
 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ 

 1 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ  
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
Δ/ΝΣΗ OIKONOMIKHΣ ΚΑΙ 
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 
ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 
 
ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 

              Αθήνα, 18  Ιουλίου 2013 
              Α.Π. 28915 

 
Ταχ. Δ/νση : Σταδίου 27 
Ταχ. Κώδικας: 10183, Αθήνα 
Πληροφορίες: Δρ.Αντώνιος Καρβούνης 
Τηλέφωνο: 213 136 4710 
Φαξ: 210 37 44 713 
E-mail: a.karvounis@ypes.gr  

Προς: 
Δήμους και Περιφέρειες της Χώρας 
 

 
ΘΕΜΑ:  Εκδηλώσεις για τα Επιχειρησιακά Προγράμματα και τα 
Διαρθρωτικά Ταμεία, 2014-2020 (OPEN DAYS 2013) 
ΣΧΕΤ: Το υπ’αριθ.1572/15-1-2013 έγγραφό μας 
 

Ενόψει της υιοθέτησης του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου, των νέων 
κανονισμών των διαρθρωτικών ταμείων και της διαπραγμάτευσης για τις 
συμβάσεις εταιρικής σχέσης, στόχος των φετινών εκδηλώσεων OPEN DAYS 
είναι να δοθεί η ευκαιρία στις περιφερειακές και τοπικές αρχές να εκφράσουν τις 
απόψεις τους για τα νέα εργαλεία της πολιτικής συνοχής, να προβάλουν τις 
ορθές πρακτικές που εφαρμόζονται στην περιοχή τους, να ανταλλάξουν ιδέες 
για τις μελλοντικές προκλήσεις και να αναπτύξουν συνεργασίες με σκοπό την 
προώθηση της περιφερειακής και τοπικής ανάπτυξης.  

Πράγματι, με το σύνθημα «Ξεκινάμε για το 2020», η εκδήλωση OPEN DAYS 
2013 (Βρυξέλλες, 7-10 Οκτωβρίου τ.ε.) προσφέρει στις Περιφέρειες και τις 
Πόλεις, και εν προκειμένω, τις διαχειριστικές αρχές και τους τελικούς 
δικαιούχους ένα βήμα ανταλλαγής τεχνογνωσίας και πληροφοριών σχετικά με 
νέες προσεγγίσεις της περιφερειακής και της αστικής ανάπτυξης, τους δίνει την 
ευκαιρία να παρουσιάσουν και να συζητήσουν τα επιχειρησιακά τους 
προγράμματα για τους χρηματοδοτικούς πόρους που διατίθενται από τα 
διαρθρωτικά ταμεία της ΕΕ την περίοδο 2014-2020 οι οποίοι ανέρχονται 
συνολικά σε 367 δισεκατομμύρια ευρώ.  

Πιο συγκεκριμένα, με θεματικό τίτλο: «Οι Περιφέρειες και οι Πόλεις της Ευρώπης 
απογειώνονται για το 2020» τα εργαστήρια, οι συζητήσεις και οι δράσεις 
δικτύωσης θα πραγματοποιηθούν στο πλαίσιο τριών θεματικών 
προτεραιοτήτων:  
 

1. Η διαχείριση της αλλαγής, 2014-2020: Στα σχεδιαζόμενα εργαστήρια 
προβλέπεται η ανάπτυξη καινοτόμων προσεγγίσεων για την υλοποίηση 
των θεματικών προτεραιοτήτων της νέας προγραμματικής περιόδου. 
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Παράλληλα, θα γίνει ανταλλαγή εμπειριών και απόψεων για τα νέα 
χρηματοοικονομικά εργαλεία της προσεχούς προγραμματικής περιόδου, 
τις στρατηγικές έρευνας και καινοτομίας για έξυπνη εξειδίκευση, την 
ολοκληρωμένη εδαφική επένδυση κ.α. 

2. Συνέργιες και συνεργασία: Τα εργαστήρια αυτής της θεματικής ενότητας 
επικεντρώνονται στις δυνατότητες ανάπτυξης συνεργιών μεταξύ 
διαφορετικών εθνικών και περιφερειακών πολιτικών και χρηματοδοτικών 
μέσων. Αυτές οι συνέργειες δεν αφορούν μόνον τα διαρθρωτικά ταμεία 
αλλά και τα υπόλοιπα ανταγωνιστικά ευρωπαϊκά προγράμματα. 
Προσεγγίσεις συνεργασίας όπως οι ΕΟΕΣ και οι Μακροπεριφέρειες θα 
μπορούσαν επίσης να παρουσιαστούν ως παραδείγματα 
μακροπρόθεσμων συνεργασιών μεταξύ εθνικών, περιφερειακών και 
τοπικών αρχών και ερευνητικών ιδρυμάτων. 

