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1. Ευρωπἀκό Πρόγραµ1. Ευρωπἀκό Πρόγραµ1. Ευρωπἀκό Πρόγραµ1. Ευρωπἀκό Πρόγραµµα «Ευρώπη για του̋ µα «Ευρώπη για του̋ µα «Ευρώπη για του̋ µα «Ευρώπη για του̋ 

Πολίτε̋, 2007Πολίτε̋, 2007Πολίτε̋, 2007Πολίτε̋, 2007----2013»2013»2013»2013»    
 

Tο 2011 αποτελεί το πέµπτο έτο̋ υλοποίηση̋ των 

επιµέρου̋ δράσεων του Προγράµµατο̋, του οποίου το 

Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωση̋ και 

Ηλεκτρονική̋ ∆ιακυβέρνηση̋ (∆/νση Αναπτυξιακών 

Προγραµµάτων & ∆ιεθνών Οργανισµών) αποτελεί το 

εθνικό σηµείο επαφή̋. Στη διάρκεια του έτου̋ το 

Πρόγραµµα θα υλοποιηθεί εντό̋ του ακόλουθου 

πολιτικού πλαισίου: 

 

� Μέσα στο 2011 θα αποτυπωθούν τα πρώτα 

αποτελέσµατα όσον αφορά στα δικαιώµατα 

του πολίτη µετά την ενσωµάτωση του Χάρτη 

των Θεµελιωδών ∆ικαιωµάτων στη Συνθήκη τη̋ 

Λισσαβώνα̋. 

� Το 2011 θα αποτελέσει το πρώτο έτο̋ 

εφαρµογή̋ τη̋ Στρατηγική̋ για έξυπνη, 

βιώσιµη και χωρί̋ αποκλεισµού̋ ανάπτυξη για 

την Ευρώπη του 2020. 

� Το 2011 έχει οριστεί ω̋ Ευρωπἀκό Έτο̋ 

Εθελοντικών δράσεων που προάγουν την ενεργό 

ιδιότητα του πολίτη. 
 

 

Ε λλη ν ικ ή



∆ράση 1 Ενεργοί Πολίτε̋ για την Ευρώπη 

Η συγκεκριµένη δράση αφορά σε πρωτοβουλίε̋ 

πολιτών σύµφωνα µε το βασικό στόχο του  

Προγράµµατο̋ «να έλθουν σε επαφή οι πολίτε̋ 

των τοπικών κοινωνιών από όλη την Ευρώπη 

για να µοιραστούν και να ανταλλάξουν 

εµπειρίε̋, γνώµε̋ και αξίε̋, για να πάρουν 

µαθήµατα από την ιστορία και για να 

δηµιουργήσουν για το µέλλον». Η δράση 

ενθαρρύνει συναντήσει̋, ανταλλαγέ̋ και 

συζητήσει̋ µεταξύ Ευρωπαίων πολιτών από 

διαφορετικέ̋ χώρε̋ µε διαφορετικού̋ τρόπου̋. 

Μέτρο 1.1 Συναντήσει̋ Πολιτών 

Αδελφοποιηµένων Πόλεων 
Οι συναντήσει̋ πολιτών αφορούν την άµεση  

συµµετοχή των πολιτών αδελφοποιηµένων 

πόλεων ή πόλεων που βρίσκονται στο στάδιο 

τη̋ προετοιµασία̋ τη̋ επισηµοποίηση̋ τη̋  

σχέση̋ του̋. Οι εκδηλώσει̋ που οργανώνονται 

στο πλαίσιο αυτών των συναντήσεων έχουν 

θεµατικό περιεχόµενο σύµφωνα µε τι̋ 

προτεραιότητε̋ του Προγράµµατο̋. 

    

Ελάχιστο ποσό επιδότηση̋: Ελάχιστο ποσό επιδότηση̋: Ελάχιστο ποσό επιδότηση̋: Ελάχιστο ποσό επιδότηση̋: 5.000 ευρώ 

Μέγιστο ποσό επιδότηση̋: Μέγιστο ποσό επιδότηση̋: Μέγιστο ποσό επιδότηση̋: Μέγιστο ποσό επιδότηση̋: 25.000 ευρώ 

 

Προθεσµία: 1 Φεβρουαρίου 2011Προθεσµία: 1 Φεβρουαρίου 2011Προθεσµία: 1 Φεβρουαρίου 2011Προθεσµία: 1 Φεβρουαρίου 2011    

Μέτρο 1.2 Θεµατική ∆ικτύωση 

Αδελφοποιηµένων Πόλεων 

    

Οι επιλέξιµοι φορεί̋ αναµένεται να υποβάλουν  
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σχέδια που θα περιλαµβάνουν ένα φάσµα 

δραστηριοτήτων (όπω̋ συναντήσει̋ πολιτών, 

συναντήσει̋ εργασία̋ εµπειρογνωµόνων και 

συνέδρια στο πλαίσιο του δικτύου) γύρω από 

το ίδιο θέµα. Αναµένεται επίση̋ να παράγουν, 

στο πλαίσιο των εκδηλώσεων αυτών, 

επικοινωνιακά εργαλεία µε στόχο την 

προώθηση τη̋ δοµηµένη̋ και βιώσιµη̋ 

θεµατική̋ δικτύωση̋ και τη διάδοση των 

αποτελεσµάτων των δράσεων. 

    

Ελάχιστο ποσό επιδότηση̋:Ελάχιστο ποσό επιδότηση̋:Ελάχιστο ποσό επιδότηση̋:Ελάχιστο ποσό επιδότηση̋:10.000 ευρώ 

Μέγιστο ποσό επιδότηση̋:Μέγιστο ποσό επιδότηση̋:Μέγιστο ποσό επιδότηση̋:Μέγιστο ποσό επιδότηση̋: 150.000 ευρώ 

 

Προθεσµία: 1 Φεβρουαρίου 2011Προθεσµία: 1 Φεβρουαρίου 2011Προθεσµία: 1 Φεβρουαρίου 2011Προθεσµία: 1 Φεβρουαρίου 2011    

    

Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:    

Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωση̋ και Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωση̋ και Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωση̋ και Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωση̋ και 

Ηλεκτρονική̋ ∆ιακυβέρνηση̋Ηλεκτρονική̋ ∆ιακυβέρνηση̋Ηλεκτρονική̋ ∆ιακυβέρνηση̋Ηλεκτρονική̋ ∆ιακυβέρνηση̋    

∆ιεύθυνση Αναπτυξιακών  

Προγραµµάτων & ∆ιεθνών Οργανισµών 

Τµήµα Σχέσεων µε ∆ιεθνεί̋ Οργανισµού̋ 

Εθνικό σηµείο επαφή̋:  

Αντώνη̋ Καρβούνη̋ 

Τηλ: 210 3744735 

Φαξ: 210 3744713 

E-mail: a.karvounis@ypes.gr 

             international@ypes.gr 

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

GovermentA/InternationalCooperations/European

Programm/Encyclical/ 
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2. 2. 2. 2. Ευρωπἀκό Ίδρυµα Νεολαία̋: Ευρωπἀκό Ίδρυµα Νεολαία̋: Ευρωπἀκό Ίδρυµα Νεολαία̋: Ευρωπἀκό Ίδρυµα Νεολαία̋: 
Επιδοτήσει̋ για διεθνεί̋ δράσει̋ νέωνΕπιδοτήσει̋ για διεθνεί̋ δράσει̋ νέωνΕπιδοτήσει̋ για διεθνεί̋ δράσει̋ νέωνΕπιδοτήσει̋ για διεθνεί̋ δράσει̋ νέων    

Το Ευρωπἀκό Ίδρυµα Νεολαία̋ είναι µια 

πρωτοβουλία του Συµβουλίου τη̋ Ευρώπη̋ που 

ξεκίνησε το 1972 και παρέχει οικονοµική 

υποστήριξη σε ευρωπἀκέ̋ δράσει̋ τη̋ 

νεολαία̋. Από την ηµεροµηνία τη̋ σύστασή̋ του, 

300.000 νέοι, ηλικία̋ µεταξύ 15 και 30 ετών, 

προερχόµενοι κυρίω̋ από κράτη µέλη του 

οργανισµού, έχουν συµµετάσχει σε επιδοτούµενε̋ 

δράσει̋ του Ιδρύµατο̋. Σκοπό̋ των 

υποστηριζόµενων δραστηριοτήτων είναι η 

προώθηση τη̋ ειρήνη̋, τη̋ αµοιβαία̋ 

κατανόηση̋ και τη̋ συνεργασία̋ στο πνεύµα 

σεβασµού των θεµελιωδών αξιών του Συµβουλίου 

τη̋ Ευρώπη̋, δηλαδή των ανθρωπίνων 

δικαιωµάτων, τη̋ δηµοκρατία̋, τη̋ ανοχή̋ και 

τη̋ αλληλεγγύη̋.   

