
Θέματα ειδικού ενδιαφέροντος 

 

 Ευρωπαϊκή επιδότηση για τις 

Αδελφοποιήσεις Πόλεων 

 Βραβεία Παραμεθόριων 

Περιφερειών 2012 

 Ημέρα Ευρωπαϊκής Συνεργασίας 

 Στρατηγική των ΕΟΕΣ για το 2020 

 Μακροπεριφερειακές Στρατηγικές 

στη Μεσόγειο 

 Πράσινη Ζώνη στην Ευρώπη 

 Η Παγκόσμια Οικονομία των Πόλεων 

 Σεμινάρια κατάρτισης για τα Ευρωπαϊκά 
Προγράμματα και το ΕΣΠΑ 

 
 
 
 
 
 
 

                       

 Ευρωπαϊκά Προγράμματα 

και Πρωτοβουλίες 
 

Προσκλήσεις-Προθεσμίες 

Σε αυτό το τεύχος 

 
Ευρωπαϊκά Προγράμματα και Πρωτοβουλίες       1 

 

Προσκλήσεις-Προκηρύξεις ΕΣΠΑ                            13 

 

Κοινοτικές δράσεις ελληνικών ΟΤΑ 14 

 

Διεθνή και Ευρωπαϊκά Συνέδρια 17 

 

Ευρωπαϊκά Θέματα 22 

 

Διεθνή Θέματα 33 

 

Διαβουλεύσεις                                               35                                     

 

Σεμινάρια Κατάρτισης EIPA 37 

 

Σεμινάρια Κατάρτισης ΙΝΕΠ 38 

 

Η Βιβλιοθήκη της  Τοπικής Αυτοδιοίκησης    39     

ΔΔΔΕΕΕΛΛΛΤΤΤΙΙΙΟΟΟ   ΔΔΔΙΙΙΕΕΕΘΘΘΝΝΝΩΩΩΝΝΝ   ΚΚΚΑΑΑΙΙΙ   ΕΕΕΥΥΥΡΡΡΩΩΩΠΠΠΑΑΑΙΙΙΚΚΚΩΩΩΝΝΝ   

ΘΘΘΕΕΕΜΜΜΑΑΑΤΤΤΩΩΩΝΝΝ      

ΤΤΤΗΗΗΣΣΣ   ΤΤΤΟΟΟΠΠΠΙΙΙΚΚΚΗΗΗΣΣΣ   ΑΑΑΥΥΥΤΤΤΟΟΟΔΔΔΙΙΙΟΟΟΙΙΙΚΚΚΗΗΗΣΣΣΗΗΗΣΣΣ   

Τεύχος 26-27      Έτος 3ο Αύγουστος-Σεπτέμβριος 2012   

   

ΥΥΥΠΠΠΟΟΟΥΥΥΡΡΡΓΓΓΕΕΕΙΙΙΟΟΟ    ΕΕΕΣΣΣΩΩΩΤΤΤΕΕΕΡΡΡΙΙΙΚΚΚΩΩΩΝΝΝ   

ΔΔΔ///ΝΝΝΣΣΣΗΗΗ    ΑΑΑΝΝΝΑΑΑΠΠΠΤΤΤΥΥΥΞΞΞΙΙΙΑΑΑΚΚΚΩΩΩΝΝΝ    ΠΠΠΡΡΡΟΟΟΓΓΓΡΡΡΑΑΑΜΜΜΜΜΜΑΑΑΤΤΤΩΩΩΝΝΝ          

&&&   ΔΔΔΙΙΙΕΕΕΘΘΘΝΝΝΩΩΩΝΝΝ    ΟΟΟΡΡΡΓΓΓΑΑΑΝΝΝΙΙΙΣΣΣΜΜΜΩΩΩΝΝΝ    

   

Ελληνική

1. ‘Ευρώπη για τους Πολίτες, 2007-2013’ 

 

Στη διάρκεια του έτους 2013 το Πρόγραμμα θα υλο-

ποιηθεί εντός του ακόλουθου πολιτικού πλαισίου: 

 

 Το 2013 έχει προταθεί από την Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή να ανακηρυχθεί Ευρωπαϊκό Έτος των 

Πολιτών. 

 Στις 9 Μαΐου του 2013 πρόκειται να δημοσιευ-

θεί η επόμενη έκθεση για την ιδιότητα του πο-

λίτη ως συνέχεια των 25 δράσεων που περιγ-

ράφηκαν στην προηγούμενη έκθεση του 2010. 

 

Οι συνέπειες του ιδιαίτερου πολιτικού πλαισίου του 

2013 και ειδικότερα των στόχων που περιλαμβάνονται 

στην πρόταση της Επιτροπής για το Ευρωπαϊκό Έτος  

 

 

 



 

 

μαθήματα από την ιστορία και για να 

δημιουργήσουν για το μέλλον». Η δράση ενθαρρύνει 

συναντήσεις, ανταλλαγές και συζητήσεις μεταξύ 

Ευρωπαίων πολιτών από διαφορετικές χώρες με 

διαφορετικούς τρόπους. Πρώτον, μέσω των δεσμών 

σε τοπικό επίπεδο μεταξύ αδελφοποιημένων δήμων 

για την υποστήριξη ανταλλαγών και για τη 

συνεργασία. Δεύτερον, μέσω καινοτόμων τρόπων 

συμμετοχής των πολιτών. 

 

Συναντήσεις Πολιτών Αδελφοποιημένων Πόλεων 

(Μέτρο 1.1) 

 

Οι συναντήσεις πολιτών αδελφοποιηµένων πόλεων 

συνίστανται στη συνεύρεση διαφόρων πολιτών από 

αδελφοποιηµένες πόλεις, αξιοποιώντας την υπάρ-

χουσα εταιρική σχέση µεταξύ των δήµων για την 

ενίσχυση της αµοιβαίας γνώσης και κατανόησης 

µεταξύ πολιτών και πολιτισµών.  

 

Ο αιτών πρέπει να είναι: 

 

 ο δήµος όπου θα λάβει χώρα η συνάντηση ή 

 µη κερδοσκοπική οργάνωση ή επιτροπή 

αδελφοποίησης που διαθέτει νοµική 

προσωπικότητα και εκπροσωπεί τις τοπικές 

αρχές· 

 να εδρεύει σε συµµετέχουσα χώρα του 

προγράµµατος· 

 µια πόλη µπορεί να φιλοξενήσει συνάντηση 

πολιτών µόνο µία φορά ανά έτος. 
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των Πολιτών σε σχέση με τις μόνιμες 

προτεραιότητες του Προγράμματος έχουν ως 

εξής: 

 

 Μεγαλύτερη ευαισθητοποίηση για τις αξίες 

και τα δικαιώματα των ευρωπαίων 

πολιτών και για τις ευκαιρίες που δίνονται 

από την ΕΕ 

 Ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών στη 

δημοκρατική ζωή της ΕΕ. 

 

Το πρόγραμμα επομένως θα υποστηρίξει την 

ευρωπαϊκή ιδιότητα του πολίτη και δημοκρατίας 

μέσω της εμβάθυνσης της κατανόησης της ΕΕ, των 

αξιών της και των επιπτώσεών της στην 

καθημερινή ζωή των πολιτών καθώς και με την 

παροχή δυνατοτήτων στους πολίτες να 

συμμετέχουν ενεργά στη δημοκρατική ζωή της ΕΕ. 

Το ανωτέρω πολιτικό πλαίσιο και οι προτεραι-

ότητες λαμβάνονται σοβαρά υπόψη κατά την 

υλοποίηση των κάτωθι μέτρων του Προγράμ-

ματος: 

 

Δράση 1 – Ενεργοί Πολίτες για την Ευρώπη 

 

Η συγκεκριμένη δράση αφορά συγκεκριμένα 

πρωτοβουλίες πολιτών σύμφωνα με το βασικό 

στόχο του Προγράμματος «να έλθουν σε επαφή οι 

πολίτες των τοπικών κοινωνιών από όλη την 

Ευρώπη για να μοιραστούν και να ανταλλάξουν 

εμπειρίες, γνώμες και αξίες, για να πάρουν  

 

 

 
 



Τεύχος 26-27       
ΔΕΛΤΙΟ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 

ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 
   

   

8-9/2012       

 

 

Οι εταίροι συνδέονται µε συµφωνία αδελφο-

ποίησης ή ετοιµάζονται να συνάψουν τέτοια 

συµφωνία (σύµφωνα µε σχετική δήλωσή τους στο 

έντυπο της αίτησης). Επισημαίνεται ότι µόνο ένα 

διµερές σχέδιο µε τους ίδιους εταίρους µπορεί να 

εγκρίνεται για το ίδιο ηµερολογιακό έτος. 

 

Κάθε πρόταση πρέπει να περιλαµβάνει τα εξής: 

 

 δήµους από δύο (2) τουλάχιστον 

συµµετέχουσες χώρες, µία εκ των οποίων 

να είναι κράτος µέλος της ΕΕ˙ 

 τη συµµετοχή τουλάχιστον εικοσιπέντε (25) 

προσκεκληµένων συµµετεχόντων. 

«Προσκεκληµένοι συµµετέχοντες» είναι οι 

αλλοδαποί συµµετέχοντες που 

αποστέλλονται από τους δήµους εταίρους· 

 το ήµισυ (50%) των συµµετεχόντων πρέπει 

να αποτελείται από µη αιρετούς 

εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης ή 

δηµοτικούς λειτουργούς. 

 

Η µέγιστη διάρκεια της συνάντησης είναι 21 

ηµέρες, ενώ η επιδότηση που µπορεί να δοθεί ανά 

σχέδιο είναι από 5.000 έως 25.000 ευρώ. 

 

Θεματική δικτύωση αδελφοποιημένων πόλεων 

(Μέτρο 1.2) 

Οι τοπικές αρχές αντιμετωπίζουν τακτικά νέα 

προβλήματα και εμπλέκονται στην εφαρμογή  

 

διαφόρων πολιτικών, οι οποίες συνδέονται συχνά 

με πολιτικές εξελίξεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Η 

δικτύωση δήμων σε θέματα κοινού ενδιαφέροντος 

αποτελεί σημαντικό μέσο πραγματοποίησης 

επίκαιρων συζητήσεων και ανταλλαγής βέλτιστων 

πρακτικών. 

Η αδελφοποίηση δημιουργεί έναν ισχυρό δεσμό 

μεταξύ δήμων, και επομένως, οι δυνατότητες των 

δικτύων που δημιουργούνται από μια σειρά δεσμών 

αδελφοποιημένων πόλεων πρέπει να χρησιμοποι-

ούνται για την ανάπτυξη θεματικής και μακρο-

χρόνιας συνεργασίας μεταξύ πόλεων. Η Επιτροπή 

στηρίζει την ανάπτυξη τέτοιων δικτύων, τα οποία 

είναι σημαντικά για τη διασφάλιση δομημένης, 

εντατικής και πολύπλευρης συνεργασίας και 

συμβάλλουν, επομένως, στη μεγιστοποίηση του 

αντίκτυπου του προγράμματος. 

Τα σχέδια δικτύων αδελφοποιημένων πόλεων 

αναμένεται να: 

 ενσωματώσουν ένα εύρος δραστηριοτήτων 

σχετικά με το(τα) θέμα(-τα) κοινού 

ενδιαφέροντος τα οποία πρόκειται να 

εξετασθούν στο πλαίσιο των 

προτεραιοτήτων του προγράμματος και είναι 

συναφή με την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση, 

 παράγουν εργαλεία επικοινωνίας στο 

πλαίσιο των εκδηλώσεων αυτών, με στόχο 

την προώθηση δομημένης και βιώσιμης 

θεματικής δικτύωσης και διάδοσης των 

αποτελεσμάτων των δράσεων, 
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 έχουν καθορισμένες ομάδες-στόχους για 

τις οποίες τα επιλεγμένα θέματα 

παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον και 

αφορούν μέλη της κοινότητας που 

δραστηριοποιούνται στον συγκεκριμένο 

τομέα (δηλαδή, εμπειρογνώμονες, τοπικές 

ενώσεις, πολίτες και ομάδες πολιτών τους 

οποίους το θέμα αφορά άμεσα κ.λπ.), 

 αποτελούν τη βάση για μελλοντικές 

πρωτοβουλίες και δράσεις μεταξύ των 

συμμετεχουσών πόλεων με αντικείμενο τα 

ζητήματα που εξετάζονται ή ενδεχομένως 

μελλοντικά ζητήματα κοινού 

ενδιαφέροντος. 

 

Για να είναι επιλέξιµοι, οι αιτούντες πρέπει να 

εδρεύουν σε µία από τις χώρες που συµµετέχουν 

στο πρόγραµµα και να είναι: 

 

 δήµοι ή 

 τοπικές/περιφερειακές αρχές ή 

 ενώσεις που εκπροσωπούν τοπικές αρχές ή 

 µη κερδοσκοπικές οργανώσεις ή επιτροπές 

αδελφοποίησης που διαθέτουν νοµική 

προσωπικότητα και εκπροσωπούν τοπικές 

αρχές. 

 

Ένα σχέδιο πρέπει να προβλέπει τα εξής: 

 

 τη συμμετοχή δήµων  από 4 τουλάχιστον 

συµµετέχουσες χώρες, µία εκ των οποίων 

να είναι κράτος µέλος της ΕΕ. 

 

 

 τη συµµετοχή τουλάχιστον 30 

προσκεκληµένων συµµετεχόντων. 

«Προσκεκληµένοι συµµετέχοντες» είναι οι 

αλλοδαποί συµµετέχοντες που 

αποστέλλονται από τους εταίρους. 

 το 30% των συµµετεχόντων κάθε εκδήλωσης 

να προέρχεται από επιλέξιµες χώρες εκτός 

της χώρας υποδοχής. 

 

Η µέγιστη διάρκεια ενός σχεδίου είναι 24 μήνες, ενώ 

η μέγιστη διάρκεια μιας εκδήλωσης είναι 21 ηµέρες. 

Κάθε σχέδιο πρέπει να περιλαμβάνει τρεις (3) 

τουλάχιστον εκδηλώσεις.  

 

Το µέγιστο επιλέξιµο ποσό για επιδότηση σχεδίου 

στο πλαίσιο αυτού του µέτρου είναι 150.000 ευρώ. 

Το ελάχιστο επιλέξιµο ποσό είναι 10.000 ευρώ.  

 

Προθεσμία: 1 Σεπτεμβρίου 2012 

Πληροφορίες: 

Υπουργείο Εσωτερικών 

Διεύθυνση Αναπτυξιακών  

Προγραμμάτων & Διεθνών Οργανισμών 

Εθνικό σημείο επαφής:  Αντώνης Καρβούνης 

Τηλ: 210 3744735 

Φαξ: 210 3744713 

E-mail: a.karvounis@ypes.gr 

Ιστοσελίδα:  

http://www.ypes.gr/el/Regions/EgyklioiApofaseisSyxn

eserothseis/InternationalCooperations/ 
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2. Βραβεία για το Ευρωπαϊκός Έτος για 

την Ενεργό Γήρανση και Αλληλεγγύη 

μεταξύ Γενεών (2012) 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προκηρύσσει την απονομή 

βραβείων σε φορείς και οργανώσεις, συμπεριλαμ-

βανομένων των τοπικών και περιφερειακών αρ-

χών,  που προωθούν πολιτικές για την ενεργό 

γήρανση και την αλληλεγγύη μεταξύ των γενεών 

στο πλαίσιο του τρέχοντος σχετικού εν θέματι 

Ευρωπαϊκού Έτους. 

Στόχος του Ευρωπαϊκού Έτους είναι να αυξηθεί η 

ευαισθητοποίηση σχετικά με τη συμβολή των 

ατόμων μεγαλύτερης ηλικίας στην κοινωνία. 

Επιδιώκεται η ενθάρρυνση των φορέων χάραξης 

πολιτικής και των ενδιαφερόμενων μερών σε όλα 

τα επίπεδα να αναλάβουν δράση για να δημιουρ-

γηθούν καλύτερες ευκαιρίες παράτασης του 

επαγγελματικού βίου και να ενισχυθεί η αλλη-

λεγγύη μεταξύ των γενεών. Ενεργός γήρανση 

σημαίνει να μεγαλώνουμε με καλή υγεία και ως 

ισότιμα μέλη της κοινωνίας, να αισθανόμαστε πιο 

ικανοποιημένοι από τη δουλειά μας, πιο 

ανεξάρτητοι στην καθημερινή μας ζωή και πιο 

ενεργοί πολίτες. Άσχετα από την ηλικία μας, 

μπορούμε πάντα να συμμετέχουμε δραστήρια στην 

κοινωνία και να απολαμβάνουμε μια καλύτερη 

ποιότητα ζωής. Στόχος μας πρέπει να είναι η όσο 

το δυνατόν καλύτερη αξιοποίηση του τεράστιου 

δυναμικού που διαθέτουμε, ακόμη και σε πιο 

προχωρημένη ηλικία. Τα προκηρυσσόμενα 

βραβεία περιλαμβάνουν έξι κατηγορίες: 

 

 Χώροι απασχόλησης για όλες τις ηλικίες. 

 Περιβάλλον προσφιλές για τους 

ηλικιωμένους. 

 Κοινωνικοί Επιχειρηματίες 

 Έκθεση για την Γήρανση και τις σχέσεις 

μεταξύ των Γενεών 

 

 

 

 

 Προκλήσεις προσωπικών ιστοριών 

 Γενεές και εκπαίδευση. 

