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Ευρωπἀκά Προγράµµατα
και Πρωτοβουλίε̋
Σε αυτό το τεύχο̋

Προσκλήσεις-Προθεσµίες

Ευρωπαϊκά Προγράµµατα και Πρωτοβουλίες

1

Κοινοτικές δράσεις ελληνικών ΟΤΑ

6

∆ιεθνή και Ευρωπαϊκά Συνέδρια

8

1. Τα Βραβεία για τι̋ Καινοτόµε̋ Περιφέρειε̋
και Πόλει̋ τη̋ Ευρώπη̋ (RegioStars
(RegioStars 2012)
Τα ετήσια βραβεία «RegioStars» τη̋ Ευρωπἀκή̋
Επιτροπή̋ υπογραµµίζουν τα πιο καινοτόµα έργα που

Ευρωπαϊκά Θέµατα

10

∆ιεθνή Θέµατα

15

∆ιαβουλεύσει̋

17

Σεµινάρια Κατάρτισης

18

Η Βιβλιοθήκη τη̋ Τοπική̋ Αυτοδιοίκηση̋

19

έχουν στηριχθεί από την ευρωπἀκή περιφερειακή
πολιτική. Για το 2012 έχουν επιλεγεί οι κάτωθι πέντε
κατηγορίε̋ για τι̋ οποίε̋ οι ενδιαφερόµενοι φορεί̋
µπορούν να υποβάλλουν αίτηση:


Ευφυή̋ µεγέθυνση: καινοτόµα σχέδια που
υποστηρίζουν την καινοτοµία στην παροχή
υπηρεσιών.



Βιώσιµη µεγέθυνση: επενδύσει̋ σε πράσινε̋
υποδοµέ̋ που οδηγούν στην βιώσιµη

Θέµατα ειδικού ενδιαφέροντο̋

περιφερειακή ανάπτυξη.




Ευρωπἀκά Βραβεία για τι̋

Περιεκτική µεγέθυνση: στρατηγικέ̋,
πρωτοβουλίε̋ και σχέδια για τη δηµογραφική

Καινοτόµε̋ Περιφέρειε̋ και

αλλαγή και την ενεργό γήρανση (το 2012 είναι

Πόλει̋

το Ευρωπἀκό Έτο̋ για την Ενεργό Γήρανση και
τη ∆ιαγενεακή Αλληλεγγύη).



Επιδότηση δράσεων για το
Περιβάλλον



Παγκόσµια Σύνοδο̋ Πόλεων για
την Κινητικότητα



Συνέδριο Υγειών Πόλεων



Βέλτιστε̋ Πρακτικέ̋ Αστική̋
Αειφορία̋



Χρηµατοδοτήσει̋ για την Αειφόρο
Ενέργεια



Ευρωπαϊκό Έτος για την Ενεργό
Γήρανση



Η ποιότητα της διοίκησης στις
Ευρωπαϊκές Περιφέρειες
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2. Ευρωπἀκό Πρόγραµµα
‘Life+, 20072007-2013’
2013’

περιοχών.


Πληροφόρηση και Επικοινωνία:

Το LIFE+ είναι το χρηµατοδοτικό µέσο τη̋

πληροφόρηση του κοινού από το διαδίκτυο

Ευρωπἀκή̋ Ένωση̋ για το περιβάλλον. Κύριο̋

για σχέδια που υποστηρίζονται από την

στόχο̋ του είναι να συµβάλλει στην εφαρµογή,

κοινοτική περιφερειακή πολιτική.

ενηµέρωση και ανάπτυξη τη̋ κοινοτική̋
περιβαλλοντική̋ πολιτική̋ και νοµοθεσία̋,
συµπεριλαµβανοµένη̋ τη̋ ενσωµάτωση̋ του
περιβάλλοντο̋ σε άλλε̋ πολιτικέ̋, συµβάλλοντα̋
µε τον τρόπο αυτό στην προώθηση τη̋ βιώσιµη̋
ανάπτυξη̋. Μέσω του προγράµµατο̋
χρηµατοδοτούνται µέτρα και έργα µε ευρωπἀκή
προστιθέµενη αξία για τα κράτη-µέλη.
Τα έργα που χρηµατοδοτούνται από το LIFE+ πρέπει
να είναι κοινοτικού ενδιαφέροντο̋, να συµβάλλουν
σηµαντικά στην επίτευξη του στόχου του LIFE+, να
είναι τεχνικά και οικονοµικά συναφή και εφικτά και

Τα γενικά κριτήρια επιλεξιµότητα̋ είναι τα εξή̋:

να παρέχουν προστιθέµενη αξία.

α) έγκαιρη αποστολή των αιτήσεων, όχι αργότερα
από την 15η Ιουλίου τ.ε.˙ β) το σχέδιο πρέπει να
έχει συγχρηµατοδοτηθεί από το ΕΤΠΑ, το ΕΚΤ, το
Ταµείο Συνοχή̋ ή το IPA µετά την 1η Ιανουαρίου
του 2000˙γ) οι αιτήσει̋ θα πρέπει να υποβληθούν
από τι̋ διαχειριστικέ̋ αρχέ̋˙ δ) οι αιτήσει̋ θα
πρέπει να συµπληρωθούν και να υποβληθούν
κατά προτίµηση στην αγγλική γλώσσα. Για τι̋
κατηγορίε̋ 1-4 τα κριτήρια απονοµή̋ αφορούν
στον καινοτόµο χαρακτήρα του σχεδίου, την
αναµενόµενη απήχηση σε σχέση µε του̋ αρχικού̋
στόχου̋ του, τη βιωσιµότητα του έργου, καθώ̋
και στην ενίσχυση των τοπικών, περιφερειακών
και διαπεριφερειακών συνεργασιών. Για δε την
κατηγορία 5, η αποτελεσµατική χρήση των
διαφορετικών διαδικτυακών εργαλείων για την
πληροφόρηση του κοινού σχετικά µε τα εν λόγω
έργα αποτελεί βασικό κριτήριο απονοµή̋.
Προθεσµία: 15 Ιουλίου 2011
Πληροφορίε̋:
Ιστοσελίδα: http://ec.europa.eu/regional_policy/
cooperation/interregional/ecochange/regiostars_12_
en.cfm?nmenu=4
E-mail: REGIO-STARS@ec.europa.eu
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παρακολούθηση και διευκόλυνση τη̋
λειτουργία̋ των φυσικών συστηµάτων,
των οικολογικών ενδιαιτηµάτων, τη̋
άγρια̋ πανίδα̋ και χλωρίδα̋ µε στόχο
την ανάσχεση τη̋ απώλεια̋ τη̋
βιοποικιλότητα̋ συµπεριλαµβανόµενη̋
και τη̋ ποικιλότητα̋ των γενετικών
πόρων στην Ε.Ε.


LIFE+ Περιβαλλοντική πολιτική και
διακυβέρνηση. Κύριοι στόχοι τη̋
θεµατική̋ ενότητα̋ είναι:

- Αλλαγή του κλίµατο̋: σταθεροποίηση τη̋
συγκέντρωση̋ αερίων θερµοκηπίου ώστε να
µην αυξηθεί η θερµοκρασία στην επιφάνεια
του πλανήτη πάνω από 20°C.

Επίση̋ τα έργα µπορεί να είναι :

 έργα βέλτιστη̋ πρακτική̋ ή επίδειξη̋ για την
εφαρµογή τη̋ Οδηγία̋ 79/409/ΕΟΚ ή τη̋
Οδηγία̋ 92/43/ΕΟΚ˙

 καινοτόµα έργα, που σχετίζονται µε του̋
κοινοτικού̋ περιβαλλοντικού̋ στόχου̋
συµπεριλαµβανοµένη̋ τη̋ ανάπτυξη̋ ή τη̋
διάδοση̋ τεχνικών, τεχνογνωσία̋ ή
τεχνολογιών βέλτιστη̋ πρακτική̋˙

 εκστρατείε̋ ευαισθητοποίηση̋ και ειδική
εκπαίδευση των υπαλλήλων, που συµµετέχουν
στην πρόληψη των δασικών πυρκαγιών και
των περιβαλλοντικών αλληλεπιδράσεων˙


έργα για την ανάπτυξη και την υλοποίηση
κοινοτικών στόχων, που αφορούν την ευρεία,
εναρµονισµένη, γενική και µακροπρόθεσµη
παρακολούθηση των δασών.

