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Ελληνική

1. Ευρωπαϊκή Πρωτεύουσα Νεολαίας 2015 

 

Μετά την πρόσφατη (18 Νοεμβρίου 2011) ανακήρυξη 

της Θεσσαλονίκης ως Ευρωπαϊκής Πρωτεύουσας 

Νεολαίας για το 2014, το Ευρωπαϊκό Φόρουμ Νεολαίας 

(ΕΦΝ), η ομοσπονδία  90 και πλέον εθνικών συμβου-

λίων νέων και διεθνών ΜΚΟ νεολαίας, που εκπροσω-

πεί πάνω από 10 εκατομμύρια νέους από όλη την 

Ευρώπη, απευθύνει πρόσκληση υποβολής προτάσεων 

σε όλους τους ΟΤΑ των κρατών-μελών της Ε.Ε. και του 

Συμβουλίου της Ευρώπης για την φιλοξενία της 

«Ευρωπαϊκής Πρωτεύουσας Νεολαίας» για το 2015. Ο 

τίτλος της «Ευρωπαϊκής Πρωτεύουσας Νεολαίας» 

απονέμεται σε μια Ευρωπαϊκή πόλη για μια περίοδο 

12 μηνών, στη διάρκεια της οποίας δίνεται η ευκαιρία 

στην τοπική αρχή να επιδείξει το πολιτιστικό, κοινω-

νικό, πολιτικό και οικονομικό δυναμικό της νεολαίας 

της. H ενδιαφερόμενη τοπική αρχή θα πρέπει να υπο-

βάλλει αίτηση υποβολής υποψηφιότητας στην οποία 

θα περιγράφονται οι ετήσιοι στόχοι/δράσεις για το 

2015, το χρονοδιάγραμμα υλοποίησής τους, ο προβ-

λεπόμενος προϋπολογισμός και οι τρόποι συμμετοχής 

των νέων στις ανωτέρω προγραμματισμένες 

εκδηλώσεις. 

 

 
 

 

http://www.unesco.org/new/typo3temp/pics/c4dd15f137.jpg


Σκέλος 1.3.5: Σχέδια συνεργασίας με τρίτες χώρες 

(διάρκειας έως είκοσι τέσσερις μήνες) 

 

Στόχος της τέταρτης κατηγορίας είναι η στήριξη 

σχεδίων πολιτιστικής συνεργασίας που αφορούν τις 

πολιτιστικές ανταλλαγές μεταξύ των χωρών που 

συμμετέχουν στο πρόγραμμα και τρίτων χωρών, οι 

οποίες έχουν συνάψει με την Ευρωπαϊκή Ένωση 

συμφωνίες σύνδεσης ή συνεργασίας, υπό την προϋ-

πόθεση ότι οι συμφωνίες περιλαμβάνουν πολιτισ-

τικές ρήτρες. Κάθε χρόνο επιλέγεται για το συγκεκ-

ριμένο έτος μία τρίτη χώρα (ή και περισσότερες). 

Φέτος η επιλεγείσα χώρα είναι η Νότιος Αφρική. Η 

δράση πρέπει να δημιουργεί μια πραγματική διάσ-

ταση διεθνούς συνεργασίας. Τα σχέδια συνεργασίας 

προβλέπουν τη συμμετοχή τριών (3) τουλάχιστον 

πολιτιστικών παραγόντων από τρεις τουλάχιστον 

  

 
χώρες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα και πολι-

τιστική συνεργασία με έναν τουλάχιστον οργανισμό 

από την επιλεγείσα τρίτη χώρα και την υλοποίηση 

πολιτιστικών δραστηριοτήτων στην επιλεγείσα 

τρίτη χώρα. Διατίθενται κονδύλια ύψους από 

50.000 ευρώ έως 200.000 ευρώ κατά το μέγιστο, 

αλλά η κοινοτική στήριξη δεν μπορεί να υπερβαίνει 

το 50% του συνολικού επιλέξιμου κόστους. 

 

Προθεσμία: 4 Μαΐου 2012 

Πληροφορίες: 

Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού 

Πολιτιστικό Σημείο Επαφής Ελλάδας 

κ. Ειρήνη Κομνηνού 

Τηλ: 210 82.01.501, 210.32.30.894 

E-mail: ccp.greece@culture.gr 

Ιστοσελίδα: http://www.ccp.culture.gr 
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Παράλληλα, στην αίτηση θα πρέπει να επισυνάπ-

τεται μια γραπτή απόδειξη εκδήλωσης ενδιαφέ-

ροντος από την  τοπική αρχή (υπογεγραμμένη από 

το δήμαρχο), καθώς και μια γραπτή δήλωση 

υποστήριξης από μια ανεξάρτητη τοπική ή περι-

φερειακή οργάνωση νεολαίας. Εάν δεν υπάρχει 

τοπικό συμβούλιο νέων, μια συμμαχία τοπικών 

ΜΚΟ νεολαίας θα πρέπει να υποστηρίξει γραπτώς 

την αίτηση της τοπικής αρχής. 

 

Προθεσμία: 1 Μαΐου 2012 

Πληροφορίες: http://www.youthforum.org 

 

2. Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα    

‘Πολιτισμός, 2007-2013’ 

 

Το πρόγραμμα επιδιώκει την ανάδειξη του πολι-

τιστικού χώρου ο οποίος είναι κοινός για τους 

ευρωπαίους και βασίζεται στην κοινή πολιτιστική 

κληρονομιά, μέσω της ανάπτυξης συνεργατικών 

δραστηριοτήτων μεταξύ πολιτιστικών παραγόν-

των από τις χώρες που συμμετέχουν στο πρόγ-

ραμμα, με σκοπό να ενθαρρύνει τη δημιουργία 

ευρωπαϊκής ιθαγένειας. 

 

Το πρόγραμμα έχει τρεις ειδικούς στόχους: 

 

 ενθάρρυνση της διακρατικής κινητικότητας 

των εργαζομένων στον τομέα του πολιτισ-

μού· 

 ενίσχυση της διακρατικής κυκλοφορίας των 

πολιτιστικών και καλλιτεχνικών έργων και 

προϊόντων· 

 ενθάρρυνση του διαπολιτισμικού διαλόγου. 
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3. Πρόγραμμα-Πλαίσιο για την 

Καινοτομία και την Ανταγωνιστικότητα 

(CIP): Ευφυής Ενέργεια - Ευρώπη 

 

Το Πρόγραμμα Intelligent Energy Europe (IEE) συ-

νεισφέρει στην Ευρωπαϊκή Στρατηγική για την 

Ενέργεια 2020 και διευκολύνει την εφαρμογή του 

Ευρωπαϊκού Σχεδίου Δράσης για την Ενεργειακή 

Αποδοτικότητα και της Οδηγίας 2009/28/ΕΚ για 

την προώθηση της χρήσης των Ανανεώσιμων 

Πηγών Ενέργειας. Αποτελεί το κύριο εργαλείο της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης για την αντιμετώπιση των μη 

 

τεχνολογικών εμποδίων στη διάδοση της Ενερ-

γειακής Αποδοτικότητας και την προώθηση της 

χρήσης των ΑΠΕ σε όλους τους τομείς, συμπερι-

λαμβανομένων των μεταφορών. Ενδεικτικοί τύποι 

δράσεων που υποστηρίζονται από το πρόγραμμα 

είναι, μεταξύ άλλων, η ευρωπαϊκή ανταλλαγή εμ-

πειριών/τεχνογνωσίας, η διάδοση καλών πρακ-

τικών, η ενίσχυση θεσμικής και διοικητικής ικα-

νότητας, η εκπαίδευση και επιμόρφωση, η δημι-

ουργία προτύπων και προδιαγραφών κ.α. 

Το ευρωπαϊκό πρόγραμμα Ευφυής Ενέργεια-

Ευρώπη αποβλέπει στα εξής: 

 Παροχή των απαραίτητων στοιχείων για τη 

βελτίωση της βιωσιμότητας, την ανάπτυξη 

του δυναμικού των πόλεων και των περι-

φερειακών, καθώς και για την εκπόνηση 

των νομοθετικών μέτρων που απαιτούνται 

για την επίτευξη των σχετικών στρατη-  

 

 

γικών στόχων, κατάρτιση των μέσων και των 

μηχανισμών για την παρακολούθηση, τον 

έλεγχο και την αξιολόγηση του αντίκτυπου 

των μέτρων που θεσπίζονται από την 

Κοινότητα και τα κράτη μέλη της στους 

τομείς που καλύπτονται από το εν λόγω 

πρόγραμμα.  

 Τόνωση των επενδύσεων, στο σύνολο των 

κρατών μελών, σε νέες και ιδιαίτερα απο-

δοτικές τεχνολογίες στους τομείς της ενερ-

γειακής απόδοσης, των ανανεώσιμων πηγών 

ενέργειας και της ενεργειακής διαφοροποίη-

σης, συμπεριλαμβανομένου του τομέα των 

μεταφορών, με τη γεφύρωση του χάσματος 

μεταξύ της επιτυχούς επίδειξης καινοτόμων 

τεχνολογιών και της αποτελεσματικής εφαρ-

μογής τους στην αγορά, σε ευρεία κλίμακα, 

προκειμένου να τονωθούν οι επενδύσεις του 

δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα, να προω-

θηθούν οι καίριες στρατηγικές τεχνολογίες, 

να περισταλούν οι δαπάνες, να αυξηθεί η 

πείρα της αγοράς και να μειωθούν οι χρημα-

τοοικονομικοί κίνδυνοι και άλλοι παράγοντες 

που θεωρούνται κίνδυνοι ή φραγμοί οι οποί-

οι δυσχεραίνουν τις εν λόγω επενδύσεις. 

 Άρση των μη τεχνολογικών φραγμών στα 

αποτελεσματικά και ευφυή σχέδια για την 

παραγωγή και την κατανάλωση ενέργειας με 

την προώθηση της ενίσχυσης των θεσμικών 

ικανοτήτων - μεταξύ άλλων, σε τοπικό και 

σε περιφερειακό επίπεδο - με την μεγαλύ-

τερη ευαισθητοποίηση, ιδίως μέσω του 

εκπαιδευτικού συστήματος, με την ενθάρ-

ρυνση των ανταλλαγών εμπειρίας και τεχνο- 
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γνωσίας μεταξύ των βασικών 

 ενδιαφερομένων φορέων, των 

 επιχειρήσεων και των πολιτών γενικώς, 

 καθώς και με την εντονότερη διάδοση των 

 βέλτιστων πρακτικών και των καλύτερων 

 διαθέσιμων τεχνολογιών, ιδίως μέσω της 

 προώθησής τους σε κοινοτικό επίπεδο. 

 

Οι προτεραιότητας του προγράμματος για το 

2012 είναι οι εξής: 

 

 Αποδοτικότητα ενέργειας και ορθολογική 

χρήση των πόρων (SAVE). 

 Νέες και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας 

(ALTENER). 

 Ενέργεια στις μεταφορές για την προώ-

θηση της ενεργειακής αποδοτικότητας και 

τη χρήση νέων και ανανεώσιμων πηγών 

ενέργειας στα μέσα μεταφοράς (STEER). 

