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Ετπψπαωκά και 

Διεθνή Ππογπάμμασα 

και Ππψσοβοτλίερ 
European and International  

Funding Programmes & Initiatives 
 

Προσκλήσεις-Προθεσμίες 

Call for Proposals-Deadlines 

 

 
 

1.  14η Ετπψπαωκή Εβδομάδα 

Πεπιυεπειύν και Πϋλεψν  

 

Η Επισποπή σψν Πεπιυεπειύν και η 

Ετπψπαωκή Επισποπή απηόθτναν 

ππϋςκληςη για σην τποβολή αίσηςηρ 

ςτμμεσοφήρ εσαίπψν ςσην 14η Ετπψπαωκή 

Εβδομάδα Πεπιυεπειύν και Πϋλεψν. Οι 

ενδιαυεπϋμενερ σοπικέρ και πεπιυεπειακέρ 

απφέρ απϋ ολϋκληπη σην Ετπύπη ππέπει να 

τποβάλοτν ηλεκσπονική αίσηςη 

πποκειμένοτ να ςτμμεσάςφοτν επιςήμψρ 

ψρ εσαίποι ςσην εσήςια εκδήλψςη ποτ 

ππαγμασοποιείσαι ςσο πλαίςιο σηρ 

πεπιυεπειακήρ πολισικήρ σηρ ΕΕ ςσιρ 10-13 

Οκσψβπίοτ σ.ε. ςσιρ Βπτξέλλερ 

 

Πποθεςμία: 1 Αππιλίοτ 

Πληπουοπίερ: 

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

and-cities/2016/index.cfm?id=2259&LAN= 

EN&#anchor_2259 

 

 

 

1. 14th European Week of Regions 

and Cities 

 

The European Week of Regions and Cities is 

co-organised by the European Committee of 

the Regions (CoR) and the European 

Commission's Directorate General for 

Regional and Urban Policy (DG REGIO). The 

14th European Week of Regions and cities will 

look at: the quality of content and 

contributions to sessions held in Brussels 

intended to stimulate debate and facilitate 

networking, capacity-building and the 

exchange of experience and good practice 

among partners and participants in relation to 

one of the three thematic priorities; active 

involvement of partners from the public, 

business, academia and financial sectors and 

others to foster exchanges on public-private 

partnerships in the field of regional and   local  

 

 
 

development; the quality of the local events 

held either by the regional partnerships or 

other regional and local institutions and 

organisations. 

Deadline: 1 April 

Information: 

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

and-cities/2016/index.cfm?id=2259&LAN= 

EN&#anchor_2259 
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2. Ετπψπαωκϋ Ππϋγπαμμα-Πλαίςιο 

«ΟΡΙΖΟΝΣΑ 2020» για σην Έπετνα 

και σην Καινοσομία, 2014-2020:  

Έξτπνερ Πϋλειρ και Κοινϋσησερ 
 

σϋφορ σηρ παποόςαρ ππϋςκληςηρ είναι να 

αναδείξει λόςειρ ςε επίπεδο διοικησικύν 

διαμεπιςμάσψν ποτ ενςψμασύνοτν έξτπνα 

κσίπια, έξτπνα δίκστα (ηλεκσπικήρ 

ενέπγειαρ, σηλεθέπμανςηρ,  σηλεπικοι-

νψνιύν, νεποό, κλπ), αποθήκετςη 

ενέπγειαρ, ηλεκσπικά οφήμασα και έξτπνερ 

τποδομέρ υϋπσιςηρ, φπηςιμοποιύνσαρ σιρ 

πιο ππϋςυασερ πλασυϋπμερ ΣΠΕ (και 

τποδομέρ). 

 

  
 

Οι «πϋλειρ υάποι» (lighthouse cities) 

εκπονοόν και δοκιμάζοτν ολοκληπψμένερ 

καινοσϋμερ ππακσικέρ ςε μεγάλη κλίμακα 

(σοτλάφιςσον ςε επίπεδο διοικησικοό 

διαμεπίςμασορ). σο επίκενσπο σηρ 

παποόςαρ ππϋςκληςηρ είναι η διάφτςη και 

τιοθέσηςη ατσύν σψν ππακσικύν απϋ 

εκείνερ σιρ πϋλειρ (follower cities) ποτ δεν 

έφοτν αποκσήςει ακϋμα σην πλήπη σεφνική 

επάπκεια για να γίνοτν πϋλειρ υάπoι. 

Πποϊπολογιςμϋρ: 60 εκασ. ετπύ. 

 

Πποθεςμία: 5 Αππιλίοτ 2016 

Πληπουοπίερ: 

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

rtal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/

4082-scc-1-2016-2017.html 

 

2. ‗Horizon 2020‘: Smart Cities and 

Communities Lighthouse Projects  

 

To demonstrate solutions at district scale 

integrating smart buildings, smart grids 

(electricity, district heating, telecom, water, 

etc.), energy storage, electric vehicles and 

smart charging infrastructures, using the 

latest generation ICT platforms (and 

infrastructure) based on open specifications.  

 

 
 

This should in turn help to manage a 

successful transformation towards 

intelligent, user-driven and demand-

oriented city infrastructures and services. 

This should be accompanied by energy 

efficiency measures and the use of very high 

shares of renewables at the level of districts. 

Lighthouse cities develop and test integrated 

innovative solutions at large scale (at least 

district size). Follower cities shall study the 

lighthouse cities‘ solutions and – as part of 

the project and in a clearly structured and 

budgeted work plan – plan how best to 

implement the successfully demonstrated 

solutions in their city.  

Budget Call: 60 million euros. 

Deadline: 5 April 2016 

Information: 

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

rtal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/

4082-scc-1-2016-2017.html 
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3. Ετπψπαωκϋ Ππϋγπαμμα 

Δικαιύμασα, Ιςϋσησα και Ιθαγένεια, 

2014-2020: Έπγα για ένσαξη Ρομά, 

θόμασα βίαρ και δικαιύμασα σοτ 

παιδιοό 

 

Σο ππϋγπαμμα Δικαιύμασα, Ιςϋσησα και 

Ιθαγένεια αποσελεί ςτνέφεια σψν σπιύν 

ππογπαμμάσψν σηρ πεπιϋδοτ 2007-2013: 

Θεμελιύδη δικαιύμασα, Daphne III, και σοτ 

ππογπάμμασορ Απαςφϋληςηρ και 

Κοινψνικήρ Αλληλεγγόηρ (PROGRESS), 

σμήμασα ―Κασαπολέμηςη σψν διακπίςεψν 

και Διαυοπεσικϋσησα‖ και ―Ιςϋσησα σψν 

υόλψν‖.  

 

(α) Επιδϋσηςη έπγψν για σην τποςσήπιξη 

θτμάσψν βίαρ και εγκλημασικύν ππάξεψν 

 

Η παποόςα ππϋςκληςη θα 

ςτγφπημασοδοσήςει δπάςειρ ςσο ςκέλορ 

Δάυνη, σο οποίο καλόπσει έπγα ποτ έφοτν 

ψρ ομάδα-ςσϋφο σα θόμασα ή σα δτνησικά 

θόμασα βίαρ (π.φ. παιδιά, νεολαία, 

γτναίκερ), καθύρ και ςσο ςκέλορ Ππϋςβαςη 

ςση Δικαιοςόνη, σο οποίο καλόπσει έπγα 

ποτ έφοτν ψρ ομάδα-ςσϋφο σα θόμασα 

οποιαςδήποσε εγκλημασικήρ ππάξηρ. 

 

Ο πποϊπολογιςμϋρ σηρ παποόςαρ 

ππϋςκληςηρ ανέπφεσαι ςε 3.019.357 ετπύ 

(κέλορ Δάυνη) και 2.000.000 ετπύ (κέλορ 

Ππϋςβαςη ςση Δικαιοςόνη).  

Πποθεςμία: 8 Αππιλίοτ 

Information: 

http://ec.europa.eu/justice/grants1/calls/20

15_action_grants/just_2015_spob_ag_vict_en.

htm 

3. Rights, Equality and Citizenship 

Programme, 2014-2020 
 

The Rights, Equality 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).  

 

(a) Projects against all forms of violence 

against children and/or women and to protect 

victims of such violence  

 

The aim of the call is to contribute to the 

protection of and the support of victims of 

violence and the enforcement of legislation 

supporting such victims. Projects must take a 

child-centred approach and/or a gender- 

 

sensitive approach depending on the end 

beneficiaries targeted. The proposed projects 

may allow for adaptations or customisation in 

line with the situation in individual countries, 

but the overall objectives and methods must 

be the same for all participating countries. 

The indicative available budget under this call 

for proposals is DAP-Daphne: 3.019.357 EUR 

& ACC-Access to justice: 2.000.000 EUR. 

 

Deadline: 8 April 

Information: 

http://ec.europa.eu/justice/grants1/calls/20

15_action_grants/just_2015_spob_ag_vict_en.

htm 
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(β) Δπάςειρ κασά σψν διακπίςεψν και για 

σην ένσαξη σψν Ρομά 
 

Η παποόςα ππϋςκληςη θα 

ςτγφπημασοδοσήςει δπάςειρ ςε εθνικϋ ή 

διακπασικϋ επίπεδο κασά σψν διακπίςεψν 

και σην ένσαξη σψν Ρομά. Οι πποσάςειρ, 

ακϋμη και ατσέρ ποτ ςφεδιάζεσαι να 

τλοποιηθοόν ςε εθνικϋ επίπεδο, θα ππέπει 

να παπάγοτν αποσελέςμασα με ενψςιακή 

πποςσιθέμενη αξία.  

Εν πποκειμένψ, η Ετπψπαωκή Επισποπή θα 

τποςσηπίξει σιρ εξήρ δπάςειρ: 

 Κασάπσιςη και ςτνεπγαςία σψν 

επαγγελμασιύν (τγειονομικύν 

τπηπεςιύν, αςσικύν και δικαςσικύν 

απφύν, κοινψνικύν λεισοτπγύν, 

εκπποςύπψν ςτνδικάσψν, 

πανεπιςσημιακϋ πποςψπικϋ κ.α.) 

για σην καλόσεπη ππϋληχη και 

ανσιμεσύπιςη σψν υαινομένψν 

διακπίςεψν. 

 Αμοιβαία μάθηςη, ανσαλλαγή και 

μεσαυοπά καλύν ππακσικύν, 

ςτνεπγαςίερ. 

 Διάφτςη και δπάςειρ 

εταιςθησοποίηςηρ (και ςε σοπικϋ 

επίπεδο), ϋπψρ ςεμινάπια, 

ςτνέδπια, εκςσπασείερ ενημέπψςηρ, 

δπάςειρ κοινψνικύν δικσόψν 

ενημέπψςηρ. 

Πποθεςμία: 12 Αππιλίοτ 

Information: 

http://ec.europa.eu/justice/grants1/calls/20

15_action_grants/just_2015_rdis_ag_disc_en.

htm 

 (b) Action grants to support national and 

transnational projects on non-discrimination 

and Roma integration 

In this call, the Commission wishes to support 

activities which tackle at least one of the 

following groups at risk of discrimination: 

racial or ethnic minorities, persons with 

disabilities, older/younger people, religious 

minorities and LGBTI people. The call will fund 

activities on: training and cooperation of 

relevant professionals (health and house 

services, police, the judiciary, social workers, 

teachers, employers, trade union 

representatives, university staff etc.) to better 

prevent and respond to non-discrimination; 

mutual learning, exchange of good practices, 

cooperation, including identifying best 

practices which may be transferable to other 

participating countries; 

 

 
 

dissemination and awareness raising activities 

(including at local level), such as seminars, 

conferences, campaigns or social media and 

press activities. Projects can be national or 

transnational. 

Call Total Budget: €2,765,000. 

Deadline: 12 April 

Information: 

http://ec.europa.eu/justice/grants1/calls/20

15_action_grants/just_2015_rdis_ag_disc_en.

htm 
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(γ) Έπγα ανάπστξηρ ικανοσήσψν για 

επαγγελμασίερ, ςσο πλαίςιο σηρ 

ππούθηςηρ και πποςσαςίαρ σψν 

δικαιψμάσψν σοτ παιδιοό  

 

Η παποόςα ππϋςκληςη τποβολήρ 

πποσάςεψν θα τποςσηπίξει σην ανάπστξη 

ικανοσήσψν για σοτρ επαγγελμασίερ ςσον 

σομέα σψν ςτςσημάσψν πποςσαςίαρ σοτ 

παιδιοό και σοτρ επαγγελμασίερ ςε νομικά 

θέμασα ποτ εκπποςψποόν σα παιδιά ςσιρ 

δικαςσικέρ διαδικαςίερ, με σην ππούθηςη 

οπθύν        ππακσικύν     ϋςον   αυοπά   σην  

 

 
 

ανάπστξη θεμασικύν ενοσήσψν κασάπσιςηρ, 

θεμελιψμένερ ςση βάςη διεθνύν πποσόπψν 

και πποσόπψν σηρ ΕΕ και σην εκκίνηςη σηρ 

εκπαίδετςηρ ςσιρ ςτμμεσέφοτςερ φύπερ. 

τνολικϋρ πποϊπολογιςμϋρ ππϋςκληςηρ:  

€3,300,000. 

 

Πποθεςμία: 4 Μαΐοτ 

Information: 

http://ec.europa.eu/justice/grants1/calls/20

15_action_grants/just_2015_rchi_ag_prof_en.

htm 

(c) Action grants to support transnational 

projects aiming to build capacity for 

professionals in child protection systems and 

legal professionals representing children in 

legal proceedings 
 

This call for proposals will support capacity 

building for professionals in child protection 

systems and legal professionals/practitioners 

representing children in judicial proceedings, 

by promoting good practices in the 

development of training modules grounded in 

EU and international  standards and in rolling 

out training in the participating countries.  

 

 
 

Priority will be given to projects that focus on 

or explicitly include a majority of children 

from vulnerable groups. All projects should 

not only develop a sound methodology using 

recognized existing good practice or tried and 

tested intervention models, but also consist of 

a large proportion of concrete and practical 

delivery to the specific target groups 

identified, ultimately to improve children's 

experience of the judicial and child protection 

systems.  

Call Total Budget: €3,300,000 

Deadline: 4 May 

Information:  

http://ec.europa.eu/justice/grants1/calls/20

15_action_grants/just_2015_rchi_ag_prof_en.

htm 

ΔΕΛΣΙΟ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΤΡΩΠΑΪΚΩΝ ΘΕΜΑΣΩΝ  

& ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΟΤ ΥΕΔΙΑΜΟΤ  

ΣΗ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ 

   

   

THE BULLETIN OF INTERNATIONAL AND 

EUROPEAN AFFAIRS & DEVELOPMENT 

PLANNING OF LOCAL GOVERNMENT 

   

   

  4-5/2016 

 

No 70/71      
 

6       



 7 

4. Θεμασικέρ Διαδπομέρ Ενάλιαρ 

Πολισιςσικήρ Κληπονομιάρ 

 

H ςσπασηγική για σον παπάκσιο και 

θαλάςςιο σοτπιςμϋ ενθαππόνει σα κπάση-

μέλη σηρ ΕΕ, σιρ σοπικέρ και πεπιυεπειακέρ 

απφέρ και σον σοτπιςσικϋ σομέα να 

αναπσόξοτν πεπιςςϋσεπο ςσοφετμένα 

πποωϋνσα, πποςυέπονσαρ μοναδικέρ 

εμπειπίερ ςσοτρ πελάσερ. 