Οι κάτωθι θεµατικέ̋ ενότητε̋ συνθέτουν το LIFE+
και καλύπτονται από την παρούσα πρόσκληση:


LIFE+ Φύση και Βιοποικιλότητα. Κύριο̋
στόχο̋ τη̋ θεµατική̋ ενότητα̋ είναι η
προστασία, διατήρηση, αποκατάσταση,

3
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- Νερό: συµβολή στη βελτίωση τη̋ ποιότητα̋
του νερού µε µέτρα που επιτρέπουν τη
βέλτιστη αξιοποίηση των αναλαµβανοµένων
δαπανών και την επίτευξη καλή̋
περιβαλλοντική̋ κατάσταση̋ µε στόχο την
σύνταξη διαχειριστικών σχεδίων λεκανών
απορροή̋ ποταµών βάσει τη̋ οδηγία̋
2000/60/EΚ του Ευρωπἀκού Κοινοβουλίου και
του Συµβουλίου (γνωστή̋ ω̋ οδηγία̋ πλαίσιο
για το νερό).
- Αέρα̋: επίτευξη επιπέδων ποιότητα̋ του
ατµοσφαιρικού αέρα που να µην
παρουσιάζουν σοβαρέ̋ αρνητικέ̋ επιπτώσει̋
ή κινδύνου̋ για την υγεία του ανθρώπου και το
περιβάλλον.
- Έδαφο̋: προστασία και εξασφάλιση τη̋
αειφόρου χρήση̋ του εδάφου̋
διαφυλάσσοντα̋ τι̋ εδαφικέ̋ λειτουργίε̋,
προλαµβάνοντα̋ τι̋ απειλέ̋ που
αντιµετωπίζει το έδαφο̋, µετριάζοντα̋ τι̋
επιπτώσει̋ του̋ και αποκαθιστώντα̋ τα ήδη
υποβαθµισµένα εδάφη.

- Αστικό περιβάλλον: συµβολή στη βελτίωση
των περιβαλλοντικών επιδόσεων των
ευρωπἀκών αστικών περιοχών.
- Θόρυβο̋: συµβολή στη διαµόρφωση και
εφαρµογή µια̋ πολιτική̋ για την
αντιµετώπιση του περιβαλλοντικού θορύβου.
- Χηµικέ̋ ουσίε̋: βελτίωση τη̋ προστασία̋
του περιβάλλοντο̋ και τη̋ υγεία̋ από
κινδύνου̋ που συνεπάγονται οι χηµικέ̋
ενώσει̋ έω̋ το 2020 µε την εφαρµογή τη̋
νοµοθεσία̋ για τι̋ χηµικέ̋ ενώσει̋ και ιδίω̋
του κανονισµού αριθ. 1907/2006 του
Ευρωπἀκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου
(REACH) καθώ̋ και τη̋ θεµατική̋ στρατηγική̋
για την αειφόρο χρήση των φυτοφαρµάκων.
- Περιβάλλον και υγεία: ανάπτυξη του
ενηµερωτικού υπόβαθρου για την πολιτική
περιβάλλοντο̋ και υγεία̋ (σχέδιο δράση̋ για
το περιβάλλον και την υγεία κατά την περίοδο
2004-2010).
- Φυσικοί πόροι και απόβλητα: ανάπτυξη και
εφαρµογή πολιτικών µε στόχο την εξασφάλιση
τη̋ αειφόρου διαχείριση̋ και χρήση̋ των
φυσικών πόρων και αποβλήτων, καθώ̋ και
βελτίωση των περιβαλλοντικών επιδόσεων
των πρὀόντων, των αειφόρων συστηµάτων
παραγωγή̋ και κατανάλωση̋, την πρόληψη,
την ανάκτηση (αξιοποίηση) και ανακύκλωση

4
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πολιτική̋, βελτίωση των περιβαλλοντικών
επιπτώσεων των µικροµεσαίων επιχειρήσεων.


LIFE+ πληροφόρηση και επικοινωνία.
Κύριο̋ στόχο̋ τη̋ θεµατική̋ ενότητα̋
είναι η διάχυση πληροφοριών και η
ευαισθητοποίηση έναντι των
περιβαλλοντικών θεµάτων,
συµπεριλαµβανόµενη̋ τη̋ δασική̋
πυροπροστασία̋, καθώ̋ και η υποστήριξη
συνοδευτικών µέτρων, όπω̋ η
πληροφόρηση, οι επικοινωνιακέ̋ δράσει̋
και ενηµερωτικέ̋ εκστρατείε̋, οι διαλέξει̋
και η επιµόρφωση, συµπεριλαµβανοµένη̋
και τη̋ κατάρτιση̋ όσον αφορά την δασική
πυροπροστασία.

των αποβλήτων καθώ̋ και συµβολή στην

Οι ενδιαφερόµενοι να υποβάλουν πρόταση

αποτελεσµατική εφαρµογή τη̋ θεµατική̋

παρακαλούνται να ανατρέξουν στο έγγραφο

στρατηγική̋ για την πρόληψη και την

Εθνικέ̋ Ετήσιε̋ Προτεραιότητε̋ για την Ελλάδα

ανακύκλωση των αποβλήτων.

(Submitted_national_priorities/ nap_greece2011.pdf)

- ∆άση: εξασφάλιση, ιδίω̋ µέσω του

το οποίο περιλαµβάνεται στο πληροφοριακό υλικό

συντονιστικού δικτύου τη̋ Ευρωπἀκή̋ Ένωση̋,

τη̋ πρόσκληση̋. Οι προτάσει̋ υποβάλλονται στα

συνοπτικού και γενικού υποβάθρου για την

ειδικά δελτία αίτηση̋ (σε CD-ROM ή DVD) στι̋

παροχή πληροφοριών σχετικά µε την πολιτική για

αρµόδιε̋ εθνικέ̋ αρχέ̋ µέχρι την 18.07.2011 και

τα δάση σε σχέση µε την αλλαγή του κλίµατο̋

εν συνεχεία υποβάλλονται από τι̋ εθνικέ̋ αρχέ̋

(επιπτώσει̋ στα δασικά οικοσυστήµατα,

στην Επιτροπή µέχρι την 09.09.2011.

µετριασµό̋ των συνεπειών, αποτελέσµατα
αποκατάσταση̋) καθώ̋ και όσον αφορά την
βιοποικιλότητα (βασικέ̋ πληροφορίε̋ και
προστατευόµενε̋ δασικέ̋ εκτάσει̋), τι̋ δασικέ̋
πυρκαγιέ̋, τι̋ συνθήκε̋ που επικρατούν στα
δάση και τι̋ προστατευτικέ̋ λειτουργίε̋ των
δασών (ω̋ προ̋ το νερό, το έδαφο̋ και τι̋
υποδοµέ̋) καθώ̋ και συµβολή στην
πυροπροστασία των δασών.
- Καινοτοµία: συµβολή στην ανάπτυξη και στην
τήρηση καινοτόµων πολιτικών προσεγγίσεων,
τεχνολογιών, µεθόδων και µέσων για τη
διευκόλυνση τη̋ εφαρµογή̋ του προγράµµατο̋
δράση̋ για τι̋ περιβαλλοντικέ̋ τεχνολογίε̋

Προθεσµία: 18 Ιουλίου 2011
Πληροφορίε̋:
Υπουργείο Περιβάλλοντο̋, Ενέργεια̋ και
Κλιµατική̋ Αλλαγή̋
Εθνικό σηµείο Επαφή̋:
κ. Γ. Πρωτόπαπα̋ (e-mail: g.protopapas@
dearth.minenv.gr), κα. Τζ. Τζώρτζη (e-mail:
j.georgi@dearth.minenv.gr),
Πατησίων 147, 11251 Αθήνα,
Τηλ: 210 8665998, 210 23231636,
Ιστοσελίδα: http://www.ypeka.gr/ypeka/Default.
aspx? tabid=468&language=el-GR

(ETAP-Π∆ΠΤ).
- Στρατηγικέ̋ προσεγγίσει̋: προαγωγή τη̋
αποτελεσµατική̋ εφαρµογή̋ και επιβολή̋ τη̋
περιβαλλοντική̋ νοµοθεσία̋ τη̋ Ε.Ε. και βελτίωση
του γνωστικού υπόβαθρου τη̋ περιβαλλοντική̋
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Ευρωπἀκά Προγράµµατα
και Πρωτοβουλίε̋
Ενδεικτικές δράσεις ελληνικών ΟΤΑ
1. ∆ήµο̋ Πέλλα̋: Συνάντηση Πολιτών
για τη διαφύλαξη τη̋ Πολιτιστική̋
Κληρονοµιά̋ (Ευρωπἀκό Πρόγραµµα
‘Ευρώπη για του̋ Πολίτε̋, 20072007-2013’)
Με τη συµµετοχή εκπροσώπων από του̋ δήµου̋
Πέλλα̋ και Ρατζάνοβο (Πολωνία)
πραγµατοποιήθηκε στην Πέλλα συνάντηση
πολιτών στο πλαίσιο του Ευρωπἀκού



ευρωπἀκέ̋ πολιτικέ̋ και τα όργανα που

Προγράµµατο̋ ‘Ευρώπη για του̋ Πολίτε̋, 2007-

αφορούν στην περιφερειακή ανάπτυξη και

2013’ µε θέµα τη διαφύλαξη τη̋ πολιτιστική̋

τη διαφύλαξη τη̋ πολιτιστική̋

κληρονοµιά̋.
Εν προκειµένω, η ενδυνάµωση των δεσµών

Αναβάθµιση των γνώσεων σχετικά µε τι̋

κληρονοµιά̋.


