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Ε λλη ν ικ ή

1. 1. 1. 1. Ευρωπἀκό Ίδρυµα Νεολαία̋:       Ευρωπἀκό Ίδρυµα Νεολαία̋:       Ευρωπἀκό Ίδρυµα Νεολαία̋:       Ευρωπἀκό Ίδρυµα Νεολαία̋:       

Επιδότηση διεθνών δράσεων των νέωνΕπιδότηση διεθνών δράσεων των νέωνΕπιδότηση διεθνών δράσεων των νέωνΕπιδότηση διεθνών δράσεων των νέων    

Το Ευρωπἀκό Ίδρυµα Νεολαία̋ (EYF) ιδρύθηκε το 1972 

από το Συµβούλιο τη̋ Ευρώπη̋ για να παρέχει 

χρηµατοδοτική στήριξη για ευρωπἀκέ̋ δράσει̋ των 

νέων. Εν προκειµένω, σκοπό̋ του Ιδρύµατο̋ είναι η 

ενθάρρυνση τη̋ συνεργασία̋ µεταξύ των νέων τη̋ 

Ευρώπη̋ µέσω τη̋ επιδότηση̋ πρωτοβουλιών του̋ 

για την προώθηση τη̋ ειρήνη̋, τη̋ κατανόηση̋ και 

τη̋ συνεργασία̋ στο πλαίσιο του πνεύµατο̋ 

σεβασµού των θεµελιωδών αξιών του Συµβουλίου τη̋ 

Ευρώπη̋, όπω̋ τα ανθρώπινα δικαιώµατα, η 

δηµοκρατία, η ανοχή και η αλληλεγγύη.  
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2222. ∆ιαπεριφερειακή Συνεργασία στην ∆ιαπεριφερειακή Συνεργασία στην ∆ιαπεριφερειακή Συνεργασία στην ∆ιαπεριφερειακή Συνεργασία στην 

Καινοτοµία, το Περιβάλλον, την Οικονοµία Καινοτοµία, το Περιβάλλον, την Οικονοµία Καινοτοµία, το Περιβάλλον, την Οικονοµία Καινοτοµία, το Περιβάλλον, την Οικονοµία 

τη̋ Γνώση̋ και στην Πρόληψη Κινδύνωντη̋ Γνώση̋ και στην Πρόληψη Κινδύνωντη̋ Γνώση̋ και στην Πρόληψη Κινδύνωντη̋ Γνώση̋ και στην Πρόληψη Κινδύνων    

(Ευρωπἀκή Πρωτοβουλία (Ευρωπἀκή Πρωτοβουλία (Ευρωπἀκή Πρωτοβουλία (Ευρωπἀκή Πρωτοβουλία InterregInterregInterregInterreg    IVCIVCIVCIVC) ) ) )     
 

Το INTERREG IVC, παρέχει χρηµατοδότηση για τη 

διαπεριφερειακή συνεργασία στο πλαίσιο του 

στόχου εδαφική̋ συνεργασία̋ τη̋ Ευρωπἀκή̋ 

Κοινότητα̋ και χρηµατοδότηση µέσω του 

Ευρωπἀκού Ταµείου Περιφερειακή̋ Ανάπτυξη̋ 

  

(ΕΤΠΑ) που θα διαρκέσει έω̋ το 2013. Είναι ένα 

έργο που βασίζεται στην ανταλλαγή εµπειριών 

µεταξύ των εταίρων οι οποίοι είναι ιδανικά 

υπεύθυνοι για την ανάπτυξη των τοπικών και 

περιφερειακών πολιτικών του̋. 

Οι τοµεί̋ τη̋ στήριξη̋ είναι η καινοτοµία και η 

οικονοµία τη̋ γνώση̋, το περιβάλλον και η 

πρόληψη κινδύνων. Έτσι, το πρόγραµµα 

αποσκοπεί να συµβάλει στον οικονοµικό 

εκσυγχρονισµό και την ανταγωνιστικότητα τη̋ 

Ευρώπη̋. Το INTERREG IVC συνδέεται µε του̋ 

στόχου̋ τη̋ Λισσαβώνα̋ και του Γκέτεµποργκ 

στου̋ παρακάτω τοµεί̋: 

� Καινοτοµία, Έρευνα και Τεχνολογική 

Ανάπτυξη. 

� Επιχειρηµατικότητα και Κοινωνία τη̋ 

Πληροφορία̋.  

� Απασχόληση, Ανθρώπινο Κεφάλαιο και 

Παιδεία̋. 

� Καινοτοµία και οικονοµία τη̋ γνώση̋. 

 
 

Το Ίδρυµα επιδοτεί κυρίω̋ δράσει̋ εκπαιδευτικέ̋, 

κοινωνικέ̋, πολιτιστικέ̋ και ανθρωπιστικού 

χαρακτήρα, πρωτοβουλίε̋ ενδυνάµωση̋ τη̋ 

ειρήνη̋ και τη̋ συνεργασία̋ στην Ευρώπη, 

ανταλλαγέ̋ πρακτικών, έρευνε̋ και µελέτε̋ πάνω 

σε θέµατα νεολαία̋.. 

Για την τρέχουσα περίοδο, επιδοτούνται οι εξή̋ 

δράσει̋: 

∆ιεθνεί̋ συναντήσει̋ νέων (κατηγορία Α): 

πρόκειται για δράσει̋ που αφορούν σεµινάρια, 

συνέδρια, εργαστήρια, φεστιβάλ νέων. Επιλέξιµοι 

φορεί̋ είναι κυρίω̋ διεθνή δίκτυα και ΜΚΟ 

νεολαία̋ και εθνικέ̋ ή τοπικέ̋ µη κυβερνητικέ̋ 

οργανώσει̋/δίκτυα νεολαία̋. Το Ίδρυµα καλύπτει 

τα 2/3 των δαπανών, ενώ απαιτείται η συµµετοχή 

νέων από τουλάχιστον επτά (7) κράτη-µέλη του 

Συµβουλίου τη̋ Ευρώπη̋, το 75% των οποίων 

πρέπει να έχουν ηλικία κάτω των 30 ετών. 

∆ράσει̋ εκτό̋ συναντήσεων (κατηγορία Β): 

πρόκειται για δράσει̋ που περιλαµβάνουν 

εξειδικευµένε̋ εκδόσει̋ (εκπαιδευτικά εγχειρίδια), 

δελτία τύπου ή περιοδικά, εκστρατείε̋  

 

ενηµέρωση̋, εκθέσει̋ και παραγωγή 

οπτικοακουστικού υλικού, εκτύπωση αφισών και 

αυτοκόλλητων, καθώ̋ και έρευνε̋ για θέµατα 

νεολαία̋. Το Ίδρυµα καλύπτει τα 2/3 των 

δαπανών, ενώ απαιτείται η συµµετοχή νέων, το 

75% των οποίων πρέπει να έχουν ηλικία κάτω των 

30 ετών. 

Προθεσµία: 1 Απριλίου 2011Προθεσµία: 1 Απριλίου 2011Προθεσµία: 1 Απριλίου 2011Προθεσµία: 1 Απριλίου 2011    

Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:    

http://www.eyf.coe.int/fej/portal/mediahttp://www.eyf.coe.int/fej/portal/mediahttp://www.eyf.coe.int/fej/portal/mediahttp://www.eyf.coe.int/fej/portal/media----

type/html/user/anon/page/FEJ_presentationtype/html/user/anon/page/FEJ_presentationtype/html/user/anon/page/FEJ_presentationtype/html/user/anon/page/FEJ_presentation    
 



Στο πλαίσιο τη̋ 4η̋ πρόσκληση̋ υποβολή̋ 

προτάσεων, η Πρωτοβουλία Interreg IVC 

υποστηρίζει σχέδια που συµβάλουν στι̋ εξή̋ 

προτεραιότητε̋: 

 

Προτεραιότητα 1: Βελτίωση τη̋ ικανότητα̋ των 

περιφερειών για την ενίσχυση τη̋ έρευνα̋, τη̋ 

τεχνολογία̋ και τη̋ καινοτοµία̋ 

� Την προώθηση και την επιχειρηµατικότητα 

και την ανάπτυξη νέων επιχειρηµατικών 

πρωτοβουλιών σε όλου̋ του̋ τοµεί̋ που 

παρουσιάζουν ενδιαφέρον για τι̋ 

περιφερειακέ̋ οικονοµίε̋, ιδίω̋ εκείνε̋ 

που είναι βασισµένε̋ στη γνώση και την 

καινοτοµία. 

� ∆ιευκόλυνση των επιχειρήσεων, και ιδίω̋ 

των ΜΜΕ, να αναπτυχθούν και να 

µεγαλώσουν σε µια πιο βιώσιµη και 

καινοτόµο τρόπο µέσω τη̋ µεταφορά̋ των 

συγκεκριµένων υπηρεσιών και τη 

δηµιουργία κοινών εγκαταστάσεων. 

� Παροχή βοήθεια̋ για την αναδιάρθρωση 

περιοχών περισσότερο εξαρτηµένων από 

την παραδοσιακέ̋ βιοµηχανίε̋, 

συµπεριλαµβανοµένη̋ τη̋ ανανέωση̋ των 

βιοµηχανικών ζωνών για νέε̋ επιχειρήσει̋. 

� Προώθηση τη̋ χρήση̋ νέων τεχνολογιών 

πληροφοριών και επικοινωνιών από τι̋ 

επιχειρήσει̋, τι̋ δηµόσιε̋ υπηρεσίε̋ και 

το ευρύ κοινό, κυρίω̋ στι̋ αγροτικέ̋ 

περιοχέ̋. 

� Βελτίωση των περιφερειακών πολιτικών 

για την απασχόληση, την ανάπτυξη 

δεξιοτήτων, την κατάρτιση και την 

εκπαίδευση. 

� Η δηµιουργία των αναγκαίων συνθηκών  

για τι̋ περιφερειακέ̋ οικονοµίε̋ να 

προσαρµοστούν στι̋ σηµαντικέ̋ κοινωνικο-

οικονοµικέ̋ αλλαγέ̋, ιδίω̋ τη̋ παγκοσµιοποίηση̋ 

και τη̋ δηµογραφική̋ αλλαγή̋. 

Προτεραιότητα 2: Περιβάλλον και πρόληψη 

κινδύνων 

Ο γενικό̋ στόχο̋ αυτή̋ τη̋ προτεραιότητα̋ είναι 

να επιτραπεί στι̋ περιφερειακέ̋ και τοπικέ̋ αρχέ̋ 

και άλλου̋ φορεί̋ σε περιφερειακό επίπεδο να 

βελτιώσουν τι̋ πολιτικέ̋, τι̋ µεθόδου̋ του̋ και τι̋ 

ικανότητέ̋ του̋ στου̋ τοµεί̋ του περιβάλλοντο̋ 

και πρόληψη κινδύνων. Ο στόχο̋ στο πλαίσιο τη̋ 

Προτεραιότητα̋ 2 είναι να διατηρηθεί και να 

βελτιωθεί η ποιότητα του περιβάλλοντο̋ και να 

αυξηθεί η ελκυστικότητα των περιφερειών τη̋ 

Ευρώπη̋. Αποσκοπεί στην ενίσχυση τη̋ 

προστασία̋ του περιβάλλοντο̋ και των συνεργιών 

µεταξύ του περιβάλλοντο̋ και τη̋ οικονοµία̋. Η 

παροχή περιβαλλοντικών υπηρεσιών, όπω̋ 

πόσιµου νερού, το ζήτηµα των αποβλήτων και 

λυµάτων στι̋ εγκαταστάσει̋ επεξεργασία̋, η 

διαχείριση των φυσικών πόρων και τη̋ 

βιοποικιλότητα̋, η πολιτιστική κληρονοµιά και τα 

τοπία, καθώ̋ και η προστασία από ορισµένου̋ 

περιβαλλοντικού̋ κινδύνου̋, έχουν υψηλή 

προτεραιότητα στο πλαίσιο αυτό. Το µέγιστο ποσό 

χρηµατοδότηση̋ έργων από το ΕΤΠΑ που χορηγείται 

στο πλαίσιο του Προγράµµατο̋ INTERREG IVC 

ανέρχεται σε €302 εκ. για την περίοδο 2007-2013. 

Το διαθέσιµο ποσό για τη συγχρηµατοδότηση έργων  
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τη̋ 4η̋ πρόσκληση̋ ανέρχεται σε €100 εκ. 

περίπου. Το ποσοστό συγχρηµατοδότηση̋ από το 

ΕΤΠΑ ανέρχεται στο 85% για την Ελλάδα, την 

Πορτογαλία και τα νέα κράτη µέλη, 

συµπεριλαµβανοµένη̋ και τη̋ Κύπρου, και 75% 

για τα υπόλοιπα κράτη µέλη τη̋ ΕΕ. 

 

 

 

Στο Πρόγραµµα δύναται να συµµετέχουν δηµόσιοι 

φορεί̋ συµπεριλαµβανοµένων των φορέων 

Τοπική̋ Αυτοδιοίκηση̋ και φορέων δηµοσίου  

δικαίου. Ο ιδιωτικό̋ τοµέα̋ µπορεί να 

συµµετέχει µε ιδίου̋ πόρου̋ χωρί̋ 

συγχρηµατοδότηση από το ΕΤΠΑ. 

 

Προθεσµία: Προθεσµία: Προθεσµία: Προθεσµία: 1 Απριλίου 20111 Απριλίου 20111 Απριλίου 20111 Απριλίου 2011 

Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:    

http://www.interreg4c.eu/http://www.interreg4c.eu/http://www.interreg4c.eu/http://www.interreg4c.eu/    

 

    

3333. ΠρΠρΠρΠροσκλήσει̋ υποβολή̋ προτάσεων οσκλήσει̋ υποβολή̋ προτάσεων οσκλήσει̋ υποβολή̋ προτάσεων οσκλήσει̋ υποβολή̋ προτάσεων 

για το Ευρωπἀκό Πρόγραµµα «για το Ευρωπἀκό Πρόγραµµα «για το Ευρωπἀκό Πρόγραµµα «για το Ευρωπἀκό Πρόγραµµα «Νεολαία Νεολαία Νεολαία Νεολαία 

εν ∆ράσει, 2007εν ∆ράσει, 2007εν ∆ράσει, 2007εν ∆ράσει, 2007----2013»2013»2013»2013»    

Το πρόγραµµα «Νέα Γενιά σε ∆ράση» για την 

περίοδο 2007-2013, αποσκοπεί στη συνέχιση και 

ενδυνάµωση τη̋ δράση̋ και τη̋ συνεργασία̋ τη̋ 

Ευρωπἀκή̋ Ένωση̋ (ΕΕ) στο πλαίσιο του 

προγράµµατο̋ «Νεολαία» τη̋ περιόδου 2000-06 

και του προγράµµατο̋ 2004-06 για την 

προώθηση των οργανισµών που 

δραστηριοποιούνται στον τοµέα τη̋ νεολαία̋.  

Με σκοπό την ενεργό συµµετοχή των νέων στην 

κοινωνία ω̋ πολιτών, το πρόγραµµα αποσκοπεί 

στην ενίσχυση του αισθήµατο̋ ότι ανήκουν στην 

Ευρώπη. Το πρόγραµµα στοχεύει επίση̋ να 

συµβάλλει στην ποιοτική εκπαίδευση και 

κατάρτιση µε την ευρεία έννοια και να 

καταστήσει δυνατή την ανάπτυξη τη̋ αίσθηση̋ 

τη̋ αµοιβαία̋ αλληλεγγύη̋ και κατανόηση̋ των 

νέων. Το πρόγραµµα µε τον τρόπο αυτό αποτελεί 

επίση̋ τη συνέχεια των στόχων τη̋ διαδικασία̋ 

τη̋ Λισσαβώνα̋. Το Πρόγραµµα Νέα Γενιά σε 

∆ράση, προκειµένου να επιτύχει του̋ σκοπού̋ 

του, προβλέπει πέντε επιχειρησιακέ̋ 

(αποκεντρωµένε̋ ή κεντρικέ̋) ∆ράσει̋. 
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Αποκεντρωµένε̋ είναι οι δράσει̋, των οποίων, οι 

αιτήσει̋ υποβάλλονται στι̋ κατά τόπου̋ Εθνικέ̋ 

Υπηρεσίε̋ των Χωρών του Προγράµµατο̋ (για τη 

χώρα µα̋ αρµόδιο̋ φορέα̋ είναι η Γενική 

Γραµµατεία Νέα̋ Γενιά̋) και των οποίων ο  

 

 

ενδιαφερόµενο̋ είναι µόνιµο̋ κάτοικο̋ των 

χωρών αυτών. Η Εθνική Υπηρεσία στην οποία 

υποβάλλεται η αίτηση είναι υπεύθυνη για την 

ολοκλήρωση τη̋ διαδικασία̋ αξιολόγηση̋, 

χρηµατοδότηση̋ και ελέγχου τη̋. Οι 

αποκεντρωµένε̋ ∆ράσει̋ του Προγράµµατο̋ Νέα 

Γενιά σε ∆ράση είναι οι ακόλουθε̋:    

∆ράση 1 – Νεολαία για την Ευρώπη 

Επιµέρου̋ ∆ράση 1.1 Ανταλλαγέ̋ νέων    

    

Οι Ανταλλαγέ̋ Νέων δίνουν τη δυνατότητα σε 

οµάδε̋ νέων από διαφορετικέ̋ χώρε̋ να 

συναντώνται και να µαθαίνουν ο ένα̋ για τον 

πολιτισµό του άλλου. Οι οµάδε̋ οργανώνουν από

κοινού την ανταλλαγή γύρω από ένα θέµα 

αµοιβαίου ενδιαφέροντο̋. 