 

Ειδικότερα, οι τοπικές και περιφερειακές αρχές 

είναι επιλέξιμες για την κατηγορία Περιβάλλον 

προσφιλές για τους ηλικιωμένους. 

 

Σε αυτό το πλαίσιο, τα βραβεία απονέμονται σε 

εξέχουσες πρωτοβουλίες των τοπικών ή των 

περιφερειακών αρχών για την προώθηση της 

ενεργού γήρανσης και της αλληλεγγύης μεταξύ των 

γενεών. Ο στόχος τους είναι η δημιουργία ενός 

προσβάσιμου περιβάλλοντος χωρίς αποκλεισμούς 

που θα προάγει την ενεργό γήρανση και θα 

συμβάλλει θετικά στην υγεία και την ποιότητα ζωής 

όλων των γενεών. Αυτό προϋποθέτει ότι οι 

εφαρμοζόμενες πολιτικές, οι υπηρεσίες και οι δομές 

των ΟΤΑ θα παρέχουν υποστήριξη και ευκαιρίες 

στους πολίτες προκειμένου να συνεισφέρουν στις 

κοινότητές τους για να γηράσκουν ενεργές και 

ανεξάρτητες. Οι τοπικές και οι περιφερειακές αρχές 

καλούνται δηλαδή να αναφέρουν ό, τι έχουν κάνει  

για τις τοπικές κοινωνίες τους για να προωθήσουν 

ή να δημιουργήσουν περιβάλλοντα προσφιλή προς 

τους ηλικιωμένους. Θα πρέπει επίσης να 

περιγράψουν τις δυσκολίες που αντιμετώπισαν και 

τις λύσεις στις οποίες κατέληξαν. 

Για τους νικητές της ανωτέρω κατηγορίας έχουν 

προβλεφθεί τα κάτωθι χρηματικά ποσά: 

 Πρώτη θέση: 2.000 € 

 Δεύτερη θέση: 1.000 € 

 Τρίτη θέση: 500 € 

 

Προθεσμία: 1 Σεπτεμβρίου 2012 

Πληροφορίες: 

Ιστοσελίδα:  

http://europa.eu/ey2012/ey2012main.jsp?catId=1026

&langId=en 

 

 

 

http://europa.eu/ey2012/ey2012main.jsp?catId=1026&langId=en
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1.3. Δημοκρατικά Σχέδια για Νέους 

Θέλετε να συμμετάσχετε στην ενίσχυση της 

δημοκρατικής διαβίωσης σε τοπικό, περιφερειακό ή 

εθνικό, αλλά και σε διεθνές επίπεδο; Η δράση 

Δημοκρατικά Σχέδια για Νέους σας δίνει αυτή τη 

δυνατότητα, αρκεί να είστε 13-30 ετών. 

 

Δράση 2 – Ευρωπαϊκή Εθελοντική Υπηρεσία  

Είστε νέοι (18-30 ετών) και θέλετε να προσφέρετε 

εθελοντική εργασία σε κάποια χώρα του εξωτερικού 

για διάστημα 2 ως 12 μηνών; Το Πρόγραμμα 

«Ευρωπαϊκή Εθελοντική Υπηρεσία» σας δίνει τη 

δυνατότητα αυτή! 

Δράση 3 – Νεολαία στον κόσμο 

 

3.1. Συνεργασία με γειτονικές χώρες εταίρους 

 

Ο στόχος της δράσης είναι να συμβάλλει στη 

συνύπαρξη και τη σταθερότητα στα σύνορα της 

διευρυμένης Ε.Ε. και πέρα απ’ αυτά, ενισχύοντας το 

διαπολιτισμικό διάλογο, την αμοιβαία κατανόηση 

και ανοχή μεταξύ των νέων, μέσα από τις 

ανταλλαγές νέων και τα σχέδια κατάρτισης και 

δικτύωσης. 

 

 

 

3. Νεολαία Σε Δράση, 2007-2013 

Το πρόγραμμα «Νεολαία σε δράση» για την περίοδο 

2007-2013, αποσκοπεί στη συνέχιση και ενδυνάμω-

ση της δράσης και της συνεργασίας της Ευρωπαϊ-

κής Ένωσης (ΕΕ) στο πλαίσιο του προγράμματος 

«Νεολαία» της περιόδου 2000-06 και του προγ-

ράμματος 2004-06 για την προώθηση των οργα-

νισμών που δραστηριοποιούνται στον τομέα της 

νεολαίας. Με σκοπό την ενεργό συμμετοχή των νέων 

στην κοινωνία ως πολιτών, το πρόγραμμα αποσ-

κοπεί στην ενίσχυση του αισθήματος ότι ανήκουν 

στην Ευρώπη. Το πρόγραμμα στοχεύει επίσης να 

συμβάλλει στην ποιοτική εκπαίδευση και κατάρτιση 

με την ευρεία έννοια και να καταστήσει δυνατή την 

ανάπτυξη της αίσθησης της αμοιβαίας αλληλεγγύης 

και κατανόησης των νέων. Το πρόγραμμα με τον 

τρόπο αυτό αποτελεί επίσης τη συνέχεια των 

στόχων της διαδικασίας της Λισσαβόνας. 

Δράση 1 – Νεολαία για την Ευρώπη 

1.1. Ανταλλαγές νέων 

 

Οι ανταλλαγές νέων απευθύνονται σε ομάδες νέων 

και οργανώσεις νέων και δίνουν τη δυνατότητα σε 

μία ή περισσότερες ομάδες νέων, ηλικίας μεταξύ 13 

και 25 ετών, να φιλοξενήσουν ή να φιλοξενηθούν 

από ομάδα νέων άλλης χώρας, προκειμένου να 

συμμετάσχουν μαζί σε κοινό πρόγραμμα 

δραστηριοτήτων. 

 

 

 

 

http://europa.eu/legislation_summaries/education_training_youth/youth/c11603_el.htm
http://europa.eu/legislation_summaries/education_training_youth/youth/c11070_el.htm
http://europa.eu/legislation_summaries/education_training_youth/youth/c11070_el.htm
http://europa.eu/legislation_summaries/education_training_youth/youth/c11070_el.htm
http://europa.eu/legislation_summaries/education_training_youth/youth/c11070_el.htm


7       

ΔΕΛΤΙΟ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 

ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 
   

   

Τεύχος 26-27       8-9/2012       

πολιτικής για τη νεολαία. 

Προθεσμίες: 1, 3 & 17 Σεπτεμβρίου 2012 

Πληροφορίες: 

Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς 

Συντονίστρια Προγράμματος: 

Αναστασία Φιλίνη,  

τηλ. 210 2599360, 210 2599363 

E-mail: a.filini@neagenia.gr 

Ιστοσελίδα: http://www.neagenia.gr/frontoffice/ 

portal.asp? cpage=NODE&cnode=45 

 

 4. Πρόγραμμα-Πλαίσιο για την 

Ανταγωνιστικότητα και την Καινοτομία, 

2007-2013: ECO-INNOVATION 

 

Το ευρωπαϊκό πρόγραμμα Eco-innovation εντάσ-

σεται στο Πρόγραμμα Πλαίσιο για την Ανταγωνισ-

τικότητα και την Καινοτομία 2007-2013 (CIP) και ο 

συνολικός διαθέσιμος προϋπολογισμός για την 

τρέχουσα προγραμματική περίοδο είναι περίπου 

200.000.000 ευρώ.  

Η «οικολογική καινοτομία» αποτελεί για την ΕΕ ένα 

εργαλείο-κλειδί για την αντιμετώπιση των περι-

βαλλοντικών προκλήσεων του σήμερα, αλλά και 

τη μακροπρόθεσμη εξασφάλιση της ευημερίας και 

της ανταγωνιστικότητας με την ορθότερη 

διαχείριση των φυσικών πόρων. 

Το πρόγραμμα συγχρηματοδοτεί, σε ποσοστό που 

δεν ξεπερνά το 50%, την εισαγωγή «πράσινων» 

καινοτομιών στην αγορά. Οι προτάσεις 

υποβάλλονται από έναν ή περισσότερους 

οργανισμούς, επιδεικνύουν προστιθέμενη αξία για 

την ΕΕ και αφορούν ένα από τα παρακάτω πεδία: 

Ανακύκλωση Υλικών, Βιώσιμα Οικοδομικά Υλικά, 

Τρόφιμα και Ποτά, Νερό, Πράσινη 

Επιχειρηματικότητα. 

Καινοτόμα προϊόντα, διεργασίες και υπηρεσίες 

που στοχεύουν, μεταξύ άλλων, στη μείωση της 

περιβαλλοντικής επιβάρυνσης, την πρόληψη της 

ρύπανσης και την επίτευξη μιας πιο αποδοτικής 

και υπεύθυνης χρήσης των φυσικών πόρων 

προωθούνται μέσω μιας σειράς εργαλείων, όπως: 

 

 

 

 

Δράση 4 – Υποστηρικτικά Μέτρα για τη  Νεολαία 

4.3. Κατάρτιση και Δικτύωση  

 

Η δράση αυτή υποστηρίζει τους φορείς που 

δραστηριοποιούνται στον τομέα της νεολαίας, μέσα 

από τη συνεργασία, την ανταλλαγή εμπειριών & 

καλών πρακτικών και τους ωθεί στην ευρωπαϊκή 

σύμπραξη προς όφελος των νέων. 

 

4.4. Σχέδια που ενθαρρύνουν την καινοτομία και την 

ποιότητα 

 

Στήριξη σχεδίων που αποσκοπούν στην καθιέρωση, 

την εφαρμογή και την προαγωγή καινοτόμων και 

ποιοτικών στοιχείων στους τομείς της άτυπης 

εκπαίδευσης και της εργασίας σε δραστηριότητες 

νεολαίας. 

 

4.6. Συμπράξεις 

 

Υποστήριξη συμπράξεων με τοπικούς ή περιφερει-

ακούς δημόσιους φορείς ή λοιπούς ενδιαφερόμε-

νους που δραστηριοποιούνται στον τομέα της νεο-

λαίας σε ευρωπαϊκό επίπεδο, προκειμένου να κα-

ταρτίσουν μακροπρόθεσμα σχέδια, τα οποία θα 

συνδυάζουν μέτρα του προγράμματος «Νεολαία σε 

δράση». 

Δράση 5 – Ευρωπαϊκή συνεργασία στον Τομέα της 

Νεολαίας 
 

5.1. Συναντήσεις νέων 

 

Η δράση αυτή στοχεύει στο να προάγει την 

ευρωπαϊκή συνεργασία στον τομέα της νεολαίας, 

ενθαρρύνοντας τη θέσπιση ενός διαρθρωμένου 

διαλόγου μεταξύ των υπευθύνων για τη χάραξη  
 

 

 

 

mailto:a.filini@neagenia.gr
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 Η διευκόλυνση της πρόσβασης στη 

χρηματοδότηση, μέσω εξειδικευμένων 

χρηματοδοτικών εργαλείων. 

 Η ενίσχυση πιλοτικών σχεδίων πρώτης 

εμπορικής αξιοποίησης. 

 Η προώθηση δικτύων οικολογικής 

καινοτομίας με τη συμμετοχή εθνικών και 

περιφερειακών αρχών για την ανταλλαγή 

βέλτιστων πρακτικών. 

Η νέα προκήρυξη καλύπτει τις εξής θεματικές 

περιοχές:  

 Ανακύκλωση Υλικών,  

 Δομικά προϊόντα και υλικά,  

 Τρόφιμα & Ποτά,  

 Νερό,  

 Πράσινες Επιχειρήσεις και έξυπνες αγορές. 

 

Δημόσιοι ή/και ιδιωτικοί φορείς, παράγοντες και 

οργανισμοί μπορούν να υποβάλουν αίτηση στο 

ανωτέρω πρόγραμμα. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να 

διαθέτουν νομική υπόσταση και να έχουν την έδρα 

τους σε ένα από τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης. Ο συνολικός προϋπολογισμός για τη 

χρηματοδότηση έργων στο πλαίσιο της ανωτέρω 

πρόσκλησης του Eco-innovation ανέρχεται σε 

34.830.000 ευρώ. Το ποσοστό οικονομικής 

στήριξης της Ένωσης μπορεί να ανέλθει έως και 

στο 50% των επιλέξιμων δαπανών για έργα των 

οποίων η χρονική διάρκεια δεν μπορεί να ξεπερνά 

τους 36 μήνες. 

Προθεσμία: 6 Σεπτεμβρίου 2012 

Πληροφορίες: 

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης 

Enterprise Europe Network-Hellas 

Βασ. Κωνσταντίνου 48, Τ.Κ.11635, Αθήνα 

Υπόψιν κας Α. Καραχάλιου (τηλ.: 210 7273921, e-

mail: akarah@ekt.gr) 
 

Ιστοσελίδα: http://www.neagenia.gr/frontoffice/ 

portal.asp? cpage=NODE&cnode=45 

 

5. Δια βίου Μάθηση, 2007-2013 

 

Στρατηγικός στόχος του προγράµµατος είναι «να 

συµβάλλει, µε τη δια βίου µάθηση, στην ανάπτυξη 

της Κοινότητας ως προηγµένης κοινωνίας, 

βασισµένης στη γνώση, µε βιώσιµη οικονοµική 

ανάπτυξη, καλύτερες και περισσότερες θέσεις 

απασχόλησης και µεγαλύτερη κοινωνική συνοχή, 

διασφαλίζοντας, παράλληλα, ικανοποιητική 

προστασία του περιβάλλοντος για τις µελλοντικές 

γενιές. Αποσκοπεί ιδίως στην ενίσχυση των 

ανταλλαγών, της συνεργασίας και της 

κινητικότητας µεταξύ των συστηµάτων εκπαίδευσης 

και κατάρτισης στην Κοινότητα ώστε να καταστούν 

παγκόσµιο σηµείο ποιοτικής αναφοράς». 

 

Το Πρόγραµµα Comenius, αποσκοπεί στη βελτίωση 

της ποιότητας της σχολικής εκπαίδευσης και 

σχολική εκπαίδευση, µε την επιχορήγηση σχολικών 

συµπράξεων, πολυµερών σχεδίων, δικτύων και 

δράσεων διακρατικής κινητικότητας µαθητών και 

εκπαιδευτικού προσωπικού και δραστηριοτήτων 

ενδοϋπηρεσιακής κατάρτισης εκπαιδευτικών.  

To Πρόγραµµα Grundtvig επιχορηγεί δράσεις για την 

προώθηση της ευρωπαϊκής συνεργασίας, της 

ποιότητας, της καινοτοµίας και της ευρωπαϊκής 

διάστασης σε όλους τους τοµείς εκπαίδευσης 

ενηλίκων. Απευθύνεται σε κάθε ίδρυµα/ οργανισ-

µό/φορέα που δραστηριοποιείται στην εκπαίδευση  

 

 



9       

ΔΕΛΤΙΟ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 

ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 
   

   

Τεύχος 26-27       8-9/2012       

ενηλίκων, ανεξαρτήτως αν ανήκει στην τυπική, µη 

τυπική ή άτυπη εκπαίδευση. 

 

Προθεσμία: 17 Σεπτεμβρίου 2012 

Πληροφορίες: 

ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ (Ι.Κ.Υ.) 

Μακρή 1 και Διονυσίου Αρεοπαγίτου (Μακρυγιάννη) 

117 42- Αθήνα 

Τηλ:210-3726344-45, 210-3726373 

Φαξ: 210-3221863, 210- 3312759 

Ε-mail: iky@hol.gr 

Ιστοσελίδα: http://ec.europa.eu/education/lifelong-

learning-programme/doc78_en.htm 

 

6. ‘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. 

 

 
 

Σκέλος 2: Στήριξη οργανισμών που δραστηριο-

ποιούνται σε ευρωπαϊκό επίπεδο στον πολιτιστικό 

τομέα 

 

Πολιτιστικοί οργανισμοί που δραστηριοποιούνται, ή 

επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν σε ευρωπαϊκό 

επίπεδο στον τομέα του πολιτισμού μπορούν να 

λάβουν στήριξη για τις λειτουργικές τους δαπάνες. 

Η επιδότηση που παρέχεται στο πλαίσιο αυτού του 

σκέλους έχει τη μορφή στήριξης των λειτουργικών 

δαπανών των εν λόγω δικαιούχων οργανισμών για 

την υλοποίηση του προγράμματος εργασίας τους. 

Διαφέρει επομένως σημαντικά από άλλες 

επιδοτήσεις που παρέχονται ενδεχομένως στο 

πλαίσιο των άλλων σκελών του προγράμματος. 

Στο πλαίσιο αυτού του σκέλους είναι επιλέξιμες 

τρεις κατηγορίες οργανισμών: 

α) Πρεσβευτές 

β) Δίκτυα προώθησης 

γ) Πλατφόρμες δομημένου διαλόγου 

 

Τα όρια επιδοτήσεων είναι διαφορετικά για κάθε 

κατηγορία και κυμαίνονται από 100.000 έως 

600.000 ευρώ. Σε κάθε περίπτωση, η κοινοτική 

στήριξη δεν μπορεί να υπερβαίνει το 80% του 

συνολικού επιλέξιμου κόστους ή του εκτιμώμενου 

κόστους που αντιστοιχεί στο προτεινόμενο 

πρόγραμμα εργασίας. 