 

 
Η ετπψπαωκή θαλάςςια κληπονομιά 

πποςυέπει ένα ανσαγψνιςσικϋ πλεονέκσημα 

ςε ςόγκπιςη με εκείνη σψν άλλψν φψπύν 

σοτ πλανήση. 

κοπϋρ σηρ παποόςαρ ππϋςκληςηρ είναι να 

επιδοσήςει 2-3 έπγα για σο ςφεδιαςμϋ, σην 

ανάπστξη και ππούθηςη ενϋρ σοτπιςσικοό 

πποωϋνσορ ςσο πεδίο σψν ενάλιψν 

διαδπομύν πολισιςσικήρ κληπονομιάρ. 

Για σην επίσετξη σψν ςσϋφψν σηρ 

ππϋςκληςηρ, σα έπγα θα ππέπει να 

πεπιλαμβάνοτν σιρ εξήρ δπάςειρ: 

(α) φεδιαςμϋρ και ανάπστξη ενϋρ 

διακπασικοό ενάλιοτ σοτπιςσικοό πποωϋνσορ 

πολισιςσικήρ κληπονομιάρ. 

(β) Διενέπγεια μιαρ πιλοσικήρ δοκιμήρ για 

σην πιςσοποίηςη σοτ εν λϋγψ διακπασικοό 

ενάλιοτ σοτπιςσικοό πποωϋνσορ 

πολισιςσικήρ κληπονομιάρ. 

(γ) Μέσπηςη και αξιολϋγηςη σψν 

αποσελεςμάσψν σηρ πιλοσικήρ ευαπμογήρ 

και άνσληςη σψν διδαγμάσψν. 

Πποθεςμία: 15 Αππιλίοτ 

Πληπουοπίερ: 

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

proposal-thematic-routes-underwater-

cultural-heritage 

4. Thematic Routes on Underwater 

Cultural Heritage 

 

The general objective of this action is to 

promote the creation of touristic thematic 

routes on underwater cultural heritage and its 

preservation as a way to promote the 

competitiveness of the coastal and maritime 

tourism sector and to promote diversification 

in tourism offer. The present Call for 

Proposals aims at awarding grants for two to 

three projects aiming at the conception, 

development, establishment and promotion of 

a tourism product in the field of underwater 

cultural heritage routes in European sea-

basins.  

Projects must develop the following "core" 

activities:  

1. Design and develop a transnational cultural 

underwater heritage tourism product.  

2. Run a pilot test to validate the 

transnational underwater heritage tourism 

product concept.  

3. Measure and evaluate the test results and 

gather the lessons learned. 

Total budget for the co-financing of projects 

amounts to € 195.000. 

Deadline: 15 April 

Information: 

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

proposal-thematic-routes-underwater-

cultural-heritage 
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5. Βπαβεία για σιρ Καινοσϋμερ 

Πεπιυέπειερ και Πϋλειρ σηρ 

Ετπύπηρ 2016 

 

σϋφορ σψν εσήςιψν βπαβείψν «RegioStars» 

είναι να αναδείξοτν καλέρ ππακσικέρ ςσην 

πεπιυεπειακή ανάπστξη και να 

τπογπαμμίςοτν σα πιο καινοσϋμα έπγα ποτ 

δτνησικά είναι ελκτςσικά και ανσικείμενο 

έμπνετςηρ για άλλερ πεπιυέπειερ και 

πϋλειρ. Για σο 2016 έφοτν επιλεγεί οι 

κάσψθι πένσε κασηγοπίερ για σιρ οποίερ οι 

ενδιαυεπϋμενοι υοπείρ μποποόν να 

τποβάλλοτν αίσηςη: 

1. ΕΞΤΠΝΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ: Απελετθέπψςη 

σοτ δτναμικοό ανάπστξηρ σψν ΜΜΕ 

για μια χηυιακή οικονομία. 

2. ΔΙΑΣΗΡΗΙΜΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ: Κινησο-

ποίηςη σψν επενδόςεψν ςσην 

ενεπγειακή απϋδοςη ππορ ϋυελορ 

σψν πολισύν και σηρ κοινψνίαρ. 

3. ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΦΩΡΙ ΠΕΡΙΟΡΙΜΟΤ: 

Ενςψμάσψςη ςσην κοινψνία εκείνψν 

ποτ κινδτνεόοτν απϋ κοινψνικϋ 

αποκλειςμϋ. 

4. CITYSTAR: Μεσαμϋπυψςη πϋλεψν 

για μελλονσικέρ πποκλήςειρ. 

Οι αισήςειρ ςσην ελληνική, γαλλική ή 

γεπμανική γλύςςα θα ππέπει να 

αποςσαλοόν απϋ σιρ διαφειπιςσικέρ απφέρ. 

Οι επιλεγένσερ θα ενημεπψθοόν  μέφπι σέλη 

Μαΐοτ. Η σελεσή απονομήρ θα ππαγμασο-

ποιηθεί ςσιρ Βπτξέλλερ ςσιρ 11 Οκσψβπίοτ 

2016. 

 

 

 

Πποθεςμία: 15 Αππιλίοτ 

Πληπουοπίερ: 

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

-stars-awards/ 

5. RegioStars Awards 2016 
 

The objective of the RegioStars Awards is to 

identify good practices in regional 

development and to highlight original and 

innovative projects which could be attractive 

and inspiring to other regions and cities.  

 

 

 

The Award Categories for 2016 are: 

1. SMART GROWTH: Unleashing SME 

growth potential for a digital economy. 

2. SUSTAINABLE GROWTH: Mobilizing 

investments in energy efficiency for 

the benefit of citizens and society. 

3. INCLUSIVE GROWTH: Integrating in 

society those at risk of social 

exclusion. 

4. CITYSTAR: Transforming cities for 

future challenges. 

 

Application forms can be filled in English, 

French or German. Applications should be 

sent by the regional or local Managing 

Authority, or with the endorsement of this 

Managing Authority. The selected finalists will 

be informed by the end of May 2016. The 

Award ceremony itself will take place in 

Brussels on 11 October 2016.  

Deadline: 15 April 

Information: 

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

-stars-awards/ 

THE BULLETIN OF INTERNATIONAL AND 

EUROPEAN AFFAIRS & DEVELOPMENT 

PLANNING OF LOCAL GOVERNMENT 

   

   

  4-5/2016 

 

ΔΕΛΣΙΟ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΤΡΩΠΑΪΚΩΝ ΘΕΜΑΣΩΝ  

& ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΟΤ ΥΕΔΙΑΜΟΤ  

ΣΗ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ 

   

   

No 70/71       
 

8       



 9 

6. Ετπψπαωκϋ Ππϋγπαμμα 

‗Δημιοτπγική Ετπύπη, 2014-2020‘: 

σήπιξη για Υεςσιβάλ 

Κινημασογπάυοτ 

 

Η παποόςα ππϋςκληςη τποβολήρ 

πποσάςεψν βαςίζεσαι ςσον Κανονιςμϋ 

απιθ. 1295/2013 σοτ Ετπψπαωκοό 

Κοινοβοτλίοτ και σοτ τμβοτλίοτ σηρ 11ηρ 

Δεκεμβπίοτ 2013 ςφεσικά με ση θέςπιςη 

ππογπάμμασορ για σην τποςσήπιξη σοτ 

ετπψπαωκοό πολισιςσικοό και δημιοτπγικοό 

σομέα (ππϋγπαμμα «ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΚΗ ΕΤΡΩΠΗ») 

και ςσο διοπθψσικϋ σηρ 27/06/2014. 

 

σο πλαίςιο σοτ σομέα ππούθηςηρ σηρ 

διακπασικήρ κτκλουοπίαρ, μια απϋ σιρ 

πποσεπαιϋσησερ σοτ τποππογπάμμασορ 

MEDIA είναι η τποςσήπιξη σηρ ανάπστξηρ 

ακποασηπίοτ ψρ μέςοτ σϋνψςηρ σοτ 

ενδιαυέπονσορ και βελσίψςηρ σηρ 

ππϋςβαςηρ ςε ετπψπαωκά 

οπσικοακοτςσικά έπγα, ιδίψρ μέςψ 

ενεπγειύν ππούθηςηρ, εκδηλύςεψν, 

κινημασογπαυικήρ μϋπυψςηρ και υεςσιβάλ. 

Ο ςτνολικϋρ πποϊπολογιςμϋρ ποτ 

πποοπίζεσαι για ση ςτγφπημασοδϋσηςη 

ςφεδίψν εκσιμάσαι ςε 3 εκασομμόπια ετπύ. 

 

Πποθεςμία: 28 Αππιλίοτ 

Πληπουοπίερ: 

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

europe/funding/festivals-2016_en 

6. European Programme  

‗Creative Europe, 2014-2020‘: 

Support for Film Festivals 
 

This notice of a call for proposals is based on 

the Regulation No 1295/2013 of the 

European Parliament and of the Council of 

11/12/2013 concerning the implementation 

of a programme of support for the European 

cultural and creative sector (CREATIVE 

EUROPE) and its corrigendum of the 

27/06/2014. Within the field of promoting 

transnational circulation, one of the priorities 

of the MEDIA Sub-programme shall be to 

support audience development as a means of 

stimulating interest in and improving access 

to European audiovisual works in particular 

through promotion, events, film literacy and 

festivals. The MEDIA Sub-programme shall 

provide support for the following measures:  

 support initiatives presenting and 

promoting a diversity of European 

audiovisual works;  

 support activities aiming at increasing 

knowledge and interest of audiences 

in European audiovisual works.  

The total budget earmarked for the co-

financing of projects is estimated at EUR 3 m. 

 

Deadline: 28 April 

Information: 

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

europe/funding/festivals-2016_en 
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7. Ετπψπαωκϋ Σαμείο Θάλαςςαρ και 

Αλιείαρ: Γαλάζια Επγαςσήπια 

 

σϋφορ σηρ παποόςαρ ππϋςκληςηρ είναι η 

τποςσήπιξη ενϋρ καινοσϋμοτ σπϋποτ 

επγαςίαρ ϋποτ οι νέοι επιςσήμονερ, 

τποςσηπιζϋμενοι απϋ επετνησέρ, ση 

βιομηφανία και σοπικοόρ υοπείρ, 

ςφεδιάζοτν καινοσϋμερ λόςειρ για μια 

βιύςιμη αειυϋπο οικονομία, 

πποςσασεόονσαρ σοτρ θαλάςςιοτρ πϋποτρ 

και σα οικοςτςσήμασα. Δεδομένηρ σηρ 

ςσήπιξηρ σηρ έπετναρ και σηρ καινοσομίαρ 

απϋ ένα ςημανσικϋ απιθμϋ ετπψπαωκύν 

ππογπαμμάσψν, η δπάςη Γαλάζια 

Επγαςσήπια αποβλέπει ςσην αξιοποίηςη 

σψν αποσελεςμάσψν σψν ςφεσικύν έπγψν 

και ςσην τποςσήπιξη καινοσϋμψν 

πποςεγγίςεψν ποτ μποποόν να σα 

μεσαυπάςοτν ςε εμποπικά ουέλη.  

 

 

Η εν λϋγψ ππϋςκληςη τποβολήρ 

πποσάςεψν επικενσπύνεσαι ςσιρ 

ιδιαισεπϋσησερ και σιρ ανάγκερ ςε επίπεδο 

θαλάςςιαρ λεκάνηρ και εναπμονίζεσαι με 

σιρ πεπιυεπειακέρ ςσπασηγικέρ και 

ππψσοβοτλίερ. Για σην παποόςα 

ππϋςκληςη τποβολήρ πποσάςεψν 

διασίθεσαι πποϊπολογιςμϋρ όχοτρ 1,7 

εκασομμτπίψν ετπύ. Εκσιμάσαι  ϋσι θα 

φπημασοδοσηθοόν 5-6 πποσάςειρ, οι οποίερ 

πποσείνεσαι να αισηθοόν ποςά μεσαξό 

200,000 και 500,000 ετπύ, φψπίρ να 

αποκλείονσαι άλλα ποςά. 

Πποθεςμία: 31 Μαΐοτ 

Πληπουοπίερ: 

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

proposals-blue-labs-innovative-solutions-

maritime-challenges 

7. European Maritime and Fisheries 

Fund: Blue Labs 

 

Σhis action aims at promoting innovative 

"laboratories" (hereinafter called Blue Labs) to 

pilot new and viable solutions addressing 

selected maritime and marine challenges and 

opportunities in the blue economy. The focus 

of this action is to support a novel way of 

working, where young scientists supported by 

researchers, industry and local stakeholders, 

team up to develop innovative solutions to 

support the development of a sustainable 

blue economy, while preserving marine 

resources and ecosystems. The Blue Labs 

concept works at the interface between 

research and commercial exploitation so that 

results from research are taken forward to the 

market. By doing so, it aims at contributing to 

generate jobs and business opportunities in 

the blue economy.  

 

The total budget earmarked for this action is 

EUR 1,700,000. This budget might be 

increased by maximum 20%. It is estimated 

that proposals requesting a contribution from 

the EU of between EUR 200,000 and EUR 

500,000 would allow the objectives of this 

call for proposals to be addressed 

appropriately. 

Deadline: 31 May 

Information: 

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

proposals-blue-labs-innovative-solutions-

maritime-challenges 
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Επιφειπηςιακϋρ και 

Αναπστξιακϋρ 

φεδιαςμϋρ 
Business & Development Planning 

 

 
 

O πϋλορ σηρ Καινοσομίαρ για ση 

δημιοτπγία Ανσαγψνιςσικύν Πϋλεψν 

 

Η ατξανϋμενη αςσικοποίηςη, η σεφνολογική 

αλλαγή, οι δημογπαυικέρ αλλαγέρ και η 

κλιμασική αλλαγή αναδιαμοπυύνοτν σον 

κϋςμο. Οι πϋλειρ είναι οι σϋποι ϋποτ 

αποστπύνονσαι ατσέρ οι  σάςειρ και μαζί 

με σιρ κτβεπνήςειρ και άλλερ οπγανύςειρ 

θα ππέπει να αναςσοφαςσοόν σον σπϋπο 

παποφήρ τπηπεςιύν. Οι δημϋςιοι υοπείρ 

σοτ μέλλονσορ, ςτμπεπιλαμβανομένψν σψν 

πϋλεψν, θα φπειαςσεί να τιοθεσήςοτν 

φαπακσηπιςσικά και ςτμπεπιυοπέρ πιζικά 

διαυοπεσικά απϋ σα μονσέλα σοτ 

παπελθϋνσορ. Διακπίνοτμε σέςςεπα 

αλληλεξαπσύμενα φαπακσηπιςσικά ποτ θα 

ππέπει οι δημϋςιοι υοπείρ να διαθέσοτν 

πποκειμένοτ να είναι αποσελεςμασικοί ςσην 

επίσετξη σψν ςσϋφψν σοτρ: Καινοσομία, 

ετελιξία, δικσόψςη και διαυάνεια. Πιο 

ςτγκεκπιμένα, ο πϋλορ σηρ καινοσομίαρ ςση 

δημιοτπγία ανσαγψνιςσικύν πϋλεψν 

βπίςκεσαι ςσην καπδιά σηρ ασζένσαρ σηρ 

σοπικήρ ατσοδιοίκηςηρ για μια βιύςιμη 

ανσαγψνιςσική πϋλη, καθύρ οι πϋλειρ είναι 

ο σϋπορ ϋποτ η καινοσομία αναδεικνόεσαι, 

επισαφόνεσαι και τιοθεσείσαι για σην 

ανσιμεσύπιςη σψν ςόγφπονψν πποκλήςεψν.  

