
                       

 

EDITORIAL 

Το 2014 είναι έτος επετείων. Η 

Επιτροπή των Περιφερειών (ΕτΠ) και 

το Κογκρέσο Τοπικών και 

Περιφερειακών Αρχών του Συμβουλίου 

της Ευρώπης (ΣτΕ) κάνουν έναν 

απολογισμό της 20ετούς διαδρομής 

τους. Για τη μεν Επιτροπή των 

Περιφερειών, όπως προέκυψε και από 

την πρόσφατη διάσκεψη των Αθηνών, 

το ζητούμενο είναι να εμπεδωθεί στη 

συνείδηση όλων των εμπλεκόμενων 

φορέων σε ευρωπαϊκό αλλά και 

εθνικό επίπεδο ο ρόλος της στην 

κοινοτική νομοθετική διαδικασία, 

όπως αποτυπώθηκε στη Συνθήκη της 

Λισαβόνας. Αν διαβάσει όμως κανείς 

προσεκτικά τη Διακήρυξη των Αθηνών 

θα διαπιστώσει ότι η ΕτΠ θα πρέπει 

να διανύσει αρκετό δρόμο για να 

φθάσει το στόχο αυτό. Από την άλλη, 

το Κογκρέσο των Τοπικών και 

Περιφερειακών Αρχών του ΣτΕ, καίτοι 

εκδίδει, με αφορμή τα 20 χρόνια 

θεσμικού βίου, εντυπωσιακά έντυπα, 

παρουσιάζοντας τις θεσμικές παρεμ-

βάσεις του σε επίπεδο καταστατικών 

κειμένων, συμβάσεων, χαρτών, πρω-

τοκόλλων κ.α., και για το ίδιο 

παραμένει ζητούμενο η εμπέδωση στη 

συνείδηση των κρατών-μελών του 

Συμβουλίου αλλά και των μελών του, 

του βαθμού δεσμευτικότητας και 

εφαρμογής αυτών των κειμένων τόσο 

στην εθνική νομοθετική διαδικασία 

όσο και στην καθημερινή πολιτική 

πρακτική. Κοινό στοίχημα για το 

μέλλον και των δύο οργάνων είναι η 

διαχείριση ενός θεσμικά και οικονο-

μικά ανισοβαρούς υποεθνικού επιπέ-

δου διοίκησης σε ευρωπαϊκό επίπεδο. 
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Στην τρέχουσα πρόσκληση υποβολής προτάσεων  

προβλέπεται η επιδότηση δύο κατηγοριών 

δράσεων: 

 

(α) Διεθνείς συναντήσεις νέων: πρόκειται για 

δράσεις που αφορούν σεμινάρια, συνέδρια, 

εργαστήρια, φεστιβάλ νέων. Επιλέξιμοι φορείς 

είναι κυρίως διεθνή δίκτυα και ΜΚΟ νεολαίας και 

εθνικές ή τοπικές μη κυβερνητικές οργανώσεις/ 

δίκτυα νεολαίας. Το Ίδρυμα καλύπτει τα 2/3 των 

δαπανών, ενώ απαιτείται η συμμετοχή νέων από 

τουλάχιστον επτά (7) κράτη-μέλη του Συμβουλίου 

της Ευρώπης, το 75% των οποίων πρέπει να έχουν 

ηλικία κάτω των 30 ετών. 

(β) Άλλες δράσεις Ετήσιου Σχεδίου Δράσης: 

πρόκειται για δράσεις που περιλαμβάνουν 

εξειδικευμένες εκδόσεις (εκπαιδευτικά εγχειρίδια), 

δελτία τύπου ή περιοδικά, εκστρατείες 

ενημέρωσης, εκθέσεις και παραγωγή 

οπτικοακουστικού υλικού, εκτύπωση αφισών και 

αυτοκόλλητων, καθώς και έρευνες για θέματα 

νεολαίας. Το Ίδρυμα καλύπτει τα 2/3 των 

δαπανών, ενώ απαιτείται η συμμετοχή νέων, το 

75% των οποίων πρέπει να έχουν ηλικία κάτω των 

30 ετών. 

Δικαίωμα υποβολής αιτήσεων έχουν διεθνείς ΜΚΟ 

νεολαίας, εθνικές, τοπικές μη κυβερνητικές 

οργανώσεις νεολαίας ή δίκτυα των κρατών-μελών 

του Συμβουλίου της Ευρώπης. 

 
 

Ευρωπαϊκά 

Προγράμματα 

και Πρωτοβουλίες 
 

Προσκλήσεις-Προθεσμίες 

 

1. Ευρωπαϊκό Ίδρυμα Νεολαίας:  

Διεθνείς Δράσεις για τη Νεολαία (2015) 

 

Το Ευρωπαϊκό Ίδρυμα Νεολαίας (EYF) ιδρύθηκε 

το 1972 από το Συμβούλιο της Ευρώπης για να 

παρέχει χρηματοδοτική στήριξη σε ευρωπαϊκές 

δράσεις της νεολαίας. Εν προκειμένω, σκοπός 

του Ιδρύματος είναι η ενθάρρυνση της 

συνεργασίας μεταξύ των νέων της Ευρώπης 

μέσω της επιδότησης πρωτοβουλιών του για την 

προώθηση της ειρήνης, της κατανόησης και της 

συνεργασίας στο πλαίσιο του πνεύματος 

σεβασμού των θεμελιωδών αξιών του 

Συμβουλίου της Ευρώπης, όπως τα ανθρώπινα 

δικαιώματα, η δημοκρατία, η ανοχή και η 

αλληλεγγύη. Το Ίδρυμα επιδοτεί κυρίως δράσεις 

εκπαιδευτικές, κοινωνικές, πολιτιστικές και 

ανθρωπιστικού χαρακτήρα, πρωτοβουλίες 

ενδυνάμωσης της ειρήνης και της συνεργασίας 

στην Ευρώπη, ανταλλαγές πρακτικών, έρευνες 

και μελέτες πάνω σε θέματα νεολαίας. 
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Το EYF καλύπτει τα 2/3 των δαπανών που 

πραγματοποιούνται στο πλαίσιο των ανωτέρω 

δράσεων, εντός των ορίων ενός ρεαλιστικού 

προϋπολογισμού για το εύρος του οποίου 

κρίνεται σκόπιμη η επικοινωνία του 

ενδιαφερόμενου φορέα με τη Γραμματεία του 

EYF. Σε κάθε περίπτωση, δεν είναι επιλέξιμες 

δαπάνες οι αμοιβές προσωπικού, η αγορά 

εξοπλισμού και τα λειτουργικά έξοδα ενός 

οργανισμού. 

Προθεσμία: 1 Απριλίου 

Πληροφορίες:  

http://www.coe.int/web/european-youth-

foundation/home 

 

2. Ευρωπαϊκά Κέντρα Νεολαίας του 

Συμβουλίου της Ευρώπης:  

Διεθνείς Δράσεις για τη Νεολαία 

 

Τα Ευρωπαϊκά Κέντρα Νεολαίας (EYCs) του 

Στρασβούργου και της Βουδαπέστης αποτελούν 

μόνιμες δομές για την υλοποίηση της πολιτικής 

για τη νεολαία του Συμβουλίου της Ευρώπης. 

Πρόκειται για διεθνή κέντρα κατάρτισης με 

υποδομές για τη φιλοξενία συνεδρίων και 

δράσεων για τη νεολαία. Παρέχουν ένα ευέλικτο 

και σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον για διεθνείς 

δραστηριότητες. Σε ετήσια βάση διοργανώνουν 

40-50 δραστηριότητες σε συνεργασία με 

κυβερνητικές οργανώσεις νέων που περιλαμβά-

νουν συνεδρίες μελέτης, συμπόσια και άλλες 

δράσεις, οι οποίες αντανακλούν τις αρχές της 

συνδιαχείρισης και συνεργασίας με τους νέους 

ανθρώπους και τις οργανώσεις τους. Αυτές οι 

μη κυβερνητικές οργανώσεις νέων που 

περιλαμβάνουν συνεδρίες μελέτης, συμπόσια 

και άλλες δράσεις, οι οποίες αντανακλούν τις 

αρχές της συνδιαχείρισης και συνεργασίας με 

τους νέους ανθρώπους και τις οργανώσεις τους. 

Αυτές οι δράσεις, εν μέρει ή εξ ολοκλήρου 

επιδοτούμενες από το Συμβούλιο της Ευρώπης, 

βασίζονται στη συνεργασία ανάμεσα σε 

οργανώσεις-εταίρους και στη Διεύθυνση 

Νεολαίας και Αθλητισμού του Συμβουλίου της 

Ευρώπης.  

Στην τρέχουσα πρόσκληση υποβολής   

προτάσεων προβλέπεται η επιδότηση τριών 

κατηγοριών δράσεων: 

 

(α) Συνεδρίες μελέτης: 

 Εξετάζουν σύγχρονα προβλήματα των 

ευρωπαϊκών κοινωνιών από την πλευρά 

της νεολαίας ή που επηρεάζουν τη 

νεολαία και τις οργανώσεις της, οι 

οποίες διαθέτουν έδρα σε κάποιο από τα 

κράτη-μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης. 

 Το θέμα μελέτης προτείνεται και 

αναπτύσσεται από την αιτούσα 

οργάνωση στο πλαίσιο των 

προτεραιοτήτων του Συμβουλίου της 

Ευρώπης στον τομέα της νεολαίας. 

 Έχουν διάρκεια τουλάχιστον 4 εργάσιμων 

ημερών (μέχρι 8 εργάσιμες ημέρες). 

 Η συμμετοχή σε αυτές κυμαίνεται από 20 

έως 40 άτομα. 

