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Από προσωπικό πρώτης επέμβασης σε 
παράγοντα της πράσινης μετάβασης: 
η πολιτική συνοχής στο πλαίσιο 
της ανάκαμψης

Οι τελευταίοι μήνες ήταν δύσκολοι για όλους μας. Θα ήθελα να 
εκφράσω τη λύπη μου σε όσους έχουν χάσει τη δουλειά τους 
ή έχουν αναγκαστεί να αναβάλλουν όσα είχαν 
προγραμματίσει στη ζωή τους, σε όσους 
αρρώστησαν αλλά και τα θερμά μου 
συλλυπητήρια σε όλους όσοι έχουν χάσει 
αγαπημένα τους πρόσωπα.

Ωστόσο, σε αυτή τη δύσκολη εποχή, 
υπάρχουν λόγοι να έχουμε πίστη. 
Η πολιτική συνοχής κατηγορείται μερι-
κές φορές ότι είναι αργή και πολύπλοκη, 
αλλά σε αυτήν την κρίση ήμασταν γρή-
γοροι και απλοί. Στο πλαίσιο της Πρωτο-
βουλίας Επενδύσεων για την Αντιμετώπιση 
του Κορονοϊού, κινηθήκαμε γρήγορα για την 
αναδιανομή χρημάτων που δεν είχαν διατεθεί στα 
τρέχοντα προγράμματα. Από τον Απρίλιο, έγινε ήδη 
διανομή αναπνευστήρων και μασκών. Εταιρείες και εργαζόμενοι 
έλαβαν ήδη υποστήριξη. Με τη γρήγορη εκταμίευση μέχρι και 
50 δισεκατομμυρίων ευρώ, κατά τη διάρκεια της κρίσης, γίναμε 
ευρωπαϊκό προσωπικό πρώτης επέμβασης.

Έτσι, δεν αποτελεί έκπληξη ότι είμαστε ένας ακρογωνιαίος λίθος 
της ιστορικής απόκρισης της Ευρώπης στην πανδημία. Μέσω 
της «Επόμενης Γενιάς της ΕΕ», η Επιτροπή πρότεινε άλλα 
750 δισεκατομμύρια ευρώ για τον μακροπρόθεσμο προϋπολο-
γισμό της ΕΕ για την περίοδο 2021-2027. Έχω δηλώσει επα-
νειλημμένα ότι η αλληλεγγύη και η σύγκλιση θα πρέπει να είναι 
στην πρώτη γραμμή και στο επίκεντρο αυτής της ανάκαμψης. 
Χαίρομαι που το DNA της συνοχής μπορεί να βρεθεί σε όλη τη 
δέσμη μέτρων, από τους στόχους μέχρι τις μεθόδους επίτευξης 
αποτελεσμάτων.

Στις προτάσεις περιλαμβάνεται νέα χρηματοδότηση για την 
πολιτική συνοχής. Η πρωτοβουλία REACT-EU θα προσθέσει 
55 δισεκατομμύρια ευρώ στα τρέχοντα προγράμματα συνοχής, 
που θα διανεμηθούν με βάση τη σοβαρότητα της κρίσης σε κάθε 
χώρα, καθώς και τη σχετική ευημερία της χώρας. Η REACT-EU 

συνιστά έναν νέο θεματικό στόχο, που δίνει έμφαση στην 
αποκατάσταση της κρίσης και στην έναρξη της ανάκαμψης. Αυτό 
συνεπάγεται τη στήριξη των τομέων που έχουν πληγεί 
περισσότερο, συμπεριλαμβανομένης της υγείας, του τουρισμού 
και του πολιτισμού, καθώς και τη συνδρομή στη διπλή μετάβαση. 
Αυτό δεν αποτελεί νέα κατεύθυνση για την πολιτική, αλλά 
περισσότερο μια γέφυρα στο απαιτητικό παζλ της COVID-19 

έτσι ώστε να μπορούμε να επιστρέψουμε στον 
μακροπρόθεσμο στόχο μας: εδαφική σύγκλιση στο 

πλαίσιο μιας πράσινης και ψηφιακής 
μετάβασης για κάθε περιφέρεια.

Στις προτάσεις περιλαμβάνεται επίσης μια 
πενταπλάσια αύξηση του νέου Ταμείο 
Δίκαιης Μετάβασης, από 7,5 δισεκατομ-
μύρια σε 40 δισεκατομμύρια. Έχουμε 
προτείνει επίσης τροποποιήσεις των πιο 

μακροπρόθεσμων προγραμμάτων συνο-
χής για τη στήριξη των τομέων που έχουν 

πληγεί περισσότερο και παροχή μεγαλύτερης 
ευελιξίας στα κράτη μέλη για να μετακινούν 

χρήματα μεταξύ διαφορετικών ταμείων συνοχής.

Συνολικά, οι εν λόγω αλλαγές διοχετεύουν νέα κονδύλια ύψους 
περίπου 100 δισεκατομμυρίων ευρώ σε τρέχοντα και μελλοντικά 
προγράμματα συνοχής. Ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου 
όλους όσοι έχουν καταστήσει δυνατές αυτές τις γρήγορες 
αλλαγές. Ωστόσο, πρέπει να διασφαλίσουμε ότι υλοποιούνται 
σωστά και κάνουν τη διαφορά για τους πολίτες μας. 

Και προχωράμε μόνοι μας τον πράσινο διάλογο. Το παρόν 
τεύχος του περιοδικού Panorama θα είναι το τελευταίο που 
εκδίδεται σε έντυπη μορφή, καθώς στο εξής θα διατίθεται μόνο 
σε ψηφιακή μορφή.

Καλή ανάγνωση. Να προσέχετε αυτό το καλοκαίρι και να 
παραμείνετε ασφαλείς. 

Ελίζα Φερέιρα  
Ευρωπαία Επίτροπος αρμόδια για τη Συνοχή 

και τις Μεταρρυθμίσεις

ΚΕΝΤΡΊΚΟ ΑΡΘΡΟ
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Η πολιτική συνοχής 
αντιμέτωπη με την 
πρόκληση της COVID-19

Η Ευρώπη στο επίκεντρο της πανδημίας του 
κορονοϊού έχει αναδειχθεί σε μια πρωτοφανή 
πρόκληση για την ΕΕ. Παρόλο που γίνεται άρση 
των μέτρων απαγόρευσης της κυκλοφορίας σε όλη 
την ήπειρο, οι μακροπρόθεσμες επιπτώσεις αυτής 
της παγκόσμιας κρίσης δημόσιας υγείας έχουν 
αρχίσει να γίνονται εμφανείς. Η πολιτική συνοχής 
και η εδαφική συνεργασία παίζουν καίριο ρόλο στην 
ενίσχυση της δυνατότητας της Ευρώπης να 
αντιμετωπίζει τις έκτακτες ανάγκες και τις 
δραματικές επιπτώσεις αυτών. 

Η ΕΕ έχει λάβει πρωτοφανή μέτρα για τη διάσωση ζωών 
και μέσων διαβίωσης, προσφέροντας στήριξη σε κάθε 
δυνατό τομέα προκειμένου να βοηθήσει τα κράτη μέλη 

να κρατήσουν τους πολίτες τους ασφαλείς. Η απόκριση αυτή 
περιλαμβάνει δράσεις αντιμετώπισης των άμεσων έκτακτων 
αναγκών παράλληλα με πολιτικές και σχέδια που θα συμβάλουν 
στην ανάκαμψη της Ευρώπης. Η τρέχουσα υποστήριξη κυμαί-
νεται από την παροχή συνδρομής για τον επαναπατρισμό πολι-
τών που έχουν εγκλωβιστεί στο εξωτερικό στη θέσπιση 
προσωρινών μέτρων για να καταστεί δυνατή η πλήρης ευελιξίας 
των κανόνων κρατικής ενίσχυσης της ΕΕ.

Τον Μάιο του 2020, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε προ-
σχέδια για ένα γρήγορο Σχέδιο Ανάκαμψης για την Ευρώπη 
υπό την ομπρέλα του Πολυετούς Δημοσιονομικού Πλαισίου 
(ΠΔΠ). Αυτό το σχέδιο έχει προγραμματιστεί να εκταμιεύσει το 
τεράστιο ποσό των 2,4 τρισεκατομμυρίων ευρώ για να βοη-
θήσει τα κράτη μέλη να αποκαταστήσουν τη ζημιά που προ-
κλήθηκε πρόσφατα και να υλοποιήσουν καίριες αλλαγές για 
το μέλλον. Πιο συγκεκριμένα, θα κατευθύνει επενδύσεις σε 
ανάπλαση χώρων για μια δίκαιη, ψηφιακή, πιο πράσινη και 
ανθεκτική Ευρώπη χωρίς αποκλεισμούς. 

Χρηματοδότηση του μέλλοντος

Ο επόμενος μακροπρόθεσμος προϋπολογισμός της ΕΕ για την 
περίοδο 2021 έως 2027 θα ενισχυθεί για τη στήριξη του σχε-
δίου: η αναθεωρημένη πρόταση που παρουσίασε η Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή καλύπτει συνολικά 1 850 δισεκατομμύρια ευρώ. Συν-
δυάζει έναν προβλεπόμενο μακροπρόθεσμο προϋπολογισμό 
1 100 δισεκατομμυρίων ευρώ και ένα επιπλέον ποσό 
ύψους 750 δισεκατομμυρίων ευρώ που θα διατεθούν με ένα 
νέο, προσωρινό μέσο: το εργαλείο έκτακτης ανάγκης Επόμενη 
Γενιά της ΕΕ, που χρηματοδοτείται με κονδύλια που συγκεντρώ-
θηκαν στις χρηματοοικονομικές αγορές.  

Η τεράστια επένδυση που έχει προγραμματιστεί στο πλαίσιο του 
σχεδίου ανάκαμψης πρόκειται να υλοποιηθεί μέσω διάφορων 
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μέσων, που περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων την πρωτοβουλία 
REACT-EU (Συνδρομή στην Ανάκαμψη για τη Συνοχή και τις Περι-
οχές της Ευρώπης).

Ένας προϋπολογισμός 55 δισεκατομμυρίων ευρώ έχει προταθεί 
για αυτήν τη νέα πρωτοβουλία, που θα αναδιανεμηθεί ως επι-
πλέον χρηματοδότηση για να συμπληρώσει τους προϋπολογι-
σμούς για το ΕΤΠΑ, το ΕΚΤ και το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας 
προς τους Απόρους (FEAD). Η εν λόγω στήριξη απευθύνεται 
στις περιφέρειες και τα κράτη μέλη που επλήγησαν περισσότερο 
από την πανδημία. Πρόκειται επίσης να επωφεληθούν από αλλα-
γές που προτάθηκαν γενικά για την πολιτική συνοχής ως ένας 
τρόπος διευκόλυνσης της ανάκαμψής τους, όπως ενισχυμένη 
υποστήριξη σε εργαζόμενους και σε δράσεις για την καταπολέ-
μηση της ανεργίας των νέων και της παιδικής φτώχειας.

Ένα ευρύτερο πεδίο εφαρμογής για τα κράτη μέλη προκειμένου 
να μεταβιβάσουν τους πόρους μεταξύ των ταμείων της ΕΕ είναι 
μια άλλη αναβάθμιση που ανακοινώθηκε για την πολιτική συνο-
χής μετά το 2020. Αυτό διαμορφώνεται από την πάγια δέσμευση 
της τόνωσης της οικονομικής ανταγωνιστικότητας που βασίζεται 
στην έρευνα και στην καινοτομία, για την υλοποίηση της ψηφι-
ακής μετάβασης, την υλοποίηση της Ευρωπαϊκής Πράσινης 
Συμφωνίας, και την προώθηση του Ευρωπαϊκού Πυλώνα Κοι-
νωνικών Δικαιωμάτων. Σε αυτό το ευρύτερο πλαίσιο, οι προο-
πτικές για την πολιτική συνοχής βάσει της αναθεωρημένης 
πρότασης μακροπρόθεσμου προϋπολογισμού επίσης περιλαμ-

βάνουν ισχυρότερη στήριξη για την ετοιμότητα των συστημάτων 
υγείας και μια μεγαλύτερη έμφαση αξιοποίησης των δυνατοτή-
των του πολιτισμού και του τουρισμού.

Λαμβάνοντας την πρωτοβουλία

Μεγαλύτερη ευελιξία όσον αφορά την αναδιανομή κονδυλίων 
είχε ήδη δημιουργηθεί στο πλαίσιο της Πρωτοβουλίας Επενδύ-
σεων για την Αντιμετώπιση του Κορονοϊού + (CRII+), που επίσης 
προβλέπει προσωρινή αλλαγή των κανόνων συγχρηματοδότησης 
για προγράμματα πολιτικής συνοχής. Η εν λόγω προσαρμογή δίνει 
τη δυνατότητα στην ΕΕ να παρέχει πλήρη χρηματοδότηση για 
μέτρα των κρατών μελών σχετικά με την κρίση καθ’ όλη τη διάρ-
κεια του οικονομικού έτους 2020-2021. 

Μια παρόμοια εξαίρεση εφαρμόζεται για το FEAD, για το οποίο 
έχουν προσαρμοστεί ορισμένοι κανόνες στις μεταβαλλόμενες 
περιστάσεις. Η δέσμη μέτρων CRII+ περιλαμβάνει επίσης τρο-
ποποιήσεις του Ευρωπαϊκού Ταμείου Θάλασσας και Αλιείας.

Το CRII+ δημιουργήθηκε προκειμένου να συμπληρώσει την 
αρχική Πρωτοβουλία Επενδύσεων για την Αντιμετώπιση του 
Κορονοϊού (CRII), που θεσπίστηκε τον Μάρτιο του 2020. 
Η δέσμη μέτρων CRII ενεργοποίησε 37 δισεκατομμύρια ευρώ 
από τη χρηματοδότηση της πολιτικής συνοχής που δεν έχουν 
διατεθεί για τη στήριξη των κρατών μελών.  
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Πρωτοβουλία Επενδύσεων για την Αντιμετώπιση του Κορονοϊού + 
(CRII+)

Ευελιξία στη χρήση 
Διαρθρωτικών Ταμείων 

Μεταξύ ταμείων, 
περιφερειών και 

θεματικών τομέων 
& 100 % ποσοστό 

συγχρηματοδότησης 
της ΕΕ

Μεγαλύτερη προστασία 
των πιο άπορων 

Διανομή τροφίμων και 
βασικής υλικής βοήθειας 

μέσω ηλεκτρονικών 
κουπονιών

Στήριξη για 
ζωτικούς τομείς 
Επιπλέον μέτρα 

και ευελιξία όσον 
αφορά τη βοήθεια σε 
αγρότες, αλιείς και 

στους τομείς τροφίμων 
& ιχθυοπροϊόντων
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ΚΙΝΗΤΈΣ ΜΟΝΆΔΈΣ ΥΓΈΙΆΣ 
ΔΙΝΟΥΝ ΧΈΡΙ ΒΟΗΘΈΙΆΣ

Κάτοικοι των δήμων της Πορτογαλίας Condeixa-a-Nova 
και Montemor-o-Velho, στην περιφέρεια της Coimbra, 
θα μπορούν σύντομα να επωφεληθούν από την υποστή-
ριξη κινητών μονάδων υγείας: ένα έργο που χρηματο-
δοτείται από το ΕΤΠΑ εξοπλίζει δύο οχήματα για χρήση 
από ομάδες που προσφέρουν υπηρεσίες υγειονομικής 
περίθαλψης, καθώς και ψυχολογική και κοινωνική 
υποστήριξη. 

Η νέα διεπιστημονική υπηρεσία δίνει ιδιαίτερη προσοχή 
σε ευπαθή άτομα, οικογένειες ή ομάδες. Η αρχική υλο-
ποίησή της είχε σχεδιαστεί σαν πιλοτική φάση, και η 
επέκτασή της στην ευρύτερη περιοχή είχε προγραμμα-
τιστεί σε μεταγενέστερο στάδιο. 

https://europa.eu/!br93KY

Καθιέρωσε επίσης τη δυνατότητα χρήσης της χρηματοδότησης 
συνοχής από τα κράτη μέλη για δαπάνες σχετικά με την COVID-
19, για παράδειγμα προκειμένου να κάνουν επενδύσεις στα 
συστήματα υγειονομικής περίθαλψης. Η REACT-EU θα υλοποι-
ήσει και θα συμπληρώσει τα μέτρα που θεσπίστηκαν από αυτές 
τις διπλές πρωτοβουλίες.

Μια τρίτη αλλαγή που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της 
δέσμης μέτρων CRII αφορά την προσθήκη των κρίσεων δημό-
σιας υγείας στη λίστα έκτακτων αναγκών εντός του πεδίου 
εφαρμογής του Ταμείου Αλληλεγγύης της ΕΕ (EUSF). Το ταμείο 
δημιουργήθηκε το 2002 ως αποτέλεσμα των σοβαρών πλημ-
μυρών που έπληξαν την Κεντρική Ευρώπη, το EUSF έχει σχε-
διαστεί για την υποστήριξη των ευρωπαϊκών περιφερειών σε 
περίπτωση φυσικής καταστροφής. Μέχρι σήμερα, έχει συνδράμει 
24 ευρωπαϊκές χώρες με συνολική συνεισφορά που υπερβαίνει 
τα 5,5 δισεκατομμύρια ευρώ.   

Η προσθήκη κρίσιμων εκτάκτων αναγκών υγείας στις καταστά-
σεις όπου μπορεί να υποβληθεί αίτημα συνδρομής του EUSF 
καθιστά δυνατό όχι μόνο στα κράτη μέλη, αλλά και στις χώρες 
που επί του παρόντος κάνουν διαπραγματεύσεις για προσχώ-
ρηση στην ΕΕ, να υποβάλλουν αίτημα για συνεισφορά στις δημό-
σιες δαπάνες σχετικές με την κρίση. 

Προφανώς, υπάρχουν κριτήρια που πρέπει να πληρούνται για 
στήριξη του EUSF όσον αφορά την COVID-19: οι δαπάνες πρέπει 
να υπερβαίνουν το 0,3 % του ακαθάριστου εγχώριου εισοδή-
ματος της χώρας ή να ανέρχονται συνολικά σε 1,5 δισεκατομ-
μύριο ευρώ (σε τιμές του 2011) εντός τεσσάρων μηνών από 
τη θέσπιση του πρώτου δημόσιου μέτρου που ελήφθη στη χώρα 
για την αντιμετώπιση της κρίσης.

Οι χώρες που ζήτησαν αυτήν τη συνδρομή καλούνται να 
συμπληρώσουν τις αιτήσεις τους μέχρι τις 24 Ιουνίου 2020. 
Συνολικά, έχει προβλεφθεί στήριξη του EUSF ύψους 800 εκα-
τομμυρίων ευρώ για το 2020. 

Τέλος, διατίθεται πρόσθετη στήριξη μέσω του νέου μέσου στή-
ριξης έκτακτης ανάγκης (ESI). Ο εν λόγω μηχανισμός βοήθειας, 
με προϋπολογισμό 2,7 δισεκατομμυρίων ευρώ, έχει σχεδιαστεί 
για να συμπληρώσει τα υπόλοιπα μέσα της ΕΕ. Θα ενισχύσει τη 
δυνατότητα της Ένωσης να ανταποκριθεί σε κρίσιμες καταστά-
σεις άμεσα, για παράδειγμα, διευκολύνοντας τη διασυνοριακή 
μεταφορά ασθενών από ιδιαίτερα πληγείσες περιοχές σε νοσο-
κομεία με διαθέσιμες κλίνες.

https://ec.europa.eu/regional_policy/el/newsroom/news/2020/05/20-05-2020-covid-19-mobile-health-units-support-the-most-vulnerable-people-in-portugal-s-centro-region
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ΈΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΥΓΈΙΟΝΟΜΙΚΗΣ 
ΆΣΦΆΛΈΙΆΣ 
Εξοπλισμός ατομικής προστασίας για το προσωπικό πέντε 
ιατρικών εγκαταστάσεων που υποδέχονται ασθενείς με 
υποπτευόμενα ή επιβεβαιωμένα κρούσματα COVID-19, 
και μάσκες για τους κατοίκους της περιφέρειας: ένα πολω-
νικό έργο που ξεκίνησε χάρη στη χρηματοοικονομική στή-
ριξη της πολιτικής συνοχής συμβάλει στην προστασία των 
κατοίκων της επαρχίας Łódzkie στην Πολωνία. Έχουν 
διατεθεί επίσης πληροφορίες για την συνιστώμενη χρήση 
μάσκας και υγιεινής.

Στο πλαίσιο ενός άλλου έργου που υποστηρίζει τις υγει-
ονομικές υπηρεσίες της περιοχής αγοράστηκε βασικός 
ιατρικός εξοπλισμός. Συνολικά, χορηγήθηκαν 79 ανα-
πνευστήρες και 34 ασθενοφόρα στο πλαίσιο του έργου. 
Επιπλέον, αγοράστηκε εξοπλισμός για ακτινογραφίες, 
ηλεκτροκαρδιογράφημα, υπέρηχο και αναισθησία, καθώς 
και όργανα παρακολούθησης της καρδιάς, απινιδωτές, 
αντλίες έγχυσης, παλμικά οξύμετρα και σπιρόμετρα, αλλά 
και εξοπλισμός απολύμανσης, στρώματα και σαπούνι.

https://europa.eu/!Uh99MV

ΚΟΙΝΟΤΙΚΆ ΚΈΝΤΡΆ 
ΔΙΆΣΥΝΔΈΟΝΤΆΙ ΔΙΆΔΙΚΤΥΆΚΆ 

Διασύνδεση κατά τη διάρκεια της απαγόρευσης κυκλο-
φορίας στη Λιλ: ένα έργο που ξεκίνησε το 2017 για τη 
διασύνδεση οκτώ κοινοτικών κέντρων που βρίσκονται 
στη γαλλική πόλη έχει καταστήσει δυνατή τη διεξαγωγή 
δράσεων παρά τις κλειστές πόρτες. Οι υπηρεσίες παρα-
σχέθηκαν διαδικτυακά και τηλεφωνικά, αξιοποιώντας την 
επένδυση του έργου σε ψηφιακά συστήματα για διεύ-
ρυνση των δράσεων του κέντρου με σκοπό τη βελτίωση 
της ποιότητας ζωής και της συμμετοχής των πολιτών.

Τα κέντρα προωθούν την κοινωνική καινοτομία και δια-
μεσολάβηση, με απώτερο στόχο την ενίσχυση των κοι-
νωνικών δεσμών και την ανάπτυξη της συλλογικής 
έκφρασης. Στο πλαίσιο των κοινών τους δράσεων στο 
έργο, επικοινωνούν επίσης με κέντρα στην ευρύτερη 
περιοχή για τη διάδοση των πρακτικών τους. Το έργο 
επωφελήθηκε από συνεισφορά του ΕΤΠΑ ύψους 
210 000 ευρώ στον συνολικό προϋπολογισμό του που 
ανήλθε σε 350 000 ευρώ. 

https://europe-en-hautsdefrance.eu/
mon-centre-social-a-la-maison/

https://ec.europa.eu/regional_policy/el/newsroom/news/2020/05/05-08-2020-poland-preventing-and-fighting-coronavirus-thanks-to-cohesion-policy-support-in-the-lodzkie-province
https://europe-en-hautsdefrance.eu/mon-centre-social-a-la-maison/
https://europe-en-hautsdefrance.eu/mon-centre-social-a-la-maison/
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ΔΙΆΣΥΝΔΈΣΗ ΠΗΓΏΝ ΚΆΙ ΠΡΟΜΗΘΈΥΤΏΝ ΈΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 
ΆΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΆΣΙΆΣ
Παράγετε υφάσματα για χρήση στην υγειονομική περίθαλψη; Ή ψάχνετε για μάσκες, ιατρικές 
ποδιές ή παρόμοιο εξοπλισμό; Υπάρχει πλέον μια βάση δεδομένων που φέρνει σε επικοινωνία 
παραγωγούς και αγοραστές τέτοιων προϊόντων. Η πρωτοβουλία προέρχεται από το έργο 
TEX-MED ALLIANCES, που χρηματοδοτείται από την ΕΕ, και υλοποιείται στο πλαίσιο του προ-
γράμματος ENI CBC MED. 

Το έργο υλοποιήθηκε για τη δημιουργία διασυνοριακών συμμαχιών μεταξύ ιδιωτικών εταιρειών 
στον κλωστοϋφαντουργικό τομέα. Εξετάζει, επί του παρόντος, τις βιομηχανικές δυνατότητες 

(στην Αίγυπτο, Ελλάδα, Ιταλία, Ιορδανία, Παλαιστίνη, Ισπανία 
και Τυνησία) για την παραγωγή στοιχείων εξοπλισμού ατο-
μικής προστασίας όπως μάσκες με ενσωματωμένο φίλτρο 
και προστατευτικά γάντια. 

Το σχέδιο περιλαμβάνει επίσης τη χαρτογράφηση διαφορε-
τικών φορέων σύμφωνα με τον τομέα εξειδίκευσής τους. 
«Οι περιφέρειές μας είναι εξειδικευμένες σε διαφορετικά 
πράγματα» δηλώνει η Monica Olmos, υπεύθυνη διαχείρισης 
του έργου. «Ένα προϊόν μπορεί να δημιουργηθεί συνδυάζο-
ντας τους πόρους: για παράδειγμα, για την παραγωγή 
μασκών με φίλτρο στην Τυνησία χρησιμοποιώντας υφάσματα 
που παράγονται στην Ισπανία ή στην Ιταλία.»

http://www.enicbcmed.eu/projects/tex-med-alliances

ΈΝΏΣΗ ΔΥΝΆΜΈΏΝ ΣΤΟΝ ΒΟΡΡΆ

Όταν σχεδόν όλη η Ευρώπη τέθηκε ξαφνικά υπό απαγό-
ρευση κυκλοφορίας, μια ομάδα εμπειρογνωμόνων από 
το Πρόγραμμα Βόρειας Περιφέρειας και Αρκτικής (NPA) 
αποφάσισαν να συνεργαστούν για να κατανοήσουν καλύ-
τερα τι θα μπορούσε να γίνει για να ανταποκριθούν στην 
πανδημία του κορονοϊού.

Η ομάδα απόκρισης NPA COVID-19 είναι μια ανεπίσημη 
ομάδα εμπειρογνωμόνων που είτε έχουν συμμετάσχει είτε 
ήταν επικεφαλής ενός έργου ηλεκτρονικής υγείας NPP ή 
NPA. Η ομάδα συγκέντρωσε γρήγορα 40 ενδιαφερόμε-
νους ειδικούς σε θέματα υγείας (κλινικούς υγείας, υπεύ-
θυνους διαχείρισης υπηρεσιών υγείας και ειδικούς 
ψηφιακής τεχνολογίας) από επτά χώρες στην περιοχή NPA. 
Εξετάζει διάφορες πτυχές όπου μια κοινή απόκριση θα 
μπορούσε να είναι παραγωγική: κλινικές πτυχές, υγεία και 
ευημερία, τεχνολογικά συστήματα, απόκριση κοινότητας και οικονομικός αντίκτυπος.

http://www.interreg-npa.eu/covid-19/npa-covid-19-response-group/

http://www.enicbcmed.eu/projects/tex-med-alliances
http://www.interreg-npa.eu/covid-19/npa-covid-19-response-group/


9

PANORAMA / ΚΑΛΟΚΑΊΡΊ 2020 / αριθ. 73

ΔΙΆΣΥΝΟΡΙΆΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΆ ΓΆΛΛΟΥΣ ΆΣΘΈΝΈΙΣ
Η Γερμανία, το Λουξεμβούργο και η 
Ελβετία διέθεσαν πάνω από 100 κλί-
νες για σοβαρά άρρωστους ασθενείς 
από την περιφέρεια Grand Est στη 
Γαλλία, που επλήγη ιδιαίτερα από την 
πανδημία.

