
                       

 

Ευρωπαϊκά Προγράμματα 

και Πρωτοβουλίες 
 

Προσκλήσεις-Προθεσμίες 

EDITORIAL 

Στη φετινή 11η διοργάνωση των  OPEN 

DAYS κυριάρχησαν, όπως είθισται σε 

αυτές τις εκδηλώσεις, οι βέλτιστες 

πρακτικές των ΟΤΑ, και εν προκειμέ-

νω, οι «100 κοινοτικά επιδοτούμενες 

αστικές λύσεις», για τις οποίες 

παραχωρήθηκαν 3 όροφοι στο κτίριο 

της Επιτροπής των Περιφερειών και η 

πλατεία Jean Rey Plein, όπου παρου-

σιάστηκαν από τον Επίτροπο Hahn σε 

υπαίθρια απογευματινή δεξίωση. 

Ωστόσο, αυτό που προβλημάτισε τον 

επιμελητή του παρόντος Δελτίου, ο 

οποίος συμμετείχε για πρώτη φορά σε 

αυτές τις εκδηλώσεις, είναι τί τελικά 

αξίζει περισσότερο: τα έργα καθε-

αυτά ή τα δίκτυα των ΟΤΑ που υποσ-

τηρίζουν το σχεδιασμό, την υλοποί-

ηση και τη βιωσιμότητά τους (εάν 

αυτή βέβαια είναι το ζητούμενο στη 

νέα προγραμματική περίοδο όπως 

όλοι διακηρύσσουν). Η απάντηση 

αναζητήθηκε στο εργαστήριο για το 

πρόγραμμα URBACT, το κατεξοχήν 

πρόγραμμα για θεματικά στοχευμένα 

πιλοτικά διακρατικά δίκτυα πόλεων. 

Εις μάτην. Ο επιμελητής του Δελτίου 

εισέπραξε, είτε αδιάφορες απαντή-

σεις («σημασία έχει η ανταλλαγή 

πρακτικών»), είτε καθόλου απαντή-

σεις («δύσκολο να απαντηθεί»), αντι-

λαμβανόμενος ότι τελικά τα προγράμ-

ματα της ΕΕ αποτιμώνται βάσει των 

καινοτόμων (;) έργων τους, και όχι βά-

σει της διάρκειας των δομών που τα 

στηρίζουν. Ή μήπως όχι; Ενδεχομέ-

νως, η εμπειρία των ΕΟΕΣ, όπως αυτή 

θα αποτυπώνεται εφεξής σε νέα στή-

λη του Δελτίου, δύναται να συνεισ-

φέρει στον ανωτέρω προβληματισμό. 
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1. Ευρωπαϊκά  Βραβεία για Σχέδια Αειφόρου 

Αστικής Κινητικότητας 

Στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος «Ευφυής 

Ενέργεια- Ευρώπη», η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είχε 

εκπονήσει τριετές σχέδιο (Μάιος 2010-Απρίλιος 2013) με 

σκοπό την προώθηση σε πανευρωπαϊκό επίπεδο Σχεδίων 

για την Αειφόρα Αστική Κινητικότητα (ΣΑΑΚ). Προς τούτο 

δημοσίευσε κατευθυντήριες οδηγίες για τη σύνταξη 

αυτών των σχεδίων, οι οποίες επικαιροποιούνται ανά 

τακτά διαστήματα. Πρόσφατα, η Επιτροπή προκήρυξε 

σχετικό χρηματικό βραβείο για τα σχέδια αειφόρου 

αστικής κινητικότητας για το 2013 ύψους 10.000 ευρώ 

για δράσεις ευαισθητοποίησης σε τοπικό επίπεδο για το 

ΣΑΑΚ. 
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Οι δραστηριότητες για το τρέχον έτος αφορούν την 

‘ενσωμάτωση των οικονομικών, κοινωνικών και 

περιβαλλοντικών κριτηρίων. Το σημαντικό επίτευγμα 

των ΣΑΑΚ σε σχέση με τον παραδοσιακό αστικό 

σχεδιασμό για τις μεταφορές είναι ο συντονισμός των 

διαφόρων πολιτικών και οργανώσεων, π.χ. 

συντονισμός με το σχεδιασμό για τις χρήσεις γης, την 

περιβαλλοντική προστασία, την κοινωνική ένταξη, την 

ισότητα φύλων, την οικονομική ανάπτυξη, την υγεία, 

την ασφάλεια, την εκπαίδευση, τις ΤΠΕ κ.α. Μια 

ολοκληρωμένη προσέγγιση συνεπάγεται τη 

συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων φορέων, αρχών 

και πολιτικών που συνδράμουν στην υλοποίηση ενός 

ΣΑΑΚ, το οποίο είναι αποδοτικό και αποτελεσματικό 

στην πράξη αλλά και με οικονομικούς όρους. Αυτό 

συνιστά μια μεγάλη πρόκληση για τον αειφόρο αστικό 

σχεδιασμό αλλά ταυτόχρονα και μια πηγή για 

καινοτομίες και βελτιώσεις. 

Για τη θεματική του 2013, η επιτροπή αξιολόγησης θα 

λάβει υπόψη τις τρεις κατηγορίες κριτηρίων: 

 Δέσμευση στο σύνολο των αρχών της αειφόρου 

κινητικότητας 

 Χωρική ολοκλήρωση 

 Τομεακή ολοκλήρωση 

Κάθε κατηγορία υποδιαιρείται σε αρκετά κριτήρια που 

αναδεικνύουν (1) σε ποια έκταση ικανοποιούνται οι 

προϋποθέσεις, και (2) τις δραστηριότητες που 

επιδεικνύουν την αριστεία. 

Προθεσμία: 1 Νοεμβρίου 2013 

Πληροφορίες:  

Sustainable Urban Mobility 

E-mail:  contact@dotherightmix.eu 

Ιστοσελίδα: http://dotherightmix.eu/ 

 

 

 

 

 

Το εν λόγω βραβείο είναι απόλυτα εναρμονισμένο 

με το πνεύμα των κατευθυντήριων οδηγιών που 

ορίζουν ένα ΣΑΑΚ ως ένα «στρατηγικό σχέδιο, 

σχεδιασμένο για να ικανοποιήσει τις κινητικές 

ανάγκες των πολιτών και των επιχειρήσεων στις 

πόλεις και στα προάστιά τους για μια καλύτερη 

ποιότητα ζωής. Βασίζεται σε υφιστάμενες 

πρακτικές σχεδιασμού και λαμβάνει ιδιαιτέρως 

υπόψη τις αρχές της ένταξης, της συμμετοχής και 

της αξιολόγησης». Οι κατευθυντήριες οδηγίες 

παρέχουν πληροφόρηση για τις αναγκαίες 

δράσεις για τις διαφορετικές όψεις και τα 

διαφορετικά στάδια του ΣΑΑΚ, καθώς 

προσδιορίζουν τις δραστηριότητες πέρα από τις 

τυπικές προϋποθέσεις. 

Οι δύο θεματικές προτεραιότητες του βραβείου 

που έχουν οριστεί για την προσεχή διετία είναι οι 

εξής: 

 2013: Ένταξη των οικονομικών, κοινωνικών 

και περιβαλλοντικών κριτηρίων πολιτικής. 

 2014: Παρακολούθηση υλοποίησης για τη 

βελτίωση του ΣΑΑΚ 

Επιλέξιμοι φορείς για το εν λόγω βραβείο είναι 

όλες οι τοπικές και περιφερειακές αρχές της ΕΕ, 

του Ευρωπαϊκοί Οικονομικού Χώρου που είναι 

αρμόδιες για την εκπόνηση ενός ΣΑΑΚ. Δεν είναι 

αναγκαίο οι αρμόδιες αρχές να έχουν 

ολοκληρώσει ένα ΣΑΑΚ. Τουλάχιστον, όμως, 

πρέπει να βρίσκονται στο στάδιο της 

προετοιμασίας του. 

 

mailto:contact@dotherightmix.eu
http://dotherightmix.eu/
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2. URBACT II: 4η Πρόσκληση υποβολής 

προτάσεων για τη δημιουργία θεματικών 

δικτύων 

Το URBACT παρέχει τη δυνατότητα συνεργασίας 

μεταξύ των πόλεων για την εξεύρεση λύσεων σε 

μείζονα αστικά θέματα, επιβεβαιώνοντας τον 

πρωταρχικό ρόλο που κατέχουν οι πόλεις στην 

αντιμετώπιση ολοένα και πιο σύνθετων 

κοινωνικών αλλαγών. Πρόκειται για ένα 

ευρωπαϊκό πρόγραμμα ανταλλαγής γνώσεων και 

εκμάθησης με στόχο τη βιώσιμη αστική ανάπτυξη. 

Το URBACT βοηθά τις πόλεις στη διαμόρφωση 

ρεαλιστικών, πρωτοποριακών και βιώσιμων 

λύσεων, οι οποίες ενσωματώνουν την οικονομική, 

κοινωνική και περιβαλλοντική διάσταση της 

αστικής ανάπτυξης.   Μέσω του URBACT, οι πόλεις 

ανταλλάσσουν καλές πρακτικές και εμπειρίες που 

έχουν συσσωρευτεί από όλους τους 

εμπλεκόμενους σε θέματα αστικής πολιτικής σε 

ευρωπαϊκό επίπεδο.   

Για την υλοποίηση του προγράμματος έχουν τεθεί 

οι κάτωθι Θεματικοί Άξονες προτεραιότητας: 

 Πόλεις, μοχλοί ανάπτυξης και 

απασχόλησης (περίπου 44% της συνολικής 

χρηματοδότησης ΕΤΠΑ):  Εστιάζεται στην 

προώθηση της επιχειρηματικότητας, στη 

βελτίωση της καινοτομίας και της 

οικονομίας της γνώσης και στην 

απασχόληση και στο ανθρώπινο δυναμικό. 

 Ελκυστικές και συνεκτικές πόλεις (περίπου 

50% της συνολικής χρηματοδότησης ΕΤΠΑ): 

Εστιάζεται στην ολοκληρωμένη ανάπτυξη 

των μειονεκτικών περιοχών και των 

περιοχών σε κίνδυνο στέρησης, στην 

κοινωνική ένταξη, σε περιβαλλοντικά 

θέματα, στη διακυβέρνηση και πολεοδομία. 

 

 Η θεματολογία της 4ης πρόσκλησης υποβολής 

προτάσεων αφορά τη μεταφορά καλών πρακτικών 

στη βελτίωση των επιδόσεων των πόλεων στο 

πεδίο της αειφόρου και ολοκληρωμένης αστικής 

ανάπτυξης. Το πρόγραμμα θα επιδοτήσει τη 

διεθνική συνεργασία στο πλαίσιο μιας πλατφόρμας 

πόλεων. Τα πιλοτικά δίκτυα πόλεων για τη 

μεταφορά καλών πρακτικών αποβλέπουν στα εξής: 

 Την υποστήριξη καλών  πρακτικών μέσω της 

μεταφοράς τους μεταξύ πόλεων μέσα από 

μία διαδικασία διακρατικής ανταλλαγής 

γνώσης και μάθησης.  

 Την επισήμανση των κύριων στοιχείων που 

θα καθορίσουν την επιτυχή μεταφορά των 

πρακτικών αυτών από πόλη σε πόλη.  

 Τη διερεύνηση των μεθόδων με τις όποιες οι 

διακρατικές ανταλλαγές γνώσης  θα 

μπορέσουν να συστηματοποιηθούν και να 

υποστηρίξουν την αξιολόγηση, ανάδειξη,  

προβολή και μεταφορά των καλών 

πρακτικών σύμφωνα με τους στόχους  της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη χωρική 

συνεργασία στο πλαίσιο της Στρατηγικής 

ΕΕ2020. 

Οι προτάσεις που διατυπώνονται, καταρχάς, σε 

δήλωση ενδιαφέροντος, προϋποθέτουν δίκτυα στα 

οποία συμμετέχουν από 3 έως 5 πόλεις  από 

τουλάχιστον 3 επιλέξιμες χώρες (κράτη μέλη ή 

κράτη-εταίροι).  Ο προϋπολογισμός για πιλοτικά 

δίκτυα πόλεων για τη μεταφορά πρακτικών θα 

κυμανθεί από 250.000 έως 400.000 ευρώ. 

Προθεσμία: 4 Νοεμβρίου 2013 

Πληροφορίες:  

E-mail:  m.houk@urbact.eu 

Ιστοσελίδα:http://urbact.eu/en/news-and-events/ 

view-one/news/?entry Id=5295 
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 Απήχηση 

Η βελτίωση των υπηρεσιών προς τους κατοίκους, η 

δημιουργία σημαντικών αποδόσεων, η αύξηση της 

εμπλοκής αλλά και του αριθμού των κατοίκων που 

επωφελούνται, η ποσοτικοποίηση και η μέτρηση της 

ικανοποίησης των κατοίκων από τη συγκεκριμένη 

ιδέα είναι στοιχεία που θα εκτιμηθούν στην τελική 

επιλογή. 

 Υλοποίηση 

Σε αυτόν τον άξονα αξιολογούνται η ομάδα έργου, 

το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης, ο βαθμός 

υποστήριξης σε τοπικό επίπεδο από κοινωνικούς 

και οικονομικούς φορείς καθώς και η ρεαλιστική 

εκτίμηση των απαιτούμενων πόρων 

(προϋπολογισμός). 

 Επικοινωνία 

Η ιδέα δεν θα πρέπει να είναι επωφελής μόνον για 

την οικεία τοπική αρχή. Η επιτροπή αξιολόγησης θα 

κρίνει θετικά ιδέες που τυγχάνουν εφαρμογή και σε 

άλλες πόλεις. Γι’ αυτό και η αποτελεσματικότητά 

της θα κριθεί ανάλογα με το μέγεθος του 

προβλήματος που καλείται να αντιμετωπίσει.  