 Η πλειονότητα των συμμετεχόντων 

πρέπει να είναι ηλικίας κάτω των 30 

ετών. 
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(β) Συμπόσια: 

 Στοχεύουν στην παραγωγή γνώσης και 

συνεισφέρουν στην ανάπτυξη της 

πολιτικής για τη νεολαία του Συμβουλίου 

της Ευρώπης. 

 Οι αιτήσεις για την εν λόγω δράση θα 

πρέπει να υποβάλλονται από 4 

συνεργαζόμενους εταίρους. 

(γ) Ειδικά σχέδια: 

 Πρόκειται για δράσεις καινοτόμου 

χαρακτήρα πέραν της στοχοθεσίας των 

προηγούμενων δύο δραστηριοτήτων. 

Δικαίωμα υποβολής αιτήσεων έχουν οι εξής 

φορείς: 

 Ευρωπαϊκές/διεθνείς μη κυβερνητικές 

οργανώσεις νεολαίας με εταίρους ή 

παραρτήματα σε τουλάχιστον οκτώ (8) 

κράτη-μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης. 

 Ευρωπαϊκά επίσημα ή ανεπίσημα δίκτυα 

οργανώσεων νεολαίας και άλλες μη 

κυβερνητικές δομές νεολαίας με εταίρους 

από τουλάχιστον οκτώ (8) κράτη-μέλη 

του Συμβουλίου της Ευρώπης. 

 Υποεθνικά (τοπικά/περιφερειακά) δίκτυα 

οργανώσεων νεολαίας και/ή εθνικά 

συμβούλια νέων από τουλάχιστον πέντε 

(5) γειτονικές χώρες. 

Προθεσμία: 1 Απριλίου  

Πληροφορίες:  

http://www.coe.int/t/dg4/youth/EYC/European_Yo

uth_Centres_en.asp 

 

 

3. 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 εκσυγχρο- 

 

νισμό 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 

δέσμευσης 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 μόνο 

στον τομέα της νεολαίας. 

o Εκδηλώσεις ευρωπαϊκής εθελον-

τικής υπηρεσίας μεγάλης 

κλίμακας. 
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 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 (όλοι 

οι τομείς)Στρατηγικές συμπράξεις 

στον τομέα της εκπαίδευσης, της 

κατάρτισης και της νεολαίας. 

o Συμμαχίες γνώσης/Τομεακές συμ-

μαχίες δεξιοτήτων. 

o Ανάπτυξη ικανοτήτων στον τομέα  

της νεολαίας. 

 Βασική δράση 3 (ΒΔ3) — Υποστήριξη 

μεταρρυθμίσεων πολιτικής:  

o Συνεδρίαση μεταξύ των νέων και 

των υπευθύνων για τη λήψη  

αποφάσεων στον τομέα της 

νεολαίας. 

Προθεσμίες: 3 & 30 Απριλίου 

Πληροφορίες: 

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

plus/index_el.htm 

4. Βραβεία Προώθησης 

Επιχειρηματικότητας 2014 

 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προκήρυξε το 

διαγωνισμό για τα ευρωπαϊκά βραβεία 

προώθησης της επιχειρηματικότητας για το 

2014. Πρόκειται για διαγωνισμό που 

επιβραβεύει τις πιο δημιουργικές και 

επιτυχημένες  πρωτοβουλίες  δημόσιων  φορέων  
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 και συμπράξεων δημόσιου και ιδιωτικού τομέα 

της ΕΕ με τις οποίες υποστηρίζεται η 

επιχειρηματικότητα, και ιδίως οι μικρομεσαίες 

επιχειρήσεις. Τώρα αρχίζει η πρώτη φάση του 

διαγωνισμού, που θα διεξαχθεί σε εθνικό 

επίπεδο, ενώ τον Μάιο θα επιλεγούν οι νικητές 

κάθε χώρας, οι οποίοι θα διαγωνιστούν σε 

διεθνές επίπεδο. Απώτερος στόχος των 

συμμετεχόντων είναι να κερδίσουν το μεγάλο 

βραβείο της κριτικής επιτροπής, το οποίο θα 

απονεμηθεί στη Νάπολη τον Οκτώβριο. Από το 

2006, τα ευρωπαϊκά βραβεία προώθησης της 

επιχειρηματικότητας ανταμείβουν την αριστεία 

στην προώθηση της επιχειρηματικότητας και 

των μικρών επιχειρήσεων σε εθνικό, 

περιφερειακό και τοπικό επίπεδο. Από τότε που 

ξεκίνησε ο διαγωνισμός έχουν διαγωνιστεί 

περισσότερα από 2 500 έργα, τα οποία 

υποστήριξαν συνολικά τη δημιουργία άνω των 

10 000 νέων επιχειρήσεων. Στόχοι των βραβείων 

είναι να εντοπίζονται και να αναγνωρίζονται 

επιτυχημένες δραστηριότητες και πρωτοβουλίες 

που αναλαμβάνονται για την προώθηση των 

επιχειρήσεων και της επιχειρηματικότητας, να 

προβάλλονται και να διαδίδονται παραδείγματα 

βέλτιστων επιχειρηματικών πολιτικών και 

πρακτικών, να αυξηθεί η ευαισθητοποίηση 

σχετικά με τον ρόλο που διαδραματίζουν οι 

επιχειρηματίες στην ευρωπαϊκή κοινωνία και να 

δοθεί ενθάρρυνση και έμπνευση στους 

επίδοξους επιχειρηματίες. 

Τα Ευρωπαϊκά Βραβεία Προώθησης της 

Επιχειρηματικότητας εντοπίζουν και 

επιβραβεύουν τους πιο επιτυχημένους φορείς 

προώθησης των επιχειρήσεων και της επιχειρη- 

 

 

 
 

ματικότητας στην Ευρώπη, προβάλλουν τις 

βέλτιστες πολιτικές και πρακτικές 

επιχειρηματικότητας, ενημερώνουν το κοινό 

σχετικά με την προστιθέμενη αξία της 

επιχειρηματικότητας και λειτουργούν ως πηγή 

ενθάρρυνσης και έμπνευσης για επίδοξους 

επιχειρηματίες.  

Περιλαμβάνουν έξι κατηγορίες:  

 Προώθηση της επιχειρηματικότητας.  

 Βελτίωση του επιχειρηματικού 

περιβάλλοντος. 

 Υποστήριξη στη διεθνοποίηση της 

επιχείρησης  

 Υποστήριξη της ανάπτυξης των 

πράσινων αγορών και της αποδοτικής 

χρήσης των πόρων  

 Υπεύθυνη και συνολική επιχειρημα-

τικότητα  

Κάθε Κράτος Μέλος έχει το δικαίωμα να 

αποστείλει για συμμετοχή στον ευρωπαϊκό 

διαγωνισμό έως δύο (2) υποψηφιότητες, από δύο 

(2) διαφορετικές κατηγορίες. Οι εκπρόσωποι 

των εθνικών, περιφερειακών ή τοπικών αρχών ή 

συμπράξεων δημόσιου και ιδιωτικού τομέα που 

έχουν συμβάλει στην ενίσχυση της οικονομίας 

των οικείων περιοχών τους, και είναι ενεργ για 2 

χρόνια τουλάχιστον, καλούνται να καταθέσουν 

τις προτάσεις τους στη Γενική Γραμματεία 

Βιομηχανίας. 

 

Προθεσμία: 28 Απριλίου 

Πληροφορίες: 

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

practices/european-enterpriseawards/index_el.htm 
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Επιχειρησιακός & 

Αναπτυξιακός Σχεδιασμός 
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Tα Τοπικά Σχέδια Δράσης εργαλεία 

χρηματοδότησης τοπικών 

πρωτοβουλιών 

Το ευρωπαϊκό πρόγραμμα URBACT είναι ένα 

ευρωπαϊκό πρόγραμμα ανταλλαγής γνώσεων 

και εκμάθησης με στόχο τη βιώσιμη αστική 

ανάπτυξη. Το URBACT παρέχει τη δυνατότητα 

συνεργασίας μεταξύ των πόλεων για την 

εξεύρεση λύσεων σε μείζονα αστικά θέματα, 

επιβεβαιώνοντας τον πρωταρχικό ρόλο που 

κατέχουν οι πόλεις στην αντιμετώπιση ολοένα 

και πιο σύνθετων κοινωνικών αλλαγών. Το 

URBACT βοηθά τις πόλεις στη διαμόρφωση 

ρεαλιστικών, πρωτοποριακών και βιώσιμων 

λύσεων, οι οποίες ενσωματώνουν την 

οικονομική, κοινωνική και περιβαλλοντική 

διάσταση της αστικής ανάπτυξης.   Κάθε 

εταίρος του προγράμματος δεσμεύεται να 

καταρτίσει ένα Τοπικό Σχέδιο Δράσης κατά τη 

διάρκεια υλοποίησης του έργου, ως αποτέλεσμα 

των δράσεων ανταλλαγής και μάθησης σε 

διεθνές και τοπικό επίπεδο. Το Τοπικό Σχέδιο 

Δράσης είναι πρωταρχικώς ένα έγγραφο που 

μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την προσέλκυση 

χρηματοδότησης με σκοπό την υλοποίηση των 

περιγραφεισών σε αυτό δράσεων. Οι βασικές 

αρχές του συνοψίζονται στα εξής: 

 Το Τοπικό Σχέδιο Δράσης είναι εργαλείο 

πολιτικής: δεν καταρτίζεται ως 

αποτέλεσμα μιας γραφειοκρατικής 

διαδικασίας αλλά συνιστά εργαλείο που 

παρέχει απαντήσεις σε τοπικά 

προβλήματα. 