The role of Innovation in developing 

Competitive Cities 
 

Several megatrends such as accelerating 

urbanisation, technological change, demo-

graphic shifts, and climate change are 

reshaping our world. Cities are where these 

megatrends manifest themselves most clearly. 

To respond to disruptive developments, cities 

around the world, their governments and 

organisations must rethink the way they 

deliver their products and services. Public 

bodies and organisations of the future, 

including cities and local government entities, 

will need to espouse characteristics and 

behaviours that are radically different from 

the models of the past. We have distinguished 

four interdependent–must-have characteris-

tics – that leading public bodies, including 

cities, need to demonstrate in order to be 

effective in achieving outcomes and impact. 

These characteristic are agility, innovation, 

connectedness and transparency. 
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Οι ατπιανέρ ππψσοπϋπερ πϋλειρ θα ππέπει 

να είναι καινοσϋμερ και να διαθέσοτν 

πϋποτρ. Η καινοσομία είναι η ππάξη 

ειςαγψγήρ κάσι νέοτ· είναι κάσι πολό 

πεπιςςϋσεπο απϋ σεφνολογία, αυοπά σην 

επίλτςη πποβλημάσψν με νέερ ιδέερ – 

μεγάλερ ή μικπέρ – ποτ δημιοτπγοόν 

ςημανσικά ουέλη. Η καινοσομία δημιοτπγεί 

ανάπστξη και πποκαλεί ση δημιοτπγική 

κασαςσπουή. Σπειρ είναι οι βαςικοί σόποι 

καινοσομίαρ: 

 σαδιακέρ καινοσομίερ είναι 

αλλαγέρ ςε ένα τυιςσάμενο πποωϋν 

ή τπηπεςία. Παπάδειγμα αποσελοόν 

οι ππψσοβοτλίερ για σην 

ηλεκσπονική διακτβέπνηςη ϋποτ οι 

δημϋςιερ τπηπεςίερ παπέφονσαι 

διαδικστακά πεπιςςϋσεπο αποδοσικϋ 

και αποσελεςμασικϋ σπϋπο. 

 Ππψσοπϋπερ καινοσομίερ υέπνοτν 

απκεσέρ αλλαγέρ ςσα σεφνολογικά 

και επιφειπημασικά μονσέλα. 

Αλλάζοτν σοτρ κανϋνερ σοτ 

παιφνιδιοό, διαθέσονσαρ μεγαλόσεπο 

ςτγκπισικϋ πλεονέκσημα καθύρ δεν 

μποποόν να ανσιγπαυοόν απϋ 

άλλοτρ. Ατσέρ οι καινοσομίερ 

πεπιλαμβάνοτν σην ανάδτςη σηρ 

έννοιαρ σηρ πϋληρ σοτ 

διαμοιπαςμοό (sharing city).  Πϋλειρ,  

 

In particular, the role of innovation in 

developing competitive cities lies at the heart 

of the local government agenda for 

developing a sustainable competitive city as 

cities are the place where innovation is 

initiated, accelerated and adopted to deal with 

the challenges we face. 

Tomorrow‘s leading cities need to be 

innovative and resourceful. However, 

innovation can have various definitions based 

on context. Innovation is the act of 

introducing something new; more than just 

about technology, it is about solving 

problems with new ideas–big or small–that 

create significant benefits. Innovation enables 

growth, and can cause creative destruction. 

We have identified three main types of 

innovation: 

 Incremental innovations are changes 

to an existing product or service. An 

example is E-government initiatives, 

whereby public services are delivered 

in a city online in a more efficient and 

effective manner. 

 Breakthrough innovations make many 

more changes to technology or 

business models. They are often game 

changers that have a higher 

competitive advantage as they cannot 

be replicated. These include the rise of 

the ‗Sharing City‘ concept where cities 

like Amsterdam, Berlin and Seoul are 

adopting the new business models 

from the sharing economy. 

 Radical innovations create new 

paradigms and disruptive changes to 

the competitive environment for a 

product or service, often resulting in 

completely new products and services 

or new sectors. 
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ϋπψρ σο Άμςσεπνσαμ, Βεπολίνο και η 

εοόλ τιοθεσοόν νέα επιφειπημασικά 

μονσέλα απϋ σην οικονομία σοτ 

διαμοιπαςμοό.  

 Ριζοςπαςσικέρ καινοσομίερ δημιοτπ-

γοόν νέα παπαδείγμασα και 

δπαμασικέρ αλλαγέρ ςε ένα 

ανσαγψνιςσικϋ πεπιβάλλον για ένα 

πποωϋν ή τπηπεςία, ποτ ςτφνά 

κασαλήγει ςε σελείψρ νέα πποωϋνσα 

και τπηπεςίερ ή νέοτρ σομείρ. 

Παπάδειγμα αποσελοόν οι πϋλειρ 

ποτ δημιοτπγοόνσαι εκ σοτ μηδενϋρ, 

ϋπψρ η πϋλη Masdar σοτ Αμποό 

Νσάμπσι, η οποία τιοθέσηςε σο 

μονσέλο σηρ αειυϋποτ κινησικϋσησαρ 

παπά σο παπαδοςιακϋ μονσέλο ποτ 

βαςίζεσαι ςσο ατσοκίνησο. 

Οι διαυοπεσικοί σόποι σηρ καινοσομίαρ 

μποπεί να λάβοτν φύπα ςε δόο επίπεδα: 

ςσπασηγικϋ και επιφειπηςιακϋ. 

(α) σπασηγική Καινοσομία: Η μελλονσική 

πϋλη φπειάζεσαι να ςκευθεί σο πϋλο σηρ 

ςσο πλαίςιο σοπικύν, πεπιυεπειακύν και 

εθνικύν ςσπασηγικύν καινοσομίαρ βάςει 

ςτγκπισικοό πλεονεκσήμασορ.  Η έξτπνη 

εξειδίκετςη πποϊποθέσει μια οικονομική 

ασζένσα, η οποία βαςίζεσαι και καινοσϋμα 

ςτνδτάζεσαι με τυιςσάμενα πλεονεκ-

σήμασα. Ατσϋ ςημαίνει σην ανάδειξη σοτ 

ςτγκπισικοό πλεονεκσήμασορ ή σοτ DNA σηρ 

πϋληρ ή πεπιυέπειαρ και σην κινησοποίηςη 

πεπιυεπειακύν ενδιαυεπϋμενψν υοπέψν 

και πϋπψν γόπψ απϋ ένα ϋπαμα για σο 

μέλλον. 

(β) Επιφειπηςιακή Καινοσομία:  

Επιφειπηςιακά, η εκπλήπψςη  σψν 

τποςφέςεψν ππορ σον πολίσερ απαισεί να 

διαθέσειρ νέο μονσέλο παποφήρ τπηπεςιύν 

για μεσπήςιμα αποσελέςμασα με 

ππαγμασική απήφηςη. Ιδιαισέπψρ ςήμεπα 

ατσϋ ςημαίνει αναδιαμϋπυψςη 

τυιςσάμενψν μονσέλψν ή ανάπστξη νέψν 

για σην αόξηςη σηρ παπαγψγικϋσησαρ. 

 

A prime example is the advent of cities 

around the world that are built from 

scratch, designed around shifting 

away from traditional ways of thinking. 

For example, Masdar City in Abu Dhabi 

is reimagining how we develop our 

cities and the corresponding 

infrastructure by embracing a mobility 

concept that is based on sustainable 

transport, rather than a traditional 

design based on vehicles. 

The different types of innovation can occur at 

two levels: strategic and operational. 

(a) Strategic innovation: The future city 

needs to consider its role in local, 

regional and national innovation 

strategies, based on areas of 

competitive advantage. One approach, 

smart specialisation, involves 

formulating an economic agenda 

which builds on, and innovatively 

combines, existing strengths in new 

ways. This means identifying a city‘s 

or a region‘s competitive advantage or 

DNA and mobilising regional 

stakeholders and resources around an 

inspirational vision for the future. 

(b) Operational innovation: Operationally, 

delivering on promises to the citizen 

entails having the right (new) service 

delivery models for the right results, 

with an eye on measurable outcomes 

and real impact. Especially today, this 

means reconfiguring existing models 

or developing new ones to do more 

with less and increase productivity. 
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Εάν ο ςσϋφορ είναι η αποκασάςσαςη σηρ 

οικονομικήρ ανάπστξηρ (π.φ. Νσισπϋισ), η 

πολτμοπυία ςσην οικονομία (π.φ. Μϋςφα) ή 

η αναζήσηςη λόςεψν ςσα ςημεπινά 

κοινψνικά πποβλήμασα (π.φ. Άμςσεπνσαμ), 

οι πϋλειρ τποφπεύνονσαι να δημιοτπ-

γήςοτν καινοσϋμα οικοςτςσήμασα. Οι 

σοπικέρ απφέρ θα ππέπει να παπέφει ένα 

πεπιβάλλον ποτ ενθαππόνει σην καινο-

σομία. ε οπιςμένερ πεπιπσύςειρ, μια 

σοπική απφή θα ππέπει να ενιςφόςει εξε-

λιςςϋμενερ καινοσϋμερ βιομηφα-νίερ/σομείρ 

μέφπι ση ςσιγμή ποτ ο ιδιψσικϋρ σομέαρ 

αναπστφθεί ςσο βαθμϋ ποτ η κτβεπνησική 

εμπλοκή δεν είναι πλέον αναγκαία και 

μποπεί να αποςτπθεί, έφονσαρ πποηγοτ-

μένψρ δημιοτπγήςει σοτρ ϋποτρ απελετ-

θέπψςηρ σηρ δημιοτπγικϋσησαρ σψν επιφει-

πημασιύν και σψν νεουτύν επιφειπήςεψν 

(start-up). Σο γπάυημα αποστπύνει ένα 

παπάδειγμα ενϋρ σέσοιοτ καινοσϋμοτ 

οικοςτςσήμασορ, αναδεικνόονσαρ σοτρ βα-

ςικοόρ ενδιαυεπϋμενοτρ υοπείρ και κινησή-

πιερ δτνάμειρ. ση διάπκεια σψν σελετ-

σαίψν φπϋνψν, απκεσέρ φύπερ και πϋλειρ 

ξεκίνηςαν να ανεβαίνοτν σην κλίμακα ανο-

δικά, μεσαβαίνονσαρ απϋ σο επίπεδο σοτ 

‗ειςαγψγέα‘ καινοσομίαρ ςσην ‗παπαγψ-

γική‘ καινοσομία‘ και σελικά ςση φπήςη σηρ 

καινοσομίαρ ψρ ‗ςσπασηγικοό πεπιοτςιακοό 

ςσοιφείοτ‘. 

Whether the purpose is to restore economic 

growth (e.g. Detroit), diversify an economy 

(e.g. Moscow) or to find solutions for today‘s 

societal challenges (e.g. Amsterdam) cities are 

developing innovation ecosystems. City 

government has to provide an environment 

that incentivises innovation. In some cases, it 

can even champion some evolving innovative 

sectors/industries until the private sector 

develops to the point where government 

involvement is no longer needed and it can 

step back, having created the conditions to 

unleash the creativity of entrepreneurs and 

start-up companies. Figure illustrates an 

example of such an innovation ecosystem 

showing the main stakeholders and drivers, 

several of which can be government enabled, 

as well as example focus industries and the 

main stakeholders that need to collaborate to 

enable the ecosystem to deliver.   

During the past few years, several countries 

and cities have started to move up the 

maturity scale, transitioning from ―importing‖ 

innovation to ―producing‖ innovation and 

ultimately utilizing innovation as a ―strategic 

asset‖.  
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Η πϋλη σοτ Νσοτμπάι είναι ένα καλϋ 

παπάδειγμα πϋληρ ποτ κινήθηκε ανοδικά 

ςε ατσϋ σο ςτνεφέρ, ξεκινύνσαρ ψρ πϋλη 

ποτ ειςήγαγε καινοσομία για να γίνει 

γνψςσή για ση δημιοτπγικϋσησά σηρ, σο 

μεγαλϋπνοο ϋπαμά σηρ να επεκσείνει και να 

διαυοποποιεί σην οικονομία σηρ και για σην 

παπαγψγή ση δική σηρ καινοσομία και σο 

μεσαςφημασιςμϋ σψν δημιοτπγικύν ιδεύν 

ςε δπάςειρ. Καθύρ οι πϋλειρ παγκοςμίψρ 

κινοόνσαι ςσην τιοθέσηςη σηρ καινοσομίαρ 

για σην ενίςφτςη σηρ βιύςιμηρ 

ανσαγψνιςσικήρ σοτρ θέςηρ, ατσέρ είναι οι 

βαςικέρ δπάςειρ για να σο επισόφοτν: 

1. Επίδειξη ηγεςίαρ, δίνονσαρ σο 

παπάδειγμα ϋσι οι αιπεσοί 

ενςσεπνίζονσαι σην καινοσομία. 

2. Κασανϋηςη σοτ ςτγκπισικοό 

πλεονεκσήμασορ και σοτ κπτμμένοτ 

δτναμικοό σηρ πϋληρ. 

3. τνδιαμϋπυψςη κοινοό οπάμασορ με 

σοτρ ενδιαυεπϋμενοτρ υοπείρ. 

4. τλλογική ηγεςία για ση δημιοτπγία 

και σην τλοποίηςη σοτ οπάμασορ σηρ 

πϋληρ και σψν καινοσϋμψν ιδεύν. 

5. Πποςδιοπιςμϋρ σοτ καινοσϋμοτ 

οικοςτςσήμασορ ποτ σαιπιάζει ςσο 

ϋπαμα σηρ πϋληρ. 

6. Ξεκάθαπερ επιλογέρ για σο σί θα 

γίνει και για σιρ ετθόνερ. 

7. τνεφήρ αναζήσηςη πιο ετέλικσψν 

σπϋπψν ανσιμεσύπιςηρ σψν 

πποκλήςεψν. 

8. Ανάπστξη οπγανψσικύν και 

διοικησικύν δομύν για σην 

τποςσήπιξη σηρ καινοσομίαρ. 

9. όςσαςη ςτςσημάσψν ενθάππτνςηρ 

σηρ καινοσομίαρ. 

10. Δημιοτπγία δικσόψν για ση μάθηςη 

καινοσομιύν απϋ άλλερ πϋλειρ. 

