
                       

 

EDITORIAL 

Κατά την παρουσίαση των 

προτεραιοτήτων της Ελληνικής 

Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ, 

στην Ολομέλεια της Επιτροπής των 

Περιφερειών, ο Υπουργός Εσωτερικών 

κ. Ι. Μιχελάκης, αναφέρθηκε, με 

αφορμή τις σεισμικές δονήσεις στην 

Κεφαλονιά, στην προσπάθεια της 

ελληνικής κυβέρνησης να προσφύγει 

στο Ταμείο Αλληλεγγύης της ΕΕ για 

την εξασφάλιση κοινοτικών πόρων 

για την ανακούφιση των κατοίκων του 

πληγέντος νησιού. Το Ταμείο ιδρύθηκε 

το καλοκαίρι του 2002 και έκτοτε, έχει 

χρησιμοποιηθεί μόνον σε 56 

περιπτώσεις για την αντιμετώπιση 

φυσικών καταστροφών. Μέχρι σήμερα 

έχει παρασχεθεί βοήθεια πάνω από 

3.5 δισ. ευρώ σε 23 διαφορετικές 

ευρωπαϊκές χώρες. Υπενθυμίζεται ότι 

το Ταμείο χορηγεί οικονομική βοήθεια 

αν οι συνολικές ζημίες που προκ-

λήθηκαν από την καταστροφή 

ξεπερνούν τα 3 δισ. ευρώ ή το 0,6% 

του ΑΕΕ της πληγείσας χώρας. Κατ΄ 

εξαίρεση και εφόσον πληρούνται 

συγκεκριμένες αυστηρές προϋπο-

θέσεις, το Ταμείο μπορεί να παρέμβει 

και σε περίπτωση έκτακτης κα-

ταστροφής (όπως της Κεφαλονιάς). 

Μέχρι σήμερα έχουν εγκριθεί λιγότερο 

από το 1/3 των αιτήσεων. Ωστόσο, 

δεδομένου ότι οι φυσικές καταστρο-

φές δοκιμάζουν όλο και περισσότερο 

την ευρωπαϊκή ήπειρο τα τελευταία 

χρόνια, εν όψει της αναθεώρησης του 

Κανονισμού αριθ.2012/2002, κρίνεται 

αναγκαίο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να 

εξετάσει την ενίσχυση της αποτελεσ-

ματικότητας του εν λόγω εργαλείου. 
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Το πρόγραμμα κυρίως υλοποιείται σε δύο σκέλη: 

 Σκέλος 1: Ευρωπαϊκή μνήμη: Αύξηση της 

ευαισθητοποίησης σχετικά με τη μνήμη, την 

κοινή ιστορία, καθώς και τις αξίες και το 

στόχο της Ένωσης. 

 Σκέλος 2: Συμμετοχή στις δημοκρατικές 

διαδικασίες και στα κοινά: Ενθάρρυνση της 

συμμετοχής των πολιτών στις δημοκρατικές 

διαδικασίες και στα κοινά σε ενωσιακό 

επίπεδο.  

Τα μέτρα σε αυτό το σκέλος είναι τα εξής: 

 Αδελφοποίηση Πόλεων. 

 Δίκτυα Πόλεων. 

 Έργα της κοινωνίας των πολιτών 

 

(α) Σκέλος 1: Ευρωπαϊκή Μνήμη 

Τα επιδοτούμενα έργα αντανακλούν τις αιτίες της 

ανάδυσης των ολοκληρωτικών καθεστώτων στη 

σύγχρονη ευρωπαϊκή ιστορία (ναζισμός, φασισμός, 

σταλινισμός και ολοκληρωτικά κομμουνιστικά 

καθεστώτα). Επίσης, στο πλαίσιο αυτού του 

σκέλους, θα επιδοτηθούν έργα που αφορούν 

σημαντικές στιγμές της πρόσφατης ευρωπαϊκής 

ιστορίας, οι οποίες υπογραμμίζουν και 

ενθαρρύνουν την ανοχή, την αμοιβαία κατανόηση, 

το διαπολιτισμικό διάλογο και τη συμφιλίωση. Τα 

έργα υλοποιούνται από διάφορους τύπους 

οργανισμών (τοπικές αρχές, ΜΚΟ, ερευνητικά 

ιδρύματα κ.α.), αναπτύσσοντας διάφορους τύπους 

δράσεων (ερευνητικές, άτυπες μορφές 

εκπαίδευσης, δημόσιες συζητήσεις, εκθέσεις κ.α.) 

και εμπλέκοντας πολίτες από διαφορετικές 

ομάδες-στόχους. Το σύνολο των έργων θα πρέπει 

να υλοποιούνται σε διεθνικό επίπεδο (δημιουργία 

και λειτουργία διεθνικών συμπράξεων και δικτύων)  

 

  
 

Ευρωπαϊκά και Διεθνή 

Προγράμματα 

και Πρωτοβουλίες 
 

Προσκλήσεις-Προθεσμίες 

 

1. Ευρώπη για τους Πολίτες, 2014-2020 

 

Στο πλαίσιο του γενικού στόχου της στενότερης 

επαφής της Ένωσης με τους πολίτες, το νέο 

πρόγραμμα Ευρώπη για τους Πολίτες, 2014-

2020 αποβλέπει στο να βοηθήσει τους πολίτες 

να κατανοήσουν την Ένωση, την ιστορία και την 

πολυμορφία της και να προωθήσει την 

ευρωπαϊκή ιθαγένεια και να βελτιώσει τις 

συνθήκες για τη συμμετοχή των πολιτών στις 

δημοκρατικές διαδικασίες και στα κοινά, σε 

επίπεδο Ένωσης. Ειδικότερα, το πρόγραμμα 

προάγει (α) την ενίσχυση της ευαισθητοποίησης 

σχετικά με τη μνήμη, την κοινή ιστορία και τις 

αξίες, καθώς και τον σκοπό της Ένωσης, δηλαδή 

την προώθηση της ειρήνης, των αξιών της και 

της ευημερίας των λαών της μέσα από την 

τόνωση του διαλόγου, του προβληματισμού και 

της ανάπτυξης δικτύων και (β) την ενθάρρυνση 

της συμμετοχής των πολιτών στις δημοκρατικές 

διαδικασίες και στα κοινά σε ενωσιακό επίπεδο, 

με υποβοήθηση των πολιτών να κατανοήσουν τη 

διαδικασία χάραξης πολιτικής της Ένωσης και 

με την προώθηση ευκαιριών για κοινωνική και 

διαπολιτισμική δράση και εθελοντισμό σε 

επίπεδο Ένωσης. 
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με ξεκάθαρη ευρωπαϊκή διάσταση. Οι επιλέξιμοι 

φορείς και εταίροι των έργων: δημόσιες 

τοπικές/περιφερειακές αρχές, ΜΚΟ με νομική 

προσωπικότητα αναγνωρισμένη σε επιλέξιμη 

χώρα. 

Μέγιστη επιδότηση: 100.000€. 

Μέγιστη διάρκεια δράσεων: 18 μήνες. 

 

(β) Σκέλος 2: Δημοκρατική συμμετοχή: 

1. Αδελφοποιήσεις Πόλεων: θα επιδοτηθούν 

έργα αδελφοποιημένων πόλεων που αφορούν 

στόχους του προγράμματος. Προτεραιότητα θα 

δοθεί σε εκείνα που καλύπτουν τις ετήσιες 

προτεραιότητες του συγκεκριμένου μέτρου. 

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν πόλεις/δήμοι ή 

επιτροπές αδελφοποίησης ή άλλες ΜΚΟ με 

νομική προσωπικότητα που εκπροσωπούν 

τοπικές αρχές από τουλάχιστον 2 επιλέξιμες 

χώρες (εκ των οποίων η μία να είναι κράτος-

μέλος της ΕΕ). Το μέγιστο ποσό της επιδότησης 

ανέρχεται σε 25.000€, ενώ η διάρκεια του έργου 

δεν πρέπει να ξεπερνά τους 9 μήνες. 

2. Δίκτυα Πόλεων: δήμοι και ενώσεις που 

συνεργάζονται επί ενός κοινού θεματικού πεδίου 

πολιτικής μπορούν να μετεξελιχθούν σε δίκτυο 

πόλεων για να καταστήσουν τη συνεργασία του 

περισσότερο βιώσιμη. Τα δίκτυα πόλεων 

προσδοκάται να υλοποιήσουν δράσεις σε 

θεματικό πεδίο πολιτικής κοινού ενδιαφέροντος 

μεταξύ των εταίρων, στο πλαίσιο των στόχων 

και των ετήσιων προτεραιοτήτων του 

προγράμματος˙ να προσδιορίσουν ομάδες-

στόχους για τις οποίες υφίσταται συνάφεια με 

τα επιλεγόμενα θεματικά πεδία πολιτικής˙ και 

να αποτελέσουν τη βάση για μελλοντικές 

πρωτοβουλίες και δράσεις μεταξύ 

εμπλεκομένων πόλεων. 

 

πρωτοβουλίες και δράσεις μεταξύ 

εμπλεκομένων πόλεων. Δικαίωμα συμμετοχής 

έχουν πόλεις/δήμοι ή επιτροπές αδελφο-

ποίησης, περιφερειακές αρχές που έχουν την 

έδρα τους σε κάποια επιλέξιμη χώρα. Ένα έργο 

προϋποθέτει τη συμμετοχή δήμων/ 

περιφερειών/οργανώσεων από τουλάχιστον 4 

χώρες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα, εκ των 

οποίων η μία να είναι από κράτος-μέλος της ΕΕ. 

Το μέγιστο ποσό επιδότησης ανέρχεται σε 

150.000€, ενώ η μέγιστη διάρκεια του έργου 

φθάνει τα 2 έτη. 

3. Σχέδια Κοινωνίας Πολιτών: αυτό το μέτρο 

υποστηρίζει έργα διεθνικών συμπράξεων και 

δικτύων, εμπλέκοντας πολίτες σε δράσεις που 

αφορούν κοινοτικές πολιτικές με σκοπό να δοθεί 

η ευκαιρία συμμετοχής στη διαδικασία λήψης 

αποφάσεων σε κοινοτικό επίπεδο σε πεδία 

πολιτικής, σχετιζόμενα με τους στόχους του 

προγράμματος. Ένα τέτοιο έργο θα πρέπει να 

περιλαμβάνει τουλάχιστον 2 από τους εξής 3 

τύπους δράσεων: προώθηση της κοινωνικής 

συμμετοχής και αλληλεγγής˙ συλλογή 

απόψεων˙ και εθελοντισμός. Οι συμμετέχοντες 

θα πρέπει να είναι ΜΚΟ με νομική 

προσωπικότητα από τουλάχιστον 3 επιλέξιμες 

χώρες. Το μέγιστο ποσό επιδότησης ανέρχεται 

σε 150.000€, ενώ η μέγιστη διάρκεια του έργου 

δεν ξεπερνά τους 18 μήνες. 

Προθεσμία: 1 Μαρτίου (αναμένεται παράταση) 

Πληροφορίες: 

Εθνικό Σημείο Επαφής 

Υπουργείο Εσωτερικών 

Δ/νση Οικονομικής και Αναπτυξιακής Πολιτικής 

Τοπικής Αυτοδιοίκησης 

(Υπόψιν κκ. Α. Καρβούνη & Α. Φαρούπου) 

Τηλ:2103744710, 2103744721 

Ε-mail: efc@ypes.gr 

Ιστοσελίδα: http://efc.ypes.gr/?page_id=30 
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2. Δημιουργική Ευρώπη, 2014-2020 

 

Το πρόγραμμα «Δημιουργική Ευρώπη» είναι ένα 

νέο πρόγραμμα της ΕΕ που θα υποστηρίζει τον 

ευρωπαϊκό κινηματογράφο, καθώς και τον 

πολιτιστικό και τον δημιουργικό τομέα, 

παρέχοντάς τους τη δυνατότητα να αυξήσουν τη 

συμβολή τους στην απασχόληση και την 

ανάπτυξη. Με προϋπολογισμό ύψους 1,46 δισ. 