 

 Πρόκειται για ένα Ολοκληρωμένο Σχέδιο 

Δράσης: αναδεικνύει διαφορετικές όψεις 

ενός προβλήματος (κοινωνικές, 

οικονομικές, περιβαλλοντικές, χωροταξι-

κές) και εξετάζει τους τρόπους 

παρέμβασης των επιμέρους χωρικών 

επιπέδων διοίκησης. 

 Καταρτίζεται στο πλαίσιο ενός διεθνούς 

δικτύου πόλεων: θα πρέπει να εδράζεται 

σε μαθησιακές διαδικασίες και ανταλλαγές 

μεταξύ των εταίρων του δικτύου. 

 Είναι αποτέλεσμα συμμετοχικής 

διαδικασίας: η κατάρτισή του γίνεται με 

την εμπλοκή όλων των ενδιαφερόμενων 

φορέων. 

 Δεν αποτελεί αυτοσκοπό αλλά 

καταρτίζεται μέσα σε διάστημα 12-14 

μηνών μετά την έναρξη υλοποίησης του 

έργου ώστε να συνεισφέρει σε αυτό όλο το 

εταιρικό σχήμα. 

Τα βασικά μέρη του Τοπικού Σχεδίου Δράσης 

περιλαμβάνουν, όχι με τρόπο εξαντλητικό, τα 

εξής: 

 

(α) Προφίλ της πόλης και προσδιορισμός του 

προβλήματος 

Στατιστικά στοιχεία και εμπειρικά δεδομένα 

αναφορικά με τον πληθυσμό, τα επίπεδα 

ανεργίας, τη γεωγραφική τοποθεσία της πόλης, 

τα συγχρηματοδοτούμενα έργα που έχουν 

υλοποιηθεί, τοπικές, περιφερειακές και εθνικές 

πολιτικές για τοπικά ζητήματα, ανάλυση του 

προβλήματος και πιθανές εναλλακτικές λύσεις. 
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(β) Καθορισμός στοχοθεσίας 

Περιγραφή και ανάλυση αιτίων κατάρτισης του 

Τοπικού Σχεδίου Δράσης˙ περίληψη 

απορριφθεισών εναλλακτικών επιλογών˙ 

περίληψη των κυρίων φιλοδοξιών του Σχεδίου˙ 

παρουσίαση στρατηγικού στόχου και οράματος˙ 

κατάλογος γενικών προτεραιοτήτων˙ κατάλογος 

βασικών στόχων (SMART). 

 

(γ) Σχεδιασμός Δράσεων και Χρονοδιαγράμματος 

Αποτύπωση έργων/δράσεων/δραστηριοτήτων 

για την υλοποίηση τιθέντων στόχων˙ 

χρονοπρογραμματισμός επιμέρους δράσεων˙ 

αναπαράσταση χρονοδιαγράμματος δράσεων σε 

διαγράμματα τύπου Ghantt. 

 

(δ) Χρηματοδοτικό Σχέδιο 

Περίληψη των απαιτούμενων πόρων˙ περίληψη 

των δυνητικών πόρων από τα διαρθρωτικά 

ταμεία της ΕΕ, και όχι μόνον˙ συσχέτιση 

δράσεων με προτεραιότητες των διαρθρωτικών 

ταμείων της πολιτικής συνοχής της ΕΕ κατά τη 

νέα προγραμματική περίοδο 2014-2020. 

 

(ε) Πλαίσιο υλοποίησης 

Πληροφορίες για το ποιος κάνει τι (κατανομή 

ρόλων και ευθυνών μεταξύ των εταίρων)˙ 

πληροφορίες για το σύστημα διακυβέρνησης του 

εταιρικού σχήματος κατά τη διάρκεια και μετά 

τη λήξη του προγράμματος˙ περίληψη δεικτών 

για την παρακολούθηση της προόδου 

υλοποίησης του Σχεδίου. 

 

 

 

 

(στ) Περιγραφή των διαδικασιών 

Σύνθεση και ρόλοι της τοπικής ομάδας 

υποστήριξης˙ ρόλος και συνέπειες της διεθνικής 

διαδικασίας ανταλλαγής και μάθησης (π.χ. 

αξιολόγηση από ομότιμους, πιθανή μεταφορά 

‘καλών πρακτικών’ κτλ.). 

 

(ζ) Ανάλυση κινδύνων 

Περιγραφή του είδους των κινδύνων (π.χ. 

λειτουργικοί, οικονομικοί, νομικοί, προσωπικού, 

τεχνικοί, συμπεριφοράς)˙ κατηγοριοποίηση των 

κινδύνων σε χαμηλούς, μεσαίους και υψηλούς˙ 

περιγραφή βημάτων μετριασμού της πιθανότητας 

και  των συνεπειών τους. 

Ανάλογα με τις ιδιαίτερες συνθήκες και τις 

ανάγκες των τοπικών κοινωνιών, τα επιμέρους 

συστατικά του Τοπικού Σχεδίου Δράσης μπορεί να 

διαφοροποιούνται. Άλλωστε δεν υφίσταται 

συγκεκριμένο πρότυπο απεικόνισης του Σχεδίου 

Δράσης με αποτέλεσμα να είναι ευπροσάρμοστο 

στα επιμέρους ακροατήρια-στόχους. Η 

προστιθέμενη αξία που προκύπτει από την 

κατάρτιση ενός Τοπικού Σχεδίου Δράσης στο 

πλαίσιο ενός διεθνικού δικτύου πόλεων 

συνίσταται στην εξασφάλιση υποστήριξης από το 

πρόγραμμα αλλά και από τους ομότιμους 

εταίρους του δικτύου. 

 

Πληροφορίες: 

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

one/urbact-news/?entryId=5288 
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Μέχρι σήμερα σε ελάχιστες περιπτώσεις έχει 

διαπιστωθεί εμπλοκή των ενδιαφερόμενων 

φορέων σε αυτές τις διαδικασίες, ενώ πολλές 

περισσότερες είναι οι περιπτώσεις όπου έχει 

καταγραφεί η δυσαρέσκεια των αιτούντων.  

Στη συνέχεια, ο αναπληρωτής γενικός 

διευθυντής της γενικής διεύθυνσης για την 

περιφερειακή και αστική πολιτική της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κ. Normund Popens, 

ανέδειξε τις ευκαιρίες και τις προκλήσεις για 

τους ΕΟΕΣ κατά τη νέα προγραμματική περίοδο, 

ενώ επεσήμανε τα νέα επενδυτικά προγράμματα 

για την ευρωπαϊκή εδαφική συνεργασία. 
 

 

 

Στα δύο στρογγυλά τραπέζια που ακολούθησαν, 

αφενός, παρουσιάστηκαν προσπάθειες των 

ΕΟΕΣ Pyrenées Méditerranée, ZASNET και Galicia-

Norte de Portugalνα να υλοποιήσουν τους 

στόχους της Στρατηγικής Ευρώπη 2020, 

αποδεικνύοντας ότι η Στρατηγική έχει ληφθεί 

σοβαρά υπόψη στο στρατηγικό σχεδιασμό τους. 

Αφετέρου, υπογραμμίστηκε ο ρόλος των 

μακροπεριφερειακών στρατηγικών και του 

ευρωπαϊκού προγράμματος URBACT τη νέα 

προγραμματική περίοδο. 

 

 

Πληροφορίες: 

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

US/Events/Pages/4th-Annual-Meeting-of-the-
EGTC-Platform.aspx 
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Το Βήμα των Ε.Ο.Ε.Σ. 
 

 

Ε.Ο.Ε.Σ. και Στρατηγική Ευρώπη 2020 

  

Η 4η Ετήσια Σύνοδος των Ευρωπαϊκών Ομίλων 

Εδαφικής Συνεργασίας (ΕΟΕΣ) πραγματοποιήθηκε 

πρόσφατα  στις εγκαταστάσεις της Επιτροπής 

των Περιφερειών, εστιάζοντας στο ρόλο των 

ΕΟΕΣ κατά την υλοποίηση της Στρατηγικής 

Ευρώπη 2020. Στην έναρξη των εργασιών της 

Συνόδου έγινε μια σύντομη επισκόπηση των 

δράσεων των  45 συσταθέντων ΕΟΕΣ καθώς και 

των υπό σύσταση 15.  Παράλληλα, υπογραμ-

μίστηκε η σημασία του νέου Κανονισμού (ΕΕ) 

αριθ.1302/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

και του Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 2013 

για την τροποποίηση του Κανονισμού (ΕΚ) 

αριθ.1082/2006 για τον ευρωπαϊκό όμιλο 

εδαφικής συνεργασίας (ΕΟΕΣ) και έγινε έκκληση 

προς τις αρμόδιες εθνικές αρχές να εμπλέξουν 

τους ενδιαφερόμενους φορείς κατά τη 

διαδικασία έγκρισης των σχετικών αιτημάτων 

για συμμετοχή ή σύσταση νέων Ομίλων. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.euroregio.eu/
http://www.zasnet-aect.eu/
http://www.gnpaect.eu/
http://www.gnpaect.eu/
https://portal.cor.europa.eu/egtc/
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Ο κ. Ιωάννης Πίττας, Ηλεκτρολόγος- Μηχανικός, 

Προϊστάμενος του τμήματος Ηλεκτρολογικού της 

Δ/νσης Μηχανολογικού-Ηλεκτρολογικού του 

Δήμου Πειραιά, παρουσίασε το έργο REPUBLIC-

MED και τις πιλοτικές δράσεις που σχεδιάζει ο 

Δήμος Πειραιά (ανάπλαση δημοσίων χώρων) στο 

πλαίσιο του προγράμματος. Ο κ. Πίττας μίλησε 

για την ευρωπαϊκή εμπειρία και τη συγκεκριμένη 

μεθοδολογία που εφαρμόζουν όσοι συμμετέχουν 

στο πρόγραμμα για την εξαφάνιση του 

φαινομένου της θερμικής ενέργειας.  