Προθεσμία: 11 Νοεμβρίου 2013 

Πληροφορίες:  

Bloomberg Philanthropies  

Ιστοσελίδα: http://mayorschallenge.bloomberg.org/ 

index.cfm?objectid=2A595A10-1EF0-11E3-B1AA00 

0C29C7CA2F 

  

 

 

 

3. Η Πρόκληση των Δημάρχων 
 

Το αμερικανικό φιλανθρωπικό ίδρυμα 

Μπλούμπεργκ, σε συνεργασία με το δίκτυο των 

μεγαλύτερων ευρωπαϊκών πόλεων EUROCITIES, το 

διεθνές κέντρο LSE Cities του βρετανικού 

πανεπιστημίου London School of Economics and 

Political Science και το βρετανικό ίδρυμα NESTA,  

ανακοίνωσε πρόσφατα βραβείο με το τίτλο «Η 

Πρόκληση των Δημάρχων» χρηματικού ύψους 9 

εκατ. ευρώ για ευρωπαϊκές πόλεις με πληθυσμό 

άνω των 100.000 κατοίκων που παρουσιάζουν 

καινοτόμες ιδέες για την επίλυση σημαντικών 

προβλημάτων και τη βελτίωση της ποιότητας 

ζωής των αστικών κέντρων τους. Το εν λόγω 

βραβείο  δεν έχει χαρακτήρα απλώς χρηματικό 

αλλά παρέχει τη δυνατότητα υποστήριξης από 

ειδήμονες σε θέματα αστικής ανάπτυξης με σκοπό 

την υλοποίηση καινοτόμων ιδεών. 

Στη νικήτρια πόλη θα απονεμηθεί χρηματικό 

βραβείο ύψους 5 εκατ. ευρώ, ενώ από 1 εκατ. 

ευρώ θα λάβουν τέσσερις επιλαχούσες πόλεις. 

Η επιλογή των νικητριών πόλεων γίνεται στη 

βάση κατάθεσης καινοτόμων ιδεών, του 

επιχειρησιακού σχεδίου υλοποίησής τους καθώς 

και του τρόπου επικοινωνίας τους σε άλλες 

πόλεις από επιτροπή ανεξάρτητων ευρωπαίων 

εμπειρογνωμόνων σε θέματα αστικής πολιτικής 

και καινοτομίας.  

Πιο συγκεκριμένα, τα κριτήρια επιλογής 

καθορίζονται ως εξής: 

 Όραμα 

Η προτεινόμενη ιδέα θα πρέπει να είναι 

πρωτοπόρος, δημιουργική στην κατεύθυνση μιας 

νέας προσέγγισης για την επίλυση ενός 

προβλήματος που αντιμετωπίζει η υποψήφια 

πόλη. 

 

4       
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στις απαιτήσεις για ανακαινίσεις κτιρίων με 

υψηλές ενεργειακές επιδόσεις καθώς και για νέα 

κτίρια «σχεδόν μηδενικής κατανάλωσης ενέργειας». 

Η πρωτοβουλία «Build Up Skills» αποσκοπεί στη 

συνεχιζόμενη επαγγελματική εκπαίδευση και 

κατάρτιση των εργαζομένων σε τεχνικά 

επαγγέλματα στις κατασκευές καθώς και σε 

συναφείς τομείς, που αφορούν την εγκατάσταση και 

συντήρηση συστημάτων ενεργειακής απόδοσης, 

εξοικονόμησης ενέργειας και ανανεώσιμων πηγών 

ενέργειας (ΑΠΕ) σε κτίρια. Απώτερος στόχος είναι 

τα άτομα αυτά να αποκτήσουν τις απαραίτητες 

γνώσεις, δεξιότητες και νοοτροπία ώστε να 

καταστήσουν τον τομέα των κατασκευών ικανό να 

ανταποκριθεί στις σχετικές στοχεύσεις της 

στρατηγικής «Ευρώπη 2020», όπως είναι τα κτίρια 

με σχεδόν μηδενική ενεργειακή κατανάλωση.  

Οι προτάσεις θα πρέπει να γίνουν στο πλαίσιο του 

υφιστάμενου εθνικού οδικού χάρτη έως το 2020, στο 

πλαίσιο συμπράξεων μεταξύ ανεξάρτητων νομικών 

οντοτήτων είτε της ίδιας επιλέξιμης χώρας, είτε 

διαφορετικών επιλέξιμων χωρών.  

Η μέγιστη διάρκεια των προτεινόμενων έργων δεν 

θα πρέπει να ξεπερνά τους 36 μήνες και η κοινοτική 

συνεισφορά το 75% των συνολικών επιλέξιμων 

δαπανών του έργου. Το επίπεδο της τελικής 

χρηματοδότησης εξαρτάται από τον αριθμό και το 

μέγεθος των εμπλεκομένων χωρών, καθώς και την 

πολυπλοκότητα και πολυμορφία των δράσεων. 

Προθεσμία: 28 Νοεμβρίου 2013 

Πληροφορίες: 

Εθνικό Σημείο Επαφής Προγράμματος: ΥΠ.Π.Ε.Κ.Α. 

Υπόψιν κας Ευφροσύνης-Εύας Κοτσάκη & κου 

Δημήτρη Σοφιανόπουλου  

Τηλ: 210 6965977 , 210 6969449 

Ιστοσελίδα Προγράμματος: http://ec.europa.eu/ 

energy/intelligent/getting-funds/call-for-proposals/ 

how-to-apply/index_en.htm 

 

 

 

4. Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Πλαίσιο για 

την Ανταγωνιστικότητα και την 

Καινοτομία- Ευφυής Ενέργεια-Ευρώπη 

(Build Up Skills) 

 

Το Πρόγραμμα Intelligent Energy Europe (IEE), το 

οποίο αποτελεί υπο-πρόγραμμα του 

προγράμματος-πλαισίου για την καινοτομία και 

την ανταγωνιστικότητα (CIP), συνεισφέρει στην 

Ευρωπαϊκή Στρατηγική για την Ενέργεια 2020 και 

διευκολύνει την εφαρμογή του Ευρωπαϊκού 

Σχεδίου Δράσης για την Ενεργειακή Αποδοτικότητα 

και της Οδηγίας 2009/28/ΕΚ για την προώθηση 

της χρήσης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας. 

Οι στόχοι που έχει θέσει η Ευρωπαϊκή Ένωση για 

το κλίμα και την ενέργεια – οι ονομαζόμενοι ως 

στόχοι «20-20-20» - προβλέπουν τη μείωση των 

εκπομπών του CO2 κατά 20%, τη μείωση της 

κατανάλωσης ενέργειας κατά 20% και την αύξηση 

της χρήσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές 

ενέργειας στην τελική κατανάλωση ενέργειας 

κατά 20% μέχρι το 2020. Η αναμενόμενη συμβολή 

του κτιριακού τομέα στην επίτευξη των 

ενεργειακών και περιβαλλοντικών στόχων για το 

2020 αποτελεί μεγάλη πρόκληση για τον 

κατασκευαστικό κλάδο (και τη βιομηχανία 

γενικότερα),  ο  οποίος  οφείλει  να  ανταποκριθεί  
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5. Υποστήριξη δράσεων ενημέρωσης 

σχετικά με την Κοινή Γεωργική Πολιτική 

για το 2014 

 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε πρόσφατα 

πρόσκληση υποβολής προτάσεων για τη δράση 

«Στήριξη δράσεων ενημέρωσης σχετικά με την 

Κοινή Γεωργική Πολιτική για το 2014». Πρόκειται 

για πρόσκληση υποβολής προτάσεων με στόχο τη 

χρηματοδότηση δράσεων ενημέρωσης όπως 

περιγράφεται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 του 

κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 814/2000 από πιστώσεις 

του προϋπολογισμού του έτους 2013. Η παρούσα 

πρόσκληση υποβολής προτάσεων αφορά δράσεις 

ενημέρωσης (συμπεριλαμβανομένης της προετοι-

μασίας, της υλοποίησης, της παρακολούθησης και 

της αξιολόγησης) που θα υλοποιηθούν μεταξύ της 

1ης Απριλίου 2014 έως και της 31ης Μαρτίου 

2015. Ως δράση ενημέρωσης νοείται κάθε 

αυτοτελής και συνεκτική ενημερωτική εκδήλωση, η 

οποία διοργανώνεται με βάση ενιαίο προϋπο-

λογισμό. Οι ενέργειες που περιλαμβάνονται σε μια 

τέτοια εκδήλωση μπορούν να κυμαίνονται από ένα 

απλό συνέδριο έως μια πλήρη ενημερωτική 

εκστρατεία που καλύπτει διάφορα είδη 

δραστηριοτήτων δημόσιας ενημέρωσης/επικοι-

νωνίας. 

Οι δράσεις πρέπει να περιλαμβάνουν αρκετές 

δραστηριότητες επικοινωνίας ή τα μέσα που 

αναφέρονται παρακάτω (ο κατάλογος δεν είναι 

εξαντλητικός):  

 Παραγωγή και διανομή πολυμέσων 

ή οπτικοακουστικού υλικού.  

 Παραγωγή και διανομή έντυπου 

υλικού (δημοσιεύσεις, αφίσες, κτλ.).  

 

 

 Δημιουργία διαδικτυακού μέσου και 

μέσων κοινωνικής δικτύωσης.  

 Εκδηλώσεις που προβάλλονται από 

τα μέσα μαζικής ενημέρωσης.  

 Συνέδρια, σεμινάρια ή ημερίδες.  

 Εκδηλώσεις του τύπου «αγρόκτημα 

στην πόλη» που βοηθούν να εξηγηθεί 

η σημασία της γεωργίας στον αστικό 

πληθυσμό.  

 Εκδηλώσεις του τύπου «ημέρες 

γνωριμίας» με σκοπό να γίνει 

γνωστός στους πολίτες ο ρόλος της 

γεωργίας.  

 Σταθερές ή κινητές εκθέσεις ή κέντρα 

πληροφόρησης.  

Ο συνολικός διαθέσιμος προϋπολογισμός για τις 

δράσεις ενημέρωσης που θα υλοποιηθούν βάσει της 

παρούσας πρόσκλησης υποβολής προτάσεων 

ανέρχεται σε 3.000.000 ευρώ. Το συνολικό ποσό της 

επιχορήγησης που ζητείται από την Επιτροπή 

πρέπει να ανέρχεται μεταξύ 100.000 και 500.000 

ευρώ ανά συμφωνία επιχορήγησης που καλύπτει 

δράσεις ενημέρωσης. Το μέγιστο ποσοστό 

συγχρηματοδότησης θα είναι το 50% των άμεσων 

επιλέξιμων δαπανών. 

 

Προθεσμία: 30 Νοεμβρίου 2013 

Πληροφορίες: 

Ιστοσελίδα Πρόσκλησης: http://ec.europa.eu/agricul-

ture/grants-for-information-measures/index_en.htm 

E-mail: agri-applications@ec.europa.eu 
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Προσκλήσεις-Προκηρύξεις 
 

 

 
 

Ολοκληρωμένα σχέδια για την αγροτική 

αναγέννηση του Δήμου Λέσβου 

Ολοκληρωμένα σχέδια ανάπτυξης περιοχών 

υπαίθρου (ΟΣΑΠΥ).  

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ "Κρήτης και 

Νήσων Αιγαίου" 

Περιοχή εφαρμογής: Νομός Λέσβου (με 

περιορισμό) 

Προθεσμία: 1/11/2013 

Πληροφορίες: 

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

x?item=2395 

Ολοκληρωμένα σχέδια για την αγροτική 

αναγέννηση του Δήμου Χίου 

Ολοκληρωμένα σχέδια ανάπτυξης περιοχών 

υπαίθρου (ΟΣΑΠΥ).  

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ "Κρήτης και 

Νήσων Αιγαίου" 

Περιοχή εφαρμογής: Νομός Χίου (με περιορισμό) 

Προθεσμία: 1/11/2013 

Πληροφορίες: 

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

x?item=2398 

Ολοκληρωμένα σχέδια για την αγροτική 

αναγέννηση του Δήμου Ικαρίας 

Ολοκληρωμένα σχέδια ανάπτυξης περιοχών 

υπαίθρου (ΟΣΑΠΥ).  

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ "Κρήτης και 

Νήσων Αιγαίου" 

Περιοχή εφαρμογής: Νομός Σάμου (με 

περιορισμό) 

Προθεσμία: 1/11/2013 

Πληροφορίες: 

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

x?item=2394 

 

 

Oλοκληρωμένα έργα επεξεργασίας 

αστικών στερεών αποβλήτων στην 

Κρήτη 

Προτάσεις για ολοκληρωμένα έργα 

επεξεργασίας αστικών στερεών αποβλήτων στα 

οποία συμπεριλαμβάνεται η κατασκευή 

Μονάδων Επεξεργασίας Απορριμμάτων. Τα έργα 

που θα χρηματοδοτηθούν θα πρέπει να 

περιλαμβάνονται στον εγκεκριμένο Περιφερειακό 

Σχεδιασμό Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων της 

Περιφέρειας Κρήτης (ΠΕΣΔΑΚ). 

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ "Κρήτης και 

Νήσων Αιγαίου" 

Περιοχή εφαρμογής: Περιφέρεια Κρήτης 

Προθεσμία: 30/11/2013, Άμεση αξιολόγηση 

Πληροφορίες: 

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

x?item=2433 
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Επιχειρησιακός & 

Αναπτυξιακός Σχεδιασμός 
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Διαχείριση Έργου και Πολιτική Συνοχής 

 

Σύμφωνα με τον επικεφαλής της μονάδας για 

την έξυπνη και αειφόρο ανάπτυξη της Γενικής 

Διεύθυνσης Περιφερειακής Πολιτικής της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κ. Mikel Landabaso, τα 

έργα αποτελούν τους «πρεσβευτές» των 

επιχειρησιακών προγραμμάτων των εθνικών 

Συμφώνων Εταιρικής Σχέσης καθώς 

αξιολογούνται από το βαθμό ανταπόκρισης 

στους στόχους που θέτουν από κοινού Επιτροπή 

και κράτη-μέλη και εναρμόνισης με το 

ευρωπαϊκό δίκαιο και τις κοινοτικές πολιτικές. 

Την τρέχουσα προγραμματική περίοδο, η 

Επιτροπή δέχθηκε προτάσεις για 750 μεγάλα 

έργα συνολικού κόστους 64 δισ. ευρώ. Η 

διαδικασία προετοιμασίας, αξιολόγησης και 

υλοποίησης μεγάλων έργων αποτελεί μια 

απαιτητική διαδικασία για τις δημόσιες αρχές. 