 

Προθεσμία: 18 Σεπτεμβρίου 2012 

Πληροφορίες: 

Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού 

Πολιτιστικό Σημείο Επαφής Ελλάδας 

Υπόψιν κας Ειρήνης 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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Πιο συγκεκριμένα, κατά τη διαδικασία της τελικής 

επιλογής διερευνώνται τα εξής: 

 

 οι στόχοι της διασυνοριακής συνεργασίας,  

 η οργανωτική δομή και οι δράσεις για την 

επίτευξη των στόχων,  

 η πρόοδος του έργου,  

 οι ειδικές συνθήκες (π.χ. γεωγραφικές) εντός 

των οποίων υλοποιείται,  

 η συνεισφορά του έργου στην ανάπτυξη της 

παραμεθόριας ή διασυνοριακής περιφέρειας,  

 η προστιθέμενη αξία του έργου για την 

ανάπτυξη της διασυνοριακής συνεργασίας 

σε ευρωπαϊκό επίπεδο. 

Εκτός των Περιφερειών της ΕΕ και Περιφέρειες 

εκτός ΕΕ ή μη μέλη της AEBR μπορούν επίσης να 

λάβουν μέρος στον ανωτέρω διαγωνισμό. Δεν είναι 

επιλέξιμες προτάσεις που αφορούν σε διαπεριφε-

ρειακά ή διακρατικά έργα και προγράμματα. Μόνον 

δράσεις και πρωτοβουλίες διασυνοριακών ή 

παραμεθόριων Περιφερειών είναι επιλέξιμες. Το 

βραβείο, εκτός από διασυνοριακές συνεργασίες 

Περιφερειών, αφορά ακόμη και μεμονωμένες 

δράσεις, οι οποίες καλύπτουν όλους τους τομείς της 

καθημερινής διασυνοριακής συνεργασίας.  

 

Προθεσμία: 20 Σεπτεμβρίου 2012 

Πληροφορίες: 

Association of European Border Regions (AEBR) 

Ιστοσελίδα: http://www.aebr.eu/en/news/ 

news_detail.php?news_id=100 

 

7. Βραβεία Παραμεθόριων  

Περιφερειών 2012 

 

 

Με αφορμή την Ετήσια Σύνοδο και Γενική Συνέλευση 

της Ένωσης Ευρωπαϊκών Παραμεθόριων 

Περιφερειών (AEBR) το 2002 προτάθηκε και 

καθιερώθηκε έκτοτε το διασυνοριακό βραβείο ‘Sail of 

Papenburg’ για επιτυχημένα σχέδια διασυνοριακής 

συνεργασίας π.χ. στην πολιτιστική, οικονομική, 

θεσμική, περιβαλλοντική και κοινωνική σφαίρα σε 

μια παραμεθόρια ή διασυνοριακή περιφέρεια. 

Προγράμματα (π.χ. INTERREG), στρατηγικές, σχέδια 

και δράσεις στο πλαίσιο της διασυνοριακής 

συνεργασίας βραβεύονται ως βέλτιστες πρακτικές. 

Ταυτόχρονα, το βραβείο λειτουργεί ως κινητήριος 

δύναμη για παραμεθόριες ή διασυνοριακές 

περιφέρειες για να εμπλακούν ενεργά και να 

συνεισφέρουν στην καλύτερη κατανόηση και σε 

καλύτερες σχέσεις στην παραμεθόριο μεταξύ των 

κρατών προέλευσής τους. 

Το θέμα του φετινού βραβείου αφορά την 

κινητικότητα του εργατικού δυναμικού σε 

διασυνοριακό επίπεδο: εμπειρίες, προβλήματα και 

προκλήσεις. Κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των 

σχεδίων, η ποιότητα των έργων και η 

διαπεριφερειακή και ευρωπαϊκή σημασία τους 

λαμβάνονται σοβαρά υπόψη. Οι υπό αξιολόγηση 

δράσεις θα πρέπει να έχουν ευδιάκριτες και ορατές 

επιπτώσεις για την εν λόγω περιοχή, τουλάχιστον 

να είναι αναγνωρίσιμες κατά το έτος απονομής του 

βραβείου.  
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 Νερό: Συμβολή στη βελτίωση της ποιότητας 

του νερού με οικονομικά μέτρα για την 

επίτευξη καλής οικολογικής κατάστασης 

 Αέρας: Επίτευξη επιπέδων ποιότητας του 

ατμοσφαιρικού αέρα.  

 Έδαφος: Στόχος η προστασία και 

εξασφάλιση της αειφόρου χρήσης του 

εδάφους.  

 Αστικό περιβάλλον: συμβολή στη βελτίωση 

των περιβαλλοντικών επιδόσεων των 

ευρωπαϊκών αστικών περιοχών.  

 Θόρυβος: συμβολή στην ανάπτυξη και 

εφαρμογή της πολιτικής για την 

αντιμετώπιση του περιβαλλοντικού θορύβου.  

 Χημικές ουσίες: βελτίωση της προστασίας 

του περιβάλλοντος και της υγείας από 

κινδύνους που συνεπάγονται οι χημικές 

ουσίες, έως το 2020. 

 Περιβάλλον και υγεία: ανάπτυξη του 

ενημερωτικού υπόβαθρου για την πολιτική 

περιβάλλοντος και υγείας. 

 Φυσικοί πόροι και απόβλητα: ανάπτυξη και 

εφαρμογή των πολιτικών που έχουν 

σχεδιασθεί κατά τρόπο που να 

εξασφαλίζεται η αειφόρος διαχείριση των 

φυσικών πόρων και των αποβλήτων.  

 Δάση: παροχή, ιδίως μέσω ενός 

συντονιστικού δικτύου σε επίπεδο 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, συνεκτικού και γενικού 

υποβάθρου για την παροχή πληροφοριών 

σχετικά με την πολιτική για τα δάση όσον 

αφορά την αλλαγή του κλίματος και όσον 

αφορά την βιοποικιλότητα 

 

 

8. LIFE+, 2007-2013 

 

Το ευρωπαϊκό πρόγραμμα Life+ αποτελεί το βασικό 

χρηματοδοτικό μέσο της Ε.Ε. για το περιβάλλον και 

αποσκοπεί στην προώθηση της Κοινοτικής 

περιβαλλοντικής πολιτικής. Σύμφωνα με την 

πρόσφατη πρόσκληση υποβολής προτάσεων, το 

2012, θα διατεθούν 276 εκατ. ευρώ σε δράσεις που 

αφορούν στην προστασία της φύσης και της 

βιοποικιλότητας, στην ανάπτυξη πολιτικών και 

στην εφαρμογή συστημάτων διακυβέρνησης του 

περιβάλλοντος, καθώς και σε ενέργειες ενημέρωσης 

και ευαισθητοποίησης των πολιτών.  

 

Τα θέματα που καλύπτονται από την παρούσα 

πρόσκληση είναι τα εξής:  

 

1) Έργα του LIFE+ φύση και βιοποικιλότητα  

 

Κύριος στόχος: Η προστασία, διατήρηση, 

αποκατάσταση, παρακολούθηση και διευκόλυνση 

της λειτουργίας των φυσικών συστημάτων, των 

φυσικών ενδιαιτημάτων, της άγριας πανίδας και 

χλωρίδας, με στόχο την ανάσχεση της απώλειας 

της βιοποικιλότητας, συμπεριλαμβανόμενης και της 

ποικιλίας των γενετικών πόρων, στην ΕΕ.  

 

2) LIFE+ πολιτική και διακυβέρνηση του 

περιβάλλοντος 

Κύριοι στόχοι:  

 Αλλαγή του κλίματος:: Η σταθεροποίηση της 

συγκέντρωσης αερίων θερμοκηπίου σε 

επίπεδο που να παρεμποδίζει την άνοδο των 

μέσων θερμοκρασιών στην επιφάνεια του 

πλανήτη πάνω από 2 °C. 
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 Καινοτομία: συμβολή στην ανάπτυξη και 

στην τήρηση καινοτόμων πολιτικών για τις 

περιβαλλοντικές τεχνολογίες (ETAP-ΠΔΠΤ).  

  Στρατηγικές προσεγγίσεις: προαγωγή της 

αποτελεσματικής εφαρμογής και επιβολής 

της περιβαλλοντικής νομοθεσίας της ΕΕ. 

 

3) LIFE+ πληροφόρηση και επικοινωνία  

 

Κύριος στόχος: διάδοση πληροφοριών και 

ευαισθητοποίηση έναντι των περιβαλλοντικών 

θεμάτων, συμπεριλαμβανόμενης της πρόληψης των 

δασικών πυρκαγιών και παροχή στήριξης για 

συνοδευτικά μέτρα, όπως η ενημέρωση και οι 

επικοινωνιακές εκστρατείες και δράσεις, οι 

διαλέξεις και η επιμόρφωση, συμπεριλαμβανόμενης 

της επιμόρφωσης για την πρόληψη των δασικών 

πυρκαγιών. 

 

Δημόσιοι ή/και ιδιωτικοί φορείς, παράγοντες και 

οργανισμοί μπορούν να χρηματοδοτούνται μέσω του 

LIFE+. 

 

Ο συνολικός προϋπολογισμός για τη χρηματοδότηση 

έργων βάσει του LIFE+ το 2012 ανέρχεται σε 

276.710.000 ευρώ. Τουλάχιστον 50% του 

προαναφερόμενου ποσού θα καλύψει μέτρα 

υποστήριξης της διατήρησης της φύσης και της 

βιοποικιλότητας. Η ενδεικτική κατανομή κονδυλίων 

για τη χώρα μας για το 2012 ανέρχεται σε 

9.814.377 ευρώ. 

 

 

 

Το ποσοστό οικονομικής στήριξης της Ένωσης 

μπορεί να ανέλθει έως και στο 50% των επιλέξιμων 

δαπανών.  

Πιο αναλυτικά: 

1) LIFE+ έργα για τη φύση και τη βιοποικιλότητα  

 Το ύψος της κοινοτικής χρηματοδότησης 

ανέρχεται κατά μέγιστο σε 50% των 

επιλέξιμων δαπανών.  

 Κατ’ εξαίρεση, μπορεί να ισχύσει ποσοστό 

συγχρηματοδότησης 75% για τις προτάσεις 

που αφορούν τα οικολογικά ενδιαιτήματα ή 

τα βιολογικά είδη προτεραιότητας βάσει των 

οδηγιών για την προστασία των αγρίων 

πτηνών και των φυσικών ενδιαιτημάτων.  

2) LIFE+ πολιτική και διακυβέρνηση του 

περιβάλλοντος  

 Το ύψος της κοινοτικής χρηματοδότησης 

ανέρχεται κατά μέγιστο σε 50% των 

επιλέξιμων δαπανών.  

3) LIFE+ πληροφόρηση και επικοινωνία  

 Το ποσοστό κοινοτικής χρηματοδότησης 

κατά μέγιστο θα ανέλθει σε 50% των 

επιλέξιμων δαπανών. 

 

Προθεσμία: 26 Σεπτεμβρίου 2012 

 

Πληροφορίες: 

Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής 

Αλλαγής 

Αρμόδιοι υπάλληλοι: Δρ. Τζούλια Τζώρτζη και κ. 

Γιώργος Πρωτόπαπας  

Πατησίων 147, Τ.Κ.11251 Αθήνα 

Τηλ: 210 86 65 998 & 210 23 23 163 

Fax: 210 86 46 939  

E-mail: j.georgi@prv.ypeka.gr & 

g.protopapas@prv.ypeka.gr 
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Προσκλήσεις-Προκηρύξεις 
 

 

 
 

Αναβάθμιση, επέκταση και κατασκευή νέων 

Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων και 

κατασκευή δικτύων αποχέτευσης στην 

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου 

 

Έργα εκσυγχρονισμού, επέκτασης, βελτίωσης 

υφιστάμενων εγκαταστάσεων επεξεργασίας και 

διάθεσης λυμάτων οικισμών Γ’ προτεραιότητας. 

Κατασκευής δικτύων αποχέτευσης σε οικισμούς 

Γ’ προτεραιότητας. 

 

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ "Περιβάλλον - 

Αειφόρος Ανάπτυξη" 

Περιοχή εφαρμογής: Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου 

Σε ποιους απευθύνεται 

 Περιφέρεια Νότιου Αιγαίου 

 Δήμοι Περιφέρειας Νότιου Αιγαίου 

 ΔΕΥΑ Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου 

 ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ ΑΕ 

Προϋπολογισμός: € 10.500.000 

Προθεσμία: 2/8/2012 

Πληροφορίες:  

http://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=2079 

 

CLARIN ΑΤΤΙΚΗ - Υποστήριξη και ανάπτυξη 

ελληνικών εταίρων για συµµετοχή στις 

Κοινοπραξίες των Ευρωπαϊκών Ερευνητικών 

Υποδοµών στα πλαίσια του ESFRI/2006 

Μετατροπή της γνώσης σε καινοτόµα προϊόντα, 

διαδικασίες και υπηρεσίες και στην υποβοήθηση 

µεταφοράς τεχνολογίας προς τις επιχειρήσεις 

και ειδικότερα τις ΜΜΕ. 

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ "Αττικής" 

 

 

 

Περιοχή εφαρμογής: Περιφέρεια Αττικής 

Προϋπολογισμός: € 1.750.000 

Προθεσμία: 7/9/2012 

Πληροφορίες:  

http://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=2160 

 

Ενέργειες βελτίωσης της ασφάλειας και της 

περιβαλλοντικής διαχείρισης των μεταφορών 

Υλοποίηση  έργων για την βελτίωση της 

ασφάλειας και της περιβαλλοντικής διαχείρισης 

των μεταφορών. 

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ "Ενίσχυση της 

Προσπελασιμότητας" 

Περιοχή εφαρμογής: Όλη η Ελλάδα 

Σε ποιους απευθύνεται 

 Δήμος Θεσσαλονίκης 

 Δήμος Πατρέων 

 Δήμος Ηρακλείου (Κρήτης) 

 ΟΣΕ ΑΕ 

Προϋπολογισμός: € 1.000.000 

Προθεσμία: 29/9/2012 

Πληροφορίες:  

http://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=2108 

 
 

Προαγωγή της ενσωμάτωσης της ισότητας των 

φύλων στην πολιτική Έρευνας, Τεχνολογικής 

Ανάπτυξης και Καινοτομίας (ΕΤΑΚ) 

 

Ίδρυση και λειτουργία δομής, η οποία θα 

ενισχύσει διοικητικά και επιστημονικά τη Γενική 

Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας, ώστε να 

εφαρμόζεται και να παρακολουθείται οριζόντια 

η ισότητα των φύλων στη χάραξη και υλοποίηση 

πολιτικών για την Έρευνα, την Τεχνολογική 

Ανάπτυξη και την Καινοτομία. 

 

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ "Διοικητική 

Μεταρρύθμιση" 

Περιοχή εφαρμογής: Όλη η Ελλάδα 

Προϋπολογισμός: € 600.000 

Προθεσμία: 30/9/2012 

Πληροφορίες:  
http://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=2070 
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1. Δήμος Γλυφάδας: Οι Εθελοντές σε 

συνθήκες φτώχειας –  

Πολύ Σημαίνοντα Πρόσωπα 

“Volunteers in poverty conditions - VIPs: 

Very Important Persons” 

 (Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα ‘Ευρώπη για 

τους Πολίτες, 2007-2013’)  

 

Ο Δήμος Γλυφάδας υλοποίησε με επιτυχία 

πρόσφατα το πενθήμερο βιωματικό εργαστήριο 

με τη συμμετοχή του ισπανικού δήμου 

Μαριναλέντα με βασικό αντικείμενο τον 

εθελοντισμό σε τοπικό επίπεδο στο πλαίσιο του 

Ευρωπαϊκού Προγράμματος ‘Ευρώπη για τους 

Πολίτες, 2007-2013’. 

Κατά τη διάρκεια των εκδηλώσεων συζητήθηκαν 

τα εξής: 

 Ο εθελοντισμός ως αναγκαία επιλογή της 

Ενωμένης Ευρώπης, των κρατών - μελών, 

της τοπικής αυτοδιοίκησης, της κοινωνίας 

των πολιτών σε όλους τους τομείς της 

κοινωνικοοικονομικής και πολιτιστικής 

μας ζωής. 

 Η συμβολή του εθελοντισμού στην 

αντιμετώπιση των επιπτώσεων από τη 

φτώχεια και τη μείωση ή την παντελή 

απώλεια εισοδημάτων.  

 

 

   

 Ο εθελοντισμός ως σταθεροποιητικός 

μηχανισμός των κοινωνικών 

συστημάτων υγείας, απασχόλησης, 

παιδείας, πολιτισμού καθώς η φτώχεια 

επιφέρει πλήθος αρνητικών 

παραγόντων κοινωνικού αποκλεισμού 

και κοινωνικών διακρίσεων. 

 Η συμβολή του εθελοντισμού στην 

κατανόηση και αποδοχή της 

ευρωπαϊκής ιθαγένειας και στη 

μεγιστοποίηση της συμμετοχής των 

πολιτών στα κοινά σε εθνικό και 

ευρωπαϊκό επίπεδο για το σχηματισμό 

μίας δημοκρατικότερης πολιτικής 

agenda. 

 Η ανάληψη στρατηγικών και μέτρων για 

τον εθελοντισμό σε τοπικό επίπεδο. 

 

Ως καλή πρακτική παρουσιάστηκε το μοντέλο 

αυτοδιοίκησης μέσω εθελοντικών δράσεων 

στην Μαριναλέντα από τον δήμαρχο της πόλης 

κο JUAN MANUEL SANCHEZ GORDILLO. 