 

The city of Dubai is a good example of a city 

that has moved along this continuum, having 

started off as a city that was importing 

innovation, to become known for its 

creativity, its big vision to diversify its 

economy, and for producing its own 

innovation and turning creative ideas into 

action.  

As cities around the world look to embed 

innovation in the development of a 

sustainable competitive position, these are 

the key actions to consider to make it happen: 

1. Lead by example to show that city leaders 

are embracing innovation. 

2. Understand the DNA and the (sometimes) 

hidden dynamics of the city to generate 

innovative ideas.  

3. Co-develop a shared vision with 

stakeholders for the sustainable compete-

tiveness and innovative power of the city. 

4. Enable distributed leadership to generate 

and execute on the city‘s vision and 

innovative ideas. 

5. Define the innovation ecosystem that fits 

the city‘s vision, strengthens the competitive 

advantages and utilises the power of all 

stakeholders. 

6. Make clear choices on what will and will not 

do, and agree on responsibilities. 

7. Continuously look for more agile ways to 

tackle the different urban challenges, like 

rapid prototyping. 

8. Develop the organisational and governance 

structure (e.g. an empowered Chief Innovation 

Officer) to foster and streamline innovation.  

9. Put in place the incentive systems that 

encourage city employees, the private sector, 

academic institutions, NGOs and citizens to 

put forward their innovations.  

10. Create networks to learn from other cities‘ 

innovations. 

Information: 

http://cities-today.com/sponsored/the-role-

of-innovation-in-developing-competitive-

cities/ 
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Σο Βήμα σψν Ε.Ο.Ε.. 
The Voice of E.G.T.C.s 

 

 
 

Ενίςφτςη σηρ διαςτνοπιακήρ 

ςτνεπγαςίαρ: απαισείσαι καλόσεπο 

πτθμιςσικϋ πλαίςιο; 

 

Η ενίςφτςη σηρ διαςτνοπιακήρ ςτνεπγαςίαρ 

ήσαν σο βαςικϋ ανσικείμενο Γνψμοδϋσηςηρ 

σηρ Επισποπήρ σψν Πεπιυεπειύν ποτ 

εγκπίθηκε ππϋςυασα απϋ σην Ολομέλειά 

σηρ. Η Γνψμοδϋσηςη τπογπάμμιςε ση 

ςημαςία σηρ διαςτνοπιακήρ ςτνεπγαςίαρ 

για σην πεπιυεπειακή, αςσική και αγποσική 

ανάπστξη και πποςέγγιςε θεσικά σην 

ππψσοβοτλία σηρ Λοτξεμβοτπγιανήρ 

Πποεδπίαρ σοτ τμβοτλίοτ σηρ ΕΕ  για σην 

ενίςφτςη σηρ διαςτνοπιακήρ ςτνεπγαςίαρ 

με νέα επγαλεία. ε ςφέςη με σοτρ ΕΟΕ 

πποσάθηκε οι ςτζησήςειρ για  σο νέο νομικϋ 

επγαλείο να  αποσελέςοτν μέπορ σηρ 

ςτζήσηςηρ για σην πολισική ςτνοφήρ. Ο 

μεςοππϋθεςμορ ςσϋφορ θα ήσαν να ζησηθεί 

απϋ σα κπάση μέλη να ευαπμϋζοτν πλήπψρ 

και αποσελεςμασικά σον κανονιςμϋ για σον 

ΕΟΕ, να αναλάβοτν δπάςειρ ενημέπψςηρ 

ςφεσικά με σην ευαπμογή σοτ, ή ακϋμη και 

να πποβοόν ενδεφομένψρ ςε διοπθύςειρ για 

σην ανσιμεσύπιςη σψν ελλείχεψν, ενύ ςε 

πιο μακποππϋθεςμη βάςη επίπεδο, θα 

μποποόςε να σεθεί ο ςσϋφορ σηρ ςόνσαξηρ 

ενϋρ νέοτ κανονιςμοό ςφεσικά με ένα νέο 

μέςο ποτ να ςτγκενσπύνει ϋλα σα 

πλεονεκσήμασα και σιρ βέλσιςσερ ππακσικέρ 

ποτ έφοτν ήδη επισετφθεί φάπη ςσοτρ ΕΟΕ. 

    Stengthening Cross-Border 

Cooperation: The Need for a Better 

Regulatory Framework? 

 

Strengthening cross-border cooperation was 

the main objective of the opinion approved by 

European local and regional leaders during 

the plenary of the European Committee of the 

Regions. The opinion highlighted the 

importance of cross-border cooperation for 

regional urban and rural development, and 

welcomes the initiative of Luxembourg's 

Presidency of the European Union's Council of 

Ministers to enhance the cross-border 

regulatory framework with new 

tools. Regarding EGTCs, the opinion 

suggested that discussions on this new 

regulation form part of the comprehensive 

discussion on the future of Cohesion Policy. 

The called-for full and effective 

implementation of the EGTC Regulation in 

Member States could be a medium-term goal 

along with awareness-raising in relation to its 

application and/or possible amendments 

arising from its shortcomings. 

Information/Πληπουοπίερ: 

http://www.toad.cor.europa.eu/AgendaDocu

ments.aspx?pmi=RmFYXXWy9u%2frX9gNAmE

NUicLO3Ic%2fl4%2bdLxAYnYqvwQ%3d&ViewD

oc=true 
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    Ετπψπαωκά Ππογπάμμασα 

European Programmes 

Ππψσοβοτλίερ Ελληνικύν ΟΣΑ 

EU funded Projects of Greek Local Authorities 

Δήμορ Aγ. Αναπγόπψν-Καμασεποό 

Αςσική Κινησικϋσησα-SUMPNetwork 

(URBACT III, 2014-2020)  

 

Με επιστφία ολοκληπύθηκε η Α' Υάςη 

τλοποίηςηρ σοτ έπγοτ SUMPNetwork απϋ 

σην Σεφνική Τπηπεςία και σο Γπαυείο 

Ππογπαμμασιςμοό σοτ Δήμοτ Αγίψν 

Αναπγόπψν-Καμασεποό, ςε ςτνεπγαςία με 

σο Πανεπιςσήμιο Πειπαιύρ και με δίκστο 

πϋλεψν απϋ σην Ετπύπη. Η Α΄ Υάςη είφε 

διάπκεια 6 μήνερ και φπημασοδοσήθηκε απϋ 

σο ετπψπαωκϋ ππϋγπαμμα URBACT III. ση 

υάςη ατσή, η Ομάδα Έπγοτ σοτ Δήμοτ 

πποφύπηςε ςσην τποβολή  ολοκληπψμένηρ 

ππϋσαςηρ, η οποία πεπιλαμβάνει, αυενϋρ, 

ςσοιφεία και δεδομένα αναυοπικά με σην 

αςσική κινησικϋσησα ςσην πϋλη, και 

αυεσέποτ, σον καθοπιςμϋ σψν μέσπψν και 

σψν δπαςσηπιοσήσψν ποτ θα τλοποιηθοόν 

ςσην Β‘ Υάςη με ςσϋφο ση βελσίψςη σοτ 

φεδίοτ Βιύςιμηρ Αςσικήρ Κινησικϋσησαρ 

σηρ πϋληρ. Σο έπγο αναμένεσαι να 

ςτμβάλλει ςσην αόξηςη σηρ αποσελες-

μασικϋσησαρ και σηρ οικονομικήρ αποδοσι-

κϋσησαρ σψν μεσαυοπύν ανθπύπψν και 

εμποπετμάσψν, ςσην ππούθηςη σηρ πεζήρ 

μεσακίνηςηρ και σηρ φπήςηρ ποδηλάσοτ, 

ςση μείψςη σηρ πόπανςηρ και σηρ 

κασανάλψςηρ ενέπγειαρ, ςσην ενίςφτςη σηρ 

ελκτςσικϋσησαρ και σηρ ποιϋσησαρ σοτ 

αςσικοό πεπιβάλλονσορ, ςση βελσίψςη σηρ 

πποςσαςίαρ και σηρ αςυάλειαρ. 
 

Πληπουοπίερ:  

Δήμορ Αγ. Αναπγόπψν-Καμασεποό 

Γπ. Ππογπαμμασιςμοό, Οπγάνψςηρ, 

Πληπουοπικήρ και Διαυάνειαρ 

Ε-mail: ilegaki@agankam.gov.gr 

 

Municipality of Agii Anargyroi & 

Kamateron 

Urban Mobility-SUMPNetwork 

 (URBACT III, 2014-2020) 

 

The Project Team of the Municipality of AAK 

in collaboration with University of Piraeus as 

well as the partner cities successfully 

completed the First Phase of the project 

―SUMPNETWORK‖ which is financed by the 

Εuropean Programme URBACT III. In this 

phase, the Project Team, developed and 

submitted a proposal which includes data on 

urban mobility of the city as well as measures 

and activities to be implemented in the 

Second Phase of the program with a view to 

improve the Sustainable Urban Mobility Plan 

(SUMP) of the Municipality. Moreover, the 

members of the Project Team participated in 

meetings and presentations in order to 

exchange knowledge and experience and, 

also, they prepared the application form of 

the Municipality for the participation in the 

Second Phase of the project.   The project is 

expected to contribute to increase the 

efficiency and cost-effectiveness of people 

and goods transport; promote walking and 

cycling; reduce pollution and energy 

consumption; enhance the attractiveness and 

quality of urban environment; improve the 

protection and security in the city. 

 

 

Information: 

Municipality of Agii Anargyroi & Kamateron 

E-mail: ilegaki@agankam.gov.gr 
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Ετπύπη για σοτρ Πολίσερ 

2014-2020 

Europe for Citizens 2014-2020 

 

 

 

Έκθεςη για σιρ Δπάςειρ σοτ 

Ππογπάμμασορ σο 2015 

 

Έκθεςη για σιρ δπαςσηπιϋσησερ σοτ 

ππογπάμμασορ μέςα ςσο 2015 

δημοςιεόθηκε ππϋςυασα. όμυψνα με 

ατσήν, απϋ σο ςόνολο σψν 2.791 αισήςεψν 

και για σα δόο ςκέλη σοτ ππογπάμμασορ 

εγκπίθηκαν 408 με ση ςτμμεσοφή 1.100.000 

ασϋμψν. Για σην ετπψπαωκή μνήμη, απϋ σιρ 

538 αισήςειρ, εγκπίθηκαν οι 33 απϋ 19 

κπάση-μέλη για έπγα όχοτρ 3.021.560 ετπύ 

(ποςοςσϋ επιστφίαρ: 6%). 

 

Για σιρ αδελυοποιήςειρ πϋλεψν, απϋ σιρ 

1.404 αισήςειρ, εγκπίθηκαν μϋλιρ 252 για 

έπγα όχοτρ 4.138.000 ετπύ (ποςοςσϋ 

επιστφίαρ: 18%). Για ση δικσόψςη πϋλεψν, 

απϋ σιρ 339 αισήςειρ, μϋλιρ 32 εγκπίθηκαν 

για έπγα όχοτρ 4.067.500 ετπύ (ποςοςσϋ 

επιστφίαρ: 9%). Σέλορ, για σα ςφέδια σψν 

οπγανύςεψν σηρ κοινψνίαρ πολισύν, απϋ 

σιρ 440 αισήςειρ, εγκπίθηκαν 27 πποσάςειρ 

για έπγα όχοτρ 3.322.750 (ποςοςσϋ 

επιστφίαρ: 6%). 

Πληπουοπίερ: 

https://eacea.ec.europa.eu/europe-for-

citizens_en 

Report on the Activities of the 

Programme in 2015 

 

Α recent report recently issued on the main 

activities developed within the Europe for 

Citizens programme 2014-2020 during its 

second year of implementation in line with the 

work programme of the year 2015. Out of 

2.791 applications received, 408 projects 

were selected, and around 1.100.000 

participants were expected to be involved in 

the activities of the programme. In 2015, out 

of 538 submitted applications, 33 European 

remembrance projects from 19 Member 

States have been selected for funding for a 

total amount of 3.021.560 EUR as of 1 

January 2015. This corresponds to a success 

rate of 6%. In the two selection rounds that 

were organised for town-twinning projects in 

2015, out of 1.404 submitted applications, 

252 town-twinning projects were selected for 

funding for a total amount of 4.138.000 EUR. 

This corresponds to a success rate of 18%. In 

the two selection rounds that were organised 

for networks of towns in 2015, out of 339 

submitted applications, 32 networking 

projects were selected for funding for a total 

amount of 4.067.500 EUR which corresponds 

to a success rate of 9%. Out of 440 submitted 

applications, 27 civil society projects were 

selected for funding for a total amount of 

3.322.750 EUR. This corresponds to a success 

rate of 6%. 

 

 
 

 Information: 

https://eacea.ec.europa.eu/europe-for-

citizens_en 
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Εκδηλύςειρ-τνέδπια  

(Διεθνή και Ετπψπαωκά) 

International and 

European Conferences 

 

Πποςελκόονσαρ Επενδόςειρ ςσον 

Σοτπιςσικϋ Σομέα 

 (Βπτξέλλερ, 5 Αππιλίοτ) 

 

Η εν θέμασι εκδήλψςη επικενσπύνεσαι ςσα 

οικονομικά, σην κασάπσιςη και ση βελσίψςη 

σοτ επιφειπημασικοό πεπιβάλλονσορ για σην 

ενίςφτςη σηρ ανσαγψνιςσικϋσησαρ σηρ 

ετπψπαωκήρ σοτπιςσικήρ βιομηφανίαρ. 

 

  

Ατσϋ σο ςτνέδπιο τχηλοό επιπέδοτ 

διοπγανύνεσαι απϋ σην Ετπψπαωκή 

Επισποπή και εςσιάζει σο ενδιαυέπον σοτ 

ςε δόο θέμασα πποσεπαιϋσησαρ: βελσίψςη 

σοτ επιφειπημασικοό πεπιβάλλονσορ για σην 

πποςέλκτςη πεπιςςϋσεπψν επενδόςεψν και 

καλόσεπη φπήςη σψν ενψςιακύν πϋπψν για 

σην ενίςφτςη σηρ ανσαγψνιςσικϋσησαρ σοτ 

σοτπιςσικοό σομέα, καθύρ και η 

εταιςθησοποίηςη για σιρ ανάγκερ σψν 

επενδόςεψν για σην ενίςφτςη δεξιοσήσψν 

και κινησικϋσησαρ σοτ πποςψπικοό. 

Πληπουοπίερ: 

http://www.cvent.com/events/high-level-

conference-attracting-investment-in-

tourism-/event-summary-

94f06d4050bf4c5ba47af5b4b4a922e4.aspx?c

pc=XRN8R3K446V 

Attracting Investment in Tourism 

(Brussels, 5 April) 

This event will focus on financing, upgrading 

skills and improving the business 

environment to strengthen the 

competitiveness of the EU tourism industry. 

 

This High Level Conference is being organised 

by the European Commission with a special 

focus on two priority subjects for EU tourism: 

improving the business environment to attract 

more investment and to better use EU funds 

to boost the competitiveness of the sector 

and raising awareness about the investment 

needs to boost skills and mobility of the 

tourism workforce. 