Γι’ αυτό το λόγο, στο πακέτο των νομοθετικών 

προτάσεων της Επιτροπής για τη νέα πολιτική 

συνοχής προβλέπεται μια σειρά βελτιωτικών 

ρυθμίσεων: 

Πρώτον, υπάρχει υποχρεωτικός κατάλογος 

μεγάλων έργων στα επιχειρησιακά 

προγράμματα. Στο πλαίσιο της ένταξης των 

μεγάλων έργων στους ακρογωνιαίους λίθους της 

νέας πολιτικής συνοχής (προσανατολισμός στα 

αποτελέσματα, ολοκληρωμένος προγραμ-

ματισμός, θεματική στόχευση, ex ante 

αιρεσιμότητες), τα μεγάλα έργα θα πιστο-

ποιούνται πριν την ένταξή τους στα 

επιχειρησιακά προγράμματα, προκειμένου να 

ελεγχθεί  ο   βαθμός   ανταπόκρισής   τους  στις  
 

ανάγκες  μιας συγκεκριμένης εδαφικής 

επικράτειας ή τομέα πολιτικής. Ο κατάλογος 

των μεγάλων έργων είναι υποχρεωτικός και 

προϋπόθεση για τη χρηματοδότησή τους είναι η 

ένταξή τους σε επιχειρησιακό πρόγραμμα. Τα δε 

έργα θα πρέπει να είναι καινοτόμα, να 

ενισχύουν την ανταγωνιστικότητα και να 

επιδιώκουν ψηφιακούς ή πράσινους στόχους. 

Δεύτερον, ενισχυμένος ρόλος των ανεξάρτητων 

εμπειρογνωμόνων. Η Επιτροπή θα υποστηρίξει 

ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες κατά τη 

διαδικασία αξιολόγησης της ποιότητας 

οποιουδήποτε έργου.  Η θετική εμπειρία από την 

πρωτοβουλία JASPERS αποτελεί οδηγό για την 

Επιτροπή, καίτοι τα κράτη-μέλη διαθέτουν τη 

διακριτική ευχέρεια για τη χρήση των 

εμπειρογνωμόνων. 

Τρίτον, λίγα μεγάλα, σημαντικά από οικονομικής 

άποψης, έργα. Το κατώφλι για τον ορισμό ενός 

έργου ως μεγάλου έχει αλλάξει και υπολογίζεται 

βάσει των επιλέξιμων δαπανών και όχι του 

συνολικού προϋπολογισμού. Αυτό που 

ενδιαφέρει είναι έργα με μεγάλη κοινοτική 

συνδρομή. 

Τέταρτον, μεγαλύτερη έμφαση στην ολοκλήρωση 

των μεγάλων έργων. Η έγκριση της Επιτροπής 

αφορά έργα που ξεκινούν εργασίες μέσα σε 3 

χρόνια, περιορίζοντας το πρόβλημα των ‘έργων 

φαντασμάτων’. 

Τέλος, απλούστευση των κανόνων για τις 

οικονομικές και χρηματοπιστωτικές αναλύσεις 

των έργων με την εισαγωγή, για παράδειγμα, 

κατ’ αποκοπή τιμών και νέου οδηγού για την 

ανάλυση κόστους-οφέλους. 
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συνοχής και εφαρμογής της στρατηγικής 

«Ευρώπη 2020», ενώ παράλληλα θα ενισχυθεί η 

πολυεπίπεδη διακυβέρνηση. Με το βραβείο 

επιδιώκεται, επίσης, να γίνει καλύτερα 

κατανοητός ο ρόλος των ΕΟΕΣ εκ μέρους των 

εθνικών, περιφερειακών και τοπικών αρχών της 

ΕΕ, των θεσμικών οργάνων της ΕΕ και του κοινού. 

Εν προκειμένω, ανά δύο έτη, μεταξύ Οκτωβρίου 

και Δεκεμβρίου, η Επιτροπή δημοσιεύει 

πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων για το 

διετές βραβείο ΕΟΕΣ με σκοπό την αναγνώριση 

δράσεων και σχεδίων που εφαρμόστηκαν 

αποτελεσματικά εκ μέρους ενός Ευρωπαϊκού 

Ομίλου Εδαφικής Συνεργασίας κατά τη διάρκεια 

της εν λόγω περιόδου. 

Μόνον ΕΟΕΣ που συστάθηκαν, το αργότερο, το 

έτος πριν από τη δημοσίευση της πρόσκλησης 

και η σύσταση των οποίων έχει κοινοποιηθεί 

στην Επιτροπή των Περιφερειών σύμφωνα με το 

άρθρο 5 του κανονισμού αριθ. 1082/2006 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, 

έχουν δικαίωμα συμμετοχής. 

Το βραβείο αναγνωρίζει συγκεκριμένες δράσεις 

και σχέδια που υλοποιούνται από έναν ΕΟΕΣ στο 

έδαφός του. Ο υποψήφιος ΕΟΕΣ υποβάλλει 

λεπτομερές υπόμνημα της δράσης ή του έργου 

του, το οποίο εξετάζεται από την κριτική 

επιτροπή. 

Η κριτική επιτροπή εξετάζει τις υποψηφιότητες 

και αποκλείει εκείνες που δεν πληρούν τα 

κριτήρια επιλεξιμότητας, εκείνες που δεν είναι 

κατάλληλα τεκμηριωμένες και εκείνες που 

εμφανώς δεν σχετίζονται με το πεδίο του 

βραβείου. Η κριτική επιτροπή έχει το δικαίωμα 

να ζητά πρόσθετες πληροφορίες, καθώς και την 

επαλήθευσή τους, εάν χρειαστεί. Τα σχετικά 

στοιχεία παρέχονται το ταχύτερο δυνατό. 
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Το Βήμα των Ε.Ο.Ε.Σ. 
 

 

1. Θέσπιση Βραβείου για τους Ε.Ο.Ε.Σ. 

 

Στη διάρκεια της 11ης Ευρωπαϊκής Εβδομάδας 

των Περιφερειών και Πόλεων, η Επιτροπή των 

Περιφερειών (ΕτΠ) ανακοίνωσε την πρόθεσή της 

να θεσπίσει ευρωπαϊκό βραβείο με τίτλο 

«Βραβείο ΕΟΕΣ», με σκοπό την αναγνώριση και 

την προβολή της βέλτιστης πρακτικής ενός 

Ευρωπαϊκού Ομίλου Εδαφικής Συνεργασίας 

(ΕΟΕΣ) που σχετίζεται με την δημιουργία 

ανάπτυξης και θέσεων εργασίας στην Ευρώπη 

(στρατηγική «Ευρώπη 2020»). Σύμφωνα με τη 

στρατηγική υποστήριξης των ΕΟΕΣ της ΕτΠ, 

στόχος του βραβείου είναι η προαγωγή του 

ρόλου αυτών των ομίλων ως μοχλών 

οικονομικής ανάπτυξης στα συγκεκριμένα 

εδάφη, ιδιαίτερα μάλιστα στο πλαίσιο της 

εφαρμογής της στρατηγικής «Ευρώπη 2020». 

Το βραβείο θεσπίζεται για να αναγνωριστούν 

συγκεκριμένα επιτεύγματα των υφιστάμενων 

ΕΟΕΣ, για να καταδειχθεί η προστιθέμενη αξία 

του εν λόγω μέσου και για να χρησιμεύσουν οι 

όμιλοι ως παράδειγμα για άλλους ομίλους 

παρόμοιας διάρθρωσης. Το βραβείο αναμένεται 

να έχει ως αποτέλεσμα να υποστηριχθούν και να 

ενθαρρυνθούν οι προσπάθειες που καταβάλλουν 

οι περιφερειακές και οι τοπικές αρχές για τη 

δημιουργία ανάπτυξης και θέσεων εργασίας, 

μέσω ΕΟΕΣ προσανατολισμένων στα 

αποτελέσματα.  

Επιπλέον, προβλέπεται ότι η εδαφική 

συνεργασία θα γίνεται πλέον περισσότερο 

αντιληπτή  ως  μέσο   βελτίωσης   της  εδαφικής 

 
 

 

 

https://portal.cor.europa.eu/egtc/
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Η κριτική επιτροπή αξιολογεί τις υποψηφιό-

τητες, σύμφωνα με τα κριτήρια αξιολόγησης της 

πρόσκλησης και με τα γενικά κριτήρια του 

βραβείου, και αποφασίζει ποιός ΕΟΕΣ θα 

βραβευθεί. Η κριτική επιτροπή έχει το δικαίωμα 

να αποφασίζει κατά πόσον πρέπει να αποδοθεί 

περαιτέρω εύφημος μνεία. Το βραβείο ΕΟΕΣ 

ανακοινώνεται και απονέμεται κατά την 

αντίστοιχη ετήσια συνεδρίαση της πλατφόρμας 

ΕΟΕΣ, στη διάρκεια του πρώτου τριμήνου του 

έτους που ακολουθεί τη δημοσίευση της 

πρόσκλησης. Τα έγγραφα που σχετίζονται με το 

βραβείο συντάσσονται στην αγγλική γλώσσα, 

προκειμένου να διευκολύνεται το έργο της 

επιτροπής και να εξασφαλίζεται η μεγαλύτερη 

δυνατή δημοσιότητα και διάδοση των δράσεων. 

Οι υποψήφιοι ΕΟΕΣ παρέχουν αγγλική 

μετάφραση των εγγράφων που διαθέτουν σε 

άλλες γλώσσες (εγκριτικές επιστολές, 

εξωτερικές αξιολογήσεις, δημοσιεύσεις που 

σχετίζονται με την υποβληθείσα δράση ή έργο 

κ.ά.) ή περίληψη του περιεχομένου τους στην 

αγγλική γλώσσα. 

Το βραβείο αναγνωρίζει συγκεκριμένες δράσεις 

και σχέδια που υλοποιούνται από έναν ΕΟΕΣ στο 

έδαφός του. Η κριτική επιτροπή λαμβάνει υπόψη 

την προστιθέμενη αξία του ΕΟΕΣ κατά την 

εφαρμογή της υπό εξέταση δράσης, στον 

αντίκτυπό της στο έδαφος του ΕΟΕΣ και στην 

αξία της ως βέλτιστης πρακτικής, σύμφωνα με 

τα ακόλουθα κριτήρια : 

 

 

 

 ο αντίκτυπος και τα αποτελέσματα της 

δράσης αξιολογούνται με βάση μετρήσιμους 

δείκτες και σε συνάρτηση με το μέγεθος του 

ΕΟΕΣ και τις πραγματικές ανάγκες της 

εκάστοτε περιοχής˙ 

 η υιοθετηθείσα προσέγγιση πρέπει να είναι 

καινοτόμος, να έχει υπερεθνική διάσταση και 

ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία, δεδομένου 

ότι η δράση έχει σχεδιαστεί και εκτελείται 

από έναν ΕΟΕΣ˙ 

 εφαρμόζεται η αρχή της πολυεπίπεδης 

διακυβέρνησης και έχει υιοθετηθεί μία 

προσέγγιση από τη βάση προς τα άνω˙ 

 η δράση συνεισφέρει κατά τρόπο 

αποτελεσματικό στην εφαρμογή της 

στρατηγικής «Ευρώπη 2020» στους τομείς 

που συνδέονται με τη δημιουργία ανάπτυξης 

και θέσεων εργασίας˙ 

 η δράση είναι βιώσιμη και έχει διάρκεια, τα 

δε σχετικά μέτρα αποτελούν μέρος μιας 

ευρύτερης στρατηγικής για τη συγκεκριμένη 

περιοχή˙ 

 η δράση είναι γνωστή στο κοινό και στα μέσα 

ενημέρωσης της αντίστοιχης περιοχής˙ 

 η δράση μπορεί να μεταφερθεί και να 

αντιγραφεί ως βέλτιστη πρακτική. 

Η πρώτη έκδοση του βραβείου προβλέπεται να 

προωθηθεί μέσα στο 2013, το δε βραβείο 

αναμένεται να απονεμηθεί κατά την ετήσια 

συνεδρίαση της Πλατφόρμας ΕΟΕΣ στις αρχές 

του 2014. Οι πρώτες δύο εκδόσεις του βραβείου 

θα επικεντρωθούν στα μέτρα που εφαρμόζουν οι 

ΕΟΕΣ για τη δημιουργία ανάπτυξης και θέσεων 

εργασίας, σύμφωνα με τη στρατηγική «Ευρώπη 

2020». 
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Μετά την επιτυχημένη ημερίδα δικτύωσης που 

διοργανώθηκε πέρυσι στις 12 Δεκεμβρίου 2012 

από τον ΕΟΕΣ ΕΥΞΕΙΝΗ ΠΟΛΗ στην Αθήνα, όπου 

σχεδόν εκατό Ευρωπαίοι ειδικοί συγκεντρώθηκαν 

για να συζητήσουν τους τρόπους με τους οποί- 

ους οι τοπικές και οι περιφερειακές 

αυτοδιοικήσεις μπορούν να βελτιώσουν τις 

πολιτικές συλλογής και ανακύκλωσης, τη 

σκυτάλη εφέτος παίρνει η πόλη του Ταλλίν. Εκεί 

θα πραγματοποιηθεί σεμινάριο εφαρμογής της 

μεθοδολογίας και χρήσης διαδικτυακού 

εργαλείου για την παρακολούθηση των 

αποβλήτων που υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του 

έργου Regions for Recycling – R4R. Η εκπαίδευση 

αυτή θα βοηθήσει τις πόλεις και τις περιφέρειες 

να κατανοήσουν καλύτερα τους τρόπους με τους 

οποίους μπορούν να συλλέγουν και να 

διαχειρίζονται αποτελεσματικότερα τα 

δεδομένα των αποβλήτων που παράγουν. Το 

online εργαλείο του R4R θα δώσει τη δυνατότητα 

σε δήμους και περιφέρεις να συγκρίνουν τις 

επιδόσεις τους στην ανακύκλωση με άλλους 

δήμους και περιφέρειες στην Ευρώπη και να 

έχουν πρόσβαση σε καλές πρακτικές.  

Πληροφορίες: 

ΕΟΕΣ ΕΥΞΕΙΝΗ ΠΟΛΗ  

Σ. Πέτρουλα 3, ΤΚ 13341 Άνω Λιόσια  

Τηλ: 2102486041(1)45,  

Fax:2102486046,  

E-mail: epolis@efxini.gr, www.efxini.gr 

Ιστοσελίδα έργου: 

http://www.regions4recycling.eu/home 

 

 

2. Ε.Ο.Ε.Σ. Εύξεινη Πόλη:  

Οι Περιφέρειες βελτιώνουν τις επιδόσεις 

τους στην Ανακύκλωση 

 

Λαμβάνοντας υπόψη το στόχο της ανακύκλωσης 

του 50% των αστικών στερεών αποβλήτων μέχρι 

το 2020 που ορίζει η ευρωπαϊκή οδηγία πλαίσιο 

για τα απόβλητα, είναι ζωτικής σημασίας για 

τις τοπικές και περιφερειακές αρχές να έχουν 

μια σαφή και ακριβή εικόνα των επιδόσεων της 

διαχείρισης των αποβλήτων τους. Αυτό μπορεί 

να επιτευχθεί με τη χρήση των κατάλληλων 

εργαλείων, ιδίως με συνεπή μεθοδολογία 

στοιχείων για τα απόβλητα και ένα εργαλείο 

παρακολούθησης που επιτρέπουν συγκρίσεις σε 

ευρωπαϊκό επίπεδο. 