 Επιµέρου̋ ∆ράση 1.3  ∆ηµοκρατικά Σχέδια για 

Νέου̋ 

Τα ∆ηµοκρατικά Σχέδια για Νέου̋ υποστηρίζουν 

τη συµµετοχή των νέων στο δηµοκρατικό βίο των 

τοπικών, περιφερειακών ή εθνικών κοινοτήτων 

του̋, όπω̋ και σε διεθνέ̋ επίπεδο.  

 

∆ράση 2 Ευρωπἀκή Εθελοντική Υπηρεσία 

 

Σκοπό̋ τη̋ Ευρωπἀκή̋ Εθελοντική̋ Υπηρεσία̋ 

είναι να υποστηρίζει τη συµµετοχή των νέων σε 

διάφορε̋ µορφέ̋ εθελοντικών δραστηριοτήτων, 

τόσο εντό̋ όσο και εκτό̋ Ευρωπἀκή̋ Ένωση̋. 

  

  
 

 

    

Στο πλαίσιο τη̋ ∆ράση̋ αυτή̋, νέοι συµµετέχουν 

σε εθελοντική βάση, µεµονωµένα ή οµαδικά, σε 

µη κερδοσκοπικέ̋ δραστηριότητε̋.  

 

Επιµέρου̋ ∆ράση 3.1 Συνεργασία µε τι̋ 

γειτονικέ̋ χώρε̋ τη̋ Ευρωπἀκή̋ Ένωση̋  

 

Η συγκεκριµένη επιµέρου̋ ∆ράση υποστηρίζει 

προγράµµατα µε γειτονικέ̋ χώρε̋-εταίρου̋.  

 

Επιµέρου̋ ∆ράση 4.3 Κατάρτιση και δικτύωση 

όσων δραστηριοποιούνται στον τοµέα τη̋ 

νεολαία̋ και των οργανώσεων νέων  

    

Η συγκεκριµένη επιµέρου̋ ∆ράση υποστηρίζει 

την κατάρτιση όσων δραστηριοποιούνται στον 

τοµέα τη̋ νεολαία̋ και των οργανώσεων νέων, 

ειδικότερα µέσω τη̋ ανταλλαγή̋ εµπειριών, 

εµπειρογνωµοσύνη̋ και καλών πρακτικών 

µεταξύ του̋.  

 

 
 

Επιµέρου̋ ∆ράση 5.1 Συναντήσει̋ νέων και 

αρµοδίων τη̋ πολιτική̋ για τη νεολαία  

    

Η συγκεκριµένη επιµέρου̋ ∆ράση υποστηρίζει 

την ανάπτυξη συνεργασία̋, σεµιναρίων και 

διαρθρωµένου διαλόγου µεταξύ των νέων.  

 

Προθεσµία: 1 Απριλίου 2011Προθεσµία: 1 Απριλίου 2011Προθεσµία: 1 Απριλίου 2011Προθεσµία: 1 Απριλίου 2011    

    

Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:    

Γενική Γραµµατεία Νέα̋ Γενιά̋    

Συντονίστρια Προγράµµατο̋: 

κα Αναστασία Φιλίνη  

Τηλ. 210 2599360, 210 2599363 

E-mail: a.filini@neagenia.gr 
 



 

Η βασική οµάδα-στόχο̋ του έργου ήταν οι 

µετανάστε̋ και η υλοποίηση του έργου στόχευε 

στην ενηµέρωση-ευαισθητοποίηση του κοινού 

µέσω τη̋ διοργάνωση̋ τοπικών και διεθνών 

ποδοσφαιρικών αγώνων στι̋ Συκιέ̋ 

Θεσσαλονίκη̋, οι οποίοι συνετέλεσαν στην 

ανάπτυξη του σεβασµού και τη̋ ανεκτικότητα̋ 

απέναντι στην ποικιλοµορφία. Οι συµµετέχοντε̋-

παίκτε̋ είχαν την ευκαιρία να γνωριστούν και να 

αναπτύξουν το αίσθηµα τη̋ οµαδικότητα̋ καθώ̋ 

είχαν πολλέ̋ συναντήσει̋ και προπονήσει̋ στο 

πλαίσιο του προγράµµατο̋. Παράλληλα µε του̋ 

αγώνε̋, πραγµατοποιήθηκαν συναντήσει̋ σε 

κάθε χώρα-εταίρο όπου συµµετέχοντε̋-παίκτε̋, 

εκπρόσωποι τοπικών ενώσεων µεταναστών και 

αθλητικών οργανώσεων ενηµερώθηκαν για το 

πρόγραµµα, συζήτησαν θέµατα όπω̋ η 

προώθηση του αθλητισµού ω̋ µέσου κοινωνική̋ 

ενσωµάτωση̋ και ίση̋ συµµετοχή̋ καθώ̋ και η 

ανάγκη ενεργού̋ συµµετοχή̋ των πολιτών και 

προσδιορισµό̋ αναγκών όπω̋ είναι ο 

διαπολιτισµικό̋ διάλογο̋. 

 

Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋: 

∆ήµο̋ Νεάπολη̋-Συκεών  

Γραφείο Προγραµµατισµού και Ανάπτυξη̋ (υπόψη 

κα Έλσα Κατσέλη, τηλ.: 2310 963535, Ε-mail: 

gep.sykies@n3.syzefxis.gov.gr) 
    

 

∆∆∆ΕΕΕΛΛΛΤΤΤΙΙΙΟΟΟ   ∆∆∆ΙΙΙΕΕΕΘΘΘΝΝΝΩΩΩΝΝΝ   ΚΚΚΑΑΑΙΙΙ   ΕΕΕΥΥΥΡΡΡΩΩΩΠΠΠΑΑΑΪΪΪΚΚΚΩΩΩΝΝΝ   ΘΘΘΕΕΕΜΜΜΑΑΑΤΤΤΩΩΩΝΝΝ   ΤΤΤΗΗΗΣΣΣ   ΤΤΤΟΟΟΠΠΠΙΙΙΚΚΚΗΗΗΣΣΣ   ΑΑΑΥΥΥΤΤΤΟΟΟ∆∆∆ΙΙΙΟΟΟΙΙΙΚΚΚΗΗΗΣΣΣΗΗΗΣΣΣ   
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Ευρωπἀκά Προγράµµατα Ευρωπἀκά Προγράµµατα Ευρωπἀκά Προγράµµατα Ευρωπἀκά Προγράµµατα 

και Πρωκαι Πρωκαι Πρωκαι Πρωτοβουλίε̋τοβουλίε̋τοβουλίε̋τοβουλίε̋    
 

Ενδεικτικές δράσεις ελληνικών ΟΤΑ 

1. ∆ήµο̋ Συκεών (νυν ∆ήµο̋ Νεάπολη̋ 1. ∆ήµο̋ Συκεών (νυν ∆ήµο̋ Νεάπολη̋ 1. ∆ήµο̋ Συκεών (νυν ∆ήµο̋ Νεάπολη̋ 1. ∆ήµο̋ Συκεών (νυν ∆ήµο̋ Νεάπολη̋ ----

Συκεών): ‘Κερδίζοντα̋ ένα Μετάλλιο για την Συκεών): ‘Κερδίζοντα̋ ένα Μετάλλιο για την Συκεών): ‘Κερδίζοντα̋ ένα Μετάλλιο για την Συκεών): ‘Κερδίζοντα̋ ένα Μετάλλιο για την 

ΕυΕυΕυΕυρώπη’ρώπη’ρώπη’ρώπη’    

(Ευρωπἀκό Πρόγραµµα ‘Ευρώπη για του̋ (Ευρωπἀκό Πρόγραµµα ‘Ευρώπη για του̋ (Ευρωπἀκό Πρόγραµµα ‘Ευρώπη για του̋ (Ευρωπἀκό Πρόγραµµα ‘Ευρώπη για του̋ 

Πολίτε̋, 2007Πολίτε̋, 2007Πολίτε̋, 2007Πολίτε̋, 2007----2013’)2013’)2013’)2013’)    
 

Στο πλαίσιο του Ευρωπἀκού Προγράµµατο̋ ‘Ευρώπη 

για του̋ Πολίτε̋, 2007-2013’, του οποίου εθνικό 

σηµείο επαφή̋ είναι το Υπουργείο Εσωτερικών, 

Αποκέντρωση̋ και Ηλεκτρονική̋ ∆ιακυβέρνηση̋, 

πραγµατοποιήθηκε, µε πρωτοβουλία του πρώην 

∆ήµου Συκεών και τη συµµετοχή τη̋ Κοινωφελού̋ 

Επιχείρηση̋ Αθλητισµού Συκεών, του ∆ήµου 

Αραδίππου (Κύπρο̋), του ∆ήµου Vila-Real (Ισπανία) 

και τη̋ Αναπτυξιακή̋ Εταιρεία̋ τη̋ επαρχία̋ του 

Oristano (Ιταλία) έργο µε τίτλο “Winning a Medal for 

Europe” (Κερδίζοντα̋ ένα µετάλλιο για την Ευρώπη), 

ύψου̋ 97.945,74€, µε σκοπό τη δηµιουργία ενό̋ 

δικτύου συνεργασία̋ µεταξύ περιφερειακών 

διοικήσεων, παραγόντων του αθλητισµού, τοπικών 

ενώσεων µεταναστών και πολιτών. Εν προκειµένω, 

διερευνήθηκε η δυνατότητα που παρέχει ο 

αθλητισµό̋ να κινητοποιεί του̋ πολίτε̋ κατά τη 

λήψη των αποφάσεων σε τοπικό επίπεδο, καθώ̋ 

επίση̋ και ο αθλητισµό̋ ω̋ µέσο κοινωνική̋ 

ενσωµάτωση̋ και ένταξη̋.  

 

 

 
 

 



2. Αναπτυξιακή ΑΕ ΟΤΑ Ανατολική̋ 2. Αναπτυξιακή ΑΕ ΟΤΑ Ανατολική̋ 2. Αναπτυξιακή ΑΕ ΟΤΑ Ανατολική̋ 2. Αναπτυξιακή ΑΕ ΟΤΑ Ανατολική̋ 

ΘεσσαλονίκηΘεσσαλονίκηΘεσσαλονίκηΘεσσαλονίκη̋:                            ̋:                            ̋:                            ̋:                            

‘Αειφορική ∆ιαχείριση Εδάφου̋ στην ‘Αειφορική ∆ιαχείριση Εδάφου̋ στην ‘Αειφορική ∆ιαχείριση Εδάφου̋ στην ‘Αειφορική ∆ιαχείριση Εδάφου̋ στην 

Υδρογεωλογική Λεκάνη του Ανθεµούντα’Υδρογεωλογική Λεκάνη του Ανθεµούντα’Υδρογεωλογική Λεκάνη του Ανθεµούντα’Υδρογεωλογική Λεκάνη του Ανθεµούντα’    

(Ευρωπἀκό Πρόγραµµα (Ευρωπἀκό Πρόγραµµα (Ευρωπἀκό Πρόγραµµα (Ευρωπἀκό Πρόγραµµα LifeLifeLifeLife+)+)+)+)    

    

Το έργο LIFE – So.S.     αφορά στην αναγνώριση και 

αντιµετώπιση των διαφόρων κινδύνων που 

απειλούν το έδαφο̋ λαµβάνοντα̋ υπόψη τα 

γεωµορφολογικά, υδρολογικά, οικονοµικά και 

κοινωνικά χαρακτηριστικά µια̋ περιοχή̋ καθώ̋ 

και την προτεινόµενη Ευρωπἀκή στρατηγική για 

το έδαφο̋. Περιοχή εφαρµογή̋ του έργου είναι η 

υδρολογική λεκάνη του Ανθεµούντα που βρίσκεται 

στο δυτικά όρια των Νοµών Θεσσαλονίκη̋ και 

Χαλκιδική̋.  

Η στρατηγική για το έδαφο̋ είναι µία από τι̋ 

επτά θεµατικέ̋ στρατηγικέ̋ τη̋ Ευρωπἀκή̋ 

Επιτροπή̋ σύµφωνα µε το έκτο πρόγραµµα 

δράση̋ για το περιβάλλον. Η στρατηγική αυτή 

καθορίζει το κοινό πλαίσιο στην Ευρωπἀκή 

Ένωση για την ανάληψη δράση̋ υπέρ τη̋ 

διαφύλαξη̋, τη̋ προστασία̋ και τη̋ 

αποκατάσταση̋ του εδάφου̋, ενώ η εφαρµογή 

τη̋ επαφίεται στα κράτη µέλη κατά τρόπο που 

να ανταποκρίνεται κατά το δυνατόν καλύτερα 

στι̋ τοπικέ̋ συνθήκε̋. Τα κράτη µέλη  

 

 

 

επιβάλλεται να αναλάβουν δράση για να 

αντιµετωπίσουν απειλέ̋, όπω̋ οι κατολισθήσει̋, 

η µόλυνση, η διάβρωση του εδάφου̋, η απώλεια 

του εδαφικού οργανικού υλικού, η συµπίεση, η 

αλάτωση και η στεγανοποίηση/σφράγιση, 

οπουδήποτε παρουσιάζονται ή υπάρχει κίνδυνο̋ 

να παρουσιαστούν στι̋ εθνικέ̋ του̋ επικράτειε̋. 

Για την υλοποίηση του έργου συνεργάζονται η 

Αναπτυξιακή Ανώνυµη Εταιρεία Ο.Τ.Α. Ανατολική̋ 

Θεσσαλονίκη̋ “ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε.”, η Περιφέρεια και 

το Περιφερειακό Ταµείο Ανάπτυξη̋ Κεντρική̋ 

Μακεδονία̋, το Ινστιτούτο Εγγείων Βελτιώσεων 

του ΕΘΙΑΓΕ, οι εταιρείε̋ INTERGEO ΕΠΕ και ΥΕΤΟΣ 

Ο.Ε. και οι ∆ήµοι τη̋ λεκάνη̋ του Ανθεµούντα 

(∆ήµο̋ Θέρµη̋ και Πολυγύρου).  Στο πλαίσιο του 

έργου εξετάζονται και αναλύονται οι περιοχέ̋ τη̋ 

λεκάνη̋ στι̋ οποίε̋ υπάρχουν κίνδυνοι ή 

προβλήµατα διάβρωση̋, υποβάθµιση̋ τη̋ 

οργανική̋ ύλη̋, αλάτωση̋, στεγανοποίηση̋ και 

ρύπανση̋. Στη συνέχεια, καθορίζονται στόχοι για 

την προστασία του εδάφου̋ και καταρτίζεται 

πρόγραµµα µέτρων για την επίτευξή του̋.  Στην 

ανάπτυξη του προγράµµατο̋ µέτρων θα κληθούν 

να συµβάλουν και οι κοινωνικοί εταίροι τη̋ 

περιοχή̋. Το έργο περιλαµβάνει σηµαντικέ̋ 

πιλοτικέ̋ εφαρµογέ̋ που υλοποιούνται για πρώτη 

φορά στην Ελλάδα και θα ολοκληρωθεί µε δράσει̋ 

βελτίωση̋ των δεξιοτήτων επιστηµόνων και 

φορέων αλλά και την ευαισθητοποίηση τη̋ 

τοπική̋ κοινωνία̋ σε θέµατα προστασία̋ και 

διαχείριση̋ εδάφου̋. 

Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:    

“ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε.”, Αναπτυξιακή Ανώνυµη Εταιρεία 

O.T.A. Ανατολικής Θεσσαλονίκης  

Τηλ.: 2310 463930 Φαξ: 2310 486203 

Ιστοσελίδα: www.lifesos.eu  
E-mail: environment@anatoliki.gr 

 

∆∆∆ΕΕΕΛΛΛΤΤΤΙΙΙΟΟΟ   ∆∆∆ΙΙΙΕΕΕΘΘΘΝΝΝΩΩΩΝΝΝ   ΚΚΚΑΑΑΙΙΙ   ΕΕΕΥΥΥΡΡΡΩΩΩΠΠΠΑΑΑΪΪΪΚΚΚΩΩΩΝΝΝ   ΘΘΘΕΕΕΜΜΜΑΑΑΤΤΤΩΩΩΝΝΝ   ΤΤΤΗΗΗΣΣΣ   ΤΤΤΟΟΟΠΠΠΙΙΙΚΚΚΗΗΗΣΣΣ   ΑΑΑΥΥΥΤΤΤΟΟΟ∆∆∆ΙΙΙΟΟΟΙΙΙΚΚΚΗΗΗΣΣΣΗΗΗΣΣΣ   
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   8 
∆∆∆ΕΕΕΛΛΛΤΤΤΙΙΙΟΟΟ   ∆∆∆ΙΙΙΕΕΕΘΘΘΝΝΝΩΩΩΝΝΝ   ΚΚΚΑΑΑΙΙΙ   ΕΕΕΥΥΥΡΡΡΩΩΩΠΠΠΑΑΑΪΪΪΚΚΚΩΩΩΝΝΝ   ΘΘΘΕΕΕΜΜΜΑΑΑΤΤΤΩΩΩΝΝΝ   ΤΤΤΗΗΗΣΣΣ   ΤΤΤΟΟΟΠΠΠΙΙΙΚΚΚΗΗΗΣΣΣ   ΑΑΑΥΥΥΤΤΤΟΟΟ∆∆∆ΙΙΙΟΟΟΙΙΙΚΚΚΗΗΗΣΣΣΗΗΗΣΣΣ   

 

Εκδηλώσει̋Εκδηλώσει̋Εκδηλώσει̋Εκδηλώσει̋    
Συνέδρια (∆ιεθνή και Ευρωπαϊκά) 

    

Η δηµιουργία Βιώσιµων ΚοινοτήτωνΗ δηµιουργία Βιώσιµων ΚοινοτήτωνΗ δηµιουργία Βιώσιµων ΚοινοτήτωνΗ δηµιουργία Βιώσιµων Κοινοτήτων    

(Φιλαδέλφεια, 3(Φιλαδέλφεια, 3(Φιλαδέλφεια, 3(Φιλαδέλφεια, 3----5 Απριλίου 2011)5 Απριλίου 2011)5 Απριλίου 2011)5 Απριλίου 2011)    

    
Τα πράσινα κτίρια και οι νέε̋ τεχνολογίε̋, οι 

συµπράξει̋ δηµοσίου-ιδιωτικού τοµέα, η 

περιβαλλοντική δικαιοσύνη, οι πράσινε̋ θέσει̋ 

απασχόληση̋, η περιβαλλοντική και κοινοτική 

ανάπτυξη, η συντήρηση τη̋ πολιτιστική̋ 

κληρονοµιά̋, ο αστικό̋ σχεδιασµό̋, η ευφυή̋ 

 

 

ανάπτυξη, η αστική γεωργία κ.α. είναι µερικά από 

τα θέµατα που θα συζητηθούν στο πλαίσιο του 14ου 

συνεδρίου Brownfields, µέσα από διαδραστικά 

στρογγυλά τραπέζια και επιµορφωτικέ̋ συνεδρίε̋.  

 

Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:    

http://www.brownfields2011.org/en/home/conferencehttp://www.brownfields2011.org/en/home/conferencehttp://www.brownfields2011.org/en/home/conferencehttp://www.brownfields2011.org/en/home/conference

_overview_overview_overview_overview    

    

10101010ηηηη Παγκόσµια Σύνοδο̋ για τι̋  Παγκόσµια Σύνοδο̋ για τι̋  Παγκόσµια Σύνοδο̋ για τι̋  Παγκόσµια Σύνοδο̋ για τι̋ 

Μητροπολιτικέ̋ Πόλει̋Μητροπολιτικέ̋ Πόλει̋Μητροπολιτικέ̋ Πόλει̋Μητροπολιτικέ̋ Πόλει̋    

(Κά̓ρο, 4(Κά̓ρο, 4(Κά̓ρο, 4(Κά̓ρο, 4----7 Απριλίου 2011)7 Απριλίου 2011)7 Απριλίου 2011)7 Απριλίου 2011)    

    
Για πρώτη φορά στην 25χρονη ιστορία τη̋, η 

φετινή 10η παγκόσµια σύνοδο̋ των 

µητροπολιτικών πόλεων θα φιλοξενηθεί από 

αφρικανική χώρα στο Κά̓ρο. 

    

    
    

Υπό την αιγίδα του προγράµµατο̋ των 

Ηνωµένων Εθνών για του̋ Ανθρώπινου̋ 

Οικισµού̋, το συνέδριο θα επικεντρωθεί σε 

πρωτοβουλίε̋ για τη διαχείριση των 

προκλήσεων και ευκαιριών για τι̋ 

µητροπολιτικέ̋ περιφέρειε̋ 

Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:    

http://www.metropolishttp://www.metropolishttp://www.metropolishttp://www.metropolis----

cairocongress2011.org/home/cairocongress2011.org/home/cairocongress2011.org/home/cairocongress2011.org/home/    

    

Ενεργειακέ̋ Πόλει̋Ενεργειακέ̋ Πόλει̋Ενεργειακέ̋ Πόλει̋Ενεργειακέ̋ Πόλει̋    

(Ζάγκρεµπ, 6(Ζάγκρεµπ, 6(Ζάγκρεµπ, 6(Ζάγκρεµπ, 6----8 Απριλίου 2011)8 Απριλίου 2011)8 Απριλίου 2011)8 Απριλίου 2011)    

    
Η Ένωση των ευρωπἀκών ΟΤΑ που επενδύουν 

στο ενεργειακό του̋ µέλλον και η πόλη του 

Ζάγκρεµπ φιλοξενούν το ετήσιο συνέδριο των 

Ενεργειακών Πόλεων, το οποίο αναµένεται να 

αποτελέσει πηγή έµπνευση̋ για του̋ αιρετού̋ 

και του̋ εκπροσώπου̋ τη̋ ευρωπἀκή̋ 

αυτοδιοίκηση̋ σε σχέση µε τι̋ πολιτικέ̋ για την 

ενέργεια σε τοπικό επίπεδο. Πίσω από τι̋ 

δεσµεύσει̋ που περιέχονται στο Σύµφωνο των 

∆ηµάρχων ενυπάρχουν πρακτικέ̋ για το µετασ- 

    

    
    



∆∆∆ΕΕΕΛΛΛΤΤΤΙΙΙΟΟΟ   ∆∆∆ΙΙΙΕΕΕΘΘΘΝΝΝΩΩΩΝΝΝ   ΚΚΚΑΑΑΙΙΙ   ΕΕΕΥΥΥΡΡΡΩΩΩΠΠΠΑΑΑΪΪΪΚΚΚΩΩΩΝΝΝ   ΘΘΘΕΕΕΜΜΜΑΑΑΤΤΤΩΩΩΝΝΝ   ΤΤΤΗΗΗΣΣΣ   ΤΤΤΟΟΟΠΠΠΙΙΙΚΚΚΗΗΗΣΣΣ   ΑΑΑΥΥΥΤΤΤΟΟΟ∆∆∆ΙΙΙΟΟΟΙΙΙΚΚΚΗΗΗΣΣΣΗΗΗΣΣΣ   
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χηµατισµό των πόλεων στο πλαίσιο τη̋ 

χρηµατοδότηση̋ δηµιουργικών λύσεων και 

υιοθέτηση̋ καινοτόµων µεθόδων στην 

αντιµετώπιση των συνεπειών τη̋ κλιµατική̋ 

αλλαγή̋.  
 

Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋: 

http://www.enehttp://www.enehttp://www.enehttp://www.energyrgyrgyrgy----

cities.eu/IMG/pdf/Energy_Cities_Rendezvous_prelimcities.eu/IMG/pdf/Energy_Cities_Rendezvous_prelimcities.eu/IMG/pdf/Energy_Cities_Rendezvous_prelimcities.eu/IMG/pdf/Energy_Cities_Rendezvous_prelim

inary_programme.pdfinary_programme.pdfinary_programme.pdfinary_programme.pdf    

    

KKKKαινοτόµε̋ Μεταφορέ̋ (Λονδίνο, 7 αινοτόµε̋ Μεταφορέ̋ (Λονδίνο, 7 αινοτόµε̋ Μεταφορέ̋ (Λονδίνο, 7 αινοτόµε̋ Μεταφορέ̋ (Λονδίνο, 7 

Απριλίου 2011)Απριλίου 2011)Απριλίου 2011)Απριλίου 2011)    

    
Στο πλαίσιο του 7ου Προγράµµατο̋-Πλαισίου για 

την Έρευνα πραγµατοποιείται το τελευταίο 

συνέδριο τη̋ πρωτοβουλία̋ NICHE+, η οποία 

διερευνά 12 καινοτόµα µέτρα για τι̋ αστικέ̋ 

µεταφορέ̋ που δοµούνται σε 4 θεµατικέ̋ 

περιοχέ̋: 

� Καινοτόµε̋ έννοιε̋ για την αύξηση τη̋ 

προσβασιµότητα̋. 

    

 

� Έννοιε̋ για αποδοτικό σχεδιασµό και 

χρήση των υποδοµών. 

� Κέντρα διαχείριση̋ τη̋ κυκλοφορία̋. 

� Αυτοµατοποιηµένα και χωρικά 

συστήµατα αποδοτικών µεταφορών. 

    

Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:    

http://www.nicheshttp://www.nicheshttp://www.nicheshttp://www.niches----transport.org/index.php?id=1transport.org/index.php?id=1transport.org/index.php?id=1transport.org/index.php?id=1    

    

Πράσινε̋ Μεταφορέ̋ για µια Ενεργό Πράσινε̋ Μεταφορέ̋ για µια Ενεργό Πράσινε̋ Μεταφορέ̋ για µια Ενεργό Πράσινε̋ Μεταφορέ̋ για µια Ενεργό 

ΓήρΓήρΓήρΓήρανσηανσηανσηανση    

(Βρυξέλλε̋, 8 Απριλίου 2011)(Βρυξέλλε̋, 8 Απριλίου 2011)(Βρυξέλλε̋, 8 Απριλίου 2011)(Βρυξέλλε̋, 8 Απριλίου 2011)    

    
Με θέµα τι̋ προκλήσει̋ των δηµογραφικών 

αλλαγών και τι̋ πολιτικέ̋ για τι̋ αστικέ̋ 

µεταφορέ̋, πραγµατοποιείται το τελευταίο 

συνέδριο τη̋ πρωτοβουλία̋ ΑΙΝΙΑΣ στο πλαίσιο 

του ευρωπἀκού προγράµµατο̋ ‘Ευφυή̋ 

Ενέργεια για την Ευρώπη’. Με τι̋ δράσει̋ του̋ 

 

 
 
 



∆∆∆ΕΕΕΛΛΛΤΤΤΙΙΙΟΟΟ   ∆∆∆ΙΙΙΕΕΕΘΘΘΝΝΝΩΩΩΝΝΝ   ΚΚΚΑΑΑΙΙΙ   ΕΕΕΥΥΥΡΡΡΩΩΩΠΠΠΑΑΑΪΪΪΚΚΚΩΩΩΝΝΝ   ΘΘΘΕΕΕΜΜΜΑΑΑΤΤΤΩΩΩΝΝΝ   ΤΤΤΗΗΗΣΣΣ   ΤΤΤΟΟΟΠΠΠΙΙΙΚΚΚΗΗΗΣΣΣ   ΑΑΑΥΥΥΤΤΤΟΟΟ∆∆∆ΙΙΙΟΟΟΙΙΙΚΚΚΗΗΗΣΣΣΗΗΗΣΣΣ   
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οι συµµετέχουσε̋ πόλει̋ του Σαν Σεµπαστιάν 

(Ισπανία), τη̋ Κρακοβία̋ (Πολωνία), τη̋ Οντένσε 

(∆ανία), του Μονάχου (Γερµανία) και του 

Σάλτσµπουργκ (Αυστρία) ευαισθητοποιούν τι̋ 

τοπικέ̋ αρχέ̋ τη̋ ΕΕ σε περισσότερο ενεργειακά 

αποδοτικέ̋ λύσει̋ στον τοµέα των µεταφορών, ενώ 

εκπαιδεύουν άτοµα τη̋ τρίτη̋ ηλικία̋ στη χρήση 

βιώσιµων µέσων µεταφορά̋ σύµφωνα µε τι̋ 

ανάγκε̋ και τι̋ προσδοκίε̋ του̋. 

 

Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋: 

http://www.aeneashttp://www.aeneashttp://www.aeneashttp://www.aeneas----project.eu/?page=finalconferenceproject.eu/?page=finalconferenceproject.eu/?page=finalconferenceproject.eu/?page=finalconference    

 

    

Σχέσει̋ πόλεων και λιµανιώνΣχέσει̋ πόλεων και λιµανιώνΣχέσει̋ πόλεων και λιµανιώνΣχέσει̋ πόλεων και λιµανιών    

(Κεµπέκ(Κεµπέκ(Κεµπέκ(Κεµπέκ----Καναδά̋, 10Καναδά̋, 10Καναδά̋, 10Καναδά̋, 10----12 Απριλίου 2011)12 Απριλίου 2011)12 Απριλίου 2011)12 Απριλίου 2011)    
 

Η αµοιβαία ανάπτυξη πόλη̋ και λιµανιού, το 

µοντέλο διακυβέρνηση̋ των πόλεων µε λιµάνια, η 

επίτευξη οικονοµική̋ ευηµερία̋ µε υπεύθυνο  

 

οικολογικό και κοινωνικό τρόπο είναι µερικά 

ζητήµατα που θα αναπτυχθούν σε διεθνέ̋ συνέδριο 

στον Καναδά, κύριο θέµα του οποίου είναι ο 

προσδιορισµό̋ τη̋ σχέση̋ πόλη̋ και λιµανιού για 

την αντιµετώπιση των προκλήσεων του µέλλοντο̋. 

 

Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋: 

http://www.ccquebec.ca/html/fr/developpement/interhttp://www.ccquebec.ca/html/fr/developpement/interhttp://www.ccquebec.ca/html/fr/developpement/interhttp://www.ccquebec.ca/html/fr/developpement/inter

nationnalnationnalnationnalnationnal----demain.php#enjeumajeurdemain.php#enjeumajeurdemain.php#enjeumajeurdemain.php#enjeumajeur    
 

Αστική ΤηλεανίχνευσηΑστική ΤηλεανίχνευσηΑστική ΤηλεανίχνευσηΑστική Τηλεανίχνευση    

(Μόναχο, 11(Μόναχο, 11(Μόναχο, 11(Μόναχο, 11----13 Απριλίου 2011)13 Απριλίου 2011)13 Απριλίου 2011)13 Απριλίου 2011)    

    
Τα θέµατα που προκύπτουν από τη χρήση 

αισθητήρων στι̋ αστικέ̋ περιοχέ̋, η διαχείριση 

των συλλεγόµενων πληροφοριών, οι τεχνικέ̋ και οι 

αλγόριθµοι των σχετικών εφαρµογών στι̋ πόλει̋, η 

χρησιµότητα των Τεχνολογιών Πληροφορική̋ και  

 
 

Γεωεπιστήµη̋ στον αστικό σχεδιασµό 

αποτελούν βασικέ̋ θεµατικέ̋ ενότητε̋ στη 

θεµατολογία διεθνού̋ συνεδρίου για την 

αστική τηλεανίχνευση που πραγµατοποιείται 

στο Μόναχο µε τη συµµετοχή εκπροσώπων τη̋ 

ακαδηµἀκή̋ κοινότητα̋ και των τοπικών 

αρχών τη̋ Ευρώπη̋. 

 

Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:    

http://www.pf.bv.tum.de/jurse2011/http://www.pf.bv.tum.de/jurse2011/http://www.pf.bv.tum.de/jurse2011/http://www.pf.bv.tum.de/jurse2011/index.htmlindex.htmlindex.htmlindex.html    

    

Παγκόσµιο Συνέδριο Πόλεων µε Παγκόσµιο Συνέδριο Πόλεων µε Παγκόσµιο Συνέδριο Πόλεων µε Παγκόσµιο Συνέδριο Πόλεων µε 

ΑεροδρόµιαΑεροδρόµιαΑεροδρόµιαΑεροδρόµια    

(Μέµφι̋(Μέµφι̋(Μέµφι̋(Μέµφι̋----ΗΠΑ, 11ΗΠΑ, 11ΗΠΑ, 11ΗΠΑ, 11----13 Απριλίου 2011)13 Απριλίου 2011)13 Απριλίου 2011)13 Απριλίου 2011)    
 

Το παγκόσµιο συνέδριο πόλεων που 

φιλοξενούν αεροδρόµια θα εξετάσει τι̋ οικο- 

 

 

νοµικέ̋ συνέπειε̋ και τα µακροπρόθεσµα 

οφέλη για το περιφερειακό και παγκόσµιο 

εµπόριο και το περιβάλλον από την ύπαρξη 
  



αεροδροµο-πόλεων. 

 

Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋: 

http://www.globalairportcities.com/invitationhttp://www.globalairportcities.com/invitationhttp://www.globalairportcities.com/invitationhttp://www.globalairportcities.com/invitation----totototo----

airportairportairportairport----citiescitiescitiescities----worldworldworldworld----conferenceconferenceconferenceconference----exhibitionexhibitionexhibitionexhibition----2011.html2011.html2011.html2011.html

    

ΕβΕβΕβΕβδοµάδα Βιώσιµη̋ Ενέργεια̋δοµάδα Βιώσιµη̋ Ενέργεια̋δοµάδα Βιώσιµη̋ Ενέργεια̋δοµάδα Βιώσιµη̋ Ενέργεια̋    

(Βρυξέλλε̋, 11(Βρυξέλλε̋, 11(Βρυξέλλε̋, 11(Βρυξέλλε̋, 11----15 Απριλίου 2011)15 Απριλίου 2011)15 Απριλίου 2011)15 Απριλίου 2011)    
 

Στο πλαίσιο τη̋ ευρωπἀκή̋ εβδοµάδα̋ για τη 

βιώσιµη ενέργεια, διοργανώνονται στην έδρα τη̋ ΕΕ 

 

µια σειρά εκδηλώσεων, τριήµερο συνέδριο καθώ̋ 

και η επίσηµη απονοµή των βραβείων για 

καινοτόµε̋ δράσει̋ στου̋ τοµεί̋ τη̋ ενεργειακή̋ 

αποδοτικότητα̋ και των ανανεώσιµων πηγών 

ενέργεια̋. 

