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Ευρωπαϊκά και 

Διεθνή Προγράμματα 

και Πρωτοβουλίες 
European and International  

Funding Programmes & Initiatives 
 

Προσκλήσεις-Προθεσμίες 

Call for Proposals-Deadlines 

 

 
 
1.Ευρώπη για τους Πολίτες, 2014-

2020: Αδελφοποιήσεις και  Δίκτυα 

Πόλεων, Κοινωνία Πολιτών & 

Ευρωπαϊκή Μνήμη 

Το πρόγραμμα στοχεύει στην προώθηση 

της ενεργούς ευρωπαϊκής ιδιότητας του 

πολίτη και τη μείωση του χάσματος μεταξύ 

πολιτών και της ΕΕ, μέσα από τη χρήση 

χρηματοδοτικών εργαλείων. Σκοπός του 

είναι η ενθάρρυνση της συνεργασίας 

πολιτών-οργανισμών από διάφορες χώρες 

και η προώθηση της Ευρωπαϊκής συνοχής. 

(α) Σκέλος 1: Ευρωπαϊκή Μνήμη. Τα έργα 

του σκέλους αυτού αναμένεται να 

περιλαμβάνουν διαφορετικούς τύπους 

οργανισμών (αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης, 

μη κυβερνητικές οργανώσεις, ερευνητικά 

ιδρύματα κ.λπ.) ή να αναπτύσσουν διάφο- 

 

 
 

 

1. Europe for Citizens, 2014-2020: 

Town-twinnings, city networks, Civil 

Society and European Remembrance 

 

Europe for Citizens aims to promote active 

European citizenship with the main scope of 

bridging the gap between citizens and the 

European Union through financial instruments 

that promote active European citizenship. 

It intends to encourage cooperation between 

citizens and organisations from different 

countries and facilitate the development of a 

sense of belonging to common European 

ideals and to promote the process of 

European integration. 

 

 

 

(a) Strand 1: European remembrance. The 

projects under this strand are expected to 

include different types of organisations (local 

authorities, NGOs, research institutes, etc.) or 

developing different types of activities 

(research, nonformal education, public 

debates, exhibitions, etc.) or involving 

citizens coming from different target groups. 

Moreover, projects should be implemented on 

a transnational level (creation and operation 

of transnational partnerships and networks) 

or with a clear European dimension. 

(b) Strand 2: Democratic engagement and civic 

participation - Measure Civil Society Projects. 

This measure supports projects implemented 

by transnational partnerships promoting 

opportunities for solidarity, societal 

engagement and volunteering at Union level. 
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ρες μορφές δραστηριοτήτων (έρευνα, 

άτυπη εκπαίδευση, δημόσιες συζητήσεις, 

εκθέσεις κ.λπ.) ή να εντάσσουν πολίτες που 

προέρχονται από διάφορες ομάδες-

στόχους. Επιπλέον, τα έργα θα πρέπει να 

υλοποιηθούν σε διακρατικό επίπεδο 

(δημιουργία και λειτουργία διακρατικών 

εταιρικών σχέσεων και δικτύων) ή με σαφή 

ευρωπαϊκή διάσταση. 

(β) Σκέλος 2: Δημοκρατική Συμμετοχή – 

Μέτρο για την Κοινωνία Πολιτών. Το μέτρο 

αυτό υποστηρίζει έργα που υλοποιούνται 

από διακρατικές εταιρικές σχέσεις, οι 

οποίες προωθούν ευκαιρίες για αλληλεγγύη 

κοινωνική δέσμευση και εθελοντισμό σε 

επίπεδο Ένωσης. 

(γ) Σκέλος 2: Δημοκρατική Συμμετοχή – 

Μέτρο Αδελφοποιήσεων και Δικτύων 

Πόλεων. Η αδελφοποίηση είναι ένας 

ισχυρός δεσμός για τους δήμους. Ως εκ 

τούτου, το δυναμικό των δικτύων που 

δημιουργούνται από μια σειρά δεσμών 

αδελφοποίησης πόλεων θα πρέπει να 

χρησιμοποιηθεί για την ανάπτυξη 

θεματικής και μακροχρόνιας συνεργασίας 

των πόλεων. 

 

(c) Strand 2: Democratic engagement and civic 

participation. of good practices. Twinning is a 

strong link that binds municipalities. 

Twinning must be understood in largo sensu, 

thus referring to the municipalities which 

signed or are engaged to sign twinning 

agreements as well as to the municipalities 

having other forms of partnerships fostering 

their cooperation and cultural links. By 

mobilising citizens at local and Union levels to 

debate on concrete issues from the European 

political agenda, this measure will seek to 

promote civic participation in the Union policy 

making process and develop opportunities for 

societal engagement and volunteering at 

Union level. Therefore, the potential of the 

networks created by a series of town twinning 

links should be used for developing thematic 

and long-lasting cooperation between towns. 

The European Commission supports the 

development of such networks, which are 

important for ensuring structured, intense 

and multifaceted cooperation, therefore 

contributing to maximizing the impact of the 

Programme. Priority is given to networks 

targeting annual priority themes.  
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Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υποστηρίζει την  

ανάπτυξη τέτοιων δικτύων, τα οποία είναι 

σημαντικά για την εξασφάλιση 

διαρθρωμένης, έντονης και πολύπλευρης 

συνεργασίας, συμβάλλοντας έτσι στη 

μεγιστοποίηση του αντικτύπου του 

προγράμματος. Δίνεται προτεραιότητα σε 

δίκτυα με στόχο τα θέματα ετήσιας 

προτεραιότητας. 

Δικαιούχοι:  

 Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης. 

 Ερευνητικά Κέντρα/Οργανισμοί. 

 Μη Κυβερνητικοί Οργανισμοί. 

 Σύνδεσμοι/Σωματεία. 

 

 

 

Προϋπολογισμός (μέγιστο ποσό):  

25.000€ (Αδελφοποιήσεις Πόλεων) 

100.000€ (Ευρωπαϊκή Μνήμη) 

150.000€ (Δίκτυα Πόλεων και Κοινωνία 

Πολιτών). 

Προθεσμία: 1 Μαρτίου 

Πληροφορίες: 

http://eacea.ec.europa.eu/citizenship/index_

en.php 

 

 

Networks of Towns are expected to: 

 

 Integrate a range of activities around 

the subject(s) of common interest to 

be addressed in the context of the 

Programme’s objectives or 

multiannual priorities. 

 Have defined target groups for which 

the selected themes are particularly 

relevant and involve community 

members active in the subject area 

(i.e. experts, local associations, 

citizens and citizens’ groups directly 

affected by the theme, etc.). 

 Serve as a basis for future initiatives 

and actions between the towns 

involved, on the issues addressed or 

possibly on further issues of common 

interest. 

Budget (maximum amount per measure):  

25.000€ (Town-twinnings) 

100.000€ (European Remembrance) 

150.000€ (Networks of Towns and Civil 

Society) 

Deadline: 1 March 

Information: 

http://eacea.ec.europa.eu/citizenship/index_

en.php 
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2. Βραβείο Αυτοκράτορα 

Μαξιμιλιανού 2017-Ευρωπαϊκό 

Βραβείο Περιφερειακής Πολιτικής 

και Τοπικής Αυτοδιοίκησης 

 

To 1997, με την ευκαιρία της 85ης επετείου 

των γενεθλίων τού επί σειρά ετών 

δημάρχου του Ίνσμπρουκ και προέδρου της 

τοπικής Βουλής του Τιρόλου, Alois Lugger, 

θεσπίστηκε το Βραβείο Αυτοκράτορα 

Μαξιμιλιανού-Ευρωπαϊκό Βραβείο Περιφε- 

 

 

 

ρειακής Πολιτικής και Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης με σκοπό την αναγνώριση 

των προσπαθειών προσωπικοτήτων ή 

οργανισμών για την υλοποίηση της αρχής 

της επικουρικότητας και των περιεχομένων 

της Χάρτας Τοπικής Αυτοδιοίκησης και της 

Χάρτας της Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης, 

του Συμβουλίου της Ευρώπης. Το Βραβείο 

συνοδεύεται από μετάλλιο-αντίγραφο του 

τάλαρου του 1509 στο οποίο απεικονίζεται 

ο Αυτοκράτορας Μαξιμιλιανός ο Α’- και 

από χρηματικό έπαθλο 10.000 ευρώ. Η 

υποβολή των υποψηφιοτήτων γίνεται μέσω 

της Επιτροπής των Περιφερειών, του 

Κογκρέσου Τοπικών και Περιφερειακών 

Αρχών του Συμβουλίου της Ευρώπης, της 

Συνέλευσης των Ευρωπαϊκών Περιφερειών 

ή του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Δήμων 

και Περιφερειών. 

Προθεσμία: 20 Φεβρουαρίου  

Πληροφορίες: 

buero.buergermeisterin@innsbruck.gv.at 

2. Emperor-Maximilian-Prize 2017 

 

In 1997, on the occasion of the 85th birthday 

of the former long-serving mayor of the City 

of Innsbruck and President of the Tyrolean 

Parliament, Dr Alois Lugger, and to 

acknowledge the outstanding services he 

rendered to Europe, the Land of Tyrol and the 

City of Innsbruck founded the Emperor-

Maximilian-Prize, a European prize for 

regional and local politics. The prize is 

awarded to personalities and institutions of 

outstanding merit working in the field of 

European regional and local politics. Special 

consideration is given to efforts regarding the 

implementation of the principle of subsidiarity 

as well as the implementation of the contents 

of the respective Charters of both Local Self-

Government and Regional Self-Government of 

the Council of Europe. 

 

The call for nominations for the Emperor-

Maximilian-Prize is issued by the Land of 

Tyrol and the City of Innsbruck throughout 

Europe. Nomination proposals have to be 

submitted via the Committee of the Regions 

of the European Union, the Congress of Local 

and Regional Authorities of the Council of 

Europe, the Assembly of European Regions or 

via the Council of European Municipalities and 

Regions. 

Deadline: 20 February 

Information:  

buero.buergermeisterin@innsbruck.gv.at 
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3. Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα 

Δικαιώματα, Ισότητα και Ιθαγένεια, 

2014-2020 

 

Το πρόγραμμα Δικαιώματα, Ισότητα και 

Ιθαγένεια αποτελεί συνέχεια των τριών 

προγραμμάτων της περιόδου 2007-2013: 

Θεμελιώδη δικαιώματα, Daphne III, και του 

προγράμματος Απασχόλησης και 

Κοινωνικής Αλληλεγγύης (PROGRESS), 

τμήματα “Καταπολέμηση των διακρίσεων 

και Διαφορετικότητα” και “Ισότητα των 

φύλων”. 

 

Οι θεματικές των τρεχουσών προσκλήσεων 

είναι οι εξής: 

(α) Ευρώπη των Διαφορών 

Στόχος του πιλοτικού προγράμματος για 

την «Ευρώπη των διαφορών» είναι να 

ενισχυθεί το σύνθημα της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης: «Ενωμένοι στην πολυμορφία»,  

τόσο σε τοπικό αλλά και περιφερειακό 

επίπεδο. 

Προϋπολογισμός πρόσκλησης: €1 εκατ. 

Προθεσμία: 28 Φεβρουαρίου  

Πληροφορίες: 

http://ec.europa.eu/research/particip

ants/portal/desktop/en/opportunities

/rec/topics/rec-rppi-eudi-ag-

2016.html 

3. Rights, Equality and 

Citizenship Programme, 

         2014-2020 
 

The Rights and Citizenship Programme is the 

successor of three 2007-2013 programmes: 

Fundamental Rights and Citizenship, Daphne 

III, the Sections "Antidiscrimination and 

Diversity" and "Gender Equality" of the 

Programme for Employment and Social 

Solidarity (PROGRESS). 

The current calls aims to co-fund the 

following themes:  

(a) Pilot Project "Europe of diversities" 

The aim of the pilot project on "Europe of 

diversities" is to enhance the motto of the 

European Union: "United in diversity" 

especially on local and regional level. The 

pilot project aims, among else, to finance 

trainings, seminars, workshops, and 

conferences on how to maintain the 

uniqueness of Europe of diversities and how 

to promote unity in diversity; promote the 

exchange of good practices in fighting 

discrimination and promoting diversity at 

local and regional level. 

Call Total Budget: €1,000,000. 

Deadline: 28 February 

Information:  

http://ec.europa.eu/research/particip

ants/portal/desktop/en/opportunities

/rec/topics/rec-rppi-eudi-ag-

2016.html 
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(β) Πρόσβαση στη δικαιοσύνη και 

υποστήριξη των θυμάτων φυλετικής βίας 

Ειδικός στόχος Δάφνη - για την πρόληψη 

και καταπολέμηση όλων των μορφών βίας 

κατά των παιδιών, των νέων και των 

γυναικών, καθώς και την καταπολέμηση 

της βίας ενάντια σε άλλες ομάδες που 

διατρέχουν κίνδυνο, σε συγκεκριμένες 

ομάδες που βρίσκονται σε κίνδυνο βίας στο 

πλαίσιο στενών σχέσεων. Ο στόχος 

περιλαμβάνει και την προστασία των 

θυμάτων τέτοιων μορφών βίας. 

Προϋπολογισμός πρόσκλησης: €4 εκατ. 