Οι επιδοτούµενε̋ δράσει̋ ταξινοµούνται σε 

τέσσερι̋ κατηγορίε̋: 

-διεθνεί̋ συναντήσει̋ επικεφαλή̋ οργανώσεων 

νεολαία̋ (κατηγορία Α) 

-δραστηριότητε̋ νεολαία̋, πέραν των 

συναντήσεων (κατηγορία Β) 

-υποστήριξη διοικητική̋ διαχείριση̋ διεθνών µη 

κυβερνητικών οργανώσεων και δικτύων νεολαία̋ 

(κατηγορία Γ) 

-πιλοτικά σχέδια (κατηγορία ∆) 

 

Επιλέξιµοι φορεί̋ των ανωτέρω επιχορηγούµενων 

δράσεων είναι κυρίω̋ µη κυβερνητικέ̋ 

οργανώσει̋ ή δίκτυα νεολαία̋. 

Στην τρέχουσα περίοδο, επιδοτούνται οι 

λειτουργικέ̋ δαπάνε̋ που αφορούν δράσει̋ των 

οργανώσεων ή των δικτύων νεολαία̋ σε ετήσια ή 

ακόµη τριετή βάση (κατηγορία Γ). Βασική 

πρὁπόθεση για την επιλεξιµότητα του φορέα 

είναι η δικτύωσή του σε τουλάχιστον επτά (7) 

κράτη-µέλη του Συµβουλίου τη̋ Ευρώπη̋. 

    

Προθεσµία: 1 Φεβρουαρίου 2011Προθεσµία: 1 Φεβρουαρίου 2011Προθεσµία: 1 Φεβρουαρίου 2011Προθεσµία: 1 Φεβρουαρίου 2011    

    

Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:    

EuropeaEuropeaEuropeaEuropeannnn    YouthYouthYouthYouth    FoundationFoundationFoundationFoundation    

Directorate of Youth and Sport 

Council of Europe  

30 rue Pierre de Coubertin  

F-67000 Strasbourg  

Tηλ: +33 3 88 41 20 19  

Φαξ: +33 3 90 21 49 64  

email:  eyf@coe.int  

Ιστοσελίδα:  http://www.eyf.coe.int/fej/  

 

3. 3. 3. 3. Ευρωπἀκό Πρόγραµµα «Ευρωπἀκό Πρόγραµµα «Ευρωπἀκό Πρόγραµµα «Ευρωπἀκό Πρόγραµµα «Νεολαία εν Νεολαία εν Νεολαία εν 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 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     
 



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.  

 

∆ράση 3 — Νεολαία στον κόσµο  

Επιµέρου̋ ∆ράση 3.1 — Συνεργασία µε τι̋ 

γειτονικέ̋ χώρε̋ τη̋ Ευρωπἀκή̋ Ένωση̋  

 

∆ράση 4 – Υποστηρικτικά µέτρα για τη Νεολαία 

 

Επιµέρου̋ ∆ράση 4.3 - Κατάρτιση και δικτύωση 

όσων δραστηριοποιούνται στον τοµέα τη̋ 

νεολαία̋ και των οργανώσεων νέων 

 

Υποστηρίζονται  ειδικότερα η ανταλλαγή 

εµπειριών, εµπειρογνωµοσύνη̋ και ορθών 

πρακτικών, καθώ̋ και δραστηριότητε̋ που 

µπορούν να οδηγήσουν σε µακροχρόνια ποιοτικά 

σχέδια, συµπράξει̋ και δίκτυα. 

 

 

∆ράση 5 – Υποστήριξη τη̋ ευρωπἀκή̋ 

συνεργασία̋ στον τοµέα τη̋ νεολαία̋ 

 

Επιµέρου̋ ∆ράση 5.1 - Συναντήσει̋ νέων και 

αρµοδίων τη̋ πολιτική̋ για τη νεολαία     
 

      4 
∆∆∆ΕΕΕΛΛΛΤΤΤΙΙΙΟΟΟ   ∆∆∆ΙΙΙΕΕΕΘΘΘΝΝΝΩΩΩΝΝΝ   ΚΚΚΑΑΑΙΙΙ   ΕΕΕΥΥΥΡΡΡΩΩΩΠΠΠΑΑΑΪΪΪΚΚΚΩΩΩΝΝΝ   ΘΘΘΕΕΕΜΜΜΑΑΑΤΤΤΩΩΩΝΝΝ   ΤΤΤΗΗΗΣΣΣ   ΤΤΤΟΟΟΠΠΠΙΙΙΚΚΚΗΗΗΣΣΣ   ΑΑΑΥΥΥΤΤΤΟΟΟ∆∆∆ΙΙΙΟΟΟΙΙΙΚΚΚΗΗΗΣΣΣΗΗΗΣΣΣ   

   

            

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. 

Στην τρέχουσα χρονική περίοδο, οι επιλέξιµοι 

φορεί̋ µπορούν να υποβάλλουν προτάσει̋ για 

επιδότηση σχεδίων στο πλαίσιο των ακόλουθων 

δράσεων του προγράµµατο̋: 

∆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 1.2 — Πρωτοβουλίε̋ για τη 

νεολαία  

Οι πρωτοβουλίε̋ για τη νεολαία υποστηρίζουν 

οµαδικά σχέδια που καταρτίζονται σε τοπικό, 

περιφερειακό και εθνικό επίπεδο. Υποστηρίζουν 

επίση̋ τη δικτύωση παρόµοιων σχεδίων µεταξύ 

διαφορετικών χωρών, προκειµένου να ενισχύουν 

την ευρωπἀκή πτυχή του̋ και να ενδυναµώνουν 

τη συνεργασία και την ανταλλαγή εµπειριών. 

 

 

 



 
οικονοµικών, _εριβαλλοντικών, βιοµηχανικών 
_ροκλήσεων, καθώς και _ροκλήσεων δηµόσιας 
υγείας, την εξυ_ηρέτηση του δηµοσίου 
συµφέροντος και τη στήριξη των 
ανα_τυσσόµενων χωρών. 
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Η συγκεκριµένη επιµέρου̋ δράση υποστηρίζει 

τη συνεργασία και την ανταλλαγή εµπειριών 

µεταξύ των νέων, σεµινάρια και διαρθρωµένο 

διάλογο µεταξύ των νέων, όσου̋ 

δραστηριοποιούνται στον τοµέα τη̋ νεολαία̋ 

και του̋ αρµόδιου̋ τη̋ πολιτική̋ για τη 

νεολαία.  
 

Προθεσµία: Προθεσµία: Προθεσµία: Προθεσµία: 1111 Φεβρουαρίου 2011 Φεβρουαρίου 2011 Φεβρουαρίου 2011 Φεβρουαρίου 2011    

    

Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:    

Γενική Γραµµατεία Νέα̋ Γενιά̋Γενική Γραµµατεία Νέα̋ Γενιά̋Γενική Γραµµατεία Νέα̋ Γενιά̋Γενική Γραµµατεία Νέα̋ Γενιά̋    

Συντονίστρια Προγράµµατο̋: 

κα Αναστασία Φιλίνη  

τηλ. 210 2599360, 210 2599363 

E-mail: a.filini@neagenia.gr 

Ιστοσελίδα: http://eur-

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

2010:333:0012:0016:EL:PDF 

 

4. 4. 4. 4. Ευρωπἀκό Πρόγραµµα «Ευρωπἀκό Πρόγραµµα «Ευρωπἀκό Πρόγραµµα «Ευρωπἀκό Πρόγραµµα «∆ια βίου ∆ια βίου ∆ια βίου ∆ια βίου 
Μάθηση, 2007Μάθηση, 2007Μάθηση, 2007Μάθηση, 2007----2013»2013»2013»2013»    

Στρατηγικό̋ στόχο̋ του Προγρά��ατο̋ είναι 
«να συ�βάλει, �ε τη δια βίου �άθηση, στην 

ανάπτυξη τη̋ Κοινότητα̋ ω̋ προηγ�ένη̋ 

κοινωνία̋ βασισ�ένη̋ στη γνώση, �ε βιώσι�η 

οικονο�ική ανάπτυξη, καλύτερε̋ και 

περισσότερε̋ θέσει̋ απασχόληση̋ και 

�εγαλύτερη κοινωνική συνοχή, διασφαλίζοντα̋, 
 

παράλληλα, ικανοποιητική προστασία του 

περιβάλλοντο̋ για τι̋ �ελλοντικέ̋ γενιέ̋. 

Αποσκοπεί ιδίω̋ στην ενίσχυση των 

ανταλλαγών, τη̋ συνεργασία̋ και τη̋ 

κινητικότητα̋ �εταξύ των συστη�άτων  
 

 

εκπαίδευση̋ και κατάρτιση̋ στην Κοινότητα 

ώστε να καταστούν παγκόσ�ιο ση�είο 

ποιοτική̋ αναφορά̋». Για την τρέχουσα 

χρονική περίοδο, οι ΟΤΑ  µπορούν να 

υποβάλλουν αιτήσει̋ επιδότηση̋ για τα 

κάτωθι επιµέρου̋ προγράµµατα: 

 

Το Πρόγρα��α Leonardo da Vinci,,,, καλύπτει τι̋ 

ανάγκε̋ ευρωπἀκή̋ συνεργασία̋ στον το�έα 

τη̋ επαγγελ�ατική εκπαίδευση̋ και 

κατάρτιση̋ (εκτό̋ του τριτοβάθ�ιου επιπέδου), 

�ε την επιχορήγηση πολυ�ερών σχεδίων, 

δικτύων και δράσεων διακρατική̋ 

κινητικότητα̋. 