 

Πληροφορίες: 

Δήμος Γλυφάδας 

Υπόψιν κου Δημήτρη Γκομόζια 

E-mail: info@glyfada, grafeio.typou@glyfada.gr 

 

http://www.glyfada.gr/advisor/ads/admentor/admentorredir.asp?id=46&way=ban
http://www.glyfada.gr/advisor/ads/admentor/admentorredir.asp?id=46&way=ban
mailto:rafeio.typou@glyfada.gr


 

πορεία του Δήμου Αμυνταίου, αλλά και την ίδια 

την πρωτοβουλία eReNet η οποία αποτελεί ένα 

από τα σημαντικά εργαλεία του Δήμου Αμυνταίου 

στην ενεργειακή του πολιτική. Σημαντικό στοιχείο 

είναι ότι ο Δήμος Αμυνταίου σε πολύ μικρό 

χρονικό διάστημα αφενός εντάχθηκε στο Σύμφωνο 

των Δημάρχων και αφετέρου έχει μία δυναμική 

πορεία προς την επίτευξη των στόχων για 

καθαρότερο περιβάλλον με αξιοποίηση μορφών 

ενέργειας που το προστατεύουν. Στην προκειμένη 

περίπτωση οι στόχοι του Δήμου Αμυνταίου 

αφορούν πρακτικές που αφενός θα προστατεύουν 

το περιβάλλον και αφετέρου θα μειώνουν το 

κόστος διαβίωσης των πολιτών και τα 

λειτουργικά έξοδα του Δήμου.  Στη συνέχεια, την 

εκδήλωση χαιρέτισε ο Αντιπεριφερειάρχης 

Ανάπτυξης, κ. Γιάννης Αντωνιάδης, που 

αναφέρθηκε στις πολύ σημαντικές πρωτο-

βουλίες που έχει αναλάβει ο Δήμος Αμυνταίου για 

τα ενεργειακά και περιβαλλοντικά θέματα, δηλώ-

νοντας ότι συμπορεύεται και συμπαρατάσσεται 

με τις δράσεις αυτές. 

Τέλος, παρουσιάστηκαν οι ευρωπαϊκές και 

εθνικές πρωτοβουλίες (Σύμφωνο των Δημάρχων, 

eReNet και Δίκτυο Ενεργειακών Δήμων), στις 

οποίες συμμετέχει ο Δήμος Αμυνταίου και όλες 

τους σχετίζονται με την ενεργειακή βιωσιμότητα. 

Επίσης, έγινε αναφορά σε καλές πρακτικές και 

στη μεθοδολογία ανάπτυξης του Σχεδίου Δράσης 

για την Αειφόρο Ενέργεια. Τέλος, παρουσιάστηκε 

το προσχέδιο του ενεργειακού σχεδιασμού της 

περιοχής με ορίζοντα το 2020. 

Πληροφορίες: 

Δήμος Αμυνταίου 

Ιστοσελίδες: www.amyntaio.gr & 

http://erenet.epu.ntua.gr. 
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2. Δήμος Αμυνταίου:  

«Ενεργειακό Δίκτυο Αγροτικών Περιοχών 

Μάθησης για Δράση - eReNet» 

(Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα ‘Ευφυής 

Ενέργεια για την Ευρώπη’- Πρόγραμμα 

Πλαίσιο για την Ανταγωνιστικότητα 

και την Καινοτομία (CIP) 

Στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας «Ενεργειακό 

Δίκτυο Αγροτικών Περιοχών Μάθησης για Δράση 

- eReNet», η οποία συγχρηματοδοτείται από την 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπό την αιγίδα του 

Προγράμματος «Ευφυής Ενέργεια για την 

Ευρώπη», ο Δήμος Αμυνταίου διοργάνωσε 

πρόσφατα ημερίδα με τίτλο «Ενισχύοντας τις 

Αγροτικές Κοινότητες προς την Ενεργειακή 

Βιωσιμότητα, στο πλαίσιο του Συμφώνου των 

Δημάρχων». 

Η πρωτοβουλία eReNet έχει ως στόχο τη 

διευκόλυνση των αγροτικών περιοχών στην 

ανάπτυξη ενός Σχεδίου Δράσης για την Αειφόρο 

Ενέργεια, την ανταλλαγή γνώσεων από έμπειρες 

κοινότητες, και τον προσδιορισμό έργων που 

είναι αρκετά ώριμα ώστε να ενταχθούν σε εθνικά 

ή ευρωπαϊκά προγράμματα χρηματοδότησης. 

Στην πρωτοβουλία eReNet συμμετέχουν Δήμοι από 

τη Γερμανία, Αυστρία, Κροατία, Βουλγαρία, 

Πορτογαλία, ενώ από την Ελλάδα συμμετέχει ο 

Δήμος Αμυνταίου. 

Η ημερίδα ξεκίνησε με τον χαιρετισμό του 

Δημάρχου Αμυνταίου, κ. Μάκη Ιωσηφίδη που 

αναφέρθηκε στο Σύμφωνο των Δημάρχων και την  
 

 

http://www.amyntaio.gr/
http://erenet.epu.ntua.gr/


  

επιχορηγήσεων, όπως τα ανακυκλούμενα 

κεφάλαια, τα διαπεριφερειακά κεφάλαια και τα 

κεφάλαια επιχειρηματικού κινδύνου (venture 

capitals). 

Οι περιφέρειες που συμμετέχουν στο έργο έχουν 

συνεργαστεί για να ανταλλάξουν εμπειρίες 

σχετικές με καινοτόμα μέτρα στήριξης των 

επιχειρήσεων που εφαρμόζονται στις 

περιφέρειές τους και για την υποστήριξη της 

μεταφοράς επιλεγμένων παραδειγμάτων καλών 

πρακτικών μεταξύ τους. 

Για παράδειγμα, ένα διαδικτυακό εργαλείο 

Διαχείρισης μικρο χρηματοδοτήσεων που 

αναπτύχθηκε στην Ουγγαρία θα γίνει 

προσπάθεια να μεταφερθεί σε περιοχές στην 

Εσθονία, την Ισπανία, την Ιταλία και τη Σλοβακία. 

Ένα πρόγραμμα από την Ανδαλουσία για τη 

στήριξη της διεθνοποίησης των ΜΜΕ θα 

επιχειρηθεί να εφαρμοστεί ως πιλοτικό σε 

περιοχές της Δανίας, Ιταλίας, Ρουμανίας και 

Σουηδίας. 

Επιπλέον, η κάθε συμμετέχουσα περιφέρεια θα 

αναπτύξει ένα Σχέδιο Εφαρμογής Πολιτικής που 

θα βασίζεται στην ανταλλαγή εμπειριών καλών 

πρακτικών με άλλες περιφέρειες της Ευρώπης, 

προκειμένου να βελτιώσει τις δικές της πολιτικές 

αναφορικά με την αντιμετώπιση των 

προβλημάτων πρόσβασης στη χρηματοδότηση 

των ΜΜΕ, την καινοτομία, τη διεθνοποίηση και 

την αειφόρο ανάπτυξη. 

Πληροφορίες: 
http://difass.eu/ 
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3. Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας: 

Άρση των εμποδίων για τη 

Διεθνοποίηση Μικρομεσαίων 

Επιχειρήσεων 

(Διαπεριφερειακό Πρόγραμμα 

INTERREG IVC)  

26 εταίροι από διάφορες περιοχές της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης μεταξύ των οποίων η 

Αναπτυξιακή Δυτικής Μακεδονίας Α.Ε. – ΑΝΚΟ, η 

Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας και το ΤΕΙ 

Δυτικής Μακεδονίας δεσμεύτηκαν να 

συνεργαστούν για τρία χρόνια για την υλοποίηση 

του έργου DIFASS. Οι εταίροι του έργου 

πραγματοποίησαν την πρώτη τους συνάντηση 

στις 10 – 11 Μαΐου τ.ε. στην πόλη Sárvár της 

Ουγγαρίας, στην περιφέρεια του επικεφαλής 

εταίρου που είναι το Δίκτυο Επιχειρήσεων 

Pannon. 

Το DIFASS υποστηρίζεται από το πρόγραμμα 

INTERREG IVC. Γενικός στόχος του προγράμματος 

είναι η βελτίωση της αποτελεσματικότητας των 

περιφερειακών πολιτικών και μέσων. Το 

INTERREG IVC παρέχει χρηματοδότηση για τη 

διαπεριφερειακή συνεργασία σε ολόκληρη την 

Ευρώπη. Το παρόν έργο υλοποιείται στο πλαίσιο 

του στόχου της Ευρωπαϊκής Εδαφικής 

Συνεργασίας και χρηματοδοτείται από το 

Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης 

(ΕΤΠΑ).  

Το DIFASS ασχολείται με τα εμπόδια που 

αντιμετωπίζουν οι Μικρομεσαίες επιχειρήσεις για 

τη διεθνοποίησή τους και τη διευκόλυνση 

πρόσβασής τους στη χρηματοδότηση. Στο πλαίσιο 

αυτό θα δοθεί έμφαση στην ανάπτυξη και την 

υλοποίηση χρηματοδοτικών εργαλείων εκτός  
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Εκδηλώσεις 
Συνέδρια (Διεθνή και Ευρωπαϊκά) 

 

Συνέδριο της Διεθνούς Ένωσης για το 

Αστικό Κλίμα 

 (Δουβλίνο, 6-10 Αυγούστου 2012) 

Η παρουσίαση των πρόσφατων ερευνητικών 

ευρημάτων για τις επιπτώσεις της κλιματικής 

αλλαγής στα αστικά κέντρα και ο σχεδιασμός 

 

καλύτερων πόλεων αποτελούν βασικές θεματικές 

του διεθνούς συνεδρίου της Διεθνούς Ένωσης  για το 

Αστικό Κλίμα και της Αμερικανικής Μετεωρολογικής 

Εταιρείας. 

Πληροφορίες: 

http://www.icuc8.org/ 

Σύνοδος Αστικής Γεωργίας 

 (Τορόντο, 15-18  Αυγούστου 2012) 

 

Η ασφάλεια των προϊόντων, ο σχεδιασμός 

καινοτόμων υποδομών, τα οικονομικά, η 

χρηματοδότηση και η προώθηση της αστικής  

 

 

γεωργίας είναι μερικά από τα ζητήματα που θα 

αναπτυχθούν σε διεθνές συνέδριο που 

διοργανώνει ο οργανισμός τροφίμων του 

Τορόντο σε συνεργασία με το τοπικό 

πανεπιστήμιο και άλλους φορείς. 

Πληροφορίες: 

http://urbanagsummit.org/ 

Επενδύοντας στις  

Μελλοντικές Μεταφορές 

 (Λονδίνο, 16 Αυγούστου 2012) 

 

Υπό την αιγίδα του δήμου του Λονδίνου διοργα-

νώνεται διεθνές συνέδριο αναφορικά με τις  

 

 
 

επενδύσεις στις καθαρές και βιώσιμες μορφές 

μεταφορών στις πόλεις. 

 

Πληροφορίες: 

http://www.cleantechinvestor.com/events/en/futur

etransport 

2Ο Διεθνές Συνέδριο για τον Αστικό 

Σχεδιασμό 

 (Γιαντάϊ, 18-20 Αυγούστου 2012) 

 

Ερευνητές και μηχανικοί συζητούν τις 

πρόσφατες εξελίξεις, τις νέες τεχνικές και  
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Με τη συμμετοχή περίπου 2.000 συμμετεχόντων 

από 14 χώρες, το φόρουμ θα εξετάσει ζητήματα 

σχετικά με τον αστικό σχεδιασμό, την ευημερία, 

τις παραγωγικές και τις καινοτόμες πόλεις. 

Πληροφορίες: 

http://www.unhabitat.org/categories.asp?catid=672 

 

Διεθνές Συνέδριο για το Αστικό Σχέδιο 

 (Μελβούρνη, 10-12 Σεπτεμβρίου 2012) 

 

Το βασικό θέμα του φετινού διεθνούς συνεδρίου 

για το αστικό σχέδιο είναι οι καινοτόμες λύσεις 

για τον αστικό σχεδιασμό που ανταποκρίνονται 

 

 
 

σε συγκεκριμένα πολύπλοκα πλαίσια όπου ο 

ποιοτικός σχεδιασμός διαδραματίζει σημαντικό 

ρόλο στην αστική μεγέθυνση και ανάπτυξη. 

Πληροφορίες: 

http://urbandesignaustralia.com.au/ 

 

Σύνοδος για τις Αστικές Αναπλάσεις 

 (Κρακοβία, 12-14 Σεπτεμβρίου 2012) 

 

Τα οικονομικά και κοινωνικά προβλήματα των 

αναπλάσεων, η σύνδεσή τους με τις πολιτικές 

αστικής ανάπτυξης, ο προσδιορισμός της 

περιφερειακής διάστασης της ανάπλασης, οι 

αναπλάσεις σε πρώην στρατιωτικές και 

σιδηροδρομικές εγκαταστάσεις, η παρακολού- 

 

 

εφαρμογές στα πεδία της αρχιτεκτονικής, της 

αστικής και περιβαλλοντικής μηχανικής στο 

πλαίσιο διεθνούς ακαδημαϊκού χαρακτήρα συνεδ-

ρίου που διοργανώνεται από το Αμερικανικό 

Επιμελητήριο Μηχανικών. 

Πληροφορίες: 

http://www.ceupconf.org/history.html 

 

Στρατηγικές για την Αειφορία:  

Θεσμικές και Οργανωτικές Προκλήσεις 

 (Βασιλεία, 29-31 Αυγούστου 2012) 

 

Το Πανεπιστήμιο Εφαρμοσμένων Επιστημών της 

Βορειοδυτικής Ελβετίας και το Πανεπιστήμιο της 

  

Βασιλείας διοργανώνουν διεθνές συνέδριο με 

αντικείμενο τις οργανωτικές και θεσμικές 

προϋποθέσεις για την αειφορία. 

Πληροφορίες: 

http://www.sustainabilityconference.ch/cms/index.p

hp?page=about-isc2012 

 

Παγκόσμιο Αστικό Φόρουμ 

 (Νάπολι, 1-7 Σεπτεμβρίου 2012) 

 

Υπό την αιγίδα του προγράμματος των Ηνωμένων 

Εθνών UN-Habitat, της ιταλικής κυβέρνησης, της 

περιφέρειας Καμπάνια και της δημοτικής αρχής 

της Νάπολι πραγματοποιείται το 6ο Παγκόσμιο 

Αστικό Φόρουμ με θέμα το μέλλον των αστικών 

κέντρων. 
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θηση  των προγραμμάτων ανάπλασης κ.α. 

αποτελούν μερικές από τις θεματικές ενότητες 

της δεύτερης συνόδου για την αστική ανάπλαση. 

Πληροφορίες: 

http://irm.krakow.pl/en/second_urban_regeneration

_congress_12-14092012.html 

Περιεκτικές Πόλεις  

σε Παγκοσμιοποιημένο Κόσμο 

 (Γκέτεμποργκ, 16-19 Σεπτεμβρίου 2012) 

 

Ο σχεδιασμός των πόλεων ως απάντηση στον 

αυξανόμενο κοινωνικό κατακερματισμό τους 

καθώς και η ταυτότητα των εταίρων και 

επωφελούμενων των προγραμμάτων ανάπλασης 

 

 

 

είναι τα δύο βασικά θέματα της 56ης Παγκόσμιας 

Συνόδου της Διεθνής Ομοσπονδίας για τη Στέγαση 

και το Σχεδιασμό. 

Πληροφορίες: 

http://www.ifhp2012goteborg.se/en/ifhp.html 

 

Αστικό Περιβαλλοντικό Συμπόσιο 

 (Καρλσρούη, 16-19 Σεπτεμβρίου 2012) 

 

Το αστικό περιβαλλοντικό συμπόσιο ξεκίνησε πριν 

περίπου 30 χρόνια ως ένα φόρουμ για την έρευνα 

της αστικής περιβαλλοντικής μόλυνσης. Από τότε 

 

εξελίχθηκε, περιλαμβάνοντας όλες τις όψεις του 

αστικού περιβάλλοντος. Φέτος το εύρος της  

 

θεματολογίας εκτείνεται από την 

περιβαλλοντική επιβάρυνση μέχρι τη διαχείριση 

και την κλιματική  αλλαγή.  

Πληροφορίες: 

http://hues.se/about/ 

Κινητικότητα και Μεταφορές για τις 

Ευπαθείς Ομάδες 

 (Δελχί, 17-21 Σεπτεμβρίου 2012) 

 

Ο ρόλος της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για 

τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία, 

βέλτιστες πρακτικές και καινοτομίες, ο 

προσβάσιμος τουρισμός για όλους, οι 

περιβαλλοντικές επιπτώσεις, η αειφορία και η  
 

 

προσβασιμότητα των ολοκληρωμένων 

πολυτροπικών μέσων αποτελούν το γενικό θε-

ματικό πλαίσιο του διεθνούς συνεδρίου για την 

κινητικότητα και τις μεταφορές για τις ευπαθείς 

ομάδες του πληθυσμού. 