 Ολοκληρωμένες πρωτοβουλίες που περι-

λαμβάνουν δράσεις, οι οποίες ενσωμα-

τώνουν την ενεργειακή αποδοτικότητα και 

ανανεώσιμες πηγές ενέργειας σε διάφο-

ρους τομείς της οικονομίας και συνδυάζουν 

διάφορα εργαλεία και φορείς στο πλαίσιο 

της ίδιας δράσης ή πρωτοβουλίας. 

 

Σύμφωνα με την πρόσκληση υποβολής προτάσεων, 

για το 2012 θα χρηματοδοτηθούν κυρίως σχέδια  

και πρωτοβουλίες στους ανωτέρω τομείς. Αναμέ-

νεται να χρηματοδοτηθούν περίπου 50 σχέδια με  

το συνολικό ποσό των 67 εκατομμυρίων ευρώ. Η 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μέσω του Εκτελεστικού 

Οργανισμού για την Ανταγωνιστικότητα και την  

 

 
 

Καινοτομία (EACI), σχεδιάζει τη χρηματοδότηση 

πρωτοβουλιών που είναι συμπληρωματικές σε σχέ-

δια των τοπικών ή περιφερειακών αρχών. Το ποσο-

στό της κοινοτικής συνδρομής μπορεί να φθάσει το 

75% των επιλέξιμων δαπανών. Η δε μέγιστη διάρ-

κεια μιας πρωτοβουλίας μπορεί να φθάσει τα 3 έτη. 

 

Δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα έχουν νομικά 

πρόσωπα, δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα, από τα 

κράτη-μέλη της ΕΕ, της Νορβηγίας, της Ισλανδίας, 

του Λιχενστάιν και της Κροατίας. Επίσης, οι αιτή-

σεις θα πρέπει να υποβάλλονται από ομάδα φο-

ρέων που προέρχονται από τρία τουλάχιστον νομι-

κά πρόσωπα, το καθένα εκ των οποίων έχει την έδ-

ρα του σε τρία διαφορετικά από τα ανωτέρω 

επιλέξιμα κράτη. 

 

Προθεσμία: 8 Μαΐου 2012 

Πληροφορίες: 

http://ec.europa.eu/energy/intelligent/getting-

funds/call-for-proposals/how-to-apply/index_en.htm 

Εθνικά Σημεία Επαφής: 

ΥΠ.Π.Ε.Κ.Α. 

Κα Ευφροσύνη-Εύα Κοτσάκη 

Τηλ: +30 210 6965977 

Fax: +30 210 6965948 

Email: kotsakie@eka.ypeka.gr 

 

Κος Δημήτρης Σοφιανόπουλος  

Τηλ: +30 210 6969449 

Fax: +30 210 6969448 

Email: sofianopoulosD@eka.ypeka.gr 
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υπηρεσιών ΤΠΕ και της αξιοποίησης του 

 ψηφιακού περιεχομένου τους. 

 Την ξεκάθαρη ανάγκη για οικονομική επιδό-

τηση σε κοινοτικό επίπεδο. 

 Την ετοιμότητα των ενδιαφερομένων μερών 

να κινητοποιήσουν τους κατάλληλους οικο-

νομικούς και ανθρώπινους πόρους για την 

υλοποίηση των κοινοτικών στόχων. 

Βάσει των ανωτέρω κριτηρίων, το πρόγραμμα ερ-

γασίας για το 2012 εστιάζεται σε πέντε θεματικές 

ενότητες: 

(α) ΤΠΕ για Έξυπνες Πόλεις (27 εκ.€) 

(β) Ψηφιακό περιεχόμενο, προσβάσιμα δεδομένα και 

δημιουργικότητα (41 εκ.€) 

(γ) ΤΠΕ για την υγεία, την τρίτη ηλικία και την έντα-

ξη (24 εκ. €) 

(δ) Καινοτόμος κυβέρνηση και δημόσιες  υπηρεσίες 

(20 εκ.€) 

(ε) Αξιόπιστες ηλεκτρονικές υπηρεσίες και άλλες 

δράσεις (12 εκ. €) 

Αυτές οι θεματικές θα υποστηριχθούν από έναν 

περιορισμένο αριθμό υψηλής απήχησης πιλοτικά 

σχέδια ή βέλτιστες πρακτικές, καθώς και από 

θεματικά δίκτυα στο πλαίσιο συμπράξεων από 

φορείς προερχόμενους τουλάχιστον από 4 έως 7 

επιλέξιμα κράτη. 

Προθεσμία: 15 Μαΐου 2012 

Πληροφορίες: 

http://ec.europa.eu/information_society/activities/ict_

psp/participating/calls/call_proposals_12/index_en.ht

m 

Εθνικά Σημεία Επαφής: 

κα Μαρία Κουτροκόη 

Υπουργείο Παιδείας, Δια βίου 

Μάθησης και Θρησκευμάτων 

Τηλ: 210 7273917 

E-mail: mkoutr@gsrt.gr 

κ. Θεόδωρος Καρούμπαλης 

Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων 

Γενική Δ/νση Επικοινωνιών 

Τηλ: 210 6508568 

E-mail: t.karoubalis@yme.gov.gr 

 

 

 

4. Πρόγραμμα-Πλαίσιο για την 

Καινοτομία και την Ανταγωνιστικότητα 

(CIP): 6η Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων 

του Προγράμματος «Υποστήριξη 

Πολιτικών για Τεχνολογίες Πληροφορίας 

και Επικοινωνιών»  
 

Το πρόγραμμα "Υποστήριξη Πολιτικών για τις ΤΠΕ 

(Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών)" (ICT 

PSP) αποτελεί το κύριο μέσο υλοποίησης της 

πρωτοβουλίας "i2010: Ευρωπαϊκή Κοινωνία της 

Πληροφορίας". Στόχος του προγράμματος είναι η 

αξιοποίηση των εμπειριών από τα προγράμματα 

ICT, eTen, eContent, MODINIS και ο συντονισμός  

 

τους για την ανάπτυξη ενός ενιαίου ευρωπαϊκού 

χώρου πληροφοριών. Απευθύνεται σε πολίτες, 

επιχειρήσεις και δημόσιους φορείς και αναμένεται 

να ενισχύσει την εσωτερική αγορά και τις 

επενδύσεις στις ΤΠΕ, να ενθαρρύνει την 

καινοτομία και να προωθήσει την Κοινωνία της 

Πληροφορίας, με αποτελεσματικές δημόσιες 

υπηρεσίες που θα βελτιώσουν την ποιότητα ζωής.  

Για την καλύτερη αξιοποίηση της κοινοτικής 

χρηματοδότησης, το πρόγραμμα προσανατολίζει 

τις δράσεις του σε ορισμένες θεματικές και 

στόχους βάσει των ακόλουθων κριτηρίων: 

 Τις προτεραιότητες της ΕΕ (Ψηφιακή 

Ατζέντα για την Ευρώπη). 

 Τη βελτίωση της καινοτομικής δυνατότητας 

της ΕΕ και των δυνατοτήτων ανοίγματος 

της ευρωπαϊκής αγοράς προϊόντων και  

 

http://ec.europa.eu/information_society/activities/ict_psp/participating/calls/call_proposals_12/index_en.htm
http://ec.europa.eu/information_society/activities/ict_psp/participating/calls/call_proposals_12/index_en.htm
http://ec.europa.eu/information_society/activities/ict_psp/participating/calls/call_proposals_12/index_en.htm
http://www.wtmnews.gr/espa-07/5890-5η-Πρόσκληση-Υποβολής-Προτάσεων-του-Προγράμματος-Υποστήριξης-Πολιτικών-για-Τεχνολογίες-Επικοινωνίας.html
http://www.wtmnews.gr/espa-07/5890-5η-Πρόσκληση-Υποβολής-Προτάσεων-του-Προγράμματος-Υποστήριξης-Πολιτικών-για-Τεχνολογίες-Επικοινωνίας.html
http://www.wtmnews.gr/espa-07/5890-5η-Πρόσκληση-Υποβολής-Προτάσεων-του-Προγράμματος-Υποστήριξης-Πολιτικών-για-Τεχνολογίες-Επικοινωνίας.html
http://www.wtmnews.gr/espa-07/5890-5η-Πρόσκληση-Υποβολής-Προτάσεων-του-Προγράμματος-Υποστήριξης-Πολιτικών-για-Τεχνολογίες-Επικοινωνίας.html
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5. Ευρωπαϊκά Βραβεία Προώθησης 

Επιχειρηματικότητας 2012 

Η Επιτροπή προκήρυξε πρόσφατα (8 Μαρτίου τ.ε.) 

τον διαγωνισμό για τα Ευρωπαϊκά Βραβεία Προώ-

θησης της Επιχειρηματικότητας 2012. Στον δια-

γωνισμό αυτό βραβεύονται δημόσιοι φορείς και 

συμπράξεις δημόσιου-ιδιωτικού τομέα που σημεί-

ωσαν επιτυχία στην προώθηση των επιχειρήσεων 

και της επιχειρηματικότητας. Ένα από τα θέματα 

του διαγωνισμού για το 2012 είναι η χρηματο-

δότηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) για 

τους επιχειρηματίες που σκοπεύουν να επεκτεί-

νουν τις επιχειρήσεις τους και να αποκτήσουν 

πρόσβαση σε νέες αγορές. Με δεδομένη την τρέ-

χουσα οικονομική κατάσταση, αναγνωρίζεται ότι 

οι ΜΜΕ συμβάλλουν στην ανάπτυξη και ότι οι δυ-

νατότητές τους για δημιουργία θέσεων εργασίας 

είναι εντυπωσιακές. Οι ΜΜΕ παρέχουν το 85% του 

συνόλου των νέων θέσεων εργασίας στην ΕΕ. Οι 

δημόσιες αρχές υποστηρίζουν τις ΜΜΕ με πολυ-

άριθμες πρωτοβουλίες. Μια κριτική επιτροπή 

εμπειρογνωμόνων θα επιλέξει το μέτρο με το με-

γαλύτερο αντίκτυπο και θα του απονείμει το βρα-

βείο στο πλαίσιο της συνέλευσης των ΜΜΕ για το 

2012, που θα πραγματοποιηθεί το Νοέμβριο στην 

Κύπρο. 

Οι κατηγορίες Βραβείων στις οποίες μπορείτε να 

συμμετάσχετε, είναι οι εξής: 

 

 Προώθηση Επιχειρηματικότητας 

 Επένδυση στις Δεξιότητες 

 Βελτίωση του Επιχειρηματικού Περιβάλ-

λοντος 

 

 

 

 Υποστήριξη στη διεθνοποίηση της επιχεί-

ρησης 

 Βραβείο Υπεύθυνης και Συνολικής Επιχειρη-

ματικότητας 

 

Περιφέρειες, δήμοι ή συμπράξεις δημόσιου και ιδι-

ωτικού τομέα που έχουν συμβάλλει στην ενίσχυση 

της τοπικής/περιφερειακής οικονομίας και την 

προώθηση της επιχειρηματικότητας, καλούνται να 

καταθέσουν τις προτάσεις τους στη Γενική 

Γραμματεία Βιομηχανίας.  

