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Ε λλ η ν ικ ή

1. 1. 1. 1. Ευρωπα�κό Πρόγραµµα ‘Ευρώπη για τους Ευρωπα�κό Πρόγραµµα ‘Ευρώπη για τους Ευρωπα�κό Πρόγραµµα ‘Ευρώπη για τους Ευρωπα�κό Πρόγραµµα ‘Ευρώπη για τους 

Πολίτες, 2007Πολίτες, 2007Πολίτες, 2007Πολίτες, 2007----2013’2013’2013’2013’    
 

Tο 2011 αποτελεί το πέµπτο έτος υλοποίησης των 

επιµέρους δράσεων του Προγράµµατος, του οποίου το 

Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και 

Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης (∆/νση Αναπτυξιακών 

Προγραµµάτων & ∆ιεθνών Οργανισµών) αποτελεί το 

εθνικό σηµείο επαφής. Στη διάρκεια του έτους το 

Πρόγραµµα θα υλοποιηθεί εντός του ακόλουθου 

πολιτικού πλαισίου: 

 

Ø Μέσα στο 2011 θα αποτυπωθούν τα πρώτα 

αποτελέσµατα όσον αφορά στα δικαιώµατα 

του πολίτη µετά την ενσωµάτωση του Χάρτη 

των Θεµελιωδών ∆ικαιωµάτων στη Συνθήκη της 

Λισσαβώνας. 

Ø Το 2011 θα αποτελέσει το πρώτο έτος 

εφαρµογής της Στρατηγικής για έξυπνη, 

βιώσιµη και χωρίς αποκλεισµούς ανάπτυξη για 

την Ευρώπη του 2020. 

Ø Το 2011 έχει οριστεί ως Ευρωπα�κό Έτος 

Εθελοντικών δράσεων που προάγουν την ενεργό 

ιδιότητα του πολίτη. 



∆ράση 1 Ενεργοί Πολίτες για την Ευρώπη 
 
Η συγκεκριµένη δράση αφορά σε πρωτοβουλίες 

πολιτών σύµφωνα µε το βασικό στόχο του  

Προγράµµατος «να έλθουν σε επαφή οι πολίτες 

των τοπικών κοινωνιών από όλη την Ευρώπη για 

να µοιραστούν και να ανταλλάξουν εµπειρίες, 

γνώµες και αξίες, για να πάρουν µαθήµατα από 

την ιστορία και για να δηµιουργήσουν για το 

µέλλον». Η δράση ενθαρρύνει συναντήσεις, 

ανταλλαγές και συζητήσεις µεταξύ Ευρωπαίων 

πολιτών από διαφορετικές χώρες µε 

διαφορετικούς τρόπους.     

Μέτρο 1.1 Συναντήσεις Πολιτών Αδελφοποιηµένων 
Πόλεων 

 
Οι συναντήσεις πολιτών αφορούν στην άµεση  

συµµετοχή των πολιτών αδελφοποιηµένων 

πόλεων ή πόλεων που βρίσκονται στο στάδιο της 

προετοιµασίας της επισηµοποίησης της  

σχέσης τους. Οι εκδηλώσεις που οργανώνονται 

στο πλαίσιο αυτών των συναντήσεων έχουν 

θεµατικό περιεχόµενο σύµφωνα µε τις 

προτεραιότητες του Προγράµµατος. 

    

Ελάχιστο ποσό επιδότησης: Ελάχιστο ποσό επιδότησης: Ελάχιστο ποσό επιδότησης: Ελάχιστο ποσό επιδότησης: 5.000 ευρώ 

Μέγιστο Μέγιστο Μέγιστο Μέγιστο ποσό επιδότησης: ποσό επιδότησης: ποσό επιδότησης: ποσό επιδότησης: 25.000 ευρώ 

 

Προθεσµία: 1 Ιουνίου 2011Προθεσµία: 1 Ιουνίου 2011Προθεσµία: 1 Ιουνίου 2011Προθεσµία: 1 Ιουνίου 2011    

 
Μέτρο 2.1 Σχέδια Πολιτών  

 
Στόχος του µέτρου «Σχέδια των πολιτών» είναι η 

διερεύνηση καινοτόµων µεθόδων και 

προσεγγίσεων για την ενθάρρυνση της ενεργού 

συµµετοχής των πολιτών σε ευρωπα�κό επίπεδο 

και την παρότρυνση του διαλόγου µεταξύ των 

ευρωπαίων πολιτών και των ευρωπα�κών 

θεσµικών οργάνων. Στο πλαίσιο του παρόντος 

µέτρου θα υποστηριχθούν διάφορα σχέδια 

διεθνικής και διατοµεακής διάστασης, στα οποία 

συµµετέχουν άµεσα πολίτες. ∆ίνεται 

προτεραιότητα σε σχέδια που στοχεύουν στην 

ενθάρρυνση της συµµετοχής σε τοπικό επίπεδο. 

Τα σχέδια των πολιτών αναµένεται να: 

Ø συλλέξουν τις απόψεις των πολιτών 
σχετικά µε µερικές βασικές ευρωπα�κές 
προκλήσεις για το µέλλον,    

Ø διερευνήσουν νέες µεθόδους ικανές να 
προωθήσουν την ενεργό αλληλεπίδραση 
και συζήτηση µεταξύ πολιτών σε θέµατα 
σχετιζόµενα µε τις πολιτικές της ΕΕ που 
επηρεάζουν την καθηµερινή ζωή,    

Ø δηµιουργήσουν µηχανισµούς, οι οποίοι θα 
επιτρέπουν στους ευρωπαίους πολίτες να 
αναπτύξουν ικανότητες συµµετοχής στα 
κοινά, αλλά και να διατυπώσουν τις 
απόψεις και τη γνώµη τους σχετικά µε τη 
διαδικασία της ευρωπα�κής ολοκλήρωσης 
υπό τη µορφή συστάσεων για τους 
υπευθύνους χάραξης πολιτικής σε 
ευρωπα�κό επίπεδο,    
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διαφορετικών ενδιαφεροµένων που προωθούν την 

ενεργό συµµετοχή του ευρωπαίου πολίτη στα 

κοινά, συµβάλλοντας έτσι στην καλύτερη 

ανταπόκριση στους στόχους του προγράµµατος 

και µεγιστοποιώντας τον συνολικό αντίκτυπο και 

την αποτελεσµατικότητα του προγράµµατος.  
 
Τα µέτρα υποστήριξης αναµένεται να 

χρηµατοδοτήσουν δραστηριότητες που 

υλοποιούνται από δοµές όπως πλατφόρµες και 

δίκτυα που στοχεύουν στην ανάπτυξη και την 

ενίσχυση όλων των δράσεων του προγράµµατος, 

συµβάλλοντας µε τον τρόπο αυτό στην εύρυθµη 

εφαρµογή του προγράµµατος και διασφαλίζοντας 

ευρεία διεθνική κάλυψη προς όφελος των 

δυνητικών ενδιαφεροµένων του προγράµµατος 

µέσω των ακόλουθων τύπων δραστηριοτήτων: 

 

Ø µαθήµατα κατάρτισης, τα οποία 

επιτρέπουν στους δυνητικούς αιτούντες 

του προγράµµατος «Ευρώπη για τους 

πολίτες» να αναπτύξουν τις γνώσεις και 

τις δεξιότητές τους όσον αφορά τη 

διαχείριση σχεδίων καλής ποιότητας, 

Ø µαθήµατα ενηµέρωσης, τα οποία 

προωθούν το πρόγραµµα «Ευρώπη για 

τους πολίτες» ή το συγκεκριµένο µέτρο του 

και στοχεύουν στην ανταλλαγή εµπειριών 

και βέλτιστων πρακτικών µεταξύ των 

υφιστάµενων και των δυνητικών 

ενδιαφεροµένων του προγράµµατος, 

Ø δηµιουργία πλατφορµών, οι οποίες 

διευκολύνουν την αναζήτηση εταίρων και 

τη δικτύωση µεταξύ υφιστάµενων και 

δυνητικών ενδιαφεροµένων του 

προγράµµατος «Ευρώπη για τους πολίτες». 

 

 

 

 
 

Ø ενθαρρύνουν τον διάλογο µεταξύ 

ευρωπαίων πολιτών και θεσµικών 

οργάνων της ΕΕ, ενδυναµώνοντας τη θέση 

των πολιτών όσον αφορά τις πολιτικές της 

ΕΕ και τον αντίκτυπό τους και 

διασφαλίζοντας κατάλληλη 

παρακολούθηση των απόψεων των 

πολιτών από τα θεσµικά όργανα της ΕΕ. 

 

Οι στόχοι αυτοί µπορούν να επιτευχθούν µέσω της 

σύστασης επιτροπών πολιτών οι οποίες είναι 

ικανές να διατυπώσουν συστάσεις και µπορούν να 

ενσωµατωθούν στη διαδικασία χάραξης πολιτικής 

σε ευρωπα�κό επίπεδο. Το σχέδιο πρέπει να 

αφορά οργανώσεις/θεσµικά όργανα από 

τουλάχιστον 5 συµµετέχουσες χώρες, εκ των 

οποίων τουλάχιστον µία να είναι κράτος µέλος 

της ΕΕ, και να αφορά τουλάχιστον 200 

συµµετέχοντες. 

 

Ελάχιστο ποσό επιδότησης: Ελάχιστο ποσό επιδότησης: Ελάχιστο ποσό επιδότησης: Ελάχιστο ποσό επιδότησης: 100.000 ευρώ 

Μέγιστο ποσό επιδότησης: Μέγιστο ποσό επιδότησης: Μέγιστο ποσό επιδότησης: Μέγιστο ποσό επιδότησης: 250.000 ευρώ 

 

Προθεσµία: 1 Ιουνίου 2011Προθεσµία: 1 Ιουνίου 2011Προθεσµία: 1 Ιουνίου 2011Προθεσµία: 1 Ιουνίου 2011    

 
Μέτρο 2.2 Μέτρα Υποστήριξης 
 
Σκοπός του µέτρου είναι η υποστήριξη 

δραστηριοτήτων οι οποίες µπορούν να έχουν ως 

αποτέλεσµα την εγκαθίδρυση µακροχρόνιων 

εταιρικών σχέσεων και δικτύων που θα 

προσεγγίσουν σηµαντικό αριθµό 
    

∆ΕΛΤΙΟ ∆ΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 
ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ    
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Το σχέδιο πρέπει να αφορά οργανώσεις (Ενώσεις 

ΟΤΑ) από τουλάχιστον δύο (2) συµµετέχουσες 

χώρες, εκ των οποίων τουλάχιστον µία να είναι 

κράτος µέλος της ΕΕ. Η µέγιστη διάρκεια ενός 

σχεδίου είναι 12 µήνες. Η επιδότηση δεν είναι 

δυνατόν να υπερβαίνει το 80% των επιλέξιµων 

δαπανών    της σχετικής δράσης. Εποµένως, 

τουλάχιστον 20% των συνολικών εκτιµώµενων 

επιλέξιµων δαπανών πρέπει να προέρχεται από 

πηγές εκτός του προPπολογισµού της ΕΕ. 

    

Ελάχιστο ποσό επιδότησης: Ελάχιστο ποσό επιδότησης: Ελάχιστο ποσό επιδότησης: Ελάχιστο ποσό επιδότησης: 30.000 ευρώ 

Μέγιστο ποσό επιδότησης: Μέγιστο ποσό επιδότησης: Μέγιστο ποσό επιδότησης: Μέγιστο ποσό επιδότησης: 100.000 ευρώ 

 

Προθεσµία: 1 Ιουνίου 2011Προθεσµία: 1 Ιουνίου 2011Προθεσµία: 1 Ιουνίου 2011Προθεσµία: 1 Ιουνίου 2011    

 
∆ράση 4 Ενεργός Ευρωπα�κή Μνήµη 
 
Η Ευρωπα�κή Ένωση βασίζεται σε θεµελιώδεις 

αξίες όπως η ελευθερία, η δηµοκρατία και ο 

σεβασµός των ανθρωπίνων δικαιωµάτων. Για την 

πλήρη εκτίµηση της σηµασίας τους, είναι 

σηµαντικό να διατηρηθεί η µνήµη των 

παραβιάσεων των αρχών αυτών από τον ναζισµό 

και τον σταλινισµό στην Ευρώπη. ∆ιαφυλάσσοντας 

τη µνήµη των θυµάτων, διατηρώντας τους τόπους 

και τα αρχεία που συνδέονται µε εκτοπίσεις, οι 

Ευρωπαίοι θα διατηρήσουν τη µνήµη του 

παρελθόντος, συµπεριλαµβανοµένων των 

σκοτεινών πλευρών του. Είναι ιδιαίτερα 

σηµαντικό να πραγµατοποιηθεί αυτό τώρα, 

καθώς οι µάρτυρες των γεγονότων αυτών 

σταδιακά χάνονται. 

 

    

Στο πλαίσιο της συγκεκριµένης δράσης µπορούν 

να υποστηριχθούν σχέδια των ακόλουθων τύπων: 

 

Ø σχέδια που συνδέονται µε τη διαφύλαξη 

των κυριότερων τοποθεσιών και µνηµείων 

που συνδέονται µε µαζικές εκτοπίσεις, των 

πρώην στρατοπέδων συγκέντρωσης και 

άλλων τόπων µαζικού µαρτυρίου και 

εξόντωσης της εποχής του ναζισµού, 

καθώς και των αρχείων που τεκµηριώνουν 

αυτά τα γεγονότα, και επίσης διαφύλαξη 

της µνήµης των θυµάτων καθώς και της 

µνήµης εκείνων που, υπό εξαιρετικά 

αντίξοες συνθήκες, έσωσαν ανθρώπινες 

ζωές από το ολοκαύτωµα, 

Ø σχέδια που συνδέονται µε τον σεβασµό της 

µνήµης των θυµάτων µαζικών εξοντώσεων 

και µαζικών εκτοπίσεων που συνδέονται µε 

τον σταλινισµό. 

 

    

Ελάχιστο ποσό επιδότησης: Ελάχιστο ποσό επιδότησης: Ελάχιστο ποσό επιδότησης: Ελάχιστο ποσό επιδότησης: 10.000 ευρώ 

Μέγιστο ποσό επιδότησης: Μέγιστο ποσό επιδότησης: Μέγιστο ποσό επιδότησης: Μέγιστο ποσό επιδότησης: 55.000 ευρώ 

    

Προθεσµία: 1 Ιουνίου 2011Προθεσµία: 1 Ιουνίου 2011Προθεσµία: 1 Ιουνίου 2011Προθεσµία: 1 Ιουνίου 2011    

Πληροφορίες:Πληροφορίες:Πληροφορίες:Πληροφορίες:    

Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και 

Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησηςΗλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησηςΗλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησηςΗλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης    

∆ιεύθυνση Αναπτυξιακών  

Προγραµµάτων & ∆ιεθνών Οργανισµών 

Τµήµα Σχέσεων µε ∆ιεθνείς Οργανισµούς 

Εθνικό σηµείο επαφής: Αντώνης Καρβούνης 

Τηλ: 210 3744735 

Φαξ: 210 3744713 

E-mail: a.karvounis@ypes.gr 

Ιστοσελίδα: http://www.ypes.gr/el/Regions/ 

EgyklioiApofaseisSyxneserothseis/InternationalCoope

rations/EuropeanProgramm/ManualProgramm/ 
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1.3. ∆ηµοκρατικά Σχέδια για Νέους 

Θέλετε να συµµετάσχετε στην ενίσχυση της 

δηµοκρατικής διαβίωσης σε τοπικό, 

περιφερειακό ή εθνικό, αλλά και σε διεθνές 

επίπεδο; Η ∆ράση ∆ηµοκρατικά Σχέδια για Νέους 

σας δίνει αυτή τη δυνατότητα, αρκεί να είστε 13-

30 ετών. 

 

Προθεσµία: 1 Ιουνίου 2011Προθεσµία: 1 Ιουνίου 2011Προθεσµία: 1 Ιουνίου 2011Προθεσµία: 1 Ιουνίου 2011 

∆ράση 2 – Ευρωπα�κή Εθελοντική Υπηρεσία 

Είστε νέοι (18-30 ετών) και θέλετε να προσφέρετε 

εθελοντική εργασία σε κάποια χώρα του 

εξωτερικού για διάστηµα 2 ως 12 µηνών; Το 

Πρόγραµµα «Ευρωπα�κή Εθελοντική Υπηρεσία» 

σας δίνει τη δυνατότητα αυτή! 