ευρώ για την περίοδο 2014-2020, θα 

υποστηρίξει δεκάδες χιλιάδες καλλιτέχνες και 

επαγγελματίες του πολιτιστικού και του 

οπτικοακουστικού τομέα, καθώς και οργανώσεις 

που δραστηριοποιούνται στις τέχνες του 

θεάματος, στις καλές τέχνες, στις εκδόσεις, στις 

ταινίες, στην τηλεόραση, στη μουσική, σε 

διατομεακές τέχνες, στον τομέα της 

πολιτιστικής κληρονομιάς και στη βιομηχανία 

των βιντεοπαιχνιδιών. 

Η τρέχουσα πρόσκληση καλύπτει τα ακόλουθα 

έργα του υποπρογράμματος «Πολιτισμός»: 

 Έργα ευρωπαϊκής συνεργασίας 

 

Οι κύριοι στόχοι της στήριξης διακρατικών 

έργων πολιτιστικής συνεργασίας είναι να 

στηριχθεί η ικανότητα του πολιτιστικού και 

δημιουργικού τομέα της Ευρώπης να 

λειτουργούν σε διακρατικό και διεθνές επίπεδο 

και να προωθηθεί η διακρατική κυκλοφορία των 

πολιτιστικών και δημιουργικών έργων καθώς και 

η διακρατική κινητικότητα των πολιτιστικών και 

δημιουργικών φορέων, ιδίως των καλλιτεχνών. 

Το μέγιστο ποσό της επιδότησης κυμαίνεται από 

200.000 ευρώ (για μικρής κλίμακας έργα) μέχρι 2 

εκατ. ευρώ (για μεγάλης κλίμακας έργα). 

 

 

 

 

 Ευρωπαϊκά Δίκτυα 

 

Το μέτρο αυτό προσφέρει ενέργειες 

επιχορήγησης για ευρωπαϊκά δίκτυα που 

δραστηριοποιούνται στον τομέα του 

πολιτιστικού και του δημιουργικού τομέα. 

Πρόκειται για διαρθρωμένες ομάδες 

οργανώσεων που  εκπροσωπούν τον πολιτιστικό 

και τον δημιουργικό τομέα, στόχος των οποίων 

είναι να ενισχύσουν την ικανότητα του 

πολιτιστικού και του δημιουργικού τομέα να 

λειτουργούν σε διακρατικό και διεθνές επίπεδο, 

καθώς και η προσαρμογή στις αλλαγές, με 

σκοπό την επίτευξη των γενικών στόχων για την 

προώθηση και την προαγωγή της πολιτισμικής 

και γλωσσικής πολυμορφίας, καθώς και για την 

ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας αυτών των 

τομέων, και μέσω της προώθησης της 

καινοτομίας. Οι ειδικές ετήσιες επιχορηγήσεις 

δεν θα υπερβαίνουν το ποσό των 250.000 ευρώ. 

 

 Ευρωπαϊκές πλατφόρμες 

 

Το μέτρο αυτό παρέχει υποστήριξη σε 

οργανισμούς του πολιτιστικού και του 

δημιουργικού τομέα, στόχος των οποίων είναι η 

προώθηση της ανάπτυξης νεοεμφανιζόμενων 

ταλέντων και η τόνωση της διακρατικής 

κινητικότητας των πολιτιστικών και 

δημιουργικών φορέων, καθώς και η συμβολή 

στην αύξηση της αναγνώρισης και της προβολής 

των καλλιτεχνών και των δημιουργών με ισχυρή 

προσήλωση όσον αφορά τον ευρωπαϊκό 

προγραμματισμό. 
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Οι ειδικές ετήσιες επιχορηγήσεις δεν θα 

υπερβαίνουν το ποσό των 500.000 ευρώ.  

Προθεσμίες: 

Έργα ευρωπαϊκής συνεργασίας: 5 Μαρτίου 

Ευρωπαϊκά δίκτυα: 19 Μαρτίου 

Ευρωπαϊκές πλατφόρμες: 19 Μαρτίου  

Πληροφορίες: 

Εθνικό Σημείο Επαφής 

Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού 

(Υπόψιν κκ. Ε. Καρανικόλα & Χρ. Καρανάσου) 

Τηλ: 210 32 30 323 

Ε-mail: ccp.greece@culture.gr 

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

europe_en 

 

3. Θεμελιώδη Δικαιώματα και Ιθαγένεια, 

2007-2013 

 

Στις 19 Απριλίου 2007, το Συμβούλιο υιοθέτησε 

απόφαση αριθ.2007/252/EC1 για τη θέσπιση 

του ειδικού προγράμματος «Θεμελιώδη 

Δικαιώματα και Ιθαγένεια», για την περίοδο 

2007-2013 στο πλαίσιο του γενικού 

προγράμματος «Θεμελιώδη Δικαιώματα και 

Δικαιοσύνη», με στόχο την ανάπτυξη μιας 

ευρωπαϊκής κοινωνίας που θα βασίζεται στο 

σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων, θα 

μάχεται ενάντια στο ρατσισμό, τη ξενοφοβία και 

τον αντισημιτισμό και θα προωθεί 

διαθρησκειακή και διαπολιτισμική κατανόηση 

και την ανοχή στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η 

παρούσα πρόσκληση υποβολής προτάσεων 

βασίζεται στο ετήσιο πρόγραμμα του 2013 για 

τα θεμελιώδη δικαιώματα και την ιθαγένεια και 

στοχεύει στη (συγ)χρηματοδότηση έργων 
διεθνικού χαρακτήρα με ευρωπαϊκή 
προστιθέμενη αξία σύμφωνα με τους στόχους 
και τις προτεραιότητες του Προγράμματος. 

 

διεθνικού χαρακτήρα με ευρωπαϊκή 

προστιθέμενη αξία σύμφωνα με τους στόχους 

και τις προτεραιότητες του Προγράμματος. 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα υποστηρίξει σχέδια 

που αφορούν τους ακόλουθους τομείς 

προτεραιότητας: 

(α) Θεμελιώδη Δικαιώματα 

 Ενημέρωση σχετικά με τις περιπτώσεις 

που εφαρμόζεται ο Χάρτης Θεμελιωδών 

Δικαιωμάτων της ΕΕ και σχετικά με το 

πού μπορούν να απευθυνθούν οι 

ενδιαφερόμενοι σε περίπτωση 

παραβίασης των θεμελιωδών 

δικαιωμάτων (CFR). 

 Προώθηση των Δικαιωμάτων του Παιδιού 

(ROC). 

 Καταπολέμηση του ρατσισμού, της 

ξενοφοβίας και του αντισημιτισμού 

(RXAS). 

 Καταπολέμηση της ομοφοβίας: Βελτίωση 

της κατανόησης και της ανοχής (HMPB). 

 Κατάρτιση και δικτύωση μεταξύ των 

νομικών επαγγελμάτων και 

επαγγελματιών (TRAI). 

(β) Ιθαγένεια 

 Ευαισθητοποίηση σχετικά με την 

ιθαγένεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 

των δικαιωμάτων που συνδέονται με 

αυτή και εντοπισμός των εμποδίων για 

την αποτελεσματική άσκησή τους (CITI). 

 Αύξηση της ευαισθητοποίησης και 

βελτίωση των γνώσεων σχετικά με τους 

κανόνες της ΕΕ περί ελεύθερης 

κυκλοφορίας, οδηγία 2004/38/ΕΚ (FREE). 
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  Διευκόλυνση της ανταλλαγής γνώσεων 

και της ανταλλαγής βέλτιστων 

πρακτικών σχετικά με την απόκτηση και 

την απώλεια της ιθαγένειας της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης (BPoC). 

 Θέματα ισότητας των φύλων σχετικά με 

τη συμμετοχή στις εκλογές του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (GEND). 

 Προστασία των δεδομένων και 

προστασία της ιδιωτικής ζωής (DATA). 

Οι αιτούντες θα πρέπει ευκρινώς να υποδείξουν 

στο έντυπο της αίτησης σε ποια από τις εξής 4 

κατηγορίες δραστηριοτήτων εστιάζεται το 

ενδιαφέρον των προτεινόμενων έργων τους, 

καίτοι οι προτάσεις μπορεί να περιλαμβάνουν 

και πρωτοβουλίες των υπολοίπων κατηγοριών: 

 Δράσεις ανάλυσης: Μελέτες, έρευνες κ.α. 

 Δράσεις κατάρτισης. 

 Αμοιβαία μάθηση, ανταλλαγή καλών 

πρακτικών, συνεργασία. 

 Δράσεις ευαισθητοποίησης, πληροφό-

ρησης και ενημέρωσης. 

Οι κοινοπραξίες θα πρέπει να αποτελούνται 

από τουλάχιστον δύο (2) επιλέξιμους 

οργανισμούς (μη κυβερνητικοί οργανισμοί, 

ιδρύματα και δημόσιοι ή ιδιωτικοί οργανισμοί, 

πανεπιστήμια, ερευνητικά ιδρύματα, εθνικές, 

περιφερειακές και τοπικές αρχές, και άλλοι μη 

κερδοσκοπικοί οργανισμοί) από δύο διαφορετικά 

κράτη μέλη της Ε.Ε. Η ζητούμενη κοινοτική 

χρηματοδότηση δεν μπορεί να είναι χαμηλότερη 

από 75.000 ευρώ.  

Προθεσμία: 12 Μαρτίου 

Πληροφορίες: 

http://ec.europa.eu/justice/newsroom/grants/just_201

3_frc_ag_en.htm 

 

4. Erasmus+, 2014-2020 

 

Το ευρωπαϊκό πρόγραμμα Erasmus+, το νέο 

πρόγραμμα της ΕΕ για την Εκπαίδευση, την 

Κατάρτιση, τη Νεολαία, και τον Αθλητισμό, 

στοχεύει στη βελτίωση των  δεξιοτήτων  και  της 

 

απασχολησιμότητας, καθώς και στον 

εκσυγχρονισμό των συστημάτων εκπαίδευσης, 

κατάρτισης και νεολαίας. Το πρόγραμμα θα 

διαρκέσει επτά έτη και ο προϋπολογισμός του 

θα ανέλθει σε 14,7 δισ. ευρώ, δηλαδή είναι 

αυξημένος κατά 40% σε σύγκριση με τα σημερινά 

επίπεδα δαπανών, αντανακλώντας τη δέσμευση 

της ΕΕ να επενδύσει στους τομείς αυτούς. Μέσω 

του Erasmus+ πάνω από 4 εκατομμύρια 

Ευρωπαίοι θα μπορέσουν να σπουδάσουν, να 

επιμορφωθούν, να αποκτήσουν επαγγελματική 

πείρα καθώς και να συμμετάσχουν σε δράσεις 

εθελοντισμού στο εξωτερικό. Επίσης, το 

πρόγραμμα θα χρηματοδοτήσει διακρατικές 

συμπράξεις μεταξύ ιδρυμάτων και οργανισμών 

στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης 

και της νεολαίας, ώστε να ενισχυθεί η 

συνεργασία και να γεφυρωθεί ο κόσμος της 

εκπαίδευσης με τον κόσμο της εργασίας, με 

απώτερο στόχο να καλυφθούν οι ελλείψεις 

δεξιοτήτων που αντιμετωπίζουμε στην Ευρώπη. 

Το Erasmus+ συνιστά τη συνένωση επτά ήδη 

υφιστάμενων προγραμμάτων της ΕΕ στους 

τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της 

νεολαίας, ενώ για πρώτη φορά, περιλαμβάνεται 

ο τομέας του αθλητισμού. Δεδομένου ότι 

αποτελεί ολοκληρωμένο πρόγραμμα, το 

Erasmus+ παρέχει περισσότερες δυνατότητες 

συνεργασίας στους τομείς της εκπαίδευσης, της 

κατάρτισης, της νεολαίας, και του αθλητισμού. 
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Το πρόγραμμα συμβάλλει στην επίτευξη: 

α) των στόχων της στρατηγικής «Ευρώπη 2020», 

συμπεριλαμβανομένου του πρωταρχικού στόχου 

στον τομέα της εκπαίδευσης˙  

β) των στόχων του στρατηγικού πλαισίου για 

την ευρωπαϊκή συνεργασία στην εκπαίδευση και 

την κατάρτιση («ΕΚ2020»), συμπεριλαμ-

βανομένων των αντίστοιχων κριτηρίων 

αναφοράς˙ 

γ) της βιώσιμης ανάπτυξης χωρών εταίρων στον 

τομέα της ανώτατης εκπαίδευσης˙  

δ) των συνολικών στόχων του ανανεωμένου 

πλαισίου ευρωπαϊκής συνεργασίας στον τομέα 

της νεολαίας (2010 -2018)˙  

ε) του στόχου της ανάπτυξης της ευρωπαϊκής 

διάστασης στον αθλητισμό, και ιδίως στον 

μαζικό αθλητισμό, σύμφωνα με το σχέδιο 

εργασίας της Ένωσης για τον αθλητισμό˙ και  

στ) της προαγωγής των ευρωπαϊκών αξιών 

σύμφωνα με το άρθρο 2 της Συνθήκης για την 

Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Η τρέχουσα πρόσκληση υποβολής προτάσεων 

καλύπτει, μεταξύ άλλων, τις ακόλουθες δράσεις 

του προγράμματος Erasmus+:  

 Βασική δράση 1 (ΒΔ1) — Μαθησιακή 

κινητικότητα των ατόμων:  

o Κινητικότητα των ατόμων στον 

τομέα της εκπαίδευσης, της 

κατάρτισης και της νεολαίας. 

o Εκδηλώσεις ευρωπαϊκής 

εθελοντικής υπηρεσίας μεγάλης 

κλίμακας. 