 

Η διαδικασία επιλογής πραγματοποιείται σε δύο 

στάδια:  

 

1ο στάδιο (εθνικό): επιλογή από Επιτροπή που 

ορίζεται από τον Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνισ-

τικότητας & Ναυτιλίας των προτάσεων που θα 

προκριθούν στο ευρωπαϊκό σκέλος του 

διαγωνισμού.  

2ο στάδιο (ευρωπαϊκό): επιλογή από μια υψηλού 

επιπέδου Ευρωπαϊκή Κριτική Επιτροπή των 

καλύτερων συμμετοχών (shortlist). 

 

Προθεσμία: 18 Μαΐου 2012 

Πληροφορίες: 

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/best-

practices/european-enterprise-awards/index_el.htm 

Εθνικό σημείο επαφής: 

Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και 

Ναυτιλίας (ΕΥΔ&ΠΛΑΠ) 

Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας 

Δ/νση Διεθνών Βιομηχανικών Σχέσεων 

Υπόψιν κκ. Λήδα Σανιώτη και Όλγα Νικολοπούλου  

Τηλ: 210 6969 174/210 6969739 

 

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/best-practices/european-enterprise-awards/index_el.htm
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6. Ευρωμεσογειακό Πρόγραμμα Δράσης 

για τη Νεολαία (EURO-MED YOUTH IV) 

 

Το Ευρωμεσογειακό Πρόγραμμα για τη Νεολαία 

συνιστά έναν από τους πυλώνες του έργου της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη νεολαία στις χώρες 

του τρίτου κόσμου. Πρόκειται για ένα από τα 

περιφερειακά προγράμματα του τρίτου κεφαλαίου 

της Διαδικασίας της Βαρκελώνης, το οποίο αποσ-

κοπεί στην ανάπτυξη της ανεπίσημης εκπαίδευ-

σης και του διαπολιτισμικού διαλόγου στα ευρω-

μεσογειακά κράτη–εταίρους. Το πρόγραμμα δημι-

ουργήθηκε το 1999 και μπορεί να θεωρηθεί προ-

έκταση του Προγράμματος Νεολαίας της Ευρω-

παϊκής Επιτροπής στην περιοχή αυτή. Το εν λόγω 

Πρόγραμμα υλοποιείται μέσω ειδικών διαρθρω-

μένων δομών που καλούνται Ευρωμεσογειακές 

Μονάδες Νεολαίας (EMYU), και εδρεύουν στις Χώ-

ρες Εταίρους της Μεσογείου (Αλγερία, Αίγυπτος, 

Ισραήλ, Ιορδανία, Λίβανος, Μαρόκο, Παλαιστινι-

ακή Αρχή και Τυνησία).  

 

Οι δράσεις του προγράμματος αφορούν: 

 Ευρωμεσογειακές ανταλλαγές Νέων 

 Ευρωμεσογειακή Υπηρεσία Εθελοντών 

 Ευρωμεσογειακή δικτύωση και κατάρτιση 

Νέων 

Δικαίωμα υποβολής αιτήσεων έχουν νομικά πρό-

σωπα, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα (ΜΚΟ, τοπι-

κές αρχές και οργανώσεις που εμπλέκονται σε θέ-

ματα νεολαίας και άτυπες μορφές εκπαίδευσης) 

και εδρεύουν σε κάποια από τις 8 χώρες εταίρους 

της Μεσογείου. Οι αιτούντες θα πρέπει να συνερ-

γαστούν με αντίστοιχους φορείς από τα 27 κρά-

τη-μέλη της ΕΕ είτε σε διμερές είτε σε πολυμερές 

επίπεδο. 

 
 

 

 

 

Ο συνολικός προϋπολογισμός για την 4η πρόσκληση 

υποβολής προτάσεων κυμαίνεται από 53.000€ 

(Ιορδανία) μέχρι και 70.000€ (Παλαιστινιακή Αρχή).  

Οι προτάσεις σχεδίων πρέπει να πληρούν το 

κριτήριο που σχετίζεται με την ελάχιστη επιλέξιμη 

επιδότηση που πρόκειται να χορηγηθεί ανά σχέδιο: 

 

 Ελάχιστη επιλέξιμη επιδότηση για ένα 

σχέδιο: 5.000 ευρώ. 

 Μέγιστη επιλέξιμη επιδότηση για ένα σχέδιο: 

25.000 ευρώ. 

Προθεσμία: 31 Μαΐου 2012 

Πληροφορίες: 

http://www.euromedyouth.net/General-Questions 

 

7. Πρόσκληση Υποβολής Υποψηφιοτήτων 

για το Βραβείο  

«Παγκόσμιος Δήμαρχος 2012» 

 

Το Ίδρυμα ‘Δήμαρχοι των Πόλεων’ δημοσίευσε 

πρόσφατα την 6η πρόσκληση για την υποβολή υπο-

ψηφιοτήτων για το βραβείο «Παγκόσμιος Δήμαρχος 

2012». Το βραβείο απονέμεται κάθε δύο χρόνια σε  

 

εκείνο το δήμαρχο, ο οποίος βρίσκεται τουλάχιστον 

στη δεύτερη θητεία του και έχει αποδεδειγμένα ση-

μαντική συνεισφορά στην τοπική κοινότητα. Εν προ-

κειμένω, οι διοργανωτές του βραβείου αναζητούν 

εκείνους τους αιρετούς που διακρίνονται για την 

ηγεσία και το όραμα, τις διαχειριστικές τους ικανό-

τητες, την αξιοπρέπεια, την κοινωνική ευαισθησία 

και την ικανότητά τους να παρέχουν ασφάλεια 

στους δημότες τους, σεβασμό στο περιβάλλον και 

αλληλεγγύη μεταξύ κοινοτήτων από διαφορετικό 

πολιτιστικό, εθνοτικό και κοινωνικό υπόβαθρο.  

 

Προθεσμία: Μέσα Μαΐου 

Πληροφορίες: 

 http://www.worldmayor.com/contest_2012/word-

mayor-nominations-2012.html 
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Εργαστήρι 1:  

α) "Νέοι και Φύση": δράσεις που αποσκοπούν στην 

ευαισθητοποίηση του πολίτη και ιδιαίτερα των 

νέων ανθρώπων για την προστασία του περιβάλ-

λοντος. 

β) "Ανάπτυξη της σχέσης των νέων με τη φύση 

εντός του αστικού περιβάλλοντος": τα μικρά πάρ-

κα και οι νησίδες πρασίνου αποτελούν ιδανικούς 

τόπους για την προστασία και τη διατήρηση της 

βιοποικιλότητας μέσα στο αστικό τοπίο.  

Εργαστήρι 2:  

α) "Κοινωνική ενσωμάτωση νέων και παιδιών"  

β) "Οι νέοι συνομιλούν με νεότερους – Δράσεις 

από νέους για το παιδί": παρουσιάστηκαν οι 

δυνατότητες που έχουν οι νέοι να αναπτύξουν 

δράσεις και δημιουργικές πρωτοβουλίες για τα 

παιδιά, ενώ έγινε ευρύτερη αναφορά στο ρόλο 

και το πεδίο δράσης των ΜΚΟ της Θεσσαλονίκης 

που ασχολούνται με το παιδί ή με θέματα περι-

βαλλοντικής και κοινωνικής ευαισθητοποίησης 

και στο πώς μπορούν να συμμετέχουν ουσιαστικά 

και διαδραστικά οι νέοι εθελοντές. 

Οι εργασίες της 3ης συνάντησης του Ευρωπαϊκού 

Προγράμματος ΕΝSΑ-Υ, ολοκληρώθηκαν με επισ-

κέψεις μελέτης των συνέδρων στο Παιδικό Χωριό 

SOS του Φιλύρου, στο Βαφοπούλειο Πνευματικό 

Κέντρο και στις εγκαταστάσεις της ΧΑΝΘ, 

προκειμένου να μελετηθούν οι δομές και η 

λειτουργία τους που αφορούν στους νέους και 

στις δράσεις τους. 

 

 

Πληροφορίες: 

 Ευρωπαϊκά Προγράμματα 

και Πρωτοβουλίες 
 

Ενδεικτικές δράσεις ελληνικών ΟΤΑ 

1. Δήμος Θεσσαλονίκης:  

«Ευρωπαϊκό Δίκτυο Κοινωνικών Αρχών 

για τη Νεολαία» 

(Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα ‘Νεολαία σε 

Δράση’) 

 

Ολοκληρώθηκαν πρόσφατα στο δημαρχείο της 

Θεσσαλονίκης οι εργασίες της 3ης συνάντησης 

του σχεδίου ΕΝSΑ-Υ (Ευρωπαϊκό Δίκτυο Κοινωνι-

κών Αρχών για τη Νεολαία), στο πλαίσιο του ευ-

ρωπαϊκού προγράμματος ‘Νεολαία σε Δράση’. 

Στη διοργάνωση συμμετείχαν περισσότεροι από 

50 εκπρόσωποι μη κυβερνητικών οργανώσεων 

από Ελλάδα, Ισπανία (Βαλένθια, Μαδρίτη), Ιταλία 

(Βενετία) και Βέλγιο (Βρυξέλλες). Σκοπός της 

συνάντησης ήταν να υποστηρίξει την ευρωπαϊκή 

κοινωνική συμμετοχή των νέων, να προάγει την 

αλληλεγγύη και την ανοχή και να ενδυναμώσει 

την κοινωνική συνοχή στην Ε.Ε., ενισχύοντας την 

αμοιβαία κατανόηση μεταξύ των νέων από δια-

φορετικές χώρες. Το πρόγραμμα επιδιώκει επί-

σης να αναπτύξει την ποιότητα των υποστηρικ-

τικών συστημάτων για δράσεις νεολαίας και να 

ενισχύσει τις δυνατότητες των οργανισμών για 

την προώθηση της ευρωπαϊκής συνεργασίας. 

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης αναπτύχθηκαν 

δύο εργαστήρια με δύο θεματικές το καθένα: 
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2. Δήμος Ρόδου: «Προώθηση καλών 

πρακτικών γα την ανάπτυξη 

ενεργειακά αποδοτικής συμπεριφοράς 

των καταναλωτών σε Ευρωπαϊκά 

νησιά» (PROMISE)   

(Πρόγραμμα-Πλαίσιο για την 

Καινοτομία και την 

Ανταγωνιστικότητα (CIP): Ευφυής 

Ενέργεια - Ευρώπη) 

 

Το έργο PROMISE στοχεύει να προάγει την εξοικο-

νόμηση ενέργειας και την ευαισθητοποίηση των 

νοικοκυριών που βρίσκονται σε ορισμένα από τα 

πιο όμορφα και απομακρυσμένα νησιά της Ευρώ-

πης. Σχεδιάστηκε με βάση το γεγονός ότι η χρήση 

οικιακής ενέργειας παραμένει ως επί το πλείστον 

αθέατη στο χρήστη ενώ παράλληλα αυξάνεται με 

ταχείς ρυθμούς λόγω μεγαλύτερων διαστάσεων  

 

  

 

των κατοικιών, νέων υπηρεσιών και πρόσθετων 

οικιακών συσκευών. Μέσω ανταλλαγής πληροφο-

ριών και εμπειρίας, ενεργειακοί οργανισμοί από 

το νησί Σάμσο της Δανίας, την Ισλανδία, τη Ρόδο 

(Ενεργειακό Γραφείο Αιγαίου) και την ισπανική 

νήσο Τενερίφη εργάζονται για την προαγωγή 

δοκιμασμένων μεθόδων μείωσης της ενεργειακής 

κατανάλωσης των νοικοκυριών. Η μεταβίβαση 

γνώσεων και η ανταλλαγή εμπειριών θα επιτευχ-

θεί μέσω εργαστηρίων ανάπτυξης δυναμικού, 

καθώς και μέσω εξατομικευμένων εκστρατειών 

ευαισθητοποίησης στην Ισλανδία, τη Ρόδο και την 

Τενερίφη, με επικεφαλής το Σάμσο που αποτελεί 

επιτυχημένο υπόδειγμα ενεργειακής αυτάρκειας.  
 

