
                       

 

Ευρωπαϊκά Προγράμματα 

και Πρωτοβουλίες 
 

Προσκλήσεις-Προθεσμίες 

EDITORIAL 

Η πρόσφατη (23 Οκτωβρίου τ.ε.) 

απόφαση της Ολομέλειας του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την 

κλιματική αλλαγή  και την επιτυχία 

του «πειράματος» του Συμφώνου των 

Δημάρχων (ΣτΔ) που μπορεί να 

χρησιμεύσει εφεξής, σύμφωνα με την 

ως άνω απόφαση, ως «μοντέλο για 

την υλοποίηση φιλόδοξων 

ενεργειακών και κλιματικών πολιτι-

κών σε διεθνή κλίμακα», αναδεικνύει 

το ρόλο των δικτύων των τοπικών και 

περιφερειακών αρχών στη διαδικασία 

«εξευρωπαϊσμού» των εθνικών 

διοικήσεων της ΕΕ. Υπενθυμίζεται ότι 

οι πόλεις-εταίροι του ΣτΔ υποχρεώ-

νονται να επιτύχουν και να υπερβούν 

το στόχο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για 

μείωση των εκπομπών CO₂ κατά 20% 

έως το 2020. Επομένως, καίτοι είναι 

εξαιρετικά δύσκολο να γίνει διάκριση 

μεταξύ των επιδράσεων για 

διοικητική αλλαγή που προέρχονται 

από τη συμμετοχή του κράτους στην 

ΕΕ και αυτών από τις ευρύτερες 

τάσεις της διοικητικής μεταρρύθ-

μισης, είναι αναμφισβήτητο το 

γεγονός ότι τα διεθνή δίκτυα των ΟΤΑ, 

ως νέα εργαλεία διακυβέρνησης, 

συνιστούν μέσα υπέρβασης των 

αδιεξόδων σε ευαίσθητα πεδία 

πολιτικής και καλούν πλέον τις 

εθνικές (κεντρικές, τοπικές, περιφε-

ρειακές) διοικήσεις να εξοικειωθούν 

με την εκτεταμένη χρήση ποιοτικών 

και ποσοτικών μεθόδων στοχοθεσίας, 

παρακολούθησης και αξιολόγησης 

αποτελεσμάτων με βάση συγκεκριμέ-

νους, αντιπροσωπευτικούς και 

σύνθετους  δείκτες απόδοσης. 
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1. Ευρωπαϊκή Πρωτεύουσα της Καινοτομίας 

(“iCapital”) 

 

Η καινοτομία έχει κομβικό ρόλο για την οικονομική 

ανάπτυξη και την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων, 

και βρίσκεται στον πυρήνα της στρατηγικής «Ευρώπη 

2020». Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει θέσει ως στόχο να 

καταστεί «Ένωση της Καινοτομίας». Προς αυτήν την 

κατεύθυνση, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξεκίνησε πρόσφατα 

(3 Σεπτεμβρίου τ.ε.) την αναζήτηση της πρώτης 

Ευρωπαϊκής Πρωτεύουσας της Καινοτομίας, ή αλλιώς 

«iCapital».  
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βιώσιμη ανάπτυξη χωρίς αποκλεισμούς σε όλη 

 την Ευρώπη,  

 διαδραστική – να δημιουργεί μια κοινότητα 

καινοτομίας στην ίδια την πόλη αλλά και μαζί 

με άλλες πόλεις.  

Στο διαγωνισμό μπορούν να συμμετάσχουν οι πόλεις 

όλων των κρατών μελών της ΕΕ ή των χωρών που 

είναι συνδεδεμένες στο ερευνητικό πρόγραμμα-

πλαίσιο της ΕΕ. Το βραβείο απονέμεται σε πόλεις με 

πληθυσμό άνω των 100.000 κατοίκων και για 

πρωτοβουλίες που έχουν αρχίσει να εφαρμόζονται 

τουλάχιστον από την 1η Ιανουαρίου 2010. Στις χώρες 

που δεν διαθέτουν πόλεις με περισσότερους από 

100.000 κατοίκους, δικαίωμα συμμετοχής έχει η 

μεγαλύτερη πόλη.  

Η νικήτρια πόλη θα επιλεγεί την άνοιξη του 2014 από 

ανεξάρτητη ομάδα εμπειρογνωμόνων και θα λάβει 

500.000 ευρώ προκειμένου να εντείνει ακόμη 

περισσότερο τις προσπάθειές της. 

 

Προθεσμία: 3 Δεκεμβρίου 2013 

Πληροφορίες:  

iCapital 

E-mail:  rtd-i-capital@ec.europa.eu 

Ιστοσελίδα: www.ec.europa.eu/icapital & http://ec.euro-

pa.eu/research/innovation-union/index_en.cfm?section= 

ica pital 

 

 

 

  

Πρόκειται για βραβείο που θα απονεμηθεί στην 

πόλη που δημιουργεί το καλύτερο «οικοσύστημα 

καινοτομίας», συνδέοντας μεταξύ τους τους 

πολίτες, τις δημόσιες αρχές, την πανεπιστημιακή 

κοινότητα και τις επιχειρήσεις της. Δεδομένου ότι 

το 68% του πληθυσμού της ΕΕ κατοικεί σήμερα σε 

αστικές περιοχές, αναμένεται ότι οι περιοχές 

αυτές θα διαδραματίσουν καίριο ρόλο για την 

τόνωση της καινοτομίας στην Ευρώπη. Οι πόλεις 

προάγουν την καινοτομία στο πλαίσιο των 

υπηρεσιών που παρέχουν οι ίδιες, αλλά το 

ζητούμενο είναι να δημιουργηθεί το κατάλληλο 

περιβάλλον για να καινοτομήσουν άλλοι και να 

υπάρξει σύνδεση του δημόσιου με τον ιδιωτικό 

τομέα. Η νικήτρια πόλη θα επιλεγεί την άνοιξη του 

2014 από ανεξάρτητη ομάδα εμπειρογνωμόνων 

και θα λάβει 500.000 ευρώ προκειμένου να 

εντείνει ακόμη περισσότερο τις προσπάθειές της. 

Οι υποψήφιες πόλεις θα κριθούν τόσο με βάση τις 

πρωτοβουλίες και τα επιτεύγματά τους μέχρι 

σήμερα όσο και με βάση τις ιδέες τους για την 

ενίσχυση των καινοτόμων ικανοτήτων τους στο 

μέλλον. Θα πρέπει να δείξουν ότι ακολουθούν μια 

συνολική στρατηγική που είναι: 

 καινοτόμος – όσον αφορά τις ιδέες, τις 

διαδικασίες και τα εφαρμοζόμενα μέσα, 

 πηγή έμπνευσης – να έχει ως στόχο την 

προσέλκυση ταλέντων, χρηματοδοτών και 

επενδυτών, καθώς και την ενθάρρυνση της 

συμμετοχής και της πρωτοβουλίας των 

πολιτών, 

 ολοκληρωμένη – να είναι συναφής με τους 

στόχους της στρατηγικής «Ευρώπη 2020», 

δηλαδή να επιδιώκει μια έξυπνη και  
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2. Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα PROGRESS: 

Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για τον 

κοινωνικό πειραματισμό 

 

Στόχος του ευρωπαϊκού προγράμματος PROGRESS 

είναι να εξασφαλίσει χρηματική ενίσχυση για την 

επίτευξη των στόχων της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

στον τομέα της απασχόλησης και των κοινωνικών 

υποθέσεων. Το PROGRESS χρηματοδοτεί 

δραστηριότητες ανάλυσης και αμοιβαίας 

μάθησης, ευαισθητοποίησης και διάδοσης καθώς 

και την ενίσχυση των βασικών συντελεστών για 

την περίοδο 2007-2013. Το πρόγραμμα χωρίζεται 

σε πέντε τομείς που αντιστοιχούν στους πέντε 

κύριους τομείς δραστηριοτήτων: απασχόληση, 

κοινωνική προστασία και ενσωμάτωση, συνθήκες 

εργασίας, ποικιλομορφία και καταπολέμηση των 

διακρίσεων, καθώς και ισότητα μεταξύ ανδρών 

και γυναικών. 

Οι κοινωνικές καινοτομίες προσφέρουν λύσεις σε 

κοινωνικά αιτήματα (φροντίδα παιδιών, ευκαιρίες 

απασχόλησης, κατάρτιση) αλλά και σε κοινωνικές 

προκλήσεις (γήρανση της κοινωνίας, κλιματική 

αλλαγή, φτώχεια και αποκλεισμός). Οι κοινωνικές 

καινοτομίες λειτουργούν πιο αποτελεσματικά και 

αποδοτικά, δημιουργώντας και βελτιώνοντας 

μοντέλα διακυβέρνησης, μορφές οργάνωσης 

μεταξύ φορέων του δημόσιου τομέα, των 

οργανώσεων της κοινωνίας πολιτών, ιδιωτικών 

επιχειρήσεων και πολιτών πάνω σε κοινωνικά 

ζητήματα. 

Οι εμβληματικές πρωτοβουλίες της Στρατηγικής 

ΕΕ2020 «Ένωση Καινοτομίας» και «Ευρωπαϊκή 

Πλατφόρμα εναντίον της Φτώχειας και του Κοινω-  

 

 
 

νικού Αποκλεισμού» προωθούν τον κοινωνικό 

πειραματισμό στα πεδία της κοινωνικής 

καινοτομίας και πολιτικής. Το πακέτο κοινωνικών 

επενδύσεων (SIP) που εγκαινιάστηκε από την 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον περασμένο Φεβρουάριο με 

σκοπό να υποστηρίξει τη Στρατηγική ΕΕ2020 ορίζει 

ένα πλαίσιο για να καταστήσει την κοινωνική 

προστασία περισσότερο επαρκή και βιώσιμη, για 

την επένδυση στις δεξιότητες και τις ικανότητες 

των ανθρώπων, καθώς και για την υποστήριξη των 

ανθρώπων σε όλες την κρίσιμες στιγμές που 

βιώνουν. Πρόκειται για μια αλλαγή του 

παραδείγματος της κοινοτικής κοινωνικής 

πολιτικής. Οι κοινωνικές επενδύσεις εξαρτώνται 

από καινοτόμες κοινωνικές πολιτικές με την 

προσδοκία να παράγουν αποτελέσματα καλύτερα 

από τις εφαρμοζόμενες πολιτικές. Το SIP 

υπογραμμίζει ότι κοινωνική καινοτομία και 

πειραματισμοί στην κοινωνική πολιτική χρειάζεται 

να συλλειτουργούν σε ένα πλαίσιο πολιτικής και να 

συνδέονται με τις προτεραιότητές της. Επίσης, το 

SIP αναγνωρίζει την ανάγκη εταιρικών σχέσεων και 

κοινωνικών καινοτόμων για τη δοκιμή και 

υλοποίηση καινοτόμων λύσεων. Η τρέχουσα 

πρόσκληση υποβολής προτάσεων αποσκοπεί στη 

διεύρυνση της γνωστικής βάσης, την υποστήριξη 

τεκμηριωμένης πολιτικής και την εντατικοποίηση 

της αμοιβαίας μάθησης μεταξύ φορέων που 

προέρχονται από τις συμμετέχουσες στο 

πρόγραμμα χώρες. Περαιτέρω, η σημασία του 

κοινωνικού πειραματισμού εξαρτάται από την 

εκτίμηση των επιπτώσεων των νέων κοινωνικών 

πολιτικών ή προγραμμάτων.  
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παρόχων κοινωνικών υπηρεσιών, πανεπιστημίων 

και ΜΚΟ, καθώς θεωρούνται κρίσιμα εργαλεία για 

την επιτυχή υλοποίηση ενός πειράματος κοινωνικής 

πολιτικής. 

Ο προϋπολογισμός της παρούσας πρόσκλησης 

ανέρχεται συνολικά στα 3,5 εκατ. ευρώ και οι 

επιδοτήσεις κυμαίνονται μεταξύ 700.000€ 

(ελάχιστη) και 1.000.000€ (μέγιστη). Το ποσοστό της 

κοινοτικής χρηματοδότησης δεν θα υπερβαίνει το 

80% των συνολικών επιλέξιμων δαπανών.  Οι 

δραστηριότητες πρέπει να ξεκινήσουν μετά την 

υπογραφή της σύμβασης με την Επιτροπή, μέσα σε 

διάστημα έξι μηνών από την ημερομηνία υποβολής 

της πρότασης, και να έχουν μέγιστη διάρκεια 36 

μηνών και ελάχιστη διάρκεια 24 μηνών.  

Οι προτάσεις πρέπει να υποβληθούν ηλεκτρονικά 

στο διαδίκτυο μέσω της εφαρμογής SWIM  και να 

αποσταλούν ταχυδρομικώς στην εξής διεύθυνση: 

European Commission 

DG EMPL D/1 

Call for proposals VP/2013/012 

B-1049 Bruxelles 

Belgium 

 

Προθεσμία: 16 Δεκεμβρίου 2013 

Πληροφορίες:  

Εθνικό Σημείο Επαφής: 

Υπουργείο Απασχόλησης, Κοινωνικής Προστασίας 

και Πρόνοιας- Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού & 

Παρακολούθησης Δράσεων ΕΚΤ (ΕΥΣΕΚΤ) 

(υπόψιν κ.κ. Ανθή Κρητικού, τηλ.: 2105271409 & 

Στυλιανή Καραγιάννη, τηλ.: 2105240503). 

Ιστοσελίδα: http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId 

=629&langId=en&callId=392&furtherCalls=yes 

 

 

 

 

 
 

Συνεπώς, δίνεται μεγάλη έμφαση στην αξιολόγηση 

και τη διάχυση σε πλήρη αρμονία προς την καλή 

διακυβέρνηση της ΕΕ, την ανάγκη διασφάλισης 

ποιοτικής αξιοποίησης των δημόσιων δαπανών, 

τις ανάγκες και τις προσδοκίες των Ευρωπαίων 

πολιτών. 