Σε αυτό το πλαίσιο, ο ΕΟΕΣ Εύξεινη Πόλη-Δίκτυο 

Ευρωπαϊκών Πόλεων για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη 

(SolidarCity Network) συμμετέχει από τις αρχές 

του 2012 στο έργο R4R- Regions for Recycling, το 

οποίο συγχρηματοδοτείται από το ΕΤΠΑ κατά 

85% μέσω του Προγράμματος INTERREG IVC 

καθώς και κατά 15% από εθνικούς πόρους. Στο 

έργο συμμετέχουν συνολικά 13 φορείς από 12 

Ευρωπαϊκές χώρες με επικεφαλής-εταίρο το 

Περιφερειακό Παρατηρητήριο Αποβλήτων του 

Παρισιού (ORDIF). Το έργο στοχεύει στη 

δημιουργία κοινής μεθοδολογίας για τη σύγκριση 

των δεδομένων σχετικά με τη διαχείριση 

απορριμμάτων, που διαθέτουν οι περιφέρειες. 
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δημόσιων κτιρίων σε κτίρια χαμηλής ενεργειακής 

κατανάλωσης. Η διατύπωση προδιαγραφών 

μετασκευής ανοικτών χώρων καθώς και 

υπολογισμού των δεικτών μικροκλίματος βάσει 

των  οποίων  μπορεί  να  εκτιμηθεί  ο  αντίκτυπος 

των μέτρων μετασκευής τόσο στην ενεργειακή 

κατανάλωση των δημόσιων κτιρίων στον αστικό 

ιστό όσο και της ανάδρασης του φαινομένου UHI, 

διαδραματίζει μια σημαντική πτυχή μιας 

ολιστικής προσέγγισης για την ανακατασκευή 

των «δημόσιων χώρων». Το έργο REPUBLIC-MED 

πραγματεύεται την ανάπτυξη και εφαρμογή μιας 

ολιστικής μεθοδολογίας εκπόνησης ολοκληρω-

μένων τεχνο-οικονομικών μελετών για την 

πρόταση μέτρων ενεργειακής αναβάθμισης 

κτιρίων και της αντιμετώπισης του φαινομένου 

UHI σε ανοικτούς χώρους. Η μεθοδολογία 

βασίζεται στη χρήση καινοτόμων μεθόδων 

ποσοτικοποίησης ενεργειακών, μικροκλιματικών, 

περιβαλλοντικών και συνθηκών άνεσης δεικτών 

που απαντώνται ευρέως στη διεθνή 

βιβλιογραφία. Σκοπός του έργου είναι ο 

εντοπισμός των αδυναμιών των τωρινών 

εργαλείων και πολιτικών για την εκπόνηση έργων 

μετασκευής «δημόσιων χώρων» και η εξάλειψη 

των τυχόν μειονεκτημάτων με τη χρήση 

καινοτόμων μεθόδων στη φάση της εκπόνησης 

της τεχνο-οικονομικής μελέτης. 

Εκτός από τον Πειραιά, άλλοι 9 εταίροι από 

πέντε διαφορετικά μεσογειακά κράτη-μέλη της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης συνεργάζονται για την 

επίτευξη των στόχων του προγράμματος. 

Πληροφορίες: 

Δήμος Πειραιά 

Δ/νση Προγραμματισμού & Ανάπτυξης 

Τμήμα Αξιοποίησης Ευρωπαϊκών & Εθνικών 

Πόρων 

Τηλ: 2104199828, E-mail: programan@pireasnet.gr  

Ιστοσελίδα έργου: http://republic-med.eu 

 

 Ευρωπαϊκά Προγράμματα 

και Πρωτοβουλίες 
 

Ενδεικτικές δράσεις ελληνικών ΟΤΑ 
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1. Δήμος Πειραιά: 

    REPUBLIC-MED 

 (Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής 

Εδαφικής Συνεργασίας “Μεσογειακός 

Χώρος”- MED ) 
 

Το έργο “REPUBLIC-MED, REtrofitting PUBLic spaces 

in Intelligent MEDiterranean Cities” εντάσσεται στο 

πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας 

“Μεσογειακός Χώρος”- MED  και συγχρηματοδο-

τείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 

Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) κατά 75% και το Πρόγραμμα 

Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) κατά 25%. Κύριος 

στόχος του έργου είναι η ανάπτυξη μιας νέας 

μεθοδολογίας για την εκπόνηση ολοκληρωμένων 

τεχνο-οικονομικών μελετών για την ενεργειακή 

αναβάθμιση δημοσίων κτιρίων και την ανάδραση 

της Αστικής Θερμικής Νησίδας (Urban Heat Island-

UHI) σε δημόσιους ανοιχτούς χώρους. 

Το έργο διαρκεί από τον Απρίλιο 2013 έως τον 

Ιούνιο 2015 και έχει συνολικό προϋπολογισμό 

1.906.262,26 €, εκ των οποίων 148.112,00€ θα 

διατεθούν στο Δήμο Πειραιά. 

Σύμφωνα με τη νέα ευρωπαϊκή οδηγία 

(2010/31/EU), μετά την 31/12/2018 όλα τα νέα 

δημόσια κτίρια θα πρέπει να είναι «Κτίρια Σχεδόν 

Μηδενικής Ενεργειακής Κατανάλωσης» (Nearly 

Zero Energy Buildings-NZEB).  

Επιπλέον, η νέα οδηγία κινητοποιεί τα Κράτη-

Μέλη να αναπτύξουν πολιτικές και να λάβουν 

μέτρα ως προς τη  μετασκευή  των  υφιστάμενων 

 

 
 

 

http://republic-med.eu/
http://www.programmemed.eu/
http://www.programmemed.eu/
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2. Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης 

Κεντρικής Μακεδονίας: 

ECO-SATELITE 

(Κοινό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Λεκάνη 

της Μαύρης Θάλασσας 2007-2013”) 

 

Το σύστημα περιβαλλοντικής παρακολούθησης 

ECO-Satellite, το οποίο συγχρηματοδοτείται κατά 

90% από την Ευρωπαϊκή Ένωση, από το 

χρηματοδοτικό πρόγραμμα Joint Operational 

Programme “BLACK SEA 2007-2013” και κατά 10% 

από εθνικούς πόρους, και συντονίζεται από την 

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας Θράκης και 

το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κεντρικής 

Μακεδονίας, περιλαμβάνει πολλαπλά επίπεδα 

πληροφοριών που σχετίζονται με το περιβάλλον 

στις δύο περιοχές εφαρμογής του έργου, δηλαδή 

στο Δέλτα του Δούναβη (Danube Delta – Ρουμανία 

και Ουκρανία) και στο Δέλτα του Αξιού – Λουδία – 

Αλιάκμονα (Ελλάδα). Στο σύστημα έχουν  

συμπεριληφθεί τρέχοντα και ιστορικά δεδομένα 

από επίγειες και δορυφορικές πηγές πληρο-

φοριών. Οι προαναφερθείσες πληροφορίες 

μπορούν να παρουσιαστούν και να αναλυθούν με 

ποικίλους τρόπους (διαγράμματα, ερωτήματα, 

πίνακες, διανύσματα και ψηφιδωτές μορφές/ 

raster) μέσω του συστήματος ECO-Satellite με τη 

χρήση εργαλείων Γεωγραφικών Συστημάτων  

 

 

 
 

Πληροφοριών (GIS) καθώς και να αξιολογηθούν 

μέσω μίας ειδικά σχεδιασμένης συνιστώσας 

υποστήριξης στη λήψη αποφάσεων. 

Το σύστημα περιβαλλοντικής παρακολούθησης 

ECO-Satellite αναπτύχθηκε από επιστήμονες 

εξειδικευμένους σε διαφορετικά γνωστικά 

αντικείμενα. Το σύστημα έχει σχεδιαστεί με 

τέτοιο τρόπο ώστε να είναι εύκολα επεκτάσιμο 

και προσαρμόσιμο για την περιβαλλοντική 

διαχείριση σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό και 

διακρατικό επίπεδο και ως τέτοιο θα ενισχύσει 

την ικανότητα των φορέων χάραξης πολιτικής 

που σχετίζονται με την περιβαλλοντική 

πολιτική στη Μαύρη Θάλασσα 

Αυτό το ολοκληρωμένο πολυεπίπεδο σύστημα 

βασίζεται στα τεχνολογικά στοιχεία που 

παρέχονται από τα δεδομένα παρατήρησης 

της Γης από δορυφόρους και τα καινοτόμα 

εργαλεία και τις δυνατότητες της γεω-

πληροφορικής, καθώς και στην ανάπτυξη μίας 

ενοποιημένης και εύκολης στην ενημέρωση 

βάσης γεω-δεδομένων, η οποία περιλαμβάνει 

ένα ευρύ φάσμα κατάλληλα επιλεγμένων 

περιβαλλοντικών παραμέτρων.   

 

Πληροφορίες:  

Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κεντρικής 

Μακεδονίας 

Υπόψιν κου Κ. Μιχαηλίδη 

Τηλ: 2310 403004 

Fax: 2310 403079  

Ιστοσελίδα έργου: www.eco-satellite.eu 

 

 

http://www.interreg.gr/el/2012-04-10-14-38-16/ιούνιος-2012/94-πολυμερή-προγράμματα/429-κοινό-επιχειρησιακό-πρόγραμμα-
http://www.interreg.gr/el/2012-04-10-14-38-16/ιούνιος-2012/94-πολυμερή-προγράμματα/429-κοινό-επιχειρησιακό-πρόγραμμα-
http://www.eco-satellite.eu/
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Εκδηλώσεις 
Συνέδρια (Διεθνή και Ευρωπαϊκά) 

 

Κοιτάζοντας μπροστά: το μέλλον των 

Περιφερειακών Μελετών 

(Μάντσεστερ, 1 Νοεμβρίου) 

 

Τον τελευταίο καιρό η περιφερειακή και τοπική 

ανάπτυξη έχει επηρεαστεί από ένα μεταβαλλόμενο 

πολιτικό και οικονομικό περιβάλλον που θέτει σε 

αμφισβήτηση αρκετές απ’ τις στρατηγικές που 

ακολουθήθηκαν τα τελευταία χρόνια. Το εν θέματι 

συνέδριο θα δώσει την ευκαιρία σε νέους ερευνητές  

 

  
 

να προβληματιστούν σχετικά με το μέλλον της 

έρευνας στα αντίστοιχα θέματα και να μελετήσουν 

τομείς όπως Καινοτομία και Γνώση, 

Χρηματοπιστωτικός Τομέας και Περιφερειακή 

Ανάπτυξη, Νέες ευκαιρίες σε πολεοδομικά 

ζητήματα (urban planning), Παγκόσμια Δίκτυα 

Παραγωγής, Εξελικτική Οικονομική Γεωγραφία, 

Ξένες Άμεσες Επενδύσεις και Περιφερειακή 

Ανάπτυξη, Κλιματική Αλλαγή και Αειφορία, Αστική 

και Περιφερειακή Διακυβέρνηση, Πολιτική και 

Έδαφος. 

  

Πληροφορίες: 

http://www.regionalstudies.org/conferences/conferen

ce/the-regional-studies-association-early-career-

conference-2013 

Ολοκληρωμένες λύσεις για τη διαχείριση 

του νερού για μια πράσινη οικονομία 

 (Άμστερνταμ, 4-8 Νοεμβρίου) 
 

Η Διεθνής Εβδομάδα Νερού περιλαμβάνει ομιλίες, 

συνεδρίες και εργαστήρια  που  θα  καλύψουν   τις 
 

 
 

 

πολύπλευρες προκλήσεις και ευκαιρίες 

ολοκληρωμένων λύσεων στη διαχείριση του 

νερού. Η βασική θεματολογία εστιάζεται σε 

τέσσερις άξονες: Τεχνολογία  για τη 

βελτιστοποίηση του κύκλου του νερού, Urban 

Delta Technology, Σχεδιασμός και Διαχείριση, 

Ολοκληρωμένη διαχείριση των αστικών υδάτων,  

Βιομηχανικές-Δημοτικές λύσεις στη διαχείριση 

του νερού.  

 

Πληροφορίες: 

http://www.internationalwaterweek.com/ 

Διεθνής εκδήλωση για το «πρασίνισμα» 

της εκπαίδευσης 

 (Καρλσρούη, 6-8 Νοεμβρίου) 
 

Ακαδημαϊκοί, κοινωνικοί και άλλοι 

ενδιαφερόμενοι φορείς απ’ όλο τον κόσμο θα 

συγκεντρωθούν στην πράσινη πόλη της 

Καρλσρούης για να ανταλλάξουν ιδέες και 

 
 

εμπειρίες, αλλά και να αναζητήσουν μεθόδους 

ενσωμάτωσης της αειφορίας στην εκπαιδευτική 

διαδικασία, προκειμένου να εφοδιάσουν με τις 

απαραίτητες δεξιότητες και ικανότητες τη νέα 

γενιά υπεύθυνων ηγετών και ενεργών πολιτών. 

Πληροφορίες: 

http://www.etechgermany.com/igee2013.pdf 

 

14       
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Σκέψου Ευρωπαϊκά – πράξε τοπικά : Ο 

ρόλος των Ομοσπονδιακών Κρατών και 

των Περιφερειών στην Ευρωπαϊκή 

Στρατηγική για τη Νεολαία  

(Βρυξέλλες, 12 Νοεμβρίου) 

 

Στόχος της ανωτέρω συνδιάσκεψης είναι να 

διευκρινίσει τη συμμετοχή της Ευρωπαϊκής 

Στρατηγικής για τη Νεολαία στη Στρατηγική ΕΥ- 

 

 
ΡΩΠΗ 2020˙ να ενδυναμώσει την τοπική και 

περιφερειακή διάσταση και ενεργό συμμετοχή 

των περιφερειών στο σχεδιασμό και την 

εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για τη 

Νεολαία˙ να επιτρέψει την ανταλλαγή καλών 

πρακτικών σε βασικά θέματα και εργαλεία 

Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για τη Νεολαία, όπως 

η νεανική συμμετοχή, η διατομεακή πολιτική, η 

πρόληψη και η καταπολέμηση του κοινωνικού 

αποκλεισμού, η μη τυπική μάθηση και η 

απασχολησιμότητα σε περιφερειακό και τοπικό 

επίπεδο˙ και να αναπτύξει κοινή αντίληψη 

σχετικά με την προστιθέμενη αξία και τις 

απαραίτητες συνθήκες για επιτυχημένη 

διαπεριφερειακή συνεργασία στα θέματα 

νεολαίας. 