Προθεσµία: 1 Ιουνίου Προθεσµία: 1 Ιουνίου Προθεσµία: 1 Ιουνίου Προθεσµία: 1 Ιουνίου 2011201120112011    

∆ράση 3 – Νεολαία στον κόσµο 
Μέτρο 3.1. Συνεργασία µε γειτονικές χώρες 
εταίρους 
 

Ο στόχος της δράσης είναι να συµβάλλει στη 

συνύπαρξη και τη σταθερότητα στα σύνορα της 

διευρυµένης Ε.Ε. και πέρα απ’ αυτά, ενισχύοντας 

τον δια-πολιτισµικό διάλογο, την αµοιβαία 

κατανόηση και ανοχή µεταξύ των νέων, µέσα από 

τις ανταλλαγές νέων και τα σχέδια κατάρτισης 

και δικτύωσης. 

    

Προθεσµία: 1 Ιουνίου 2011Προθεσµία: 1 Ιουνίου 2011Προθεσµία: 1 Ιουνίου 2011Προθεσµία: 1 Ιουνίου 2011    

    

 

    

2. Ευρωπα�κό Πρόγραµµα ‘Νεολαία εν 2. Ευρωπα�κό Πρόγραµµα ‘Νεολαία εν 2. Ευρωπα�κό Πρόγραµµα ‘Νεολαία εν 2. Ευρωπα�κό Πρόγραµµα ‘Νεολαία εν 

∆ράσει, 2007∆ράσει, 2007∆ράσει, 2007∆ράσει, 2007----2013’2013’2013’2013’    

Το πρόγραµµα «Νεολαία εν δράσει» για την 

περίοδο 2007-2013, αποσκοπεί στη συνέχιση και 

ενδυνάµωση της δράσης και της συνεργασίας της 

Ευρωπα�κής Ένωσης (ΕΕ) στο πλαίσιο του 

προγράµµατος «Νεολαία» της περιόδου 2000-06 

και του προγράµµατος 2004-06 για την 

προώθηση των οργανισµών που 

δραστηριοποιούνται στον τοµέα της νεολαίας. Με 

σκοπό την ενεργό συµµετοχή των νέων στην 

κοινωνία ως πολιτών, το πρόγραµµα αποσκοπεί 

στην ενίσχυση του αισθήµατος ότι ανήκουν στην 

Ευρώπη. Το πρόγραµµα στοχεύει επίσης να 

συµβάλλει στην ποιοτική εκπαίδευση και 

κατάρτιση µε την ευρεία έννοια και να καταστήσει 

δυνατή την ανάπτυξη της αίσθησης της αµοιβαίας 

αλληλεγγύης και κατανόησης των νέων. Το 

πρόγραµµα µε τον τρόπο αυτό αποτελεί επίσης τη 

συνέχεια των στόχων της διαδικασίας της 

Λισσαβόνας. 

∆ράση 1 – Νεολαία για την Ευρώπη 
Μέτρο 1.1. Ανταλλαγές νέων    

 

Οι ανταλλαγές νέων απευθύνονται σε οµάδες 

νέων και οργανώσεις νέων και δίνουν τη 

δυνατότητα σε µία ή περισσότερες οµάδες νέων, 

ηλικίας µεταξύ 13 και 25 ετών, να φιλοξενήσουν ή 

να φιλοξενηθούν από οµάδα νέων άλλης χώρας, 

προκειµένου να συµµετάσχουν µαζί σε κοινό 

πρόγραµµα δραστηριοτήτων.        

Προθεσµία: 1 Ιουνίου 2011Προθεσµία: 1 Ιουνίου 2011Προθεσµία: 1 Ιουνίου 2011Προθεσµία: 1 Ιουνίου 2011    
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3. Ευρωπα�κό 3. Ευρωπα�κό 3. Ευρωπα�κό 3. Ευρωπα�κό ΠρόγραµµαΠρόγραµµαΠρόγραµµαΠρόγραµµα----Πλαίσιο για Πλαίσιο για Πλαίσιο για Πλαίσιο για 

την Ανταγωνιστικότητα και την την Ανταγωνιστικότητα και την την Ανταγωνιστικότητα και την την Ανταγωνιστικότητα και την 

Καινοτοµία, 2007Καινοτοµία, 2007Καινοτοµία, 2007Καινοτοµία, 2007----2222013013013013    
Το πρόγραµµα-πλαίσιο για την 

ανταγωνιστικότητα και την καινοτοµία (CIP) 

υποστηρίζει τις δραστηριότητες καινοτοµίας 

(συµπεριλαµβανόµενης της οικοκαινοτοµίας), 

προσφέρει καλύτερη πρόσβαση στη 

χρηµατοδότηση και παρέχει υπηρεσίες 

υποστήριξης των επιχειρήσεων στις περιφέρειες. 

Ενθαρρύνει την καλύτερη αφοµοίωση και χρήση 

τεχνολογιών των πληροφοριών και των 

επικοινωνιών (ΤΠΕ) και βοηθά να αναπτυχθεί η 

κοινωνία της πληροφορίας. Επίσης προάγει την 

αυξηµένη χρήση των ανανεώσιµων πηγών 

ενέργειας και την ενεργειακή απόδοση. Το CIP 

αφορά την περίοδο 2007-2013 και ο συνολικός 

του προPπολογισµός είναι €3.621 εκατ. ευρώ.  

 

Το CIP διαιρείται σε τρία λειτουργικά 

προγράµµατα. Το κάθε πρόγραµµα έχει 

συγκεκριµένους στόχους που έχουν σκοπό να 

συµβάλουν στην ανταγωνιστικότητα των 

επιχειρήσεων και την ικανότητα καινοτοµίας τους 

στους τοµείς δραστηριότητάς τους, για 

παράδειγµα τις ΤΠΕ ή τη βιώσιµη ενέργεια: 

 

• Επιχειρηµατικότητα και καινοτοµία. 

• Στήριξη πολιτικής για ΤΠΕ. 

• Ευφυής Ενέργεια-Ευρώπη 

 

Η πρόσκληση για το 2011 αφορά στους εξής 

τοµείς:  
Ø ΤΠΕ για οικονοµία χαµηλού άνθρακα και 

έξυπνη κινητικότητα,  
Ø Ψηφιακό περιεχόµενο,  

 

 
∆ράση 4 – Υποστηρικτικά Μέτρα για τη  Νεολαία 
Μέτρο 4.3. Κατάρτιση και ∆ικτύωση        

    

Η δράση αυτή υποστηρίζει τους φορείς που 

δραστηριοποιούνται στον τοµέα της νεολαίας, µέσα 

από τη συνεργασία, την ανταλλαγή εµπειριών & 

καλών πρακτικών και τους ωθεί στην ευρωπα�κή 

σύµπραξη προς όφελος των νέων. 

 

Προθεσµία: 1 Ιουνίου 2011Προθεσµία: 1 Ιουνίου 2011Προθεσµία: 1 Ιουνίου 2011Προθεσµία: 1 Ιουνίου 2011    

∆ράση 5 – Ευρωπα�κή συνεργασία στον Τοµέα της 
Νεολαίας    
Μέτρο 5.1. Συναντήσεις νέων    

    

Η δράση αυτή στοχεύει στο να προάγει την 

ευρωπα�κή συνεργασία στον τοµέα της νεολαίας, 

ενθαρρύνοντας τη θέσπιση ενός διαρθρωµένου 

διαλόγου µεταξύ των υπευθύνων για τη χάραξη 

πολιτικής και των νέων. 

Προθεσµία: 1 Ιουνίου 2011Προθεσµία: 1 Ιουνίου 2011Προθεσµία: 1 Ιουνίου 2011Προθεσµία: 1 Ιουνίου 2011    

Πληροφορίες:Πληροφορίες:Πληροφορίες:Πληροφορίες:    

Γενική Γραµµατεία Νέας ΓενιάςΓενική Γραµµατεία Νέας ΓενιάςΓενική Γραµµατεία Νέας ΓενιάςΓενική Γραµµατεία Νέας Γενιάς    

Συντονίστρια Προγράµµατος: Αναστασία Φιλίνη,  

τηλ. 210 2599360, 210 2599363 

E-mail: a.filini@neagenia.gr 
Ιστοσελίδα: http://www.neagenia.gr/frontoffice/ 

portal.asp? cpage=NODE&cnode=45 
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σ 4. Ευρωπα�κό Πρόγραµµα ‘∆ια βίου Μάθηση, 4. Ευρωπα�κό Πρόγραµµα ‘∆ια βίου Μάθηση, 4. Ευρωπα�κό Πρόγραµµα ‘∆ια βίου Μάθηση, 4. Ευρωπα�κό Πρόγραµµα ‘∆ια βίου Μάθηση, 

2007200720072007----2013’2013’2013’2013’    
 

Γενικός στόχος του προγράµµατος είναι να συµβάλει, 

µε τη δια βίου µάθηση, στην ανάπτυξη της 

Κοινότητας ως προηγµένης κοινωνίας βασισµένης 

στη γνώση, µε βιώσιµη οικονοµική ανάπτυξη, 

καλύτερες και περισσότερες θέσεις απασχόλησης και 

µεγαλύτερη κοινωνική συνοχή, διασφαλίζοντας, 

παράλληλα, ικανοποιητική προστασία του 

περιβάλλοντος για τις µελλοντικές γενιές.   

 

Η τρέχουσα πρόσκληση υποβολής προτάσεων αφορά 

στις εξής πρωτοβουλίες: 

 

Μέρος A — Ευαισθητοποίηση σε εθνικό επίπεδο για 

τις στρατηγικές της δια βίου µάθησης και για την 

ευρωπα�κή συνεργασία στον τοµέα της εκπαίδευσης 

και της επιµόρφωσης. 

Μέρος B — Υποστήριξη της διακρατικής συνεργασίας 

για την ανάπτυξη και την εφαρµογή στρατηγικών δια 

βίου µάθησης τόσο σε εθνικό όσο και σε περιφερειακό 

επίπεδο. 

 
 

Η κοινοτική συνεισφορά δεν µπορεί να υπερβαίνει το 

75% των συνολικών επιλέξιµων δαπανών.  Το 

ανώτατο ποσό των επιδοτήσεων ανά σχέδιο 

ανέρχεται σε 120 000 ευρώ για το Μέρος Α και σε 

350. 000 ευρώ για το Μέρος Β.   

    

Προθεσµία: 30 Ιουνίου 2011Προθεσµία: 30 Ιουνίου 2011Προθεσµία: 30 Ιουνίου 2011Προθεσµία: 30 Ιουνίου 2011    

Πληροφορίες:Πληροφορίες:Πληροφορίες:Πληροφορίες:    

Ίδρυµα Κρατικών ΥποτροφιώνΊδρυµα Κρατικών ΥποτροφιώνΊδρυµα Κρατικών ΥποτροφιώνΊδρυµα Κρατικών Υποτροφιών    

Μακρή 1 & ∆ιονυσίου Αρεοπαγίτου 8, 117 42 Αθήνα 

Τηλ: 210 3726344-45 

Ιστοσελίδα:  http://eacea.ec.europa.eu/llp/ 

funding/2011/call_ecet_2011_en.php 

 

 

 
 

 
Ø ΤΠΕ για την υγεία, την ευγηρία και την 

ένταξη,  
Ø ΤΠΕ για καινοτόµες κυβερνητικές και 

δηµόσιες υπηρεσίες,  
Ø Ανοικτή καινοτοµία για Internet-enabled 

υπηρεσίες.  

Για την εφαρµογή του προγράµµατος 

προβλέπονται 4 εργαλεία:  
Ø Πιλοτικά έργα τύπου Α- για την στήριξη 

δράσεων ευρείας κλίµακας στα κράτη 

µέλη ή τις συνδεδεµένες χώρες για 

υφιστάµενες πρωτοβουλίες που θα 

βοηθήσουν να διασφαλιστεί η 

διαλειτουργικότητα λύσεων 

βασισµένων σε ΤΠΕ σε επίπεδο ΕΕ.,  
Ø Πιλοτικά έργα τύπου Β- για την στήριξη 

της εφαρµογής και την υιοθέτηση 

πρωτοποριακών υπηρεσιών που 

απευθύνονται στις ανάγκες των 

κυβερνήσεων των πολιτών και των 

επιχειρήσεων, 
Ø Θεµατικά ∆ίκτυα- για την υποστήριξη 

της ανταλλαγής εµπειριών και τη 

συναίνεση στην εφαρµογή των ΤΠΕ,  
Ø ∆ίκτυα Βέλτιστης Τεχνικής- για τη 

στήριξης της υιοθέτησης προτύπων και 

προδιαγραφών ώστε να καταστούν οι 

ευρωπα�κές ψηφιακές βιβλιοθήκες 

περισσότερο προσβάσιµες και 

εύχρηστες. 
 

Προθεσµία: 1 Ιουνίου 2011Προθεσµία: 1 Ιουνίου 2011Προθεσµία: 1 Ιουνίου 2011Προθεσµία: 1 Ιουνίου 2011    

Πληροφορίες:Πληροφορίες:Πληροφορίες:Πληροφορίες: 

Γραµµατεία του ICT PSP,  

Tηλ.: 00322 296.8596 

Fax: 00322 296.8388 

E-mail: infso-ict-psp@ec.europa.eu 

Ιστοσελίδα: http://ec.europa.eu/ict_psp 
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Ο κ. Νίκος Μίχος σύµβουλος ανάπτυξης της ΤΕ∆Κ 

Ν. Ξάνθης και  επικεφαλής του προγράµµατος, 

επεσήµανε ότι στόχος είναι οι αδελφοποιήσεις να 

µη περιορίζονται στην ανταλλαγή 

συγκροτηµάτων και πολιτιστικών δρώµενων, 

αλλά να προχωρήσουν σε συνεργασίες µε σκοπό 

την οικονοµική ανάπτυξη και την ανάπτυξη του 

τουρισµού. Από τη µία πλευρά, πρέπει να 

ενεργοποιηθούν οι υπάρχουσες αδελφοποιήσεις, 

αλλά και από την άλλη να προωθηθούν και νέες.  

Το Εταιρικό Σχήµα που διαµορφώθηκε για την 

υλοποίηση του ανωτέρω έργου απαρτίζεται από 

τις 5 ΤΕ∆Κ της Περιφέρειας ΑΜΘ (ΤΕ∆Κ ∆ράµας, 

Καβάλας, Ξάνθης, Ροδόπης, Έβρου), την Ένωση 

ΟΤΑ Ροδόπης Βουλγαρίας (Union of Rhodope 

Municipalities-BG) και την Ένωση ΟΤΑ Μαύρης 

Θάλασσας Βουλγαρίας (Union of Bulgarian Black 

Sea Local Authorities). Μέσω των ΤΕ∆Κ που ανα- 

γνωρίζονται ως κινητήριοι µοχλοί σε επίπεδο 

σχεδιασµού και τα «οχήµατα» για την 

προσέγγιση, θα προσεγγιστούν 97 ∆ήµοι 

και Κοινότητες µε συνολικό πληθυσµό 1.857.062 

Ευρωπαίους πολίτες, που βρίσκονται στην εν 

λόγω περιοχή. Συγκεκριµένα στην περιοχή της 

Περιφέρειας ΑΜΘ και στους όµορους Νοµούς από 

την πλευρά της Βουλγαρίας, υπάρχει ένα σύνολο 

περίπου 25 σχέσεων αδελφοποιήσεων ή 

συνεργασιών. 

 

Πληροφορίες:Πληροφορίες:Πληροφορίες:Πληροφορίες:    

ΤΕ∆Κ Ξάνθης 

Σκρά 5 και Σωκράτους 

Τ.Κ. 67100 Ξάνθη 

Τ.Θ. 247 

Τηλ: 25410 27470 
E-mail: tedk@xan.forthnet.gr 

 Ευρωπα�κά Προγράµµατα Ευρωπα�κά Προγράµµατα Ευρωπα�κά Προγράµµατα Ευρωπα�κά Προγράµµατα 

και Πρωτοβουλίεςκαι Πρωτοβουλίεςκαι Πρωτοβουλίεςκαι Πρωτοβουλίες    
 

Ενδεικτικές δράσεις ελληνικών ΟΤΑ 

1. ΤΕ∆Κ Ξάνθης: 1. ΤΕ∆Κ Ξάνθης: 1. ΤΕ∆Κ Ξάνθης: 1. ΤΕ∆Κ Ξάνθης:     

Σεµινάρια Αδελφοποιήσεων    Σεµινάρια Αδελφοποιήσεων    Σεµινάρια Αδελφοποιήσεων    Σεµινάρια Αδελφοποιήσεων    

(Ευρωπα�κό Πρόγραµµα ‘Ευρώπη για (Ευρωπα�κό Πρόγραµµα ‘Ευρώπη για (Ευρωπα�κό Πρόγραµµα ‘Ευρώπη για (Ευρωπα�κό Πρόγραµµα ‘Ευρώπη για 

τους Πολίτες, 2007τους Πολίτες, 2007τους Πολίτες, 2007τους Πολίτες, 2007----2013’)2013’)2013’)2013’)    
 

Με τη συµµετοχή εκπροσώπων από δήµους της 

Βουλγαρίας και από τις ΤΕ∆Κ της Περιφέρειας 

Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης και στο πλαίσιο 

του Ευρωπα�κού Προγράµµατος ‘Ευρώπη για τους 

Πολίτες, 2007-2013’ (Μέτρα Υποστήριξης), 

διοργανώθηκαν από την ΤΕ∆Κ Ξάνθης σε 

Αλεξανδρούπολη και Καβάλα εργαστήριο και 

εκπαιδευτικό σεµινάριο αντιστοίχως µε θέµα την 

παροχή τεχνικής υποστήριξης και την 

αναζωογόνηση, περαιτέρω ανάπτυξη και 

επαύξηση της ποιότητας των σχεδίων που θα 

υποβληθούν, σε ένα πλέγµα αδελφοποιηµένων 

πόλεων και δήµων που ήδη υφίσταται, αλλά και 

για τις νέες αδελφοποιήσεις που τυχόν 

προκύψουν στο γεωγραφικό χώρο της Νοτιο-

ανατολικής Ευρώπης.  