To Πρόγρα��α Grundtvig    επιχορηγεί δράσει̋ 

για την προώθηση τη̋ ευρωπἀκή̋ 

συνεργασία̋, τη̋ ποιότητα̋, τη̋ καινοτο�ία̋ 

και τη̋ ευρωπἀκή̋ διάσταση̋ σε όλου̋ του̋ 

το�εί̋ εκπαίδευση̋ ενηλίκων. Απευθύνεται σε 

κάθε ίδρυ�α/οργανισ�ό/φορέα που 

δραστηριοποιείται στην εκπαίδευση ενηλίκων, 

ανεξαρτήτω̋ αν ανήκει στην τυπική, �η τυπική 

ή άτυπη εκπαίδευση.  

Προθεσµίε̋:Προθεσµίε̋:Προθεσµίε̋:Προθεσµίε̋:    

Πρόγρα��α Leonardo da Vinci (υποβολή 

προτάσεων στην εθνική αρχή του 

προγράµµατο̋) 

Σχέδια κινητικότητα̋: 4 Φεβρουαρίου 20114 Φεβρουαρίου 20114 Φεβρουαρίου 20114 Φεβρουαρίου 2011    

Πολυµερή σχέδια: 21 Φεβρουαρίου 201121 Φεβρουαρίου 201121 Φεβρουαρίου 201121 Φεβρουαρίου 2011    

Πολυµερή σχέδια για τη µεταφορά καινοτοµία̋: 

28 Φεβρουαρίου 201128 Φεβρουαρίου 201128 Φεβρουαρίου 201128 Φεβρουαρίου 2011    

    



το 1984, τα προγράµµατα πλαίσιο έχουν 

διαδραµατίσει ηγετικό ρόλο στην 

πολυεπιστηµονική έρευνα και τι̋ συνεργατικέ̋ 

δραστηριότητε̋ στην Ευρώπη και εκτό̋ των 

ευρωπἀκών συνόρων. Το 7ο ΠΠ συνεχίζει αυτό 

το έργο και είναι µεγαλύτερο και πιο περιεκτικό 

από τα προγενέστερα προγράµµατα για την 

έρευνα. Με διάρκεια εφαρµογή̋ από το 2007 ω̋ 

το 2013, το πρόγραµµα διαθέτει πρὁπολογισµό 

53,2 δισ. ευρώ για τη συνολική επταετή 

διάρκειά του, τον µεγαλύτερο που έχει διατεθεί 

µέχρι σήµερα για παρόµοια προγράµµατα. 

 

Το 7ο ΠΠ χρηµατοδοτεί δράσει̋ στο πλαίσιο 

τεσσάρων ειδικών προγραµµάτων: 

-Συνεργασία. 

-Ιδέε̋. 

-Άνθρωποι. 

-Ικανότητε̋. 

 

Στην τρέχουσα χρονική περίοδο, ειδικό 

ενδιαφέρον για του̋ ΟΤΑ (κυρίω̋ για τι̋ 

Περιφερειακέ̋ Αυτοδιοικήσει̋) παρουσιάζουν οι 

προσκλήσει̋ υποβολή̋ προτάσεων στο πλαίσιο 

του ειδικού προγράµµατο̋ Συνεργασία. Το 

Πρόγραµµα «Συνεργασία» υποστηρίζει έργα 

διεθνού̋ συνεργασία̋ µέσα στην 

Ευρωπἀκή Ένωση και εκτό̋ αυτή̋. Το 

πρόγραµµα προάγει την πρόοδο τη̋ γνώση̋ και 

τη̋ τεχνολογία̋ σε 10 θεµατικού̋ τοµεί̋, οι  
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Πρόγρα��α Grundtvig (υποβολή προτάσεων 

στην εθνική αρχή του προγράµµατο̋) 

Εργαστήρια: 21 Φεβρουαρίου 201121 Φεβρουαρίου 201121 Φεβρουαρίου 201121 Φεβρουαρίου 2011    

Πολυµερή σχέδια: 21 Φεβρουαρίου 201121 Φεβρουαρίου 201121 Φεβρουαρίου 201121 Φεβρουαρίου 2011    

 

Προγράµµατα Leonardo da Vinci & Grundtvig  

Πολυµερή σχέδια, δίκτυα και συνοδευτικά µέτρα 

(υποβολή προτάσεων στον Εκτελεστικό 

Οργανισµό για την Εκπαίδευση, τον Πολιτισµό 

και τα Οπτικοακουστικά Μέσα τη̋ Ευρωπἀκή̋ 

Επιτροπή̋): 28 Φεβρουαρίου 201128 Φεβρουαρίου 201128 Φεβρουαρίου 201128 Φεβρουαρίου 2011    

    

Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:    

Ι∆ΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ (Ι.Κ.Υ.)Ι∆ΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ (Ι.Κ.Υ.)Ι∆ΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ (Ι.Κ.Υ.)Ι∆ΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ (Ι.Κ.Υ.)    

Μακρή 1 και ∆ιονυσίου Αρεοπαγίτου 

(Μακρυγιάννη) 

117 42- Αθήνα 

Τηλ::::210-3726344-45, 210-3726373 

Φαξ: : : : 210-3221863, 210- 3312759 

Ε-mail: : : : iky@hol.gr 

Ιστοσελίδα: http://www.iky.gr 

    

5. 7ο Πρόγραµµα5. 7ο Πρόγραµµα5. 7ο Πρόγραµµα5. 7ο Πρόγραµµα----Πλαίσιο για την Πλαίσιο για την Πλαίσιο για την Πλαίσιο για την 

Έρευνα και την Τεχνολογική ΑνάπτυξηΈρευνα και την Τεχνολογική ΑνάπτυξηΈρευνα και την Τεχνολογική ΑνάπτυξηΈρευνα και την Τεχνολογική Ανάπτυξη    

    
Το έβδοµο πρόγραµµα πλαίσιο για την έρευνα 

και την τεχνολογική ανάπτυξη (7ο ΠΠ) είναι το 

βασικό µέσο χρηµατοδότηση̋ τη̋ Ευρωπἀκή̋ 

Ένωση̋ για την έρευνα στην Ευρώπη. Το 7ο ΠΠ 

είναι ο φυσικό̋ διάδοχο̋ του έκτου 

προγράµµατο̋ πλαίσιου (6ο ΠΠ) και αποτελεί 

καρπό πολυετών διαβουλεύσεων µε την 

επιστηµονική κοινότητα, ιδρύµατα ερευνών και 

φορεί̋ χάραξη̋ πολιτικών, όπω̋ και άλλου̋ 

ενδιαφερόµενου̋ φορεί̋. Από την έναρξή του̋ 
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οποίοι αντιστοιχούν σε µείζονα επιστηµονικά 

και ερευνητικά ζητήµατα. Η στήριξη και η 

ενδυνάµωση τη̋ έρευνα̋ θα γίνει µε στόχο την 

αντιµετώπιση ευρωπἀκών κοινωνικών, 

οικονοµικών, περιβαλλοντικών, βιοµηχανικών 

προκλήσεων, καθώ̋ και προκλήσεων δηµόσια̋ 

υγεία̋, την εξυπηρέτηση του δηµοσίου 

συµφέροντο̋ και τη στήριξη των 

αναπτυσσόµενων χωρών. 

 

Αναφορικά µε την πρόσφατη πρόσκληση 

υποβολή̋ προτάσεων στο πλαίσιο του 

Προγράµµατο̋ «Συνεργασία» (FP7-ERANET-2011-

RTD) θα χρηµατοδοτηθούν ερευνητικέ̋ 

δραστηριότητε̋ στου̋ ακόλουθου̋ 

θεµατικού̋ τοµεί̋: 

 

� Υγεία, 

� Τρόφιµα, γεωργία και βιοτεχνολογία, 

� Νανοεπιστήµε̋, νανοτεχνολογίε̋, υλικά 

και νέε̋ τεχνολογίε̋ παραγωγή̋, 

� Ενέργεια, 

� Μεταφορέ̋ (συµπεριλαµβανοµένη̋ τη̋ 

αεροναυτική̋), 

� Κοινωνικοοικονοµικέ̋ και ανθρωπιστικέ̋ 

επιστήµε̋. 

Σύµφωνα µε τα ειδικά κριτήρια επιλεξιµότητα̋, 

οι δράσει̋ θα πρέπει να είναι στρατηγικά 

σχεδιασµένε̋ και να υλοποιηθούν σε εθνικό ή  

  

 

 

περιφερειακό επίπεδο. Στόχο̋ του σχεδίου ERA-

NET είναι η δηµιουργία µία̋ διεθνική̋ 

σύµπραξη̋, ενό̋ πλαισίου υλοποίηση̋ δηµόσιων 

ερευνητικών προγραµµάτων µε τη συµµετοχή 

εθνική̋ ή περιφερειακή̋ αρχή̋, σε ρόλο 

συντονιστή. Ο ελάχιστο̋ αριθµό̋ εταίρων σε 

αυτό το συνεργατικό σχέδιο είναι τρία (3) 

ανεξάρτητα νοµικά πρόσωπα που έχουν έδρα 

διαφορετικό κράτο̋-µέλο̋.  

