

 

Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:    

http://www.eu2011.hu/http://www.eu2011.hu/http://www.eu2011.hu/http://www.eu2011.hu/    
 

Ο ρόλο̋ των ΟΤΑ και των ΕΟΕΣ στη Ο ρόλο̋ των ΟΤΑ και των ΕΟΕΣ στη Ο ρόλο̋ των ΟΤΑ και των ΕΟΕΣ στη Ο ρόλο̋ των ΟΤΑ και των ΕΟΕΣ στη 

Στρατηγική τη̋ ΕΕ για τον Εύξεινο ΠόντοΣτρατηγική τη̋ ΕΕ για τον Εύξεινο ΠόντοΣτρατηγική τη̋ ΕΕ για τον Εύξεινο ΠόντοΣτρατηγική τη̋ ΕΕ για τον Εύξεινο Πόντο

    
Σύµφωνα µε σχετικό ψήφισµα του Ευρωπἀκού 

Κοινοβουλίου τη̋ 20η̋ Ιανουαρίου τ.ε.  ζητείται 

από την Ευρωπἀκή Επιτροπή και την 

Ευρωπἀκή Υπηρεσία Εξωτερική̋ ∆ράση̋ (ΕΥΕ∆) 

να καταρτίσουν στρατηγική για την περιοχή του 

Ευξείνου Πόντου, παράλληλα µε την 

αναθεώρηση τη̋ Ευρωπἀκή̋ Πολιτική̋ 

Γειτονία̋, καθορίζοντα̋ κατά τον τρόπο αυτόν 

µια ολοκληρωµένη και συνολική προσέγγιση τη̋ 

ΕΕ που θα αντιµετωπίσει τι̋ προκλήσει̋ και τι̋ 

ευκαιρίε̋ στην περιοχή, µε λεπτοµερέ̋ σχέδιο 

δράση̋, σαφεί̋ στόχου̋, εµβληµατικέ̋ 

πρωτοβουλίε̋ και σηµεία αναφορά̋. 
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Εν προκειµένω, αναγνωρίζεται η σπουδαιότητα 

των περιφερειακών και τοπικών αρχών και 

παραγόντων για το σχεδιασµό και την εφαρµογή 

τη̋ στρατηγική̋, µε δεδοµένου̋ του̋ στενού̋ 

συνδέσµου̋ του̋ µε την περιοχή και τον τοπικό 

πληθυσµό και τονίζεται η ανάγκη για µια 

προσέγγιση που θα βασίζεται σε έργα, µε σκοπό 

τη συµµετοχή τοπικών αρχών, επιχειρηµατικών 

κοινοτήτων, ΜΚΟ ή άλλων οργανώσεων τη̋ 

κοινωνία̋ των πολιτών στο σχεδιασµό, τη 

συγκυριότητα και την υλοποίηση 

δραστηριοτήτων στο πλαίσιο τη̋ στρατηγική̋ 

για την περιοχή του Ευξείνου Πόντου.  

Περαιτέρω, ενθαρρύνεται η διασυνοριακή 

συνεργασία µεταξύ περιφερειών, προκειµένου 

να αντιµετωπίζονται τα κοινά προβλήµατα µε 

συντονισµένη δράση και επισηµαίνεται ότι ο 

Ευρωπἀκό̋ Όµιλο̋ Εδαφική̋ Συνεργασία̋ 

(ΕΟΕΣ) παρέχει το κατάλληλο πλαίσιο 

συνεργασία̋ για την εξασφάλιση διαρθρωµένη̋ 

πολυεπίπεδη̋ διακυβέρνηση̋. 

 

Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:    

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?phttp://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?phttp://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?phttp://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?p

ubRef=ubRef=ubRef=ubRef=----//EP//TEXT+TA+P7//EP//TEXT+TA+P7//EP//TEXT+TA+P7//EP//TEXT+TA+P7----TATATATA----2011201120112011----

0025+0+DOC+XML+V0//EL&language=EL0025+0+DOC+XML+V0//EL&language=EL0025+0+DOC+XML+V0//EL&language=EL0025+0+DOC+XML+V0//EL&language=EL    

    

Πολιτική Συνοχή̋ τη̋ ΕΕ και Υλοποίηση Πολιτική Συνοχή̋ τη̋ ΕΕ και Υλοποίηση Πολιτική Συνοχή̋ τη̋ ΕΕ και Υλοποίηση Πολιτική Συνοχή̋ τη̋ ΕΕ και Υλοποίηση 

των Ευρωπἀκών Προγραµµάτωντων Ευρωπἀκών Προγραµµάτωντων Ευρωπἀκών Προγραµµάτωντων Ευρωπἀκών Προγραµµάτων    
    

Χαιρετίζοντα̋ την εκπόνηση στρατηγική̋ 

έκθεση̋ που εισάγει ο γενικό̋ κανονισµό̋ µε 

στόχο την παροχή των πρώτων στοιχείων     

    