  

Στην πορεία, το PROMISE θα συμπεριλάβει και 

άλλα ευρωπαϊκά νησιά ώστε να προωθηθούν 

οι βέλτιστες πρακτικές για την ενεργειακή 

απόδοση, η διαφοροποίηση και η τεχνογνωσία.  

 

Στόχος του PROMISE είναι να εμφυσήσει στα 

νοικοκυριά των κατοικημένων νησιών μια 

ενεργειακά αποδοτική συμπεριφορά, με τους 

εξής τρόπους:  

 

 ανταλλαγή μεταξύ νήσων-εταίρων των 

ορθών πρακτικών, που εφαρμόστηκαν 

κυρίως στο Σάμσο, για την επιτυχή 

θέσπιση και υλοποίηση προγραμμάτων 

ενεργειακής απόδοσης˙ 

 διεξαγωγή εργαστηρίων και πραγματο-

ποίηση τοπικών εκστρατειών ευαισθη-

τοποίησης στις νήσους-στόχους, δηλα-

δή την Ισλανδία, τη Ρόδο και την Τενε-

ρίφη, με σκοπό την ενθάρρυνση των 

νοικοκυριών να υιοθετήσουν ενεργειακά 

αποδοτική συμπεριφορά, τόσο στις 

αγοραστικές τους συνήθειες όσο και 

στη χρήση του εξοπλισμού ενεργειακής 

κατανάλωσης˙  

 παροχή πληροφοριών στους τοπικούς 

σχεδιαστές πολιτικής ώστε να λαμβά-

νεται υπ’ όψιν η ενεργειακά αποδοτική 

συμπεριφορά των καταναλωτών στα 

τοπικά σχέδια ενεργειακής δράσης˙ 

 διάδοση των αποτελεσμάτων του έργου 

σε ευρύ φάσμα ευρωπαϊκών νήσων. 
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Εκδηλώσεις 
Συνέδρια (Διεθνή και Ευρωπαϊκά) 

 

Αειφόρος Ανάπτυξη και Υπεύθυνη 

Επένδυση 

 (Βαντούζ, 2-4 Μαΐου 2012) 

Η ετήσια Σύνοδος του Λίχτενστάιν προσφέρει μια 

πρακτική ερευνητική πλατφόρμα και πεδίο 

πρακτικών για την αειφόρο ανάπτυξη και την 

υπεύθυνη επένδυση. Βασικές θεματικές της Συνόδου 

 

είναι, μεταξύ άλλων, η εξέταση των οικονομικά 

βιώσιμων αστικών συστημάτων και κτιρίων, οι 

ανανεώσιμες πόλεις, αρχιτεκτονική, ιδιοκτησία και 

υποδομές κ.α. 

Πληροφορίες: 

http://www.uni.li/li-congress  

 

Διεθνές Φόρουμ Μεταφορών 

 (Λειψία, 2-4 Μαΐου 2012) 

 

Το ετήσιο διεθνές φόρουμ για τις μεταφορές είναι 

το παγκόσμιο σημείο συνάντησης για συζητήσεις 

σχετικά με το μέλλον των μέσων μεταφορών. 

Υπουργοί από περισσότερες από 50 χώρες 

παγκοσμίως συναντούν εκπροσώπους της βιομη- 

 

 

  

χανίας, της κοινωνίας πολιτών, του ακαδημαϊ-

κού και ερευνητικού τομέα καθώς και τοπικών 

και περιφερειακών αρχών με σκοπό τη διερεύ-

νηση των τάσεων που διαμορφώνουν τις προ-

οπτικές του συγκεκριμένου τομέα. 

 

Πληροφορίες: 

http://www.internationaltransportforum.org/2012/

index.html  

 

Έξυπνη Ενέργεια και Αειφόρες ΤΠΕ 

 (Βρυξέλλες, 3-4 Μαΐου 2012) 

 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διοργανώνει συνέδριο 

για τις αειφόρες Τεχνολογίες Πληροφορίας και 

Επικοινωνιών (ΤΠΕ) και τις έξυπνες πόλεις. Το  

 

διήμερο συνέδριο θα εξετάσει τις προκλήσεις 

που προκύπτουν από την εφαρμογή έξυπνων 

ηλεκτρικών δικτύων, τους τρόπους με τους 

οποίους οι αειφόρες ΤΠΕ μπορούν να κάνουν τις 

πόλεις περισσότερο πράσινες μέσω ανταλλαγές 

πρακτικών. 

Πληροφορίες: 

http://ec.europa.eu/information_society/newsroo
m/cf/itemdetail.cfm?item_id=7845 
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Καινοτομία για την Αειφόρο Παραγωγή 

 (Μπρυζ, 6-9 Μαΐου 2012) 

 

Ο σχεδιασμός νέων ενεργειακών συστημάτων, 

νέων εννοιών για τις μεταφορές και την 

κινητικότητα, αειφόρων βιομηχανικών 

διαδικασιών για τα υλικά και τα χημικά 

  
 

προϊόντα και των νέων αστικών και αγροτικών 

σχεδίων που βασίζονται στις αρχές της 

αειφορίας αποτελούν μερικές από τις βασικές 

θεματικές διεθνούς συνεδρίου που διοργανώνει 

το φλαμανδικό ινστιτούτο  για την τεχνολογική 

έρευνα. 

Πληροφορίες: 

https://www.i-

sup2012.org/home/Pages/home.aspx 

 

Ενεργειακά Συστήματα σε Τοπικό 

Επίπεδο 

 (Λονδίνο, 8 Μαΐου 2012) 

 

Με αφορμή την υλοποίηση του σχεδίου CLUES 

που υλοποιείται από τη σύμπραξη έξι βρετανι-

κών πανεπιστημίων, διοργανώνεται συνέδριο 

στο πλαίσιο του οποίου θα παρουσιαστούν 

 

 
 

πρακτικές από την υλοποίηση ενεργειακών 

συστημάτων σε τοπικό επίπεδο. 

 

Πληροφορίες: 

http://www.bartlett.ucl.ac.uk/planning/events/clue
s-conference-2012 

Ο Σχεδιασμός Αειφόρων Πόλεων, 

Κοινοτήτων και Γειτονιών 

 (Πόρτλαντ, 4 Μαΐου 2012) 

 

Ο σχεδιασμός των πόλεων και των γειτονιών 

αποτελεί ύψιστη προτεραιότητα για την 

αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και της  

 

 

ποιότητας ζωής. Τα πρόσφατα μοντέλα σχεδιασ-

μού παρέχουν περαιτέρω έμπνευση για τη μετα-

μόρφωση των κοινοτήτων. Σε αυτό το πλαίσιο, 

εκτός από συζητήσεις, το συνέδριο που διοργα-

νώνει το Πανεπιστήμιο του Όρεγκον θα παρέχει 

μια πλατφόρμα παρουσίασης αειφόρων καινοτο-

μιών στον τομέα του σχεδιασμού.  

 

Πληροφορίες: 

http://sustain.uoregon.edu/workshops/course_desc.

php?CourseKey=633659  

 

2η Διεθνής Σύνοδος για Περιβαλλοντικά 

ζητήματα και πολιτικές 

 (Τραπεζούντα, 4-6 Μαΐου 2012) 

 

Σκοπός της διεθνούς συνόδου για το περιβάλλον 

είναι η σύγκριση αστικών και περιβαλλοντικών 

ζητημάτων και πολιτικών από διαφορετικές 

χώρες. 

 

 

Πληροφορίες: 

http://city.ktu.edu.tr/general.html 
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Διαχείριση της Κινητικότητας 

 (Καλιφόρνια, 9-10 Μαΐου 2012) 

 

Η αμερικανική ένωση δημόσιων μεταφορών 

διοργανώνει συνέδριο για τη μέτρηση της απόδο- 

 

 

σης, το σχηματισμό συμπράξεων με διαφορετικές 

οργανώσεις, τις τεχνολογίες επικοινωνίας και 

πληροφορίας στον τομέα των μεταφορών. 

 

Πληροφορίες: 

http://www.apta.com/mc/mobility/Pages 

/default.aspx 

 

Ενεργειακές Πόλεις 

 (Γκιμαράες, 9-11 Μαΐου 2012) 

 

Η πορτογαλική πόλη Γκιμαράες, η Πολιτιστική 

Πρωτεύουσα της Ευρώπης για το 2012, φιλοξενεί 

 

  

την ετήσια συνάντηση των ενεργειακών πόλεων, 

ένα μήνα πριν το Συνέδριο για την Αειφόρο Ανάπ-

τυξη των Ηνωμένων Εθνών (RIO+20). Στην εν λόγω 

 

 

συνάντηση, οι συμμετέχοντες θα προσπαθήσουν 

να απαντήσουν στα εξής ζητήματα: στους πολι- 

τιστικούς παράγοντες που καθορίζουν τον 

τρόπο και τους λόγους χρήσης και διαχείρισης 

της ενέργειας με συγκεκριμένο τρόπο˙ καθώς 

και τις εμπειρίες άλλων χωρών, περιφερειών 

και πόλεων. 

Πληροφορίες: 

http://www.energy-cities.eu/Guimaraes 

 

Δίκτυα και Αστικοί Ιστοί 

 (Λισσαβόνα, 7-12 Μαΐου 2012) 

 

Το Τεχνικό Πανεπιστήμιο της πορτογαλικής 

πρωτεύουσας διοργανώνει  διεθνές  

σεμινάριο/εργαστήριο για την μέτρηση της  

 

 
 

αστικής μορφής σε σύγχρονα ζητήματα, όπως 

στο σχεδιασμό και στη ρύθμιση μιας 

εκτεταμένης πόλης. Εν προκειμένω, θα 

συζητηθεί η σημασία των συνδυασμένων 

ποιοτικών και ποσοτικών προσεγγίσεων για την 

έρευνα του σύγχρονου αστικού περιβάλλοντος 

και των σχεδιαστικών στρατηγικών. 

 

Πληροφορίες: 

http://www.measurb.org/en/home.html 
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Ανθεκτικές Πόλεις 2012 

 (Βόννη, 12-15 Μαΐου 2012) 

 

Μετά την επιτυχημένη διοργάνωση το 2010 και το 

2011 των πρώτων δύο παγκόσμιων συνεδρίων, η 

παγκόσμια σύμπραξη των Ανθεκτικών Πόλεων 

 

 
 

προσκαλεί τις τοπικές αρχές για να συζητηθούν 

θέματα σχετικά με την ανθεκτικότητα των 

αστικών ιστών και την κλιματική αλλαγή. 