 

Ο ελάχιστο̋ αριθµό̋ εταίρων είναι δύο φορεί̋ 

από διαφορετικά κράτη-µέλη. 

    

Συνολικό̋ πρὁπολογισµό̋: Συνολικό̋ πρὁπολογισµό̋: Συνολικό̋ πρὁπολογισµό̋: Συνολικό̋ πρὁπολογισµό̋: 44.600.000 ευρώ. 

    

Ελάχιστο ποσό επιδότηση̋:Ελάχιστο ποσό επιδότηση̋:Ελάχιστο ποσό επιδότηση̋:Ελάχιστο ποσό επιδότηση̋: 5 εκατ.ευρώ. 

 

Προθεσµία: 22 Φεβρουαρίου 2011Προθεσµία: 22 Φεβρουαρίου 2011Προθεσµία: 22 Φεβρουαρίου 2011Προθεσµία: 22 Φεβρουαρίου 2011    

    

Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:    

http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseactio

n=UserSite.CooperationDetailsCallPage&call_id=312 

 

Εθνικό̋ συντονιστικό̋ φορέα̋:Εθνικό̋ συντονιστικό̋ φορέα̋:Εθνικό̋ συντονιστικό̋ φορέα̋:Εθνικό̋ συντονιστικό̋ φορέα̋:    

Γενική Γραµµατεία Έρευνα̋ & Τεχνολογία̋ 

Υπόψη ∆ρ. Ευθύµιο̋ Σακελλαρίου 

Τηλ: 210 7710770 

Φαξ: 210 7702720 

E-mail: esak@gsrt.gr 
 

 

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

 



1. ∆ήµο̋ Αµαρουσίου:             1. ∆ήµο̋ Αµαρουσίου:             1. ∆ήµο̋ Αµαρουσίου:             1. ∆ήµο̋ Αµαρουσίου:                                                                                                                             
«Ευρωπἀκό ∆ίκτυο Πόλεων Ποιότητα̋» «Ευρωπἀκό ∆ίκτυο Πόλεων Ποιότητα̋» «Ευρωπἀκό ∆ίκτυο Πόλεων Ποιότητα̋» «Ευρωπἀκό ∆ίκτυο Πόλεων Ποιότητα̋»     

(Ευρωπἀκό Πρόγραµµα (Ευρωπἀκό Πρόγραµµα (Ευρωπἀκό Πρόγραµµα (Ευρωπἀκό Πρόγραµµα     
‘Ευρώπη για του̋ Πολίτε̋, 2007‘Ευρώπη για του̋ Πολίτε̋, 2007‘Ευρώπη για του̋ Πολίτε̋, 2007‘Ευρώπη για του̋ Πολίτε̋, 2007----2013’) 2013’) 2013’) 2013’)     

 
Στο πλαίσιο του Ευρωπἀκού Προγράµµατο̋ 

‘Ευρώπη για του̋ Πολίτε̋, 2007-2013’, µε 

πρωτοβουλία του ∆ήµου Αµαρουσίου 

δηµιουργήθηκε το ευρωπἀκό δίκτυο πόλεων 

ποιότητα̋ Q-Cities µε τη  συµµετοχή 36 

ευρωπἀκών δήµων από 11 κράτη-µέλη τη̋ ΕΕ. Εν 

προκειµένω, κατά τη διάρκεια των εργασιών του 

3ου φόρουµ Ευρωπἀκού Συνεδρίου Ποιότητα̋ µε 

τίτλο "Φόρουµ Ευρωπαίων Πολιτών και ∆ήµων: 

Στοχεύοντα̋ σε πόλει̋ ποιότητα̋, στοχεύοντα̋ 

σε µια καλύτερη καθηµερινότητα", που 

διοργανώθηκε µε την υποστήριξη του ανωτέρω 

προγράµµατο̋, υπογράφηκε από του̋ εταίρου̋ 

του δικτύου ο Ευρωπἀκό̋ Όρκο̋ Ποιότητα̋ για 

την προώθηση προγραµµάτων συνεργασία̋ στο 

πεδίο τη̋ ποιότητα̋ και των διοικητικών 

νεωτερισµών για την εξυπηρέτηση του πολίτη-

δηµότη. Βασικοί στόχοι του δικτύου είναι οι εξή̋: 

 

� Συνεργασία στη διαµόρφωση νέου κώδικα    

προσωπικού που να ανταποκρίνεται στι̋ 

αυξηµένε̋ απαιτήσει̋ των σύγχρονων 

κοινωνιών.    

� Ανάληψη κοινών εκπαιδευτικών    

προγραµµάτων, δεδοµένου ότι οι σηµαντικέ̋ 

καινοτοµίε̋ µπορούν να επιτευχθούν µόνο 

µέσω ενό̋ ευαισθητοποιηµένου και 

καταρτισµένου προσωπικού.    

 

 
 

∆∆∆ΕΕΕΛΛΛΤΤΤΙΙΙΟΟΟ   ∆∆∆ΙΙΙΕΕΕΘΘΘΝΝΝΩΩΩΝΝΝ   ΚΚΚΑΑΑΙΙΙ   ΕΕΕΥΥΥΡΡΡΩΩΩΠΠΠΑΑΑΪΪΪΚΚΚΩΩΩΝΝΝ   ΘΘΘΕΕΕΜΜΜΑΑΑΤΤΤΩΩΩΝΝΝ   ΤΤΤΗΗΗΣΣΣ   ΤΤΤΟΟΟΠΠΠΙΙΙΚΚΚΗΗΗΣΣΣ   ΑΑΑΥΥΥΤΤΤΟΟΟ∆∆∆ΙΙΙΟΟΟΙΙΙΚΚΚΗΗΗΣΣΣΗΗΗΣΣΣ   
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Ευρωπἀκά ΠρογράµµαταΕυρωπἀκά ΠρογράµµαταΕυρωπἀκά ΠρογράµµαταΕυρωπἀκά Προγράµµατα    
Ενδεικτικέ̋ δράσει̋ ελληνικών ΟΤΑΕνδεικτικέ̋ δράσει̋ ελληνικών ΟΤΑΕνδεικτικέ̋ δράσει̋ ελληνικών ΟΤΑΕνδεικτικέ̋ δράσει̋ ελληνικών ΟΤΑ    

    

� Κοινό̋ προγραµµατισµό̋ πιλοτικών    

εφαρµογών ώστε να επιτυγχάνεται η 

αποτίµηση των καινοτοµιών πριν τη 

γενίκευση τη̋ εφαρµογή̋ του̋. 

� Ανταλλαγή εµπειριών στη διαµόρφωση    

πολιτικών και πρακτικών σχετικών µε 

διοικητικέ̋ καινοτοµίε̋ που θα οδηγήσουν 

στη βελτίωση τη̋ αµφίδροµη̋ επικοινωνία̋ 

µε του̋ πολίτε̋ και την αναβάθµιση των 

προσφεροµένων υπηρεσιών.    

� Υλοποίηση εντό̋ του δικτύου     

συστηµατικού benchmarking ώστε να 

διευκολύνεται η διάχυση και διασπορά 

καλών πρακτικών.    

� Κοινό̋ προσδιορισµό̋ δεικτών    

αποδοτικότητα̋ και αποτελεσµατικότητα̋.    

� Προώθηση ανταλλαγή̋ εµπειριών και    

εφαρµογή̋ κοινών προγραµµάτων ποιότητα̋ 

σε Ευρωπἀκέ̋ πόλει̋ και δήµου̋.     

� Ανάληψη κοινών δράσεων για τι̋    

πόλει̋, που επιθυµούν να µετατραπούν σε 

πόλει̋ ποιότητα̋ και εξυπηρέτηση̋, µε την 

ανάπτυξη κοινών στρατηγικών µεταξύ του̋ 

και απώτερο στόχο την εξάπλωση των 

στρατηγικών αυτών σε ευρύτερη ευρωπἀκή 

κλίµακα.    
 
Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋: 

∆ήµο̋ Αµαρουσίου∆ήµο̋ Αµαρουσίου∆ήµο̋ Αµαρουσίου∆ήµο̋ Αµαρουσίου    

Βα̋. Σοφία̋ 9 & ∆. Μόσχα, 

Τ.Κ. 151 24 Μαρούσι 

Τηλ: 213 20 38 306 

Φαξ: 210 87 60 534 

E-mail: international_relations@maroussi.gr 
Ιστοσελίδα: http://www.q-citiesnet.eu/ 



2. Περιφερειακό Ταµείο Ανάπτυξη̋ 2. Περιφερειακό Ταµείο Ανάπτυξη̋ 2. Περιφερειακό Ταµείο Ανάπτυξη̋ 2. Περιφερειακό Ταµείο Ανάπτυξη̋ 
Βορείου Αιγαίου:                                         Βορείου Αιγαίου:                                         Βορείου Αιγαίου:                                         Βορείου Αιγαίου:                                         

«Ανάπτυξη Προτύπου ∆ιαχείριση̋ «Ανάπτυξη Προτύπου ∆ιαχείριση̋ «Ανάπτυξη Προτύπου ∆ιαχείριση̋ «Ανάπτυξη Προτύπου ∆ιαχείριση̋ 
Τοπικών Συστηµάτων Καινοτοµία̋» Τοπικών Συστηµάτων Καινοτοµία̋» Τοπικών Συστηµάτων Καινοτοµία̋» Τοπικών Συστηµάτων Καινοτοµία̋»     

(Κοινοτική Πρωτοβουλία (Κοινοτική Πρωτοβουλία (Κοινοτική Πρωτοβουλία (Κοινοτική Πρωτοβουλία INTERREGINTERREGINTERREGINTERREG    IVCIVCIVCIVC) ) ) )     
 

Η Περιφέρεια µε το Περιφερειακό Ταµείο 

Ανάπτυξη̋ Βορείου Αιγαίου συµµετέχει 

ω̋ εταίρο̋ στο Έργο ERMIS    - Effective 

Reproducible Model of Innovation Systems 

(Ανάπτυξη ενό̋ Αποτελεσµατικού και 

Μεταβιβάσιµου Προτύπου ∆ιαχείριση̋ Τοπικών 

Συστηµάτων Καινοτοµία̋).  

 

Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του 

∆ιαπεριφερειακού Προγράµµατο̋ Ευρωπἀκή̋ 

Εδαφική̋ Συνεργασία̋ INTERREG IVC    και 

συγχρηµατοδοτείται κατά 75% από το ΕΤΠΑ και 

25% από Εθνικού Πόρου̋.  

 

Το Περιφερειακό Ταµείο Ανάπτυξη̋ Βορείου 

Αιγαίου και το Εµπορικό Επιµελητήριο τη̋ Σάµου 

αποτελούν του̋ έλληνε̋ εταίρου̋ του έργου, ενώ 

σε αυτό µετέχουν εταίροι από την Γαλλία, την 

Ιταλία την Ολλανδία, την Πορτογαλία, την 

Ουγγαρία, την Ισπανία, τη ∆ανία και τη Ρουµανία, 

µε Επικεφαλή̋ Εταίρο το Εµπορικό και 

Βιοµηχανικό Επιµελητήριο τη̋ Γαλλική̋ Ριβιέρα̋. 

Το έργο έχει χρονική διάρκεια τριάντα έξι µήνε̋ 

και ολοκληρώνεται το ∆εκέµβριο του 2012.  

 

Το έργο ERMIS φορά την ανάπτυξη, ενό̋ 

αποτελεσµατικού και µεταβιβάσιµου πρότυπου 

διαχείριση̋ τοπικών συστηµάτων καινοτοµία̋ 

(Local Innovation Systems) µε σκοπό την ενίσχυση 

τη̋ καινοτοµία̋ των µικροµεσαίων επιχειρήσεων, 

οι οποίε̋ κατά κοινή παραδοχή αποτελούν την 

ραχοκοκαλιά των τοπικών κοινωνιών των 

περιφερειών και ιδιαίτερα αυτών µε τα 

οικονοµικά, κοινωνικά αλλά και γεωγραφικά 

χαρακτηριστικά τη̋ Περιφέρεια̋ Βορείου Αιγαίου. 

 

 
 

∆∆∆ΕΕΕΛΛΛΤΤΤΙΙΙΟΟΟ   ∆∆∆ΙΙΙΕΕΕΘΘΘΝΝΝΩΩΩΝΝΝ   ΚΚΚΑΑΑΙΙΙ   ΕΕΕΥΥΥΡΡΡΩΩΩΠΠΠΑΑΑΪΪΪΚΚΚΩΩΩΝΝΝ   ΘΘΘΕΕΕΜΜΜΑΑΑΤΤΤΩΩΩΝΝΝ   ΤΤΤΗΗΗΣΣΣ   ΤΤΤΟΟΟΠΠΠΙΙΙΚΚΚΗΗΗΣΣΣ   ΑΑΑΥΥΥΤΤΤΟΟΟ∆∆∆ΙΙΙΟΟΟΙΙΙΚΚΚΗΗΗΣΣΣΗΗΗΣΣΣ   
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Στόχοι του Έργου είναι: 

 

� η ανταλλαγή έµπειρων και καλών 

πρακτικών ανάµεσα στου̋ εταίρου̋, 

σχετικά µε τι̋ καλύτερε̋ µεθόδου̋, που 

µπορούν να καταστήσουν ένα τοπικό 

σύστηµα καινοτοµία̋ αποτελεσµατικό, 

� η από κοινού µελέτη αυτών των 

καλύτερων πρακτικών, 

� ο σχεδιασµό̋ και ανάπτυξη 

µεθοδολογικών εργαλείων διαχείριση̋ των 

τοπικών συστηµάτων καινοτοµία̋. 

 

Η Ε.Ε. προωθεί ευρέω̋ τη διαχείριση και το 

συντονισµό των δηµόσιων πολιτικών ω̋ 

παράγοντα κλειδί για την καινοτοµία στι̋ 

τοπικέ̋ ή περιφερειακέ̋ στρατηγικέ̋ 

καινοτοµία̋. Σε αυτό το πλαίσιο, µέσω του ERMIS 

ενθαρρύνεται η στενή διαπεριφερειακή 

συνεργασία µεταξύ των οργανώσεων 

επιχειρησιακή̋ υποστήριξη̋, των κέντρων 

γνώση̋ και των φορέων χάραξη̋ πολιτική̋ 

    

Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋: 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ    

ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ    

Αργ. Εφταλιώτη 3- Μυτιλήνη Τ.Κ 81100 

Τηλ:22510-37737 47370 

Φαξ:22510-27589 

E-mail:eu.projects@ptaba.gr 
Ιστοσελίδα: www. ptaba.gr 



3. ∆ήµο̋ Κρωπία̋:3. ∆ήµο̋ Κρωπία̋:3. ∆ήµο̋ Κρωπία̋:3. ∆ήµο̋ Κρωπία̋:    
«Καινοτόµε̋ και µη παραδοσιακέ̋ «Καινοτόµε̋ και µη παραδοσιακέ̋ «Καινοτόµε̋ και µη παραδοσιακέ̋ «Καινοτόµε̋ και µη παραδοσιακέ̋ 

εκπαιδευτικέ̋ µέθοδοι γεκπαιδευτικέ̋ µέθοδοι γεκπαιδευτικέ̋ µέθοδοι γεκπαιδευτικέ̋ µέθοδοι για την προαγωγή ια την προαγωγή ια την προαγωγή ια την προαγωγή 
τη̋ υγεία̋ των ενηλίκων»τη̋ υγεία̋ των ενηλίκων»τη̋ υγεία̋ των ενηλίκων»τη̋ υγεία̋ των ενηλίκων»    

(Ευρωπἀκό Πρόγραµµα ∆ια βίου Μάθηση (Ευρωπἀκό Πρόγραµµα ∆ια βίου Μάθηση (Ευρωπἀκό Πρόγραµµα ∆ια βίου Μάθηση (Ευρωπἀκό Πρόγραµµα ∆ια βίου Μάθηση 
----    GRUNDTVIGGRUNDTVIGGRUNDTVIGGRUNDTVIG))))    

 

Το Πνευµατικό Κέντρο του ∆ήµου Κρωπία̋ 

συµµετέχει, για τη διετία 2009-2011, στο 

Ευρωπἀκό Πρόγραµµα δια βίου µάθηση̋ 

Grundtvig partnership, µε εταίρου̋, αντίστοιχου̋ 

οργανισµού̋ από τι̋ χώρε̋ τη̋ Λιθουανία̋, τη̋ 

∆ηµοκρατία̋ τη̋ Τσεχία̋, τη̋ Πολωνία̋, τη̋ 

Κύπρου και τη̋ Ιταλία̋, µε θέµα «Καινοτόµε̋ 

Μέθοδοι Προαγωγή̋ τη̋ Υγεία̋ για Ενήλικε̋». Το 

συγκεκριµένο πρόγραµµα βοηθά του̋ στόχου̋ του 

Πνευµατικού Κέντρου για την προαγωγή τη̋ 

υγεία̋ των δηµοτών τη̋ πόλη̋, µε την ανάπτυξη 

των κατάλληλων εκπαιδευτικών εργαλείων και 

µεθόδων και την πραγµατοποίηση σεµιναρίων. Εν 

προκειµένω, οι στόχοι του ανωτέρω 

προγράµµατο̋ είναι οι εξή̋: 

� Η ανταλλαγή απόψεων για την αντίληψη 

που επικρατεί σε επίπεδο Ευρωπἀκή̋ 

Ένωση̋ σε ότι αφορά στην υγεία (υγιεινή 

διατροφή, υγιέ̋ περιβάλλον, φυσικέ̋ 

δραστηριότητε̋, η πρόληψη επιβλαβών 

συνηθειών κ.α.). 