Προθεσμία: 8 Μαρτίου 

Πληροφορίες: 

http://ec.europa.eu/research/participants/po

rtal/desktop/en/opportunities/rec/topics/rec

-rdap-vict-ag-2016.html 

 

(γ) Εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση 

αγοριών και κοριτσιών για τη φυλετική βία 

με σκοπό την πρόληψή της σε πρώιμο 

στάδιο 

Σκοπός της παρούσας πρόσκλησης είναι η 

εκπαίδευση και η ευαισθητοποίηση 

αγοριών και κοριτσιών για την 

καταπολέμηση της φυλετικής βίας με την 

αξιοποίηση καινοτόμων επικοινωνιακών 

και εκπαιδευτικών στρατηγικών που 

συνδράμουν στην αφύπνιση και αλλαγή 

κοινοτήτων, θεσμών, πολιτικών, στάσεων 

και συμπεριφορών για την πρόληψη και τον 

τερματισμό της φυλετικής βίας, 

προάγοντας μια κουλτούρα φυλετικής 

ισότητας. 

Προϋπολογισμός πρόσκλησης: €2 εκατ. 

Προθεσμία: 8 Μαρτίου 

Πληροφορίες: 

http://ec.europa.eu/research/participants/po

rtal/desktop/en/opportunities/rec/topics/rec

-rdap-awar-ag-2016.html 

 

 

(b) Call for proposals to promote the access 

to justice and support of victims of gender-

based violence and the treatment of 

perpetrators 

The aim of the call is to contribute to the 

protection of and the support of victims of 

genderbased violence and the enforcement of 

legislation supporting such victims, as well as 

to the treatment of perpetrators of such 

violence. 

Call Total Budget: €4,000,000 

Deadline: 8 March 

Information:  

http://ec.europa.eu/research/participants/po

rtal/desktop/en/opportunities/rec/topics/rec

-rdap-vict-ag-2016.html 

 

(c) Action grants to educate and raise the 

awareness of girls and boys about gender-

based violence as a way to prevent it at an 

early stage 

As part of its work to combat gender-based 

violence, the Commission aims to prevent its 

incidence, encourage reporting and protect 

and support victims. The aim of this call is to 

contribute to education and awareness-

raising to combat gender-based violence for 

girls and boys by making use of innovative 

communication and education strategies to 

help sensitise and transform communities, 

institutions, policies, attitudes and behaviours 

to prevent and end gender-based violence, 

promoting a culture of gender equality and 

prevention of gender-based  violence. 

Deadline: 8 March 

Information:  

http://ec.europa.eu/research/participants/po

rtal/desktop/en/opportunities/rec/topics/rec

-rdap-awar-ag-2016.html 
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(δ) Eπιδότηση εθνικών ή διακρατικών έργων 

κατά των διακρίσεων και της ένταξης των 

Ροµά 

Οι επιλέξιμες προς χρηματοδότησης 

δράσεις της τρέχουσας πρόσκλησης θα 

πρέπει να εμπίπτουν σε μία από τις 

κάτωθι προτεραιότητες: 

 Καταπολέμηση των διακρίσεων βάσει 

γενετήσιου προσανατολισμού και 

προώθηση των δικαιωμάτων των ΛΟΑΤ 

ατόμων. 

 Διαχείριση της πολυμορφίας στο 

δημόσιο και ιδιωτικό τομέα: αποτύπωση 

υφιστάμενων πρακτικών, μέτρηση 

ωφελειών από τη διαχείριση 

πολυμορφίας και ευαισθητοποίηση. Οι 

προτεινόμενες δράσεις μπορούν να 

συνδεθούν με Χάρτες Πολυμορφίας. 

 Ρομά: δράσεις για την ευαισθητοποίηση 

και καταπολέμηση επιβλαβών 

στερεοτύπων για τους Ρομά και 

υποστήριξη της ένταξής τους στην 

κοινωνία. 

 Ευαισθητοποίηση για τη διαγενεακή 

αλληλεγγύη και κατά των διακρίσεων 

βάσει της ηλικίας (ιδιαίτερα των νέων). 

Προϋπολογισμός πρόσκλησης: €2.6 εκατ. 

Προθεσμία: 21 Μαρτίου 

Πληροφορίες: 

http://ec.europa.eu/research/participants/po

rtal/desktop/en/opportunities/rec/topics/rec

-rdis-disc-ag-2016.html 

(d) Call for proposals to support national or 

transnational projects on nondiscrimination 

and Roma integration 

This call aims to co-fund national or 

transnational projects on non-discrimination 

and Roma integration, in line with the specific 

objective to promote the effective 

implementation of the principle of non-

discrimination on the grounds of sex, racial or 

ethnic origin, religion or belief, disability, age 

or sexual orientation, and to respect the 

principle of non-discrimination. The priority 

areas of this call for proposals are: 

 Fighting against discrimination based 

on sexual orientation in society and 

promoting the rights of LGBTI people. 

 Diversity management in the public 

and private sector: identification of 

existing practices, measurement of 

diversity management benefits, and 

awareness-raising. The proposed 

activities may be linked to the launch 

and implementation of Diversity 

Charters. 

 Roma: activities aiming to raise 

awareness and combat harmful 

stereotypes of Roma and supporting 

thereby their integration into 

mainstream society. 

 To raise awareness about 

intergenerational solidarity and non-

discrimination on the basis of age (in 

particular of young people). 

Call budget: €2.6 mil. 

Deadline: 21 March  

Information: 

http://ec.europa.eu/research/participants/po

rtal/desktop/en/opportunities/rec/topics/rec

-rdis-disc-ag-2016.html 
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4.  ‘Erasmus+, 2014-2020’  

 

Tο πρόγραμμα Erasmus+ έχει σχεδιαστεί με 

τρόπο ώστε να στηρίζει τις προσπάθειες 

των Κρατών Μελών να χρησιμοποιούν 

αποτελεσματικά το ανθρώπινο δυναμικό 

της Ευρώπης, που παραμένει αναξιο-

ποίητο, επιβεβαιώνοντας συγχρόνως  τη 

σύνδεση μεταξύ των αρχών δια βίου 

μάθησης με τυπική και άτυπη μάθηση σε 

όλο το φάσμα των τομέων εκπαίδευσης, 

κατάρτισης και νεολαίας. Το πρόγραμμα 

παρέχει την ευκαιρία σε περισσότερα από 

4 εκατομμύρια Ευρωπαίους να 

σπουδάσουν, να εκπαιδευτούν και να 

αποκτήσουν εργασιακή πείρα ή να 

εργαστούν εθελοντικά στο εξωτερικό. 

Η τρέχουσα πρόσκληση υποβολής 

προτάσεων αφορά μεταξύ άλλων τις 

κάτωθι δράσεις: 

(α) Κατάρτιση στον τομέα της νεολαίας. 

(β) Συμμαχίες της γνώσης. 

(γ) Μελλοντοστραφή συνεργατικά έργα. 

 Προθεσμίες: 

Συμμαχίες 

γνώσης 

28 Φεβρουαρίου 

Κατάρτιση στον 

τομέα της 

νεολαίας 

8 Μαρτίου 

Μελλοντοστραφή 

συνεργατικά 

έργα 

14 Μαρτίου 

Πληροφορίες: 

https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-

plus/funding_en 

4. Erasmus+, 2014-2020’ 

 

Erasmus+ is designed to support Member 

States’ efforts to use efficiently the potential 

of Europe’s human capital that remains 

underexploited, while confirming the principle 

of lifelong learning by linking support to 

formal, non-formal, and informal learning 

throughout the education, training and youth 

fields. Erasmus+ will provide opportunities 

for over 4 million Europeans to study, train, 

gain work experience and volunteer abroad.  

 

The current call for proposals cover, among 

else, the following actions: 

(a) Capacity-building in the field of 

youth. 

(b) Knowledge Alliances 2017. 

(c) Forward-looking Cooperation 

Projects. 

Deadlines: 

Knowledge 

Alliances 

28 February 

Capacity-

building in the 

field of youth 

8 Μarch 

Forward-looking 

Cooperation 

Projects 

14 Μarch 

Information: 

https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-

plus/funding_en 

  2-3/2017 
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5. Θαλάσσιες ∆ιαδροµές για την 

Ευρώπη (Eυρωπαϊκό Ταμείο 

Θάλασσας και Αλιείας) 

 

Ο κύριος στόχος της παρούσας 

πρόσκλησης προτάσεων είναι η 

υποστήριξη της ανάπτυξης διακρατικών 

θεµατικών τουριστικών προϊόντων και η 

προώθησή τους µέσω της δηµιουργίας 

διακρατικών τουριστικών θεµατικών 

διαδροµών στις παράκτιες περιοχές στους 

τοµείς του ναυτικού τουρισµού και του 

τουρισµού θαλάσσιων σπορ. Οι αιτούντες 

καλούνται να δηµιουργήσουν ή να 

ενισχύσουν συνέργειες στους τοµείς του 

γαστρονοµικού και οινικού τουρισµού, του 

πολιτιστικού τουρισµού, του ιατρικού 

τουρισµού και του τουρισµού κρουαζιέρας. 

Η γεωγραφική περιοχή υλοποίησης των 

ανωτέρω δράσεων περιλαµβάνει τη Βόρεια 

Θάλασσα, τη Μαύρη Θάλασσα, τη Βαλτική 

Θάλασσα, καθώς και τις θαλάσσιες 

λεκάνες του Ατλαντικού και της Μεσογείου. 

Προϋπολογισμός: €1,5 εκατ. 

Προθεσμία: 15 Μαρτίου 

Πληροφορίες: 

https://ec.europa.eu/easme/en/call-

proposals-nautical-routes-europe 

5. Nautical Routes for Europe 

  

The main objective of this call for proposals is 

to support the development of transnational 

thematic tourism products and their 

promotion through the creation of 

transnational touristic thematic routes in 

coastal regions in the areas of nautical 

tourism and water sports tourism at sea. The 

tourism products developed should aim at 

promoting at least one of the following 

segments: nautical tourism and water sports 

tourism at sea. Applicants are encouraged to 

create and enhance synergies with other 

relevant tourism segments such as food and 

wine tourism, culture tourism, health and 

wellbeing tourism and cruise tourism.  

 

 

 

This action will support the implementation of 

sea basin strategies and regional approaches, 

notably in the Atlantic (Action Plan for a 

Maritime Strategy in the Atlantic Area), the 

Baltic Sea (EU Strategy for the Baltic Sea 

Region), the Adriatic-Ionian Seas (EU Strategy 

for the Adriatic and Ionian Region), the Black 

Sea Synergy and the Mediterranean 

(BLUEMED). 

Call budget: €1,5 mil. 

Deadline: 15 March 

Information: 

https://ec.europa.eu/easme/en/call-

proposals-nautical-routes-europe

THE BULLETIN OF INTERNATIONAL AND 

EUROPEAN AFFAIRS & DEVELOPMENT 

PLANNING OF LOCAL GOVERNMENT 

   

   

ΔΕΛΤΙΟ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ  

& ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ  

ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

   

   

No 80/81         2-3/2017 

 

10       



 11 

6. URBACT III: Πρόσκληση υποβολής 

προτάσεων για Καλές Πρακτικές 
 

Tο URBACT δηµοσιεύει για πρώτη φορά 

πρόσκληση για καλές πρακτικές που 

απευθύνεται σε πόλεις, µε σκοπό την 

προώθηση πρακτικών στο πεδίο της 

αειφόρου ολοκληρωµένης αστικής 

ανάπτυξης, αφενός, για να αποτελέσουν οι 

εµπλεκόµενες τοπικές αρχές µέρος µιας 

πρωτοπόρου οµάδας καλών πρακτικών 

URBACT σε ενωσιακό και διεθνές επίπεδο, 

και αφετέρου, για να ανταλλάξουν 

πρακτικές στο πλαίσιο ενός ∆ικτύου 

Ανταλλαγών (η σχετική πρόσκληση θα 

δηµοσιευθεί το Σεπτέµβριο 2017). 

 

 

 

Σε ένα πλαίσιο όπου αρκετές πόλεις 

επιδιώκουν την αντιµετώπιση 

αυξανόµενων προκλήσεων µε 

περιορισµένους πόρους, αναδεικνύεται 

σηµαντικός ο εντοπισµός καλών πρακτικών 

στο πεδίο της ολοκληρωµένης και αειφόρου 

αστικής ανάπτυξης και η ανταλλαγή τους 

µεταξύ οµοτίµων.  

Προθεσμία: 31 Mαρτίου 

Πληροφορίες: 

http://urbact.eu/goodpracticecall 

6. URBACT III Good Practice Call 

 
 

After 14 years of driving change in European 

cities, URBACT is now issuing a Good Practice 

Call.  

 

 

 

This call invites cities to come forward with 

their good practices in the field of sustainable 

integrated urban development to: - Be part of 

the pioneering group of URBACT Good 

Practices to be widely promoted at EU and 

international level - Be able to share the Good 

Practice within the framework of a Transfer 

Network (Call to be published in September 

2017). In a context where many cities are 

seeking to address growing challenges with 

diminished resources it is important to 

identify good practices in the field of 

integrated and sustainable urban 

development and share those among peers. In 

other words, why risk wasting precious 

resources reinventing the wheel, when 

another city might already have taken steps to 

solve the problem.  

All the cities with the selected good practices 

will be awarded the title URBACT Good 

Practice City. They will be promoted widely to 

a range of audiences with an interest in 

sustainable integrated urban development. 