Η SHG-Kliniken Völklingen, στη Γερμα-
νία, έκανε εισαγωγή ασθενών COVID-
19 από τη Γαλλία που χρειάζονταν 
μεγάλη υποστήριξη. Το εν λόγω νοσο-
κομείο, που βρίσκεται στην Ευρύτερη 
Περιοχή που εκτείνεται στις χώρες 
Γερμανία, Βέλγιο, Γαλλία και Λουξεμ-
βούργο, είναι δικαιούχος πολλών 
έργων διασυνοριακής συνεργασίας 
Interreg, όπως το SANTRANSFOR και 
το COSAN. 

Η Ομοσπονδία Νοσοκομείων του Λου-
ξεμβούργου, που διαθέτει, επί του 
παρόντος, 10 νοσοκομεία με έδρα στο 
Λουξεμβούργο και ειδικές κλινικές, 
κινητοποίησε τα μέλη της προκειμένου 
να αναλάβουν ασθενείς από τη Γαλλία 
και την Ευρύτερη Περιοχή. Το νοσοκο-
μείο Cerdanya, που βρίσκεται στα 
σύνορα μεταξύ Ισπανίας και Γαλλίας, 
δέχτηκε ασθενείς COVID-19 και από 
τις δύο χώρες. 

https://bit.ly/2O47UYO

https://ec.europa.eu/regional_policy/el/newsroom/news/2020/04/04-07-2020-stories-from-the-regions-eu-solidarity-in-the-field-of-healthcare-germany-france
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Εδαφική συνεργασία, τώρα περισσότερο 
από ποτέ

Η πανδημία της νόσου COVID-19 έχει θέσει πολλές πτυχές της 
καθημερινής ζωής μας σε δοκιμασία, συμπεριλαμβανομένης της 
εδαφικής συνεργασίας, που αντιμετωπίζει την πιο δύσκολη περί-
οδο των τελευταίων δεκαετιών.

Πολλά κράτη μέλη έκλεισαν τα σύνορά τους από τη μια μέρα 
στην άλλη. Παρόλο που τα σύνορα έκλεισαν προληπτικά, μια 
τέτοια πρωτοφανής απόφαση προκάλεσε προβλήματα σε πολ-
λούς τομείς της οικονομίας. Σε ορισμένες περιοχές, κάποιοι 
τομείς βρέθηκαν στο χείλος της καταστροφής. 

Οι πολίτες της ΕΕ βρέθηκαν ξαφνικά σε έναν κόσμο όπου οι 
ελευθερίες που θεωρούσαν δεδομένες για τόσο καιρό, ιδίως η 
ευρωπαϊκή ταυτότητα και η ελεύθερη κυκλοφορία, είχαν ανα-
κληθεί προσωρινά. 

Αντιμέτωπη με αυτήν την κατάσταση, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
έδωσε έμφαση στη σημασία διασφάλισης της ισότιμης μεταχεί-

ρισης των διασυνοριακών εργαζομένων και εξέδωσε κατευθυ-
ντήριες γραμμές για να εξασφαλίσει ότι οι δημόσιες υπηρεσίες 
σε παραμεθόριες περιοχές θα μπορούσαν να συνεχίσουν να 
παρέχονται. Επιπλέον, και παρά τις πολύ περιορισμένες αρμο-
διότητες της ΕΕ στον τομέα της δημόσιας υγείας, η Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή, ενθάρρυνε τη συνεργασία στην υγειονομική περί-
θαλψη μεταξύ εθνικών, περιφερειακών και τοπικών αρχών. 

Αυτή η δέσμευση στην παροχή αλληλοβοήθειας έχει μεγάλη 
σημασία για τους πολίτες της ΕΕ. Η απόκριση στην κρίση της 
COVID-19 αντικατοπτρίζει την εντυπωσιακή ευρηματικότητα, 
εφευρετικότητα και αλληλεγγύη των Ευρωπαίων, αποδεικνύο-
ντας για άλλη μια φορά ότι η εδαφική συνεργασία δεν είναι μια 
προαιρετική έξτρα δράση, αλλά χαιρετίζεται από πολίτες, και σε 
πολλές περιπτώσεις είναι απαραίτητη για τον βιοπορισμό τους. 

Χωρίς να είναι προγραμματισμένο, τα έργα που χρηματοδοτή-
θηκαν από το Interreg, όπως αυτά που περιλαμβάνονται στο εν 
λόγω άρθρο, τόσο εντός της ΕΕ όσο και στα εξωτερικά σύνορά 
της, έχουν συμβάλει στην αντιμετώπιση των υγειονομικών και 
οικονομικών πτυχών της πανδημίας. 

ΜΙΆ ΚΟΜΗΤΈΙΆ ΠΡΟΈΤΟΙΜΆΖΈΤΆΙ
Στην Κομητεία Teleorman της Ρουμανίας, το Δημοτικό Νοσοκομείο Caritas Roşiorii de Vede σχεδιάστηκε σαν βοηθητικό 
νοσοκομείο για τη φροντίδα των ασθενών με COVID-19. Για να το βοηθήσει να προετοιμαστεί σε περίπτωση μεγάλης 
εισροής βαριά άρρωστων ασθενών, το Νοσοκομείο της Πόλης Zimnicea δάνεισε στο νοσοκομείο Caritas δύο injectomates 

(μηχανήματα υποβοηθούμενης έγχυσης), τρία όργανα 
παρακολούθησης ζωτικών λειτουργιών και μια 
συσκευή γενικής αναισθησίας. 

Ο εξοπλισμός αυτός έχει δοθεί στο Νοσοκομείο 
Caritas μέχρι να πάρουν εξιτήριο όλοι οι ασθενείς με 
COVID-19. Αγοράστηκε μέσω του έργου ROBG-174 
«Η υγεία σου μετράει! – Εκσυγχρονισμός των νοσο-
κομείων στη Zimnicea και Svishtov», που χρηματο-
δοτήθηκε μέσω του Προγράμματος Interreg V-A 
Ρουμανία-Βουλγαρία.

https://bit.ly/3ghxOEo

http://www.interregrobg.eu/images/fisiere/ROBG-174_Your%20Health%20Matters.pdf
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ΆΛΛΗΛΈΓΓΥΗ ΜΈ ΤΗ ΒΟΗΘΈΙΆ ΤΗΣ ΤΠ
Διασύνδεση των πολιτών που αναζητούν βοήθεια με το δίκτυο 
που την παρέχει – ο δικτυακός τόπος και η εφαρμογή για 
κινητά που αναπτύχθηκε από το πολωνικό πρόγραμμα Good 
Support σχεδιάστηκε για όσους χρειάζονται βοήθεια και τις 
υπηρεσίες ή τα άτομα που τα την προσφέρουν. Το 2019, το 
εν λόγω σύστημα εξασφάλισε στο έργο το περιβόητο βραβείο 
REGIOSTARS για το πιο καινοτόμο εργαλείο ΤΠ σε κοινωνικές 
υπηρεσίες. Το Good Support έχει τέσσερις συνιστώσες:

k  Good Care, ένα εργαλείο για υπηρεσίες φροντίδας που 
βοηθά τους πολίτες στο σπίτι να οργανώνουν τη δουλειά 
τους·

k  Good Carer, μια εφαρμογή για κινητά που καθιστά δυνατό 
στους φροντιστές να ενημερώνονται πότε, πού και ποιος 
τους χρειάζεται και επισημαίνουν τις εργασίες ως 
ολοκληρωμένες·

k  Good Neighbour, ένα σύστημα όπου πολίτες μπορούν να 
εγγραφούν για να υποβάλλουν αίτημα ή να παρέχουν 
βοήθεια με εργασίες όπως η αγορά φαρμάκων ή η βόλτα 
με το σκύλο·

k  Good Family, που τοποθετεί ένα εικονικό κουμπί προει-
δοποίησης στα smartphone των χρηστών – όταν το γρα-
φικό στοιχείο ενεργοποιείται, μέχρι και έξι καθορισμένα 
άτομα ειδοποιούνται αυτόματα.

Αυτή η πανίσχυρη εφαρμογή διατίθεται δωρεάν κατά τη διάρκεια της κρίσης της COVID-19, ιδίως για την υποστήριξη των 
πολιτών που έχουν ανάγκη επειδή είναι απομονωμένοι. 

https://goodsupport.eu
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Πιο δυνατοί ενωμένοι

Η αλληλεγγύη της ΕΕ και η επιθυμία συνεργασίας έχουν γίνει 
εμφανείς σε όλη την Ευρώπη και πέρα από αυτή. Η πρόσφατη 
γαλλογερμανική πρωτοβουλία για μια Ευρωπαϊκή Υγειονομική 
Ένωση ενθαρρύνει τον στενότερο συντονισμό περίθαλψης για 
ασθενείς σε μονάδες εντατικής θεραπείας και υποστηρίζει την 
κοινή έρευνα και ανάπτυξη για εμβόλια και φάρμακα. Έκανε 
επίσης έκκληση για μια ευρωπαϊκή ασπίδα προστασίας για φάρ-
μακα και φαρμακευτικά προϊόντα, προκειμένου να συγκροτηθεί 
ένα κοινό σύνολο πόρων για τη διασφάλιση της συνέχειας της 
αλυσίδας εφοδιασμού, αίροντας έτσι περιορισμούς στα εσωτε-
ρικά σύνορα. 

Επιπλέον, έκανε έκκληση να τεθεί ως προτεραιότητα στη Συν-
θήκη του Άαχεν μεταξύ των δύο χωρών μια διασυνοριακή στρα-
τηγική σχετικά με την πανδημία. Η διακήρυξη τόνισε ότι η 
αποτυχία συνεργασίας στην καταπολέμηση του ιού θα υποβαθ-
μίσει την ουσία της ευρωπαϊκής ιδέας. Αντίθετα, μια επιτυχημένη 
κοινή απόκριση θα αποδείκνυε την πραγματική προστιθέμενη 
αξία της συνεργασίας και θα έχαιρε της εκτίμησης και της ανα-
γνώρισης των πολιτών.    

ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΊΣΣΟΤΕΡΑ
Ή απόκριση της ΕΕ έναντι στον κορονοϊό: https://ec.europa.
eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response_el

https://goodsupport.eu
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response_el
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response_el
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Τους τελευταίους μήνες, η πανδημία του κορονοϊού 
έχει αλλάξει διάφορες πτυχές της καθημερινής ζωής 
των πολιτών. Σε όλη την ΕΕ, έχουν επιβληθεί 
περιορισμοί σε πολλά εσωτερικά σύνορα για λόγους 
υγειονομικής ασφάλειας. 

Περισσότερο από οπουδήποτε αλλού αυτό είναι πιο εμφανές 
κατά μήκος των συνόρων μεταξύ Ιταλίας και Σλοβενίας. Μετά 
τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, η περιοχή γύρω από την πόλη 
Gorizia διαχωρίστηκε μεταξύ της Ιταλίας και της Γιουγκοσλαβίας 
(πλέον Δημοκρατία της Σλοβενίας) με την παλιά πόλη να παρα-
μένει στην Ιταλία και τη νέα πόλη Nova Gorica να αναπτύσσεται 
στην άλλη πλευρά των συνόρων.  

Αυτές οι δύο πόλεις, που διαχωρίστηκαν με ένα ελαφρύ «σιδηρούν 
παραπέτασμα» (η Γιουγκοσλαβία ήταν σοσιαλιστική χώρα παρόλο 
που δεν είχε υπογράψει το Σύμφωνο της Βαρσοβίας) για 57 χρόνια, 
με τη συμμετοχή του διπλανού δήμου Šempeter-Vrtojba, προετοί-
μασαν μια κοινή στρατηγική για την ανάπτυξη μιας ενιαίας αστικής 
περιοχής. Εξαιτίας της έλλειψης κατάλληλων νομικών εργαλείων 
για την παροχή κοινής διασυνοριακής στρατηγικής και της ανάγκης 
προετοιμασίας για κοινές υποδομές και υπηρεσίες, το 2011, η 
Gorizia, η Nova Gorica και ο δήμος Šempeter-Vrtojba σύστησαν 
τον EGTC-GO (Ευρωπαϊκό Όμιλο Εδαφικής Συνεργασίας). 

Ο στόχος ήταν ο σχεδιασμός μιας ενιαίας διασυνοριακής πόλης 
και η ανάπτυξη της ιδέας ότι η συνεργασία θα μπορούσε να απο-
τελέσει μια ευκαιρία πραγματικής ανάπτυξης. Χάρη σε υπεύθυνους 
χάραξης πολιτικής και εξειδικευμένους επαγγελματίες, ο EGTC GO 
έγινε ένας ενδιάμεσος φορέας και μοναδικός δικαιούχος της πρώ-
της και, επί του παρόντος, μοναδικής Ολοκληρωμένης Εδαφικής 
Επένδυσης (ITI) που υποστηρίζεται από το Interreg.

Στις 29 Φεβρουαρίου 2020, οι δήμαρχοι της Gorizia (Ιταλία) και 
της Nova Gorica (Σλοβενία) – Rodolfo Ziberna και Klemen 
Miklavič – γιόρτασαν μαζί στη Λιουμπλιάνα, την πρωτεύουσα 
της Σλοβενίας, υποστηρίζοντας τη συμμετοχή των Nova Gorica 
και Gorizia στη δεύτερη φάση της υποψηφιότητας για την Ευρω-
παϊκή Πολιτιστική Πρωτεύουσα του 2025 (ECOC 2025).

Άρση εμποδίων

Έπειτα, με ένα τείχος που κατασκευάστηκε βιαστικά, η πόλη 
Nova Gorica της Σλοβενίας αποκόπηκε από την ιταλική δίδυμή 
της σε μια κίνηση που αρχικά φάνηκε να συμβολίζει την επι-
στροφή σε ένα πικρό και διχαστικό παρελθόν. Πλέον, εν μέσω 
της έκτακτης ανάγκης του κορονοϊού, οι δύο δήμαρχοι συνομι-
λούν καθημερινά, αλλά από απόσταση. 

Η ομάδα GO!2025 τους έφερε σε επαφή κατά τη διάρκεια των 
εγκαινίων της «Εικονικής Καφετέριας με την GO! 2025 Nova 
Gorica - Gorizia», μία από τις πρωτοβουλίες για την υποψηφιότητα 
ECOC 2025, που συντονίστηκε από την EGTC GO, μέσω ζωντανής 
μετάδοσης στη Σελίδα της Page GO! 2025 Nova Gorica-Gorizia 
στο Facebook. Παρόλο που οι συνοριακοί έλεγχοι έχουν προσω-
ρινά επανέλθει, προκαλώντας ταλαιπωρία και λύπη, οι δύο πόλεις 
συνεχίζουν να συνεργάζονται στενά προκειμένου να αντιμετωπί-
σουν μαζί την κοινή κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

«Ο αριθμός των κρουσμάτων στη Nova Gorica είναι μικρός 
συγκριτικά με την υπόλοιπη Σλοβενία, δήλωσε ο δήμαρχος 
Miklavič, και η Nova Gorica έχει καταφέρει να προχωρήσει με 
ταχείς ρυθμούς χάρη στις σχεδόν καθημερινές ενημερώσεις για 
την κατάσταση στην Ιταλία που κάνει ο φίλος και συνάδελφός 
μου Ziberna. Η ζωή των δύο πόλεων είναι άρρηκτα συνδεδε-
μένη και η παρούσα κατάσταση έκτακτης ανάγκης μας έκανε να 
καταλάβουμε ότι είναι απαραίτητη η διαμόρφωση ενός κοινού 
συστήματος διαχείρισης για την αντιμετώπιση μιας τέτοιας κατά-
στασης έκτακτης ανάγκης.» 

Ο Ziberna τόνισε ότι, χάρη στον ρόλο του EGTC GO, ο Ευρω-
παϊκός Όμιλος Εδαφικής Συνεργασίας που συγκροτήθηκε από 
την Gorizia, τη Nova Gorica και τον γειτονικό δήμο Šempeter-
Vrtojba, η διασυνοριακή περιοχή μπορεί να στείλει στην 
Ευρώπη ένα ηχηρό μήνυμα. «Ο EGTC GO είναι η Ευρώπη,» 
τόνισε ο Ziberna. Αντιπροσωπεύουμε την Ευρώπη των ευκαι-
ριών, ένα μοντέλο συνεργασίας που μπορεί να εξαχθεί σε 
άλλες χώρες.» Οι δύο δήμαρχοι συμφώνησαν να λαμβάνουν 
υπόψη τον EGTC GO ως βασικό παράγοντα στην επιτάχυνση 
της οικονομικής ανάκαμψης και της διασυνοριακής ανάπτυξης 
μετά το τέλος της κρίσης.

Η Ιταλία και η Σλοβενία 
συνεργάζονται για την 
καταπολέμηση της κρίσης της 
COVID-19
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Ενώνοντας πόλεις και πολίτες

Κατά τη διάρκεια της πανδημίας, διασυνοριακές ομάδες γιατρών 
συνεχίζουν να εργάζονται εξ αποστάσεως, διοργανώνονται εκδη-
λώσεις μέσω Facebook, συμπεριλαμβανομένων μαθημάτων 
σλοβενικής και ιταλικής γλώσσας που έχουν προσελκύσει εκα-
τοντάδες άτομα. Οι δήμαρχοι των πόλεων είναι σε διαρκή επι-
κοινωνία, καλώντας τις εθνικές κυβερνήσεις τους να ανοίξουν 
εκ νέου τα σύνορα όσο το δυνατόν γρηγορότερα, και συντονί-
ζοντας αμοιβαία υποστήριξη όσον αφορά ζητήματα που σχετί-
ζονται με την κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Οι ντόπιοι παίζουν 
μπάντμιντον και βόλεϊμπολ στον φράχτη που κατασκευάστηκε 
πρόσφατα, γιορτάζουν γενέθλια και ζευγάρια που είχαν χωριστεί 
συναντιούνται. 

Ο EGTC GO κατανοεί ότι η πανδημία θα μπορούσε γρήγορα να 
ακυρώσει την πρόοδο που σημειώθηκε πρόσφατα και είναι 
πεπεισμένοι ότι η συνεργασία είναι περισσότερο από ποτέ βαθιά 
ριζωμένοι στις καρδιές και στο μυαλό των περισσότερων κατοί-
κων και στις δύο πλευρές των συνόρων που νιώθουν ότι ανή-
κουν σε μια μοναδική και ενωμένη πόλη.

Η υποψηφιότητα ECOC 2025 πρέπει να αντιμετωπιστεί σαν μια 
ευκαιρία ανάπτυξης για αυτές τις διασυνοριακές περιοχές, όχι 
μόνο στον πολιτιστικό τομέα. «Η διασυνοριακή περιοχή μας δια-
θέτει ένα πολύ σημαντικό εργαλείο με μεγάλη επιρροή – τον 
EGTC – που πρέπει πλέον να επικεντρωθεί στα οικονομικά προ-
βλήματα της περιοχής μας. Πρέπει να μπορεί να διοχετεύει κον-
δύλια της ΕΕ για έργα οικονομίας και ανάπτυξης προκειμένου 
να επιταχυνθεί η οικονομική ανάκαμψη,» συμπέρανε ο 
Miklavič.  

Βίντεο (που δημιουργήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Πολιτιστική 
Πρωτεύουσα του 2025):

Σύντομο: https://youtu.be/ZfsOrRuGvhE
Εκτενές: https://youtu.be/Z0K-VoXmM_0
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Κονδύλια της ΕΕ βοηθούν τις 
επιχειρήσεις να επιβιώσουν 
κατά τη διάρκεια της 
πανδημίας του κορονοϊού
Είμαστε αντιμέτωποι με μια πρωτοφανή υγειονομική, 
κοινωνική και οικονομική κρίση. Οι ευρωπαϊκές 
επιχειρήσεις ανησυχούν για τον αντίκτυπο της 
COVID-19 στους εργαζομένους τους, τις ροές 
μετρητών, τα επιχειρηματικό σχέδια αλλά και την 
ίδια την επιβίωσή τους. Η παρούσα κρίση 
αναστέλλει δραστηριότητες σε πολλές χώρες 
και σε ολόκληρες αλυσίδες αξίας.

Οι προβλέψεις για τον αντίκτυπο στην αγορά εργασίας 
είναι εξίσου δραματικές, και οι πιο ευπαθείς θα είναι 
αυτοί που θα πληγούν περισσότερο. Δεν μπορούμε να 

προβλέψουμε πόσο θα διαρκέσει αυτή η κρίση, αλλά μπορούμε 
να παρέμβουμε κατά τη διάρκεια της άμεσης φάσης «επιβίωσης» 
για να ελαφρύνουμε τις οικονομικές δυσκολίες που αντιμετω-
πίζουν οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις. 

Οι επιχειρήσεις χρειάζονται επειγόντως ρευστότητα και οικονο-
μικά προσιτή χρηματοδότηση για να μπορέσουν να επιβιώσουν. 
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κινητοποιεί τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά 
και Επενδυτικά Ταμεία (ΕΔΕΤ) προκειμένου να ανταποκριθεί στις 
εν λόγω αναδυόμενες ανάγκες με ευέλικτο τρόπο. Τα ΕΔΕΤ 
βοηθούν τα κράτη μέλη να διαχειριστούν αυτές τις τρεις προ-
τεραιότητες, ιδίως: τις δαπάνες για υγειονομική περίθαλψη, 
τη στήριξη προγραμμάτων μειωμένου ωραρίου εργασίας, 
και την παροχή κεφαλαίου κίνησης για επιχειρήσεις 
μικρού και μεσαίου μεγέθους (ΜΜΕ).  

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Τρά-
πεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ), ήθελε να παρουσιάσει τα νέα ευέλικτα 
μέτρα που θεσπίστηκαν στο πλαίσιο της Πρωτοβουλίας Επεν-
δύσεων για την Αντιμετώπιση του Κορονοϊού (CRII και CRII+) 
και να τα συζητήσει με ενδιαφερόμενους φορείς. 

Μέσω του fi-compass, διοργάνωσε το πρώτο διαδικτυακό σεμι-
νάριο σχετικά με την «Χρηματοδοτικά μέσα ΕΔΕΤ στο πλαίσιο 
της Πρωτοβουλίας Επενδύσεων για την Αντιμετώπιση του Κορο-
νοϊού» που πραγματοποιήθηκε στις 11 Μαΐου. Προσέλκυσε πάνω 

από 500 συμμετέχοντες από διαχειριστικές αρχές, ενδιάμεσους 
χρηματοδοτικούς οργανισμούς, θεσμικά όργανα της ΕΕ και 
άλλους ενδιαφερόμενους φορείς.  

Μεγαλύτερη ευελιξία στη χρηματοδότηση

O Jonathan Denness, Επικεφαλής της Μονάδας Χρηματοδοτι-
κών Μέσων και Σχέσεων με Διεθνείς Χρηματοδοτικούς Οργα-
νισμούς της ΓΔ REGIO της Ευρωπαϊκής Επιτροπής άνοιξε το 
διαδικτυακό σεμινάριο. Παρουσίασε το γενικό πλαίσιο των δύο 
δεσμών μέτρων για τα χρηματοδοτικά μέσα ΕΔΕΤ: CRI 
και CRII+. Ορισμένες από τα βασικά ευέλικτα μέτρα αφορούν 
τη χαλάρωση της απαίτησης της τροποποίησης των εκ των προ-
τέρων αξιολογήσεων κατά την προσαρμογή υφιστάμενων χρη-
ματοδοτικών μέσων για την αντιμετώπιση της κρίσης. 

Οι νέοι ευέλικτοι κανόνες σχετίζονται επίσης με τη χαλάρωση 
ορισμένων απαιτήσεων όταν η στήριξη αφορά απαιτήσεις κεφα-
λαίων κίνησης. Διαχειριστικές αρχές, εθνικές αναπτυξιακές τρά-
πεζες και εταίροι τους μπορούν να χρησιμοποιήσουν αυτές τα 
ευέλικτα μέτρα για να ανταποκριθούν γρήγορα στις ανάγκες 
των επιχειρήσεων. Η δέσμη μέτρων περιλαμβάνει τροποποιήσεις 
του κανονισμού περί κοινών διατάξεων 1303/2013 (ΚΚΔ) και 
του προσωρινού πλαισίου για τις κρατικές ενισχύσεις.

Ο Loris Di Pietrantonio, Προϊστάμενος της Μονάδας ΓΔ EMPL της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής, εξήγησε ότι τα νέα μέτρα για τον ΚΚΔ 
ισχύουν επίσης και τα χρηματοδοτικά μέσα του Ευρωπαϊκού Κοι-
νωνικού Ταμείου (ΕΚΤ). Στο πλαίσιο του ΕΚΤ, 17 κράτη μέλη έχουν 
ήδη συγκροτήσει εθνικά καθεστώτα για ρυθμίσεις μειωμένου 
ωραρίου εργασίας. Οι εν λόγω αποκλίσεις και η γρήγορη προσαρ-
μογή τα έχουν βοηθήσει να περιορίσουν τον αντίκτυπο της COVID-
19 στην αγορά εργασίας. Επιπλέον, το ΕΚΤ μπορεί να στηρίξει τις 
δαπάνες πρόσληψης προσωπικού υγείας και παραγωγής ιατρικού 
εξοπλισμού, φαρμάκων και άλλων σχετικών ειδών.

Ο Michael Pielke, Προϊστάμενος Μονάδας της ΓΔ AGRI της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής έκανε παρουσίαση για τον γεωργικό 
τομέα. Κατά την τρέχουσα κρίση, τα χρηματοδοτικά μέσα του 
Γεωργικού Ταμείου Αγροτικής Ανάπτυξης θα βοηθήσουν τους 
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Θέσπιση των πιο ευέλικτων κανόνων κρατικής 
ενίσχυσης που καθιερώθηκαν ποτέ στην ΕΕ για τη 
διάσωση θέσεων εργασίας και εταιρειών

Βοήθεια για τη διασφάλιση προμήθειας ιατρικού 
εξοπλισμού: αύξηση παραγωγής στην ΕΕ και 
κοινή προμήθεια

Έκδοση κατευθυντήριων οδηγιών για 
μέτρα διακοπής της εξάπλωσης του ιού, 
για στρατηγικές διαγνωστικών τεστ

Διασφάλιση της ροής  κυκλοφορίας αγαθών και 
εργαζομένων  στην ενιαία αγορά της ΕΕ 

Παροχή χρηματοδότησης μέσω της 
Πρωτοβουλίας Επενδύσεων για την 

Αντιμετώπιση του Κορονοϊού και ρευστότητα 
μέσω του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων

Επαναπατρισμός  πολιτών της ΕΕ που είχαν 
εγκλωβιστεί  στο εξωτερικό

Υποστήριξη της έρευνας για  εμβόλια, 
διαγνωστικά εργαλεία,  θεραπεία

Ενεργοποίηση της «ρήτρας διαφυγής» για να καταστεί 
δυνατή η ειδική δημοσιονομική υποστήριξη για τα συστήματα 

υγειονομικής περίθαλψης, τους πολίτες και τις εταιρείες

αγρότες να αντιμετωπίσουν τις οικονομικές δυσκολίες μέσω 
αυτόνομου κεφαλαίου κίνησης. 