Πληροφορίες: 

http://resilient-cities.iclei.org/bonn2012/about-

the-global-forum/ 

 

Παγκόσμια Σύνοδος για το Νερό, το Κλίμα 

και την Ενέργεια 

 (Δουβλίνο, 13-18 Μαΐου 2012) 

 

Η Διεθνής Ένωση Υδάτινων Πόρων εγκαινιάζει τη 

διοργάνωση παγκόσμιων συνεδρίων για τους 

υδάτινους πόρους, την κλιματική αλλαγή και την  

ενέργεια. 

  

 

Το συνέδριο θα διερευνήσει θέματα σχετικά με 

την ενσωμάτωση στην αστική ατζέντα της 

αβεβαιότητας που συνοδεύει την κλιματική 

αλλαγή. Τα έξυπνα δίκτυα αλλά και ο ρόλος της 

τεχνολογίας στην αναζήτηση λύσεων στις 

προκλήσεις του περιβάλλοντος αποτελούν 

μερικά από τα ζητήματα που θα τεθούν προς 

συζήτηση. 

 

Πληροφορίες: 

http://iwa-wcedublin.org/about/ 

 

Δίκτυα Περιφερειών και Πόλεων: 

Δημιουργώντας Έξυπνες, Βιώσιμες και 

Περιεκτικές Περιοχές 

 (Ντελφτ, 13-16 Μαΐου 2012) 

 

Η Ένωση Περιφερειακών Σπουδών διοργανώνει  

το ετήσιο συνέδριό της στο ολλανδικό 

Πανεπιστήμιο Τεχνολογίας του Ντελφτ με θέμα 

τα δίκτυα των περιφερειών και των πόλεων 

 

 

και την εν γένει ευέλικτη μορφή διακυβέρνησης 

που προκύπτει γύρω από τις παραδοσιακές 

μορφές διοίκησης. 

 

Πληροφορίες: 

http://www.regionalstudies.org/events/2012/eurc
onf-may/cfp.pdf 

http://www.regionalstudies.org/
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Αναμιγνύοντας την  Πόλη: Προς την 

Αειφορία και την Ανθεκτικότητα 

 (Σβέχατ, 14-16 Μαΐου 2012) 

 

Το 17ο διεθνές συνέδριο για τον αστικό σχεδιασμό 

και την περιφερειακή ανάπτυξη στην κοινωνία της 

πληροφορίας θα εξετάσει τρόπους με τους οποί- 

 

 
 

ους η ανάμιξη εκείνων των στοιχείων που 

συνιστούν τις σύγχρονες πόλεις μπορεί να 

οδηγήσει σε απαντήσεις στις προκλήσεις που 

θέτουν η οικονομική κρίση και οι δημογραφικές 

αλλαγές. 

Πληροφορίες: 

http://www.corp.at/ 

 

Σύνοδος Νέων Πόλεων 

 (Παρίσι, 14-16 Μαΐου 2012) 

 

Το Ίδρυμα των Νέων Πόλεων, ένας ελβετικός μη 

κερδοσκοπικός οργανισμός, διοργανώνει το 

πρώτο συνέδριό του, το οποίο θα υπογραμμίσει 

 

 
 

 
 

το ζήτημα της αστικοποίησης σε γοργά 

αναπτυσσόμενες οικονομίες σε Ασία, Μέση 

Ανατολή και Λατινική Αμερική. 

 

Πληροφορίες: 

http://www.newcitiessummit2012.org/ 

 

Σχεδιασμός και Γήρανση 

 (Πόρτο, 18 Μαΐου 2012) 

 

Απόλυτα εναρμονισμένο με τους στόχους του 

Ευρωπαϊκού Έτους για την Ενεργό Γήρανση και τη 

 

 
 

Διαγενεακή Αλληλεγγύη, το πορτογαλικό 

ερευνητικό κέντρο  για το έδαφος, τις μεταφορές 

και το περιβάλλον διοργανώνει συνέδριο με θέμα 

τη σημασία του σχεδιασμού για την τρίτη ηλικία. 

 

Πληροφορίες: 

http://citta-conference.fe.up.pt/ 
 

Υγιείς Περιεκτικές Κοινότητες 

 (Πόρτλαντ, 20-24 Μαΐου 2012) 

 

Το 49ο ετήσιο συνέδριο του διεθνούς κινήματος  

 

 

http://www.newcitiessummit2012.org/
http://www.livablecities.org/
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να γίνουν οι πόλεις βιώσιμες επικεντρώνει το 

θεματικό ενδιαφέρον του στη φυσική και 

κοινωνική ευημερία των κατοίκων των 

σύγχρονων πόλεων.  

 

Πληροφορίες: 

http://www.livablecities.org/conferences/49th-

conference-portland 

 

2ο Ετήσιο Φόρουμ για τη Διαχείριση 

Στερεών Αποβλήτων 

 (Άμστερνταμ, 22-24 Μαΐου 2012) 

 

Η ευρωπαϊκή πολιτική για τη διαχείριση στερεών 

αποβλήτων αλλά και η παρουσίαση πρακτικών 

  

 

  

δήμων στον τομέα της διαχείρισης των 

απορριμμάτων αποτελούν μερικές από τις 

θεματικές ενότητες του εν λόγω συνεδρίου. 

 

Πληροφορίες: 

http://energy.flemingeurope.com/solid-waste-

management/ 

 

Πάρκα πέρα από Σύνορα 

(Αδελαΐδα, 22-24 Μαΐου 2012) 

 

Το 5ο διεθνές συνέδριο για τη διαχείριση των  

  

 

 

πάρκων  και την ηγεσία που διοργανώνεται από 

το αυστραλιανό Υπουργείο Περιβάλλοντος και 

Φυσικών Πόρων επιδιώκει να καταστήσει τα 

μέλη των τοπικών κοινωνιών συμμέτοχους στη 

διαχείριση του φυσικού περιβάλλοντος.  

 

Πληροφορίες: 

http://parks.asnevents.com.au/ 

 

Ενεργά Αποδοτικές Πόλεις-Περιφέρειες 

 (Κέιμπριτζ, 24-26 Μαΐου 2012) 

 

Το τμήμα Αρχιτεκτονικής του Πανεπιστημίου του 

Κέιμπριτζ διοργανώνει το 2ο ετήσιο συμπόσιο 

για την εφαρμογή μοντέλων αστικής προσομοί-

ωσης με σκοπό να διερευνήσεις την πολύπλοκη 

  

 

 

δυναμική των αλλαγών που επέρχονται στις 

πόλεις-περιφέρειες. 

Πληροφορίες: 

    http://www.crassh.cam.ac.uk/events/1713/ 

 

 



Ευρωπαϊκά Θέματα 
 

  Κοινό Στρατηγικό Πλαίσιο:  

Το προγραμματικό εργαλείο για τα 

διαρθρωτικά ταμεία 

 

Μετά τις προτάσεις της πολιτικής συνοχής της  

6ης Οκτωβρίου 2011 και για να βοηθήσει τα Κρά- 

τη Μέλη να προετοιμαστούν για την επόμενη 

προγραμματική περίοδο, η Επιτροπή παρουσία- 

σε στις 14 Μαρτίου 2012 το «Κοινό Στρατηγικό 

Πλαίσιο» (ΚΣΠ).  

 

Το Κοινό Στρατηγικό Πλαίσιο έχει ως στόχο να 

συμβάλει στον καθορισμό στρατηγικής κατεύθυν- 

σης για την επόμενη δημοσιονομική προγραμμα- 

τική περίοδο 2014-2020 στα Κράτη Μέλη και τις 

περιφέρειές τους. Αυτό θα επιτρέψει έναν πολύ 

καλύτερο συνδυασμό των διαφόρων ταμείων που θα 

μεγιστοποιήσει τον αντίκτυπο των επενδύσεων  

της Ε.Ε. Οι εθνικές και περιφερειακές αρχές θα 

χρησιμοποιήσουν αυτό το πλαίσιο ως βάση για  

να διαμορφώσουν το προσχέδιο των δικών τους 

«συμβάσεων εταιρικής σχέσης» με την Επιτροπή, 

δεσμευόμενοι να επιτύχουν τους στόχους ανάπ- 

τυξης και θέσεων εργασίας της Ευρώπης για το  

2020. 

 

Το Πλαίσιο αυτό αντικαθιστά τις υφιστάμενες 

στρατηγικές κατευθυντήριες γραμμές για την 

πολιτική συνοχής, την πολιτική αγροτικής ανάπ- 

τυξης και για την αλιευτική και θαλάσσια πολιτι- 

κή και παρέχει μια μοναδική βάση καθοδήγησης  

για τα πέντε μελλοντικά Ταμεία (Ευρωπαϊκό Τα- 

μείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, Ευρωπαϊκό Κοι- 
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νωνικό Ταμείο, Ταμείο Συνοχής, Ευρωπαϊκό Γεωρ- 

γικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Ευρωπαϊκό 

Ταμείο Θαλάσσιας και Αλιευτικής Πολιτικής), 

ενισχύοντας την ολοκλήρωση των πολιτικών της  

Ε.Ε. και εξασφαλίζοντας καλύτερα αποτελέσμα- 

τα για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις. 

 

Το Κοινό Στρατηγικό Πλαίσιο θα εγκριθεί στην  

τελική του μορφή μόνο μετά την σύμφωνη γνώμη του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου για τη 

δέσμη νομοθετικών μέτρων που προτάθηκαν στις 6 

Οκτωβρίου 2011 και αφορούν τα Ταμεία Πολιτι- 

κής Συνοχής για το επόμενο πολυετές δημοσιονο- 

μικό πλαίσιο. 

Πληροφορίες: 

http://ec.europa.eu/regional_policy/what/future/in

dex_en.cfm 

Βραβεία Europa Nostra 2012 

Οι νικητές του βραβείου πολιτιστικής 

κληρονομιάς της Ευρωπαϊκής Ένωσης/Europa 

Nostra για το 2012 ανακοινώθηκαν στις 21 

Μαρτίου τ.ε. από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και 

την Europa Nostra.  

 
 

Από τα 28 σχέδια που βραβεύτηκαν, τα έξι θα 

χαρακτηρισθούν ως τα σημαντικότερα 

επιτεύγματα πολιτιστικής   κληρονομιάς του 

2012 (grand prix) και καθένας από τους έξι 

νικητές θα λάβει 10. 000 ευρώ. Τα βραβεία 

χωρίζονται σε τέσσερις κατηγορίες- συντήρηση, 

έρευνα, ειδικές υπηρεσίες και εκπαίδευση, 

κατάρτιση και ευαισθητοποίηση. Για κάθε 

κατηγορία υπάρχει ειδική κριτική επιτροπή που 

αποτελείται από ανεξάρτητους  
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εμπειρογνώμονες από ολόκληρη την Ευρώπη. 

Όλοι οι νικητές θα λάβουν αναμνηστική πλάκα ή 

έπαθλο. Οι 28 νικητές του βραβείου πολιτιστικής 

κληρονομιάς της ΕΕ Europa Nostra για το 2012, 

επιλέχθηκαν μεταξύ 226 σχεδίων από 31 χώρες. 