 

Deadline: 31 Μarch 

Information: 

http://urbact.eu/goodpracticecall 

  2-3/2017 
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Επιχειρησιακός και 

Αναπτυξιακός 

Σχεδιασμός 
Business & Development Planning 

 

 
 

Οδηγός για επιτυχημένες  

έξυπνες πόλεις 

 

Σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα της Nokia, 

υπάρχει μεγάλη ποικιλία στoυς τρόπους 

που κάθε πόλη προσπαθεί να γίνει 

«έξυπνη», αλλά μεταξύ αυτών διακρίνουμε 

διαφορετικές «γραμμές». Η πρώτη γραμμή 

αφορούσε την προσπάθεια επίλυσης ενός 

πιεστικού προβλήματος (για παράδειγμα 

την κίνηση στους δρόμους), με τη 

δημιουργία μιας εφαρμογής, και ύστερα την 

προσθήκη άλλων. Η δεύτερη γραμμή 

αφορούσε τη δημιουργία μιας πλατφόρμας 

υποδομών, η οποία θα μπορούσε να 

υποστηρίξει μια ευρεία ποικιλία έξυπνων 

εφαρμογών και υπηρεσιών. Τέλος, η τρίτη 

γραμμή αφορούσε τη δοκιμή πολλαπλών 

πιλοτικών εφαρμογών, πριν την απόφαση 

για την εφαρμογή της πιο κατάλληλης. 

 

 

  

A Guide for smart city success 

 

According to a recent study commissioned by 

Nokia, there are ree distinct 'routes' that cities 

are taking to make themselves smarter. The 

'anchor' route involves a city deploying a 

single application to address a pressing 

problem such as traffic congestion, and then 

adding other applications over time. The 

'platform' route involves building the 

underlying infrastructure needed to support a 

wide variety of smart applications and 

services. 'Beta Cities', by contrast, try out 

multiple applications as pilots to see how they 

perform before making long-term 

deployment decisions. 

 

 

 
While the study found significant differences 

between cities, even amongst those cities 

following the same route, it also concluded 

that there are several particular practices used 

by successful smart cities that would appear 

to be of universal benefit, including: 

 Successful cities have established 

open and transparent rules for the use 

of data (on which all smart cities are 

dependent) by government 

departments and third parties, 

whether shared freely or monetized to 

cover data management costs. 

 Many cities that are advanced in their 

smart city journeys have committed to 

making both information and 

communications technology (ICT) and 

IoT infrastructure accessible to   users  
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Ωστόσο, εκτός από τις διαφορετικές 

γραμμές που επιλέγει κάθε πόλη, υπάρχουν 

και συγκεκριμένες κοινές πρακτικές που 

χρησιμοποιούνται με επιτυχία από τις 

έξυπνες πόλεις, μεταξύ των οποίων: 

 1. Οι επιτυχημένες πόλεις, έχουν 

ξεκάθαρους και διαφανείς κανονισμούς για 

τη χρήση των δεδομένων από την 

κυβέρνηση και τρίτους, ανεξάρτητα αν 

αυτά διαμοιράζονται δωρεάν ή με αντίτιμο. 

2. Οι περισσότερες έξυπνες πόλεις που 

έχουν κάνει αρκετά βήματα μπροστά, έχουν 

δεσμευτεί να κάνουν τις πληροφορίες, την 

τεχνολογία επικοινωνιών και τις υποδομές 

IoT προσβάσιμες σε χρήστες εντός και 

εκτός της κυβέρνησης. 

3. Κυβερνήσεις και συνεργαζόμενα μέλη 

έχουν φροντίσει να κάνουν τους πολίτες 

ενεργούς σε πρωτοβουλίες που αφορούν 

τις έξυπνες πόλεις. 

4. Οι υποδομές των έξυπνων πόλεων, 

πρέπει να έχουν τη δυνατότητα επέκτασης, 

ώστε να μπορούν να αναπτυχθούν 

απροβλημάτιστα βάσει των μελλοντικών 

αναγκών. 

5. Οι πόλεις αυτές, έχουν επιλέξει 

τεχνολογικούς συνεργάτες, οι οποίοι έχουν 

την ικανότητα της καινοτομίας, τη 

δυνατότητα να επενδύσουν στον 

πραγματικό κόσμο και πλατφόρμες, οι 

οποίες είναι ανοιχτές για κάθε μελλοντική 

παρέμβαση, από τρίτους. 

Μέχρι το 2050, αναμένεται το 66% του 

παγκόσμιου πληθυσμού να ζει σε αστικά 

κέντρα. Αυτό δημιουργεί στις κυβερνήσεις 

την ανάγκη να εφαρμόσουν 

αποτελεσματικές στρατηγικές για να 

αντιμετωπίσουν τις ολοένα μεγαλύτερες 

ανάγκες του αυξανόμενου πληθυσμού. 

Φυσικά, η τεχνολογία θα παίξει μεγάλο 

ρόλο στην ικανοποίηση των αναγκών 

αυτών. 

 both inside and outside of 

 government, and have avoided the 

 creation of 'silos' between government 

 departments. 

 Governments (and their third-party 

partners) that have worked to actively 

engage residents in smart city 

initiatives have been particularly 

effective, most notably those where 

the benefits are highly visible such as 

smart lighting and smart parking. 

 Smart city infrastructure needs to be 

scalable so it can grow and evolve to 

meet future needs, and secure to 

provide certainty that both 

government and private data are 

protected. 

 Cities that select technology partners 

that can provide the innovation 

capacity, ability to invest and real-

world experience, along with 

technology platforms that are open to 

avoid vendor lock-in, will be at an 

advantage. 

 

It is expected that 66 percent of the world's 

population will live in urban centers by 

2050[1], making it critical for governments 

and other stakeholders to put strategies in 

place to more effectively meet the needs of 

their growing populations. Intelligent ICT and 

IoT platforms have essential roles to play in 

the evolution of smart cities.  

Πληροφορίες/Information:  

https://cities-today.com/industry/six-ss-

for-smart-city-successes/ 
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Το Βήμα των Ε.Ο.Ε.Σ. 
The Voice of E.G.T.C.s 

 

 
 

Ετήσια Συνάντηση ΕΟΕΣ για τις 

Επενδύσεις σε Διασυνοριακές 

Περιφέρειες 

 

Στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας 

Περιφερειών και Πόλεων 

πραγματοποιήθηκε τον περασμένο 

Οκτώβριο η ετήσια εκδήλωση των ΕΟΕΣ με 

αντικείμενο συζήτησης τις διασυνοριακές 

επενδύσεις, το δυναμικό, τις επιτυχίες και 

τις προκλήσεις τους. Οι συμμετέχοντες 

είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν έναν 

αριθμό αξιόλογων διασυνοριακών 

επενδυτικών έργων, όπως η επέκταση του 

τραμ από το Στρασβούργο στο Kehl 

(Γαλλία-Γερμανία) και το επενδυτικό 

δυναμικό στις μεταφορές στην 

Gorizia/Goricia (Ιταλία-Σλοβενία). Η 

διασυνοριακή συνεργασία συνεχίζει να 

υφίσταται υπό το βάρος της 

γραφειοκρατίας που καθιστά δύσκολο το 

έργο των εμπλεκόμενων φορέων. Στο 

πλαίσιο της συνάντησης, εκπρόσωποι της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής κατέθεσαν τις 

απόψεις τους για την επίλυση αυτών των 

προβλημάτων.  

 

 

Annual EGTC meeting with focus on 

investments in cross-border regions 

 

The participants of the annual EGTC event at 

the European Week of Regions and Cities had 

a chance to discuss cross-border 

investments, its potentials, achievements, and 

challenges. This very successful and highly 

interesting event was organized in 

cooperation with Mission Opérationnelle 

Transfrontalière (MOT). 

The conference was opened by Raffaele 

CATTANEO, President of the COTER 

Commission of the European Committee of 

the Regions, and Jean PEYRONY, Director 

General of MOT. 

The participants had the opportunity to hear 

about a number of interesting cross-border 

investment projects, such as the expansion of 

the Strasbourg tramway to Kehl (FR-DE), the 

investment potential in developing transport 

links in Gorizia/Gorica (IT-SI) and the "Top-

Technology-Cluster" (BE-NL-DE). 

 

 

Cross-border cooperation continues to 

struggle under the burden of challenging 

administrative red-tape, which can be difficult 

to navigate. Speakers from the Caisse des 

Dépôts and the European Commission shared 

their views on how to deal with these 

challenges. 

Πληροφορίες/Information: 

https://portal.cor.europa.eu/egtc/news/Page

s/annual-meeting-2016.aspx 
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Ευρωπαϊκά Προγράμματα 

European Programmes 

Πρωτοβουλίες Ελληνικών ΟΤΑ 

EU funded Projects of Greek Local Authorities 

 

Δήμοι Μεταμόρφωσης & Πυλαίας-

Χορτιάτη: ACTIVAGE 

(HORIZON 2020)  

 

Το Έργο ACTIVAGE, χρηματοδοτούμενο από 

το πρόγραμμα H2020 της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής με 20 εκατομμύρια ευρώ, 

παρουσιάστηκε πρόσφατα στη Μαδρίτη. Το 

έργο, στο οποίο συμμετέχουν, μεταξύ 49  

φορέων, οι Δήμοι Μεταμόρφωσης και 

Πυλαίας-Χορτιάτη, θα δοκιμάσει ένα ευρύ 

φάσμα υπηρεσιών, που στηρίζονται σε 

νέες τεχνολογίες (ΙοΤ) με σκοπό την 

ενίσχυση των ηλικιωμένων, αυξάνοντας την 

ανεξαρτησία τους και εξασφαλίζοντας τις 

προϋποθέσεις για μία ποιοτική διαβίωση. 

 

Ειδικά για την υλοποίηση του έργου στην 

Kεντρική Ελλάδα, ο στόχος είναι η 

ανάπτυξη 150 «έξυπνων οικιών» τo 2018 

και 2019 των δικαιούχων του «Βοήθεια στο 

Σπίτι» των Δήμων που μετέχουν στη 

διαδημοτική αναπτυξιακή εταιρεία ΟΤΑ 

CitieNet AE (Βέροιας, Βόλου, Γρεβενών, 

Ιωαννιτών, Καρδίτσας, Κατερίνης, Κοζάνης, 

Λαμιέων, Λαρισαίων και ο Δήμος 

Τρικκαίων, που έχει και την προεδρία του 

ΔΣ) σε συνεργασία με την e-trikala AE του 

Δήμου Τρικκαίων, με συστήματα 

υποστηριζόμενης διαβίωσης.  Όλα αυτά θα 

εξειδικευθούν εντός του 2017 για να 

ξεκινήσει η υλοποίηση του ACTIVAGE.  

 

Municipalities of Metamorfossi & Pilea-

Hortiatis: ACTIVAGE 

(HORIZON 2020)  

 

ACTIVAGE is a European Multi Centric Large 

Scale Pilot on Smart Living Environments with 

the participation of the Hellenic Municipalities 

of Metamorfossi and Pilea-Hortiatis. The main 

objective is to build the first European IoT 

ecosystem across 9 Deployment Sites (DS) in 

seven European countries, reusing and scaling 

up underlying open and proprietary IoT 

platforms, technologies and standards, and 

integrating new interfaces needed to provide 

interoperability across these heterogeneous 

platforms, supporting and extending the 

independent living of older adults in their 

living environments, and responding to real 

needs of caregivers, service providers and 

public authorities. 

 

 

The project will deliver the ACTIVAGE IoT 

Ecosystem Suite (AIOTES), a set of 

Techniques, Tools and Methodologies for 

interoperability at different layers between 

heterogeneous IoT Platforms and an Open 

Framework for providing Semantic 

Interoperability of IoT Platforms for AHA, 

addressing trustworthiness, privacy, data 

protection and security. User-demand driven 

interoperable IoT-enabled Active & Healthy 

Ageing solutions will be deployed on top of 

the AIOTES in every DS, enhancing and scaling 

up existing services, for the promotion of 

independent living, the mitigation of frailty, 

and preservation of quality of life and 

autonomy.  

Πληροφορίες/Information: 

http://cordis.europa.eu/project/rcn/206513_

en.html 
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Ευρώπη για τους Πολίτες 

2014-2020 

Europe for Citizens 2014-2020 

 

 

 

Ινστιτούτο Έρευνας και Κατάρτισης 

Ευρωπαϊκών Θεμάτων – RESTART 

 

Στo πλαίσιo του ευρωπαϊκού 

προγράμματος «Ευρώπη για τους Πολίτες, 

2014-2020», το Ινστιτούτο Έρευνας & 

Κατάρτισης Ευρωπαϊκών Θεμάτων-

I.R.T.E.A., υλοποιεί το πρόγραμμα 

“Reinventing European Solidarity and Raising 

Tolerance”– RESTART, που στόχο έχει την 

ευαισθητοποίηση της κοινωνίας για την 

προσφυγική κρίση, τη συμμετοχή των νέων 

της Ευρώπης στο διάλογο και την 

προαγωγή του εθελοντισμού. Οι χώρες που 

εμπλέκονται ως εταίροι στο πρόγραμμα 

είναι η Ελλάδα, η Κύπρος, η Αλβανία και το 

Βέλγιο. Στόχο του προγράμματος αποτελεί, 

ακόμη, η κατανόηση της πολυπλοκότητας 

λήψης αποφάσεων σε ευρωπαϊκό επίπεδο 

από τους νέους ανθρώπους, καθώς και της 

μεγάλης ανάγκης της άμεσης συμμετοχής 

τους στη διαδικασία αυτή. Μέσω των 

επισκέψεων και της δημιουργίας 

εποικοδομητικού διαλόγου στα κέντρα 

φιλοξενίας προσφύγων, οι συμμετέχοντες 

θα έχουν τη δυνατότητα να ενημερώσουν 

τους πρόσφυγες που αναζητούν άσυλο 

στους κόλπους της Ευρώπης για τα 

δικαιώματά τους, καθώς και για τις 

υποχρεώσεις τους. 