    
 

σχετικά µε τα αποτελέσµατα και τι̋ επιδόσει̋ 

που σχετίζονται µε την υλοποίηση τη̋ πολιτική̋ 

συνοχή̋ 2007-2013, η Ολοµέλεια τη̋ Επιτροπή̋ 

των Περιφερειών σε πρόσφατη γνωµοδότησή 

τη̋ (159/2010) εξέφρασε παράλληλα τη λύπη 

τη̋ για το γεγονό̋ ότι, λόγω τη̋ 

πολυπλοκότητα̋ του µηχανισµού 

χρηµατοδότηση̋, τα ευρωπἀκά προγράµµατα 

χαράσσονται µε γνώµονα τη συµµόρφωση µε τι̋ 

διοικητικέ̋ διαδικασίε̋, και όχι την 

αναπτυξιακή στρατηγική. Τονίζεται ότι ο 

κατακερµατισµό̋ τη̋ χρηµατοδότηση̋ που 

παρέχεται από την ΕΕ παρεµποδίζει την 

αποτελεσµατική εφαρµογή των σχεδίων και 

παρακωλύει την εστίαση σε κοινέ̋ 

αναπτυξιακέ̋ προτεραιότητε̋. 

 

Κατόπιν τούτου, ζητείται να υιοθετηθεί µία νέα 

προσέγγιση για να γίνουν αλλαγέ̋ και 

τροποποιήσει̋ στον κανονισµό των 

διαρθρωτικών ταµείων, δεδοµένου ότι οι συχνέ̋ 

µεταβολέ̋ δηµιουργούν διοικητική επιβάρυνση 

και καθυστερούν την εφαρµογή, ενώ εκφράζεται 

η πεποίθηση ότι η ενεργό̋ συµµετοχή των ΟΤΑ 

στο σχεδιασµό των επιχειρησιακών 

προγραµµάτων ανοίγει το δρόµο για πιο 

ρεαλιστικά προγράµµατα, ενώ γεννά 

προγράµµατα που ανταποκρίνονται καλύτερα 

στι̋ εδαφικέ̋ ανάγκε̋ και διασφαλίζουν την 

άµεση απορρόφηση των κονδυλίων. 

    

Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:    

http://www.toad.cor.europa.eu/AgendaDocumentshttp://www.toad.cor.europa.eu/AgendaDocumentshttp://www.toad.cor.europa.eu/AgendaDocumentshttp://www.toad.cor.europa.eu/AgendaDocuments

.aspx?pmi=ha5jDW%2bOWSFJssbAGQ4YzV2VJruX4.aspx?pmi=ha5jDW%2bOWSFJssbAGQ4YzV2VJruX4.aspx?pmi=ha5jDW%2bOWSFJssbAGQ4YzV2VJruX4.aspx?pmi=ha5jDW%2bOWSFJssbAGQ4YzV2VJruX4

mnzDtmFpjfwh5s%3dmnzDtmFpjfwh5s%3dmnzDtmFpjfwh5s%3dmnzDtmFpjfwh5s%3d    
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Ο συντονισµό̋ τη̋ οικονοµική̋ Ο συντονισµό̋ τη̋ οικονοµική̋ Ο συντονισµό̋ τη̋ οικονοµική̋ Ο συντονισµό̋ τη̋ οικονοµική̋ 

πολιτική̋ των κρατώνπολιτική̋ των κρατώνπολιτική̋ των κρατώνπολιτική̋ των κρατών----µελών τη̋ ΕΕ και µελών τη̋ ΕΕ και µελών τη̋ ΕΕ και µελών τη̋ ΕΕ και 

η θέση τη̋ Τοπική̋ Αυτοδιοίκηση̋η θέση τη̋ Τοπική̋ Αυτοδιοίκηση̋η θέση τη̋ Τοπική̋ Αυτοδιοίκηση̋η θέση τη̋ Τοπική̋ Αυτοδιοίκηση̋    
 

Με αφορµή το σχέδιο τη̋ Ευρωπἀκή̋ Επιτροπή̋ 

για το συντονισµό των οικονοµικών πολιτικών 

των κρατών-µελών τη̋ ΕΕ, το οποίο 

αποτυπώθηκε σε δύο σχετικέ̋ Ανακοινώσει̋ τη̋ 

(COM367/2010, COM250/2010), η Ολοµέλεια τη̋ 

Επιτροπή̋ των Περιφερειών τονίζει σε 

γνωµοδότησή τη̋ (224/2010)  την έλλειψη 

δέουσα̋ προσοχή̋ σε ό,τι αφορά στο ρόλο των 

τοπικών και των περιφερειακών αρχών τόσο στη 

διαµόρφωση των κατευθύνσεων, όσο και στην 

υλοποίηση των κρατικών πρὁπολογισµών. 