Ο Frank Lee, Επικεφαλής του Συμβουλευτικού Τμήματος για τα 
Χρηματοδοτικά Μέσα στην ΕΤΕπ, ανέφερε ότι η πλατφόρμα 
fi-compass έχει συντάξει ένα ενημερωτικό δελτίο «Αντιμετώπιση 
της κρίσης της COVID-19 μέσω χρηματοδοτικών μέσων». Αυτό 
αποσκοπεί να συμβάλει στην εκταμίευση χρηματοδοτικών μέσων 
ΕΔΕΤ, μεταξύ άλλων, σε συνδυασμό με επιχορηγήσεις. Ο στόχος 
είναι να ενθαρρυνθούν οι διαχειριστικές αρχές, οι εθνικές ανα-
πτυξιακές τράπεζες και οι οργανισμοί αλλά και άλλοι ενδιαφερό-
μενοι φορείς να χρησιμοποιήσουν χρηματοδοτικά μέσα ΕΔΕΤ και 
να μάθουν από τα ήδη υπάρχοντα παραδείγματα. 

Η Ieva Zālīte, υπεύθυνη χάραξης πολιτικών στη Μονάδα Χρη-
ματοδοτικών Μέσων και Σχέσεων με Διεθνείς Χρηματοδοτικούς 
Οργανισμούς της ΓΔ REGIO της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, εξήγησε, 
έπειτα, το νομοθετικό πλαίσιο των CRII και CRII+ καθώς και 
άλλες κανονιστικές πρωτοβουλίες, συμπεριλαμβανομένων των 
μέτρων κρατικής ενίσχυσης.

Δείχνοντας το καλό παράδειγμα 

Δύο παραδείγματα μέτρων που εφαρμόστηκαν για την αντιμε-
τώπιση της έξαρσης της νόσου COVID-19 παρουσιάστηκαν κατά 
τη διάρκεια του διαδικτυακού σεμιναρίου. Έπειτα, ο Ivan Lesay, 
Γενικός Διευθυντής του Οργανισμού Επενδύσεων της Σλοβακίας 
(SIH) εξήγησε πώς το χρηματοδοτικό μέσο «Εγγύηση Κατά του 
Κορονοϊού SIH» βοηθά τις ΜΜΕ στη Σλοβακία.  

Η Πολωνία επίσης αντέδρασε γρήγορα και θέσπισε μέτρα για 
την αντιμετώπιση της κρίσης. Aleksandra Kwiatkowska, Προϊ-
σταμένη Μονάδες στη Τμήμα Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων της 
Τράπεζας Gospodarstwa Krajowego παρουσίασε τις προσαρ-
μογές στο πολωνικό χρηματοδοτικό μέσο, το «Εθνικό Ταμείο 
Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας». Οι αρχές της Πολωνίας έχουν 
χρησιμοποιήσει νέες ευέλικτες λύσεις για τη βελτίωση των προ-
ϋποθέσεων δανεισμού και αποπληρωμής για επιχειρήσεις. 

Και τα δύο παραδείγματα τονίζουν πώς χρηματοδοτικά μέσα 
μπορούν να εκταμιευθούν γρήγορα για την κάλυψη των ανα-
γκών των επιχειρήσεων στην Ευρώπη. Ως αποτέλεσμα, η Ευρω-
παϊκή Επιτροπή θα ήθελε επίσης να ενθαρρύνει και να στηρίξει 
διαχειριστικές αρχές, εθνικές αναπτυξιακές τράπεζες και φορείς 
σε άλλα κράτη μέλη.

Το διαδικτυακό σεμινάριο ολοκληρώθηκε με ερωτήσεις και απα-
ντήσεις κατά τη διάρκεια των οποίων εμπειρογνώμονες από 
την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την ΕΤΕπ απάντησαν σε ερωτήσεις 
συμμετεχόντων.  

ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΊΣΣΟΤΕΡΑ
Διαδικτυακό σεμινάριο: https://bit.ly/2YLu204
Γραπτές απαντήσεις: https://bit.ly/3g1gJyw
Αν έχετε άλλες ερωτήσεις σχετικά με τα χρηματοδοτικά 
μέσα ΕΔΕΤ επικοινωνήστε με την ομάδα μας στην 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο:
REGIO-B3-FINANCIAL-INSTRUMENTS@ec.europa.eu.

ΑΠΟΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΕ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΟΡΟΝΟΪΟ

https://www.fi-compass.eu/publication/factsheets/factsheet-responding-covid-19-crisis-through-financial-instruments
https://www.fi-compass.eu/publication/factsheets/factsheet-responding-covid-19-crisis-through-financial-instruments
https://fi-compass.eu/event/5893/webinar-esif-financial-instruments-under-coronavirus-response-investment-initiative
https://www.fi-compass.eu/sites/default/files/publications/Written%20Q&A%20-%20Webinar%20ESIF%20FIs%20under%20CRII.pdf
mailto:REGIO-B3-FINANCIAL-INSTRUMENTS%40ec.europa.eu
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ΚΟΜΒΟΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Βελτίωση της υγείας και 
της ευημερίας των 
περιφερειών της ΕΕ 
Η πολιτική συνοχής συνεχίζει να επενδύει στην υγεία 
σε διαφορετικούς τομείς, όπως στη γήρανση του 
πληθυσμού στην Ευρώπη, στις υποδομές υγειονομικής 
περίθαλψης και στα αειφόρα συστήματα, στις 
ηλεκτρονικές υπηρεσίες υγείας, στα προγράμματα 
υγειονομικής κάλυψης και προώθησης της υγείας. 

Δεδομένης της τρέχουσας κρίσης της νόσου COVID-19, η 
Πρωτοβουλία Επενδύσεων για την Αντιμετώπιση του 
Κορονοϊού (CRII) καλύπτει διατάξεις για την επιτάχυνση 

και την αύξηση της στήριξης δαπανών που σχετίζονται με τον 
κορονοϊό. Σε αυτές περιλαμβάνεται η χρηματοδότηση υγειονο-
μικού εξοπλισμού, φαρμάκων, εγκαταστάσεων διάγνωσης και 
θεραπείας, ιατρικού εξοπλισμού (για παράδειγμα, αναπνευστή-
ρων και μασκών) και η υποστήριξη ευπαθών ομάδων. 

Επιπλέον, έχουν θεσπιστεί επιταχυνόμενες διαδικασίες για τη 
στήριξη της αναδιανομής της χρηματοδότησης της πολιτικής 
συνοχής της ΕΕ. Εδώ, εξετάζουμε τις επενδύσεις που προγραμ-
ματίστηκαν από τα προγράμματα, από το 2014, στο πλαίσιο του 
Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ). 

Ποιες βελτιώσεις στον τομέα της υγείας 
τίθενται σε προτεραιότητα; 

Πολλά είδη παρεμβάσεων μπορούν να χρηματοδοτηθούν από 
το ΕΤΠΑ. Οι κατευθυντήριες γραμμές της Επιτροπής για την 
περίοδο 2014-2020 τόνισαν τις παρακάτω προτεραιότητες: 

k  Επενδύσεις σε υγειονομικές και κοινωνικές υποδομές για 
βελτίωση της πρόσβασης σε υγειονομικές και κοινωνικές 
υπηρεσίες και μείωση των ανισοτήτων στον τομέα 
της υγείας. 

k  Επενδύσεις σε υποδομές που συμβάλουν στον εκσυγχρονι-
σμό, στον διαρθρωτικό μετασχηματισμό και στη βιωσιμότητα 
των συστημάτων υγείας, οδηγώντας σε μετρήσιμες βελτι-
ώσεις στα αποτελέσματα του τομέα της υγείας, συμπεριλαμ-
βανομένων μέτρων ηλεκτρονικών υπηρεσίες υγείας. 

k  Στοχευμένες επενδύσεις σε υποδομές για τη στήριξης της 
μετάβασης από την ιδρυματική περίθαλψη στην περίθαλψη 
με βάση την κοινότητα. 

k  Στήριξη για επενδύσεις σε υποδομές στον τομέα της φροντίδας 
παιδιών, ηλικιωμένων και της μακροχρόνιας φροντίδας.

Επενδύσεις στον τομέα της υγείας στο πλαίσιο προγραμμάτων 
διασυνοριακής συνεργασίας ανταποκρίνονται στις ανάγκες 
και τις προκλήσεις που ταυτοποιούνται στις παραμεθόριες 
περιοχές. 

Αρχικά, δεν προγραμμάτισαν όλες οι χώρες επενδύσεις ΕΤΠΑ 
σε αυτούς τους στόχους υγείας. Μάλιστα, μόνο ένας μικρός 
αριθμός κρατών μελών είχε χορηγήσει μεγάλα ποσά σε κατη-
γορίες του τομέα της υγείας: Η Πολωνία είναι το πιο χαρα-
κτηριστικό παράδειγμα, καθώς είναι πρώτη σε όλες τις 
κατηγορίες. Γενικά, οι επενδύσεις του ΕΤΠΑ στον τομέα της 
υγείας τείνουν να επικεντρώνονται στις λιγότερο αναπτυγμέ-
νες χώρες και περιφέρειες. 

2014-2020 ΠΡΟΟΔΟΣ ΣΤΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΤΗΣ ΕΕ (ΕΤΠΑ-ΕΚΤ) ΣΕ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ
0 1 B 1,5 B 2 B 2,5 B 3 B 3,5 B 4 B 4,5 B500 M

Υποδομές υγείας

Βελτίωση πρόσβασης σε υπηρεσίες

Συστήματα ΤΠΕ για υγιή, ενεργό 
γήρανση και ηλεκτρονικές υπηρεσίες 

υγείας

Ενεργός και υγιής γήρανση

Προβλεπόμενο από την ΕΕ ποσό

Επιλέξιμες δαπάνες ΕΕ που αποφασίστηκαν (επιλέχτηκαν ενδεικτικά)

Μερίδιο δαπανών ΕΕ (επιλέξιμες δαπάνες που δηλώθηκαν ενδεικτικά)
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Θέλετε να προτείνετε κάποιο ζήτημα που επιθυμείτε να συζητηθεί στο μέλλον στη στήλη  
ΚΟΜΒΟΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ του Panorama;

Υπάρχει κάποιο σύνολο δεδομένων που θα θέλατε να συμπεριλάβουμε στην 
πλατφόρμα  ανοιχτών δεδομένων των ΕΔΕΤ;

Αν ναι, στείλτε μας ηλεκτρονικό μήνυμα στη διεύθυνση: REGIO-EVAL@ec.europa.eu

Ακολουθήστε τη συζήτηση στο TWITTER #ESIFOpendata 

ή εγγραφείτε στο ενημερωτικό μας δελτίο: http://ec.europa.eu/newsroom/index.cfm?service_id=788 

2014-2020 ΕΤΠΑ - ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΠΟΥ ΚΑΛΥΠΤΕΤΑΙ ΑΠΟ ΒΕΛΤΙΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ (CO36)
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Υπάρχουν επίσης διακυμάνσεις όσον αφορά την ταχύτητα της 
υλοποίησης, τόσο όσον αφορά την απόφαση σχετικά με το ποια 
έργα θα χρηματοδοτηθούν αλλά και το ποσοστό της επένδυσης 
που δαπανάται από όσους επιλέγονται. Οι λιγότερο αναπτυγμέ-
νες περιφέρειες και χώρες τείνουν να εκταμιεύουν χρηματοδό-
τηση της ΕΕ για τον εκσυγχρονισμό υπηρεσιών υγείας. 
Οι πλουσιότερες χώρες έχουν μεγάλους εθνικούς προϋπολογι-
σμούς και, σε κάθε περίπτωση, χαμηλότερη κατά κεφαλή χρη-
ματοδότηση της ΕΕ, η οποία διοχετεύεται κατά προτεραιότητα 
σε τομείς όπως η έρευνα και η ανταγωνιστικότητα των ΜΜΕ. 

Πρόοδος στην επίτευξη επενδυτικών 
αποτελεσμάτων

Για την περίοδο 2014-2020, καθορίστηκε ένας κοινός δείκτης για 
τη μέτρηση του «πληθυσμού που καλύπτεται από βελτιωμένες 
υπηρεσίες υγείας». Ο Κοινός Δείκτης CO36 ορίζεται ως: «Ο πλη-
θυσμός μιας συγκεκριμένης περιοχής που αναμένεται να επωφε-
ληθεί από υπηρεσίες υγείας που υποστηρίζονται από το έργο. 
Συμπεριλαμβάνονται νέα ή βελτιωμένα κτίρια, ή νέος εξοπλισμός 
για διάφορα είδη υπηρεσιών υγείας (πρόληψη, φροντίδα εξωτε-
ρικών ή νοσηλευόμενων ασθενών, μέριμνα μετά τη θεραπεία).»

Ο εν λόγω δείκτης σχεδιάστηκε για να παρακολουθεί με αθροι-
στικό τρόπο τον πληθυσμό που επωφελείται από βελτιώσεις 
των υπηρεσιών υγείας που χρηματοδοτούνται από την ΕΕ. Το 

παραπάνω γράφημα συγκρίνει επίσης την πρόοδο όσον αφορά 
την παρακολούθηση της συνδυαστικής βελτίωσης στις ευρω-
παϊκές υπηρεσίες υγείας, όπως καταμετράται από τον CO36.

Συγκρίνοντας τους στόχους του κοινού δείκτη και την πρόοδο 
που σημειώθηκε, φαίνεται ότι δεν υποβάλλουν αναφορές για 
τον κοινό δείκτη όλα τα προγράμματα που επενδύουν στον 
τομέα της υγείας. Πράγματι, ο CO36 δεν αντικατοπτρίζει όλες 
τις επιλέξιμες δράσεις, που έχουν πολλά άλλα αποτελέσματα 
που καλύπτονται από δείκτες ειδικά σχεδιασμένους για το πρό-
γραμμα οι οποίοι δεν μπορούν να αθροιστούν.

Ο κοινός δείκτης έχει δημιουργήσει προκλήσεις. Για παράδειγμα, 
ήταν πολύ δύσκολο για τα προγράμματα να ορίσουν ακριβείς 
στόχους χωρίς να γνωρίζουν ποια έργα θα επιλεχθούν, για αυτόν 
τον λόγο οι στόχοι των προγραμμάτων αυξάνονται χρόνο με τον 
χρόνο. Οι τιμές όσον αφορά τον πληθυσμό που επωφελείται 
συλλέγονται από κάθε έργο. Όπου υπάρχουν πολλά έργα, μπορεί 
να υπάρχει αλληλεπικάλυψη μεταξύ των πληθυσμών που καλύ-
πτονται, γεγονός που μπορεί να οδηγήσει σε υπερβολικά μεγά-
λους αριθμούς σε προγραμματικό επίπεδο. Ορισμένα 
προγράμματα διορθώνουν τις τιμές θέτοντας όρια στον πληθυσμό 
που καλύπτεται. Η εγκυρότητα των τιμών που δηλώνονται μπορεί 
επίσης να διαπιστωθεί από αξιολόγηση αντίκτυπου. 

ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΊΣΣΟΤΕΡΑ
https://cohesiondata.ec.europa.eu/stories/s/qyuv-h9j2

mailto:REGIO-EVAL%40ec.europa.eu?subject=
https://twitter.com/search?q=%2523ESIFOpendata&src=typd&lang=el
https://ec.europa.eu/newsroom/index.cfm?service_id=788
https://cohesiondata.ec.europa.eu/stories/s/qyuv-h9j2
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Η ίδρυση του Interreg το 1990 ήταν ορόσημο για την πολι-
τική συνοχής και ήταν αποτέλεσμα ενός μεγάλου και 
δύσκολου διαλόγου που είχε αρχίσει πολλά χρόνια πριν. 

Από τα τέλη του 1970, η ένταξη των ταμείων της ΕΕ σε στο-
χευμένα, πολυετή προγράμματα είχε δοκιμαστεί σε Ολοκληρω-
μένα Προγράμματα Ανάπτυξης και έπειτα σε Ολοκληρωμένα 
Μεσογειακά Προγράμματα. Και τα δύο σηματοδότησαν μια ριζο-
σπαστική αλλαγή στον τρόπο που τα κονδύλια διοχετεύονταν 
κανονικά, δηλαδή αποζημιώνοντας έργα που παρουσιάζονταν 
από κράτη μέλη σε ετήσια βάση, ένα σύστημα που δεν θεωρείτο 
πλέον πειστικό καθώς δεν είχε στρατηγική προσέγγιση.  

Έκτοτε, η πολιτική συνοχής, της οποίας το Interreg είναι αναπό-
σπαστο μέρος, έχει διαμορφώσει το πλαίσιο των παρεμβάσεων 
της ΕΕ χρησιμοποιώντας μια προγραμματική προσέγγιση σε 
ευρωπαϊκό, εθνικό και περιφερειακό επίπεδο. Έχει προσαρμοστεί 
στο πέρασμα του χρόνου χωρίς να χάσει τον βασικό προσανα-
τολισμό του, που είναι να εργαστεί για ισορροπημένη και βιώ-
σιμη ανάπτυξη των περιφερειών της Ευρώπης. Έχει καταστήσει 
δυνατή τη συμμετοχή εθνικών, περιφερειακών και τοπικών 
αρχών σε γενικές στρατηγικές και δίκτυα μεταξύ πολιτικών και 
συνόρων χωρών, και εξακολουθεί να την εξασφαλίζει.

Η αντιμετώπιση προκλήσεων σχετικά με το κλίμα και το περι-
βάλλον είναι αναπόσπαστο μέρος αυτής της ισορροπημένης και 
βιώσιμης περιφερειακής στρατηγικής. Το Interreg καταπολεμά 
την κλιματική αλλαγή και συμβάλει σε μια πιο πράσινη Ευρώπη 
εδώ και 30 χρόνια. 

Αντιμετωπίζοντας μαζί τις απειλές

Οι προκλήσεις που συνδέονται με την κλιματική αλλαγή και το 
περιβάλλον αντανακλούν τα οφέλη της συνεργασίας. Οι πυρ-
καγιές δεν κάνουν διάκριση των συνόρων και συχνά προκαλούν 
χάος από όπου περνούν. Η βιώσιμη ανάπτυξη της πεδιάδας 
πλημμυρών σε παραμεθόριες περιοχές απαιτεί στενή συνεργα-
σία μεταξύ όλων των ενδιαφερόμενων φορέων. Αν οι αρχές 
από τη μια πλευρά των συνόρων επιτρέπουν να γίνει αποξή-
ρανση, αυτό θα έχει άμεσες και μακροπρόθεσμες επιπτώσεις 
στην ποιότητα των υγροτόπων στην άλλη πλευρά. 

Η ρύπανση σε ποτάμια και θάλασσες, είτε από πλαστικά είτε από 
άλλες ουσίες, έχει σημαντικές επιπτώσεις που καθορίζουν την 
ποιότητα ζωής των κατοίκων σε μια πολύ ευρεία γεωγραφική 
περιοχή. Για 30 χρόνια, χιλιάδες έργα που χρηματοδοτούνται 
από την ΕΕ έχουν αντιμετωπίσει αυτές τις προκλήσεις, αποφέ-
ροντας συγκεκριμένα οφέλη σε παραμεθόριες περιφέρειες της 
ΕΕ και πέρα από αυτές, και καλλιεργούν εμπιστοσύνη και σεβα-
σμό μεταξύ κοινοτήτων που μοιράζονται έναν κοινό χώρο. 

Οι δραματικές επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής είναι επί του 
παρόντος αισθητές σε όλη την ΕΕ και σε όλο τον κόσμο. Κάθε 
χρόνο, η ατμόσφαιρα θερμαίνεται και το κλίμα αλλάζει. Από 
τα 8 εκατομμύρια είδη στον πλανήτη, το 1 εκατομμύριο κιν-
δυνεύει να αφανιστεί. Τα οικοσυστήματά μας ρυπαίνονται και 
καταστρέφονται.  

Το Interreg αντιπροσωπεύει τόσο μια ευκαιρία όσο και μια 
απόκριση σε αυτές τις προκλήσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ως 
αποτέλεσμα, η κοινότητα Interreg, μέσω του δικτύου συνερ-
γατών της που έχει διαμορφωθεί μετά από 30 χρόνια στενής 
συνεργασίας, διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην Ευρωπαϊκή 
Πράσινη Συμφωνία. 

Στρατηγική προσέγγιση

Αυτή είναι η νέα πανευρωπαϊκή αναπτυξιακή στρατηγική που 
στοχεύει στη μεταμόρφωση της Ένωσης σε μια δίκαιη και 
εύπορη κοινωνία, με σύγχρονη, ανταγωνιστική οικονομία με 
αποδοτικούς πόρους στην οποία δεν υπάρχουν καθαρές εκπο-
μπές διοξειδίου του άνθρακα το 2050 και όπου η οικονομική 
ανάπτυξη δεν συνδέεται με τη χρήση πόρων. 

Η στρατηγική αυτή αποσκοπεί επίσης στην προστασία, διατήρηση 
και ενίσχυση του φυσικού κεφαλαίου της ΕΕ και στην προστασία 
της υγείας και της ευημερίας των πολιτών από κινδύνους και 
επιπτώσεις σχετικές με το περιβάλλον. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
αναγνωρίζει ότι η εν λόγω μετάβαση πρέπει να είναι δίκαιη και 
χωρίς αποκλεισμούς. Πρέπει να δίνει προτεραιότητα στους πολί-
τες και προσοχή στις περιφέρειες, στις βιομηχανίες και στους 
εργαζόμενους που θα αντιμετωπίζουν τις μεγαλύτερες προκλή-

Interreg, αειφόρος ανάπτυξη και 
η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία
Καθ΄ όλη τη διάρκεια του 2020, η ΕΕ γιορτάζει τα 30 χρόνια του Interreg και της συνεργασίας σε όλες τις 
μορφές της. Το Interreg, ως ο δεύτερος πυλώνας της πολιτικής συνοχής, βρίσκεται στο επίκεντρο της 
ευρωπαϊκής ιδέας γιατί ενθαρρύνει τις περιφέρειες και τις χώρες να αντιμετωπίσουν προκλήσεις που μπορούν 
να επιλύσουν μόνο συνεργατικά.
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σεις. Η κοινότητα Interreg, μέσω της τοποκεντρικής προσέγγισής 
της από τη βάση προς την κορυφή, που επικεντρώνεται στη 
διαπροσωπική επαφή χωρίς αποκλεισμούς, είναι ιδανικά δια-
μορφωμένη για να κάνει πραγματική συνεισφορά στην Ευρω-
παϊκή Πράσινη Συνεισφορά.  

Σε πολλές περιπτώσεις, η συνεργασία μεταξύ περιφερειών ή/και 
κρατών μελών μπορεί να αποφέρει μεγαλύτερη προστιθέμενη 
αξία από την αντιμετώπιση των προκλήσεων μεμονωμένα. Πράγ-
ματι, δεδομένης της διασυνοριακής φύσης και κλίμακας των 
προκλήσεων που πρέπει να αντιμετωπιστούν από την Ευρωπαϊκή 
Πράσινη Συμφωνία, όλοι πρέπει να εντείνουμε τις προσπάθειές 
μας. Με λίγα λόγια, μια πράσινη και κλιματικά ουδέτερη Ευρώπη 
μπορεί να επιτευχθεί μόνο αν συνεργαστούμε.

Καθώς η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία θα επιφέρει ουσιαστική 
αλλαγή, η ενεργή δημόσια συμμετοχή και εμπιστοσύνη στη μετά-
βαση έχει μεγάλη σημασία για την αποτελεσματικότητα και την 
αποδοχή των πολιτικών. Η μετάβαση σε μια κλιματικά ουδέτερη 
κοινωνία είναι δύσκολη αλλά συνιστά και ευκαιρία οικοδόμησης 
ενός καλύτερου μέλλοντος για όλους. Αφορά τους πολίτες και 
την καθημερινή ζωή τους: πώς παράγουμε, καταναλώνουμε, 
κινούμαστε, διατηρούμε ζεστό ή δροσερό το σπίτι μας, εργαζό-
μαστε και ζούμε μαζί. 

Ενίσχυση της συνεργασίας

Παράλληλα με τις κυβερνητικές πολιτικές και τους κανονισμούς, 
οι πολίτες, οι κοινότητες και οι οργανισμοί σε όλους τους τομείς 
της κοινωνίας και της οικονομίας μας έχουν να διαδραματίσουν 
τον ρόλο τους. Ως αποτέλεσμα, στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Πρά-
σινης Συμφωνίας, η Επιτροπή θα παρουσιάσει ένα Ευρωπαϊκό 
Σύμφωνο για το Κλίμα που θα ενθαρρύνει την ευρύτερη συμμε-
τοχή της κοινωνίας για το κλίμα και το περιβάλλον στο πλαίσιο 
διάφορων δράσεων. Αποσκοπεί να ενημερώσει, να ενθαρρύνει 
και να αναπτύξει τη συνεργασία μεταξύ ατόμων και οργανισμών. 
Θα αναπτύξει και θα διευρύνει τρέχουσες δράσεις, θα ενεργο-
ποιήσει και θα συμπεριλάβει νέες, προσφέροντας ευκαιρίες για 
μάθηση, ανταλλαγή, συνδημιουργία και συνεργασία. 

Για άλλη μια φορά, η κοινότητα Interreg μπορεί να παίξει σημα-
ντικό ρόλο στην ανάπτυξη αυτού του νέου συμφώνου μέσω της 
στενής επικοινωνίας με πολυμερείς ομάδες συνεργασίας γύρω 
από κοινούς φυσικούς χώρους, όπως λίμνες ή οροσειρές. Επι-
πλέον, μπορεί να αξιοποιήσει τη μακροχρόνια εμπειρία του με 
διάφορες μορφές συνεργασίας σε διαφορετικά επίπεδα και με 
τη συμμετοχή διαφορετικών φορέων. 

Δεδομένης της διεθνούς διάστασης της Ευρωπαϊκής Πράσινης 
Συμφωνίας, το Interreg παρέχει ένα πλαίσιο κοινής δράσης 

TN: ΔΙΕΘΝΙΚΆ ΠΡΟΓΡΆΜΜΆΤΆ

CLEANATLANTIC – INTERREG 
TN ΠΡΟΓΡΆΜΜΆ ΠΈΡΙΟΧΗΣ ΤΟΥ 
ΆΤΛΆΝΤΙΚΟΥ
Το CleanAtlantic εργάζεται σκληρά για την ευαισθητο-
ποίηση ορισμένων διαφορετικών ομάδων-στόχος σχε-
τικά με τις πηγές, τις επιπτώσεις και τις λύσεις για τα 
θαλάσσια απορρίμματα και πώς μπορούν να συμβάλουν 
ενεργά στην πρόληψη, παρακολούθηση και μείωση αυτής 
της ρύπανσης. Διάφορες εκστρατείες ευαισθητοποίησης 
έχουν πραγματοποιηθεί στην Ισπανία (Vigo, A Guarda, 
Illa de Arousa), Πορτογαλία (Madeira, Sesimbra), Γαλλία 
(Pouldu) και Ιρλανδία (Castlebar), που απευθύνονταν σε 
σχολεία και κοινότητες ψαράδων. 

Οι ομάδες-στόχος έχουν εκδηλώσει μεγάλο ενδιαφέρον 
και διάθεση, που είναι απαραίτητα για την αλλαγή της 
ανθρώπινης συμπεριφοράς, δρώντας σαν πολλαπλασια-
στές και φορείς καλύτερων πρακτικών. Μαθητές από 
δημοτικά σχολεία και γυμνάσια έχουν συμμετάσχει σε 
δράσεις όπως η παρακολούθηση παράκτιων περιοχών, 
εφαρμόζοντας την οδηγία-πλαίσιο για τη θαλάσσια στρα-
τηγική ελέγχοντας πρωτόκολλα και συλλέγοντας, ταξινο-
μώντας και αναλύοντας θαλάσσια απορρίμματα που 
βρέθηκαν στην παραλία. Για παράδειγμα, κατά τη διάρκεια 
μιας δράσης παρακολούθησης στη Sesimbra (Πορτογα-
λία), 27 μαθητές μάζεψαν 934 διαφορετικά θαλάσσια 
απορρίμματα, βάρους 34,4 κιλών σε παραλία έκτασης 
700 μέτρων. Το «Active Ocean Literacy» είναι άλλη μια 
πρωτοβουλία έργου που θα πραγματοποιηθεί ταυτόχρονα 
σε πέντε πορτογαλικές πόλεις με αλιευτικούς λιμένες.