Το έργο “REPUBLIC-MED, REtrofitting PUBLic spaces 

in Intelligent MEDiterranean Cities” εντάσσεται στο 

πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας 

“Μεσογειακός Χώρος”- MED  και συγχρηματοδο-

τείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 

Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) κατά 75% και το Πρόγραμμα 

Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) κατά 25%. Κύριος 

στόχος του έργου είναι η ανάπτυξη μιας νέας 

μεθοδολογίας για την εκπόνηση ολοκληρωμένων 

τεχνο-οικονομικών μελετών για την ενεργειακή 

αναβάθμιση δημοσίων κτιρίων και την ανάδραση 

της Αστικής Θερμικής Νησίδας (Urban Heat Island-

UHI) σε δημόσιους ανοιχτούς χώρους. Το έργο 

διαρκεί από τον Απρίλιο 2013 έως τον Ιούνιο 

2015 και έχει συνολικό προϋπολογισμό 

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

διατεθούν στο Δήμο Πειραιά. 

 

Πληροφορίες: 

Δήμος Πειραιά 

Δ/νση Προγραμματισμού & Ανάπτυξης 

Τμήμα Αξιοποίησης Ευρωπαϊκών & Εθνικών 

Πόρων 

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

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

Ενεργειακή και Περιβαλλοντική 

Αναβάθμιση Δημόσιων Χώρων: 

Καινοτόμες Μέθοδοι και Πρακτικές- 

REPUBLIC-MED 

(Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής 

Εδαφικής Συνεργασίας “Μεσογειακός 

Χώρος”- MED ) 
 

Με επιτυχία ολοκληρώθηκαν οι εργασίες της 

ημερίδας για την ενεργειακή αναβάθμιση των 

δημοσίων χώρων που διοργάνωσε πρόσφατα η 

Δ/νση Προγραμματισμού και Ανάπτυξης του 

Δήμου Πειραιά στο πλαίσιο  του ευρωπαϊκού 

έργου Republic-Med. 

Η ημερίδα επικεντρώθηκε στην παρουσίαση του 

ρόλου των καινοτόμων μεθόδων μελέτης, καθώς 

και της διερεύνησης χρηματοδοτικών μηχανισμών 

και καλών πρακτικών, στα έργα ενεργειακής 

αναβάθμισης κτιρίων και εξομάλυνσης του 

φαινομένου της Αστικής Θερμικής Νησίδας, σε 

ανοιχτούς δημόσιους χώρους. Ο Γενικός 

Γραμματέας του Δήμου Πειραιά κ. Στέλιος 

Διαμαντίδης, μιλώντας στην ημερίδα, τόνισε τις 

προσπάθειες του Δήμου σε ενεργειακά ζητήματα 

όπως η διαχείριση των απορριμμάτων μετά την 

περισυλλογή, οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, τα 

έργα εξοικονόμησης ενέργειας στα δημοτικά 

κτίρια. 
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Βέλτιστες Πρακτικές 

Ευρωπαϊκών & Διεθνών 

Έργων 
 

Περιφέρεια Βάδης-Βυρτεμβέργης: 

Επαγγελματική καθοδήγηση και σύνδεση 

 

Το Coach and Connect είναι ένα περιφερειακά 

επικεντρωμένο πρόγραμμα δικτύωσης και 

καθοδήγησης που εφαρμόζει η Baden-

Wurttemberg: Connected e.V. – bwcon και το οποίο 

έχει ως στόχο να προετοιμάσει την ανάπτυξη 

ΜΜΕ και νεοσύστατων επιχειρήσεων και να τους 

επιτρέψει να βρουν χρηματοδότηση από τον 

δημόσιο ή τον ιδιωτικό τομέα για το επόμενο 

στάδιο ανάπτυξής τους. Εστιάζεται σε μεγάλο 

βαθμό σε εταιρείες παροχής υπηρεσιών ΤΠΕ και 

λογισμικού πράγμα που διευκολύνει την 

καινοτομία υπηρεσιών. Οι συμμετέχουσες 

εταιρείες λαμβάνουν μεμονωμένα καταλλήλως 

προσαρμοσμένες συμβουλές σχετικά με τον 

επιχειρηματικό σχεδιασμό και, επίσης, 

παρουσιάζονται σε εκτελεστικά διευθυντικά 

στελέχη από τον κλάδο των ΤΠΕ που ενεργούν ως 

σύμβουλοι και παρέχουν καθοδήγηση σε σχέση με 

τα διαθέσιμα χρηματοδοτικά μέσα. Το πρόγραμμα 

συγχρηματοδοτήθηκε μέσω του Ευρωπαϊκού 

Κοινωνικού  Ταμείου.  Δημιούργησε  μία   επίσημη 

 

 
 

εταιρική σχέση με το «High Tech Gründerfonds 

(HGTF)» της ομοσπονδιακής κυβέρνησης της 

Γερμανίας, που εξασφαλίζει στις εταιρείες 

παροχής υπηρεσιών ΤΠΕ πρόσβαση στο 

συγκεκριμένο δημόσιο χρηματοδοτικό πρόγραμμα. 

Το συνολικό κόστος του προγράμματος ανέρχεται 

σε 350.000 ευρώ, με συνολική χρηματοδοτική 

στήριξη ίση προς 170.000 ευρώ.  

Πληροφορίες: 

http://www.bwcon.de/ 

 

Αμπερντίν: Κέντρο σχεδιασμού και 

Καινοτομίας, c4di 

 

Το κέντρο σχεδιασμού και καινοτομίας δημιουρ- 

γήθηκε το 2008 από το Robert Gordon University 

του Αμπερντίν με χρηματοδότηση γύρω στο 1,2 

εκατ. ευρώ (1 εκατ. λίρες στερλίνες) από τα κον- 

δύλια του ΕΤΠΑ για τη Σκωτία. Το κέντρο συνερ-

γάζεται με τους οργανισμούς Scottish Enterprise, 

Skills Development Scotland και η δημοτική αρχή 

του Αμπερντίν και προσφέρει τις υπηρεσίες του 

σε ευρύ κοινό. Η κύρια φιλοσοφία του κέντρου 

βασίζεται στην υιοθέτηση δημιουργικής και με 

γνώμονα το σχεδιασμό προσέγγισης για την 

αντιμετώπιση των επιχειρηματικών προκλήσεων, 

η οποία χρησιμοποιεί ένα φάσμα μοναδικών 

εργαλείων και τεχνικών σχεδιασμού με επίκεντρο 

τον χρήστη, ώστε να βοηθήσει τις ΜΜΕ στη 

Σκωτία να αντιμετωπίσουν αυτές τις προκλήσεις 

και να αναπτύξουν καινοτόμες λύσεις. 

Περιλαμβάνει καινοτομίες σε σχέση με τη 

συνολική επιχειρηματική στρατηγική, παροχή 

υπηρεσιών, ανάπτυξη προϊόντος ή προώθηση 

σήματος. 

Πληροφορίες: 
www.c4di.org.uk 
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Εκδηλώσεις 
Συνέδρια (Διεθνή και Ευρωπαϊκά) 

 

Έξυπνες Πράσινες Πόλεις 

(Μπρίστολ,1-3 Απριλίου) 

 

Το συγχρηματοδοτούμενο έργο URBAN-NEXUS 

στοχεύει στη διάχυση της ενημέρωσης σχετικά με τα 

ερευνητικά   δεδομένα  για  τη  δημιουργία  έξυπνων  

 
πράσινων πόλεων μέσω μιας ολοκληρωμένης 

αστικής διακυβέρνησης. Το καφέ διαλόγου του 

Μπρίστολ θα παρουσιάσει τα στοιχεία της έρευνας, 

συνθέτοντας τις θεματικές της αστικής κλιματικής 

ανθεκτικότητας, της υγείας και της ποιότητας της 

ζωής και των χρήσεων της γης. 

Πληροφορίες: 

http://store.uwe.ac.uk/browse/extra_info.asp?compid

=1&modid=1&catid=1224&prodid=6100 

 

Για μια Ευρώπη με τις Πόλεις και τις 

Περιφέρειες: Η άποψη της Νεολαίας 

(Βρυξέλλες, 1 Απριλίου) 

Στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για την επέτειο των 

20  ετών  από   τη   σύσταση   της   Επιτροπής   των  

 

Περιφερειών πραγματοποιείται στις 

εγκαταστάσεις της εκδήλωση για 150 νέους 

μέχρι 30 ετών προκειμένου να συζητήσουν για 

το μέλλον μιας πολυεπίπεδης Ευρώπης και της 

ΕτΠ. 

Πληροφορίες: 

http://cor.europa.eu/en/events/forums/Pages/cor

-at-20-conference.aspx 

Παγκόσμιο Φόρουμ Πόλεων 

(Μεντεγίν, 5-11 Απριλίου) 

Οι φυλετικές, κοινωνικές, οικονομικές και 

πολιτιστικές ανισότητες βρίσκονται στο 

επίκεντρο των εργασιών του φετινού 

Παγκόσμιου Αστικού Φόρουμ. Οι πόλεις 

αποτελούν βασική παράμετρο στην αντιμετώπι- 

 

ση των ανισοτήτων αφού ο σχεδιασμός, η 

διακυβέρνηση και οι υποδομές τους έχουν 

σημαντικές επιπτώσεις στην καθημερινότητα 

των κατοίκων της. 