Εγκαθίδρυση µακρόχρονη̋ συνεργασία̋

µεταξύ των πολιτών από την Πέλλα και το

µεταξύ των λαών δύο περιοχών µε

Ρατζάνοβο έχει του̋ εξή̋ αντικειµενικού̋

σηµαντικά µνηµεία πολιτιστική̋

στόχου̋ :

κληρονοµιά̋.



Ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά µε τα
επιτεύγµατα και τι̋ ανησυχίε̋ των δύο
περιοχών, όσον αφορά στη διάσωση και
διαφύλαξη τη̋ πολιτιστική̋ κληρονοµιά̋
όπω̋ αυτή επιδιώκεται σε δύο κράτη-µέλη
τη̋ ΕΕ.

Το Ευρωπἀκό Πρόγραµµα ‘Ευρώπη για του̋
Πολίτε̋, 2007-2013’, του οποίου εθνικό σηµείο
επαφή̋ έχει οριστεί το Υπουργείο Εσωτερικών,
Αποκέντρωση̋ και Ηλεκτρονική̋ ∆ιακυβέρνηση̋
(υπόψιν κ. Α.Καρβούνη, a.karvounis@ypes.gr), µε
βασικό άξονα των δράσεών του τι̋
αδελφοποιήσει̋ πόλεων, έχει ω̋ κύριου̋ στόχου̋
να δώσει στου̋ πολίτε̋ την ευκαιρία να
ανταλλάξουν εµπειρίε̋ και απόψει̋ και να
συµµετάσχουν στην οικοδόµηση µια̋ Ευρώπη̋
ακόµα πιο προσιτή̋, δηµοκρατική̋ και µε
παγκόσµιο προσανατολισµό, ενωµένη̋ στο
πλαίσιο τη̋ πολιτισµική̋ τη̋ πολυµορφία̋ και
εµπλουτισµένη̋ µέσω αυτή̋, αναπτύσσοντα̋
κατ’ αυτόν τον τρόπο την έννοια τη̋ ενεργού
ιδιότητα̋ του πολίτη τη̋ Ευρωπἀκή̋ Ένωση̋.
Πληροφορίε̋:
∆ήµο̋ Πέλλα̋
Χατζηδηµητρίου & Εθν. Αντίσταση̋
Τ.Κ. 58100 Γιαννιτσά
Τηλ: 2382350808
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2. Περιφέρεια ∆υτική̋ Ελλάδα̋ (πρώην
Ν.Α. Ηλεία̋): Ευρωπἀκό ∆ίκτυο
∆ίκτυο για την
Αειφόρο Τουριστική Ανάπτυξη
(7ο ΠρόγραµµαΠρόγραµµα-Πλαίσιο για την Έρευνα
και την Τεχνολογική Ανάπτυξη)
Στόχο̋ του σχεδίου "ERNEST" (“European Research
Network on Sustainable Tourism”) είναι η
προαγωγή τη̋ αειφόρου τουριστική̋ ανάπτυξη̋
µέσω τη̋ δηµιουργία̋ ενό̋ διευρωπἀκού δικτύου
συνεργασία̋ τοπικών και περιφερειακών αρχών.
Εν προκειµένω, στο πλαίσιο του 7ου
Προγράµµατο̋-Πλαισίου για την Έρευνα και την
Τεχνολογική Ανάπτυξη διατέθηκαν 1.911.678,00€
σε ενέργειε̋ που αφορούσαν στην αξιολόγηση
των τουριστικών υπηρεσιών, στη δηµιουργία
πλατφόρµα̋ για την ανταλλαγή πληροφοριών
µεταξύ των εταίρων αναφορικά µε ερευνητικέ̋
δράσει̋ και πρακτικέ̋ σε περιφερειακό επίπεδο,
καθώ̋ και στον προσδιορισµό κοινών πολιτικών
για την προαγωγή του βιώσιµου τουρισµού. Στην
υλοποίηση του σχεδίου συµµετείχε η πρώην Ν.Α.
Ηλεία̋ σε συνεργασία µε 12 εταίρου̋ από 8
κράτη µέλη.

πλαισίου συνεργασία̋ και συντονισµού των
ερευνητικών και αναπτυξιακών έργων που
υλοποιούνται στι̋ συγκεκριµένε̋ περιοχέ̋,
σχετίζονται µε τον τουρισµό και αποσκοπούν
στη βιώσιµη ανάπτυξή του.
Η υλοποίηση του ερευνητικού και
αναπτυξιακού έργου ERNEST ακολουθεί την
τυποποιηµένη µορφή των προγραµµάτων ERANET, δηλαδή:
-συστηµατική ανταλλαγή πληροφοριών,
εµπειριών και καλών πρακτικών που έχουν
προέλθει από την υλοποίηση ερευνητικών,

Με το πρόγραµµα ERNEST, για πρώτη φορά µια

αναπτυξιακών και καινοτόµων έργων στι̋

µεγάλη οµάδα από περιοχέ̋ και οργανισµού̋ τη̋

περιοχέ̋ αυτέ̋˙

Ευρώπη̋ αποφασίζουν να κάνουν µια

-καθορισµό̋ και προετοιµασία κοινών

συντονισµένη προσπάθεια να ενσωµατώσουν

δράσεων µε τη συµµετοχή όλων των

βιώσιµε̋ πρακτικέ̋ για τη βελτίωση και την

εµπλεκόµενων φορέων στον τοµέα του

ενδυνάµωση τη̋ ανταγωνιστικότητα̋ στον τοµέα

τουρισµού˙

του τουρισµού. Πρόκειται για ένα αµιγώ̋

-εφαρµογή επιλεγµένων κοινών δράσεων˙

ερευνητικό, αναπτυξιακό και καινοτόµο έργο που

-χρηµατοδότηση και προκήρυξη

έχει σκοπό το σχεδιασµό και την εφαρµογή ενό̋

διαπεριφερειακών ερευνητικών,
αναπτυξιακών και καινοτόµων προγραµµάτων
σε κοινά ζητήµατα που θα αφορούν τι̋
περιοχέ̋ που θα συµµετάσχουν.
Πληροφορίε̋:
Περιφέρεια ∆υτική̋ Ελλάδα̋
Περιφερειακή Ενότητα Ηλεία̋
Υπόψιν κκ. Π.Πλατανιά, Σ.Νικολάου,
Γ.Παπούλια
Τηλ.: 26213 60359
E-mail: sym@nailias.gr
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Εκδηλώσει̋
Συνέδρια (∆ιεθνή και Ευρωπαϊκά)
Παγκόσµια Σύνοδο̋ Πόλεων για την
Κινητικότητα
Κινητικότητα
(Στουτγκάρδη, 33-5 Ιουλίου 2011)
Η Παγκόσµια Σύνοδο̋ του διεθνού̋ δικτύου των
πόλεων για την κινητικότητα µε θέµα «Αστική
Κινητικότητα και η πρόκληση του κοινωνικού χώρου»

παραδόσει̋ και εκφράσει̋, τι̋ κοινωνικέ̋

θα εξετάσει τη σχέση µεταξύ των πολιτικών

πρακτικέ̋ και την παραδοσιακή χειροτεχνία.