Η συνεισφορά της ΕΕ ήταν 2 436 930 ευρώ στον συνο-
λικό προϋπολογισμό των 3 249 241 ευρώ.

www.cleanatlantic.eu



http://www.cleanatlantic.eu
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μεταξύ των κρατών μελών αλλά και μεταξύ των κρατών μελών 
και τρίτων χωρών, για την εύρεση κοινών λύσεων σε κοινά 
προβλήματα. Προωθεί διασυνοριακές ανταλλαγές εμπειριών και 
διευκολύνει τη συλλογική δράση. Παρόλο που το Interreg καλύ-
πτει τη διασυνοριακή, διεθνική και διαπεριφερειακή συνεργασία, 
στηρίζει επίσης τη συνεργασία σε ένα πιο στρατηγικό περιβάλλον 
πολιτικής μέσω, μεταξύ άλλων, των μακροπεριφερειακών στρα-
τηγικών της ΕΕ και του Σημείου Επαφής για τα Σύνορα.  

Οι μακροπεριφερειακές στρατηγικές παρέχουν ένα πλαίσιο 
συνεργασίας για καλύτερο συντονισμό των ευρωπαϊκών, εθνι-
κών και περιφερειακών κονδυλίων που σχετίζονται μια συγκε-
κριμένη γεωγραφική περιοχή και για τη συγκέντρωση των εν 
λόγω κονδυλίων σε στρατηγικά έργα και πρωτοβουλίες. Καθώς 
είναι διατομεακές, δεν έχουν αποκλεισμούς και περιλαμβάνουν 
διαφορετικά επίπεδα διακυβέρνησης, έχουν μεγάλη σημασία 
για τη συνεισφορά και την ενίσχυση της συνεργασίας της Ευρω-
παϊκής Πράσινης Συμφωνίας.  

Αξιοποίηση δυνατοτήτων

Τα προγράμματα Interreg μαζί με τις μακροπεριφερειακές στρα-
τηγικές της ΕΕ είναι βασικά εργαλεία για τη διαχείριση ζητημά-
των όπως η διατήρηση της βιοποικιλότητας και η καθαρή 
ενέργεια, για την οποία η σημασία της συνεργασίας αναγνωρί-
ζεται ρητά στην Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία.

Επιπλέον, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση «Ώθηση της ανά-
πτυξης και της συνοχής σε παραμεθόριες περιφέρειες της ΕΕ», 
αυτές οι περιφέρειες έχουν μεγάλες δυνατότητες που δεν έχουν 
αξιοποιηθεί. Εδώ, η περαιτέρω συνεργασία όσον αφορά τους 
στόχους στους τομείς της ενέργειας, του κλίματος και του περι-
βάλλοντος, παράλληλα με κοινές επενδύσεις, μπορούν να συνει-
σφέρουν σημαντικά σε μια βιώσιμη ανάκαμψη γενικότερα. 

Το Σημείο Επαφής για τα Σύνορα, που καθιερώθηκε από τη ΓΔ 
REGIO, αποσκοπεί στην υποστήριξη αυτής της διαδικασίας βοη-
θώντας στην άρση ενδεχόμενων νομικών και διοικητικών εμπο-

ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ ΕΜΓ: 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ 
ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΜΕΣΟΥ ΓΕΙΤΟΝΙΑΣ

ΜΗΔΕΝΙΚΆ ΆΠΌΒΛΗΤΆ: ΣΤΡΆΤΗΓΙΚΗ 
ΓΙΆ ΚΆΛΗ ΠΈΡΙΒΆΛΛΟΝΤΙΚΗ ΚΆΤΆΣΤΆΣΗ 
– INTERREG ENI CBC ΠΡΟΓΡΆΜΜΆ 
ΛΈΚΆΝΗΣ ΜΆΥΡΗΣ ΘΆΛΆΣΣΆΣ 2014-2020

Το εν λόγω έργο αποσκοπεί να συμβάλει στη συνολική 
μείωση του αριθμού των ορατών (> 2,5cm) απορριμ-
μάτων, συμπεριλαμβανομένων πλαστικών, απορρίμματα 
αλιείας και ειδών υγιεινής σε ακτογραμμές· μείωση του 
αριθμού απορριμμάτων ανά τετραγωνικό μέτρο στον 
θαλάσσιο πυθμένα, συμπεριλαμβανομένων απορριμάτων 
που σχετίζονται με την αλιεία, στα επίπεδα του 2012 
μέχρι το 2020, στην Odessa (Ουκρανία), Burgas (Βουλ-
γαρία), Guria (Γεωργία) και Tekirdağ (Τουρκία). Αυτό 
απαιτεί επαρκή συλλογή, ταξινόμηση, και περιβαλλοντικά 
ορθή απόρριψη τουλάχιστον 1,5 τόνων απορριμμάτων 
από τον θαλάσσιο πυθμένα και 0,5 τόνων σκουπιδιών 
από ακτές και παραλίες στις εν λόγω περιοχές. 

Το έργο βασίζεται στα αποτελέσματα ενός προηγούμενου 
έργου: Ολοκληρωμένη Ανάλυση της Διαχείρισης της Χρή-
σης Γης των Εκβολών της Μαύρης Θάλασσας (ILMM-
BSE) που χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό 
Πρόγραμμα «Λεκάνη Μαύρης Θάλασσας 2007-2013». 
Η πρώτη κύρια δραστηριότητα που προβλέπεται είναι η 
συλλογή και απόρριψη θαλάσσιων απορριμμάτων Διορ-
γανώνεται μια εκστρατεία με τίτλο «Αλιεία απορριμμά-
των» στις τέσσερις χώρες, που απευθύνεται σε 330 
ντόπιους ψαράδες και τους ενθαρρύνει να συλλέξουν 
τουλάχιστον 1,5 τόνους εγκαταλελειμμένου αλιευτικού 
εξοπλισμού από τον θαλάσσιο πυθμένα. 

Γίνονται επίσης συνεχώς εκστρατείες για τον καθαρισμό 
παραλιών, με τη βοήθεια παιδιών μεταξύ 7 και 16 ετών 
και των δασκάλων τους. Το έργο ελπίζει να προτρέψει 
τουλάχιστον 1 600 άτομα να βοηθήσουν στον καθαρισμό 

των παραλιών γύρω από τη Μαύρη Θάλασσα, 
ενώ παράλληλα αυξάνει την ευαισθητοποίηση, 
που έχει μεγάλη σημασία. Οι ερευνητές απευ-
θύνονται σε 75 δημοτικά σχολεία/γυμνάσια, 
50 μη κυβερνητικούς οργανισμούς (ΜΚΟ) και 
25 τοπικά μέσα ενημέρωσης στο πλαίσιο του 
λεγόμενου «Εκπαιδευτικού Προγράμματος για 
το Οικοσύστημα», στο οποίο συμμετέχουν 
συνολικά 4 500 άτομα, χρησιμοποιώντας εργα-
λεία πολυμέσων αλλά και διαδικτυακά 
παιχνίδια.
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ΜΠΒ CBC: ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΕΝΤΑΞΙΑΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ

PESCAR: ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΜΕΙΩΣΗ ΠΑΡΑΣΙΤΟΚΤΟΝΩΝ – INTERREG ΜΠΒ CBC ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
ΚΡΟΑΤΙΑΣ-ΒΟΣΝΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΖΕΓΟΒΙΝΗΣ-ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟΥ 2014-2020

Το έργο PESCAR αποσκοπεί στην προστασία και τη διατήρη-
ση του περιβάλλοντος, ενθαρρύνει τη βιώσιμη χρήση των 
φυσικών πόρων και βελτιώνει τη θεσμική ικανότητα όσον 
αφορά την περιβαλλοντική προστασία. Λόγω της ολοένα και 
αυξανόμενης χρήσης παρασιτοκτόνων στις παραμεθόριες 
περιοχές της Κροατίας και της Βοσνίας και Ερζεγοβίνης, το 
έργο σχεδίασε ένα σύστημα προειδοποίησης και πρόβλε-
ψης παράσιτων και ασθενειών, που αποτελείται από ένα 
δίκτυο μετεωρολογικών συσκευών και σταθμών οπτικού 
ελέγχου παρασίτων και εκδίδει προειδοποιήσεις σχετικά με 
τις καιρικές συνθήκες και τις ζημιές από παράσιτα. 

Συγκρότησε επίσης μια κοινή βάση δεδομένων παραγωγών γεωργικών προϊόντων που θα ενημερώνονται σχετικά με τις 
συστάσεις που γίνονται με τη χρήση δεδομένων από τις τοπικές καιρικές συνθήκες και τα στάδια ανάπτυξης ασθενειών 
και παρασίτων. Επιπλέον, μια πολιτική για βιώσιμη πρόληψη της ρύπανσης από παρασιτοκτόνα χρησιμοποιεί δεδομένα από 
το σύστημα πρόβλεψης και περιλαμβάνει ένα σχέδιο δράσης και ειδικά μέτρα για την πρόληψη της ρύπανσης από παρα-
σιτοκτόνα στην περιοχή του έργου. 

Το εν λόγω έργο ήταν πολύ ανοιχτό καθώς οι εταίροι, μεταξύ αυτών μια κομητειακή αρχή, ένα υπουργείο, ένας οργανισμός 
ανάπτυξης, ένα πανεπιστήμιο και ένα γεωργικό ινστιτούτο, ένωσαν τις δυνάμεις τους για να περιορίσουν τη ζημιά από πα-
ρασιτοκτόνα, ιδίως σε περιπτώσεις όπου η κλιματική αλλαγή επηρεάζει την παραγωγή και οι αγρότες δεν έχουν επαρκείς 
πληροφορίες για να κάνουν πιο στοχευμένη και περιορισμένη χρήση τους. Οι εταίροι συνειδητοποίησαν ότι η ρύπανση δεν 
περιορίζεται στα εθνικά σύνορα, και ως αποτέλεσμα το σύστημα που ανέπτυξαν, καθώς και μια σειρά από εκπαιδευτικά σε-
μινάρια, έντυπα σχετικά με τη στοχευμένη χρήση παρασιτοκτόνων και εκθέσεις γεωργικών προϊόντων που διοργανώθηκαν 
στην περιοχή του έργου, συνέβαλαν στην προστασία του περιβάλλοντος, της τοπικής κοινότητας και της τοπικής οικονομίας. 

Στο έργο PESCAR, που ξεκίνησε τον Ίούλιο του 2017 και τέλειωσε τον Δεκέμβριο του 2019, συμμετείχαν πέντε εταίροι 
από Κροατία και Βοσνία και Ερζεγοβίνη. Συγχρηματοδοτήθηκε με 511 393,35 ευρώ από το ΕΤΠΑ και κονδύλια ΜΠΒ II στο 
πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 2: Προστασία του περιβάλλοντος και της φύσης, βελτίωση της πρόληψης κινδύνου και 
προώθηση της βιώσιμης ενέργειας και της ενεργειακής απόδοσης Interreg ΜΠΒ CBC Πρόγραμμα Κροατίας-Βοσνίας και 
Ερζεγοβίνης 2014-2020. 

https://www.agroprognoza.eu/
https://www.interreg-hr-ba-me2014-2020.eu/project/pescar/
https://keep.eu/projects/19741/

δίων για τη διασυνοριακή συνεργασία και προωθώντας 
δραστηριότητες με ουδέτερο ισοζύγιο διοξείδιο του άνθρακα 
κατά μήκος και πλάτος όλων των συνόρων της ΕΕ.

Όπως πριν, κατά την προγραμματική περίοδο 2021-2027, το 
Interreg θα συνεχίσει να δίνει μεγάλη έμφαση στην επίτευξη 
των κλιματικών στόχων και τη μετάβαση προς μια πιο πράσινη, 
κλιματικά ουδέτερη και ανθεκτική Ευρώπη. Για αυτόν τον λόγο, 
η Επιτροπή δίνει μεγάλη έμφαση στη σημασία του περιβάλλο-
ντος, του κλίματος και της ενέργειας και στην ανάγκη βιώσιμης 
ανάπτυξης γενικότερα σαν γενικές εκτιμήσεις στην ανάπτυξη 
όλων των προγραμμάτων Interreg μετά το 2020. 

Επιπλέον, η διασυνοριακή συνεργασία υποστηρίζεται σε όλους 
τους προτεινόμενους κανονισμούς της πολιτικής συνοχής της 
περιόδου 2021-2027. Τη νέα προγραμματική περίοδο, η Επι-
τροπή προτείνει τη διευκόλυνση και την ενίσχυση της συνεργα-
σίας μεταξύ των περιφερειών και των κρατών μελών στο 
πλαίσιο των «κύριων» προγραμμάτων της πολιτικής συνοχής. 
Αυτό θα διευκολύνει επίσης περαιτέρω τη συνεργασία όσον 
αφορά στόχους των τομέων της ενέργειας, του κλίματος και 
του περιβάλλοντος.  
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CBC: ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

SAPOLL: INTERREG FRANCE WALLONIE VLAANDEREN

Οι άγριοι επικονιαστές στη διασυνοριακή περιοχή Γαλλίας-Βαλονίας-
Φλάνδρας είναι ένας πολύτιμος πόρος που αντιμετωπίζει μεγάλη απειλή. 
Για την προστασία τους, είναι απαραίτητη η ίδρυση ενός διασυνοριακού ορ-
γανισμού που μπορεί να διευκολύνει συντονισμένες δράσεις και συνέργειες 
μεταξύ περιφερειών. Πράγματι, μεμονωμένες δράσεις και στις δύο πλευρές 
των συνόρων δεν ενδέχεται να οδηγήσουν σε βιώσιμη διαχείριση αυτού 
του πολύτιμου πόρου. Το ρίσκο είναι μεγάλο γιατί οι άγριοι επικονιαστές, 
όπως οι άγριες μέλισσες, οι συρφίδες και οι πεταλούδες, είναι απαραίτητες 
για τη διατήρηση της γεωργία και των οικοσυστημάτων των περιοχών μας.

Για την αντιμετώπιση αυτού του προβλήματος, το έργο SAPOLL εργάστηκε με 
ενδιαφερόμενους φορείς από τη Βαλονία, τη Φλάνδρα και τη Βόρεια Γαλλία για 
την εφαρμογή ενός διασυνοριακού σχεδίου δράσης για άγριους επικονιαστές. 
Το εν λόγω σχέδιο οργάνωσε δράσεις για την υποστήριξη των επικονιαστών 

παρέχοντας το επιστημονικό, διδακτικό και εφαρμοσμένο πλαίσιο που είναι απαραίτητο για όλους, συμπεριλαμβανομένων των 
πολιτών, των υπεύθυνων λήψης αποφάσεων, των επιχειρηματιών και των διαχειριστών γης. Το σχέδιο δράσης, που θεσπίστηκε 
με τη συμμετοχή των φορέων της παραμεθόριας περιοχής, προσδιόρισε τις προκλήσεις και τους στόχους για την παραμεθόρια 
περιοχή, καθώς και τις δράσεις και τις εργασίες που πρέπει να υλοποιηθούν για την προστασία των επικονιαστών.

Το έργο SAPOLL διοργάνωσε επίσης τη διεξαγωγή δράσεων που συμπληρώνουν το διασυνοριακό σχέδιο δράσης και είναι 
απαραίτητες για την υλοποίηση και την επιτυχία του. Πιο συγκεκριμένα, αυτές αποσκοπούσαν στην ομογενοποίηση και στην 
ανταλλαγή δεξιοτήτων στην παραμεθόρια περιοχή, όπου η επιστημονική γνώση, η εμπειρία σε εκστρατείες ευαισθητοποίησης 
και οι φυσιοτροπικές ικανότητες είναι πολύ ετερόκλητες. Ή ενημέρωση του κοινού, η επικοινωνία, η ευαισθητοποίηση και 
οι συμμετοχικές επιστημονικές δραστηριότητες έγιναν με σκοπό να προειδοποιηθούν όσο περισσότεροι άνθρωποι γίνεται 
σχετικά με τα προβλήματα που δημιουργούνται εξαιτίας της μείωσης των άγριων επικονιαστών. Επιπλέον, η κινητοποίηση 
δικτύων παρατηρητών – το παραμεθόριο φυσικό τοπίο διασυνδέεται και ομογενοποιείται μέσω ομάδων εργασίας και σε-
μιναρίων κατάρτισης· επιστημονική παρακολούθηση άγριων επικονιαστών σε όλη την παραμεθόρια περιοχή· έγινε επίσης 
προσδιορισμός των σημαντικών περιοχών για τους επικονιαστές και την επικονίαση κατά τη διάρκεια του έργου.

www.sapoll.eu

 

ΈΝΆ ΝΈΟ ΈΠΈΙΣΟΔΙΟ ΤΟΥ PODCAST «ΆΥΤΗ ΈΙΝΆΙ Η ΈΥΡΏΠΗ» ΔΗΜΟΣΙΈΥΤΗΚΈ 
ΣΤΟ ΔΙΆΔΙΚΤΥΟ
Το πιο πρόσφατο επεισόδιο του podcast «Αυτή είναι η Ευρώπη» του Interreg παρουσιάζει ιστορίες 
συνεργασίας, φιλίας και γειτονία σε όλη την ΕΕ.

Μια νέα γραμμή τραμ συνδέει τη γαλλική πόλη Στρασβούργο με την Kehl, στη γειτονική Γερμανία. Η Cathy 
Gebhart-Levy, υπεύθυνη σχεδιασμού των μεταφορών του Στρασβούργου, μας πηγαίνει ένα ταξίδι στον 
ποταμό Ρήνο για να εξερευνήσουμε πώς η νέα σύνδεση του τραμ έχει ενδυναμώσει μια σχέση με μακρά 
και πολύπλοκη ιστορία. Ο Andrej Medved είναι ο πρόεδρος του Šmarje, ενός χωριού σε αγροτική περιοχή 
της Σλοβενίας όπου προσπαθεί να ανατρέψει τη γνωστή ιστορία της μείωσης του πληθυσμού με τολμηρά 
και καινοτόμα έργα που φέρνουν απευθείας τις ευκαιρίες της Ευρώπης στην καρδιά αυτής της μικρής 
κοινότητας.  Και τέλος, μεταφερόμαστε σε μια μικρή παράκτια κωμόπολη στην Ισπανία όπου ένας ψαράς 
έχει αναγνωρίσει την ευκαιρία να συνδυάσει την παράδοση και την καινοτομία. 

Ακούστε και γίνετε συνδρομητής εδώ: https://this-is-europe.simplecast.com/episodes/neighbours
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CBC: ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

ΕΥΡΩΠΆΪΚΌ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΌ ΕΡΓΌ ΓΙΆ 
ΒΙΌΛΌΓΙΚΌΥΣ ΠΌΡΌΥΣ ΚΆΙ ΠΌΡΌΥΣ ΆΠΌ 
ΆΠΌΒΛΗΤΆ ΓΙΆ ΚΆΤΆΣΚΕΥΕΣ: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΙΑΣ 
ΚΥΚΛΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Με τη στήριξη του Interreg VA Γαλλίας (Σήραγγα της Μάγχης) Αγγλίας 
και χρηματοδότηση από το ΕΤΠΑ, το έργο Βιολογικοί Πόροι και Πόροι 
από Απόβλητα για Κατασκευές (SB&WRC) ήταν μια διασυνοριακή 
συνεργασία Ε&Α μεταξύ τεσσάρων πανεπιστημίων, δύο ενώσεων, 
μιας μικρής επιχείρησης και μιας πολυεθνικής, για τον μετασχηματι-
σμό υποαξιοποιημένων και υποτιμημένων γεωργικών υποπροϊόντων 
και αποβλήτων σε εμπορικά βιώσιμα οικοδομικά υλικά μόνωσης με 
χαμηλές εκπομπές άνθρακα. 

Το SB&WRC, ολοκλήρωσε με επιτυχία τον σκοπό του, σχεδιάζοντας και παράγοντας τρία καινοτόμα πρωτότυπα θερμικών 
μονωτών με χαμηλές εκπομπές άνθρακα για την κατασκευαστική βιομηχανία, από κοινά γεωργικά υποπροϊόντα (άχυρο 
σίτου και ψίχα καλαμποκιού) και ανακυκλωμένα απόβλητα (παπλώματα από πολυέστερ), όλα ευρέως διαθέσιμα στην πε-
ριοχή του Προγράμματος.  

Με τη χρήση ανανεώσιμων πόρων για τη βελτίωσης της απόδοσης των κτιρίων, το έργο οδήγησε σε μείωση των εκπομπών 
CO2 και τη διατήρηση των φυσικών πόρων όπως τα μεταλλικά στοιχεία που χρησιμοποιούνται στην παραγωγή συμβατικών 
οικοδομικών υλικών μόνωσης. 

Εξίσου σημαντική ήταν η φιλοδοξία του να αυξήσει την ευαισθητοποίηση των γαλλικών και αγγλικών κατασκευαστικών 
φορέων σχετικά με τα πλεονεκτήματα αυτών των νέων οικοδομικών υλικών, να τους ενθαρρύνει να συνεχίσουν την 
ανάπτυξη πρωτοτύπων μετά το τέλος του έργου με απώτερο στόχο την εμπορευματοποίηση, να επιταχύνουν τη ευρύτερη 
χρήση τους. Πάνω από 19 000 επαγγελματίες από τον τομέα των οικοδομών συμμετείχαν στο έργο στο πλαίσιο εκδηλώ-
σεων, εργαστηρίων, παραγωγής και δοκιμής μίνι πρωτοτύπων και επιχειρησιακής ανάπτυξης πρωτοτύπων σε πιλοτικούς 
χώρους, συνεδρίων, δύο διαδικτυακών κοινοτήτων (μία γαλλόφωνη και μία αγγλόφωνη) ενημερωτικών δελτίων, και μιας 
διαδικτυακής έρευνας για την κατανόηση των αντιλήψεων και των προσδοκιών.

Σε επιστημονικό επίπεδο, η διασυνοριακή συνεργασία κατέστησε δυνατό να συγκεντρωθούν όλες οι σπάνιες τεχνικές δεξι-
ότητες που είναι απαραίτητες για την επιστημονική επιτυχία του έργου αλλά και αρκετά μεγάλος αριθμός ενδιαφερόμενων 
που να μπορούν να επηρεάσουν τις τάσεις της αγοράς που μια εθνική εταιρική σχέση θα δυσκολευόταν να επιτύχει.

Ή ΕΕ θα χρηματοδοτήσει το 69 % του συνολικού προϋπολογισμού του έργου, που υπολογίζεται σε περίπου 1,8 εκατομμύ-
ρια ευρώ (1,26 εκατομμύρια ευρώ από το ΕΤΠΑ). 

https://www.construction21.org/static/sbwrc-project.html
https://asbp.org.uk/sbwrc

Δεν υπάρχει μια συνταγή που μπορεί να εφαρμοστεί παντού 
για περιφερειακή ανάπτυξη και εδαφική συνεργασία. 
Ωστόσο, αρχές όπως η εταιρική σχέση, η διαφάνεια, η επικου-
ρικότητα και η συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών συν-
δυάζονται για να δημιουργήσουν ένα βασικό πλεονέκτημα σε 
αναπτυξιακές πολιτικές. Ενισχύουν τη συνεργασία μεταξύ του 
δημόσιου και ιδιωτικού τομέα και έχουν τη δυνατότητα να 
διασυνδέσουν την αποτελεσματικότητα με την αποκέντρωση 
και την ενεργό συμμετοχή. 

Οι εν λόγω αρχές βρίσκονται στο επίκεντρο της δράσης του 
Interreg. Το Interreg, σε όλες του τις μορφές, μέσω της ανά-
πτυξης εμπιστοσύνης και σεβασμού μεταξύ ανθρώπων, είναι 
ένα μέσο που όχι μόνο προωθεί τη συνοχή εντός της ΕΕ αλλά 
προβάλει επίσης ευρωπαϊκές αξίες πέρα από την επικράτεια της 
Ένωσης με πολύ αποτελεσματικό τρόπο. Όλα τα παραπάνω είναι 
απαραίτητα για τη στήριξη της επίτευξης πρακτικών αποτελε-
σμάτων όσον αφορά τους φιλόδοξους στόχους της Ευρωπαϊκής 
Πράσινης Συμφωνίας.  
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Η Βόρεια Μακεδονία είναι η ένατη 
συμμετέχουσα χώρα στην EUSAIR, 
μαζί με την Αλβανία, τη Βοσνία και 

Ερζεγοβίνη, την Κροατία, την Ελλάδα, την 
Ιταλία, το Μαυροβούνιο, τη Σερβία και τη 
Σλοβενία. Είμαστε ευγνώμονες για τη στή-
ριξη να γίνουμε μέλη της οικογένειας 
EUSAIR και ανυπομονούμε να συμβάλ-
λουμε στην ενδυνάμωση της περιφερεια-
κής συνεργασίας και στη διεύρυνση του 
πολυεπίπεδου διαλόγου πολιτικής για μια 
πιο ολοκληρωμένη και βιώσιμη μακροπε-
ριφέρεια Αδριατικής-Ιονίου.  

Η περιφερειακή συνεργασία είναι απαραί-
τητη για τη βιώσιμη ανάπτυξη και προϋ-
πόθεση για τη διαδικασία της ευρωπαϊκής 
ολοκλήρωσης. Η Βόρεια Μακεδονία, ως 
περίκλειστη χώρα στην ενδοχώρα της 
λεκάνης της Αδριατικής και του Ιονίου, έχει 
ισχυρά κίνητρα για να ενδυναμώσει τις 
εταιρικές σχέσεις και τους δεσμούς που 

προάγουν την οικονομική ανάπτυξη και την 
ευημερία εντός της περιοχής, να υιοθετή-
σει τις ευρωπαϊκές αξίες και να προχωρή-
σει την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση. 

Καλύτερες διασυνδέσεις

Η ευθύνη συντονισμού του πυλώνα συν-
δεσιμότητας της EUSAIR, μαζί με την Ιταλία 
και τη Σερβία, είναι ένα προνόμιο που δίνε-
ται στη Βόρεια Μακεδονία. Σκοπεύουμε να 
αποδειχθούμε άξιοι αυτής της εμπιστοσύ-
νης προάγοντας ενεργά τη λειτουργική 
ολοκλήρωση των δικτύων μεταφοράς και 
ενέργειας τόσο εντός της περιοχής όσο και 
σε όλη την ΕΕ. Οι καλύτερες συνδέσεις 
μεταφορών και ενέργειας είναι απαραίτη-
τες για την οικονομική και κοινωνική 
 ανάπτυξη, αλλά απτά αποτελέσματα μπο-
ρούν να επιτευχθούν μόνο με συνεργασία 
και συντονισμό για την αντιμετώπιση 
των προκλήσεων και την αξιοποίηση 
των ευκαιριών.   