 

Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋: 

http://www.eusew.eu/http://www.eusew.eu/http://www.eusew.eu/http://www.eusew.eu/    
 

Αστική ανθεκτικότητα στι̋ φυσικέ̋ Αστική ανθεκτικότητα στι̋ φυσικέ̋ Αστική ανθεκτικότητα στι̋ φυσικέ̋ Αστική ανθεκτικότητα στι̋ φυσικέ̋ 

καταστροφέ̋καταστροφέ̋καταστροφέ̋καταστροφέ̋    

(Φλορεντία, 13(Φλορεντία, 13(Φλορεντία, 13(Φλορεντία, 13----14 Απριλίου 2011)14 Απριλίου 2011)14 Απριλίου 2011)14 Απριλίου 2011)    

    
Το θεµατικό συνέδριο IDER για τι̋ διεθνεί̋ 

καταστροφέ̋ και την ανθεκτικότητα σε κρίσιµε̋ 

καταστάσει̋ πραγµατοποιεί την 11η σύνοδό του στο 

Πανεπιστήµιο τη̋ Φλωρεντία̋ µε βασικό  

 

    

αντικείµενο συζήτηση̋ την ανθεκτικότητα τη̋ 

κοινότητα̋ στι̋ συνέπειε̋ τη̋ κλιµατική̋ 

αλλαγή̋ και των φυσικών και ανθρωπογενών 

καταστροφών. 

 

Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:    

http://www.iderweb.org/http://www.iderweb.org/http://www.iderweb.org/http://www.iderweb.org/    

    

∆ιεθνέ̋ Οικολογικό Φόρουµ για  τη ∆ιεθνέ̋ Οικολογικό Φόρουµ για  τη ∆ιεθνέ̋ Οικολογικό Φόρουµ για  τη ∆ιεθνέ̋ Οικολογικό Φόρουµ για  τη 

διαχείριση απορριµµάτων και την διαχείριση απορριµµάτων και την διαχείριση απορριµµάτων και την διαχείριση απορριµµάτων και την 

ανακύκλωσηανακύκλωσηανακύκλωσηανακύκλωση    

(Σόφια, 13(Σόφια, 13(Σόφια, 13(Σόφια, 13----15 Απριλίο15 Απριλίο15 Απριλίο15 Απριλίου 2011)υ 2011)υ 2011)υ 2011)    
 

Στόχο̋ του 2ου διεθνού̋ φόρουµ για τη 

σωτηρία του πλανήτη είναι η επίδειξη και 

µεταφορά τεχνογνωσία̋ και τεχνολογία̋ από 

την Ευρώπη στου̋ Βουλγαρικού̋ ΟΤΑ στον 

τοµέα τη̋ περιβαλλοντική̋ προστασία̋. Στο 

φόρουµ θα παρουσιαστούν µοντέλα  

 

 
συνεργασιών και συµπράξεων ιδιωτικού και 

δηµόσιου τοµέα για την αποδοτική χρήση του 

εδάφου̋, των υδάτων, του αέρα και των 

απορριµµάτων ω̋ απόρροια τη̋ κλιµατική̋ 

αλλαγή̋.  

 

Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:    

http://www2.viaexpo.com/?option=com_contenthttp://www2.viaexpo.com/?option=com_contenthttp://www2.viaexpo.com/?option=com_contenthttp://www2.viaexpo.com/?option=com_content

&view=article&view=article&view=article&view=article&id=113&Itemid=138&lang=en&ag&id=113&Itemid=138&lang=en&ag&id=113&Itemid=138&lang=en&ag&id=113&Itemid=138&lang=en&ag

tre=2tre=2tre=2tre=2    

    

 

∆∆∆ΕΕΕΛΛΛΤΤΤΙΙΙΟΟΟ   ∆∆∆ΙΙΙΕΕΕΘΘΘΝΝΝΩΩΩΝΝΝ   ΚΚΚΑΑΑΙΙΙ   ΕΕΕΥΥΥΡΡΡΩΩΩΠΠΠΑΑΑΪΪΪΚΚΚΩΩΩΝΝΝ   ΘΘΘΕΕΕΜΜΜΑΑΑΤΤΤΩΩΩΝΝΝ   ΤΤΤΗΗΗΣΣΣ   ΤΤΤΟΟΟΠΠΠΙΙΙΚΚΚΗΗΗΣΣΣ   ΑΑΑΥΥΥΤΤΤΟΟΟ∆∆∆ΙΙΙΟΟΟΙΙΙΚΚΚΗΗΗΣΣΣΗΗΗΣΣΣ   
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∆∆∆ΕΕΕΛΛΛΤΤΤΙΙΙΟΟΟ   ∆∆∆ΙΙΙΕΕΕΘΘΘΝΝΝΩΩΩΝΝΝ   ΚΚΚΑΑΑΙΙΙ   ΕΕΕΥΥΥΡΡΡΩΩΩΠΠΠΑΑΑΪΪΪΚΚΚΩΩΩΝΝΝ   ΘΘΘΕΕΕΜΜΜΑΑΑΤΤΤΩΩΩΝΝΝ   ΤΤΤΗΗΗΣΣΣ   ΤΤΤΟΟΟΠΠΠΙΙΙΚΚΚΗΗΗΣΣΣ   ΑΑΑΥΥΥΤΤΤΟΟΟ∆∆∆ΙΙΙΟΟΟΙΙΙΚΚΚΗΗΗΣΣΣΗΗΗΣΣΣ   
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∆ιεθνέ̋ Συνέδριο για την Οδική Ασφάλεια∆ιεθνέ̋ Συνέδριο για την Οδική Ασφάλεια∆ιεθνέ̋ Συνέδριο για την Οδική Ασφάλεια∆ιεθνέ̋ Συνέδριο για την Οδική Ασφάλεια    

(Έντµοντον,  17(Έντµοντον,  17(Έντµοντον,  17(Έντµοντον,  17----21 Απριλίου 2011)21 Απριλίου 2011)21 Απριλίου 2011)21 Απριλίου 2011)    
 

Η διερεύνηση των καινοτόµων πρακτικών για τι̋ 

προκλήσει̋ τη̋ οδική̋ ασφάλεια̋ στι̋ σύγχρονε̋ 

κοινότητε̋ αποτελεί το θέµα του 3ου ετήσιου 

 

    
    

διεθνού̋ συνεδρίου που διοργανώνεται στο 

Έντµοντον µε τη συµµετοχή 250 ερευνητών, 

ακαδηµἀκών και ειδικών σε θέµατα οδική̋ 

ασφάλεια̋ στι̋ πόλει̋. 

 

Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋: 

http://www.trafficsafetyconference.com/theme.htmhttp://www.trafficsafetyconference.com/theme.htmhttp://www.trafficsafetyconference.com/theme.htmhttp://www.trafficsafetyconference.com/theme.htm    

    

Συνέδριο για την αντιτροµοκρατίαΣυνέδριο για την αντιτροµοκρατίαΣυνέδριο για την αντιτροµοκρατίαΣυνέδριο για την αντιτροµοκρατία    

(Λονδίνο, 19(Λονδίνο, 19(Λονδίνο, 19(Λονδίνο, 19----20 Απριλίου 2011)20 Απριλίου 2011)20 Απριλίου 2011)20 Απριλίου 2011)    
 

Με τη συµµετοχή εµπειρογνωµόνων από τι̋ ένοπλε̋ 

δυνάµει̋, τι̋ υπηρεσίε̋ ασφαλεία̋  και τον  

 

    

    

 

    

ακαδηµἀκό χώρο, πραγµατοποιείται  

διεθνέ̋ συνέδριο στο Λονδίνο για την 

ανταλλαγή εµπειριών, πρακτικών και 

στρατηγικών για την αντιµετώπιση τη̋ 

διεθνού̋ τροµοκρατία̋ στι̋ πόλει̋ 

 

Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋: 

htthtthtthttp://www.counterterrorexpo.com/p://www.counterterrorexpo.com/p://www.counterterrorexpo.com/p://www.counterterrorexpo.com/ 

 

Πόλει̋ και Φυσική Άσκηση Πόλει̋ και Φυσική Άσκηση Πόλει̋ και Φυσική Άσκηση Πόλει̋ και Φυσική Άσκηση     

(Αγκαντίρ(Αγκαντίρ(Αγκαντίρ(Αγκαντίρ----Βασίλειο του Μαρόκο 26Βασίλειο του Μαρόκο 26Βασίλειο του Μαρόκο 26Βασίλειο του Μαρόκο 26----30 30 30 30 

Απριλίου 2011)Απριλίου 2011)Απριλίου 2011)Απριλίου 2011)    

    
Τα προβλήµατα που προκύπτουν από την  

εγκατάλειψη των δραστηριοτήτων φυσική̋  

άσκηση̋ από του̋ κατοίκου̋ των σύγχρονων 

 

 

Πόλεων και ο ρόλο̋ του αστικού σχεδιασµού 

αποτελούν του̋ θεµατικού̋ άξονε̋ του 

διεθνού̋ συνεδρίου  που διοργανώνει η Ένωση 

Αραβικών Πόλεων στο Μαρόκο. 

 

Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋: 

http://www.araburban.org/AUDI/English/Right_ehttp://www.araburban.org/AUDI/English/Right_ehttp://www.araburban.org/AUDI/English/Right_ehttp://www.araburban.org/AUDI/English/Right_e

n/02AUDINews_en/1130090810MS.htmn/02AUDINews_en/1130090810MS.htmn/02AUDINews_en/1130090810MS.htmn/02AUDINews_en/1130090810MS.htm    

 

  



∆∆∆ΕΕΕΛΛΛΤΤΤΙΙΙΟΟΟ   ∆∆∆ΙΙΙΕΕΕΘΘΘΝΝΝΩΩΩΝΝΝ   ΚΚΚΑΑΑΙΙΙ   ΕΕΕΥΥΥΡΡΡΩΩΩΠΠΠΑΑΑΪΪΪΚΚΚΩΩΩΝΝΝ   ΘΘΘΕΕΕΜΜΜΑΑΑΤΤΤΩΩΩΝΝΝ   ΤΤΤΗΗΗΣΣΣ   ΤΤΤΟΟΟΠΠΠΙΙΙΚΚΚΗΗΗΣΣΣ   ΑΑΑΥΥΥΤΤΤΟΟΟ∆∆∆ΙΙΙΟΟΟΙΙΙΚΚΚΗΗΗΣΣΣΗΗΗΣΣΣ   
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Ευρωπἀκά ΘέµαταΕυρωπἀκά ΘέµαταΕυρωπἀκά ΘέµαταΕυρωπἀκά Θέµατα    
    

Ο ρόλο̋ των ΟΤΑ στην Ευρωπἀκή Ο ρόλο̋ των ΟΤΑ στην Ευρωπἀκή Ο ρόλο̋ των ΟΤΑ στην Ευρωπἀκή Ο ρόλο̋ των ΟΤΑ στην Ευρωπἀκή 

Πρωτοβουλία ‘Νεολαία σε Κίνηση’Πρωτοβουλία ‘Νεολαία σε Κίνηση’Πρωτοβουλία ‘Νεολαία σε Κίνηση’Πρωτοβουλία ‘Νεολαία σε Κίνηση’ 
    

Η εµβληµατική πρωτοβουλία τη̋ Ευρωπἀκή̋ 

Επιτροπή̋ «Νεολαία σε κίνηση», στο πλαίσιο 

τη̋ στρατηγική̋ ΕΕ2020, αποβλέπει στη 

βελτίωση τη̋ κινητικότητα̋, τη̋ εκπαίδευση̋ 

και τη̋ επαγγελµατική̋ ένταξη̋ των νέων 

Ευρωπαίων. Για πρώτη φορά, η Ευρωπἀκή 

Επιτροπή ορίζει ένα πλαίσιο δράση̋ για την 

νεολαία στο οποίο η διάσταση τη̋ παιδεία̋ 

συνδέεται µε την απασχόληση. Ωστόσο, όπω̋ 

επισηµαίνεται σε σχετική γνωµοδότηση που 

υιοθέτησε πρόσφατα η Ολοµέλεια τη̋ 

Επιτροπή̋ των Περιφερειών, η  
 

    
 

Ευρωπἀκή Επιτροπή δεν λαµβάνει επαρκώ̋ 

υπόψη τον ρόλο των τοπικών και των 

περιφερειακών αρχών στην εκπόνηση και την 

εφαρµογή των µέτρων προώθηση̋ τη̋  

κινητικότητα̋, παρά το γεγονό̋ ότι οι αρχέ̋ 

αυτέ̋, λόγω τη̋ εγγύτητα̋ προ̋ τον πολίτη, 

είναι οι πλέον κατάλληλε̋ για να διευκολύνουν 

την πρόσβαση στην κινητικότητα. Το ίδιο ισχύει 

και για τον σχεδιασµό και την ανάπτυξη 

προγραµµάτων για του̋ νέου̋, εφόσον αυτέ̋ οι     

αρχέ̋ γνωρίζουν καλύτερα από όλου̋ την 

πραγµατικότητα και τι̋ συνθήκε̋ που βιώνουν 

οι νέοι λόγω τη̋ εγγύτητά̋ των προ̋ αυτού̋. 

Μάλιστα, τονίζεται ότι οι στόχοι τη̋ 

πρωτοβουλία̋ «Νεολαία σε κίνηση» δεν θα 

µπορέσουν να επιτευχθούν χωρί̋ τη σύµπραξη 

µε τι̋ τοπικέ̋ και τι̋ περιφερειακέ̋ αρχέ̋, 

καθώ̋ και µε του̋ λοιπού̋ φορεί̋ που     

    
 

δραστηριοποιούνται υπέρ τη̋ νεολαία̋.  Προ̋ 

τούτο, προτείνεται η δηµιουργία από την 

Ευρωπἀκή Επιτροπή διαδικτυακή̋ πύλη̋ για 

την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών σε τοπικό 

και περιφερειακό επίπεδο σχετικά µε την ένταξη 

των νέων στην αγορά εργασία̋ καθώ̋  η 

Ευρωπἀκή Ένωση πρέπει να συνεργαστεί µε τι̋ 

αυτοδιοικητικέ̋ αρχέ̋, οι οποίε̋ είναι και οι 

καταλληλότερε̋ για την συγκέντρωση των 

σχετικών στοιχείων και τη θέσπιση 

συνεπακόλουθων µέτρων για του̋ νέου̋ που 

αντιµετωπίζουν προβλήµατα.  

    

Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:    

http://www.toad.cor.europa.eu/AgendaDocumenthttp://www.toad.cor.europa.eu/AgendaDocumenthttp://www.toad.cor.europa.eu/AgendaDocumenthttp://www.toad.cor.europa.eu/AgendaDocumentssss

.aspx?pmi=ha5jDW%2bOWSGO8wl1HSg2avQLCO8z.aspx?pmi=ha5jDW%2bOWSGO8wl1HSg2avQLCO8z.aspx?pmi=ha5jDW%2bOWSGO8wl1HSg2avQLCO8z.aspx?pmi=ha5jDW%2bOWSGO8wl1HSg2avQLCO8z

rXVqoJJ4tL7WYIw%3drXVqoJJ4tL7WYIw%3drXVqoJJ4tL7WYIw%3drXVqoJJ4tL7WYIw%3d    

Σύσταση Πλατφόρµα̋ για του̋ Σύσταση Πλατφόρµα̋ για του̋ Σύσταση Πλατφόρµα̋ για του̋ Σύσταση Πλατφόρµα̋ για του̋ 

Ευρωπἀκού̋ Οµίλου̋ Εδαφική̋ Ευρωπἀκού̋ Οµίλου̋ Εδαφική̋ Ευρωπἀκού̋ Οµίλου̋ Εδαφική̋ Ευρωπἀκού̋ Οµίλου̋ Εδαφική̋ 

Συνεργασία̋ (Ε.Ο.Ε.Σ.)Συνεργασία̋ (Ε.Ο.Ε.Σ.)Συνεργασία̋ (Ε.Ο.Ε.Σ.)Συνεργασία̋ (Ε.Ο.Ε.Σ.)    