Μάλιστα, προτείνεται η επικουρική συµµετοχή 

τη̋ Επιτροπή̋ των Περιφερειών κατά την 

διαδικασία του Ευρωπἀκού Εξαµήνου, µέσω τη̋ 

δυνατότητα̋ αντίδραση̋ στην ετήσια έκθεση για 

την ανάπτυξη τη̋ Ευρωπἀκή̋ Επιτροπή̋, που 

θα συζητείται στο Εαρινό Συµβούλιο.  

 

Επίση̋, προκειµένου να ενισχύσει του̋ στόχου̋ 

του, επισηµαίνεται ότι ο συντονισµό̋ τη̋ 

οικονοµική̋ πολιτική̋ θα πρέπει να επιτυγχάνει, 

κατά αναλογικό τρόπο, τη συµµετοχή των 

περιφερειακών και των τοπικών αρχών ιδίω̋ 

στι̋ περιπτώσει̋ των περιφερειών που 

διαθέτουν την αντίστοιχη νοµοθετική εξουσία και     

ενθαρρύνονται η Ευρωπἀκή Επιτροπή και το  

    

    

    

    

 
 

Συµβούλιο να αναζητήσουν τρόπου̋ για την πιο 

έγκαιρη λήψη µέτρων σε περίπτωση 

δηµοσιονοµική̋ ανισορροπία̋, µε σεβασµό στι̋ 

αρχέ̋ τη̋ επικουρικότητα̋ και τη̋ 

αναλογικότητα̋, αλλά και τη̋ κλιµακούµενη̋ 

επιβολή̋ κυρώσεων. Εδώ, τονίζεται ιδιαιτέρω̋ 

η σηµασία τη̋ εκ των κάτω προ̋ τα άνω 

προσέγγιση̋ και σε ό,τι αφορά στο ρόλο των 

τοπικών και των περιφερειακών αρχών στη 

χρηστή διαχείριση των πόρων και την άσκηση 

τη̋ οικονοµική̋ πολιτική̋, όπω̋ και στην 

έγκαιρη διαπίστωση των αναπτυξιακών 

προβληµάτων σε τοπικό επίπεδο. 

 

Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:    

http://www.toad.cor.europa.eu/AgendaDocuments.http://www.toad.cor.europa.eu/AgendaDocuments.http://www.toad.cor.europa.eu/AgendaDocuments.http://www.toad.cor.europa.eu/AgendaDocuments.

aspx?pmi=ha5jDW%2bOWSFJssbAGQ4YzV2VJruX4maspx?pmi=ha5jDW%2bOWSFJssbAGQ4YzV2VJruX4maspx?pmi=ha5jDW%2bOWSFJssbAGQ4YzV2VJruX4maspx?pmi=ha5jDW%2bOWSFJssbAGQ4YzV2VJruX4m

nzDtmFpjfwh5s%3dnzDtmFpjfwh5s%3dnzDtmFpjfwh5s%3dnzDtmFpjfwh5s%3d 

    

Πολιτισµό̋ και ∆ηµιουργικότητα Πολιτισµό̋ και ∆ηµιουργικότητα Πολιτισµό̋ και ∆ηµιουργικότητα Πολιτισµό̋ και ∆ηµιουργικότητα 

παράγοντε̋ τοπική̋ και περιφερειακή̋ παράγοντε̋ τοπική̋ και περιφερειακή̋ παράγοντε̋ τοπική̋ και περιφερειακή̋ παράγοντε̋ τοπική̋ και περιφερειακή̋ 

ανάπτυξη̋ανάπτυξη̋ανάπτυξη̋ανάπτυξη̋    
 
Με αφορµή την Πράσινη Βίβλο τη̋ Ευρωπἀκή̋ 

Επιτροπή̋ µε τίτλο «Απελευθέρωση του 

δυναµικού των κλάδων του πολιτισµού και τη̋ 

δηµιουργικότητα̋», η Ολοµέλεια τη̋ Επιτροπή̋ 

των Περιφερειών υπογραµµίζει σε γνωµοδότησή 

τη̋ (181/2010) ότι οι κλάδοι του πολιτισµού και 

τη̋ δηµιουργικότητα̋ συµβάλλουν σηµαντικά     
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στην τοπική, περιφερειακή και αστική ανάπτυξη, 

διότι καθιστούν τι̋ ευρωπἀκέ̋ πόλει̋ και 

περιφέρειε̋ ελκυστικότερε̋, ενθαρρύνουν την 

ανάπτυξη βιώσιµου τουρισµού και δηµιουργούν 

νέε̋ δυνατότητε̋ απασχόληση̋, καθώ̋ 

συνιστούν κλάδου̋ ζωτική̋ σηµασία̋ για µια 

ανταγωνιστική και καινοτόµο οικονοµία τη̋ 

αγορά̋ στην Ευρώπη.  