Πληροφορίες/Information: 

http://www.europe-restart.eu/ 

Reinventing European Solidarity and 

Raising Tolerance” – RESTART 

 

The refugee crisis EU has been facing is one 

of the most challenging it has faced in its 

existence. Only in 2015 1.294.000 people 

have applied for an asylum in the EU 

countries. The International Organization for 

Migration (IOM) estimates that more than 

1,011,700 migrants arrived by sea in 2015, 

and almost 34,900 by land. This compares 

with 280,000 arrivals by land and sea for the 

whole of 2014. The figures do not include 

those who got in undetected. 

In this situation, the Institute of Research & 

Training on European Affairs implements the 

project titled RESTART.eu which seeks to raise 

awareness to the EU program and partner 

countries regarding the situation; through the 

simulation game to help young people 

understand the complexity of the EU decision 

making process and the importance of active 

participation; inform the refugees about their 

rights and obligations as asylum seekers in 

the EU; promote voluntarism in order to 

reinforce European and active citizenship; 

counter the stigmatization of the refugees by 

informing and engaging the public to a 

debate about it. These goals will be achieved 

through a specific set of actions: workshops, 

structured dialogue, trainings, volunteer 

programme, and simulation game. The 

activities will take place in Athens, Tirana, 

Brussels, Nicosia and finally Mytilene. The 

project will affect directly 200 people. 
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Εκδηλώσεις-Συνέδρια  

(Διεθνή και Ευρωπαϊκά) 

International and 

European Conferences 

 

Επενδύοντας στην Ευρώπη: 

Δημιουργία Συμμαχίας Έξυπνων 

Πόλεων και Περιφερειών 

 (Βρυξέλλες, 7 Φεβρουαρίου)  

 

Η Επιτροπή των Περιφερειών και η 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή φιλοξενούν υψηλού 

επιπέδου σεμινάριο με τον εν θέματι τίτλο 

με σκοπό την ανταλλαγή εμπειριών για την 

 

κινητοποίηση του δημοσίου τομέα, της 

επιχειρηματικής κοινότητας, της κοινωνίας 

πολιτών και των ακαδημαϊκών για μια 

έξυπνη οικονομία και κοινωνία. 

Πληροφορίες: 

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

ng-in-Europe-building-a-coalition-of-

smart-cities--regions.aspx 

 

Γεφύρωση των Ευρωπαϊκών 

Αστικών Μετασχηματισμών 

(Βρυξέλλες, 13 Φεβρουαρίου) 

Το εν θέματι εργαστήριο διερευνά τη σχέση 

μεταξύ τεχνολογίας, πόλεων, πολιτικής 

καινοτομίας στα αστικά κέντρα και τις 

περιφέρειες της Ευρώπης. 

 

Πληροφορίες: 

http://www.urbantransformations.ox.ac.uk/e

vent/experimenting-with-urban-living-labs-

ulls-beyond-smart-city-regions/ 

Investing in Europe: building a 

coalition of smart cities & regions 

(Brussels, 7 February) 

 

The European Committee of the Regions and 

the European Commission will jointly host a 

high-level seminar entitled Investing in 

Europe: building a coalition of smart cities & 

regions towards a Third Industrial Revolution 

  

to share experiences in mobilizing the public 

sector, business community, civil society and 

academia towards transforming their 

jurisdictions into a smart economy and 

society.  

Information: 

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

ng-in-Europe-building-a-coalition-of-

smart-cities--regions.aspx 

Bridging European Urban 

Transformations  

(Brussels, 13 February) 

 

This workshop considers the relationship 

between technology, the city and policy 

innovation in cities and regions around 

Europe. 

More broadly, it explores the strategic role of 

institutions in order to foster regional 

ecosystems of experimentation engaging the 

public sector, the private sector, academia, 

civic society and social 

entrepreneurs/activists.  

Information: 

http://www.urbantransformations.ox.ac.uk/e

vent/experimenting-with-urban-living-labs-

ulls-beyond-smart-city-regions/  
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8η Σύνοδος της Ευρωμεσογειακής 

Περιφερειακής και Τοπικής 

Συνέλευσης (ARLEM)  

(Μάλτα, 22-23 Φεβρουαρίου) 
 

Η μετανάστευση θα είναι το κύριο θέμα 

συζήτησης κατά τη συνάντηση των 

περιφερειακών και τοπικών ηγετών από 

την ΕΕ, τη Βόρεια Αφρική, τη Μέση Ανατολή 

και τα Βαλκάνια στη Μάλτα για την ετήσια 

συνεδρίαση της Ευρωμεσογειακής 

Περιφερειακής και Τοπικής Συνέλευσης 

(ARLEM).  

 

Η συνάντηση θα οδηγήσει επίσης στην 

υιοθέτηση συνιστώμενων δράσεων που τα 

μέλη της ARLEM θα επιθυμούσαν να 

αναλάβει η ΕΕ και οι χώρες εκτός ΕΕ 

προκειμένου να περιοριστεί η κλιματική 

αλλαγή, να στραφούμε σε μια οικονομία 

χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών και να 

στηριχθεί η διαμεσογειακή συνεργασία. Στη 

συνεδρίαση θα δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στο 

πώς οι περιφέρειες και οι δήμοι μπορούν 

να συνδράμουν τις πόλεις της Λιβύης στην 

παροχή δημοσίων υπηρεσιών παρά τη 

συνεχιζόμενη πολιτική κρίση στη χώρα. Η 

τελευταία σύνοδος ολομέλειας της ARLEM, 

που πραγματοποιήθηκε στη Λευκωσία το 

2015, οδήγησε σε -χρηματοδοτούμενη από 

την ΕΕ - πρωτοβουλία ανταλλαγής γνώσης 

και εμπειρίας με τις τοπικές και 

περιφερειακές αρχές της Λιβύης.  

8th ARLEM Plenary Session 

(Malta, 22-23 February) 

 
Migration will be the principal topic of debate 

when regional and local leaders from the EU, 

North Africa, the Middle East and the Balkans 

meet in Malta on 22-23 February for the 

annual meeting of the Euro-Mediterranean 

Regional and Local Assembly (ARLEM). The 

meeting will also result the adoption of 

recommendations for actions that ARLEM's 

members would like the EU and non-EU states 

to take to limit climate change, spur a shift to 

a low-carbon economy and to support trans-

Mediterranean cooperation. The meeting will 

pay particular attention to how regions and 

cities can help Libya's cities provide public 

services despite the on-going political crisis 

in the country. The last ARLEM plenary 

session, held in Nicosia in January 2015, led 

to an initiative – funded by the EU – to share 

knowledge and experience to Libya's local and 

regional authorities.  

 

In the past year, the initiative has focused on 

the management of water, waste, primary 

health care, and finances, as well as general 

administrative skills, with Libyan politicians 

and officials making study visits to Nicosia 

(Cyprus), Flanders (Belgium), Murcia (Spain), 

Vila Real (Portugal) and Malta. In Libya, the 

mayor of Tripoli, Abdelrauf Beitelmal, has 

been the driving force behind the 

cooperation, which Federica Mogherini, the 

EU's foreign-policy chief, has described as an 

example of "city diplomacy at its best".  

Πληροφορίες/Information: 

http://cor.europa.eu/en/activities/arlem/Pag

es/arlem.aspx 
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O ρόλος των τοπικών και 

περιφερειακών αρχών στην 

πρόληψη της διαφθοράς και την 

προώθηση της χρηστής 

διακυβέρνησης   

(Βρυξέλλες, 28 Φεβρουαρίου) 
 

Η Επιτροπή των Περιφερειών και το 

Κογκρέσο Τοπικών και Περιφερειακών 

Αρχών του Συμβουλίου της Ευρώπης θα 

φιλοξενήσουν συνέδριο αναφορικά με το 

ρόλο των τοπικών και περιφερειακών 

αρχών στην πρόληψη της διαφθοράς και 

την προώθηση της χρηστής διακυβέρνησης. 

Το συνέδριο θα αντιμετωπίσει τις 

προκλήσεις που προκύπτουν κατά την 

υλοποίηση στρατηγικών κατά της 

διαφθοράς και την προώθηση της 

συνεργασίας σε υποεθνικό επίπεδο.  

 

 

 

Επίσης, θα διερευνήσει τις πρόσφατες 

αλλαγές κατά την καταπολέμηση της 

κουλτούρας της διαφθοράς και την 

επικέντρωση σε συγκεκριμένες όψεις της 

δεοντολογίας που είναι συναφείς με το 

δημόσιο τομέα, όπως οι συγκρούσεις 

συμφερόντων και οι κώδικες ηθικής 

συμπεριφοράς. Στη διάρκεια του συνεδρίου 

θα υπάρξει ανταλλαγή εμπειριών μεταξύ 

των κρατών-μελών της ΕΕ και των 

γειτονικών χωρών, ενώ θα παρουσιαστούν 

από την Επιτροπή των Περιφερειών και το 

Κογκρέσο τα οικονομικά οφέλη που 

συνδέονται με δράσεις κατά της διαφθοράς 

και το ρόλο των ΜΜΕ και της κοινωνίας 

πολιτών σε αυτές. 

The role of local and regional 

authorities in preventing corruption 

and promoting good governance 

(Brussels, 28 February) 

 

The European Committee of the Regions (CoR) 

and the Congress of the Council of Europe will 

be hosting a conference on "the role of local 

and regional authorities in preventing 

corruption and promoting good governance". 

The joint conference will address the 

challenges faced in implementing anti-

corruption strategies and promoting 

cooperation at the sub-national level.  It will 

also explore recent changes in fighting the 

culture of corruption and focus on certain 

aspects of ethics that are particularly relevant 

for the public sector, such as conflicts of 

interest and codes of conduct.  

 

 

 

The conference will include testimonies from 

EU countries and those in its neighbourhood, 

as well as provide an opportunity for both the 

CoR and the Congress to present the 

economic gains associated with action in the 

field of anti-corruption and the role of the 

media and civil society in tackling corruption. 

Πληροφορίες/Information: 

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/corrup

tion 
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Ευρωπαϊκό Συνέδριο  

για τις Έξυπνες, Βιώσιμες και 

Ανθεκτικές Πόλεις 

(Βαγιαδολίδ, 1-2 Μαρτίου) 
 

Στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου 

EMΟURBAN διοργανώνεται φόρουμ για τις 

ευκαιρίες και τις προκλήσεις από τις 

ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες για τις Έξυπνες 

Πόλεις και Κοινότητες. 

 

Μέσω της εκδήλωσης δίνεται η ευκαιρία σε 

εκπροσώπους των τοπικών αρχών και σε 

άλλους φορείς να εξετάσουν τις 

δυνατότητες μετασχηματισμού των πόλεων 

σε ελκυστικούς τόπους και δημιουργίας 

ενός ισχυρού αστικού οικοσυστήματος. 

Πληροφορίες: 

http://www.remourban.eu/News--

Events/Events/TIMELESSCITY--European-

Conference-On-Smart-Sustainable-And-

Resilient-Cities.kl 

 

Έξυπνες Πόλεις-Έκθεση και 

Συνέδριο για τη Ν.Α. Ευρώπη 

(Σόφια, 7-9 Μαρτίου) 
 

Η εν θέματι εκδήλωση αποβλέπει στην 

προώθηση των σύγχρονων τεχνολογιών και 

των καλών πρακτικών που μπορούν να 

μετασχηματίσουν τις πόλεις μας σε 

περισσότερο περιβαλλοντικά φιλικά και 

αποδοτικά συστήματα. 

 

Πληροφορίες: 

http://viaexpo.com/en/pages/smart-cities 

European Conference on Smart, 

Sustainable and Resilient Cities  

(Valladolid, 1-2 March) 

 

EMOURBAN will be co-organising a forum to 

gain comprehensive insights into the 

opportunities and challenges brought by the 

development of Smart Cities and 

Communities initiatives across Europe.  

 

An opportunity to review and understand 

which steps European city leaders, delegates, 

policy makers and other stakeholders should 

take to transform their cities into great and 

attractive places where to live and work and 

create a strong urban ecosystem.   
Information: 

http://www.remourban.eu/News--

Events/Events/TIMELESSCITY--European-

Conference-On-Smart-Sustainable-And-

Resilient-Cities.kl 

‘Smart Cities’ – Exhibition and 

Conference for South - East Europe 

(Sofia, 7-9 March) 

 

Smart Cities is the only specialized event in 

Bulgaria which aims to promote modern 

technologies and good practices that can 

 transform our cities into more 

environmentally friendly and efficient 

systems.  