Σε αυτό το πλαίσιο, ο κοινωνικός πειραματισμός 

θα πρέπει να σκοπεύει στην μέτρηση της 

απήχησης μιας συναφούς κοινωνικής πολιτικής 

και να βασίζεται σε μια ορθή μεθοδολογία: 

 

1. Συνάφεια της πολιτικής παρέμβασης 

 Διάγνωση αναγκών. 

 Διαχείριση της πολιτικής 

παρέμβασης στον τομέα της 

κοινωνικής πολιτικής. 

2. Σχεδιασμός του πειραματισμού στο πεδίο 

της κοινωνικής πολιτικής 

 Επιλέξιμος πληθυσμός. 

 Μέγεθος δείγματος. 

 Ανάθεση ατόμων σε πρόγραμμα 

κοινωνικής πολιτικής. 

 Συλλογή δεδομένων και αξιολόγηση 

απήχησης. 

Η πρόσκληση είναι ανοικτή σε ενδιαφερόμενους 

φορείς από όλες τις συμμετέχουσες χώρες στο 

πρόγραμμα PROGRESS, συμπεριλαμβανομένων και 

των χωρών ΕΖΕΣ, τις υποψήφιες χώρες και τις 

υποψήφιες προς ένταξη χώρες. Οι αιτούντες 

μπορεί να είναι δημόσιοι φορείς, περιφερειακές 

και τοπικές αρχές, ΜΚΟ, φορείς παροχής 

υπηρεσιών, κλπ. Επισημαίνεται η ανάγκη 

δημιουργίας συμπράξεων και εταιρικών σχέσεων 

μεταξύ δημόσιων αρχών (σε κεντρικό, τοπικό και 

περιφερειακό  επίπεδο)  και  κοινωνικών εταίρων,  
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3. Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα  

‘Ευρώπη για τους Πολίτες, 2014-2020’:  

Διαρθρωτική στήριξη σε ερευνητικούς 

οργανισμούς στον τομέα των ευρωπαϊκών 

δημόσιων πολιτικών (ομάδες 

προβληματισμού) και στις οργανώσεις της 

κοινωνίας των πολιτών σε ευρωπαϊκό 

επίπεδο 

 

O σκοπός της παρούσας πρόσκλησης είναι η 

επιλογή οργανώσεων με ευρωπαϊκή εμβέλεια, οι 

οποίες, μέσω μόνιμων, συνήθων και τακτικών 

δραστηριοτήτων, προσφέρουν απτή συμβολή 

στους στόχους του προγράμματος «Ευρώπη για 

τους πολίτες» δηλ. συμβάλλουν στην ενίσχυση της 

κατανόησης των πολιτών όσον αφορά την Ένωση, 

την ιστορία της και την ποικιλομορφία, προωθούν 

την ευρωπαϊκή ιθαγένεια και βελτιώνουν τις 

συνθήκες για την πολιτική και τη δημοκρατική 

συμμετοχή σε ενωσιακό επίπεδο. 

Η πρόσκληση υποβολής προτάσεων αφορά τη 

διαρθρωτική στήριξη, η οποία αναφέρεται ως 

"επιδότηση λειτουργίας", σε φορείς που 

επιδιώκουν ένα στόχο γενικού ενδιαφέροντος της 

Ένωσης, για την αύξηση της ευαισθητοποίησης 

σχετικά με την ευρωπαϊκή μνήμη (σκέλος 1) ή για 

την ενθάρρυνση της συμμετοχής στις 

δημοκρατικές διαδικασίες και στα κοινά (σκέλος 

2). Η στήριξη αυτή προορίζεται να συγχ-

ρηματοδοτήσει τις δαπάνες λειτουργίας που 

καθιστούν δυνατό σε ένα φορέα να έχει 

ανεξάρτητη ύπαρξη και να υλοποιεί ένα φάσμα 

δραστηριοτήτων που προβλέπονται στο ετήσιο 

πρόγραμμα εργασίας του. Οι εν λόγω 

δραστηριότητες θα πρέπει να ανταποκρίνονται 

στην  επιδίωξη   των   καταστατικών  στόχων  του 

  

 

  

οργανισμού και πρέπει να συμβάλλουν στην 

ανάπτυξη και την υλοποίηση ενός ή περισσοτέρων 

από τους στόχους που επιδιώκει το πρόγραμμα. Η 

στήριξη χορηγείται σε οργανώσεις υπό μορφή 

συμπράξεων-πλαισίων για τέσσερα έτη (2014-

2017). 

Για να είναι επιλέξιμη για τη χορήγηση επιδότησης 

λειτουργίας, η οργανώση που επιδιώκει ένα στόχο 

γενικού ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος πρέπει: 

 να είναι μη κερδοσκοπική οργάνωση· 

 να διαδραματίζει ενεργό ρόλο στον τομέα 

της άσκησης της ιδιότητας του ευρωπαίου 

πολίτη (ευρωπαϊκή μνήμη και συμμετοχή στις 

δημοκρατικές διαδικασίες και στα κοινά), 

όπως ορίζεται στο καταστατικό της ή στη 

δήλωση αποστολής της και να αντιστοιχεί σε 

μία από τις κατηγορίες που αναφέρονται 

ανωτέρω· 

 να έχει ιδρυθεί νόμιμα και να έχει νομική 

προσωπικότητα επί τουλάχιστον τέσσερα 

έτη (από την ημερομηνία υποβολής της 

αίτησής της) σε μια επιλέξιμη χώρα· 

 να πραγματοποιεί τις δραστηριότητές της σε 

επιλέξιμες χώρες· 

 να έχει την ακόλουθη γεωγραφική κάλυψη: 

o Οργανώσεις της κοινωνίας των 

πολιτών σε ευρωπαϊκό επίπεδο και  

οργανώσεις της κοινωνίας των 

πολιτών για την ευρωπαϊκή μνήμη 

πρέπει να έχουν μέλη ή 

δραστηριότητες σε τουλάχιστον 12 

επιλέξιμες χώρες.  

 

 

 

Προθεσμία: 16 Δεκεμβρίου 2013 

Πληροφορίες:  
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o Πλατφόρμες πανευρωπαϊκών οργανώσεων, 

πρέπει να διαθέτουν τουλάχιστον 20 μέλη 

κεντρικών οργανώσεων, οι οποίες πρέπει 

να έχουν μέλη σε τουλάχιστον 15 κράτη 

μέλη και τα οποία μέλη, λαμβανόμενα στο 

σύνολό τους, πρέπει να καλύπτουν τα 28 

κράτη μέλη. 

o Ερευνητικοί οργανισμοί στον τομέα των 

ευρωπαϊκών δημόσιων πολιτικών (ομάδες 

προβληματισμού) δεν χρειάζεται να 

διαθέτουν κάποια ειδική γεωγραφική 

κάλυψη προκειμένου να είναι επιλέξιμοι.  

Οι ιδιώτες και οι δημόσιοι φορείς δεν είναι 

επιλέξιμοι να υποβάλουν αίτηση στο πλαίσιο της 

παρούσας πρόσκλησης υποβολής προτάσεων. 

Οι αιτούντες οφείλουν να προσκομίσουν: 

 το στρατηγικό πρόγραμμα εργασίας για 

περίοδο τεσσάρων ετών αρχίζοντας από 

το 2014, και 

 το αναλυτικό ετήσιο πρόγραμμα εργασίας 

για περίοδο 12 μηνών, αρχίζοντας από το 

2014. 

Το στρατηγικό πρόγραμμα εργασίας της αιτούσας 

οργάνωσης πρέπει να καλύπτει τις καταστατικές 

δραστηριότητές της, συμπεριλαμβανομένων των 

συνεδρίων, των σεμιναρίων, των συζητήσεων 

στρογγυλής τραπέζης, της εκπροσώπησης, της 

προβολής και της αξιοποίησης, καθώς και τις 

λοιπές τακτικές δραστηριότητες σε ευρωπαϊκό 

επίπεδο που σχετίζονται με τις δραστηριότητες 

του προγράμματος «Ευρώπη για τους πολίτες». 

 

Η ενωσιακή οικονομική συνδρομή δεν μπορεί να 

υπερβεί το 70% των επιλέξιμων προσωρινών 

δαπανών για όλες τις κατηγορίες οργανώσεων 

εκτός από τις πλατφόρμες πανευρωπαϊκών 

οργανώσεων για τις οποίες το ανώτατο όριο 

καθορίζεται σε 90%. Ο συνολικός διαθέσιμος 

προϋπολογισμός για τις συμπράξεις πλαίσιο 

τεσσάρων ετών (2014-2017) θα ανέρχεται σε 27,04 

εκατομμύρια ευρώ. Περίπου το ένα τρίτο θα  

χορηγηθεί σε ερευνητικούς οργανισμούς στον τομέα 

των ευρωπαϊκών δημόσιων πολιτικών (ομάδες 

προβληματισμού). Ο συνολικός προϋπολογισμός 

που διατίθεται για ειδικές ετήσιες επιδοτήσεις που 

πρέπει να συναφθούν το 2014 θα ανέρχεται σε 6.76 

εκατομμύρια ευρώ για το 2014. Η Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή σκοπεύει να χρηματοδοτήσει περίπου 34 

οργανώσεις στο πλαίσιο της παρούσας 

πρόσκλησης.   

Η παρούσα πρόσκληση υποβολής προτάσεων 

εξαρτάται από  την τελική έκδοση του κανονισμού 

του προγράμματος «Ευρώπη για τους πολίτες» 

(2014-2020), τη θετική γνώμη ή την έλλειψη 

ένστασης από την επιτροπή που έχει συσταθεί 

βάσει του κανονισμού για τη θέσπιση του 

προγράμματος «Ευρώπη για τους πολίτες»  και τη 

διαθεσιμότητα των πιστώσεων που προβλέπονται 

στο σχέδιο προϋπολογισμού για το 2014. 

Προθεσμία: 20 Δεκεμβρίου 2013 

Πληροφορίες:  

Εθνικό Σημείο Επαφής: 

Υπουργείο Εσωτερικών 

Δ/νση Οικονομικής και Αναπτυξιακής Πολιτικής 

Τοπικής Αυτοδιοίκησης 

(υπόψιν Δρ. Α. Καρβούνη & κας Α. Φαρούπου) 

Τηλ:210-3744710 & 4721, Φαξ: 210-3744713 

E-mail: a.karvounis@ypes.gr, a.faroupou@ypes.gr 

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

citizenship/ index_en.php 
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Προσκλήσεις-Προκηρύξεις 

 

 
 

Ολοκληρωμένα σχέδια για την αγροτική 

αναγέννηση του Δήμου Ικαρίας - 

Παράταση 

Ολοκληρωμένα σχέδια ανάπτυξης περιοχών 

υπαίθρου (ΟΣΑΠΥ).  

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ "Κρήτης και 

Νήσων Αιγαίου" 

Περιοχή εφαρμογής: Νομός Σάμου (με 

περιορισμό) 

Προθεσμία: 2/12/2013 

Πληροφορίες: 

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

x?item=2394 

Ολοκληρωμένα σχέδια για την αγροτική 

αναγέννηση του Δήμου Λέσβου - 

Παράταση 

Ολοκληρωμένα σχέδια ανάπτυξης περιοχών 

υπαίθρου (ΟΣΑΠΥ).  

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ "Κρήτης και 

Νήσων Αιγαίου" 

Περιοχή εφαρμογής: Νομός Λέσβου (με 

περιορισμό) 

Προθεσμία: 2/12/2013 

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: 2/12/2013 

Πληροφορίες: 

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

x?item=2398 

 

 

 

Μικρά Νησιά – Ψαρά 

Yποδομές και υπηρεσίες στα μικρά νησιά της 

Περιφέρειας Βορ. Αιγαίου με πληθυσμό 

μικρότερο των 5.000 κατοίκων.  

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ "Κρήτης και 

Νήσων Αιγαίου" 

Περιοχή εφαρμογής: Νομός Χίου (με περιορισμό) 

Προθεσμία: 31/12/2013 

Πληροφορίες: 

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

x?item=2456 

Βελτίωση και αντικατάσταση δημοτικών 

οχημάτων στην Περιφέρεια Κεντρικής 

Μακεδονίας 

Δράσεις βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης 

και αντικατάστασης ρυπογόνων δημοτικών 

οχημάτων με νέα οχήματα αντιρρυπαντικής 

τεχνολογίας. 

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ "Περιβάλλον - 

Αειφόρος Ανάπτυξη" 

Περιοχή εφαρμογής: Περιφέρεια Κεντρικής 

Μακεδονίας 

Προθεσμία: 31/12/2013 

Πληροφορίες: 

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

x?item=2226 

Έργα προστασίας και ολοκληρωμένης 

διαχείρισης υδατικών πόρων και 

πόσιμου νερού στην Περιφέρεια 

Θεσσαλίας 

Αντιμετώπιση καταστάσεων λειψυδρίας σε 

περιοχές με πρόβλημα επάρκειας υδατικών 

πόρων. 

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ "Κρήτης και 

Νήσων Αιγαίου" 

Περιοχή εφαρμογής: Περιφέρεια Θεσσαλίας 

Προθεσμία: 31/12/2013 

Πληροφορίες: 

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

x?item=2172 

Εκσυγχρονισμός - αναβάθμιση δικτύου 

ύδρευσης στην Περιφέρεια Ανατ. 