  

Information: 

http://www.cvent.com/events/high-level-

conference-attracting-investment-in-

tourism-/event-summary-

94f06d4050bf4c5ba47af5b4b4a922e4.aspx?c

pc=XRN8R3K446V 
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Έπετνα και Καινοσομία ςσιρ Πϋλειρ 

(Άμςσεπνσαμ, 13 Αππιλίοτ) 
 

Για σοτρ επαγγελμασίερ και σοτρ επετνησέρ 

τπάπφοτν πολλαπλέρ επιλογέρ για ση 

ςτμμεσοφή σοτρ ςε επετνησικά έπγα για σην 

αςσική ανάπστξη. Παπάδειγμα ατσύν σψν 

έπγψν είναι η Κοινή Ππογπαμμασική 

Ππψσοβοτλία Αςσική Ετπύπη (JPI Urban 

Europe). Ποια είναι η πποςσιθέμενη αξία 

σηρ  ςτγκένσπψςηρ γνύςηρ για σιρ αςσικέρ 

πεπιοφέρ; Και ποιορ είναι ο καλόσεπορ 

σπϋπορ για σην απϋκσηςη ατσήρ σηρ αξίαρ; 

 

 

 

Η εν θέμασι εκδήλψςη ςσο Άμςσεπνσαμ θα 

δύςει σην ετκαιπία ςε ςσελέφη σψν δήμψν, 

επετνησέρ και άλλοτρ ενδιαυεπϋμενοτρ 

υοπείρ να ςτμμεσάςφοτν απϋ κοινοό ςε 

δπάςη σηρ Ολλανδικήρ Πποεδπίαρ σοτ 

τμβοτλίοτ σηρ ΕΕ. Ομιλησέρ απϋ 

ετπψπαωκά αςσικά κένσπα θα 

παποτςιάςοτν σιρ εμπειπίερ σοτρ. ε 

απκεσά παπάλληλα επγαςσήπια θα γίνει 

ανσαλλαγή εμπειπιύν, καλύν ππακσικύν 

και σεφνογνψςίαρ. 

Πληπουοπίερ: 

http://urbaneurope.verdus.nl/registration-

ruri  

Routes to Urban Research and 

Innovation 

 (Amsterdam, 13 April) 

 

For urban professionals and researchers there 

are multiple options to participate in 

European research projects on urban 

development. An example of this is the 

projects of the Joint Programming Initiative 

Urban Europe (JPI Urban Europe). What is the 

added value of European knowledge 

development on urban areas? And what is the 

best way to participate to gain this value? 

 

  

 

 

The RURI-event in Amsterdam will allow 

municipal managers, policy makers, 

researchers and other stakeholders to come 

together as part of one of the events for the 

Dutch presidency of the EU. The event will 

take place at Pakhuis de Zwijger in 

Amsterdam.  Several speakers from European 

urban areas will tell about their experiences. 

In several parallel workshops knowledge, best 

practices and experiences will be shared and 

the focus will lie on the ‗know-how‘ of 

European knowledge development. 

Information: 

http://urbaneurope.verdus.nl/registration-

ruri 
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όνοδορ σοτ τμβοτλίοτ σψν 

Ετπψπαωκύν Δήμψν και 

Πεπιυεπειύν 2016 

(Λετκψςία, 20-22 Αππιλίοτ) 

 

H όνοδορ σοτ τμβοτλίοτ σψν Ετπψπαωκύν 

Δήμψν και Πεπιυεπειύν διοπγανύνεσαι ςε 

ςτνεπγαςία με σην Ένψςη σψν Κτππιακύν 

Δήμψν.  

 

 

 

Πέπαν σηρ Ολομέλειαρ, θα διοπγανψθοόν 

30 ςτνεδπίερ, καλόπσονσαρ σιρ εξήρ 7 

θεμασικέρ: 

 Διακτβέπνηςη και Ηγεςία. 

 Οικονομία και Φπημασοπιςσψσικϋ 

όςσημα. 

 Επιφειπήςειρ, Σεφνολογία και 

Καινοσομία. 

 Κοινψνία και Πολισιςμϋρ. 

 Πεπιβάλλον, Κλίμα και Ενέπγεια. 

 τνεπγαςία και Εσαιπικέρ φέςειρ. 

 Ενψςιακή Ολοκλήπψςη. 

Παπάλληλα με ση όνοδο θα διοπγανψθεί 

επγαςσήπιο με ανσικείμενο σην απήφηςη 

σψν σεφνολογιύν SMART ςσοτρ δημοσικοόρ 

πποϊπολογιςμοόρ. 

 

Πληπουοπίερ: 

http://www.cemr2016.eu/ 

CEMR Congress 2016 

 (Nicosia, 20-22 April) 
 

 

The CEMR Congress is organised by CEMR and 

the Municipality of Nicosia, with the support 

of the Union of Cyprus Municipalities.   In 

addition to the opening and the closing 

plenaries, 30 sessions will be organised, in a 

variety of formats, and in each of the 7 major 

themes of the Congress: 

 Governance & Leadership. 

 Economy & Finance. 

 Business, Technology & Innovation 

 Society & Culture 

 Environment, Climate & Energy 

 Cooperation & Partnerships 

 EU Integration 

 

 
 

Alongside the Congress meeting, the Uraía 

Platform will be organising a workshop on the 

impact of SMART technologies in the 

municipal budget. Tax recovery and energy 

savings for better public services. The 

workshop is organised by UN-Habitat and 

FMDV in collaboration with CEMR, Citynet and 

the UCLG Committee on Digital Cities.  

 

Information: 

http://www.cemr2016.eu/ 
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1ο Υϋποτμ για σην Ενψςιακή 

σπασηγική για σην Πεπιυέπεια σηρ 

Αδπιασικήρ και σοτ Ιονίοτ  

(Νσοτμππϋβνικ, 12-13 Μαΐοτ) 

 

Σο ππύσο υϋποτμ για σην ενψςιακή 

ςσπασηγική για σην Πεπιυέπεια Αδπιασικήρ 

και Ιονίοτ (EUSAIR) διοπγανύνεσαι απϋ σην 

Ετπψπαωκή Επισποπή ςε ςτνεπγαςία με σην 

κτβέπνηςη σηρ Κποασίαρ. Η εν θέμασι 

εκδήλψςη θα αξιοποιήςει σην ππϋοδο ποτ 

έφει ςημειψθεί ςση μακποπεπιυεπειακή 

ςσπασηγική απϋ σον Οκσύβπιο 2014 ϋσαν 

εγκπίθηκε απϋ σο Ετπψπαωκϋ τμβοόλιο. 

 

 
 

Σην επαόπιον σηρ επίςημηρ έναπξήρ σηρ, 

απουαςίςσηκαν οι δομέρ διακτβέπνηςηρ 

και διοίκηςηρ. Εκππϋςψποι απϋ σιρ οκσύ 

ςτμμεσέφοτςερ φύπερ διαθέσοτν πλέον μια 

ςσαθεπή πλασυϋπμα για να ςτνανσύνσαι 

και να πποςδιοπίζοτν σιρ πποσεπαιϋσησέρ 

σοτρ ςσο πλαίςιο σψν σεςςάπψν θεμασικύν 

πτλύνψν σηρ ςσπασηγικήρ: 1) Γαλάζια 

Ανάπστξη, 2) τνδέονσαρ σην Πεπιυέπεια, 

3) Πεπιβαλλονσική Ποιϋσησα, 4) Αειυϋπορ 

σοτπιςμϋρ. Η εκδήλψςη παπέφει μεγάλερ 

δτνασϋσησερ δικσόψςηρ και αποσελεί μια 

ετκαιπία για να πποςεγγίςει ένα μεγάλο 

εόπορ ενδιαυεπϋμενψν υοπέψν σηρ 

Μακποπεπιυέπειαρ, ςτμπεπιλαμβανομένψν 

σψν εθνικύν, πεπιυεπειακύν και σοπικύν 

απφύν, σηρ επιφειπημασικήρ και 

ακαδημαωκήρ κοινϋσησαρ και σηρ κοινψνίαρ 

πολισύν. 

Πληπουοπίερ: 

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

rences/adriatic-ionian/2016# 

1st Forum of the EU Strategy for the 

Adriatic and Ionian Region (EUSAIR) 

 (Dubrovnik, 12-13 May) 
 

 

The 1st Forum of the EU Strategy for the 

Adriatic and Ionian Region (EUSAIR), jointly 

organised by the European Commission and 

the Government of Croatia, will take place in 

Dubrovnik on 12-13 May 2016. This event 

will take stock of the progress of the Strategy 

since its endorsement by the European 

Council in October 2014, and will contribute 

to define the way ahead. Following the Launch 

Conference, in Brussels, on November 2014, 

the governance and management structures 

of the Strategy have been put in place. 

 
 

Representatives of the eight participating 

countries have now a stable platform where 

they gather together to define the priorities 

for their joint work in the four thematic pillars 

of the Strategy: 1) Blue Growth; 2) Connecting 

the Region; 3) Environmental Quality; 4) 

Sustainable tourism. The event provides 

ample possibilities for networking, and 

represents a great opportunity to reach out to 

a wide range of stakeholders from the Region, 

including national, regional and local 

administrations, the business sector, the 

academia and the civil society at large. 

Information: 

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

rences/adriatic-ionian/2016# 
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3ο τνέδπιο για ση Βιύςιμη Αςσική 

Κινησικϋσησα 

(Βϋλορ, 26-27 Μαΐοτ) 

 

Σο Επγαςσήπιο Κτκλουοπίαρ, Μεσαυοπύν 

και Διαφείπιςηρ Ευοδιαςσικήρ Αλτςίδαρ 

(TTLog), σοτ Σμήμασορ Πολισικύν 

Μηφανικύν σοτ Πανεπιςσημίοτ Θεςςαλίαρ, 

με σην τποςσήπιξη σοτ World Academy of 

Science, Engineering and Technology – 

WASET, διοπγανύνει σο 3ο τνέδπιο 

Βιύςιμηρ Αςσικήρ Κινησικϋσησαρ (3rd 

Conference on Sustainable Urban Mobility – 

3rd CSUM).  

Ο κόπιορ θεμασικϋρ άξοναρ σοτ τνεδπίοτ 

είναι ―Ανθπψποκενσπική πποςέγγιςη ςσο 

ςφεδιαςμϋ αςσικήρ κινησικϋσησαρ‖ και 

βαςικϋρ ςκοπϋρ η διάφτςη σηρ γνύςηρ και 

η ανσαλλαγή καλύν ππακσικύν μεσαξό σψν 

μελύν σηρ επετνησικήρ και επαγγελμασικήρ 

κοινϋσησαρ ςσον σομέα σψν αςσικύν 

μεσαυοπύν. σο πλαίςιο σοτ τνεδπίοτ 

αναμένεσαι να υιλοξενηθοόν πάνψ απϋ 

200 ςόνεδποι ποτ πποέπφονσαι απϋ σο 

δημϋςιο σομέα, υοπείρ σοπικήρ 

ατσοδιοίκηςηρ και ιδιψσικέρ εσαιπείερ απϋ 

σον οικονομικϋ, διοικησικϋ, επαγγελμασικϋ, 

βιοσεφνικϋ, βιομηφανικϋ και επετνησικϋ – 

πανεπιςσημιακϋ φύπο. 

Πληπουοπίερ: 

http://csum.civ.uth.gr/ 

3rd Conference on Sustainable Urban 

Mobility  

 (Volos, 26-27 May) 
 

 

The University of Thessaly, Department of 

Civil Engineering, Traffic, Transportation and 

Logistics Laboratory – TTLog, with the 

support of the World Academy of Science, 

Engineering and Technology – WASET, is 

organizing the 3rd Conference on Sustainable 

Urban Mobility – 3rd CSUM in Volos, 

Greece. The theme of this year‘s Conference 

is: ―Anthropocentric approach in urban 

mobility planning‖. 

 

The main aim of the CSUM is the 

dissemination of knowledge and the 

exchange of good practices among 

researchers and practitioners in the domain of 

urban transportation. 

 

Information: 

http://csum.civ.uth.gr/ 
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Υϋποτμ σηρ Επισποπήρ σψν 

Πεπιυεπειύν για σην Αςσική Ασζένσα 

(Άμςσεπνσαμ, 30 Μαΐοτ) 

 

Η νέα ενψςιακή Αςσική Ασζένσα αναμένεσαι 

να βελσιύςει σην ποιϋσησα ζψήρ ςσα 

αςσικά κένσπα αλλά και σηρ ενψςιακήρ 

διακτβέπνηςηρ. Επίςηρ αυοπά νέερ 

μεθϋδοτρ επγαςίαρ. Είναι καιπϋρ επομένψρ 

για μια πεπιςςϋσεπο ολοκληπψμένη 

πποςέγγιςη για ση διαδικαςία φάπαξηρ σηρ 

ενψςιακήρ πολισικήρ και σην εμπλοκή σψν 

πϋλεψν και σψν πεπιυεπειύν ςε ατσήν. ε 

ατσϋ σο πλαίςιο, η Ασζένσα θα παπέφει ένα 

επιφειπηςιακϋ πλαίςιο και αποσελεςμασικά 

επγαλεία για ση βελσίψςη σηρ αςσικήρ 

διάςσαςηρ σηρ ετπψπαωκήρ διαδικαςίαρ 

λήχηρ σψν απουάςεψν. 

 

Παπάλληλα, η Ασζένσα πεπιλαμβάνει 

ετκαιπίερ για ανσαλλαγή σεφνογνψςίαρ και 

καλύν ππακσικύν, έπετναρ και 

ςτνεπγαςιύν. ε ατσϋ σο πλαίςιο, η 

Επισποπή σψν Πεπιυεπειύν διοπγανύνει 

υϋποτμ για σην Αςσική Ασζένσα σηρ ΕΕ, σο 

οποίο θα ςτμπέςει φπονικά και με σην 

άστπη ςόνοδο σψν Τποτπγύν για σα αςσικά 

θέμασα ϋποτ πποςδοκάσαι η τιοθέσηςη σοτ 

τμυύνοτ σοτ Άμςσεπνσαμ για σην 

Ασζένσα. 

Πληπουοπίερ: 

https://vng.azavista.com/event_website_page

s/view/home/56b0be8a-67a0-4bfb-bcdc-

0120ac110006/b6601d88dd# 

CoR Forum on the EU-Urban Agenda 

 (Amsterdam, 30 May) 
 

 

The new EU Urban Agenda should improve the 

quality of life in urban areas but also the EU 

governance. It is about new working 

methods.  It is time for a more integrated 

approach to EU policy making and legislation 

that affect towns, cities and urban areas, in 

order to eliminate existing overlaps and 

inconsistencies, and to involve towns and 

cities and local and regional authorities more 

closely in the preparation of that policy. In 

this light, the EU Urban Agenda is intended to 

provide an operational framework and 

effective instruments to horizontally improve 

the urban dimension in European 

policymaking. This includes better policies, 

territorial impact assessment, more tailor 

made and place sensitive EU-funds. It also 

includes opportunities to exchange 

knowledge and best practices, research and 

cooperation. Against this background, the 

European Committee of the Regions is 

organising a Forum on the EU Urban 

Agenda in the Westergasfabriek in 

Amsterdam. The Forum on the EU Urban 

Agenda will bring together representatives of 

local and regional authorities, EU institutions, 

Member States and relevant stakeholders. 