Μετά την απόφαση της ΕΕ τον Μάρτιο του 
2020 να ξεκινήσει διαπραγματεύσεις για 
την προσχώρηση της Βόρειας Μακεδο-
νίας, ελπίζουμε ότι η ένταξή μας στην 
EUSAIR θα ενισχύσει την πολιτική διά-
σταση της στρατηγικής, παράλληλα με τη 
διαδικασία προσχώρησης των υποψή-
φιων και δυνάμει υποψήφιων χωρών της 
περιοχής στην ΕΕ. Η διεύρυνση της εμπει-
ρίας όσον αφορά την εφαρμογή των 
πολιτικών της ΕΕ μπορεί να αυξήσει τη 
μεταμορφωτική δύναμη της Ένωσης στην 

περιοχή και να ενισχύσει τη συλλογική 
σταθερότητα, ασφάλεια και ευημερία.  

Η πανδημία του κορονοϊού έχει τονίσει, με 
τον πιο ουσιαστικό τρόπο, τη σημασία της 
στενής συνεργασίας, του συντονισμού και 
της αλληλεγγύης για την αντιμετώπιση της 
κρίσης των των κοινωνικοοικονομικών 
επιπτώσεων. Όπως υπογραμμίστηκε τον 
Μάιο του στη Διακήρυξη της Συνόδου 
Κορυφής του Ζάγκρεμπ μεταξύ ΕΕ-Δυτι-
κών Βαλκανίων τον Μάιο του 2020, μετά 
την άρση των τρεχόντων μέτρων περιο-
ρισμού της κυκλοφορίας, θα ακολουθήσει 
μια νέα φάση στενής συνεργασίας για την 
αντιμετώπιση των σοβαρών κοινωνικοοι-
κονομικών επιπτώσεων της κρίσης. 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα θεσπίσει ένα 
ισχυρό οικονομικό και επενδυτικό σχέδιο 
για να προάγει τη μακροπρόθεσμη ανά-
καμψη της περιοχής ενώ παράλληλα θα 
προχωρήσει την πράσινη και ψηφιακή 
μεταμόρφωση, αυξάνοντας τη συνδεσι-
μότητα και αυξάνοντας την κοινωνική 
ανάπτυξη. Τα κράτη μέλη και οι ενδιαφε-
ρόμενοι φορείς της EUSAIR θα πρέπει να 
εκμεταλλευτούν τις ευκαιρίες που αναδύ-
ονται από την ανάκαμψη της Ευρώπης 
μετά τον κορονοϊό και την ανανεωμένη 
δυναμική της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης 
στα Δυτικά Βαλκάνια για να συμμετά-
σχουν σε μια συνεργασία που βασίζεται 
στα αποτελέσματα για να προάγουν τη 
βιώσιμη ανάπτυξη στη μακροπεριφέρεια 
Αδριατικής-Ιονίου. 

Η στρατηγική της ΕΕ για την 
περιφέρεια Αδριατικής και Ιονίου 
καλωσορίζει τη Βόρεια Μακεδονία
Στις 2 Απριλίου 2020, η EUSAIR, η στρατηγική της ΕΕ για την περιφέρεια Αδριατικής και Ιονίου, 
καλωσόρισε τη Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας ως την ένατη συμμετέχουσα χώρα. Αυτό είναι πολύ καλό 
νέο για την περιφερειακή συνεργασία σε όλη την περιφέρεια Αδριατικής και Ιονίου. Παρακάτω, η Agneza Rusi 
Popovska, Πρέσβης της Βόρειας Μακεδονίας στην ΕΕ και ο Marc Lemaître, Γενικός Διευθυντής στην 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή, καλωσορίζει το νεότερο μέλος της EUSAIR.

Agneza Rusi Popovska 
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Η ένταξη της Βόρειας Μακεδονίας 
στην EUSAIR ενδυναμώνει την 
πολιτική διάστασή της και ενισχύει 

τον ρόλο της στις διαδικασίες σύγκλισης 
και διεύρυνσης, καθιερώνοντάς τη ως τη 
μακροπεριφερειακή στρατηγική «διεύρυν-
σης», καλύπτοντας πέντε χώρες ΜΠΒ 
(Μηχανισμού Προενταξιακής Βοήθειας) 
και τέσσερα κράτη μέλη της ΕΕ. Η συνερ-
γασία σε μια ισότιμη βάση συμβάλλει 
στην αμοιβαία μάθηση και στη διεύρυνση 
των σχετικών πολιτικών της ΕΕ στη 
Βόρεια Μακεδονία, ενώ η στήριξη των 
προτεραιοτήτων της νέας Επιτροπής, με 
ιδιαίτερη έμφαση σε μια «Ισχυρότερη 
Ευρώπη στον Κόσμο» και στην «Ευρω-
παϊκή Πράσινη Συμφωνία». 

Ο αντίκτυπος της πανδημίας της νόσου 
COVID-19 ήταν καταστροφικός στην 
Ευρώπη και στον κόσμο. Παρόλο που η 
ίδια η ΕΕ έχει πληγεί σοβαρά από τον 
κορονοϊό, παρέχει βασική και πρωτοφανή 
στήριξη στα Δυτικά Βαλκάνια. Έχει διασφα-
λίσει πάνω από 3,3 δισεκατομμύρια ευρώ 
για την κάλυψη των άμεσων υγειονομικών 
και ανθρωπιστικών αναγκών της περιοχής 
και για την υποστήριξη των μεσοπρόθε-
σμων και μακροπρόθεσμων κοινωνικοοι-
κονομικών σχεδίων ανάκαμψης. 

Βιώσιμη και χωρίς 
αποκλεισμούς

Επιπλέον, στις 27 Μαΐου 2020, η Επιτροπή 
συγκρότησε ένα τολμηρό και ολοκληρω-
μένο σχέδιο για ευρωπαϊκή ανάκαμψη που 
βασίζεται σε τρεις βασικές αξίες: αλληλεγ-
γύη, συνοχή και σύγκλιση. Με βάση τα 
παραπάνω, είμαι πεπεισμένη ότι το πλαίσιο 
συνεργασίας της EUSAIR μπορεί να δια-
δραματίσει μοναδικό ρόλο, όχι μόνο για 
την καλύτερη ανταπόκριση στις πιο επεί-
γουσες πρακτικές ανάγκες αλλά και για την 
καθιέρωση της βάσης μια πιο βιώσιμης 
ανάπτυξης χωρίς αποκλεισμού στην περι-
φέρεια Αδριατικής-Ιονίου. 

Η ένταξη της Βόρειας Μακεδονίας έγινε 
την κατάλληλη στιγμή, όταν η Επιτροπή, τα 
κράτη μέλη και οι χώρες ΜΠΒ κάνουν τον 
προγραμματισμό της χρηματοδότησης για 
την περίοδο 2021-2027. Οι συνθήκες 
είναι ώριμες για να διασφαλίσουμε ότι οι 
προτεραιότητες της EUSAIR αντανακλώ-
νται σε όλα τα σχετικά κονδύλια της ΕΕ και 
υλοποιούνται στο πλαίσιο συνεργασίας. 
Είμαι σίγουρη ότι η Βόρεια Μακεδονία, με 
τη στήριξη των αρχών των υπόλοιπων 
χωρών της EUSAIR, μπορεί να αξιοποιήσει 
τις ευκαιρίες που παρουσιάζονται από τη 
μακροπεριφερειακή συνεργασία.

Καλώ τη Βόρεια Μακεδονία να συμμετά-
σχει ενεργά σε όλες τις κυβερνητικές 
δομές της EUSAIR, να συνεισφέρει με τη 
δική της εμπειρία σαν υποψήφιο μέλος 
της ΕΕ σε όλους τους σχετικούς τομείς 
και να τη χρησιμοποιήσει με όλες τις 
χώρες της περιοχής. Θα χρειαστεί πολλή 
θετική ενέργεια για την ανάκαμψη των 
οικονομιών της EUSAIR, για την ενίσχυση 
της διπλής ψηφιακής και πράσινης μετά-
βασης, και για να τις καταστήσουμε πιο 
δίκαιες, ανθεκτικές και βιώσιμες για τις 
μελλοντικές γενιές.  

ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΊΣΣΟΤΕΡΑ
https://www.adriatic-ionian.eu/

Marc Lemaître 

Περιοχές της ΕΕ
Άλλες περιοχές

© Οργάνωση EuroGraphics για τα όρια διοίκησης (περιφέρειες Nuts)

Ή Στρατηγική της 
ΕΕ για την Περιοχή της 

Αδριατικής και του Ίονίου

https://www.adriatic-ionian.eu/
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Emilia-Romagna:  
προσέλκυση ταλέντων και 
παραγωγή καινοτομίας

Η Emilia-Romagna, μια περιοχή ιστορικών 
πανεπιστημίων και πρωτοποριακών κατασκευών, 
υψηλής ποιότητας ζωής, υπηρεσιών ευρωπαϊκού 
επιπέδου και ενός ισχυρού συστήματος υποδομών 
μεταφορών, είναι στρατηγικός κόμβος στην Ιταλία 
και στην Ευρώπη.

Η Emilia-Romagna συγκαταλέγεται μεταξύ των πιο οικο-
νομικά προηγμένων περιφερειών της Ιταλίας. Τα τελευ-
ταία 20 χρόνια, έχει δημιουργήσει ένα δίκτυο συνδέσμων 

μεταξύ της έρευνας και της βιομηχανίας, μεταξύ της αγοράς 
εργασίας και της εκπαίδευσης, δημιουργώντας μια δυναμική 
που μπορεί να προσαρμοστεί και να ανταποκριθεί στις οικονο-
μικές διακυμάνσεις ενώ ταυτόχρονα δημιουργεί ένα ευνοϊκό 
πλαίσιο για καινοτομία αλλά και ελκυστικότητα. 

Σήμερα, η Emilia-Romagna είναι προσηλωμένη στην ανάπτυξη 
και στην οικοδόμηση ενός μέλλοντος για όλους, ιδίως των νεα-
ρότερων ατόμων και των απογόνων τους. Θα μπορούν να 
ζήσουν και να μεγαλώσουν σε μια ευρωπαϊκή περιφέρεια που, 
ακόμα και στην περίπτωση μεταμορφώσεων μεγάλης κλίμακας, 
έχει αξιοποιήσει τις δυνατότητές της για να υιοθετήσει τις καλύ-
τερες εκφάνσεις της αλλαγής. 

Η Emilia-Romagna βρίσκεται στη βορειοκεντρική Ιταλία, έχει 
περίπου 4,5 εκατομμύρια κατοίκους, στην καρδιά του πιο βιο-
μηχανοποιημένου τμήματος της χώρας. Διαθέτει μια αξιοζήλευτη 
γεωγραφική θέση, συνδέοντας τον βορρά με τον νότο, και τη 
Μεσόγειο, τη Βόρεια και Κεντρική Ευρώπη με τις χώρες κατά 
μήκος της Αδριατικής και του Ιονίου. Η περιφέρεια παίρνει το 
όνομά της από την αρχαία ρωμαϊκή οδό, Via Emilia, που προ-
σελκύει τουρίστες από όλο τον κόσμο, όπως και η πυκνοκατοι-
κημένη ακτογραμμή της. 

Η Emilia-Romagna, που έχει έκταση 22 452 km², περιλαμβάνει 
πεδιάδες, λοφώδεις περιοχές και την οροσειρά των Απεννίνων, 
και εκτείνεται σε εννέα επαρχίες. Μεταξύ αυτών είναι η πρω-
τεύουσα, η μητροπολιτική πόλη της Μπολόνια, που διαθέτει 
το παλαιότερο πανεπιστήμιο στον δυτικό κόσμο, που ιδρύθηκε 
τον 11ο αιώνα.

Κατατάσσεται μεταξύ των κορυφαίων αγροτικών περιφερειών 
στη χώρα, με τη γεωργία να συμβάλει περίπου το 6 % του 
ΑΕγχΠ, εν μέρει χάρη στη συνεισφορά από πάνω από 8 000 
γεωργικούς συνεταιρισμούς. Σε μια προσπάθεια αύξησης της 
ανταγωνιστικότητάς της, ο αγροτικός τομέας έχει ξεκινήσει διαρ-
θρωτική αναδιοργάνωση και παραγωγή προϊόντων υψηλής 
ποιότητας, συμπεριλαμβανομένων δημητριακών, πατατών, καλα-
μποκιού, τοματών, κρεμμυδιών, φρούτων και σταφυλιών για 
παραγωγή κρασιού. Η εκτροφή βοοειδών και γουρουνιών επί-
σης είναι καλά αναπτυγμένη. 

26



27

Emilia-Romagna:  
προσέλκυση ταλέντων και 
παραγωγή καινοτομίας

Έξυπνοι μοχλοί ανάπτυξης

Για μια ισχυρή, ανοιχτή, βιώσιμη και παγκόσμια οικονομία, η 
περιφέρεια δεσμεύτηκε πρόσφατα να εφαρμόσει τη Στρατηγική 
Έξυπνης Εξειδίκευσης, το μέσο που χρησιμοποιείται σε όλη την 
Ευρώπη για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας των δημό-
σιων ερευνών και των πολιτικών καινοτομίας (Ε&Κ). Για αυτόν 
τον λόγο, έχει επενδύσει σε βιομηχανίες που επί του παρόντος 
αποτελούν μοχλό ανάπτυξης της περιφερειακής βιομηχανίας 
– οικοδομών και κατασκευών, γεωργικών τροφίμων, μηχανο-
τρονικής και μηχανικής – καθώς και στους αναδυόμενους τομείς 
των επιστημών της ζωής, των μεγάλων δεδομένων και της 
δημιουργικής οικονομίας. 

Για την ενίσχυση των μοχλών αλλαγής, η περιφέρεια αναπτύσσει 
επίσης ΤΠΕ, την πράσινη οικονομία, την ευεξία και την ποιότητα 
ζωής, και στηρίζει την καινοτομία και τον συγχρονισμό των υπη-
ρεσιών αλλά και την περιβαλλοντική βιωσιμότητα των κατα-
σκευαστικών συστημάτων.

Τα τελευταία πέντε χρόνια, η περιφερειακή οικονομία συνεχίζει 
να σημειώνει άνοδο, καθιερώνοντας τη θέση της σαν κορυφαία 
ιταλική περιφέρεια. Το ΑΕγχΠ ανά κάτοικο παραμένει σε γενικές 
γραμμές πάνω από τον μέσο όρο της χώρας, με ετήσιες διακυ-
μάνσεις μεταξύ 0,5 % και 1,5 % και μια εκτιμώμενη αλλαγή 
μεταξύ 2017 και 2021 της τάξης του 4,1 % πάνω από τον 
εθνικό μέσο όρο της τάξης του 2,3 % (εκτιμήσεις πριν την 
έξαρση της νόσου COVID-19). 

Οι εξαγωγές είναι παραδοσιακά ένα από τα δυνατά στοιχεία της 
οικονομίας της Emilia-Romagna, καθώς είναι η δεύτερη ιταλική 
περιφέρεια με βάση την αξία εξαγωγών και μεταξύ των κορυ-
φαίων ευρωπαϊκών περιφερειών με βάση τις κατά κεφαλήν 
εξαγωγές. Το 2019, η αύξηση των περιφερειακών εξαγωγών 
συγκριτικά με το 2018 ήταν 4,8 %, πολύ παραπάνω από το 
εθνικό ποσοστό (+2,5 %), και πάνω από το ποσοστό της Λομ-
βαρδίας (0,4 %) και της Veneto (1,1 %). Κατά τη διάρκεια των 
πρώτων εννέα μηνών του 2019, οι εξαγωγές από την Emilia-
Romagna ξεπέρασαν τα 49 δισεκατομμύρια ευρώ, με τη Λομ-
βαρδία να προηγείται μόνο. Η ανάπτυξη της περιφερειακής 
τουριστικής βιομηχανίας έχει επίσης θετικό πρόσημο, κλείνοντας 
τους πρώτους 10 μήνες του 2019 με πάνω από 57,4 εκατομ-
μύρια επισκέπτες (+1,8 % πάνω από το 2018). 

Τέλος, το 2019, το ποσοστό απασχόλησης έφτασε το 74,4 %, με 
πάνω από 2 εκατομμύρια διαθέσιμες θέσεις, πλησιάζοντας τον 
ευρωπαϊκό στόχο για το 2020 της τάξης του 75 % και περίπου 
11 ποσοστιαίες μονάδες πάνω από τον εθνικό μέσο όρο. 

Αυτό το σημαντικό στοιχείο ξεπερνά τους περιφερειακούς οικο-
νομικούς πόρους, προσφέροντας μια ευρύτερη προοπτική. Η περι-
φέρεια Emilia-Romagna είναι γνωστή για τα ξεχωριστά ιστορικά 
χαρακτηριστικά, που είναι η συγκέντρωση των οργανισμών και 

των επιχειρήσεων που ανήκουν στην ίδια αλυσίδα αξίας σε μια 
συγκεκριμένη γεωγραφική περιοχή. Αυτό είναι το αποτέλεσμα 
μιας σειράς ευνοϊκών συνθηκών: η νοοτροπία και η τάση για 
κοινή χρήση, ακόμα και μεταξύ ανταγωνιστών – με τις αντίστοιχες 
κοινωνικές επιπτώσεις – το επιχειρηματικό πνεύμα, ο κοινωνικός 
διάλογος και οι συνεχείς ανταλλαγές μεταξύ των εκπαιδευτικών 
και επιχειρηματικών συστημάτων. Η δυνατότητα να καταστούν 
αυτές οι συνθήκες ένας κοινός παράγοντας είναι ένα από τα 
βασικά πλεονεκτήματα ολόκληρου του περιφερειακού οικοσυ-
στήματος που έχει παίξει αποφασιστικό ρόλο σε διάφορους τομείς, 
καταρχάς στην ψηφιακή μεταμόρφωση.

Ο αντίκτυπος της πολιτικής συνοχής 

Την προγραμματική περίοδο 2014-2020, η Emilia-Romagna 
έχει αξιοποιήσει τη στήριξη του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερει-
ακής Ανάπτυξης. Η περιφέρεια, που συγκαταλέγεται μεταξύ των 
κορυφαίων περιφερειών τόσο στην Ιταλία όσο και στην Ευρώπη 
όσον αφορά την αποδοτική χρήση αυτών των πόρων και τον 
αριθμό των έργων που χρηματοδοτήθηκαν, έχει ενεργοποιήσει 
και συνδέσει ένα εδαφικό σύστημα που αποτελείται από τοπικούς 
φορείς, μικρές, μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις, σχολεία, πανε-
πιστήμια, ερευνητικά ινστιτούτα, και οργανώσεις του τριτογενή 
τομέα. Χρηματοδοτώντας την τεχνολογική καινοτομία και προ-
ωθώντας τη συνεργασία μεταξύ έρευνας και επιχειρήσεων, η 
Emilia-Romagna έχει ενισχύσει την κατασκευαστική αριστεία της, 
έχει βελτιώσει την ενεργειακή απόδοση και την εγγενή ψηφιακή 
τάση, βασίζεται πάντα στις δυνατότητες των περιοχών και στην 
ικανότητά της να θέτει νέους αναπτυξιακούς στόχους. Αυτός είναι 
ο λόγος που, παράλληλα με την υποστήριξη της παραγωγικότη-
τας, ενθαρρύνεται επίσης η Ε&Κ και οι δράσεις κοινωνικής ευθύ-
νης και καινοτομίας. 
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Η κοινωνική αρμονία και η συνοχή είναι στο DNA της Emilia-
Romagna. Και σε αυτόν τον τομέα, η περιφέρεια έχει καταφέρει 
να υλοποιήσει την πολιτική συνοχής σε κάθε επίπεδο. Αυτό 
αποδείχθηκε κατά τον δραματικό σεισμό του 2012 όταν η ΕΕ 
έδρασε αμέσως για τη στήριξη της ανακατασκευής πολλών 
περιοχών που επλήγησαν, καθιστώντας δυνατή την επανέναρξη 
κατασκευαστικών δραστηριοτήτων. Η συνεργασία και η συνοχή 
μεταξύ τοπικών επιχειρήσεων επίσης βοήθησε στην έναρξη των 
ανακατασκευών και τη διανομή της παραγωγής. Αυτή η διάθεση 
ομαδικής εργασίας παρατηρείται και σήμερα με την κατάσταση 
έκτακτης ανάγκης λόγω της πανδημίας της νόσου COVID-19.

Έξι οικονομικές προτεραιότητες

Το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (ROP) ΕΤΠΑ 2014-
2020 υλοποιήθηκε σαν χάρτης πορείας για έξυπνη και βιώσιμη 
ανάπτυξη. Το ανθρώπινο και εδαφικό κεφάλαιο βρέθηκαν στο 
επίκεντρο περιφερειακών πολιτικών για την αύξηση της ελκυ-
στικότητας των περιοχών και πόλεων. Αυτό δημιούργησε νέες 
ευκαιρίες απασχόλησης και επιχειρηματικής ανάπτυξης και 
αύξησε την ανταγωνιστικότητα του οικονομικού συστήματος με 

μια τονωτική ένωση 481,8 εκατομμυρίων για την περίοδο 
2014-2020 για εθνικά και περιφερειακά ταμεία. 

Το ROP καθόρισε έξι στρατηγικές προτεραιότητες για την ανά-
πτυξη της οικονομίας της Emilia-Romagna: Ε&Κ για μεταφορά 
τεχνολογίας σε ολόκληρο το κατασκευαστικό σύστημα· ανάπτυξη 
ΤΠΕ για την πρόσβαση σε πολύ γρήγορη ευρυζωνική σύνδεση 
σε ολόκληρη την περιφέρεια· αύξηση της επιχειρηματικής αντα-
γωνιστικότητας και ελκυστικότητας για την ανάπτυξη της οικο-
νομίας και την αύξηση της απασχόλησης· μια οικονομία χαμηλών 
εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα για τη μείωση των περιβαλ-
λοντικών επιπτώσεων της περιφερειακής οικονομίας· αναπροσ-
διορισμός και προώθηση των περιβαλλοντικών και πολιτιστικών 
πόρων για την παροχή κινήτρων στον τουρισμό και για τη βελ-
τίωση της περιφερειακής αριστείας· και ελκυστικές και συμμε-
τοχικές πόλεις ως μέρη που προσφέρουν ευκαιρίες, κοινωνική 
αλληλεπίδραση, που ενδεχομένως διασφαλίζουν και πάλι πραγ-
ματική συμμετοχή στην κοινότητα.

Στα τέλη του 2019, υπήρχε πλήρης πρόσβαση στα κονδύλια 
που διατέθηκαν από το ROP ΕΤΠΑ 2014-2020. 480 εκατομμύ-
ρια ευρώ είχαν χορηγηθεί, το 99,6 % του συνολικού ποσού, και 
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3 460 έργα είχαν επιλεγεί μέσω διαδικασιών υποβολής αιτή-
σεων, εκ των οποίων τα 1 407 έχουν ήδη ολοκληρωθεί, με 
συνολική επένδυση 832,4 εκατομμύρια ευρώ.  

Κάθε επένδυση βασίζεται στην προοπτική μακροπρόθεσμης 
περιφερειακής ανάπτυξης, όπως η χορήγηση πάνω από 23 εκα-
τομμυρίων ευρώ για τον αναπροσδιορισμό των πολιτιστικών 
πόρων για να γίνουν μοχλός μελλοντικής ανάπτυξης στον πολι-
τισμό και στον τουρισμό. Με βάση τα παραπάνω, η περιφέρεια 
καθιέρωσε τη στρατηγική φύση του ρόλου των τοπικών κοινο-
τήτων να αυξάνουν την ανταγωνιστικότητά τους και τη γνώση 
ότι ο παγκόσμιος ανταγωνισμός βασίζεται περισσότερο στη 
δυνατότητα της περιοχής να ενισχύει την ταυτότητά της, τις 
κατασκευές της, το κοινωνικό και πολιτιστικό κεφάλαιο, καθώς 
και να προσελκύει επιχειρήσεις, ανθρώπινο κεφάλαιο, και και-
νοτόμα έργα με μεγάλη προστιθέμενη αξία. Και οι δύο στόχοι 
χρειάζονται συνέργειες μεταξύ δημόσιων και ιδιωτικών επεν-
δύσεων και μεταξύ ευρωπαϊκών, εθνικών, περιφερειακών και 
τοπικών στρατηγικών που αποσκοπούν στη δημιουργία ανά-
πτυξης, θέσεων εργασίας και στη βελτίωση της ποιότητας ζωής. 

Μια άλλη προτεραιότητα είναι η στήριξη του τομέα Ε&Κ, όπου 
είναι εμφανής η δυνατότητα της Emilia-Romagna να αξιοποιεί 
ιδέες, εμπειρίες και δεξιότητες. Σε προηγούμενα προγράμματα 
που χρηματοδοτούνται από την ΕΕ, η περιφέρεια είχε ήδη αρχί-
σει να οικοδομεί το δίκτυο υψηλής τεχνολογίας της για να στη-
ρίξει το περιφερειακό οικοσύστημα καινοτομίας. Το εν λόγω 
δίκτυο έχει πολλαπλές συνέπειες στη βιομηχανική έρευνα, τη 
μεταφορά τεχνολογίας και την ελκυστικότητα όσον αφορά την 
καινοτομία, καθιερώνοντας τη βάση για την επίτευξη αποτελε-
σμάτων σε διεθνές επίπεδο. Το έχει επιτύχει αυτό δίνοντας 
έμφαση σε δύο σημαντικά ζητήματα, τη βιωσιμότητα και την 
ψηφιοποίηση, επιδεικνύοντας τη δυνατότητα της περιφέρειας 
να διαχειρίζεται σημαντικές προκλήσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο, 
ειδικά όσον αφορά τα μεγάλα δεδομένα. 

Διεθνής αναγνώριση

Το διαμορφωμένο οικοσύστημα και οι ολοκληρωμένες περιφε-
ρειακές πολιτικές για Ε&Κ αποτέλεσαν σημαντικό πλεονέκτημα 
για τα δύο μεγάλα διεθνή βραβεία το 2017 και το 2019. Καταρ-
χάς, ήταν το Ευρωπαϊκό Κέντρο Μεσοπρόθεσμων Μετεωρολο-
γικών Προβλέψεων· και το δεύτερο, ο Leonardo, ένας 
πανίσχυρος υπολογιστή με απίστευτα μεγάλη υπολογιστική 
ικανότητα που, αν ήταν σε λειτουργία επί του παρόντος, θα ήταν 
ο πιο ισχυρός υπολογιστής στον κόσμο. Με αυτόν, η Μπολόνια 
θα ήταν μέλος μαζί με τη Βαρκελώνη και το Ελσίνκι του Ευρω-
παϊκού Δικτύου Υπολογιστών Υψηλών Επιδόσεων. 

Αυτή το σημαντικό ψηφιακό σύστημα βασίζεται στην ανθρώπινη 
νοημοσύνη. Ως αποτέλεσμα, η περιφέρεια έχει επενδύσει πολύ 
σε πολύτιμες δεξιότητες σε αυτόν τον τομέα μέσω της χρημα-
τοδότησης επιχειρησιακού προγράμματος του Ευρωπαϊκού Κοι-
νωνικού Ταμείου, μεταπτυχιακά μαθήματα κατάρτισης, 
επιχορηγήσεις για διδακτορικές διατριβές και έρευνα, και χορη-
γώντας πάνω από 900 000 ευρώ σε καινοτόμα προγράμματα 
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που εξειδικεύονται σε μεγάλα δεδο-
μένα. Αυτό αποσκοπεί να εξοπλίσει τους νέους απόφοιτους με 
γνώσεις και δεξιότητες που καθιστούν δυνατή τη μετατροπή 
μεγάλων δεδομένων σε πληροφορίες υψηλής προστιθέμενης 
αξίας για τους οργανισμούς που εργάζονται. Χάρη σε αυτές τις 
δράσεις και στη διεθνή διάσταση του περιφερειακού οικοσυ-
στήματος καινοτομίας, η Emilia-Romagna είναι πλέον μια περι-
φέρεια που προσελκύει νεαρά ταλέντα με υψηλού επιπέδου 
δεξιότητες από το εξωτερικό, προσκαλώντας τους να ακολου-
θήσουν μια επαγγελματική σταδιοδρομία στους τομείς τους.