Πληροφορίες: 

http://www.transed2012.in 

/Transed%202012/M__1 

Παγκόσμια Σύνοδος για  

τις Πράσινες Στέγες 

 (Κοπεγχάγη, 15-21 Σεπτεμβρίου 2012) 

 

Υπό την αιγίδα της δημοτικής αρχής της 

Κοπεγχάγης, του Υπουργείου για το Κλίμα, την 

 

Ενέργεια και τις Κατασκευές της Δανίας 

πραγματοποιείται παγκόσμια σύνοδος για τη 

χρήση τεχνολογιών πράσινων στεγών.  

 

Πληροφορίες: 
http://www.worldgreenroofcongress.com/ 
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Αειφόρες Προμήθειες και Καινοτομίες 

 (Μάλμοε, 19-21 Σεπτεμβρίου 2012) 

 

Το 8ο συνέδριο EcoProcura αποτελεί το μοναδικό 

ευρωπαϊκό φόρουμ για την προώθηση και 

ανταλλαγή πολιτικών για τις αειφόρες 

 

δημόσιες προμήθειες. 

 

Πληροφορίες: 

http://www.ecoprocura.eu/malmo2012 

Προκλήσεις για τα Ευρωπαϊκά  

Αστικά Κέντρα 

 (Βιέννη, 20-22 Σεπτεμβρίου 2012) 

 

Το Πανεπιστήμιο Τεχνολογίας της Βιέννης 

διοργανώνει συνέδριο με θέμα την Αστική Ευρώπη 

και τις προκλήσεις για το μέλλον των αστικών 

 

κέντρων. Η ανταγωνιστική και περιεκτική 

μητροπολιτική ανάπτυξη και διακυβέρνηση, οι 

ευάλωτες και ανθεκτικές πόλεις, ο μεταβολισμός 

των αστικών περιοχών είναι μερικές από τις 

θεματικές του εν λόγω συνεδρίου. 

Πληροφορίες: 
http://www.eura2012.org/ 

Ημέρα Ευρωπαϊκής Συνεργασίας 

(Βρυξέλλες, 21 Σεπτεμβρίου 2012)  

 

Με δεδομένο το πανευρωπαϊκό ενδιαφέρον για 

την ευρωπαϊκή εδαφική συνεργασία, 

εγκαινιάζεται πιλοτικά η πρωτοβουλία ‘Ημέρα 

της Ευρωπαϊκής Συνεργασίας’ με σκοπό 

 

την ανταλλαγή απόψεων για προγράμματα και 

εταίρους. 

Πληροφορίες: 

http://www.ecday.eu/ 

 

Αειφόρες Πόλεις Παγκοσμίου Επιπέδου 

(Κουάλα Λαμπούρ, 25 Σεπτεμβρίου 2012) 

 

Το 4ο συνέδριο για τις παγκοσμίου επιπέδου 

αειφόρες πόλεις  αποσκοπεί στην ανεύρεση 

καινοτόμων λύσεων για τη βελτίωση της 

ποιότητας της ζωής των κατοίκων των αστικών 

κέντρων μέσω της παροχής των αναγκαίων  

 
 

μέσων και της επίδειξης βέλτιστων πρακτικών 

και εμπειριών. 

Πληροφορίες: 

http://www.rehda.com/events/wcsc2012 
/index.html 
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Το Παιδί στις Πόλεις 

 (Ζάγκρεμπ, 26-28 Σεπτεμβρίου 2012) 

 

Το μέλλον των πόλεων συναρτάται από το βαθμό 

συμμετοχής των παιδιών στα δίκτυά τους και ο 

καλύτερος τρόπος εμπλοκής τους είναι μέσω του 

παιχνιδιού. Για 6η χρονιά διοργανώνεται συνέδριο 

 

 
 

για τα δικαιώματα και τη δημιουργία χώρων για 

τα παιδιά στο πλαίσιο φιλικών προς αυτά 

πόλεων. 

Πληροφορίες: 

http://www.childinthecity.com/page/6099 

 

Γενική Συνέλευση του Συμβουλίου των 

Ευρωπαϊκών Δήμων και Περιφερειών 

(Καντίθ, 26-28 Σεπτεμβρίου 2012)  

 

Διαδραστική, δυναμική και καινοτόμα – η 25η 

Γενική Συνέλευση του CCRE που θα λάβει χώρα 

στο Καντίθ (Ισπανία) στις 26, 27 και 28 

Σεπτεμβρίου 2012, με θέμα « Καινοτομώντας σε 

τρεις διαστάσεις - Αποκέντρωση, Δημοκρατία, 

Ανάπτυξη». 

 

Η τρισδιάστατη καινοτομία θα αναφερθεί σε 

θέματα εξειδικευμένα ιδιαίτερου ενδιαφέροντος 

για τους δήμους, και τις περιφέρειες : 

 πως να ενεργήσουν οι δήμοι και οι 

περιφέρειες, δείχνοντας το δρόμο για ένα 

νέο μοντέλο ανάπτυξης για την Ευρώπη˙ 

 πως μπορεί να συνδράμει η μέθοδος της 

συμμετοχικής διακυβέρνησης στην έξοδο 

από την κρίση ώστε να οικοδομηθεί ένα 

σταθερό μέλλον για την Ευρώπη˙ 

 πως να προσεγγισθούν τα θέματα της 

μετανάστευσης, καινοτομώντας για μία 

καλύτερη ένταξη˙ 

 πως μπορεί να βοηθήσει η αποκέντρωση 

στην τοπική ανάπτυξη ως μία διαρκής 

διαδικασία εντός της ηπείρου και ανά τον 

κόσμο˙ 

 πώς μπορεί η δραστηριοποίησή μας υπέρ 

της ενεργούς συμμετοχής του πολίτη στην 

Ευρώπη να αυξήσει την εμπιστοσύνη στο 

ευρωπαϊκό μοντέλο.  

 

Διαδραστικά στρογγυλά τραπέζια θα δώσουν τη 

δυνατότητα στους αιρετούς και τους 

εμπειρογνώμονες να ανταλλάξουν απόψεις περί 

καλών πρακτικών σε  ειδικευμένα θέματα - 

όπως η αναδιοργάνωση δημοσίων υπηρεσιών, 

τα νέα μοντέλα σταθερής ανάπτυξης, οι νέες 

τεχνολογίες στις δημόσιες υπηρεσίες. 

 

Πληροφορίες: 
http://cemr2012cadiz.es/cemr/index.php/en/ 



Ευρωπαϊκά Θέματα 
   

Στρατηγική ΕΟΕΣ για το 2020 

 

 

Η Επιτροπή των Περιφερειών υιοθέτησε 

πρόσφατα στρατηγική για τους Ευρωπαϊκούς 

Ομίλους Εδαφικής Συνεργασίας για το 2020. Εν 

προκειμένω, το κείμενο με τίτλο Όι ΕΟΕΣ: 

Προοπτικές για το 2020 – Σχέδιο Δράσης της ΕτΠ 

και πολιτικός συντονισμός της Πλατφόρμας των 

ΕΟΕΣ για το 2012’ αντικαθιστά την προηγούμενη 

απόφαση του Γραφείου της ΕτΠ ‘Προοπτικές για 

την Εδαφική Συνεργασία και τους ΕΟΕΣ – 

Πολιτική Στρατηγική της ΕτΠ και υποστηρικτικές 

δράσεις’ (2006), η οποία περιελάμβανε μέτρα 

πολιτικής για το 2013. Ωστόσο, λαμβάνοντας 

υπόψη  τη Συνθήκη της Λισσαβόνας, την 

πραγματικότητα της σύστασης των 26 ΕΟΕΣ, την 

αναθεώρηση του Κανονισμού 1082/2006 και τη 

δημιουργία της Πλατφόρμας των ΕΟΕΣ, το 

κείμενο κάνει μια επισκόπηση των 

συμπερασμάτων του διοργανικού συνεδρίου της 

29ης Μαρτίου τ.ε. και προτείνει συγκεκριμένες 

δράσεις: συνεργασία με τις εθνικές αρχές και 

την Ευρωπαϊκή Επιτροπή˙ παρακολούθηση της 

νέας πολιτικής συνοχής˙ ευαισθητοποίηση των 

υπηρεσιών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής˙ 

υποστήριξη των μακροπεριφερειακών 

στρατηγικών˙ ανάπτυξη της εξωτερικής 

διάστασης μέσω της Συνόδου των 

Περιφερειακών και Τοπικών Αρχών για την 
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Ανατολική Εταιρική Σχέση˙ και έμφαση στην 

αξία της επικοινωνίας, της διάχυσης, της 

έρευνας και οριζόντιας συνεργασίας μεταξύ των 

εταίρων. 

Μεταξύ των πολιτικών προτεραιοτήτων για το 

μέλλον, το Γραφείο της ΕτΠ υπογράμμισε την 

εμπέδωση των ΕΟΕΣ ως εργαλείο 

προτεραιότητας για την εδαφική συνεργασία, 

ευνοϊκές φορολογικές ρυθμίσεις για τους ΕΟΕΣ, 

ενθάρρυνση των ΣΔΙΤ, προώθηση 

συγκεκριμένων χρηματικών όρων από την  

Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και 

διασφάλιση της επιλεξιμότητας των ΕΟΕΣ στο 

ευρωπαϊκό χρηματοδοτικό μέσο γειτονίας. 

 

Πληροφορίες: 

https://bvstoad.cor.europa.eu/AgendaDocuments.

aspx?pmi=ha5jDW%2bOWSEvIGSIIH17u03v0yjIhcWi

53ZhtKEIM%2bM%3d&ViewDoc=true 

 

Ευρωπαϊκή Πλατφόρμα Έξυπνων 

Πόλεων με συμμετοχή του EMΠ 

Η ανάπτυξη μιας Ευρωπαϊκής Πλατφόρμας 

Έξυπνων Πόλεων, ως ανοικτό πανευρωπαϊκό 

οικοσύστημα υποδομών και εφαρμογών που 

επιτρέπει σε πόλεις να ανταλλάσσουν πρακτικά 

μοντέλα για την αντιμετώπιση καθημερινών 

προβλημάτων των πολιτών, είναι ο στόχος του 

ευρωπαϊκού έργου EPIC (European Platform for 

Intelligent Cities), στο οποίο συμμετέχει η 

ερευνητική ομάδα "κατανεμημένων συστημάτων 

και συστημάτων γνώσης και πολυμέσων" του 

Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (ΕΜΠ).  

Η υποδομή συνδυάζει υποδομές υπολογιστικού 

νέφους (Cloud Computing) με το σχεδιασμό, την 

ανάπτυξη και τη δοκιμή εφαρμογών σε 

πραγματικό περιβάλλον κορυφαίων ευρωπαϊκών 

Living Labs. Το ευρωπαϊκό αυτό οικοσύστημα 

καινοτομίας παρέχει ευρύ φάσμα δυνατοτήτων 

για τεχνολογικά προηγμένες, εύχρηστες και 

ταυτόχρονα επιχειρηματικά βιώσιμες 

διαδικτυακές υπηρεσίες για τους πολίτες και τις 

επιχειρήσεις.  
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Επιπλέον, το EPIC αξιοποιεί πλήρως τα οφέλη 

των ισχυρών νέων καινοτομιών, όπως το 

Διαδίκτυο των Πραγμάτων (Internet of Things) 

και ο Σημασιολογικός Ιστός (Semantic Web), οι 

οποίες επιτρέπουν στις πόλεις την ψηφιοποίηση 

των πληροφοριών που διαθέτουν και τη 

διασύνδεση των κατακερματισμένων τους 

υποδομών για τη δημιουργία υπηρεσιών που δεν 

θα περιορίζονται στα γεωγραφικά, διοικητικά ή 

πολιτιστικά όρια της πόλης και θα είναι 

διαθέσιμες πανευρωπαϊκά.  

Όσον αφορά την εξέλιξη του έργου, η μελέτη των 

απαιτήσεων της πλατφόρμας έχει ολοκληρωθεί, 

έπειτα από εκτενείς συζητήσεις των 

εμπλεκομένων μελών του έργου, ενώ η πρώτη 

έκδοση της υποδομής είναι ήδη υπό πιλοτική 

λειτουργία. Για τον έλεγχο της ορθής 

λειτουργίας της, τρεις νέες καινοτόμες και 

πιλοτικές εφαρμογές έχουν αναπτυχθεί με στόχο 

να παρέχουν έξυπνες υπηρεσίες στους 

κατοίκους, επισκέπτες και επιχειρήσεις των 

Βρυξελλών, του Μάντσεστερ και της Issy-Les-

Moulineaux του Παρισιού.  

Η ανάπτυξη των τριών εφαρμογών έγινε με την 

επίβλεψη των αντίστοιχων Living Labs των 

πόλεων, εμπλέκοντας σε όλη τη διαδικασία 

ανάπτυξης τους τελικούς χρήστες και τους 

διαχειριστές των υπηρεσιών των πόλεων. 

Επιπλέον, κορυφαίες συμβουλευτικές εταιρίες 

έχουν καταρτίσει οδηγό για την αξιοποίηση της 

πλατφόρμας και τη δημιουργία έξυπνων 

υπηρεσιών και εφαρμογών για πόλεις, με στόχο 

την καλύτερη δυνατή αξιοποίηση του EPIC από 

τις πόλεις μετά την ολοκλήρωσή του.  

 

Οι δραστηριότητες της ελληνικής ερευνητικής 

ομάδας του ΕΜΠ, υπό την καθηγήτρια Θεοδώρα 

Βαρβαρίγου, επικεντρώνονται στη λήψη των 

λειτουργικών και μη απαιτήσεων της 

πλατφόρμας, στην υλοποίησή της και στην 

απαραίτητη προσαρμογή και ολοκλήρωση 

(adaptation and integration) των πιλοτικών 

εφαρμογών, ώστε να μπορούν να φιλοξενηθούν 

επιτυχώς στην υποδομή υπολογιστικού νέφους.  

Επιπλέον, η ομάδα του ΕΜΠ συντονίζει τη 

διαδικασία ελέγχου ορθής λειτουργίας της 

πλατφόρμας και των πιλοτικών εφαρμογών, 

καθώς και τη συλλογή και επαλήθευση 

αποτελεσμάτων, ώστε οι έξυπνες υπηρεσίες 

που απολαμβάνουν οι κάτοικοι των τριών 

πιλοτικών πόλεων να συνάδουν με τις 

προδιαγραφές του έργου.  

Το έργο έχει συνολικό προϋπολογισμό 5,8 εκατ. 

ευρώ και συγχρηματοδοτείται από το 7ο 

Πρόγραμμα Πλαίσιο για την Έρευνα της ΕΕ. 

Συμμετέχουν 16 ακόμα πανεπιστήμια, 

ερευνητικά κέντρα, πολυεθνικές επιχειρήσεις και 

δήμοι από το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Γερμανία, τη 

Γαλλία, το Βέλγιο, την Ελλάδα και τη Ρουμανία. 

Πληροφορίες: 

http://www.epic-cities.eu. 

Βραβεία RegioStars 2012 

 

Πέντε καινοτόμα έργα με συμμετοχή οργανισμών 

από Αυστρία, Φινλανδία, Γροιλανδία, Βόρεια 

Ιρλανδία, Σκωτία, Σουηδία, Πολωνία, Ιταλία, 

Λετονία, Ολλανδία, Σλοβακία, Μεγάλη Βρετανία 

και Ελλάδα διακρίθηκαν στα βραβεία RegioStars 

2012 για τη συμβολή τους στην περιφερειακή  
 

 

http://www.epic-cities.eu/
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 Older people for Older people (κατηγορία 

"Ανάπτυξη χωρίς Αποκλεισμούς"): 

περιφερειακές αρχές στη Φινλανδία, τη 

Γροιλανδία, τη Βόρεια Ιρλανδία, τη 

Σκωτία και τη Σουηδία συνεργάστηκαν με 

ηλικιωμένους προκειμένου να βρουν 

εναλλακτικούς τρόπους παροχής των 

υπηρεσιών που χρειάζονται σε αγροτικές 

περιοχές. 

 South East Malme (κατηγορία "Ανάπτυξη 

υποβαθμισμένων αστικών περιοχών"): το 

σουηδικό έργο δημιούργησε στρατηγικές 

συνεργασίες μεταξύ κατοίκων, 

ιδιοκτητών ακινήτων και επιχειρήσεων σε 

τέσσερις περιοχές του Νοτιοανατολικού 

Μάλμε με υψηλά ποσοστά ανεργίας. 

 

 

ανάπτυξη. Στόχος των βραβείων είναι να 

εντοπιστούν καλές πρακτικές που έχουν 

συγχρηματοδοτηθεί από την Πολιτική Συνοχής 

της ΕΕ (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 

Ανάπτυξης ή Ταμείο Συνοχής) και προάγουν την 

οικονομική ανάπτυξη της περιφέρειας. 

 

107 έργα διεκδίκησαν τα βραβεία, εκ των 

οποίων διακρίθηκαν τα ακόλουθα: 

 

 Eco World Styria (κατηγορία "Έξυπνη 

Ανάπτυξη"): πρόκειται για δίκτυο που 

λειτουργεί στην περιφέρεια Styria της 

Αυστρίας και στοχεύει στην αύξηση και 

 

συγκέντρωση εταιρειών καθαρής 

τεχνολογίας στη συγκεκριμένη περιοχή. 

Από την έναρξη του έργου, έχουν 

δημιουργηθεί περίπου 5.000 νέες θέσεις 

εργασίας, με μέση αύξηση του 

προσωπικού των εταιρειών που ξεπερνά 

το 10%, ενώ στόχος είναι οι 180 εταιρείες 

να συγκροτήσουν ένα παγκόσμιο κέντρο 

οικοκαινοτομίας. 