 

Ειδικότερα, τονίζεται ο κεντρικό̋ ρόλο̋ που 

διαδραµατίζουν οι κλάδοι του πολιτισµού και τη̋ 

δηµιουργικότητα̋ ω̋ τµήµα τη̋ πολιτιστική̋ 

ατζέντα̋, διότι στηρίζουν τι̋ τοπικέ̋ κοινότητε̋ 

και οικονοµίε̋ ω̋ προ̋ την επίτευξη 

αποτελεσµάτων σε διάφορου̋ τοµεί̋ πολιτική̋, 

όπω̋ η οικονοµική ανάπτυξη, η εκπαίδευση, η 

δια βίου µάθηση, η τοπική ασφάλεια και η 

ποινική δικαιοσύνη. Μάλιστα, στο πλαίσιο τη̋ 

οικονοµία̋ µετά την κρίση, ο πολιτισµό̋ µπορεί 

να διαδραµατίσει σηµαντικό ρόλο εφόσον 

επιτρέπει την επίτευξη των στόχων τη̋ 

κοινωνική̋ πολιτική̋ µε δηµιουργικό τρόπο, µέσω 

τη̋ υποστήριξη̋ τη̋ καινοτοµία̋ µε στόχο την 

επίτευξη αποτελεσµάτων στον κοινωνικό τοµέα.  
 
ΠληΠληΠληΠληροφορίε̋:ροφορίε̋:ροφορίε̋:ροφορίε̋:    

http://www.toad.cor.europa.eu/AgendaDocuments.ahttp://www.toad.cor.europa.eu/AgendaDocuments.ahttp://www.toad.cor.europa.eu/AgendaDocuments.ahttp://www.toad.cor.europa.eu/AgendaDocuments.a

spx?pmi=ha5jDW%2bOWSFJssbAGQ4YzV2VJruX4mnspx?pmi=ha5jDW%2bOWSFJssbAGQ4YzV2VJruX4mnspx?pmi=ha5jDW%2bOWSFJssbAGQ4YzV2VJruX4mnspx?pmi=ha5jDW%2bOWSFJssbAGQ4YzV2VJruX4mn

zDtmFpjfwh5s%3dzDtmFpjfwh5s%3dzDtmFpjfwh5s%3dzDtmFpjfwh5s%3d 
 
 
 

 

    

Οι Περιφέρειε̋ καταλύτε̋ για την Οι Περιφέρειε̋ καταλύτε̋ για την Οι Περιφέρειε̋ καταλύτε̋ για την Οι Περιφέρειε̋ καταλύτε̋ για την 

υλοποίηση τη̋ Στρατηγική̋ ΕΕ2020υλοποίηση τη̋ Στρατηγική̋ ΕΕ2020υλοποίηση τη̋ Στρατηγική̋ ΕΕ2020υλοποίηση τη̋ Στρατηγική̋ ΕΕ2020    

    
Με αφορµή τη δηµοσίευση τη̋ πέµπτη̋ έκθεση̋ 

για την οικονοµική, κοινωνική και εδαφική 

συνοχή, το τελευταίο τεύχο̋ του περιοδικού 

Panorama Inforegio, τη̋ Γενική̋ ∆/νση̋ 

Περιφερειακή̋ Πολιτική̋ τη̋ Ευρωπἀκή̋ 

Επιτροπή̋, είναι αφιερωµένο στο ρόλο των 

περιφερειών για την υλοποίηση των στόχων τη̋ 

Στρατηγική̋ ΕΕ2020 για µια έξυπνη, βιώσιµη και 

χωρί̋ αποκλεισµού̋ ανάπτυξη.  

 

 
Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:    

http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docghttp://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docghttp://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docghttp://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgeeee

ner/panorama/pdf/mag36/mag36_el.pdfner/panorama/pdf/mag36/mag36_el.pdfner/panorama/pdf/mag36/mag36_el.pdfner/panorama/pdf/mag36/mag36_el.pdf    
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περιλαµβάνεται και η πόλη τη̋ Βέροια̋, η οποία 

µε το οικονοµικά αναπτυξιακό στρατηγικό σχέδιο 

2008-2010 και βραχυπρόθεσµα µέτρα 

ανακούφιση̋ των κατοίκων τη̋ πέτυχε να 

ξεπεράσει τι̋ πρώτε̋ συνέπειε̋ τη̋ οικονοµική̋ 

κρίση̋.  