Information: 

http://viaexpo.com/en/pages/smart-cities 
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Εργαστήριο για την υλοποίηση της 

Αειφόρου Αστικής Ανάπτυξης και 

των Ολοκληρωμένων Χωρικών 

Επενδύσεων 

(Βρυξέλλες, 15 Μαρτίου) 

 

Το εν θέματι εργαστήριο διοργανώνεται 

από την Επιτροπή για τη Χωρική Πολιτική 

Συνοχής και τον Ενωσιακό Προϋπολογισμό 

(COTER) της Επιτροπής των Περιφερειών 

και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή με σκοπό την 

παροχή ενός φόρουμ για μια γόνιμη 

συζήτηση μεταξύ των μελών της COTER, 

των ενωσιακών οργάνων και των 

εκπροσώπων των τοπικών και 

περιφερειακών αρχών που συμμετείχαν σε 

Ολοκληρωμένες Χωρικές Επενδύσεις κατά 

την τρέχουσα προγραμματική περίοδο 

2014-2020. 

Η εκδήλωση οργανώνεται σε δύο μέρη: 

 Ενημερωτική συνεδρία για τις 

ενωσιακές χρηματοδοτικές 

ευκαιρίες, αναφορικά με τις 

ολοκληρωμένες χωρικές επενδύσεις. 

 Ανταλλαγή γνώσεων, καλών 

πρακτικών και δράσεων σε 

συγκεκριμένα προβλήματα. 

 

 

 

Τα αποτελέσματα των συζητήσεων θα 

συνδεθούν άμεσα με την αξιολόγηση της 

τρέχουσας πολιτικής συνοχής σε τοπικό και 

περιφερειακό επίπεδο ενόψει  μιας 

πρώιμης συζήτησης για τις μελλοντικές 

προοπτικές των ολοκληρωμένων 

εργαλείων. 

 Workshop on the state of 

implementation of Sustainable Urban 

Development (SUD) & Integrated 

Territorial Investment (ITI) 

 (Brussels, 15 March) 
 

This workshop, organised jointly by the 

Commission for Territorial Cohesion Policy 

and EU Budget (COTER) of the European 

Committee of the Regions (CoR) & the 

European Commission, aims to provide a 

forum for a fruitful discussion between COTER 

Members, EU institutions and local and 

regional representatives of various Integrated 

Territorial Instruments (ITI) set up during the 

current programming period 2014-2020.  

 

The event will be structured in two parts:  

 morning information session on EU 

funding opportunities regarding 

Integrated Territorial Investments; 

 and an afternoon working 

session which will be organized within 

the framework of the TAIEX/REGIO 

PEER 2 PEER only for COTER members 

and pre-selected regional experts 

involved in the management of ITI, 

with the goal of exchanging 

knowledge, best practice, and practical 

solutions to concrete problems. 

 The results of the discussions will be directly 

linked to the evaluation of the current 

Cohesion Policy implementation at local and 

regional level, with a view to an early debate 

on the future perspectives of the integrated 

instruments. 

Πληροφορίες/Information: 

http://cor.europa.eu/el/events/Pages/sud-

iti.aspx 
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Ευρωπαϊκά Θέματα 

European Affairs 

 

130 δισ. ευρώ διατέθηκαν ήδη στην 

πραγματική οικονομία της Ευρώπης 

στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών 

διαρθρωτικών και επενδυτικών 

ταμείων 

 

Για πρώτη φορά, η Επιτροπή δημοσίευσε 

έκθεση προόδου που καλύπτει τα πέντε 

Ταμεία. Στην έκθεση διαπιστώνεται έντονη 

επιτάχυνση των επενδύσεων κατά τους 

τελευταίους μήνες, ενώ η υλοποίηση 

αναμένεται να επιτύχει το στάδιο πλήρους 

λειτουργίας το 2017. Έως το τέλος του 

2015, 274.000 επιχειρήσεις είχαν ήδη λάβει 

στήριξη βάσει των ευρωπαϊκών διαρθρω-

τικών και επενδυτικών ταμείων (ΕΔΕΤ) 

2014-2020·  2,7 εκατ. άτομα είχαν ήδη 

επωφεληθεί από ενισχύσεις για την 

αναζήτηση εργασίας ή την ανάπτυξη 

δεξιοτήτων· η βιοποικιλότητα 11 

εκατομμυρίων εκταρίων γεωργικής γης 

βελτιώθηκε και ένα εκατομμύριο 

χρηματοδοτούμενα από την ΕΕ έργα 

επελέγησαν, συνολικής αξίας περίπου 60 

δισεκατομμυρίων ευρώ.  

 

 

Already €130 billion delivered into 

Europe's real economy under the 

European Structural and Investment 

Funds 

 

For the first time, the Commission issued a 

progress report covering the five Funds. It 

shows a sharp acceleration in investments 

over the last months, with an implementation 

expected to reach cruising speed in 2017.  

 

By the end of 2015, 274 000 businesses had 

already received support under the 2014-

2020 European Structural and Investment (ESI) 

Funds; 2.7 million people already had 

benefitted from assistance in finding a job or 

developing skills; the biodiversity of 11 

million hectares of agricultural land was 

improved and one million EU-funded projects 

were selected, for a total value of almost €60 

billion. This figure has doubled over nine 

months, and by the autumn of 2016, almost 

€130 billion – 20% of the total ESI Funds 

envelope – had been invested in small 

businesses, research, broadband, energy 

efficiency and thousands of other projects 

focusing on the priorities of the EU's growth 

and jobs strategy. In line with the objectives 

of the Investment Plan, the aim of doubling 

the use of financial instruments in ESI Funds 

investments was almost reached at the end of 

2015. 
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Ο αριθμός αυτός έχει διπλασιαστεί σε 

διάστημα εννέα μηνών και, έως το 

φθινόπωρο του 2016, σχεδόν 130 δισ. ευρώ 

(το 20 % των συνολικών κονδυλίων των 

ΕΔΕΤ) είχαν επενδυθεί σε μικρές 

επιχειρήσεις, σε έρευνα, σε 

ευρυζωνικότητα, στην ενεργειακή απόδοση 

και σε χιλιάδες άλλα έργα με επίκεντρο τις 

προτεραιότητες της στρατηγικής της ΕΕ για 

την ανάπτυξη και τις θέσεις απασχόλησης. 

Σύμφωνα με τους στόχους του επενδυτικού 

σχεδίου, ο στόχος του διπλασιασμού της 

χρήσης των χρηματοδοτικών μέσων στις 

επενδύσεις ΕΔΕΤ σχεδόν επιτεύχθηκε στα 

τέλη του 2015. Παράλληλα με τα πρώτα 

έργα που ξεκινούν, τα δύο πρώτα έτη της 

περιόδου 2014-2020 χρησιμοποιήθηκαν 

από τα κράτη μέλη για τον καθορισμό των 

κατάλληλων προϋποθέσεων με σκοπό την 

εξασφάλιση της ποιότητας και των 

χρηστών επενδύσεων βάσει των νέων 

διατάξεων του κοινού πλαισίου των 

ταμείων. Παραδείγματος χάριν, έπρεπε να 

εφαρμόσουν στρατηγικές επενδύσεων και 

να εξασφαλίσουν πλήρη συμμόρφωση με 

τα πρότυπα της ΕΕ σε διάφορους τομείς, 

όπως οι μεταφορές, η καινοτομία, οι 

ψηφιακές τεχνολογίες, η διαχείριση 

αποβλήτων και υδάτων, για την ενίσχυση 

ευνοϊκού επενδυτικού περιβάλλοντος. Τα 

οφέλη από τις εν λόγω απαιτήσεις 

υπερβαίνουν το πεδίο των επενδύσεων των 

ευρωπαϊκών διαρθρωτικών και 

επενδυτικών ταμείων και έχουν θετικό 

αντίκτυπο στην ποιότητα ζωής στην ΕΕ. Για 

παράδειγμα, η Ιταλία θέσπισε εθνική 

στρατηγική για την ευρυζωνικότητα της ΕΕ, 

ευθυγραμμισμένη με τους στόχους της ΕΕ 

2020 και αποσκοπεί στη μείωση του 

ψηφιακού χάσματος. 

In parallel to the first projects seeing light of 

day, the first two years of the 2014-2020 

period were used by Member States to set the 

right conditions to ensure quality and sound 

investments, under the new provisions of the 

funds' common framework. For example they 

had to put in place investment strategies and 

ensure full compliance with EU standards 

across a variety of sectors – transport, 

innovation, digital technologies, waste and 

water management - to bolster an 

investment-friendly environment. The 

benefits of these requirements go beyond the 

realm of ESI Funds investments and positively 

impact quality of life in the EU. For instance, 

Italy adopted a national strategy on 

broadband aligned with EU 2020 targets and 

aiming to reduce the digital gap. 

Πληροφορίες/Information: 

http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/

how/strategic-

report/esif_annual_summary_2016_en.pdf 
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Έκθεση του 2017 για την Ιθαγένεια 

της Ένωσης: Η Επιτροπή προωθεί 

δικαιώματα, αξίες και τη 

δημοκρατία 

H Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσιεύει την 

τρίτη της έκθεση για την ιθαγένεια της 

Ένωσης σε απολογισμό της προόδου που 

έγινε από το 2014 και παρουσιάζει 

ενέργειες για να διασφαλίσει ότι οι πολίτες 

θα μπορούν να απολαμβάνουν πλήρως τα 

δικαιώματά τους όταν εργάζονται, 

ταξιδεύουν, σπουδάζουν ή συμμετέχουν 

στις εκλογές. 

Οι Ευρωπαίοι είναι περισσότερο 

ευαισθητοποιημένοι από ποτέ άλλοτε όσον 

αφορά την ιδιότητά τους ως πολιτών της 

Ένωσης, ενώ εξακολουθεί να αυξάνεται το 

ποσοστό των Ευρωπαίων που επιθυμούν 

να ενημερώνονται περισσότερο για τα 

δικαιώματά τους. Τέσσερις στους πέντε 

Ευρωπαίους απολαμβάνουν, κυρίως, το 

δικαίωμα ελεύθερης μετακίνησης που τους 

επιτρέπει να ζουν, να εργάζονται, να 

σπουδάζουν και να ασκούν επιχειρηματική 

δραστηριότητα σε οποιαδήποτε χώρα της 

ΕΕ (Ευρωβαρόμετρο του Δεκεμβρίου 2016). 

Ωστόσο, η έλλειψη ευαισθητοποίησης 

σημαίνει ότι οι πολίτες της ΕΕ δεν ασκούν 

πλήρως το δικαίωμά τους να ψηφίζουν 

στις ευρωπαϊκές και τοπικές εκλογές και 

πολλοί δεν γνωρίζουν το δικαίωμά τους για 

προξενική προστασία από πρεσβείες 

άλλων κρατών μελών. 

 

 

2017 EU Citizenship Report: 

Commission promotes rights, values 

and democracy 

 

The European Commission publishes its third 

EU Citizenship Report taking stock of 

progress since 2014 and further presenting 

actions to ensure citizens can fully enjoy their 

rights when working, travelling, studying or 

participating in elections. 

 

 

Europeans are more than ever aware of their 

status as citizens of the Union and the 

proportion of Europeans wanting to know 

more about their rights continues to increase. 

Four out of five Europeans cherish, in 

particular, the right to free movement that 

allows them to live, work, study and do 

business anywhere in the EU (December 

2016 Eurobarometer). However, a lack of 

awareness means EU citizens do not fully 

exercise their right to vote in European and 

local elections and many are unaware of their 

right to consular protection from other 

Member States' embassies.  
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Η έκθεση του 2017 για την ιθαγένεια της 

Ένωσης περιγράφει τις προτεραιότητες της 

Επιτροπής να προωθήσει περαιτέρω την 

ευαισθητοποίηση σχετικά με τα 

δικαιώματα αυτά και να καταστήσει 

ευκολότερη τη χρησιμοποίησή τους στην 

πράξη. 

Η έκθεση εστιάζει σε τέσσερις βασικούς 

τομείς με βάση τις πληροφορίες από τους 

πολίτες μέσω ερευνών και μιας δημόσιας 

διαβούλευσης: 1) προώθηση των 

δικαιωμάτων που συνδέονται με την 

ιθαγένεια της ΕΕ και των κοινών αξιών της 

ΕΕ· 2) αύξηση της συμμετοχής των πολιτών 

στο δημοκρατικό βίο της ΕΕ· 3) 

απλούστευση της καθημερινής ζωής των 

πολιτών της ΕΕ· 4) ενίσχυση της 

ασφάλειας και προώθηση της ισότητας. 

Η Επιτροπή, για να πετύχει αυτούς τους 

στόχους, θα προβεί σε μια σειρά δράσεων 

που περιλαμβάνουν: 

 την οργάνωση μιας 

πανευρωπαϊκής εκστρατείας 

ενημέρωσης σχετικά με τα 

δικαιώματα των πολιτών της ΕΕ, 

με σκοπό να βοηθήσει τους 

πολίτες να κατανοήσουν καλύτερα 

τα δικαιώματά τους· 

 την ενίσχυση της εθελοντικής 

συμμετοχής: Η Επιτροπή επιθυμεί 

να δημιουργήσει περισσότερες 

ευκαιρίες για    τους   νέους  στην  

The 2017 EU Citizenship Report sets out the 

Commission's priorities in further raising 

awareness of these rights and making them 

easier to use in practice. 

The report is based on input from citizens 

through surveys and a public consultation, 

and focuses on four areas: 1) promoting EU 

citizenship rights and EU common values; 2) 

increasing citizens' participation in the 

democratic life of the EU; 3) simplifying EU 

citizens' daily lives; 4) strengthening security 

and promoting equality. 

In order to achieve these goals the 

Commission will take a number of actions, 

including: 

 Organising an EU-wide information 

campaign on EU citizenship rights, 

to help citizens better understand 

their rights. 

