
                       

 Ευρωπαϊκά Προγράμματα 

και Πρωτοβουλίες 
 

Προσκλήσεις-Προθεσμίες 

EDITORIAL 

Η ανάληψη της Προεδρίας του 

Συμβουλίου της ΕΕ από τη χώρα μας 

συμπίπτει με μια σειρά σημαντικών 

εξελίξεων στα θέματα της περιφερει-

ακής πολιτικής της ΕΕ. Καταρχάς, η 

Ελληνική Προεδρία συνέπεσε με τη 

δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα 

της ΕΕ των θεσμικών κειμένων της 

νέας πολιτικής συνοχής της ΕΕ, δηλ. 

του χρηματοδοτικού πλαισίου της 

Στρατηγικής ΕΕ2020. Μάλιστα, εξίσου 

σημαντικό, στη διάρκεια της 

Ελληνικής Προεδρίας θα  λάβει χώρα 

και η μεσοπρόθεσμη αναθεώρηση της  

ίδιας της Στρατηγικής, η οποία, ως 

γνωστόν, εστιάζει σε νευραλγικούς 

τομείς (γνώση και καινοτομία, 

βιώσιμη οικονομία, απασχόληση και 

αντιμετώπιση του κοινωνικού 

αποκλεισμού) ώστε να ενισχυθεί το 

δυναμικό ανάπτυξης και 

ανταγωνιστικότητας της ΕΕ. Ωστόσο, 

περισσότερο από τρία χρόνια από την 

έναρξή της, η  έλλειψη της «εδαφικής 

διάστασης» (δεν λαμβάνεται υπόψη η 

εδαφική πολυμορφία της ΕΕ) της 

Στρατηγικής περιπλέκει τις 

προσπάθειες που καταβάλλουν οι 

περιφέρειες και οι  πόλεις για την 

επίτευξη των στόχων της με τη 

συμβολή των διαρθρωτικών ταμείων. 

Σε αυτό το πλαίσιο, οι συμφωνίες 

εταιρικής σχέσης (ΣΕΣ), που, επίσης, 

αυτήν την περίοδο αποτελούν 

αντικείμενο διαπραγμάτευσης μεταξύ 

των κρατών μελών και της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής, συνιστούν 

μια δοκιμή για το μέλλον και τη 

διακυβέρνηση της στρατηγικής. 
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1. Βραβεία για τη μεταφορά βέλτιστων 

πρακτικών στη διαχείριση της κινητικότητας 

και των μεταφορών (EPOMM Awards 2014) 

 

Ένας από τους βασικούς στόχους της Ευρωπαϊκής 

Πλατφόρμας για τη Διαχείριση της Κινητικότητας 

(EPOMM) είναι η υποστήριξη των ανταλλαγών και της 

μάθησης στο ζήτημα της διαχείρισης της κινητικότητας 

μεταξύ φορέων των ευρωπαϊκών χωρών. Προς τούτο, η 

EPOMM εγκαινίασε το βραβείο για την καλύτερη διεθνή 

πρακτική μεταφοράς καλών πρακτικών και τεχνογνωσίας 

στον τομέα της κινητικότητας και των μεταφορών. 

 

 

Ελληνική

Περιεχόμενα 

 

Ευρωπαϊκά Προγράμματα και Πρωτοβουλίες                                          1 

Προσκλήσεις-Προκηρύξεις ΕΣΠΑ                                                3 

Επιχειρησιακός & Αναπτυξιακός Σχεδιασμός                              4 

Το Βήμα των Ε.Ο.Ε.Σ.                  5 

Ευρωπαϊκά Προγράμματα-Πρωτοβουλίες Ελληνικών ΟΤΑ                6 

Βέλτιστες Πρακτικές Ευρωπαϊκών και Διεθνών Έργων                            8 

Διεθνή και Ευρωπαϊκά Συνέδρια                               9 

Ευρωπαϊκά Θέματα                             11 

Διεθνή Θέματα                             17 

Διαβουλεύσεις                                                                            18 

Σεμινάρια Κατάρτισης EIPA                               19 

Η Βιβλιοθήκη της  Τοπικής Αυτοδιοίκησης                                20     

 

ΔΔΔΕΕΕΛΛΛΤΤΤΙΙΙΟΟΟ   ΔΔΔΙΙΙΕΕΕΘΘΘΝΝΝΩΩΩΝΝΝ   ΚΚΚΑΑΑΙΙΙ   ΕΕΕΥΥΥΡΡΡΩΩΩΠΠΠΑΑΑΙΙΙΚΚΚΩΩΩΝΝΝ   ΘΘΘΕΕΕΜΜΜΑΑΑΤΤΤΩΩΩΝΝΝ      

&&&   ΑΑΑΝΝΝΑΑΑΠΠΠΤΤΤΥΥΥΞΞΞΙΙΙΑΑΑΚΚΚΟΟΟΥΥΥ   ΣΣΣΧΧΧΕΕΕΔΔΔΙΙΙΑΑΑΣΣΣΜΜΜΟΟΟΥΥΥ   

ΤΤΤΗΗΗΣΣΣ   ΤΤΤΟΟΟΠΠΠΙΙΙΚΚΚΗΗΗΣΣΣ   ΑΑΑΥΥΥΤΤΤΟΟΟΔΔΔΙΙΙΟΟΟΙΙΙΚΚΚΗΗΗΣΣΣΗΗΗΣΣΣ                                                                                 

 

Τεύχος 44                 Έτος 4ο           Φεβρουάριος  2014    
   



 
2 

ΔΕΛΤΙΟ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ & 

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

   

   

  2/2014       Τεύχος 44       

2       

της Τσεχίας μέχρι τις χελώνες των υγροτόπων της 

Πολωνίας και τα δελφίνια στα ανοικτά των ακτών 

της Ισπανίας. Εκτός από την προστασία της 

φύσης, το δίκτυο παρέχει επίσης πολλά οφέλη για 

την κοινωνία και την οικονομία.  

Οι Ευρωπαίοι δίνουν μεγάλη σημασία στη 

διαφύλαξη του φυσικού περιβάλλοντος, αλλά λίγοι 

γνωρίζουν το δίκτυο Natura 2000. Σύμφωνα με 

πρόσφατη έρευνα του Ευρωβαρόμετρου, εννέα 

στους δέκα Ευρωπαίους θεωρούν ότι η μείωση του 

αριθμού των φυσικών ενδιαιτημάτων και η 

εξαφάνιση ή ο κίνδυνος εξαφάνισης ορισμένων 

ζώων και φυτών είναι σοβαρά προβλήματα. Οι 

περισσότεροι πολίτες θεωρούν ότι οι δράσεις 

προστασίας της φύσης παίζουν σημαντικό ρόλο 

στην πρόληψη της καταστροφής πολύτιμων 

εκτάσεων στη ξηρά και τη θάλασσα (99% έως 83% 

των ερωτηθέντων ανάλογα με το κράτος μέλος). 

Όμως, μόνον το 27% των ερωτηθέντων είχαν 

ακούσει για το Natura 2000. Το νέο ετήσιο βραβείο 

θεσπίστηκε για να καλύψει αυτό το κενό 

ενημέρωσης του κοινού, προβάλλοντας τον πλούτο 

των περιοχών του Natura 2000 και 

αναγνωρίζοντας την αριστεία σε ένα ευρύ φάσμα 

δραστηριοτήτων. Κάθε χρόνο θα απονέμονται 

πέντε βραβεία σε διάφορους τομείς: επικοινωνία, 

μέτρα διαφύλαξης του περιβάλλοντος, 

κοινωνικοοικονομικά οφέλη, συμβιβασμός 

συμφερόντων/αντιλήψεων, δικτύωση και 

διασυνοριακή συνεργασία. Αιτήσεις γίνονται 

δεκτές από οποιονδήποτε φορέα συμμετέχει άμεσα 

στο Natura 2000 (δημόσιες και τοπικές αρχές, 

επιχειρήσεις, ΜΚΟ, γαιοκτήμονες, εκπαιδευτικά 

ιδρύματα και ιδιώτες).  

Προθεσμία: 18 Φεβρουαρίου 

Πληροφορίες:  

http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000

/awards/ 

 

 

  
 

 
 

Οι υποψήφιοι φορείς θα πρέπει να επιδείξουν 

εμπειρία μεταφοράς τεχνογνωσίας σε άλλους 

οργανισμούς ή υιοθέτησης βέλτιστων πρακτικών 

από άλλες οργανώσεις. Οι νικητές των 

βραβείων θα κληθούν να παρουσιάσουν τις 

δράσεις τους στο Ευρωπαϊκό Συνέδριο για τη 

Διαχείριση της Κινητικότητας στη Φλωρεντία τον 

προσεχή Μάϊο. 

Προθεσμία: 15 Φεβρουαρίου 

Πληροφορίες:  

Ιστοσελίδα EPOMM: 

http://www.epomm.eu/index.php?id=2697 

2.Ευρωπαϊκό Βραβείο Natura 2000 για τη 

Βιοποικιλότητα της Ευρώπης 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εγκαινιάζει το βραβείο 

Natura 2000 που σκοπό έχει να αναγνωρίσει την 

αριστεία όσον αφορά τις βέλτιστες πρακτικές 

διαφύλαξης του φυσικού περιβάλλοντος στην 

Ευρώπη. Το Natura 2000 είναι ένα δίκτυο 

προστατευόμενων περιοχών μεγάλης 

βιοποικιλότητας, το οποίο καλύπτει περίπου το 

20% του εδάφους της ΕΕ και διαθέτει πλούσια 

χλωρίδα και πανίδα: από τα ορεινά δάση  οξιάς  

 

 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-1018_en.htm
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Προσκλήσεις-Προκηρύξεις 
 

 

 
 

 

Μικρά Νησιά - Οινούσσες - Παράταση 

 

Yποδομές και υπηρεσίες στα μικρά νησιά της 

Περιφέρειας Βορ.Αιγαίου με πληθυσμό μικρότερο 

των 5.000 κατοίκων. 