 

 

 Βασική δράση 2 (ΒΔ2) — Συνεργασία για 

την καινοτομία και την ανταλλαγή καλών 

πρακτικών:  

o Στρατηγικές συμπράξεις στον 

τομέα της εκπαίδευσης, της 

κατάρτισης και της νεολαίας. 

o Συμμαχίες γνώσης. 

o Συμμαχίες στον τομέα δεξιοτήτων.  

o Ανάπτυξη ικανοτήτων στον τομέα 

της νεολαίας.  

 Βασική δράση 3 (ΒΔ3) — Υποστήριξη 

μεταρρυθμίσεων πολιτικής:  

o Διαρθρωμένος διάλογος: 

Συνεδρίαση μεταξύ των νέων και 

των υπευθύνων για τη λήψη 

αποφάσεων στον τομέα της 

νεολαίας.  

 Αθλητισμός: 

o Συμπράξεις συνεργασίας στον 

τομέα του αθλητισμού. 

o Ευρωπαϊκές αθλητικές εκδηλώσεις 

μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. 

Ο συνολικός προϋπολογισμός που προβλέπεται 

για την παρούσα πρόσκληση υποβολής 

προτάσεων εκτιμάται σε 1 507,3 εκατομμύρια 

ευρώ.  

 Εκπαίδευση και κατάρτιση: 1.305,3 εκατ. 

ευρώ.  

 Νεολαία: 174,2 εκατ. ευρώ. 

 Αθλητισμός: 16,6 εκατ. ευρώ. 

Προθεσμίες: 

Δράσεις για Αθλητισμό: 14 Μαρτίου 

Κινητικότητα στον τομέα της εκπαίδευσης, της 

κατάρτισης και της νεολαίας: 17 Μαρτίου 

Πληροφορίες: 

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-

plus/index_el.htm 
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6. Διεθνές Βραβείο Ντουμπάι για 

Βέλτιστες Πρακτικές 
 

Το πρόγραμμα των Ηνωμένων Εθνών για τους 

Ανθρώπινους Οικισμούς (UN-HABITAT) και ο 

δήμος του Ντουμπάι προσφέρουν την ευκαιρία 

για διεθνή αναγνώριση μέσω  διεθνούς βραβείου 

για βέλτιστες πρακτικές που βελτιώνουν το 

βιώσιμο περιβάλλον. Κάθε 2 χρόνια 

αναγνωρίζονται βέλτιστες πρακτικές δημόσιων 

ή ιδιωτικών φορέων που αναδεικνύουν 

καινοτόμους τρόπους για την αντιμετώπιση 

κοινών κοινωνικών, οικονομικών και 

περιβαλλοντικών προβλημάτων.  

 

 

 
Επιλέξιμοι φορείς για το εν λόγω βραβείο είναι 

εθνικές, τοπικές και περιφερειακές αρχές, οι 

ενώσεις τους, ΜΚΟ, ερευνητικά και ακαδημαϊκά 

ιδρύματα, δημόσιοι και ιδιωτικοί οργανισμοί, 

ΜΜΕ και φυσικά πρόσωπα. 

 

Προθεσμία: 31 Μαρτίου 

Πληροφορίες: 

http://www.unhabitat.org/content.asp?typeid=19&

catid=34&cid=160 

 

 

5. Διεθνές Βραβείο των Ηνωμένων Πόλεων 

και Τοπικών Αυτοδιοικήσεων και της πόλης 

του Μεξικό-Πολιτισμός 21 
 

Το βραβείο του διεθνούς δικτύου των Ηνωμένων 

Πόλεων και των Τοπικών Αυτοδιοικήσεων και της 

πόλης του Μεξικό αναγνωρίζει πολιτικές, 

προγράμματα και έργα, προωθώντας τον 

πολιτισμό ως πυλώνα για την αειφόρο ανάπτυξη. 

Επιπλέον, αυτό το βραβείο σκοπεύει να ανταμεί – 

 

 

 

ψει εκείνους που ξεκάθαρα ενσωματώνουν τις 

αρχές της Ατζέντας 21 για τον πολιτισμό 

(πρωτοβουλία της Επιτροπής Πολιτισμού του εν 

λόγω δικτύου που αναγνωρίζει τον πολιτισμό ως 

κινητήριο δύναμη για την αειφόρο ανάπτυξη στις 

πόλεις, με υποστηρικτές σε περισσότερες από 

500 πόλεις παγκοσμίως), συνδέοντας τις αξίες 

του πολιτισμού (κληρονομιά, πολυμορφία και 

διάχυση της γνώσης) με τη δημοκρατική 

διακυβέρνηση, τη συμμετοχή του πολίτη με την 

αειφόρο ανάπτυξη. Μέσω του βραβείου, οι 

διοργανωτές σκοπεύουν να προωθήσουν τους 

δεσμούς μεταξύ της πόλης, του πολιτισμού και 

της αειφόρου ανάπτυξης σε διεθνές επίπεδο και 

να ενθαρρύνουν τις πόλεις να υιοθετήσουν τις 

αρχές της Ατζέντας 21 για τον πολιτισμό. 

Επιλέξιμοι φορείς είναι τοπικές και 

περιφερειακές αρχές και το έπαθλο για το 

καλύτερο έργο ανερχέται σε 50.000 ευρώ. 

 

Προθεσμία υποβολής: 31 Μαρτίου 

Πληροφορίες: 

http://agenda21culture.net/index.php/features?opti
on=com_content&view=article&id=182 
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Προσκλήσεις-Προκηρύξεις 
 

 

 
 

Ανάπτυξη, βελτίωση και εκσυγχρονισμός 

των υποδομών και των υπηρεσιών 

τουρισμού στην Περιφέρεια Αττικής 

Στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης 

δύνανται, ενδεικτικά, να χρηματοδοτηθούν οι 

ακόλουθες δράσεις: 

 Δημιουργία Τράπεζας Τουριστικών 

Δεδομένων που θα συνδράμει στη λήψη 

αποφάσεων για θέματα τουριστικής 

στρατηγικής της Αθήνας. 

 Δράσεις που αφορούν στον εμπλουτισμό 

του τουριστικού προϊόντος της Αθήνας. Η 

ενέργεια θα εστιάζει στον εμπλουτισμό 

του τουριστικής προσφοράς της Αθήνας 

με νέα προϊόντα και την αναβάθμιση της 

ποιότητας των τουριστικών υπηρεσιών. 

 Δράσεις προώθησης τουριστικού 

προϊόντος του Δήμου Αθηναίων μέσω 

διεπιχειρησιακών και διαδικτυακών 

καναλιών σε διακριτές ομάδες 

αποδεκτών. 

 Δράσεις κατάρτισης και πιστοποίησης 

Τουριστικών Πρακτόρων του «Athens 

Destination Specialist Program». 

 Δράσεις αναβάθμισης, συμπλήρωσης 

διαδικτυακών καναλιών τουριστικής 

προβολής του Δήμου Αθηναίων. 

 Δράσεις συνολικής αναβάθμισης 

περιοχών τουριστικού ενδιαφέροντος του 

ιστορικού κέντρου της Αθήνας 

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ "Αττικής” 

Περιοχή εφαρμογής: Περιφέρεια Αττικής 

Προϋπολογισμός: 7.000.000€ 

Προθεσμία: 7/3/2014 

Πληροφορίες: 

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

x?item=2411 

 

 

 

 

 

Δράσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΕΞΕ) 

και δευτερευόντως έργα αξιοποίησης 

Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) σε 

υφιστάμενα σχολικά κτίρια σε περιοχές 

κλιματικής ζώνης Γ & Δ όπως αυτές 

ορίζονται από τον ΚΕΝΑΚ 

 

Έργα Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΕΞΕ) προκειμένου 

να περιοριστούν οι ενεργειακές απαιτήσεις (για 

θέρμανση, ψύξη φωτισμό και ζεστό νερό χρήσης 

-ΖΝΧ) των κτιρίων, καθώς και δράσεις 

εγκατάστασης μονάδων ΣΗΘΥΑ (Συμπαραγωγή 

Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής 

Αποδοτικότητας) σε συνδυασμό με συστήματα 

ψύξης με χρήση φυσικού αερίου. 

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ "Περιβάλλον - 

Αειφόρος Ανάπτυξη" 

Περιοχή εφαρμογής: Όλη η Ελλάδα 

Προϋπολογισμός: 7.000.000€ 

Προθεσμία: 17/3/2014 

Πληροφορίες: 

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

x?item=2479 

 

Ολοκληρωμένα σχέδια για την αγροτική 

αναγέννηση του Δήμου Ικαρίας - 

Παράταση 

 

Η παρούσα πρόσκληση αναφέρεται 

αποκλειστικά και μόνο στα εγκεκριμένα έργα του 

ολοκληρωμένου σχεδίου ανάπτυξης περιοχών 

υπαίθρου (ΟΣΑΠΥ) του Δήμου Ικαρίας όπως 

περιλαμβάνονται στην σχετική εγκριτική 

απόφαση που έχει εκδοθεί. Απαραίτητη 

προϋπόθεση για την αποδοχή των προτάσεων 

είναι η αρχική τους ένταξη στους πίνακες του 

συγκεκριμένου σχεδίου ΟΣΑΠΥ. 

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ "Κρήτης και 

Νήσων Αιγαίου" 

Περιοχή εφαρμογής: Νομός Σάμου 

Προϋπολογισμός: 3.052.621€ 

Προθεσμία: 21/3/2014 

Πληροφορίες: 

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

x?item=2394 
 
 
 

 

 

      9       



 
10 

Επιχειρησιακός & 

Αναπτυξιακός Σχεδιασμός 
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Βιώσιμη Ανάπτυξη με Εθνικούς και 

Κοινοτικούς Πόρους 

 

Οι αυτοδιοικητικές αρχές που αναδείχτηκαν από 

τις εκλογές του Νοεμβρίου 2010 κλήθηκαν να 

υιοθετήσουν άμεσα νέες προσεγγίσεις και να 

εφαρμόσουν σύγχρονες μεθόδους διαχείρισης 

της τοπικής καθημερινότητας και του 

οικονομικού προγραμματισμού με στόχο την 

τοπική ανάπτυξη για την περίοδο 2011-2014. 

Η οικονομική κρίση που επιτείνεται από κρίση 

ρευστότητας οδήγησε σε μια σειρά από 

αρνητικές επιπτώσεις και στην αυτοδιοίκηση, 

και ειδικότερα στη μείωση των εσόδων που 

προκύπτουν από τα δημοτικά τέλη, το τέλος 

ακίνητης περιουσίας, και το φόρο 

ηλεκτροδοτούμενων χώρων λόγω αδυναμίας των 

νοικοκυριών και των επιχειρήσεων να 

αντεπεξέλθουν στις υποχρεώσεις τους. Εν γένει 

όμως παρατηρείται μια καθυστέρηση και 

παράλληλα μείωση από όλες τις πηγές εσόδων 

της τοπικής διοίκησης. Με δεδομένη, λοιπόν, τη 

μείωση των πόρων που έχει στη διάθεση της, η 

αυτοδιοικητική αρχή πλέον θα πρέπει να προβεί 

σε αναζήτηση άλλων πηγών χρηματοδοτήσεων 

με στόχο την κάλυψη των τοπικών αναγκών για 

έργα και παροχή υπηρεσιών. 