 Strengthening voluntary 

engagement: The Commission wants 

to create more opportunities for 

young people in Europe to make a 

meaningful contribution to society 

and show solidarity. The European 

Solidarity Corps, launched on 7 

December 2016, gives young people 

the opportunity to gain valuable 

experience while showing solidarity 

to those in need. 

 Proposing a ‘Single Digital Gateway' 

to give citizens easy online access to 

information, assistance and 

problem-solving services on a wide 

range of administrative questions. 
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Ευρώπη ώστε να έχουν πιο 

ουσιαστική συνεισφορά στην 

κοινωνία και να δείχνουν 

αλληλεγγύη. Το Ευρωπαϊκό Σώμα 

Αλληλεγγύης, που ξεκίνησε στις 7 

Δεκεμβρίου 2016, δίνει στους νέους 

την ευκαιρία να αποκτήσουν 

πολύτιμη πείρα, δείχνοντας, 

παράλληλα, αλληλλεγγύη σε όσους 

έχουν ανάγκη. 

 την πρόταση για μια «Ενιαία 

ψηφιακή πύλη» ώστε οι πολίτες να 

έχουν εύκολη διαδικτυακή 

πρόσβαση σε υπηρεσίες 

πληροφόρησης, παροχής βοήθειας 

και επίλυσης προβλημάτων σε ένα 

ευρύ φάσμα διοικητικών θεμάτων. 

 την εντατικοποίηση των διαλόγων 

με τους πολίτες και της δημόσιας 

συζήτησης με σκοπό οι πολίτες της 

ΕΕ να ανταλλάσσουν απόψεις και 

να κατανοούν καλύτερα τις 

συνέπειες που έχει η Ένωση στην 

καθημερινή τους ζωή. Ήδη, έχουν 

διοργανωθεί 125 διάλογοι με τους 

πολίτες από την έναρξη της 

θητείας της Επιτροπής Juncker. 

 την προώθηση των βέλτιστων 

πρακτικών προκειμένου να 

βοηθηθούν οι πολίτες της ΕΕ να 

ασκήσουν το δικαίωμα του εκλέγειν 

και του εκλέγεσθαι για τις εκλογές 

της ΕΕ, ιδίως κατά την περίοδο 

πριν από τις εκλογές του 2019. 

 

 

 

 Intensifying the Citizens' Dialogues 

and public debate, to exchange 

views with EU citizens and increase 

their understanding of what impact 

the Union has on their daily lives. 

Already, 125 Citizens' dialogues 

have been organised since the 

beginning of the Juncker 

Commission. 

 Promoting best practices to help 

citizens vote and stand for EU 

elections, particularly in the run up 

to the 2019 elections. 

Věra Jourová, Commissioner for Justice, 

Consumers and Gender Equality, 

responsible for EU citizenship rights, 

said: “87% of Europeans are aware of their 

EU citizenship, which is more than ever 

before, but they are not always aware of the 

rights that come with EU citizenship. EU 

citizenship entails important rights and 

freedoms and also the possibility for 

democratic participation and active 

involvement in the EU decision making 

process. We want to empower citizens to 

know more about their EU rights and use 

them more easily.”  
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Η κα Věra Jourová, Επίτροπος αρμόδια για 

τη δικαιοσύνη, τους καταναλωτές και την 

ισότητα των φύλων, υπεύθυνη για τα 

δικαιώματα που συνδέονται με την 

ιθαγένεια της ΕΕ, δήλωσε τα εξής: «Το 87 % 

των Ευρωπαίων έχουν επίγνωση της 

ιθαγένειας της ΕΕ, το μεγαλύτερο ποσοστό 

που σημειώθηκε ποτέ, αλλά δεν γνωρίζουν 

πάντοντε τα δικαιώμάτά τους που 

συνδέονται με την ιθαγένεια της ΕΕ. Η 

ιθαγένεια της ΕΕ συνεπάγεται σημαντικά 

δικαιώματα και ελευθερίες καθώς και τη 

δυνατότητα για δημοκρατική και ενεργό 

συμμετοχή στη διαδικασία λήψης 

αποφάσεων της ΕΕ. Θέλουμε να 

κινητοποιήσουμε τους πολίτες ώστε να 

μάθουν περισσότερα για τα δικαιώματά 

τους ως πολίτες της ΕΕ και να τα 

χρησιμοποιούν με μεγαλύτερη ευκολία». 

Ο Δημήτρης Αβραμόπουλος, Επίτροπος 

αρμόδιος για τη μετανάστευση, τις 

εσωτερικές υποθέσεις και την ιθαγένεια, 

υποστήριξε τα εξής: «Η Ευρωπαϊκή Ένωση 

υπάρχει για τους Ευρωπαίους πολίτες και 

μέσω αυτών. Για να διασφαλιστεί ότι οι 

πολίτες της ΕΕ μπορούν να απολαμβάνουν 

πλήρως τα δικαιώματά τους και τις 

ελευθερίες τους σε μια εποχή που 

αυξάνονται συνεχώς οι δυσκολίες της 

παγκοσμιοποίησης και οι διακρατικές 

προκλήσεις, είμαστε αποφασισμένοι να 

συνεχίσουμε το έργο μας για την ενίσχυση 

της ασφάλειας στο εσωτερικό της ΕΕ και με 

την αύξηση της προστασίας των κοινών 

εξωτερικών συνόρων μας». 

Dimitris Avramopoulos, Commissioner for 

Migration, Home Affairs and Citizenship:  

"The European Union exists for the 

European citizens and through them. To 

ensure that EU citizens can fully enjoy their 

rights and freedoms in times of increasing 

transnational challenges, we are committed 

to continuing our work on strengthening 

security within the EU and by stepping up 

the protection of our common external 

borders." 

Any person who holds the nationality of an EU 

Member State is also an EU citizen. EU 

citizenship does not replace national 

citizenship, but complements it. It is a 

valuable status which gives citizens many 

freedoms such as free movement, consular 

protection, and the right to vote and stand as 

candidates in municipal and European 

Parliament elections wherever they live in the 

European Union. The European Commission 

guarantees that rights associated with EU 

citizenship are a reality for citizens. Since 

2010, it reports every three years on the main 

initiatives taken to promote and strengthen 

European citizenship. The reports are based 

on feedback from citizens, from petitions 

submitted, and from direct dialogues that 

Commissioners have with citizens. In 2015, 

the Commission carried out a public 

consultation and two surveys, which focused 

on EU citizenship and on electoral rights, to 

feed into the 2017 EU Citizenship Report. 

Πληροφορίες/Information: 

http://ec.europa.eu/newsroom/just/item-

detail.cfm?item_id=51132 
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Πρώτη ενιαία έκθεση για την 

εφαρμογή των 

Μακροπεριφερειακών  Στρατηγικών 

της ΕΕ 

 

Η Επιτροπή εξέδωσε πρόσφατα την πρώτη 

ενιαία έκθεση για την εφαρμογή των 

τεσσάρων υφιστάμενων μακροπεριφε-

ρειακών στρατηγικών της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης (τη στρατηγική της ΕΕ για την 

περιοχή της Βαλτικής, τη στρατηγική της ΕΕ 

για την περιοχή του Δούναβη, τη 

στρατηγική της ΕΕ για την περιφέρεια 

Αδριατικής-Ιονίου και τη στρατηγική της ΕΕ 

για την περιοχή των Άλπεων). Η έκθεση 

περιλαμβάνει αξιολόγηση της κατάστασης 

εφαρμογής των τρεχουσών στρατηγικών 

και καταγράφει τα βασικά αποτελέσματα 

που έχουν επιτευχθεί μέχρι σήμερα. Αντλεί 

διδάγματα από την εμπειρία που έχει 

αποκομιστεί μέχρι τώρα και παρουσιάζει 

ορισμένες συστάσεις για ενδεχόμενες 

εξελίξεις στις στρατηγικές και στα σχέδια 

δράσης τους, ενόψει και της μελλοντικής 

πολιτικής συνοχής. Στην έκθεση 

εξετάζονται κοινά διατομεακά ζητήματα 

που αφορούν και τις τέσσερις στρατηγικές, 

ανεξάρτητα από το στάδιο στο οποίο 

βρίσκεται η εφαρμογή τους (π.χ. χάραξη 

και σχεδιασμός πολιτικής, διακυβέρνηση, 

παρακολούθηση και αξιολόγηση, 

χρηματοδότηση και επικοινωνία). Τα 

βασικά αποτελέσματα και οι βασικές 

προκλήσεις για κάθε μακροπεριφερειακή 

στρατηγική παρουσιάζονται σε ξεχωριστές 

ενότητες. 

 

Τhe first ever single report on the 

implementation of EU macro-regional 

strategies 
 

Τhe European Commission adopted the first 

ever single report on the implementation of 

the four existing European Union (EU) macro-

regional strategies: the EU Strategy for the 

Baltic Sea Region, the EU Strategy for the 

Danube Region, the EU Strategy for the 

Adriatic and Ionian Region and the EU 

Strategy for the Alpine Region. 

  

The report provides an assessment of the 

state of implementation of the current 

strategies and takes stock of the main results 

achieved to date. It draws lessons from the 

experience gained so far and presents a 

number of recommendations on possible 

developments of the strategies and their 

action plans, also in the light of the future 

cohesion policy.  

Common cross-cutting issues relevant for all 

four strategies are addressed in the report, 

regardless of their degree of maturity (e.g. 

policy making and planning, governance, 

monitoring and evaluation, funding and 

communication). Key results and challenges 

for each macro-regional strategy are 

presented in specific sections.  

Πληροφορίες/Information: 

http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/

cooperate/macro_region_strategy/pdf/report_

implem_macro_region_strategy_en.pdf 
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Σύμπλεγμα Φορέων Καθαρής 

Τεχνολογίας Κοπεγχάγης 

 

Το έργο Copenhagen Cleantech Cluster 

(Σύμπλεγμα Φορέων Καθαρής Τεχνολογίας 

Κοπεγχάγης) ξεκίνησε το 2009 με σκοπό τη 

διασφάλιση της έξυπνης ανάπτυξης, της 

καινοτομίας και της συνεργασίας μεταξύ 

των δανικών εταιρειών καθαρής 

τεχνολογίας και των εκπαιδευτικών 

ιδρυμάτων.  

Ο απώτερος στόχος του έργου ήταν η 

ανάπτυξη της περιφέρειας της Ζηλανδίας 

και της περιφέρειας της πρωτεύουσας της 

Δανίας σε ένα από τα πρωτοπόρα 

συμπλέγματα φορέων καθαρής τεχνολογίας 

στον κόσμο, συμβάλλοντας στην ανάπτυξη 

των εταιρειών που συμμετέχουν στο 

σύμπλεγμα φορέων και της επιστημονικής 

κοινότητας, δημιουργώντας αξιόλογα 

δίκτυα που περιλαμβάνουν ένα ευρύ φάσμα 

συμμετεχόντων, όπως εκπαιδευτικά 

ιδρύματα, παράγοντες της βιομηχανίας, 

πρωτοπόρες εταιρείες καθαρής 

τεχνολογίας και δημόσιες αρχές. Στο 

πλαίσιο στοχοθετημένων προσπαθειών, το 

έργο δημιούργησε 1096 θέσεις εργασίας, 

υποστήριξε 126 νεοσύστατες εταιρίες και 

διευκόλυνε πολλές νέες συνεργασίες και 

συμπράξεις. Αφού συγχωνεύθηκε με ένα 

άλλο δανικό σύμπλεγμα φορέων πτωχής 

ενέργειας, το Lean Energy Cluster, η 

οργάνωση έχει τώρα πάνω από 170 μέλη 

και κατέχει τη ΧΡΥΣΗ σφραγίδα Αριστείας 

στη Διαχείριση Συμπλέγματος Φορέων 

(Cluster Management Excellence). Το έργο 

Cleantech είναι ο νικητής των βραβείων 

Regiostar 2016 στην κατηγορία «Έξυπνη 

Ανάπτυξη». 

Copenhagen Cleantech Cluster 

 

The Copenhagen Cleantech Cluster project 

was launched in 2009 to ensure smart 

growth, innovation and cooperation among 

Danish cleantech firms and knowledge 

institutions. The overall vision of the project 

was to develop Region Zealand and the 

Capital Region of Denmark into one of the 

world’s leading cleantech clusters, creating 

superior value for the participating cluster 

companies and the scientific community by 

creating valuable networks involving a wide 

range of participants, including knowledge 

institutions, industry promoters, leading 

cleantech companies and public authorities. 

Through a focused effort, the project created 

1096 jobs, supported 126 start-ups and 

facilitated many new cooperations and 

partnerships. After having merged with 

another Danish Lean Energy Cluster, the 

organisation now has over 170 members and 

holds the GOLD label in Cluster Management 

Excellence. Cleantech is the "Smart Growth" 

Regiostar 2016 winnner. 