Οι προτάσεις που θα υποβληθούν θα αφορούν 

έργα Α’ Προτεραιότητας των Επιχειρησιακών 

Σχεδίων όπως αυτά έχουν εγκριθεί. 

Είναι δυνατόν η ΕΔΑ Περιφέρειας Βορείου 

Αιγαίου να προχωρήσει σε αξιολόγηση και 

ένταξη έργων και Β’προτεραιότητας όπως αυτά 

έχουν αποτυπωθεί στον πίνακα εγκεκριμένων 

έργων/δράσεων της με Α.Π. 921/1.3.2012 

απόφασης του Περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου 

περί έγκρισης προτάσεων έργων της 

Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου στο πλαίσιο του 

κωδικού 83. Στο πλαίσιο της παρούσας 

πρόσκλησης μπορούν να χρηματοδοτηθούν και 

μελέτες ωρίμανσης των κατασκευαστικών έργων 

οι οποίες είναι αναγκαίες για τα έργα και 

εμπίπτουν στην περίοδο επιλεξιμότητας του 

ΕΣΠΑ με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι θα 

οδηγήσουν σε ολοκληρωμένα και λειτουργικά 

έργα τα οποία και θα υλοποιηθούν εντός της 

περιόδου επιλεξιμότητας της τρέχουσας 

προγραμματικής περιόδου. 

 

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ "Κρήτης και 

Νήσων Αιγαίου" 

Περιοχή εφαρμογής: Νομός Χίου-Δήμος 

Οινουσσών 

Προϋπολογισμός: 2.000.000€ 

Προθεσμία: 28/2/2014 

Πληροφορίες: 

http://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.asp

x?item=2461 
 

 

 

 

Μικρά Νησιά - Ψαρά - Παράταση 

Yποδομές και υπηρεσίες στα μικρά νησιά της 

Περιφέρειας Βορ.Αιγαίου με πληθυσμό μικρότερο 

των 5.000 κατοίκων. 

Οι προτάσεις που θα υποβληθούν θα αφορούν 

έργα Α’ Προτεραιότητας των Επιχειρησιακών 

Σχεδίων όπως αυτά έχουν εγκριθεί. 

Είναι δυνατόν η ΕΔΑ Περιφέρειας Βορείου 

Αιγαίου να προχωρήσει σε αξιολόγηση και 

ένταξη έργων και Β’προτεραιότητας όπως αυτά 

έχουν αποτυπωθεί στον πίνακα εγκεκριμένων 

έργων/δράσεων της με Α.Π. 921/1.3.2012 

απόφασης του Περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου 

περί έγκρισης προτάσεων έργων της 

Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου στο πλαίσιο του 

κωδικού 83. Στο πλαίσιο της παρούσας 

πρόσκλησης μπορούν να χρηματοδοτηθούν και 

μελέτες ωρίμανσης των κατασκευαστικών έργων 

οι οποίες είναι αναγκαίες για τα έργα και 

εμπίπτουν στην περίοδο επιλεξιμότητας του 

ΕΣΠΑ με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι θα 

οδηγήσουν σε ολοκληρωμένα και λειτουργικά 

έργα τα οποία και θα υλοποιηθούν εντός της 

περιόδου επιλεξιμότητας της τρέχουσας 

προγραμματικής περιόδου. 

 

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ "Κρήτης και 

Νήσων Αιγαίου" 

Περιοχή εφαρμογής: Νομός Χίου-Δήμος Ψαρών 

Προϋπολογισμός: 1.000.000€ 

Προθεσμία: 28/2/2014 

Πληροφορίες: 

http://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.asp

x?item=2456 
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http://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=2456
http://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=2456
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Τα οφέλη του Επιχειρησιακού 

Σχεδιασμού για την Τοπική 

Αυτοδιοίκηση- 

Το παράδειγμα του Δήμου Καστοριάς 

 

O Δήμος Καστοριάς αποτελεί έναν από τους 325 

δήμους της χώρας που σε πείσμα των καιρών με 

συστηματική μεθοδολογία σχεδιάζει μόνος του, 

χωρίς ανάθεση σε εξωτερικούς συμβούλους, το 

επιχειρησιακό του πρόγραμμα εμπλέκοντας το 

ανθρώπινο δυναμικό των υπηρεσιών του.  

Σημαντική κατάκτηση του εν λόγω Δήμου 

αποτελεί το γεγονός ότι οι τροποποιήσεις του 

Ετησίου Προγράμματος Δράσης, του Τεχνικού 

Προγράμματος και του  Προϋπολογισμού, έχουν 

περιορισθεί κατά πολύ, λόγω του εκ του 

προοιμίου, ορθού  και εμπεριστατωμένου 

προγραμματισμού. Κατά το παρελθόν, οι 

αλλεπάλληλες τροποποιήσεις που λάμβαναν 

χώρα κατά τη διάρκεια της δημοτικής περιόδου 

καθιστούσαν το τελικό αποτέλεσμα παντελώς 

διαφορετικό από τον αρχικό σχεδιασμό. Οι 

τροποποιήσεις αποτελούσαν κατά κύριο λόγο 

εισηγήσεις  των αιρετών, ερήμην των 

υπηρεσιών, με αποτέλεσμα οι υπηρεσίες να 

αγνοούν και να μη δύνανται να ανταπεξέλθουν 

στις ανειλημμένες υποχρεώσεις ενώ δεν 

λαμβανόταν ιδιαίτερη μέριμνα για την εκ των 

προτέρων εξεύρεση πηγών χρηματοδότησης.  

Σήμερα ο Δήμος έχει πλέον καταφέρει μέσα από 

την καθιέρωση της λογικής του επιχειρησιακού 

σχεδιασμού η τροποποίηση του Ε.Π.Δ να 

προκύπτει από εισηγήσεις υπηρεσιών και 

αιρετών που επεξεργάζεται η Δ/νση 

Προγραμματισμού και η οποία  κατευθύνει ανα- 
 

λόγως. Ο εν λόγω Δήμος φαίνεται ότι έχει 

καταφέρει να θέσει τις βάσεις και να 

διαμορφώσει τις κατάλληλες συνθήκες για την 

επίτευξη ενός ολοκληρωμένου προγραμματισμού, 

κάτι που προσδοκάται ότι θα επιτευχθεί και στους 

υπόλοιπους ΟΤΑ της χώρας. Σημαντικές 

κατακτήσεις του Δήμου Καστοριάς στο πλαίσιο 

του επιχειρησιακού σχεδιασμού μπορεί να 

θεωρηθούν oι  παρακάτω: 

(α) Η Δνση Προγραμματισμού έχει πλέον 

καθιερωθεί ως υπηρεσία συντονισμού και 

ενδιάμεση υποστηρικτική μονάδα μεταξύ των 

υπηρεσιών και των αιρετών οργάνων του Δήμου. 

Διαθέτει σφαιρική εικόνα των αρμοδιοτήτων των 

υπηρεσιών και των νομικών προσώπων του.  

(β) Ο Δήμος διαθέτει υπηρεσίες με ενεργό και 

δυναμικό ρόλο, οι οποίες  υποβάλλουν προτάσεις 

για μακρόπνοο σχεδιασμό. Για την καλύτερη 

στελέχωσή τους ο Δήμος προχώρησε σε 

επανατοποθέτηση του προσωπικού.   

(γ) Εισήχθησαν δείκτες αξιολόγησης, επίτευξης 

των στόχων και μέτρησης των επιδόσεων. 

Το επιχειρησιακό πρόγραμμα του Δήμου 

Καστοριάς βρίσκεται στο δεύτερο έτος της 

εκτέλεσης του και συνιστά επιτυχία το γεγονός ότι 

έχει ήδη επιτευχθεί η υλοποίησή του σε πολύ 

μεγάλο βαθμό.  
 

 
Πληροφορίες: 

Δήμος Καστοριάς 

Δ/νση Προγραμματισμού  

(Υπόψιν κας Ρ. Γκέρατς) 

Ιστοσελίδα:http://www.kastoriacity.gr/files/126/ 

program/epixirisiako 

Ε-mail: rebgerats@yahoo.com, info@kastoriacity.gr 
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β) Φροντιστές Αδέσποτων και μη, μικρών Ζώων 

(15 άνεργοι/2 κοινωνικές επιχειρήσεις). 

γ) Επεξεργασία Υπολειμμάτων Φυτικής 

Προέλευσης (15 άνεργοι/2 κοινωνικές 

επιχειρήσεις). 

δ) Φύλαξη Κοινόχρηστων Χώρων και 

Εγκαταστάσεων (20 άνεργοι / 2 κοινωνικές 

επιχειρήσεις και 2 ΝΘΕ ή απόκτηση εργασιακής 

εμπειρίας). 

Οι ωφελούμενοι θα υποστηριχθούν για τη 

δημιουργία 9 κοινωνικών επιχειρήσεων μέσω 

ενός πλέγματος επιμέρους δράσεων, που 

περιλαμβάνουν:  

 Δικτύωση των ωφελούμενων με 

επιχειρήσεις της περιοχής. 