Πληροφορίες: 

www.cor.europa.eu/youthstrategy 

5η ετήσια Σύνοδος Κορυφής για τις 

Οικο-γειτονιές  

(Βοστώνη, 12-14 Νοεμβρίου) 

Το EcoDistrict είναι ένα μοντέλο σύμπραξης 

δημόσιου-ιδιωτικού τομέα που δίνει έμφαση 

στην καινοτομία και την ανάπτυξη μέσα από την 

ανάδειξη καλών πρακτικών σε επίπεδο συνοι- 
 

Η Νέα Πολιτική Συνοχής, 2014+ 

(Βρυξέλλες,  7-8 Νοεμβρίου) 

 

Μαζί με τους προτεινόμενους Κανονισμούς για την 

επερχόμενη προγραμματική περίοδο 2014-20, η 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή σκοπεύει να εισαγάγει έναν 

αριθμό αλλαγών και νέων εργαλείων προκειμένου 

να πετύχει περισσότερη απλοποίηση και 

αποτελεσματικότητα στη διαχείριση και τον 

έλεγχο των κονδυλίων της ΕΕ. Συγκεκριμένα, οι 

Κανονισμοί θεσπίζουν κοινούς κανόνες και για τα 

πέντε Διαρθρωτικά Ταμεία αναφορικά με την επι- 

 

 
λεξιμότητα και τη διάρκεια, καλύπτοντας τους 

κανόνες για την πολιτική συνοχής, την πολιτική 

αγροτικής ανάπτυξης και τη θαλάσσια και 

αλιευτική πολιτική. Η νέα ολοκληρωμένη εδαφική 

προσέγγιση και η διευρυμένη χρήση των 

χρηματοοικονομικών μέσων είναι μεταξύ εκείνων 

που θα παίξουν αποφασιστικό ρόλο στην 

επερχόμενη προγραμματική περίοδο. Έτσι, τα 

Κράτη Μέλη θα πρέπει να εξοικειωθούν με τους 

νέους κανόνες για ορθή εφαρμογή στα 

Επιχειρησιακά τους Προγράμματα. Θα διερευνηθεί 

επίσης λεπτομερώς η αντιστοίχιση των 

ευρωπαϊκών κονδυλίων με τους κανόνες των 

Κρατικών Ενισχύσεων και των Δημοσίων 

Συμβάσεων καθώς έχουν και οι δύο τομείς 

σημαντικές επιπτώσεις στη χρηματοδότηση των 

υποδομών. 

Πληροφορίες: 

http://www.lexxion.de/verlagsprogramm-

konferenzen/eu-funds/european-conference-

implementing-cohesion-policy-2014.html 
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κίας, στοχεύοντας στη δημιουργία της γειτονιάς 

του μέλλοντος κάνοντας αποτελεσματική και 

δίκαιη χρήση των πόρων. Στην 5η ετήσια σύνοδο 

κορυφής η βιώσιμη ανάπτυξη της γειτονιάς θα 

αποτελέσει το αντικείμενο προβληματισμού 

αιρετών και υπευθύνων χάραξης πολιτικής. 

Πληροφορίες: 

http://ecodistricts.org/summit/ 

Δημιουργώντας Υγιείς, Βιώσιμες Πόλεις 

 (Πεκίνο, 17-20 Νοεμβρίου) 
 

Μετά την επιτυχία της συνδιάσκεψης στο 

Άμστερνταμ της Ολλανδίας το 2012 για την Αστική 

Περιβαλλοντική Ρύπανση (UEP 2012), οι διοργανω- 

 

 
 

τές αποφάσισαν τη διεξαγωγή της επόμενης στο 

Πεκίνο, επιχειρώντας μέσα από ένα διεθνές forum 

να διερευνηθεί το αστικό περιβάλλον και το πώς 

μπορούμε να δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις 

για υγιείς και βιώσιμες πόλεις. 

Πληροφορίες:  

http://www.uepconference.com 

 

Σεμινάρια για τη Μακροπεριφερειακή 

Στρατηγική Αδριατικής-Ιονίου 

 (Βρυξέλλες, 14 Νοεμβρίου &  

Κέρκυρα, 18-19 Νοεμβρίου) 
 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η Περιφέρεια Ιονίων 

Νήσων και η Διάσκεψη των Παράκτιων 

Περιφερειών της Ευρώπης (CPMR) διοργανώνουν 

διεθνές σεμινάρια σε Βρυξέλλες και Κέρκυρα   

αντισ- σχέση με την μακροπεριφερειακή 

στρατηγική της ΕΕ για την περιοχή της Αδριατικής 

και τουυγιείς, αυτοδιαχειριζόμενες πόλεις; Ένας 

στοχευ- 

 

αντιστοίχως για τη Μακροπεριφερειακή 

Στρατηγική Αδριατικής-Ιονίου, εξετάζοντας το 

σχέδιο δράσης της Στρατηγικής για την έρευνα 

και την καινοτομία, τη θαλάσσια ρύπανση, το 

θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό, την 

ιχθυοκαλλιέργεια, τις θαλάσσιες μεταφορές και 

τον παράκτιο τουρισμό και τον τουρισμό 

κρουαζιέρας, καθώς και για την εμπλοκή των 

ελληνικών περιφερειών σε αυτό το εγχείρημα. 

Πληροφορίες:  

http://www.amiando.com/EUSAIR-BlueGrowth.html 

http://www.crpm.org/index.php?act=6,1,2,374 

Οι Έξυπνες Πόλεις Αλλάζουν τον Κόσμο 

 (Βαρκελώνη, 19-21 Νοεμβρίου) 

 

Πρόκειται για μια διεθνούς εμβέλειας και 

σημασίας εκδήλωση όπου θα συζητηθεί το 

μέλλον των πόλεων αξιοποιώντας την  εμπειρία 

 

και τις γνώσεις εμπειρογνωμόνων του δημόσιου 

και του ιδιωτικού τομέα, προκειμένου να 

ανταλλαγούν οι καλύτερες και πιο σύγχρονες 

ιδέες για τη δημιουργία της έξυπνης πόλης. 

Πληροφορίες:  

http://conference.pascalobservatory.org 
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ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: Η έννοια της 

Προόδου και η Πρακτική των Προκλήσεων 

(Σεμάρανγκ-Ινδονησία, 20-21 Νοεμβρίου) 

 

Το Τμήμα Περιφερειακής Ανάπτυξης και 

Πολεοδομίας του Πανεπιστημίου Diponegoro 

(Ινδονησία), προσκαλεί επιστήμονες, 

επαγγελματίες της  ανάπτυξης  και  φοιτητές  στο  

 

2ο Διεθνές Συνέδριο Περιφερειακής Ανάπτυξης με 

τίτλο «Βιώσιμη Ανάπτυξη: Η έννοια της προόδου 

και η πρακτική των προκλήσεων», που θα 

διεξαχθεί στο Σεμάρανγκ της Ινδονησίας. Στόχος 

του συνεδρίου είναι η διάδοση πληροφοριών της 

έρευνας και των καινοτόμων ιδεών που 

σχετίζονται με τις ευρείες πτυχές του σχεδιασμού 

και της ανάπτυξης, η ανταλλαγή γνώσεων και 

εμπειριών και η διερεύνηση προσεγγίσεων για την 

αειφόρο ανάπτυξη, καθώς και η ενίσχυση της 

επικοινωνίας και της δικτύωσης μεταξύ 

εμπειρογνωμόνων τόσο του ιδιωτικού, όσο και του 

δημόσιου τομέα, αλλά και της ακαδημαϊκής 

κοινότητας. 

 

Πληροφορίες: 

http://www.indo-incodev.com 

Πόλεις για τα παιδιά  2013 

 (Σάρρεϊ-Καναδάς, 21-22 Νοεμβρίου) 

 

Πρακτικά εργαλεία, επιτυχημένα παραδείγματα, 

αποτελέσματα ερευνών και προοπτικές για το 

σχεδιασμό υγιών και ασφαλών πόλεων για τα 

παιδιά, τους νέους και τις οικογένειες, θα 

απασχολήσουν τόσο τους εμπειρογνώμονες και 

επιστήμονες, όσο και τους αιρετούς τοπικού και 

περιφερειακού επιπέδου καθώς και όσους συμμε- 

 

τέχουν στη λήψη πολιτικών αποφάσεων με 

φόντο τα δικαιώματα του παιδιού. 

Πληροφορίες: 

http://www.surrey.ca/culture-recreation/ 

13085.aspx 

Ευρωπαϊκές Αστικές Υποδομές 

(Λονδίνο, 25-28 Νοεμβρίου)  

 

Καθώς οι πόλεις αντιμετωπίζουν όλο και πιο 

σοβαρές προκλήσεις από την αλλαγή του 

κλίματος, κορυφαίοι επαγγελματίες που κατα- 

 

 
 

νοούν ότι η επικοινωνία, η συνεργασία και η 

συν-δημιουργία αποτελούν προϋπόθεση για τη 

βελτίωση των περιβαλλοντικών, οικονομικών και 

κοινωνικών συνθηκών, θα συγκεντρωθούν και θα 

ανταλλάξουν απόψεις σε ένα πρακτικό φόρουμ 

για το «πρασίνισμα» των αστικών υποδομών. 

Πληροφορίες: 

http://ecosystemservicescometotown.com/ 

Εurocities  2013: Έξυπνοι Πολίτες 

 (Γάνδη, 27-30 Νοεμβρίου) 

 

Μια έξυπνη πόλη χρειάζεται έξυπνους πολίτες! 

Για το λόγο αυτό, στο ετήσιο συνέδριο του 

δικτύου των μεγαλύτερων ευρωπαϊκών πόλεων 

θα επιχειρηθεί η  διερεύνηση τρόπων με τους 

οποίους η καινοτομία και οι νέες τεχνολογίες  θα  
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συμβάλλουν στην  ενδυνάμωση των πολιτών και 

στη δημιουργία  πιο συμμετοχικών και βιώσιμων 

κοινωνιών. 

Πληροφορίες:  

http://www.eurocities.eu/eurocities/news/EUROCITIE

S-2013-Ghent-smart-citizens-WSPO-95LP5G 

 

Στρατηγική ΕΥΡΩΠΗ 2020:  

Ένωση Καινοτομίας 

 (Βρυξέλλες, 27 Νοεμβρίου) 
 

Η υποχρέωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης  να 

αυξήσει τις επενδύσεις στην έρευνα στο 3% του 

ΑΕΠ έως το 2020 κάνει τους μελετητές να 

πιστεύουν ότι οι θέσεις εργασίας μπορεί να έχουν 

αυξηθεί 3,7 εκατ. μέχρι το 2025. Μεταξύ 2014  και 

 

  
2020 οι «στρατηγικές έξυπνης εξειδίκευσης» θα 

αποτελούν προτεραιότητα για όλες τις 

περιφέρειες στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών 

Διαρθρωτικών Ταμείων, του νέου Προγράμματος  

«Horizon 2020» και άλλων πρωτοβουλιών. Στο εν 

θέματι συνέδριο που διοργανώνει η Επιτροπή των 

Περιφερειών θα παρουσιαστούν καλές πρακτικές 

απ’ τις ευρωπαϊκές περιφέρειες και πόλεις, 

εστιάζοντας σε 4 τομείς: 

 Στρατηγικές Έξυπνης Εξειδίκευσης. 

 Καινοτομία, Επιχειρήσεις και εργασία.  

 Διασυνοριακά Δίκτυα. 

 Ανοιχτή Καινοτομία 2.0. 

 

Πληροφορίες:  

http://cor.europa.eu/en/events/Pages/eu2020-

innovation-union.aspx 
 

Συνέδριο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου 

για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας 

Ένωση Καινοτομίας 

 (Βρυξέλλες, 28 Νοεμβρίου) 

 

Το συνέδριο που διοργανώνει το Ευρωπαϊκό 

Συμβούλιο για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας 

(European Renewable Energy Policy Council, EREC), 

αποτελεί σημαντική ευκαιρία για ανταλλαγή και 

 
αλληλεπίδραση μεταξύ της βιομηχανίας, της έ- 

ρευνας και της πολιτικής.  

Πληροφορίες:  

http://www.erec2013.org/en/home_95.aspx   

Βραβεία Βιώσιμων Κοινοτήτων 

(Ξιαμέν, 28 Νοεμβρίου-2 Δεκεμβρίου) 

 

Τα βραβεία LivCom (International Awards for 

Liveable Communities (Διεθνή Βραβεία για 

Βιώσιμες Κοινότητες) που ξεκίνησαν το 1997, ε- 

 

πιδιώκουν την  ανάπτυξη και ανταλλαγή 

βέλτιστων διεθνών πρακτικών μεταξύ των 

τοπικών κοινοτήτων, στοχεύοντας στη βελτίωση 

της ποιότητας ζωής των πολιτών μέσω της 

δημιουργίας των «βιώσιμων κοινοτήτων». Τα 

LivCom Awards είναι ο μοναδικός διαγωνισμός 

παγκοσμίως που αφορά στις τοπικές κοινότητες 

και εστιάζει στην περιβαλλοντική διαχείριση και 

τη δημιουργία βιώσιμων κοινοτήτων. 

Πληροφορίες:  

http://www.livcomawards.com/2013-

awards/bursary-award.htm 
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http://www.eurocities.eu/eurocities/news/EUROCITIES-2013-Ghent-smart-citizens-WSPO-95LP5G
http://www.eurocities.eu/eurocities/news/EUROCITIES-2013-Ghent-smart-citizens-WSPO-95LP5G
http://cor.europa.eu/en/events/Pages/eu2020-innovation-union.aspx
http://cor.europa.eu/en/events/Pages/eu2020-innovation-union.aspx
http://www.erec2013.org/en/home_95.aspx
http://www.livcomawards.com/2013-awards/bursary-award.htm
http://www.livcomawards.com/2013-awards/bursary-award.htm
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Ευρωπαϊκά Θέματα 
 

11η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα  

Περιφερειών και Πόλεων: 
 

1. ΕΟΕΣ και Έξυπνες Λύσεις 

 

Ενόψει της υιοθέτησης του νέου Κανονισμού για 

τους Ευρωπαϊκούς Ομίλους Εδαφικής 

Συνεργασίας, στη διάρκεια της 11ης Ευρωπαϊκής 

Εβδομάδας Περιφερειών και Πόλεων 

διοργανώθηκαν μια σειρά εργαστηρίων με 

επίκεντρο του ενδιαφέροντος, μεταξύ άλλων, τα 

προγράμματα για την εδαφική συνεργασία, τα 

διασυνοριακά ζητήματα στο πλαίσιο της Ενιαίας 

Αγοράς, τους ΕΟΕΣ και την αναζήτηση έξυπνων 

λύσεων, το ρόλο των Μικρομεσαίων 

Επιχειρήσεων στη διασυνοριακή συνεργασία. 