Πληροφορίες/Information: 

http://ec.europa.eu/regional_policy/en/proje

cts/denmark/a-clean-sweep-for-tech-

growth-in-denmark 
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Βιο-βιομηχανίες, βιο-διυλιστήρια 

και βιο-προϊόντα για βιώσιμη 

ανάπτυξη στην Πορτογαλία 
 

Το έργο BioCentre (βιο-βιομηχανίες, βιο-

διυλιστήρια και βιο-προϊόντα) είναι ένα 

κέντρο τεχνολογίας και καινοτομίας που 

έχει στόχο να βοηθήσει τις αγροτικές 

περιοχές με χαμηλή πληθυσμιακή 

πυκνότητα να εξαρτώνται λιγότερο από 

την ενέργεια και τις πρώτες ύλες. Το 

κέντρο BioCentre συνεργάζεται με 

ερευνητές και επιχειρήσεις για την 

πραγματοποίηση ερευνών και επενδύσεων 

σε καινοτόμα νέα προϊόντα και τεχνολογίες 

σύμφωνα με ένα μοντέλο οικονομικής 

δραστηριότητας που βασίζεται σε σύστημα 

κλειστού βρόχου. Αυτό σημαίνει ότι τα 

προϊόντα μπορούν να επαναχρησιμο-

ποιούνται και να ανακυκλώνονται, 

μειώνοντας έτσι τη χρήση της ενέργειας και 

των πρώτων υλών. Το έργο, το οποίο 

αποτελεί μια δημόσια/ιδιωτική επένδυση 

της τάξεως των 9,2 εκατομμυρίων ευρώ, 

έχει ήδη βραβευθεί με 3 βραβεία αριστείας, 

έχει συμβάλλει στη δημιουργία 24 υπο-

έργων στον τομέα έρευνας και ανάπτυξης, 

στη δημιουργία 4 εταιρειών τεχνοβλαστών 

και 6 νεοσύστατων εταιρειών και στην 

πραγματοποίηση μεταγενέστερων επενδύ-

σεων ύψους 125 εκατομμυρίων ευρώ (υπό 

την εποπτεία της Ευρωπαϊκής Τράπεζας 

Επενδύσεων). Το έργο BioCentre ήταν 

νικητής στην κατηγορία «Βιώσιμη 

ανάπτυξη» στα Βραβεία Regiostars 2016. 

 

 

Centro Bio: Bio-industries, 

Biorefineries And Bioproducts for 

sustainable growth in Portugal 

 

The BioCentre Project (Bio-industries, 

Biorefineries and Bioproducts) is a 

technological and innovation campus aiming 

to help rural regions with low population 

density to become less dependent on energy 

and raw materials.  
 

The BioCentre campus collaborates with 

researchers and business to research and 

invest in innovative new products and 

technologies based on the model of economic 

activity within a closed loop – meaning that 

products can be re-used and recycled, thus 

reducing the use of energy and raw material. 

The project, which represents a public/private 

investment of EUR 9.2 million, has already 

won 3 excellence awards, has given impulse 

to the creation of 24 sub-projects in R&D, 

saw the creation of 4 spin-offs and 6 start-

ups and a follow-up investment of EUR 125 

million (followed by the European Investment 

Bank). The project also helped in setting up 

the All-Portuguese Association of Bioeconomy 

and Circular Economy, connecting it to society 

and stakeholders, as well as the creation of 

38 projects of scholar entrepreneurship, 

involving 2360 young people. BioCentre is the 

"Sustainable Growth "  Regiostar 2016 Awards 

winnner.  

Πληροφορίες/Information: 

http://www.blc3.pt/ 
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Αναμόρφωση της περιοχής της 

Κάτω Πόλης του Γκντανσκ 

 
 

Η αναμόρφωση της περιοχής της Κάτω 

Πόλης, μιας ιστορικής περιοχής της πόλης 

του Γκντανσκ, περιελάμβανε επενδύσεις σε 

υποδομές και στον κοινωνικό ιστό, καθώς 

και κοινωνικές και πολιτιστικές 

δραστηριότητες για την αντιμετώπιση 

συγκεκριμένων προβλημάτων στην περιοχή. 

Όλα τα προγράμματα είχαν στόχο την 

καταπολέμηση του κοινωνικού 

αποκλεισμού, με ορισμένες δράσεις να 

εστιάζουν περισσότερο σε παιδιά και 

νεαρά άτομα από οικογένειες που 

βρίσκονται σε μειονεκτική θέση, και άλλες 

άμεσα στους γονείς τους. Για να καλύψουν 

τις ανάγκες τους, οι κάτοικοι της πόλης 

συμμετείχαν από τα πρώιμα στάδια, και 

δημιουργήθηκε μια πολυεπίπεδη σύμπραξη 

από την πόλη του Γκντανσκ με τοπικές 

οργανώσεις, όπως το Κέντρο Σύγχρονης 

Τέχνης Laznia, που εντατικοποίησε το 

πολιτιστικό του έργο σε συνδυασμό με 

κοινωνικές δραστηριότητες για να προάγει 

την ενεργό συμμετοχή των κατοίκων. Στο 

πλαίσιο του έργου, πραγματοποιήθηκαν 

εργασίες αποκατάστασης σε 33 

εγκαταστάσεις και μια περιοχή συνολικής 

έκτασης 22 564m² ανακαινίσθηκε. Υπήρχαν 

210 προγράμματα κοινωνικής ένταξης στα 

οποία συμμετείχαν 9463 άτομα και 

δημιουργήθηκαν 5 νέες θέσεις εργασίας 

στον παιδικό σταθμό της πόλης. Το έργο 

είναι ο νικητής του βραβείου της 

κατηγορίας «CityStar» για το 2016. 

Revitalization of Lower Town District 

in Gdansk 

The revitalisation of the Lower Town district, a 

historical district of the city of Gdansk 

included investments in infrastructure and 

social fabric as well as social and cultural 

activities to tackle the specific problems in 

this area. All operations were aimed at 

fighting against social exclusion, with some 

activities focusing more particularly on 

children and young people from 

disadvantaged families, and others directly at 

their parents. In order to meet their needs, 

local citizens were involved from an early 

stage, and a multilevel partnership was 

created by the City of Gdansk with local 

organisations such as the Laznia Centre for 

Contemporary Art, which intensified its 

cultural work combined with social activities 

to encourage active participation from the 

residents. Through the project, 33 facilities 

underwent revitalisation efforts, and a total 

area of 22 564m² was renovated. There were 

210 social inclusion programmes in which 

9463 people participated and 5 new jobs were 

created at the city's children day care centre. 

This project is the "CityStar" 2016 Awards 

winner. 

Πληροφορίες/Information: 

http://ec.europa.eu/regional_policy/en/proje

cts/poland/citizen-led-regeneration-

benefits-residents-of-gdansk 
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Ακαδημία Κοινωνικής Οικονομίας 

στην Πολωνία 
 

Το αναπτυξιακό έργο της Ακαδημίας 

Κοινωνικής Οικονομίας υλοποιήθηκε από το 

Περιφερειακό Κέντρο Κοινωνικής Πολιτικής 

στην Κρακοβία και συγχρηματοδοτήθηκε 

από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. Το 

έργο είχε στόχο να φέρει σε επαφή άτομα 

από περιθωριοποιημένες ομάδες ή άτομα 

που βρίσκονται σε δύσκολη κατάσταση με 

οργανώσεις που θα μπορούσαν να 

βοηθήσουν στην επανένταξή τους στην 

κοινωνία (όπως οι ΜΚΟ, οι εκπρόσωποι της 

τοπικής αυτοδιοίκησης, οι κοινωνικές 

υπηρεσίες και οι υπηρεσίες απασχόλησης, 

οι φορείς της κοινωνικής οικονομίας) και να 

δημιουργήσει επαγγελματικές και 

ολοκληρωμένες υποδομές υποστήριξης για 

την κοινωνική οικονομία στην περιφέρεια 

Malopolska. Πάνω από 1700 άτομα 

επωφελήθηκαν από το πρόγραμμα, καθώς 

και 245 φορείς κοινωνικής οικονομίας και 

203 φορείς παροχής υπηρεσιών. Επιπλέον, 

126 οργανισμοί συμμετείχαν σε συλλογικές 

πρωτοβουλίες σε τοπικό επίπεδο, 

δημιουργήθηκε και διανεμήθηκε ένα έντυπο 

περιοδικό σε 1500 άτομα, ενώ 

διοργανώθηκαν 22 εκπαιδευτικά ταξίδια, 

καθώς και 10 εκδηλώσεις σχετικά με την 

κοινωνική οικονομία. Η Academy of Social 

Economy Development είναι ο νικητής των 

βραβείων Regiostar 2016 στην κατηγορία 

«Ανάπτυξη  χωρίς αποκλεισμούς». 

 

 

An Academy of Social Economy in 

Poland 

 

The Academy of Social Economy Development 

Project was implemented by the Regional 

Centre for Social Policy in Krakow and co-

financed by the European Social Fund.  

 

The project aimed to bring together 

individuals from marginalised communities or 

in a difficult situation and organisations which 

could help them re-integrating into society 

(such as NGOs, local government 

representatives, social and employment 

service, social economy entities) and create a 

professional and comprehensive support 

infrastructure for social economy in the 

Malopolska Region.Over 1700 individuals 

benefitted from the project, as well as 245 

social economy entities and 203 service 

entities. In addition, 126 organisations 

participated in local partnerships, a paper 

magazine was created and distributed to 

1500 persons and 22 study tours were 

organised as well as 10 social economy 

events.Academy of Social Economy 

Development is the "Inclusive Growth" 

Regiostar 2016 Awards winnner. 

Πληροφορίες/Information: 

http://ec.europa.eu/regional_policy/en/proje

cts/poland/helping-the-social-economy-

reach-its-full-potential 
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Η Περιοχή του Δούναβη επενδύει 

στην Καινοτομία 

Το 5ο ετήσιο φόρουμ της στρατηγικής της 

ΕΕ για την περιοχή του Δούναβη (EUSDR) 

πραγματοποιήθηκε στις 3 με 5 Νοεμβρίου 

2016 στην Μπρατισλάβα, με τίτλο «Και- 

νοτόμες ροές: νερό, γνώση και καινοτομία 

στην περιοχή του Δούναβη». 

Κατά τη διάρκεια της εναρκτήριας 

συνεδρίασης, δύο συνόδων ολομέλειας και 

έξι εργαστηρίων, πάνω από 800 φορείς 

από όλη την περιοχή συζήτησαν για τις 

μελλοντικές προ- κλήσεις και ευκαιρίες. Τα 

θέματα των συζητήσεων αφορούσαν τη 

χρήση της δυνατότητας συνδυασμού 

διαφορετικών ταμείων (συμπεριλαμβανο-

μένων των ιδιωτικών ταμείων) για τη 

χρηματοδότηση έργων· τον κρίσιμο ρόλο 

του τομέα Έρευνας και Καινοτομίας (Ε&Κ), 

ειδικότερα του τομέα έξυπνης 

εξειδίκευσης· την επικέντρωση σε νέους 

ερευνητές (για παράδειγμα, φορολογικά 

κίνητρα για την αντιμετώπιση της 

μετανάστευσης ατόμων με υψηλό επίπεδο 

εκπαίδευσης)· και τις προσπάθειες για την 

ανάπτυξη κοινής στρατηγικής με στόχο την 

προσαρμογή στην αλλαγή του κλίματος για 

το σύνολο της λεκάνης απορροής του 

ποταμού. 

Danube Region focuses on Innovation 

The 5th annual forum of the EU Strategy for 

the Danube Region (EUSDR) was held on the 

3-5 November 2016 in Bratislava, entitled 

‘Innovative Flows: Water, Knowledge and 

Innovation in the Danube Region’. During the 

opening session, two plenary sessions and six 

workshops, over 800 stakeholders from 

across the region discussed future challenges 

and opportunities. Discussions included 

making use of the possibility to combine 

different funds (including private funds) to 

finance projects; the crucial role of R&I, in 

particular smart specialisation; targeting 

young researchers (for example, fiscal 

incentives to counter brain drain); and efforts 

to develop a joint climate change adaptation 

strategy for the entire river basin. To mark 

five years of the strategy, a new brochure has 

been produced to publicise its significant 

achievements, which are becoming evident. 

 

  

Πληροφορίες/Information: 

http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/

cooperate/danube/documents/eusdr_success

_stories_en.pdf 
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Ευρωπαϊκή Εβδομάδα των 

Περιφερειών και των Πόλεων 2017 

 

H Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η Επιτροπή των 

Περιφερειών κήρυξαν επισήμως την έναρξη 

της προετοιμασίας της 15ης Ευρωπαϊκής 

Εβδομάδας των Περιφερειών και των 

Πόλεων. Υπό τον τίτλο «Οι περιφέρειες και 

οι πόλεις επιδιώκουν ένα καλύτερο 

μέλλον», οι ενδιαφερόμενοι εταίροι 

μπορούν να υποβάλουν την αίτηση 

συμμετοχής τους από σήμερα και έως τις 

31 Μαρτίου σχετικά με ένα από τα 

ακόλουθα τρία θέματα, τα οποία 

εξηγούνται αναλυτικότερα στη συνέχεια. 

Οικοδόμηση ανθεκτικών περιφερειών και 

πόλεων, με στόχο τη συζήτηση των 

οικονομικών και κοινωνικών επιπτώσεων 

της παγκοσμιοποίησης και της πολιτικής 

απόκρισης σε ενωσιακό, εθνικό, 

περιφερειακό και τοπικό επίπεδο. 

Οι περιφέρειες και οι πόλεις ως 

παράγοντες αλλαγής, με στόχο την εξέταση 

των αποτελεσμάτων που έχει αποφέρει 

μέχρι στιγμής η πολιτική συνοχής και του 

τρόπου με τον οποίο η επανεξέταση της 

περιφερειακής και της αστικής πολιτικής 

για την περίοδο μετά το 2020 θα πρέπει να 

χρησιμοποιηθεί ως εφαλτήριο για την 

αλλαγή πολιτικής. 