κινητικότητα̋ στι̋ πόλει̋ και του αστικού σχεδιασΠληροφορίε̋:
http://sc2011.greenlineshttp://sc2011.greenlinesinstitute.org/sc2011website/index.htm

∆ιεθνή̋ Εβδοµάδα Υδάτινων Πόρων
(Σιγκαπούρη, 44-8 Ιουλίου 2011)
Η διεθνή̋ εβδοµάδα για του̋ υδάτινου̋ πόρου̋
µε θέµα «Βιώσιµε̋ Υδάτινε̋ Λύσει̋ για ένα
Μεταβαλλόµενο Αστικό Περιβάλλον» αποτελεί
µού. Οι οµιλητέ̋ και οι συµµετέχοντε̋ θα διερευνήσουν το ζήτηµα τη̋ µελλοντική̋ συνεισφορά̋ τη̋
βιώσιµη̋ αστική̋ κινητικότητα̋ στη µεταµόρφωση
των αστικών χώρων σε κοινωνικού̋ χώρου̋
προσέλκυση̋ για µόνιµη εγκατάσταση, εργασία,
αναψυχή και επικοινωνία.
Πληροφορίε̋:
Πληροφορίε̋:
http://www.citieshttp://www.cities-forformobility.net/index.php?option=com_content&view=art
icle&id=145%3Afifthicle&id=145%3Afifth-worldworld-congresscongress-ofof-citiescities-forformobility&catid=1%3Anews&Itemid=163
µια παγκόσµια πλατφόρµα για τη συζήτηση

Κοινοί Πολιτισµοί 2011
(Τοµάρ, 44-5 Ιουλίου
Ιουλίου 2011)
Σε συνέχεια του συνεδρίου για την Ά̔λη Πολιτιστική
Κληρονοµιά, το φετινό συνέδριο που
πραγµατοποιείται στην πορτογαλική πόλη Τοµάρ
φιλοδοξεί να αναδείξει µέσα από τα εργαστήριά

θεµάτων που αφορούν στη διαχείριση των
υδάτινων πόρων, την κλιµατική αλλαγή, τι̋ νέε̋
τεχνολογικέ̋ εξελίξει̋ και τι̋ προκλήσει̋ που
αντιµετωπίζει ο εν λόγω τοµέα̋.
Πληροφορίε̋:
http://www.siww.com.sg/abouthttp://www.siww.com.sg/about-singaporesingaporeinternationalinternational-waterwater-week

του θέµατα που αφορούν στι̋ προφορικέ̋
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∆ιεθνέ̋ Συνέδριο για την Πολιτιστική

Ηγεσία στον Πολυπολιτισµικό Κόσµο

Κληρονοµιά (Μαλαισία, 55-7 Ιουλίου 2011)

(Σιγκαπούρη, 2424-28 Ιουλίου 2011)

Η αξιοποίηση των Μνηµείων Παγκόσµια̋

Το 7ο διεθνέ̋ συνέδριο τη̋ διεθνού̋ ακαδηµία̋

Πολιτιστική̋ Κληρονοµιά̋ για τουριστικού̋

για τη διαπολιτισµική έρευνα φιλοξενείται από

σκοπού̋ είναι το αντικείµενο διεθνού̋ συνεδρίου

το Κέντρο για τη ∆ηµιουργική Ηγεσία τη̋

Σιγκαπούρη̋ µε αντικείµενο τη θεωρία και την
που πραγµατοποιείται στη Μαλαισία υπό την
αιγίδα τη̋ ΟΥΝΕΣΚΟ. Εν προκειµένω, το συνέδριο

πρακτική τη̋ ηγεσία̋ σε πολυπολιτισµικέ̋
κοινωνίε̋.

θα εξετάσει τη σχέση ανάµεσα στη συντήρηση και
στη διαχείριση τη̋ αστική̋ κληρονοµιά̋ καθώ̋
και την ανάπτυξη του πολιτιστικού τουρισµού.

Πληροφορίε̋:
http://
http://www
://www.
www.interculturalinterculturalacademy
academy.org/
org/iair2011
iair2011conference
index.html
2011conference/
conference/index.

Πληροφορίε̋:
Πληροφορίε̋:
http://www.malaccaheritage2011.com/Malaccaherit
http://www.malaccaheritage2011.com/Malaccaherit
age2011/Welcome.html

4ο Συνέδριο Υγειών Πόλεων
(Μπρίσµπειν, 2727-29 Ιουλίου 2011)

Συνέδριο για τη ∆ιαχείριση Κυκλοφορία̋
(Λίβερπουλ, 1919-20 Ιουλίου 2011)

Το 4ο συνέδριο Υγειών Πόλεων θα αποτελέσει
µια πλατφόρµα για τα στελέχη κυβερνήσεων και
φορέων τη̋ τοπική̋ αυτοδιοίκηση̋ για να

Το Πανεπιστήµιο John Moores του Λίβερπουλ
διοργανώνει διεθνέ̋ συνέδριο για τη διαχείριση
τη̋ κυκλοφορία̋ και την προώθηση τη̋ χρήση̋
µαζικών µέσων µεταφορά̋. Στο συνέδριο θα

συζητήσουν τα θέµατα που αφορούν στην υγεία
των κατοίκων των αστικών κέντρων, τη
βιωσιµότητα, τη διαχείριση των φυσικών
πόρων, τι̋ µεταφορέ̋, την κλιµατική αλλαγή και
συµµετάσχουν πάνω από 150 εκπρόσωποι 75

τον αστικό σχεδιασµό.

οργανώσεων από τον τοµέα των µεταφορών.
Πληροφορίε̋:

Πληροφορίε̋:
http://www.ptrc
http://www.ptrctraining.co.uk/file_send.php?id=196

http://www.ptrchttp://www.ptrctraining.co.uk/file_send.php?id=196
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Οι Προτεραιότητε̋ τη̋ Πολωνική̋
Προεδρία̋
Η δηµιουργία ενό̋ νέου χρηµατοδοτικού
πλαισίου για τη µελλοντική πολιτική συνοχή̋
τη̋ ΕΕ αποτελεί τη βασικότερη πρόκληση τη̋
Πολωνική̋ Προεδρία̋ του Συµβουλίου τη̋ ΕΕ

Οι γενικοί διευθυντέ̋ των αρµόδιων Υπουργείων

που ξεκινά τον Ιούλιο τ.ε.

των κρατών-µελών τη̋ ΕΕ για την αστική
ανάπτυξη υιοθέτησαν στι̋ 2 Μα˙ου τ.ε. το
Ανακοινωθέν τη̋ Βουδαπέστη̋ για τι̋ αστικέ̋
περιοχέ̋ τη̋ Ευρώπη̋ που αντιµετωπίζουν
δηµογραφικέ̋ και κλιµατικέ̋ προκλήσει̋. Αυτά
τα δύο θέµατα επιλέχθηκαν από την Ουγγρική

Εν προκειµένω, η Πολωνική Προεδρία έχει
αναδείξει ω̋ βασικέ̋ προτεραιότητε̋ την
ευρωπἀκή ολοκλήρωση ω̋ πηγή οικονοµική̋
µεγέθυνση̋˙ την ασφάλεια στην Ευρώπη˙ και τα
οφέλη από µια εξωστερεφή Ευρώπη. Η προσεχή
Προεδρία έχει ήδη επισηµάνει ότι ο κοινοτικό̋
πρὁπολογισµό̋ πρέπει να παραµείνει ένα
επενδυτικό εργαλείο, στο πλαίσιο του οποίου η
πολιτική συνοχή̋ θα έχει εξέχοντα ρόλο.
Παράλληλα, η Προεδρία θα εξετάσει εκ νέου την
ενεργειακή πολιτική τη̋ ΕΕ, την αναθεώρηση του
Κανονισµού για την Frontex, ενώ θα προωθήσει
Προεδρία για την αστική ατζέντα. Βασικό̋

περαιτέρω την Ανατολική Συνεργασία.

στόχο̋ του εν λόγω κειµένου, το οποίο αποτελεί
συνέχεια µια̋ σειρά̋ σηµαντικών κοινοτικών
κειµένων για την αστική ανάπτυξή όπω̋ η
Συµφωνία του Μπρίστολ, η Χάρτα τη̋ Λειψία̋, η
Συµφωνία τη̋ Μασσαλία̋ και η ∆ιακήρυξη του
Τολέδο, είναι να υπογραµµίσει τη σηµασία των
περιβαλλοντικών και αειφορικών όψεων τη̋

Πληροφορίε̋:
Πληροφορίε̋:
http://prezydencjaue.gov.pl/en/

Νέα χρηµατοδοτικά εργαλεία για την
Αειφόρο Ενέργεια

µελλοντική̋ ανάπτυξη̋ των αστικών κέντρων.
Κατά τη διάρκεια συνεδρίου στο πλαίσιο τη̋
Πληροφορίε̋:

Ευρωπἀκή̋ Εβδοµάδα̋ για την Αειφόρο

http://www.eukn.org/Dossiers/EU_presidencies/Hu
http://www.eukn.org/Dossiers/EU_presidencies/Hu