 Κατάρτιση ωφελούμενων. 

 Συμβουλευτική υποστήριξη των 

ωφελούμενων 

 Εκπόνηση επιχειρηματικών σχεδίων για 

τη σύσταση νέων επιχειρήσεων και 

συμβουλευτική υποστήριξη των 

ιδρυθεισών επιχειρήσεων κατά τα πρώτα 

στάδια της λειτουργίας τους. 

  Συμβουλευτική υποστήριξη των νεο-

ιδρυθεισών επιχειρήσεων 

 

Πληροφορίες: 

ΕΟΕΣ Εύξεινη Πόλη 

Θεσσαλίας 60, Τ.Κ.13671 Αχαρνές  

Τηλ: 2102406732 

Ιστοσελίδα: 

http://www.efxini.gr/index.php?page=newsview&la
=1&news_id=382 

5      

Το Βήμα των Ε.Ο.Ε.Σ. 
 

 

Ε.Ο.Ε.Σ. Εύξεινη Πόλη:  

Απασχόληση και δημιουργία Κοινωνικών 

Επιχειρήσεων στο Δήμο Αχαρνών 
 

Με συνονιστή-εταίρο τον ΕΟΕΣ ‘Εύξεινη Πόλη’, η 

Αναπτυξιακή Σύμπραξη Αχαρνείς προχωρά στην 

υλοποίηση της πράξης με τίτλο «Συμβολή στην 

Απασχόληση» στο πλαίσιο της δράσης «Τοπικά 

Σχέδια για την Απασχόληση προσαρμοσμένων  

στις ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας» 

του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού». 

Μέσω της υλοποίησης της Πράξης επιδιώκεται η 

προώθηση στην απασχόληση 70 ανέργων που 

κατοικούν στο Δήμο Αχαρνών και οι οποίοι θα 

δημιουργήσουν κοινωνικές επιχειρήσεις στους 

τομείς: 

α) Συντηρητές Τεχνικών Εγκαταστάσεων (20 

άνεργοι/3 κοινωνικές επιχειρήσεις). 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://portal.cor.europa.eu/egtc/
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Σε όλες τις χώρες – εταίρους, την ομάδα στόχο 

αποτελούν μειονεκτούσες ομάδες των γυναικών 

όπως: οι γυναίκες με μακροχρόνια ανεργία, οι 

αρχηγοί μονογονεϊκών οικογενειών, γυναίκες με 

προστατευόμενα μέλη ΑμΕΑ ή υπερήλικα άτομα 

στις οικογένειές τους και άλλες γυναίκες που 

απειλούνται ή αντιμετωπίζουν ήδη τον κοινωνικό 

αποκλεισμό. Το πρόγραμμα θα ανιχνεύσει τις 

προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες από 

διαφορετικά εθνικά περιβάλλοντα και ειδικά 

τοπικά προβλήματα και θα προτείνει λύσεις με 

καινοτόμες μεθόδους και πρακτικές. 

Η έναρξη του προγράμματος πραγματοποιήθηκε 

με την πρώτη συνάντηση των εταίρων,  που έγινε 

στην Κρακοβία της Πολωνίας από 21 έως και 23 

Οκτωβρίου 2013, με συγκεκριμένη θεματική 

ατζέντα που περιελάμβανε την παρουσίαση και 

γνωριμία των εταίρων, το πλάνο εργασιών, το 

χρονοδιάγραμμα δράσης του προγράμματος και 

την ανάθεση αρμοδιοτήτων σε κάθε εταίρο, με 

βάση την επίτευξη των στόχων που έχουν τεθεί. 

Το ΚΕΚΠΑΠ εκπροσώπησαν δύο Κοινωνικοί 

Επιστήμονες, οι κ.κ. Ειρήνη Καρανικόλα και 

Μαριάννα Μονοκρούσου που ανήκουν στο 

ανθρώπινο δυναμικό του και έχουν την ευθύνη 

ολοκλήρωσης των δράσεων του προγράμματος. 

 

Πληροφορίες: 

Δήμος Πυλαίας-Χορτιάτη 

ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ                        

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ  

Αποστόλου Σαμανίδη 21, 

Τ.Κ.: 552 36 Πανόραμα, Θεσσαλονίκη 

Ιστοσελίδα: http://www.pilea-

hortiatis.gr/web/guest/home 

 

 
Ευρωπαϊκά Προγράμματα  

 

Πρωτοβουλίες Ελληνικών ΟΤΑ 
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Δήμος Πυλαίας-Χορτιάτη:  

Κοινωνική Επιχειρηματικότητα Γυναικών 

 (Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα ‘Δια Βίου 

Μάθηση, 2007 -2013’) 

 

Το Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης 

και Παιδείας (ΚΕΚΠΑΠ) του Δήμου Πυλαίας – 

Χορτιάτη» υλοποιεί το διακρατικό έργο με τίτλο 

“Social Entrepreneurship As a Women way to the 

Active Citizenship” με στόχο την ανάπτυξη και 

ανταλλαγή μεθοδολογίας της Κοινωνικής 

Επιχειρηματικότητας των γυναικών του δήμου. 

Στο έργο, που εντάσσεται στο πλαίσιο του 

ευρωπαϊκού προγράμματος ‘Δια Βίου Μάθηση– 

Grundtvig’,  συμμετέχουν πέντε ερευνητικοί, 

επιχειρηματικοί και κοινωνικοί φορείς: “Fundacja 

Wspierania Rozwoju Innowacji i Kreatywności 

"InnCrea" (Κρακοβία, Πολωνία), Istituto 

Comprensivo Renato Guttuso” (Σικελία, Ιταλία), 

Association Promozione Donna” (Τορίνο, Ιταλία), 

“Fundatia Ronal S. Lauder” (Βουκουρέστι, Ρουμανία), 

Europos Socialinio Verslumo Ugdymo ir inovatyvių 

Studijų Instituto” (Βίνιους, Λιθουανία). 

Το πρόγραμμα πραγματεύεται το θέμα της 

ανάπτυξης της Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας 

για την ενίσχυση της ενεργού δράσης και 

συμμετοχής των γυναικών μέσα από κοινωνικά 

επιχειρηματικά εργαλεία. 

  

 
 

6       
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2. Περιφέρεια Ηπείρου:  

Εθελοντές για την Απασχόληση 

 (Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής 

Συνεργασίας INTERREG IVC) 

 

Στην πόλη Coevorden της Ολλανδίας 

πραγματοποιήθηκε πρόσφατα, με τη συμμετοχή 

εκπροσώπων της Περιφέρειας Ηπείρου, 

συνάντηση των εταίρων και σύσκεψη της 

επιτροπής παρακολούθησης του ευρωπαϊκού 

έργου «VOLUNTEERS FOR EUROPEAN EMPLOYMENT-

VERSO», το οποίο συγχρηματοδοτείται από το 

Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης 

μέσω του Προγράμματος INTERREG IVC. Το VERSO 

(εθελοντές για την ευρωπαϊκή απασχόληση) είναι 

ένα έργο που χαρακτηρίζεται από την ανάπτυξη 

και ανταλλαγή γνώσεων σε ευρωπαϊκό επίπεδο. 

Το VERSO επιδιώκει να βελτιώσει την ποιότητα 

ζωής των ανθρώπων μέσω της μάθησης και της 

ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών, οι οποίες 

είναι εστιασμένες στην εθελοντική εργασία. 

Απώτερος στόχος είναι η βελτίωση της 

ευρωπαϊκής απασχόλησης. Τέσσερα ερευνητικά 

ιδρύματα και οκτώ περιφερειακές αρχές από 

οκτώ διαφορετικές ευρωπαϊκές χώρες 

συμμετέχουν στο πρόγραμμα. 

Στη συνάντηση οι συμμετέχοντες πραγματοποί-

ησαν επισκέψεις μελέτης, όπου είχαν την 

ευκαιρία να παρακολουθήσουν τις καλές 

πρακτικές εθελοντισμού «ΗUMANITAS” και 

“HOMESTART FAMILY CARE”, όπως εφαρμόζονται 

στην πράξη από τους Ολλανδούς εταίρους του 

προγράμματος. 

 

 

 

Το έργο VERSO θα συνεισφέρει στην ανταλλαγή 

πληροφοριών, γνώσεων και καλών πρακτικών, 

με απώτερο στόχο τη δημιουργία και τη 

διάδοση ενός καταλόγου «ευρωπαϊκής καλής 

πρακτικής» (θα συμπεριλαμβάνει κοστολογη-

μένες προτάσεις), ο οποίος θα επιτρέψει στις 

δημόσιες αρχές να επιλέξουν και να 

καθιερώσουν βέλτιστες πρακτικές κατάλληλες 

στις ιδιαίτερες ανάγκες τους και στο προφίλ 

τους. Προκειμένου να επιτευχθεί η 

αποτελεσματική διάδοση και ενσωμάτωση των 

οδηγιών και των καλών πρακτικών στις 

πολιτικές των περιφερειακών αρχών θα 

υλοποιηθούν μια σειρά από δράσεις. 

Χαρακτηριστικά αναφέρονται η οργάνωση 

συναντήσεων, σεμιναρίων και διαβουλεύσεων 

με τις περιφερειακές αρχές οι οποίες θα 

ανταλλάξουν απόψεις και πολιτικές. 