 
Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:    

http://urbact.eu/fileadmin/general_library/Crise_urhttp://urbact.eu/fileadmin/general_library/Crise_urhttp://urbact.eu/fileadmin/general_library/Crise_urhttp://urbact.eu/fileadmin/general_library/Crise_ur

bact__16bact__16bact__16bact__16----11_web.pdf11_web.pdf11_web.pdf11_web.pdf    

    

Οικολογικέ̋ Αδελφοποιήσει̋ Πόλεων τη̋ Οικολογικέ̋ Αδελφοποιήσει̋ Πόλεων τη̋ Οικολογικέ̋ Αδελφοποιήσει̋ Πόλεων τη̋ Οικολογικέ̋ Αδελφοποιήσει̋ Πόλεων τη̋ 

ΕΕ και των ΗΠΑΕΕ και των ΗΠΑΕΕ και των ΗΠΑΕΕ και των ΗΠΑ    

    
Στο πλαίσιο του µνηµονίου κατανόηση̋ που 

υπογράφηκε πρόσφατα (Οκτώβριο̋ 2010) µεταξύ 

τη̋ Επιτροπή̋ των Περιφερειών και τη̋ 

∆ιάσκεψη̋ των ∆ηµάρχων των ΗΠΑ για το ζήτηµα 

τη̋ κλιµατική̋ αλλαγή̋, µετά την απογοητευτική 

έκβαση τη̋ διάσκεψη̋ τη̋ Κοπεγχάγη̋,  

 

               
 

προβλέπεται η ανάληψη µια̋ πρωτοβουλία̋ 

«οικολογική̋ αδελφοποίηση̋ µεταξύ ΗΠΑ και ΕΕ». 

Η πρωτοβουλία αυτή έχει ω̋ στόχο να ενθαρρύνει 

την αδελφοποίηση πόλεων των ΗΠΑ και τη̋ ΕΕ, 

έτσι ώστε οι αρµόδιε̋ τοπικέ̋ αρχέ̋ και οι 

πολίτε̋ των αδελφοποιηµένων πόλεων να 

µοιράζονται τι̋ εµπειρίε̋ του̋ και τι̋ βέλτιστε̋ 

πρακτικέ̋ του̋ για την αντιµετώπιση τη̋ 

κλιµατική̋ αλλαγή̋, λαµβάνοντα̋ υπόψη το 

Σύµφωνο των ∆ηµάρχων τη̋ ΕΕ και τη Συµφωνία 

των ∆ηµάρχων των ΗΠΑ για την προστασία του 

κλίµατο̋. 

 

Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:    

hhhhttp://www.cor.europa.eu/pages/PressTemplate.aspttp://www.cor.europa.eu/pages/PressTemplate.aspttp://www.cor.europa.eu/pages/PressTemplate.aspttp://www.cor.europa.eu/pages/PressTemplate.asp

x?view=detail&id=7447f46ex?view=detail&id=7447f46ex?view=detail&id=7447f46ex?view=detail&id=7447f46e----be12be12be12be12----4f324f324f324f32----9245924592459245----

642c7fc6f872642c7fc6f872642c7fc6f872642c7fc6f872    

 

Τοπική Αυτοδιοίκηση και Οικονοµική Τοπική Αυτοδιοίκηση και Οικονοµική Τοπική Αυτοδιοίκηση και Οικονοµική Τοπική Αυτοδιοίκηση και Οικονοµική 

ΚρίσηΚρίσηΚρίσηΚρίση    
 
Στη διετία 2009-2010 οι τοπικέ̋ αρχέ̋ τη̋ ΕΕ 

επηρεάστηκαν σε µικρότερο ή µεγαλύτερο βαθµό 

από την οικονοµική και χρηµατοπιστωτική κρίση. 

Εξαίρεση δεν αποτέλεσαν οι πόλει̋ που 

συµµετέχουν στην Κοινοτική Πρωτοβουλία 

URBACT. Γι΄ αυτό το λόγο, η Επιτροπή 

Παρακολούθηση̋ τη̋ ανωτέρω Πρωτοβουλία̋ 

αποφάσισε το Μάιο του 2009 την εκπόνηση µια̋ 

  

 
    

µελέτη̋ µε θέµα τι̋ επιπτώσει̋ τη̋ κρίση̋ και 

τι̋ πολιτικέ̋ απαντήσει̋ των πόλεων-εταίρων, 

οι οποίε̋ υλοποιούν δράσει̋ του URBACT. Το 

τελικό κείµενο τη̋ µελέτη̋ δηµοσιεύτηκε 

πρόσφατα (Νοέµβριο̋ 2010) και συνοψίζει τα 

αποτελέσµατα των απαντήσεων 131 πόλεων – 

µεταξύ των οποίων και η Βέροια. Σύµφωνα µε 

αυτά, η κρίση επεκτάθηκε πολύ σύντοµα από τον 

επιχειρηµατικό κόσµο στην αγορά εργασία̋ µε 

άµεσε̋ κοινωνικέ̋ επιπτώσει̋. Η ανεργία, 

ιδιαίτερα αισθητή µεταξύ των νέων, των 

γυναικών και των µεταναστών, είναι από τα 

σοβαρότερα προβλήµατα που αντιµετωπίζουν οι 

τοπικέ̋ αρχέ̋.     
 