Η αναγκαιότητα για ένα νέο πιο σύνθετο και με 

βέλτιστο σχεδιασμό και οργάνωση προγραμ-

ματισμό των οικονομικών πόρων που 

διατίθενται για τοπική ανάπτυξη, επαναφέρει 

πιο επιτακτικά την αξιοποίηση των διαθέσιμων 

πόρων από το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο 

Αναφοράς (ΕΣΠΑ). 
 

Την ίδια όμως προσέγγιση θα πρέπει να 

ακολουθήσουν και αυτές οι πολιτικές ομάδες που 

θα επιδιώξουν τη διεκδίκηση του αιρετού 

αξιώματος της τοπικής αρχής. Θα πρέπει 

ειδικότερα να αποδείξουν ότι διαθέτουν τα 

ακόλουθα: 

 Αναπτυξιακό όραμα και θέση 

προτεραιοτήτων για την πόλη. 

 Καλή γνώση των τομεακών Επιχειρησιακών 

Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ. 

 Ιδιαίτερη γνώση των προτεραιοτήτων του 

Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμ-

ματος της περιοχής τους. 

 Ιδιαίτερη ενημέρωση επί του χρονοδιαγ-

ράμματος και των προτεραιοτήτων στόχων 

των προκηρύξεων για τα τομεακά και το 

περιφερειακό επιχειρησιακό πρόγραμμα 

της οικείας περιοχής. 

 Δυνατότητα υποκίνησης των υπηρεσιακών 

παραγόντων ή εναλλακτικά αξιοποίησης 

εξωτερικών μελετητών για την εκπόνηση 

προμελετών και ακόμη καλύτερα μελετών 

για κάθε έργο που επιδιώκει η δημοτική 

αρχή να εντάξει σε χρηματοδοτούμενο 

πρόγραμμα. 

 Υπάρχουσα τεχνογνωσία στην εκπόνηση 

τεχνικών δελτίων, την προετοιμασία 

φακέλων, και την υποβολή προτάσεων στις 

προκηρύξεις. 

 Γνώση και προγραμματισμό στην επίλυση 

προβλημάτων που σχετίζονται με την 

κυριότητα, τη νομιμοποίηση προσθηκών ή 

αλλαγών χρήσεων σε υποδομές, την 

τακτοποίηση θεμάτων πολεοδομίας, 

πυρασφάλειας, κ.ά. για να μπορούν να 

ενταχθούν σε φακέλους υποψήφιους για 

χρηματοδότηση. 
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 Πρόθεση για πιστοποίηση της 

απαραίτητης υποδομής των υπηρεσιών 

του Δήμου που θα αφορά τη 

Διαχειριστική Επάρκειά του για τη 

δυνατότητα αξιοποίησης κονδυλίων από 

τα συγχρηματοδοτούμενα έργα. 

 Σχέδιο για την οργάνωση ενός 

γενικότερου συστήματος παρακολού-

θησης κάθε σταδίου από την 

προετοιμασία, στην υποβολή, στην 

έγκριση, αλλά κυριότερα στην υλοποίηση 

κάθε εγκεκριμένου συγχρηματοδοτού-

μενου έργου. 

 Αξιοποίηση προγραμμάτων εκπαίδευσης 

και επιμόρφωσης όλων των εμπλεκομέ-

νων μερών υπηρεσιακών και αιρετών για 

όλα τα στάδια εξέλιξης των έργων που 

χρηματοδοτούνται. 

Η ετοιμότητα και η δυνατότητα υλοποίησης των 

παραπάνω αποτελεί κεντρικό στοιχείο για τον 

προγραμματισμό και την υλοποίηση 

αναπτυξιακού έργου σε τοπικό επίπεδο με 

πολλαπλασιαστικά οφέλη. 

Μια προτεινόμενη λύση είναι η σύσταση 

Γραφείου Αξιοποίησης Εθνικών και Ευρωπαϊκών 

Πόρων. Αυτή η διοικητική οντότητα θα υπόκειται 

στην άμεση εποπτεία του Δημάρχου και της 

Εκτελεστικής Επιτροπής. Θα διαθέτει επιτελικό 

και συντονιστικό ρόλο και στόχο και θα καλείται 

να συνεργάζεται με τις υπηρεσίες του Δήμου και 

ιδιαίτερα με τη διοικητική, την οικονομική, τη 

νομική, την τεχνική και όποια άλλη κρίνεται 

κατά περίπτωση σκόπιμη. 

Το Γραφείο αυτό θα έχει τους ακόλουθους 

στόχους: 

 Οριοθέτηση του πλαισίου του 

Στρατηγικού Σχεδιασμού και εκπόνηση 

του Επιχειρησιακού Προγράμματος του 

Δήμου. 

 

 

 Κατάρτιση Ετήσιου Προγράμματος Δράσης 

του Δήμου και διασύνδεσή του με τον 

Προϋπολογισμό και το Τεχνικό Πρόγραμμα 

του Δήμου. 

 Προσέλκυση και αξιοποίηση πόρων από 

την Ευρωπαϊκή Ένωση με διεθνείς 

συνεργασίες και συμμετοχή σε δίκτυα με 

σκοπό την εισαγωγή καινοτομικών 

εφαρμογών. 

 Διεκδίκηση πόρων από τα Επιχειρησιακά 

Προγράμματα (τομεακά και περιφερειακά) 

του ΕΣΠΑ. 

 Αξιοποίηση των εθνικών προγραμμάτων 

(τύπου Θησέας) και των εξειδικευμένων 

επιχορηγήσεων (τύπου Πράσινο Ταμείο) για 

έργα του δήμου. 

 Διαμόρφωση ολοκληρωμένου πληροφο-

ριακού συστήματος (Ο.Π.Σ.) για την 

παρακολούθηση υλοποίησης του 

επιχειρησιακού σχεδιασμού, του έγκαιρου 

προγραμματισμού και του ευρύτερου 

συντονισμού των έργων του δήμου. 

 Απόκτηση και διατήρηση της 

διαχειριστικής επάρκειας για το δήμο. 

Εν κατακλείδι, η Τοπική Αυτοδιοίκηση πρέπει να 

πορευτεί στο μέλλον με νέα σύγχρονα οικονομικά 

εργαλεία στη βάση της οικονομικής αυτοτέλειας 

των ΟΤΑ, με ισχυροποίηση του θεσμικού και 

κοινωνικού της ρόλου, βασισμένη στο τρίπτυχο 

ισχυρή τοπική οικονομία, διασφάλιση κοινωνικής 

συνοχής, περιβαλλοντική ευθύνη και όραμα για το 

μέλλον. 

Δρ. Μιχάλης Χρηστάκης 

Πολιτικός – Διοικητικός Επιστήμονας  

με εξειδίκευση στις Κοινοτικές Χρηματοδοτήσεις 

Πρόεδρος Πανελλήνιας Ένωσης Γενικών 

Γραμματέων Τοπικής Αυτοδιοίκησης «Κλεισθένης» 

Ειδικός Επιστήμονας Εθνικού Κέντρου Δημόσιας 

Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ) 
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Το έργο Creamed σχεδιάστηκε για να 

υποστηρίξει νέους επιχειρηματίες δεδομένου ότι 

το 99% των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων είναι 

μικρομεσαίες βιοτεχνίες και επιχειρήσεις που 

μπορούν να δημιουργήσουν θέσεις εργασίας σε 

αναλογία 2/3. Πράγματι, μέσω του έργου αυτού, 

ο εν λόγω ΕΟΕΣ κατάφερε να «δικτυώσει» τους 

νέους επιχειρηματίες των περιοχών Languedoc-

Roussillon, Midi-Pyrénées, της Καταλονίας και 

των Βαλεαρίδων Νήσων. To Πρόγραμμα Creamed  

συγχρηματοδοτήθηκε, για το διάστημα από 

Νοέμβριο του 2010 μέχρι τον Ιούνιο του 2013, με 

το ποσό του 1,1 εκ. ευρώ από το ΕΤΠΑ και το 

πρόγραμμα διακρατικής συνεργασίας INTERREG 

IV ΝΔ ΕΥΡΩΠΗ. Η διάρθρωση του Προγράμματος 

βασίστηκε σε 6 τομείς σχετικά με : 

 τη διαχείριση και το συντονισμό των 

επιχειρήσεων˙ 

 τη διαμόρφωση της δομής του δικτύου˙ 

 τη βελτίωση των δεξιοτήτων των 

εργαζομένων˙ 

 τη δημιουργία συνοδευτικών δομών˙ 

 την παρακολούθηση και αξιολόγηση των 

εργασιών˙ 

 τη δημοσιότητα και την επικοινωνία του 

προγράμματος. 

Οι εταίροι του έργου διαδραμάτισαν ουσιαστικό 

ρόλο στην υποστήριξη της οικονομίας της 

περιοχής, στην προώθηση των συνεργασιών και 

στη δημιουργία συνοδευτικών δομών για τη 

σύσταση και την ανάπτυξη καινοτόμων 

επιχειρήσεων. 

 

Πληροφορίες:  

https://portal.cor.europa.eu/egtc/en-

US/news/Pages/The-EGTC-award-goes-to-
Euroregion-Pyrinees-Mediterranean.aspx 

12      

Το Βήμα των Ε.Ο.Ε.Σ. 
 

 

Βραβείο Ε.Ο.Ε.Σ. 2014:  

Δίκτυο Επιχειρηματικών Κοιτίδων 

(Creamed) 
 

Στο πλαίσιο του 4ου ετήσιου φόρουμ των ΕΟΕΣ 

(18 Φεβρουαρίου τ.ε.) ο πρόεδρος της Επιτροπής 

των Περιφερειών κ. Ramón Luis Valcárcel 

απένειμε το βραβείο «Χτίζοντας την Ευρώπη 

κατά μήκος των συνόρων» στον ΕΟΕΣ 

Ευρωπεριφέρεια Πυρηναίων-Μεσογείου για το 

έργο Creamed (Δίκτυο Επιχειρηματικών 

Κοιτίδων). Το βραβείο αποτελεί μια αναγνώριση 

του ρόλου που δύνανται να διαδραματίσουν οι 

ΕΟΕΣ στον τομέα της απασχόλησης. 

Η Ευρωπεριφέρεια Πυρηναίων-Μεσογείου 

δημιουργήθηκε το 2004 με την ένωση των 

γαλλικών περιφερειών των Midi-Pyrénées και 

Languedoc-Roussillon με τις ισπανικές 

περιφέρειες της Καταλονίας και των 

Βαλεαρίδων Νήσων και το 2009 συστήθηκε σε 

νομικό πρόσωπο με την επωνυμία « Ευρωπαϊκός 

Όμιλος Εδαφικής Συνεργασίας Πυρηναίων-

Μεσογείου». 

 

  

 

 

 

 

 

https://portal.cor.europa.eu/egtc/
http://www.eurocreamed.eu/creamed/fr/noticies/noticia16.html
http://www.eurocreamed.eu/creamed/fr/noticies/noticia16.html
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Παράλληλα, παρουσιάστηκαν και τα 

χρηματοδοτικά εργαλεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

για το διάστημα 2014 - 2020. Τέλος οι 

παρευρισκόμενοι δούλεψαν σε ομάδες με σκοπό 

την προετοιμασία της αναφοράς κάθε χώρας 

σχετικά με τις πρακτικές του δορυφορικού 

internet στους τομείς της χρηματοδότησης, της 

ανάπτυξης του business case κ.α. 

Το ερευνητικό πρόγραμμα SABER είναι 100% 

χρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή ένωση και 

ανήκει στην κατηγορία 'CIP-Thematic Network'. Στο 

πρόγραμμα συμμετέχουν 26 ευρωπαίοι εταίροι 

(Γαλλία, Ελλάδα, Ιταλία, Ισπανία, Ιρλανδία, 

Νορβηγία, Σουηδία κα.) μεταξύ των οποίων 

συμμετείχαν εταιρίες παροχής δορυφορικού 

internet, δομές της τοπικής αυτοδιοίκησης και 

εταιρίες που έχουν ήδη χρησιμοποιήσει 

δορυφορικές επικοινωνίες. Κύριος σκοπός του 

προγράμματος SABER είναι να δημιουργήσει ένα 

μακροπρόθεσμα βιώσιμο περιβάλλον, να 

συμβάλλει στην εξάπλωση και αφομοίωση των 

ευρυζωνικών συνδέσεων, ιδίως μέσω 

δορυφορικών υπηρεσιών, να μπορούν οι 

ενδιαφερόμενοι να συνεργάζονται ενεργά. 