They will discuss the concrete steps that are 

needed to implement the EU Urban 

Agendaand to improve the urban dimension 

in EU policy making. The Forum will be held 

back to back to the informal meeting of 

Ministers responsible for urban matters, 

where the envisaged "Pact of Amsterdam" on 

the EU Urban Agenda is expected to be 

adopted 

 

Information: 

https://vng.azavista.com/event_website_page

s/view/home/56b0be8a-67a0-4bfb-bcdc-

0120ac110006/b6601d88dd#
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Ετπψπαωκά Θέμασα 

European Affairs 

 

Επενδτσικϋ φέδιο για σην Ετπύπη 

 

Σο Ετπψπαωκϋ Σαμείο σπασηγικύν 

Επενδόςεψν (ΕΣΕ)–η καπδιά σοτ Επενδτ-

σικοό φεδίοτ για σην Ετπύπη - και σα 

Ετπψπαωκά Διαπθπψσικά και Επενδτσικά 

Σαμεία (ΕΔΕΣ) παίζοτν ςημανσικϋ πϋλο ςση 

δημιοτπγία ανάπστξηρ και θέςεψν 

επγαςίαρ. 

 

Σα δόο ατσά μέςα έφοτν ςφεδιαςσεί με 

διαυοπεσικϋ σπϋπο αλλά ςτμπληπψμασικά 

ϋςον αυοπά σο ςκεπσικϋ, σο ςφεδιαςμϋ 

σοτρ και σο νομοθεσικϋ πλαίςιο. Ωρ εκ 

σοόσοτ, αλληλοενιςφόονσαι. Η Επισποπή 

μέςψ ςφεσικοό υτλλαδίοτ παπέφει μια 

επιςκϋπηςη σψν πιθανύν ςτνδταςμύν σοτ 

ΕΣΕ και σψν ΕΔΕΣ είσε ςε επίπεδο έπγοτ 

είσε μέςψ ενϋρ φπημασοοικονομικοό μέςοτ, 

ϋπψρ μια επενδτσική πλασυϋπμα. 

Πληπουοπίερ: 

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

thefunds/fin_inst/pdf/efsi_esif_compl_en.pdf 

 

Investment Plan for Europe 

 

The Juncker Commission‘s top priority is to 

get Europe growing again and to increase the 

number of jobs without creating new debt. 

The European Fund for Strategic 

Investments (EFSI) – the heart of the 

Investment Plan for Europe - and European 

Structural and Investment Funds (ESI Funds) 

both play a crucial role in creating jobs and 

growth. A brochure published today is 

designed to help local authorities and project 

promoters make full use of the opportunities 

of combining the EFSI and ESI Funds. 

 

 
 

These two instruments have been designed in 

a different but complementary way in terms of 

rationale, design, and legislative framework. 

They reinforce each other.  The brochure 

provides an overview of the possible 

combinations of EFSI and ESI Funds, either at 

project level or through a financial instrument 

such as an investment platform. It will be 

enriched with the experience drawn from 

concrete cases and feedback received from 

stakeholders. 

 

Information: 

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

thefunds/fin_inst/pdf/efsi_esif_compl_en.pdf 
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«Ποιϋσησα ζψήρ  

ςσιρ ετπψπαωκέρ πϋλειρ»  

 

Η Ετπψπαωκή Επισποπή έδψςε ςήμεπα ςση 

δημοςιϋσησα σα αποσελέςμασα σηρ 

πέμπσηρ έπετναρ σοτ Έκσακσοτ 

Ετπψβαπϋμεσποτ ςφεσικά με σον «Σπϋπο 

ανσίληχηρ σηρ ποιϋσησαρ ζψήρ ςσιρ 

ετπψπαωκέρ πϋλειρ». Η έπετνα διεξήφθη ςε 

ςτνολικά 79 ετπψπαωκέρ πϋλειρ ϋλψν σψν 

κπασύν μελύν σηρ ΕΕ καθύρ επίςηρ ςσην 

Ελβεσία, σην Ιςλανδία, ση Νοπβηγία και σην 

Σοτπκία. Πεπιςςϋσεπα απϋ 40 000 άσομα 

πψσήθηκαν για ςειπά αςσικύν ζησημάσψν. 

ε ςτνδταςμϋ με σα κόπια ετπήμασα, η 

έπετνα κασαδεικνόει ϋσι οι Ετπψπαίοι 

είναι, γενικύρ, πολό ετφαπιςσημένοι απϋ 

σιρ πϋλειρ ϋποτ ζοτν: ςε ϋλερ, εκσϋρ απϋ 6 

πϋλειρ, σοτλάφιςσον σο 80 % σψν 

επψσηθένσψν δηλύνοτν ετφαπιςσημένοι 

ποτ ζοτν ςσην πϋλη σοτρ. 

 

 

Κάποια ετπήμασα δείφνοτν θεσική σάςη ςε 

ςόγκπιςη με σα πποηγοόμενα έση: για 

παπάδειγμα, ςση Βοτδαπέςση και σην 

Κπακοβία ςημειύθηκε αόξηςη κασά 20 % 

εκείνψν ποτ έφοτν θεσική άποχη για σιρ 

δημϋςιερ μεσαυοπέρ ςσιρ πϋλειρ σοτρ, ςε 

ςόγκπιςη με σο 2012. Οι τπηπεςίερ τγείαρ, 

η ανεπγία και η εκπαίδετςη είναι σα σπία 

ςημανσικϋσεπα ζησήμασα για σοτρ πολίσερ. 

Πληπουοπίερ: 

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

oom/news/2016/01/29-01-2016-quality-

of-life-in-european-cities-survey-sheds-

light-on-people-s-satisfaction-of-their-city 

―Quality of Life in European Cities‖ 

Survey sheds light on people's 

satisfaction of their city 

 

The European Commission has today released 

the results of the fifth Flash Eurobarometer 

survey on the ―Perception of Quality of Life in 

European Cities‖. The survey was conducted 

in a total of 79 European cities of all EU 

Member States as well as Iceland, Norway, 

Switzerland and Turkey. More than 40,000 

people were interviewed on a range of urban 

issues.   

 
Among its main findings, the survey shows 

that overall Europeans are very satisfied with 

regard to the cities where they live: in all 

except 6 cities, at least 80% of respondents 

say they are satisfied to live in their city. Some 

findings show a positive trend compared to 

previous years: for example, in Budapest and 

Cracow, there has been an increase of 20% of 

those who have a positive perception of 

public transport in their cities, compared to 

2012. The survey also reveals what areas 

deserve particular attention as a majority of 

people consider that health services, 

unemployment and education are the three 

most important issues for their city. 

Information:  

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

oom/news/2016/01/29-01-2016-quality-

of-life-in-european-cities-survey-sheds-

light-on-people-s-satisfaction-of-their-city 
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Νέορ πεπιυεπειακϋρ δείκσηρ 

κοινψνικήρ πποϋδοτ 
 

Σο πποςφέδιο σοτ πεπιυεπειακοό δείκση 

κοινψνικήρ πποϋδοτ, ποτ δημοςιοποιείσαι 

ςήμεπα για δημϋςιο ςφολιαςμϋ, έφει ψρ 

ςσϋφο να μεσπήςει σην κοινψνική ππϋοδο 

σψν 272 ετπψπαωκύν πεπιυεπειύν 

λεισοτπγύνσαρ ςτμπληπψμασικά ππορ σα 

παπαδοςιακά μέσπα σηρ οικονομικήρ 

πποϋδοτ. Ο δείκσηρ βαθμολογεί σιρ 

απϋλτσερ επιδϋςειρ ςε κλίμακα 0-100 για 

καθέναν απϋ σοτρ 50 δείκσερ ποτ 

πεπιλαμβάνονσαι για ση μέσπηςη σψν 

ςτνιςσψςύν σοτ δείκση. Παποτςιάζει 

επίςηρ σα πλεονεκσήμασα και σιρ 

αδτναμίερ ϋςον αυοπά σιρ πεπιυέπειερ 

παπϋμοιψν οικονομικύν επιδϋςεψν.   

 

 

τνολικά, οι δύδεκα θεμασικέρ ςτνιςσύςερ 

σοτ δείκση παποτςιάζοτν ςημανσικέρ 

διακτμάνςειρ ενσϋρ και μεσαξό σψν κπασύν 

μελύν σηρ ΕΕ ςε θέμασα, μεσαξό άλλψν, 

ϋπψρ η ππϋςβαςη ςσην τγειονομική 

πεπίθαλχη, η ποιϋσησα και η οικονομική 

πποςισϋσησα σηρ ςσέγαςηρ, η πποςψπική 

αςυάλεια, η ππϋςβαςη ςσην σπισοβάθμια 

εκπαίδετςη και η πόπανςη σοτ 

πεπιβάλλονσορ. Μέςψ σηρ μέσπηςηρ σηρ 

κοινψνικήρ πποϋδοτ μποποόν να 

ενημεπύνονσαι οι αναπστξιακέρ 

ςσπασηγικέρ σψν πεπιυεπειύν σηρ ΕΕ.  

Πληπουοπίερ: 

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

mation/maps/social_progress 

European Social Progress Index 

 

The draft version of the regional Social 

Progress Index, released today for public 

comment, aims to measure the 

social progress for 272 European regions as a 

complement to traditional measures of 

economic progress. The index scores absolute 

performance on a 0-100 scale for each of the 

50 indicators included to measure the Index 

components. It also presents strengths and 

weaknesses relative to regions of similar 

economic performance. All twelve thematic 

components in the index show significant 

variations within and between EU Member 

States on topics including, among others, 

access to health care, quality and affordability 

of housing, personal safety, access to higher 

education, and environmental 

pollution. 

 

Σhe index is the result of cooperation among 

the Directorate-General for Regional and 

Urban Policy of the European Commission, 

the Social Progress Imperative and Orkestra—

Basque Institute of Competitiveness. It follows 

the overall framework of the global Social 

Progress Index, customised for the EU using 

indicators primarily drawn from Eurostat 

data. Measuring social progress can inform the 

development strategies of EU regions. 

Information: 

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

mation/maps/social_progress 
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Νηςιά: Ανάληχη δπάςεψν απϋ σην 

Ετπψπαωκή Επισποπή 

 

Οι ετπψβοτλετσέρ ζησοόν απϋ σην 

Ετπψπαωκή Επισποπή, με χήυιςμα ποτ 

τιοθέσηςαν ππϋςυασα, να λάβει 

ςτγκεκπιμένα μέσπα για σην ανσιμεσύπιςη 

σψν μϋνιμψν μειονεκσημάσψν ποτ 

ανσιμεσψπίζοτν σα ετπψπαωκά νηςιά. Σο 

κείμενο επιςημαίνει επίςηρ σιρ μοναδικέρ 

δτςκολίερ ποτ ανσιμεσψπίζοτν λϋγψ σψν 

ατξημένψν μεσαναςσετσικύν πούν οι 

νϋσιερ νηςιψσικέρ πεπιοφέρ σηρ Ετπύπηρ 

και ζησά ςτνέφιςη σψν ειδικύν 

υοπολογικύν πτθμίςεψν για σα νηςιά, 

"ιδίψρ σψν κπασύν ποτ τπάγονσαι ςε 

ππογπάμμασα οικονομικήρ πποςαπμογήρ". 

 

Οι ετπψβοτλετσέρ απαπιθμοόν ςσο 

χήυιςμά σοτρ σιρ ενέπγειερ ςσιρ οποίερ 

φπειάζεσαι να πποβεί η Επισποπή για να 

ανσιμεσψπίςει ση μοναδική και ετάλψση 

κασάςσαςη σψν νηςιψσικύν πεπιοφύν σηρ 

ΕΕ.  

Πληπουοπίερ: 

http://www.europarl.europa.eu/news/en/new

s-room/20160129IPR11941/EU-islands-call-

for-action-to-overcome-permanent-

handicaps 

 

EU islands: call for action to overcome 

permanent handicaps 

 

MEPs urge the European Commission to take 

concrete steps to address the permanent 

handicaps that EU islands face and make full 

use of their potential, in a resolution voted on 

Thursday. The text also stresses the unique 

difficulties that southern insular regions face 

due to the increased migration flows and asks 

that special tax regimes should continue. 

MEPs list the actions that they want the 

Commission to take to address the unique 

and vulnerable situation of EU islands. 

 

  
The resolution calls on the Commission to: 

set up "a homogenous group made up of all 

island territories", based on EU Treaty Article 

174, which recognises the permanent 

handicaps of insular regions; take account of 

other statistical indicators, besides GDP, 

which will reflect the economic and social 

vulnerability of these regions; launch an in-

depth study/analysis in the extra costs 

incurred as a result of being an island (e.g. 

transport system, energy supply and access to 

markets); establish an ―EU Strategic 

Framework for Islands‖ which would link up 

instruments that could have a major territorial 

impact, and submit a communication on an 

―Agenda for EU Islands‖ and subsequently a 

White Paper to monitor the development of 

islands. 

Information: 

http://www.europarl.europa.eu/news/en/new

s-room/20160129IPR11941/EU-islands-call-

for-action-to-overcome-permanent-

handicaps 
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Ποιερ είναι οι Πποκλήςειρ για σα 

Αςσικά Κένσπα ςόμυψνα με ςσελέφη 

Ετπψπαωκύν Δήμψν; 

 

σιρ 4 και 5 Υεβποταπίοτ σ.ε. εκππϋςψποι 

απϋ 80 ετπψπαωκέρ πϋλειρ ανσάλλαξαν 

απϋχειρ και σεφνογνψςία ςε διήμεπο 

ςτνέδπιο ποτ ππαγμασοποιήθηκε ςσο 

Άμςσεπνσαμ με βαςικϋ ανσικείμενο 

ςτζήσηςηρ ση ςτμμεσοφή σψν πολισύν ςσιρ 

σοπικέρ τποθέςειρ. όμυψνα με σοτρ 

εκπποςύποτρ σψν σοπικύν απφύν, ατσέρ 

είναι οι βαςικέρ πποκλήςειρ σψν 

ςόγφπονψν πϋλεψν: 

(α) Ππϋςυτγερ 

ση Βιέννη η άυιξη πποςυόγψν άνοιξε ση 

ςτζήσηςη για σην αξιοποίηςη κενύν και 

εγκασαλελειμμένψν κσιπίψν. 

 

 (β) Έλλειχη δημοςίοτ φύποτ 

H έλλειχη δημοςίοτ φύποτ έφει οδηγήςει σο 

Βίλνιοτρ, ση Βαπςοβία και σο Ελςίνκι να 

ςφεδιάςοτν ςφεσικέρ ππψσοβοτλίερ. 

(γ) Πποςψπινή φπήςη κενύν κσιπίψν 

Η Ρίγα ςσπέυεσαι ςσο μονσέλο σηρ 

πποςψπινήρ φπήςηρ κενύν κσιπίψν με σο 

ςφέδιϋ σηρ Free Riga. 