 

Εν προκειµένω, στο πλαίσιο του έργου 

‘Επιταχυντής Αδελφοποιήσεων’, παρουσιάστηκαν 

στην Αλεξανδρούπολη επιτυχηµένες θεµατικές 

προσεγγίσεις αδελφοποιήσεων πέραν εκείνων 

της Ελλάδας και της Βουλγαρίας, ενώ αντικείµενο 

του εκπαιδευτικού σεµιναρίου στην Καβάλα ήταν 

η ‘Προστασία και Βιώσιµη Ανάπτυξη των 

παραδοσιακών οικισµών στο πλαίσιο της 

ανάπτυξης του τουρισµού και της προώθησης της 

απασχόλησης’. 
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2. ∆ήµος Αµαρουσίου: Οι καταβολές του 2. ∆ήµος Αµαρουσίου: Οι καταβολές του 2. ∆ήµος Αµαρουσίου: Οι καταβολές του 2. ∆ήµος Αµαρουσίου: Οι καταβολές του 

ευρωπα�κού πολιτισµού ευρωπα�κού πολιτισµού ευρωπα�κού πολιτισµού ευρωπα�κού πολιτισµού     

(Ευρωπα�κό Πρόγραµµα ‘∆ια Βίου (Ευρωπα�κό Πρόγραµµα ‘∆ια Βίου (Ευρωπα�κό Πρόγραµµα ‘∆ια Βίου (Ευρωπα�κό Πρόγραµµα ‘∆ια Βίου 

Μάθηση, 2007Μάθηση, 2007Μάθηση, 2007Μάθηση, 2007----2013201320132013----ComeniusComeniusComeniusComenius’)’)’)’)    
 

Τους  εκπαιδευτικούς και µαθητές από σχολεία 

της Ισπανίας, της Ιταλίας, της Ρουµανίας, της 

Πολωνίας και της Τουρκίας οι οποίοι µε τους 

µαθητές του 9ου ΓΕΛ Αµαρουσίου συµµετέχουν 

στο Ευρωπα�κό Πρόγραµµα “∆ια Βίου Μάθησης / 

Comenius – Πολυµερείς Σχολικές Συµπράξεις”  

φιλοξένησε πρόσφατα ο ∆ήµος Αµαρουσίου. Στη 

συνάντηση οι µαθητές παρουσίασαν τις εργασίες 

που έχουν υλοποιήσει στο πλαίσιο του 

προγράµµατος µε θέµα: «Οι Ρίζες του Πολιτισµού 

της Ευρώπης» που έχει στόχο να βοηθήσει τους 

µαθητές να συνειδητοποιήσουν ότι η Ευρώπη έχει 

τις ρίζες της στον Ελληνικό και Ρωµα�κό κόσµο.  

 

Καλωσορίζοντας στο ∆ήµο Αµαρουσίου µαθητές 

και εκπαιδευτικούς και µεταφέροντας τον 

χαιρετισµό του ∆ηµάρχου κ. Γιώργου Πατούλη, ο 

Πρόεδρος της ∆ηµοτικής Επιτροπής Παιδείας ∆. 

Καρλαύτης τόνισε ότι «µέσα από τη συµµετοχή 

σας στο ευρωπα�κό πρόγραµµα ∆ια Βίου 

Μάθησης Commenius δεν µαθαίνετε µόνο ότι η 

Ευρώπη και ο ευρωπα�κός πολιτισµός έχουν τις 

ρίζες τους στον Ελληνικό και Ρωµα�κό κόσµο.  

 

 

 

∆ιδάσκεστε πολλά περισσότερα. Έρχεστε σε 

επαφή µε διαφορετικές αντιλήψεις, τρόπους 

σκέψεις, βελτιώνετε τις δεξιότητές σας, 

εξασκείτε τις ξένες γλώσσες που µαθαίνετε 

και το σηµαντικότερο ίσως όλων κάνετε νέους 

φίλους. ∆ηµιουργείτε ισχυρούς δεσµούς που 

βασίζονται στη συνεργασία και στην 

ανιδιοτελή αγάπη. Και αυτό ίσως είναι το 

σηµαντικότερο όλων. Μαθαίνετε να 

συµπεριφέρεστε ως πολίτες του κόσµου. Ως 

ενεργά µέλη της ευρωπα�κής κοινότητας, 

διαπιστώνοντας παράλληλα ότι αυτά που σας 

ενώνουν µε τους υπόλοιπους λαούς είναι 

τελικά πολύ περισσότερα απ’ όσα σας 

χωρίζουν». 

 

Το Ευρωπα�κό Πρόγραµµα ∆ια Βίου Μάθησης / 

Comenius στοχεύει στην ενίσχυση της 

ευρωπα�κής διάστασης στην εκπαίδευση, 

προωθώντας τη συνεργασία µεταξύ σχολείων. 

Το κοινό Σχέδιο Μάθησης δίνει σε µαθητές και 

εκπαιδευτικούς από διαφορετικές χώρες µια 

ευκαιρία να εργαστούν µαζί σε ένα ή 

περισσότερα θέµατα κοινού ενδιαφέροντος, 

ενώ παράλληλα συµβάλει να αποκτήσουν και 

να βελτιώσουν δεξιότητες οργανωτικές, 

κοινωνικές, χρήσης ξένων γλωσσών και 

τεχνολογίας πληροφορικής και επικοινωνιών.  

    

Πληροφορίες:Πληροφορίες:Πληροφορίες:Πληροφορίες:    

∆ήµος Αµαρουσίου 

Βασ. Σοφίας 9 & ∆ηµ. Μόσχα, 15124 Μαρούσι 

Τηλ.: 213 - 2038000 

Φαξ: 213 - 2038500 
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3. Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας3. Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας3. Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας3. Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας    

«Πιλοτικό πρόγραµµα«Πιλοτικό πρόγραµµα«Πιλοτικό πρόγραµµα«Πιλοτικό πρόγραµµα    για ένα κοινό για ένα κοινό για ένα κοινό για ένα κοινό 

Ευρωπα�κό πρόγραµµα εκπαίδευσηςΕυρωπα�κό πρόγραµµα εκπαίδευσηςΕυρωπα�κό πρόγραµµα εκπαίδευσηςΕυρωπα�κό πρόγραµµα εκπαίδευσης    για για για για 

ειδικούς στην οδική ασφάλεια: ειδικούς στην οδική ασφάλεια: ειδικούς στην οδική ασφάλεια: ειδικούς στην οδική ασφάλεια: 

Εκπαίδευση και εφαρµογή σε Εκπαίδευση και εφαρµογή σε Εκπαίδευση και εφαρµογή σε Εκπαίδευση και εφαρµογή σε 

δευτερεύοντες δρόµους» δευτερεύοντες δρόµους» δευτερεύοντες δρόµους» δευτερεύοντες δρόµους» ----PILOT4SAFETY PILOT4SAFETY PILOT4SAFETY PILOT4SAFETY     
 

Το Ευρωπα�κό Κοινοβούλιο και το Ευρωπα�κό 

Συµβούλιο στις 19/11/2008 εξέδωσε την οδηγία 

2008/96CE για τη ασφαλή διαχείριση οδικών 

υποδοµών µε την οποία προέβλεπε µία σειρά από 

ελέγχους ασφαλείας καθώς και την εκπαίδευση 

και πιστοποίηση ελεγκτών σχετικών µε την οδική 

ασφάλεια.  Η Οδηγία αυτή αφορά µόνο στις 

Εθνικές οδούς οι οποίοι όµως είναι µόνο ένα 

µικρό µέρος του συνολικού οδικού δικτύου. 

Στατιστικά στοιχεία αποδεικνύουν ότι το 

µεγαλύτερο µέρος των οδικών δυστυχηµάτων και 

ατυχηµάτων γίνεται σε δευτερεύουσες οδικές 

αρτηρίες. 

 

Με επικεφαλής του έργου το «Forum Des 

laboratories nationaux Europeens De Recherche 

ROutiere (FEHRL)» µε έδρα τις Βρυξέλλες, η 

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας συµµετέχει στο 

έργο PILOT4SAFETY, το οποίο αποσκοπεί στην 

εφαρµογή Ευρωπα�κών οδηγιών που συνδέονται 

µε την εκπαίδευση και την πιστοποίηση ειδικών 

επιστηµόνων σχετικών µε την οδική ασφάλεια, σε 

συγκεκριµένους δευτερεύοντες δρόµους των 

περιοχών των εταίρων (Astral, Road Management 

company of Lazio, Transport Research Centre, 

Μπρνο-Τσεχία, Generalitai De Catalunya, 

Βαρκελώνη & ∆ήµος Ράντερς-∆ανία). Βασικός 

στόχος του έργου ήταν η ανταλλαγή καλών 

πρακτικών µεταξύ των εταίρων και η ανάπτυξη 

ενός κοινού  προγράµµατος εκπαίδευσης καθώς 

και κοινών εργαλείων για την εκπαίδευση του 

προσωπικού σε θέµατα οδικής ασφάλειας 

 

 

 

Το πρόγραµµα αξιοποίησε την ανωτέρω 

ευρωπα�κή οδηγία και θα την εφαρµόσει  σε 

συγκεκριµένους δευτερεύοντες οδικούς άξονες 

των εταίρων του προγράµµατος. Περαιτέρω, 

οι επιµέρους στόχοι του προγράµµατος είναι 

οι εξής:  

 

Ø Η ανάπτυξη συστήµατος εκπαίδευσης 

του προσωπικού για τον έλεγχο 

ασφαλείας δευτερεύουσας σηµασίας 

οδών. 

Ø Η συνεργασία µεταξύ των εταίρων για 

τη βελτίωση και τελική  αποδοχή του 

συστήµατος εκπαίδευσης και την 

ανταλλαγή επισκέψεων των ειδικών σε 

θέµατα οδικής ασφάλειας που θα 

εκπαιδευτούν από τον ένα εταίρο στον 

άλλο προκειµένου να διεξάγουν 

επιτόπιους εκπαιδευτικούς ελέγχους. 

 

Το έργο συγχρηµατοδοτείται κατά 50% από την 

Ευρωπα�κή επιτροπή Κινητικότητας και 

Μεταφορών και κατά 50% από Εθνικούς 

Πόρους. 

    

Πληροφορίες:Πληροφορίες:Πληροφορίες:Πληροφορίες:    

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας 

Τµήµα Κινήτρων Περιφερειακής Ανάπτυξης της 

∆ιεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού 

Υπόψιν κ. Κων/νο Μιχαηλίδη 

Τηλ: 2313319671 

E-mail: K. Michailidis@pkm.gov.gr 
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ΕκδηλώσειςΕκδηλώσειςΕκδηλώσειςΕκδηλώσεις    
Συνέδρια (∆ιεθνή και Ευρωπαϊκά) 

    

14141414οοοο    Ευρωπα�κό Φόρουµ Αστικής ∆ασοκοµίας Ευρωπα�κό Φόρουµ Αστικής ∆ασοκοµίας Ευρωπα�κό Φόρουµ Αστικής ∆ασοκοµίας Ευρωπα�κό Φόρουµ Αστικής ∆ασοκοµίας 

((((Γλασκώβη, 1Γλασκώβη, 1Γλασκώβη, 1Γλασκώβη, 1----3 Ιουνίου 2011)3 Ιουνίου 2011)3 Ιουνίου 2011)3 Ιουνίου 2011)    
 

Τις εµπειρίες, τις ευκαιρίες και τα ζητήµατα που 

άπτονται στη σχέση της αστικής δασοκοµίας 

 

 

µε τις τοπικές κοινωνίες και τις επιχειρήσεις σε 

διαφορετικά χωρικά πλαίσια (τοπικά ή εθνικά) σε 

ευρωπα�κό επίπεδο, τα πράσινα δίκτυα και τη 

συµµετοχή των πολιτών στην πράσινη διακυβέρνηση 

των πόλεων θα εξετάσει το ευρωπα�κό φόρουµ για  

το περιβάλλον στα αστικά κέντρα που θα 

πραγµατοποιηθεί στη Γλασκώβη. 

 

ΠληροφορίεςΠληροφορίεςΠληροφορίεςΠληροφορίες::::    

http://www.forestry.gov.uk/forestry/INFDhttp://www.forestry.gov.uk/forestry/INFDhttp://www.forestry.gov.uk/forestry/INFDhttp://www.forestry.gov.uk/forestry/INFD----8BNFQ68BNFQ68BNFQ68BNFQ6 

    

Ο Μετασχηµατισµός της Τοπικής Ο Μετασχηµατισµός της Τοπικής Ο Μετασχηµατισµός της Τοπικής Ο Μετασχηµατισµός της Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης (Φλόριντα, 1Αυτοδιοίκησης (Φλόριντα, 1Αυτοδιοίκησης (Φλόριντα, 1Αυτοδιοίκησης (Φλόριντα, 1----3 Ιουνίου 2011)3 Ιουνίου 2011)3 Ιουνίου 2011)3 Ιουνίου 2011)    
 

Οι συµµετέχοντες στο διεθνές συνέδριο για τον 

µετασχηµατισµό της τοπικής αυτοδιοίκησης, που θα 

πραγµατοποιηθεί στη  πόλη Clearwater της 

Πολιτείας Φλόριντα των ΗΠΑ, θα έχουν την ευκαιρία 

 

    

να συζητήσουν καινοτόµες προτάσεις των 

φορέων της αυτοδιοίκησης για την 

αντιµετώπιση των σύγχρονων προκλήσεων. Το 

συνέδριο διοργανώνεται από την τοπική αρχή 

της αµερικανικής πόλης σε συνεργασία µε το 

διεθνές δίκτυο Συµµαχία για την Καινοτοµία. 

    

Πληροφορίες:Πληροφορίες:Πληροφορίες:Πληροφορίες:    

http://www.tlgconference.org/About/About.htmhttp://www.tlgconference.org/About/About.htmhttp://www.tlgconference.org/About/About.htmhttp://www.tlgconference.org/About/About.htm    

    

2222η η η η Παγκόσµια Σύνοδος Πόλεων και Παγκόσµια Σύνοδος Πόλεων και Παγκόσµια Σύνοδος Πόλεων και Παγκόσµια Σύνοδος Πόλεων και 

Κλιµατική Αλλαγή Κλιµατική Αλλαγή Κλιµατική Αλλαγή Κλιµατική Αλλαγή ––––        

Ανθεκτικές Πόλεις 2011 Ανθεκτικές Πόλεις 2011 Ανθεκτικές Πόλεις 2011 Ανθεκτικές Πόλεις 2011     

(Βόννη, 3(Βόννη, 3(Βόννη, 3(Βόννη, 3----5 Ιουνίου 2011)5 Ιουνίου 2011)5 Ιουνίου 2011)5 Ιουνίου 2011)    
 

Το διεθνές δίκτυο των πόλεων για τη 

βιωσιµότητα (ICLEI), η πόλη της Βόννης και το 

Παγκόσµιο Συµβούλιο των ∆ηµάρχων για την 

Κλιµατική Αλλαγή διοργανώνουν τη δεύτερη 

παγκόσµια σύνοδο των Ανθεκτικών Πόλεων, µια 

παγκόσµια πλατφόρµα συνεργασίας, 

ανταλλαγής πρακτικών και δικτύωσης για όλα  

 

 
 
τα ζητήµατα που αφορούν την αστική 

ανθεκτικότητα και προσαρµογή στις συνέπειες 

της κλιµατικής αλλαγής. 
  