Η Επιτροπή των Περιφερειών, σε ειδική 

εκδήλωση που πραγµατοποιήθηκε στι̋ 28 

Ιανουαρίου τ.ε. και στην οποία συµµετείχε από 

ελληνική̋ πλευρά̋ ο διευθυντή̋ του ‘ΕΟΕΣ 

Αµφικτυονία’, κ. Βασίλη̋ Ξένο̋, έθεσε σε 

λειτουργία την πλατφόρµα για τον Ευρωπἀκό 

Οργανισµό Εδαφική̋ Συνεργασία̋ (ΕΟΕΣ). Στην 

πλατφόρµα των ΕΟΕΣ θα συµµετέχουν 

εκπρόσωποι, αρµόδιοι για πολιτικά και τεχνικά  

 

 
  
    



∆∆∆ΕΕΕΛΛΛΤΤΤΙΙΙΟΟΟ   ∆∆∆ΙΙΙΕΕΕΘΘΘΝΝΝΩΩΩΝΝΝ   ΚΚΚΑΑΑΙΙΙ   ΕΕΕΥΥΥΡΡΡΩΩΩΠΠΠΑΑΑΪΪΪΚΚΚΩΩΩΝΝΝ   ΘΘΘΕΕΕΜΜΜΑΑΑΤΤΤΩΩΩΝΝΝ   ΤΤΤΗΗΗΣΣΣ   ΤΤΤΟΟΟΠΠΠΙΙΙΚΚΚΗΗΗΣΣΣ   ΑΑΑΥΥΥΤΤΤΟΟΟ∆∆∆ΙΙΙΟΟΟΙΙΙΚΚΚΗΗΗΣΣΣΗΗΗΣΣΣ   
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θέµατα όλων των υφιστάµενων ΕΟΕΣ, των υπό 

σύσταση ΕΟΕΣ καθώ̋ και µέλη τη̋ οµάδα̋ 

εµπειρογνωµόνων. Η πλατφόρµα έχει ω̋ στόχο 

να παρακολουθήσει την υιοθέτηση και την 

εφαρµογή των ρυθµίσεων του Κανονισµού 

1082/2006 για του̋ ΕΟΕΣ σε ευρωπἀκό και 

εθνικό επίπεδο� να  διευκολύνει την ανταλλαγή 

εµπειριών σχετικά µε τη δηµιουργία των ΕΟΕΣ σε 

εδαφικό επίπεδο και την ανταλλαγή γνώσεων 

σχετικά µε τι̋ βέλτιστε̋ πρακτικέ̋ στον τοµέα� 

να προωθήσει τον ΕΟΕΣ ω̋ εργαλείο για την 

εδαφική συνοχή και προβολή των υφιστάµενων 

ΕΟΕΣ, ιδίω̋ µεταξύ των οργάνων τη̋ ΕΕ, των 

εθνικών και των υποεθνικών διοικήσεων� να 

βελτιώσει την επικοινωνία όσον αφορά τι̋ 

ευκαιρίε̋ και τι̋ προκλήσει̋ των ΕΟΕΣ σε τοπικό 

επίπεδο� να καθορίσει την ενδεχόµενη χρήση 

του ΕΟΕΣ ω̋ εργαλείου συνεκτική̋ εδαφική̋ 

ανάπτυξη̋� να στηρίξει τι̋ συµβουλευτικέ̋ 

εργασίε̋ τη̋ ΕτΠ µε την παροχή τεκµηριωµένη̋ 

πληροφόρηση̋ σχετικά µε την πολυεπίπεδη 

διακυβέρνηση και τι̋ διασυνοριακέ̋ πτυχέ̋ τη̋ 

νοµοθεσία̋ και των πολιτικών τη̋ ΕΕ. 

 

Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:    

http://portal.cor.europa.eu/egtc/enhttp://portal.cor.europa.eu/egtc/enhttp://portal.cor.europa.eu/egtc/enhttp://portal.cor.europa.eu/egtc/en----

US/Platform/Pages/welcome.aspxUS/Platform/Pages/welcome.aspxUS/Platform/Pages/welcome.aspxUS/Platform/Pages/welcome.aspx    

Προαγωγή των δράσεων των Προαγωγή των δράσεων των Προαγωγή των δράσεων των Προαγωγή των δράσεων των 

Περιφερειών στα ΠρογράµµαταΠεριφερειών στα ΠρογράµµαταΠεριφερειών στα ΠρογράµµαταΠεριφερειών στα Προγράµµατα----Πλαίσιο Πλαίσιο Πλαίσιο Πλαίσιο 

για την Έρευναγια την Έρευναγια την Έρευναγια την Έρευνα    

Με δεδοµένη την διαπιστωµένη υπερβολική 

γραφειοκρατία, την περιορισµένη ανοχή του 

κινδύνου, τη χαµηλή απόδοση και τι̋ 

αδικαιολόγητε̋ καθυστερήσει̋, η Ολοµέλεια τη̋ 

Επιτροπή̋ των Περιφερειών προχώρησε σε µια 

σειρά συστάσεων για την απλούστευση τη̋ 

εφαρµογή̋ των προγραµµάτων-πλαισίου 

έρευνα̋. Στο πλαίσιο σχετική̋ γνωµοδότηση̋, η 

Ολοµέλεια υπογράµµισε, µεταξύ άλλων, ότι η 

δράση «Περιφέρειε̋ τη̋ Γνώση̋» του 7ου 

Προγράµµατο̋-Πλαισίου σηµείωσε κάποια 

επιτυχία ωθώντα̋ τι̋ τοπικέ̋ και τι̋ 

περιφερειακέ̋ αρχέ̋ να συνεργασθούν µε 

πανεπιστήµια και ερευνητικά κέντρα τόσο για  

 
 

    

    

 
 

την υλοποίηση έργων όσο και για την ανάπτυξη 

τοπικών και περιφερειακών στρατηγικών Ε&Α. 

Μάλιστα, εκτιµάται το πρόγραµµα «Ερευνητικό 

∆υναµικό των Περιφερειών Σύγκλιση̋», το οποίο 

εµπίπτει στο πλαίσιο του προγράµµατο̋ 

«Ικανότητε̋», ω̋ ένα σηµαντικό βήµα για την 

ανάπτυξη των περιφερειακών ικανοτήτων και 

τη διευκόλυνση τη̋ συµµετοχή̋ των 

περιφερειών αυτών σε δραστηριότητε̋ Ε&Α. 

Τέλο̋, προτείνεται το επόµενο πρόγραµµα-

πλαίσιο να επεκτείνει περαιτέρω τα 

προγράµµατα αυτά και να περιλαµβάνει ένα 

σχέδιο για την προαγωγή τη̋ συµµετοχή̋, στα 

σχέδια και στα προγράµµατα, ικανών εταίρων 

από περιφέρειε̋ που υστερούν στον τοµέα τη̋ 

έρευνα̋, υπό την καθοδήγηση των πιο γνωστών 

αρίστων οµοτίµων του̋, µε τη βοήθεια δράσεων 

πλαισίωση̋ ή άλλου είδου̋ µέσων. Σε αυτό το 

σηµείο επισηµαίνονται οι δυνατότητε̋ που 

διαθέτουν οι τοπικοί και οι περιφερειακοί 

φορεί̋ για την ανάπτυξη «πυρήνων ικανοτήτων» 

σε συνδυασµό µε «πόλου̋ αριστεία̋». 

    
Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:    

http://www.toad.cor.europa.eu/AgendaDocumentshttp://www.toad.cor.europa.eu/AgendaDocumentshttp://www.toad.cor.europa.eu/AgendaDocumentshttp://www.toad.cor.europa.eu/AgendaDocuments

.aspx?pmi=ha5jDW%2bOWSGO8wl1HSg2avQLCO8z.aspx?pmi=ha5jDW%2bOWSGO8wl1HSg2avQLCO8z.aspx?pmi=ha5jDW%2bOWSGO8wl1HSg2avQLCO8z.aspx?pmi=ha5jDW%2bOWSGO8wl1HSg2avQLCO8z

rXVqoJJ4tL7WYIw%3drXVqoJJ4tL7WYIw%3drXVqoJJ4tL7WYIw%3drXVqoJJ4tL7WYIw%3d 
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Οι Προοπτικέ̋ για την Αναθεώρηση του Οι Προοπτικέ̋ για την Αναθεώρηση του Οι Προοπτικέ̋ για την Αναθεώρηση του Οι Προοπτικέ̋ για την Αναθεώρηση του 

Κανονισµού 1082/2006 για του̋ Ε.Ο.Ε.Σ.Κανονισµού 1082/2006 για του̋ Ε.Ο.Ε.Σ.Κανονισµού 1082/2006 για του̋ Ε.Ο.Ε.Σ.Κανονισµού 1082/2006 για του̋ Ε.Ο.Ε.Σ.    

Σύµφωνα µε το κείµενο  τη̋ γνωµοδότηση̋ 

πρωτοβουλία̋ που υιοθέτησε πρόσφατα η 

Ολοµέλεια τη̋ Επιτροπή̋ των Περιφερειών, 

αναφορικά µε την επικείµενη αναθεώρηση του 

Κανονισµού 1082/2006 για του̋ Ευρωπἀκού̋ 

Οµίλου̋ Εδαφική̋ Συνεργασία̋ (EOEΣ), 

διαπιστώνεται ότι, µολονότι ο ΕΟΕΣ αποτελεί 

θεσµικό όργανο του Ενωσιακού ∆ικαίου που 

δηµιουργήθηκε ειδικά για να διευκολύνει την 

εδαφική συνεργασία εντό̋ τη̋ ΕΕ, η 

πραγµατικότητα απέχει αρκετά από τι̋ εύλογε̋ 

προσδοκίε̋ που ώθησαν τον ενωσιακό νοµοθέτη 

να κάνει αυτό το τόσο σηµαντικό νοµικό βήµα:  

� ελάχιστοι είναι οι ΕΟΕΣ που 

διαχειρίζονται προγράµµατα ή έργα 

εδαφική̋ συνεργασία̋ µε 

συγχρηµατοδότηση από ευρωπἀκά 

κονδύλια˙ 

� η πλειονότητα των ΕΟΕΣ 

δραστηριοποιείται σε άλλα συγκεκριµένα 

προγράµµατα εδαφική̋ συνεργασία̋ 

χωρί̋ την οικονοµική συµβολή τη̋ ΕΕ˙ 

� ελάχιστοι είναι οι ΕΟΕΣ που έχουν 

συγκροτηθεί στην επικράτεια τη̋ ΕΕ, σε 

σύγκριση τόσο µε τι̋ ήδη συνεργαζόµενε̋ 

τοπικέ̋ και περιφερειακέ̋ αρχέ̋ όσο και 

µε τι̋ υφιστάµενε̋ προσδοκίε̋˙ 

� εξίσου ελάχιστοι είναι οι υπό σύσταση 

ΕΟΕΣ, παρά τα πολυάριθµα σχέδια 

ευρωπἀκή̋ εδαφική̋ συνεργασία̋ και 

µάλιστα αυτά που συγχρηµατοδοτούνται 

από τα ευρωπἀκά κονδύλια. 

Περαιτέρω, στην γνωµοδότηση υπογραµµίζεται 

ο προβληµατισµό̋ των ΕΟΕΣ για τι̋ εθνικέ̋ 

νοµοθεσίε̋ για τι̋ προσλήψει̋, τη διάθεση και 

τη διοίκηση προσωπικού εν γένει, και αυτό 

παρόλο που είναι τοπικέ̋ δοµέ̋ συνεργασία̋ οι 

οποίε̋ θα πρέπει να επωφελούνται από 

συνθήκε̋ ευελιξία̋ στον τοµέα αυτό. Εν 

προκειµένω, τονίζονται τρει̋ βασικέ̋ αιτίε̋ για  
 

    

    

    

 

τη δυσκολία λειτουργία̋ των ΕΟΕΣ: νοµικέ̋-

ουσιαστικέ̋, νοµικέ̋-διαδικαστικέ̋ και 

οικονοµικέ̋-χρηµατοδοτικέ̋. Τα κατ’ εξοχήν 

νοµικά κωλύµατα εντοπίζονται στο 

διαδικαστικό σκέλο̋ και τούτο διότι δεν υπάρχει 

συντονισµό̋ ω̋ προ̋ την εφαρµογή του 

κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1082/2006, είτε αυτόνοµα 

µεταξύ των κρατών µελών, είτε µέσω µια̋ 

ενωσιακή̋ αρχή̋. Καθίσταται, εποµένω̋ 

σύµφωνα µε το κείµενο τη̋ γνωµοδότηση̋, 

αναγκαίο µια ενωσιακή αρχή να καθορίσει εκ 

των προτέρων –ακόµη και µε τρόπο µη 

δεσµευτικό– τα µέσα εφαρµογή̋ του κανονισµού 

(ΕΚ) αριθ. 1082/2006 σε εθνικό επίπεδο. Επίση̋, 

κρίνεται σκόπιµο η Ευρωπἀκή Επιτροπή να 

εισηγηθεί τη λήψη πρακτικών διαδικαστικών 

µέτρων, στο πλαίσιο τη̋ πρότασή̋ τη̋ για 

αναθεώρηση του κανονισµού, µε σκοπό τη 

συντόµευση των υφιστάµενων σχοινοτενών 

διαδικασιών οι οποίε̋ δεν µπορούν πάντα να 

υποκαθίστανται από τη σιωπηρή συγκατάθεση 

τη̋ διοίκηση̋, ιδίω̋ καθόσον αυξάνεται ο 

αριθµό̋ των κρατών, οι τοπικέ̋ και 

περιφερειακέ̋ αρχέ̋ των οποίων συµµετέχουν 

σε έναν ΕΟΕΣ, καθότι οι τρίτοι εταίροι (π.χ. 

πιστωτικά ιδρύµατα, ανάδοχε̋ εταιρείε̋ και 

εργαζόµενοι) ζητούν περισσότερε̋ νοµικέ̋ 

εγγυήσει̋.  Περαιτέρω, σε αυτά τα διαδικαστικά 

µέτρα κρίνεται αναγκαίο, µεταξύ άλλων, να 

συµπεριληφθεί ένα̋ δίαυλο̋ επικοινωνία̋ των    
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τοπικών και περιφερειακών αρχών που 

υποστηρίζουν έναν ΕΟΕΣ µε όλε̋ τι̋ 

αδειοδοτούσε̋ εθνικέ̋ αρχέ̋, προκειµένου να 

αποφευχθούν οι παλινωδίε̋ στα σχέδια 

σύµβαση̋ και στα καταστατικά εξαιτία̋ 

επαναλαµβανόµενων και ασυναφών 

παραγόντων. Τέλο̋, το κείµενο απαριθµεί µια 

σειρά µέτρων, όπω̋ η προβολή βέλτιστων 

πρακτικών των ΕΟΕΣ, οι εθνικέ̋ εγκρίσει̋ να 

περιλαµβάνονται σε µια ενιαία πράξη, η 

χορήγηση από οµάδα ειδικών νοµικών τη̋ 

Επιτροπή̋ των Περιφερειών προηγούµενη̋ 

γνωµοδότηση̋ νοµοτεχνική̋ φύση̋ µη 

δεσµευτικού χαρακτήρα, η συµµετοχή ιδιωτικών 

(ή ηµι-ιδιωτικών) φορέων σε ΕΟΕΣ κ.α. 

 

Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:    

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

aspx?pmi=ha5jDW%2bOWSGO8wl1HSg2avQLCO8zraspx?pmi=ha5jDW%2bOWSGO8wl1HSg2avQLCO8zraspx?pmi=ha5jDW%2bOWSGO8wl1HSg2avQLCO8zraspx?pmi=ha5jDW%2bOWSGO8wl1HSg2avQLCO8zr

XVqoJJ4tL7WYIw%3dXVqoJJ4tL7WYIw%3dXVqoJJ4tL7WYIw%3dXVqoJJ4tL7WYIw%3d    
 

Οργανωτικοί και οικονοµικοί δείκτε̋ για Οργανωτικοί και οικονοµικοί δείκτε̋ για Οργανωτικοί και οικονοµικοί δείκτε̋ για Οργανωτικοί και οικονοµικοί δείκτε̋ για 

την Ευρωπἀκή Αυτοδιοίκησητην Ευρωπἀκή Αυτοδιοίκησητην Ευρωπἀκή Αυτοδιοίκησητην Ευρωπἀκή Αυτοδιοίκηση    
 

Για πέµπτη συνεχόµενη χρονιά, το Συµβούλιο των 

Ευρωπἀκών ∆ήµων και Περιφερειών δηµοσιεύει  

 

 

µια σειρά συγκριτικών δεικτών για την οργάνωση 

και τα οικονοµικά των τοπικών και περιφερειακών 

αρχών τη̋ ΕΕ. Ενδεικτικά, στη νέα έκδοση για το 

έτο̋ 2009, υπολογίζεται ότι στην ΕΕ των «27» 

υφίστανται περίπου 90.930 τοπικέ̋ και 

περιφερειακέ̋ αρχέ̋, εκ των οποίων οι 89.700 

είναι δήµοι, το 60% των οποίων προέρχονται από 

µόνον  τρει̋ χώρε̋: Γαλλία, Ιταλία και Ισπανία. 

Κατά µέσον όρο, ένα̋ ευρωπἀκό̋ δήµο̋ έχει 

πληθυσµό 5.580 κατοίκου̋. Στη ∆ηµοκρατία τη̋ 

Τσεχία̋ συναντούµε του̋ µικρότερου̋ 

πληθυσµιακά δήµου̋ µε 1.680 κατοίκου̋, ενώ στο 

Ηνωµένο Βασίλειο του̋ πλέον µεγαλύτερου̋ µε 

150.000 κατοίκου̋. Σε οικονοµικό επίπεδο, οι 

τοπικέ̋ και περιφερειακέ̋ αρχέ̋ τη̋ ΕΕ είναι 

υπεύθυνε̋ για το 33.8% τη̋ δηµόσια̋ δαπάνη̋ και 

για το 65% όλων των δηµόσιων επενδύσεων 

πανευρωπἀκά. 