Στην κατηγορία "Συντήρηση", βραβεύτηκαν, 

μεταξύ άλλων, από ελληνικής πλευράς, το σχέ-

διο της Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ΕΜΠ 

της Αθήνας για το "Κτίριο Αβέρωφ", οι "Ανεμό- 

 

 
 

μυλοι της Ιεράς Μονής Αγίου Ιωάννου Θεολόγου" 

στην Πάτμο και η "Αρχαία Ακρόπολη Αγίου  

Ανδρέα" στη Σίφνο. Επιπλέον, στην κατηγορία 

"Ειδικές υπηρεσίες", βραβεύτηκε το Πολιτιστικό 

Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς.  
 

Τα βραβεία θα απονεμηθούν την 1η Ιουνίου κατά 

τη διάρκεια τελετής στο Μοναστήρι Jerónimos 

της Λισαβόνας.   

 

Πληροφορίες: 

http://www.europanostra.org/news/213/ 

 

Η πρόταση 6 πόλεων της Δανίας για την 

ανεργία των νέων 

 

Ακολουθώντας το παράδειγμα του δικτύου Πό-

λεις για Ενεργό Ένταξη του μεγαλύτερου δικτύου 

ευρωπαϊκών πόλεων EUROCITIES, το Ρότερνταμ 

μαζί με άλλες πέντε μεγάλες πόλεις της Δανίας 

(Άαλμποργκ, Άαρχους,  Οντένσε, Έσμπεργκ και 

Ράντερς) συνέταξαν ένα κείμενο προτάσεων, ένα 

χάρτη για την αντιμετώπιση της ανεργίας των 

νέων. Όπως και στην υπόλοιπη Ευρώπη, η 

ανεργία στη Δανία ανέρχεται στο 7,6% (2010), 

ενώ για τις ηλικίες 15-24 ετών το ποσοστό 
  

 

 

φθάνει στο 14,3%. Οι βασικές προτάσεις των εν 

λόγω τοπικών αρχών μπορούν να συνοψιστούν 

στα εξής: 

 

 Μεταρρύθμιση του συστήματος της 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. 

 Παροχή ευκαιριών σε νέους χωρίς 

προσόντα. 

 Υποστήριξη αποφοίτων πανεπιστημια-

κών ιδρυμάτων ώστε σε πολύ σύντομο 

διάστημα να ενταχθούν στο εργατικό 

δυναμικό της χώρας. 

 

Πληροφορίες: 

http://nws.eurocities.eu/MediaShell/media/toward
s%20the%20future_final.pdf 
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Έναρξη Ισχύος του Κανονισμού για την 

Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών 
 

Τέθηκε από 1 Απριλίου τ.ε. σε ισχύ η εφαρμογή 

του Κανονισμού αριθ.211/2011 για την Ευρω-

παϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών.  

 

 

Μια Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών αποτελεί 

μια πρόσκληση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή 

για να προτείνει νομοθεσία σε τομείς όπου η ΕΕ 

έχει αρμοδιότητα να νομοθετεί. Μια πρωτοβου-

λία πολιτών πρέπει να υποστηρίζεται από 

τουλάχιστον ένα εκατομμύριο πολίτες της ΕΕ 

που θα προέρχονται από τουλάχιστον 7 από τα 

27 κράτη μέλη. Σε καθένα από τα 7 κράτη μέλη 

απαιτείται ένας ελάχιστος αριθμός υπογρα-

φόντων. Μια πρωτοβουλία πολιτών είναι δυνατή 

σε οποιονδήποτε τομέα όπου η Επιτροπή έχει 

την εξουσία να προτείνει νομοθεσία, π.χ. 

περιβάλλον, γεωργία, μεταφορές και δημόσια 

υγεία. Για να ξεκινήσουν μια πρωτοβουλία 

πολιτών, οι πολίτες πρέπει να συγκροτήσουν 

μια "επιτροπή πολιτών" αποτελούμενη από 

τουλάχιστον 7 πολίτες της ΕΕ που κατοικούν σε 

τουλάχιστον 7 διαφορετικά κράτη μέλη. Τα μέλη 

της επιτροπής πολιτών πρέπει να είναι πολίτες 

της ΕΕ σε ηλικία που τους παρέχει δικαίωμα 

ψήφου στις εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινο-

βουλίου (18 ετών, με εξαίρεση την Αυστρία όπου 

το όριο ηλικίας είναι 16 ετών). 

Πληροφορίες: 

http://ec.europa.eu/citizens-
initiative/public/basic-facts 

Οι Τοπικές Αρχές βασική συνιστώσα για 

την αντιμετώπιση της οικονομικής 

κρίσης 

 

Το Συμβούλιο της Ευρώπης σε συνεργασία με το 

Συμβούλιο των Ευρωπαϊκών Δήμων και 

Περιφερειών (CEMR) δημοσίευσε πρόσφατα (21 

Μαρτίου τ.ε.) έναν οδηγό με τίτλο Οι Τοπικές 

Αρχές σε Κρίσιμες Εποχές: Πολιτικές για την 

Κρίση, την Ανάκαμψη και για ένα Βιώσιμο 

Μέλλον. Ουσιαστικά το εν λόγω έργο συνοψίζει 

 

 

τις αποφάσεις της 17ης Υπουργικής Συνόδου του 

ΣτΕ που πραγματοποιήθηκε στο Κίεβο τον 

περασμένο Νοέμβριο.  Από την αρχή της κρίσης, 

το CEMR συνεχώς υποστηρίζει ότι η παρούσα 

κατάσταση αποτελεί μια ευκαιρία για την 

Ευρώπη να προσδιορίσει ένα νέο παραγωγικό 

μοντέλο, βασισμένο στην ενδογενή ανάπτυξη 

των περιφερειών της. Εκτός από την ανάλυση 

των επιμέρους διαστάσεων της κρίσης, το 

κείμενο αναδεικνύει το σημαντικό ρόλο των 

τοπικών και περιφερειακών αρχών για την 

ανάκαμψη των οικονομιών.  

Πληροφορίες: 

http://www.ccre.org/docs/Local_Government_in_cr
itical_times.EN.pdf 
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http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/signatories
http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/signatories


για το ΕΤΠΑ) για τη χρηματοδότηση και-

νοτόμων δράσεων στις αστικές περιοχές. 

Οι καινοτόμες αστικές δράσεις θα είναι 

αστικά πιλοτικά προγράμματα, σχέδια 

επίδειξης και συναφείς μελέτες ευρω-

παϊκού ενδιαφέροντος. 

 Πλατφόρμα αστικής ανάπτυξης: Με βάση 

καταλόγους πόλεων που έχουν προταθεί 

από τα κράτη μέλη, θα δημιουργηθεί μια 

πλατφόρμα με σκοπό την ενίσχυση του 

απευθείας διαλόγου μεταξύ των ίδιων 

των πόλεων και μεταξύ των πόλεων και 

της Επιτροπής. 

 

Τα βασικότερα παραδείγματα βασικών έργων 

που παρουσιάστηκαν στη διάρκεια του φόρουμ 

αφορούσαν τις εξής δράσεις: 

(α) Αναζωογόνηση μιας παραμελημένης συνοι-

κίας της Βουδαπέστης στο διαμέρισμα 

Józsefváros 

 

 

Το πρόγραμμα «Συνοικία Magdolna IΙ» σηματο-

δοτεί το δεύτερο στάδιο ενός ολοκληρωμένου 

κοινωνικού προγράμματος αστικής ανάπλασης 

με τη στήριξη της ΕΕ και στόχο την αναγέννηση 

της συνοικίας Magdolna στη Βουδαπέστη. 

(β) Αναμόρφωση των σιδηροδρομικών μεταφο-

ρών στην Καμπανία  

Περίπου 3,5 εκατομμύρια άτομα ζουν στο κέντρο 

και στα περίχωρα της Νάπολης, με αποτέλεσμα 

οι συχνές, βολικές και άνετες σιδηροδρομικές  
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1ο Φόρουμ για τα Αστικά Κέντρα:  

Οι Πόλεις στο επίκεντρο της 

αναπτυξιακής στρατηγικής της ΕΕ 

 

Στο πρώτο Αστικό Φόρουμ, που πραγματοποιή-

θηκε στις Βρυξέλλες στις 16 Φεβρουαρίου τ.ε., οι 

προσκεκλημένοι δήμαρχοι και εκπρόσωποι των 

πόλεων και των οργάνων της Ε.Ε. εξέτασαν τον 

τρόπο με τον οποίο θα επιτευχθούν οι στόχοι 

της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» στο πλαίσιο 

μιας δυναμικότερης προσέγγισης για την 

ανάπτυξη των αστικών περιοχών.  Πιο 

συγκεκριμένα, στη μελλοντική πολιτική 2014-

2020 για την αστική ανάπτυξη προτείνεται: 

 

 Χρηματοδότηση αποκλειστικά για την 

ολοκληρωμένη βιώσιμη αστική ανάπτυξη: 

Τουλάχιστον 5% των πόρων από το Ευρω-

παϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης 

σε κάθε κράτος μέλος θα επενδύεται σε 

συντονισμένες δράσεις που θα δημιουρ-

γούν μακροπρόθεσμη, ενεργειακά αποδο-

τική και καινοτόμο αστική ανάπτυξη. 

 Ενιαία επενδυτική στρατηγική: Τα διαρθ-

ρωτικά ταμεία θα πρέπει να στηρίζουν 

στρατηγικές που απαντούν ταυτόχρονα 

στις οικονομικές, περιβαλλοντικές, κλι-

ματικές και κοινωνικές προκλήσεις που 

αντιμετωπίζουν οι αστικές περιοχές. 

 Καινοτόμες αστικές δράσεις: Η Επιτροπή 

προτείνει τη χορήγηση ενός μέρους του 

προϋπολογισμού (το 0,2% των κονδυλίων 

 

 

http://ec.europa.eu/regional_policy/projects/stories/details_new.cfm?pay=HU&the=95&sto=2171&lan=7&region=ALL&obj=ALL&per=2&defL=EN


 

 

μεταφορές να αποτελούν πλέον προτεραιότητα 

στην Καμπανία. Το έργο «περιφερειακό σύστημα 

μετρό» απαντά σ’ αυτήν την προτεραιότητα, 

ενσωματώνοντας τη βιώσιμη κινητικότητα και 

φιλικές προς το περιβάλλον λύσεις. 

(γ) Η ολλανδική επαρχία Gelderland μειώνει τα 

αυξανόμενα επίπεδα αστικού θορύβου  

Μια ολλανδική επαρχία μειώνει τα επίπεδα 

θορύβου από την κίνηση στους δρόμους και, μ’  

αυτόν τον τρόπο, περιορίζει τις σοβαρές 

επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία και βελτιώνει 

τις συνθήκες διαβίωσης για τους κατοίκους της 

περιοχής.  

(δ) Αναβίωση γειτονιών – το πρόγραμμα REVIT 

για την αναζωογόνηση βιομηχανικών περιοχών 

της Γερμανίας, της Γαλλίας, των Κάτω Χωρών 

και του Ηνωμένου Βασιλείου. 

Χάρη στο πρόγραμμα REVIT, έξι ευρωπαϊκές πό-

λεις αντάλλαξαν εμπειρίες σχετικά με την ανα-

ζωογόνηση βιομηχανικών χώρων που αποτε- 

 

 

 

 

λούσαν μνημεία της ιστορίας των περιοχών 

τους. 