Πληροφορίες:Πληροφορίες:Πληροφορίες:Πληροφορίες:    

http://resilienthttp://resilienthttp://resilienthttp://resilient----cities.iclei.org/bonn2011/about/cities.iclei.org/bonn2011/about/cities.iclei.org/bonn2011/about/cities.iclei.org/bonn2011/about/    
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5555οοοο    Συνέδριο του ∆ικτύου Πόλεων για Συνέδριο του ∆ικτύου Πόλεων για Συνέδριο του ∆ικτύου Πόλεων για Συνέδριο του ∆ικτύου Πόλεων για 

Παιδιά (Βαρκελώνη, 5Παιδιά (Βαρκελώνη, 5Παιδιά (Βαρκελώνη, 5Παιδιά (Βαρκελώνη, 5----7 Ιουνίου 2011)7 Ιουνίου 2011)7 Ιουνίου 2011)7 Ιουνίου 2011)    

    
Το ευρωπα�κό δίκτυο Πόλεων για Παιδιά είναι µια 

πρωτοβουλία της πόλης της Στουτγκάρδης και 

από τη σύστασή του (2007) µεριµνά για την 

εκπόνηση και ανταλλαγή πολιτικών και 

πρακτικών για την ευηµερία των µικρών  

    

    

    
παιδιών, της νεολαίας και των οικογενειών στο 

σύγχρονο αστικό περιβάλλον. Το ετήσιο φετινό 

συνέδριο του δικτύου εξετάζει την επικοινωνιακή 

κάλυψη των αναγκών των παιδιών και των νέων 

στις πόλεις. 

 

ΠληροφορίεςΠληροφορίεςΠληροφορίεςΠληροφορίες::::    

http://www.citiesforchildren.eu/fileadmin/media/ http://www.citiesforchildren.eu/fileadmin/media/ http://www.citiesforchildren.eu/fileadmin/media/ http://www.citiesforchildren.eu/fileadmin/media/ 

PDF/Konferenz_2011/Programme_CfC_Conference_201PDF/Konferenz_2011/Programme_CfC_Conference_201PDF/Konferenz_2011/Programme_CfC_Conference_201PDF/Konferenz_2011/Programme_CfC_Conference_201

1_final_ENG.pdf1_final_ENG.pdf1_final_ENG.pdf1_final_ENG.pdf    

    

8888ηηηη    Ευρωπα�κή Σύνοδο για την Ευφυή Ευρωπα�κή Σύνοδο για την Ευφυή Ευρωπα�κή Σύνοδο για την Ευφυή Ευρωπα�κή Σύνοδο για την Ευφυή 

ΚινητικότηταΚινητικότηταΚινητικότηταΚινητικότητα    

(Λυών, 6(Λυών, 6(Λυών, 6(Λυών, 6----9 Ιουνίου 2019 Ιουνίου 2019 Ιουνίου 2019 Ιουνίου 2011)1)1)1)    
 

Η γαλλική πόλη Λυών, έδρα µεγάλων 

αυτοκινητοβιοµηχανιών, θα φιλοξενήσει την 8η 

ευρωπα�κή σύνοδο για την ευφυή κινητικότητα. 

  

 
 

 

Εν προκειµένω, η σύνοδος θα δώσει την ευκαιρία 

στους εκπροσώπους της βιοµηχανίας 

αυτοκινήτων, του πανεπιστηµιακού χώρου και 

δηµόσιων φορέων να συζητήσουν για τους 

µελλοντικά συστήµατα αστικών µεταφορών. 
  

Πληροφορίες:Πληροφορίες:Πληροφορίες:Πληροφορίες:    

http://2011.itsineurope.com/http://2011.itsineurope.com/http://2011.itsineurope.com/http://2011.itsineurope.com/    

    

Ευρωπα�κή Εβδοµάδα Καινοτόµων Ευρωπα�κή Εβδοµάδα Καινοτόµων Ευρωπα�κή Εβδοµάδα Καινοτόµων Ευρωπα�κή Εβδοµάδα Καινοτόµων 

Περιφερειών Περιφερειών Περιφερειών Περιφερειών     

(Ντέµπρεσεν, 7(Ντέµπρεσεν, 7(Ντέµπρεσεν, 7(Ντέµπρεσεν, 7----9 Ιουνίου 2011)9 Ιουνίου 2011)9 Ιουνίου 2011)9 Ιουνίου 2011)    

    
Με τη χρηµατοδότηση από το 7ο Πρόγραµµα-

Πλαίσιο για την Έρευνα και την Καινοτοµία στην 

Ευρώπη, διοργανώνεται στο πλαίσιο της 

Ουγγρικής Προεδρίας, η Εβδοµάδα  

 

 

για τις Καινοτόµες Περιφέρειες, εστιάζοντας το 

ενδιαφέρον των συµµετεχόντων στη γνώση, την 

καινοτοµία και την ανταγωνιστικότητα στην 

οικονοµία αναφορικά µε  τις επενδύσεις στις 

ερευνητικές υποδοµές και στις επιπτώσεις στην 

ευφυή ανάπτυξη των Περιφερειών. 

 

Πληροφορίες:Πληροφορίες:Πληροφορίες:Πληροφορίες:    

httphttphttphttp://://://://wwwwwwwwwwww....wirewirewirewire2011.2011.2011.2011.eueueueu//// 

    

Η αναγνωρισιµότητα των ΠόλεωνΗ αναγνωρισιµότητα των ΠόλεωνΗ αναγνωρισιµότητα των ΠόλεωνΗ αναγνωρισιµότητα των Πόλεων----

Μοντέλα αναπαραγωγήςΜοντέλα αναπαραγωγήςΜοντέλα αναπαραγωγήςΜοντέλα αναπαραγωγής    

(Ντάρµσταντ, 15(Ντάρµσταντ, 15(Ντάρµσταντ, 15(Ντάρµσταντ, 15----17 Ιουνίου 2011)17 Ιουνίου 2011)17 Ιουνίου 2011)17 Ιουνίου 2011)    
 

Τι είναι αυτό που ξεχωρίζει τη Βενετία από τη 

Βοµβάη και το Παρίσι; Η απλή λεκτική εκφορά 

των ανωτέρω πόλεων φέρνει στο µυαλό του  
 

11112222                      

∆ΕΛΤΙΟ ∆ΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 
ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ    

   
6/20116/20116/20116/2011                        Τεύχος Τεύχος Τεύχος Τεύχος 12      12      12      12      

http://www.citiesforchildren.eu/1.0.html


καθενός διαφορετικές εικόνες ή εµπειρίες από τα εν 

λόγω αστικά κέντρα. Το αντικείµενο, εποµένως, του 

διεθνούς συνεδρίου που πραγµατοποιείται στο  

 

 
 

Ντάρµσταντ της Γερµανίας είναι η εσωτερική λογική 

των πόλεων που τις κάνει διακριτές µεταξύ τους, ο 

διαφορετικός τρόπος έκφρασης της ανθρώπινης 

δηµιουργίας σε διαφορετικά χωρο-πολιτισµικά 

πλαίσια. 
  

Πληροφορίες:Πληροφορίες:Πληροφορίες:Πληροφορίες:    

http://resilienthttp://resilienthttp://resilienthttp://resilient----ccccities.iclei.org/bonn2011/about/ities.iclei.org/bonn2011/about/ities.iclei.org/bonn2011/about/ities.iclei.org/bonn2011/about/    

    

Πράσινες ΥποδοµέςΠράσινες ΥποδοµέςΠράσινες ΥποδοµέςΠράσινες Υποδοµές    

(Βανκούβερ, 14(Βανκούβερ, 14(Βανκούβερ, 14(Βανκούβερ, 14----15 Ιουνίου 2011)15 Ιουνίου 2011)15 Ιουνίου 2011)15 Ιουνίου 2011)    
 

Οι πράσινες υποδοµές είναι κρίσιµες για την 

αντιµετώπιση της πληθυσµιακής αύξησης στα 

αστικά κέντρα και για την επίτευξη του στόχου της 

βιωσιµότητας. Η δηµιουργία πράσινων κοινοτήτων 

συνεπάγεται αλλαγές στις χρήσεις γης, νέες 

 

  
 

κατευθύνσεις στον αστικό σχεδιασµό, διαφορετικά 

κατασκευαστικά κριτήρια κ.ο.κ. Οι τελευταίες 

εξελίξεις γύρω από τα ανωτέρω ζητήµατα 

  
    

και εν γένει η προβληµατική για τις πράσινες 

υποδοµές των πόλεων είναι το αντικείµενο του 

διεθνούς συνεδρίου που γίνεται στο Βανκούβερ 

του Καναδά. 

    

Πληροφορίες:Πληροφορίες:Πληροφορίες:Πληροφορίες:    

http://www.pbli.com/901/documents/901.pdfhttp://www.pbli.com/901/documents/901.pdfhttp://www.pbli.com/901/documents/901.pdfhttp://www.pbli.com/901/documents/901.pdf    

    

Παγκόσµιο Συνέδριο για τη διαχείριση Παγκόσµιο Συνέδριο για τη διαχείριση Παγκόσµιο Συνέδριο για τη διαχείριση Παγκόσµιο Συνέδριο για τη διαχείριση 

φυσικών καταστροφώνφυσικών καταστροφώνφυσικών καταστροφώνφυσικών καταστροφών    

(Τορόντο, 19(Τορόντο, 19(Τορόντο, 19(Τορόντο, 19----22 Ιουνίου 2011)22 Ιουνίου 2011)22 Ιουνίου 2011)22 Ιουνίου 2011)    

    
Οι καινοτοµίες στα πεδία των κρίσεων, η 

αντιµετώπιση των µελλοντικών απειλών, η 

επιδίωξη της ανθεκτικότητας και η εκπόνηση 

στρατηγικών για τη στήριξη µελλοντικών 

υποδοµών συνιστούν ορισµένες από τις  

 

 

θεµατικές ενότητες του παγκόσµιου συνεδρίου 

για τη διαχείριση των φυσικών καταστροφών 

που πραγµατοποιείται στον Καναδά. 

    

Πληροφορίες:Πληροφορίες:Πληροφορίες:Πληροφορίες:    

httphttphttphttp://://://://wwwwwwwwwwww....wcdmwcdmwcdmwcdm....orgorgorgorg////    

 

∆ιεθνές Συνέδριο για τη ∆ιαχείριση και ∆ιεθνές Συνέδριο για τη ∆ιαχείριση και ∆ιεθνές Συνέδριο για τη ∆ιαχείριση και ∆ιεθνές Συνέδριο για τη ∆ιαχείριση και 

την Καινοτοµία για ένα βιώσιµο την Καινοτοµία για ένα βιώσιµο την Καινοτοµία για ένα βιώσιµο την Καινοτοµία για ένα βιώσιµο 

δοµηµένο περιβάλλονδοµηµένο περιβάλλονδοµηµένο περιβάλλονδοµηµένο περιβάλλον    

(Άµστερνταµ, 20(Άµστερνταµ, 20(Άµστερνταµ, 20(Άµστερνταµ, 20----23 Ιουνίου 2011)23 Ιουνίου 2011)23 Ιουνίου 2011)23 Ιουνίου 2011)    
 

Τα οικονοµικά του δοµηµένου περιβάλλοντος, η 

καινοτοµία στον κατασκευαστικό τοµέα και ο  
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σχεδιασµός βιώσιµων αστικών περιοχών αποτελούν 

µερικά από τα θέµατα που θα συζητηθούν σε 

διεθνές συνέδριο στην Ολλανδία. 

 

ΠληροφορίΠληροφορίΠληροφορίΠληροφορίες:ες:ες:ες:    

httphttphttphttp://://://://wwwwwwwwwwww....misbemisbemisbemisbe2011.2011.2011.2011.nlnlnlnl////    

    

    

Συνέδριο για Υγιή Οικιστική Πολιτική Συνέδριο για Υγιή Οικιστική Πολιτική Συνέδριο για Υγιή Οικιστική Πολιτική Συνέδριο για Υγιή Οικιστική Πολιτική 

(Κολοράντο, 20(Κολοράντο, 20(Κολοράντο, 20(Κολοράντο, 20----23 Ιουνίου 2011)23 Ιουνίου 2011)23 Ιουνίου 2011)23 Ιουνίου 2011)    
 

Με τη συµµετοχή οργανώσεων από το δηµόσιο και 

ιδιωτικό τοµέα στο πλαίσιο 150 και πλέον 

συνεδριών, πραγµατοποιείται συνέδριο στο 

Κολοράντο για τη δηµιουργία υγιών κοινοτήτων  

 

 
 
και τη µεταρρύθµιση της οικιστικής πολιτικής, υπό 

την αιγίδα του Οµοσπονδιακού Υπουργείου 

Στεγαστικής και Αστικής Ανάπτυξης. 

 

Πληροφορίες:Πληροφορίες:Πληροφορίες:Πληροφορίες:    

http://www.healthyhomesconference.org/http://www.healthyhomesconference.org/http://www.healthyhomesconference.org/http://www.healthyhomesconference.org/    

 

Σύνοδος για την ΑειφορίαΣύνοδος για την ΑειφορίαΣύνοδος για την ΑειφορίαΣύνοδος για την Αειφορία    

(Νέα Υ(Νέα Υ(Νέα Υ(Νέα Υόρκη, 21όρκη, 21όρκη, 21όρκη, 21----22 Ιουνίου 2011)22 Ιουνίου 2011)22 Ιουνίου 2011)22 Ιουνίου 2011)    
 

Το πανεπιστήµιο και η δηµοτική αρχή της Νέας 

Υόρκης διοργανώνουν σύνοδο µε θέµα τη δηµιουργία 

αειφορικών, ευφυών και βιώσιµων κοινοτήτων. Εν  
    

 

προκειµένω, θα συζητηθούν ζητήµατα που 

αφορούν στις οικονοµικές, περιβαλλοντικές 

και κοινωνικές παραµέτρους της αειφορίας 

στα αστικά κέντρα, καθώς και βέλτιστες 

πρακτικές γύρω από την απασχόληση, την 

ενέργεια, τις δηµόσιες υπηρεσίες και τον 

αστικό σχεδιασµό.  

 

Πληροφορίες:Πληροφορίες:Πληροφορίες:Πληροφορίες:    

http://www.governing.com/events/Summithttp://www.governing.com/events/Summithttp://www.governing.com/events/Summithttp://www.governing.com/events/Summit----

SustainabilitySustainabilitySustainabilitySustainability----2011.html2011.html2011.html2011.html    

Πράσινη ΕνδοχώραΠράσινη ΕνδοχώραΠράσινη ΕνδοχώραΠράσινη Ενδοχώρα    

(Σινσινάτι, 22(Σινσινάτι, 22(Σινσινάτι, 22(Σινσινάτι, 22----24 Ιουνίου 2011)24 Ιουνίου 2011)24 Ιουνίου 2011)24 Ιουνίου 2011)    
 

Το περιφερειακό παράρτηµα του Σινσινάτι του 

αµερικανικού συµβουλίου πράσινων κτιρίων 

διοργανώνει συνέδριο για τη βιώσιµη  

 

 
 
κατασκευαστική βιοµηχανία µε ειδικό 

ενδιαφέρον στις εµπειρίες και στα 

επιτεύγµατα των 12 περιφερειών της εν λόγω 

Πολιτείας. 
  

Πληροφορίες:Πληροφορίες:Πληροφορίες:Πληροφορίες:    
http://www.greeningtheheahttp://www.greeningtheheahttp://www.greeningtheheahttp://www.greeningtheheartland.org/rtland.org/rtland.org/rtland.org/ 
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Πόλεις χωρίς ΌριαΠόλεις χωρίς ΌριαΠόλεις χωρίς ΌριαΠόλεις χωρίς Όρια    

(Κοπεγχάγη, 23(Κοπεγχάγη, 23(Κοπεγχάγη, 23(Κοπεγχάγη, 23----25 Ιουνίου25 Ιουνίου25 Ιουνίου25 Ιουνίου    2011)2011)2011)2011)    

    
Η Ευρωπα�κή Ένωση Αστικής Έρευνας διοργανώνει 

σε συνεργασία µε το Κέντρο Στρατηγικής Έρευνας 

για τα Αστικά Κέντρα του Πανεπιστηµίου της  

 

 
 

Κοπεγχάγης και το Πανεπιστήµιο του Άαλµποργκ  

συνέδριο µε θέµατα τη διακυβέρνηση πόλεων, την 

οικιστική βιωσιµότητα στις αστικές περιφέρειες, τα 

µητροπολιτικά τοπία και τις πόλεις της οικονοµίας 

της γνώσης. 