Κατά την εφαρμογή της πολιτικής συνοχής στην επικράτειά της, 
η περιφέρεια παραμένει αφοσιωμένη και συγκεντρωμένη στην 
ενίσχυση της διασύνδεσης μεταξύ θεσμικών οργάνων, εκπαί-
δευσης και κατάρτισης, του ερευνητικού συστήματος και του 
οικονομικο-παραγωγικού συστήματος. Χάρη σε όσα έχουν επι-
τευχθεί με τα ευρωπαϊκά κονδύλια και μια στρατηγική που μπο-
ρεί να προβλέπει τις σημερινές προκλήσεις, η Emilia-Romagna 
είναι πλέον έτοιμη να γίνει ο Κόμβος Ευρωπαϊκών Δεδομένων 
και μπορεί να παίξει ηγετικό ρόλο στην ψηφιακή επανάσταση 
που μεταμορφώνει οικονομίες και κοινωνίες.  

Με τον ίδιο τρόπο, η περιφέρεια έχει καταφέρει να αντιμετωπίσει 
σύγχρονες προκλήσεις, όπως η πανδημία της νόσου COVID-19. 
Σε μόλις μερικές εβδομάδες, οι επιχειρήσεις και τα ερευνητικά 
εργαστήρια πρότειναν 190 ερευνητικά έργα που κυμαίνονται 
από μεθόδους απολύμανσης, μέσω τεχνολογιών και δραστηρι-
οτήτων εξ αποστάσεως, μέχρι νέες ιατρικές συσκευές. 

ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΊΣΣΟΤΕΡΑ
https://www.regione.emilia-romagna.it/

https://www.regione.emilia-romagna.it/
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Η Emilia-Romagna έχει αποδείξει ότι 
έχει την ικανότητα να κάνει ορθή χρήση 
των κονδυλίων της ΕΕ. Κατά τη γνώμη 
σας, ποιοι παράγοντες έχουν συμβάλει 
σε αυτήν την ικανότητα;

Υπάρχουν τουλάχιστον δύο βασικοί παρά-
γοντες. Ο πρώτος είναι η ικανότητα των 
αρχών να διανέμουν τη χρηματοδότηση 
με βάση τις απαιτήσεις και τις δυνατότη-
τες μιας περιοχής με ρεαλισμό, ταχύτητα 
και γνώμονα την επιτυχία. Ο δεύτερος 
είναι η δυνατότητα της ίδιας της περιοχής 
– των δήμων, των επισκεπτών ακόμα και 
των κατοίκων – να αξιοποιούν ευκαιρίες, 
είτε πρόκειται για μια διαδικασία επιλογή 
για καινοτόμες διαδικασίες παραγωγής 
είτε ένα πρόγραμμα μαθημάτων τριτο-
βάθμιας εκπαίδευσης. 

Στην Emilia-Romagna, αυτές οι δύο πτυ-
χές προχωράνε παράλληλα, από πρό-
γραμμα σε πρόγραμμα. Αλλά υπάρχει και 
ένας τρίτος ζωτικός παράγοντας: ο κοι-
νωνικός διάλογος. Το 2015, αμέσως μετά 
την έγκριση των προγραμμάτων ΕΤΠΑ και 
ΕΚΤ 2014-2020, υπογράψαμε το Σύμ-
φωνο Απασχόλησης με όλους τους 
φορείς της περιφέρειας. Πάνω από 50 
οργανώσεις, συμπεριλαμβανομένων των 
ενώσεων εργοδοτών και εργαζομένων, 

τοπικών αρχών, του τριτογενή τομέα, 
πανεπιστημίων και σχολείων, κοινοποίη-
σαν συστηματικά τον σχεδιασμός της 
ανάπτυξης και των πολιτικών συνοχής της 
Emilia-Romagna. Εστίασαν σε προτεραι-
ότητες και δράσεις για την επίτευξη ενός 
κοινού στόχου: την αύξηση της προστιθέ-
μενης αξίας της περιφερειακής οικονο-
μ ί α ς  δ η μ ι ο υ ρ γώ ν τ α ς  π ο ι ο τ ι κ ή 
απασχόληση. Επί του παρόντος, οι πόροι 
από το πρόγραμμα 2014-2020 έχουν 
κατανεμηθεί εξ ολοκλήρου, και η ανεργία 
– πριν την πανδημία – είχε μειωθεί από 
το 9 % στο 5 % σε διάστημα πέντε ετών. 
Κάνουμε χρήση του 100 % των ευρωπα-
ϊκών κονδυλίων και πάντα λέω ότι αν 
μπορούσαμε να λάβουμε περισσότερα, θα 
δαπανούσαμε περισσότερα. Τα εν λόγω 
κονδύλια θα διαμορφώσουν έναν από 
τους πυλώνες στους οποίους θα βασί-
σουμε το σχέδιο επανεκκίνησης τους 
επόμενους μήνες. 

Οι εργασίες για την προγραμματική 
περίοδο 2021-2027 είναι σε εξέλιξη εδώ 
και καιρό. Ποιες προτεραιότητες έχουν 
καθοριστεί για την Emilia-Romagna; 

Οι τρέχουσες προτεραιότητες, δεδομένης 
της πανδημίας της νόσου COVID-19, είναι 
καταρχάς η επανεκκίνηση της περιφέ-

ρειας. Για να το κάνουμε αυτό, χαιρετί-
ζουμε την έγκριση του αιτήματός μας να 
αναπροσαρμόσουμε τη στρατηγική των 
Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών Ταμείων που 
έχουν ήδη χορηγηθεί στις νέες ανάγκες 
που προέκυψαν λόγω της κρίσης του 
κορονοϊού. Μαζί με την Τοσκάνη, είμαστε 
η πρώτη ιταλική περιφέρεια, και μεταξύ 
των πρώτων στην Ευρώπη, που πήραμε 
έγκριση να κάνουμε χρήση της ευελιξίας 
που προσφέρεται από την Πρωτοβουλία 
Επενδύσεων για την Αντιμετώπιση του 
Κορονοϊού (CRII). Επομένως, μετά το 
τέλος της απαγόρευσης κυκλοφορίας, θα 
χρησιμοποιήσουμε τα πρώτα 8,3 εκατομ-
μύρια ευρώ για τη χρηματοδότηση βιο-
μηχανικών έργων και ερευνητικών 
κέντρων για καινοτόμες λύσεις. Η υγειο-
νομική ασφάλεια θα γίνει ένας νέος βιο-
μηχανικός τομέας της Emilia-Romagna. 
Η αναγνώριση από την Επιτροπή αυξάνει 
περαιτέρω τη βεβαιότητα ότι είμαστε στον 
σωστό και ηθικό δρόμο έτσι ώστε να 
αφήσουμε οριστικά πίσω μας την κατά-
σταση έκτακτης ανάγκης που έχει επηρε-
άσει τις ζωές μας τους τελευταίους μήνες, 
χρησιμοποιώντας επιπλέον πόρους. 

Όσον αφορά την περίοδο 2021-2027, θα 
πρέπει να αντιμετωπίσουμε νέες κοινωνι-
κές και εδαφικές αδυναμίες και να αυξή-

Η Emilia-Romagna 
ανανεώνει τη δέσμευσή της 
για την οικοδόμηση ενός 
καλύτερου μέλλοντος

Ο Stefano Bonaccini, πρόεδρος της περιφέρειας Emilia-Romagna,  
εξηγεί πώς η περιφέρειά του αξιοποιεί τη χρηματοδότηση της ΕΕ για  
επενδύσει στην περιβαλλοντική, οικονομική και κοινωνική βιωσιμότητα.
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σουμε τις προσπάθειές μας για την 
επίτευξη ενός αναπτυξιακού μοντέλου 
ελαφρώς διαφορετικό συγκριτικά με το 
προηγούμενο. Ο νέος προγραμματισμός 
ευρωπαϊκών κονδυλίων και το νέο σύμ-
βολο που θα υπογράψουμε θα έχει στο 
επίκεντρο την περιβαλλοντική, οικονομική 
και κοινωνική βιωσιμότητα παράλληλα με 
την ποιοτική απασχόληση. Ο στόχος μας 
είναι η μεταστροφή της παραγωγής στην 
πλήρη βιωσιμότητα μέσω επενδύσεων στο 
ανθρώπινο κεφάλαιο, εδαφικών εξειδικεύ-
σεων, γεωργίας ανθεκτικής στην κλιματική 
αλλαγή, ανανεώσιμων πηγών ενέργειας 
καθώς και η κυκλική οικονομία, η ψηφιο-
ποίηση, νέες υπηρεσίες πρόνοιας και 
εκσυγχρονισμός των κοινωνικών υπηρε-
σιών μας, καθώς και παραδοσιακές βιο-
μηχανίες που αντιμετωπίζουν καινοτόμες 
προκλήσεις. Η ιδέα μιας Νέας Πράσινης 
Συμφωνίας στην Ευρώπη αποτελεί μια 
ευκαιρία που δεν μπορούμε να χάσουμε, 
ιδίως σε αυτήν την περιοχή που είναι μία 
από τις πιο μολυσμένες της χώρας.

Κόμβος Δεδομένων Emilia-Romagna: 
πώς ξεκίνησε αυτό το φιλόδοξο έργο;

Στην εποχή μας, τα μεγάλα δεδομένα 
είναι οι πρώτες ύλες της νέας οικονομικής 
και κοινωνικής ανάπτυξης. Στην Emilia-
Romagna, εργαζόμαστε για να δημιουρ-
γήσουμε τις πιο ισχυρές υποδομές έτσι 
ώστε να εξυπηρετήσουμε την ανάπτυξη 

τόσο της περιφέρειας όσο και της χώρας, 
επενδύοντας στο μέλλον ίσως όσο καμία 
άλλη περιοχή στην Ιταλία και όσο λίγες 
άλλες περιοχές στην Ευρώπη. Το έργο 
Κόμβος Δεδομένων της Emilia-Romagna 
ενισχύει τους ερευνητικούς οργανισμούς 
και τις δυνατότητες της περιοχής μας – η 
Emil ia-Romagna ήδη διαθέτει το 
70 % των υπολογιστικών πόρων της Ιτα-
λίας – για σχεδιασμό των εργασιών, των 
επιχειρήσεων και της κοινωνίας του 
αύριο. Πιστεύουμε στη δυνατότητα αρι-
στείας μας, στην ανταλλαγή γνώσεων και 
στη δικτύωση του επιστημονικού συστή-
ματος προκειμένου να αυξήσουμε την 
ελκυστικότητα της περιφέρειάς μας. Αυτό 
έχει γίνει επίσης δυνατό μέσω της υπο-
στήριξης της ιταλικής κυβέρνησης και της 
αξιοποίησης ευκαιριών από την Ευρώπη, 
από έργα και ανθρώπινο κεφάλαιο πολύ 
μεγάλης αξίας. 

Και πώς θα συνεχίσετε από εδώ 
και στο εξής;

Θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε για να 
καταστήσουμε την Μπολόνια και την 
Emilia-Romagna ένα τεράστιο εκκολα-
πτήριο νέων επιστημών, έναν ευρωπαϊκό 
ερευνητικό κόμβο για την αντιμετώπιση 
των μεγαλύτερων προκλήσεων του νέου 
αιώνα. Τα εργoτάξια του Tecnopolo της 
Μπολόνια δεν σταμάτησαν ποτέ να λει-
τουργούν, ακόμα και κατά τη διάρκεια της 

κορύφωσης της πανδημίας. Σε μερικές 
εβδομάδες, θα ολοκληρώσουμε τις πρώ-
τες μονάδες που θα στεγάσουν τους υπο-
λογιστές του Ευρωπαϊκού Κέντρου 
Μεσοπρόθεσμων Μετεωρολογικών Προ-
βλέψεων (ECMWF). Και δεν είναι μόνο 
αυτά: ο υπερυπολογιστής Leonardo θα 
έρθει στο Tecnopolo και ετοιμαζόμαστε 
να υποδεχτούμε περίπου 250 ερευνητές 
στο πλαίσιο του έργου Copernicus. 
Η στρατηγική μας έχει δύο προτεραιότη-
τες: να αυξήσουμε τις εν λόγω επενδύσεις 
έτσι ώστε η κοινότητα της περιφέρειας να 
μπορέσει να επωφεληθεί πλήρως από 
αυτό το εξαιρετικά ανταγωνιστικό πλεο-
νέκτημα, και να επενδύσει στο ανθρώπινο 
δυναμικό της. Τα δεδομένα είναι εκπλη-
κτικοί μοχλοί ανάπτυξης, αλλά μόνο αν 
υπάρχουν τα άτομα με τις δεξιότητες να 
τα χρησιμοποιήσουν με βέλτιστο τρόπο, 
προς το συμφέρον όλων. Προετοιμαζό-
μαστε γιατί το μέλλον ξεκινά εδώ – και 
εξίσου σημαντικό – γιατί η αλλαγή είναι 
προσανατολισμένη στην ευημερία των 
κοινοτήτων και των πολιτών. Επομένως, 
τα ευρωπαϊκά κονδύλια, και η ολοκληρω-
μένη χρήση τους, είναι ένα εξαιρετικό 
μέσο περιφερειακής πολιτικής.  

 «Θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε για να καταστήσουμε την Μπολόνια 
και την Emilia-Romagna ένα τεράστιο εκκολαπτήριο νέων επιστημών, 

έναν ευρωπαϊκό ερευνητικό κόμβο για την αντιμετώπιση των 
μεγαλύτερων προκλήσεων του νέου αιώνα.» 



32

Το Δίκτυο Υψηλής Τεχνολογίας και οι συνεταιρισμοί Clust-ER

Με τα 86 βιομηχανικά ερευνητικά εργαστήρια και τα 14 κέντρα 
καινοτομίας σε όλες τις 20 εγκαταστάσεις της Τεχνόπολης, το Δίκτυο 
Υψηλής Τεχνολογίας της Emilia-Romagna παρέχει δεξιότητες, μέσα 
και πόρους για επιχειρηματική ανάπτυξη. Η χρήση συνεργιών 
μεταξύ δημόσιων και ιδιωτικών οργανισμών, πανεπιστημίων και 
ερευνητικών φορέων, το Δίκτυο συνδέει τους κόσμους της έρευνας 
και της παραγωγής. Ένα θεμελιώδες και βασικό πλεονέκτημα του 
περιφερειακού οικοσυστήματος καινοτομίας είναι η ικανότητά του 
να μεταφέρει τα ερευνητικά αποτελέσματα σε εταιρείες. Το 2018, 
για την ενδυνάμωση του Δικτύου, Οι Συνεταιρισμοί Clust-ER – κοι-
νότητες δημόσιων και ιδιωτικών οργανισμών (ερευνητικά κέντρα, 
επιχειρήσεις, πάροχοι κατάρτισης) – δημιουργήθηκαν. Στο πλαίσιο 
των Clust-ERs, τα κέντρα έρευνας και καινοτομίας του Δικτύου 
έρχονται σε επαφή με επιχειρήσεις και ιδρύματα τριτοβάθμιας 
εκπαίδευσης για να παρέχουν έναν συντονιστικό ρόλο και στρατη-
γική για τους τομείς που αποτελούν μοχλούς ανάπτυξης της περι-
φερειακής οικονομίας: γεωργικά τρόφιμα, οικοδομές και 
κατασκευές, ενέργεια και βιωσιμότητα, πολιτισμός και δημιουργι-
κότητα, υγεία και ευεξία, καινοτομία σε υπηρεσίες, μηχανοτρονική 
και αυτοκινητοβιομηχανία. 

Το Δίκτυο Υψηλής Τεχνολογίας της Emilia-Romagna έλαβε υποστήριξη με επένδυση 128 εκατομμυρίων ευρώ, εκ των οποίων τα 
90 εκατομμύρια ευρώ προήλθαν από το ΕΤΠΑ.

https://www.retealtatecnologia.it/

SUPER απόδοση με βάση τα περιφερειακά δεδομένα

Στο επίκεντρο της Τεχνόπολης Μεγάλων Δεδομένων της Μπολόνιας, 
στον Κόμβο Δεδομένων της περιφέρειας, οι ψηφιακές υποδομές 
που αναπτύσσονται από το έργο SUPER θα επεξεργάζονται τερά-
στιους όγκους δεδομένων και θα διαμορφώνουν υπηρεσίες για 
την επίτευξη έρευνας και τεχνολογικής καινοτομίας υψηλού επιπέ-
δου με διάφορες εφαρμογές. Το έργο θα δώσει έμφαση ιδιαίτερα 
στη γονιδιωματική, στην αναγεννητική ιατρική, στη βιοτράπεζα, στα 
προηγμένα υλικά και στα καινοτόμα συστήματα παραγωγής. Αυτό 
θα εξασφαλίσει στην περιφέρεια, που διαθέτει το 70 % το συνόλου 
των υπολογιστικών υποδομών της Ιταλίας και σύντομα θα ανέβει 
από τη 19η στην 5η θέση στην παγκόσμια κατάταξη, τεράστιες δυνα-
τότητες να γίνει ένας διεθνής κόμβος για μεγάλα δεδομένα και 
τεχνητή νοημοσύνη.

Το έργο Ενιαία Υπερυπολογιστική Πλατφόρμα της Emilia-Romagna 
έλαβε περίπου 4 εκατομμύρια ευρώ από το ΕΤΠΑ για υποστήριξη 
της έρευνας και της καινοτομίας.

https://www.regione.emilia-romagna.it/datavalley
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Η Μοντένα ανοίγει εργαστηριακό χώρο για πολιτιστική συνεργασία

Αυτό το ανοιχτό εργαστήριο, που κατασκευάστηκε σε μια πρώην 
μονάδα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Μοντένα, είναι μέρος 
του περιφερειακού δικτύου που περιλαμβάνει 10 παρόμοιες εγκα-
ταστάσεις στην πρωτεύουσα της περιφέρειας. Κάθε εργαστήριο 
εξειδικεύεται σε ζητήματα που συνιστούν προτεραιότητα για κάθε 
αστική περιοχή, προσφέροντας ευκαιρίες για ψηφιακή συμμετοχή 
και ένταξη στους πολίτες. Στη Μοντένα, η έμφαση δίνεται στον 
πολιτισμό, στο θέατρο και στη δημιουργικότητα, αναπτύσσοντας 
συνεργασίες μεταξύ ελεύθερων επαγγελματιών, νεοφυών επιχει-
ρήσεων, οργανισμών και πολιτών για την ανάπτυξη προηγμένων 
υπηρεσιών ΤΠΕ για να καταστήσουν την πόλη πιο ελκυστική και να 
ενθαρρύνουν τη συμμετοχή. 

Το ΕΤΠΑ παρείχε 3 εκατομμύρια ευρώ της συνολικής επένδυσης 
των 3,9 εκατομμυρίων ευρώ για τον επαναπροσδιορισμό της βιο-
μηχανικής περιοχής και δια τη διαχείριση του ανοιχτού εργαστηρίου 
της Μοντένα. 

http://www.laboratoriaperti.it/modena



Φέρνοντας την έρευνα και την καινοτομία πιο κοντά στην παραγωγή

Η Τεχνόπολη της Φερράρα είναι ένα συγκρότημα βιομηχανικών 
ερευνητικών εργαστηρίων και μεταφοράς τεχνολογίας στο οποίο 
ακόμα και τα μικρότερα εργοστάσια μπορούν να βρουν αξιόπιστες 
έρευνες και να δοκιμάσουν νέες τεχνικές παραγωγής, πιο αποδο-
τικά υλικά και καινοτόμα προϊόντα.

Αυτό είναι σημαντικό βήμα για το κλείσιμο του χάσματος μεταξύ 
της έρευνας και της καινοτομίας και της παραγωγής. Θα καταστήσει 
δυνατό στα εργοστάσια να αποκτήσουν κέρδος από καινοτόμο επι-
στημονικό εξοπλισμό και τις δεξιότητες πολύ εξειδικευμένων ερευ-
νητών, μέσω τακτικής επαφής με τον κόσμο της βασικής 
επιστημονικής έρευνας.

Με την υποστήριξη του ΕΤΠΑ, η Τεχνόπολη διαθέτει εργαστήρια 
για εφαρμοσμένες βιοτεχνολογίες στην ιατρική· προηγμένη μηχα-
νική· αρχιτεκτονική και αστική ανάκαμψη και αποκατάσταση και 
ανάπλαση πολιτιστικών πόρων· και το περιβάλλον, το νερό, τη γη 
και τους οικότοπους.

Το MechLav είναι ένα βιομηχανικό ερευνητικό εργαστήριο που εξειδικεύεται στη μηχανοτρονική και στις μηχανές, στην καινοτομία 
στις υπηρεσίες και στην ψηφιοποίηση. Είναι μέρος του Δικτύου Υψηλής Τεχνολογίας που προωθεί την ανάπτυξη πολλών ερευνη-
τικών έργων με τοπικές εταιρείες, σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, για τη σύναψη πραγματικών συμφωνιών εταιρικής σχέσης.

http://www.unife.it/international/research/technopoles#null

http://www.laboratoriaperti.it/modena
http://www.unife.it/international/research/technopoles#null
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Η Τσεζένα δίνει έμφαση στη νεότερη γενιά

Γίνονται εργασίες στη Βιβλιοθήκη Malatestiana στην Τσεζένα για 
την ανακαίνιση του κέντρου κινηματογράφου και την επέκταση της 
παιδικής βιβλιοθήκης, χάρη στα 1,2 εκατομμύρια ευρώ από το 
ΕΤΠΑ. Η συνολική επένδυση ύψους 2,95 εκατομμυρίων ευρώ θα 
χρησιμοποιείται για τη βελτίωση των καλλιτεχνικών, πολιτιστικών 
και περιβαλλοντικών πόρων της περιφέρειας. Η παιδική βιβλιοθήκη 
θα μεταφερθεί στο τρέχον τμήμα μη λογοτεχνικών βιβλίων, διπλα-
σιάζοντας τον διαθέσιμο χώρο για τον ολοένα και μεγαλύτερο 
αριθμό νεαρών αναγνωστών – μέχρι και το 38 % τους τελευταίους 
12 μήνες. Το κέντρο κινηματογράφου θα μεταφερθεί στο ισόγειο, 
με νέες υπηρεσίες, όπως ένα θέατρο 50 θέσεων και μια νέα 
αίθουσα διαλέξεων και εκθεσιακός χώρος. 

Αυτό είναι ένα από τα 20 έργα που παρουσιάστηκαν κατά τη διάρ-
κεια του 2018. Η πολιτιστική εβδομάδα «EnERgie Diffuse» θα ανα-
πτύξει εκ νέου τους πολιτιστικούς πόρους της περιφέρειας.

http://www.comune.cesena.fc.it/malatestiana/ragazzi

Το βιοϊατρικό χωριό: ευεξία σε ένα υγιές περιβάλλον

Σήμερα, το Tecnopolo της Μιράντολα, που χρηματοδοτεί-
ται κυρίως από το ΕΤΠΑ, είναι μέρος ενός πρωτοποριακού 
ολοκληρωμένου συστήματος, μοναδικού στην Ιταλία, που 
προσφέρει στις τοπικές επιχειρήσεις έναν ισχυρό σύνδε-
σμο με το Πανεπιστήμιο της Μοντένα και της Ρέτζιο Εμίλια. 
Το «βιοϊατρικό χωριό» μπορεί να λειτουργήσει ως κατα-
λύτης επενδύσεων και να ανταποκριθεί καλύτερα στις 
απαιτήσεις ενός συστήματος υγείας που προσανατολίζεται 
όλο και περισσότερο προς μια εξατομικευμένη ιατρική 
ακριβείας. Το Tecnopolo θα αναπτυχθεί για να συμπερι-
λάβει δύο νέα εργαστήρια, συνεργατικούς χώρους εργα-
σίας, μια περιοχή που έχει σχεδιαστεί για τη δημιουργία 
πρωτοτύπων στο πλαίσιο παροχής υπηρεσιών για εται-
ρείες, και ένα νέο εκκολαπτήριο για νεοφυείς επιχειρήσεις, 
με ειδικά γραφεία και εργαστήρια. Μέχρι τώρα, έχουν 
επενδυθεί 4 250 000 ευρώ στις υποδομές, εκ των 
οποίων 3 828 000 ευρώ προέρχονται από το ΕΤΠΑ. 

Νέες Τεχνοπόλεις προσφέρουν μεταδιπλωματικά και μεταπτυχιακά μαθήματα κατάρτισης, ενώ το πρώτο μεταπτυχιακό από το 
Πανεπιστήμιο της Μοντένα και της Ρέτζιο Εμίλια ξεκίνησε το 2019. Εγκαταστάσεις για επιτάχυνση των διαδικασιών καινοτομίας, 
διασυνδέσεις με το περιφερειακό Δίκτυο Υψηλής Τεχνολογίας, και σχέσεις με εθνικά και διεθνή δίκτυα θα ενισχύσουν το τοπικό 
οικοσύστημα. Αυτό, με τη σειρά του, θα επιταχύνει τη δυναμική ανάπτυξης, θα βελτιώσει την ανταγωνιστικότητα του τομέα, και 
θα προσελκύσει περισσότερα νέα ταλέντα και επιστημονικές δεξιότητες υψηλού κύρους. 

http://www.distrettobiomedicale.it/il-tecnopolo-veronesi-di-mirandola/

http://www.comune.cesena.fc.it/malatestiana/ragazzi
http://www.distrettobiomedicale.it/il-tecnopolo-veronesi-di-mirandola/
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Το Κάμποβολο γίνεται το επίκεντρο της προσοχής

Αυτό το έργο ανάπλασης της περιοχής του Κάμποβολο, που ξεκί-
νησε το 2018 με επιχορήγηση από την ΕΕ, θα εγκαινιαστεί στις 
12 Σεπτεμβρίου 2020 με συναυλία του Ιταλού τραγουδιστή και 
τραγουδοποιού Luciano Ligabue.

Η μόνη εγκατάσταση του είδους της στον κόσμο, μπορεί να υπο-
δεχτεί έως και 100 000 άτομα κατά τη διάρκεια μεγάλων εξωτε-
ρικών εκδηλώσεων, παρέχοντας μέγιστη ασφάλεια και ευκολία 
πρόσβασης γύρω από το αεροδρόμιο του Κάμποβολο στη Ρέτζιο 
Εμίλια. Το έργο έλαβε επίσης 1,7 εκατομμύρια δημόσιας χρηματο-
δότησης από την περιφέρεια Emilia-Romagna και το ΕΤΠΑ 
2014-2020.

Πάνω από 200 στρέμματα στο αεροδρόμιο θα ανακαινιστούν για 
την αύξηση των ψυχαγωγικών και κοινωνικών συγκεντρώσεων 
στην πόλη παρέχοντας έναν χώρο και μεγάλες εθνικές και διεθνείς 
εκδηλώσεις. Η χρήση μηχανικής τοπίου και περιβάλλοντος, τα μονοπάτια πρόσβασης, ένας μεγάλος χώρος υποδοχής, ένα αμφι-
θεατρικό ημικύκλιο για μεγάλες εκδηλώσεις, και οι χώροι υπηρεσιών και τα παρασκήνια έχουν σχεδιαστεί για να εξασφαλίσουν 
στο κοινό την καλύτερη θέα και ακουστική ενώ παράλληλα διασφαλίζουν τη μεγαλύτερη δυνατή ηχομόνωση για τις κατοικημένες 
περιοχές της πόλης. 

https://www.cvolo.it/? 