Μακεδονίας - Θράκης 

Oρθολογική διαχείριση των υδατικών πόρων.  
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Mείωση της υπερεκμετάλλευσης των υπογείων 

υδάτων με περιορισμό των βαθέων γεωτρήσεων. 

Εμπλουτισμός του υδροφόρου ορίζοντα και η 

ορθολογική διαχείριση και παρακολούθηση των 

υδατικών αποθεμάτων. Bελτίωση της 

κατάστασης διατήρησης των οικοσυστημάτων 

και των υδατικών πόρων.  

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ "Μακεδονίας - 

Θράκης" 

Περιοχή εφαρμογής: Περιφέρεια Ανατολικής 

Μακεδονίας - Θράκης 

Προθεσμία: 31/12/2013 

Πληροφορίες: 

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

x?item=1838 

Προστασία και ανάπτυξη της φυσικής 

κληρονομιάς στην Περιφέρεια Δυτ. 

Ελλάδας 

Η δημιουργία, αναβάθμιση και προβολή του 

τουριστικού προϊόντος, η εισροή στον τουρισμό 

της πλούσιας φυσικής κληρονομιάς, η 

διαφοροποίηση και θεματική εξειδίκευση του 

τουριστικού προϊόντος, η ανάπτυξη ειδικών και 

εναλλακτικών μορφών τουρισμού. 

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ "Δυτικής Ελλάδας 

- Πελοποννήσου - Ιονίων Νήσων" 

Περιοχή εφαρμογής: Περιφέρεια Δυτικής 

Ελλάδας 

Προθεσμία: 31/12/2013 

Πληροφορίες: 

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

x?item=1812 

Aξιοποίηση αβαθούς γεωθερμίας για 

θέρμανση και δροσισμό στην Περιφέρεια 

Ηπείρου 

Πιλοτικές εφαρμογές εξοικονόμησης ενέργειας 

σε δημόσια κτίρια (ΑΕΙ, σχολεία, νοσοκομεία, 

λοιπά δημόσια κτίρια) με αξιοποίηση της 

αβαθούς γεωθερμίας μέσω της χρήσης 

γεωθερμικών αντλιών θερμότητας (και 

γεωεναλλακτών). Τα γεωθερμικά συστήματα 

δύναται να είναι ανοικτού ή κλειστού 

κυκλώματος (κατακόρυφα και οριζόντια) και να 

καλύπτουν  ανάγκες  τόσο  θέρμανσης  όσο  και  
 

δροσισμού. 

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ "Θεσσαλίας- 

Στερεάς Ελλάδας- Ηπείρου" 

Περιοχή εφαρμογής: Περιφέρεια Ηπείρου 

Προθεσμία: 31/12/2013 

Πληροφορίες: 

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

x?item=1450 

Ολοκληρωμένες αστικές αναπλάσεις 

ευρείας κλίμακας στην Περιφέρεια 

Κεντρικής Μακεδονίας 

Oλοκληρωμένες αστικές αναπλάσεις ευρείας 

κλίμακας σε οικισμούς με πληθυσμό άνω των 

10.000 κατοίκων οι οποίοι θεωρούνται αστικά 

κέντρα, στις πρωτεύουσες των νομών και στο 

Πολεοδομικό Συγκρότημα Θεσσαλονίκης (όπως 

ισχύει σήμερα). 

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ "Μακεδονίας - 

Θράκης" 

Περιοχή εφαρμογής: Περιφέρεια Κεντρικής 

Μακεδονίας 

Προθεσμία: 31/12/2013 

Πληροφορίες: 

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

x?item=47 

Κατασκευή και αναβάθμιση 

εγκαταστάσεων διαχείρισης αστικών 

στερεών αποβλήτων στην Περιφέρεια 

Κεντρικής Μακεδονίας 
 

Χώροι Υγειονομικής Ταφής Απορριμάτων (ΧΥΤΑ) 

και Υπολειμμάτων (ΧΥΤΥ), Σταθμοί Μεταφόρ-

τωσης Απορριμάτων (ΣΜΑ), Αποκατάσταση 

Χώρων Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Απορριμάτων 

(ΧΑΔΑ) και λοιπές υποστηρικτικές δράσεις για 

την ασφαλή διάθεση των στερεών αστικών 

αποβλήτων. 

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ "Μακεδονίας - 

Θράκης" 

Περιοχή εφαρμογής: Περιφέρεια Κεντρικής 

Μακεδονίας 

Προθεσμία: 31/12/2013 

Πληροφορίες: 

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

x?item=20 
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http://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=20
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Επιχειρησιακός & 

Αναπτυξιακός Σχεδιασμός 
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Στρατηγικός Σχεδιασμός  

& Μάρκετινγκ Τόπου 

 

Μπορεί ένα μουσείο να αλλάξει τη φυσιογνωμία 

μιας πόλης ή μιας περιοχής; Στην Ισπανία η 

αποβιομηχανοποιημένη περιοχή του Bilbao με τη 

δημιουργία του μουσείου Guggenheim επεδίωξε 

να αλλάξει τον χαρακτήρα της πόλης και να 

μετατρέψει την υποβαθμισμένη περιοχή σε νέο 

πολιτιστικό κέντρο της Ισπανίας. Η εν λόγω 

αστική περιοχή κατάφερε να διαφοροποιηθεί και 

να βγει δυναμικά προς τα έξω, κάνοντας χρήση 

πρόσθετων και διαφορετικών εργαλείων 

σχεδιασμού. Οι νέες μορφές προώθησης τόπου 

(Place marketing) επιχειρούν να κάνουν τις 

πόλεις πιο ανταγωνιστικές και πιο ελκυστικές 

στην προσέλκυση κεφαλαίων και επενδύσεων με 

απώτερο στόχο τη δημιουργία νέων θέσεων 

εργασίας. Οι διαδικασίες αυτές επιτυγχάνουν 

περισσότερο το σκοπό τους όταν 

διαμορφώνονται κάτω από την ευρύτερη 

ομπρέλα της διαδικασίας του στρατηγικού 

σχεδιασμού.  

O στρατηγικός σχεδιασμός και το μάρκετινγκ 

τόπου πρωτοεμφανίσθηκε στην Αμερική και 

συγκεκριμένα στο Σαν Φραντσίσκο γύρω στα 

1982-1984. Στην Ιταλία εφαρμόσθηκε μερικές 

δεκαετίες αργότερα αφού πρώτα βρήκε 

εφαρμογή σ’ άλλες ευρωπαϊκές πόλεις όπως η 

Βαρκελώνη, η Lille, το Bilbao, η Lyon κλπ και έγινε 

εργαλείο άσκησης πολιτικής, όχι μόνο σε 

μεγάλες αλλά και σε μικρότερες πόλεις, όπως 

για παράδειγμα το Τορίνο που επεδίωξε να 

ενσωματώσει τη μητροπολιτκή περιοχή του στο 

διεθνές  σύστημα,  μετατρέποντας  την  πόλη  σε  

 

 

 

κοινωνία της γνώσης. Σημαντικό εργαλείο του 

στρατηγικού σχεδιασμού αποτελεί η κατανόηση 

των παραγόντων που επηρεάζουν μια τοπική 

κοινωνία στο ευρύτερο περιβάλλον της, και 

τονίζει την αξιολόγηση των ενδογενών 

χαρακτηριστικών (δυνατοτήτων και αδυναμιών) 

ενώ εντοπίζονται οι ευκαιρίες και οι απειλές/ 

κίνδυνοι μιας τοπικής κοινωνίας (SWOT analysis), 

επιπρόσθετα λαμβάνονται υπόψη οι πολιτικοί, 

οικονομικοί, κοινωνικοί και τεχνολογικοί 

παράγοντες σε κάθε δράση (PEST analysis). 

Προάγεται η ενεργός συμμετοχή όλων των 

εμπλεκόμενων φορέων στην παραγωγή νέων 

ιδεών, στο σχεδιασμό και την εφαρμογή νέων 

πολιτικών με παράλληλη δημιουργία συνθηκών 

αειφορίας. 

Η σχέση στρατηγικού σχεδιασμού – νέων μορφών 

προώθησης τόπου (Place marketing), λειτουργεί 

σαν μια σχέση αλληλεπίδρασης συνιστωσών μιας 

δυναμικής πορείας. Η διαδικασία του μάρκετινγκ 

πόλεων επιδιώκει την αύξηση της ανταγωνιστι-

κότητας, την προβολή, την αναγνωρισιμότητα και 

την προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης μέσα από 

μια στρατηγικά σχεδιασμένη συμμετοχική 

διαδικασία. Θέτει την υποστήριξη της εικόνας της 

πόλης στο πλαίσιο ενός συγκεκριμένου 

σχεδιασμού και όχι κάποιων τυχαίων, αποσπασ-

ματικών και βραχυπρόθεσμων δράσεων. Η 

διαδικασία μάρκετινγκ έχει ως στόχο το κέρδος, 

ωστόσο, η πόλη δεν αποτελεί ένα συνηθισμένο 

προϊόν αλλά ένα αγαθό με πολύπλευρες 

διαστάσεις με την πολιτισμική και την κοινωνική 

να αποτελούν δύο από τις σημαντικότερες. Ένα 

στρατηγικό σχέδιο ποτέ δεν συντηρεί , ή αλλάζει 

από μόνο του το χώρο και την κοινωνία αλλά 

μπορεί να συμβάλλει μακροπρόθεσμα στην 

άμβλυνση των κοινωνικο-γεωγραφικών ανισοτή-

των, εφόσον μια από τις βασικές προϋποθέσεις 

επιτυχίας του είναι η συνεργασία των διαφόρων 

κοινωνικών ομάδων, ενώ ένας βασικός στόχος 

είναι και η προβολή/βελτίωση περιοχών που 

παρουσιάζουν αδύναμα σημεία. 

Επομένως, η επιτυχία του εξαρτάται, κυρίως, από 

το βαθμό ικανότητας των τοπικών φορέων 

διοίκησης να σχεδιάσουν και να εφαρμόσουν 

τέτοιου είδους πολιτικές και δράσεις. 
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χρησιμοποίηση και την ανακύκλωση, 

προωθώντας καλές πρακτικές και εργαλεία 

στους Δήμους και τις Περιφέρειες. Απώτερος 

στόχος των τελευταίων οφείλει να  είναι η 

διαχείριση απορριμμάτων με ελάχιστο 

οικονομικό και περιβαλλοντικό κόστος. 

Δράσεις του έργου: 

- Οδηγός Πράσινων Λύσεων για τη 

διαχείριση απορριμμάτων. 

- Δημιουργία Οδηγού εκπαίδευσης και 

σεμινάριο στις πράσινες λύσεις για τη 

διαχείριση των απορριμμάτων.  

- Εκπαιδευτικό Εργαλείο Ανακύκλωσης που 

απευθύνεται στους δασκάλους, με το 

οποίο θα μπορούν να διδάξουν την 

ανακύκλωση στους μαθητές. 

- Ηλεκτρονική Πλατφόρμα Δικτύωσης 

φορέων και επιστημόνων ειδικών σε 

θέματα διαχείρισης αποβλήτων. 

- Ημερίδες ενημέρωσης, εργαστήρια και 

διαπεριφερειακά συνέδρια στις χώρες 

των εταίρων. 

- Ενημερωτικά δελτία. 

- Εγχειρίδιο χρήσης ηλεκτρονικού εργαλείου 

που βοηθά στη μέτρηση του 

αποτυπώματος CO2 στους Δήμους και 

Περιφέρειες. 

-  Λευκή Βίβλος για ΜΜΕ και ΒΙ.ΠΕ. 

αναφορικά με την παραγωγή και 

διαχείριση των αποβλήτων τους. 

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 
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Το Βήμα των Ε.Ο.Ε.Σ. 
 

 

Ε.Ο.Ε.Σ. Εύξεινη Πόλη:  

Μηδενισμός Απορριμμάτων –  

ZEROWASTE PRO 
 

Το έργο ZEROWASTE PRO ξεκίνησε επίσημα τον 

Ιούλιο του 2013 στοχεύοντας στην κεφαλαιοποί-

ηση μεθόδων και εργαλείων που έχουν παραχθεί 

στο πλαίσιο άλλων συγχρηματοδοτούμενων 

έργων με σκοπό το μηδενισμό των απορριμ-

μάτων σε επίπεδο Δήμου και Περιφέρειας. Το 

έργο θα διαρκέσει έως το Δεκέμβριο του 2014 

και χρηματοδοτείται από το ΕΤΠΑ μέσω του 

Προγράμματος Μεσογειακός Χώρος 2007-2013 

και από Εθνικούς Πόρους. Συντονιστής εταίρος 

είναι ο ΕΟΕΣ ΕΥΞΕΙΝΗ ΠΟΛΗ – Δίκτυο Ευρωπαϊκών 

Πόλεων για Βιώσιμη Ανάπτυξη. Οι 11 

Ευρωπαϊκοί φορείς που συμμετέχουν στο έργο 

θα εστιάσουν τις δραστηριότητές τους στους 

τρεις βασικούς πυλώνες μηδενισμού των 

απορριμμάτων, ήτοι την πρόληψη, την επανα- 

  

 
 

mailto:epolis@efxini.gr
http://www.efxini.gr/
https://portal.cor.europa.eu/egtc/
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Κύριοι άξονες της παρουσίασης ήταν η 

λειτουργία του πιλοτικού προγράμματος και η 

αξιολόγηση των αποτελεσμάτων των ασθενών 

που συμμετείχαν σε αυτό. Σημαντικό σημείο του 

ελέγχου αποτέλεσε η παρουσίαση του σχεδίου 

περαιτέρω προβολής και αξιοποίησης των 

υπηρεσιών που αναπτύχθηκαν κατά τη διάρκεια 

του πιλοτικού προγράμματος.  