Οι δράσεις της Περιφέρειας αφορούν δράσεις 

δημοσιότητας και συνεισφορά στη χάραξη 

πολιτικής για την απασχόληση στο αντικείμενο 

του έργου. Εκτός από την Περιφέρεια Ηπείρου, 

στο εταιρικό σχήμα του έργου συμμετέχει και 

το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων μαζί με τοπικές 

αρχές και άλλα πανεπιστημιακά ιδρύματα από 

τη Δανία, την Ισπανία, την Ουγγαρία, τη 

Γερμανία, το Ηνωμένο Βασίλειο, την Ολλανδία 

και τη Βουλγαρία. 

Πληροφορίες:  

Περιφέρεια Ηπείρου (Υπεύθυνη έργου: κα Ελένη 

Καλαμπόκα, τηλ: 26510 34054) 

Ιστοσελίδα έργου: http://www.versonet.eu 
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Βέλτιστες Πρακτικές 

Ευρωπαϊκών & Διεθνών 

Έργων 
 

Αλμερία: Η Πόλη του Λευκού Χρυσού 

 

Οι Φοίνικες ήταν από τους πρώτους για να το 

εκτιμήσουν. Το μάρμαρο Macael, συγκριτικά με το 

μάρμαρο Carrare, έχει αποφέρει στην επαρχία της 

Αλμερία των 6.200 κατοίκων το όνομα, της 

«πόλης του λευκού χρυσού ".  Το μάρμαρο Macael 

βρίσκεται στην καρδιά μιας περιφέρειας 300 

τ.χλμ. με 23.000 κατοίκους, με την υψηλότερη 

πυκνότητα μικρών επιχειρήσεων στην 

Ανδαλουσία, με 300 επιχειρήσεις που 

ειδικεύονται στη διακοσμητική λιθοδομή, 

παρέχοντας άμεση απασχόληση σε 5.400 άτομα. 

Αυτή η ακμάζουσα βιομηχανική περιοχή κατάφερε 

να επιβιώσει αρκετές κρίσεις στις δεκαετίες του 

’80 και του ’90, βρίσκοντας πάντοτε καινοτόμους 

τρόπους για την ανανέωσή της. Η προστασία του 

περιβάλλοντος προστέθηκε στους παράγοντες 

που περιορίζουν τη μελλοντική επέκταση του 

κλάδου.  

Σε αυτό το πλαίσιο, δημιουργήθηκε το 

Ανδαλουσιανό Τεχνολογικό Κέντρο Λίθου (CTAP) με 

τη στήριξη από το ΕΤΠΑ (2.552.533€) με σκοπό να 

προικισθεί ο παραδοσιακός τομέας του  λίθου με 

το πνεύμα της έρευνας και της καινοτομίας για 

τη διατήρηση της ανταγωνιστικότητάς  του σε 

μια από τις σημαντικότερες βιομηχανίες της 

ανδαλουσιανής οικονομίας.  

 

 

 

 

 

Το Κέντρο συνεργάζεται στενά με επιχειρήσεις, 

παρέχοντας στους εργαζόμενους στον τομέα του 

λίθου σύγχρονες τεχνολογικές εφαρμογές, 

προωθώντας παράλληλα την ανδαλουσιανή 

κληρονομιά της χειροτεχνίας στις νέες αγορές. Οι 

δράσεις του Κέντρου αφορούν εργαστηριακές 

δοκιμές μέχρι και την ανάπτυξη ποιοτικών 

προγραμμάτων και πιστοποίησης μιας σειράς 

υπηρεσιών σύμφωνα με ένα σχέδιο πέντε 

σημείων: σχεδιασμός, προώθηση, τεχνολογική 

ανάπτυξη, κατάρτιση και σεβασμός του 

περιβάλλοντος. Περαιτέρω, το Κέντρο διαθέτει 

Παρατηρητήριο Φυσικού Λίθου και μια σχολή 

βιομηχανικής μηχανικής και προώθησης 

προϊόντων λίθου σε συνεργασία με τον 

Πανεπιστήμιο της Αλμέιρα.  

Τα τελευταία χρόνια έχει προχωρήσει στην 

υλοποίηση διαφόρων έργων, όπως ο μηχανικός 

χαρακτηρισμός λίθινων στηλών, η κατεργασία 

λίθου με τη χρήση υψηλής πίεσης νερού, η 

αντιγραφή κομματιών μαρμάρου, η αξιοποίηση 

υπόγειων μεταλλείων, η δειγματοληπτική 

εξυπηρέτηση αρχιτεκτόνων και διακοσμητών, η 

συμμετοχή σε διεθνείς διαγωνισμούς και η 

δημιουργία μιας ιστοσελίδας για το ανθρώπινο 

δυναμικό που απασχολείται στον ανωτέρω 

τομέα.  

 

Πληροφορίες: 

Centro Tecnológico Andaluz de la Piedra (CTAP) 

Ctra. Olula-Macael, Km. 1,7 

E-04867, Macael (Almería) 

España 
Ιστοσελίδα: http://www.ctap.es/index.php/es/ 
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Εκδηλώσεις 
Συνέδρια (Διεθνή και Ευρωπαϊκά) 

 

11ο Συμπόσιο για το Αστικό Περιβάλλον 

(Ατλάντα, 2-6 Φεβρουαρίου) 

 

Η Αμερικανική Μετεωρολογική Εταιρεία διοργανώνει 

το 11ο συμπόσιο με θέμα τα ακραία καιρικά 

φαινόμενα και το δομημένο περιβάλλον. Η 

αλληλόδραση των ενεργειακών, υδάτινων, 

υγειονομικών, μεταφορικών και κοινωνικών 

υποδομών του δομημένου αστικού περιβάλλοντος με 

το φυσικό περιβάλλον προσδιορίζει σε σημαντικό 

βαθμό την ποιότητα ζωής. Σε αυτό το πλαίσιο, το 

συμπόσιο θα εξετάσει τις συνέπειες της κλιματικής 

αλλαγής στο αστικό περιβάλλον, την αειφορία της 

αστικής ανάπτυξης, το χωροταξικό σχεδιασμό κτλ. 

Πληροφορίες: 

http://annual.ametsoc.org/2014/index.cfm/programs

-and-events/conferences-and-symposia/11th-

symposium-on-the-urban-environment/  

 

5η Σύνοδος του Παγκόσμιου Δικτύου C40 

(Γιοχάνεσμπουργκ, 4-6 Φεβρουαρίου) 

 

Με θέμα τη δημιουργία ανθεκτικών και βιώσιμων 

μεγαλουπόλεων, η 5η σύνοδος του παγκόσμιου 

δικτύου πόλεων για τη μείωση των εκπομπών του 

θερμοκηπίου και περιορισμού των κλιματικών 

κινδύνων θα εξετάσει ζητήματα όπως, τις 

προσαρμόσιμες και ανθεκτικές πόλεις, τη δημιουρ- 

 

Πληροφορίες: 

http://internationaldisasterconference.com/http://ww

w.icfee.org/  

 

γία βιώσιμων πόλεων και την κοινωνικο-

οικονομική ανάπτυξη των αναδυόμενων μεγα-

πόλεων. 

Πληροφορίες: 

http://c40summitjohannesburg.org/ 

 

Συνέδριο φορέων για την Ευρωπαϊκή 

Στρατηγική της Περιφέρειας  

Αδριατικής & Ιονίου 

(Αθήνα, 6-7 Φεβρουαρίου) 

 

Η ολοκλήρωση της διαβούλευσης των 

εμπλεκόμενων φορέων που θα σφραγίσει τη 

διαμόρφωση της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για 

την νέα Μακρο-περιφέρεια Αδριατικής & Ιονίου 

(EUSAIR) με την παρουσίαση των αποτελεσμάτων 

της, θα λάβει χώρα στο συνέδριο που 

διοργανώνεται στην Αθήνα, στο πλαίσιο της 

Ελληνικής Προεδρίας του Συμβουλίου της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το Συνέδριο αυτό 

διοργανώνεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή 

και την Ελληνική Προεδρία, με τη συμμετοχή και 

συγχρηματοδότηση του Υπουργείου Ανάπτυξης 

και Ανταγωνιστικότητας. 

Πληροφορίες: 

http://adriatic-ionian-

conference.onetec.eu/register.asp 

Συνάντηση Διαβούλευσης για την 

Πολυεπίπεδη Διακυβέρνηση και τη 

Στρατηγική της ΕΕ για την 

Βιοποικιλότητα 2020 

(Βρυξέλλες, 13 Φεβρουαρίου) 

 

Η Επιτροπή των Περιφερειών, κατόπιν 

αιτήματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, καταρτί-  
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Ετήσια Συνάντηση 

της Πλατφόρμας των ΕΟΕΣ 

 (Βρυξέλλες, 18 Φεβρουαρίου) 
 

Η Επιτροπή των Περιφερειών θα φιλοξενήσει 

την ετήσια συνάντηση της Πλατφόρμας των 

ΕΟΕΣ, στο περιθώριο του φόρουμ για τις Πόλεις 

του Αύριο. 

Κεντρικό θέμα συζήτησης θα είναι ο ρόλος των 

ΕΟΕΣ στην υλοποίηση της στρατηγικής ΕΕ2020. 