Πληροφορίες: 

http://wuf7.unhabitat.org/ 

 

 16ο Ευρωπαϊκό Φόρουμ  

για την Αστική Οικοκαινοτομία 

(Ανόβερο, 7-8 Απριλίου) 

 

Στο πλαίσιο του Σχεδίου Δράσης για την Οικο-

καινοτομία, η Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος 

της Ευρωπαϊκής Επιτροπής διοργανώνει το 16ο 
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Έξυπνες Πόλεις 

(Τορόντο, 9-10 Απριλίου) 
 

Η διασφάλιση της μακροπρόθεσμης και 

οικολογικής αειφορίας έχει γίνει μια διαρκής 

πρόκληση και η σύνοδος των έξυπνων πόλεων 

προσφέρει την ευκαιρία για την  κατανόηση  του  

 

 
 

τρόπου με τον οποίο οι σύγχρονες τεχνολογίες 

θα μπορέσουν να διασφαλίσουν οικονομικά 

συνεργατικά συμπλέγματα, να ενθαρρύνουν την 

επιχειρηματικότητα και τη δημιουργία νέων 

βιομηχανιών στις πόλεις και στα αστικά κέντρα. 

Πληροφορίες: 

http://www.smartcitiescanada.com/ 
 

Ευρωπαϊκό Συνέδριο για τη 

Διασυνοριακή Συνεργασία 

(Παρίσι, 15 Απριλίου) 

 

Η ολοκληρωμένη οικονομική ανάπτυξη των 

διασυνοριακών εδαφών αποτελεί το κεντρικό 

θέμα του ευρωπαϊκού  συνεδρίου που 

διοργανώνει το δίκτυο ΜΟΤ (Mission 

Opérationnelle Τransfrontalière). 

 
Η ανάλυση του πλαισίου αλλά και των 

δυσκολιών της διασυνοριακής οικονομικής 

ανάπτυξης είναι βασικός στόχος του συνεδρίου. 

 

Πληροφορίες: 

http://www.espaces-transfrontaliers.org/ 

 

 

 

Φόρουμ για την Οικοκαινοτομία με τη συμμετοχή 

200 εκπροσώπων από την τοπική αυτοδιοίκηση, 

τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών και 

τον επιχειρηματικό κόσμο. 

Πληροφορίες: 

http://ec.europa.eu/environment/ecoinnovation201

4/1st_forum/ 

Σύνοδος των Αραβικών Πόλεων  

του Μέλλοντος:  

Έξυπνες Λύσεις για Αειφόρες Πόλεις 

 (Ντόχα, 7-8 Απριλίου) 

 

Για τρίτη χρονιά, η σύνοδος των αραβικών πόλεων 

θα εξετάσει τρόπους διαχείρισης της 

πολυπλοκότητας, της αύξησης της αποδοτικότη- 

 

 
 

τας, της μείωσης των δαπανών και της βελτίωσης 

της ποιότητας ζωής στα αστικά κέντρα με τη 

συνδρομή της τεχνολογίας. 

Πληροφορίες: 
http://www.arabfuturecities.com/ 
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Ετήσιο Συνέδριο Ενεργειακών Πόλεων 

(Ρίγα, 23-25 Απριλίου) 

 

Η πραγματική πρόκληση παγκοσμίως για τις 

σύγχρονες πόλεις είναι η αναζήτηση τρόπων 

άμεσης και αποδοτικής χρήσης των αποκεντρω - 

 

 
 

μένων και αειφόρων πηγών ενέργειας. Η 

Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης για το 

2014 φιλοξενεί το ετήσιο συνέδριο του δικτύου 

των Ενεργειακών Πόλεων, το οποίο θα διερευνήσει 

επιτυχημένες στρατηγικές σε τοπικό επίπεδο. 

Πληροφορίες: 

http://riga2014.energy-cities.eu/ 

 

Αναμορφώνοντας την Τοπική 

Αυτοδιοίκηση  

(Ντένβερ, 22-24 Απριλίου) 

 

Η αμερικανική πλατφόρμα Συμμαχία για την 

Καινοτομία διοργανώνει συνέδριο με επίκεντρο το  

 

μεταβαλλόμενο περιβάλλον στο οποίο οφείλει 

να λειτουργήσουν οι φορείς της τοπικής 

αυτοδιοίκησης και ειδικότερα εστιάζοντας στις 

οργανωτικές καινοτομίες, στις τεχνολογικές 

προόδους, στις επικοινωνίες και στην αριστεία 

στην υλοποίηση δράσεων σε τοπικό επίπεδο. 

Πληροφορίες: 

http://www.tlgconference.org/index.aspx?page=1 

 

Ψηφιακή Καινοτομία για την 

Περιφερειακή Ανάπτυξη 

(Θεσσαλονίκη, 29 Απριλίου) 

 

Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας – 

Αντιπεριφέρεια Εξωστρέφειας, Νέων Τεχνολο-

γιών και Καινοτομίας, σε συνεργασία με την 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την Πλατφόρμα για την 

Έξυπνη Εξειδίκευση (S3  Platform)  διοργανώνουν, 

 

 

με την ευκαιρία της Ελληνικής Προεδρίας του 

Συμβουλίου της Ε.Ε, διεθνές συνέδριο με θέμα 

«Ψηφιακή Καινοτομία για την Περιφερειακή 

Ανάπτυξη» για να αναπτυχθούν θέματα, τα 

οποία στοχεύουν στην ενίσχυση της ψηφιακής 

επιχειρηματικότητας και αφορούν σε χρήσιμα 

εργαλεία καινοτομίας, όπως οι δημόσιες 

συμβάσεις καινοτομίας (innovation procurement) 

και τα κουπόνια Τεχνολογίας Πληροφοριών και 

Επικοινωνίας (ΤΠΕ) Καινοτομίας (ICT innovation 

vouchers).  

Πληροφορίες: 

http://s3platform.jrc.ec.europa.eu/digital-

innovation-workshop 
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Ευρωπαϊκά Θέματα 
 

Η Διακήρυξη των Αθηνών 

Μια εδαφική προοπτική για την 

Ανάπτυξη και την Απασχόληση 

 

Κατά τη διάρκεια της 6ης Ευρωπαϊκής Συνόδου 

των Περιφερειών και των Πόλεων που 

πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα (7-8 Μαρτίου 

τ.ε.), το Προεδρείο της Επιτροπής των 

Περιφερειών, λαμβάνοντας υπόψη τις 

τρέχουσες προετοιμασίες της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής για τον προκαταρκτικό  απολογισμό 

της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» ενόψει του 

Εαρινού Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του 2014 και 

την πληρέστερη ενδιάμεση επανεξέταση της 

στρατηγικής που έχει προγραμματιστεί για το 

2015, υιοθέτησε ομόφωνα  τη Διακήρυξη των 

Αθηνών, η οποία περιλαμβάνει μεταρρυθμιστικό 

σχέδιο επτά σημείων για μια ανανεωμένη 

στρατηγική «Ευρώπη 2020» που να βασίζεται 

σε ισχυρότερες εταιρικές σχέσεις και 

μεγαλύτερη οικείωση της στρατηγικής αυτής εκ 

μέρους όλων των επιπέδων της δημόσιας 

διοίκησης. Πιο συγκεκριμένα, το Προεδρείο της 

Επιτροπής των Περιφερειών ζητεί: 

 Να εξασφαλισθεί η τοπική διάσταση στη 

στρατηγική «Ευρώπη 2020». 

 Σχεδιασμός και εφαρμογή των Εθνικών 

Προγραμμάτων Μεταρρυθμίσεων στο 

πλαίσιο εταιρικών σχέσεων. 

 Η πολυεπίπεδη διαχείριση ως πρότυπο 

προσέγγισης για τη στρατηγική «Ευρώπη 

2020». 
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 Ευθυγράμμιση  του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου 

με ένα γνήσια μακροπρόθεσμο επενδυτικό 

προσανατολισμό στη στρατηγική 

«Ευρώπη 2020». 

 Αρτιότερη χρήση των εμβληματικών 

πρωτοβουλιών για τον 

αποτελεσματικότερο συντονισμό των 

ασκούμενων πολιτικών. 

 Κινητοποίηση χρηματοδοτικών πόρων για 

μακροπρόθεσμες επενδύσεις και 

εξασφάλιση ποιοτικότερων δαπανών. 

 Ενίσχυση της διοικητικής ικανότητας για 

την αποτελεσματικότερη εφαρμογή της 

στρατηγικής «Ευρώπη 2020». 

Πληροφορίες: 

http://cor.europa.eu/en/news/Pages/regions-

cities-athens-declaration.aspx 

Περισσότερη καινοτομία σε μια Ευρώπη 

που έχει ακόμα μεγάλες περιφερειακές 

διαφορές 

Η Ευρώπη κλείνει το άνοιγμα της ψαλίδας 

σχετικά με την καινοτομία με τις Ηνωμένες 

Πολιτείες και την Ιαπωνία, ωστόσο οι διαφορές 

ως προς τις επιδόσεις μεταξύ των κρατών 

μελών της ΕΕ εξακολουθούν να είναι μεγάλες και 

μειώνονται με πολύ αργούς ρυθμούς. Σε 

περιφερειακό επίπεδο το άνοιγμα αυτό 

διευρύνεται, καθώς οι επιδόσεις στον τομέα της 

καινοτομίας έχουν επιδεινωθεί στο ένα πέμπτο 

περίπου των περιφερειών της ΕΕ. Αυτά είναι τα 

πιο βασικά αποτελέσματα του πίνακα 

αποτελεσμάτων καινοτομίας της Ένωσης για το 

2014 και του πίνακα αποτελεσμάτων 

περιφερειακής καινοτομίας του 2014. 
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Η συνολική πρόοδος αποδίδεται στον ανοιχτό 

χαρακτήρα και στην ελκυστικότητα του 

ερευνητικού συστήματος της ΕΕ καθώς και στη 

συνεργασία ως προς την επιχειρηματική 

καινοτομία και στην εμπορική αξιοποίηση των 

γνώσεων, όπως υπολογίζεται με έσοδα από 

άδειες και ευρεσιτεχνίες από το εξωτερικό. 