Συνοψίζοντας, σύμφωνα και με την αξιολόγηση 

των ελεγκτών, το έργο INDEPENDENT έχει φέρει 

εις πέρας το σύνολο των αρχικών στόχων του. Η 

επιτυχία του έργου πηγάζει από την άψογη 

συνεργασία των εταίρων, ενώ μπορεί να 

αποτελέσει τη βάση για περαιτέρω ανάπτυξη σε 

παρόμοια έργα και/ή να πυροδοτήσει τη 

δημιουργία νέων κοινοπραξιών. Το Δήμο 

Τρικκαίων εκπροσώπησαν οι επιστημονικά 

υπεύθυνες του προγράμματος κα Λιάτου Καλλή 

από το Τμήμα Έρευνας & Ανάπτυξης της e-Trikala 

Α.Ε και η κα Καραμπέρη Χριστίνα, ψυχολόγος από 

την ΔΕΚΑ Τρικάλων. Η παρουσίαση-αναφορά 

τους πάνω στην εξέλιξη του προγράμματος στο 

Δήμο, για το έτος 2011, έγινε αποδεκτή από την 

Ελεγκτική Επιτροπή, η οποία και έδωσε την 

έγκρισή της για τη συνέχεια και ολοκλήρωση του 

προγράμματος. 

Πληροφορίες: 

Δήμος Τρικκαίων 

E-Trikala Α.Ε. 

Επιχειρησιακό Κέντρο Ελέγχου 

Υπόψιν κας Μ. Οικονόμου 

Τηλ: 24310 74442 

E-mail: moikonomou@e-trikala.gr  

Ιστοσελίδα έργου: http://independent-project.eu/ 

home/ 

 

 Ευρωπαϊκά Προγράμματα  
 

Πρωτοβουλίες Ελληνικών ΟΤΑ 
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1. Δήμος Τρικκαίων: 

    INDEPENDENT  

(Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα -Πλαίσιο για την 

Ανταγωνιστικότητα και την Καινοτομία) 
 

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε ο τελικός έλεγχος του 

ευρωπαϊκού έργου INDEPENDENT ο οποίος 

πραγματοποιήθηκε στις 18 – 19 Σεπτεμβρίου τ.ε. 

στις Βρυξέλλες. Το έργο ξεκίνησε επίσημα τον 

Ιανουάριο του 2010 και ολοκληρώθηκε τον Μάιο 

του 2013. Η e-Trikala ΑΕ αποτέλεσε ένας από 

τους πιλοτικούς εταίρους του έργου και ήταν 

υπεύθυνη για την ομαλή διεξαγωγή του.  Στο 

συγκεκριμένο έργο ο Δήμος Τρικκαίων 

αναπτύσσει πιλοτικά πρόγραμμα τηλε-συνεδριών 

ψυχολογικής υποστήριξης με χρήση εικονοτηλε-

φώνου στους φροντιστές ηλικιωμένων, οι οποίοι 

πάσχουν από ήπια άνοια ή κατάθλιψη σε 

συνδυασμό με τη χρήση ενιαίου ηλεκτρονικού 

φακέλου για τα ΚΑΠΗ και το πρόγραμμα “Βοήθεια 

στο Σπίτι” της ΔΕΚΑ. Στο πρόγραμμα αυτό 

συμμετείχαν συνολικά 20 εταίροι από όλη την 

Ευρώπη, ανάμεσα στους οποίους ο Δήμος 

Τρικκαίων, οι Δήμοι Milton Keynes και Hull της 

Βρετανίας, Geldrop της Ολλανδίας και Malaga της 

Ισπανίας καθώς και ερευνητικά ιδρύματα και 

τεχνικοί εταίροι. 

Στον τελικό έλεγχο του έργου από την Ευρωπαϊκή 

Ένωση, οι εταίροι παρουσίασαν στην επιτροπή 

των ελεγκτών τη συνολική εικόνα των υπηρεσιών 

που έχει συντελεστεί στους Δήμους τους σε σχέση 

με τους στόχους του προγράμματος.  

 
 

 

http://www.trikalacity.gr/image/20130925independenttelos
http://www.trikalacity.gr/image/20130925independenttelos
http://independent-project.eu/home/?S=1
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2. Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας: 

LIFE ΑRCTOS/KASTORIA “Βελτίωση των 

προϋποθέσεων συνύπαρξης ανθρώπου-

αρκούδας στο Ν. Καστοριάς– Μεταφορά 

Βέλτιστων Πρακτικών”  

(Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Life+, 2007-

2013) 

 

Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας-Περιφερειακή 

Ενότητα Καστοριάς σε συνεργασία με την 

Καλλιστώ και την Αναπτυξιακή Καστοριάς 

υπέβαλλε πρόταση, στο πλαίσιο του 

Προγράμματος LIFE+2009. Η πρόταση με αριθμό 

LIFE+09 NAT/GR000333 και τίτλο ΆΡΚΤΟΣ που 

υποβλήθηκε στο σκέλος του προγράμματος “φύση 

και βιοποικιλότητα” εγκρίθηκε με απόφαση της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Στόχος του 

προγράμματος είναι “η βελτίωση των συνθηκών 

συνύπαρξης της αρκούδας με τον άνθρωπο στην 

περιοχή καθώς και η διάδοση καλών πρακτικών”. 

Η πρωτοβουλία αυτή της Περιφέρειας Δυτικής 

Μακεδονίας-Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς 

υπήρξε απόρροια των πολλαπλών κρουσμάτων 

με αρκούδες (ατυχήματα, εμφάνιση σε 

κατοικημένες περιοχές, επιθέσεις κ.λπ.) που είχαν 

παρουσιασθεί στην Περιφερειακή Ενότητα 

Καστοριάς το 2009 και καθιστούσαν περισσότερο 

από αναγκαία τη λήψη μέτρων για την 

αντιμετώπιση του φαινομένου. 

Ο συνολικός εγκεκριμένος προϋπολογισμός του 

προγράμματος είναι 1.128.326 ευρώ. Η Κοινοτική 

Χρηματοδότηση ανέρχεται στο 75% του 

προγράμματος και πιο συγκεκριμένα στο ποσό 

των 846.244 ευρώ.  

 

 

Η συμμετοχή της Περιφέρειας ανέρχεται στο 

ποσό των 263.901 ευρώ. Η ημερομηνία 

έναρξης του προγράμματος ήταν η 1η 

Οκτωβρίου 2010 και η λήξη του είναι 

προγραμματισμένη για την 30η Ιουνίου 2014. 

Οι ενέργειες του προγράμματος ‘ΑΡΚΤΟΣ 

περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων: 

 Θέσπιση και παρακολούθηση 

συγκεκριμένων μέτρων ελαχιστοποί-

ησης των κινδύνων θνησιμότητας από 

την κυκλοφορία των οχημάτων, όπως 

προειδοποιητικές πινακίδες και ειδικοί 

ανακλαστήρες φωτός. 

  Υλοποίηση προληπτικών μέτρων, όπως 

η δημιουργία ενός δικτύου με καλά 

σκυλιά φύλαξης, η εγκατάσταση ειδικά 

τροποποιημένων κάδων απορριμμάτων 

ώστε να μην ανοίγονται από αρκούδες, 

και η τοποθέτηση ηλεκτροφόρων 

περιφράξεων για την αποτροπή των 

αρκούδων από το να πλησιάζουν 

γεωργοκτηνοτροφικές μονάδες, μελίσ-

σια και κατοικημένες περιοχές. 

  Ίδρυση και λειτουργία Ομάδας Άμεσης 

Επέμβασης για την αρκούδα. 

  Λειτουργία Τοπικού Γραφείου του 

έργου για την παροχή υποστήριξης και 

πληροφοριών στους κατοίκους της 

περιοχής σχετικά με θέματα που 

αφορούν τις αρκούδες. 

 Υποστήριξη μακροπρόθεσμης λειτουρ-

γίας ενός μηχανισμού διευκόλυνσης της 

διαδικασίας ευαισθητοποίησης της 

τοπικής κοινωνίας, διάχυσης της 

πληροφορίας και υλοποίησης προληπ-

τικών μέτρων (σκυλιά φύλαξης). 

Πληροφορίες:  

Περφιέρεια Δυτικής Μακεδονίας 

Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς 

Τμήμα Πληροφορικής 

Υπόψιν Υπεύθυνου του Έργου κου Γ. Ψωμαδάκη 

Τηλ.:2467350294 

Ιστοσελίδα Έργου: http://arctoslife.gr/ 

 

 

http://www.interreg.gr/el/2012-04-10-14-38-16/ιούνιος-2012/94-πολυμερή-προγράμματα/429-κοινό-επιχειρησιακό-πρόγραμμα-
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Βέλτιστες Πρακτικές 

Ευρωπαϊκών & Διεθνών 

Έργων 
 

Eco World Styria: Η Κοιλάδα των Πράσινων 

Τεχνολογιών της Αυστρίας 

 

Η Αυστρία φιλοξενεί έναν από τους ηγετικούς 

συνεργατικούς σχηματισμούς (clusters) πράσινης 

τεχνολογίας στον κόσμο– τον Eco World Styria. Στη 

Styria έχει συγκεντρωθεί μεγάλος αριθμός 

περιβαλλοντικών εταιριών ήδη από τη δεκαετία 

του 1970. Η τοπική υπηρεσία παροχής υποστήρι- 

 

   

 

ξης σε επιχειρήσεις είχε βοηθήσει στην ανάπτυξη 

ενός ευέλικτου δικτύου για την προώθηση έργων 

πράσινης τεχνολογίας και μέχρι το 2005, το 

δίκτυο εξελίχθηκε σε έναν συνεργατικό 

σχηματισμό με γερά θεμέλια. Επί του παρόντος, 

υπάρχουν περίπου 200 εταιρίες και ερευνητικά 

κέντρα που εργάζονται ενεργά στο συνεργατικό 

σχηματισμό πάνω στις λύσεις περιβαλλοντικής 

μηχανικής του αύριο. 

Πληροφορίες: 

http://www.eco.at/cms/223 

 

Τεχνολογικοί Συνεργατικοί Σχηματισμοί 

Corallia 

 

Ο Συνεργατικός Σχηματισμός Συστημάτων και 

Εφαρμογών Νανο/Μικροηλεκτρονικής (mi-Cluster), 

φέρει τη σφραγίδα του πρώτου επιχειρηματικού 

cluster καινοτομίας στην Ελλάδα, το οποίο από τη 

 

σύστασή του, έως και σήμερα, διαγράφει μια 

σημαντικότατη πορεία ανάπτυξης. Σήμερα ο 

αριθμός των μελών ξεπερνά τους 130 φορείς 

(μεγάλες και μικρές επιχειρήσεις, πανεπιστη-

μιακά εργαστήρια, ΤΕΙ, ερευνητικά ινστιτούτα, 

τεχνολογικά πάρκα, δίκτυα, ενώσεις, σύνδεσμοι, 

πάροχοι υπηρεσιών, οργανισμοί μεταφοράς 

τεχνογνωσίας, χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί, 

εθνικές και περιφερειακές αρχές και υπηρεσίες 

που ασχολούνται με τη βιομηχανική, 

περιφερειακή, ερευνητική ή τεχνολογική 

ανάπτυξη και πολιτική και μέσα μαζικής 

επικοινωνίας) σε όλη την Ελλάδα. 

Πληροφορίες: 

http://www.corallia.org/el/innovation-clusters/mi-

cluster-knowlegde-base.html 

Εξοικονόμηση ενέργειας σε εργατικές 

κατοικίες 

Το Ταλίν αξιοποίησε το ΕΤΠΑ για να ανανεώσει 

τις εργατικές κατοικίες και τις παιδικές εστίες 

της πόλης. Συνολικά, κατασκευάζονται εννέα νέα 

 

 
 

κτίρια υψηλής ενεργειακής απόδοσης, σε 

διαφορετικά σημεία της πόλης, τα οποία 

παρέχουν ένα καλύτερο περιβάλλον διαβίωσης 

για τους κατοίκους και επιτρέπουν υψηλότερο 

επίπεδο κοινωνικής υποστήριξης εντός των 

κτιρίων. 

Πληροφορίες: 
http://www.rebecee.de/tallin.html 
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Πρωτότυπο σχολικό κτίριο  

σε σχήμα και χρώμα 

 

Στην εσθονική πόλη Valga, στα σύνορα με τη 

Λετονία, κατασκευάστηκε πρόσφατα ένα 

ασυνήθιστο σχολικό κτίριο με εξαιρετική 

αρχιτεκτονική. Αυτό  που  αποσπά  ιδιαίτερα  την 

 

 
προσοχή είναι η πολύχρωμη κυψελωτή πρόσοψη. 

Το κτίριο, το οποίο μεταξύ άλλων διαθέτει προς 

ενοικίαση αίθουσες συνεδριάσεων σε 

εξωτερικούς φορείς, εντυπωσιάζει με την 

εσωτερική φωτεινή, ευάερη ατμόσφαιρα. 

Ιδιαίτερα στην είσοδο του κτιρίου και στο 

κλιμακοστάσιο δεσπόζουν παράθυρα μεγάλων 

διαστάσεων. 

Πληροφορίες: 

http://www.rehau.com/GR_el/kataskeuastikos-

klados/erga/1187568/profilparathiron-geneo-

sxolikoktirio-valga.html 

 

Πάρκο-Στάση Πεζών 

 

Μια στάση λεωφορείου διαμορφωμένη σε μικρό 

πάρκο εγκαταστάθηκε σε έναν απ’ τους δρόμους 

του δημοτικού διαμερίσματος του Plateau-Mont-

Royal στο Μόντρεαλ του Καναδά. 