Πληροφορίες: 

 https://portal.cor.europa.eu/egtc/en-

US/Pages/welcome.aspx 

 

Παγκόσμιες Ημέρες Αειφόρου Ενέργειας 

(Βελς, 26-28 Φεβρουαρίου) 

 

Ένα από τα μεγαλύτερα συνέδρια σε 

πανευρωπαϊκό επίπεδο, στον τομέα της 

ενέργειας,   πραγματοποιείται   στην   Αυστρία,  

 

συμβάλλοντας στη μεγαλύτερη ευαισθητοποίηση 

για την πράσινη ενέργεια και την ενεργειακή 

αποδοτικότητα.  

Πληροφορίες:  

http://www.wsed.at/en/world-sustainable-energy-
days/ 

 

ζει σχέδιο  γνωμοδότησης  με  θέμα  την 

Πολυεπίπεδη Διακυβέρνηση στην προώθηση της 

Στρατηγικής της ΕΕ 2020 για την Βιοποικιλότητα 

2020 και  προς τούτο καλεί εκπροσώπους των 

τοπικών και περιφερειακών αρχών και άλλων 

φορέων για ανταλλαγή απόψεων. 

Πληροφορίες: 

http://cor.europa.eu/en/events/Pages/Stakeholder-

consultation---Ms-Kadri-Tillemann---

biodiversity.aspx  

 

  Οι Πόλεις του Αύριο:  

Επενδύοντας στην Ευρώπη 

(Βρυξέλλες,17-18 Φεβρουαρίου) 

 

Καθώς πληθαίνουν οι εκκλήσεις για τη σύνταξη 

ενός Αστικού Θεματολογίου της ΕΕ, η Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή διοργανώνει φόρουμ και μια σειρά 

εκδηλώσεων για να συζητήσει με τα κράτη-μέλη 

τον τρόπο συνεργασίας τους με τα θεσμικά 

όργανα της ΕΕ για να διασφαλιστεί ότι οι πόλεις 

θα διαδραματίζουν πλήρως το ρόλο τους για την 

ευρωπαϊκή ανάπτυξη. 

  

Πληροφορίες: 

http://ec.europa.eu/regional_policy/conferences/urb

an2014/index_en.cfm 
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Ευρωπαϊκά Θέματα 
 

Οι Προτεραιότητες της Ελληνικής 

Προεδρίας 
 

Η Ελλάδα ανέλαβε την Προεδρία του Συμβουλίου 

της Ε.Ε. από την 1η Ιανουαρίου τ.ε., για τους 

επόμενους έξι μήνες. Στις βασικές 

προτεραιότητες της Ελληνικής Προεδρίας 

περιλαμβάνονται η αποτελεσματική εφαρμογή 

του Συμφώνου Ανάπτυξης και Απασχόλησης, η 

εμβάθυνση της Οικονομικής και Νομισματικής 

Ένωσης, η αντιμετώπιση της παράνομης 

μετανάστευσης, καθώς και η προώθηση της 

θαλάσσιας πολιτικής της Ε.Ε.. Επιπλέον, η νέα 

προεδρία θα αναλάβει πρωτοβουλίες 

προκειμένου να συμβάλλει στην επίτευξη της 

Διατλαντικής Εμπορικής και Επενδυτικής 

Συμφωνίας (TTIP).  

Οι βασικές αρχές που θα κατευθύνουν το έργο 

της Προεδρίας μπορούν να συνοψισθούν ως 

ακολούθως: 

 Ενίσχυση της εμπλοκής της κοινωνίας 

και των πολιτών με την Ευρωπαϊκή 

Ένωση, μέσω πολιτικών και δράσεων 

που να ανταποκρίνονται στα καθημερινά 

προβλήματα, τις ανησυχίες και 

ανασφάλειες αυτών. Οι προσπάθειες της 

Προεδρίας θα εστιάσουν στους τομείς 

της οικονομικής ανάκαμψης, της 

απασχόλησης, της συνοχής, της 

κινητικότητας των πολιτών, καθώς και 

της ασφάλειας της Ένωσης, τόσο 

εσωτερικής όσο και εξωτερικής. 

Απώτερος στόχος είναι η μετεξέλιξη της 

Ένωσης σε μια κοινότητα κοινών αξιών 

και «κοινού πεπρωμένου» για όλους τους 

πολίτες της, διαφυλάσσοντας 

ταυτόχρονα και ενισχύοντας το 

ευρωπαϊκό οικονομικό και κοινωνικό 

μοντέλο. 

 Ενίσχυση της δημοκρατικής 

νομιμοποίησης και λογοδοσίας της ΕΕ και 

των δεσμών συλλογικότητας και αλλη- 
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λεγγύης μεταξύ των κρατών-μελών, 

καθώς και βαθμιαία οικοδόμηση της 

Ευρωπαϊκής δημοκρατίας και διεύρυνση 

των δικαιωμάτων των πολιτών. 

 Εμβάθυνση της Ένωσης, και ειδικά της 

ΟΝΕ, μέσω της προώθησης πολιτικών και 

δράσεων για την αποκατάσταση των 

κατασκευαστικών ελλειμμάτων στην 

αρχιτεκτονική της Ευρωζώνης, οι οποίες 

αποκαλύφθηκαν από την πρόσφατη 

κρίση. Σε αυτό το πλαίσιο, στόχος 

παραμένει η διατήρηση της ακεραιότητας 

του κοινού νομίσματος, σε στέρεη και 

βιώσιμη βάση, καθώς και η διαφύλαξη 

της χρηματοοικονομικής σταθερότητας. Η 

εμβάθυνση της ΟΝΕ θα λάβει χώρα με 

πλήρη σεβασμό προς την Ενιαία Αγορά, 

μέσω μιας διαδικασίας ανοικτής σε όλα 

τα μη-μέλη της Ευρωζώνης. 

Πληροφορίες: 
http://gr2014.eu/ 

Θεσσαλονίκη: Ευρωπαϊκή Πρωτεύουσα 

Νεολαίας για το 2014 

Ευρωπαϊκή Πρωτεύουσα Νεολαίας για το 2014 

είναι επίσημα από 1η Ιανουαρίου τ.ε. η 

Θεσσαλονίκη. Ο θεσμός των πρωτευουσών 

νεολαίας συνδέεται με την προσπάθεια της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης να προωθήσει τη 

συμμετοχικότητα των νέων στην ευρωπαϊκή 

πολιτική και διαδικασία λήψης αποφάσεων της 

ΕΕ. Για το 2014 η Θεσσαλονίκη θα είναι η 

Ευρωπαϊκή Πρωτεύουσα Νέων, με το Δήμο 

Θεσσαλονίκης να έχει προγραμματίσει πληθώρα 

εκδηλώσεων που θα συνδέονται με την εμπλοκή 

των  νέων  στα  κοινά  καθώς  και  πολιτιστικές  
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7. Urban Green Stories: 

Πράσινη ανάπτυξη – Περιβάλλον: Ιδέες για τη 

βελτίωση της ποιότητας στην πόλη, την 

κλιματική αλλαγή και την πράσινη ανάπτυξη.  

8. World Stories: 

Εξωστρέφεια-Νεανικός Τουρισμός.  Προβάλλεται 

η πόλη και ο θεσμός της Ευρωπαϊκής 

Πρωτεύουσας Νεολαίας 2014. Καθίσταται η 

Θεσσαλονίκη νεανικός τουριστικός προορισμός.  

9. Social city: 

Οι γενιές επικοινωνούν και δρουν– δράσεις για 

το παιδί -Οι νέοι γίνονται η γέφυρα που θα 

φέρει κοντά σε κοινές δράσεις όλες τις ηλικίες.  

10. Volunteers city: 

Εθελοντισμός – Μη τυπική μάθηση Προώθηση της 

ιδέας του εθελοντισμού – αναγνώριση της αξίας 

της μη τυπικής μάθησης. 

11. Connecting youths:  

Συμμετοχή των νέων στα κοινά Δημιουργία 

θεσμών και δομών με σκοπό την ενθάρρυνση και 

άμεση συμμετοχή των νέων στη λήψη 

αποφάσεων σε τοπικό, εθνικό και ευρωπαϊκό 

επίπεδο.  

Για καθέναν από τους παραπάνω θεματικούς 

άξονες δημιουργήθηκαν 11 επιμέρους ομάδες 

εργασίας. 

Πληροφορίες: 

http://www.thessaloniki2014.gr/ 

 

Το νέο κανονιστικό πλαίσιο για τον 

εκσυγχρονισμό της πολιτικής συνοχής 

 

Στις 20 Δεκεμβρίου 2013, δημοσιεύτηκαν στην 

Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε. οι Κανονισμοί που 

θα διέπουν, κατά την επόμενη προγραμματική 

περίοδο (2014-20), τη διάθεση των 325 δισ. της 

πολιτική συνοχής. 

 

 

εκδηλώσεις κατά τη διάρκεια όλου του έτους.  

Οι δράσεις για την Ευρωπαϊκή Πρωτεύουσα 

εντάσσονται σε 11 θεματικούς άξονες:  

1.Culture in the city – Τέχνες πολιτισμός: 

Δράσεις ανάδειξης όλων των μορφών τέχνης.  

2. Experimental in the Future-Καινοτομία – 

νεανική επιχειρηματικότητα: 

Προβολή και ενίσχυση καινοτόμων ιδεών και 

νέων επιχειρηματιών και επιστημόνων. 

Ζητήματα που αφορούν την ανεργία και 

απασχολησιμότητα των νέων. 

3. Here we are: 

Πολυπολιτισμικότητα – Κοινωνική ένταξη 

Ανάδειξη της πολυπολιτισμικής ταυτότητας της 

πόλης, από το παρελθόν έως το αύριο. 