(δ)Έλλειχη επικοινψνίαρ 

Εκππϋςψποι απϋ Βοτδαπέςση, Βεπολίνο, 

Μππασιςλάβα και Οτσπέφση επεςήμαναν ση 

ςημαςία σψν διαδικστακύν επγαλείψν και 

σψν αςσικύν πάπκψν για να υέποτν σοτρ 

υοπείρ τλοποίηςηρ δπάςεψν ςε επαυή. 

Πληπουοπίερ: 

https://citiesintransition.eu/cityreport/what-

are-the-urban-challenges-of-european-city-

makers 

What are the Urban Challenges of 

European City Makers? 

 

 

On the 4th and 5th of February City Makers 

from across 80 European cities exchanged 

know-how and experiences during a two-day 

conference at Pakhuis de Zwijger on urban 

challenges and bottom-up solutions. The 

focus of the two-day conference: citizens‘ 

actions.  City representatives from every city 

were given one minute to introduce 

themselves and present the biggest urban 

challenge in their city.  

 

(a) The Refugees 

Many challenges were related to refugees. The 

arrival of the refugees has opened a whole 

new debate on vacant buildings in Vienna.‖ 

(b) Lack of Public space 

Another frequently occurring urban challenge 

is the lack of public space.  One of the tasks 

of Warsaw, Vilnius and Helsinki is to develop 

public spaces.   

(c) Temporary Use of Vacant buildings 

Vacant buildings in the city are also a 

recurring urban challenge during the 

presentations of the City Makers.  Because of 

this, Riga decided to work with temporary 

use as a model. Instead of leaving houses and 

spaces unused, the initiative ‗Free Riga‘ sets 

out to match unused spaces with potential 

users from around the city.  

(d) Disconnections 

Representatives from Budapest, Berlin, 

Bratislava and Utrecht stressed the 

importance of online platforms and 

mentioned urban community gardens as a 

solution to bring citizens together in the city 

 

Information: 

https://citiesintransition.eu/cityreport/what-

are-the-urban-challenges-of-european-city-

makers 
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Η Νοπβηγία θα δαπανήςει ςφεδϋν 1 

δις. δολάπια για νέοτρ 

ποδηλασοδπϋμοτρ 

 

Η Νοπβηγία μϋλιρ ανακοίνψςε ένα νέο 

επγαλείο ςσον αγύνα σηρ κασά σψν 

εκπομπύν πόπψν: ένα νέο δίκστο 

ποδηλασοδπϋμψν. Ωρ μέπορ ενϋρ ςφεδίοτ 

ποτ ππϋςυασα ανακοινύθηκε, η φύπα θα 

δαπανήςει ένα σεπάςσιο ποςϋ 8 δις. 

νοπβηγικέρ κοπύνερ (923 εκασ. $) για ση 

δημιοτπγία 10 μεγάλψν, διπλήρ 

κασεόθτνςηρ, ποδηλασοδπϋμψν ποτ θα 

διαςφίζοτν σιρ εννέα μεγαλόσεπερ πϋλειρ 

σηρ Νοπβηγίαρ, επισπέπονσαρ ςσοτρ 

ποδηλάσερ μεγάλψν αποςσάςεψν να 

σαξιδεόοτν με σαφόσησα και αςυάλεια κάσι 

ποτ ήσαν μέφπι ςήμεπα αδόνασο.  

 

Ένα βαςικϋ ςσοιφείο σοτ ςφεδίοτ είναι να 

μειύςει σιρ εκπομπέρ ασμοςυαιπικύν 

πόπψν κασά σο ήμιςτ, αν και σο ςόςσημα 

σψν ποδηλασοδπϋμψν εξακολοτθεί να 

ανσιμεσψπίζει ανσιςσάςειρ. Δεν είναι μϋνο 

ϋσι σο ποδήλασο ςση Νοπβηγία είναι 

ςφεσικά ςπάνιο για σα κανδιναβικά 

ππϋστπα, αλλά και ϋσι οι ποδηλασοδπϋμοι  

θα κασαςκεταςσοόν ςε μια οπεινή φύπα 

ποτ έφει κπόο και ςκοσάδι για μεγάλο μέπορ 

σοτ έσοτρ. Οι νέοι ποδηλασϋδπομοι θα 

ςτνδέςοτν σιρ πϋλειρ με σα εξψσεπικά 

πποάςσια, επεκσείνονσαρ σο δίκστο 

ποδηλασοδπϋμψν έξψ απϋ σα αςσικά 

κένσπα ππορ σην όπαιθπο. 

Πληπουοπίερ: 

http://www.citylab.com/cityfixer/2016/03/n

orway-bike-highways-billion-

dollars/472059/ 

 

Norway Will Spend Almost $1 Billion 

on New Bike Highways 

 

 

Norway has just announced a new tool in its 

fight against transit emissions: a new network 

of bike highways. As part of a plan recently 

announced, the country will spend a massive 

8 billion Norwegian Kroner ($923 million) 

creating 10 broad, two-lane, cross-country 

bike tracks in and near Norway‘s nine largest 

cities, allowing longer-distance cyclists to 

travel with a speed and safety hitherto 

impossible. A key component of plans to 

slash Norway‘s transit emissions by half, the 

bike highway scheme still faces some 

resistance. Not only is cycling in Norway 

relatively uncommon by Scandinavian 

standards, but the new highways will be 

constructed in a mountainous country that is 

cold and dark for much of the year. 

 

 

 

What the new paths will do is create bike 

commuter links between inner cities and 

outer suburbs, extending the protected cycle 

network out from urban cores through the 

commuter belt and into the countryside 

beyond. 

Information: 

http://www.citylab.com/cityfixer/2016/03/n

orway-bike-highways-billion-

dollars/472059/ 
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Ξήλψμα σψν υψσεινύν 

ςημασοδοσύν για ση βελσίψςη σηρ 

οδικήρ αςυάλειαρ 

 

Σο Ινςσισοόσο Οικονομικύν Τποθέςεψν (ΙΕΑ) 

σοτ Ηνψμένοτ Βαςιλείοτ ιςφτπίζεσαι ϋσι η 

αόξηςη σψν κανονιςμύν σοτ κύδικα οδικήρ 

κτκλουοπίαρ βλάπσει ση βπεσανική 

οικονομία και έφει απνησικέρ επιπσύςειρ 

ςσην οδική αςυάλεια και σο πεπιβάλλον. ε 

μια νέα έκθεςη, σο IEA αναυέπει ϋσι ο 

απιθμϋρ σψν υψσεινύν ςημασοδοσύν ςσην 

Αγγλία έφει ατξηθεί κασά 25 σοιρ εκασϋ 

απϋ σο 2000 και μια καθτςσέπηςη δόο 

λεπσά ςε κάθε σαξίδι με ατσοκίνησο 

ιςοδτναμεί με απύλεια πεπίποτ £16 δις. (€ 

20,69 δις.) κάθε φπϋνο, ποτ ιςοδτναμεί με 

ςφεδϋν σο 1 σοιρ εκασϋ σοτ ΑΕΠ σοτ 

Ηνψμένοτ Βαςιλείοτ. 

 

Ππϋκεισαι οτςιαςσικά για μια έκκληςη για 

πολισικέρ ποτ πποψθοόν σην εθελονσική 

ςτνεπγαςία μεσαξό σψν φπηςσύν σοτ 

οδικοό δικσόοτ, πποκειμένοτ να αυαιπεθοόν 

οι ςτμβασικέρ τποδομήρ κτκλουοπίαρ, 

ϋπψρ σα υανάπια και οι οδικέρ ςημάνςειρ. 

όμυψνα με σο ΙΕΑ, οι οδηγοί 

ςτμπεπιυέπονσαι με πεπιςςϋσεπη πποςοφή 

ππορ σοτρ άλλοτρ φπήςσερ σψν οδικύν 

δικσόψν ϋσαν οι κανονιςμοί αυαιπεθοόν, 

βελσιύνονσαρ σην αςυάλεια και 

επισπέπονσαρ σην κτκλουοπία να πέει πιο 

ομαλά.  

Πληπουοπίερ: 

http://www.iea.org.uk/in-the-media/press-

release/rip-out-80-of-traffic-lights-to-

boost-economy-road-safety 

Rip out traffic lights to improve safety 

– new report (UK) 

 

The UK‘s Institute of Economic Affairs claims 

that the increase in traffic regulations is 

damaging the British economy and is having a 

detrimental effect on road safety and the 

environment. In a new report, the IEA says 

that the number of traffic lights in England 

has increased by 25 per cent since 2000, 

while the number of speed humps have risen 

to 60 000 since their introduction in the early 

1980s.  

 

 

 

Just a two-minute delay to every car journey 

equates to a loss of approximately £16 bn 

(€20.69 bn) every year, equivalent to almost 1 

per cent of the UK's GDP, the IEA states. It is 

calling for policies that harness voluntary co-

operation among road-users, such as ‗shared 

space‘, which removes conventional traffic 

infrastructure, such as traffic lights, road 

markings and bollards. According to the IEA, 

drivers behave with more consideration to 

other road users when regulations are 

removed, improving safety and allowing 

traffic to flow more smoothly.  

Information: 

http://www.iea.org.uk/in-the-media/press-

release/rip-out-80-of-traffic-lights-to-

boost-economy-road-safety
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Ενεπγειακά αποδοσική ανακαίνιςη 

σψν κσιπίψν: Νέερ φπημασοδοσικέρ 

επγαλειοθήκερ  

Σπία νέα επγαλεία για ση φπημασοδϋσηςη 

πποσάςεψν για ενεπγειακά αποδοσικέρ 

ανακαινίςειρ κσιπίψν αναπσόφθηκαν ςσο 

πλαίςιο σοτ έπγοτ CITYnvest. Σο CITYnvest 

ςσοφεόει να βοηθήςει σιρ σοπικέρ απφέρ 

ενσοπίςοτν και να ευαπμϋςοτν σιρ πλέον 

κασάλληλερ λόςειρ φπημασοδϋσηςηρ για σην 

τλοποίηςη σψν έπγψν ενεπγειακήρ 

απϋδοςηρ ποτ έφοτν αναπστφθεί ςσο 

πλαίςιο σψν φεδίψν  Δπάςηρ για ση 

Βιύςιμη Ενέπγεια. Μια έκθεςη με σίσλο 

«Αόξηςη σψν ικανοσήσψν ςσιρ πϋλειρ για 

σην καινοσϋμο φπημασοδϋσηςη σηρ 

ενεπγειακήρ απϋδοςηρ" εξεσάζει σην 

καινοσϋμο φπημασοδϋσηςη και σα 

επιφειπηςιακά μονσέλα για ανακαινίςειρ 

μεγάληρ κλίμακαρ και εξηγεί σοτρ σπϋποτρ 

με σοτρ οποίοτρ θα μποποόςαν να 

φπηςιμοποιηθοόν απϋ σοτρ δήμοτρ για να 

ππαγμασοποιήςοτν επγαςίερ ανακαίνιςηρ 

σψν κσιπίψν. Σο έγγπαυο πποβλέπει 

επγαλεία, ϋπψρ ση όμβαςη Ενεπγειακήρ 

Απϋδοςηρ (EPC), ση φπημασοδϋσηςη απϋ 

σπίσοτρ (ΦΑΣ), σα ανακτκλοόμενα κευάλαια 

και σα ςτνεσαιπιςσικά μονσέλα. Η Μήσπα 

Απουάςεψν είναι ένα επγαλείο ατσο-

αξιολϋγηςηρ, η οποία ςτμπληπύνει σην 

έκθεςη. Πεπιέφει ένα ςόνολο επψσήςεψν 

βοηθύνσαρ κάποιον να επιλέξει σην πιο 

κασάλληλη φπημασοδϋσηςη και σο πλέον 

ππϋςυοπο επιφειπηςιακϋ ενεπγειακϋ 

μονσέλο. Σέλορ, "Έναρ οδηγϋρ για ση 

δημιοτπγία Τπηπεςία μίαρ σάςηρ (One 

Stop Shop) για σην ενεπγειακή ανακαίνιςη» 

αναυέπεσαι, ςση βήμα ππορ βήμα 

πποςέγγιςη, αξιοποιύνσαρ σην εμπειπία 

σηρ Λιέγηρ (Βέλγιο) και πποςδιοπίζει σιρ 

κόπιερ πποκλήςειρ και σοτρ παπάγονσερ 

επιστφίαρ.  

Energy-efficient renovation in 

buildings: New financing toolkits 

 

Three new toolkits on financing solutions for 

energy-efficient renovations in buildings have 

recently been developed by the CITYnvest 

project. CITYnvest materials aimed at helping 

local authorities identify and implement the 

most suitable financing solutions so that they 

can support the implementation of energy 

efficiency projects developed in the 

framework of their Sustainable Energy Action 

Plans. A report entitled ―Increasing capacities 

in cities for innovating financing in energy 

efficiency‖ reviews innovative financing and 

operational models for large-scale retrofits 

and explains instruments that could be used 

by municipalities to carry out renovation 

works in buildings. 

 

  
The document features instruments such as 

Energy Performance Contracting (EPC), Third 

Party Financing (TPF), revolving funds and 

cooperative models. 

The Recommendations Decision Matrix is a 

self-assessment tool which complements the 

report. It contains a set of questions helping 

one choose the most suitable financing and 

operational energy retrofitting model. 

Finally, ―A guide for the launch of a One Stop 

Shop on energy retrofitting‖ relates, using a 

step-by-step approach, the experience of the 

province of Liège (Belgium) and identifies 

main challenges and success factors. 

Information/Πληπουοπίερ: 

http://www.iea.org.uk/in-the-media/press-

release/rip-out-80-of-traffic-lights-to-

boost-economy-road-safety 
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Ετπψπαωκέρ πϋλειρ εμπλέκοτν 

‗έξτπνοτρ πολίσερ‘ ςε πιλοσικά 

έπγα σηρ χηυιακήρ σεφνολογίαρ 

 

Ανσλύνσαρ ενψςιακή φπημασοδϋσηςη €25 

εκασομμτπίψν, έξι μεγάλερ ετπψπαωκέρ 

πϋλειρ ςτνεπγάζονσαι με σο δίκστο 

EUROCITIES για να ςφεδιάςοτν και να 

ευαπμϋςοτν μια ςειπά νέψν πιλοσικύν 

ππογπαμμάσψν για να αποδείξοτν πϋςο οι 

καινοσϋμερ φπήςειρ σηρ χηυιακήρ 

σεφνολογίαρ μποποόν να βελσιύςοτν σο 

αςσικϋ πεπιβάλλον και σιρ ζψέρ σψν 

κασοίκψν σοτρ. όμυψνα με σο ππϋγπαμμα 

επίδειξηρ μεγάληρ κλίμακαρ ‗Έξτπνερ 

Πϋλειρ και Κοινϋσησερ‘ σηρ Ετπψπαωκήρ 

Επισποπήρ, σο Λονδίνο, η Λιςαβϋνα και σο 

Μιλάνο θα επιδιύξοτν να ςφεδιάςοτν και 

να ευαπμϋςοτν ππψσοποπιακέρ τπηπεςίερ 

και ππψσοβοτλίερ ππορ ϋυελορ σψν 

κασοίκψν σοτρ ποτ βαςίζονσαι ςσην 

σεφνολογία και ςση ςτνέφεια να 

τιοθεσηθοόν απϋ άλλερ ενδιαυεπϋμενερ  

πϋλειρ και κοινϋσησερ. 