(ε) Πράσινες αστικές κατοικίες στην περιοχή 

της Βαλτικής Θάλασσας – Γερμανία, Βαλτικές 

Χώρες, Πολωνία και Λευκορωσία 

 
 

Οι κατοικίες είναι ένας από τους μεγαλύτερους 

καταναλωτές ενέργειας και μία από τις 

σημαντικότερες πηγές εκπομπών CO2. Με δε-

δομένη την κλιματική αλλαγή και καθώς οι 

ενεργειακές πηγές προσπαθούν με δυσκολία να 

ικανοποιήσουν τη ζήτηση, το πρόγραμμα 

Urb.Energy που εγκαινιάστηκε πρόσφατα 

αποβλέπει στην ενθάρρυνση της μεγαλύτερης 

χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, προσ-

φέροντας καινοτόμα χρηματοδοτικά προγράμ-

ματα για σχετικές δραστηριότητες και εισά-

γοντας πέντε στρατηγικές για ολοκληρωμένη 

αστική ανάπτυξη, συμπεριλαμβανομένων 

κατευθυντήριων γραμμών και εγχειριδίων. 

Πληροφορίες: 

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?ref

erence=IP/12/133&format=HTML&aged=0&langua

ge=EL&guiLanguage=fr 
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http://ec.europa.eu/regional_policy/projects/stories/details_new.cfm?pay=IT&the=95&sto=1727&lan=7&region=ALL&obj=ALL&per=2&defL=EN
http://ec.europa.eu/regional_policy/projects/stories/details_new.cfm?pay=IT&the=95&sto=1727&lan=7&region=ALL&obj=ALL&per=2&defL=EN
http://ec.europa.eu/regional_policy/projects/stories/details_new.cfm?pay=NL&the=95&sto=1738&lan=7&region=ALL&obj=ALL&per=2&defL=EN
http://ec.europa.eu/regional_policy/projects/stories/details_new.cfm?pay=NL&the=95&sto=1738&lan=7&region=ALL&obj=ALL&per=2&defL=EN
http://ec.europa.eu/regional_policy/projects/stories/details_new.cfm?pay=NL&the=95&sto=1518&lan=7&region=ALL&obj=ALL&per=2&defL=EN
http://ec.europa.eu/regional_policy/projects/stories/image.cfm?id=1426
http://ec.europa.eu/regional_policy/projects/stories/details_new.cfm?pay=BY&the=68&sto=1854&lan=7&region=ALL&obj=ALL&per=2&defL=EN
http://ec.europa.eu/regional_policy/projects/stories/details_new.cfm?pay=BY&the=68&sto=1854&lan=7&region=ALL&obj=ALL&per=2&defL=EN
http://ec.europa.eu/regional_policy/projects/stories/details_new.cfm?pay=BY&the=68&sto=1854&lan=7&region=ALL&obj=ALL&per=2&defL=EN
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/12/133&format=HTML&aged=0&language=EL&guiLanguage=fr
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/12/133&format=HTML&aged=0&language=EL&guiLanguage=fr
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/12/133&format=HTML&aged=0&language=EL&guiLanguage=fr


O Ευρωπαϊκός Ιστός του 21ου Αιώνα 
 

Η 5η Διάσκεψη Κορυφής των Περιφερειών και 

των Δήμων της Ευρώπης, με τίτλο "Ο ευρωπαϊ-

κός αστικός ιστός του 21ου αιώνα", διοργανώ-

θηκε από την ΕτΠ σε συνεργασία με την πόλη 

της Κοπεγχάγης και την Περιφέρεια-Πρωτευού-

σης της Δανίας στις 22-23 Μαρτίου τ.ε.  

 

Παρουσία του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινο-

βουλίου και της Πρωθυπουργού της Δανίας, οι  

300 δήμαρχοι και οι πρόεδροι περιφερειών από 

όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ ενέκριναν τη "Διακή-

ρυξη της Κοπεγχάγης" με την οποία δεσμεύονται 

να καταστήσουν τις πόλεις πιο πράσινες, πιο 

ανταγωνιστικές από οικονομική άποψη και με 

μεγαλύτερες ικανότητες κοινωνικής ενσωμά-

τωσης. Η Διακήρυξη εκφράζει την πολιτική 

βούληση των πόλεων και των περιφερειών της 

Ευρώπης να δώσουν κεντρική σημασία στη βιώ-

σιμη αστική ανάπτυξη κατά τη Διάσκεψη κορυ-

φής για τον πλανήτη "Ρίο+20" που θα πραγμα-

τοποιηθεί στις 20 - 22 Ιουνίου. Οι πόλεις και οι 

περιφέρειες κάλεσαν την Ευρωπαϊκή Ένωση να 

μοιραστεί σε παγκόσμιο επίπεδο βέλτιστες 

πρακτικές όπως το Σύμφωνο των Δημάρχων και 

οι Πράσινες Πρωτεύουσες της Ευρώπης. 

Στη "Διακήρυξη της Κοπεγχάγης" καθορίζονται 

σαφείς στόχοι για τις πόλεις της Ευρώπης: 

προσπάθειες για την επίτευξη "ουδετερότητας 

σε σχέση με το κλίμα", κοινωνική ένταξη, αύξηση 

των επενδύσεων σε ανθρώπινο κεφάλαιο, 

βελτίωση της εκπαίδευσης και της υγείας, 

υλικές υποδομές και νέες τεχνολογίες, όπως και 

για την καλύτερη ένταξη των πόλεων στο 

περιβάλλον τους.  

 

Κατά την καταληκτήρια συνεδρίαση της Διάσκε-

ψης, η Πρόεδρος της Επιτροπής των Περιφε-

ρειών (ΕτΠ) κα Mercedes Bresso υπογράμμισε το 

κεντρικό μήνυμα της Διάσκεψης: "Το μέλλον της 

Ευρώπης εξαρτάται από τις πόλεις μας. Στο 

πλαίσιο της αλλαγής του κλίματος και της 

υπερκατανάλωσης των φυσικών πόρων, οι 

πόλεις μας βρίσκονται στην πρώτη γραμμή του 

αγώνα για αειφόρο ανάπτυξη. Η ανάπτυξη αυτή 

πρέπει να επιτευχθεί μέσω πολιτικών στους 

τομείς της στέγασης, της παραγωγής ανανεώ-

σιμης ενέργειας, της μείωσης των εκπομπών 

αερίων θερμοκηπίου και της κατανάλωσης 

νερού, της καλύτερης διαχείρισης των αποβλή-

των, και των καθαρότερων μέσων μαζικής 

μεταφοράς. Δεδομένου ότι οι πόλεις διαδραμα-

τίζουν ουσιαστικό ρόλο στη δημοκρατική 

διαδικασία, έχουν ζωτική σημασία για τη γεφύ-

ρωση του χάσματος μεταξύ της ΕΕ και των 

πολιτών της. Από αυτή την άποψη, είναι το 

"κλειδί" για μια πραγματική ευρωπαϊκή "ανα-

γέννηση". 

 

 

Στη σύνοδο κορυφής συμμετείχαν επίσης και 

κορυφαίοι αρχιτέκτονες, πολεοδόμοι και ερευ-

νητές στον τομέα της αστικής ανάπτυξης, με 

στόχο να εξασφαλιστεί ότι η βιώσιμη αστική 

ανάπτυξη θα προβληθεί καλύτερα στην 

ευρωπαϊκή και παγκόσμια ατζέντα. 

Πληροφορίες: 

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?ref

erence=COR/12/20&format=HTML&aged=0&langu

age=EN&guiLanguage=en 
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Διεθνή Θέματα  

 

6η Λατινο-Αμερικανική Σύνοδος των 

Πόλεων και Τοπικών Αρχών 

 

Περισσότεροι από 1.500 συμμετέχοντες από 

23 χώρες της Λατινικής Αμερικής, και όχι 

μόνον, έλαβαν μέρος στην 6η Λατινο-Αμερικα-

νική Σύνοδο των Πόλεων που πραγματοποι- 

 

ήθηκε στις 21-23 Μαρτίου τ.ε. στο Σαντιάγκο 

της Χιλής. Στη διάρκεια των εργασιών της 

Συνόδου τονίστηκε η σημαντική συνεισφορά 

του αυτοδιοικητικού κινήματος στην εμπέδωση 

των δημοκρατικών θεσμών στις χώρες της 

Λατινικής Αμερικής. Η πλειονότητα των 

συνέδρων είχε την ευκαιρία να ανταλλάξει 

εμπειρίες και πρακτικές από διαδικασίες 

αποκέντρωσης, ενώ συζητήθηκαν επίσης τα 

εξής θέματα: ο ρόλος των τοπικών αρχών σε 

έναν παγκοσμιοποιημένο κόσμο˙ δικαιώματα 

και συμμετοχή των γυναικών στην 

 

 
 

τοπική αυτοδιοίκηση˙ περιβαλλοντική 

διαχείριση˙ τοπική οικονομική ανάπτυξη˙ 

πρόληψη φυσικών καταστροφών˙ δημοτικό 

ενωσιακό κίνημα˙ αποκέντρωση και τοπική 

αυτοδιοίκηση. 

Πληροφορίες: 

http://www.cities-

localgovernments.org/upload/docs/climate_chan

ge/DECLARACION_FINAL_SNTESIS_VI_CUMBRE_CH

ILE.....pdf 

 

 

Οι ‘Αστικές Ασθένειες’  

των Κινεζικών Πόλεων 

 

Σύμφωνα με πρόσφατη έκθεση της κινεζικής Ακαδη-

μίας Κοινωνικών Επιστημών, οι μεγάλες πόλεις της 

αναδυόμενης παγκόσμιας υπερδύναμης βρίσκονται 

 

 

 

ενώπιον του κινδύνου μεγάλων ελλείψεων σε 

πόρους και υποδομές που συνοψίζονται στον όρο 

«αστικές ασθένειες». Αυτές αντανακλούν την 

ανισορροπία ανάμεσα στην πληθυσμιακή πύκνωση 

των αστικών κέντρων, ιδιαίτερα πόλεων όπως το 

Πεκίνο και η Σαγκάη, και την επάρκεια των πόρων 

τους. Η αυξανόμενη αστικοποίηση τα τελευταία 

χρόνια έχει μεταλλάξει την πληθυσμιακή δομή της 

παραδοσιακά αγροτικής χώρας. Οι κάτοικοι των 

πόλεων έχουν πλέον ξεπεράσει αριθμητικά τον 

αγροτικό πληθυσμό αφού συνιστούν το 51.27% 

(690.79 εκατ.) του συνολικού πληθυσμού της χώρας. 

Αυτό αναδεικνύει την αδήριτη ανάγκη για έναν 

αστικό σχεδιασμό που θα προβλέπει πολιτικές 

βιώσιμες στους τομείς των μεταφορών και του 

περιβάλλοντος. 