Μεταξύ των εξεταζόµενων περιπτώσεων πόλεων  



Παγκόσµιο Σύµφωνο για την Κλιµατική Παγκόσµιο Σύµφωνο για την Κλιµατική Παγκόσµιο Σύµφωνο για την Κλιµατική Παγκόσµιο Σύµφωνο για την Κλιµατική 

ΑλλαγήΑλλαγήΑλλαγήΑλλαγή    

    
Με την υπογραφή του Παγκόσµιου Συµφώνου για 

την Κλιµατική Αλλαγή, 146 πόλει̋ δεσµεύτηκαν 

τον περασµένο Νοέµβριο να δηµοσιεύουν τι̋ 

αποδόσει̋ του̋ για τη µείωση των εκποµπών 

αερίων του θερµοκηπίου στο σχετικό µητρώο  των 

 

 

 

πόλεων για το κλίµα (cCCR). Με αυτό τον τρόπο, 

οι τοπικέ̋ αυτοδιοικήσει̋ επιδεικνύουν ηγεσία 

και πρωτοβουλία για την καταπολέµηση των 

επιπτώσεων τη̋ κλιµατική̋ αλλαγή̋ και 

ικανοποιούν την απαίτηση των κατοίκων του̋ για 

διαφάνεια και λογοδοσία κατά την υλοποίηση 

των τοπικών δράσεών του̋.  

 

Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:    

http://citiesclimateregistry.org/http://citiesclimateregistry.org/http://citiesclimateregistry.org/http://citiesclimateregistry.org/    

    

Οι πιο ευφυεί̋ πόλει̋ σε παγκόσµιο Οι πιο ευφυεί̋ πόλει̋ σε παγκόσµιο Οι πιο ευφυεί̋ πόλει̋ σε παγκόσµιο Οι πιο ευφυεί̋ πόλει̋ σε παγκόσµιο 

επίπεδοεπίπεδοεπίπεδοεπίπεδο    

    
Το αµερικανικό περιοδικό Fast Company 

δηµοσίευσε πρόσφατα έναν κατάλογο µε τι̋  
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∆ιεθνή Θέµατα∆ιεθνή Θέµατα∆ιεθνή Θέµατα∆ιεθνή Θέµατα    
    

Ταµείο για την Τοπική Πολιτιστική Ταµείο για την Τοπική Πολιτιστική Ταµείο για την Τοπική Πολιτιστική Ταµείο για την Τοπική Πολιτιστική 

∆ιακυβέρνηση∆ιακυβέρνηση∆ιακυβέρνηση∆ιακυβέρνηση    

    
Το παγκόσµιο δίκτυο των Ηνωµένων Πόλεων και 

Τοπικών Αρχών δηµιούργησε πέρυσι το Ταµείο 

για την Τοπική Πολιτιστική ∆ιακυβέρνηση µε την 

υποστήριξη ενό̋ ισπανικού αναπτυξιακού  

 

   
 

φορέα συνεργασία̋ και τη̋ δηµοτική̋ αρχή̋ τη̋ 

Βαρκελώνη̋. Συνολικά 28 προτάσει̋ 

υποβλήθηκαν εκ των οποίων οι 11 

χρηµατοδοτήθηκαν µε το συνολικό ποσό των 

675.000 ευρώ. Τα επιτυχηµένα σχέδια 

προέρχονται κυρίω̋ από πόλει̋ τη̋ Αφρική̋ και 

τη̋ Λατινική̋ Αµερική̋. To εργαστήριο για 

πολιτιστικά δίκτυα τη̋ πόλη̋ του Μεξικό, η 

δηµοτική σχολή τεχνών θεάµατο̋ του 

Μοντεβιδέο (Ουρουγουάη) και το πολιτιστικό 

παρατηρητήριο του Πόρτο Αλέγκρε ξεχωρίζουν 

µεταξύ των εν λόγω σχεδίων. 

 

Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:    
http://www.agenda21culture.http://www.agenda21culture.http://www.agenda21culture.http://www.agenda21culture.net/net/net/net/    

  21 



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

 