 

  

 
Μποπνσϋ, Μποτπγκάρ και Βαπςοβία θα 

αποκομίςοτν σιρ ςφεσικέρ εμπειπίερ, ςσο 

πλαιςιο σοτ ίδιοτ ππογπάμμασορ. Οι 35 

εσαίποι σοτ έπγοτ ςτνανσήθηκαν ππϋςυασα 

ςσιρ Βπτξέλλερ για σα επίςημα εγκαίνια 

σοτ έπγοτ «Sharing Πϋλεψν». Σο πενσαεσέρ 

ςε διάπκεια έπγο ςσοφεόει ςσην εμπλοκή 

σψν ‗έξτπνψν πολισύν‘ και σην αξιοποίηςη 

σηρ ςτνδπομήρ σοτρ. 

European cities to involve ‗smart 

citizens‘ in digital technology trial 

projects 
 

Drawing on €25 million in EU funding, six 

major European cities have teamed up with 

EUROCITIES to design and implement a series 

of new pilot projects to demonstrate how 

innovative uses of digital technology can 

improve urban environments and the lives of 

their residents. Under the European 

Commission‘s Smart Cities and Communities 

large-scale demonstration (‗lighthouse‘) 

programme, London, Lisbon and Milan will 

seek to design and implement ground-

breaking technology-based services and 

initiatives to benefit their inhabitants and 

eventually to be adopted by other interested 

cities and communities.  

 

 

Bordeaux, Burgas and Warsaw will be ‗follower 

cities‘ collecting experience. The 35 project 

partners recently met in Brussels to formally 

launch the project, called ‗Sharing Cities‘. The 

five year project will aim to address and 

engage ‗smart citizens‘ and make the most of 

their input. 

Information/Πληπουοπίερ: 

http://www.eurocities.eu/eurocities/news/Eur

opean-cities-to-involve-smart-citizens-in-

digital-technology-trial-projects-WSPO-

A6DFB5 
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Διεθνή Θέμασα 

 International Affairs 

 

Πύρ θα είναι οι καλόσεπερ πϋλειρ 

ςε παγκϋςμιο επίπεδο σο 2030 

 

Η σαφεία αςσικοποίηςη σοτ παγκϋςμιοτ 

πληθτςμοό και η γήπανςη σοτ ίδιοτ 

πληθτςμοό ςόνσομα θα ςτγκποτςσοόν. 

Μέφπι σο 2030, πάνψ απϋ 1 διςεκασομμόπιο 

άνθπψποι (έναρ ςσοτρ οκσύ) θα είναι 

ηλικίαρ 65 εσύν και άνψ, και μέφπι σο 2050, 

ςφεδϋν σα δόο σπίσα σοτ παγκϋςμιοτ 

πληθτςμοό θα ζει ςε αςσικέρ πεπιοφέρ. 

Ατσϋ ποτ φπειάζεσαι απϋ σύπα και, ςση 

ςτνέφεια, ςόμυψνα με μια νέα έκθεςη απϋ 

σο McGraw Hill Financial Global Institute, 

είναι έναρ νέορ σπϋπορ ςκέχηρ για σο πύρ 

να δημιοτπγήςεσε " πϋλειρ υιλικέρ ππορ 

σοτρ ηλικιψμένοτρ." Σο ΜcGraw-Hill Global 

Institute (MHFI), ςε ςτνεπγαςία με σην 

Παγκϋςμια τμμαφία για ση Γήπανςη, 

ενσϋπιςε σέςςεπιρ βαςικέρ απφέρ ποτ 

μποποόν να φπηςιμοποιηθοόν για να 

καθοδηγήςοτν σην ανάπστξη σηρ πϋληρ σοτ 

μέλλονσορ.  

Κασ 'απφάρ, η πϋλη σοτ μέλλονσορ θα 

ππέπει να έφει σιρ τποδομέρ και σιρ 

ςτγκοινψνιακέρ ςτνδέςειρ για σην 

ανσιμεσύπιςη σψν αναγκύν σψν πολισύν 

ϋλψν σψν γενεύν. Δεόσεπον, κάθε πϋλη 

ππέπει να διαθέσει νέερ επιλογέρ 

ςσέγαςηρ." Σπίσον, κάθε πϋλη θα ππέπει να 

διετκολόνει σην ππϋςβαςη ςε ππογπάμμασα 

τγείαρ και ση φπήςη σηρ καινοσϋμοτ 

ιασπικήρ σεφνολογίαρ για ηλικιψμένοτρ. Και 

σέλορ, η πϋλη σοτ μέλλονσορ θα ππέπει να 

παπέφει πολλέρ ετκαιπίερ για ςτνεφή 

επγαςία, εκπαίδετςη, σέφνερ και 

χτφαγψγία για ϋλερ σιρ ηλικίερ. 

 

What The World's Best Cities Will Look 

Like In 2030 

 

Two mega-trends - the rapid urbanization of 

the world's population and the aging of that 

same population - will soon collide. By 2030, 

more than 1 billion people (one in eight) will 

be aged 65 or older, and by 2050, nearly two-

thirds of the world's population will live in 

urban areas. What's needed between now and 

then, according to a new report from McGraw 

Hill Financial Global Institute, is new thinking 

about how to create "age-friendly cities." 

 

 

McGraw Hill Financial Global Institute (MHFI), 

in partnership with the Global Coalition on 

Aging, has identified four major principles 

that can be used to guide the development of 

the city of the future. First, the city of the 

future should have the infrastructure and 

transportation links to address the needs of 

citizens of all generations. Second, each city 

should build new housing options to enable 

older citizens to "age in place." Thirdly, each 

city should include access to community 

health programs with innovative medical 

technology for seniors. And finally, the city of 

the future should have plenty of opportunities 

for continuing work, education, arts and 

recreation for all ages. 

.Πληπουοπίερ/Information: 

 http://www.ndtv.com/world-news/what-

the-worlds-best-cities-will-look-like-in-

2030-1267736 
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Διαβοτλεόςειρ 

Consultations 

 
 

Εκ σψν τςσέπψν αξιολϋγηςη σοτ 

Ετπψπαωκοό Σαμείοτ Αλιείαρ (ΕΣΑ) 

και πιθανϋ μελλονσικϋ Ετπψπαωκϋ 

Σαμείο Θάλαςςαρ και Αλιείαρ 

(ΕΣΘΑ) μεσά σο 2020 

 

Με σην ανοικσή δημϋςια διαβοόλετςη για 

σην εκ σψν τςσέπψν αξιολϋγηςη θα 

εξεσαςσοόν οι απϋχειρ σοτ κοινοό ςφεσικά 

με σην αποσελεςμασικϋσησα και σην 

αποδοσικϋσησα σοτ επιφειπηςιακοό 

ππογπάμμασορ καθύρ και σοτ ανσικσόποτ 

σοτ ψρ ππορ σοτρ ςσϋφοτρ σοτ Ετπψπαωκοό 

Σαμείοτ Αλιείαρ (ευεξήρ «κανονιςμϋρ για 

σο ΕΣΑ») και σιρ κασετθτνσήπιερ απφέρ. Η 

διαβοόλετςη θα εξεσάςει επίςηρ σιρ 

απϋχειρ σοτ κοινοό ςφεσικά με σην πιθανή 

πεπίοδο ππογπαμμασιςμοό μεσά σο 2020. 

Σα αποσελέςμασα σηρ διαβοόλετςηρ θα 

φπηςιμοποιηθοόν ψρ βάςη για ση 

μελλονσική εκσίμηςη σοτ ανσικσόποτ ςσην 

πποαναυεπθείςα πεπίοδο ππογπαμ-

μασιςμοό. 

 

Πποθεςμία: 18 Μαΐοτ 

Πληπουοπίερ: 

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

eries/consultations/eff-post-

evaluation/index_el.htm 

 

European Fisheries Fund (EFF) ex post 

evaluation and the possible future 

European Maritime and Fisheries Fund 

(EMFF) after 2020 

The ex-post evaluation open public 

consultation will examine the general public 

opinion on the effectiveness and efficiency of 

the Operational programme (hereafter OP) 

and its impact in relation to the objectives set 

out in the European Fisheries Fund 

(hereinafter 'EFF Regulation') as well as the 

guiding principles. 

 

 
 

The consultation will also look into the 

general public‘s opinion concerning the 

possible programing period after 2020. The 

results of this consultation will be used to 

provide the basis for future impact 

assessment of the possible programming 

period after 2020. 

 

Deadline: 18 May 

Information: 

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

eries/consultations/control-regulation-

evaluation/index_en.htm  
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εμινάπια Κασάπσιςηρ 

Ετπψπαωκϋ Ινςσισοόσο 

Δημϋςιαρ Διοίκηςηρ (EIPA) 
The Seminars of the 

European Institute of Public 

Administration (EIPA) 
 
 

 
 

Understanding EU Decision-Making: 

Principles, Procedures, Practice - A new 

blended learning package 

Date: 7-8 April 

Location: Maastricht 

Additional Information: 

http://seminars.eipa.eu/en/activities09/show/&tid=5858 

 
Developing the Project Pipeline and Ensuring 

Result-Orientation in Structural Funds 

Programmes, 2014-2020 

Date: 7-8 April 

Location: Brussels 

Additional Information: 

http://seminars.eipa.eu/en/activities09/show/&tid=5872 

 
The New Procurement Directive, Financial 

Regulation and Implementation 

 Date: 7-8 April 

Location: Maastricht 

Additional Information: 

http://seminars.eipa.eu/en/activities09/show/&tid=5966 

 

Internal, External and Performance Audit of 

the EU-Funded Programmes and Projects 

 Date: 20-22 April 

Location: Barcelona 

Additional Information: 

http://seminars.eipa.eu/en/activities09/show/&tid=5831 

 

Public Sector Budgeting for Service Delivery: 

What to Do and How to Do It 

 Date: 18-19 May 

Location: Maastricht 

Additional Information: 

http://seminars.eipa.eu/en/activities09/show/&tid=5893 

 

Major Projects and Revenue-Generating 

Projects in Practice 

 Date: 19-20 May 

Location: Maastricht 

Additional Information: 

http://seminars.eipa.eu/en/activities09/show/&tid=5874 

 

Risk Management in the Context of CAF and 

TQM 

 Date: 25-27 May 

Location: Maastricht 

Additional Information: 

http://seminars.eipa.eu/en/activities09/show/&tid=5845 
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Η Βιβλιοθήκη σηρ Σοπικήρ 

Ατσοδιοίκηςηρ 

The Library of Local Government 

 

κέχειρ για σην  

Απφισεκσονική όνθεςη 
 

 
ελ.176 

Σ. Παπαωψάννοτ 

Εκδ. Ίνδικσορ, 2015 

σην απφισεκσονική ϋπψρ και ςε κάθε σέφνη, 

ο φπϋνορ σηρ αναζήσηςηρ και ςόλληχηρ σηρ 

ιδέαρ σοτ έπγοτ είναι κασαλτσικϋρ για ση 

μεσέπεισα ποπεία μέφπι ατσϋ να 

ολοκληπψθεί και να πάπει σην σελική σοτ 

μοπυή. Πολλοί καλλισέφνερ, διανοησέρ και 

επιςσήμονερ έφοτν αςφοληθεί με ατσή σην 

ιδιαίσεπη υάςη σηρ δημιοτπγικήρ ςκέχηρ, 

και κάθε έναρ μέςα απϋ σα πποςψπικά σοτ 

βιύμασα και σιρ εμπειπίερ σοτ έδψςε ση 

δική σοτ επμηνεία για σο πιο μτςσηπιύδερ 

και μόφιο μέπορ σηρ επιςσήμηρ ή σηρ σέφνηρ 

σοτ, ποτ είναι η γέννηςη και η ςτγκπϋσηςη 

σηρ Ιδέαρ. σο ανψσέπψ έπγο επιφειπείσαι η 

ανίφνετςη σψν διαδπομύν σηρ ςκέχηρ κασά 

ση διαδικαςία σηρ απφισεκσονικήρ 

ςόνθεςηρ. 

Cities and Partnerships for Sustainable 

Urban Development 

 

 
Pages: 304 

P. Karl Kresl (ed.) 

Publisher: Edward Elgar Publishing Ltd, 2015 

 

Over the past two decades, sustainability has 

become a principal concern for city 

administrators. It is a more than just 

environmental entailing economic, 

demographic, governance, social, and amenity 

aspects. After a short introduction to some 

theory, this book provides broad coverage of 

these aspects and their manifestations in 

Asia, Africa, Europe and North America. The 

contributors discuss, in detail, topics 

surrounding measurement, growth strategy, 

citizen participation, revitalization, and 

competitiveness. Though each of the cities 

discussed - ranging from Shanghai, to 

Barcelona, to Montreal - are distinct, there are 

similarities that connect them all. The book 

highlights their common elements to provide 

a feasible outcome for sustainable urban 

development.  
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Ε λλην ική

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ  

YΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΩΣΕΡΙΚΩΝ  
ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ 
ΑΝΑΤΓΚΡΟΣΗΗ  

 

σαδίοτ 27 

Σ.Κ.101 83 Αθήνα 

 

Τπεόθτνορ όληρ, επιμέλειαρ, έκδοςηρ 

και πληπουοπίερ:  

Ανσύνιορ Καπβοόνηρ, Ph.D., PMP© 

        Ε-mail: a.karvounis@ypes.gr 

 

Ιςσοςελίδα Δελσίοτ:  

http://www.ypes.gr/el/Ministry/Act

ions/DiethEuroThemOTA/deltio_die

thnon_kai_europaikon_thematon/ 
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http://www.ypes.gr/en/Ministry/Policie
sActions/Bulletin_International_EU_Aff
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Σο Δελσίο Διεθνύν και Ετπψπαωκύν Θεμάσψν 

σηρ Σοπικήρ Ατσοδιοίκηςηρ εκδίδεσαι μϋνο ςε 

ηλεκσπονική μοπυή. Εάν μέφπι σύπα δεν έφεσε 

πποςθέςει σην   ηλεκσπονική ςαρ διεόθτνςη 

ςση λίςσα παπαληπσύν σοτ Δελσίοτ, 

μποπείσε να σο κάνεσε μέςψ σηρ κάσψθι 

ηλεκσπονικήρ διεόθτνςηρ:  

a.karvounis@ypes.gr 

 
 

   

 

 

 
 

The Bulletin of International and European 

Affairs & Development Planning of Local 

Government of the Hellenic Ministry of Interior 

is published and distributed only in digital 

form. If you wish to subscribe to our bulletin, 

you can send us your contact details to the 

following e-mail address:  

a.karvounis@ypes.gr 

 
 

   

 

 

 
 

Co-funded by the European Programme  
'Europe for Citizens' 

 

Με τη συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού 
Προγράμματος ‘Ευρώπη για τους Πολίτες’ 
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