 

 

Αυτό το «παρκάκι/στάση πεζών» καταλαμβάνει 

χώρο 3 θέσεων στάθμευσης αυτοκινήτων και 

κατασκευάστηκε από ένα παλιό container που 

βάφτηκε μπλε. Στο εσωτερικό του τοποθετήθηκαν 

παγκάκια και ζαρντινιέρες.  Η ιδέα ήταν να 

δημιουργηθεί μια στάση για τους πεζούς που 

περίμεναν το λεωφορείο σε σημεία της πόλης 

που δεν υπάρχει σκιά ή κάποιο πάρκο. Ως 

εγχείρημα συνεργασίας του δημόσιου και του 

ιδιωτικού τομέα το «παρκάκι/στάση πεζών» 

στοίχησε 40.000$. 

Πληροφορίες: 

http://journalmetro.com/actualites/montreal/34573

3/un-premier-parklet-dans-le-plateau/ 

Βοήθεια στους ηλικιωμένους δημότες 
 

Η δημοτική αρχή του Bolzano της Ιταλίας 

αποφάσισε να υιοθετήσει οικονομικότερες λύσεις 

για την αντιμετώπιση των αναγκών των 

ηλικιωμένων δημοτών του οι οποίοι αποτελούν το 

¼ του πληθυσμού της πόλης και για τους οποίους 

 

 
 

δαπανά περισσότερο από τον μισό 

προϋπολογισμό για κοινωνικά προγράμματα . Για 

το σκοπό αυτό συνεργάστηκε με την IBM, 

εγκαθιστώντας σε σπίτια ηλικιωμένων εξοπλισμό 

με αισθητήρες που αναφέρουν τα τεκταινόμενα 

σε μια βάση δεδομένων η οποία παρακολουθείται 

από ομάδα εξειδικευμένων στελεχών. Στην 

εμφάνιση του οποιουδήποτε προβλήματος ένας 

υπεύθυνος φροντίδας αποστέλλεται στον 

ηλικιωμένο που χρειάζεται βοήθεια. Το 

Πρόγραμμα έχει σταθεροποιήσει τα έξοδα του 

δήμου ενώ δίνει τη δυνατότητα εκπαίδευσης των 

ηλικιωμένων στις ΤΠΕ.  

Πληροφορίες: 

http://www-

949.haw.ibm.com/people4smartercities/video/soluti

ons-aging-population 
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Εκδηλώσεις 
Συνέδρια (Διεθνή και Ευρωπαϊκά) 

 

Ευρωπαϊκή Εβδομάδα για τη Δια Βίου 

Μάθηση 2013 

(Βρυξέλλες, 2-6 Δεκεμβρίου) 

Η φετινή ευρωπαϊκή εβδομάδα για τη δια βίου 

μάθηση επικεντρώνεται στις προσεχείς εκλογές για 

το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και προς τούτο θα διορ- 

 

γανωθούν πολλές εκδηλώσεις με θέμα τον 

εκσυγχρονισμό της παιδείας και των συστημάτων 

κατάρτισης στην Ευρώπη. 

Πληροφορίες: 

http://ec.europa.eu/regional_policy/conferences/anti_

corruption/index_en.cfm 

 

Συνδιάσκεψη για τη λήψη μέτρων ενάντια 

στη διαφθορά και την απάτη σε σχέση με 

τους πόρους των Διαρθρωτικών και 

Επενδυτικών Ταμείων 

(Βρυξέλλες, 3 Δεκεμβρίου) 

 

Η διαφθορά και η απάτη τόσο ευρύτερα όσο και σε 

σχέση με τη διαχείριση των πόρων των 

διαρθρωτικών Ταμείων συγκεντρώνει την 

αυξανόμενη προσοχή  τόσο  των  πολιτών,  όσο  και  
 

 

 

των πολιτικών. Η Συνδιάσκεψη έρχεται την 

κατάλληλη στιγμή απαιτώντας από τους 

αρμόδιους φορείς να εστιάσουν, αλλά και να 

επενδύσουν στη λήψη ανάλογων 

αποτελεσματικών μέτρων κατά της απάτης, 

συνυπολογίζοντας τους κινδύνους που 

εντοπίζονται. Θα παρουσιαστούν καλές 

πρακτικές μετριασμού της διαφθοράς και της 

απάτης που συνδέονται με τη διαχείριση των 

Ταμείων.  

  

Πληροφορίες: 

http://ec.europa.eu/regional_policy/conferences/a

nti_corruption/index_en.cfm 

 

8ο Διεθνές Συνέδριο  για την Αστική 

Ανάπλαση και Αειφορία 

 (Μαλαισία, 3-5 Δεκεμβρίου) 
 

Το εν θέματι συνέδριο αποβλέπει στην 

προσέγγιση αλληλοσυσχετιζόμενων όψεων του 

αστικού περιβάλλοντος, από τις μεταφορές και 

την κινητικότητα μέχρι την πρόληψη παραβατι- 

 

  

 

 

15       

ΔΕΛΤΙΟ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ &  

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

   

   

12/2013       Τεύχος 42       

http://www.eucis-lll.eu/eucis-lll/wp-content/uploads/2012/10/LLL-Week-20134.png
http://www.eucis-lll.eu/eucis-lll/wp-content/uploads/2012/10/LLL-Week-20134.png
http://ec.europa.eu/regional_policy/conferences/anti_corruption/index_en.cfm
http://ec.europa.eu/regional_policy/conferences/anti_corruption/index_en.cfm
http://ec.europa.eu/regional_policy/conferences/anti_corruption/index_en.cfm
http://ec.europa.eu/regional_policy/conferences/anti_corruption/index_en.cfm


 
16 

Ετήσιο Συνέδριο POLIS 

(Βρυξέλλες, 4-5 Δεκεμβρίου) 

 

Η φετινή διοργάνωση του POLIS αποτελεί ιδανική 

ευκαιρία για τις πόλεις και τις περιφέρειες της 

Ευρώπης  να   επιδείξουν   βέλτιστες   πρακτικές  

 

στον τομέα των μεταφορών σε ένα ευρύ κοινό. 

Πληροφορίες: 

http://www.polisnetwork.eu/2013conference 

 

2η Σύνοδος Έξυπνων Πόλεων  

της Μέσης Ανατολής 

(Ντόχα, 9-10 Δεκεμβρίου) 
 

Το μελλοντικό όραμα της έξυπνης πόλης, η 

ενσωμάτωση των ΤΠΕ και των έξυπνων 

κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στις έξυπνες πόλεις, 

οι επενδυτικές ευκαιρίες συνιστούν τις κυριότε- 

 

ρες θεματικές ενότητες της ετήσιας συνόδου των 

έξυπνων πόλεων στη Μέση Ανατολή. 

  

Πληροφορίες: 

http://infra.fleminggulf.com/middle-east-smart-

cities-2013 
 

κών συμπεριφορών. Οι σύνεδροι ουσιαστικά θα 

κεφαλαιοποιήσουν τα συμπεράσματα 

προηγούμενων συνεδρίων που παρέχουν μια 

διεθνή όψη των προβλημάτων που 

αντιμετωπίζουν οι σύγχρονες πόλεις. 

Πληροφορίες: 

http://www.wessex.ac.uk/13-

conferences/sustainable-city-2013.html 

 

Εξόρυξη ορυκτών και Βιώσιμη Ανάπτυξη 

στην Ευρώπη  

 (Βρυξέλλες, 3 Δεκεμβρίου) 

 

Το δυναμικό των ευρωπαϊκών πρώτων υλών και η 

συνεισφορά τους στην αποβιομηχανοποίηση, η 

δημιουργία πλούτου για τους εθνικούς 

προϋπολογισμούς  και τις  τοπικές  κοινότητες,  ο 

 

 

ρόλος των ορυχείων στην υποστήριξη της 

περιφερειακής ανάπτυξης, τα ευρωπαϊκά 

πρότυπα για την προστασία της δημόσιας υγείας 

και του περιβάλλοντος, η δημιουργία νέων 

μορφών εποικοδομητικού διαλόγου μεταξύ όλων 

των εμπλεκόμενων φορέων, και η καινοτομία 

μέσω της εξόρυξης ορυκτών είναι μερικά από τα 

ζητήματα που θα εξετάσει το εν θέματι συνέδριο. 

Πληροφορίες: 

http://www.euromines.org/event/wealth-creation-

mineral-extraction-europe 
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 Επικοινωνώντας το έργο των 

Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και 

Επενδυτικών Ταμείων 2014-2020 

 (Βρυξέλλες, 9-10 Δεκεμβρίου) 
 

Για πρώτη φορά, επαγγελματίες της επικοινωνίας 

από όλη την Ευρώπη, εθνικού, περιφερειακού και 

τοπικού επιπέδου, θα συναντηθούν με υπηρεσιακά 

στελέχη της Ευρωπαϊκής Ένωσης αρμόδια για τη 

διαχείριση των πόρων των 5 διαρθρωτικών και 

επενδυτικών Ταμείων (ΕΤΠΑ, ΕΚΤ, ΤΑΜΕΙΟ 

ΣΥΝΟΧΗΣ, ΕΓΤΑΑ, ΕΤΘΑ). Το σύνολο των Ταμείων 

αυτών αντιπροσωπεύει περισσότερο από το 1/3 

του συνολικού ευρωπαϊκού Προϋπολογισμού ενώ 

αποτελεί βασικό στοιχείο των προσπαθειών της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης για την προώθηση της 

ανάπτυξης και της απασχόλησης. Μεταξύ άλλων 

θα επιχειρηθεί η δημιουργία μιας σταθερής βάσης 

για τις στρατηγικές επικοινωνίας που θα 

συνοδεύουν τα συγχρηματοδοτούμενα προγράμ-

ματα κατά την περίοδο 2014-2020, ενώ θα 

υπάρξει ανταλλαγή καλών πρακτικών στην 

επικοινωνία και διευκόλυνση της αμοιβαίας 

μάθησης μεταξύ των διαφόρων χωρών αλλά και 

των Ταμείων. 

Πληροφορίες:  

http://ec.europa.eu/regional_policy/conferences/tell

ing/index_en.cfm 

Οι Αναδυόμενες Ανισορροπίες και 

Συγκρούσεις στις Ιταλικές Πόλεις 

 (Ακούιλα, 10-11 Δεκεμβρίου) 
 

Η ετερογένεια του ιταλικού αστικού συστήματος – 

πολυκεντρικότητα και μεγάλος αριθμός μικρο-

μεσαίων πόλεων – καθιστά τη διαδικασία της 

διαρθρωτικής αλλαγής τοπικά επικεντρωμένη. 

 

 

Λόγω της έλλειψης γνώσης και συγκριτικής 

ανάλυσης για τις αναπτυξιακές τροχιές των 

ιταλικών πόλεων, το εν θέματι σεμινάριο θα 

συνεισφέρει στην καλύτερη κατανόηση της 

κατάστασης των ιταλικών τοπικών αρχών, της 

εξέλιξης του ιταλικού αστικού συστήματος και 

των αναδυόμενων ανισορροπιών και 

συγκρούσεων. 

Πληροφορίες:  

http://www.gssi.infn.it/index.php/en/the-

resilience-of-european-city-structural-changes-

and-economic-development-2 

Πρωτεύουσες Πόλεις: Υιοθετώντας την 

αλλαγή και αξιοποιώντας τις ευκαιρίες 

 (Ρίγα, 13 Δεκεμβρίου) 

 

Το τρίτο σεμινάριο του  Δικτύου Έρευνας "Ο 

αντίκτυπος της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης 

στις πρωτεύουσες» της Ένωσης Περιφερειακών 

Σπουδών θα συνεχίσει τις συζητήσεις που 

άρχισαν  κατά  τα  προηγούμενα  δύο  σεμινάρια 

 

 

στη Βαρσοβία (2011) και το Κίεβο (2012). Θα 

αναδειχθούν οι περιπτώσεις πρωτευουσών που 

υιοθέτησαν τις ευκαιρίες που δημιουργήθηκαν 

από τις αλλαγές στο παγκόσμιο κοινωνικο-

οικονομικό πλαίσιο, ενώ θα συζητηθούν οι 

βασικοί παράγοντες και τα εργαλεία που 

απαιτούνται για τη σταθεροποίηση της 

οικονομίας τους και την ανάπτυξή τους. 