Στο πλαίσιο του εργαστηρίου για την αναζήτηση 

εκ μέρους των ΕΟΕΣ έξυπνων λύσεων σε 

ζητήματα εδαφικής συνεργασίας  παρουσιάσ-

τηκε, καταρχάς, ο τρόπος λειτουργίας και η 

μητροπολιτική στρατηγική του ΕΟΕΣ 

Eurometropolis Lille-Kortrijk-Tournai. Πρόκειται 

για έναν ΕΟΕΣ  ο οποίος αποτυπώνει το 

πολυεπίπεδο μοντέλο διακυβέρνησης με τη 

συμμετοχή σε αυτόν φορέων από το κεντρικό, το 

περιφερειακό, το τοπικό και το διεθνές επίπεδο 

με τη συνδρομή εκπροσώπων των οργανώσεων 

της κοινωνίας πολιτών και της αγοράς. 

Λειτουργεί βάσει αποφασιστικών, διαβουλευτι-

κών και λειτουργικών οργάνων με  τη συμμετοχή 

όλων των ανωτέρω φορέων.  
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Ο εν λόγω ΕΟΕΣ σχεδιάζει σε βραχυπρόθεσμο 

επίπεδο έργα, σε μεσοπρόθεσμο επίπεδο τη 

στρατηγική για την περίοδο 2014-2020 και σε 

μακροπρόθεσμο επίπεδο την αναπτυξιακή 

στρατηγική για το 2030. Οι πολιτικές του ΕΟΕΣ 

εκπονούνται από 6 ομάδες εργασίες (μία για 

κάθε τομέα πολιτικής), 3 επιτροπές σχεδιασμού 

πολιτικής (καλύπτοντας ζητήματα κοινωνικο-

οικονομικά, και θέματα της πράσινης και 

γαλάζιας οικονομίας) και εστιάζονται στη 

δημιουργία 4 συμπράξεων στους τομείς της 

γεωργίας, του πολιτισμού, της γαστρονομίας και 

στο σχεδιασμό ΤΠΕ . Η λογική του σχεδιασμού 

δεν είναι τμηματική (σε επίπεδο ομάδων) αλλά 

ενιαία. 

Από την άλλη μεριά, ο εκπρόσωπος του ΕΟΕΣ 

Galicia-Norte Portugal, κ. Juan José Lirón Lago, 

λόγω της σύνθεσής του Ομίλου από πολλούς 

μικρούς δήμους, υπογράμμισε τη χρησιμότητα 

της βήμα προς βήμα προσέγγισης, αρχικά 

αποτυπώνοντας τις ανάγκες και τα κοινά 

προβλήματα των μελών του καθώς και το 

δυναμικό τους για εκπόνηση δράσεων που 

παράγουν οικονομίες κλίμακας στους τομείς της 

γαστρονομίας και του αγρο-τουρισμού.  Επίσης, 

ο κ. Roberto Ciambetti, εκπρόσωπος του ΕΟΕΣ 

‘Euregio without borders’ ανέδειξε το πρόβλημα 

της δυσκολίας πρόσβασης και συμμετοχής σε 

συζητήσεις που γίνονται σε κεντρικό επίπεδο 

αλλά αφορούν περιφερειακά ζητήματα, 

ανοίγοντας τη συζήτηση για την αναγκαιότητα 

της πολιτικής στήριξης των Ομίλων. Επίσης, 

θίχτηκε το θέμα της αλληλοεπικάλυψης των 

αρμοδιοτήτων του εν λόγω ΕΟΕΣ, της 

Πρωτοβουλίας Αδριατικής-Ιονίου, της 

Μακροπεριφερειακής Στρατηγικής Αδριατικής-

Ιονίου κ.ο.κ. 
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Στο κλείσιμο του εργαστηρίου, υπογραμμίστηκε 

η απόσταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και εν 

γένει της λήψης των αποφάσεων σε κοινοτικό 

επίπεδο από τους ΕΟΕΣ˙ της ελλιπούς 

συμμετοχής των Ομίλων στην κατάρτιση των 

εθνικών ΣΕΣ και της ανάγκης χρήσης όλων των 

δυνατών επαφών της πλατφόρμας των ΕΟΕΣ (ΓΔ 

Περιφερειακής Πολιτικής της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής) και της δημιουργίας 

διαπεριφερειακής ομάδας στο πλαίσιο της 

πλατφόρμας. 

 

2. Η προστιθέμενη αξία των 

Μακροπεριφερειακών Στρατηγικών & η 

Μακροπεριφερειακή Στρατηγική 

Αδριατικής-Ιονίου 

 

Οι Μακροπεριφερειακές Στρατηγικές 

αποτέλεσαν αντικείμενο δύο εργαστηρίων στη 

διάρκεια της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας. Στην 

πρώτη εξ αυτών, τονίστηκε η προστιθέμενη αξία 

των Στρατηγικών βάσει των εμπειριών σε 

Βαλτική και Δούναβη. Πιο συγκεκριμένα, 

επισημάνθηκε η συμπληρωματικότητα των 

στρατηγικών στα ευρωπαϊκά προγράμματα˙ η 

αναγκαιότητα εμπλοκής της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής˙ ο πολυτομεακός χαρακτήρας των 

δράσεών τους˙ ο ενεργητικός τρόπος εργασίας 

της μακροπεριφερειακής σύμπραξης αντί των 

προσανατολισμένων στα αποτελέσματα 

δράσεων των προγραμμάτων˙ και η κοινωνική 

διάσταση της μακροπεριφερειακής προσέγγισης 

με τη συμμετοχή της νεολαίας για θέματα 

ανεργίας σύμφωνα με τις επιταγές της 

Στρατηγικής ΕΕ2020. Στο δεύτερο εργαστήριο για  
 

την Μακροπεριφερειακή Στρατηγική Αδριατικής-

Ιονίου, με τη συμμετοχή του περιφερειακού 

συμβούλου Κρήτης, κ. Γ. Αλεξάκη, και 

εκπροσώπων από την ιταλική περιφέρεια Marche, 

την περιφέρεια Dubrovnik-Neretva, την περιφέρεια 

Molise, την ιταλική, κροατική και σερβική 

αντιπροσωπεία στις Βρυξέλλες και το υπουργείο 

Εξωτερικών της Σλοβενίας, υπογραμμίστηκαν τα 

εξής: 

 Η Στρατηγική θα στηριχθεί σε εθνικούς και 

κοινοτικούς πόρους. 

 Μια υγιής Στρατηγική θα μπορεί να 

αποτελέσει και έναν καταλύτη για την 

απορρόφηση κοινοτικών κονδυλίων. 

 Θα δημιουργηθούν «γέφυρες» μεταξύ 

Δούναβη και Αδριατικής. 

 Η Στρατηγική ενέχει πολιτική σημασία για 

τη σταθεροποίηση της εν λόγω ευάλωτης 

περιοχής και για την ανάδειξη των 

περιφερειών της Αδριατικής-Ιονίου ως 

αναπτυξιακών πυλώνων. 

 Η Περιφέρεια Κρήτης επενδύει στην 

Αειφορία, την Ποιότητα και την Τοπικότητα 

για τη δημιουργία ενός τουρισμού που 

σέβεται  τον άνθρωπο και το περιβάλλον. 

 Ανάγκη ένταξης των προτεραιοτήτων κάθε 

Περιφέρειας στα υπό κατάρτιση  

επιχειρησιακά προγράμματα των εθνικών 

ΣΕΣ. 

 Η Στρατηγική εγκαινιάζει μια αλλαγή 

νοοτροπιών και ένα άνοιγμα στους 

κοινωνικούς εταίρους. 
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ρίου κατά τη διάρκεια της Ευρωπαϊκής 

Εβδομάδας Πόλεων και Περιφέρειων. 

Ο διαγωνισμός φωτογραφίας «Η Ευρώπη στην 

Περιοχή μου» στοχεύει στο να αναδείξει τα 

έργα που συγχρηματοδοτούνται από την 

Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 

Συμπεράσματα Συμβουλίου Υπουργών 

για την προστιθέμενη αξία των 

Μακροπεριφερειακών Στρατηγικών  

 

Το πρόσφατο Συμβούλιο των Υπουργών Γενικών 

Υποθέσεων (22 Οκτωβρίου τ.ε.), αποτιμώντας 

θετικά την έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 

για την προστιθέμενη αξία των μακροπεριφερει-

ακών στρατηγικών, υπογράμμισε τα εξής: 

 Οι υφιστάμενες Στρατηγικές αποτελούν 

ένα πλαίσιο για την ενδυνάμωση της 

συνεργασίας μεταξύ των εμπλεκόμενων 

κρατών σε τομείς κοινού ενδιαφέροντος, 

για την κινητοποίηση όλων των 

διαθέσιμων πόρων και για τη βελτίωση 

των υφιστάμενων μηχανισμών 

συνεργασίας και των δικτύων (ΕΟΕΣ). 

 Οι μακροπεριφερειακές στρατηγικές θα 

πρέπει να ικανοποιούν ανάγκες 

στρατηγικής σημασίας, να εμπλέκουν 

όπου κρίνεται αναγκαίο τα όργανα της 

ΕΕ, να τεκμηριώνουν την προστιθέμενη 

αξία τους και να διαθέτουν την 

απαραίτητη πολιτική στήριξη των 

εμπλεκόμενων κρατών και των 

περιφερειών τους. 

Πληροφορίες: 

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/
docs/pressdata/EN/genaff/139110.pdf 
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 Η Στρατηγική οδηγεί σε νέα δίκτυα και 

πρωτοβουλίες με απώτερο σκοπό οι 

στόχοι της να γίνουν στόχοι όλων των 

εμπλεκομένων περιφερειών για τη λήψη  

μέσω των επιχειρησιακών 

προγραμμάτων κοινοτικών κονδυλίων. 

Παράλληλα παρουσιάστηκαν έργα και βέλτιστες 

πρακτικές από τις εμπλεκόμενες περιφέρειες.  

 

3. Βράβευση στελέχους του Δήμου Χίου 

στο διαγωνισμό φωτογραφίας της ΕΕ 

 

Στο περιθώριο των εκδηλώσεων για την 

Ευρωπαϊκή Εβδομάδα βραβεύτηκαν από τον 

Επίτροπο Περιφερειακής Πολιτικής, κ. J. Hahn, οι 

νικητές του διαγωνισμού φωτογραφίας "Η 

Ευρώπη στην περιοχή μου - 2013". Μεταξύ των 

νικητών ξεχώρισε η υπάλληλος του Τμήματος 

Απασχόλησης, Ναυτιλίας και Τουρισμού του Δή- 

μου Χίου κ. Ουρανία Τώρα. Η ελληνική συμμετοχή 

απεικονίζει την πινακίδα που έχει αναρτηθεί 

στη Μονάδα Κοινωνικής Μέριμνας του Δήμου 

Χίου στο πλαίσιο του έργου "Βοήθεια στο Σπίτι", 

που συγχρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ 

(Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Ανάπτυξη 

Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013").   

Οι υπόλοιποι νικητές προέρχονται από τη 

Μάλτα και  την Ουγγαρία. Όλοι οι νικητές 

έλαβαν ως βραβείο δωροεπιταγή €1000 για 

εξοπλισμό ψηφιακής κάμερας και ένα ταξίδι για 

δύο άτομα στις Βρυξέλλες από 7 έως 10 Οκτωβ- 
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Πρωτοβουλία της Ε.Ε. για την 

ενθάρρυνση της «Γαλάζιας Ανάπτυξης»  

 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, σε έκθεση που 

υιοθετήθηκε από την Ολομέλειά του, 

υποστηρίζει την ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής αναφορικά με  την  ανάληψη  πρωτο- 

 

βουλιών για την ενίσχυση της βιώσιμης 

ανάπτυξης στους τομείς της θάλασσας, της 

ναυτιλίας και του τουρισμού. Συγκεκριμένα, το 

Ε.Κ. προτείνει, μεταξύ άλλων, τη δημιουργία 

εξειδικευμένων σχολών για τη  βελτίωση της 

κατάρτισης του εργατικού δυναμικού των 

αναπτυσσόμενων θαλάσσιων κλάδων, τη 

δημιουργία ελεύθερων οικονομικών ζωνών στις 

νησιωτικές περιοχές με μειωμένη φορολόγηση, 

καθώς και την ανάπτυξη του θαλάσσιου και 

παράκτιου τουρισμού.  