Δημιουργικές δράσεις για την κοινωνική ένταξη 

νέων διαφορετικής χώρας, φυλής, θρησκείας  

4. Colorful City: 

Αστικό τοπίο: Παρεμβάσεις στο αστικό τοπίο 

που αλλάζουν την όψη και την αισθητική της 

πόλης και βελτιώνουν την καθημερινότητα όλων 

των πολιτών (προσβασιμότητα, δικαιώματα 

πεζών κ.α.). 

5. NGO Table: 

Κοινωνία των πολιτών – Ακτιβισμός:  

Οι ομάδες και οργανώσεις της πόλης 

αλληλεπιδρούν και δίνουν το στίγμα τους μέσα 

από ανοιχτές δράσεις στην πόλη.  

6. Urban Sport Stories:  

Αθλητισμός – Υγεία Ανάδειξη γνωστών αλλά και 

λιγότερο διαδεδομένων αθλημάτων για όλες τις 

ηλικίες και ειδικά τους νέους. Δράσεις που να 

ευαισθητοποιούν σε θέματα υγιεινής διατροφής, 

υγείας και πρόληψης. 
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Η Ε.Ε. με τον εκσυγχρονισμό της πολιτικής 

συνοχής, επιδιώκει την αποτελεσματικότερη 

χρήση των πόρων, καθώς και την επικέντρωσή 

τους σε στόχους, όπως η ενίσχυση της 

καινοτομίας και της έρευνας, η προώθηση της 

ψηφιακής σύγκλισης, η στήριξη των ΜΜΕ και η 

ενθάρρυνση της οικονομικής δραστηριότητας με 

χαμηλές εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα. Οι 

περιφερειακές αρχές καλούνται να 

συμμετάσχουν ενεργά στο σχεδιασμό των 

δράσεων και προβλέπεται να αναλάβουν τη 

διαχείριση των πόρων σε περιφερειακό επίπεδο. 
 

Πληροφορίες: 

http://eur-

lex.europa.eu/JOHtml.do?uri=OJ%3AL%3A2013%3A

347%3ASOM%3AEL%3AHTML 

 

 

 Ρίγα και Umeå: Πολιτιστικές 

πρωτεύουσες της Ευρώπης για το 2014  

 

Οι πόλεις Ρίγα (Λετονία) και Umeå (Σουηδία) 

είναι οι πολιτιστικές πρωτεύουσες της Ευρώπης 

για το 2014. Η «Πολιτιστική πρωτεύουσα της 

Ευρώπης» είναι μία από τις πιο πετυχημένες και 

προβεβλημένες πολιτιστικές εκδηλώσεις της 

 
Ευρώπης. Οι πόλεις επιλέγονται από μια 

ανεξάρτητη επιτροπή με βάση το πολιτιστικό 

πρόγραμμά τους που πρέπει να έχει έντονα 

ευρωπαϊκό χαρακτήρα, να διασφαλίζει τη 

συμμετοχή των μελών της τοπικής κοινωνίας 

όλων των ηλικιών και να συμβάλει στη 

μακροπρόθεσμη ανάπτυξη της πόλης. Αποτελεί 

επίσης μια εξαιρετική ευκαιρία για τις πόλεις να 

αλλάξουν την εικόνα τους, να δώσουν ένα ηχηρό 

«παρών» στον παγκόσμιο χάρτη, να 

προσελκύσουν περισσότερους τουρίστες και να 

προγραμματίσουν μια αναπτυξιακή στρατηγική 

με γνώμονα τον πολιτισμό. Ο θεσμός έχει 

μακροπρόθεσμο αντίκτυπο, όχι μόνο στον 

πολιτισμό, αλλά και σε κοινωνικό και οικονομικό 

επίπεδο, τόσο για την πόλη όσο και για τη γύρω 

περιοχή. Εκτός από την κοινοτική επιχορήγηση 

ύψους 1,5 εκατομμυρίων ευρώ, οι πόλεις 

μπορούν να επωφεληθούν επίσης από δεκάδες 

εκατομμύρια ευρώ από το Ευρωπαϊκό Ταμείο 

Περιφερειακής Ανάπτυξης. 

Πληροφορίες: 

http://riga2014.org/ & http://umea2014.se/en/ 
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Ευρωπαϊκό σύστημα επισήμανσης των 

τοπικών γεωργικών προϊόντων 

 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε την καθιέρωση 

ενός συστήματος επισήμανσης των τοπικών 

γεωργικών προϊόντων προκειμένου να 

διευκολυνθούν οι απευθείας πωλήσεις και να 

 

τονωθούν οι τοπικές αγορές. Η πρωτοβουλία 

αυτή αποβλέπει στη διασφάλιση των 

καταναλωτών αναφορικά με την προέλευση των 

προϊόντων, καθώς και στην αποφυγή των 

διαδικασιών πιστοποίησης και διαπίστευσης 

που είναι χρονοβόρες και ιδιαίτερα δαπανηρές 

για τους μικρούς παραγωγούς. Το Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο θα εξετάσουν την 

αναγκαιότητα της νέας επισήμανσης και την 

ενδεχόμενη προσαρμογή της ισχύουσας 

νομοθεσίας. 

 

Πληροφορίες: 

http://ec.europa.eu/agriculture/quality/local-

farming-direct-sales/pdf/com-report-12-

2013_el.pdf 

Η πολιτική συνοχής συμβάλλει στην 

αντιμετώπιση των δημογραφικών 

προκλήσεων 

 

Σε μελέτη του Ε.Κ., που παρουσιάστηκε στις 18 

Δεκεμβρίου 2013 στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή 

Περιφερειακής Πολιτικής, υπολογίζεται ότι το 

19% των πόρων των Διαρθρωτικών Ταμείων 

έχουν διατεθεί για τη χρηματοδότηση μέτρων 

που έχουν σχέση με τις δημογραφικές αλλαγές 

και την αντιμετώπιση των επιπτώσεών της. 
 

Η μελέτη περιγράφει το "καταστροφικό" 

δημογραφικό σενάριο της Νότιας Ευρώπης, όπου 

η χαμηλή γονιμότητα συνοδεύεται με υψηλό 

προσδόκιμο ζωής, υψηλά επίπεδα ανεργίας και 

ιδιαίτερα χαμηλό ποσοστό απασχόλησης στα 

άτομα ηλικίας 55-60 ετών. Επίσης, εκτιμά ότι η 

γήρανση του ευρωπαϊκού πληθυσμού πρέπει να 

θεωρηθεί ως μία ευκαιρία δημιουργίας νέων 

αγορών, προϊόντων και υπηρεσιών, και 

προτείνει την ενίσχυση της γυναικείας 

επιχειρηματικότητας και τη διαμόρφωση νέων 

πολιτικών για την απασχόληση.  

 

Πληροφορίες: 

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/etu

des/join/2013/513981/IPOL-

REGI_ET%282013%29513981_EN.pdf 

 

Το Επικοινωνιακό Δυναμικό των ΟΤΑ για 

τις Ευρωεκλογές 

 

Πρόσφατη μελέτη που δημοσίευσε η Επιτροπή 

των Περιφερειών αποτυπώνει το δυναμικό, τους  

 

πόρους, τις δυνατότητες που επιστρατεύουν οι 

τοπικές αρχές για να επικοινωνήσουν τα θέματα 

της Ε.Ε., ενόψει των φετινών ευρωεκλογών. 

Πληροφορίες: 

http://cor.europa.eu/en/documentation/studies/D

ocuments/2013-Going-Local/2013-Going-
Local.pdf 
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Κοπεγχάγη - Πράσινη Πρωτεύουσα της 

Ευρώπης το 2014 

Η Κοπεγχάγη στέφεται επίσημα η Πράσινη 

Πρωτεύουσα της Ευρώπης για το 2014, 

λαμβάνοντας τον τίτλο από τη Νάντη της 

Γαλλίας κατά τη διάρκεια τελετής παράδοσης 

στις Βρυξέλλες. Στην πρωτεύουσα της Δανίας 

απονεμήθηκε ο τίτλος μετά από ένα εντατικό 

ανταγωνισμό σε ευρωπαϊκό επίπεδο. 

Το βραβείο της Ευρωπαϊκής Πράσινης 

Πρωτεύουσας απονέμεται σε πόλεις που είναι 

στην πρώτη γραμμή της φιλικής προς το 

περιβάλλον αστικής διαβίωσης.  Σε Έξι πόλεις 

έχει απονεμηθεί ο τίτλος της Ευρωπαϊκής 

Πράσινης Πρωτεύουσας από την έναρξή του 

θεσμού το 2010. Η Στοκχόλμη κέρδισε τον 

εναρκτήριο τίτλο, ακολουθούμενη από το 

Αμβούργο το 2011, τη Vitoria - Gasteiz το 2012 

και το 2013 τη Νάντη. Στη συνέχεια η Κοπεγχάγη 

θα περάσει τον τίτλο στο Bristol το 2015. 

Η Κοπεγχάγη διαθέτει πολλά «πράσινα» 

διαπιστευτήρια που βοήθησαν στο να κερδίσει 

τον τίτλο της Πράσινης Πρωτεύουσας της 

Ευρώπης για το 2014 , όπως είναι τα εξής: 

 Το 36% των εργαζομένων που 

μετακινούνται καθημερινά και το 55% των 

πολιτών ποδηλατεί στη δουλειά ή το 

σχολείο/κολέγιο, 

 Η Τηλεθέρμανση εξυπηρετεί το 98% των 

νοικοκυριών. 