Κάνοντας τις σωστές κινήσεις για βιώσιμες μεταφορές

Για την επίτευξη των στόχων της ΕΕ όσον αφορά τη μείωση των 
εκπομπών που συμβάλλουν στην κλιματική αλλαγή, η περιφέρεια 
Emilia-Romagna έχει υποστηρίξει στοχευμένες δράσεις στις δημόσιες 
συγκοινωνίες για να δώσει κίνητρα για βιώσιμες μεταφορές. Στις 
παρεμβάσεις συμπεριλαμβάνεται η ανανέωση των κινούμενων οχη-
μάτων, με την αγορά υβριδικών λεωφορείων και τρόλεϊ που τρο-
φοδοτούνται με μεθάνιο και υγραέριο και έχουν χαμηλό 
περιβαλλοντικό αντίκτυπο. Μέχρι τα τέλη του 2020, 170 πράσινα 
οχήματα τοπικών συγκοινωνιών θα κυκλοφορούν στους δρόμους, 
125 εκ των οποίων είναι ήδη σε λειτουργία. Επιπλέον, προετοιμάζεται 
ένας στόλος εξ ολοκλήρου ηλεκτρικών οχημάτων και δύο πιλοτικών 
συστημάτων για τη διανομή υγραερίου στα καινούρια λεωφορεία.

Πάνω από 18 εκατομμύρια ευρώ χρηματοδότησης ΕΤΠΑ χρησιμο-
ποιήθηκαν για την αγορά δημόσιων οχημάτων χαμηλού περιβαλ-
λοντικού αντίκτυπου. Συνολικά, 28 εκατομμύρια ευρώ έχουν 
χορηγηθεί από το Ταμείο για έξυπνα συστήματα μεταφορών και βιώσιμες μεταφορές.    

https://url.emr.it/qd857h0v

https://www.cvolo.it/?
https://url.emr.it/qd857h0v
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H #EUinmyregion είναι μια εκστρατεία επικοινωνίας που αναπτύχθηκε συνεργατικά, με στόχο την αύξηση 
της προβολής των έργων που χρηματοδοτούνται από την ΕΕ σε όλη την Ευρώπη. Χρησιμοποιώντας μια σειρά 
εργαλείων επικοινωνίας αλλά και υποστήριξης οι φορείς διαχείρισης και οι τελικοί δικαιούχοι των έργων καλού-
νται να δείξουν στους πολίτες όσα πετυχαίνουν από κοινού με την ΕΕ στην περιοχή. 

Το 2020, εταίροι όπως διαχειριστικές αρχές και δικαι-
ούχοι έργων καλούνται να υποβάλλουν φωτογραφίες 
στον διαγωνισμό καρτ ποστάλ για να έχουν την ευκαι-
ρία να λάβουν 300 καρτ ποστάλ και να συμπεριλη-
φθούν στις δράσεις επικοινωνίας της ΓΔ REGIO. 
Ακολουθεί μια επιλογή νικητήριων φωτογραφιών.

Κάθε εικόνα αφηγείται μια ιστορία
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01  
 Οι εταίροι του έργου Acuinano στην Ισπανία και Πορτογαλία 
αναπτύσσουν μεθόδους ανίχνευσης μεταλλικών νανοσωματιδίων 
και των επιπτώσεών τους στα υδάτινα οικοσυστήματα και στα 
προϊόντα υδατοκαλλιέργειας.

02  
 Συνδέοντας τις Άλπεις: αναπτύσσονται καινοτόμα εργαλεία και 
στρατηγικές για διασύνδεση των υπηρεσιών παροχής 
πληροφοριών σχετικά με τις μεταφορές σε μια περιοχή των 
Άλπεων στην Αυστρία που έχει απεξαρτηθεί από τον άνθρακα.

03
  Γίνεται ανταλλαγή εμπειριών γαστρονομικής κληρονομιάς μεταξύ 
οκτώ μεσογειακών χωρών στο έργο Medfest Κροατία που δίνει 
έμφαση στη βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη.

04  
 Το EUCycle ελπίζει να προωθήσει τη χρήση ποδηλάτου σε 
περιφέρειες της Ουγγαρίας, του Βελγίου, της Γερμανίας, της 
Πολωνίας και της Ιταλίας εφαρμόζοντας καλύτερες πολιτικές και 
λύσεις για την άσκηση επιρροής όσον αφορά την απεξάρτηση των 
μεταφορών από τον άνθρακα.

05   Το έργο Ο Δρόμος Μας στην Ισπανία προωθεί, διατηρεί, 
προστατεύει και αναπτύσσει την πολιτιστική και φυσική κληρονομιά 
μέσω του δικτύου Πράσινων Δρόμων σε έξι περιφέρειες.

06   
Η χρηματοδότηση της ΕΕ χρησιμοποιείται για την ανάπτυξη νέων 
ειδών τσαγιού του βοτάνου Καμέλια η σινική στο πλαίσιο του 
έργου Εργοστάσιο και Φυτείες Τσαγιού Goreana στους 
Αζόρες της Πορτογαλίας.

07   Το έργο ΕΠΑΥΛΕΙΣ ΤΗΣ ΝΟΤΙΑΣ ΒΑΛΤΙΚΗΣ διαφημίζει ιστορικά 
παραμεθόρια μνημεία στη Λιθουανία, στην Πολωνία, στη Δανία 
και στη Γερμανία για να συμβάλει στην προστασία και ανάπτυξη 
της περιφερειακής κληρονομιάς και του τουρισμού.

08   
Το έργο TecnOlivo εφαρμόζει τη γεωργία ακριβείας στην 
ελαιοκαλλιέργεια στην Ισπανία και στην Πορτογαλία για να 
βοηθήσει τους καλλιεργητές να παρακολουθούν τις καλλιέργειές 
τους και να στηρίζουν τους παραγωγούς για τη λήψη αποφάσεων.

09   
Το έργο IndieCade χρηματοδότησε το πρώτο διεθνές ανεξάρτητο 
φεστιβάλ παιχνιδιών που πραγματοποιήθηκε από το 2016. 
Η εκδήλωση, που πραγματοποιήθηκε στο Παρίσι τον Οκτώβριο 
του 2019, συγχρηματοδοτήθηκε από το ΕΤΠΑ σε συνεργασία με 
την Εβδομάδα Παιχνιδιών του Παρισιού. Το Φεστιβάλ IndieCade 
2020 θα πραγματοποιηθεί στις 16-24 Οκτωβρίου.

10  
 Η πολιτιστική κληρονομιά γύρω από τον Ναπολέοντα είναι το 
κεντρικό θέμα του έργου NAPOCTEP που αναπτύσσει ένα 
βιώσιμο τουριστικό προϊόν για την παραγωγή οικονομικής 
δραστηριότητας στην Ισπανία και στην Πορτογαλία.

11  
 Το River Promenade III μεταμορφώνει μια περιοχή που 
εκτείνεται στην Εσθονία και στη Ρωσία σε μια ελκυστική 
παραμεθόρια περιοχή για τουρισμό και επιχειρηματική ανάπτυξη.

12  
 Οι εταίροι του Medtech4Europe στην Ουγγαρία, στη Γαλλία και 
στην Ολλανδία βελτιώνουν τις πολιτικές για έρευνα, ανάπτυξη και 
καινοτομία για καλύτερη υποστήριξη των ιατρικών τεχνολογιών 
και της υγειονομικής περίθαλψης της ΕΕ.

ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΊΣΣΟΤΕΡΑ
Περισσότερες πληροφορίες για το πώς να δηλώσετε συμμετοχή: 
www.euinmyregion.eu 
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#EURegionsWeek: τρία σε ένα

Η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Περιφερειών και 
Πόλεων¨του 2020 έχει δύο μεγάλες προκλήσεις να 
αντιμετωπίσει: τη διοργάνωση μιας μεγάλης 
εκδήλωσης σε μια μεταπανδημική εποχή και τη 
διαχείριση ενός αριθμού ρεκόρ αιτήσεων εταίρων. 
Η λύση; Τρεις εβδομάδες αντί για μία!

Η 18η χρονιά της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Περιφερειών 
και Πόλεων, που συνδιοργανώνεται από τη ΓΔ REGIO 
και την Επιτροπή Περιφερειών, αναμένεται να πραγμα-

τοποιηθεί σε «απευθείας μετάδοση» από τις 12 μέχρι τις 15 
Οκτωβρίου 2020 στις Βρυξέλλες στο Βέλγιο. Ωστόσο, η διορ-
γάνωση 500 συνεδριών και η τήρηση των κανόνων κοινωνικής 
αποστασιοποίησης θα ήταν αδύνατη ενός της μίας εβδομάδας 
όπως γινόταν προηγουμένως. 

Ως αποτέλεσμα, η εκδήλωση θα διαρκέσει τρεις εβδομάδες, με 
τις περισσότερες συνεδρίες να διατίθενται στο διαδίκτυο, κύριες 
εκδηλώσεις πολιτικού ενδιαφέροντος (όπως οι Διάλογοι Πολιτών 
ή τα βραβεία REGIOSTARS) σε υβριδική – με φυσική παρουσία 
και διαδικτυακά – μορφή, ενώ η έκθεση και οι σχετικές παρου-
σιάσεις θα πραγματοποιηθούν με φυσική παρουσία. 

Με το σύνθημα «Επανεκκίνηση. Ευρώπη. Μαζί», αυτές οι 
τρεις εβδομάδες θα πραγματοποιηθούν διαδοχικά με τρία 
κεντρικά θέματα για το 2020: 

k 5-9 Οκτωβρίου: Ενδυνάμωση πολιτών 

k 12-15 Οκτωβρίου: Συνοχή και συνεργασία

k  19-22 Οκτωβρίου: Πράσινη Ευρώπη, σε συνεργασία με 
την Πράσινη Εβδομάδα. 

Η Εβδομάδα είναι η μεγαλύτερη ετήσια συγκέντρωση με έδρα 
τις Βρυξέλλες που είναι αφιερωμένη στην πολιτική συνοχής. Το 
2019, σημείωσε ρεκόρ με πάνω από 9 300 συμμετέχοντες: 
τοπικούς και περιφερειακούς εκπροσώπους, διαχειριστικές αρχές 
κονδυλίων της ΕΕ, φορείς προώθησης έργων, εμπειρογνώμονες, 
ακαδημαϊκούς, κ.λπ.) καθώς και πάνω από 300 εκπροσώπους 
από τα μέσα ενημέρωσης. 

Οι αιτήσεις για τη φετινή εκδήλωση ήταν πάνω από διπλάσιες 
συγκριτικά αυτές που ελήφθησαν πέρσι, και 206 έργα υπέβαλαν 
αιτήσεις για τα 2020 REGIOSTARS – άλλη μια χρονιά ρεκόρ για 
τον ετήσιο διαγωνισμό που επιβραβεύει την αριστεία και τις νέες 
πρακτικές στην περιφερειακή ανάπτυξη. Αυτό το εξαιρετικό απο-
τέλεσμα επιβεβαιώνει την ανοδική τάση των συμμετοχών που 
παρατηρούμε κάθε χρόνο.

Ο διαγωνισμός βασίζεται στις παρακάτω πέντε κατηγορίες: βιο-
μηχανική μετάβαση· κυκλική οικονομία· δεξιότητες και εκπαί-
δευση για μια ψηφιακή Ευρώπη· συμμετοχή των πολιτών· και 
ενδυνάμωση των νέων στο πλαίσιο των 30 ετών του Interreg.

Φέτος, σύντομες παρουσιάσεις από όλους τους συμμετέχοντες 
διατίθενται στην πλατφόρμα του διαγωνισμού που χρησιμοποι-
είται από συμμετέχοντες: https://regiostarsawards.eu/

Η ανεξάρτητη κριτική επιτροπή έχει επιλέξει μέχρι 5 τελικούς 
νικητές ανά κατηγορία, οι οποίοι ανακοινώθηκαν στις 9 Ιουλίου. 
Τυχόν ψήφοι που αποστάλθηκαν μετά από την παραπάνω ημε-
ρομηνία θα καταμετρούνται ως επιπλέον ψήφοι των τελικών 
νικητών που διεκδικούν το βραβείο του κοινού REGIOSTARS 
2020. Καλή τύχη σε όλους τους συμμετέχοντες!  

https://regiostarsawards.eu/
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Η δημοτική αστυνομία ψωνίζει για 
τους ηλικιωμένους που είναι απομο-
νωμένοι στο σπίτι τους. Ξενοδοχεία 
μετατρέπονται σε κέντρα υποδοχής 
αστέγων. Λεωφορεία και μετρό 
συνεχίζουν να λειτουργούν κατά τη 
διάρκεια της απαγόρευσης κυκλοφο-
ρίας λόγω του κορονοϊού, μεταφέρο-
ντας το προσωπικό υγείας στις 
δουλειές τους, συχνά δωρεάν. 
Οι πολιτιστικές εκδηλώσεις πραγ-
ματοποιούνται διαδικτυακά ή στα 
σπίτια των πολιτών μέσω κινηματο-
γραφικών οθονών στους δρόμους.

Όλες αυτές οι εικόνες μου ήρθαν στο 
μυαλό όταν άκουσα την πρόεδρο 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρ-

σουλα φον ντερ Λάιεν να δηλώνει, «Αυτή 
είναι η πιο σημαντική στιγμή της Ευρώ-
πης», όταν πρότεινε το ταμείο ανάκαμψης 
των 750 δισεκατομμυρίων ευρώ για να 

βοηθήσει την ΕΕ στην «αποκατάσταση και 
προετοιμασία για την επόμενη γενιά».

Οι πόλεις έχουν πληγεί περισσότερο από 
την κρίση της νόσου COVID-19 και έχουν 
αντιδράσει γρήγορα και με μεγάλη δημι-
ουργικότητα, προστατεύοντας τους πιο 
ευπαθείς, προσαρμόζοντας τις δημόσιες 
υπηρεσίες και υποστηρίζοντας τις τοπικές 
επιχειρήσεις.

Αλλά η κατάσταση είναι επείγουσα. 
Οι προϋπολογισμοί των πόλεων αυξάνο-
νται υπερβολικά. Χωρίς πρόσθετη χρημα-
τοδότηση, θα αναγκαστούν να επιβάλλουν 
περικοπές υπηρεσιών. Στην Ιταλία, 
άκουσα έναν απελπισμένο δήμαρχο να 
δηλώνει ότι ήταν έτοιμος να περικόψει 
τον δημόσιο φωτισμό πριν να περικόψει 
την περίθαλψη για τους ηλικιωμένους και 
τα άτομα με αναπηρίες ή τα επιδόματα 
στις οικογένειες που είχαν ανάγκη.

Κανείς δεν θέλει οι πόλεις να σβήσουν τα 
φώτα. Μάλιστα, νομίζω ότι μπορούν να 
φωτίσουν τον δρόμο για την ανάκαμψη 
της Ευρώπης. Κάποια από τα πολλά 
θετικά παραδείγματα είναι: μεγάλες περι-
οχές του Λονδίνου απαγόρευσαν την 
κυκλοφορία αυτοκινήτων με τη σταδιακή 
άρση της απαγόρευσης κυκλοφορίας. Οι 
δρόμοι θα είναι ανοιχτοί μόνο για πεζούς, 
ποδηλάτες και λεωφορεία για να γίνουν 
οι δρόμοι του Λονδίνου πιο ανθρώπινοι, 
σύμφωνα με τον δήμαρχο. Το ίδιο συμ-
βαίνει σε άλλες πόλεις: Παρίσι, Μιλάνο και 
Βουδαπέστη, ενώ πολλές άλλες κάνουν 
ανάπλαση των δημόσιων χώρων τους για 
πιο πράσινο, καθαρό και υγιές μέλλον. 

Το Άμστερνταμ υιοθέτησε ένα νέο πλαίσιο 
για την οικονομική ανάκαμψη της πόλης, 
το «μοντέλο ντόνατς». Προχωρά πέρα 

από τα παραδοσιακά οικονομικά παρα-
δείγματα, δίνοντας προτεραιότητα στις 
ανάγκες και στην ευημερία όλων των 
κατοίκων και του περιβάλλοντος. 

Και οι πόλεις ανταλλάζουν την εμπειρο-
γνωμοσύνη τους και βέλτιστες πρακτικές, 
για παράδειγμα μέσω της πλατφόρμας 
COVIDnews του Eurocities, ελπίζοντας να 
μάθουν από άλλους και να υποστηρίξουν 
ο ένας τον άλλον πέρα από τα σύνορα – 
ευρωπαϊκή αλληλεγγύη εν δράσει.

Η πιο σημαντική στιγμή της Ευρώπης 
εκτυλίσσεται στις πόλεις. Ωστόσο, δεν έχει 
γίνει σαφές το ποσό του φιλόδοξου 
ταμείου ανάκαμψης που θα διανεμηθεί 
σε τοπικό επίπεδο. Επί του παρόντος, τα 
περισσότερα μέτρα απευθύνονται σε 
κράτη μέλη χωρίς διευκρινήσεις για το 
ποσό που θα λάβουν οι αρχές των 
πόλεων. Αυτό πρέπει να αλλάξει.

Η παγκόσμια κρίση του κορονοϊού δοκιμά-
ζει την Ευρώπη. Είναι στις πόλεις μας που 
θα κριθεί αν θα περάσουμε ή όχι το τεστ. 
Για να ανταποκριθούμε στις ανάγκες των 
πολιτών και των επιχειρήσεων, η συμμε-
τοχή των πόλεων πρέπει να είναι ισχυρό-
τερη και πιο δομημένη. Χρειαζόμαστε νέα 
συνεργασία μεταξύ πόλεων, περιφερειών, 
χωρών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Αυτή είναι η πιο σημαντική στιγμή της 
Ευρώπης. Πρέπει να δράσουμε τώρα.  

Ivo Banek
Διευθυντής Επικοινωνίας, Eurocities

Όλα συμβαίνουν σε πόλεις της Ευρώπης 

ΜΕ ΤΑ ΔΊΚΑ ΣΑΣ ΛΟΓΊΑ
Η στήλη «Με Δικά σας Λόγια» είναι η στήλη του 

Panorama όπου οι ενδιαφερόμενοι φορείς σε 
τοπικό, περιφερειακό, εθνικό και ευρωπαϊκό 
επίπεδο μιλούν για τα επιτεύγματά τους κατά 
την περίοδο 2014-2020 και εκφράζουν τις 

απόψεις τους για τις συνεχείς και κρίσιμες 

συζητήσεις σχετικά με την πολιτική συνοχής μετά το 2020. Το 
Panorama δέχεται με χαρά κάθε δική σας συμβολή, στη 
γλώσσα σας, την οποία ενδέχεται να δημοσιεύσουμε σε 
μελλοντικά τεύχη. Επικοινωνήστε μαζί μας στο regio-
panorama@ec.europa.eu για περαιτέρω πληροφορίες 
σχετικά με κατευθυντήριες οδηγίες και προθεσμίες.

ΤΟ 
PANORAMA 

δέχεται με χαρά 

κάθε δική σας 

συμβολή!
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Ο έλεγχος των Ευρωπαϊκών Διαρ-
θρωτικών και Επενδυτικών 
Ταμείων (ΕΔΕΤ) συνεπάγεται τη 

διεξαγωγή εργασιών σε περιβάλλον με 
πολύ αναπτυγμένο επίπεδο τεχνικών κανό-
νων και διαδικασιών και πολλούς ενδια-
φερόμενους φορείς. Τα σχετικά οικονομικά 
συμφέροντα και το εύρος των επενδύσεων 
και των τομέων των παρεμβάσεων είναι 
τεράστια. Οι ευθύνες για τη διαχείριση των 
κονδυλίων αναλαμβάνονται από κοινού. 
Επομένως, είναι πολύ σημαντικό ότι τόσο 
οι ελεγκτές της Επιτροπής όσο και των 
κρατών μελών ακολουθούν μια συνεπή 
προσέγγιση και έχουν κοινή αντίληψη του 
πλαισίου διασφάλισης.

Γίνονται συχνές και διεξοδικές επαφές 
μεταξύ των υπηρεσιών ελέγχου της Επι-
τροπής, των ελεγκτικών αρχών στα κράτη 
μέλη, και της κοινότητας ελεγκτών των 
ΕΔΕΤ. Τα ζητήματα μπορεί να απαιτούν 
τόσο ειδικό συντονισμό με ένα κράτος 
μέλος ή μια ελεγκτική αρχή ή μπορεί να 
είναι πιο οριζόντια και να αφορούν τις 
αρχές από όλα τα κράτη μέλη.

Εξηγήστε μας πώς η κοινότητα 
ελεγκτών των ΕΔΕΤ συνεργάζεται;

Πρώτον, γίνονται καθημερινά άμεσες επα-
φές και ανταλλαγές μεταξύ των ελεγκτών 
της Επιτροπής και των ελεγκτών των κρα-
τών μελών που επίσης συμμετέχουν στους 
ελέγχους της Επιτροπής για να μάθουν και 
να ανταλλάξουν κοινές εμπειρίες. Οι 
συσκέψεις για τον ετήσιο συντονισμό των 
ελέγχων συνιστούν μια πολύ σημαντική 
ευκαιρία για διμερείς ανταλλαγές: μια 
φορά τον χρόνο, οι υπηρεσίες ελέγχου της 

Επιτροπής συναντιούνται με τις ελεγκτικές 
αρχές σε κάθε κράτος μέλος για τον 
συντονισμό των πλάνων και των μεθόδων 
των ελέγχων. Αυτό συνιστά επίσης υπο-
χρέωση βάσει του ΚΚΔ.

Ωστόσο, η συνεργασία μας με τους ελε-
γκτές των κρατών μελών ξεπερνά τα όρια 
των κανονιστικών υποχρεώσεων. Για περί-
που τρεις δεκαετίες, οι υπηρεσίες ελέγχων 
της Επιτροπής και οι ελεγκτικοί φορείς των 
κρατών μελών διοργανώνουν μια ετήσια 
συνεδρίαση της ολομέλειας σε κάποιο 
κράτος μέλος. Επιπλέον, δύο με τρεις 
φορές τον χρόνο, διεξάγονται πολυμερείς 
τεχνικές συνεδριάσεις στις Βρυξέλλες για 
να συζητηθούν οι πρόσφατες προκλήσεις 
σε κοινές προσεγγίσεις και μεθόδους ελέγ-
χων και για να ερμηνευτεί η σχετική νομο-
θεσία. Αυτές καθιστούν δυνατό στους 
συναδέλφους από το δίκτυο να συναντη-
θούν προκειμένου να ανταλλάξουν εμπει-
ρίες και ορθές πρακτικές. 

Έχουμε αναπτύξει περαιτέρω την πρα-
κτική δημιουργίας ανεπίσημων ad hoc 
ομάδων εργασίας μεταξύ των υπηρεσιών 
ελέγχου της Επιτροπής και ενδιαφερόμε-
νων ελεγκτών των κρατών μελών που 
συνεργάζονται σε συγκεκριμένα ζητήματα 
και παρουσιάζουν τις παρατηρήσεις τους 
στην ολομέλεια για επικύρωση. Οι εν 
λόγω ομάδες αντανακλούν την πρακτική 
κοινού αισθήματος ευθύνης για προϊόντα, 
που είναι αποτέλεσμα κοινού συλλογι-
σμού για την ανάπτυξη και προετοιμασία 
μεθοδολογιών ή οδηγιών ελέγχου.

Η κοινότητα ελεγκτών ΕΔΕΤ είναι ένα 
δίκτυο συναδέλφων, που ανταλλάσσουν 

βέλτιστες πρακτικές, μαθαίνουν από τις 
εμπειρίες τους και εξελίσσονται σε μια 
ομάδα επαγγελματιών από διαφορετικά 
κράτη μέλη αλλά ενωμένοι στις προσπά-
θειές τους όσον αφορά την προστασία 
των οικονομικών συμφερόντων της ΕΕ 
και τη χρηστή διαχείριση των ΕΔΕΤ. 

Γιατί αυτή η συνεργασία είναι 
σημαντική;

Για τις υπηρεσίες ελέγχου της Επιτροπής, 
οι πληροφορίες σχετικά με τα πρακτικά 
προβλήματα στα κράτη μέλη και στις περι-
φέρειές τους είναι ζωτικής σημασίας για να 
βοηθήσουν στην επίλυση ή στην πρόβλεψη 
δυσκολιών. Η ανταλλαγή είναι απαραίτητη 
για την επικοινωνία με την κοινότητα ελε-
γκτών σχετικά με τα μεθοδολογικά εργα-
λεία (πρακτικές ελέγχου και κριτήρια 
αξιολόγησης, λίστες ελέγχου, κ.λπ.) ή σημα-
ντικές πρωτοβουλίες της Επιτροπής, όπως:

k  μεταπαρακολούθηση αναφορικά με 
σημαντικές συστάσεις από την Ομάδα 
Υψηλού Επιπέδου σχετικά με απλου-
στεύσεις για δικαιούχους των ΕΔΕΤ 
που αφορούν ζητήματα ελέγχου· 

k  ενισχυμένες αναλογικές πρακτικές 
ελέγχων για την παροχή διασφάλισης 
τ ην  προγραμμα τ ι κή  π ερ ί οδο 
2021-2027· 

k  όσον αφορά τον συντονισμό των πρα-
κτικών μεταξύ ελεγκτικών αρχών και 
του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου, 
για την εφαρμογή της έννοιας ενιαίου 
ελέγχου και την αποφυγή μη απαραί-
τητου φόρτου για τους ελεγκτές. 

Η κοινότητα των 
ελεγκτών παρέχει 
διασφάλιση για τα ΕΔΕΤ
Σαν αφοσιωμένος υποστηρικτής του στενού διαλόγου μεταξύ 
ελεγκτών κρατών μελών, ο Franck Sébert, διευθυντής ελέγχων 
της ΓΔ REGIO από το 2014, συγκρίνει την προσωπική εμπειρία 
του με τον τρόπο που η κοινότητα ελεγκτών των ΕΔΕΤ 
συνεργάζεται και επικοινωνεί.
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Για να παρουσιάσουμε ένα παράδειγμα 
αυτής της συνεργασίας, το 2018, η κοι-
νότητα ελεγκτών ενέκρινε και εξέδωσε 
έναν «Χάρτη καλών πρακτικών κατά τη 
διεξαγωγή ελέγχων στο πλαίσιο της πολι-
τικής συνοχής, του ΕΤΘΑ και του FEAD» 
σχετικά με τον κύκλο ελέγχων και την 
ανάγκη μεγαλύτερης επικοινωνίας με 
αυτούς που ελέγχονται. 

Μια ομάδα εργασίας δημοσίευσε πρόσφατα 
ένα έγγραφο προβληματισμού για την τεκ-
μηρίωση ελέγχων και τη διαδρομή ελέγχου. 
Μια άλλη υποστηρίζει τη θέσπιση μιας μελ-
λοντικής δευτερεύουσας νομοθεσίας σχε-
τικά με δείγματα ελέγχων. Παλαιότερα, μια 
ομάδα εργασίας στήριξη την αναθεώρηση 
της απόφασης της Επιτροπή σχετικά με τις 
κατευθυντήριες οδηγίες για τον καθορισμό 
οικονομικών διορθώσεων που πρέπει να 
γίνονται για δαπάνες που χρηματοδοτού-
νται από την Ένωση για μη συμμόρφωση 
με τους ισχύοντες κανόνες για τις δημόσιες 
συμβάσεις. Μια άλλη εξέτασε τον τρόπο 
βέλτιστης χρήσης των επαληθεύσεων της 
διαχείρισης για εργασίες ελέγχου. 