Πληροφορίες:  

http://www.regionalstudies.org/events/event/capit

al-cities-embracing-the-change-and-tapping-

into-opportunities 
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Ευρωπαϊκά Θέματα 
 

Οι βάσεις της νέας Πολιτικής Συνοχής: 

Γνώση, Αειφορία και Απασχόληση 
 

Μετά από πολύμηνες διαπραγματεύσεις 

ανάμεσα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 

Συμβούλιο ψηφίστηκε από την ολομέλεια του ΕΚ 

η νέα πολιτική συνοχής με την οποία θα 

διατεθεί ποσό ύψους 325 δισ. ευρώ στα κράτη 

μέλη της ΕΕ, στις περιφέρειες και στις πόλεις 

τους, ώστε να επιτευχθούν οι πανευρωπαϊκοί 

στόχοι για την ανάπτυξη και την απασχόληση, 

καθώς και για να αντιμετωπιστούν η κλιματική 

αλλαγή, η ενεργειακή εξάρτηση και ο 

κοινωνικός αποκλεισμός. Αν ληφθούν υπόψη η 

εθνική συνεισφορά των κρατών μελών και η 

μόχλευση που παρέχουν τα χρηματοπιστωτικά 

μέσα, ο συνολικός αντίκτυπος είναι πιθανόν να 

υπερβεί τα 500 δισ. ευρώ. Η νέα πολιτική 

συνοχής θα εξασφαλίσει τη μέγιστη απόδοση 

των εν λόγω επενδύσεων, που θα είναι 

προσαρμοσμένες στις ανάγκες της κάθε 

περιφέρειας και της κάθε πόλης. Τα βασικά 

στοιχεία της νέας πολιτικής συνοχής είναι τα 

εξής:  

1. Επενδύσεις σε όλες τις περιφέρειες της ΕΕ και 

προσαρμογή του επιπέδου στήριξης και της 

εθνικής συνεισφοράς (ποσοστό συγχρηματο-

δότησης) στα επίπεδα ανάπτυξής τους: 
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 Λιγότερο αναπτυγμένες περιφέρειες (ΑΕΠ 

< 75% του μέσου όρου της ΕΕ-27) 

 Περιφέρειες μετάβασης (ΑΕΠ 75% έως 

90 % του μέσου όρου της ΕΕ-27)  

 Περισσότερο αναπτυγμένες περιφέρειες 

(ΑΕΠ > 90% του μέσου όρου της ΕΕ-27) 

2. Διοχέτευση πόρων σε καίριους τομείς 

ανάπτυξης: Οι επενδύσεις που θα 

πραγματοποιηθούν στο πλαίσιο του 

Ευρωπαϊκού Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης 

(ΕΤΠΑ) θα εστιάζονται σε 4 βασικές 

προτεραιότητες: την καινοτομία και την έρευνα, 

το ψηφιακό θεματολόγιο, τη στήριξη των 

μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) και την 

οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του 

άνθρακα, ανάλογα με την κατηγορία της 

περιφέρειας (λιγότερο αναπτυγμένες 

περιφέρειες: 50%, περιφέρειες μετάβασης: 60%, 

και περισσότερο αναπτυγμένες περιφέρειες: 

80%). Περίπου 100 δισ. ευρώ θα διατεθούν σε 

αυτούς τους τομείς, από τους οποίους 

τουλάχιστον 23 δισ. ευρώ θα στηρίξουν τη 

μετάβαση σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών 

διοξειδίου του άνθρακα (ενεργειακής απόδοσης 

και ανανεώσιμων πηγών ενέργειας). Ως προς 

αυτό, υπάρχουν ξεχωριστές υποχρεώσεις για τη 

διάθεση πόρων από το ΕΤΠΑ (λιγότερο 

αναπτυγμένες περιφέρειες: 12%, περιφέρειες 

μετάβασης: 15%, και περισσότερο αναπτυγμέ-

νες περιφέρειες: 20%).  
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Θα σημαίνει ότι, προς το τέλος της περιόδου, 

επιπλέον κονδύλια θα μπορούν να διατεθούν σε 

προγράμματα με καλύτερες επιδόσεις (μέσω 

του λεγόμενου «αποθεματικού επίδοσης»). 

4. Καθιέρωση όρων πριν από τη διοχέτευση 

κονδυλίων ώστε να εξασφαλίζονται 

αποτελεσματικότερες επενδύσεις. Για 

παράδειγμα, οι στρατηγικές «έξυπνης 

εξειδίκευσης» με σκοπό τον εντοπισμό 

ιδιαίτερων πλεονεκτημάτων και δυνατοτήτων, 

οι φιλικές προς τις επιχειρήσεις 

μεταρρυθμίσεις, οι στρατηγικές για τις 

μεταφορές, τα μέτρα για τη βελτίωση των 

συστημάτων δημοσίων συμβάσεων, η τήρηση 

της περιβαλλοντικής νομοθεσίας, οι 

στρατηγικές για την καταπολέμηση της 

ανεργίας των νέων και της πρόωρης 

αποχώρησης από το σχολείο ή οι στρατηγικές 

για την προώθηση της ισότητας των φύλων και 

της απαγόρευσης των διακρίσεων συνιστούν 

όλα απαραίτητες προϋποθέσεις. 

5. Κατάρτιση κοινής στρατηγικής για 

μεγαλύτερο συντονισμό και λιγότερες 

επικαλύψεις: Το κοινό στρατηγικό πλαίσιο 

συνιστά τη βάση για τον καλύτερο συντονισμό 

μεταξύ των ευρωπαϊκών διαρθρωτικών ταμείων 

και επενδυτικών κεφαλαίων (το ΕΤΠΑ, το Ταμείο 

Συνοχής και το ΕΚΤ, ως τα τρία ταμεία στο 

πλαίσιο της πολιτικής για τη συνοχή, καθώς και 

το Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ταμείο 

Αλιείας). Το εν λόγω πλαίσιο συνδέεται επίσης 

καλύτερα με άλλα μέσα της ΕΕ, όπως το 

πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020», η διευκόλυνση 

«Συνδέοντας την Ευρώπη» ή το πρόγραμμα για 

την απασχόληση και την κοινωνική καινοτομία.  

 

 

 

Περίπου 66 δισ. ευρώ θα διατεθούν ειδικά για 

διευρωπαϊκές μεταφορικές συνδέσεις προτε-

ραιότητας και βασικά έργα περιβαλλοντικής 

υποδομής μέσω του Ταμείου Συνοχής. Μέσω του 

Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ), η 

πολιτική για τη συνοχή θα συμβάλει σημαντικά 

στις προτεραιότητες της ΕΕ στον τομέα της 

απασχόλησης, π.χ. μέσω της κατάρτισης και 

της διά βίου μάθησης, της εκπαίδευσης και της 

κοινωνικής ένταξης (κάθε κράτος μέλος θα 

πρέπει να χρησιμοποιήσει τουλάχιστον το 20% 

του ΕΚΤ για την υλοποίηση αυτού του στόχου). Η 

συνδρομή του ΕΚΤ θα καθορίζεται ανάλογα με 

τις ανάγκες κάθε κράτους μέλους, με την 

επιφύλαξη ενός προκαθορισμένου ελάχιστου 

ποσού, και θα ανέρχεται συνολικά σε 

τουλάχιστον 70 δισ. ευρώ. Η νέα πρωτοβουλία 

για την απασχόληση των νέων που συνδέεται με 

το ΕΚΤ και χρηματοδοτείται με τουλάχιστον 6 

δισ. ευρώ θα υποστηρίζει την εφαρμογή της 

«Εγγύησης για τη νεολαία». 

3. Καθορισμός σαφών, διαφανών, μετρήσιμων 

βραχυπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων στόχων 

όσον αφορά τη λογοδοσία και τα 

αποτελέσματα: Οι χώρες και οι περιφέρειες θα 

πρέπει να ανακοινώνουν εκ των προτέρων τους 

στόχους που προτίθενται να επιτύχουν με τους 

διαθέσιμους πόρους και να προσδιορίζουν 

επακριβώς τον τρόπο με τον οποίο θα μετράται 

η πρόοδος προς την επίτευξη αυτών των 

στόχων. Αυτό θα επιτρέψει την τακτική 

παρακολούθηση και συζήτηση σχετικά με τη 

χρήση των χρηματοοικονομικών πόρων.  
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6. Απλούστευση της γραφειοκρατίας και 

διευκόλυνση της χρήσης των επενδύσεων της ΕΕ 

μέσω μιας κοινής δέσμης κανόνων για όλα τα 

ευρωπαϊκά διαρθρωτικά ταμεία και τα 

επενδυτικά κεφάλαια, καθώς και απλούστεροι 

λογιστικοί κανόνες, πιο στοχοθετημένες 

απαιτήσεις υποβολής εκθέσεων και 

εντατικότερη χρήση της ψηφιακής τεχνολογίας 

(«ηλεκτρονική συνοχή»). 

7. Ενίσχυση της αστικής διάστασης της 

πολιτικής, με τη διάθεση ενός ελάχιστου ποσού 

των πόρων του ΕΤΠΑ το οποίο θα δαπανάται για 

ολοκληρωμένα έργα σε πόλεις – πέραν των 

άλλων δαπανών σε αστικές περιοχές.  

8. Ενίσχυση της διασυνοριακής συνεργασίας και 

διευκόλυνση της δημιουργίας περισσότερων 

διασυνοριακών έργων. Επιπλέον, η διασφάλιση 

στρατηγικών για μακροπεριφέρειες, όπως ο 

Δούναβης και η Βαλτική Θάλασσα, 

υποστηρίζεται από εθνικά και περιφερειακά 

προγράμματα. 

9. Διασφάλιση της καλύτερης διασύνδεσης της 

πολιτικής για τη συνοχή με μια ευρύτερη 

οικονομική διακυβέρνηση της ΕΕ: Τα 

προγράμματα θα πρέπει να συνάδουν με τα 

εθνικά προγράμματα μεταρρυθμίσεων και θα 

πρέπει να περιλαμβάνουν τις σχετικές 

μεταρρυθμίσεις που έχουν προσδιοριστεί μέσω 

ειδικών για κάθε χώρα συστάσεων στο πλαίσιο 

του ευρωπαϊκού εξαμήνου.  

 

 

 

Εάν κριθεί αναγκαίο, η Επιτροπή μπορεί να 

ζητήσει από τα κράτη μέλη –στο πλαίσιο της 

ρήτρας «μακροοικονομικών προϋποθέσεων»– να 

τροποποιήσουν προγράμματα προκειμένου να 

στηριχθούν βασικές διαρθρωτικές μεταρρυθ-

μίσεις. Ως έσχατη λύση, μπορεί να αναστείλει τη 

χορήγηση των κονδυλίων, εάν έχουν διαπιστωθεί 

επανειλημμένες και σοβαρές παραβιάσεις των 

οικονομικών συστάσεων. 

10. Ενθάρρυνση της εντατικότερης χρήσης 

χρηματοδοτικών μέσων ώστε να δοθεί στις ΜΜΕ 

μεγαλύτερη στήριξη και πρόσβαση σε 

πιστώσεις: Δάνεια, εγγυήσεις και ίδια 

κεφάλαια/κεφάλαια επιχειρηματικού κινδύνου 

θα στηρίζονται από κονδύλια της ΕΕ χάρη σε 

κοινούς κανόνες, στη διεύρυνση της χρήσης τους 

και στην παροχή κινήτρων (π.χ. υψηλότερα 

ποσοστά συγχρηματοδότησης). Η έμφαση στα 

δάνεια παρά στις επιχορηγήσεις αναμένεται ότι 

θα βελτιώσει την ποιότητα των σχεδίων και θα 

αποθαρρύνει την εξάρτηση από επιδοτήσεις.   

 

Πληροφορίες: 

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

bRef=-

%2f%2fEP%2f%2fTEXT%2bPV%2b20131120%2bTOC%

2bDOC%2bXML%2bV0%2f%2fEN 
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Έγκριση του προγράμματος εργασίας 

της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το 2014 
 

Τους επόμενους μήνες, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 

θα αναλάβει πρωτοβουλίες που θα έχουν ως 

απώτερο σκοπό την προώθηση της ανάπτυξης 

και τη δημιουργία θέσεων εργασίας. Το 2014, θα 

δώσει ιδιαίτερη έμφαση στην αντιμετώπιση της 

ανεργίας των νέων και θα εστιάσει την προσοχή 

της σε 26 θέματα που αποβλέπουν στην 

ολοκλήρωση της τραπεζικής ένωσης, στην 

ενίσχυση της οικονομικής διακυβέρνησης, καθώς 

και στην περαιτέρω εμβάθυνση της οικονομικής 

και νομισματικής ένωσης.  Επίσης,  θα  έχει  ως 

 

βασικό μέλημα να εξασφαλίσει την έγκαιρη 

λειτουργία των χρηματοδοτικών προγραμμάτων 

της επόμενης προγραμματικής περιόδου (2014 – 

20). 

 

Πληροφορίες: 

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/

docs/pressdata/EN/genaff/139110.pdf 

 

Η Πολιτική Ανταγωνισμού της Ε.Ε. 

συμβάλει στην οικονομική ανάκαμψη 

 

Σε πρόσφατη μελέτη του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου καταδεικνύεται ότι η υλοποίηση 

της ευρωπαϊκής Πολιτικής Ανταγωνισμού έχει 

οδηγήσει στη λήψη αντιμονοπωλιακών μέτρων 

και στο συστηματικό έλεγχο των συγχωνεύσεων 

και των κρατικών ενισχύσεων. 
 

 

 

Η μελέτη εκτιμά ότι η Πολιτική Ανταγωνισμού 

συμβάλει καθοριστικά στην οικονομική 

ανάκαμψη της Ε.Ε., στην επίτευξη των στόχων 

της "Στρατηγικής 2020" και προτείνει, μεταξύ 

άλλων, την απελευθέρωση του τομέα των 

αερομεταφορών, τη δημιουργία ενός 

ευρωπαϊκού συστήματος παροχής ταχυδρομικών 

υπηρεσιών, καθώς και την προώθηση μιας 

ενιαίας ενεργειακής αγοράς. 

Πληροφορίες: 

http://regioeuropa.net/files/EST97390_1.pdf 

 

Νέο Πρόγραμμα Δράσης της Ε.Ε.  

για το Περιβάλλον 

 

Στις 24 Οκτωβρίου τ.ε., η ολομέλεια του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ενέκρινε το 7ο 

Πρόγραμμα Δράσης της Ε.Ε. για το Περιβάλλον 

που αποσκοπεί στη διαμόρφωση μιας κοινής ευ- 
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ρωπαϊκής προσέγγισης για την αντιμετώπιση 

των  περιβαλλοντικών προκλήσεων, μέχρι το 

2020. Το πρόγραμμα προσδιορίζει 9 θεματικές 

προτεραιότητες και προτείνει μια σειρά μέτρων 

που αποβλέπουν στη βιώσιμη διαχείριση και 

προστασία των φυσικών πόρων, στη μετάβαση 

σε μία αποτελεσματική οικονομία με χαμηλή 

εκπομπή CO2, καθώς και στην προστασία της 

δημόσιας υγείας και της ποιότητας ζωής των 

πολιτών. 