    

Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:    

http://www.ccre.org/docs/chiffres_cles_2010_UK_bdhttp://www.ccre.org/docs/chiffres_cles_2010_UK_bdhttp://www.ccre.org/docs/chiffres_cles_2010_UK_bdhttp://www.ccre.org/docs/chiffres_cles_2010_UK_bd

.pdf.pdf.pdf.pdf    

ΤΠΕ και διακυβέρνηση σε τοπικό επίπεδοΤΠΕ και διακυβέρνηση σε τοπικό επίπεδοΤΠΕ και διακυβέρνηση σε τοπικό επίπεδοΤΠΕ και διακυβέρνηση σε τοπικό επίπεδο    

Το δίκτυο των µεγαλύτερων ευρωπἀκών πόλεων 

Eurocities, σε συνεργασία µε το Ινστιτούτο 

Τεχνολογιών του Μέλλοντο̋ τη̋ Ευρωπἀκή̋ 

Επιτροπή̋, πραγµατοποίησε µια συγκριτική 

ανάλυση σε περιπτώσει̋ τεσσάρων πόλεων 

(Βαρκελώνη, Μάντσεστερ, Ταλίν και Βερολίνο) στο 

ζήτηµα τη̋ σχέση̋ των Τεχνολογιών Πληροφορική̋ 

και Επικοινωνία̋ (ΤΠΕ) και του τρόπου λήψη̋ 

αποφάσεων σε τοπικό επίπεδο. Τα αποτελέσµατα 

τη̋ έρευνα̋ παρουσιάστηκαν στι̋ 31 Ιανουαρίου 

τ.ε. από εκπροσώπου̋ των σχετικών τοπικών 

αρχών, ερευνητικών ιδρυµάτων και των αρµόδιων 

υπηρεσιών τη̋ Ευρωπἀκή̋ Επιτροπή̋. Καίτοι σε 

ορισµένα πεδία εσωτερική̋ λειτουργία̋ τα 

αποτελέσµατα δεν είναι ακόµη ορατά, φαίνεται ότι 

η επίδραση των νέων τεχνολογιών επηρέασε 

θετικά καταρχά̋ τη βρετανική πόλη, επιτρέποντα̋ 

την ανάπτυξη ενό̋ επιχειρησιακού µοντέλου 

αστική̋ ανάπτυξη̋, στο πλαίσιο του οποίου 
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δηµιουργήθηκαν συµπράξει̋ µεταξύ ιδιωτικών 

οργανώσεων και τοπικών φορέων στη βάση τη̋ 

προσφορά̋ υψηλή̋ ποιότητα̋ ευρυζωνική̋ 

υποδοµή̋. Στην περίπτωση τη̋ Βαρκελώνη̋, οι  

ενδείξει̋ δείχνουν δραµατική µείωση των 

λειτουργικών δαπανών, ενώ στο Βερολίνο  

 

 

 

φαίνεται ότι η οργάνωση τη̋ διοίκηση̋ τη̋ 

πόλη̋ αποτελεί συχνά τροχοπέδη σε έναν 

περισσότερο στρατηγικό σχεδιασµό του τρόπου 

ηλεκτρονική̋ διακυβέρνηση̋. 

 

Υπηρεσίε̋ υποστήριξη̋ τη̋ Νεολαία̋: Υπηρεσίε̋ υποστήριξη̋ τη̋ Νεολαία̋: Υπηρεσίε̋ υποστήριξη̋ τη̋ Νεολαία̋: Υπηρεσίε̋ υποστήριξη̋ τη̋ Νεολαία̋:     

Η περίπτωση  του Νιούκαστλ Η περίπτωση  του Νιούκαστλ Η περίπτωση  του Νιούκαστλ Η περίπτωση  του Νιούκαστλ     

(Ηνωµένο Βασίλειο)(Ηνωµένο Βασίλειο)(Ηνωµένο Βασίλειο)(Ηνωµένο Βασίλειο) 
 

Ενώ η προσοχή των φορέων των δηµόσιων 

πολιτικών εστιάζεται στι̋ κοινωνικέ̋ συνέπειε̋ 

των δηµογραφικών επιπτώσεων για τα άτοµα 

τρίτη̋ ηλικία̋, οι νέοι φαίνεται να 

αντιµετωπίζουν σοβαρά προβλήµατα στο στάδιο 

τη̋ µετάβαση̋ από το σχολείο στην αγορά 

εργασία̋. Σε αυτό το πλαίσιο, η βρετανική πόλη 

του Νιούκαστλ, ω̋ εταίρο̋ στην πρωτοβουλία 

SUITE του κοινοτικού προγράµµατο̋ URBACT, 

ανέπτυξε ένα σχέδιο για την υποστήριξη των 

νέων στην προσπάθειά τους να ανεξαρτοποιηθούν από  
 

 

 
 
 

    

 

το οικογενειακό περιβάλλον και να 

αντιµετωπίσουν το ζήτηµα τη̋ στέγαση̋. 
 

 Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:    

http://urbact.eu/fileadmin/general_library/Newcastlhttp://urbact.eu/fileadmin/general_library/Newcastlhttp://urbact.eu/fileadmin/general_library/Newcastlhttp://urbact.eu/fileadmin/general_library/Newcastl

e_case_case_case_casestudy.pdfestudy.pdfestudy.pdfestudy.pdf    

    

Κοπεγχάγη: Το Πρόγραµµα δράση̋ µια̋ Κοπεγχάγη: Το Πρόγραµµα δράση̋ µια̋ Κοπεγχάγη: Το Πρόγραµµα δράση̋ µια̋ Κοπεγχάγη: Το Πρόγραµµα δράση̋ µια̋ 

∆ιαπολιτισµική̋ Πόλη̋∆ιαπολιτισµική̋ Πόλη̋∆ιαπολιτισµική̋ Πόλη̋∆ιαπολιτισµική̋ Πόλη̋ 

 

Με στόχο να αποτελέσει την πλέον περιεκτική, 

χωρί̋ αποκλεισµού̋ πόλη στην Ευρώπη, η τοπική 

αρχή τη̋ Κοπεγχάγη̋ ξεκίνησε ένα νέο τριετέ̋ 

πρόγραµµα, το οποίο ενσωµατώνει τι̋ βασικέ̋ 

διαστάσει̋ τη̋ προσέγγιση̋ τη̋ πρωτοβουλία̋ 

του Συµβουλίου τη̋ Ευρώπη̋ για τι̋ 

∆ιαπολιτισµικέ̋ Πόλει̋ και εστιάζει τι̋ δράσει̋ 

σε τρει̋ συγκεκριµένου̋ στόχου̋: πρώτον, 

περισσότεροι άνθρωποι να βιώσουν την αίσθηση 

του ανήκειν στην πόλη˙ δεύτερον, λιγότεροι 
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άνθρωποι πρέπει να αισθανθούν αποκλεισµένοι 

λόγω τη̋ φτώχεια̋˙ και τρίτον, ελάχιστοι 

άνθρωποι πρέπει να αποτελέσουν αντικείµενο 

διακρίσεων. Οι ανωτέρω στόχοι διέπονται απότι̋ 

εξή̋ αρχέ̋: η διαφορά είναι ισχύ̋, σε καθένα 

πρέπει να δοθεί η ευκαιρία να συµµετέχει και η 

ενεργό̋ ιδιότητα του πολίτη είναι ζήτηµα που 

αφορά όλου̋. Καίτοι ο συντονισµό̋ του 

προγράµµατο̋ είναι κεντρικό̋, θα υλοποιηθεί σε 

τοπικό επίπεδο µε τη συνδροµή δικτύων φορέων 

τη̋ κοινωνία̋ πολιτών. 

 

Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:    

http://www.coe.int/t/dg4/cultureheritage/culture/Chttp://www.coe.int/t/dg4/cultureheritage/culture/Chttp://www.coe.int/t/dg4/cultureheritage/culture/Chttp://www.coe.int/t/dg4/cultureheritage/culture/C

ities/Newsletter/newsletter13/copenhagen_en.aspities/Newsletter/newsletter13/copenhagen_en.aspities/Newsletter/newsletter13/copenhagen_en.aspities/Newsletter/newsletter13/copenhagen_en.asp    

Αστικά Κέντρα και Ποιότητα Ζωή̋Αστικά Κέντρα και Ποιότητα Ζωή̋Αστικά Κέντρα και Ποιότητα Ζωή̋Αστικά Κέντρα και Ποιότητα Ζωή̋    

Ο Ευρωπἀκό̋ Οργανισµό̋ Περιβάλλοντο̋ (ΕΟΠ) 

έδωσε στη δηµοσιότητα την τέταρτη έκθεσή του 

µε τον τίτλο Το Ευρωπἀκό Περιβάλλον – 

Κατάσταση και Προοπτικέ̋ 2010— SOER2010 — 

 

µία ενδελεχή αξιολόγηση του πώ̋ και γιατί 

αλλάζει το περιβάλλον τη̋ Ευρώπη̋ και τι 

µπορούµε να κάνουµε γι’ αυτό. Η SOER 2010 

καταλήγει ότι µία πλήρω̋ ολοκληρωµένη 

προσέγγιση για τον µετασχηµατισµό τη̋ Ευρώπη̋ 

σε µία πράσινη οικονοµία, που χρησιµοποιεί 

αποδοτικά του̋ πόρου̋, µπορεί όχι µόνον να έχει 

ω̋ αποτέλεσµα ένα υγιέ̋ περιβάλλον αλλά και 

να προωθήσει, επίση̋, την ευηµερία και την 

κοινωνική συνοχή.  

 

 
 

Σε αυτό τεράστιο ρόλο θα διαδραµατίσουν οι 

τοπικέ̋ αρχέ̋, αφού οι άνθρωποι δεν 

µετακινούνται πλέον εκτό̋ των αστικών κέντρων 

µε αποτέλεσµα τα τρία τέταρτα του ευρωπἀκού 

πληθυσµού σήµερα να συγκεντρώνεται στι̋ 

πόλει̋  και εποµένω̋ ένα καλό αστικό 

περιβάλλον αποτελεί πρὁπόθεση για µια καλή 

ποιότητα ζωή̋. 

 

ΠληροΠληροΠληροΠληροφορίε̋:φορίε̋:φορίε̋:φορίε̋:    

http://www.eea.europa.eu/soer/europe/urbanhttp://www.eea.europa.eu/soer/europe/urbanhttp://www.eea.europa.eu/soer/europe/urbanhttp://www.eea.europa.eu/soer/europe/urban----
environmentenvironmentenvironmentenvironment    
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Ενεργειακή Πρόκληση και Κυκλοφοριακό: Ενεργειακή Πρόκληση και Κυκλοφοριακό: Ενεργειακή Πρόκληση και Κυκλοφοριακό: Ενεργειακή Πρόκληση και Κυκλοφοριακό: 

Το παράδειγµα τη̋ Περούτζια̋Το παράδειγµα τη̋ Περούτζια̋Το παράδειγµα τη̋ Περούτζια̋Το παράδειγµα τη̋ Περούτζια̋    
 

Καθώ̋ οι πόλει̋ παγκοσµίω̋ αντιµετωπίζουν 

τεράστια προβλήµατα µε το κυκλοφοριακό και την 

αναπόφευκτη υποβάθµιση τη̋ ποιότητα̋ ζωή̋, 

το παράδειγµα µια̋ µικρή̋ πόλη̋ όπω̋ η 

Περούτζια αποδεικνύει ότι βασική πρὁπόθεση 

    

    

για την επίλυση καθηµερινών προβληµάτων µε 

καινοτόµο τρόπο είναι η συνύπαρξη οραµατιστών 

αιρετών, αστικών σχεδιαστών και πολιτών. Από 

τη δεκαετία του ’80 η µικρή πόλη τη̋ κεντρική̋ 

Ιταλία̋, 160.000 κατοίκων, µε του̋ στενού̋ 

δρόµου̋ και τον κυκλοφοριακό εφιάλτη, έχει 

µετατραπεί σε πρωτοπόρα πόλη στι̋ επενδύσει̋ 

σε υποδοµέ̋ φιλικέ̋ για του̋ πεζού̋ κατοίκου̋ 

και επισκέπτε̋ του̋. Η δηµιουργία ανελκυστήρων 

και πολυεπίπεδων σηµείων στάθµευση̋ 

αυτοκινήτων που συνδέουν το κέντρο τη̋ πόλη̋ 

µε την κάτω, µεσαιωνική πόλη, η απαγόρευση 

κυκλοφορία̋ οχηµάτων, εκτό̋ των ταξί και των 

φορτηγών παράδοση̋ εµπορευµάτων, και κυρίω̋ 

η λειτουργία του µινι-µετρό, µήκου̋ 3 χιλιο-

µέτρων, µπορεί να µην απειλούν να αφαιρέσουν 

από τη Βενετία τον τίτλο τη̋ µεγαλύτερη̋ πόλη̋ 

παγκοσµίω̋  χωρί̋ αυτοκίνητα, ωστόσο συνιστά 

πρότυπο παράδειγµα του τρόπου µε τον οποίο 

συνδυάζονται οι δηµόσιε̋ µεταφορέ̋ µε την 

αρχιτεκτονική, την τεχνολογία και το σχέδιο.    

 

Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:    

http://news.nationalgeographic.com/news/energy/2http://news.nationalgeographic.com/news/energy/2http://news.nationalgeographic.com/news/energy/2http://news.nationalgeographic.com/news/energy/2

011/01/110126011/01/110126011/01/110126011/01/110126----perugiaperugiaperugiaperugia----italyitalyitalyitaly----energyenergyenergyenergy----
minimetro/?source=link_tw20110201newsminimetro/?source=link_tw20110201newsminimetro/?source=link_tw20110201newsminimetro/?source=link_tw20110201news----perugiaperugiaperugiaperugia 

Τεχνική υποστήριξη για τοπικά και Τεχνική υποστήριξη για τοπικά και Τεχνική υποστήριξη για τοπικά και Τεχνική υποστήριξη για τοπικά και 

περιφερειακά σχέδια ενεργειακή̋ περιφερειακά σχέδια ενεργειακή̋ περιφερειακά σχέδια ενεργειακή̋ περιφερειακά σχέδια ενεργειακή̋ 

αποδοτικότητα̋αποδοτικότητα̋αποδοτικότητα̋αποδοτικότητα̋    

Στη διάρκεια τη̋ ενηµερωτική̋ ηµερίδα̋ (18 

Ιανουαρίου τ.ε.) για το ευρωπἀκό πρόγραµµα 

‘Ευφυή̋ Ενέργεια για την Ευρώπη’, η Ευρωπἀκή 

Επιτροπή ανακοίνωσε τη χορήγηση επιδοτήσεων 

τεχνική̋ υποστήριξη̋ για πρωτοβουλίε̋ των 

τοπικών και περιφερειακών αρχών στου̋ τοµεί̋ 

τη̋ ενεργειακή̋ αποδοτικότητα̋ και τη̋ 

ανανεώσιµη̋ ενέργεια̋. Η ενεργειακή αειφορία, 

και ιδίω̋, η ενεργειακή απόδοση 

αντιπροσωπεύουν ένα σηµαντικό επενδυτικό 

δυναµικό, που µπορεί να αξιοποιηθεί κυρίω̋ σε 

τοπικό επίπεδο, αποφέροντα̋ οφέλη για τι̋ τοπι- 

κέ̋ οικονοµίε̋, βελτιώνοντα̋ την ποιότητα ζωή̋ 

των πολιτών και συµβάλλοντα̋ στον µετριασµό 

τη̋ κλιµατική̋ αλλαγή̋. Εν προκειµένω, η 

Επιτροπή θα επιχορηγήσει επενδυτικά σχέδια 

ύψου̋ τουλάχιστον 6 εκατ. ευρώ, ενώ, επίση̋ 

ανακοινώθηκε ότι θα επεκταθεί η Ευρωπἀκή 

Βοήθεια για Τοπικά Ενεργειακά Προγράµµατα 

(ELENA) σε µικροµεσαία σχέδια, µε ιδιαίτερη 

 

  
 

έµφαση στην κοινωνική στέγαση και σε πιλοτικέ̋ 

πρωτοβουλίε̋. Μέχρι σήµερα, το ELENA  επιδοτού- 

σε µεγάλα προγράµµατα ύψου̋ τουλάχιστον 50 

εκατ. ευρώ, αποκλείοντα̋ την πλειονότητα των 

προτάσεων των τοπικών και περιφερειακών 

αρχών.  

    

Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:    

http://ec.europa.eu/energy/intelligent/events/infodhttp://ec.europa.eu/energy/intelligent/events/infodhttp://ec.europa.eu/energy/intelligent/events/infodhttp://ec.europa.eu/energy/intelligent/events/infod
ays_en.htmays_en.htmays_en.htmays_en.htm    
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∆ιεθνή Θέµατα∆ιεθνή Θέµατα∆ιεθνή Θέµατα∆ιεθνή Θέµατα        

    

Μετανάστευση και Απασχόληση: Το Μετανάστευση και Απασχόληση: Το Μετανάστευση και Απασχόληση: Το Μετανάστευση και Απασχόληση: Το 

πρόγραµµα επαγγελµατική̋ πρόγραµµα επαγγελµατική̋ πρόγραµµα επαγγελµατική̋ πρόγραµµα επαγγελµατική̋ 

δικτύωση̋ των µεταναστών του δικτύωση̋ των µεταναστών του δικτύωση̋ των µεταναστών του δικτύωση̋ των µεταναστών του 

ΤορόντοΤορόντοΤορόντοΤορόντο    

    
Σχεδόν 600.000 µετανάστε̋ έχουν 

εγκατασταθεί στην πόλη του Τορόντο από τότε 

που συστάθηκε το Περιφερειακό Συµβούλιο 

Απασχόληση̋ Μεταναστών (2003).  Εν 

προκειµένω, το πρόγραµµα δικτύωση̋ 

µεταναστών του Συµβουλίου έχει στηρίξει 

περίπου 5.000 ειδικευµένου̋ µετανάστε̋ για 

να ενταχθούν οµαλά στην καναδική αγορά 

εργασία̋. Στόχο̋ του Συµβουλίου είναι η 

δηµιουργία µια̋ επιχειρηµατική̋ κοινότητα̋ 

 

που προσλαµβάνει µε ανοιχτέ̋ διαδικασίε̋, 

ενσωµατώνει µετανάστε̋ εργαζόµενου̋ µε 

αποτελεσµατικό τρόπο και αξιοποιεί στο 

µέγιστο βαθµό τι̋ ικανότητέ̋ του̋. Το 

Συµβούλιο, εν κατακλείδι,  προωθεί πολιτικέ̋ 

που διασφαλίζουν την επιτυχή ενσωµάτωση 

των ειδικευµένων µεταναστών και  

αναγνωρίζουν τα οφέλη για του̋ τοπικού̋ 

εργοδότε̋ και την περιφέρεια εν γένει.  