 Το 90% των αποβλήτων των κτι-

ρίων επαναχρησιμοποιείται. 

 

 
 

 

 

 

 Υπήρξε μια μείωση 24% των εκπομπών 

διοξειδίου του άνθρακα μεταξύ 2005 και 

2012. 

 Το 96% των κατοίκων ζουν σε απόσταση 15 

λεπτών με τα πόδια από ένα χώρο 

αναψυχής. 

 Η Κοπεγχάγη έχει ψηφιστεί δύο φορές πιο 

βιώσιμη πόλη στον κόσμο από το περιοδικό 

Monocle (2008 και 2013). 

 Το 2008, εμπειρογνώμονες σε θέματα 

μεταφορών ονόμασαν το αστικό σύστημα 

τρένων της πόλης «Το καλύτερο μετρό στον 

κόσμο». 

Η Κοπεγχάγη σχεδιάζει να χρησιμοποιήσει 

διαθέσιμο χρόνο που θα είναι η Ευρωπαϊκή 

Πράσινη Πρωτεύουσα για να τονίσει τη σημασία 

της εξεύρεσης κοινών λύσεων στις 

περιβαλλοντικές προκλήσεις . Θα φιλοξενήσει ένα 

νέο δίκτυο με την ιδιότητα μέλους που θα 

προσφέρονται σε πόλεις που έχουν προεπιλεγεί 

για το Ευρωπαϊκό Βραβείο Πράσινης 

Πρωτεύουσας. Το δίκτυο αυτό θα επιτρέψει στις 

πιο προοδευτικές πράσινες πόλεις στην Ευρώπη 

να μοιραστούν τις γνώσεις και να προωθήσουν τα 

περιβαλλοντικά προγράμματα από κοινού. 

Πληροφορίες: 

http://ec.europa.eu/environment/europeangreencap
ital/index_en.htm 
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Οι Στρατηγικές Επιτυχίας των 

«Πολιτιστικών Πρωτευουσών  

της Ευρώπης» 

 

Δημοσιεύθηκε πρόσφατα μελέτη του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για μια ολοκληρωμένη 

αξιολόγηση των μακροπρόθεσμων επιπτώσεων 

της φιλοξενίας του προγράμματος «Πολιτιστικές 

Πρωτεύουσες της Ευρώπης» (ΠΠΕ). Βασικός 

στόχος της μελέτης ήταν να εξετάσει το πλήθος 

του δημοσιευμένου υλικού σχετικά με  τις  πόλεις 

 

που έχουν φιλοξενήσει το πρόγραμμα, με τους 

εξής σκοπούς: να εντοπιστούν οι πλέον κοινές 

στρατηγικές επιτυχίας, να επανεξετασθούν τα 

στοιχεία που αποδεικνύουν τον αντίκτυπο και τα 

μακροπρόθεσμα αποτελέσματα από πολιτισ-

τική, οικονομική, κοινωνική και πολιτική άποψη· 

και να γίνουν κατανοητές οι κυριότερες 

επαναλαμβανόμενες προκλήσεις. 

Το γεγονός ότι η διαδικασία φιλοξενίας του 

προγράμματος έχει με την πάροδο των ετών 

αποκτήσει επαγγελματικό χαρακτήρα έχει 

οδηγήσει στην εμφάνιση κοινών στρατηγικών 

επιτυχίας που είναι πλέον ορατές στις 

περισσότερες πόλεις. Ορισμένες από τις πλέον 

αξιοσημείωτες προσεγγίσεις περιλαμβάνουν:  

 την ανάπτυξη οράματος για τη 

μεταμόρφωση της πόλης μέσω χρήσης 

του προγράμματος ΠΠΕ ως καταλύτη της 

πολιτιστικής και κοινωνικής αλλαγής και 

της αλλαγής της εικόνας της·  

 

 τη χρήση του προγράμματος ΠΠΕ για τη 

διευκόλυνση των διατομεακών 

προγραμμάτων που στοχεύουν στον 

προσδιορισμό ή τον επαναπροσδιορισμό 

μιας πόλης και, κατά περίπτωση, των 

γύρω περιοχών της·  

 τη δημιουργία μιας ισορροπημένης σειράς 

θεματικών δραστηριοτήτων για το 

συγκεκριμένο έτος, συχνά υπό τη μορφή 

ειδικών θεματικών περιόδων που θα 

βοηθήσει στη διανομή των πόρων και τον 

συντονισμό των προτεραιοτήτων της 

εμπορικής προβολής του προγράμματος·  

 την ταχεία ανάπτυξη δραστηριοτήτων σε 

επίπεδο κοινοτήτων και, στη συνέχεια, τη 

διαρκή προσπάθεια για τη συμμετοχή ενός 

όσο το δυνατόν περισσότερο 

ποικιλόμορφου κοινού που θα 

υποστηρίζεται στρατηγικά, λαμβάνοντας 

σημαντική χρηματοδότηση από κοινωνικού 

χαρακτήρα προγράμματα.  

Στους τομείς στους οποίους παρατηρείται θετικός 

αντίκτυπος περιλαμβάνονται οι ακόλουθοι: 

 Πολλές πόλεις που φιλοξένησαν το 

πρόγραμμα έχοντας χαμηλό γόητρο (ή 

ακόμα και αρνητική εικόνα) βίωσαν 

ανανέωση της εικόνας τους και 

επαναπροσδιορίστηκαν ως πολιτιστικοί 

κόμβοι (πολιτιστικός αντίκτυπος).  

 Ο πλέον θετικός κοινωνικός αντίκτυπος του 

προγράμματος αφορά τις επιπτώσεις του 

στον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβάνονται 

οι κάτοικοι την πόλη τους και στην αίσθηση 

ότι μπορούν να καμαρώνουν γι’ αυτήν 

(κοινωνικός αντίκτυπος). 

 Το πρόγραμμα είχε σημαντικές επιδράσεις 

στις βραχυπρόθεσμες και μεσοπρόθεσμες 

τάσεις του τουρισμού σε μεγάλο αριθμό 

πόλεων. Αυτό μπορεί, με τη σειρά του, να 

έχει σημαντικό αντίκτυπο στην οικονομία 

της εκάστοτε πόλης (οικονομικός 

αντίκτυπος).  

Πληροφορίες: 

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/etu

des/join/2013/513985/IPOL-

CULT_ET(2013)513985_EN.pdf 
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Διεθνή Θέματα  

 

Οι Περιφέρειες καταλύτης  

της εθνικής ανάπτυξης 

 

Η εθνική ανάπτυξη τείνει να προσδιορίζεται 

από το δυναμισμό ενός μικρού αριθμού 

περιφερειών. Πρόσφατη μελέτη του ΟΟΣΑ 

αναλύει και συγκρίνει μεγάλες εδαφικές 

ενότητες και περιφερειακές τάσεις στο 

σύνολο των μελών του. Αξιολογεί τον 

αντίκτυπο  των   περιφερειών   στην   εθνική  

 

 

ανάπτυξη˙ αναδεικνύει αναξιοποίητους 

πόρους που μπορούν να κινητοποιηθούν για 

να βελτιώσουν την εικόνα της περιφερειακής 

ανταγωνιστικότητας˙ και πραγματεύεται 

περίπλοκους παράγοντες που μπορούν να 

κάνουν τη διαφορά: δείχνει πώς οι 

περιφέρειες ανταγωνίζονται με όρους 

ευημερίας (πρόσβαση στην ανώτατη 

βαθμίδα εκπαίδευσης, στις υπηρεσίες 

υγείας κλτ.). Η μελέτη παρουσιάζει πάνω 

από 30 δείκτες, ο καθένας εκ των οποίων 

συνοδεύεται από γραφήματα και χάρτες. 

 

Πληροφορίες: 

http://www.oecd-

ilibrary.org/docserver/download/0413091e.pd

f?expires=1390223520&id=id&accname=gues

t&checksum=033AE5B56FF930BAB06396BF7B
1846EB 

Βέλτιστες Πρακτικές Κινητικότητας & 

Μεταφορών σε Αναπτυσσόμενες Χώρες 
 

Η κινητικότητα θεωρείται ως η πιο σημαντική 

πρόκληση που αντιμετωπίζει ο παγκόσμιος 

πληθυσμός στα αστικά κέντρα, και όχι μόνον, 

ιδιαίτερα για εκείνες τις ευπαθείς κοινωνικά 

ομάδες που δεν αντέχουν ακόμη να 

χρησιμοποιήσουν ούτε τα δημόσια μέσα 

μεταφοράς. Αυτό δυσχεραίνει την πρόσβασή τους 

σε υπηρεσίες αναγκαίες για την ευημερία τους. Σε 

αυτό το πλαίσιο, το Ινστιτούτο Ενέργειας και 

Πόρων υπό την αιγίδα του Παγκόσμιου 

Ενεργειακού Δικτύου για τις Αστικές Κατοικίες 

εκπόνησε μελέτη για τα θέματα κινητικότητας 

των ευπαθών κοινωνικά ομάδων. Η έκθεση 

περιλαμβάνει 50 βέλτιστες πρακτικές από όλες 

τις αναπτυσσόμενες περιφέρειες παγκοσμίως, 

εστιάζοντας σε πέντε θεματικές περιοχές: 

οργάνωση άτυπων μεταφορών˙ μείωση των πε- 

ριβαλλοντικών επιπτώσεων των άτυπων μορφών 

κινητικότητας˙ παροχή δημόσιας μεταφοράς σε 

φτωχές συνοικίες˙ πολιτικές και σχεδιασμός 

κινητικότητας για τους φτωχούς˙ σχεδιασμός και 

ανάπτυξη υποδομών μεταφορών για ευπαθείς 

κοινωνικά ομάδες˙ και προώθηση καινοτόμων 

πιλοτικών έργων. 