� Η γνωριµία µε εκπαιδευτικά µέσα και 

µεθόδου̋ προαγωγή̋ τη̋ υγεία̋, που 

εφαρµόζονται στι̋ χώρε̋ - µέλη του 

προγράµµατο̋.  

 

 

� Η δόµηση ερωτηµατολογίου σχετικού µε τα 

ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τη̋ κάθε χώρα̋, 

τι̋ ιδιοµορφίε̋ τη̋ εκπαίδευση̋ σε 

θέµατα υγεία̋, τα προβλήµατα που 

υπάρχουν και του̋ τρόπου̋ επίλυσή̋ 

του̋.  

� Η ανταλλαγή εµπειριών µεταξύ των 

εταίρων και η προώθηση ενό̋ υγιεινού 

τρόπου ζωή̋ στην κοινότητα. 

� Η προετοιµασία υλικού ενηµέρωση̋ - 

διάδοση̋.  

� Η διοργάνωση σχετικών θεµατικών 

σεµιναρίων σε κάθε χώρα - εταίρο, µετά 

την ανάλυση ανίχνευση̋ αναγκών µέσω 

ερωτηµατολογίου. 

Η σηµασία αυτών των δράσεων και συνεργασιών  

σε ευρωπἀκό επίπεδο ενισχύει και επιβεβαιώνει 

την διαπολιτισµική ταυτότητα τη̋ Ε.Ε. και 

διαµορφώνει µια πολιτική συνεργασιών και 

ανταλλαγή̋ τεχνογνωσία̋ µεταξύ των ειδικών 

τη̋ εκπαίδευση̋. Περαιτέρω, η χρησιµότητα τη̋ 

συµµετοχή̋ του ∆ήµου στο συγκεκριµένο 

πρόγραµµα προβάλλει το Κορωπί και τι̋ 

πολιτικέ̋ του σε άλλε̋ χώρε̋ τη̋ Ε.Ε και 

συµβάλλει σε µια εξωστρεφή αντίληψη που 

βοηθάει µια τοπική κοινωνία να ενταχθεί σε µια 

µεγαλύτερη κοινότητα µελών που προωθεί 

πρωτότυπε̋ µεθόδου̋ άτυπη̋ εκπαίδευση̋. 

 

Το πρόγραµµα απευθύνεται σε όλου̋ του̋ 

ενήλικε̋ πολίτε̋ του ∆ήµου, που εντάσσονται 

στην άτυπη εκπαίδευση. Μετά το τέλο̋ του 

προγράµµατο̋ θα παραχθεί εκπαιδευτικό υλικό 

σε έντυπη και ηλεκτρονική µορφή και θα 

δηµιουργηθεί ιστοσελίδα.  

Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋: 

Πνευµατικό Κέντρο ∆ήµου Κρωπία̋ 

Νικ. Ντούνη 6  

Τ.Κ.19400 Κορωπί 

Τηλ.: 210 66 28 370, 210 66 26 105 

Φαξ: 210 66 24 963  

Ε-mail: pkkoropi@pkkoropi.gr  

Ιστοσελίδα: www.koropi.gr  

 

∆∆∆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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4.4.4.4.    ∆ήµο̋ Χερσονήσου∆ήµο̋ Χερσονήσου∆ήµο̋ Χερσονήσου∆ήµο̋ Χερσονήσου::::    
««««Lend@HandLend@HandLend@HandLend@Hand»»»»    

(Ευρωπἀκό Πρόγραµµα ‘Επιστροφή(Ευρωπἀκό Πρόγραµµα ‘Επιστροφή(Ευρωπἀκό Πρόγραµµα ‘Επιστροφή(Ευρωπἀκό Πρόγραµµα ‘Επιστροφή----
Μεταναστευτική ∆Μεταναστευτική ∆Μεταναστευτική ∆Μεταναστευτική ∆ιαχείριση σε ∆ράσει̋ ιαχείριση σε ∆ράσει̋ ιαχείριση σε ∆ράσει̋ ιαχείριση σε ∆ράσει̋ 

Αλληλεγγύη̋)Αλληλεγγύη̋)Αλληλεγγύη̋)Αλληλεγγύη̋)    
 
O ∆ήµο̋ Χερσονήσου, ευαισθητοποιηµένο̋ σε 

θέµατα κοινωνικού περιεχοµένου, 

δραστηριοποιείται στα κοινοτικά προγράµµατα 

µε τη συµµετοχή του ω̋ συνδιοργανωτή̋-εταίρο̋ 

στη δράση «Lend@Hand», στο πλαίσιο του 

ευρωπἀκού προγράµµατο̋ «Επιστροφή-

Μεταναστευτική ∆ιαχείριση σε ∆ράσει̋ 

Αλληλεγγύη̋». Το εγκεκριµένο πρόγραµµα 

στοχεύει στην ανάδειξη του φαινοµένου του 

Trafficking (∆ιεθνική Σωµατεµπορία) και τι̋ 

δυσκολίε̋ που αντιµετωπίζουν τα θύµατα όσον 

αφορά στην επιστροφή του̋ στι̋ χώρε̋ 

προέλευση̋. Επικεφαλή̋-διοργανωτή̋ του 

προγράµµατο̋ είναι η µη κυβερνητική οργάνωση 

Tampep Onlus Assosiation από την Ιταλία, καθώ̋ 

και οι µη κυβερνητικοί οργανισµοί: Anti-Slavery 

International από την Αγγλία (δραστηριοποιείται 

στην κάθε είδου̋ εκµετάλλευση ανθρώπων), 

Animus Association από τη Βουλγαρία (βοηθάει τα 

θύµατα βία̋ και εκµετάλλευση̋) και Sex Education 

Foundation από την Ουγγαρία (ασχολείται µε 

προγράµµατα σεξουαλική̋ εκπαίδευση̋).  

 

Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:    

∆ήµο̋ Χερσονήσου 
Γραφείο ∆ηµάρχου 

Τηλ. 28973 40000, 40012 
Faχ: 28970 22764, 22977 
Ε-mail : hersondim@otenet.gr 
 
 
  
 

 

5. ∆ήµο̋ Αλίµου:5. ∆ήµο̋ Αλίµου:5. ∆ήµο̋ Αλίµου:5. ∆ήµο̋ Αλίµου:    
«Ανοιχτή Πόρτα»«Ανοιχτή Πόρτα»«Ανοιχτή Πόρτα»«Ανοιχτή Πόρτα»    

(Ευρωπἀκό Πρόγραµµα ‘Νεολαία Εν (Ευρωπἀκό Πρόγραµµα ‘Νεολαία Εν (Ευρωπἀκό Πρόγραµµα ‘Νεολαία Εν (Ευρωπἀκό Πρόγραµµα ‘Νεολαία Εν 
∆ράσει, 2007∆ράσει, 2007∆ράσει, 2007∆ράσει, 2007----2013’)2013’)2013’)2013’)    

 

Με τη συµµετοχή καλλιτεχνικών οµάδων νέων 

ανθρώπων τη̋ πόλη̋ του Αλίµου 

πραγµατοποιήθηκε η δράση µε τον τίτλο 

«Ανοιχτή Πόρτα», στο πλαίσιο του Ευρωπἀκού 

Προγράµµατο̋ «Νεολαία εν ∆ράσει, 2007-2013». 

Γενικό̋ σκοπό̋ τη̋ εν λόγω πρωτοβουλία̋ ήταν 

να δώσει την ευκαιρία σε νέου̋ ανθρώπου̋, οι 

οποίοι µπορεί να αντιµετωπίζουν οικονοµικά, 

κοινωνικά, οικογενειακά ή ακόµα και 

προβλήµατα υγεία̋, να εκφραστούν. 

 

Με την εν λόγω δράση, ο ∆ήµο̋ Αλίµου, σε 

συνεργασία µε την ιταλική περιφέρεια Βενέτο, τη 

σουηδική πόλη τη̋ Ουπσάλα, τι̋ δηµοτικέ̋ 

αρχέ̋ του Λίβερπουλ και τη̋ Μαδρίτη̋, το 

πανεπιστήµιο του Εδιµβούργου και άλλε̋ πέντε 

ΜΚΟ, αποβλέπει στην ευαισθητοποίηση και 

αναγνώριση τη̋ χρησιµότητα̋ τη̋ άτυπη̋ 

εκπαίδευση̋ για του̋ νέου̋ ανθρώπου̋ στο 

πλαίσιο των κοινωνικών υπηρεσιών των 

ευρωπἀκών διοικήσεων και στη συµµετοχή των 

οργανώσεων νεολαία̋ στην παροχή βοήθεια̋ σε 

νέου̋ υποβαθµισµένων ευρωπἀκών περιοχών. 

Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:    

∆ήµο̋ Αλίµου 

Γραφείο ∆ηµάρχου 

Αριστοτέλου̋ 53 

Τ.Κ. 17455 Άλιµο̋ 

Τηλ: 213 2008000 

Φαξ: 210 9829249 

Ε-mail : info@alimos.gr    
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Εκδηλώσει̋Εκδηλώσει̋Εκδηλώσει̋Εκδηλώσει̋    
Συνέδρια (∆ιεθνή και ΕυρωπΣυνέδρια (∆ιεθνή και ΕυρωπΣυνέδρια (∆ιεθνή και ΕυρωπΣυνέδρια (∆ιεθνή και Ευρωπἀκά)ἀκά)ἀκά)ἀκά)    

    

Ολοκληρωµένη ∆ιαχείριση Υδάτινων Πόρων Ολοκληρωµένη ∆ιαχείριση Υδάτινων Πόρων Ολοκληρωµένη ∆ιαχείριση Υδάτινων Πόρων Ολοκληρωµένη ∆ιαχείριση Υδάτινων Πόρων 

(Πέρθ(Πέρθ(Πέρθ(Πέρθ----Αυστραλία, 2Αυστραλία, 2Αυστραλία, 2Αυστραλία, 2----5 Φεβρουαρίου 2011)5 Φεβρουαρίου 2011)5 Φεβρουαρίου 2011)5 Φεβρουαρίου 2011)    

    
Στο Τµήµα Περιβαλλοντική̋ Τεχνολογία̋ του 

Πανεπιστηµίου Μέρντοκ του Περθ διοργανώνεται 

διεθνέ̋ συνέδριο για τη διερεύνηση καινοτόµων 

µεθόδων διαχείριση̋ των υδάτινων πόρων και των 

υποστηρικτικών οικοσυστηµάτων του̋ µε τη 

συµµετοχή µηχανικών, επιστηµόνων και στελεχών 

των αρµόδιων διευθύνσεων κεντρικών και τοπικών 

 

 

 

αρχών από ολόκληρο τον κόσµο. Στόχο̋ του 

συνεδρίου είναι, µεταξύ άλλων, να εξετάσει τι̋ 

πλέον κατάλληλε̋ υποδοµέ̋ για τη διασφάλιση 

υψηλή̋ ποιότητα̋ νερού και την επίτευξη του 

διττού στόχου τη̋ οικονοµική̋ ανάπτυξη̋ και τη̋ 

οικολογική̋ βιωσιµότητα̋. 

 

Πληροφορίε̋;Πληροφορίε̋;Πληροφορίε̋;Πληροφορίε̋;    

httphttphttphttp://://://://wwwwwwwwwwww....iwmiwmiwmiwm2011201120112011....comcomcomcom////indexindexindexindex....htmlhtmlhtmlhtml    

    
 

Υγιεί̋ Πόλει̋ Υγιεί̋ Πόλει̋ Υγιεί̋ Πόλει̋ Υγιεί̋ Πόλει̋ –––– Η Προσέγγιση τη̋ Ινδία̋  Η Προσέγγιση τη̋ Ινδία̋  Η Προσέγγιση τη̋ Ινδία̋  Η Προσέγγιση τη̋ Ινδία̋ 

((((PunePunePunePune---- Ινδία, 3 Ινδία, 3 Ινδία, 3 Ινδία, 3----5 Φεβρουαρίου 2011)5 Φεβρουαρίου 2011)5 Φεβρουαρίου 2011)5 Φεβρουαρίου 2011)    
 
Με τη συµµετοχή επιστηµόνων από τα πεδία τη̋ 

αρχιτεκτονική̋, τη̋ χωροταξία̋, των φυσικών 

επιστηµών, τη̋ οικονοµία̋ κ.α. 

πραγµατοποιείται στην πολιτιστική 

πρωτεύουσα του ινδικού κρατιδίου Μαχαράστρα 

διεθνέ̋ συνέδριο µε θέµα τι̋ προκλήσει̋ που 

αντιµετωπίζει το αστικό περιβάλλον  

(περιβάλλον, ολοκληρωµένο̋ σχεδιασµό̋, 

πολιτισµό̋, υποδοµέ̋ και διαχείριση πόρων και 

φυσικών καταστροφών). 

 

Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:    

httphttphttphttp://://://://wwwwwwwwwwww....healthycitieshealthycitieshealthycitieshealthycities....inininin////    

    

Νέοι Εταίροι για µια Ευφυή Ανάπτυξη Νέοι Εταίροι για µια Ευφυή Ανάπτυξη Νέοι Εταίροι για µια Ευφυή Ανάπτυξη Νέοι Εταίροι για µια Ευφυή Ανάπτυξη 

(Νότια (Νότια (Νότια (Νότια Καρολίνα, 3Καρολίνα, 3Καρολίνα, 3Καρολίνα, 3----5 Φεβρουαρίου 5 Φεβρουαρίου 5 Φεβρουαρίου 5 Φεβρουαρίου 

2011)2011)2011)2011)    

    
Το 1995 ο αµερικανικό̋ φορέα̋ για την  

περιβαλλοντική προστασία  (ΕPA) ξεκίνησε την 

υλοποίηση ενό̋ προγράµµατο̋ ευφυού̋ 

ανάπτυξη̋, στο πλαίσιου του οποίου 

διοργάνωσε εθνικό συνέδριο µε θέµα την 

περιβαλλοντικά ευαίσθητη ανάπτυξη και 

µεγέθυνση. ∆ύο χρόνια αργότερα, σε συνεργασία 

µε το Ινστιτούτο Αστικών Γαιών, 

συγχρηµατοδότησαν το πρώτο συνέδριο ‘Εταίροι 

για µια Ευφυή Ανάπτυξη’. Το φετινό συνέδριο 

που πραγµατοποιείται στη Νότια Καρολίνα, 
 



∆∆∆ΕΕΕΛΛΛΤΤΤΙΙΙΟΟΟ   ∆∆∆ΙΙΙΕΕΕΘΘΘΝΝΝΩΩΩΝΝΝ   ΚΚΚΑΑΑΙΙΙ   ΕΕΕΥΥΥΡΡΡΩΩΩΠΠΠΑΑΑΪΪΪΚΚΚΩΩΩΝΝΝ   ΘΘΘΕΕΕΜΜΜΑΑΑΤΤΤΩΩΩΝΝΝ   ΤΤΤΗΗΗΣΣΣ   ΤΤΤΟΟΟΠΠΠΙΙΙΚΚΚΗΗΗΣΣΣ   ΑΑΑΥΥΥΤΤΤΟΟΟ∆∆∆ΙΙΙΟΟΟΙΙΙΚΚΚΗΗΗΣΣΣΗΗΗΣΣΣ   
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αναγνωρίζοντα̋ τι̋ περιβαλλοντικέ̋, κοινωνικέ̋ 

και οικονοµικέ̋ προκλήσει̋ θα αναζητήσει 

έξυπνε̋ λύσει̋ για τη µείωση τη̋ εξάρτηση̋ στο 

εισαγόµενο πετρέλαιο, τη δηµιουργία πράσινη̋ 

οικονοµία̋ και µια̋ ισόρροπη̋ ανάπτυξη̋. 

 

Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:    

httphttphttphttp://://://://wwwwwwwwwwww....newpartnersnewpartnersnewpartnersnewpartners....orgorgorgorg////    

Ο ρόλο̋ των αιρεΟ ρόλο̋ των αιρεΟ ρόλο̋ των αιρεΟ ρόλο̋ των αιρετών για ένα δυναµικό τών για ένα δυναµικό τών για ένα δυναµικό τών για ένα δυναµικό 

οικονοµικό µέλλον για τι̋ πόλει̋οικονοµικό µέλλον για τι̋ πόλει̋οικονοµικό µέλλον για τι̋ πόλει̋οικονοµικό µέλλον για τι̋ πόλει̋    

(Σαβάνα(Σαβάνα(Σαβάνα(Σαβάνα----ΗΠΑ, 5ΗΠΑ, 5ΗΠΑ, 5ΗΠΑ, 5----7 Φεβρουαρίου 2011)7 Φεβρουαρίου 2011)7 Φεβρουαρίου 2011)7 Φεβρουαρίου 2011)    
 

Η Εθνική Ένωση των Αµερικανικών Πόλεων 

διοργανώνει επιµορφωτικό σεµινάριο αναφορικά 

µε το ρόλο των αιρετών να διαµορφώσουν ένα 

δυναµικό οικονοµικό µέλλον για τι̋ τοπικέ̋ 

κοινότητε̋ και τι̋ πόλει̋ του̋. Ω̋ γνωστόν, αυτό 

που συνιστά ‘επιτυχία’  για την οικονοµική 

ανάπτυξη και την επιλογή των ορθών 

στρατηγικών γι’ αυτήν σε τοπικό επίπεδο 

ποικίλλει από κοινότητα σε κοινότητα. Ωστόσο, 

στη διάρκεια του χρόνου έχει αναδειχθεί 

τουλάχιστον ένα στοιχείο για µια 

µακροπρόθεσµη, βιώσιµη οικονοµική ανάπτυξη: η 

ηγεσία. Ενώ δεν αναµένεται από του̋ αιρετού̋ 

ιδιαίτερη ειδηµοσύνη για θέµατα οικονοµική̋ 

ανάπτυξη̋, ωστόσο, είναι αναγκαίο να είναι 

καλά ενηµερωµένοι και να λαµβάνουν στρατη- 

 

 

γικέ̋ αποφάσει̋, κάνοντα̋ ορθή̋ διαχείριση̋ 

των περιουσιακών στοιχείων και του 

ανθρώπινου δυναµικού τη̋ τοπική̋ αρχή̋ για 

να αξιοποιηθούν µε στρατηγικό τρόπο οι 

σπάνιοι πόροι για την οικονοµική ανάπτυξη τη̋ 

τοπική̋ κοινότητα̋. 