Πληροφορίες: 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pu

bRef=-//EP//NONSGML+REPORT+A7-2013-

0209+0+DOC+PDF+V0//EL 

 

Το Παρίσι Καινοτομεί 

 

Κάνοντας στροφή 180 μοιρών σε σχέση με 

πρακτικές προηγούμενων δεκαετιών όταν ο 

δημόσιος χώρος προσεγγιζόταν αποκλειστικά με 

όρους διευκόλυνσης της κυκλοφορίας των 

οχημάτων, η διοίκηση της γαλλικής 

πρωτεύουσας υλοποιεί μια φιλόδοξη στρατηγική 

που αναθεωρεί τη θέση των αυτοκινήτων στη 

ζωή της πόλης. Η νέα προσέγγιση θέτει την ποι- 
 

ότητα του αστικού περιβάλλοντος στην καρδιά της 

αστικής πολιτικής, επαναπροσδιορίζοντας τη 

σημασία των αστικών χώρων. Επί δημαρχίας 

Delanoë (από τον Μάρτιο του  2001), η ατζέντα 

της δημοτικής αρχής έδινε έμφαση  στα ζητήματα 

του χώρου και της κινητικότητας. Νέοι 

ποδηλατόδρομοι, δημιουργία μεγάλης λωρίδας για 

την κυκλοφορία του τραμ, σύστημα κοινόχρηστων 

ποδηλάτων, νέα πάρκα, πρωτοβουλίες 

ευαισθητοποίησης των πολιτών για να 

εγκαταλείψουν τη χρήση των αυτοκινήτων τους 

(περιορισμός χώρων στάθμευσης) ήταν μερικές 

από τις πρωτοβουλίες της διοίκησης Delanoë. Τα 

αποτελέσματα αυτής της πολιτικής δεν άργησαν 

να φανούν: η κυκλοφορία των οχημάτων 

περιορίστηκε κατά 25% από το 2002 και το 

ποσοστό ιδιόχρησης αυτοκινήτων δεν ξεπερνούσε 

το 37%. Αυτήν την περίοδο, η δημοτική αρχή του 

Delanoë προετοιμάζει νέα έργα που θα κάνουν το 

Παρίσι περισσότερο φιλική πόλη για τους 

κατοίκους και τους επισκέπτες της. Καταρχάς, 

επιδιώκει τη μείωση του ορίου ταχύτητας στο 

κέντρο στα 20 χλμ/ώρα, εκτός από επιλεγμένες 

οδικές αρτηρίες. Επίσης, υλοποιείται το έργο 

‘κοινός χώρος’, όπου τα οχήματα σχεδόν 

αποκλείονται από αρκετούς δρόμους της γαλλικής 

πρωτεύουσας. Μάλιστα, σύμφωνα με την 

πρωτοβουλία ‘Paris Piéton’ που υλοποιείται από 

το 2012, οι πεζοί δεν είναι άνθρωποι που απλώς 

κινούνται από το ένα σημείο της πόλης στο άλλο 

αλλά άνθρωποι που γεύονται τις εμπειρίες της 

πόλης.  
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Το εν λόγω έργο εδράζεται στις κάτωθι βασικές 

προσδοκίες που οι κάτοικοι του Παρισιού 

κατέθεσαν στη διάρκεια της σχετικής 

διαβούλευσης: 

 Άνετοι χώροι για περπάτημα. 

 Περισσότερο  φιλόξενοι χώροι (π.χ. 

πρόβλεψη για παγκάκια εξωτερικού 

χώρου). 

 Περισσότερο πράσινο. 

 Περισσότερο νερό (π.χ. σιντριβάνια). 

Αυτές οι αρχές λειτουργούν ως κατευθυντήριες 

γραμμές για τις πολιτικές που αφορούν το 

δημόσιο χώρο της πόλης. Η φιλοδοξία της 

διοίκησης Delanoë είναι να αλλάξει η νοοτροπία 

και η σχέση των κατοίκων της πόλης με το 

δημόσιο χώρο ώστε να τον θεωρήσουν 

προέκταση του ιδιωτικού τους χώρου με ό,τι 

αυτό συνεπάγεται από την άποψη της 

φροντίδας και της συντήρησής του. 

Πληροφορίες: 

http://www.pps.org/blog/taking-the-next-step-

paris-leads-with-innovation-in-the-streets/ 

 

Οι Ευρωπαϊκές Περιφέρειες ενισχύουν 

τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις  

 

Τη χορήγηση "voucher καινοτομίας", ύψους έως 

και 10.000€, για τις Μικρομεσαίες επιχειρήσεις 

που θα αξιοποιούν ψηφιακές τεχνολογίες, ανα- 
 

κοίνωσε πρόσφατα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Το 

πρόγραμμα είχε πιλοτική εφαρμογή σε Ισπανικές 

περιφέρειες (Μούρθια & Εξτρεμαδούρα). 

Όπως αναφέρει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, έρευνα 

στις χώρες του G-20 έχει δείξει ότι οι 

Μικρομεσαίες που δραστηριοποιούνται "on-line" 

τείνουν να έχουν κατά 22% υψηλότερο ρυθμό 

ανάπτυξης εσόδων σε σχέση με εκείνες που την 

τελευταία τριετία χρησιμοποιούσαν περιορισμένα 

ή καθόλου το διαδίκτυο. Επίσης, σημειώνει ότι οι 

ΜΜΕ που εκμεταλλεύονται τη δύναμη του 

διαδικτύου δημιουργούν περισσότερες θέσεις 

εργασίας, όπως π.χ. στη Γερμανία, ενώ τείνουν να 

εξάγουν και περισσότερο. Όπως αναφέρεται σε 

έγγραφο πολιτικής της ΕΕ, η χρήση Τεχνολογιών 

Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) παρέχει μία 

τεράστια δυναμική στις ΜΜΕ, καθώς επιτρέπει 

γεωγραφική εξάπλωση, ενισχυμένο μάρκετινγκ, 

βελτιωμένες σχέσεις με τους καταναλωτές, 

μόχλευση υπηρεσιών υπολογιστικού νέφους 

(cloud) και ευκολότερη και ταχύτερη πρόσληψη 

προσωπικού. 

Η ΕΕ θεωρεί ότι στα επόμενα χρόνια θα υπάρξει 

στην Ευρώπη μία «επιτάχυνση των επενδύσεων σε 

τρεις τεχνολογίες: την κινητικότητα, τις υπηρεσίες 

υπολογιστικού νέφους και τις ενοποιημένες 

επικοινωνίες». 

Το voucher δεν θα είναι τίποτε άλλο από «μικρές 

πιστωτικές γραμμές» που θα δίδονται σε ΜMΕ για 

την προμήθεια υπηρεσιών από «παρόχους 

γνώσης» για την εισαγωγή καινοτομιών στις 

λειτουργίες τους.  
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Μία Μικρομεσαία επιχείρηση θα υποβάλλει 

αίτηση (περίπου τρεις σελίδες), που θα δείχνει 

πώς η χρήση ΤΠΕ μπορεί να συνεισφέρει στην 

καινοτομία των εργασιών της, αφού κατά πάσα 

πιθανότητα θα έχει προηγηθεί κάποια 

καθοδήγηση από εξειδικευμένους συμβούλους, 

που θα συνδέονται με τις εκάστοτε 

περιφερειακές αρχές. Το χρονοδιάγραμμα 

έγκρισης ή απόρριψης της αίτησης και η 

επίσημη ειδοποίηση δεν θα πρέπει να είναι 

περισσότερο από πέντε με δέκα εργάσιμες 

ημέρες. 

Η αξία του voucher θα ποικίλλει ανάλογα με το 

κόστος του κάθε project, όμως συνήθως δεν θα 

ξεπερνά το προκαθορισμένο όριο των 10.000 

ευρώ, ενώ δεν θα αφορά εξοπλισμό αλλά μόνο 

προμήθεια υπηρεσίας. Οι ΜMΕ θα 

προμηθεύονται υπηρεσίες ΤΠΕ από 

διαπιστευμένο πάροχο με αντάλλαγμα το 

voucher και θα μπορούν να επιλέξουν από έναν 

ανοιχτό κατάλογο επιχειρήσεων. Η 

χρηματοδοτική υποστήριξη των περιφερειακών 

αρχών θα έλθει από εθνικούς πόρους και τα 

διαρθρωτικά ταμεία της ΕΕ. 

Η ΕΕ εξετάζει δύο εναλλακτικές: 1) Οι ΜΜΕ που 

θα μπουν στο πρόγραμμα πρώτα θα πληρώνουν 

το κόστος της υπηρεσίας και μετά θα λαμβάνουν 

το voucher ή 2) θα μπορούν να μεταβιβάζουν το 

voucher απευθείας στον πάροχο των υπηρεσιών, 

εάν αυτές παραδοθούν σωστά. 

Επίσης, κατά περίπτωση, οι Περιφέρειες θα 

μπορούν είτε να διαχειρίζονται το σχήμα 

κατευθείαν είτε να το αναθέσουν σε ενδιάμεσους 

φορείς με σχετική ικανότητα, όπως 

αναπτυξιακές υπηρεσίες, κέντρα καινοτομίας, 

επιμελητήρια, πανεπιστήμια, συστάδες 

επιχειρήσεων και άλλους. 

 

 

 
 

Όπως αναφέρει η Επιτροπή, το voucher θα πρέπει 

να στοχεύει ΜΜΕ που βρίσκονται μετά το πρώτο 

στάδιο ανάπτυξης, δηλαδή σε φάση ωρίμανσης, 

όμως δεν αποκλείονται και οι νεοφυείς 

επιχειρήσεις (start-ups). 

Για την παροχή των υπηρεσιών οι Περιφέρειες θα 

μπορούν να προχωρήσουν σε πρόσκληση 

εκδήλωσης ενδιαφέροντος από δυνητικούς 

παρόχους, φτιάχνοντας μία πιστοποιημένη λίστα 

από φορείς. Η τελική λίστα όμως θα είναι κλειστή 

και θα καθοριστεί με διαγωνιστική διαδικασία. 

Μία άλλη σκέψη είναι να υπάρξει προεπιλογή των 

παρόχων, ανάλογα με το project, ενώ μία τρίτη 

είναι η ελεύθερη επιλογή παρόχων από όλες τις 

ΜΜΕ. 

Πληροφορίες: 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-

916_en.htm 

Το Ηράκλειο στις 21 πιο Έξυπνες Πόλεις 

του κόσμου 

Για τρίτη συνεχόμενη χρονιά το Ηράκλειο 

κατατάσσεται στη λίστα “The World’s Smart21 

Communities” των 21 πιο έξυπνων πόλεων 

Διεθνώς  και μάλιστα η μοναδική φέτος πόλη σε 

όλη την Ευρώπη. Ήδη έχει ενταχθεί για τα έτη 

2012, 2013 και πρόσφατα (21 Οκτωβρίου τ.ε.) 

ανακοινώθηκε η ένταξή της για το έτος 2014.  Η 

λίστα συντάσσεται από το Intelligent Community 

Forum (ICF), ένα think tank που εδρεύει στην Νέα 

Υόρκη που μελετά την επίδραση των νέων 

τεχνολογιών στην οικονομική και κοινωνική ζωή.  

Οι δείκτες αξιολόγησης είναι η ευρυζωνική 

συνδεσιμότητα, η αξιοποίηση των νέων 

τεχνολογιών στον τομέα της εργασίας, η 

καινοτομία, η χρήση από  τους   πολίτες  των  

νέων  τεχνολογιών  στην καθημερινή τους ζωή και 
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οι ενέργειες προβολής της πόλης έναντι του 

διεθνούς ανταγωνισμού. Πέρα απ’ αυτούς τους 

δείκτες, φέτος το ICF επέλεξε ως βασικό θέμα 

αξιολόγησης την επίδραση του πολιτισμού στην 

οικονομική και κοινωνική ζωή της πόλης του 

Ηρακλείου, την επιρροή της πολιτιστικής 

κληρονομίας στη σύγχρονη ζωή, το πώς 

επηρεάζει ο πολιτισμός τον τρόπο ζωής των 

πολιτών και πώς ενισχύει τις «έξυπνες» 

πρωτοβουλίες μέσα στη πόλη. 

Πληροφορίες: 

http://www.heraklion.gr/municipality/municipality-

press-releases/22-10-2013a.html 

 

Νέα διαδραστική πλατφόρμα της 

Επιτροπής των Περιφερειών 

 

Η Επιτροπή των Περιφερειών ενισχύει τις 

επικοινωνιακές προσπάθειές της για τη διάδοση 

των δράσεων και πρωτοβουλιών που 

αναπτύσσονται στις ευρωπαϊκές πόλεις και 

περιφέρειες μέσω μιας νέας διαδραστικής 

πλατφόρμας με τον τίτλο Η Ευρώπη στην 

Περιφέρειά μου (Europe in my Region).  

 

 
 

Διαθέσιμη σε όλες τις επίσημα αναγνωρισμένες 

γλώσσες της ΕΕ, η εν λόγω πλατφόρμα δίνει τη 

δυνατότητα στους αναγνώστες της μέσω ενός 

διαδραστικού χάρτη να ενημερώνονται για 

εκδηλώσεις και νέες πρωτοβουλίες που 

υλοποιούνται στη χώρα τους. 

Πληροφορίες: 

http://cor.europa.eu/en/regions/pages/europe-

in-my-region.aspx 

15η Διάσκεψη της Ένωσης 

Πρωτευουσών Κεντρικής, Νότιο & 

Ανατολικής Ευρώπης  

 

Το ρόλο της κοινωνίας πολιτών και τις 

δικτυώσεις τους  με τις δημοτικές υπηρεσίες 

προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες των 

σύγχρονων μεγαλουπόλεων εξέτασε η 15η 

Διάσκεψη της Ένωσης Πρωτευουσών Κεντρικής, 

Νότιο &  Ανατολικής  Ευρώπης  (U.C.S.E.E.C.)  που  

 

 
διοργάνωσε ο δήμος Αθηναίων (17-19 

Οκτωβρίου τ.ε.). Οι εκπρόσωποι των πόλεων 

αναφέρθηκαν στο ρόλο του αστικού τουρισμού 

και του τουρισμού γενικότερα, στην ανάπτυξη 

των πόλεων και στο ξεπέρασμα της οικονομικής 

κρίσης. Τόσο η πόλη της Βιέννης, όσο και οι 

πόλεις της Λευκωσίας και της Αθήνας, 

παρουσίασαν σημαντικές δράσεις σε θέματα 

που αφορούν τον εθελοντισμό, ενώ οι πόλεις στο 

σύνολό τους διαθέτουν προγράμματα ανάπτυξης 

δραστηριοτήτων για την ενίσχυση του τουρισμού 

των πρωτευουσών με άμεσα οικονομικά οφέλη 

για τους πολίτες τους και τα οικονομικά των 

δήμων. 

Πληροφορίες: 
http://www.cityofathens.gr/node/22796 
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Διεθνή Θέματα  

 

Οι Αραβικές Πόλεις στοχεύουν στην 

Έξυπνη Ανάπτυξη 
 

Στην πρόσφατη σύνοδο των αραβικών 

πόλεων για το Μέλλον των Πόλεων που 

πραγματοποιήθηκε στην Ντόχα (Κατάρ), 

υπογραμμίστηκε ο ρόλος της τεχνολογίας ως 

κινητήριος δύναμη για την κοινωνική και 

εμπορική ανάπτυξη του Συμβουλίου 

Συνεργασίας του Κόλπου. Ειδικότερα, με το 

βλέμμα στραμένο στο παγκόσμιο κύπελο 

ποδοσφαίρου του 2022, παρουσιάστηκε το 

εθνικό σχέδιο της διοργανώτριας αρχής, του 

Κατάρ. Το Υπουργείο για τους Δήμους και 

τον Αστικό Χωροταξικό Σχεδιασμό θα 

διαθέσει 140 εκατ. δολάρια  για  έργα  στους  

 

τομείς της ενέργειας, των μεταφορών, της 

εκπαίδευσης, της υγείας και του τουρισμού. 