 

 

 GRaBS (κατηγορία "Βιώσιμη Ανάπτυξη"): 

14 εταίροι από 8 χώρες (Αυστρία, 

Ελλάδα, Ιταλία, Λετονία, Ολλανδία, 

Σουηδία, Σλοβακία και Μεγάλη Βρετανία) 

ανταλλάσουν γνώσεις και εργαλεία για 

την προσαρμογή της αστικής ανάπτυξης 

στις νέες κλιματικές προκλήσεις. Από την 

Ελλάδα, συμμετέχει ο Δήμος Καλαμαριάς. 
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Επιτροπή έχει αναλάβει την υποχρέωση να 

παρακολουθεί την εφαρμογή των εθνικών 

σχεδίων και να δημοσιεύει ετήσιες εκθέσεις 

προόδου. 

Πληροφορίες: 

http://ec.europa.eu/justice/discrimination/files/co

m2012_226_en.pdf 

 

Ειδικές Στρατηγικές για την 

Επιχειρηματικότητα 

 

Σύμφωνα με τη νέα έκθεση που δημοσίευσε η 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 13 Απριλίου τ.ε., οι 

περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες έχουν 

δρομολογήσει εκπαιδευτικές μεταρρυθμίσεις 

που προάγουν την επιχειρηματικότητα. Οχτώ 

χώρες εφαρμόζουν ειδικές στρατηγικές για την 

εκπαίδευση των νέων στην επιχειρηματικότητα, 
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 Podlaskie Voivodeship (κατηγορία 

"Πληροφόρηση Κοινού"): η πολωνική αυτή 

περιφέρεια δημιούργησε έναν δικτυακό 

τόπο στα πολωνικά και στα αγγλικά με 

λεπτομερείς πληροφορίες γύρω από τις 

επενδύσεις της ΕΕ και τους δικαιούχους 

ευρωπαϊκών προγραμμάτων. 

 

Πληροφορίες: 

http://ec.europa.eu/regional_policy/cooperate/regi

ons_for_economic_change/regiostars_12_en.cfm?e

xp=1#anchor1 

 

Εθνικές Στρατηγικές Ένταξης των Ρομά 

 

Στην αξιολόγηση των εθνικών σχεδίων για την 

ένταξη των Ρομά, που έδωσε στη δημοσιότητα η 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 23 Μαΐου τ.ε., 

επισημαίνεται ότι τα κράτη μέλη κατέβαλαν 

προσπάθειες για να αναπτύξουν συνολικές 

προσεγγίσεις, αλλά διευκρινίζεται ότι τα 

περισσότερα κράτη δεν διέθεσαν επαρκείς 

δημοσιονομικούς πόρους. Επιπλέον, μόνο 12 

χώρες, μεταξύ αυτών και η Ελλάδα, καθόρισαν 

με σαφήνεια τα ποσά που θα διατεθούν σε 

μέτρα για τη διευκόλυνση της πρόσβασης των 

Ρομά στην απασχόληση, στην εκπαίδευση, στην 

υγειονομική περίθαλψη και στη στέγαση. Η  
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ενώ 13 άλλες, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα, 

περιλαμβάνουν αυτή την εκπαίδευση στη 

στρατηγική τους για τη δια βίου μάθηση. 

Ωστόσο, ειδική κατάρτιση του διδακτικού 

προσωπικού παρέχεται μόνο στο Βέλγιο, τη 

Βουλγαρία και την Ολλανδία. 

 

Πληροφορίες: 

http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/doc

uments/thematic_reports/135EN.pdf 

 

Πρωτοβουλία για τη δημιουργία μιας 

Πράσινης Ζώνης στην Ευρώπη  
 

Η Διεθνής Ένωση για τη Διατήρηση του 

Περιβάλλοντος, που εδρεύει στις Βρυξέλλες, 

συνεργάζεται με φορείς από 18 ευρωπαϊκά 

κράτη προκειμένου να δημιουργηθεί ένας 

"οικολογικός διάδρομος" που θα συνδέει τη 

 

 
θάλασσα του Μπάρεντς της βόρειας Ευρώπης με 

τη λίμνη των Πρεσπών στα Βαλκάνια. Θα 

περιλαμβάνει εθνικά πάρκα, υδροβιότοπους, και 

διασυνοριακές προστατευμένες περιοχές. Η 

πρωτοβουλία αυτή επιδιώκει την εναρμόνιση 

των μεθόδων διαχείρισης του φυσικού 

περιβάλλοντος και έχει ως απώτερο σκοπό την 

καλύτερη προστασία της βιοποικιλότητας, 

καθώς και την προαγωγή της αειφόρου 

ανάπτυξης. 

 

Πληροφορίες: 
http://www.europeangreenbelt.org/ 

Η Ε.Ε. στο επίκεντρο των παγκόσμιων 

αλλαγών 

Στις 29 Μαΐου τ.ε., η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 

οργάνωσε συνέδριο με αντικείμενο τη συμμετοχή 

της Ε.Ε. στην "τρίτη βιομηχανική επανάσταση". 

Συμμετείχαν ο Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής, κ. Ζοζέ Μανουέλ Μπαρόζο, o 

αρμόδιος Επίτροπος για τη βιομηχανία και 

επιχειρηματικότητα, κ. Αντόνιο Ταγιάνι και ο  

 

Αμερικανός οικονομολόγος Τζέρεμι Ρίφκιν που 

υποστήριξε ότι η παγκόσμια οικονομία 

βρίσκεται σε πλήρη μετεξέλιξη και εκτιμά ότι το 

νέο σύστημα διακυβέρνησης θα προκύψει από 

την Ε.Ε.. Οι ομιλητές, μεταξύ άλλων, 

αναφέρθηκαν στα ορυκτά καύσιμα ως  

 

ενεργειακή πηγή του παρελθόντος και 

συμπέραναν ότι η παγκόσμια αναπτυξιακή 

στρατηγική πρέπει να βασιστεί στην ψηφιακή 

τεχνολογία, στη ρομποτική, στις ανανεώσιμες 

μορφές ενέργειας, και σε μία βιομηχανία που θα 

είναι πλήρως ενσωματωμένη στο 

παγκοσμιοποιημένο οικονομικό περιβάλλον. 

Πληροφορίες: 

http://ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf/item

detail.cfm?item_id=5968&lang=en&tpa_id=203&tit

le=Mission%2DGrowth%3A%2DEurope%2Dat%2Dthe

%2DLead%2Dof%2Dthe%2DNew%2DIndustrial%2DRe

volution 
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Προτεραιότητες της Κυπριακής 

Προεδρίας του 

Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
 

 

Κατά την τρέχουσα Προεδρία του Συμβουλίου 

της ΕΕ, η Κύπρος καλείται να διαχειριστεί 

σημαντικά θέματα της ‘ευρωπαϊκής ατζέντας’ 

όπως το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο, για 

την περίοδο 2014 – 2020. Το Πολυετές 

Δημοσιονομικό Πλαίσιο αποτελεί ευκαιρία για 

συμφωνία σε ένα προϋπολογισμό που θα 

συνεισφέρει στην οικονομικό και αειφόρο 

ανάπτυξη, προωθώντας αποτελεσματικές 

πολιτικές, αυξάνοντας την ανταγωνιστικότητα 

της ΕΕ και δημιουργώντας περισσότερες 

ευκαιρίες απασχόλησης. Είναι σημαντικό να 

αναγνωριστούν τα στοιχεία ανάπτυξης σε όλες 

τις πολιτικές της ΕΕ, με έμφαση τους πολίτες 

της Ένωσης. 

 

Πιο συγκεκριμένα, η Κυπριακή Προεδρία, με θέμα 

‘Προς μια Καλύτερη Ευρώπη’, έχει θέσει 

τέσσερις κύριες προτεραιότητες: 

 

 Μια Ευρώπη, πιο αποτελεσματική και 

βιώσιμη. Η Κυπριακή Προεδρία, μεταξύ 

άλλων, θα δώσει έμφαση στο Πολυετές 

Δημοσιονομικό Πλαίσιο (2014-2020), με 

απώτερο σκοπό την ολοκλήρωση των 

διαπραγματεύσεων και θα προσπαθήσει 

να πετύχει πρόοδο για τις 

διαπραγματεύσεις του νομοθετικού 

πλαισίου για πολιτικές όπως η Κοινή 

Γεωργική και Αλιευτική Πολιτική. Η 

βιώσιμη ανάπτυξη θα αποτελέσει 
  

 
 

  σημαντικό θέμα κατά τη διάρκεια της 

Κυπριακής Προεδρίας, για μια ολοκληρω-

μένη προσέγγιση σε τομείς όπως η 

ενέργεια και η βιώσιμη διαχείριση των 

υδάτων καθώς και για την επανενεργο-

ποίηση της Ολοκληρωμένης Θαλάσσιας 

Πολιτικής της Ένωσης. 

 Μια Ευρώπη, με πιο αποδοτική οικονομία, 

βασισμένη στην ανάπτυξη. Η Κυπριακή 

Προεδρία θα επικεντρωθεί στην εφαρ-

μογή ενός νέου ενισχυμένου πλαισίου 

οικονομικής διακυβέρνησης, με στόχο τη 

διασφάλιση της δημοσιονομικής σταθε-

ρότητας. Ιδιαίτερης βαρύτητας είναι και 

η παρακολούθηση της εφαρμογής της 

Στρατηγικής «Ευρώπη 2020». Οι χρηματο-

πιστωτικές υπηρεσίες αποτελούν, 

επίσης, σημαντικό θέμα για την Κυπριακή 

Προεδρία. Θα προωθηθεί, ακόμα, η 

εμβάθυνση της εσωτερικής αγοράς. 

 Μια Ευρώπη, που να σημαίνει περισ-

σότερα για τους πολίτες της, με Αλλη-

λεγγύη και Κοινωνική Συνοχή. Θα δοθεί 

έμφαση στην ενίσχυση της εμπλοκής των 

κοινωνικών εταίρων, των Αρχών της 

Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των Μη 

Κυβερνητικών Οργανώσεων στην 

υλοποίηση της Στρατηγικής «Ευρώπη 

2020». 

 Mια Ευρώπη στον κόσμο και πιο κοντά 

στους γείτονες της. Ιδιαίτερη βαρύτητα 

θα δοθεί στη Νότια Διάσταση της 

Ευρωπαϊκή Πολιτική Γειτονίας. 

Περαιτέρω, η Κυπριακή Προεδρία θα 

προωθήσει τις απαιτούμενες διεργασίες 

σχετικά με τη διαδικασία διεύρυνσης. 

 

Πληροφορίες: 
http://www.cy2012.eu/en/page/home 
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(γαλλικών και γερμανικών) και τις ιδιαιτερότη-

τες της γερμανικής κατάστασης, που χαρακτη-

ρίζεται κυρίως από πολύ ισχυρούς μηχανισμούς 

εξισορρόπησης.  

Πληροφορίες: 

http://www.afccre.org/fr/publications/les-

finances-locales-en-allemagne-structures-

probl%C3%A8mes-r%C3%A9formes 

Η επιχειρηματικότητα  

των Βρετανικών ΟΤΑ 

Μετά τη ψήφιση του νόμου για την τοπική 

αυτοδιοίκηση στη Βρετανία το περασμένο έτος, 

τα βρετανικά τοπικά συμβούλια απέκτησαν 

αρμοδιότητες στους τομείς της επιχειρηματι-

κότητας και της φορολογίας. Με αυτόν τον 

 

 

τρόπο, δίνεται η δυνατότητα στις τοπικές αρχές 

να καινοτομούν, παράγοντας νέα προϊόντα και 

παρέχοντας υπηρεσίες με ιδιαίτερα χαμηλό 

κόστος. Πρόσφατα, η ένωση των βρετανικών 

ΟΤΑ δημοσίευσε έναν οδηγό που περιγράφει τον 

τρόπο με τον οποίοι οι τοπικές αρχές μπορούν 

να επιδείξουν επιχειρηματικό πνεύμα κατά την 

παροχή των υπηρεσιών τους, παρουσιάζοντας 

καινοτόμες προσεγγίσεις που ήδη βρίσκουν 

εφαρμογή σε τοπικό επίπεδο. 

 

Πληροφορίες: 

http://www.local.gov.uk/c/document_library/get_fi

le?uuid=d72d82c9-0597-467c-be91-
c32df1aa9e6d&groupId=10171 

Τα Οικονομικά των Γερμανικών ΟΤΑ 

 

Ο ευρωπαϊκός διάλογος, και ιδίως όσον αφορά 

τη γαλλο-γερμανική διάστασή του, τακτικά 

επικεντρώνεται στην έννοια της σύγκλισης, 

συμπεριλαμβανομένης της τοπικής και 

περιφερειακής προοπτικής της. 

Αυτή η συζήτηση τους τελευταίους μήνες έχει 

αποκτήσει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, λόγω των 

συνεπειών της οικονομικής και 

χρηματοπιστωτικής κρίσης που επηρεάζει όλους 

τους Ευρωπαίους και στο οποίο οι τοπικές 

αρχές δεν αποτελούν εξαίρεση. Πολλοί εθνικοί 

ηγέτες έχουν μιλήσει στη Γαλλία, υπέρ μιας 

μεγαλύτερης σύγκλισης των φορολογικών 

συστημάτων, συμπεριλαμβανομένης της τοπικής 

διάστασής τους. 

Η γαλλική ένωση τοπικών αρχών (AFCCRE), 

προκειμένου, να συμβάλει στη συζήτηση για τα 

ευρωπαϊκά ζητήματα που αφορούν τις τοπικές 

αρχές, έκρινε σκόπιμο να παρουσιάσει τα 

στοιχεία που αφορούν τα οικονομικά των 

γερμανικών ΟΤΑ. 

Η σχετική μελέτη αναδεικνύει τις σημαντικές 

διαφορές μεταξύ των δύο συστημάτων  
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Η Εξέλιξη των Μακροπεριφερειακών 

Στρατηγικών της ΕΕ 
 

Σε πρόσφατη έκθεση του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου (ΕΚ) για τις τρέχουσες πρακτικές 

και προοπτικές για το μέλλον των 

Μακροπεριφερειακών Στρατηγικών, ιδιαίτερα 

στη Μεσόγειο, υπογραμμίζεται ότι το ΕΚ 

τάσσεται υπέρ της εφαρμογής μιας 

μακροπεριφερειακής στρατηγικής για τη λεκάνη 

της Μεσογείου ώστε να παραχθεί σχέδιο δράσης 

για τη διαχείριση των κοινών προκλήσεων και 

προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι χώρες και 

οι περιφέρειες της Μεσογείου και να διαρθρωθεί 

αυτός ο θεμελιώδης για την ανάπτυξη και 

ολοκλήρωση της Ευρώπης χώρος, και ζητεί από 

το Συμβούλιο και την Επιτροπή να ενεργήσουν 

ταχέως σχετικά με το θέμα αυτό. Το ΕΚ 

υπογραμμίζει ότι ο συντονισμός των τριών 

μακροπεριφερειακών στρατηγικών —Δυτική 

Μεσόγειος, περιοχή της Αδριατικής και του 

Ιονίου και Ανατολική Μεσόγειος— θα καταστήσει 

δυνατή την άσκηση μιας συνολικής πολιτικής για 

ολόκληρη τη λεκάνη της Μεσογείου, σε συνέργεια 

με τις προτεραιότητες που θα έχουν καθορίσει 

οι περιφερειακές και διεθνείς οργανώσεις, και 

ειδικότερα η Ένωση για τη Μεσόγειο, καθώς και 

την εφαρμογή βέλτιστων πρακτικών που 

μπορούν να συμβάλλουν στην επίτευξη των 

στόχων της ευρωπαϊκής στρατηγικής για έξυπνη 

και βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη. Το ΕΚ θεωρεί 

ότι μια μακροπεριφερειακή στρατηγική στη 

Μεσόγειο πρέπει να συντονίζει τις τρέχουσες 

ευρωπαϊκές χρηματοδοτήσεις, ιδίως όσον 

αφορά την πολιτική γειτονίας, την πολιτική 

συνοχής και την εδαφική συνεργασία, με σκοπό  

 

 

την υλοποίηση έργων για την αντιμετώπιση 

των κοινών προκλήσεων, όπως η προστασία 

και η αξιοποίηση της ευρωμεσογειακής 

πολιτιστικής κληρονομιάς. Ως προς την 

αντιμετώπιση των εν λόγω προκλήσεων, 

υπενθυμίζει τη σπουδαιότητα μιας συντονισ-

μένης και ισορροπημένης πολιτικής για τη 

γειτονία σε σχέση με το νότιο σκέλος, και την 

επιλεξιμότητα των πολιτιστικών έργων για 

χρηματοδότηση από το ΕΤΠΑ. Μάλιστα, θεω-

ρεί σημαντικό, ειδικά μετά τα γεγονότα της 

Αραβικής Άνοιξης, ότι η νέα μακροπεριφέρεια 

πρέπει να συμβάλλει στον καθορισμό μιας 

νέας στρατηγικής με τρίτες χώρες για την 

ορθή διαχείριση των μεταναστευτικών ροών, 

αποδίδοντας τη δέουσα σημασία στο αμοιβαίο 

όφελος από την αύξηση της κινητικότητας, 

αποσκοπώντας στην καταπολέμηση της φτώ-

χειας κα την προώθηση της απασχόλησης και 

των δίκαιων εμπορικών συναλλαγών, και συμ-

βάλλοντας με τον τρόπο αυτόν στη σταθερό-

τητα της μακροπεριφέρειας. Τονίζει δε πόσο 

σημαντικό είναι να εστιάσουμε το ενδιαφέρον 

μας κυρίως στους νέους, καθώς αυτοί θα 

αποτελέσουν τα θεμέλια μιας νέας γενιάς και 

ασκούν τη μεγαλύτερη επιρροή στη διαμόρ-

φωση του τρόπου με τον οποίο οι χώρες τους 

αντιμετωπίζουν το μέλλον. Γι’ αυτό το λόγο 

στην έκθεση προτείνονται τα εξής: 