Πληροφορίες:  

http://www.teriin.org/div/pro-poor-
mobility_policy-guidelines-case-studies.pdf 
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Ελάχιστο κανονιστικό πλαίσιο για τις 

ενισχύσεις στον τομέα της αλιείας και 

της υδατοκαλλιέργειας  

 

Σκοπός της παρούσας διαβούλευσης είναι να 

καλέσει τα κράτη μέλη και άλλα ενδιαφερόμενα 

μέρη να υποβάλουν παρατηρήσεις σχετικά με 

την αντικατάσταση του Κανονισμού 875/2007 

που αφορά στις ενισχύσεις σε επιχειρήσεις στον 

τομέα  της αλιείας 

Προθεσμία: 21 Φεβρουαρίου 

Πληροφορίες:  

http://ec.europa.eu/dgs/health_consumer/dgs_co

nsultations/ca/consumer_protection_cooperation_r

egulation_201310_el.htm 

 

Εφαρμογή του κοινού συστήματος 

χωροταξικών πληροφοριών  

(Οδηγία INSPIRE) 

 

Καθώς η οδηγία INSPIRE προβλέπει την 

κοινοχρησία χωρικών δεδομένων και υπηρεσιών 

μεταξύ των δημόσιων αρχών (άρθρο 17) και τη 

διάθεσή τους στο ευρύ κοινό μέσω δικτυακών 

υπηρεσιών (άρθρα 11 - 14), σκοπός της 

παρούσας διαβούλευσης είναι να καταγραφούν 

οι εμπειρίες από τη χρήση της υποδομής INSPIRE, 

την εφαρμογή σχετικών μέτρων  INSPIRE, . σε  

σχέση με τις ευρωπαϊκές και εθνικές ή/και 

τοπικές δικτυακές πύλες γεωγραφικών 

πληροφοριών ως διόδους πρόσβασης σε χωρικά 

δεδομένα και υπηρεσίες χωρικών δεδομένων.  

Επίσης, ενδιαφέρει η χρησιμότητα της οδηγίας 

INSPIRE, η σκοπιμότητα των μέτρων που 

προβλέπει καθώς και η σχέση κόστους-

αποτελεσματικότητας αυτών των μέτρων.  

 

Προθεσμία: 24 Φεβρουαρίου 

Πληροφορίες:  

http://ec.europa.eu/environment/consultations/in
spire_en.htm 

Διαβουλεύσεις  
 

 

 
  

Θαλάσσια Βιοτεχνολογία  

 

Ως θαλάσσια βιοτεχνολογία εννοούμε την 

εξερεύνηση και την εκμετάλλευση των διάφορων 

θαλάσσιων οργανισμών με σκοπό την ανάπτυξη 

νέων προϊόντων. Η εξερεύνηση της θαλάσσιας 

βιοποικιλότητας θα μπορούσε να μας οδηγήσει 

στην ανάπτυξη νέων φαρμάκων ή βιομηχανικών 

ενζύμων ανθεκτικών σε ακραίες συνθήκες και, 

κατά συνέπεια, μεγάλης οικονομικής αξίας. 

Μακροπρόθεσμα, αναμένεται ότι ο τομέας αυτός 

θα δημιουργήσει θέσεις εργασίας υψηλής 

εξειδίκευσης και σημαντικές ανάντη ευκαιρίες. 

Με την παρούσα διαβούλευση η Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή αποβλέπει στη συγκέντρωση απόψεων 

των ενδιαφερομένων φορέων για τη διερεύνηση 

των πλεονεκτημάτων και των μειονεκτημάτων, 

των ευκαιριών και των απειλών της περαιτέρω 

ανάπτυξης της θαλάσσιας βιοτεχνολογίας. 

 

Προθεσμία: 10 Φεβρουαρίου 

Πληροφορίες:  

http://ec.europa.eu/dgs/maritimeaffairs_fisheries/
consultations/marine-biotechnology/index_en.htm 
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Σεμινάρια Κατάρτισης  

Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο 

Δημόσιας Διοίκησης (EIPA) 
 

 
 

 

State Aid in the European Union: Latest 

Developments on Policy and Practice 

Ημερομηνία: 10-11 Φεβρουαρίου 

Τόπος: Μάαστριχτ 

Πληροφορίες:  

http://seminars.eipa.eu/en/order_activity/one/&tid=5441 

 

Fashion or Necessity? EU Agencies in between EU 

Institutions and Member States 

Ημερομηνία: 13-14 Φεβρουαρίου 

Τόπος: Μάαστριχτ 

Πληροφορίες:  

http://seminars.eipa.eu/en/activities09/show/&tid=5461 

 

Public Administration Quality Improvement 

Ημερομηνία: 20-21 Φεβρουαρίου 

Τόπος: Μάαστριχτ 

Πληροφορίες:  

http://seminars.eipa.eu/en/order_activity/one/&tid=5463 

 

Public Sector Innovation Lab: Innovation Update, 

Practices and Tools to define an Innovation Agenda 

in Public Organisations 

Ημερομηνία: 20-21 Φεβρουαρίου  

Τόπος: Βαρκελώνη 

Πληροφορίες: 
http://seminars.eipa.eu/en/activities09/show/&tid=5476 
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Η Βιβλιοθήκη της Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης 

 

Planning for Sustainability: Creating Livable, 

Equitable and Ecological Communities 

  

 

 

Σελ.424 

S.M.Wheeler 

Εκδ. Routledge, 2013 

 

Το ανωτέρω έργο παρουσιάζει μια καλά 

τεκμηριωμένη εισαγωγή στην έννοια του 

σχεδιασμού για περισσότερο αειφόρες και 

βιώσιμες κοινότητες. Το κείμενο διερευνά πόσο 

περισσότερο συμπαγείς και προσιτές για τους 

πεζούς πόλεις μπορούν να δημιουργηθούν, πώς 

μπορούν να αποκατασταθούν τα τοπικά 

οικοσυστήματα, πώς θα μειωθούν οι κοινωνικές 

ανισότητες, με ποιο τρόπο θα μειωθούν οι 

εκπομπές αερίων θερμοκηπίου και πώς είναι 

δυνατόν να υπάρξουν περισσότερο αειφόροι 

τύποι οικονομικής ανάπτυξης. 

Η δεύτερη έκδοση του έργου οργανώνει το υλικό σε 

τρία μέρη: φύση αειφόρου σχεδιασμού, κεντρικά 

ζητήματα στον αειφόρο σχεδιασμό και κλίμακες 

αειφόρου σχεδιασμού. 
 

Για την Αρχιτεκτονική και την Πολεοδομία 

της Αθήνας. Δεκατέσσερα Κείμενα και Ένα 

Αρχείο 
 

 

Σελ.310 

Ε.Β. Μαρμαράς 

Εκδ.Παπαζήση, 2012 

 

Το βιβλίο επιχειρεί τομές στην ιστορική διαδρομή 

της Αθήνας από την εποχή της ίδρυσής της ως 

πρωτεύουσας του ελληνικού Κράτους έως τις 

αρχές του 21ου αιώνα που η πόλη κλήθηκε να 

διοργανώσει τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2004. 

Οι επιχειρούμενες εμβαθύνσεις αφορούν σε 

αρχιτεκτονικά και πολεοδομικά θέματα που 

κρίνεται ότι, αν δεν διαμόρφωσαν το χαρακτήρα 

και τη μορφή της πόλης, συνέβαλαν στη 

δημιουργία των παθογενειών που εμφανίζει 

σήμερα το πολεοδομικό συγκρότημα της 

πρωτεύουσας. Ο συγγραφέας με την έκδοση του 

βιβλίου "Για την Αρχιτεκτονική και την Πολεοδομία 

της Αθήνας, Δεκατέσσερα κείμενα και ένα Αρχείο" 

επιχειρεί να φωτίσει πτυχές της ιστορίας της 

ελληνικής πρωτεύουσας σε μια κρίσιμη καμπή της 

διαδρομής της, προσδιοριστική της μελλοντικής 

της πορείας. 
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Ε λλην ική

 

 

 

YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ  

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ  

ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ  

 
 

Σταδίου 27 

Τ.Κ.101 83 Αθήνα 
 

Υπεύθυνος ύλης, επιμέλειας, έκδοσης και πληροφορίες: Αντώνης Καρβούνης, Ph.D., PMP© 
Συντακτική ομάδα: Άννα Φαρούπου, Μ.Α., Ε.Σ.Δ.Δ., 

                   Νάγια Παπαλιάκου, D.E.A. 

Ε-mail: a.karvounis@ypes.gr 

Ιστοσελίδα: http://www.ypes.gr/el/Ministry/Actions/deltio_diethnon_kai_europaikon_thematon/ 
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Το μηνιαίο Δελτίο Διεθνών και Ευρωπαϊκών Θεμάτων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης 

εκδίδεται μόνο σε ηλεκτρονική μορφή. Εάν μέχρι τώρα δεν έχετε προσθέσει την   

ηλεκτρονική σας διεύθυνση στη λίστα παραληπτών του Δελτίου, μπορείτε να το 

κάνετε μέσω της κάτωθι ηλεκτρονικής διεύθυνσης:  

a.karvounis@ypes.gr 
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