Πληροφορίες: 

http://ec.europa.eu/environment/newprg/pdf/7EAP

_Proposal/el.pdf 

 

Απουσία Εδαφικής Διάστασης στη 

Στρατηγική ΕΕ2020 

 

Σύμφωνα με τα στοιχεία της πρόσφατης έκθεσης 

παρακολούθησης της Επιτροπής των 

Περιφερειών για τη Στρατηγική ΕΕ2020, η 

τελευταία δεν φαίνεται να λαμβάνει  υπόψη  της 

τις εδαφικές διαφορές μεταξύ των ευρωπαϊκών 

περιφερειών.  

Όπως κατέδειξαν τα πλέον πρόσφατα 

διαθέσιμα στατιστικά στοιχεία, η οικονομική 

κρίση επηρέασε με άνισο τρόπο τις περιφέρειες 

της ΕΕ, αυξάνοντας τις υπάρχουσες ανισότητες. 
 

Σε γενικές γραμμές, όπως επισημαίνεται στην 

τελευταία έκθεση για τη συνοχή της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής, η κρίση έχει αντιστρέψει τη 

διαδικασία σύγκλισης των περιφερειακών κατά 

κεφαλήν ΑΕγχΠ εντός της ΕΕ, έχει διευρύνει τις 

ανισότητες μεταξύ των περιφερειών στον τομέα 

της ανεργίας και έχει καταστήσει, για πολλές 

περιφέρειες, ακόμη μεγαλύτερη πρόκληση την 

επίτευξη προόδου ως προς τους στόχους της 

στρατηγικής «Ευρώπη 2020». 

Περισσότερα από τρία χρόνια από την έναρξή 

της, η στρατηγική «Ευρώπη 2020» δεν φαίνεται να 

έχει ακόμη λάβει υπόψη της τις εδαφικές αυτές 

διαφορές. Η έλλειψη αυτού που η Επιτροπή των 

Περιφερειών ορίζει ως «εδαφική διάσταση» της 

στρατηγικής «Ευρώπη 2020» είναι εμφανής τόσο 

στο επίπεδο της ΕΕ όσο και στα επίπεδα των κρα- 

τών μελών, γεγονός που περιπλέκει τις 

προσπάθειες που καταβάλλουν διάφορες 

περιφέρειες και πόλεις για την επίτευξη των 

στόχων της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» –με τη 

συμβολή των Διαρθρωτικών Ταμείων, καταρτίζον- 
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Νέο Πρόγραμμα για την Απασχόληση και 

την Κοινωνική Καινοτομία (EaSI) 

 

Το πρόγραμμα EaSI  έχει ως στόχο να 

υποστηρίξει τα κράτη-μέλη στην κατάρτιση 

κοινωνικών πολιτικών και στην υλοποίηση των 

μεταρρυθμίσεων, που είναι αναγκαίες στην αγο- 

ρά εργασίας, προκειμένου να ανταποκριθούν 

στις νέες προκλήσεις, όπως η υψηλή ανεργία, η 

δημογραφική γήρανση, η φτώχεια και ο 

κοινωνικός αποκλεισμός. Το πρόγραμμα θα τεθεί 

σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2014 και θα 

προικοδοτηθεί με 815 εκατ. ευρώ για τη χρονική 

περίοδο 2014-20, προκειμένου να ενισχύσει 

δράσεις που θα αφορούν στην κοινωνική 

καινοτομία και στην εφαρμογή πειραματικών 

κοινωνικών πολιτικών (61%), στην ενθάρρυνση 

της επαγγελματικής κινητικότητας των νέων 18-

30 ετών (18%), καθώς και στη διευκόλυνση της 

πρόσβασης των ανέργων σε μικρο-

χρηματοδότησεις (21%). 

 

Οι εθνικές, περιφερειακές και τοπικές αρχές 

στην ΕΕ θα λαμβάνουν:  

 οδηγίες και κατάρτιση για την 

αποτελεσματική εφαρμογή της 

νομοθεσίας της ΕΕ˙ 

 στήριξη για την αποτελεσματική 

αναμόρφωση της κοινωνικής πολιτικής 

και της πολιτικής για την απασχόληση˙ 

 αξιόπιστα στοιχεία και στατιστικές σε 

επίπεδο ΕΕ˙ 

 ενημέρωση για βέλτιστες πρακτικές και 

χρηματοδοτική στήριξη για την 

αναμόρφωση της αγοράς εργασίας και 

των συστημάτων κοινωνικής πρόνοιας.  

Πληροφορίες: 

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&cat

Id=89&newsId=1093 
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τας σε ορισμένες περιπτώσεις, πλήρεις 

«περιφερειακές στρατηγικές "Ευρώπη 2020"». Η 

έλλειψη εδαφικής διάστασης είναι, επίσης, 

εμφανής στη διακυβέρνηση της στρατηγικής 

«Ευρώπη 2020» και στο σύνολο του Ευρωπαϊκού 

Εξαμήνου, δηλ. στη διαδικασία μέσω της οποίας 

επιδιώκεται ο συντονισμός των οικονομικών 

πολιτικών των κρατών μελών σύμφωνα με 

κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ για τις 

διαρθρωτικές και δημοσιονομικές πολιτικές. Στο 

επίπεδο των επιμέρους κρατών μελών, 27 από 

τα 28 Εθνικά Προγράμματα Μεταρρυθμίσεων 

(ΕΠΜ) για το 2013 αναγνωρίζουν το ρόλο των 

τοπικών και των περιφερειακών αρχών, 

περισσότερο όμως ως συμβολή στην υλοποίηση 

της στρατηγικής παρά στο σχεδιασμό και στην 

παρακολούθηση των πολιτικών με τις οποίες 

επιδιώκεται η επίτευξη των σκοπών και των 

στόχων της στρατηγικής «Ευρώπη 2020». Οι 

συμφωνίες εταιρικής σχέσης (ΣΕΣ), που σήμερα 

αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης 

μεταξύ των κρατών μελών και της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής, συνιστούν μιαν άλλη ανάλογη δοκιμή 

για τη διακυβέρνηση της στρατηγικής «Ευρώπη 

2020». Για να μπορέσει η στρατηγική «Ευρώπη 

2020» να φέρει τα αναμενόμενα αποτελέσματα 

έως το 2020, είναι σημαντικό η τρέχουσα, 

αφηρημένου χαρακτήρα, προσέγγιση από τη 

βάση να αντικατασταθεί με μια πολυεπίπεδη 

διακυβέρνηση που να αξιοποιεί τον ρόλο και την 

πιθανή συμβολή των πόλεων και των 

περιφερειών της ΕΕ. 

Πληροφορίες: 

https://portal.cor.europa.eu/europe2020/news/Pa

ges/4th-CoR-Monitoring-Report.aspx 

 

 

 

 

https://portal.cor.europa.eu/europe2020/
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Εν κινήσει «φόρτιση» Ηλεκτρικού 

Λεωφορείου 

 

Η Μάλαγα διαχειρίζεται πιλοτικό πρόγραμμα 

φόρτισης ηλεκτρικών λεωφορείων που 

βρίσκονται σε κίνηση μέσω ασύρματων 

επαγωγικών συστημάτων φόρτισης. Η ισπανική 

πόλη θα γίνει η πρώτη τοπική αρχή παγκοσμίως 

που χρησιμοποιεί αυτό το σύστημα φόρτισης, 

επιτρέποντας τα οχήματα να τηρούν με ακρίβεια 

τα δρομολόγιά τους, να μειώνουν το χρόνο 

φόρτισής τους, να απεξαρτητοποιούνται από 

την ανάγκη για μεγάλες μπαταρίες, μειώνοντας 

 

 
 

έτσι τη σχετική δαπάνη. Το έργο με τίτλο 

‘Victoria Project’ θα λειτουργήσει για 21 μήνες με 

προϋπολογισμό ύψους 3,7 εκατ. ευρώ. Δύο 

μικρο-μεσαίες επιχειρήσεις,  τρεις τοπικοί 

ερευνητικοί οργανισμοί και η εταιρεία Endesa 

που αναπτύσσει τεχνολογία ηλεκτρικής 

φόρτωσης συνιστούν τη σύμπραξη που 

υποστηρίζει το έργο. 

 

Πληροφορίες: 

http://www.energetica21.com/noticia/se-presenta-

en-mlaga-un-sistema-para-cargar-un-autobs-

elctrico-en-movimiento-y-sin-cables 
 

Η πρώτη Οικολογική Γειτονιά της 

Ευρώπης 

Με τη χρήση ενός έξυπνου συστήματος θέρμανσης, 

ψύξης και ανανεώσιμης ενέργειας, το διαμέρισμα 

Västra Hamnen στο Μάλμοε της  Σουηδίας  (γνωστή 

 

και ως ‘Πόλη του Αύριο’) αποτελεί την πρώτη 

ευρωπαϊκή γειτονιά που παρουσιάζει μηδενικές 

εκπομπές του διοξειδίου του άνθρακα. Η περιοχή 

χρησιμοποιεί ένα υδροφόρο σύστημα 

αποθήκευσης θερμικής ενέργειας για την 

αποθήκευση νερού που συλλέγει κατά τη διάρκεια 

του καλοκαιριού 70 μέτρα (230 πόδια) υπόγεια και 

το αντλεί με την αιολική ενέργεια για τη θέρμανση 

των σπιτιών κατά τη διάρκεια του χειμώνα. Το 

παγωμένο νερό στη συνέχεια επαναχρησιμο-

ποιείται για την ψύξη των κτιρίων το καλοκαίρι 

Πληροφορίες: 

http://www.energy-cities.eu/Europe-s-first-carbon-

neutral?pmv_nid=2 

Η Στρατηγική της Έξυπνης Εξειδίκευσης 

οδηγός για τις Ευρωπαϊκές Περιφέρειες 

Κατά τη διάρκεια της διάσκεψης «Οι περιφέρειες 

ως κινητήριες δυνάμεις για μια νέα ανάπτυξη 

μέσα από την έξυπνη εξειδίκευση» που 

πραγματοποιήθηκε πρόσφατα στις Βρυξέλλες, οι 

ευρωπαϊκές περιφέρειες κλήθηκαν να 

προσδιορίσουν τα κύρια στοιχεία στα οποία 

υπερτερούν και να διοχετεύσουν πόρους σε αυτά 

με σκοπό να ενισχύσουν το ανταγωνιστικό τους 

πλεονέκτημα. Στην πολύ σημαντική αυτή 

εκδήλωση, η οποία διοργανώθηκε από τη Γενική 

Διεύθυνση Περιφερειακής και Πολεοδομικής 

Πολιτικής της Επιτροπής και την Περιφέρεια της 

Φλάνδρας, εξετάστηκε  η  πορεία  των  λεγόμενων  
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στρατηγικών «έξυπνης εξειδίκευσης» σε όλες τις 

χώρες και τις περιφέρειες της Ευρώπης. Οι 

στρατηγικές αυτές αποτελούν κεντρικό στοιχείο 

της νέας πολιτικής για τη συνοχή της ΕΕ, καθώς 

και προϋπόθεση για τη χρήση των επενδύσεων 

στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ταμείου 

Περιφερειακής Ανάπτυξης. Μάλιστα ο αρμόδιος 

Επίτροπος, κ. Johannes Hahn τόνισε ότι ο 

προσδιορισμός, η αξιοποίηση και η 

εκμετάλλευση των πλεονεκτημάτων κάθε 

περιφέρειας είναι στοιχεία απαραίτητα για την 

επίτευξη εξυπνότερων και κατάλληλα 

στοχευμένων επενδύσεων που θα αποφέρουν 

μεγαλύτερη προστιθέμενη αξία και θα αυξήσουν 

τον αντίκτυπό τους. Έτσι θα έχουμε τη 

δυνατότητα να επιτύχουμε περισσότερα με 

λιγότερα και να ενεργοποιήσουμε το δυναμικό 

καινοτομίας κάθε περιφέρειας της Ευρώπης. Οι 

στρατηγικές έξυπνης εξειδίκευσης θα πρέπει να 

αναπτύσσονται παράλληλα με τον ιδιωτικό 

τομέα, τους ερευνητές και την κοινότητα της 

καινοτομίας. Μόνον τότε θα μπορέσουμε να 

ανταποκριθούμε στις ανάγκες της πραγματικής 

οικονομίας, των επιχειρήσεων, αλλά και των 

ατόμων. Οι υπάρχουσες στρατηγικές, όπως η 

επικέντρωση στη γαλάζια ανάπτυξη στα 

Κανάρια Νησιά, η στρατηγική καινοτομίας για 

την υγειονομική περίθαλψη στη Φλάνδρα ή ο 

εκσυγχρονισμός της ιταλικής βιομηχανίας 

υποδημάτων στην περιφέρεια Μάρκε (Marche) 

της Ιταλίας, είναι παραδείγματα περιφερειών 

που πέτυχαν, χάρη στη συνεργασία με τους 

ενδιαφερόμενους φορείς, να προαγάγουν τους 

κοινούς στόχους για την ανάπτυξη και την 

καινοτομία. 

Η συζήτηση έρχεται σε μια κρίσιμη στιγμή, μετά 

τη ψήφιση από το ΕΚ των προτάσεων για τη νέα 

πολιτική συνοχής 2014-2020 (βλ.ανωτέρω). 
 