Ωστόσο, η αύξηση των δημοσίων δαπανών για 

την έρευνα και την ανάπτυξη αντισταθμίστηκε 

από μια μείωση των επενδύσεων 

επιχειρηματικού κεφαλαίου και με επενδύσεις 

σε εταιρείες που δεν σχετίζονται με την έρευνα 

και την ανάπτυξη.  

Φέτος ο πίνακας αποτελεσμάτων καινοτομίας 

της Ένωσης συνοδεύεται από τον πίνακα 

αποτελεσμάτων περιφερειακής καινοτομίας του 

2014, ο οποίος παρέχει συγκριτική αξιολόγηση 

των επιδόσεων στον τομέα της καινοτομίας σε 

190 περιφέρειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της 

Νορβηγίας και της Ελβετίας, με τη χρήση 

περιορισμένου αριθμού δεικτών για την έρευνα 

και την καινοτομία. 

Πληροφορίες: 

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/innovation

/policy/innovation-scoreboard/index_en.htm 

 

Κογκρέσο Τοπικών και Περιφερειακών 

Αρχών του Συμβουλίου της Ευρώπης, 

1994-2014 

 

Με αφορμή τη συμπλήρωση 20 ετών από την 

ίδρυση του Κογκρέσου Τοπικών και 

Περιφερειακών Αρχών του Συμβουλίου της 

Ευρώπης, δημοσιεύθηκε πρόσφατα ένας μικρός 

απολογισμός της δράσης του πλέον 

αντιπροσωπευτικού οργάνου του υποεθνικού 

επιπέδου διοίκησης σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. 

 

 

 

 

Η συνολική κατάταξη στην ΕΕ παραμένει 

σχετικά σταθερή, η Σουηδία βρίσκεται στην 

κορυφή, και την ακολουθούν η Δανία, η 

Γερμανία και η Φινλανδία — οι τέσσερις χώρες 

που επενδύουν περισσότερο στην έρευνα και 

την καινοτομία. Οι χώρες που σημειώνουν τη 

μεγαλύτερη βελτίωση στην κατάταξή τους είναι 

η Πορτογαλία, η Εσθονία και η Λετονία. 

Αντίθετα, οι επιδόσεις της Κροατίας, της 

Τσεχικής Δημοκρατίας, της Ελλάδας, της 

Ουγγαρίας, της Ιταλίας, της Λιθουανίας, της 

Μάλτας, της Πολωνίας, της Πορτογαλίας, της 

Σλοβακίας και της Ισπανίας, είναι χαμηλότερες 

σε σχέση με τον μέσο όρο της ΕΕ. Πρόκειται για 

χώρες με «μέτριες επιδόσεις στην καινοτομία». 

Οι πλέον καινοτόμες χώρες έχουν καλές 

επιδόσεις και βρίσκονται ξεκάθαρα πάνω από 

το μέσο όρο της ΕΕ σε όλους τους τομείς ― από 

την έρευνα και τα συστήματα ανώτερης 

εκπαίδευσης, τις δραστηριότητες καινοτομίας 

στις επιχειρήσεις και τη διανοητική ιδιοκτησία 

έως την καινοτομία στις ΜΜΕ και τα οικονομικά 

αποτελέσματα, κάτι που μαρτυρά 

ισορροπημένα εθνικά συστήματα έρευνας και 

καινοτομίας.  
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Ο Ευρωπαϊκής Χάρτης Τοπικής Αυτονομίας 

(ΕΧΤΑ) και το πρόσθετο πρωτόκολλο για τη 

συμμετοχή των πολιτών, η Σύμβαση της 

Μαδρίτης για τη διασυνοριακή συνεργασία και 

τα τρία πρόσθετα πρωτόκολλά της, το Πλαίσιο 

Αναφοράς για την Περιφερειακή Δημοκρατία, ο 

Ευρωπαϊκός Χάρτης των Περιφερειακών και 

Μειονοτικών Γλωσσών, ο Ευρωπαϊκός Χάρτης 

για τη Συμμετοχή της Νεολαίας στη δημοτική και 

περιφερειακή ζωή, η Σύμβαση για τη Συμμετοχή 

των Αλλοδαπών στη δημόσια ζωή σε τοπικό 

επίπεδο είναι μερικά από τα σημεία αναφοράς 

στην 20ετή θεσμική διαδρομή αυτού του 

οργάνου. Η οικουμενική εφαρμογή των αρχών 

του ΕΧΤΑ, που ήδη απαριθμεί 47 προσχωρούντα 

κράτη-μέλη, και η δημιουργία ενός ευρωπαϊκού 

χώρου με κοινά πρότυπα για την τοπική 

δημοκρατία αποτελούν το νέο στοίχημα του 

Κογκρέσου. 

Πληροφορίες: 

https://wcd.coe.int/com.instranet.InstraServlet?co

mmand=com.instranet.CmdBlobGet&InstranetImag

e=2487661&SecMode=1&DocId=2123170&Usage

=2 
 

 Σημαντικές ανισότητες μεταξύ των 

Ευρωπαϊκών Περιφερειών 

 

Στις 21 Μαρτίου τ.ε., η Eurostat έδωσε στη 

δημοσιότητα τα τελευταία στατιστικά στοιχεία 

αναφορικά με το κατά κεφαλή περιφερειακό 

ΑεγχΠ σε Ισοτιμία Αγοραστικής Δύναμης (PPS). Η 

περιφέρεια Inner London της Αγγλίας με 328% 

του μέσου ευρωπαϊκού ΑεγχΠ είναι η 

πλουσιότερη περιφέρεια, ενώ η Severozapaden 

της Βουλγαρίας με 26% είναι η φτωχότερη. Με 

βάση τα νέα στοιχεία και τα κριτήρια που 

καθόρισε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, οι 

περιφέρειες  Ηπείρου, Δυτικής Ελλάδας, 

Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Θεσσαλίας 

και Κεντρικής Μακεδονίας θα είναι δικαιούχοι 

της υψηλότερης χρηματοδότησης γιατί θα 

ενταχθούν στο στόχο "Λιγότερο Αναπτυγμένες 

Περιφέρειες". Οι περιφέρειες Βορείου Αιγαίου, 

Πελοποννήσου, Ιόνιων Νησιών, Δυτικής 

Μακεδονίας, Κρήτης και Στερεάς Ελλάδας θα 

ανήκουν  στη  νέα   κατηγορία  "Μετάβασης"  με 

 

 

 

περιορισμένη ενίσχυση, ενώ η Αττική και το 

Νότιο Αιγαίο θα ενταχθούν στις "πλέον 

αναπτυγμένες περιφέρειες" και θα είναι  

αποδέκτες 1,375 δισ. ευρώ ως ειδική πρόσθετη 

χρηματοδότηση. Είναι αξιοσημείωτο ότι για 

πρώτη φορά έχει προβλεφθεί η επανεξέταση της 

κατηγοριοποίησης των περιφερειών, που θα 

γίνει το 2016. 

 

Πληροφορίες:  

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_PUBLI
C/1-21032013-AP/EN/1-21032013-AP-EN.PDF 
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Βελτίωση των προϋποθέσεων για την 

επιστροφή των πολιτιστικών αγαθών 

 

Σε πρόσφατη μελέτη, που παρουσιάστηκε στην 

Επιτροπή "Παιδείας και Πολιτισμού" του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, προτείνεται η 

αναθεώρηση της ισχύουσας οδηγίας αναφορικά 

με την επιστροφή των πολιτιστικών αγαθών που 

έχουν απομακρυνθεί παράνομα από την 

επικράτεια των Κρατών Μελών. Η μελέτη εκτιμά 

 

  
 

ότι θα πρέπει να επανεξεταστεί το πεδίο 

εφαρμογής της ισχύουσας οδηγίας για τα 

πολιτιστικά αγαθά με καλλιτεχνική, ιστορική ή 

αρχαιολογική αξία, που χαρακτηρίζονται ως 

«εθνικοί θησαυροί». Επίσης, προτείνει μέτρα που 

αποβλέπουν στη βελτίωση της συνεργασίας των 

εθνικών αρχών, προκειμένου να αποφευχθούν 

φαινόμενα αρχαιοκαπηλίας και παράνομης 

εμπορίας, καθώς και στη μείωση του κόστους 

για την επιστροφή των κλεμμένων πολιτιστικών 

αγαθών. 

 

Πληροφορίες: 

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

orkshop/join/2013/513983/IPOL-

CULT_AT(2013)513983_EN.pdf 

 
 

Νέος οδηγός για τη χρηματοδότηση 

ενεργειακών έργων σε αγροτικές 

περιοχές 
 

Ο νέος οδηγός χρηματοδότησης, που 

δημιουργήθηκε με πρωτοβουλία της 

διευρωπαϊκής πλατφόρμας συνεργασίας για το 

μέλλον της ενέργειας στις αγροτικές περιοχές 

(Future of Rural Energy in Europe), έχει ως στόχο 

να βοηθήσει τις τοπικές και περιφερειακές 

αρχές, καθώς και τους φορείς του ιδιωτικού 

τομέα στην εξεύρεση των κατάλληλων 

χρηματοδοτήσεων κατά την τρέχουσα 

προγραμματική περίοδο (2014-2020). 

 

 
 

Συγκεκριμένα, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να 

χρησιμοποιήσουν τον οδηγό, προκειμένου να 

εντοπίσουν τα χρηματοδοτικά εργαλεία και την 

αντίστοιχη αρμόδια αρχή που θα τους παράσχει 

περισσότερες πληροφορίες για τη διαδικασία 

υποβολής των αιτήσεων. 