Ενέργεια (11-15 Απριλίου τ.ε.), η Ευρωπἀκή

ngarian_Presidency/Conclusions_Hungarian_Presid

Επιτροπή ανακοίνωσε την έναρξη τη̋ ισχύο̋ δύο

ency_urban_development/Budapest_Communiqué_

νέων χρηµατοδοτικών εργαλείων για την

on_European_Urban_Areas_Facing_Demographic_an

υποστήριξη των δήµων και των περιφερειών

d_Climate_Challenges
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κατά το σχεδιασµό και την υλοποίηση των
επενδυτικών σχεδίων του̋ για την αειφόρο
ενέργεια. Πιο συγκεκριµένα, θα επεκταθεί το
αντικείµενο τη̋ ευρωπἀκή̋ βοήθεια̋ για
τοπικά ενεργειακά προγράµµατα (ELENA) µε
σκοπό να στηρίξει την επιµόρφωση των
στελεχών των τοπικών και περιφερειακών
αρχών στου̋ τοµεί̋ τη̋ αειφόρου και των
ανανεώσιµων πηγών ενέργεια̋. Επίση̋, το
ευρωπἀκό ταµείο για την ενεργειακή
αποδοτικότητα θα διαθέσει άµεσα 200 εκατ.
ευρώ για να καταστήσει τα τοπικά και
περιφερειακά σχέδια για την αειφόρο ενέργεια
ελκυστικά για τον ιδιωτικό τοµέα.
οποίε̋ σχεδιάζουν ή σκοπεύουν να
Πληροφορίε̋:
http://www.ccre.org/news_detail_en.htm?ID=2057

δηµιουργήσουν φιλικού̋ προ̋ το περιβάλλον
αστικού̋ χώρου̋ και τρόπο ζωή̋. Εν
προκειµένω, οι εν λόγω πόλει̋ αξιολογήθηκαν

Βέλτιστε̋ Πρακτικέ̋
Πρακτικέ̋ Αστική̋ Αειφορία̋
Η Ευρωπἀκή Επιτροπή δηµοσίευσε πρόσφατα
κατάλογο µε τι̋ βέλτιστε̋ πρακτικέ̋ των οκτώ
ευρωπἀκών πόλεων που διεκδίκησαν το
βραβείο τη̋ πράσινη̋ ευρωπἀκή̋
πρωτεύουσα̋ για το 2010 και το 2011, στο
οποίο υπέβαλαν αίτηση 35 συνολικά πόλει̋. Το
Άµστερνταµ, το Μπρίστολ, η Κοπεγχάγη, το
Φράιµπουργκ, το Αµβούργο, το Μίνστερ, το Όσλο
και η Στοκχόλµη επέδειξαν ότι διαθέτουν τι̋
δυνατότητε̋ να αποτελέσουν τα πρότυπα και
πηγέ̋ έµπνευση̋ για εκείνε̋ τι̋ πόλει̋, οι

βάσει δέκα περιβαλλοντικών δεικτών:
συνεισφορά στην παγκόσµια κλιµατική αλλαγή˙
κινητικότητα και µεταφορά πληθυσµού˙
διαθεσιµότητα δηµόσιων ανοιχτών χώρων˙
ποιότητα ατµοσφαιρικού αέρα˙ ηχορύπανση˙
διαχείριση απορριµµάτων˙ κατανάλωση
υδάτινων πόρων˙ περιβαλλοντική διαχείριση
και βιώσιµη προσέγγιση των χρήσεων γη̋.
Πληροφορίε̋:
http://
http://ec
://ec.
ec.europa.
europa.eu/
eu/environment/
environment/europeangreenc
apital/
apital/docs/
docs/cities
cities/egc_
egc_bpcatalogue_2010
bpcatalogue_2010_20102011.pdf
2011.pdf
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Ευρωπἀκό Έτο̋ για την Ενεργό
Ενεργό Γήρανση
(2012)

Με την πρόσφατη Ανακοίνωση τη̋ Ευρωπἀκή̋
Επιτροπή̋ για την Ενιαία Αγορά, προτείνεται η

Στι̋ 29 Απριλίου τ.ε., τέθηκε σε λειτουργία η

υλοποίηση 12 βασικών δράσεων-«µοχλών»,

ιστοσελίδα τη̋ Ε.Ε. που παρέχει τι̋ αναγκαίε̋

µέχρι το 2012, προκειµένου να βελτιωθεί η

πληροφορίε̋ για τη συµµετοχή των ευρωπἀκών

λειτουργία τη̋ ενιαία̋ αγορά̋ και να ενισχυθεί η

φορέων στι̋ εκδηλώσει̋ του Ευρωπἀκού Έτου̋

εµπιστοσύνη των καταναλωτών. Κάθε µοχλό̋

2012 που θα αφορά στην καταπολέµηση του

συνοδεύεται από µια εµβληµατική πρωτοβουλία

κοινωνικού αποκλεισµού των πολιτών άνω των

για την οποία η Επιτροπή δεσµεύεται να

60 ετών.

υποβάλει προτάσει̋ κατά του̋ προσεχεί̋ µήνε̋
µε στόχο την οριστική συµφωνία του Ευρωπἀκού

Στο πλαίσιο του ευρωπἀκού έτου̋ ενεργού

Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου πριν από το

γήρανση̋ θα ενθαρρυνθούν και θα

τέλο̋ του 2012.

υποστηριχθούν προσπάθειε̋ που θα
καταβάλλουν τα κράτη µέλη, οι περιφερειακέ̋
και τοπικέ̋ αρχέ̋ του̋, οι κοινωνικοί εταίροι
και η κοινωνία των πολιτών για να προωθήσουν
την ενεργό γήρανση και να αξιοποιήσουν
αποτελεσµατικότερα το δυναµικό των γενεών
τη̋ µεταπολεµική̋ δηµογραφική̋ έκρηξη̋. Η
ενεργό̋ γήρανση συνεπάγεται τη δηµιουργία
καλύτερων ευκαιριών και συνθηκών εργασία̋,

Συγκεκριµένα, το σχέδιο δράση̋ αποβλέπει στη
διευκόλυνση τη̋ πρόσβαση̋ των ΜΜΕ σε
χρηµατοδοτήσει̋, στην ενθάρρυνση τη̋
κινητικότητα̋ των εργαζοµένων, στην ενίσχυση
τη̋ προστασία̋ των καταναλωτών, στη

ώστε οι µεγαλύτεροι σε ηλικία εργαζόµενοι να

χορήγηση ενιαίων τίτλων πνευµατική̋

µπορέσουν να διαδραµατίσουν τον ρόλο του̋

ιδιοκτησία̋, στη βελτίωση των διαδικασιών

στην αγορά εργασία̋, καταπολεµώντα̋ τον

τυποποίηση̋ για τι̋ υπηρεσίε̋, στην ενίσχυση

κοινωνικό αποκλεισµό. Το ευρωπἀκό έτο̋

των ευρωπἀκών δικτύων µεταφορών, στην

επιδιώκει να ευαισθητοποιήσει του̋ πολίτε̋

ανάπτυξη τη̋ ψηφιακή̋ ενιαία̋ αγορά̋, στην

στα ζητήµατα αυτά και στου̋ καλύτερου̋

υποστήριξη τη̋ κοινωνική̋ και τη̋ φιλική̋ προ̋

τρόπου̋ αντιµετώπισή̋ του̋. Πάνω απ’ όλα

το περιβάλλον επιχειρηµατική̋ δραστηριότητα̋,

όµω̋ επιδιώκει να ενθαρρύνει όλου̋ του̋

στη βελτίωση του κανονιστικού πλαισίου που

φορεί̋ χάραξη̋ πολιτική̋ και τα ενδιαφερόµενα

διέπει τι̋ επιχειρήσει̋, καθώ̋ και στον

µέρη να θέσουν στόχου̋ και να αναλάβουν

εκσυγχρονισµό τη̋ ευρωπἀκή̋ νοµοθεσία̋ για

δράση για την επίτευξή του̋. Το 2012 θα πρέπει

τι̋ δηµόσιε̋ συµβάσει̋.

να περάσει από τα λόγια στην πράξη και να
αρχίσει να αποφέρει απτά αποτελέσµατα.