   22 

πλέον ‘ευφυεί̋ πόλει̋’ παγκοσµίω̋. Οι πόλει̋ 

Songdo (Β.Κορέα), Lavasa (Ινδία), Skolkova 

(Ρωσία), Nano City (Ινδία), Ho Chi Minh City (Κίνα), 

Dubuque-Ἀόβα (ΗΠΑ), Economic City του Βασιλιά 

Abdulah (Σαουδική Αραβία), Wuxi (Κίνα), Masdar 

(Ηνωµένα Αραβικά Εµιράτα) και Κοιλάδα PlanIT, 

στα περίχωρα του Πόρτο (Πορτογαλία), 

κάνοντα̋ χρήση των ΤΠΕ αποτελούν πόλει̋-

πρότυπα στην παροχή υψηλού επιπέδου 

υπηρεσιών, τόσο για του̋ κατοίκου̋ όσο και για 

του̋ επισκέπτε̋ του̋. 
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Η δηµιουργία ‘ΗλεκτρονικΗ δηµιουργία ‘ΗλεκτρονικΗ δηµιουργία ‘ΗλεκτρονικΗ δηµιουργία ‘Ηλεκτρονικών ∆ήµων’ στο ών ∆ήµων’ στο ών ∆ήµων’ στο ών ∆ήµων’ στο 

ΙράνΙράνΙράνΙράν    

    
Η πόλη Isfahan, µια από τι̋ αρχαιότερε̋ πόλει̋ 

του Ιράν µε πληθυσµό 1.7 εκατ. κατοίκου̋, 

υλοποιεί πενταετέ̋ σχέδιο αναβάθµιση̋ των 

υποδοµών µε τη χρήση των ΤΠΕ µε σκοπό να 

ενισχύσει την ανταγωνιστικότητά τη̋. Σε αυτή 

τη βάση, αρκετέ̋ µεγαλουπόλει̋ τη̋ χώρα̋ 

προσπαθούν να προσαρµόσουν τα τοπικά  

 

 

επιχειρησιακά σχέδιά του̋ για να 

ψηφιοποιήσουν τι̋ διαδικασίε̋ τη̋ εσωτερική̋ 

του̋  λειτουργία̋ και τη̋ εξυπηρέτηση̋ των 

κατοίκων του̋.    
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Το ευφυέ̋ σύστηµα µεταφορών τη̋Το ευφυέ̋ σύστηµα µεταφορών τη̋Το ευφυέ̋ σύστηµα µεταφορών τη̋Το ευφυέ̋ σύστηµα µεταφορών τη̋    

Μανίλα̋Μανίλα̋Μανίλα̋Μανίλα̋    
 

Ο αναπτυξιακό̋ φορέα̋ Metro Manila, σε 

συνεργασία µε το Υπουργείο ∆ηµοσίων Έργων και 

την εταιρία ΙΒΜ, επεξεργάζεται ένα ευφυέ̋  

 

 

σύστηµα µεταφορών µε σκοπό να αντιµετωπιστεί 

το µείζον πρόβληµα του κυκλοφοριακού στην 

πρωτεύουσα των Φιλιππίνων, επιτρέποντα̋ 

στου̋ οδηγού̋ να έχουν πρόσβαση σε 

πληροφορίε̋ για τα ατυχήµατα, τι̋ εργασίε̋ στο 

οδικό δίκτυο και τι̋ εναλλακτικέ̋ διαδροµέ̋ σε 

πραγµατικό χρόνο. Ανάλογα συστήµατα έχουν 

σχεδιαστεί και για πόλει̋ τη̋ Ολλανδία̋, τη̋ 

Στοκχόλµη̋, του ∆ουβλίνου, του Μπρισµπέιν και 

τη̋ Σιγκαπούρη̋. 
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∆ιαβουλεύσει̋ ∆ιαβουλεύσει̋ ∆ιαβουλεύσει̋ ∆ιαβουλεύσει̋     
Ευρωπἀκή ΕπιτροπήΕυρωπἀκή ΕπιτροπήΕυρωπἀκή ΕπιτροπήΕυρωπἀκή Επιτροπή    
 
 

Χρηµατοδοτήσει̋ τη̋ ΕΕ στι̋ Χρηµατοδοτήσει̋ τη̋ ΕΕ στι̋ Χρηµατοδοτήσει̋ τη̋ ΕΕ στι̋ Χρηµατοδοτήσει̋ τη̋ ΕΕ στι̋ 

‘Εσωτερικέ̋ Υποθέσει̋’ µετά το 2013‘Εσωτερικέ̋ Υποθέσει̋’ µετά το 2013‘Εσωτερικέ̋ Υποθέσει̋’ µετά το 2013‘Εσωτερικέ̋ Υποθέσει̋’ µετά το 2013    
 

Οι αρµοδιότητε̋ τη̋ Επιτροπή̋ στον τοµέα των 

εσωτερικών υποθέσεων αυξάνονται σταθερά τα 

τελευταία χρόνια και έχουν επιβεβαιωθεί από το 

πρόγραµµα τη̋ Στοκχόλµη̋ και το σχετικό 

σχέδιο δράση̋. Ο τοµέα̋ εσωτερικών 

υποθέσεων περιλαµβάνει τι̋ πολιτικέ̋ 

ασφάλεια̋ (πρόληψη και καταπολέµηση τη̋ 

τροµοκρατία̋ και του οργανωµένου εγκλήµατο̋, 

αστυνοµική συνεργασία), µετανάστευση̋ (νόµιµη 

και παράτυπη µετανάστευση, ένταξη, άσυλο, 

θεωρήσει̋), και διαχείριση̋ των εξωτερικών 

συνόρων περιλαµβανοµένη̋ τη̋ επιστροφή̋. 