 

Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:    

http://www.triec.ca/files/516/original/TRIEC_Prohttp://www.triec.ca/files/516/original/TRIEC_Prohttp://www.triec.ca/files/516/original/TRIEC_Prohttp://www.triec.ca/files/516/original/TRIEC_Pro
gress_Report_2009.pdfgress_Report_2009.pdfgress_Report_2009.pdfgress_Report_2009.pdf    

ΕκκίΕκκίΕκκίΕκκίνηση τη̋ πρωτοβουλία̋ νηση τη̋ πρωτοβουλία̋ νηση τη̋ πρωτοβουλία̋ νηση τη̋ πρωτοβουλία̋ ShiftShiftShiftShift για την  για την  για την  για την 

ΟικοΟικοΟικοΟικο----ΚινητικότηταΚινητικότηταΚινητικότηταΚινητικότητα 

    

Με συντονιστή τη διεθνή ένωση των τοπικών 

αρχών για τη βιωσιµότητα (ICLEI) ξεκίνησε η 

υλοποίηση τη̋ πρωτοβουλία̋ Shift για την οικο-

κινητικότητα. Πρόκειται για ένα σχέδιο που 

αποβλέπει στην ανάπτυξη µια̋ µεθόδου 

αξιολόγηση̋, βελτίωση̋ και προώθηση̋ τη̋ 

περιβαλλοντική̋ βιωσιµότητα̋ των πολιτικών 

των ΟΤΑ για τι̋ µεταφορέ̋ και το χωροταξικό 

σχεδιασµό. Η διάρκεια του σχεδίου δεν ξεπερνά τα 

2 έτη (έω̋ το Μάιο του 2013) ενώ σε δήµου̋ που 

έχουν καταβάλει αξιόλογε̋ προσπάθειε̋ για τη 

βελτίωση τη̋ ‘φιλικότητα̋’ των πόλεων και των  

 

 

 

γειτονιών του̋ για του̋ πεζού̋, του̋ ποδηλάτε̋ 

και του̋ χρήστε̋ των δηµόσιων µέσων µεταφορά̋ 

θα απονεµηθεί το σήµα τη̋ οικο-κινητικότητα̋. Η 

απονοµή θα γίνει βάσει σειρά̋ κριτηρίων, όπω̋ 

το µήκο̋ των ποδηλατοδρόµων, των ζωνών 

πεζοδρόµηση̋, τι̋ διαθέσιµε̋ διευκολύνσει̋ για 

τα δηµόσια µέσα µεταφορά̋, τον αριθµό των 

χρηστών των ποδηλατοδρόµων ή των δηµόσιων 

µέσων µεταφορά̋ κ.α. Μάλιστα, τον προσεχή 

Οκτώβριο θα πραγµατοποιηθεί στην πόλη 

Changwon (∆ηµοκρατία τη̋ Κορέα̋) η πρώτη 

παγκόσµια σύνοδο̋ για την οικο-κινητικότητα, 

όπου θα παρουσιαστούν βέλτιστε̋ πρακτικέ̋ από 

όλον τον κόσµο, ενώ θα δοθεί ιδιαίτερη έµφαση 

στι̋ εφαρµογέ̋ των νέων τεχνολογιών. 

Πληροφορίε̋: Πληροφορίε̋: Πληροφορίε̋: Πληροφορίε̋:     

http://www.ecomobility.org/shift/http://www.ecomobility.org/shift/http://www.ecomobility.org/shift/http://www.ecomobility.org/shift/    
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Προ̋ έναν Πλανήτη των ΠόλεωνΠρο̋ έναν Πλανήτη των ΠόλεωνΠρο̋ έναν Πλανήτη των ΠόλεωνΠρο̋ έναν Πλανήτη των Πόλεων    

    
Με την υποστήριξη τη̋ Παγκόσµια̋ Τράπεζα̋ και 

τη̋ Συµµαχία̋ των Πόλεων, το Ινστιτούτο Lincoln 

δηµοσίευσε  έκθεση µε τίτλο ‘Κάνοντα̋ χώρο για 

τον Πλανήτη των Πόλεων’, στην οποία 

υπογραµµίζεται το ζήτηµα τη̋ αστικοποίηση̋. Η 

έκθεση αναλύει τι̋ ποσοτικέ̋ διαστάσει̋ τη̋ 

παρελθούσα̋, παρούσα̋ και µελλοντική̋ 

επέκταση̋ των πόλεων και προτείνει την ανάγκη 

να υιοθετηθούν νέε̋ προσεγγίσει̋ για την 

αντιµετώπιση τη̋ αστικοποίηση̋, ιδιαίτερα 
 

 
 

στι̋ αναπτυσσόµενε̋ χώρε̋ του πλανήτη. Αυτό 

που χρειάζεται, σύµφωνα µε του̋ συντάκτε̋ τη̋ 

έκθεση̋, δεν είναι µια στρατηγική περιορισµού και 

ανάσχεση̋ του φαινοµένου τη̋ αστικοποίηση̋, το 

οποίο θα χαρακτηρίσει τον 21ο αιώνα, αλλά 

προστασία των ανοιχτών, δηµόσιων χώρων, 

καλέ̋ δηµόσιε̋ µεταφορέ̋ και οδικό σχεδιασµό. 

Προ̋ τούτο, η υιοθέτηση νέων παραδειγµάτων και 

καινοτόµων µεθόδων δύναται να οδηγήσει σε µια 

αστικοποίηση περιεκτική, χωρί̋ αποκλεισµού̋ και 

πράσινη̋ ανάπτυξη̋.  

 

Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:    

http://www.citiesalliance.org/ca/sites/citiesalliance.http://www.citiesalliance.org/ca/sites/citiesalliance.http://www.citiesalliance.org/ca/sites/citiesalliance.http://www.citiesalliance.org/ca/sites/citiesalliance.

org/files/CA_Images/Making%20Room%20for%20a%2org/files/CA_Images/Making%20Room%20for%20a%2org/files/CA_Images/Making%20Room%20for%20a%2org/files/CA_Images/Making%20Room%20for%20a%2

0Planet%20of%20Cities.pdf0Planet%20of%20Cities.pdf0Planet%20of%20Cities.pdf0Planet%20of%20Cities.pdf    

 

Έκθεση για τα Οικονοµικά τη̋ Τοπική̋ Έκθεση για τα Οικονοµικά τη̋ Τοπική̋ Έκθεση για τα Οικονοµικά τη̋ Τοπική̋ Έκθεση για τα Οικονοµικά τη̋ Τοπική̋ 

Αυτοδιοίκηση̋Αυτοδιοίκηση̋Αυτοδιοίκηση̋Αυτοδιοίκηση̋    

 
Το Παγκόσµιο δίκτυο των Ηνωµένων Πόλεων και 

Τοπικών Αυτοδιοικήσεων δηµοσίευσε τη δεύτερη 

παγκόσµια έκθεση για την αποκέντρωση και την 

τοπική δηµοκρατία. Στο κείµενο τη̋ έκθεση̋ 

αναλύεται η αρχιτεκτονική τη̋ οικονοµική̋ 

αποκέντρωση̋ σε 110 χώρε̋ και  µητροπολιτικέ̋ 

περιοχέ̋ παγκοσµίω̋. Στην πλειονότητα των 

χωρών οι τοπικέ̋ αρχέ̋ αναλαµβάνουν όλο και 

 

 

περισσότερε̋ αρµοδιότητε̋ στου̋ τοµεί̋ των 

δηµοσίων επενδύσεων και στην παροχή 

σηµαντικών υπηρεσιών για την οικονοµική 

ανάπτυξη και την ευηµερία των κατοίκων του̋. 

Εκτό̋ από τι̋ διαπιστώσει̋, οι συντάκτε̋ τη̋ 

έκθεση̋ προχωρούν και σε συστάσει̋ για την 

ενίσχυση τη̋ οικονοµική̋ αυτονοµία̋ των 

τοπικών αρχών.  

    

ΠληροφΠληροφΠληροφΠληροφορίε̋:ορίε̋:ορίε̋:ορίε̋:    

http://www.citieshttp://www.citieshttp://www.citieshttp://www.cities----

localgovernments.org/upload/docs/docs_en_telecharlocalgovernments.org/upload/docs/docs_en_telecharlocalgovernments.org/upload/docs/docs_en_telecharlocalgovernments.org/upload/docs/docs_en_telechar
gements/2010_EXECUTIVE_SUMMARY_baixa.pdfgements/2010_EXECUTIVE_SUMMARY_baixa.pdfgements/2010_EXECUTIVE_SUMMARY_baixa.pdfgements/2010_EXECUTIVE_SUMMARY_baixa.pdf    
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- περιβάλλον, υγεία και ποιότητα ζωή̋, 

- φυσικοί πόροι και απόβλητα. 

Για καθεµιά από τι̋ ανωτέρω 

προτεραιότητε̋, το 6ο Πρόγραµµα έθεσε 

συγκεκριµένου̋ στόχου̋ και δράσει̋-

προτεραιότητε̋. Η τελική αξιολόγηση του 

Προγράµµατο̋ θα παρουσιαστεί από την 

Επιτροπή στο πρώτο εξάµηνο του 2011 

βάσει τη̋ Κατάσταση̋ και των Προοπτικών 

για το Περιβάλλον για το 2010 του 

Ευρωπἀκού Οργανισµού Περιβάλλοντο̋ (βλ. 

ανωτέρω). Προ̋ τούτο διοργανώνεται 

συνάντηση διαβούλευση̋ στι̋ Βρυξέλλε̋ 

στι̋ 29 Μαρτίου τ.ε. ενώ οι υπόλοιποι 

ενδιαφερόµενοι φορεί̋ µπορούν να 

αποστέλλουν τι̋ παρατηρήσει̋ του̋ µε 

ηλεκτρονικό τρόπο. 

 

.Προθεσµία: 8 Απριλίου 2011Προθεσµία: 8 Απριλίου 2011Προθεσµία: 8 Απριλίου 2011Προθεσµία: 8 Απριλίου 2011    

Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:    

http://ec.europa.eu/environment/consultations/ne
wprg.htm 

 

Η θέση τη̋ ΕΕ στη διάσκεψη των Η θέση τη̋ ΕΕ στη διάσκεψη των Η θέση τη̋ ΕΕ στη διάσκεψη των Η θέση τη̋ ΕΕ στη διάσκεψη των 

Ηνωµένων Εθνών για την Αειφόρο Ηνωµένων Εθνών για την Αειφόρο Ηνωµένων Εθνών για την Αειφόρο Ηνωµένων Εθνών για την Αειφόρο 

Ανάπτυξη, 2012Ανάπτυξη, 2012Ανάπτυξη, 2012Ανάπτυξη, 2012    
 

Η Ευρωπἀκή Επιτροπή πρόκειται να 

δηµοσιεύσει εντό̋ του τρέχοντο̋ έτου̋ 

Ανακοίνωση στην οποία θα αναπτύξει τι̋ 

απόψει̋ και του̋ στόχου̋ τη̋ για τη διάσκεψη 

των Ηνωµένων Εθνών για την Αειφόρο 

Ανάπτυξη που θα πραγµατοποιηθεί στο Ρίο το 

επόµενο έτο̋. Η παρούσα διαβούλευση 

επιτρέπει στου̋ ενδιαφερόµενου̋ φορεί̋ να 

καταθέσουν τι̋ απόψει̋ του̋ σχετικά µε τα 

θέµατα προτεραιότητα̋ που η ίδια η ΕΕ πρέπει 

να θέσει στην ηµερήσια διάταξη τη̋ εν λόγω 

συνόδου. 

Προθεσµία: 10 Απριλίου 2011Προθεσµία: 10 Απριλίου 2011Προθεσµία: 10 Απριλίου 2011Προθεσµία: 10 Απριλίου 2011    

Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:    

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

un_2012.htmun_2012.htmun_2012.htmun_2012.htm    
 

∆ιαβουλεύσει̋ ∆ιαβουλεύσει̋ ∆ιαβουλεύσει̋ ∆ιαβουλεύσει̋     
 

 

    

AAAAξιολόγηση του 6ου Προγράµµατο̋ ξιολόγηση του 6ου Προγράµµατο̋ ξιολόγηση του 6ου Προγράµµατο̋ ξιολόγηση του 6ου Προγράµµατο̋ 

∆ράση̋ για το Περ∆ράση̋ για το Περ∆ράση̋ για το Περ∆ράση̋ για το Περιβάλλονιβάλλονιβάλλονιβάλλον    

Με την υπ’ αριθ. 1600/2002/ΕΚ απόφαση του 

Ευρωπἀκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου 

θεσπίστηκε στι̋ 22 Ιουλίου του 2002 το 6ο 

κοινοτικό πρόγραµµα δεκαετού̋ δράση̋ για 

το περιβάλλον, το οποίο έθεσε του̋ βασικού̋ 

περιβαλλοντικού̋ στόχου̋ και τι̋ 

προτεραιότητε̋ µε βάση µια αξιολόγηση τη̋ 

κατάσταση̋ του περιβάλλοντο̋ και των 

κυρίαρχων τάσεων, συµπεριλαµβανοµένων 

των αναφαινόµενων ζητηµάτων για τα οποία 

η Κοινότητα έπρεπε να αναλάβει ηγετικό 

ρόλο. Σκοπό̋ του προγράµµατο̋ ήταν η 

προαγωγή τη̋ ενσωµάτωση̋ των 

περιβαλλοντικών πτυχών σε όλε̋ τι̋ 

κοινοτικέ̋ πολιτικέ̋ και η επίτευξη αειφόρου 

ανάπτυξη̋ σε ολόκληρη την Κοινότητα. 

Επίση̋, το πρόγραµµα προέβλεψε συνεχή 

προσπάθεια για την επίτευξη των γενικών και 

επί µέρου̋ περιβαλλοντικών στόχων που 

έχουν ήδη καθοριστεί από την Κοινότητα. Το 

Πρόγραµµα έθεσε τέσσερι̋ βασικέ̋ 

περιβαλλοντικέ̋ προτεραιότητε̋: 

- κλιµατικέ̋ αλλαγέ̋, 

- φύση και βιοποικιλότητα, 

 

  

 



Προ̋ µια αποτελεσµατικότερη Προ̋ µια αποτελεσµατικότερη Προ̋ µια αποτελεσµατικότερη Προ̋ µια αποτελεσµατικότερη 

ευρωπἀκευρωπἀκευρωπἀκευρωπἀκή αγορά δηµόσιων συµβάσεωνή αγορά δηµόσιων συµβάσεωνή αγορά δηµόσιων συµβάσεωνή αγορά δηµόσιων συµβάσεων
 

Οι κυβερνήσει̋ και άλλε̋ δηµόσιε̋ αρχέ̋ 

δαπανούν σηµαντικού̋ δηµόσιου̋ πόρου̋ 

για να αγοράσουν αγαθά και υπηρεσίε̋ µέσω 

συµβάσεων µε προµηθευτέ̋ (οι οποίε̋ 

καλούνται «δηµόσιε̋ συµβάσει̋»). Σε εποχέ̋ 

δηµοσιονοµική̋ στενότητα̋, είναι 

αναγκαίο περισσότερο παρά ποτέ να 

επιτυγχάνουν µέσω τέτοιων συµβάσεων τα 

καλύτερα δυνατά αποτελέσµατα. Για τη 

βελτιστοποίηση τη̋ διαδικασία̋ δηµόσιων 

προµηθειών, είναι αναγκαία η επίτευξη 

ορισµένων στόχων: 

 

� Οι αρµόδιε̋ υπηρεσίε̋ για τι̋ δηµόσιε̋ 

προµήθειε̋ πρέπει να αξιοποιούν όσο το 

δυνατόν καλύτερα τα χρήµατα των 

φορολογουµένων, χωρί̋ να χρειάζονται 

υπερβολικό χρόνο ή χρήµα για τι̋ 

σχετικέ̋ διαδικασίε̋. 

� Όλε̋ οι ευρωπἀκέ̋ επιχειρήσει̋ πρέπει 

να έχουν ισότιµη και εύκολη πρόσβαση 

στι̋ δηµόσιε̋ συµβάσει̋ σε όλη την 

Ευρώπη. 