Πληροφορίε̋:
http://
http://ec
://ec.
ec.europa.
europa.eu/
eu/internal_
internal_market/
market/smact/
smact/docs/2
docs/2
01104130110413-communication_
communication_en.
en.pdf

Πληροφορίε̋:
http://
://ec
http
://ec.
ec.europa.
europa.eu/
eu/social/
social/ey2012.
ey2012.jsp
2012.jsp?
jsp?langId=
langId=el
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Πόλει̋ για την Κοινωνική Ένταξη

των αδελφοποιήσεων πόλεων
Το ευρωπἀκό δίκτυο πόλεων EUROCITIES
δηµοσίευσε πρόσφατα έκθεση στην οποία
Η γαλλο-γερµανική επιτροπή που συστήθηκε µε

καταγράφονται οι τάσει̋ και οι προκλήσει̋ που

πρωτοβουλία του γαλλικού και γερµανικού

αντιµετωπίζουν δέκα ευρωπἀκέ̋ πόλει̋ κατά

παραρτήµατο̋ του Συµβουλίου των Ευρωπἀκών

την υλοποίηση πολιτικών για την κοινωνική

∆ήµων και Περιφερειών (CEMR) υπογράµµισε τη

ένταξη. Οι πόλει̋ τη̋ Βαρκελώνη̋, του

σηµασία τη̋ ανάδειξη̋ νέων τύπων σχέσεων

Μπέρµιγχαµ, τη̋ Μπολόνια, του Μπρνο, τη̋
Κοπεγχάγη̋, τη̋ Κρακοβία̋, τη̋ Λιλ, του
Ρότερνταµ, τη̋ Σόφια̋ και τη̋ Στοκχόλµη̋ έχουν
επιδείξει υψηλό επίπεδο συντονισµού,
αποκέντρωση̋ και εξατοµίκευση̋ των
υπηρεσιών του̋ καθώ̋ και συµπράξεων µε
οργανώσει̋ τη̋ κοινωνική̋ οικονοµία̋. Η εν
λόγω µελέτη υπογραµµίζει ότι οι περικοπέ̋ στι̋
δαπάνε̋ των ΟΤΑ συνεπάγεται αδυναµίε̋
ανταπόκριση̋ στι̋ αυξηµένε̋ ανάγκε̋ παροχή̋
αποτελεσµατικών υπηρεσιών σε οµάδε̋
κατοίκων του̋ που αντιµετωπίζουν τον κίνδυνο
του κοινωνικού αποκλεισµού.

µεταξύ αδελφοποιηµένων πόλεων κατά τη
διάρκεια τη̋ ετήσια̋ συνεδρίασή̋ τη̋ που
πραγµατοποιήθηκε πρόσφατα στο Βερολίνο.
Πράγµατι, οι συµµετέχοντε̋ επεσήµαναν την
ανάγκη τη̋ εµπλοκή̋ των νεότερων γενεών και
των πιο ευπαθών οµάδων του πληθυσµού στι̋
διαδικασίε̋ αδελφοποίηση̋ πόλεων, ενώ
υπογραµµίστηκε η διεύρυνση των θεµατικών
πεδίων συνεργασία̋ στου̋ τοµεί̋ τη̋ αστική̋
κινητικότητα̋, τη̋ επαγγελµατική̋ κατάρτιση̋
και των ανταλλαγών. Καθώ̋ ο θεσµό̋ των
αδελφοποιήσεων έχει εξελιχθεί τα τελευταία
χρόνια, γερµανικοί και γαλλικοί δήµοι επιζητούν
την αναζωογόνησή του µέσα από δράσει̋ στο
πλαίσιο τη̋ παροχή̋ ποιοτικών κοινωνικών
υπηρεσιών σε γηράσκουσε̋ ευρωπἀκέ̋
κοινωνίε̋, τη̋ ένταξη̋ των γυναικών στην
αγορά εργασία̋ και στην ενδυνάµωση τη̋
αλληλεγγύη̋ µεταξύ των γενεών.
Πληροφορίε̋:
http://www.afccre.org/fr

Επίση̋, η δυσµενή̋ οικονοµική συγκυρία
οδήγησε τι̋ τοπικέ̋ αρχέ̋ των εν λόγω πόλεων
να υιοθετήσουν καινοτόµα µέτρα για την
κατάρτιση του προσωπικού του̋ στα θέµατα
τη̋ ποιότητα̋ και τη̋ κοινωνική̋
επιχειρηµατικότητα̋.
Πληροφορίε̋:
http://www.eurocities
http://www.eurocitiestp://www.eurocities-nlao.eu/
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Η ποιότητα τη̋ διοίκηση̋ στι̋

Σχεδιάζοντα̋
Σχεδιάζοντα̋ µε του̋ κατοίκου̋:

ευρωπἀκέ̋ περιφέρειε̋

Το παράδειγµα του Άµστερνταµ

Η αξιολόγηση τη̋ ποιότητα̋ τη̋ διοίκηση̋ των

Μέσω τη̋ χρήση̋ µέσων κοινωνική̋ δικτύωση̋,

ευρωπἀκών περιφερειών αποτελεί το

δηµόσιων συζητήσεων και εκθέσεων, η τοπική

αντικείµενο µελέτη̋ που εκπόνησε πρόσφατα το

αρχή του Άµστερνταµ συλλέγει ιδέε̋ και

σουηδικό ινστιτούτο του Γκέτεµποργκ για την

προτάσει̋ που αφορούν στα προβλήµατα τη̋

ποιότητα τη̋ διοίκηση̋ για λογαριασµό τη̋

πόλη̋ στο πλαίσιο του καινοτόµου έργου «free
state of Amsterdam», το οποίο από το 2009
επιτρέπει στου̋ κατοίκου̋ τη̋ ολλανδική̋ πόλη̋

Γενική̋ ∆ιεύθυνση̋ Περιφερειακή̋ Πολιτική̋ τη̋
Ευρωπἀκή̋ Επιτροπή̋. Για τι̋ ανάγκε̋ τη̋
µελέτη̋ διενεργήθηκαν συνεντεύξει̋ σε 18
κράτη-µέλη τη̋ ΕΕ µε τη συµµετοχή 34.000
κατοίκων από 172 περιφέρειε̋. Στο πλαίσιο τη̋
έρευνα̋ δόθηκε ιδιαίτερη έµφαση στου̋ τοµεί̋
τη̋ εκπαίδευση̋, τη̋ υγειονοµική̋ φροντίδα̋
και τη̋ εφαρµογή̋ των νόµων. Σύµφωνα,

να συµµετέχουν στον αστικό σχεδιασµό τη̋. Τα

λοιπόν, µε την εν λόγω µελέτη, η ποιότητα τη̋

τελευταία χρόνια, αυτή η «ήπια» µορφή αστικού

διοίκηση̋ έχει σοβαρό αντίκτυπο στην

σχεδιασµού υπερβαίνει οικονοµικέ̋,

οικονοµική ανάπτυξη και στην ευηµερία καθώ̋

γραφειοκρατικέ̋ και διαδικαστικέ̋ αγκυλώσει̋,

και στην κοινωνική συνοχή των εξεταζόµενων

δηµιουργώντα̋ συνθήκε̋ για ένα περιβάλλον

περιοχών.

κοινοτική̋ δηµιουργία̋.

Πληροφορίε̋:

Πληροφορίε̋:

http://ec.europa.eu/regional_policy/information/st

http://www.dro.amsterdam.nl/over_dro/dro_werkt_a

udies/index_en.cfm#1

an/bijzondere_projecten/vrijstaat_amsterdam/
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∆ιεθνή Θέµατα
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οργανισµό̋ περιβαλλοντική̋ προστασία̋ ανέδειξε
τέσσερι̋ αστικέ̋ περιοχέ̋ που συνδυάζουν και
προωθούν πολιτικέ̋ για ενεργού̋ πολίτε̋ τρίτη̋

Πόλει̋ φιλικέ̋
φιλικέ̋ σε άτοµα τρίτη̋
ηλικία̋
Σύµφωνα µε στοιχεία του Παγκόσµιου
Οργανισµού Υγεία̋, το 2006 µόλι̋ το 11% του
παγκόσµιου πληθυσµού αποτελούνταν από
άτοµα άνω των 60 ετών. Ωστόσο, αυτό το
ποσοστό αναµένεται να διπλασιαστεί µέχρι το
2050. Παράλληλα ο αυξανόµενο̋ ρυθµό̋
αστικοποίηση̋ επιβαρύνει τι̋ υπηρεσίε̋ των

ηλικία̋. Οι κοµητείε̋ Mecklenburg και Fairfax, η
Φιλαδέλφεια και η Κοιλάδα Brazos έχουν αναλάβει
πρωτοβουλίε̋ για τη βελτίωση των ατόµων τρίτη̋
ηλικία̋ όπω̋ η πρόβλεψη περισσότερων
µονοπατιών σε πάρκα, δηµόσιων αποχωρητηρίων
κ.α.
Πληροφορίε̋:
http://www.governing.com/topics/healthhttp://www.governing.com/topics/health-humanhumanservices/seniorsservices/seniors-city.html

τοπικών αρχών. Υπολογίζεται ότι µέχρι το
2030 το 87% του πληθυσµού τη̋ Βόρεια̋

∆ιεύρυνση του Παγκόσµιου Συµφώνου

Αµερική̋ θα κατοικεί σε αστικά κέντρα. Παρά,

∆ηµάρχων

λοιπόν, τι̋ δηµογραφικέ̋ τάσει̋ προ̋ έναν
περισσότερο γηρασµένο αστικό πληθυσµό, οι