Η Επιτροπή επεξεργάζεται τη στιγµή αυτή την 

αναθεώρηση του πρὁπολογισµού τη̋ ΕΕ καθώ̋ 

και το επόµενο πολυετέ̋ δηµοσιονοµικό πλαίσιο 

για το διάστηµα µετά το 2013. Βασιζόµενη σε 

όλα αυτά, επανεξετάζει υπό νέο πρίσµα τι̋ 

προτεραιότητέ̋ τη̋ όσον αφορά τι̋ δαπάνε̋ 

αλλά και του̋ µηχανισµού̋ που διαθέτει σήµερα 

για την υλοποίηση των πολιτικών αυτών.  

Η παρούσα δηµόσια διαβούλευση αποτελεί 

µέρο̋ αυτού του προβληµατισµού και δίνει 

στου̋ ενδιαφεροµένου̋ τη δυνατότητα να 

εκθέσουν τι̋ απόψει̋ του̋ για την 

αποτελεσµατικότητα των προγραµµάτων που 

εφαρµόζονται ήδη στον τοµέα των εσωτερικών 

υποθέσεων, καθώ̋ και να προτείνουν τρόπου̋ 

βελτίωσή̋ του̋ ώστε να καλύπτουν τι̋ 

µελλοντικέ̋ ανάγκε̋. Θα βοηθήσει επίση̋ την 

Επιτροπή να γνωρίσει εκ των έσω τι̋ εµπειρίε̋ 

όσων ασχολούνται µε προγράµµατα εσωτερικών 

υποθέσεων, και ιδίω̋ τι̋ δυσκολίε̋ που 

αντιµετωπίζουν κατά την υλοποίηση έργων και 

τη διαχείριση κονδυλίων τη̋ ΕΕ. 

 

Εδώ θα πρέπει να επισηµανθεί ο σηµαντικό̋ 

ρόλο̋ των τοπικών και περιφερειακών αρχών για 

την αποτελεσµατική προστασία προσωπικών 

δεδοµένων, µε βάση τα θεµελιώδη δικαιώµατα, 

και την ιδιαίτερη ευθύνη του̋ κατά την πρόληψη 

τη̋ εγκληµατικότητα̋, καθώ̋ και τον διοικητικό 

σχεδιασµό για την πρόληψη και την 

καταπολέµηση τη̋ διαφθορά̋ και του 

οργανωµένου εγκλήµατο̋.  Επίση̋, επισηµαίνεται 

η ιδιαίτερη ευθύνη που φέρουν οι τοπικέ̋ και οι 

περιφερειακέ̋ αρχέ̋ για την ασφάλεια των 

ανθρώπων που κατοικούν στο έδαφό̋ του̋ και 

για την ανάπτυξη ενό̋ ευρωπἀκού νοµικού 

πολιτισµού, βασιζόµενου στον σεβασµό τη̋ 

ανθρώπινη̋ αξιοπρέπεια̋, στην ελευθερία, στην 

ισότητα και στην αλληλεγγύη, ω̋ σηµαντικότερου 

µέσου πρόληψη̋ του ρατσισµού και τη̋ 

ξενοφοβία̋. 

Η διαβούλευση περιέχει γενικέ̋ ερωτήσει̋ 

σχετικά µε τι̋ µελλοντικέ̋ ανάγκε̋ του τοµέα 

εσωτερικών υποθέσεων, αλλά και 

λεπτοµερέστερε̋, σχετικά µε συγκεκριµένου̋ 

τοµεί̋ πολιτική̋ και µηχανισµού̋ υλοποίηση̋.  

 

Τα αποτελέσµατα τη̋ διαβούλευση̋ θα 

χρησιµοποιηθούν στο σχεδιασµό τη̋ µελλοντική̋ 

χρηµατοδότηση̋ του τοµέα εσωτερικών 

υποθέσεων. 

    

Προθεσµία: 21 Φεβρουαρίου 2011Προθεσµία: 21 Φεβρουαρίου 2011Προθεσµία: 21 Φεβρουαρίου 2011Προθεσµία: 21 Φεβρουαρίου 2011    
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∆ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 

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: ∆ρ. Αντώνιος 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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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 ∆ήµοι, οι Περιφέρειες 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 των ευρωπαϊκών προγραµµάτων. 
Επίσης, παρακαλούνται οι Γενικοί Γραµµατείς των Αποκεντρωµένων ∆ιοικήσεων  όπως αναρτήσουν 
το δελτίο στις οικείες ιστοσελίδες τους. 

    

    

                