 

Πληροφορίες: 

http://www.chinabookshop.net/annual-report-

china’s-balanced-urban-rural-development-

（2012）-p-

13337.html?osCsid=mbj9rlanbv3baqc16ambrfm625 
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Η παρούσα διαβούλευση προσφέρει στα κράτη 

μέλη, σε άλλους οργανισμούς και στα ενδιαφε-

ρόμενα μέρη την ευκαιρία να εκφράσουν τις 

απόψεις τους σχετικά με τα ποικίλα ζητήματα 

που τίθενται. Η Επιτροπή θα αναλύσει επιμελώς 

τα αποτελέσματα της διαβούλευσης πριν απο-

φασίσει σε ποιο βαθμό επιβάλλονται τροποποι-

ήσεις στους ισχύοντες κανόνες και, αν το κρίνει 

αναγκαίο, θα παρουσιάσει πρόταση για την 

αναθεώρηση των κατευθυντηρίων γραμμών στον 

τομέα των θαλάσσιων μεταφορών. Στο παρόν 

στάδιο, η Επιτροπή δεν έχει λάβει ακόμη θέση 

όσον αφορά ενδεχόμενη τροποποίηση των 

υφιστάμενων κατευθυντηρίων γραμμών. 

Τα κράτη μέλη και τα λοιπά ενδιαφερόμενα μέρη 

καλούνται να απαντήσουν σε ερωτηματολόγιο. 

Οι απαντήσεις μπορούν να υποβληθούν σε όλες 

τις επίσημες γλώσσες. Λόγω των ενδεχόμενων 

καθυστερήσεων στη μετάφραση των παρατηρή-

σεων που υποβάλλονται σε ορισμένες γλώσσες, 

η μετάφραση των απαντήσεων στα αγγλικά, 

γαλλικά ή γερμανικά θα επιτρέψει στην 

Επιτροπή να προχωρήσει ταχύτερα στην 

επεξεργασία τους.  

 

Ορισμένες ερωτήσεις απευθύνονται συγκεκρι-

μένα σε δημόσιες αρχές ή σε ορισμένους ενδια-

φερομένους και, ως εκ τούτου, οι ερωτώμενοι 

δεν οφείλουν να απαντήσουν σε όλες τις ερωτή-

σεις. Ευπρόσδεκτη θα είναι κάθε υποβαλλόμενη 

παρατήρηση και πληροφορία πέραν των ερωτή-

σεων του ερωτηματολογίου, ιδίως άλλα έγγρα-

φα, εκθέσεις, μελέτες, πηγές δεδομένων κ.λπ. 

που μπορεί να παρουσιάζουν ενδιαφέρον. 

 

Προθεσμία: 14 Μαΐου 2012 

Πληροφορίες: 

http://ec.europa.eu/competition/consultations/20
12_maritime_transport/index_en.html 

Διαβουλεύσεις  
 

 

 

Ευρωπαϊκές κατευθυντήριες γραμμές 

για το μέλλον των θαλάσσιων 

μεταφορών 

 

Το 2004, η Επιτροπή εξέδωσε τις τελευταίες 

κοινοτικές κατευθυντήριες γραμμές για τις 

κρατικές ενισχύσεις στον τομέα των θαλασσίων 

μεταφορών (στο εξής «κατευθυντήριες γραμμές 

για τις θαλάσσιες μεταφορές»). Στο κείμενο 

διευκρινίζεται ότι οι κατευθυντήριες γραμμές θα 

επανεξεταστούν εντός επτά ετών από την 

ημερομηνία εφαρμογής τους.  

Σκοπός της παρούσας διαβούλευσης είναι να 

καλέσει τα κράτη μέλη, άλλα όργανα και τα 

ενδιαφερόμενα μέρη να παράσχουν πληροφορίες 

σχετικά με τις εξελίξεις στον κλάδο, 

πληροφορίες σχετικά με την εφαρμογή των 

κατευθυντήριων γραμμών για τις θαλάσσιες 

μεταφορές και τα  αποτελέσματά τους, καθώς 

και τυχόν σχόλια και προτάσεις σχετικά με τις 

κρατικές ενισχύσεις στον τομέα των θαλάσσιων 

μεταφορών. 
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Σεμινάρια Κατάρτισης  

Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο 

Δημόσιας Διοίκησης (EIPA) 
 

 
 

How to Develop a Convincing Project Strategy for 

EU-Funding: Dos and Donts for Local and Regional 

Actors 

Ημερομηνία:7-9 Μαΐου 2012 

Τόπος: Βαρκελώνη 

Πληροφορίες:  

http://seminars.eipa.eu/en/activities09/show/&tid=4969 

 

Managing the Project Pipeline for EU Structural 

Funds Programmes 

Ημερομηνία: 9-11 Μαΐου 2012 

Τόπος: Μάαστριχτ 

Πληροφορίες:  

http://seminars.eipa.eu/en/activities09/show/&tid=4922 

 

Internal and External Audit of the EU Funded 

Programmes and Projects 

Ημερομηνία: 9-11 Μαΐου 2012 

Τόπος: Βαρκελώνη 

Πληροφορίες:  

http://seminars.eipa.eu/en/activities09/show/&tid=4985 

 

How to Set Up and Implement a Successful 

Twinning Project in EU Candidate, Potential 

Candidate and Neighbourhood Countries 

 Ημερομηνία: 10-11 Μαΐου 2012 

Τόπος: Μάαστριχτ 

Πληροφορίες:  
http://seminars.eipa.eu/en/activities09/show/&tid=4942 
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Important Developments in the EU Internal Market: 

Free Movements of Goods in Services and 

Institutional Capacity 

Ημερομηνία: 14-15 Μαΐου 2012 

Τόπος: Μάαστριχτ 

Πληροφορίες:  

http://seminars.eipa.eu/en/activities09/show/&tid=4875 
 

Regions and Cities after Lisbon: New Challenges 

Implementing EU Law 

Ημερομηνία: 14-15 Μαΐου 2012 

Τόπος: Βαρκελώνη  

Πληροφορίες:  

http://seminars.eipa.eu/en/activities09/show/&tid=4982 
 

Public Sector Budget Review and Service Reform in a 

cold economic climate 

Ημερομηνία: 16-17 Μαΐου 2012 

Τόπος: Δουβλίνο  

Πληροφορίες:  

http://seminars.eipa.eu/en/activities09/show/&tid=4919 
 

Writing for the Internet: New Approaches to 

Producing Concise and Compelling Texts 
Ημερομηνία: 21-22 Μαΐου 2012 

Τόπος: Μάαστριχτ 

Πληροφορίες:  

http://seminars.eipa.eu/en/activities09/show/&tid=5048 

 

Budgetary Decision-Making After Lisbon: Actors, 

Procedures and Dynamics 

 Ημερομηνία:  24-25 Μαΐου 2012 

Τόπος: Μάαστριχτ 

Πληροφορίες:  

http://seminars.eipa.eu/en/activities09/show/&tid=4837 
 

Embracing the Future of Communication: Putting 

Social Media to use in Public Administration 

Ημερομηνία:  24-25 Μαΐου 2012 

Τόπος: Μάαστριχτ 

Πληροφορίες:  

http://seminars.eipa.eu/en/activities09/show/&tid=4937 

 

Managing in Crisis: Public Sector Reform and the Path 

to Recovery 

 Ημερομηνία:  31 Μαΐου-1 Ιουνίου 2012 

Τόπος: Μάαστριχτ 

Πληροφορίες:  

http://seminars.eipa.eu/en/activities09/show/&tid=4987 

 

 

http://seminars.eipa.eu/en/activities09/show/&tid=5048


Η Βιβλιοθήκη της Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης 
 

Cities and Global Governance 

New Sites for International Relations 
 

 

 

Σελ.244 

M. Amen, N.J.Toly, P. L. McCartney, K.Segbers (επιμ.) 

Εκδ. Ashgate 

 

Πλούσιο από βέλτιστες πρακτικές και 

παραδείγματα, το εν λόγω έργο αρκετά πειστικά 

υποστηρίζει ότι πλέον οι πόλεις διαδραματίζουν 

σημαντικό ρόλο στην παγκόσμια διακυβέρνηση. Οι 

επιμελητές του τόμου καινοτομούν στο χώρο της 

θεωρίας των διεθνών σχέσεων με περιπτώσεις 

πόλεων που πιστοποιούν την ανάγκη θεωρητικής 

εμβάθυνσης του ρόλου του υποεθνικού επιπέδου 

στις παγκόσμιες υποθέσεις. Κάθεμιά από τις 

οκτώ εξεταζόμενες περιπτώσεις αναδεικνύει την 

αλληλόδραση μεταξύ του τοπικού και του 

παγκόσμιου μέσα από τρεις θεματικές: τον 

αντίκτυπο των πόλεων και περιφερειών στην 

εξωτερική πολιτική του εθνικού κράτους˙ τις 

διάφορες διαστάσεις του ρόλου των πόλεων στην 

παγκόσμια πολιτική για το περιβάλλον˙ και τις 

πολλαπλές μεθόδους μέτρησης του ειδικού βάρους 

των παγκόσμιων πόλεων. 

 

Χωρική Διακυβέρνηση. Θεωρία, 

Ευρωπαϊκή Εμπειρία και η Περίπτωση της 

Ελλάδας 

 

 
 

Σελ.352 

Λ.Κ. Βασενχόβεν, Κ. Σαπουντζάκη, Ευ. 

Ασπρογέρακας, Ηλ. Γιαννίρης, Θ. Παγώνης 

Εκδ. ΚΡΙΤΙΚΗ 

 

Αντικείμενο του βιβλίου είναι η θεωρία και η ως 

τώρα εμπειρία της χωρικής διακυβέρνησης στην 

Ελλάδα και σε όλη την Ευρώπη. Αποτέλεσμα 

μακρόχρονης ερευνητικής προσπάθειας, το εν 

λόγω έργο αναζητεί μια κεντρική θέση στην 

περιορισμένη σχετική ελληνική βιβλιογραφία, στα 

πεδία της χωροταξίας και πολεοδομίας, της 

αστικής και περιφερειακής γεωγραφίας, της 

δημόσιας διοίκησης και άλλων κοινωνικών 

επιστημών. Οι συγγραφείς επιχειρούν να 

απαντήσουν σε ερωτήματα όπως κατά πόσο 

έχουν διεισδύσει οι αρχές της διακυβέρνησης 

(άνοιγμα προς την κοινωνία, εξωστρέφεια, 

συμμετοχή, διαβούλευση, οριζόντια και κάθετη 

συνεργασία, αποδοτικότητα, διαφάνεια και λογο-

δοσία και συνεκτικότητα πολιτικής) στην πρακτική 

της διοίκησης, αν συνδέονται οι αλλαγές με μια 

φθίνουσα πορεία του κεντρικού κράτους, η έρευνα 

για τις καινοτομικές εμπειρίες που υιοθετήθηκαν 

σε ευρωπαϊκές χώρες κ.α. 
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Ε λλην ική

 

 

 

YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ  

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ  

ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΣΕΩΝ ΜΕ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ   

 

Σταδίου 27 
Τ.Κ.101 83 Αθήνα 

 

Υπεύθυνος ύλης, έκδοσης και πληροφορίες: Δρ.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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Το μηνιαίο Δελτίο Διεθνών και Ευρωπαϊκών Θεμάτων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης 

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

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

κάνετε μέσω της κάτωθι ηλεκτρονικής διεύθυνσης:  

a.karvounis@ypes.gr 
 
 

   

 

 

 
 