Γνωρίζουμε πόσο σημαντικό είναι να κοι-
νοποιούμε ανοιχτά τα ευρήματα των ελέγ-
χων για τη διασφάλιση της έννομης και 
τακτικής δαπάνησης των κονδυλίων. 
Δίνουμε συμβουλές για τη χρήση κοινής 
τυπολογίας σφαλμάτων για διαχειριστικές 
και ελεγκτικές αρχές προκειμένου να παρέ-
χουν συντονισμένες παρατηρήσεις στις 
διαχειριστικές αρχές και να τις βοηθούν να 
βελτιώνουν τις επαληθεύσεις. Μια έκθεση 
που αφορούσε τα ευρήματα των ελέγχων 
της Επιτροπής από τις προγραμματικές 
περιόδους 2007-2013 και 2014-2020 θα 
είναι σύντομα διαθέσιμη για την ενημέ-
ρωση των διαχειριστικών αρχών σχετικά 
με επαναλαμβανόμενα σφάλματα και την 
κοινοποίηση των διδαγμάτων που αποκο-
μίστηκαν, των καλών πρακτικών και των 
συνεπών επαγγελματικών προτύπων.

Ποια είναι η πιο πολύτιμη εμπειρία σας 
πρόσφατα κατά την ανταλλαγή 
απόψεων μεταξύ των ελεγκτικών αρχών 
της Επιτροπής και των κρατών μελών;

Η διασφάλιση για έναν τόσο σημαντικό 
οικονομικό φάκελο όπως το Ευρωπαϊκό 
Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και το 

Ταμείο Συνοχής, μέσω κοινής διαχείρισης 
με περίπου 300 προγράμματα που υλο-
ποιούνται στην Ευρώπη και σχετίζονται με 
κονδύλια της ΓΔ REGIO, είναι πράγματι ένα 
πολύπλοκο, δύσκολο αλλά συναρπαστικό 
έργο. Για την ακρίβεια, η ΓΔ REGIO δεν 
διαθέτει πολλούς ελεγκτές. Οι κύριοι πάρο-
χοι διασφάλισης είναι οι εκατοντάδες ελε-
γκτές σε περίπου 80 ελεγκτικές αρχές στα 
κράτη μέλη. Κατά τη γνώμη μου, η καλή 
και καθημερινή επικοινωνία και διαφάνεια 
με συναδέλφους στις ελεγκτικές αρχές 
είναι πολύ σημαντική. Ο ρόλος μας είναι η 
εποπτεία του ελεγκτικού έργου που υπο-
βάλλεται από τους εταίρους ελεγκτές και 
διασφαλίζει ότι εφαρμόζονται υψηλά πρό-
τυπα ενώ παράλληλα επιδεικνύεται η 
μεγάλη εκτίμησή μας για τη συνεισφορά 
των εθνικών και περιφερειακών ελεγκτών 
στη διασφάλιση και στη συμμορφούμενη 
υλοποίηση της πολιτικής. Αυτό σημαίνει ότι 
μπορούμε να βασιζόμαστε στις ελεγκτικές 
αρχές ενώ παράλληλα διατηρούμε τη 
γενική ευθύνη για την εκτέλεση και τη δια-
σφάλιση του προϋπολογισμού. 

Ως αποτέλεσμα, η πιο πολύτιμη εμπειρία 
μου είναι η επαγγελματική επαφή με 
συναδέλφους στα κράτη μέλη. Αντιμετω-
πίζουν απίστευτες δυσκολίες και παραδί-
δουν εντυπωσιακό έργο υπό δύσκολες 
συνθήκες. Μέσω της συνεργασίας και της 
υποστήριξης εμπειρογνωμόνων των ελε-
γκτών της ΓΔ REGIO, αποδεικνύουμε ότι 
η Επιτροπή δεν είναι ένα απρόσωπο 
όργανο. Πίσω από όλες τις κατευθυντή-
ριες γραμμές, τις οδηγίες, τις ερμηνευτι-
κές σημειώσεις, τις λίστες ελέγχου και τις 
διορθώσεις, οι συνάδελφοι είναι διαθέ-
σιμοι να τους βοηθήσουν.  

Τι συμβουλή θα δίνατε στην κοινότητα 
ελεγκτών, ιδίως έναντι του γενικού 
πλαισίου των πρόσφατων προκλήσεων 
όπως η νόσος COVID-19;

Οι ελεγκτές, τόσο στις Βρυξέλλες όσο και 
στα κράτη μέλη, είναι υπό ιδιαίτερη πίεση 
αυτήν την περίοδο. Πρέπει να είμαστε ευέ-
λικτοι έναντι των περιορισμών που επι-
βάλλονται στις εργασίες και στις 
μετακινήσεις και να λαμβάνουμε υπόψη τις 
δυσκολίες που αντιμετωπίζουν τα κράτη 
μέλη και οι αρχές των προγραμμάτων. 
Ωστόσο, δεν μπορούμε να θέσουμε σε 

κίνδυνο τη γενική υποχρέωση τήρησης 
των κανόνων και της νομοθεσίας. Μόλις 
τελειώσει η κρίση, ή ακόμα πιο πριν, η 
αρχή του προϋπολογισμού θα ζητήσει δια-
σφάλιση για το αν όλα τα κονδύλια, 
συμπεριλαμβανομένης της Πρωτοβουλίας 
Επενδύσεων για την Αντιμετώπιση του 
Κορονοϊού, έχουν χρησιμοποιηθεί όπως 
προβλεπόταν και τηρώντας όλες τις ισχύ-
ουσες νομικές υποχρεώσεις. Αυτό συνιστά 
πρόκληση για μας αλλά ακόμα περισσό-
τερο για τους ελεγκτές των κρατών μελών 
που είναι πιο κοντά στην εφαρμογή. 
Η επερχόμενη αύξηση της χρηματοδότη-
σης βάσει των πρόσφατων προτάσεων 
την Επιτροπής για την αποκατάσταση και 
ανάκαμψη των κοινωνιών και των οικο-
νομιών μας θα υποβάλλει πρόσθετη πίεση 
στο στάδιο της εφαρμογής και συνεπάγε-
ται σίγουρα νέα είδη εγγενών κινδύνων. 

Αυτός είναι ο λόγος που συμβούλευσα 
τους συναδέλφους μου στην κοινότητα 
ελεγκτών να εξετάσουν πάλι τα οφέλη 
της αποδοτικότητας, για να συμβάλουν 
στην εξάλειψη του υπερθεματισμού και 
της μη απαραίτητης γραφειοκρατίας συμ-
βουλεύοντας αρχές προγραμμάτων όσον 
αφορά τον σχεδιασμό πολύ απλουστευ-
μένων επιλογών δαπανών. Η κοινότητα 
των ελεγκτών θα πρέπει να συνεχίσει το 
επαγγελματικό της έργο με τους ελέγχους 
σύμφωνα με τα κοινά υψηλά πρότυπά 
μας για να εμπνεύσει εμπιστοσύνη στους 
Ευρωπαίους πολίτες και στους ενδιαφε-
ρόμενους φορείς όσον αφορά την απο-
τελεσματική και  συμμορφούμενη 
εφαρμογή των πολύ αναγκαίων κονδυ-
λίων για την ανάκαμψη των οικονομιών 
μας και τη σύγκλιση των περιοχών μας.

Ποια είναι η μεγαλύτερη πρόκληση όσον 
αφορά το ζήτημα της διασφάλισης την 
προγραμματική περίοδο 2021-2027;

Η κοινότητα των ελεγκτών των ΕΔΕΤ πρέ-
πει να συνεχίζουν να εφαρμόζουν υψηλά 
πρότυπα διασφάλισης ενώ, παράλληλα, 
εφαρμόζουν τις περισσότερες δυνατές 
απλουστεύσεις και αναλογίες για τον μετρι-
ασμό του φόρτου των ελέγχων για αρχές 
και δικαιούχους προγραμμάτων.  

ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΊΣΣΟΤΕΡΑ
https://europa.eu/!rP39yg

https://ec.europa.eu/regional_policy/el/information/legislation/guidance/
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Οι δύο αυτοί χάρτες παρουσιάζουν τις δύο πηγές μεταβολών 
του πληθυσμού των περιφερειών. Ο πρώτος παρουσιάζει τη 
φυσική μεταβολή, που είχε αρνητικό πρόσημο σε επίπεδο ΕΕ. 
Ο αριθμός των θανάτων στην ΕΕ ξεπέρασε τον αριθμό των 
γεννήσεων κατά 1,2 εκατομμύρια κατά τη διάρκεια της περιόδου 
2014-2019. Κατά την ίδια πενταετή περίοδο, τρεις στις τέσσερις 
περιφέρειες σημείωσαν αρνητικό πρόσημο φυσικής μεταβολής. 
Αυτό ίσχυε ιδιαίτερα στην περίπτωση αγροτικών περιφερειών 
με μέσο όρο ετήσιας φυσικής μεταβολής της τάξης του -2,3 ανά 

χίλιους, συγκριτικά με -1,2 σε ενδιάμεσες περιφέρειες και 1,0 
σε αστικές περιφέρειες. Ωστόσο, το αρνητικό ποσοστό φυσικής 
αύξησης σε αγροτικές περιοχές δεν οφείλεται σε χαμηλότερο 
ποσοστό γονιμότητας – μάλιστα, οι αγροτικές περιφέρειες 
παρουσιάζουν ελαφρώς υψηλότερο ποσοστό γονιμότητας. 
Η αιτία είναι ότι οι αγροτικές περιφέρειες έχουν ελαφρώς πιο 
ηλικιωμένο πληθυσμό και λιγότερες γυναίκες σε αναπαραγωγική 
ηλικία συγκριτικά με άνδρες της ίδιας ηλικιακής ομάδας. 

Μετακινήσεις πληθυσμών στην 
ΕΕ και στις περιφέρειες 
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Το μεταναστευτικό ισοζύγιο είναι πιο θετικό σε επίπεδο ΕΕ. Κατά 
τη διάρκεια της περιόδου 2014-2019, 5 εκατομμύρια περισσό-
τερα άτομα μετακόμισαν στην ΕΕ παρά εκτός αυτής. Συμπερι-
λαμβάνονται οι πρόσφυγες που παρέμειναν στην ΕΕ μετά την 
κρίση του 2016. Το μεταναστευτικό ισοζύγιο σε περιφερειακό 
επίπεδο επίσης βασίζεται σε μετακινήσεις μεταξύ περιφερειών 
εντός της ΕΕ ή εντός ενός κράτους μέλους. Σε αντίθεση με τη 

φυσική αύξηση, το καθαρό μεταναστευτικό ισοζύγιο είναι θετικό 
και στις τρεις κατηγορίες περιφερειών. Είναι υψηλότερο σε αστι-
κές περιφέρειες, με μέσο ετήσιο ποσοστό μεταναστευτικού ισο-
ζυγίου της τάξης του 3,4 ανά χίλιους, συγκριτικά με 2,3 σε 
ενδιάμεσες περιφέρειες και 0,6 σε αγροτικές περιφέρειες. 
Ωστόσο, σε δύο στις περιφέρειες, περισσότερα άτομα μετακό-
μισαν εκτός περιφέρειας και όχι προς την περιφέρεια. 

Αύξηση μεταξύ 1/1/2014 και 1/1/2019
Πηγή: ΓΔ REGIO με βάση δεδομένα της Eurostat (demo_r_gind3)
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ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ  
2 391 300 EUR

ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΕΕ  
2 005 050 EUR

ΕΡΓΑ

ΠΡΑΣΙΝΙΖΟΝΤΑΣ ΑΣΤΙΚΕΣ 
ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΣΤΗΝ 
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ  

Το έργο Αστικές Πράσινες Ζώνες έχει δημιουργήσει 
νέους τρόπους για κατοίκους και τοπικές αρχές να 
συνδιαχειριστούν πράσινους χώρους σε πόλεις σε επτά 
χώρες της Κεντρικής Ευρώπης. Το περιβάλλον και η 
ποιότητα ζωής των περιοχών έχουν βελτιωθεί χάρη στην 
πρωτοβουλία που χρηματοδοτείται από το ΕΤΠΑ.

Πάρκα, άλση και δημόσιοι κήποι είναι οι «πράσινοι πνεύμο-
νες» των κωμοπόλεων και των πόλεων. Παρέχουν χώρο 
στους κατοίκους για να μπορούν να χαλαρώνουν στον 

καθαρό αέρα και βελτιώνουν τη βιοποικιλότητα, την ποιότητα του 
αέρα, τα επίπεδα ηχορύπανση και την εικόνα των γειτονιών.

Σε επτά χώρες της Κεντρικής Ευρώπης, μια ομάδα δέκα κυβερ-
νητικών αρχών και ερευνητικών οργανισμών έψαχνε νέους 
τρόπους επίτευξης αυτών των επιθυμητών στόχων. Το αποτέ-
λεσμα ήταν το έργο Αστικές Πράσινες Ζώνες και ένα Εγχειρίδιο 
Έξυπνης Διακυβέρνησης, που είναι πλέον διαθέσιμο στον δικτυ-
ακό τόπο του έργου.

Έξυπνη στρατηγική

Για πάνω από τρία χρόνια, εταίροι εξερευνούσαν τρεις στρατηγικές 
διακυβέρνησης με βάση την έξυπνη τεχνολογία και τη συνεργασία 
μεταξύ ενδιαφερόμενων φορέων και δημόσιων αρχών.

Η πρώτη εξέτασε τις δυνατότητες της γεωπληροφορικής. 
Οι ερευνητές ανέπτυξαν ένα έξυπνο εργαλείο σχεδιασμού που 
χρησιμοποιεί δορυφορικά δεδομένα για να βοηθήσει τους περι-
φερειακούς πολεοδόμους να αποφασίσουν πώς θα χρησιμο-
ποιήσουν τις πράσινες περιοχές, πώς θα τις διατηρήσουν και αν 
είναι βιώσιμες ή μπορούν να αποφέρουν κέρδος.

Η δεύτερη στρατηγική εστιάζει στη συμμετοχή των κοινοτήτων. 
Οι Αστικές Πράσινες Ζώνες δημιούργησαν μια σειρά τεχνικών 
που ενθαρρύνουν τους ντόπιους να παράγουν ιδέες, πλάνα δια-

χείρισης και ευαισθητοποίησης για την υποστήριξη των πράσι-
νων πόρων γύρω τους.

Τέλος, το τρίτο στοιχείο – διακυβέρνηση με βάση τη συνεργασία 
– εξέτασε διαφορετικούς τρόπους με τους οποίους οι ενδιαφε-
ρόμενοι φορείς και τα τοπικά κυβερνητικά τμήματα μπορούν να 
επικοινωνούν και να συνεργάζονται για πράσινους χώρους. Αυτή 
η ενότητα συμπεριλάμβανε ένα εγχειρίδιο κατάρτισης για την 
τοπική διακυβέρνηση.

Μακροπρόθεσμος αντίκτυπος

Οι εταίροι του έργου δοκίμασαν τις στρατηγικές τους σε οκτώ 
τοπικές πιλοτικές δράσεις που σχεδιάστηκαν με τοπικές αρχές. 
Τα συμπεράσματα έχουν επηρεάσει τα περιφερειακά πλάνα 
πράσινων δράσεων και πολλές πρωτοβουλίες έχουν συνεχιστεί 
πέρα των Αστικών Πράσινων Ζωνών. 

Για παράδειγμα, ένα πρόγραμμα στο πλαίσιο του οποίου οι κάτοι-
κοι φρόντιζαν 26 πράσινους χώρους στη Βουδαπέστη της Ουγ-
γαρίας εκτείνεται σε περισσότερες περιοχές της πόλης. Σε ένα 
άλλο, στη Μάριμπορ της Σλοβενίας, ο σχεδιασμός ενός ενδια-
φερόμενου φορέα για την ανακαίνιση μιας αστικής πράσινης 
περιοχής εντάσσεται σε ένα τοπικό πλάνο ανάπλασης.

Οι περιφέρειες που συμμετέχουν στο έργο έχουν επίσης ανταλ-
λάξει ιδέες και εργαλεία. Η πόλη Κρακοβία της Πολωνίας εξε-
τάζει το ενδεχόμενο να αναπτύξει το δικό της πρόγραμμα 
εποπτείας από τους κατοίκους. Εντωμεταξύ, μια εφαρμογή συλ-
λογής δεδομένων από την Πάντοβα της Ιταλίας έχει υιοθετηθεί 
από την πόλη Ζάνταρ της Κροατίας για να διευρύνει το αρχείο 
της σχετικά με τη γη. 

ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΊΣΣΟΤΕΡΑ
https://www.interreg-central.eu/Content.Node/UGB.html

https://www.interreg-central.eu/Content.Node/UGB.html
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ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ  
4 617 460 EUR

ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΕΕ  
2 308 730 EUR 

ΕΡΓΑ

ΦΟΡΕΣΙΜΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗ 
ΒΕΛΤΙΩΝΕΙ ΤΗΝ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ 
ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ 

Επιστήμονες από το Βέλγιο και την Ολλανδία έχουν 
δημιουργήσει μια φορέσιμη συσκευή που παρακολου-
θεί τα ζωτικά σημεία των ασθενών που νοσηλεύονται 
στο νοσοκομείο σε πραγματικό χρόνο. Το μόνιτορ, που 
αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του διασυνοριακού έργου 
«wearIT4health» με χρηματοδότηση από το ΕΤΠΑ, 
καθιστά τις νοσηλείες πιο άνετες και αποδεσμεύει τις 
πολυάσχολες νοσοκόμες και τους γιατρούς προκειμένου 
να αφοσιωθούν στην περίθαλψη των ασθενών.

Η μικρή ασύρματη συσκευή βελτιώνει την παρακολούθηση 
και τη μεταπαρακολούθηση των ασθενών στο νοσοκο-
μείο που δεν είναι ήδη υπό διαρκή παρακολούθηση στα 

επείγοντα και στην εντατική. 

Οι νοσηλευόμενοι ασθενείς συχνά συνδέονται σε μια σειρά διαφο-
ρετικών μηχανημάτων, που το καθένα ελέγχει και ένα διαφορετικό 
ζωτικό σημείο. Η συσκευή wearIT4health μετρά πέντε ζωτικά 
σημεία ταυτόχρονα – τον καρδιακό παλμό, την τιμή κορεσμού σε 
οξυγόνο, τον ρυθμό ανταλλαγής αερίων, τη διακύμανση της αρτη-
ριακής πίεσης και τη θερμοκρασία δέρματος. Έπειτα, στέλνει τα 
αποτελέσματα απευθείας στα αρχεία ασθενούς του νοσοκομείου.

Καθώς η συσκευή είναι φορητή και δεν χρειάζεται καλώδια, είναι 
πιο άνετη και βολική από τις παραδοσιακές συσκευές παρακολού-
θησης. Το προσωπικό μπορεί να μεταφέρει άτομα μεταξύ τμημάτων 
χωρίς ανάγκη αποσύνδεσης και επανασύνδεσης από μηχανήματα. 
Οι ασθενείς είναι πιο ελεύθεροι να κυκλοφορούν στο νοσοκομείο 
ενώ παραμένουν υπό παρακολούθηση με ασφάλεια.

Βοηθητικό προσωπικό

Η ευκολία του εκτείνεται επίσης και όσον αφορά την τήρηση 
αρχείων. Η συσκευή απλοποιεί τη συλλογή, την καταγραφή και 
την ανάλυση των δεδομένων του ασθενούς. 

Οι νοσοκόμες δεν χρειάζεται πλέον να καταγράφουν μετρήσεις από 
πολλά διαφορετικά μηχανήματα κατά τη διάρκεια της ημέρας, και 
έτσι έχουν περισσότερο χρόνο για περίθαλψη και ιατρικές εργασίες. 

Οι γιατροί μπορούν να ελέγξουν γρήγορα τις μετρήσεις στα κεντρικά 
αρχεία, προσθέτοντας σχόλια ή κάνοντας επεξεργασία του αρχείου 
προκειμένου να διατηρήσουν μόνο τα πιο σημαντικά δεδομένα.

Λειτουργίες επεξεργασίας οργανώνουν τον όγκο δεδομένων 
για να βοηθήσουν το ιατρικό προσωπικό να πάρει τις βέλτιστες 
αποφάσεις για ασθενείς. Η συσκευή υπολογίζει ένα σκορ έγκαι-
ρης προειδοποίησης (EWS) από τις μετρήσεις για να προειδο-
ποιούνται οι γιατροί αν κάτι δεν πηγαίνει καλά. Αναπτύσσεται 
ένα πιο προηγμένο σύστημα προειδοποίησης για να υποδεικνύει 
πιο συγκεκριμένους κινδύνους σοβαρών προβλημάτων όπως 
η καρδιακή προσβολή.

Εμπορική συνεργασία

Η συσκευή wearIT4health έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να είναι 
συμβατή με τα συστήματα ΤΠ διαφορετικών νοσοκομείων στην 
ευρωπαϊκή περιφέρεια Μεύση-Ρήνου, που διασχίζει τμήματα 
του Βελγίου, της Ολλανδίας και της Γερμανίας.

Νοσοκομεία και εταιρείες τεχνολογίας στην περιφέρεια δημι-
ούργησαν το σύστημα, ενώ γιατροί και νοσοκόμες ενέκριναν τις 
προδιαγραφές του για να σιγουρευτούν ότι αντανακλά την πραγ-
ματικότητα του έργου υγειονομικής περίθαλψης. Ιατρικοί, επι-
χειρηματικοί και νομικοί εμπειρογνώμονες επίσης συμβούλευσαν 
την ομάδα του έργου.

Μετά από εργαστηριακές δοκιμές για να διασφαλιστεί ότι η 
συσκευή είναι ασφαλής και πληροί τα ιατρικά πρότυπα, δοκιμά-
στηκε σε περίπου 60 ασθενείς σε διαφορετικά νοσοκομεία στην 
περιφέρεια Μεύση-Ρήνου.

Όταν οι εταίροι του wearIT4health πειστούν ότι το πρωτότυπο 
είναι έτοιμο, θα μεταφέρουν την τεχνολογία σε μια εταιρεία προ-
κειμένου να διεξάγει την τελική ανάπτυξη για εμπορική παραγωγή. 
Οι ΜΜΕ και τα γραφεία μεταφοράς τεχνολογίας σε όλη την παρα-
μεθόρια περιφέρεια βοηθούν έτσι ώστε να διασφαλιστεί μια 
ομαλή μετάβαση στην αγορά και στην περίθαλψη ασθενών. 

ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΊΣΣΟΤΕΡΑ
http://www.wearit4health.com/
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ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ  
1 453 220 EUR

ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΕΕ  
1 235 240 EUR 

ΕΡΓΑ

Η ΙΣΟΤΗΤΑ ΠΡΟΧΩΡΑ 
ΣΤΑΔΙΑΚΑ ΣΤΗΝ ΙΡΛΑΝΔΙΑ 
ΚΑΙ ΣΤΗ ΒΟΡΕΙΑ ΙΡΛΑΝΔΙΑ  

Γυναίκες και από τις δύο πλευρές των ιρλανδικών 
συνόρων έχουν αναλάβει ηγετικούς ρόλους στις 
κοινότητές τους χάρη σε ένα έργο εδραίωσης της 
ειρήνης που χρηματοδοτείται από την ΕΕ.

Για χρόνια, η Βόρεια Ιρλανδία και οι παραμεθόριες κομη-
τείες της Ιρλανδίας έχουν υποφέρει από τις ιστορικές 
συγκρούσεις. Ενδυναμώνοντας γυναίκες τις περιοχής και 

στις δύο περιφέρειες, το έργο Επόμενο Κεφάλαιο σκοπό είχε να 
καταπολεμήσει τις ανισότητες μεταξύ των φύλων και να συμ-
βάλει στις προσπάθειες ειρήνης και συμφιλίωσης. 

Το έργο συγκρότησε 10 παραρτήματα κέντρων όπου γυναίκες 
της περιοχής μπορούσαν να συναντιούνται σε τακτική βάση. 
Η πλειονότητα των κέντρων βρίσκονταν στη Βόρεια Ιρλανδία 
αλλά αντιπροσωπεύονταν και ιρλανδικές κωμοπόλεις κοντά στα 
σύνορα, όπως η Letterkenny και η Cavan. 

Συνολικά, περίπου 310 γυναίκες από διαφορετικά περιβάλλο-
ντα και ηλικίες συμμετείχαν σε μηνιαία βάση. Διοργανώθηκαν 
εκδηλώσεις δικτύωσης έτσι ώστε διάφορα παραρτήματα να 
μπορούν να γνωρίσουν το ένα το άλλο και να μάθουν από 
επισκέπτες ομιλητές. 

Κάθε παράρτημα κέντρου ανέπτυξε ένα κοινοτικό έργο που είχε 
σχεδιαστεί για τη βελτίωση της ισότητας, της ειρήνης και της 
συμφιλίωσης. Στη Louth της Ιρλανδίας, τα μέλη του παραρτή-
ματος έκαναν μια ανάλυση των αναγκών των γυναικών της 
περιοχής και δημοσίευσαν μια έκθεση σχετικά με τα εμπόδια 
που αντιμετωπίζουν. Στη Newtownabbey, το κοινοτικό έργο 
βασίστηκε σε μια τοιχογραφία δρόμου που είχε σχεδιαστεί για 
να εμπνεύσει τη γειτονιά σχετικά με το παρελθόν, το παρόν και 
το μέλλον της.

Οι ίδιες οι γυναίκες διαχειρίζονταν ανεξάρτητα τα παραρτήματα 
κέντρων, με τα μέλη να εκλέγουν την πρόεδρο, τη γραμματέα 
και την ταμία. Έπειτα, οι ομάδες έβρισκαν και καθοδηγούσαν 
νέα μέλη προκειμένου να συνεχίσουν το έργο.

Ενθάρρυνση της συμμετοχής 

Κάθε κέντρο λάμβανε κατάρτιση για να βοηθήσει τα μέλη της 
να συμμετέχουν στα κοινά και στη λήψη αποφάσεων. Τα μαθή-
ματα κάλυπταν τις δημόσιες ομιλίες και τις ηγετικές ικανότητες, 
την ανάπτυξη επαγγελματικής σταδιοδρομίας, τη διαχείριση 
συγκρούσεων και την πολιτιστική ποικιλομορφία. Οι συμμετέ-
χοντες έμαθαν επίσης πώς δημιουργούνται οι νόμοι τόσο στη 
βόρεια όσο και στη νότια πλευρά των συνόρων.  

Τα μέλη των παραρτημάτων είχαν επίσης πρόσβαση σε διαπρο-
σωπική καθοδήγηση. Πραγματοποιήθηκαν πάνω από 670 συνε-
δρίες καθοδήγησης σε 167 γυναίκες.

Επιπλέον, το έργο βοήθησε επίσης γυναίκες να ασχοληθούν με 
την πολιτική και να γνωρίσουν πολιτικούς στην Ιρλανδία και στη 
Βόρεια Ιρλανδία. Πάνω από 80 γυναίκες συμμετείχαν σε οργα-
νωμένες επισκέψεις στο Dáil Éireann (Κοινοβούλιο Ιρλανδίας) 
και στη Βουλή της Βόρειας Ιρλανδίας (Stormont) 

Εννέα συμμετέχοντες ασχολούνται πλέον με την πολιτική και 
14 έχουν εξασφαλίσει θέσεις σε δημόσια συμβούλια όπως σχο-
λεία και ΜΜΕ. Επιπλέον, βελτιώνεται η κοινωνική συνοχή και η 
ένταξη χάρη στις συνεισφορές τους.  

ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΊΣΣΟΤΕΡΑ
https://www.thenextchapter.eu/

https://www.thenextchapter.eu/
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