 

Πληροφορίες:Πληροφορίες:Πληροφορίες:Πληροφορίες:    

http://eura2011.org/http://eura2011.org/http://eura2011.org/http://eura2011.org/    

 

Περιφέρεια για την ΟικονοµΠεριφέρεια για την ΟικονοµΠεριφέρεια για την ΟικονοµΠεριφέρεια για την Οικονοµική Ανάπτυξηική Ανάπτυξηική Ανάπτυξηική Ανάπτυξη----    

Ευφυής και ΑειφόροςΕυφυής και ΑειφόροςΕυφυής και ΑειφόροςΕυφυής και Αειφόρος    Ανάπτυξη σε Πόλεις Ανάπτυξη σε Πόλεις Ανάπτυξη σε Πόλεις Ανάπτυξη σε Πόλεις 

και Περιφέρειεςκαι Περιφέρειεςκαι Περιφέρειεςκαι Περιφέρειες    

(Βρυξέλλες, 23(Βρυξέλλες, 23(Βρυξέλλες, 23(Βρυξέλλες, 23----24 Ιουνίου 24 Ιουνίου 24 Ιουνίου 24 Ιουνίου 2011)2011)2011)2011)    

    
Τα εργαλεία και τα δίκτυα  ευφυών και αειφόρων 

πόλεων και περιφερειών βρίσκονται στο επίκεντρο 

των συζητήσεων συνεδρίου στις Βρυξέλλες. Οι 

συµµετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν 

και να συζητήσουν ορθές πρακτικές περιφερειακών  

    
    

πρωτοβουλιών  που κατευθύνουν την Ευρώπη 

προς µια πράσινη οικονοµία της γνώσης. Στο 

πλαίσιο των εργασιών του συνεδρίου θα 

εγκαινιαστεί η ‘πλατφόρµα ευφυούς 

εξειδίκευσης’, η οποία θα συνδράµει τις  

 

 
 

περιφέρειες στην αξιολόγηση των συγκριτικών 

πλεονεκτηµάτων και των αδυναµιών τους για 

την ανάπτυξη ευφυών καινοτόµων 

στρατηγικών. Επίσης, θα συζητηθεί ο δεύτερος 

πυλώνας της Στρατηγικής ΕΕ2020, δηλαδή η 

µετάβαση προς µια οικονοµία χαµηλής 

κατανάλωσης διοξειδίου του άνθρακα. Τέλος, 

θα βραβευτούν οι τρεις Περιφέρειες που 

πρώτευσαν στις κατηγορίες ‘οικονοµική 

ανταγωνιστικότητα’, ‘οικονοµία χαµηλής 

κατανάλωσης άνθρακα’ και ‘επικοινωνία και 

πληροφόρηση’ στο πλαίσιο των βραβείων 

RegioStars Awards 2011. 

 

Πληροφορίες:Πληροφορίες:Πληροφορίες:Πληροφορίες:    

http://ec.europa.eu/regional_policy/conferenceshttp://ec.europa.eu/regional_policy/conferenceshttp://ec.europa.eu/regional_policy/conferenceshttp://ec.europa.eu/regional_policy/conferences

/smart_sustai/smart_sustai/smart_sustai/smart_sustainable/home_en.cfmnable/home_en.cfmnable/home_en.cfmnable/home_en.cfm 
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Παράκτιες καταστροφέςΠαράκτιες καταστροφέςΠαράκτιες καταστροφέςΠαράκτιες καταστροφές    

(Αλάσκα, 26(Αλάσκα, 26(Αλάσκα, 26(Αλάσκα, 26----29 Ιουνίου 2011)29 Ιουνίου 2011)29 Ιουνίου 2011)29 Ιουνίου 2011)    
 

Οι  συνέπειες της κλιµατικής αλλαγής, οι 

ανεµοστρόβιλοι, τα τσουνάµι, η άνοδος της στάθµης 

της θάλασσας και η διάβρωση της ακτογραµµής  

 

 
  

αποτελούν αντικείµενο του διεθνούς συνεδρίου που 

πραγµατοποιείται στην Αλάσκα υπό την αιγίδα της 

αµερικανικής εταιρείας πολιτικών µηχανικών. 

  

ΠληροφορίΠληροφορίΠληροφορίΠληροφορίες:ες:ες:ες:    

http://content.asce.org/conferences/cd2011/index.hthttp://content.asce.org/conferences/cd2011/index.hthttp://content.asce.org/conferences/cd2011/index.hthttp://content.asce.org/conferences/cd2011/index.ht

mlmlmlml        

Παγκόσµιο Συµπόσιο για το Πάρκινγκ στις Παγκόσµιο Συµπόσιο για το Πάρκινγκ στις Παγκόσµιο Συµπόσιο για το Πάρκινγκ στις Παγκόσµιο Συµπόσιο για το Πάρκινγκ στις 

ΠόλειςΠόλειςΠόλειςΠόλεις    

(Οντάριο, 26(Οντάριο, 26(Οντάριο, 26(Οντάριο, 26----29 Ιουνίου 2011)29 Ιουνίου 2011)29 Ιουνίου 2011)29 Ιουνίου 2011)    
 

Το 8ο παγκόσµιο συµπόσιο για το πάρκινγκ στις 

πόλεις πραγµατοποιείται στον Καναδά µε τη 

συµµετοχή ειδηµόνων και στελεχών φορέων των  

 

  

 

 

    

αστικών µεταφορών από όλο τον κόσµο. Στη 

διάρκεια του συµποσίου θα συζητηθούν οι 

πολιτικές  και ο σχεδιασµός των µεταφορών 

στα αστικά κέντρα.  

  

Πληροφορίες:Πληροφορίες:Πληροφορίες:Πληροφορίες:    

http://www.worldparkingsymposium.ca/wpshttp://www.worldparkingsymposium.ca/wpshttp://www.worldparkingsymposium.ca/wpshttp://www.worldparkingsymposium.ca/wps----

conference/conference/conference/conference/    

    

Συµφιλιώνοντας την εξάλειψη της Συµφιλιώνοντας την εξάλειψη της Συµφιλιώνοντας την εξάλειψη της Συµφιλιώνοντας την εξάλειψη της 

φτώχειας µε την ποιότητα του φτώχειας µε την ποιότητα του φτώχειας µε την ποιότητα του φτώχειας µε την ποιότητα του 

περιβάλλοντοςπεριβάλλοντοςπεριβάλλοντοςπεριβάλλοντος    

(Παρίσι, 27(Παρίσι, 27(Παρίσι, 27(Παρίσι, 27----28 Ιουνίου 2011)28 Ιουνίου 2011)28 Ιουνίου 2011)28 Ιουνίου 2011)    

    
Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Οικονοµίας, 

Οικονοµικών και Βιοµηχανίας της Γαλλίας 

διοργανώνεται συνέδριο στο Παρίσι από το  

 

 
 

Ινστιτούτο Veolia Environnement µε θέµα την 

καινοτόµο αντιµετώπιση της φτώχειας και την 

περιβαλλοντική υποβάθµιση.     
 

Πληροφορίες:Πληροφορίες:Πληροφορίες:Πληροφορίες:    

http://www.institut.veolia.org/en/activities/confehttp://www.institut.veolia.org/en/activities/confehttp://www.institut.veolia.org/en/activities/confehttp://www.institut.veolia.org/en/activities/confe

rencesrencesrencesrences----environmentalenvironmentalenvironmentalenvironmental----foresight/foresight/foresight/foresight/    
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5555οοοο    ∆ιεθνές Συνέδριο για τον Υπεύθυνο ∆ιεθνές Συνέδριο για τον Υπεύθυνο ∆ιεθνές Συνέδριο για τον Υπεύθυνο ∆ιεθνές Συνέδριο για τον Υπεύθυνο 

ΤουρισµόΤουρισµόΤουρισµόΤουρισµό    

(Έντµοντον, 27(Έντµοντον, 27(Έντµοντον, 27(Έντµοντον, 27----29 Ιουνίου 2011)29 Ιουνίου 2011)29 Ιουνίου 2011)29 Ιουνίου 2011)    
 

Οι επιµέρους διαστάσεις του τουρισµού στην τοπική 

ανάπτυξη αποτελούν το θεµατικό άξονα του  
 

 

διεθνούς συνεδρίου που πραγµατοποιείται στον 

Καναδά από το διεθνές κέντρο για τον υπεύθυνο 

τουρισµό. Εν προκειµένω, θα παρουσιαστούν ορθές 

πρακτικές από τις καναδικές πόλεις, ο αρκτικός 

τουρισµός καθώς και τα µοντέλα τοπικής 

ανάπτυξης και διακυβέρνησης των τουριστικών 

πόλεων. 

 

Πληροφορίες:Πληροφορίες:Πληροφορίες:Πληροφορίες:    

http://rtd5.icrtcanada.ca/http://rtd5.icrtcanada.ca/http://rtd5.icrtcanada.ca/http://rtd5.icrtcanada.ca/ 

  

1111οοοο    Φόρουµ για Ολοκληρωµένα και Βιώσιµα Φόρουµ για Ολοκληρωµένα και Βιώσιµα Φόρουµ για Ολοκληρωµένα και Βιώσιµα Φόρουµ για Ολοκληρωµένα και Βιώσιµα 

Συστήµατα Μεταφορών Συστήµατα Μεταφορών Συστήµατα Μεταφορών Συστήµατα Μεταφορών     

(Βιέννη,  29 Ιουνίου(Βιέννη,  29 Ιουνίου(Βιέννη,  29 Ιουνίου(Βιέννη,  29 Ιουνίου----1 Ιο1 Ιο1 Ιο1 Ιουλίου 2011)υλίου 2011)υλίου 2011)υλίου 2011)    

    
Οι αυξανόµενες ανάγκες για υψηλού επιπέδου  

 

 
 

 

 

  

 

µεταφορές έχουν αντίκτυπο στο περιβάλλον. 

Οι τεχνολογικές εφαρµογές και η αναγκαία 

τεχνογνωσία που θα µπορούσαν να 

υποστηρίξουν σχέδια για βιώσιµη κινητικότητα 

χωρίς αρνητικές οικονοµικές και 

περιβαλλοντικές επιπτώσεις  συνιστούν τη 

βασική προβληµατική συνεδρίου που 

διοργανώνεται στην Αυστρία.  

 

Πληροφορίες:Πληροφορίες:Πληροφορίες:Πληροφορίες:    

http://www.ieeehttp://www.ieeehttp://www.ieeehttp://www.ieee----fists.org/index.php?id=8fists.org/index.php?id=8fists.org/index.php?id=8fists.org/index.php?id=8 

 

Έξυπνες ΠροµήθειεςΈξυπνες ΠροµήθειεςΈξυπνες ΠροµήθειεςΈξυπνες Προµήθειες    

(Βρυξέλλες, (Βρυξέλλες, (Βρυξέλλες, (Βρυξέλλες, 29 Ιουνίου 2011)29 Ιουνίου 2011)29 Ιουνίου 2011)29 Ιουνίου 2011)    
 

Ο περιορισµός και η προσαρµογή στις 

επιπτώσεις της κλιµατικής αλλαγής 

συνεπάγεται σηµαντική δαπάνη για τους ΟΤΑ 

σε σχέση µε την ηλεκτροδότηση οδών, τις 

αστικές µεταφορές, τα συστήµατα θέρµανσης  

 

  

και τις Τεχνολογίες Πληροφορικής και 

Επικοινωνίας. Η δε επένδυση σε καινοτόµες 

τεχνολογίες εγκυµονεί κινδύνους. Μεταξύ των 

θεµάτων που εξετάζει το διεθνές συνέδριο για 

τις προµήθειες που πραγµατοποιείται στις 

Βρυξέλλες είναι  ο κύκλος ζωής της δαπάνης 

των προµηθειών και η προώθηση καινοτόµων 

υπηρεσιών. 

  

Πληροφορίες:Πληροφορίες:Πληροφορίες:Πληροφορίες:    

http://www.smarthttp://www.smarthttp://www.smarthttp://www.smart----spp.eu/index.php?id=8121spp.eu/index.php?id=8121spp.eu/index.php?id=8121spp.eu/index.php?id=8121    
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Ευρωπα�κά ΘέµαταΕυρωπα�κά ΘέµαταΕυρωπα�κά ΘέµαταΕυρωπα�κά Θέµατα    
    

Έκδοση του Κανονισµού για την Έκδοση του Κανονισµού για την Έκδοση του Κανονισµού για την Έκδοση του Κανονισµού για την     

Πρωτοβουλία των ΠολιτώνΠρωτοβουλία των ΠολιτώνΠρωτοβουλία των ΠολιτώνΠρωτοβουλία των Πολιτών    
 

Εκδόθηκε πρόσφατα ο Κανονισµός (ΕΕ) αριθ. 

211/2011µε τον οποίο θεσµοθετείται το 

δικαίωµα των ευρωπαίων πολιτών, να 

απευθύνονται, συγκεντρώνοντας 1.000.000 

υπογραφές, προς την Ευρωπα�κή Επιτροπή και 

να την καλούν ν' αναλάβει δράση, για µία σειρά 

ζητήµατα (βλ. ∆ελτίο, τχ.8), όπως είναι π.χ. το 

θέµα της έκδοσης ευρωοµολόγων. 

Με τον νέο αυτό Κανονισµό που τέθηκε σε ισχύ 

από την 1η Απριλίου τ.ε. ένα εκατοµµύριο 

πολίτες, από επτά χώρες-µέλη της Ευρωπα�κής 

Ένωσης, θα µπορούν, υπογράφοντας το σχετικό 

αίτηµα, να απαιτήσουν από την Κοµισιόν να 

αναλάβει δράση για την επίλυση σηµαντικών 

προβληµάτων που απασχολούν τους 

ευρωπαίους πολίτες. 

Το  συγκεκριµένο νοµοθέτηµα θεωρείται ως ένα 

σηµαντικό βήµα προς την κατεύθυνση της 

ενίσχυσης της άµεσης δηµοκρατίας στην Ευρωπα�κή 

Ένωση, καθώς θεσµοθετείται µε αυτόν τον τρόπο το 
 

δικαίωµα των ευρωπαίων πολιτών να 

συνδιαχειρίζονται τα θέµατα που τους 

απασχολούν µε τα θεσµικά όργανα της ΕΕ. 

Πληροφορίες:Πληροφορίες:Πληροφορίες:Πληροφορίες:    

http://eurhttp://eurhttp://eurhttp://eur----

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2

011:065:0001:0022:EL:PDF011:065:0001:0022:EL:PDF011:065:0001:0022:EL:PDF011:065:0001:0022:EL:PDF    

    

Ο ρόλΟ ρόλΟ ρόλΟ ρόλος των Πόλεων και των ος των Πόλεων και των ος των Πόλεων και των ος των Πόλεων και των 

Περιφερειών στην προώθηση της Περιφερειών στην προώθηση της Περιφερειών στην προώθηση της Περιφερειών στην προώθηση της 

ενεργού ιδιότητας του πολίτηενεργού ιδιότητας του πολίτηενεργού ιδιότητας του πολίτηενεργού ιδιότητας του πολίτη    
 

Με γνωµοδότησή της, η Ολοµέλεια της 

Επιτροπής των Περιφερειών υπογράµµισε ότι η 

πρόσφατη έκθεση της Ευρωπα�κής Επιτροπής 

για την υλοποίηση της πραγµατικής ιδιότητας 

του Ευρωπαίου πολίτη κατά την περίοδο 2007-

2010 δεν προσδίδει ιδιαίτερη προσοχή στη 

συµβολή που µπορούν να έχουν οι περιφερειακοί 

και τοπικοί φορείς στην αποτελεσµατικότητα 

και στην ποιότητα της έννοιας του ευρωπαίου 

πολίτη.  

 

Εν προκειµένω, τονίζεται ότι οι περιφερειακοί 

και τοπικοί φορείς θα κληθούν να 

διαδραµατίσουν κεντρικό ρόλο στις 

συµµετοχικές διαδικασίες που πρόκειται να 

υιοθετηθούν µε στόχο την εφαρµογή µιας 

πραγµατικής προσέγγισης εκ των κάτω προς τα 

άνω, παρέχοντας στους πολίτες τη δυνατότητα 

να συµβάλλουν ουσιαστικά στη χάραξη των 

πολιτικών της ΕΕ ως απτή έκφραση των 

δικαιωµάτων τους.  
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Μάλιστα, στη σχετική γνωµοδότηση εξαίρεται η 

συµβολή που µπορούν ενδεχοµένως να έχουν τα 

δίκτυα πόλεων και οι αδελφοποιήσεις δήµων και 
κοινοτήτων τόσο για την προβολή θεµάτων 

σχετικών µε την ιδιότητα του πολίτη όσο και για 

την ευαισθητοποίηση της κοινής γνώµης ως 

προς τα εν λόγω θέµατα, ως µέσα προαγωγής 

της συµµετοχής στα κοινά και της ένταξης, 

ιδιαίτερα στην περίπτωση των νέων κρατών 

µελών. 