 δημιουργία δικτύων με ανώτερα 

εκπαιδευτικά ιδρύματα και ερευνητικά 

ινστιτούτα εντός της μελλοντικής 

μακροπεριφέρειας της Μεσογείου˙ 
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 αμοιβαία αναγνώριση του καθεστώτος 

των καλλιτεχνών για τη δημιουργία 

ευκαιριών κινητικότητας και βελτίωση 

της χρήσης των προγραμμάτων 

κατάρτισης, ανάπτυξης δικτύων και 

ελεύθερης κυκλοφορίας των 

πολιτιστικών φορέων, καλλιτεχνών και 

έργων˙ 

 υλοποίηση ενός «ευρωμεσογειακού 

προγράμματος Erasmus» που θα ευνοεί 

τη διασυνοριακή κινητικότητα των 

σπουδαστών και από τις δύο ακτές της 

Μεσογείου, καθώς και ενός 

«ευρωμεσογειακού προγράμματος 

Leonardo da Vinci» για τους νέους που 

επιθυμούν, στο πλαίσιο μιας 

μακροπεριφερειακής στρατηγικής, να 

αποκτήσουν επαγγελματική κατάρτιση 

στο εξωτερικό˙ 

 ανάγκη θέσπισης μέτρων για την 

αντιμετώπιση της αυξανόμενης 

«διαρροής εγκεφάλων» από τη 

συγκεκριμένη περιφέρεια˙ 

 καλύτερη δυνατή εκμετάλλευση της 

ιστορικής, πολιτισμικής και γλωσσικής 

ποικιλομορφίας του μεσογειακού 

χώρου, καθώς αυτός αποτελεί πηγή 

καινοτομίας, δίνοντας ώθηση στην 

ανάπτυξη των πολιτιστικών και 

δημιουργικών βιομηχανιών, καθώς και 

στον τουριστικό κλάδο· ζητεί να 

ενθαρρυνθεί και να ενισχυθεί η 

συνεργασία μεταξύ των μουσείων και 

των πολιτιστικών ιδρυμάτων˙ 

 

 μεγαλύτερη συνεργασία και εμπορικές 

ανταλλαγές με τις τρίτες χώρες, προκει-

μένου να αναβαθμιστεί το επίπεδο των 

ευρωπαϊκών παραγωγών στην παγκόσ-

μια αγορά και, ειδικότερα, στην περιοχή 

της Μεσογείου, και να προωθηθούν κατ' 

επέκταση οι πολιτιστικές ανταλλαγές και 

ανάληψη νέων πρωτοβουλιών προς 

ενθάρρυνση του ευρωμεσογειακού 

διαλόγου και της δημοκρατικής προόδου 

ολόκληρης της περιοχής. 

Πληροφορίες: 

http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:

2012:0179:FIN:EL:DOC 

 

Έκθεση για την Έξυπνη Συνεργασία: 

Εδαφική Συνεργασία και Ευρωπαϊκή 

Ολοκλήρωση 

 

Με αφορμή την 1η Σύνοδο για την Έξυπνη 

Συνεργασία που πραγματοποιήθηκε στην 

 

Κορούνια (Ισπανία) στις 25-26 Ιουνίου τ.ε., η 

Ένωση των Ευρωπαϊκών Παραμεθόριων Περιφε-

ρειών (AEBR) και η Διάσκεψη των Ευρωπαϊκών  
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Διασυνοριακών και Διαπεριφερειακών Δικτύων 

Πόλεων (CECICN) συνέταξαν ένα στρατηγικό 

έγγραφο που θέτει την εδαφική συνεργασία στην 

καρδιά της συζήτησης για τις δημοσιονομικές 

προοπτικές της περιόδου 2014-2020 και την 

υλοποίηση της Στρατηγικής ΕΕ2020.  

 

Στην έκθεση παρουσιάζονται προτάσεις για τον 

τρόπο επίτευξης του συγκεκριμένου στόχου στο 

πολιτικό πλαίσιο της Στρατηγικής ΕΕ2020, της 

Εδαφικής Ατζέντας 2020 και του Χάρτη της 

Λειψίας: 

 Χρηματοδότηση της εδαφικής 

συνεργασίας στην πολιτική συνοχής. 

 Βελτίωση της στρατηγικής διάστασης 

της συνεργασίας. 

 Ενίσχυση της διακυβέρνησης. 

 Ανάπτυξη εργαλείων εδαφικής 

συνεργασίας. 

 Συνεισφορά της εδαφικής συνεργασίας 

στην Ενιαία Αγορά. 

Πληροφορίες: 

http://www.cecicn.eu/CECICN_AEBR_report__1

2_03_12.pdf 

Ευρωπαϊκός κώδικας δεοντολογίας για 

την εταιρική σχέση στην Πολιτική 

Συνοχής 

Με στόχο την καλύτερη προετοιμασία, 

εφαρμογή, παρακολούθηση και αξιολόγηση 

των προγραμμάτων κατά την νέα 

προγραμματική περίοδο (2014-20), η 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει τη 

διαμόρφωση μίας εταιρικής σχέσης για κάθε 

πρόγραμμα, που θα εμπλέκει τις αρμόδιες 

περιφερειακές, τοπικές, αστικές αρχές, τους 

οικονομικούς και κοινωνικούς εταίρους, καθώς  

 

και φορείς από την κοινωνία των πολιτών. Η 

Επιτροπή των Περιφερειών και το Ε.Κ. 

υποστηρίζουν την πρωτοβουλία της Επιτροπής 

γιατί εκτιμούν ότι θα συμβάλλει στην 

αποτελεσματικότερη χρήση των πόρων και στην 

βελτίωση των επιδόσεων 

Πληροφορίες: 

http://regioeuropa.net/files/ETAIRIKI_SXESI_2012_

EL.pdf 

Γνωμοδότηση του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου για το νέο κανονιστικό 

πλαίσιο της Πολιτικής Συνοχής 

 

Στις 25 Ιουνίου τ.ε., η Επιτροπή Περιφερειακής 

Ανάπτυξης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

τροποποίησε τις προτάσεις της Επιτροπής 

αναφορικά με τους κανονισμούς που θα 

διέπουν την Πολιτική Συνοχής κατά την 

επόμενη προγραμματική περίοδο (2014-20). 

Το Ε.Κ. πρότεινε  τη συνέχιση της 

χρηματοδότησης των έργων υποδομής στις 

περισσότερο αναπτυγμένες περιφέρειες, 

 

καθώς και την αύξηση των θεματικών 

προτεραιοτήτων ανά περιφέρεια. Η κατάρτιση 

των επιχειρησιακών προγραμμάτων θα 

συνεχίσει να γίνεται ανά κράτος-μέλος και όχι 

ανά περιφέρεια. Είναι αξιοσημείωτο ότι η 

επιλογή των 100 πόλεων που θα 

συμμετάσχουν στην υλοποίηση πιλοτικών 

σχεδίων αστικής ανάπτυξης, θα γίνει από την 

Επιτροπή και όχι τα κράτη μέλη. 

Πληροφορίες: 

http://www.espa.gr/elibrary/3_Protash_Kan_Tamei

wn_2014_2020_el.pdf 
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Η ενθάρρυνση της ευρωπαϊκής εδαφικής 

συνεργασίας θεωρήθηκε ως ο πιο επιτυχημένος 

στόχος της τρέχουσας πολιτικής συνοχής της ΕΕ. 

Τα προγράμματα διαπεριφερειακής 

συνεργασίας (π.χ. URBACT II, INTERREG IVC) είναι 

περισσότερο γνωστά από άλλα πιο 

εξειδικευμένα χρηματοδοτικά εργαλεία (π.χ. 

JESSICA, JASMINE). Σε σχέση με τη μελλοντική 

πολιτική συνοχής, προτεραιότητα θεωρείται ότι 

πρέπει να δοθεί κυρίως στην καταπολέμηση της 

φτώχειας και στην προώθηση της κοινωνικής 

ένταξης. Επίσης, οι συμμετέχοντες επεσήμαναν 

επίσης ότι οι πόλεις θα πρέπει να είναι ο 

φορέας διαχείρισης των διαρθρωτικών ταμείων 

στην επόμενη προγραμματική περίοδο. 

Πληροφορίες: 

http://www.emi-

network.eu/Projects_Events/European_projects/EMI

_and_URBAN_Intergroup_Questionnaire/Results_qu

estionnaire_Cities_contribute_to_the_success_of_EU

_cohesion_policy 

 

Παράβαση κοινοτικού δικαίου και 

βρετανική αυτοδιοίκηση 

 

Η βρετανική κυβέρνηση τροποποίησε πρόσφατα 

(13 Ιουλίου τ.ε.) το 2ο μέρος της νομοθετικής 

πράξης για την τοπική αυτοδιοίκηση (Localism 

 

  
 

Act) που ψηφίστηκε πέρυσι, εισάγοντας τη 

δυνατότητα του αρμόδιου υπουργού να 

υποχρεώσει μια τοπική αρχή να πληρώσει η ίδια 

το πρόστιμο που προκαλείται από τη μη ορθή 

εφαρμογή του κοινοτικού δικαίου, προκαλώντας 

την αντίδραση της εθνικής ένωσης τοπικής 

αυτοδιοίκησης 

Πληροφορίες: 

http://www.communities.gov.uk/documents/localg
overnment/pdf/2180375.pdf 

Οι πόλεις βασικοί φορείς υλοποίησης 

της πολιτικής συνοχής της ΕΕ 

 

Το Ευρωπαϊκό Μητροπολιτικό Ινστιτούτο 

δικτύωσης (EMI) και η ομάδα URBAN 

παρουσίασαν πρόσφατα (5 Ιουλίου τ.ε.) στο 

Στρασβούργο τα αποτελέσματα ενός κοινού 

ερωτηματολογίου σχετικά με τις απόψεις των 

πόλεων για την πολιτική συνοχής και την 

ολοκληρωμένη αστική πολιτική. Μια ομάδα 109 

ειδικών που εργάζονταν για λογαριασμό 

τοπικών και μητροπολιτικών αρχών και 

περιφερειών από όλη την Ευρώπη κατέθεσε τις 

απόψεις της για τα τρέχοντα και μελλοντικά 

σχέδια για την πολιτική συνοχής της ΕΕ με 

ηλεκτρονικό τρόπο σε 28 ερωτήματα που 

κάλυπταν την τρέχουσα προγραμματική περίοδο 

(2007-2013) αλλά και την μελλοντική περίοδο 

της πολιτικής συνοχής (2014-2020). Οι 

συμμετέχοντες κλήθηκαν να αξιολογήσουν τα 

προγράμματα για τη διαπεριφερειακή 

συνεργασία καθώς και για τα χρηματοδοτικά 

εργαλεία της. Σε σχέση με τη μελλοντική 

ολοκληρωμένη αστική πολιτική, υπογράμμισαν 

το ρόλο των πόλεων αλλά και τα θέματα στα 

οποία πρέπει να επικεντρωθεί. 
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Διεθνή Θέματα  

 

Το Ρίο+20 επαναβεβαιώνει το ρόλο 

των πόλεων και των περιφερειών για 

το μέλλον της αειφόρου ανάπτυξης 

Στην κοινή δήλωση της αντιπροσωπείας της 

Επιτροπής των Περιφερειών στο Ρίο+20 από 

την Πρόεδρο κ. Bresso, τον κ. Illmar Reepalu και 

τον κ. Michel Lebrun κατά τη συνεδρίαση της 

επιτροπής ENVE - 28 Ιουνίου 2012, 

υπογραμμίστηκαν τα εξής: 

Μολονότι αναγνωρίζεται το δύσκολο έργο που 

κλήθηκαν να εκπληρώσουν όσοι συμμετείχαν 

στις διαπραγματεύσεις, είναι αναμφισβήτητο 

ότι η Διάσκεψη του Ρίο δεν κατόρθωσε να 

αποδώσει τα προσδοκώμενα αποτελέσματα, 

ούτε να καταρτίσει τον αναγκαίο χάρτη 

πορείας για την προστασία του πλανήτη μας. 

Ωστόσο, η ευκαιρία που έχασαν οι παγκόσμιοι 

ηγέτες να συμφωνήσουν σε ένα όραμα για τον 

πολύτιμο πλανήτη μας, αποτελεί μια ευκαιρία 

που κέρδισαν οι πόλεις και οι περιφέρειες. 

 

 

 

Εν προκειμένω, οι τοπικές και οι περιφερειακές 

αρχές αναγνωρίστηκαν επίσημα ως κύριος συντε-

λεστής για τη δημιουργία ενός αειφόρου μέλλοντος. 

Επίσης, η Διάσκεψη του Ρίο+20 αποτέλεσε την ιδα-

νική ευκαιρία για να σφυρηλατηθούν νέες εταιρικές 

σχέσεις. Πράγματι, η ΕτΠ υπέγραψε με το Πρόγραμ-

μα των Ηνωμένων Εθνών για το Περιβάλλον (UNEP) 

συμφωνία για την προώθηση, σε παγκόσμια κλίμα-

κα, των αειφόρων πόλεων και περιφερειών της 

Ευρώπης, καθώς και άλλων ηπείρων. Υπό αυτό το 

πρίσμα, προτάθηκε από την ΕτΠ ένα Σχέδιο Δράσης 

Πέντε Σημείων για την Αειφόρο Ανάπτυξη: 

 η ΕτΠ να συμμετέχει στην ειδική ομάδα της ΕΕ 

αρμόδια για την υλοποίηση των στόχων της 

Διάσκεψης του Ρίο+20· 

 να εξασφαλιστεί η σαφής εκπροσώπηση των 

τοπικών και των περιφερειακών αρχών στην 

παγκόσμια περιβαλλοντική διακυβέρνηση 

(ΗΕ)· 

 να προωθηθεί η συμφωνία που υπεγράφη με 

το UNEP, η οποία θα ενισχύσει τις συνέργειες 

και θα συμβάλλει στην εφαρμογή των Πολυ-

μερών Περιβαλλοντικών Συμφωνιών και της 

Δήλωσης του Ρίο+20, καθώς και στην προ-

ώθηση του Συμφώνου των Δημάρχων και 

άλλων πρωτοβουλιών της ΕΕ· 

 να καταβληθούν προσπάθειες ώστε να 

δημιουργηθεί ένα παγκόσμιο δίκτυο και να 

εξασφαλιστεί ένα παγκόσμιο πεδίο δράσης 

μεταξύ των ευρωπαϊκών μηχανισμών 

(Σύμφωνο των Δημάρχων, Ευρωπαϊκές 

Πράσινες Πρωτεύουσες) και των αντίστοιχων 

μηχανισμών από άλλα μέρη του κόσμου· 

 να αξιοποιηθεί η πείρα που αποκτήθηκε με 

το Σύμφωνο των Δημάρχων στην 

πρωτοβουλία του Γενικού Γραμματέα των 

Ηνωμένων Εθνών «Βιώσιμη ενέργεια για 

όλους» και στους στόχους που έχει θέσει για 

το 2030. 

Πληροφορίες: 

http://cor.europa.eu/el/news/pr/Pages/rio-20.aspx 
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Η Οικονομία των Πόλεων 

 

Σύμφωνα με στοιχεία του παγκόσμιου 

ινστιτούτου McKinsey, 600 πόλεις θα 

συνεισφέρουν 30 τρισεκατομμύρια δολάρια για 

την παγκόσμια οικονομική μεγέθυνση μέχρι το 

2025, αυξάνοντας, με αυτόν τον τρόπο, την 

παγκόσμια ενεργειακή κατανάλωση. 

 

Στη σχετική έκθεση που δημοσιεύθηκε πριν 

λίγες εβδομάδες, επισημαίνεται ότι αυτές οι 

600 πόλεις – από το Λάγος μέχρι το Λονδίνο – 

αναμένεται να συνεισφέρουν στο 65% της 

παγκόσμιας μεγέθυνσης. Μερικές από τις 

βασικές ανάγκες αυτών των πόλεων, εκ των 

οποίων οι 440 βρίσκονται σε αναπτυσσόμενες 

χώρες,  περιλαμβάνουν 80 δισεκατομμύρια 

κυβικά μέτρα πόσιμου νερού, 250% 

μεγαλύτερες ναυτιλιακές υποδομές και 

υποδομές γραφείου ίσου με τη χωρική 

επικράτεια της Αυστρίας!  

Οι επιπτώσεις για τις μεταφορές παγκοσμίως 

είναι επίσης τεράστιες, καθώς αναμένεται να 

κυκλοφορήσουν 700 εκατομμύρια περισσότερα 

αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης μέχρι το 2030. 