Την επαύριον του τελευταίου γύρου των

περισσότεροι ειδικοί συµφωνούν ότι λίγε̋

συζητήσεων των Ηνωµένων Εθνών για την

πόλει̋ διαθέτουν πολιτικέ̋ φιλικέ̋ προ̋ τα

κλιµατική αλλαγή, ο αριθµό̋ των συµβαλλόµενων

άτοµα τρίτη̋ ηλικία̋. Μία από αυτέ̋, η Νέα

στο Παγκόσµιο Σύµφωνο ∆ηµάρχων (Σύµφωνο του

Υόρκη, υιοθέτησε το 2009 ένα σχέδιο το οποίο

Μεξικό) ΟΤΑ αυξήθηκε στι̋ 180 τοπικέ̋ αρχέ̋, µε τη

προέβλεπε, µεταξύ άλλων, τη χρήση των
σχολικών λεωφορείων για τη µεταφορά
ηλικιωµένων ατόµων στα καταστήµατα
τροφίµων για την ικανοποίηση των
καταναλωτικών αναγκών του̋. Επίση̋,
προβλέφθηκε η χορήγηση κουπονιών για τη
χρήση ταξί για τι̋ καθηµερινέ̋ µετακινήσει̋
του̋ στην πόλη. Επίση̋, ο αµερικανικό̋

Μελβούρνη και το Βόρειο Βανκούβερ να αποτελούν
του̋ πιο πρόσφατου̋ εταίρου̋. Παρά τη διάθεση
των κρατών να συνεχίσουν τι̋ διαπραγµατεύσει̋
για την επίτευξη µια̋ συµφωνία̋ για την κλιµατική
αλλαγή τον περασµένο Απρίλιο στο Μπανγκόκ, οι
τοπικέ̋ αρχέ̋ θα πρέπει να διανύσουν µεγάλη
απόσταση για να λάβουν άµεσα συγκεκριµένα
µέτρα. Άλλωστε, ο πληθυσµό̋ των 300
εκατοµµυρίων κατοίκων των συµβαλλόµενων
πόλεων είναι σχεδόν ίσο̋ µε το συνολικό πληθυσµό
των χωρών που διαπραγµατεύονται αυτή τη στιγµή
στα Ηνωµένα Έθνη.
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Βέλτιστε̋ πρακτικέ̋ διαχείριση̋
βιοποικιλότητα̋

Σε αρκετέ̋ πυκνοκατοικηµένε̋ αστικέ̋ περιοχέ̋ η
έλλειψη ανοιχτών χώρων αναψυχή̋ αποτελεί
συχνό φαινόµενο. Η πόλη Quezon στι̋ Φιλιππίνε̋

Έντεκα νέε̋ µελέτε̋ (case studies) του διεθνού̋

υλοποίησε την περίοδο 2003-2009 ένα

δικτύου τοπικών αρχών για την αειφορία (ICLEI)

αναπτυξιακό πρόγραµµα µε τη δηµιουργία 111

αναδεικνύουν τι̋ δυνατότητε̋ των τοπικών αρχών
να συµπράττουν µε οικονοµικού̋ και κοινωνικού̋
φορεί̋ για τη βελτίωση τη̋ τοπική̋
βιοποικιλότητα̋. Τα εν λόγω παραδείγµατα
συλλέχθηκαν από τα παραρτήµατα του δικτύου σε
Ιαπωνία και Νοτιοανατολική Ασία τι̋ παραµονέ̋
του συνεδρίου των Ηνωµένων Εθνών για την
βιολογική ποικιλοµορφία στη Ναγκόγια τον
περασµένο Οκτώβριο και καλύπτουν µια σειρά
τοµεί̋ όπω̋ τη δηµιουργία βοτανικών κήπων, τη
συντήρηση εδαφικών και υδάτινων πόρων,
πράσινα φορολογικά κίνητρα και την περιάκτια
διαχείριση. Μεταξύ των βασικών ευρηµάτων των
ανωτέρω περιπτώσεων είναι η πρώιµη και
ενεργό̋ συµµετοχή κοινωνικών και οικονοµικών
φορέων, η οποία επιταχύνει και βελτιώνει τι̋
δράσει̋ και σε αρκετέ̋ περιπτώσει̋ συνιστά
πρὁπόθεση για τη βιωσιµότητα των
αποτελεσµάτων στη διαχείριση τη̋

ανοιχτών χώρων και πάρκων, παρέχοντα̋ την

βιοποικιλότητα̋. Επίση̋, οι εν λόγω περιπτώσει̋

ευκαιρία σε περίπου 2.9 εκατ. κατοίκου̋ να
αναπτύξουν εξωτερικέ̋ δραστηριότητε̋,
προσφέροντα̋ ιδανικέ̋ συνθήκε̋ για τη
βιοποικιλότητα και έναν πράσινο πνεύµονα για
την ίδια την πόλη. Η υλοποίηση αυτού του
προγράµµατο̋ πρὁπέθετε τη σύµπραξη µεταξύ
τη̋ τοπική̋ αρχή̋, του τοπικού συµβουλίου
ανάπτυξη̋ και άλλων κοινωνικο-οικονοµικών
φορέων. Μέχρι σήµερα το 44% των ανοιχτών
δηµόσιων χώρων έχουν αναπτυχθεί σε πράσινου̋
χώρου̋, φιλικού̋ προ̋ του̋ χρήστε̋. Μέρο̋ τη̋
εν λόγω πρωτοβουλία̋ ήταν η στήριξη τη̋
µακροπρόθεσµη̋ βιωσιµότητα̋ και διαχείριση̋

µα̋ παρέχουν παραδείγµατα επιτυχού̋

των πάρκων.

συµµετοχή̋ των τοπικών επιχειρήσεων και τη̋
διαχειριστική̋ επάρκεια̋ των τοπικών

Πληροφορίε̋:

διοικήσεων.

http://www.iclei.org/fileadmin/user_upload/docume
nts/Global/case_studies/CaseStudy_135nts/Global/case_studies/CaseStudy_135Quezon_final20110418.pdf

Πληροφορίε̋:
http://www.iclei.org/index.php?id=11546
http://www.iclei.org/index.php?id=11546
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∆ιαβουλεύσει̋
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Μικροµεσαίε̋ Επιχειρήσει̋ σε έναν
Μεγάλο Κόσµο
Οι µικρέ̋ και µεσαίε̋ επιχειρήσει̋ (ΜΜΕ)
χρειάζονται βοήθεια στα πρώτα του̋ βήµατα
για να διεθνοποιήσουν τι̋ δραστηριότητέ̋
του̋. Αν και είναι σηµαντικοί οι δηµόσιοι
πόροι που έχουν ήδη διατεθεί για την
υποστήριξη των ΜΜΕ και ορισµένων
οργανισµών και προγραµµάτων που υπάρχουν
σε διάφορα επίπεδα, ο αντίκτυπό̋ του̋
µπορεί να αυξηθεί µε µεγαλύτερη προβολή και
πιο αποτελεσµατική συνεργασία. Προ̋ τούτο,
προτείνεται από την Ευρωπἀκή Επιτροπή µια
χαρτογράφηση των υφιστάµενων υπηρεσιών,
των αρχών και των προτεραιοτήτων του̋ κατά
τον προσανατολισµό των µελλοντικών
δράσεων. Το κείµενο που έχει τεθεί σε

Επενδυτικέ̋ σχέσει̋ ΕΕΕΕ-Κίνα̋

διαβούλευση δεν προδικάζει, ωστόσο, το
περιεχόµενο τη̋ τελική̋ πρόταση̋ τη̋

Το εµπόριο µεταξύ Κίνα̋ και ΕΕ συνεχίζει να

Επιτροπή̋.