� Οι δηµόσιε̋ αρχέ̋ οφείλουν να 

µεριµνούν ώστε οι δηµόσιε̋ συµβάσει̋ 

να συµβάλλουν στην επίτευξη ευρύτερων 

κοινωνικών στόχων – µε την αγορά 

αγαθών και υπηρεσιών φιλικών προ̋ το 

περιβάλλον (π.χ. που χρησιµοποιούν 

πρώτε̋ ύλε̋ από βιώσιµε̋ πηγέ̋) και 

κοινωνικά υπεύθυνων    (π.χ. που 

λαµβάνουν υπόψη τι̋ ανάγκε̋ των 

ατόµων µε αναπηρίε̋). 

� Είναι πλέον επιτακτική ανάγκη οι 

δηµόσιε̋ συµβάσει̋ να προάγουν την 

οικονοµική ανάπτυξη µε επενδύσει̋ σε 

καινοτόµα    πρὀόντα και υπηρεσίε̋. 

 

Σε κάθε χώρα τη̋ ΕΕ, η ανάθεση δηµόσιων 

συµβάσεων µια̋ ορισµένη̋ αξία̋ πρέπει να 

τηρεί τι̋ διαδικασίε̋ που προβλέπουν οι 

κανόνε̋ τη̋ ΕΕ. Οι κανόνε̋ αυτοί πρέπει να 

διασφαλίζουν ότι οι δηµόσιε̋ συµβάσει̋  
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επιτυγχάνουν του̋ παραπάνω στόχου̋ όσο το 

δυνατόν αποτελεσµατικότερα. Μέχρι το 2012    η 

ΕΕ θα προτείνει αλλαγέ̋ στου̋ κανόνε̋ περί 

δηµόσιων συµβάσεων. Επιθυµεί όµω̋ να 

οργανώσει πρώτα µια διαβούλευση, έτσι ώστε 

να διασφαλίσει ότι η µελλοντική νοµοθεσία θα 

λαµβάνει υπόψη τι̋ απόψει̋ όλων των 

ενδιαφερόµενων µερών. Ω̋ πρώτο βήµα, η 

Ευρωπἀκή Επιτροπή εξέδωσε Πράσινη Βίβλο 

στην οποία παραθέτει τι̋ απόψει̋ τη̋ για την 

απλούστευση και την επικαιροποίηση των 

υφιστάµενων κανόνων. Μεταξύ άλλων, 

στοχεύει: 

 

� να καταστήσει την ανάθεση συµβάσεων 

ευκολότερη και πιο ευέλικτη˙ 

� να διευκολύνει περαιτέρω την πρόσβαση 

στι̋ δηµόσιε̋ συµβάσει̋ σε επίπεδο ΕΕ, 

κυρίω̋ για τι̋ µικρέ̋ και µεσαίε̋ 

επιχειρήσει̋ (ΜΜΕ)˙ 

� να συµβάλει στην καλύτερη αξιοποίηση 

των δηµοσίων συµβάσεων για τη στήριξη 

άλλων πολιτικών. 

 

Από τα ανωτέρω µέτρα αναµένεται να 

ωφεληθούν, µεταξύ άλλων, οι τοπικέ̋ αρχέ̋ και 

άλλοι δηµόσιοι φορεί̋,    οι οποίοι οφείλουν να 

τηρούν του̋ κανόνε̋ τη̋ ΕΕ κατά τη 

διοργάνωση διαγωνισµών και την ανάθεση 

συµβάσεων. Παράλληλα µε τη διαβούλευση για 

την Πράσινη Βίβλο, η Επιτροπή έχει ξεκινήσει 

ενδελεχή επανεξέταση τη̋ αποδοτικότητα̋ και 

τη̋ αποτελεσµατικότητα̋ από πλευρά̋ 

κόστου̋ των υφιστάµενων κανόνων για τι̋ 

δηµόσιε̋ συµβάσει̋. Τα αποτελέσµατα αυτή̋ 

τη̋ επανεξέταση̋, καθώ̋ και τη̋ διαβούλευση̋ 

για την Πράσινη Βίβλο, θα συζητηθούν σε 

συνέδριο για τι̋ δηµόσιε̋ συµβάσει̋ που 

πρόκειται να πραγµατοποιηθεί στι̋ 

Βρυξέλλε̋, στι̋ 30 Ιουνίου. 

 

Προθεσµία: 18 Απριλίου 2011Προθεσµία: 18 Απριλίου 2011Προθεσµία: 18 Απριλίου 2011Προθεσµία: 18 Απριλίου 2011    

    

Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:    

http://ec.europa.eu/internal_market/publicprocurhttp://ec.europa.eu/internal_market/publicprocurhttp://ec.europa.eu/internal_market/publicprocurhttp://ec.europa.eu/internal_market/publicprocur

ement/modernising_rules/consultations/index_en.ement/modernising_rules/consultations/index_en.ement/modernising_rules/consultations/index_en.ement/modernising_rules/consultations/index_en.
htmhtmhtmhtm    
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Προ̋ ένα χάρτη πορεία̋ γιΠρο̋ ένα χάρτη πορεία̋ γιΠρο̋ ένα χάρτη πορεία̋ γιΠρο̋ ένα χάρτη πορεία̋ για µια α µια α µια α µια 

Ευρώπη που αξιοποιεί αποτελεσµατικά Ευρώπη που αξιοποιεί αποτελεσµατικά Ευρώπη που αξιοποιεί αποτελεσµατικά Ευρώπη που αξιοποιεί αποτελεσµατικά 

του̋ πόρου̋ τη̋του̋ πόρου̋ τη̋του̋ πόρου̋ τη̋του̋ πόρου̋ τη̋    

Η Ευρωπἀκή Επιτροπή ετοιµάζει ένα χάρτη 

πορεία̋ για µια Ευρώπη µε ενεργειακή 

επάρκεια, ο οποίο̋ αποτελεί µέρο̋ τη̋ 

Εµβληµατική̋ Πρωτοβουλία̋ τη̋ Στρατηγική̋ 

ΕΕ2020 «Μια Ευρώπη που αξιοποιεί αποδοτικά 

του̋ πόρου̋».  Η ενεργειακή απόδοση είναι ο 

οικονοµικά αποδοτικότερο̋ τρόπο̋ για τη 

µείωση των εκποµπών, τη βελτίωση τη̋ 

ενεργειακή̋ ασφάλεια̋ και τη̋ 

ανταγωνιστικότητα̋, και τη µείωση των 

λογαριασµών ενέργεια̋ των καταναλωτών, 

καθώ̋ και για τη δηµιουργία θέσεων εργασία̋. 

Κατά συνέπεια, σκοπό̋ τη̋ παρούσα̋ 

διαβούλευση̋ είναι η συλλογή απόψεων από 

του̋ ενδιαφερόµενου̋ φορεί̋ σχετικά µε την 

επιλογή των πολιτικών αυτού του χάρτη 

πορεία̋. Αυτό που ενδιαφέρει περισσότερο 

είναι η καταγραφή των υφιστάµενων ευκαιριών 

αλλά κυρίω̋ των εµποδίων για µια 

περισσότερο αποδοτική αξιοποίηση των 

φυσικών πόρων.  

Προθεσµία: 22 Απριλίου 2011Προθεσµία: 22 Απριλίου 2011Προθεσµία: 22 Απριλίου 2011Προθεσµία: 22 Απριλίου 2011    

    

Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:    

http://ec.europa.eu/environment/consultations/rohttp://ec.europa.eu/environment/consultations/rohttp://ec.europa.eu/environment/consultations/rohttp://ec.europa.eu/environment/consultations/ro

admap_re_en.htmadmap_re_en.htmadmap_re_en.htmadmap_re_en.htm    
 

Λιγότερε̋ διοικητικέ̋ διαδικασίε̋ για Λιγότερε̋ διοικητικέ̋ διαδικασίε̋ για Λιγότερε̋ διοικητικέ̋ διαδικασίε̋ για Λιγότερε̋ διοικητικέ̋ διαδικασίε̋ για 

του̋ πολίτε̋: Προωθτου̋ πολίτε̋: Προωθτου̋ πολίτε̋: Προωθτου̋ πολίτε̋: Προωθείται η ελεύθερη είται η ελεύθερη είται η ελεύθερη είται η ελεύθερη 

κυκλοφορία των δηµόσιων εγγράφων κυκλοφορία των δηµόσιων εγγράφων κυκλοφορία των δηµόσιων εγγράφων κυκλοφορία των δηµόσιων εγγράφων 

και η αναγνώριση των αποτελεσµάτων και η αναγνώριση των αποτελεσµάτων και η αναγνώριση των αποτελεσµάτων και η αναγνώριση των αποτελεσµάτων 

που συνδέονται µε ληξιαρχικέ̋ πράξει̋που συνδέονται µε ληξιαρχικέ̋ πράξει̋που συνδέονται µε ληξιαρχικέ̋ πράξει̋που συνδέονται µε ληξιαρχικέ̋ πράξει̋
 

Στι̋ 14 ∆εκεµβρίου του 2010 η Ευρωπἀκή 

Επιτροπή δηµοσίευσε την Πράσινη Βίβλο µε 

τίτλο  ‘Λιγότερη Γραφειοκρατία για του̋ 

Πολίτε̋’, η οποία αποτελεί το πρώτο στάδιο 

για τη διασφάλιση τη̋ ελεύθερη̋ κυκλοφορία̋  

των δηµόσιων εγγράφων, όπω̋ τίτλοι 
 

ιδιοκτησία̋, πιστοποιητικά προσωπική̋ 

κατάσταση̋,  ληξιαρχική πράξη γέννηση̋ ή 

γάµου, διάφορε̋ συµβάσει̋ ή δικαστικέ̋ 

αποφάσει̋, χωρί̋ περαιτέρω διαδικασίε̋. Πολύ 

συχνά, τα συγκεκριµένα έγγραφα δεν γίνονται 

δεκτά από τι̋ δηµόσιε̋ αρχέ̋ ενό̋ κράτου̋ 

µέλου̋, χωρί̋ την εκπλήρωση επαχθών 

διοικητικών διατυπώσεων για του̋ πολίτε̋. 

Έτσι, οι πολίτε̋ βρίσκονται αντιµέτωποι µε 

πολύ συγκεκριµένα ζητήµατα των οποίων οι 

απαντήσει̋ παραµένουν συχνά αβέβαιε̋. Ποιε̋ 

είναι οι αρµόδιε̋ αρχέ̋ στι̋ οποίε̋ πρέπει 

κανεί̋ να απευθυνθεί για την εκπλήρωση των 

διατυπώσεων; Πόσο κοστίζουν αυτέ̋ οι 

διατυπώσει̋; Πρέπει κανεί̋ να εµφανιστεί 

προσωπικά; Οι απαιτούµενε̋ διατυπώσει̋ 

εκπληρώνονται σε εύλογο χρονικό διάστηµα; 

Είναι απαραίτητη η µετάφραση των εγγράφων; 

Η αβεβαιότητα που περιβάλλει τι̋ απαντήσει̋ 

που δίδονται σε αυτέ̋ τι̋ ερωτήσει̋, η οποία 

αποτελεί πηγή απογοήτευση̋ και ενόχληση̋, 

δεν συµβαδίζει µε το στόχο τη̋ δηµιουργία̋ 

µια̋ Ευρώπη̋ για του̋ πολίτε̋. Εξάλλου, τα 

πιστοποιητικά προσωπική̋ κατάσταση̋ 

δηµιουργούν ένα πρόβληµα διαφορετική̋ 

έκταση̋ που έχει σχέση όχι µε αυτό καθαυτό το 

έγγραφο αλλά µε τα αποτελέσµατά του. 
 

Για να ανταποκριθεί σε αυτού̋ του̋ 

προβληµατισµού̋, η Επιτροπή εγκαινίασε µε 

την Πράσινη Βίβλο ευρεία διαβούλευση σχετικά 

µε τα ζητήµατα που καλύπτουν την ελεύθερη 

κυκλοφορία των δηµοσίων εγγράφων και την 

αναγνώριση των αποτελεσµάτων των 

πιστοποιητικών προσωπική̋ κατάσταση̋. Η 

διαβούλευση στοχεύει να συγκεντρώσει τι̋ 

παρατηρήσει̋ των ενδιαφεροµένων κύκλων και 

του κοινού, µε σκοπό την ανάπτυξη µια̋ 

κοινοτική̋ πολιτική̋ στου̋ συγκεκριµένου̋ 

τοµεί̋ και σχετικών νοµοθετικών προτάσεων. 

    

Προθεσµία: 30 Απριλίου 2011Προθεσµία: 30 Απριλίου 2011Προθεσµία: 30 Απριλίου 2011Προθεσµία: 30 Απριλίου 2011    
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& Αυτοδιοίκηση̋& Αυτοδιοίκηση̋& Αυτοδιοίκηση̋& Αυτοδιοίκηση̋    
 
The Europeanization of Cities 
Επιµέλεια: Alexander Hamedinger  
και Alexander Wolffhardt 

248 σελίδε̋ 

Εκδ. Techne Press 
 

    
    

Ο Εξευρωπἀσµό̋ των Πόλεων εξετάζει τι̋ 

πολύπλοκε̋ σχέσει̋ µεταξύ των πόλεων και των 

οργάνων τη̋ ΕΕ, τον τρόπο συµµετοχή̋ των 

πόλεων στο ευρωπἀκό γίγνεσθαι και τι̋ µορφέ̋ 

επίδραση̋ τη̋ ΕΕ στη λειτουργία των τοπικών 

αρχών. Ειδικότερα, διερευνάται ο τρόπο̋ µε τον 

οποίο οι κοινοτικέ̋ πολιτικέ̋ και τα προγράµµατα 

συνιστούν τι̋ κατευθυντήριε̋ δυνάµει̋ για την 

αστική αλλαγή καθώ̋ και τα κίνητρα των πόλεων 

που επιζητούν πρωταγωνιστικού̋ ρόλου̋ στην 

ευρωπἀκή σκηνή. Παρατίθενται εµπειρικά 

στοιχεία από πόλει̋ όπω̋ η Βουδαπέστη, το 

Άµστερνταµ, η Βιέννη, το Μπέρµπιγχαµ κ.α. που 

σχετίζονται µε τη διαδικασία τη̋ ευρωπἀκή̋ 

ολοκλήρωση̋ και τη̋ δικτύωση̋ µεταξύ των 

ευρωπἀκών πόλεων. 
    

Στρατηγική Λισαβόνας και δηµόσια διοίκηση  
Συγκριτική ανάλυση των εθνικών 
προγραµµάτων διοικητικής µεταρρύθµισης 

Συγγραφέα̋: Νίκο̋ Μιχαλόπουλο̋ 

215 σελίδε̋ 

Εκδ: : : : Παπαζήση̋ 

 

 
    

Η συγκριτική διοικητική ανάδυση τεσσάρων 

προγραµµάτων διοικητική̋ µεταρρύθµιση̋ 

κρατών-µελών τη̋ Ευρωπἀκή̋ Ένωση̋, µε άξονα 

αναφορά̋ τη στρατηγική τη̋ Λισσαβώνα̋ 

αποτελεί το αντικείµενο τη̋ ανωτέρω µελέτη̋ του 

Πρὀσταµένου τη̋ ∆ιεύθυνση̋ Ποιότητα̋ και 

Αποδοτικότητα̋ του ΥΠΕΣΑΗ∆, κ. Νίκου 

Μιχαλόπουλου.  

 

Με τον τρόπο αυτό προσεγγίζονται ζητήµατα που 

άπτονται του λόγου και τη̋ πρακτική̋ τη̋ 

διοικητική̋ µεταρρύθµιση̋ στην Ευρωπἀκή 

Ένωση, προσδιορίζονται οµοιότητε̋ και διαφορέ̋ 

µεταξύ αυτών και αναδύονται θέµατα όπω̋ αυτό 

του ευρωπἀκού διοικητικού πεδίου και τη̋ 

διοικητική̋ σύγκλιση̋. Ουσιαστικά η µελέτη αυτή 

επιχειρεί να αναλύσει τη στρατηγική τη̋ 

Λισσαβώνα̋ µε διοικητικού̋ όρου̋, φωτίζοντα̋ 

πτυχέ̋ τη̋ ευρωπἀκή̋ ολοκλήρωση̋, στην οποία 

συνυπάρχει διαλεκτικά η οµοιότητα µε την 

ποικιλία. 
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Ε λλη ν ικ ή

 
 
Για τον συνεχή εµπλουτισµό του δελτίου µε καλές πρακτικές και δράσεις της τοπικής αυτοδιοίκησης 
που υλοποιούνται σε εθνικό επίπεδο αλλά και για την καλύτερη δυνατή προβολή αυτών, 
παρακαλούνται οι ∆ήµοι, οι Περιφέρειες και οι Ενώσεις αυτών όπως µας γνωρίζουν σε τακτική βάση 
και µε ηλεκτρονικό τρόπο οτιδήποτε αφορά στις διεθνείς συνεργασίες, δράσεις, εκδηλώσεις, συνέδριά 
τους αλλά και βέλτιστες πρακτικές και έργα τους στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών προγραµµάτων. 
Επίσης, παρακαλούνται οι Γενικοί Γραµµατείς των Αποκεντρωµένων ∆ιοικήσεων  όπως αναρτήσουν 
το δελτίο στις οικείες ιστοσελίδες τους. 

    

    