Πληροφορίες: 

Δήμος Τρικκαίων 

e-Trikala S.A. 

(Υπόψιν κας Μ. Οικονόμου) 

Καλαμπάκας 28 & Αμπάτης, Τ.Κ.42100 Τρίκαλα 

Τηλ.: 2431074442                        

E-mail: moikonomou@e-trikala.gr 

 

 
Ευρωπαϊκά Προγράμματα  

 

Πρωτοβουλίες Ελληνικών ΟΤΑ 

3/2014       
ΔΕΛΤΙΟ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ &  

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

 
   

   

Τεύχος 45      

    13        

ΔήμοςΤρικκαίων:  

Ευρυζωνικές Συνδέσεις μέσω 

Δορυφορικών Υπηρεσιών 

 (Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα για την 

Ανταγωνιστικότητα και την Καινοτομία 

(CIP), 2007 -2013’) 

 

 

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε το 5ο Workshop του 

ευρωπαϊκού προγράμματος SABER στο οποίο 

συμμετέχει η Αναπτυξιακή Εταιρεία του Δήμου 

Τρικκαίων, e-Trikala A.E., ως επίσημος εταίρος 

και έλαβε χώρα στις 23 Ιανουαρίου τ.ε. στην 

Τουλούζη (Γαλλία). Από την e-Trikala A.E. 

συμμετείχε η κα Καλλή Λιάτου, του τμήματος 

Πληροφορικής και Ευρωπαϊκών προγραμμάτων. Η 

συγκεκριμένη συνάντηση, στην οποία συμμετείχαν 

50 άτομα, διοργανώθηκε στις εγκαταστάσεις της 

εταιρίας Airbus Defense and Space (Astrium), η 

οποία αποτελεί παγκόσμιο ηγέτη στο σχεδιασμό 

και την κατασκευή των δορυφορικών 

συστημάτων. Η δραστηριότητά της καλύπτει 

πολιτικές και στρατιωτικές τηλεπικοινωνίες και 

συστήματα παρατήρησης της Γης. 

Στη συγκεκριμένη συνάντηση, αναπτύχθηκαν 

κατευθυντήριες γραμμές για την ανταλλαγή 

βέλτιστων πρακτικών και τη διάδοση 

πληροφοριών για τις περιφέρειες σε όλη την 

Ευρώπη μέσω μιας ηλεκτρονικής πλατφόρμας, 

συμπεριλαμβανομένων του κόστους και των 

ωφελειών της ευρυζωνικής πρόσβασης μέσω 

δορυφόρου.  

 

 

http://www.trikalacity.gr/image/20140131saber5thworkshop
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Βέλτιστες Πρακτικές 

Ευρωπαϊκών & Διεθνών 

Έργων 
 

Περιφέρεια Brabant: Η Καρδιά της 

Ευρώπης στις Έξυπνες Λύσεις 

 

 

Η Επαρχία Noord-Brabant είναι έτοιμη για τη νέα 

περίοδο ευρωπαϊκών προγραμμάτων. Μετά από 

δύο χρόνια εντατικής συνεργασίας με τις άλλες 

νότιες επαρχίες στις Κάτω Χώρες σε ένα κοινό 

πρόγραμμα και στρατηγική, στη βάση 

ευρωπαϊκών στόχων, ο τερματισμός είναι πλέον 

ορατός.  

Η ολλανδική περιοχή της Noord-Brabant 

διαδραματίζει εξέχοντα ρόλο στην οικονομία των 

Κάτω Χωρών. Το μερίδιο της περιοχής στο 

ολλανδικό ΑΕγχΠ, ο αριθμός εταιριών, ο αριθμός 

των απασχολούμενων και ο αριθμός 

ευρεσιτεχνιών, εφευρέσεων και καινοτομιών που 

παράγει κάθε χρόνο ξεπερνά κατά πολύ τον 

ολλανδικό μέσο όρο. Η Noord-Brabant επίσης 

φιλοξενεί την περιοχή του Eindhoven/Brainport, 

την τρίτη κορυφαία περιοχή της Ευρώπης στο 

τεχνολογικό πεδίο. 

Η Noord-Brabant ανήκει στις κορυφαίες 

περιφέρειες της Ευρώπης σε επίπεδο 

καινοτομίας. Η Noord-Brabant φιλοδοξεί να 

διατηρήσει και να ενισχύσει τη θέση αυτή, 

προκειμένου να γίνει «η καρδιά της Ευρώπης στις 

έξυπνες λύσεις».  

 

 
 

 

 

Η περιφέρεια στηρίζεται σε έναν παραδοσιακό 

μεν, εξαιρετικά ανταγωνιστικό δε τομέα 

μεταποίησης, ωστόσο διαθέτει και έναν ισχυρό 

τομέα καινοτομίας (π.χ. υψηλή τεχνολογία, 

διαχείριση διακίνησης και σχεδίαση). Η παράδοση 

και η τεχνολογία, ο συνδυασμός υψηλής 

τεχνολογίας και high touch, είναι τόσο άφθονος 

στην Noord-Brabant που συνιστά τα θεμέλια της 

επιτυχίας. 

Για να υλοποιήσει τις φιλοδοξίες της, είναι 

απαραίτητο η Noord-Brabant και οι περιφερειακοί 

της εταίροι να εξειδικευθούν σε συγκεκριμένες 

οικονομικές δραστηριότητες. Επί του παρόντος, η 

Noord-Brabant ολοκληρώνει την προετοιμασία της 

για το νέο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (ΕΠ) 2014-

2020 σε συνεργασία με τις επαρχίες Zeeland και 

Limburg στα νότια των Κάτω Χωρών. Με την 

προοπτική αυτή, δημιουργήθηκε η Στρατηγική 

έξυπνης εξειδίκευσης (S3). Ιδιαίτερη προσοχή 

δόθηκε στους παρακάτω οικονομικούς 

συνεργατικούς σχηματισμούς στο πλαίσιο του 

νέου ΕΠ: τρόφιμα, υπηρεσίες ζωής/υγείας, βιοοι- 

κονομία, συστήματα και υλικά υψηλής 

τεχνολογίας, διαχείριση. 

Η Noord-Brabant είναι σαφώς δεσμευμένη στην 

προσέγγιση τριπλού έλικα με στόχο την 

προώθηση ενός εξαίρετου επιχειρηματικού 

κλίματος, ιδίως για ΜΜΕ. Πρόσφατα, η δέσμευση 

αυτή τιμήθηκε από την Επιτροπή των 

Περιφερειών με το αναγνωρισμένο «Ευρωπαϊκό 

επιχειρηματικό βραβείο 2014». Στην πορεία προς 

το 2020, η Noord-Brabant είναι πεπεισμένη ότι 

αυτή η μέθοδος τριπλού έλικα θα αποδειχθεί η 

σωστή προσέγγιση ξανά. 

Πληροφορίες: 
Ιστοσελίδα: www.brabantsmartsolutions.com 
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Εκδηλώσεις 
Συνέδρια (Διεθνή και Ευρωπαϊκά) 

 

Η Πόλη ως Πολιτιστικό Οικοσύστημα 

(Μπιλμπάο, 5-6 Μαρτίου) 

 

Για πρώτη φορά το Μπιλμπάο θα φιλοξενήσει το 

Φόρουμ της Αβινιόν, δηλ. το φόρουμ  συζήτησης για 

τον  πολιτισμό  στην Ευρώπη.  Πρόκειται για μια 

διεθνή συνάντηση  στην οποία  επαγγελματίες του 

χώρου της τέχνης, της αρχιτεκτονικής, της 

πολιτικής και της επιχειρηματικότητας θα 

αναλύσουν διαφορετικές όψεις του οράματος της 

‘Πόλης ως Πολιτιστικό Οικοσύστημα’. 

 

 

Το φόρουμ θα αναδείξει τον τρόπο με τον οποίο ο 

πολιτισμός μπορεί να συνδράμει στην οικονομική 

ανάπτυξη και ευημερία των πολιτών, να ενισχύσει 

την καινοτομία και τη δημιουργικότητα και να 

αποδειχθεί αποφασιστικός παράγοντας στον 

παγκόσμιο ανταγωνισμό. 

Πληροφορίες: 

http://forum-avignon-bilbao.com/ 

 

6η Ευρωπαϊκή Διάσκεψη  

των Περιφερειών και των Πόλεων 

(Αθήνα,7-8 Μαρτίου) 

Σε μια κρίσιμη πολιτική συγκυρία για το μέλλον της 

Ευρώπης, η Επιτροπή των Περιφερειών (ΕτΠ), μαζί 

με την Περιφέρεια Αττικής, διοργανώνουν την 6η 

Ευρωπαϊκή Διάσκεψη των Περιφερειών και των 

Πόλεων στην Αθήνα. Η Διάσκεψη θα 

πραγματοποιηθεί την παραμονή του Εαρινού 

Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και λίγους  μήνες  πριν  τις 

Ευρωεκλογές. Παράλληλα, θα σηματοδοτήσει 

την 20η επέτειο της ΕτΠ. Στόχος της Διάσκεψης 

είναι ο απολογισμός των προσπαθειών που 

έχουν καταβληθεί σε ευρωπαϊκό, εθνικό, 

περιφερειακό και τοπικό επίπεδο προς την 

ανάκαμψη με περισσότερες θέσεις εργασίας. 

Επιπλέον, θα γίνει μια υψηλού επιπέδου 

συζήτηση με τους ευρωπαίους πολιτικούς 

ηγέτες για τις Ευρωεκλογές του 2014. Η 

Διάσκεψη θα ξεκινήσει το απόγευμα της 

Παρασκευής 7 Μαρτίου (μετά την πρωινή 

συνεδρίαση του Προεδρείου της ΕτΠ), με τη 

θεματική συνεδρίαση για την ευρωπαϊκή 

στρατηγική για την ανάπτυξη και την 

απασχόληση από τοπική και περιφερειακή 

σκοπιά, συμπεριλαμβανομένων των ειδικών 

θεμάτων που απασχολούν την ελληνική πολιτική 

σκηνή. Η δεύτερη μέρα της Διάσκεψης, το πρωί 

του Σαββάτου 8 Μαρτίου,  συμπεριλαμβάνει μια 

υψηλού επιπέδου συζήτηση σχετικά με τις 

επερχόμενες Ευρωεκλογές, το μέλλον της ΕΕ και 

το ρόλο των τοπικών αρχών να φέρουν πιο 

κοντά την Ευρώπη στους πολίτες της. 

Πληροφορίες: 

http://cor.europa.eu/el/events/summits/Pages/at

hens-2014.aspx 
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Οι θεματικές ενότητες του συνεδρίου θα 

συνδράμουν στις δράσεις των πόλεων στους 

τομείς της ενέργειας, των μεταφορών και στη 

διαχείριση των υδάτινων πόρων και των 

απορριμμάτων. 

Πληροφορίες: 

http://www.worldsmartcapital.net/worldcityforum 

 

Αστικός Μετασχηματισμός:  

Παγκόσμιες Τάσεις  

και Τοπικές Καινοτομίες 

 (Ρότερνταμ, 13 Μαρτίου) 

 

Το διεθνές συνέδριο για τον αστικό 

μετασχηματισμό συμπίπτει με τα εγκαίνια του 

κεντρικού σταθμού του Ρότερνταμ, ενός από 

τους πλέον σύγχρονους κόμβους κινητικότητας 

στην Ευρώπη. Η σημασία των ανθεκτικών πό - 

 

 

λέων, της κινητικότητας και της αειφορίας για 

τον αστικό μετασχηματισμό είναι μερικά από τα 

ζητήματα που θα απασχολήσουν το εν θέματι 

συνέδριο. 