Βασικό στοιχείο της νέας πολιτικής είναι η 

εισαγωγή προϋποθέσεων οι οποίες θα πρέπει να 

πληρούνται πριν από τη χορήγηση των 

κεφαλαίων. Μία από αυτές είναι η ανάπτυξη μιας 

σαφούς και προσεκτικά σχεδιασμένης 

στρατηγικής «έξυπνης εξειδίκευσης» για την 

έρευνα και την καινοτομία. Η στρατηγική αυτή θα 

πρέπει να καθορίζει τον τρόπο με τον οποίο 

χρησιμοποιούνται οι επενδύσεις κατά τα επόμενα 

7 έτη και να εξασφαλίζει την επίτευξη 

ξεκάθαρων στόχων επιτόπου. Η Επιτροπή 

υπογραμμίζει επίσης ότι η χρηματοδότηση της 

πολιτικής για τη συνοχή και η χρηματοδότηση της 

έρευνας από την ΕΕ αλληλοσυμπληρώνονται για 

την ενίσχυση της καινοτομίας στις περιφέρειες. 

Το νέο πρόγραμμα για την έρευνα και την 

καινοτομία «Ορίζοντας 2020» θα στηρίξει την 

αδελφοποίηση αναδυόμενων και προηγμένων 

ιδρυμάτων, την ομαδική συνεργασία για τη 

σύσταση κέντρων αριστείας, τις ανταλλαγές 

προσωπικού και τις συμβουλές και τη συνδρομή 

εμπειρογνωμόνων, καθώς και νέες «έδρες ΕΧΕ» με 

σκοπό την προσέλκυση κορυφαίων επιστημόνων. 

Η υποχρέωση για τη χάραξη μιας στρατηγικής 

έξυπνης εξειδίκευσης ανακοινώθηκε το 2010 στο 

πλαίσιο της εμβληματικής πρωτοβουλίας «Ένωση 

καινοτομίας» του προγράμματος δράσης «Ευρώπη 

2020». Το 2011 η Επιτροπή δημιούργησε την 

 

πλατφόρμα έξυπνης εξειδίκευσης για να στηρίξει 

τα κράτη μέλη και τις περιφέρειες που 

αναπτύσσουν τη δική τους στρατηγική έξυπνης 

εξειδίκευσης (RIS3). Σήμερα περιλαμβάνει 140 

εγγεγραμμένες περιφέρειες από 13 κράτη μέλη.  

 

Πληροφορίες: 
http://en.vleva.eu/smartspecialisation 
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http://s3platform.jrc.ec.europa.eu/home
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Διεθνή Θέματα  

 

Πόλεις με Παγκόσμιες Φιλοδοξίες 
 

Το ίδρυμα Brookings και η δεξαμενή γνώσης 

Centre for London δημοσίευσαν πρόσφατα 

μια 58σέλιδη έκθεση για τα χαρακτηριστικά 

που διαθέτουν εκείνες οι πόλεις που 

αντιλαμβάνονται ότι σε έναν κόσμο που οι 

τεχνολογίες τον κάνουν να φαντάζει 

μικρότερος, εκείνες θα πρέπει να 

ανταγωνιστούν σε παγκόσμιο επίπεδο.   Η 

έκθεση ορίζει την έννοια της παγκόσμιας 

ευρυμάθειας ως «το επίπεδο κατανόησης, 

ικανότητας, πρακτικής και προσέγγισης που 

μια μητροπολιτική περιοχή επιδεικνύει σε 

μια αυξανόμενα αλληλοσυνδεόμενη 

παγκόσμια οικονομία» και θέτει τρεις 

προϋποθέσεις για την κατάκτησή της: 

Πρώτον, η πόλη θα πρέπει να είναι ενήμερη 

για το τί  συμβαίνει  παγκοσμίως.  Δεύτερον, 

 

 

θα πρέπει να γίνει περισσότερο παγκόσμια, 

ασπαζόμενη την πολυμορφία, το παγκόσμιο 

εμπόριο και τον τουρισμό. Τρίτον, θα πρέπει να 

χαρακτηρίζεται από μια κουλτούρα όπου 

επιχειρήσεις, πολίτες και κυβέρνηση συμβάλουν 

από κοινού για να συμμετέχει η πόλη στον 

παγκόσμιο ανταγωνισμό.  

Πληροφορίες: 

http://centreforlondon.org/wp-

content/uploads/2013/10/The-Ten-Traits-of-

Globally-Fluent-Metro-Areas.pdf 

 

Η Ανταγωνιστικότητα των Πόλεων 
 

Στο πλαίσιο του προγράμματος των Ηνωμένων 

Εθνών για τους Ανθρώπινους Οικισμούς (UN-

HABITAT) εκδόθηκε πρόσφατα οδηγός με θέμα την 

ανταγωνιστικότητα των σύγχρονων πόλεων. 

 

 

Οι στρατηγικές, η αξιολόγηση της αστικής 

ανταγωνιστικότητας, οι καλές πρακτικές αλλά και 

οι προκλήσεις, κυρίως για τα αστικά κέντρα 

αναπτυσσόμενων χωρών (Αφρική, Λατινική Αμερική, 

Ασία) είναι μερικά από τα θέματα που καλύπτει το 

εν λόγω εγχειρίδιο.  

Πληροφορίες: 

http://www.unhabitat.org/pmss/listItemDetails.aspx?p
ublicationID=3514 
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 Συνδεσιμότητα: μεταφορές, διευκόλυνση 

εμπορίου, διασύνδεση με διευρωπαϊκά 

δίκτυα μεταφορών, συνδυασμένες μετα-

φορές κλπ.  

 Διατήρηση, προστασία και βελτίωση του 

περιβάλλοντος: προστασία βιοποικιλό-

τητας, καλύτερη διαχείριση αποβλήτων 

για παράκτιες περιφέρειες  κλπ.  

 Αύξηση της ελκυστικότητας της 

Περιφέρειας: τουρισμός, παράκτιος και 

εσωτερικός τουρισμός καθ' όλη τη 

διάρκεια του έτους, τουρισμός 

κρουαζιέρας, πολιτιστικής κληρονομιάς, 

τουρισμός υγείας κλπ. 

Προθεσμία: 13 Δεκεμβρίου  

Πληροφορίες: 

http://ec.europa.eu/regional_policy/consultation/e

usair/index_en.cfm 

 

Μείωση ποσότητας θαλάσσιων 

απορριμμάτων 

Σκοπός αυτής της διαβούλευσης είναι να 

κατανοήσει τις απόψεις των ενδιαφερόμενων σε 

μια σειρά δράσεων και πολιτικών που θα 

μπορούσαν να αναληφθούν έτσι ώστε να 

αντιμετωπισθεί το πρόβλημα των θαλάσσιων 

απορριμμάτων. Στη διαβούλευση αυτή 

καλούνται να συνεισφέρουν πρωταρχικά 

αντιπρόσωποι διαχείρισης απορριμμάτων, 

ανακύκλωσης πλαστικών του αλιευτικού και του 

ναυτιλιακού τομέα, καθώς επίσης και 

καταναλωτές, ΜΚΟ και αρχές με τομέα ευθύνης 

τους τη διαχείριση-αντιμετώπιση των 

θαλάσσιων απορριμμάτων. Τα αποτελέσματα 

αυτής της διαβούλευσης θα χρησιμοποιηθούν 

σαν βάση για τη μείωση των θαλάσσιων 

απορριμμάτων, σε ολόκληρη την Eυρωπαϊκή 

Ένωση. 

 

Προθεσμία: 18 Δεκεμβρίου  

Πληροφορίες: 

http://ec.europa.eu/environment/consultations/m
arine_litter_en.htm 

Διαβουλεύσεις  
 

 

 

Μακροπεριφερειακή Στρατηγική 

Αδριατικής-Ιονίου 

 

Σκοπός της ευρωπαϊκής στρατηγικής για τη 

Μακροπεριφέρεια Ιονίου – Αδριατικής είναι η 

προώθηση της βιώσιμης οικονομικής και 

κοινωνικής ευημερίας, η ανάπτυξη και η 

δημιουργία θέσεων εργασίας μέσα από τη 

βελτίωση της ελκυστικότητας, της 

ανταγωνιστικότητας και της διασύνδεσης, 

προστατεύοντας ταυτόχρονα το περιβάλλον, 

διατηρώντας υγιή και ισορροπημένα παράκτια 

οικοσυστήματα. Η δημόσια διαβούλευση 

αποσκοπεί στην προσέγγιση σχετικών 

ενδιαφερόμενων μερών ώστε να συλλεχθούν 

απόψεις με σκοπό η προαναφερόμενη 

στρατηγική να ξεκινήσει, πατώντας πάνω σε 

ρεαλιστικές βάσεις, ανταποκρινόμενη στις 

πραγματικές ανάγκες των κατοίκων της 

Μακροπεριφέρειας. 

 Οι τομείς / πυλώνες της στρατηγικής για 

την Μακροπεριφέρεια είναι οι εξής: 

Καινοτόμος θαλάσσια και παράκτια 

ανάπτυξη: αλιεία, ιχθυοκαλλιέργεια, 

γαλάζια ενέργεια, ορυκτοί πόροι κλπ. 
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Σεμινάρια Κατάρτισης  

Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο 

Δημόσιας Διοίκησης (EIPA) 
 

 
 

Public Sector Budgeting: Introduction and Advanced 

Modules 

Ημερομηνία: 2-4 Δεκεμβρίου  

Τόπος: Μάαστριχτ 

Πληροφορίες:  

http://seminars.eipa.eu/en/order_activity/one/&tid=5315 

 

The New Regulations for Financial Management and 

Audit of EU Structural Funds - Comparing 2014-

2020 with 2007-2013 

Ημερομηνία: 3-4 Δεκεμβρίου  

Τόπος: Μάαστριχτ 

Πληροφορίες:  

http://seminars.eipa.eu/en/order_activity/one/&tid=5302 

 

Understanding the EU Budget: Less of the Same 

Until 2020? 

Ημερομηνία: 5-6 Δεκεμβρίου  

Τόπος: Μάαστριχτ 

Πληροφορίες:  

http://seminars.eipa.eu/en/order_activity/one/&tid=5169 

 

 

Evaluation and Monitoring of the European 

Agricultural Fund for Rural Development and the 

European Maritime and Fisheries Fund 

Ημερομηνία: 10-11 Δεκεμβρίου  

Τόπος: Μάαστριχτ 

Πληροφορίες:  
http://seminars.eipa.eu/en/order_activity/one/&tid=5337 

28      

12/2013       Τεύχος 42      

Managing Cutbacks in the National Public Services: 

What Priorities to Maintain Organisational Capacity? 

Ημερομηνία: 16-17 Δεκεμβρίου  

Τόπος: Μάαστριχτ 

Πληροφορίες:  

http://seminars.eipa.eu/en/order_activity/one/&tid=5188 

 

e-Government: The X-factor for Government 

Ημερομηνία: 16-17 Δεκεμβρίου  

Τόπος: Μάαστριχτ 

Πληροφορίες:  

http://seminars.eipa.eu/en/order_activity/one/&tid=5388 

 

Mastering Evaluation Skills: Strategies, Methods 

and Tools 

Ημερομηνία: 16-18 Δεκεμβρίου  

Τόπος: Μάαστριχτ 

Πληροφορίες:  

http://seminars.eipa.eu/en/order_activity/one/&tid=5393 
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Η Βιβλιοθήκη της Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης 

 

Regional Development in Rural Areas: 

Analytical Tools and Public Policies 

 

 
 

Σελ.110 

A. Torre & F. Wallet (επιμ.) 

Εκδ. Springer, υπό έκδοση (Απρίλιος 2014) 

 

Το εν λόγω έργο παρέχει αναλυτικά εργαλεία για 

τη διερεύνηση του ζητήματος της ανάπτυξης σε 

αγροτικές και περιαστικές περιοχές. Σκοπός του 

βιβλίου είναι να φωτίσει το δεσμό ανάμεσα σε 

θέματα περιφερειακής/εδαφικής ανάπτυξης και 

αγροτικής ανάπτυξης. Παράλληλα, παρουσιάζον-

ται σενάρια για τις μελλοντικές αγροτικές 

περιοχές με ιδιαίτερη έμφαση στο ευρωπαϊκό 

πλαίσιο.  
 

Περιφερειακή Επιστήμη και Πολιτική: 

Ελλάδα και Βαλκάνια 
 

 

Σελ.426 

Γ.Ν.Φώτης, Χ. Κοκκώσης (επιμ.) 

Εκδ. Γκοβόστης, 2010 

 

Το εν ανωτέρω έργο καλύπτει ένα μεγάλο εύρος 

της θεματολογίας της συγχρονης περιφερειακής 

επιστήμης αντικατοπτρίζοντας παράλληλα τη 

δραστηριότητα της ελληνικής επιστημονικής 

κοινότητας. Αναλύονται ζητήματα που αφορούν 

τη διαδικασία της οικονομικής και πολιτικής 

μετάβασης των Βαλκανικών Χωρών, ζητήματα 

Περιφερειακής Οικονομικής Ανάπτυξης και 

Πολιτικής της Ελλάδας σε σχέση με τα Βαλκάνια, 

ζητήματα Ανάπτυξης, Περιβάλλοντος και 

Τουρισμού σε αστικό και περιφερειακό επίπεδο. 

Επίσης, αναλύονται ζητήματα Χωρικής 

Ολοκλήρωσης και Διασυνοριακής Συνεργασίας 

στην περιοχή των Βαλκανίων, ζητήματα 

αναφορικά με την Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση, τις 

Περιφερειακές Ανισότητες και τις Πολιτικές 

Συνοχής, ζητήματα Χωρικής Ανάλυσης και 

Σχεδιασμού σε Αστικό και Περιφερειακό Επίπεδο 

και ζητήματα Επιχειρηματικότητας, Υποδομών και 

Τεχνολογικών Δικτύων. 
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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: Άννα Φαρούπου, Μ.Α., Ε.Σ.Δ.Δ., 

                   Νάγια Παπαλιάκου, D.E.A. 

Ε-mail: a.karvounis@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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