 

Προς αυτήν την κατεύθυνση, προτείνονται µια 

σειρά πρωτοβουλίες για την ενίσχυση της 

ιδιότητας του πολίτη µε την ενεργό συµµετοχή 

των νέων στα κοινά των τοπικών κοινοτήτων και 

την προώθηση του εθελοντισµού, ενώ 

επισηµαίνεται η ευθύνη όλων των βαθµίδων 

διακυβέρνησης στην προσπάθεια οικοδόµησης 

µιας «παιδείας των δικαιωµάτων», 

ενηµερώνοντας τους πολίτες για τα δικαιώµατα 

και τις υποχρεώσεις τους. 

 

Πληροφορίες:Πληροφορίες:Πληροφορίες:Πληροφορίες:    

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

XVq53ZhtKEIM%2bM%3dXVq53ZhtKEIM%2bM%3dXVq53ZhtKEIM%2bM%3dXVq53ZhtKEIM%2bM%3d 

Η Μακροπεριφερειακή Στρατηγική της ΕΕ Η Μακροπεριφερειακή Στρατηγική της ΕΕ Η Μακροπεριφερειακή Στρατηγική της ΕΕ Η Μακροπεριφερειακή Στρατηγική της ΕΕ 

για την Περιφέρεια του ∆ούναβηγια την Περιφέρεια του ∆ούναβηγια την Περιφέρεια του ∆ούναβηγια την Περιφέρεια του ∆ούναβη    
 

Στην µακροπεριφερειακή στρατηγική της ΕΕ για 

την Περιφέρεια του ∆ούναβη είναι αφιερωµένο 

το εαρινό τεύχος του περιοδικού Panorama 

Inforegio της Γενικής ∆/νσης Περιφερειακής 

Πολιτικής της Ευρωπα�κής Επιτροπής.  

 

 Οι µακροπεριφέρειες επιδιώκουν να καταστούν, 

σε λειτουργικούς τοµείς, αποτελεσµατικό µέσο 

διασυνοριακής και διεθνούς συνεργασίας των 

κρατών µελών, των περιφερειών και των δήµων 

σύµφωνα µε τις αρχές της πολυεπίπεδης 

διακυβέρνησης, ώστε να υλοποιηθούν 

αποτελεσµατικότερα οι πολιτικοί στόχοι της ΕΕ.  

 

Η στρατηγική για την περιοχή του ∆ούναβη είναι 

η δεύτερη µακροπεριφερειακή στρατηγική αυτού του 
 

 

 

είδους (µετά από εκείνη της Βαλτικής) που 

καταρτίζεται από την Επιτροπή σε διάστηµα 

µόλις ενάµισι έτους. Το στοιχείο αυτό 

καταδεικνύει την αυξηµένη ανάγκη για 

αποτελεσµατικότερη συνεργασία εντός της ΕΕ, 

παράδειγµα της οποίας είναι η στρατηγική για 

τη νέα µακροπεριφέρεια της περιοχής του 

∆ούναβη.  
 
Σύµφωνα µε τη θέση της Ευρωπα�κής 

Επιτροπής, η εκπόνηση µακροπεριφερειακών 

στρατηγικών θα πρέπει να βασίζεται στα 

λεγόµενα «τρία όχι», δηλαδή όχι σε νέους 

κανόνες, όχι σε νέα θεσµικά όργανα και όχι σε 

πρόσθετους πόρους. Αυτός ο κανόνας, σύµφωνα 

µε πρόσφατη σχετική γνωµοδότηση της 

Ολοµέλειας της Επιτροπής των Περιφερειών 

(CdR 86/2011), θα πρέπει να συνοδεύεται από 

τον αντίστοιχο των τριών «ναι», ήτοι α) από 
κοινού συµφωνηµένη υλοποίηση και  
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 παρακολούθηση των υφιστάµενων κανόνων στην 

µακροπεριφέρεια, β) δηµιουργία ενός εδαφικού 

διαύλου, δικτύου ή συνασπισµού περιφερειακών 

και τοπικών αρχών και κρατών µελών µε τη 

συµµετοχή των ενδιαφεροµένων φορέων, για τα 

οποία ευθύνη θα φέρουν τα θεσµικά όργανα της 

Ένωσης και γ) συντονισµένη χρήση των 

υφιστάµενων χρηµατοδοτικών πόρων της ΕΕ για 

την εκπόνηση και την υλοποίηση 

µακροπεριφερειακών στρατηγικών. 

 

 

Πληροφορίες:Πληροφορίες:Πληροφορίες:Πληροφορίες:    

httphttphttphttp://://://://ecececec....europaeuropaeuropaeuropa....eueueueu////regionalregionalregionalregional____policypolicypolicypolicy////sourcessourcessourcessources////docgedocgedocgedocge

nernernerner////panoramapanoramapanoramapanorama////pdfpdfpdfpdf////magmagmagmag37/37/37/37/magmagmagmag37_37_37_37_enenenen....pdfpdfpdfpdf    

    

Η Αστική και Περιφερειακή διάσταση της Η Αστική και Περιφερειακή διάσταση της Η Αστική και Περιφερειακή διάσταση της Η Αστική και Περιφερειακή διάσταση της 

Πολιτικής Συνοχής της ΕΕΠολιτικής Συνοχής της ΕΕΠολιτικής Συνοχής της ΕΕΠολιτικής Συνοχής της ΕΕ    
 

Σύµφωνα µε γνωµοδότηση της Ολοµέλειας της 

Επιτροπής των Περιφερειών (CdR 369/2010), µε 

θέµα την 5η Έκθεση για τη Συνοχή, η  µελλοντική 

πολιτική συνοχής της ΕΕ πρέπει να καλύπτει 

όλες τις ευρωπα�κές περιφέρειες ανεξάρτητα 

από το επίπεδο ανάπτυξής τους. Τονίζεται 

σχετικά ότι τα διαρθρωτικά ταµεία θα πρέπει να 

επικεντρώνονται κατά προτεραιότητα στις 

λιγότερο αναπτυγµένες ευρωπα�κές 

περιφέρειες, προσφέροντας συγχρόνως την 

αναγκαία υποστήριξη σε άλλες περιφέρειες 

ώστε να προωθούν την ενίσχυση της 

ανταγωνιστικότητας, της απασχόλησης, της 

κοινωνικής ένταξης και της βιώσιµης 

ανάπτυξης, µε στόχο την προαγωγή της 

αρµονικής ανάπτυξης του συνόλου της ΕΕ. 

Επίσης, κρίνεται σκόπιµο να εξεταστεί το 

ενδεχόµενο δηµιουργίας µιας νέας ενδιάµεσης 
κατηγορίας περιφερειών, των οποίων το ΑΕγχΠ 

κυµαίνεται µεταξύ του 75 % και του 90 % του 

ενωσιακού ΑΕγχΠ. Με το σύστηµα αυτό 

επιδιώκεται να αµβλυνθούν οι συνέπειες του 

ανώτατου ορίου του 75 % του ενωσιακού ΑΕγχΠ 

(ισχύον όριο επιλεξιµότητας µεταξύ του στόχου 

της σύγκλισης και του στόχου της 

 

    

    

    
ανταγωνιστικότητας) και να επιτευχθεί η 

εξασφάλιση ίσης µεταχείρισης των περιφερειών 

αυτών. Στόχος είναι να λαµβάνονται επίσης  

υπόψη οι δυσχέρειες των περιφερειών που, για  

πρώτη φορά από το 2013, δεν θα υπάγονται  

πλέον στον στόχο της σύγκλισης, αλλά και  

εκείνων που, παρότι ήταν επιλέξιµες για τον  

στόχο της ανταγωνιστικότητας κατά την  

τρέχουσα περίοδο προγραµµατισµού,  

εξακολουθούν ωστόσο να αντιµετωπίζουν  

διαρθρωτικά κοινωνικοοικονοµικά προβλήµατα  

όσον αφορά την εφαρµογή των στόχων της  

στρατηγικής Ευρώπη 2020 και πλήττονται από  

εσωτερικές περιφερειακές ανισότητες. 

 

Στην εν λόγω γνωµοδότηση, επισηµαίνεται, για 

ακόµη µία φορά, ότι ο Ευρωπα�κός Όµιλος 

Εδαφικής Συνεργασίας (ΕΟΕΣ) εξακολουθεί να 

αποτελεί πολύτιµο εργαλείο    για τη διευκόλυνση 

της συνεργασίας, ιδιαίτερα σε διασυνοριακό 

επίπεδο. Κρίνεται µάλιστα ότι ο κανονισµός για 

τον ΕΟΕΣ πρέπει να απλοποιηθεί και να 
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προσαρµοστεί στον µελλοντικό προγραµµατισµό 

ανάλογα µε τις εµπειρίες που θα αποκτηθούν 

κατά την τρέχουσα περίοδο. Οι απλοποιήσεις, 

υπογραµµίζεται, θα µπορούσαν να αφορούν 

κυρίως την νοµοθεσία σχετικά µε το προσωπικό 

και το φορολογικό καθεστώς των ΕΟΕΣ, καθώς 

και την επίσπευση των ισχυουσών διαδικασιών. 

Ενθαρρύνεται, προς τούτο, µια πιο συστηµατική 

χορήγηση συνολικών επιδοτήσεων στους ΕΟΕΣ, 

ώστε να καταστούν άµεσοι διαχειριστές των 

διαρθρωτικών ταµείων. 

 

Τέλος, επιδοκιµάζεται η καλύτερη συνεκτίµηση 

της αστικής διάστασης στην πολιτική συνοχής, 

µέσω της εντατικότερης συµµετοχής των πόλεων 

και των αστικών κέντρων σε όλα τα στάδια 

σχεδιασµού της πολιτικής συνοχής: εθνικά 

προγράµµατα µεταρρυθµίσεων, συµβάσεις 

εταιρικής σχέσης για την ανάπτυξη και τις 

επενδύσεις, και επιχειρησιακά προγράµµατα. 

Γίνεται επίσης δεκτό να αντιµετωπίζονται οι 

πόλεις ως πόλοι ανάπτυξης και οικονοµικής 

µεγέθυνσης για ολόκληρη την περιφέρειά τους. 
Οι πόλεις µπορούν να αποτελέσουν σηµαντική 

κινητήριος δύναµη της ανάπτυξης και της 

καινοτοµίας. Επιπροσθέτως, η ενδυνάµωση των 

σχέσεων µεταξύ αστικών και αγροτικών 

περιοχών µπορεί να προωθήσει σηµαντικά την 

οικονοµική, κοινωνική και εδαφική συνοχή της ΕΕ 

και, παράλληλα, να συµβάλει στην υλοποίηση 

της στρατηγικής Ευρώπη 2020.  

 

Πληροφορίες:Πληροφορίες:Πληροφορίες:Πληροφορίες: 
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Ανακοίνωση Βραβείων Πολιτιστικής Ανακοίνωση Βραβείων Πολιτιστικής Ανακοίνωση Βραβείων Πολιτιστικής Ανακοίνωση Βραβείων Πολιτιστικής 

Κληρονοµιάς (2011)Κληρονοµιάς (2011)Κληρονοµιάς (2011)Κληρονοµιάς (2011)    
 

Το πρώτο βραβείο της Europa Nostra στην 

κατηγορία της διαφύλαξης της πολιτιστικής 

κληρονοµιάς θα απονεµηθεί στην Αρχαία 

Μεσσήνη σε ειδική εκδήλώση τον προσεχή Ιούνιο  
 

στο Άµστερνταµ, για το σύνολο της αναστήλωσης 

και διαµόρφωσης του χώρου. Ο αρχαιολογικός 

χώρος περιλαµβάνεται µεταξύ των 27 νικητών για 

τα βραβεία πολιτιστικής κληρονοµιάς της 

Ευρωπα�κής Ένωσης/Europa Nostra, εκ των 

οποίων τα 6 θα ονοµαστούν «grand prix» ως τα 

πιο σηµαντικά επιτεύγµατα πολιτιστικής 

κληρονοµιάς για το 2011. Η Μεσσήνη 

αναγνωρίζεται πλέον διεθνώς ως ένας χώρος 

πρότυπο και οι αναστηλώσεις και οι 

διαµορφώσεις που έχουν γίνει µπορούν να  

αποτελέσουν παράδειγµα για όλους τους 

αρχαιολογικούς χώρους. Το βραβείο της Europa 

Nostra δεν έχει οικονοµικό αντίκρισµα, εκτός από 

ένα συµβολικό ποσό της τάξης των 10.000 ευρώ, 

ωστόσο είναι ανεκτίµητης αξίας η φήµη που 

αποκτάει το µνηµείο. Στην απόφαση της 

Ευρωπα�κής Επιτροπής για την απονοµή του 

βραβείου στην Αρχαία Μεσσήνη τονίζεται µεταξύ 

άλλων: «Η Αρχαία Μεσσήνη βραβεύεται λόγω 

µεγάλης κλίµακας της διατήρησής της και γιατί οι 

αναστηλωτικές επεµβάσεις έχουν αποκαλύψει τις 

ιδιότητες και τη σηµασία της, ως διοικητικού και 

θρησκευτικού κέντρου, καθώς και το δηµόσιο χώρο 

αυτής της σπουδαίας ελληνικής πόλης του 4ου 

αιώνα π.Χ. 

 

Έτσι, είναι σηµαντικό µνηµείο και εµπλουτίζει την 

κλασική κληρονοµιά ολόκληρης της Ευρώπης. Τα  

έργα που έχουν πραγµατοποιηθεί έχουν 

µετατρέψει τα αρχαία ερείπια σε έναν καλά 

οργανωµένο αρχαιολογικό χώρο που 
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συνδυάζεται φυσικά µε το τοπίο. Επιπλέον, έχει 

επιτραπεί η επαναχρησιµοποίηση της αρχαίας 

πόλης στα δηµόσια κτήρια, όπως το Στάδιο και 

το Εκκλησιαστήριο για την εκτέλεση υψηλού 

επιπέδου σύγχρονων καλλιτεχνικών εκδηλώσεων 

και άλλων δραστηριοτήτων». 

 

Η Europa Nostra είναι η φωνή της πολιτιστικής 

κληρονοµιάς στην Ευρώπη. Συγκεντρώνει και 

εκπροσωπεί 250 µη κυβερνητικές οργανώσεις, 

150 σχετικούς οργανισµούς και 1.500 µεµονωµένα 

µέλη από περισσότερες από 50 χώρες που έχουν 

δεσµευτεί για τη διαφύλαξη της πολιτιστικής 

κληρονοµιάς και των φυσικών τοπίων της 

Ευρώπης. Παρέχει ένα δίκτυο για διάλογο, τιµά 

τα καλύτερα πολιτιστικά επιτεύγµατα, οργανώνει 

εκστρατείες κατά των απειλών σε ευάλωτα 

πολιτιστικά κτήρια, σε χώρους και σε τοπία και 

εκστρατείες για αειφόρες πολιτικές και υψηλά 

πρότυπα ποιότητας στην πολιτιστική 

κληρονοµιά.  
 

Πληροφορίες:Πληροφορίες:Πληροφορίες:Πληροφορίες:    
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∆ηµοσίευση της Λευκής Βίβλου για τη ∆ηµοσίευση της Λευκής Βίβλου για τη ∆ηµοσίευση της Λευκής Βίβλου για τη ∆ηµοσίευση της Λευκής Βίβλου για τη 

σχέση ∆ήµων και Μουσείων στην ΕΕσχέση ∆ήµων και Μουσείων στην ΕΕσχέση ∆ήµων και Μουσείων στην ΕΕσχέση ∆ήµων και Μουσείων στην ΕΕ    
 

Τα οφέλη της σχέσης των δήµων µε τα µουσεία, 

οι συµπράξεις των µουσείων µε τοπικές αρχές, 

καθώς και οι κοινοί στόχοι τους αποτελούν το 

αντικείµενο της Λευκής Βίβλου για τη σχέση 

δήµων και µουσείων στην ΕΕ που δηµοσίευσαν οι 

εταίροι του κοινοτικά χρηµατοδοτούµενου σχεδίου 

Ε=ΜU² (Πανεπιστήµιο Παρίσι Ι Σορβόννη και 

Μουσείο Λούβρου).  
 
 

    

    

    

    

Πιο συγκεκριµένα, η Λευκή Βίβλος υπογραµµίζει 

τις συνέργειες και τις διαφορές στους στόχους 

των µουσείων και των δηµοτικών αρχών για την 

τοπική ανάπτυξη.  Η οικονοµική κρίση 

αναδεικνύει την ανάγκη των εταιρικών σχέσεων  

 

 
 

µεταξύ τους, καθώς η κρατική χρηµατοδότηση 

προς τα µουσεία καθίσταται αµφίβολη. Η κοινή 

επιδίωξη της αειφόρου ανάπτυξης δηµιουργεί 

µια περιοχή σύγκλισης ανάµεσα σε διάφορες 

δράσεις των µουσείων και στις αρµοδιότητες 

των τοπικών αρχών.  