Πληροφορίες: 
http://www.urbanrenewal2014.com/ 

Ευρωπαϊκό Συνέδριο για την Καινοτομία 

(Βρυξέλλες, 10-11 Μαρτίου) 

Στο πλαίσιο της Εμβληματικής Πρωτοβουλίας 

‘Ένωση Καινοτομίας’ της Στρατηγικής Ευρώπη 

2020’, που αποβλέπει στη δημιουργία ενός 

φιλικού προς την καινοτομία περιβάλλοντος, το εν 

θέματι συνέδριο παρέχει μια πλατφόρμα για 

συζήτηση και ανταλλαγή πρακτικών με σκοπό τη 

δημιουργία ενός ερευνητικού και καινοτόμου 

οικοσυστήματος στην Ευρώπη. 

Πληροφορίες: 

http://ec.europa.eu/research/innovation-

union/ic2014/index_en.cfm 

 

Παγκόσμιες Πόλεις 

 (Άμστερνταμ,12-14 Μαρτίου) 

 

Εκδήλωση ανάλογη με το παγκόσμιο οικονομικό 

φόρουμ του Νταβός, το Φόρουμ της Παγκόσμιας 

Πόλης θα συγκεντρώσει τοπικά πιλοτικά έργα, 

έξυπνες και καινοτόμες τεχνολογικές εφαρμογές 

για την υλοποίηση των μακροπρόθεσμων 

αειφόρων στόχων των τοπικών αρχών. 
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Πράσινες Πόλεις 

(Μελβούρνη, 18-19 Μαρτίου) 

 

Με επίκεντρο των συζητήσεων την αειφορία στο 

δομημένο περιβάλλον, το εν θέματι διεθνές 

συνέδριο περιλαμβάνει ομιλίες, εκδηλώσεις 

δικτύωσης, εκπαιδευτικά σεμινάρια για το πώς η 

συζήτηση για το περιβάλλον θα ξεπεράσει τα 

σύνορα και τις προκλήσεις της αγοράς καθώς και 

τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής. 

Πληροφορίες: 

http://greencities.org.au/16/about.aspx 

 

Αποκατάσταση Ιστορικών Χώρων 

(Τομάρ,19-21 Μαρτίου) 
 

Η αποκατάσταση ιστορικών χώρων και κτιρίων, 

τα οικονομικά και η διαχείριση αυτών των χώρων, 

η τουριστική  προβολή  τους,  οι  πολιτιστικές  και 

 

κοινωνικές αξίες της δομημένης κληρονομιάς, η 

επιθεώρηση και η παρακολούθηση των ιστορικών 

και αρχαιολογικών χώρων είναι μερικές από τις 

θεματικές του εν θέματι διεθνούς συνεδίου που 

πραγματοποιείται στην Πορτογαλία. 

Πληροφορίες: 

http://rehab2014.greenlines-

institute.org/rehab2014website/conference_topics.ht

ml 

 

Πράσινη Ενέργεια  

για την Αειφόρο Ανάπτυξη 

(Πατάγια, 19-21 Μαρτίου) 

 

Το διεθνές συνέδριο για την πράσινη ενέργεια 

που θα πραγματοποιηθεί στην Ταϋλάνδη συνι- 

 

 

συνιστά μια πλατφόρμα επίδειξης των νέων 

ερευνητικών στοιχείων, τεχνολογικών 

καινοτομιών και χώρο συζητήσεων για την 

ενεργειακή κατανάλωση και τις περιβαλλοντικές 

πολιτικές. 

 

Πληροφορίες: 

http://www.icue2014.ait.asia/ 

 

Αστική Ατζέντα 2020 

 (Ντουμπάϊ, 31 Μαρτίου-2 Απριλίου) 

 

Η Αστική Ατζέντα 2020 θα εξετάσει παράγοντες 

που  μπορούν  να  διαμορφώσουν  βιώσιμη  μια  

 

 
 

αναπτυσσόμενη πόλη και να διασφαλίσουν την 

οικονομική ανάπτυξη στις πόλεις χωρίς να 

επιβαρύνεται το περιβάλλον. 

Πληροφορίες: 
http://www.smg-online.com/UrbanAgenda2020/ 
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Ευρωπαϊκά Θέματα 
 

Η παρουσίαση των Προτεραιοτήτων της 

Ελληνικής Προεδρίας  

στην Επιτροπή των Περιφερειών 
 

Κατά την παρουσίαση των προτεραιοτήτων της 

Ελληνικής Προεδρίας στην Ολομέλεια της 

Επιτροπής των Περιφερειών (ΕτΠ), στις 30 

Ιανουαρίου τ.ε., ο Υπουργός Εσωτερικών κ. 

Γιάννης Μιχελάκης επεσήμανε ότι «οι 

προτεραιότητες της Ελληνικής Προεδρίας της ΕΕ 

διαμορφώθηκαν με γνώμονα τις βασικές αρχές 

στις οποίες εδράζονται οι δραστηριότητες της 

ΕτΠ και, πιο συγκεκριμένα, τις αρχές της 

επικουρικότητας, της εταιρικής σχέσης και της 

εγγύτητας. Γι’ αυτό το λόγο, η Ελληνική 

Προεδρία κάλεσε την ΕτΠ να καταρτίσει 

γνωμοδοτήσεις και συστάσεις σχετικά με δύο 

θέματα υψίστης σημασίας: την ενεργειακή 

πολιτική και τη στρατηγική της ΕΕ για τη 

μακροπεριφέρεια της Αδριατικής Θάλασσας και 

του Ιονίου Πελάγους». 

Ο κ. Μιχελάκης εξήρε τη συμβολική αξία που 

έχει για την Ελλάδα η άσκηση της Προεδρίας 

της ΕΕ: «Πριν από ενάμιση χρόνο η Ελλάδα ήταν 

ο ασθενέστερος κρίκος μεταξύ των χωρών της 

ΕΕ και σήμερα, έπειτα από μια σειρά 

μεταρρυθμίσεων, αναλαμβάνει τα ηνία της 

Προεδρίας της ΕΕ με έντονο αίσθημα ευθύνης. Η 

Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ αποτελεί 

πρόκληση όχι μόνο για την Ελλάδα, αλλά και για 

ολόκληρη την Ευρώπη». 
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Ο Έλληνας Υπουργός Εσωτερικών επεσήμανε ότι 

η Ελληνική Προεδρία θα επικεντρωθεί στην 

τόνωση της οικονομικής ανάπτυξης και της 

απασχόλησης: «Τα υψηλά ποσοστά ανεργίας 

θέτουν σε κίνδυνο τη συνοχή της Ευρώπης. 

Οφείλουμε λοιπόν να επιτύχουμε τη δέουσα 

ισορροπία μεταξύ  σταθερότητας και 

δημοσιονομικής πειθαρχίας». Για την εφαρμογή 

του πλαισίου της ΕΕ όσον αφορά την ανάπτυξη, 

την απασχόληση και τη συνοχή, η Ελληνική 

Προεδρία προτίθεται να επιδιώξει ενεργά τη 

βελτιωμένη χρήση των χρηματοπιστωτικών 

μέσων με επενδύσεις στην «πραγματική 

οικονομία», δίδοντας ιδιαίτερη έμφαση στις 

ΜΜΕ. Μεγαλύτερη προσοχή θα πρέπει επίσης να 

δοθεί στην καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, 

στην τόνωση της εμπιστοσύνης στην ευρωπαϊκή 

οικονομία με την υλοποίηση της Τραπεζικής 

Ένωσης, αλλά και στη βελτίωση του 

κανονιστικού πλαισίου της ΕΕ. 

Η μετανάστευση χαρακτηρίσθηκε επίσης ως 

ύψιστη προτεραιότητα: «Η τραγική διάσταση του 

συγκεκριμένου προβλήματος είναι εμφανής τόσο 

στα θαλάσσια όσο και στα χερσαία σύνορα της 

ΕΕ. Χρειάζεται μια σφαιρική θεώρηση, διότι η 

μετανάστευση αποτελεί πρόκληση που αφορά 

τους πάντες· χρειάζεται επίσης αλληλεγγύη, 

συνεργασία και πάταξη των εγκληματικών 

κυκλωμάτων που ευθύνονται για τη διακίνηση 

ανθρώπων». Η θαλάσσια πολιτική της ΕΕ και ο 

τομέας της ενέργειας βρίσκονται επίσης ψηλά 

στην ημερήσια διάταξη της Ελληνικής 

Προεδρίας: «Ο υποθαλάσσιος πλούτος μπορεί 

να αποτελέσει την απάντηση στα μελλοντικά 

προβλήματα του ενεργειακού μας εφοδιασμού».  
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Ορισμένα μέλη της ΕτΠ υπογράμμισαν επίσης 

την ανάγκη να προαχθεί περαιτέρω η 

ολοκλήρωση της ΟΝΕ και εξέφρασαν την 

ανησυχία τους για την έξαρση του λαϊκισμού και 

της δυσπιστίας στην ΕΕ. 

Πληροφορίες: 

http://cor.europa.eu/el/news/Pages/greek-

presidency-energy-adriatic-ionian.aspx 

 

Η δικτύωση κέντρων αριστείας ως 

προϋπόθεση για μία αποτελεσματική 

πολιτική συνοχής 
 

Σε έκθεση, που υιοθετήθηκε από το Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο, εκτιμάται ότι οι περιφέρειες που 

υπολείπονται σε υποδομές και ικανότητες στον 

τομέα της έρευνας και της καινοτομίας, πρέπει 

να προωθήσουν συνεργασίες με ερευνητικά 

ιδρύματα αριστείας προκειμένου να εκπονήσουν 

τις στρατηγικές τους για "ευφυή εξειδίκευση" και 

να ανταποκριθούν με αυτό τον τρόπο στις 

απαιτήσεις της νέας προγραμματικής περιόδου.  

 

 
 

Επιπλέον, η  έκθεση θεωρεί ότι η ποιότητα της 

συνεργασίας μεταξύ των περιφερειακών αρχών 

και των κέντρων αριστείας θα επιδράσει 

καθοριστικά στη ενίσχυση της 

ανταγωνιστικότητας και στην επίτευξη των 

στόχων της πολιτικής συνοχής.  

 

Πληροφορίες: 

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

ubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2014-

0002+0+DOC+XML+V0//EL 

 
 

 

 

Το ίδιο ισχύει και όσον αφορά τη χάραξη μιας 

στρατηγικής της ΕΕ για τη μακροπεριφέρεια της 

Αδριατικής Θάλασσας και του Ιονίου Πελάγους: 

«Πρόθεσή μας είναι να συνεργαστούμε στενά με 

τη μελλοντική Ιταλική Προεδρία για την επιτυχία 

του εν λόγω εγχειρήματος και τη δημιουργία 

μιας ευρωπαϊκής μεσογειακής 

μακροπεριφέρειας». Κατά τη συζήτηση που 

πραγματοποιήθηκε στη συνέχεια με τις 

πολιτικές ομάδες της Επιτροπής των 

Περιφερειών, τα μέλη της ΕτΠ τάχθηκαν υπέρ 

των προτεραιοτήτων της Ελληνικής Προεδρίας. 

Τα μέλη ανταποκρίθηκαν στην έκκληση του 

Έλληνα Υπουργού να δοθεί ώθηση στη 

στρατηγική για τη μακροπεριφέρεια της 

Αδριατικής Θάλασσας και του Ιονίου Πελάγους, 

επισημαίνοντας ότι μια τέτοια στρατηγική θα 

λειτουργούσε ως κινητήριος δύναμη της 

οικονομικής ανάπτυξης και της δημιουργίας 

θέσεων εργασίας στη Μεσόγειο, ενώ συγχρόνως 

θα αποτελούσε καλό παράδειγμα και για άλλες 

μακροπεριφέρειες. Το ζήτημα της 

μετανάστευσης συζητήθηκε επίσης εκτενώς, 

ιδίως όσον αφορά την ανάγκη συντονισμένης 

προσέγγισης, αλλά και συνεργασίας και 

αλληλεγγύης σε τοπικό επίπεδο, έτσι ώστε η 

Ευρώπη να κατορθώσει να αντιμετωπίσει 

αποτελεσματικά το συγκεκριμένο ζήτημα.  
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Προτάσεις του Ε.Κ. για μία 

αποτελεσματική χρήση των 

διαρθρωτικών πόρων (2014-20) 

 

Στις 14 Ιανουαρίου τ.ε., το Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο επισήμανε ότι η εφαρμογή της 

πολυεπίπεδης διακυβέρνησης και η διασφάλιση 

της ποιότητας των συμφωνιών εταιρικής σχέσης 

 
αποτελούν αναγκαία προϋπόθεση, ώστε οι 

χρηματοδοτήσεις των Διαρθρωτικών Ταμείων να 

έχουν μεγαλύτερο αντίκτυπο και να παράγουν 

απτά αποτελέσματα. Επιπλέον, εκτιμά ότι οι 

τοπικές και οι περιφερειακές αρχές είναι οι 

πλέον κατάλληλες για να εντοπίσουν τις 

αναπτυξιακές ανάγκες της περιοχής τους και 

προτείνει να αναβαθμιστεί η συμμετοχή των 

κοινωνικών και οικονομικών εταίρων κατά το 

σχεδιασμό, την υλοποίηση και την αξιολόγηση 

των επιχειρησιακών προγραμμάτων. 