Πληροφορίες: 

http://www.rural-energy.eu/funding#.UnoEoxY-

bSw 
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Μέτρα Απλούστευσης για τη Διαχείριση 

των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων 

Ως συνέχεια της Ανακοίνωσης της 8ης 

Φεβρουαρίου 2012 αναφορικά με το Θεματολόγιο 

Απλούστευσης για το ΠΔΠ 2014-2020, η 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή υιοθέτησε πρόσφατα (4 

Μαρτίου τ.ε.) τον Τελικό Πίνακα Απλούστευσης 

των κοινοτικών κανόνων για τις χρηματοδοτή - 

 

  

 

σεις για τις Ευρωπαϊκές επιχειρήσεις, τις 

πόλεις, τις περιφέρειες, τους ερευνητές και τις 

ΜΚΟ. Μαζί με την υιοθέτηση του πολυετούς 

δημοσιονομικού πλαισίου 2014-2020 και των 

επιμέρους τομεακών προγραμμάτων, οι 

ευρωπαϊκοί θεσμοί και τα κράτη-μέλη καλούνται 

μέσα από 120 τεχνικά μέτρα απλούστευσης να 

συνεχίσουν τις προσπάθειες διευκόλυνσης της 

συμμετοχής των δικαιούχων στις κοινοτικές 

επιδοτήσεις. 

Πληροφορίες: 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-

209_en.htm 

 

Νέο Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς 

τους Απόρους 

 

Το Συμβούλιο των Υπουργών για την 

Απασχόληση, την Κοινωνική Πολιτική την Υγεία 

και τους Καταναλωτές υιοθέτησε πρόσφατα τον 

Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 223/2014 για τη δημιουργία 

Ταμείου για να βοηθήσει τους απόρους στην ΕΕ. 

Το Ταμείο  θα  υποστηρίξει  τα  συστήματα  των  

 

 

 

κρατών μελών μέσω των οποίων διανέμονται 

τρόφιμα στους απόρους και ρούχα και άλλα 

βασικά αγαθά στους αστέγους και τα παιδιά που 

υποφέρουν από σοβαρές υλικές στερήσεις. Στην 

τρέχουσα προγραμματική περίοδο θα δοθούν 

περίπου 3,83 δισ. ευρώ στα κράτη-μέλη, 

καλύπτοντας το 85% των εθνικών προγραμμάτων 

τους για τις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες. Στο 

πλαίσιο του Ταμείου, τα κράτη μέλη υποβάλλουν 

αίτηση χρηματοδότησης για επιχειρησιακά 

προγράμματα που καλύπτουν την περίοδο 2014 

έως 2020, και υποστηρίζουν συστήματα 

διανομής, μέσω οργανώσεων-εταίρων, τροφίμων 

στους απόρους και ρούχων και άλλων βασικών 

αγαθών (όπως παπουτσιών, σαπουνιού και 

σαμπουάν). Το Ταμείο προσφέρει ευελιξία στα 

κράτη-μέλη για την επιλογή του είδους της 

βοήθειας και του τρόπου προμήθειας και 

διανομής των αγαθών. 

Πληροφορίες: 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-

230_en.htm?locale=en 

 

Η Λιουμπλιάνα νικήτρια του Βραβείου για 

την Ευρωπαϊκή Εβδομάδα 

Κινητικότητας 2013 

Η Λιουμπλιάνα ανακηρύχθηκε τελικά νικήτρια του 

βραβείου για την ευρωπαϊκή εβδομάδα 

κινητικότητας για το 2013, ως επιστέγασμα των 

προσπαθειών της να προωθήσει την αειφόρο 

κινητικότητα και να ευαισθητοποιήσει το κοινό για 

τη σημασία της ποιότητας του ατμοσφαιρικού 

αέρα για τους μαθητές των σχολείων.  
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Στο πλαίσιο της διοργάνωσης 250 εκδηλώσεων, 

η δημοτική αρχή είχε ενεργούς συμπαραστάτες 

μαθητές 29 δημοτικών σχολείων και 16 

νηπιαγωγείων, ενώ για την ‘ημέρα χωρίς 

αυτοκίνητα’, η Λιουμπλιάνα απαγόρευσε την 

πρόσβαση οχημάτων ιδιωτικής χρήσης σε μια 

από τις κεντρικές λεωφόρους, την Slovenska 

Street, στην οποία καθημερινά παρατηρείται 

κυκλοφοριακή συμφόρηση. 

Πληροφορίες: 

http://www.mobilityweek.eu/award/ 

 

Η Κατάσταση των Πόλεων της Νοτιο-

Ανατολικής Ευρώπης 

 

Το  πρόγραμμα των Ηνωμένων Εθνών για τους 

Ανθρώπινους Οικισμούς (UN-HABITAT) αναλύει 

τις διάφορες τάσεις των πόλεων σε παγκόσμιο 

επίπεδο, δημοσιεύοντας τις εκθέσεις του στη 

σειρά ‘State of Cities’.  

Πρόσφατα εκδόθηκε η έκθεση για τις πόλεις της 

Νοτιο-Ανατολικής Ευρώπης, μιας περιφέρειας 

23 κρατών, όπου τις τελευταίες δύο δεκαετίες 

έχουν επέλθει σημαντικές αλλαγές στο επίπεδο 

της τοπικής δημοκρατίας. 

Στα συμπεράσματα του κειμένου της σχετικής 

έκθεσης διαπιστώνεται ότι στην αρχή της 

δημοκρατικής μετάβασης υπήρχε εμπεδωμένη η 

πίστη ότι η τοπική δημοκρατία και η ελεύθερη 

αγορά θα δημιουργούσαν προϋποθέσεις για την 

επίλυση όλων των αστικών θεμάτων. 

Ωστόσο, αυτό αποδείχθηκε λαθεμένη αντίληψη, 

διότι η αλλαγή βασίστηκε σε μια βιαστική, καθό- 

 

λου μακροπρόθεσμη πολιτική και ένα αντίστοιχο 

θεσμικό και ρυθμιστικό πλαίσιο. Κατά συνέπεια, 

αφενός, ο βραχυπρόθεσμος ορίζοντας της 

διακυβέρνησης στην συγκεκριμένη περιφέρεια της 

Ευρώπης έχει οδηγήσει σε έναν κατακερματισμό 

των περιφερειακών και εθνικών πολιτικών για την 

αστική ανάπτυξη, και αφετέρου, η γοργή 

αποκέντρωση αρμοδιοτήτων, παράλληλα με τη 

βραδεία οικονομική αποκέντρωση πόρων δεν 

έχουν επιτρέψει στους ΟΤΑ να  ασκήσουν 

αποτελεσματικά τις αρμοδιότητές τους. Δεν 

λείπουν φυσικά οι περιπτώσεις υπερ-

συγκεντρωτικών εθνικών διοικήσεων που 

κατέστησαν αναποτελεσματικές τις 

δρομολογούμενες διαδικασίες αποκέντρωσης. 

Πληροφορίες: 

http://www.unhabitat.org/pmss/listItemDetails.aspx

?publicationID=3504 

 

 

http://www.mobilityweek.eu/uploads/pics/EMW_Award_2013.jpg
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Διεθνή Θέματα  

 

Σχεδιασμός, Δικτύωση και 

Χρηματοδότηση 
 

Η Παγκόσμια Τράπεζα διεξήγαγε 

επιθεωρήσεις σε θέματα αστικοποίησης σε 

12 χώρες με σκοπό την αποτύπωση 

πολιτικών και δράσεων που θα συμβάλουν 

στην επίλυση των προβλημάτων που 

αντιμετωπίζουν οι πόλεις των 

αναπτυσσόμενων χωρών. 

 

 

 

Σε αυτό το πλαίσιο δημοσίευσε μια μελέτη 

που αφορά ένα πρακτικό πλαίσιο για την 

αειφόρο αστικοποίηση στη βάση τριών 

πυλώνων. Αυτό το πλαίσιο έχει 

αναμορφώσει την αστική ατζέντα στην 

Κολομβία, το Βιετνάμ, την Ινδία και την 

Ουγκάντα. 

Πληροφορίες: 

http://www-

wds.worldbank.org/external/default/WDSCont

entServer/WDSP/IB/2013/01/24/000333037_2

0130124112533/Rendered/PDF/NonAsciiFileN
ame0.pdf 

Οι Αφρικανικές Πόλεις σε Μετάβαση 
 

 

Η τρίτη έκδοση της έκθεσης για τις αφρικανικές 

πόλεις δημοσιεύθηκε πρόσφατα από το 

πρόγραμμα των Ηνωμένων Εθνών για τους 

ανθρώπινους οικισμούς στο πλαίσιο της 5ης 

υπουργικής συνόδου των αφρικανικών κρατών 

για τη Στέγαση και την Αστική Ανάπτυξη που 

πραγματοποιήθηκε στο Τσαντ. Το κείμενο της 

έκθεσης  αναλύει  τις  αφρικανικές  πόλεις   στο  

 

 

 

πλαίσιο των παγκόσμιων μεταβαλλόμενων 

συνθηκών και αποβλέπει στην ανάδειξη της 

ανάγκης για ριζικά διαφορετικά αναπτυξιακά 

οράματα που θα  καθοδηγήσουν την αειφόρο 

αστική μετάβαση στην Αφρική τις επόμενες 

δεκαετίες. 

Πληροφορίες:  

http://www.unhabitat.org/pmss/listItemDetails.as
px?publicationID=3528 
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με τον περιορισμό των παρεμπιπτόντων 

αλιευμάτων ειδών που κινδυνεύουν, 

απειλούνται ή προστατεύονται, και με τη 

μείωση της αλιευτικής πίεσης σε 

ευαίσθητα ενδιαιτήματα.  