Μάλιστα, σύμφωνα με στοιχεία του 

Ινστιτούτου Μεταφορών του Τέξας, η  

 

 

  

 

κυκλοφοριακή συμφόρηση κοστίζει σήμερα στην 

κυβέρνηση των ΗΠΑ ετησίως 101 δισεκατομμύρια 

δολάρια σε καύσιμα και χαμένο χρόνο. Η έκθεση του 

ινστιτούτου McKinsey προτείνει, μεταξύ άλλων, την 

κοστολόγηση της κυκλοφοριακής συμφόρησης, την 

αύξηση της χρήσης των μέσων μαζικής μεταφοράς 

με σκοπό τη μείωση κατά 30% των καθυστερήσεων 

που προκαλούνται στις μεγάλες πόλεις. Για 

παράδειγμα, η χρήση των λεωφορείων ταχείας 

κυκλοφορίας (BRT) θεωρείται ενδεδειγμένη λύση σε 

μια εποχή οικονομικής ασφυξίας για εναλλακτικές 

μορφές μεταφορικών μέσων. 

 

Πληροφορίες: 

http://www.mckinsey.com/insights/mgi/research/urb

anization/urban_world_cities_and_the_rise_of_the_con
suming_class 
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κής Επιτροπής για τη βιομηχανική πολιτική της 

ΕΕ θα πραγματοποιηθεί μέσα στο Σεπτέμβριο 

τ.ε. Η νέα Ανακοίνωση θα επικεντρωθεί σε έναν 

περιορισμένο αριθμό πρωτοβουλιών για την 

αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης 

μεσοπρόθεσμα και σε διορθωτικές δράσεις όσον 

αφορά τα προβλήματα που ανέκυψαν κατά την 

υλοποίηση της βιομηχανικής πολιτικής της ΕΕ. Οι 

ενδιαφερόμενοι φορείς καλούνται να 

απαντήσουν σε σχετικό ερωτηματολόγιο, 

βοηθώντας έτσι την Επιτροπή να επισημάνει 

προτεραιότητες και να σχεδιάσει ανάλογες 

πολιτικές δράσεις.  

Προθεσμία: 7 Αυγούστου 2012 

Πληροφορίες: 

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/industrial-

competitiveness/industrial-

policy/consultations/index_en.htm 

Στρατηγική Προσαρμογής της ΕΕ για την 

Κλιματική Αλλαγή 
 

Τον Απρίλιο του 2009 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 

υιοθέτησε τη Λευκή Βίβλο για την προσαρμογή 

στην κλιματική αλλαγή, η εφαρμογή της οποίας 

οδήγησε στην υλοποίηση της πλειονότητας των 

προβλεπόμενων 33 δράσεων. Βάσει αυτών, η 

Στρατηγική Προσαρμογής της ΕΕ αποβλέπει στην 

ενίσχυση της προετοιμασίας και των 

δυνατοτήτων ανταπόκρισης στις συνέπειες της 

κλιματικής αλλαγής σε κοινοτικό, εθνικό, 

περιφερειακό και τοπικό επίπεδο. Προς τούτο, 

οι ενδιαφερόμενοι φορείς καλούνται να 

απαντήσουν σε σχετικό ερωτηματολόγιο για τη 

διαμόρφωση δράσεων σε όλα τα επίπεδα 

διοίκησης. 

Προθεσμία: 20 Αυγούστου 2012 

Πληροφορίες: 

http://ec.europa.eu/clima/consultations/0015/ind

ex_en.htm 

Κρατική Χρηματοδότηση Ευρυζωνικών 

Δικτύων 
 

Στόχος της εν λόγω διαβούλευσης είναι η 

Διαβουλεύσεις  
 

 

 

Προκλήσεις και Ευκαιρίες στον τομέα 

του Θαλάσσιου και Παράκτιου 

Τουρισμού 
 

Αναγνωρίζοντας το οικονομικό δυναμικό του 

αειφόρου παράκτιου και θαλάσσιου τουρισμού 

καθώς και τις πολλαπλές προκλήσεις τις οποίες 

πρόκειται να αντιμετωπίσει στο μέλλον, η 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα δημοσιεύσει μέσα στο 

τρέχον έτος Ανακοίνωση με τίτλο «Προκλήσεις 

και Ευκαιρίες για τον Θαλάσσιο και Παράκτιο 

Τουρισμό». Βάσει των απόψεων των 

ενδιαφερόμενων φορέων, θα καθοριστούν οι 

κοινοτικές δράσεις στους τομείς του θαλάσσιου 

και παράκτιου τουρισμού. 

Προθεσμία: 6 Αυγούστου 2012 

Πληροφορίες: 

http://ec.europa.eu/dgs/maritimeaffairs_fisheries/

consultations/tourism/index_en.htm 

Εμβληματική πρωτοβουλία για τη 

βιομηχανική πολιτική στο πλαίσιο της 

«ΕΕ 2020» 

Η αναθεώρηση της Ανακοίνωσης της Ευρωπαϊ- 
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συλλογή απόψεων από τους ενδιαφερόμενους 

φορείς για την αναθεώρηση των κατευθυντή-

ριων γραμμών όσον αφορά στην κρατική χρη-

ματοδότηση των ευρυζωνικών δικτύων καθώς η 

ευρυζωνική συνδετικότητα έχει στρατηγική ση-

μασία για την ευρωπαϊκή ανάπτυξη και καινο-

τομία σε όλους τους τομείς της οικονομίας, κα-

θώς και για την κοινωνική και εδαφική συνοχή. 

 

Προθεσμία: 1 Σεπτεμβρίου 2012 

Πληροφορίες: 

http://ec.europa.eu/competition/consultations/20

12_broadband_guidelines/index_en.html 

 

Καθαρές Μεταφορές,  

Αστικές Μεταφορές 

Οι ενδιαφερόμενοι φορείς καλούνται να σχολιά-

σουν τη μελέτη της ΕΕ για την εφαρμογή του 

Σχεδίου Δράσης για την Αστική Κινητικότητα που 

υιοθετήθηκε το 2009. 

 

Προθεσμία: 7 Σεπτεμβρίου 2012 

Πληροφορίες: 

http://ec.europa.eu/transport/urban/consultations

/2011-10-06-cts_en.htm 

Ρυθμίσεις ΕΕ στον τομέα των 

οπωροκηπευτικών 

Βάσει της εμπειρίας από την εφαρμογή του 

Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του 

Συμβουλίου για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης 

των γεωργικών αγορών και ειδικών διατάξεων 

για ορισμένα γεωργικά προϊόντα ( Ενιαίος 

κανονισμός ΚΟΑ), οι ενδιαφερόμενοι φορείς 

καλούνται να καταθέσουν τις απόψεις τους εν 

όψει και των προτάσεων για τη νέα ΚΑΠ 2020. 

Προθεσμία: 9 Σεπτεμβρίου 2012 

Πληροφορίες: 

http://ec.europa.eu/agriculture/fruit-and-

vegetables/policy/consultation/index_en.htm 

 

Πολίτες της ΕΕ: Τα δικαιώματά σας, το 

μέλλον σας 

 
Η παρούσα διαβούλευση της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής απευθύνεται σε όλους τους πολίτες 

και φορείς της ΕΕ με σκοπό να εντοπισθούν τα 

εμπόδια που ενδεχομένως συναντούν στην καθη-

μερινή τους ζωή ως Ευρωπαίοι πολίτες και να 

καταγραφούν ιδέες για το πώς αυτά τα εμπόδια 

μπορούν να καταργηθούν για την περαιτέρω 

διαμόρφωση της ευρωπαϊκής ιθαγένειας. 

Προθεσμία: 9 Σεπτεμβρίου 2012 

Πληροφορίες: 

http://ec.europa.eu/yourvoice/ipm/forms/dispatch

?form=EUCitizenship3&lang=el  

« Ευφυής ενέργεια – Ευρώπη III » στο 

πλαίσιο της πρωτοβουλίας « Ορίζοντας 

2020 » 
 

Η Ευφυής Ενέργεια-Ευρώπη ΙΙ συνιστά έναν από 

τους τρεις πυλώνες του Προγράμματος-

Πλαισίου για την Ανταγωνιστικότητα και την 

Καινοτομία για την αποδοτική χρήση της 

ενέργειας. Για τη νέα προγραμματική περίοδο, η 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει τη συνέχιση του 

προγράμματος στο πλαίσιο του Προγράμματος 

για την Έρευνα και Καινοτομία («Ορίζοντας 

2020»). Η παρούσα διαβούλευση θα συνεισφέρει 

στην περαιτέρω διαμόρφωσή του. 

Προθεσμία: 12 Σεπτεμβρίου 2012 

Πληροφορίες: 

http://ec.europa.eu/energy/efficiency/consultation

s/iee3_in_horizon_2020_en.htm 

Κώδικας για ανοιχτό και 

αποτελεσματικό εθελοντισμό 
 

Στην Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για 

την ανανεωμένη Ευρωπαϊκή Ατζέντα 2011-2014 

για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη προβλέπεται 

η σύνταξη ενός κώδικα καλών πρακτικών. Η 

παρούσα διαβούλευση στοχεύει στη συλλογή 

σχολίων για το κείμενο του κώδικα και απόψεων 

για την περαιτέρω ευαισθητοποίηση ως προς 

την αξία του εθελοντισμού. 

Προθεσμία: 30 Σεπτεμβρίου 2012 

Πληροφορίες: 

http://ec.europa.eu/information_society/digital-
agenda/actions/consultation/index_en.htm 
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Σεμινάρια Κατάρτισης  

Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο 

Δημόσιας Διοίκησης (EIPA) 
 

 
 

PPP in the Transport Sector - Choices, Challenges 

and Opportunities Procuring Infrastructure to 

Deliver Value for Money 

Ημερομηνία: 6-7 Σεπτεμβρίου 2012 

Τόπος: Βρυξέλλες 
Πληροφορίες:  

http://seminars.eipa.eu/en/activities09/show/&tid=4988 

 

Tutorial: Project Cycle Management: A Technical 

Guide 

Ημερομηνία: 12-14 Σεπτεμβρίου 2012 

Τόπος: Μάαστριχτ 

Πληροφορίες:  

http://seminars.eipa.eu/en/activities09/show/&tid=4882 

 

State Aid in the Agricultural Sector 

Ημερομηνία: 17-18 Σεπτεμβρίου 2012 
Τόπος: Μάαστριχτ 

Πληροφορίες:  

http://seminars.eipa.eu/en/activities09/show/&tid=4866 

 

Financial Management of EU Structural Funds 

Ημερομηνία: 17-18 Σεπτεμβρίου 2012 

Τόπος: Μάαστριχτ 

Πληροφορίες:  

http://seminars.eipa.eu/en/order_activity/one/&tid=4991 
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Introductory and Practitioners Seminar: European 

Public Procurement Rules, Policy and Practice 

Ημερομηνία: 26-28 Σεπτεμβρίου 2012 

Τόπος: Μάαστριχτ 

Πληροφορίες:  

http://seminars.eipa.eu/en/order_activity/one/&tid=4851 

 

EU Negotiation Techniques - European Negotiations I 

 Ημερομηνία: 26-28 Σεπτεμβρίου 2012 

Τόπος: Μάαστριχτ 

Πληροφορίες:  

http://seminars.eipa.eu/en/order_activity/one/&tid=4948 

 

 

http://seminars.eipa.eu/en/order_activity/one/&tid=4948
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Σεμινάρια Κατάρτισης  

Ινστιτούτο Επιμόρφωσης 

Εθνικού Κέντρου Δημόσιας 

Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης 

(Προγράμματα Επιμόρφωσης 

Β΄ Εξαμήνου 2012) 
 

 
 

Ευρωπαϊκά Προγράμματα : Αναζήτηση 

πρόσκλησης υποβολής προτάσεων και 

συγγραφή πρότασης χρηματοδότησης 

Ημερομηνίες/Τόπος:: 17-19 Οκτωβρίου 2012 

                                   10-12 Δεκεμβρίου 2012 
                                     (Αθήνα) 

Πληροφορίες:  

http://www.ekdd.gr/ekdda/index.php?option=com

_wrapper&Itemid=403 

 

Ευρώπη 2020: Στρατηγική για μια έξυπνη, 

βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη 

Ημερομηνίες/Τόπος:  8-10 Οκτωβρίου 2012   

                                  (Θεσσαλονίκη) 

           22-24 Οκτωβρίου 2012 

                                  (Αθήνα) 

                                  12-14 Νοεμβρίου 2012   

                                  (Θεσσαλονίκη) 

                                  28-30 Νοεμβρίου 2012   

                                  (Αθήνα) 

                                  10-12 Δεκεμβρίου 2012   

                                  (Ηράκλειο) 

 

Πληροφορίες:  

http://www.ekdd.gr/ekdda/index.php?option=com

_wrapper&Itemid=403 
 

ΕΣΠΑ - Σχεδιασμός και Διαχείριση 

Συγχρηματοδοτούμενων Πράξεων 

Ημερομηνίες/Τόπος:  17-21 Σεπτεμβρίου 2012   

                                  (Αθήνα) 

           1-5 Οκτωβρίου 2012 

                                  (Θεσσαλονίκη) 

                                  15-19 Οκτωβρίου 2012   

                                  (Αθήνα) 

                                  26-30 Νοεμβρίου 2012   

                                  (Αθήνα) 

                                  3-7 Δεκεμβρίου 2012   

                                  (Αθήνα) 

Πληροφορίες:  

http://www.ekdd.gr/ekdda/index.php?option=com_

wrapper&Itemid=403 

 

Ειδικά Θέματα Διαχείρισης 

Συγχρηματοδοτούμενων Πράξεων 

Ημερομηνίες/Τόπος:  24-28 Σεπτεμβρίου 2012   

                                  (Αθήνα) 

                                 19-23 Νοεμβρίου 2012   

                                  (Αθήνα) 

                                  10-14 Δεκεμβρίου 2012   

                                  (Θεσσαλονίκη) 

Πληροφορίες:  

http://www.ekdd.gr/ekdda/index.php?option=com_

wrapper&Itemid=403 

 

Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Στήριξης: Δημοσιονομικό 

Έλλειμμα και Δημόσιο Χρέος 

Ημερομηνίες/Τόπος:  24-27 Σεπτεμβρίου 2012   

                                  (Αθήνα) 

                                  5-11 Νοεμβρίου 2012   

                                  (Αθήνα) 

                                  10-13 Δεκεμβρίου 2012   

                                  (Αθήνα) 

Πληροφορίες:  

http://www.ekdd.gr/ekdda/index.php?option=com_

wrapper&Itemid=403 
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Η Βιβλιοθήκη της Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης 
 

Green Cities of Europe: Global Lessons on 

Green Urbanism 

 

 

Σελ.260 
T. Beatley  

Εκδ. Shearwater Books  

 

Οι Πράσινες Πόλεις της Ευρώπης αντλούν την 

έμπνευσή τους από τα καλύτερα παραδείγματα 

αειφορίας παγκοσμίως. Ο συγγραφέας 

συγκέντρωσε σε αυτόν τον τόμο τις απόψεις 

ειδικών από το Παρίσι, την Κοπεγχάγη, το Ελσίνκι, 

τη Χαϊδελβέργη, τη Βιέννη και το Λονδίνο για να 

αναδείξει τις πρωτοπόρες πρακτικές στον αστικό 

σχεδιασμό. Καινοτομίες στους τομείς των 

μεταφορών, της οδοποιΐας, της ενέργειας, της 

τοπικής διακυβέρνησης αναλύονται διεξοδικά με 

σκοπό την ενίσχυση των τοπικών αρχών. Το βιβλίο 

δεν προσφέρει απλώς ένα όραμα ολιστικής 

αειφορίας αλλά τρόπους για την υλοποίησή της.  

  
 

Η Επιστροφή της Πόλης 

 

Σελ.239 

G.Burgel 

Εκδ. ΠΑΤΑΚΗΣ 

 

"Η επιστροφή της πόλης" αποτελεί μια σύνθεση 

για τη σημερινή αστικοποίηση. Για πολύ καιρό 

θεωρούσαμε ότι η εποχή των πόλεων πέρασε, 

αφού οι πόλεις έγιναν τα θύματα του μεταμον-

τερνισμού και του τέλους της βιομηχανοποίησης, 

θέση που ξεπεράστηκε μετά την επικοινωνία 

μέσω των δικτύων και την ευελιξία των ροών. Η 

εποχή μας είναι, αντιθέτως, αυτή της επιστροφής 

της πόλης: όχι μόνο οι πόλεις κυριαρχούν μέσα 

στο χρόνο, αλλά ενισχύουν την ταυτότητά τους και 

την επιρροή τους. Πολύ περισσότερο από ποτέ 

κυριαρχεί ένας νέος αστικός πολιτισμός: υπήρχαν 

800 εκατομμύρια κάτοικοι στις πόλεις το 1950, θα 

ανέλθουν σε 5 δισεκατομμύρια το 2030. Η πόλη 

είναι ένας από τους βασικούς παράγοντες της 

παγκοσμιοποίησης: η ανάπτυξη της εργασίας, η 

κοινωνική ανάμιξη στην κατοικία, η ασφάλεια των 

κατοίκων, η διαχείριση των κινητικοτήτων, η διά-

σωση του περιβάλλοντος αποτελούν κοινούς στο-

χους για όλες τις μεγάλες πόλεις του Βορρά αλλά 

και του Νότου. Πώς λοιπόν να πετύχουμε μια δια-

κυβέρνηση της πόλης που παίρνει υπόψη της όλες 

τις προκλήσεις έχοντας παράλληλα δικαίωμα σε 

μια δημοκρατική ανανεωμένη απαίτηση; 
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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, επιμέλειας, 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 
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