Πληροφορίες: 

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

pe=TA&reference=P7-TA-2014-

0015&language=EL&ring=A7-2014-0007 

 

Η Αναθεωρημένη Πολιτική Συνοχής 

 

Η χειμερινή έκδοση του περιοδικού Panorama 

προβάλει ως κεντρικό θέμα του την αναθεω-

ρημένη πολιτική συνοχής και αναλύει τις 

λεπτομέρειες των συνεπειών της για το σύνολο 

των εμπλεκόμενων φορέων της. Το περιοδικό 

φιλοξενεί συνέντευξη του Προέδρου της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κ. Μ. Μπαρόζο, ο οποί-

ος σκιαγραφεί τον τρόπο με τον οποίο η ανα - 
 

 

θεωρημένη πολιτική συνοχής θα συμβάλλει στην 

επίτευξη των στόχων της Στρατηγικής ΕΕ2020. 

Επίσης, στις στήλες του περιοδικού 

περιγράφεται η άποψη του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου για την πορεία έγκρισης του 

προϋπολογισμού, ενώ δίνονται και πληροφορίες 

για τον τρόπο υποβολής αιτήσεων για τη 

χρηματοδότηση των επικοινωνιακών 

στρατηγικών. 

 Πληροφορίες: 

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

anorama/index_en.cfm 

 

Θεσσαλονίκη: Ευρωπαϊκή Πόλη  

του Μέλλοντος 
 

Η Θεσσαλονίκη αναδείχθηκε ως η καλύτερη 

ευρωπαϊκή πόλη του μέλλοντος για το τρέχον 

έτος στον ετήσιο διεθνή διαγωνισμό του 

περιοδικού Foreign Direct Ιnvestments των 

Financial Times. Στο διαγωνισμό "European Cities 

of the Future 2014", έλαβαν μέρος 468 περιοχές, 

εκ των οποίων 46 πόλεις μεσαίου μεγέθους. 

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, η Θεσσαλονίκη 

αναδείχθηκε "Best Mid- Sized city for human 

capital & lifestyle", καταλαμβάνοντας την πρώτη 

θέση μεταξύ των 46 πόλεων μεσαίου μεγέθους. 
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Τα κριτήρια στη συγκεκριμένη κατηγορία ήταν, 

μεταξύ άλλων, το εργατικό δυναμικό, το επίπεδο 

της εκπαίδευσης, ο αριθμός των 

πανεπιστημίων, οι φοιτητές, η ποιότητα ζωής 

και ο αριθμός των γιατρών. Το "FDI" εισήγαγε 

την παράμετρο του πληθυσμού τόσο της πόλης 

όσο και της ευρύτερης περιοχής. 

 

Πληροφορίες: 

http://www.fdiintelligence.com/Locations/Europe/

European-Cities-and-Regions-of-the-Future-

2014-15?ct=true  

 

Μελέτη για τις Έξυπνες Πόλεις 

 

Σε μελέτη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

αποτυπώθηκε η έννοια των «έξυπνων πόλεων» 

σε κοινοτικό επίπεδο, αναδεικνύοντας εκείνες 

τις τοπικές αρχές που ανταποκρίνονται σε 

αυτήν. 

 

  

Παράλληλα, η μελέτη διαπιστώνει ότι μολονότι 

η ανάλυση των στόχων της Στρατηγικής ΕΕ2020, 

σε ότι αφορά τις πρωτοβουλίες της Έξυπνης 

Πόλης, είναι πρόωρη, οι στόχοι των Έξυπνων 

Πόλεων πρέπει να είναι πλήρως 

ευθυγραμμισμένοι με τα σχέδια ανάπτυξης των 

πόλεων και τη Στρατηγική ΕΕ2020 για να είναι 

επιτυχημένοι. 

 

Πληροφορίες: 

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/et

udes/join/2014/507480/IPOL-

ITRE_ET(2014)507480_EN.pdf 

 

Διακυβέρνηση και Διαρθρωτικά Ταμεία  

 

Σε κείμενο εργασίας της Γενικής Δ/νσης 

Οικονομικών και Χρηματοδοτικών Υποθέσεων 

της Ευρωπαϊκής Επιτροπής υπογραμμίζεται  ότι 

 

  

τα χαμηλά επίπεδα δημοσίου χρέους και 

ελλειμμάτων και η εφαρμογή   υγιών 

μακροοικονομικών πολιτικών δημιουργούν 

συνθήκες αποτελεσματικής αξιοποίησης των 

πόρων των διαρθρωτικών ταμείων για την  

κοινωνικο-οικονομική ανάπτυξη μιας χώρας. 

 

Πληροφορίες: 

http://ec.europa.eu/economy_finance/publications
/economic_paper/2013/pdf/ecp510_en.pdf 
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Απολογισμός Δράσεων  

της Επιτροπής των Περιφερειών 

 

Η Επιτροπή των Περιφερειών (ΕτΠ) ως 

διαβουλευτικό όργανο της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 

του Συμβουλίου της ΕΕ παρέχει εμπειρικά 

στοιχεία από την υλοποίηση των κοινοτικών πο- 

 

 

 

λιτικών από τις τοπικές και περιφερειακές 

αρχές. Με αυτόν τον τρόπο, μέσω 

γνωμοδοτήσεων, αποφάσεων, εκθέσεων 

παρακολούθησης και θεματικών συνεδρίων 

συμμετέχει ενεργά σε όλες τις διαδικασίες 

λήψης αποφάσεων, από το προ-νομοθετικό 

στάδιο μέχρι το στάδιο αξιολόγησης. Το παρόν 

εγχειρίδιο συνοψίζει τη δράση της ΕτΠ σε 

σημαντικά πεδία πολιτικής τα τελευταία δύο 

έτη, όπου διαμορφώθηκε το πλαίσιο της νέας 

προγραμματικής περιόδου 2014-2020. 

 

Πληροφορίες: 

http://cor.europa.eu/en/documentation/brochures

/Documents/making-difference-2012.pdf 

 

ε πόλεις που είναι στην πρώτη γραμμή της 

φιλικής προς το περιβάλλον αστικής διαβίωσης.  

Σε Έξι πόλεις έχει απονεμηθεί ο τίτλος της 

Ευρωπαϊκής Πράσινης Πρωτεύουσας από την 

Έρευνα και Καινοτομία  

στα Αστικά Θέματα 

 

Στο πλαίσιο των προετοιμασιών για το 

ευρωπαϊκό πρόγραμμα Horizon 2020, η Γενική 

Διεύθυνση για την Έρευνα και την Καινοτομία της 

 

 

 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής διοργάνωσε ένα σεμινάριο 

για την αειφόρο αστική δυναμική στη Ρώμη με 

σκοπό την ανάδειξη δυνητικών ερευνητικών 

θεμάτων που θα καλυφθούν από το σκέλος του 

προγράμματος που αφορά τις κοινωνικές 

προκλήσεις (Κοινωνική Πρόκληση 6). Το 

συγκεκριμένο σκέλος συμπληρώνει άλλες 

ερευνητικές δράσεις για τα αστικά θέματα 

(Κοινωνικές Προκλήσεις 3 & 4) που αφορούν την 

πράσινη ενέργεια και τις έξυπνες ολοκληρωμένες 

μεταφορές. Η παρούσα έκθεση παρουσιάζει τις 

εργασίες του εν λόγω σεμιναρίου για την 

προώθηση αειφόρων και περιεκτικών 

περιβαλλόντων μέσω καινοτόμου χωρικού και 

αστικού σχεδιασμού. 

 

Πληροφορίες: 

http://ec.europa.eu/research/social-
sciences/pdf/sustainable-urban-dynamics_en.pdf 

http://cor.europa.eu/en/documentation/brochures/Documents/making-difference-2012.pdf
http://cor.europa.eu/en/documentation/brochures/Documents/making-difference-2012.pdf


 
23 

ΔΕΛΤΙΟ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ & 

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

   

ΕΕΕΝΝΝΘΘΘΕΕΕΡΡΡΜΜΜΩΩΩΣΣΣ   ,,,   

   

Τεύχος 45 

6-27     
3/2014    

23 

Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλληλεγγύης της ΕΕ: 

Υπό αμφισβήτηση η αποδοτικότητά του  

 

Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλληλεγγύης της ΕΕ 

αποτελεί το κύριο εργαλείο της Ένωσης για την 

αντιμετώπιση μεγάλων φυσικών καταστροφών, 

όπως διαπιστώθηκε πρόσφατα με αφορμή τις 

σεισμικές δονήσεις στην Κεφαλονιά. Τον 

περασμένο Νοέμβριο, η Επιτροπή των 

Περιφερειών, με γνωμοδότησή  της,  υποστήριξε  

 

ενθέρμως τις προτάσεις της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής για την ανάγκη διασαφήνισης των 

καταστροφών, προτείνοντας νέα και 

απλουστευμένα κριτήρια για τον προσδιορισμό 

του εξαιρετικού χαρακτήρα  περιφερειακών 

καταστροφών βάσει του ΑΕΕ. Η προώθηση της 

προκαταβαλής πληρωμών επίσης έγινε δεκτή 

από την ΕτΠ. Ωστόσο, στην πρόσφατη 

συνεδρίαση της Επιτροπής των Μονίμων 

Αντιπροσώπων (COREPER II) δεν έγινε δεκτή η 

προκαταβολή αποζημιώσεων. Η ΕτΠ ευελπιστεί 

ότι στις τριμερείς διαπραγματεύσεις μεταξύ του 

Συμβουλίου, της Επιτροπής και του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου, που βρίσκονται σε εξέλιξη, να 

τεθούν εκ νέου αυτά τα ζητήματα. 

Πληροφορίες: 

http://cor.europa.eu/el/news/Pages/solidarity-
fund-more-efficient.aspx 

Άμστερνταμ: Πρωτοπόρος πόλη στις 

Πολιτικές Αειφόρων Μεταφορών 

 

Σε πρόσφατη μελέτη 84 πόλεων παγκοσμίως της 

Διεθνούς Ένωσης για τις Δημόσιες Μεταφορές, η 

πόλη του Άμστερνταμ, μετά τη Στοκχόλμη και το 

Χονγκ Κονγκ, έρχεται τρίτη στη χαμηλή εκπομπή 

αερίων του διοξειδίου του άνθρακα. Η ολλανδική 

πόλη έχει καταφέρει με το σύστημα της 

κοινοχρησίας αυτοκινήτων, της εκτεταμένης 

χρήσης του ποδηλάτου ως μέσου μεταφοράς αλλά 

και της δημιουργίας πολεοδομικών ζωνών 

χαμηλής εκπομπής αερίων να κρατήσει σε 

χαμηλότερα επίπεδα από τον ευρωπαϊκό μέσο τις 

εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα που 

παράγονται από τα μέσα μεταφοράς. Η μελέτη 

αποτυπώνει τρεις στρατηγικές κατευθύνσεις ώστε 

οι πόλεις να βελτιώσουν το μέλλον της αστικής 

κινητικότητας: (α) Ανασχεδιασμός των 

συστημάτων μεταφορών, προσανατολισμένα προς 

τις δημόσιες μεταφορές και την αειφορία, (β) 

Δικτύωση του Συστήματος πολυτροπικής 

κινητικότητας με την προώθηση της 

ελκυστικότητας  των  δημοσίων  μεταφορών  μέσω 

 

της επέκτασης των γραμμών εξυπηρέτησης του 

κοινού, (γ) Σύσταση ενός Αειφόρου Πυρήνα   

αειφόρων μεταφορών για την ικανοποίηση της 

βραχυπρόθεσμης ζήτησης σε χαμηλές τιμές.  