 

Πληροφορίες:Πληροφορίες:Πληροφορίες:Πληροφορίες:    

http://www.encatc.org/pages/filehttp://www.encatc.org/pages/filehttp://www.encatc.org/pages/filehttp://www.encatc.org/pages/fileadmin/user_uploaadmin/user_uploaadmin/user_uploaadmin/user_uploa

d/MU_Final_Conf/musees_municipalites_rapport_find/MU_Final_Conf/musees_municipalites_rapport_find/MU_Final_Conf/musees_municipalites_rapport_find/MU_Final_Conf/musees_municipalites_rapport_fin

al_ENG.pdfal_ENG.pdfal_ENG.pdfal_ENG.pdf    

    

MMMMαθήµατα Οικονοµικής Ανάκαµψης για αθήµατα Οικονοµικής Ανάκαµψης για αθήµατα Οικονοµικής Ανάκαµψης για αθήµατα Οικονοµικής Ανάκαµψης για 

τους ∆ήµουςτους ∆ήµουςτους ∆ήµουςτους ∆ήµους    
 

Σε περίοδο δηµοσιονοµικής κρίσης, η αναζήτηση 

εργαλείων και πολιτικών για τη δηµιουργία ενός 

περιεκτικού και βιώσιµου περιβάλλοντος για τη 

δηµιουργία θέσεων απασχόλησης και τις 

επιχειρήσεις είναι ζωτικής σηµασίας για τις 

ευρωπα�κές πόλεις. Προς τούτο, η έκδοση µε 

τίτλο ‘Βήµατα προς Περιεκτική Μεγέθυνση’ 

εξετάζει τις εµπειρίες µιας σειράς 

πρωτοβουλιών που υλοποιήθηκαν στο πλαίσιο 

της κοινοτικής πρωτοβουλίας URBACT σχετικά µε 

τον τρόπο µε τον οποίο οι πόλεις µπορούν να 
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δηµιουργήσουν συνθήκες για έναν περισσότερο 

βιώσιµο και καινοτόµο τρόπο ζωής στα αστικά 

κέντρα. 

  

Πληροφορίες:Πληροφορίες:Πληροφορίες:Πληροφορίες:    

http://urbact.eu/fileadmin/general_library/Inclusivehttp://urbact.eu/fileadmin/general_library/Inclusivehttp://urbact.eu/fileadmin/general_library/Inclusivehttp://urbact.eu/fileadmin/general_library/Inclusive

_Growth__Growth__Growth__Growth_----_GS__3_.pdf_GS__3_.pdf_GS__3_.pdf_GS__3_.pdf 

    

∆ιαδικτυακή ανταλλαγή εµπειριών & ∆ιαδικτυακή ανταλλαγή εµπειριών & ∆ιαδικτυακή ανταλλαγή εµπειριών & ∆ιαδικτυακή ανταλλαγή εµπειριών & 

πρωτοβουλιπρωτοβουλιπρωτοβουλιπρωτοβουλιών ευρωπα�κών πόλεωνών ευρωπα�κών πόλεωνών ευρωπα�κών πόλεωνών ευρωπα�κών πόλεων    
 

Καθώς οι ευρωπα�κές πόλεις αντιµετωπίζουν 

προκλήσεις σε καθηµερινή βάση, το Ευρωπα�κό 

Μητροπολιτικό ∆ίκτυο έχει συστήσει ένα 

διαδικτυακό εργαλείο για την ανταλλαγή 

εµπειριών και πρακτικών µεταξύ των τοπικών 

αρχών. Με αυτόν τον τρόπο, λοιπόν, κάθε δήµος 

µπορεί να υποβάλλει ερώτηµα στην ιστοσελίδα 

 

 
 

 

του ∆ικτύου για τη διεθνή εµπειρία σε θέµατα 

αρµοδιότητάς τους και σε λίγες εβδοµάδες θα 

λαµβάνει την σχετική απάντηση. 

 

Πληροφορίες:Πληροφορίες:Πληροφορίες:Πληροφορίες:    

http://www.emihttp://www.emihttp://www.emihttp://www.emi----network.eu/network.eu/network.eu/network.eu/ 

 

Η ∆ηµιουργία Υγιών Κοινοτήτων: Η Η ∆ηµιουργία Υγιών Κοινοτήτων: Η Η ∆ηµιουργία Υγιών Κοινοτήτων: Η Η ∆ηµιουργία Υγιών Κοινοτήτων: Η 

περίπτωση της πόλης του Τουρίνοπερίπτωση της πόλης του Τουρίνοπερίπτωση της πόλης του Τουρίνοπερίπτωση της πόλης του Τουρίνο    

    
Ως επικεφαλής του δικτύου Η ∆ηµιουργία Υγιών 
Κοινοτήτων, στο οποίο συµµετέχει από  ελληνικής 

πλευράς ο δήµος Αµαρουσίου, στο πλαίσιο της 

κοινοτικής πρωτοβουλίας URBACT, η ιταλική πόλη 

του Τουρίνο σύστησε µια τοπική υποστηρικτική 

οµάδα για την προώθηση πολιτικών για την 

αναβάθµιση της υγείας των κατοίκων της. Η εν 

λόγω οµάδα, στην οποία συµµετέχουν υπηρεσίες 

του δήµου καθώς και εκπρόσωποι από το τοπικό 

πανεπιστήµιο, την περιφερειακή υγειονοµική 

υπηρεσία και τις αθλητικές τοπικές ενώσεις, έχει 

προωθήσει ολοκληρωµένα σχέδια για την 

υγειονοµική προστασία και την ένταξη  

  
 

µεταναστών, πρωτοβουλίες και δράσεις για έναν 

υγιεινό τρόπο ζωής για τη νεολαία, καθώς και 

δείκτες για τη µέτρηση της ποιότητας ζωής και 

της κατάστασης υγείας της τοπικής κοινωνίας. 

 

Πληροφορίες:Πληροφορίες:Πληροφορίες:Πληροφορίες:    
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events/viewevents/viewevents/viewevents/view----one/urbactone/urbactone/urbactone/urbact----news/?entryId=5033news/?entryId=5033news/?entryId=5033news/?entryId=5033 
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∆ιεθ∆ιεθ∆ιεθ∆ιεθνή Θέµατανή Θέµατανή Θέµατανή Θέµατα        

    

Οδηγίες για Καλύτερες ΠόλειςΟδηγίες για Καλύτερες ΠόλειςΟδηγίες για Καλύτερες ΠόλειςΟδηγίες για Καλύτερες Πόλεις    

 

Το Πρόγραµµα Ανθρωπίνων Οικισµών των 

Ηνωµένων Εθνών (UN-HABITAT) δηµοσίευσε  

 

 

έναν κατάλογο διεθνών κατευθυντήριων 

γραµµών για την αποκέντρωση και την 

πρόσβαση των πολιτών στις υπηρεσίες, 

ιδιαίτερα των πιο ευπαθών οµάδων του 

πληθυσµού. Οι αρχές της µη-διάκρισης, της 

συµµετοχής και της περιεκτικότητας (χωρίς 

αποκλεισµούς), της παρακολούθησης, της 

λογοδοσίας, της κατάρτισης, των µηχανισµών 

επίλυσης τοπικών ζητηµάτων, της 

επικουρικότητας, της αντιστοίχησης πόρων 

και αρµοδιοτήτων, της εποπτείας, του 

σχεδιασµού, των συµπράξεων κ.α. αποτελούν 

µερικές από τις βασικές προPποθέσεις ορθής 

διακυβέρνησης, αποκέντρωσης και παροχής 

υπηρεσιών προς όλα τα µέλη της τοπικής 

κοινωνίας. 

 

Πληροφορίες:Πληροφορίες:Πληροφορίες:Πληροφορίες:    

http://www.unhabitat.org/downloadhttp://www.unhabitat.org/downloadhttp://www.unhabitat.org/downloadhttp://www.unhabitat.org/downloads/docs/Quics/docs/Quics/docs/Quics/docs/Quic

k_handbook.pdfk_handbook.pdfk_handbook.pdfk_handbook.pdf    

    
 

    

Αειφόρες ΜεταφορέςΑειφόρες ΜεταφορέςΑειφόρες ΜεταφορέςΑειφόρες Μεταφορές    
 

Στον τοµέα των αειφόρων µεταφορών είναι 

αφιερωµένο το εαρινό τεύχος των Ηνωµένων 

Πόλεων, του περιοδικού του διεθνούς δικτύου  

 

  
 

των Ηνωµένων Πόλεων και Τοπικών 

Αυτοδιοικήσεων. 
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.pdf.pdf.pdf.pdf 

Η µεταµόρφωση της πόλης του ΣότσιΗ µεταµόρφωση της πόλης του ΣότσιΗ µεταµόρφωση της πόλης του ΣότσιΗ µεταµόρφωση της πόλης του Σότσι    
 

Καθώς προετοιµάζεται να φιλοξενήσει τους 

Χειµερινούς Ολυµπιακούς Αγώνες του 2014 το 

ρωσικό λιµάνι του Σότσι, το οποίο, άρρηκτα 

συνδεδεµένο µε το µύθο της Αργοναυτικής 

Εκστρατείας, είναι αδελφοποιηµένο µε το δήµο του 

Βόλου, έχει µεταµορφωθεί στο µεγαλύτερο 

κατασκευαστικό εργοτάξιο παγκοσµίως, στο οποίο 

απασχολούνται 42.000 εργαζόµενοι. Οι 
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Αγώνες αποτελούν αφορµή για να βελτιωθούν 

θεαµατικά οι περιβαλλοντικές συνθήκες της 

πόλης, καθώς τίθενται πλέον ‘πράσινοι δείκτες’ 

για κάθε κατασκευαστικό εγχείρηµα. Μάλιστα 

έχουν εκπονηθεί περίπου 111 κοινωνικοί, 

οικονοµικοί και περιβαλλοντικοί δείκτες για την 

µέτρηση της απόδοσης σε περιβαλλοντικά 

ζητήµατα, θέµατα πρόσβασης για τις ευπαθείς 

οµάδες του πληθυσµού αλλά και για το 

πρόγραµµα εθελοντισµού. 
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Μαθήµατα ‘Ευφυών Μεταφορών’Μαθήµατα ‘Ευφυών Μεταφορών’Μαθήµατα ‘Ευφυών Μεταφορών’Μαθήµατα ‘Ευφυών Μεταφορών’    
 

Πόλεις όπως το Περθ και η Μελβούρνη 

ανακάλυψαν έναν τρόπο οι κάτοικοί τους να 

εγκαταλείψουν την άνεση της µετακίνησής τους µε 

το αυτοκίνητο προς περισσότερο κοινοτιστικούς 

και συλλογικούς τρόπους µεταφοράς. Το 

πρόγραµµα TravelSmart περιλαµβάνει 

εξατοµικευµένα εκπαιδευτικά 
 

 

 
 
προγράµµατα, παρέχοντας πληροφοριακή και 

συναισθηµατική υποστήριξη για την ενίσχυση της 

‘αµοιβαιότητας’, του ‘κοινοτισµού’ και της 

‘υπέρβασης της αντιπαλότητας’. Η 

αποτελεσµατικότητα του προγράµµατος 

εναπόκειται στη βούληση των πολιτών να 

αλλάξουν τη συµπεριφορά τους κατά τις 

καθηµερινές µετακινήσεις τους. 

  

Πληροφορίες:Πληροφορίες:Πληροφορίες:Πληροφορίες:    

http://www.travelsmart.gov.au/index.htmlhttp://www.travelsmart.gov.au/index.htmlhttp://www.travelsmart.gov.au/index.htmlhttp://www.travelsmart.gov.au/index.html    

    

Πόρτλαντ: Η καλύτερη αµερικανική πόλη Πόρτλαντ: Η καλύτερη αµερικανική πόλη Πόρτλαντ: Η καλύτερη αµερικανική πόλη Πόρτλαντ: Η καλύτερη αµερικανική πόλη 

στην προώθηση της ποδηλασίας ως στην προώθηση της ποδηλασίας ως στην προώθηση της ποδηλασίας ως στην προώθηση της ποδηλασίας ως 

µέσου µεταφοράςµέσου µεταφοράςµέσου µεταφοράςµέσου µεταφοράς    
 

Σύµφωνα µε µελέτη του Πανεπιστηµίου Rutgers 

του Νιου Τζέρσε�, το Πόρτλαντ, ανάµεσα σε εννέα 

µεγάλες αµερικανικές και καναδικές πόλεις, 

 

  
 
έχει αυξήσει κατακόρυφα τα επίπεδα χρήσης και 

προτιµήσεων του ποδηλάτου ως αποκλειστικού 

µέσου µεταφοράς µεταξύ των κατοίκων του. 

    

Πληροφορίες:Πληροφορίες:Πληροφορίες:Πληροφορίες:    

http://www.utrc2.org/research/assets/176/Analysishttp://www.utrc2.org/research/assets/176/Analysishttp://www.utrc2.org/research/assets/176/Analysishttp://www.utrc2.org/research/assets/176/Analysis

----BikeBikeBikeBike----Final1.pdfFinal1.pdfFinal1.pdfFinal1.pdf    
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Τεύχος Τεύχος Τεύχος Τεύχος 12      12      12      12      



 

συλλογή απόψεων σχετικά µε µια εκ των εν 

λόγω δράσεων, και εν προκειµένω, της 

‘Κάρτας Νέων σε κίνηση’. 

    

Προθεσµία: 4 Ιουνίου 2011Προθεσµία: 4 Ιουνίου 2011Προθεσµία: 4 Ιουνίου 2011Προθεσµία: 4 Ιουνίου 2011    

Πληροφορίες:Πληροφορίες:Πληροφορίες:Πληροφορίες:    

http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/conshttp://ec.europa.eu/dgs/education_culture/conshttp://ec.europa.eu/dgs/education_culture/conshttp://ec.europa.eu/dgs/education_culture/cons

ult/yom_en.htmlult/yom_en.htmlult/yom_en.htmlult/yom_en.html    

    

Παγκόσµια Προσέγγιση της Παγκόσµια Προσέγγιση της Παγκόσµια Προσέγγιση της Παγκόσµια Προσέγγιση της 

ΜετανάστευσηςΜετανάστευσηςΜετανάστευσηςΜετανάστευσης    
 

Η Παγκόσµια Προσέγγιση της Μετανάστευσης 

αποτελεί την εξωτερική διάσταση της 

µεταναστευτικής πολιτικής της ΕΕ. Συνιστά ένα 

πλαίσιο διαλόγου και συνεργασίας µε τρίτες 

χώρες. Τόσο το Πρόγραµµα της Στοκχόλµης 

του 2009 όσο και το Σχέδιο ∆ράσης του 

Προγράµµατος του 2010 αποτελούν 

πρωτοβουλίες για την αξιολόγηση και την 

περαιτέρω ανάπτυξη της Παγκόσµιας 

Προσέγγισης, αυξάνοντας  τις θετικές  και 

ελαχιστοποιώντας τις αρνητικές συνέπειες της 

µετανάστευσης στην ανάπτυξη των κρατών-

µελών της ΕΕ. Οι ανωτέρω πρωτοβουλίες θα 

παρουσιαστούν  µέχρι το τέλος του έτους σε 

Ανακοίνωση της Επιτροπής για την Παγκόσµια 

Προσέγγιση. Η παρούσα διαβούλευση διερευνά 

απόψεις και προτάσεις των ενδιαφερόµενων 

µερών για τη συνάφεια και την δυνητική 

αποτελεσµατικότητα των εν λόγω δράσεων. 