Παράλληλα με την αναφορά στις 

προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι 

αραβικές πόλεις έγινε μια επίδειξη των 

τελευταίων τεχνολογικών επιτευγμάτων 

εταιριών όπως οι IBM, Microsoft, Parkhelp, 

Thales και Schneider Electric.  
 

Έξυπνες πόλεις, όπως η Masdar (Η.Α.Ε.), η Lusail 

(Κατάρ) και η Οικονομική Πόλη του Βασιλιά Abdullah 

(Σαουδική Αραβία) αναγνωρίζονται από όλους ότι 

αποτελούν πόλους έλξης για επιχειρηματίες λόγω 

των μεγάλων επενδύσεων των περιφερειακών τους 

κυβερνήσεων στην τεχνολογία.  Με αυτόν τον τρόπο, 

η Μέση Ανατολή πρωτοπορεί σε έργα αειφορίας και 

παγκόσμιου επιπέδου υποδομές. 

Πληροφορίες: 

http://www.unhabitat.org/downloads/docs/PR_State

-of-UrbanYouthReport.pdf 
 

Τρίτη Έκθεση για την πρόσβαση σε βασικές 

υπηρεσίες και την παγκόσμια 

αστικοποίηση 
 

Η τρίτη έκθεση του Παγκόσμιου Παρατηρητηρίου 

της Τοπικής Δημοκρατίας και της Αποκέντρωσης 

(GOLD III) υιοθετήθηκε με ευμενή σχόλια από τους 

συμμετέχοντες στη σύνοδο των Ηνωμένων Πόλεων 

και Τοπικών Αρχών στο Ραμπάτ (3 Οκτωβρίου τ.ε.) 

 

.  

Η έκθεση υπογραμμίζει την επιδείνωση της 

κατάστασης για τους κατοίκους πόλεων της υπο-

Σαχάριας Αφρικής και της Νοτίου Ασίας όσον 

αφορά στην πρόσβασή τους σε βασικές υπηρεσίες. 

Το πλήρες κείμενο της έκθεσης θα δημοσιευθεί το 

2014, παραμονές της ημερομηνίας (2015) που έχει 

τεθεί από τη διεθνή κοινότητα για την επίτευξη των 

στόχων της χιλιετίας. 

  

Πληροφορίες: 
http://www.rabat2013.uclg.org/tags/gold-iii-report 
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πρακτικές των κ-μ που μπορούν να βελτιώσουν 

και να επιτύχουν τη διασυνοριακή διάσταση 

μιας νέας αγοράς πληροφοριών με την παροχή 

"υπηρεσιών περιεχομένου", βασιζόμενων στην 

πρώτη ύλη των εγγράφων των δημοσίων 

αρχείων. 

Προθεσμία: 22 Νοεμβρίου 2013 

Πληροφορίες: 

http://ec.europa.eu/digital-

agenda/en/news/consultation-guidelines-

recommended-standard-licences-datasets-and-

charging-re-use-public 

 

Αξιολόγηση της Οδηγίας για την 

επισήμανση της ενεργειακής κατάλωσης 

καθώς και ορισμένων θεμάτων της 

οδηγίας για τον οικολογικό σχεδιασμό 

 

Η ευρωπαϊκή οδηγία για τον οικολογικό 

σχεδιασμό (2009/125/ΕΚ, άρθρο 21) θεσπίστηκε 

το 2005 και επικαιροποιήθηκε το 2009. Στο 

πλαίσιο της οδηγίας καθορίζονται ελάχιστα 

πανενωσιακά πρότυπα ενεργειακών και 

περιβαλλοντικών επιδόσεων, με σκοπό να 

αποσυρθούν από την αγορά τα προϊόντα με τη 

χαμηλότερη ενεργειακή απόδοση. Η οδηγία αυτή 

ισχύει για τα προϊόντα που είτε καταναλώνουν 

ενέργεια είτε συνδέονται με την ενέργεια, και 

προβλέπει ειδικά μέτρα για περισσότερες από 

20 ομάδες προϊόντων, ενώ ο αριθμός αυτός 

αυξάνεται συνεχώς. Η δημόσια αυτή 

διαβούλευση, σκοπό έχει να αξιοποιήσει 

ποικίλες εμπειρίες, γνώμες και ιδέες. Τα 

αποτελέσματα θα χρησιμοποιηθούν για μια 

εκτενή και ολοκληρωμένη ανάλυση της 

αποτελεσματικότητας των οδηγιών μέχρι 

σήμερα και για το πώς αυτή μπορεί να 

βελτιωθεί στο μέλλον. 
 

Προθεσμία: 30 Νοεμβρίου 2013 

Πληροφορίες: 

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

s/201310_evaluation_of_energy_labelling_directive
__en.htm 

Διαβουλεύσεις  
 

 

 

Κατευθυντήριες Γραμμές για τις 

τυποποιημένες άδειες, τα δεδομένα και 

τη χρέωση για την περαιτέρω χρήση 

πληροφοριών του δημοσίου 

 

Η αναθεώρηση της Οδηγίας για την περαιτέρω 

χρήση των πληροφοριών του δημοσίου τομέα 

αποτελεί μια από τις σημαντικές δράσεις της 

ψηφιακής ατζέντας της Ευρώπης. Οι εθνικές 

κυβερνήσεις μπορούν να δώσουν κίνητρο στις 

αγορές, καθιστώντας προσβάσιμη  την 

πληροφορία του δημοσίου τομέα με όρους 

διαφάνειας, ίσης μεταχείρισης και 

αποτελεσματικότητας. Όπως έχει αποδειχθεί σε 

μια σειρά από μελέτες, τα δεδομένα του 

δημοσίου τομέα αποτελούν μια σημαντική πηγή 

ανάπτυξης των online καινοτόμων υπηρεσιών.  

Στόχος είναι να διαμορφωθεί μια κοινή 

πλατφόρμα πρακτικής σ’ όλη την ΕΕ, η οποία 

είναι αναγκαία για την ανάπτυξη μιας 

διασυνοριακής πληροφορίας προϊόντων και 

υπηρεσιών που βασίζονται στην πληροφορία 

του δημοσίου τομέα. 

Στόχος της διαβούλευσης είναι να ληφθούν 

υπόψη οι  υφιστάμενες  εμπειρίες  και  οι  καλές  

.  
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http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/news/consultation-guidelines-recommended-standard-licences-datasets-and-charging-re-use-public
http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/news/consultation-guidelines-recommended-standard-licences-datasets-and-charging-re-use-public
http://ec.europa.eu/energy/efficiency/consultations/201310_evaluation_of_energy_labelling_directive__en.htm
http://ec.europa.eu/energy/efficiency/consultations/201310_evaluation_of_energy_labelling_directive__en.htm
http://ec.europa.eu/energy/efficiency/consultations/201310_evaluation_of_energy_labelling_directive__en.htm
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Σεμινάρια Κατάρτισης  

Ινστιτούτο Επιμόρφωσης 

Εθνικού Κέντρου Δημόσιας 

Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης 

(Προγράμματα Επιμόρφωσης 

Β΄ Εξαμήνου 2013) 
 

 
 

 

Ευρώπη 2020: Στρατηγική για μια έξυπνη, 

βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη 

Ημερομηνίες/Τόπος:   

4-6 Νοεμβρίου 2013   

                                  (Ιωάννινα) 

6-8 Νοεμβρίου 2013   

                                  (Θεσσαλονίκη) 

 

Πληροφορίες:  

http://www.ekdd.gr/ekdda/custom/seminars/pdf/

10523_2_2013.pdf 

 
 

ΕΣΠΑ - Σχεδιασμός και Διαχείριση 

Συγχρηματοδοτούμενων Πράξεων 

Ημερομηνίες/Τόπος:   

18-22 Νοεμβρίου 2013   

                                  (Αθήνα) 

9-13 Δεκεμβρίου 2013   

                                  (Θεσσαλονίκη) 

Πληροφορίες:  

http://www.ekdd.gr/ekdda/custom/seminars/pdf/1

0359_2_2013.pdf 

 

Ειδικά Θέματα Διαχείρισης 

Συγχρηματοδοτούμενων Πράξεων 

Ημερομηνίες/Τόπος:   

11-15 Νοεμβρίου 2013   

                                  (Θεσσαλονίκη) 

                                  9-13 Δεκεμβρίου 2013   

                                  (Θεσσαλονίκη) 

Πληροφορίες:  

http://www.ekdd.gr/ekdda/custom/seminars/pdf/1

0530_2_2013.pdf 
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Σεμινάρια Κατάρτισης  

Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο 

Δημόσιας Διοίκησης (EIPA) 
 

 
 

The European Union Funding Opportunities in the 

Field of Health - European Policies, Programme, 

Strategy and Technical Tools to Present Proposals 

and Manage Projects 

Ημερομηνία: 4-5 Νοεμβρίου 2013 

Τόπος: Μάαστριχτ 

Πληροφορίες:  

http://seminars.eipa.eu/en/order_activity/one/&tid=5250 

 

How to Select and Develop a Convincing Project 

Strategy for EU 2020 Funding: Dos and Donts for 

Local and Regional Actors 

Ημερομηνία: 4-6 Νοεμβρίου 2013 

Τόπος: Βαρκελώνη 

Πληροφορίες:  

http://seminars.eipa.eu/en/order_activity/one/&tid=5323 

 

Public Sector Budget Review and Service Reform in 

a Challenging Economic Climate 

Ημερομηνία: 5-6 Νοεμβρίου 2013 

Τόπος: Δουβλίνο 

Πληροφορίες:  

http://seminars.eipa.eu/en/order_activity/one/&tid=5211 

 

Using EU Structural and Cohesion Funds Effectively 

in Public-Private Partnerships (PPP): Challenges and 

Opportunities 

Ημερομηνία: 12-13 Νοεμβρίου 2013 

Τόπος: Βρυξέλλες 

Πληροφορίες:  
http://seminars.eipa.eu/en/activities09/show/&tid=5297 
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Delivering Better Results and Making Greater Use of 

Simplification in Structural Funds 

Ημερομηνία: 14-15 Νοεμβρίου 2013 

Τόπος: Μάαστριχτ 

Πληροφορίες:  

http://seminars.eipa.eu/en/activities09/show/&tid=5249 

 

Managing Change in Public Administration 

Ημερομηνία: 18-19 Νοεμβρίου 2013 

Τόπος: Μάαστριχτ 

Πληροφορίες:  

http://seminars.eipa.eu/en/activities09/show/&tid=5334 

 

Tutorial: Project Cycle Management: A Technical 

Guide 

Ημερομηνία: 20-22 Νοεμβρίου 2013 

Τόπος: Μάαστριχτ 

Πληροφορίες:  

http://seminars.eipa.eu/en/activities09/show/&tid=5190 

 

 

European Public Procurement Reform: The New 

Directives 

Ημερομηνία: 21-22 Νοεμβρίου 2013 

Τόπος: Μάαστριχτ 

Πληροφορίες:  

http://seminars.eipa.eu/en/activities09/show/&tid=5335 

 

 

Successful Preparation and Implementation of 

Twinning Projects 

Ημερομηνία: 21-22 Νοεμβρίου 2013 

Τόπος: Μάαστριχτ 

Πληροφορίες:  

http://seminars.eipa.eu/en/activities09/show/&tid=5387 

 

 

EUROPEAN TERRITORIAL COOPERATION: How to 

Build a Successful European Partnership for Better 

Use of EU Funds? Closure of programmes and 

preparation for the next programming period 
2014-2020 
Ημερομηνία: 27-29 Νοεμβρίου 2013 

Τόπος: Βαρκελώνη 

Πληροφορίες:  

http://seminars.eipa.eu/en/activities09/show/&tid=5202 
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Η Βιβλιοθήκη της Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης 

 

Perspectives on Learning Cities and Regions. 

Policy, Practice and Participation 

 

 
 

Σελ.256 

N. Longworth & M. Osborne (επιμ.) 

Εκδ. National Institute of Adult Continuing 

Education, 2010 

 

Στο ανωτέρω έργο, στελέχη της τοπικής 

αυτοδιοίκησης και ερευνητές καταθέτουν τις 

απόψεις τους για τον τρόπο με τον οποίο νέες 

πρωτοβουλίες για τη δημιουργία μανθανουσών 

πόλεων και περιφερειών μπορεί να βελτιώσει το 

διάλογο μεταξύ ερευνητών και επαγγελματιών της 

διοίκησης. Αναδεικνύοντας τη σημασία της 

παραγωγικής ανταλλαγής γνώσεων και 

εμπειριών, το βιβλίο ενθαρρύνει τα στελέχη της 

διοίκησης να διαμορφώσουν συνθήκες για τη 

μεταφορά των ερευνητικών πορισμάτων στη 

σφαίρα της δημόσιας πολιτικής. 

 

Ήπια Διπλωματία: 

Διεθνικές Αδελφοποιήσεις και 

Ειρηνιστικές Πρακτικές στη Σύγχρονη 

Ελλάδα 

 

 

 

Σελ.296 

Ελένη Παπαγαρουφάλη 

Εκδ. Αλεξάνδρεια, 2013 

 

Ήπια διπλωματία είναι η εξωτερική πολιτική 

κρατικών ή άλλων φορέων που θεωρείται 

συμπληρωματική της επίσημης διπλωματίας και 

ιδανικό εργαλείο διακυβέρνησης με 

μακροπρόθεσμα αποτελέσματα σε (δι)εθνικά 

ζητήματα που δεν "αγγίζονται" εύκολα. 

Στο βιβλίο αυτό μελετώνται οι προσφορές 

αίματος μεταξύ Ελλήνων και Τούρκων πολιτών 

στους καταστροφικούς σεισμούς του 1999 και εν 

καιρώ "ελληνοτουρκικής φιλίας", οι πρόσωπο-με-

πρόσωπο και οι εικονικές-ηλεκτρονικές 

αδελφοποιήσεις ελληνικών δήμων και σχολείων με 

αντίστοιχους φορείς άλλων κρατών, καθώς και το 

διεθνές εκπαιδευτικό παιχνίδι ρόλων "Μοντέλο 

Ηνωμένων Εθνών" μεταξύ ελλήνων και ξένων 

μαθητών.  
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Ελληνική

 

 

 

YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ  

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ  

ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ  

 
 

Σταδίου 27 

Τ.Κ.101 83 Αθήνα 
 

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

                   Νάγια Παπαλιάκου, D.E.A. 

Ε-mail: a.karvounis@ypes.gr, epixeirisiakaprogrammata@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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