Ανταλλαγή γνώσεων για την επίτευξη 

αποτελεσμάτων, με στόχο την ανταλλαγή 

εμπειριών και ορθών πρακτικών που 

σχετίζονται με τη διαχείριση 

προγραμμάτων κατά την περίοδο 2014-

2020, συμπεριλαμβανομένης και της 

απλούστευσης. 

 

European Week of Regions  

and Cities 2017 

 
Director-General Marc Lemaître from the 

European Commission's Directorate General 

for Regional and Urban Policy and Secretary-

General Jiří Buriánek from the European 

Committee of the Regions officially kicked-off 

the preparation of 15th European Week of 

Regions and Cities. Under the headline 

'Regions and Cities working for a better 

future', candidate partners have now until 31 

March to submit their application, alongside 

three themes. Read more to discover the 

themes. 

 

Building resilient regions and cities , to 

discuss the economic and social effects of 

globalisation and the policy response at EU, 

national, regional and local level. 

Regions and cities as change agents , to 

discuss the results achieved by cohesion 

policy so far and how the review of regional 

and urban policy post-2020 should be used 

as an opportunity for policy change. 

Sharing knowledge to deliver results, to 

exchange experiences and good practices 

relating to programme management during 

the period 2014-2020, including 

simplification. 

Πληροφορίες/Information: 

http://ec.europa.eu/regional_policy/regions-

and-cities/2017/become_partners.cfm 
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Η περιοχή της Βαλτικής 

Θάλασσας εξετάζει τις 

μελλοντικές τάσεις και 

προκλήσεις 

 

Το 7ο Φόρουμ Στρατηγικής με τίτλο «Μία 

περιοχή, ένα μέλλον – Το όραμα για την 

περιοχή της Βαλτικής Θάλασσας με 

ορίζοντα το 2030», που πραγματοποιήθηκε 

πρόσφατα στη Στοκχόλμη της Σουηδίας, 

ανέλυσε τον τρόπο με τον οποίο μπορούν 

να αντιμετωπιστούν οι μελλοντικές τάσεις 

και προκλήσεις μέσω μακροπεριφερειακής 

συνεργασίας. 

Το επικαιροποιημένο σύστημα εδαφικής 

εποπτείας της περιοχής της Βαλτικής 

Θάλασσας κατέδειξε τη μεταβαλλόμενη 

φύση των υφιστάμενων ανισοτήτων. Σε 

εθνικό επίπεδο, γεφυρώνεται το οικονομικό 

χάσμα στην περιοχή της Βαλτικής 

Θάλασσας μεταξύ Ανατολής-Δύσης. 

Ταυτόχρονα, όλες οι χώρες αντιμετωπίζουν 

αυξημένη πόλωση σε υπο-εθνικό επίπεδο. 

Σήμερα, το μεγαλύτερο χάσμα εντοπίζεται 

στον τομέα της κοινωνικής ανάπτυξης. Η 

οικονομική κρίση φαίνεται να έχει πλήξει 

περισσότερο τις αγροτικές περιοχές σε 

σύγκριση με τις υπόλοιπες περιοχές. Αυτό 

έχει ως αποτέλεσμα την αυξανόμενη 

συγκέντρωση της παραγωγής, των θέσεων 

εργασίας και των ατόμων στις αστικές 

περιοχές της περιοχής της Βαλτικής 

Θάλασσας. Επιπλέον, επισημαίνονται οι 

μεγάλες περιβαλλοντικές προκλήσεις, 

όπως η ποιότητα του αέρα στις πόλεις και 

τα επίπεδα ευτροφισμού στη Βαλτική 

Θάλασσα. 

Baltic Sea Region looks 

to future trends and challenges 

 

Τhe 7th Strategy Forum, entitled ‘One 

Region, One Future – Vision 2030 for the 

Baltic Sea Region’, which took place in 

Stockholm, Sweden,  considered  how future 

trends and challenges can be met through 

macro-regional cooperation. The updated 

Baltic Sea Region Territorial Monitoring 

System demonstrated the changing nature of 

existing disparities. At a national level, the 

east-west economic divide in the Baltic Sea 

Region is closing. At the same time, all 

countries are experiencing increased 

polarisation at sub-national level. The 

sharpest divide today can be found within 

social development. The financial crisis also 

appears to have hit rural areas harder than 

other types of regions.  

 

The result is an increasing concentration of 

production, jobs and people in the urban 

areas of the Baltic Sea region. Furthermore, 

the report points to major environmental 

challenges, such as air quality in the cities 

and eutrophication levels in the Baltic Sea. 

Πληροφορίες/Information: 

http://www.balticsea-region-strategy.eu/ 
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Διεθνή Θέματα 

 International Affairs 
 

Έναρξη Πλατφόρμας για την 

τοπικοποίηση των Στόχων Βιώσιμης 

Ανάπτυξης 

 

Στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Συνόδου των 

Τοπικών και Περιφερειακών Αρχών (UCLG) 

στο Ναϊρόμπι, η Παγκόσμια Ομάδα Ειδικού 

Σκοπού των Τοπικών Αρχών (GTF) και το 

πρόγραμμα των Ηνωμένων Εθνών για τους 

ανθρώπινους οικισμούς ανακοίνωσαν την 

έναρξη της εικονικής πλατφόρμας για τους 

στόχους της βιώσιμης ανάπτυξης (SDGs). Η 

Ατζέντα 2030 προσδιορίζει ένα νέο 

αναπτυξιακό πλαίσιο που προϋποθέτει 

ευρύτατη εμπλοκή όλων των 

ενδιαφερομένων φορέων και θα 

λειτουργήσει καταλυτικά εφόσον 

εφαρμοστεί σε τοπικό επίπεδο. 

 

 

 

Επομένως, η τοπικοποίηση της ατζέντας 

απαιτεί την αποτελεσματική μεταφορά των 

SDGs σε τοπικές δράσεις και πρακτικές και 

την αναγνώριση και αξιοποίηση της 

αιρετής αρχής ως κινητήριος δύναμη των 

αλλαγών. 

 

Launch of the Platform on Localising 

the SDGs 

 

On the occasion of the World Summit of Local 

and Regional Governments – 5th UCLG 

Congress and the Habitat III Conference, the 

Global Taskforce of Local and Regional 

Governments (GTF), UNDP and UN-Habitat 

have announced the launch of the virtual 

platform: www.LocalizingTheSDGs.org. 

 

The 2030 Agenda defines a new development 

framework that requires a widespread 

engagement of all and will be truly 

transformative if implemented and fully 

realized at the local level. Therefore, the 

localization of the agenda entails an effective 

landing of the SDGs into practices at the local 

level and the recognition and valorisation of 

local leadership to drive the change. 

Πληροφορίες/Information: 

http://www.localizingthesdgs.org/ 
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Διαβουλεύσεις 

Consultations 

 

H Ενδιάμεση Αξιολόγηση του 

Ενωσιακού Μηχανισμού Πολιτικής 

Προστασίας 

Στο πλαίσιο της αξιολόγησης της 

υλοποίησης του ενωσιακού μηχανισμού 

πολιτικής προστασίας, ευρωπαίοι πολίτες 

και όλοι οι ενδιαφερόμενοι φορείς 

καλούνται να διατυπώσουν τις απόψεις 

τους. Η αξιολόγηση θα αποτυπώσει μια 

ξεκάθαρη ένδειξη για το βαθμό επίτευξης 

των στόχων του μηχανισμού πολιτικής 

προστασίας και για την ανάδειξη των 

όποιων προβλημάτων  και εμπειριών. 

Προθεσμία:23 Φεβρουαρίου 

Πληροφορίες: 

http://ec.europa.eu/echo/EUCPM-consult_en 

Έξυπνη Εξειδίκευση: Μια νέα 

προσέγγιση για την ευρωπαϊκή 

ανάπτυξη και την απασχόληση 

μέσω περιφερειακών καινοτόμων 

προσεγγίσεις 

Στόχος της εν θέματι διαβούλευσης είναι η 

συλλογή απόψεων και προτάσεων για την 

κατανόηση των προκλήσεων και την 

ανάδειξη των καλών πρακτικών και των 

διδαγμάτων από διαφορετικές κατηγορίες 

ενδιαφερομένων φορέων και περιφερειών 

για την περαιτέρω ανάπτυξη της έρευνας 

και της καινοτομίας μέσω στρατηγικών 

έξυπνης εξειδίκευσης. 

Προθεσμία: 24 Μαρτίου 

Πληροφορίες: 

http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsr

oom/consultations/smart-specialisation/ 

 

Τhe Interim Evaluation of the Union 

Civil Protection Mechanism 

 

As part of an evaluation to assess the 

implementation and performance of the EU 

Civil Protection Mechanism, EU citizens and all 

concerned stakeholders are invited to express 

their views by participating in an open public 

consultation. The evaluation will provide a 

clear indication of whether the general and 

specific objectives of the EU Civil Protection 

Mechanism are being met and will aim to 

identify any shortcomings and lessons learnt. 

Deadline: 23 February 

Information: 

http://ec.europa.eu/echo/EUCPM-consult_en 

 

Smart Specialisation: A fresh approach 

to the European growth and jobs 

through regional innovation strategies 

 

The objective of this public consultation is to 

collect views and suggestions, to understand 

challenges and to identify good practises and 

lessons learnt from the different categories of 

stakeholders and regions for the further 

development of research and innovation 

driven growth through "Smart specialisation 

strategies". 

Deadline: 24 March 

Information: 

http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsr

oom/consultations/smart-specialisation/ 
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Σεμινάρια Κατάρτισης 

Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο 

Δημόσιας Διοίκησης (EIPA) 
The Seminars of the 

European Institute of Public 

Administration (EIPA) 
 

 
European Public Procurement Rules, Policy 

and Practice 

Date: 14-17 February 

Location: Maastricht 

Additional Information: 

http://seminars.eipa.eu/en/activities09/show/&tid=6002 

 

Success in EU Negotiations: The Key Skills for 

Shaping EU Decisions in Commission 

Committees and Council Bodies 

Date: 14-16 March 

Location: Brussels 

Additional Information: 

http://seminars.eipa.eu/en/activities09/show/&tid=6060 

 

Implementing the European Structural and 

Investment Funds Regulations, 2014-2020 

Date: 23-24 March 

Location: Warsaw 

Additional Information: 

http://seminars.eipa.eu/en/activities09/show/&tid=6001 

 

Understanding EU Decision-Making: 

Principles, Procedures, Practice - A new 

blended learning package 

Date: 23-24 March 

Location: Maastricht 

Additional Information: 

http://seminars.eipa.eu/en/activities09/show/&tid=6108 

Internal, External and Performance Audit of 

the EU-Funded Programmes and Projects 

Date: 27-29 March 

Location: Barcelona 

Additional Information: 

http://seminars.eipa.eu/en/activities09/show/&tid=6047 

 

Mastering Theory-Based Impact Evaluation 

Date: 28-29 March 

Location: Maastricht 

Additional Information: 

http://seminars.eipa.eu/en/activities09/show/&tid=6041 
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Η Βιβλιοθήκη της Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης 

The Library of Local Government 

 

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΑ ΠΟΛΕΩΝ Ι 

Οι Αδελφοποιήσεις  

των Ελληνικών Δήμων, 2006-2016 

 

 
Σελ.: 78 

Α. Καρβούνης (επιμ.) 

Εκδότης: ΥΠΕΣ, 2016 

 

«Παιδιά ερίδων», προϊόντα των δύο 

παγκοσμίων πολέμων και του Ψυχρού 

Πολέμου, οι αδελφοποιήσεις πόλεων 

συνιστούν μια εκτεταμένη επένδυση για τη 

δημιουργία τόπων οικειότητας. Ωστόσο, για 

αρκετούς αναλυτές οι αδελφοποιήσεις 

πόλεων είναι απλώς συμβολικές, χωρίς την 

αρχική ειρηνευτική «ουτοπική ορμή» του 

μεταπολεμικού διεθνικού αυτόνομου 

κινήματος της τοπικής αυτοδιοίκησης. Η 

παρούσα έκδοση του Υπουργείου 

Εσωτερικών καταγράφει τις εγκεκριμένες 

από τη διυπουργική Επιτροπή του άρθ.4 

παρ.2β του ν.3345/2005 αδελφοποιήσεις 

των ελληνικών δήμων με αντίστοιχους 

οργανισμούς της αλλοδαπής κατά την 

περίοδο 2006-2016. 

EU Cohesion Policy Reassessing 

Performance and Direction 

 

 
Pages: 320 

J. Bachtler, P. Berkowitz, S. Hardy,  

T. Muravska (eds.) 

Publisher: Routledge, 2016 

 

This book brings together academics, 

members of European institutions, and 

regional and national level policy-makers to 

assess the performance and direction of EU 

Cohesion Policy against the background of 

the most significant reforms to the policy in a 

generation. Responding to past criticisms of 

the policy’s effectiveness, the policy changes 

introduced in 2013 have aligned European 

Structural and Investment Funds with the 

Europe 2020 strategy and introduced 

measures to improve strategic coherence, 

performance and integrated development. EU 

Cohesion Policy: Reassessing performance 

and direction argues that policy can only be 

successfully developed and implemented if 

there is input from both academics and 

practitioners. The volume will be an 

invaluable resource to students, academics 

and policymakers across economics, regional 

studies, European studies and international 

relations. 
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Το 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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