αυξάνεται, αλλά οι επενδυτικέ̋ ροέ̋ µεταξύ
των δύο περιοχών παραµένουν σχετικά

Προθεσµία: 12 Ιουλίου 2011

περιορισµένε̋. Εν προκειµένω, η ανάπτυξη τη̋

Πληροφορίε̋:

Κίνα̋, καθώ̋ και οι προοπτικέ̋ που προσφέρει

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/internati

για του̋ ξένου̋ επενδυτέ̋, έχει συνοδευτεί από

onal/files/consultationonal/files/consultation-document_en.pdf

αυξανόµενε̋ ανησυχίε̋ από την πλευρά των
ευρωπαίων επενδυτών σχετικά µε την έλλειψη
ίσων όρων ανταγωνισµού στην Κίνα, λόγω των
επίµονων εµποδίων και ενό̋ αβέβαιου
επιχειρηµατικού περιβάλλοντο̋. Τον Απρίλιο
του 2010, ο Πρόεδρο̋ τη̋ Ευρωπἀκή̋
Επιτροπή̋ Μανουέλ Μπαρόζο και ο Κινέζο̋
Πρωθυπουργό̋ Wen Jiabao ανέθεσαν σε οµάδε̋
εργασία̋ να µελετήσουν τι̋ δυνατότητε̋ για τη
βελτίωση των διµερών επενδύσεων µεταξύ τη̋
ΕΕ και τη̋ Κίνα̋. Στο πλαίσιο αυτό, η Ευρωπἀκή
Επιτροπή ξεκίνησε µια ευρεία δηµόσια
διαβούλευση για να συγκεντρώσει τι̋ απόψει̋
των ενδιαφεροµένων µερών σχετικά µε τη
µελλοντική επενδυτική σχέση ΕΕ-Κίνα̋.
Προθεσµία: 5 Ιουλίου 2011
Πληροφορίε̋:
http://trade.ec.europa.eu/consultations/?consul_id
tations/?consul_id
http://trade.ec.europa.eu/consul
=153#%5Fen.htm
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Σεµινάρια Κατάρτιση̋
Ευρωπἀκό Ινστιτούτο
∆ηµόσια̋ ∆ιοίκηση̋ (EIPA
(EIPA)
EIPA)

MEIR Summer School on EU Law and its
Implementation
Ηµεροµηνία: 4-15 Ιουλίου 2011
Τόπο̋: Λουξεµβούργο
Πληροφορίε̋:
http://
http://seminars
://seminars.
seminars.eipa.
eipa.eu/
eu/en/
en/order_
order_activity/
activity/one/&
one/&tid
/&tid=4676
tid=4676

Managing the EU Policy Cycle: EIPA Comprehensive
OneOne-Week Course
Ηµεροµηνία: 4-8 Ιουλίου 2011
Τόπο̋: Μάαστριχτ
Πληροφορίε̋:

Ενωσιακό
Ενωσιακό πλαίσιο Εταιρική̋
∆ιακυβέρνηση̋

http://seminars.eipa.eu/en/order_activity/one/&tid=4225
http://seminars.eipa.eu/en/order_activity/one/&tid=4225

Using EU Research & Development Funds Programmes and Projects

Ένα από τα διδάγµατα τη̋ χρηµατοπιστωτική̋

Ηµεροµηνία: 4-5 Ιουλίου 2011

κρίση̋ είναι ότι η εταιρική διακυβέρνηση δεν

Τόπο̋: Μάαστριχτ

ήταν τόσο αποτελεσµατική όσο θα µπορούσε να

Πληροφορίε̋:

είναι. Η εν θέµατι διαβούλευση καλύπτει µια

http://seminars.eipa.eu/en/order_activity/one/&tid=4597

σειρά ζητηµάτων όπω̋ το πώ̋ µπορεί να
βελτιωθεί η ποικιλοµορφία και η λειτουργία των

State Aid MasterMaster-Class and Case Analysis

διοικητικών συµβουλίων και η παρακολούθηση

Ηµεροµηνία: 7-8 Ιουλίου 2011

και η επιβολή των υφιστάµενων εθνικών

Τόπο̋: Μάαστριχτ

κωδίκων εταιρική̋ διακυβέρνηση̋, και πώ̋

Πληροφορίε̋:

µπορεί να ενισχυθεί η ενεργό̋ συµµετοχή των
µετόχων.

http://
http://seminars
://seminars.
seminars.eipa.
eipa.eu/
eu/en/
en/order_
order_activity/
activity/one/&
one/&tid
/&tid=4344
tid=4344

Delivering Better SME and Enterprise Support
through EU Programmes

Προθεσµία: 22 Ιουλίου 2011

Ηµεροµηνία: 7-8 Ιουλίου 2011

Πληροφορίε̋:
Πληροφορίε̋:

Τόπο̋: Μάαστριχτ

http://ec.europa.eu/internal_market/consultations
/2011/corporate/2011/corporate-governancegovernance-framework_en.htm

Πληροφορίε̋:
http://
http://seminars
://seminars.
seminars.eipa.
eipa.eu/
eu/en/
en/order_
order_activity/
activity/one/&
one/&tid
/&tid=4351
tid=4351
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Η Βιβλιοθήκη τη̋ Τοπική̋
Αυτοδιοίκηση̋

7/2011

Τοπική ∆ιακυβέρνηση και Αστικοποίηση
Ο Εκσυγχρονισµό̋ τη̋ ∆ηµοτική̋ ∆ιοίκηση̋
στην Ελλάδα του 19ου αιώνα

Τhe Road to Europe
Main Street or Backward Alley for Local
Governments in Europe?
Europe?

Σελ.176
Συγγραφέα̋: Μαριάνθη Κοτέα
Σελ.298

Εκδ. ∆ΙΟΝΙΚΟΣ

H.Reynaert, K. Steyvers, E. Van Bever (επιµ.)

Τηλ.& fax: 210 3801777

Εκδ. Vanden Broele
Ιστοσελίδα: www.publishers.vandenbroele.be

Πόλει̋, τοπική διακυβέρνηση, περιφερειακή
ανάπτυξη προσλαµβάνουν καινούργιο νόηµα την

Η µελέτη του Αντώνη Καρβούνη, στελέχου̋ του

εποχή τη̋ παγκοσµιοποίηση̋ και δίνουν νέου̋

Υπουργείου Εσωτερικών ΑΠ.& Η.∆. µε τίτλο ‘Ο

προσανατολισµού̋ στην επιστηµονική έρευνα και

εξευρωπἀσµό̋ τη̋ τοπική̋ αυτοδιοίκηση̋ στο

την πολιτική πράξη. Με το ανωτέρω βιβλίο, η

πολυεπίπεδο σύστηµα διακυβέρνηση̋ τη̋ ΕΕ: Το

συγγραφέα̋ επιχειρεί να καταγράψει και να

παράδειγµα τη̋ δικτύωση̋ πόλεων και η ελληνική

ερµηνεύσει τι̋ µεγάλε̋ αλλαγέ̋ που επήλθαν στη

περίπτωση’ αποτελεί ένα από τα δεκατρία

διακυβέρνηση των τοπικών κοινωνιών στην

ενδιαφέροντα και επίκαιρα θέµατα που

Ελλάδα του 19ου αιώνα και τι̋ επιδράσει̋ που

απαρτίζουν τον ανωτέρω συλλογικό τόµο, ο

αυτή είχε στην εξέλιξη των πόλεων και γενικότερα

οποίο̋ συγκεντρώνει όλε̋ τι̋ εισηγήσει̋ που

τη̋ διαδικασία̋ αστικοποίηση̋. Με πλούσια

παρουσιάστηκαν στη διάρκεια ευρωπἀκού

βιβλιογραφία, στηριγµένη σε ένα πλήθο̋

συνεδρίου που πραγµατοποιήθηκε στο

αρχειακών πηγών και στοιχείων που έρχονται για

Πανεπιστήµιο τη̋ Γάνδη̋ τον Απρίλιο του 2010 µε

πρώτη φορά στη δηµοσιότητα και µε αυστηρή

βασικό θέµα τι̋ θεωρητικέ̋ και εµπειρικέ̋

επιστηµονική µέθοδο αναλύει την ιστορία τη̋

συνιστώσε̋ του εξευρωπἀσµού τη̋ τοπική̋

τοπική̋ αυτοδιοίκηση̋ στη χώρα µα̋, το θεσµικό

αυτοδιοίκηση̋ σε διαφορετικέ̋ ευρωπἀκέ̋

πλαίσιο και τι̋ επιδράσει̋ που είχε στην

χώρε̋.

οικονοµική και κοινωνική ανάπτυξη.
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Το µηνιαίο ∆ελτίο ∆ιεθνών και Ευρωπἀκών Θεµάτων τη̋ Τοπική̋ Αυτοδιοίκηση̋
εκδίδεται µόνο σε ηλεκτρονική µορφή. Εάν µέχρι τώρα δεν έχετε προσθέσει την
ηλεκτρονική σα̋ διεύθυνση στη λίστα παραληπτών του ∆ελτίου, µπορείτε να το
κάνετε µέσω τη̋ κάτωθι ηλεκτρονική̋ διεύθυνση̋:
a.karvounis@ypes.gr

Ε λ λ η ν ικ ή

YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ
ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ∆ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ∆ΙΕΘΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΣΕΩΝ ΜΕ ∆ΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ
Σταδίου 27
Τ.Κ.101 83 Αθήνα
Υπεύθυνος ύλης, έκδοσης και πληροφορίες: ∆ρ.Αντώνιος Καρβούνης
Τηλ: 210 3744735
Fax: 210 3744713
Ε-mail: a.karvounis@ypes.gr, international@ypes.gr
Ιστοσελίδα: http://www.ypes.gr/el/Ministry/Actions/deltio_diethnon_kai_europaikon_thematon/
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