Με τη διαβούλευση αυτή θα διαπιστωθούν οι 

απόψεις των κυριότερων ενδιαφερόμενων μερών 

όσον αφορά τον τρόπο επίτευξης αυτών των 

στόχων, λαμβάνοντας υπόψη τόσο τα ίδια τα 

μέτρα όσο και τη δομή της ισχύουσας 

διακυβέρνησης. 

 

Προθεσμία: 25 Απριλίου 

Πληροφορίες:  

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

consultations/technical-measures/index_el.htm 

 

Ενεργειακή Αποδοτικότητα για το 2020 

και Αποδοτικό Ενεργειακό Πλαίσιο 

Πολιτικής για το 2030 

 

Στόχος της παρούσας διαβούλευσης είναι η 

συγκέντρωση απόψεων σχετικά με τα θέματα 

που αφορούν τις ενεργειακές πολιτικές και τα 

μέτρα για το 2020 και το 2030 και ειδικότερα σε 

σχέση με το στόχο για την ενεργειακή 

αποδοτικότητα για το 2020 σύμφωνα με το 

άρθρο 3 (2) της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ για την 

Ενεργειακή Αποδοτικότητα. Επίσης, οι απόψεις 

αυτές θα ληφθούν υπόψη στο πλαίσιο της 

Ανακοίνωσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το 

«Πλαίσιο πολιτικής για το κλίμα και την 

ενέργεια κατά την περίοδο από το 2020 έως το 

2030» όπου αναπτύσσεται πλαίσιο μελλοντικών 

πολιτικών της ΕΕ για την ενέργεια και το κλίμα 

και δρομολογείται διαδικασία η οποία θα 

συμβάλει σε κοινή συναίνεση για τον τρόπο 

προώθησης αυτών των πολιτικών στο μέλλον.  

 

Προθεσμία: 28 Απριλίου 

Πληροφορίες:  

http://ec.europa.eu/energy/efficiency/consultation
s/20140428_eed_2020_2030_en.htm 

Διαβουλεύσεις  
 

 

 
  

Νέο πλαίσιο τεχνικών μέτρων στην 

αναθεωρημένη κοινή αλιευτική πολιτική  

 

Η πρωτοβουλία αυτή επιδιώκει κυρίως να 

στηρίξει τους στόχους της αναθεωρημένης ΚΑΠ. 

Τα τεχνικά μέτρα αποτελούν κύριο εργαλείο για 

την επίτευξη αυτών των στόχων. Το νέο πλαίσιο 

θα συμβάλει επίσης στην επίτευξη της 

στρατηγικής «Ευρώπη 2020» μέσω της 

απλούστευσης της αλιευτικής πολιτικής, η 

οποία έχει επικριθεί ως υπερβολικά περίπλοκη 

και δύσκολη στην εφαρμογή της. 

Αυτός ο γενικός στόχος πολιτικής θα επιτευχθεί 

μέσω των ακόλουθων ειδικών στόχων: 

 Θέσπιση απλουστευμένου ρυθμιστικού 

πλαισίου που θα επιτρέπει την 

περιφερειοποίηση των τεχνικών μέτρων.  

 Μείωση και αποφυγή ανεπιθύμητων 

αλιευμάτων, με τη βελτίωση των 

αλιευτικών εργαλείων και τη λήψη 

αποτελεσματικών μέτρων χωρικής και 

χρονικής χροιάς.  

 Ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων των 

αλιευτικών εργαλείων στο οικοσύστημα,  
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http://ec.europa.eu/dgs/maritimeaffairs_fisheries/consultations/technical-measures/index_el.htm
http://ec.europa.eu/dgs/maritimeaffairs_fisheries/consultations/technical-measures/index_el.htm
http://ec.europa.eu/environment/consultations/inspire_en.htm
http://ec.europa.eu/environment/consultations/inspire_en.htm
http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/fishing_rules/technical_measures/index_en.htm
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Σεμινάρια Κατάρτισης  

Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο 

Δημόσιας Διοίκησης (EIPA) 
 

 
 

 

Tutorial: Project Cycle Management: A Technical 

Guide 

Ημερομηνία: 9-11 Απριλίου 

Τόπος: Μάαστριχτ 

Πληροφορίες:  

http://seminars.eipa.eu/en/activities09/show/&tid=5416 

 

European Public Procurement Reform: The New 

Directives 

Ημερομηνία: 10-11 Απριλίου 

Τόπος: Μάαστριχτ 

Πληροφορίες:  

http://seminars.eipa.eu/en/activities09/show/&tid=5402 

 

National and Regional Parliaments in the European 

Union: Post-Lisbon Practices and Upcoming 

Challenges 

Ημερομηνία: 10-11 Απριλίου  

Τόπος: Βαρκελώνη 

Πληροφορίες:  

http://seminars.eipa.eu/en/activities09/show/&tid=547 

 

Change in Public Administration? Yes We Can! 

Ημερομηνία: 14-15 Απριλίου 

Τόπος: Μάαστριχτ 

Πληροφορίες: 
http://seminars.eipa.eu/en/activities09/show/&tid=5462 
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   Successful Preparation and Implementation of 

Projects under EU External Financial Assistance (IPA & 

ENI) 

Ημερομηνία: 14-15 Απριλίου 

Τόπος: Μάαστριχτ 

Πληροφορίες:  

http://seminars.eipa.eu/en/activities09/show/&tid=5471 

 

EU Economic Governance and the European Semester 

- How Does It Work And How Does It Impact National 

Policies? 

Ημερομηνία: 23 Απριλίου 

Τόπος: Βρυξέλλες 

Πληροφορίες:  

http://seminars.eipa.eu/en/activities09/show/&tid=5554 

 

European Public Procurement, Public-Private 

Partnerships (PPP) and Concessions 
Ημερομηνία: 24-25 Απριλίου  

Τόπος: Ντουμπρόβνικ 

Πληροφορίες:  

http://seminars.eipa.eu/en/activities09/show/&tid=5408 

 

Delegated and Implementing Acts: Practical 

Challenges and Legal/Institutional insights 

Ημερομηνία: 28 Απριλίου 

Τόπος: Βρυξέλλες 

Πληροφορίες: 

http://seminars.eipa.eu/en/activities09/show/&tid=5511 

 

Internal and External Audit of the EU Funded 

Programmes and Projects 

Ημερομηνία: 28-30 Απριλίου  

Τόπος: Βαρκελώνη 

Πληροφορίες:  

http://seminars.eipa.eu/en/activities09/show/&tid=5460 

 

Evaluating EU Structural Funds support for Business 

growth and innovation: moving from 2007-2013 to 

2014-2020 

Ημερομηνία: 28-29 Απριλίου 

Τόπος: Μάαστριχτ 

Πληροφορίες:  
http://seminars.eipa.eu/en/activities09/show/&tid=5517 

http://seminars.eipa.eu/en/activities09/show/&tid=5402
http://seminars.eipa.eu/en/activities09/show/&tid=547
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Η Βιβλιοθήκη της Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης 

 

Local Government in Europe. The ‘Fourth 

Level in the EU Multilayered System of 

Governance 

  

 

 

Σελ.448 

C.Panara, M.R.Varney (επιμ.) 

Εκδ. Routledge, 2013 

Το ανωτέρω έργο εξετάζει το ρόλο της τοπικής 

αυτοδιοίκησης σε 13 κράτη-μέλη της ΕΕ (μεταξύ 

των οποίων περιλαμβάνεται και η χώρα μας) και 

ειδικότερα το βαθμό αυτοτέλειας των φορέων της. 

Η προσέγγιση είναι συγκριτική στη βάση 

ερωτηματολογίων. Επίσης, γίνεται μνεία σε όλες 

τις πρόσφατες μεταρρυθμιστικές προσπάθειες 

(μέχρι το Νοέμβριο του 2012), καθώς και στον 

αντίκτυπο της οικονομικής κρίσης στις οικείες 

τοπικές αρχές. 

 

 

Τα Συμβούλια Ένταξης Μεταναστών στην   

Ελλάδα  
 

 

Σελ.106 

Συντακτική Επιτροπή: 

Ν.Μαραβέγιας, Α. Μοσχονάς & Θ. Σακελλαρόπουλος 

Εκδ. ΔΙΟΝΙΚΟΣ 

 

Κυκλοφόρησε το 16ο τεύχος του Επιστημονικού 

Περιοδικού Κοινωνική Συνοχή και Ανάπτυξη με 

κεντρικό θέμα τα συμβούλια ένταξης μεταναστών 

στην Ελλάδα. Μεταξύ των ζητημάτων που 

αναπτύσσονται είναι η συμβολή των μεταναστών 

στην ελληνική οικονομία, τα Συμβούλια Ένταξης 

Μεταναστών στο πλαίσιο της πολιτικής ένταξης 

υπηκόων τρίτων χωρών, ο ρόλος των Συμβουλίων 

Ένταξης Μεταναστών στη συνύπαρξη 

ετερόθρησκων πληθυσμών σε τοπικό επίπεδο,  η 

ατελής λειτουργία ενός σημαντικού θεσμού για την 

αυτοδιοίκηση κ.α. Η συντριπτική πλειονότητα των 

άρθρων είναι προϊόν ερευνών που διεξήχθησαν στο 

πλαίσιο υλοποίησης δράσεων που 

χρηματοδοτήθηκαν από το Ευρωπαϊκό Ταμείο 

Ένταξης υπηκόων τρίτων χωρών (ετήσια 

προγράμματα 2010 και 2011). 
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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 κειμένων, έκδοσης και πληροφορίες:  
 

Αντώνης Καρβούνης, Ph.D., PMP© 

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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