Πληροφορίες: 

http://www.uitp.org/sites/default/files/members/14

0124%20Arthur%20D.%20Little%20%26%20UITP_Futur

e%20of%20Urban%20Mobility%202%200_Full%20study
.pdf 
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Διεθνή Θέματα  

 

Απονομή Βραβείου για τις Αειφόρες 

Μεταφορές στο Μπουένος Άιρες 

 

Η πρωτεούσα της Αργεντινής, το Μπουένος 

Άιρες, αναδείχθηκε νικήτρια του 9ου ετήσιου 

διαγωνισμού για τις αειφόρες μεταφορές. Η 

νικήτρια πόλη διακρίθηκε για τη μείωση των 

εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα και τις 

βελτιώσεις στην ασφάλεια των πεζών και 

των δικυκλιστών στη διάρκεια του 

τελευταίου  έτους,  δίνοντας  με  αυτόν    τον  

 

 
 

τρόπο προτεραιότητα στους ανθρώπους 

έναντι των αυτοκινήτων. Πράγματι, το 2013 

η οικεία τοπική αρχή μεταμόρφωσε τη 

μεγαλύτερη λεωφόρο παγκοσμίως, την 9η 

Ιουλίου, αντικαθιστώντας αρκετές λωρίδες 

που προορίζονταν για τα αυτοκίνητα με 

γραμμές ταχείας κυκλοφορίας για τα 

λεωφορεία. Παράλληλα, αρκετά 

πολεοδομικά συγκροτήματα του κέντρου της 

πόλης μετασχηματίστηκαν σε περιβάλλον 

που ενθαρρύνει το περπάτημα και την 

ποδηλασία, δημιουργώντας μια νέα 

εμπειρία για τους πεζούς. 

 

Πληροφορίες: 

http://cities-today.com/2014/02/buenos-

aires-wins-2014-sustainable-transport-
award/ 

Έκθεση του ΟΟΣΑ για την ασφαλή χρήση 

του Ποδηλάτου στις Πόλεις 

 

Η πρόσφατη έκθεση του ΟΟΣΑ για τη χρήση του 

ποδηλάτου στις πόλεις παρέχει μια λεπτομερή 

πληροφόρηση για τις στατιστικές που αφορούν 

την ασφάλεια των χρηστών  και τους παράγοντες 

που την επηρεάζουν. Η εκτεταμένη χρήση του 

ποδηλάτου, σύμφωνα με τα στοιχεία της έκθεσης, 

δεν οδηγεί σε μεγαλύτερο αριθμό θανάτων εφό – 
 

 
 

σον λαμβάνονται τα κατάλληλα μέτρα 

ασφαλείας. Για παράδειγμα, στην Κοπεγχάγη, 

όπου η αύξηση της χρήσης των ποδηλάτων το 

χρονικό διάστημα 1996-2010 ανήλθε στο 20%, ο 

αριθμός των αναφερόμενων θανάτων και 

σοβαρών τραυματιών από τη χρήση ποδηλάτου 

σημείωσε πτώση κατά 70%. Παράλληλα, η έκθεση 

κάνει μια αναφορά στο νομικό πλαίσιο και στα 

διάφορα μέτρα για την ασφαλή χρήση ποδηλάτου 

που λαμβάνονται από τα κράτη-μέλη του 

Οργανισμού. 

 

Πληροφορίες: 

http://www.oecd-ilibrary.org/transport/cycling-
health-and-safety_9789282105955-en 
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INTERREG Europe 

 

Το πρόγραμμα διαπεριφερειακής συνεργασίας 

2014-2020, «INTERREG EUROPE», βρίσκεται στο 

στάδιο της διαμόρφωσης. Στόχος του είναι να 

βοηθήσει τις ευρωπαϊκές περιφέρειες να 

σχεδιάσουν και να εφαρμόσουν τις 

περιφερειακές πολιτικές και τα προγράμματα 

πιο αποτελεσματικά, κυρίως στην περίπτωση 

των προγραμμάτων των Ευρωπαϊκών 

Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων για την 

ανάπτυξη και την απασχόληση, αλλά επίσης και 

των προγραμμάτων στο πλαίσιο της 

Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας. Το 

πρόγραμμα αποσκοπεί στην ανταλλαγή 

εμπειριών, γνώσεων και βέλτιστων πρακτικών 

μεταξύ των ενδιαφερόμενων φορέων από 

διάφορες περιφέρειες της Ευρώπης.  

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει τέσσερις 

θεματικούς στόχους:  

 

1. Ενίσχυση της έρευνας, της τεχνολογικής 

ανάπτυξης και της καινοτομίας. 

2. Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των 

Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων. 

3. Υποστήριξη της μετάβασης προς μία 

οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου 

του άνθρακα. 

4. Προστασία του περιβάλλοντος και 

προώθηση της αποδοτικότητας των 

πόρων. 

 

Το πρόγραμμα θα επιδοτήσει δύο είδη δράσεων: 

(α) Διαπεριφερειακά συνεργατικά έργα. 

(β) Πλατφόρμες μαθησιακής ανταλλαγής μεταξύ 

περιφερειών στο πλαίσιο των ανωτέρω 

θεματικών στόχων. 

Το πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από το ΕΤΠΑ 

με προϋπολογισμό ύψους 359 εκατ. ευρώ για την 

περίοδο 2014-2020. 

 

Προθεσμία: 21 Μαρτίου 

Πληροφορίες:  

http://www.interreg4c.eu/interreg-europe/public-
consultation/ 

Διαβουλεύσεις  
 

 

 

 Ο Ευρωπαϊκός Τουρισμός  

του Μέλλοντος  

Ο τουρισμός είναι ο τρίτος ισχυρότερος 

οικονομικός τομέας στην Ε.Ε. μετά το εμπόριο, τη 

διανομή και τις κατασκευές. Η ευρωπαϊκή 

βιομηχανία τουρισμού έρχεται αντιμέτωπη με 

ποικίλες αλλαγές σε επίπεδο Ε.Ε. αλλά και σε 

παγκόσμιο επίπεδο, οι οποίες έχουν αντίκτυπο 

στις τουριστικές δραστηριότητες και στα 

προϊόντα. Στην Ε.Ε. οι αλλαγές αυτές είναι 

κυρίως τεχνολογικές και δημογραφικές. Από την 

άλλη πλευρά, οι αλλαγές στον υπόλοιπο κόσμο, 

που αφορούν την ευρωπαϊκή βιομηχανία 

τουρισμού, είναι κυρίως οικονομικές και 

πολιτικές. Οι κύριοι στόχοι της διαβούλευσης 

είναι δυο: καλύτερος προσδιορισμός των 

βασικών προκλήσεων και ευκαιριών για την 

ευρωπαϊκή τουριστική βιομηχανία και συμβολή 

στην αναθεώρηση, αν είναι απαραίτητο, του 

Σχεδίου Δράσης για τον τουρισμό που εγκρίθηκε 

από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή το 2010. 

 

Προθεσμία: 15 Μαρτίου 

Πληροφορίες:  

http://ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf/item
detail.cfm?item_id=7150&tpa=0&tk=&lang=el 
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Σεμινάρια Κατάρτισης  

Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο 

Δημόσιας Διοίκησης (EIPA) 
 

 
 

 

Implementing the New Structural and Investment 

Funds Regulations: Comparing 2014-2020 with 

2007-2013 

Ημερομηνία: 6-7 Μαρτίου 

Τόπος: Μάαστριχτ 

Πληροφορίες:  

http://seminars.eipa.eu/en/order_activity/one/&tid=5428 

 

Understanding EU Decision-Making: Principles, 

Procedures, Practice 

Ημερομηνία: 13-14 Μαρτίου 

Τόπος: Μάαστριχτ 

Πληροφορίες:  

http://seminars.eipa.eu/en/activities09/show/&tid=5448 

 

Cost-Benefit Analysis (CBA) of EU-Financed Projects: 

Why and How? 

Ημερομηνία: 24-26 Μαρτίου 

Τόπος: Βαρκελώνη 

Πληροφορίες:  

http://seminars.eipa.eu/en/activities09/show/&tid=5485 

 

Effective Communication and Visibility Plan of 

Projects Funded by the European Union 

Ημερομηνία: 24-25 Μαρτίου  

Τόπος: Μάαστριχτ 

Πληροφορίες: 
http://seminars.eipa.eu/en/activities09/show/&tid=5502 
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   Cost-Benefit Analysis (CBA) of EU-Financed Projects 

- Advanced Course 

Ημερομηνία: 27-28 Μαρτίου 

Τόπος: Βαρκελώνη 

Πληροφορίες:  

http://seminars.eipa.eu/en/activities09/show/&tid=5486 

 

Successful Preparation and Implementation of 

Twinning Projects 

Ημερομηνία: 27-28 Μαρτίου 

Τόπος: Μάαστριχτ 

Πληροφορίες:  

http://seminars.eipa.eu/en/activities09/show/&tid=5488 

 

Programme Management for Migration Funds (2014-

2020): Key Issues and Challenges ahead 

Ημερομηνία: 27-28 Μαρτίου 

Τόπος: Μάαστριχτ 

Πληροφορίες:  

http://seminars.eipa.eu/en/activities09/show/&tid=5503 

 

Financial Management of EU Structural and 

Investment Funds 

 Ημερομηνία: 31 Μαρτίου-1 Απριλίου 

Τόπος: Μάαστριχτ 

Πληροφορίες: 

http://seminars.eipa.eu/en/activities09/show/&tid=5427 

 

 

http://seminars.eipa.eu/en/order_activity/one/&tid=5428
http://seminars.eipa.eu/en/activities09/show/&tid=5485
http://seminars.eipa.eu/en/activities09/show/&tid=5486
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Η Βιβλιοθήκη της Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης 

 

The New Science of Cities 

 

 

 

Σελ.400 

M. Batty 

Εκδ. MIT Press, 2013 

 

Στο βιβλίο του Michael Batty οι πόλεις δεν γίνονται 

αντιληπτές απλώς ως χώροι αλλά ως συστήματα 

δικτύων και ροών – σχέσεις μεταξύ αντικειμένων 

που συγκροτούν το σύστημα της πόλης. Ο Batty 

εισάγει θεωρίες και εργαλεία για την κατανόηση 

των διαφορετικών όψεων των πόλεων. Εξετάζει 

το μέγεθος των πόλεων, την εσωτερική τους τάξη, 

τους συγκοινωνιακούς κόμβους που τις 

προσδιορίζουν και παρουσιάζει τα μοντέλα 

λήψης των αποφάσεων, τα οποία προσιδιάζουν 

σε ένα σχεδιασμό ως συλλογική διαδικασία. 
 

Τα Νέα Αστικά Τοπία και η Ελληνική Πόλη 

 

 

Σελ.207 

Α. Γοσποδίνη, Η. Μπεριάτος (επιμ.) 

Εκδ Κριτική, 2006 

 

Στο ξεκίνημα του 21ου αιώνα, οι πόλεις και τα 

αστικά τοπία μετασχηματίζονται για να 

απαντήσουν στην πρόκληση των συνθηκών της 

οικονομικής και πολιτισμικής παγκοσμιοποίησης, 

να αντιμετωπίσουν τον εντεινόμενο ανταγωνισμό 

μεταξύ των πόλεων και να ανταπεξέλθουν στις 

απαιτήσεις των μεταμοντέρνων κοινωνιών. Σ' 

αυτή τη διαδικασία εγείρονται βασικά ερωτήματα: 

-Ποια είναι τα αναδυόμενα νέα τοπία της 

μεταβιομηχανικής πόλης και ποια τα βασικά 

χωρικά και μορφολογικά χαρακτηριστικά τους; 

-Πώς μπορούν να ταξινομηθούν τα νέα Αστικά 

Τοπία; 

-Ποιες κοινωνικο-οικονομικές συνθήκες, ποιες 

αστικές πολιτικές, ποιες διαδικασίες παραγωγής 

του χώρου και πώς, ενθαρρύνουν τη δημιουργία 

των νέων αστικών τοπίων; 

Το βιβλίο επιχειρεί να απαντήσει στα παραπάνω 

ερωτήματα. 
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Ε λλην ική

 

 

 

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: 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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