3. Προκλήσεις και λύσεις: Βασικός στόχος αυτής της θεματικής 
προτεραιότητας είναι παρουσίαση πρακτικών λύσεων σε κοινά 
περιφερειακά και τοπικά προβλήματα και προκλήσεις όπως η ανεργία 
των νέων, η δημογραφική γήρανση, η διαχείριση των υδάτινων πόρων 
και των απορριμμάτων, η υψηλή ενεργειακή κατανάλωση κ.α. 

Παράλληλα, οι επιμέρους συνεδρίες θα προσφέρουν ευκαιρίες αξιοποίησης του 
μεγάλου αριθμού εμπειριών και των σημαντικότερων αποτελεσμάτων των 
προγραμμάτων 2007-2013, που παρουσιάζονται επίσης σε έκθεση με την 
επωνυμία  «100 ευρωπαϊκές λύσεις για τη αστική ανάπτυξη».  

Η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα των Περιφερειών και των Πόλεων, θα συνοδεύεται 
από 300 και περισσότερες τοπικές εκδηλώσεις, που θα λάβουν χώρα μεταξύ 
Σεπτεμβρίου και Νοεμβρίου σε όλη την Ευρώπη. Τα φυλλάδια της κάθε χώρας 
και ο διαδραστικός χάρτης, που θα διατίθενται από το Σεπτέμβριο στην 
ιστοσελίδα OPEN DAYS, θα σας καθοδηγήσουν σε σχέση με όλες αυτές τις 
ευκαιρίες. 

Το πρόγραμμα της εκδήλωσης και ένα εργαλείο εγγραφής διατίθενται στην 
ιστοσελίδα www.opendays.europa.eu 

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για περαιτέρω πληροφορίες και διευκρινίσεις. 
 

                                                                   H ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ 
       

                                                                    
 

                    ΜΑΡΙΑ ΝΙΚΟΥ 
 

 
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: 
1) Μόνιμη Αντιπροσωπεία της  
Ελλάδας στις Βρυξέλλες  
2) ΕΟΕΣ ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΑ  
Βύρωνος 29, Τ.Κ. 10558 Αθήνα  
3) ΕΟΕΣ ΕΥΞΕΙΝΗ ΠΟΛΗ  
Σ. Πέτρουλα 3, ΤΚ 13341 Άνω Λιόσια  

http://ec.europa.eu/regional_policy/conferences/od2013/local_events.cfm
http://www.opendays.europa.eu/
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4) ΠΕΔ της Χώρας  
5) Κ.Ε.Δ.Ε.  
Ακαδημίας 65 και Γενναδίου 8, 10678 Αθήνα  
6) Ε.Ν.Π.Ε.  
Μεσογείων 15, 11526 Αθήνα  
7) Ελληνική Εταιρεία Τοπικής  
Ανάπτυξης & Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ ΑΕ.),  
Μυλλέρου 73-77, 104 36 ΑΘΗΝΑ  
8) Ινστιτούτο ΤοπικήςΑυτοδιοίκησης (ΙΤΑ),  
Χαριλάου Τρικούπη 6 -10 (1ος όρ.), 106 79 Αθήνα  
9) Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα  
Βας.Σοφίας 2, 10674 Αθήνα  
(α) Προϊστάμενο Τμήματος Επικοινωνίας/Εταιρικών Σχέσεων και 
Ευρωπαϊκών Δικτύων της Αντιπροσωπείας, κ. Ά. Περουλάκη  
(β) Επικεφαλή Συντονισμού Δικτύων Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης Europe 
Direct, κα Κ. Σόκολη  
10) Γραφείο Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα  
Λεωφ. Αμαλίας 8, 10557 Αθήνα  
(α) Προϊστάμενο και επικεφαλή του Γραφείου, κ. Λ. Αντωνακόπουλο  
(β) Αναπληρωτή επικεφαλή του Γραφείου, κ. Α. Καϊλή 
 
Εσωτερική Διανομή: 
- Γραφείο κ. Υπουργού 
- Γραφείο κ. Αναπληρωτή Υπουργού 
- Γραφείο κ. Γενικού Γραμματέα 
- Γραφείο κ. Γενικού Διευθυντή Τοπικής Αυτοδιοίκησης 
- Γραφείο κ. Γενικού Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών  
-Δ/νση Οργάνωσης και Λειτουργίας ΟΤΑ 
-Δ/νση Μηχανοργάνωσης και Η.Ε.Σ. (με την παράκληση να αναρτηθεί στο site 
του Υπουργείου, στη διαδρομή: To Υπουργείο-Πολιτικές και Δράσεις-Διεθνή 
και Ευρωπαϊκά Θέματα ΟΤΑ-Προγράμματα & Συνεργασίες- Ενημερώσεις-
Ανακοινώσεις) 
-Δ/νση Οικονομικής και Αναπτυξιακής Πολιτικής Τοπικής Αυτοδιοίκησης  
(α) Τμήμα Αναπτυξιακών Προγραμμάτων  
(β) Τμήμα Σχέσεων με Διεθνείς Οργανισμούς  