    

Προθεσµία: 6 Ιουνίου 2011Προθεσµία: 6 Ιουνίου 2011Προθεσµία: 6 Ιουνίου 2011Προθεσµία: 6 Ιουνίου 2011    

Πληροφορίες:Πληροφορίες:Πληροφορίες:Πληροφορίες:    

http://ec.europa.eu/homehttp://ec.europa.eu/homehttp://ec.europa.eu/homehttp://ec.europa.eu/home----

affairs/news/consulting_public/consulting_0021_affairs/news/consulting_public/consulting_0021_affairs/news/consulting_public/consulting_0021_affairs/news/consulting_public/consulting_0021_

en.htmen.htmen.htmen.htm    

    

∆ιαβουλεύσεις ∆ιαβουλεύσεις ∆ιαβουλεύσεις ∆ιαβουλεύσεις     
 

    
    

Συµµετοχή και κινητικότητα των νέων Συµµετοχή και κινητικότητα των νέων Συµµετοχή και κινητικότητα των νέων Συµµετοχή και κινητικότητα των νέων 

της Ευρώπηςτης Ευρώπηςτης Ευρώπηςτης Ευρώπης 

 

Πέντε εκατοµµύρια νέοι Ευρωπαίοι αναζητούν 

εργασία. Πολλοί από αυτούς θα χάσουν 

ευκαιρίες επειδή δεν διαθέτουν κατάλληλα 

προσόντα ή εµπειρία. Τον περασµένο 

Σεπτέµβριο η Ευρωπα�κή Επιτροπή δροµολόγησε 

την πρωτοβουλία «Νεολαία σε κίνηση», µια νέα 

εµβληµατική πρωτοβουλία που έχει ως σκοπό 

να βοηθήσει αυτούς τους νέους να αποκτήσουν 

τις γνώσεις, τις δεξιότητες και την εµπειρία που 

χρειάζονται για να εξασφαλίσουν την πρώτη 

τους εργασία. Μέρος της νέας στρατηγικής 

«Ευρώπη 2020», η πρωτοβουλία «Νεολαία σε 

κίνηση» προτείνει µια σειρά δράσεων που έχουν 

ως στόχο να καταστήσουν την εκπαίδευση και 

την κατάρτιση πιο κατάλληλες για τις ανάγκες 

των νέων και να ενθαρρύνουν περισσότερους 

από αυτούς να εκµεταλλευτούν τις νέες 

υποτροφίες της ΕΕ για σπουδές ή κατάρτιση σε 

άλλη χώρα. Έτσι θα αυξηθεί η 

απασχολησιµότητα των νέων και η πρόσβασή 

τους στην αγορά εργασίας. 

 

Αντικείµενο της παρούσας διαβούλευσης είναι η 
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 Σεµινάρια Κατάρτισης Σεµινάρια Κατάρτισης Σεµινάρια Κατάρτισης Σεµινάρια Κατάρτισης     

Ευρωπα�κό Ινστιτούτο Ευρωπα�κό Ινστιτούτο Ευρωπα�κό Ινστιτούτο Ευρωπα�κό Ινστιτούτο 

∆ηµόσιας ∆ιοίκησης (∆ηµόσιας ∆ιοίκησης (∆ηµόσιας ∆ιοίκησης (∆ηµόσιας ∆ιοίκησης (EIPAEIPAEIPAEIPA))))    
 

Winning Winning Winning Winning Strategy: A Practical Guide to Effective Strategy: A Practical Guide to Effective Strategy: A Practical Guide to Effective Strategy: A Practical Guide to Effective 

InfluenceInfluenceInfluenceInfluence    

Ηµεροµηνία: 8888----10 Ιουνίου 201110 Ιουνίου 201110 Ιουνίου 201110 Ιουνίου 2011 

Τόπος: ΒρυξέλλεςΒρυξέλλεςΒρυξέλλεςΒρυξέλλες    

Πληροφορίες:  
httphttphttphttp://://://://seminarsseminarsseminarsseminars....eipaeipaeipaeipa....eueueueu////enenenen////activitiesactivitiesactivitiesactivities09/09/09/09/showshowshowshow/&/&/&/&tidtidtidtid=4310=4310=4310=4310    

    

Developing and Implementing Competency Developing and Implementing Competency Developing and Implementing Competency Developing and Implementing Competency 

Management: Learning from European ExperiencesManagement: Learning from European ExperiencesManagement: Learning from European ExperiencesManagement: Learning from European Experiences    

Ηµεροµηνία: 9999----10 Ιουνίου 201110 Ιουνίου 201110 Ιουνίου 201110 Ιουνίου 2011 

Τόπος: ΜάαστριχτΜάαστριχτΜάαστριχτΜάαστριχτ    

Πληροφορίες:  
http://seminars.eipa.eu/en/activities09/show/&tid=4319http://seminars.eipa.eu/en/activities09/show/&tid=4319http://seminars.eipa.eu/en/activities09/show/&tid=4319http://seminars.eipa.eu/en/activities09/show/&tid=4319    

    

From Project Proposal to Final Report: Formal From Project Proposal to Final Report: Formal From Project Proposal to Final Report: Formal From Project Proposal to Final Report: Formal 

Writing in English for Public Officials Writing in English for Public Officials Writing in English for Public Officials Writing in English for Public Officials     

Ηµεροµηνία: 9999----10 Ιουνίου 201110 Ιουνίου 201110 Ιουνίου 201110 Ιουνίου 2011 

Τόπος: ΜάαστριχτΜάαστριχτΜάαστριχτΜάαστριχτ    

Πληροφορίες:  
http://seminars.eipa.eu/en/activities09/show/&tid=4322http://seminars.eipa.eu/en/activities09/show/&tid=4322http://seminars.eipa.eu/en/activities09/show/&tid=4322http://seminars.eipa.eu/en/activities09/show/&tid=4322    

    

Supporting the Programme Monitoring Committees Supporting the Programme Monitoring Committees Supporting the Programme Monitoring Committees Supporting the Programme Monitoring Committees 

in EU Structural Funds in EU Structural Funds in EU Structural Funds in EU Structural Funds     

Ηµεροµηνία: 9999----10 Ιουνίου 201110 Ιουνίου 201110 Ιουνίου 201110 Ιουνίου 2011 

Τόπος: ΜάαστριχτΜάαστριχτΜάαστριχτΜάαστριχτ    

Πληροφορίες:  
httphttphttphttp://://://://seminarsseminarsseminarsseminars....eipaeipaeipaeipa....eueueueu////enenenen////activitiesactivitiesactivitiesactivities09/09/09/09/showshowshowshow/&/&/&/&tidtidtidtid=4349=4349=4349=4349    

    

ClimaClimaClimaClimate Change at a Regional Level: Initiatives For te Change at a Regional Level: Initiatives For te Change at a Regional Level: Initiatives For te Change at a Regional Level: Initiatives For 

and Beyond EU Legislationand Beyond EU Legislationand Beyond EU Legislationand Beyond EU Legislation    

Ηµεροµηνία: 14141414----15 Ιουνίου 201115 Ιουνίου 201115 Ιουνίου 201115 Ιουνίου 2011 

Τόπος: ΜάαστριχτΜάαστριχτΜάαστριχτΜάαστριχτ    

Πληροφορίες:  
httphttphttphttp://://://://seminarsseminarsseminarsseminars....eipaeipaeipaeipa....eueueueu////enenenen////activitiesactivitiesactivitiesactivities09/09/09/09/showshowshowshow/&/&/&/&tidtidtidtid=4548=4548=4548=4548    
 

    

    
 

European Public Procurement, PublicEuropean Public Procurement, PublicEuropean Public Procurement, PublicEuropean Public Procurement, Public----Private Private Private Private 

Partnerships (PPPPartnerships (PPPPartnerships (PPPPartnerships (PPP) and Concessions) and Concessions) and Concessions) and Concessions    

Ηµεροµηνία: 16161616----17 Ιουνίου 201117 Ιουνίου 201117 Ιουνίου 201117 Ιουνίου 2011 

Τόπος: ΒαρσοβίαΒαρσοβίαΒαρσοβίαΒαρσοβία    

Πληροφορίες:  
http://seminars.eipa.eu/en/activities09/show/&tid=4559http://seminars.eipa.eu/en/activities09/show/&tid=4559http://seminars.eipa.eu/en/activities09/show/&tid=4559http://seminars.eipa.eu/en/activities09/show/&tid=4559    
    

Understanding DecisionUnderstanding DecisionUnderstanding DecisionUnderstanding Decision----Making in the European Making in the European Making in the European Making in the European 

Union: Principles, Procedures and PracticeUnion: Principles, Procedures and PracticeUnion: Principles, Procedures and PracticeUnion: Principles, Procedures and Practice    

Ηµεροµηνία: 16161616----17 Ιουνίου 201117 Ιουνίου 201117 Ιουνίου 201117 Ιουνίου 2011 

Τόπος: ΜάαστριχτΜάαστριχτΜάαστριχτΜάαστριχτ    

Πληροφορίες:  
httphttphttphttp://://://://seminarsseminarsseminarsseminars....eipaeipaeipaeipa....eueueueu////enenenen////activitiesactivitiesactivitiesactivities09/09/09/09/showshowshowshow/&/&/&/&tidtidtidtid=4313=4313=4313=4313    

    
European Information Management European Information Management European Information Management European Information Management ----    Europe on the Europe on the Europe on the Europe on the 
Internet Internet Internet Internet ----    Finding your Way through the European Finding your Way through the European Finding your Way through the European Finding your Way through the European 
Information Jungle Information Jungle Information Jungle Information Jungle     

Ηµεροµηνία: 20202020----21 Ιουνίου 201121 Ιουνίου 201121 Ιουνίου 201121 Ιουνίου 2011 

Τόπος: ΜάαστριχτΜάαστριχτΜάαστριχτΜάαστριχτ    

Πληροφορίες:  
http://seminars.eipa.eu/en/activities09/show/&tid=4430http://seminars.eipa.eu/en/activities09/show/&tid=4430http://seminars.eipa.eu/en/activities09/show/&tid=4430http://seminars.eipa.eu/en/activities09/show/&tid=4430    

    

European Regions in EU Policy Making and European Regions in EU Policy Making and European Regions in EU Policy Making and European Regions in EU Policy Making and 

Implementation after LisbonImplementation after LisbonImplementation after LisbonImplementation after Lisbon    

Ηµεροµηνία:    22222222----23 Ιουνίου 201123 Ιουνίου 201123 Ιουνίου 201123 Ιουνίου 2011    

Τόπος: ΒαρκελώνηΒαρκελώνηΒαρκελώνηΒαρκελώνη    
Πληροφορίες:  
http://seminars.eipa.eu/en/activities09/show/&tid=4372http://seminars.eipa.eu/en/activities09/show/&tid=4372http://seminars.eipa.eu/en/activities09/show/&tid=4372http://seminars.eipa.eu/en/activities09/show/&tid=4372    
    

PracPracPracPractical Tools for Implementation of EU Policies at tical Tools for Implementation of EU Policies at tical Tools for Implementation of EU Policies at tical Tools for Implementation of EU Policies at 

National LevelNational LevelNational LevelNational Level    

Ηµεροµηνία:    22222222----24 Ιουνίου 201124 Ιουνίου 201124 Ιουνίου 201124 Ιουνίου 2011    

Τόπος: ΜάαστριχτΜάαστριχτΜάαστριχτΜάαστριχτ    
Πληροφορίες:  
httphttphttphttp://://://://seminarsseminarsseminarsseminars....eipaeipaeipaeipa....eueueueu////enenenen////activitiesactivitiesactivitiesactivities09/09/09/09/showshowshowshow/&/&/&/&tidtidtidtid=4437=4437=4437=4437    

    

Free Movement of Persons, Recognition of Free Movement of Persons, Recognition of Free Movement of Persons, Recognition of Free Movement of Persons, Recognition of 

Qualifications and Social SecuritQualifications and Social SecuritQualifications and Social SecuritQualifications and Social Security Rightsy Rightsy Rightsy Rights    

Ηµεροµηνία:    23232323----24 Ιουνίου 201124 Ιουνίου 201124 Ιουνίου 201124 Ιουνίου 2011    

Τόπος: ΜάαστριχτΜάαστριχτΜάαστριχτΜάαστριχτ    
Πληροφορίες:  
http://seminars.eipa.eu/en/activities09/show/&tid=4392http://seminars.eipa.eu/en/activities09/show/&tid=4392http://seminars.eipa.eu/en/activities09/show/&tid=4392http://seminars.eipa.eu/en/activities09/show/&tid=4392    

    

Summer School on EU Economic Integration and Summer School on EU Economic Integration and Summer School on EU Economic Integration and Summer School on EU Economic Integration and 

Regional DevelopmentRegional DevelopmentRegional DevelopmentRegional Development    

Ηµεροµηνία:    27 Ιουνίου27 Ιουνίου27 Ιουνίου27 Ιουνίου----1 Ιουλίου 20111 Ιουλίου 20111 Ιουλίου 20111 Ιουλίου 2011    

Τόπος: ΒαρκελώνηΒαρκελώνηΒαρκελώνηΒαρκελώνη    
Πληροφορίες:  
httphttphttphttp://://://://seminarsseminarsseminarsseminars....eipaeipaeipaeipa....eueueueu////enenenen////activitiesactivitiesactivitiesactivities09/09/09/09/showshowshowshow/&/&/&/&tidtidtidtid=4369=4369=4369=4369    
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ΗΗΗΗ    ΒιβλιοθήκηΒιβλιοθήκηΒιβλιοθήκηΒιβλιοθήκη    τηςτηςτηςτης    ΤοπικήςΤοπικήςΤοπικήςΤοπικής    

ΑυτοδιοίκησηςΑυτοδιοίκησηςΑυτοδιοίκησηςΑυτοδιοίκησης    
 

Shanghai New Towns: searching for Shanghai New Towns: searching for Shanghai New Towns: searching for Shanghai New Towns: searching for 

community acommunity acommunity acommunity and identity in a sprawling nd identity in a sprawling nd identity in a sprawling nd identity in a sprawling 

metropolismetropolismetropolismetropolis    

    

 
 

 

Σελ.416 

Συγγραφέας: Harry den Hartog 

Εκδ. 010 Publishers, Rotterdam 

Tηλ:  +31 (0)10 433 35 09 

    

Καθώς η αστικοποίηση στην Κίνα αποτελεί την 

κινητήριο δύναµη για την οικονοµική ανάπτυξη, 

στη Σαγκάη δεκάδες νέες πόλεις σχεδιάζονται για 

να προσφέρουν κατάλυµα σε περίπου 800.000 

κατοίκους µέχρι το 2020. Ο Ολλανδός µηχανικός 

Harry den Hartog επισκέπτεται την Κίνα σε τακτική 

βάση για να µελετήσει τον κατασκευαστικό οίστρο 

της χώρας. Το πρόσφατο βιβλίο του για τις νέες 

πόλεις της Σανγκάης διερευνά τα δυτικά µοντέλα 

σχεδιασµού των εν λόγω αστικών κέντρων. Το 

ζητούµενο για τον αναγνώστη του βιβλίου είναι η 

δυνητική µεταφορά της γνώσης στα ευρωπα�κά 

δεδοµένα. 

 
  

Η Κοινωνική Πολιτική της Ευρωπα�κής Η Κοινωνική Πολιτική της Ευρωπα�κής Η Κοινωνική Πολιτική της Ευρωπα�κής Η Κοινωνική Πολιτική της Ευρωπα�κής 

ΈνωσηςΈνωσηςΈνωσηςΈνωσης    

    

 
 

Σελ.608 

Συλλογικό έργο 

Θ. Σακελλαρόπουλος (επιµ.) 

Εκδ. ∆ΙΟΝΙΚΟΣ 

Τηλ.& fax: 210 3801777 

Τα ευρωπα�κά δίκτυα πόλεων ως φορείς παροχής 

κοινωνικών υπηρεσιών στους κατοίκους της, 

αποτελεί ένα από τα πολύ ενδιαφέροντα θέµατα 

που θίγει  ο ανωτέρω συλλογικός τόµος, που 

παραδίδεται στο επιστηµονικό και αναγνωστικό 

κοινό και έχει ως σκοπό την παροχή βασικών και 

ειδικών γνώσεων στο θέµα των ευρωπα�κών 

πολιτικών απασχόλησης και κοινωνικής 

προστασίας, όπως ασκούνται σήµερα από τους 

θεσµούς και τα όργανα της Ευρωπα�κής Ένωσης. 

Εν προκειµένω, οι συγγραφείς του εν λόγω έργου 

πραγµατεύονται τις επιµέρους θεµατικές, όπως 

το θεσµικό πλαίσιο (Συνθήκες, Ανοιχτός 

Συντονισµός), τα όργανα (ΕΚΤ, Επιτροπή 

απασχόλησης και κοινωνικής προστασίας), καθώς 

και τις ευρωπα�κές πολιτικές απασχόλησης, 

ασφάλισης, υγείας, κοινωνικής ενσωµάτωσης, 

µετανάστευσης, εκπαίδευσης, την εταιρική 

κοινωνική ευθύνη, την τοπική κοινωνική πολιτική 

κ.λπ. 

 
 22228888                      
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Το µηνιαίο ∆ελτίο ∆ιεθνών και Ευρωπα�κών Θεµάτων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης 

εκδίδεται µόνο σε ηλεκτρονική µορφή. Εάν µέχρι τώρα δεν έχετε προσθέσει την   

ηλεκτρονική σας διεύθυνση στη λίστα παραληπτών του ∆ελτίου, µπορείτε να το 

κάνετε µέσω της κάτωθι ηλεκτρονικής διεύθυνσης:  

a.karvounis@ypes.gra.karvounis@ypes.gra.karvounis@ypes.gra.karvounis@ypes.gr 
 