    

    

Στη διάρκεια του σεµιναρίου, οι αιρετοί θα 

κληθούν να αποτιµήσουν το δυναµικό των 

τοπικών κοινοτήτων του̋ βάσει δέκα κριτηρίων: 

πρόσβαση στι̋ αγορέ̋/πελάτε̋, συγκέντρωση 

υπηρεσιών/επιχειρήσεων, υποδοµέ̋ και αγορά 

ακινήτων, αγορά εργατικού δυναµικού, 

διαδικασίε̋ έκδοση̋ αδειών, ποιότητα ζωή̋ τη̋ 

κοινότητα̋, χώροι αναψυχή̋, επιχειρηµατικά 

κίνητρα, τοπική φορολογία, πρόσβαση σε 

πληροφορίε̋ τοπικού ενδιαφέροντο̋. 

 

Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:    

httphttphttphttp://://://://wwwwwwwwwwww....nlnlnlnlcccc....orgorgorgorg////ASSETSASSETSASSETSASSETS/6/6/6/6FBBFBBFBBFBB65233652336523365233DDDD2541498254149825414982541498

78787878FFFF8888DDDD803803803803AAAA5555DDDD8667/8667/8667/8667/LTILTILTILTI0111011101110111SeminarSeminarSeminarSeminar....pdfpdfpdfpdf 
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Τα Οικονοµικά των Φυσικών Τα Οικονοµικά των Φυσικών Τα Οικονοµικά των Φυσικών Τα Οικονοµικά των Φυσικών 

Καταστροφών (Βενετία, 10Καταστροφών (Βενετία, 10Καταστροφών (Βενετία, 10Καταστροφών (Βενετία, 10----11 11 11 11 

Φεβρουαρίου 2011)Φεβρουαρίου 2011)Φεβρουαρίου 2011)Φεβρουαρίου 2011)    

Υπό την αιγίδα τη̋ Ευρωπἀκή̋ Επιτροπή̋ 

(Γενική ∆/νση για την Έρευνα), τη̋ ∆ιεθνού̋ 

Στρατηγική̋ για τη µείωση των καταστροφών 

των Ηνωµένων Εθνών, τη̋ Ακαδηµία̋ των 

Επιστηµών για τον Αναπτυσσόµενο Κόσµο και τη̋ 

ΟΥΝΕΣΚΟ, διοργανώνεται διεθνέ̋ σεµινάριο στο 

οποίο θα συµµετάσχουν κοινωνικοί  

 

επιστήµονε̋ για να αξιολογήσουν την οικονοµική 

δαπάνη που συνεπάγονται οι φυσικέ̋ 

καταστροφέ̋ και να αναδείξουν τι̋ προκλήσει̋ 

και τι̋ σχετικέ̋ ερευνητικέ̋ ανάγκε̋ στο πλαίσιο 

στρατηγικών και πολιτικών µείωση̋ των 

συνεπειών των ανθρωπογενών κλιµατικών 

αλλαγών. 

ΠΠΠΠληροφορίε̋:ληροφορίε̋:ληροφορίε̋:ληροφορίε̋:    

httphttphttphttp://://://://wwwwwwwwwwww....iccgoviccgoviccgoviccgov....orgorgorgorg////workshopworkshopworkshopworkshop____economicseconomicseconomicseconomics____naturanaturanaturanatura

llll____disastersdisastersdisastersdisasters....htmhtmhtmhtm 

    

Οι Ευρωπἀκέ̋ Πόλει̋ του Αύριο: Το Οι Ευρωπἀκέ̋ Πόλει̋ του Αύριο: Το Οι Ευρωπἀκέ̋ Πόλει̋ του Αύριο: Το Οι Ευρωπἀκέ̋ Πόλει̋ του Αύριο: Το 

Άµστερνταµ (Πανεπιστήµιο του Άµστερνταµ (Πανεπιστήµιο του Άµστερνταµ (Πανεπιστήµιο του Άµστερνταµ (Πανεπιστήµιο του 

Άµστερνταµ, 14Άµστερνταµ, 14Άµστερνταµ, 14Άµστερνταµ, 14----18 Φεβρουαρίου 2011)18 Φεβρουαρίου 2011)18 Φεβρουαρίου 2011)18 Φεβρουαρίου 2011)    
 
Στο τελευταίο τη̋ βιβλίο, η Susan Fainstain, 

καθηγήτρια του Πανεπιστηµίου του Χάρβαρντ, 

παρουσιάζει τρει̋  προσεγγίσει̋ αστικού 

σχεδιασµού: ο φυσικό̋ σχεδιασµό̋, ο 

επικοινωνιακό̋ σχεδιασµό̋ και ο σχεδιασµό̋    που 

βασίζεται στην κοινωνική δικαιοσύνη (µοντέλο  
     

 

 
 
 
τη̋ δίκαιη̋ πόλη̋). ∆ηµοκρατία, επιείκεια, 

ποικιλοµορφία, βιωσιµότητα και µεγέθυνση 

αποτελούν τα βασικά συστατικά στοιχεία 

µια̋ δίκαιη̋ πόλη̋. Σε αυτό το πλαίσιο, το 

Πανεπιστήµιο του Άµστερνταµ διοργανώνει 

συµπόσιο µε θέµα τι̋ τοπικέ̋στρατηγικέ̋ 

χωρικού σχεδιασµού. 

 

Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:    

httphttphttphttp://://://://wwwwwwwwwwww....asapnetworkasapnetworkasapnetworkasapnetwork....nlnlnlnl/?/?/?/?pagpagpagpageeee____idididid=212=212=212=212 
 

Πολιτισµό̋ σε Κίνηση (Βρυξέλλε̋, 15Πολιτισµό̋ σε Κίνηση (Βρυξέλλε̋, 15Πολιτισµό̋ σε Κίνηση (Βρυξέλλε̋, 15Πολιτισµό̋ σε Κίνηση (Βρυξέλλε̋, 15----16 16 16 16 

Φεβρουαρίου 2011)Φεβρουαρίου 2011)Φεβρουαρίου 2011)Φεβρουαρίου 2011)    

    
Με θέµα το ρόλο του πολιτισµού στην επίτευξη 

των στόχων τη̋ στρατηγική̋ ΕΕ2020 για µια 

ευφυή, βιώσιµη και χωρί̋ αποκλεισµού̋ 

ανάπτυξη, η Ευρωπἀκή Επιτροπή διοργανώνει 

το τρίτο συνέδριο ‘Πολιτισµό̋ σε Κίνηση’ όπου 

θα παρουσιαστούν σχέδια µε επίκεντρο τον 

πολιτισµό, επιδοτούµενα από τα ευρωπἀκά 

προγράµµατα  ‘Πολιτισµό̋’, ‘Ευρώπη για του̋ 

Πολίτε̋, ‘∆ια βίου Μάθηση’ κ.α. 

Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:    

http://www.culturehttp://www.culturehttp://www.culturehttp://www.culture----inininin----motionmotionmotionmotion----

2011.2011.2011.2011.eu/init.xhtml?event=34eu/init.xhtml?event=34eu/init.xhtml?event=34eu/init.xhtml?event=34    
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Βιώσιµη Αστικοποίηση: Ένα Ανθεκτικό Βιώσιµη Αστικοποίηση: Ένα Ανθεκτικό Βιώσιµη Αστικοποίηση: Ένα Ανθεκτικό Βιώσιµη Αστικοποίηση: Ένα Ανθεκτικό 

Μέλλον (Μελβούρνη, 16Μέλλον (Μελβούρνη, 16Μέλλον (Μελβούρνη, 16Μέλλον (Μελβούρνη, 16----18 Φεβρουαρίου 18 Φεβρουαρίου 18 Φεβρουαρίου 18 Φεβρουαρίου 

2011)2011)2011)2011)    

    
Τα Πανεπιστήµια τη̋ Μελβούρνη̋ και του 

Σουίνµπερν φιλοξενούν διεθνέ̋ συνέδριο µε θέµα 

τι̋ ανθεκτικέ̋, βιώσιµε̋ πόλει̋ του µέλλοντο̋.  

 

 
Σκοπό̋ του συνεδρίου είναι αφενό̋ η δηµιουργία 

ενό̋ δηµόσιου φόρουµ µε τη συµµετοχή ειδικών  

και εκπροσώπων κοινωνικών και οικονοµικών 

φορέων και αφετέρου τη συγκέντρωση σε έναν 

τόµο νέων θεωρητικών προσεγγίσεων και 

πρακτικών δηµόσιων πολιτικών για τη βιώσιµη 

αστικοποίηση. 

 

Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:    

httphttphttphttp://://://://wwwwwwwwwwww....sustainableurbanisationsustainableurbanisationsustainableurbanisationsustainableurbanisation....comcomcomcom....auauauau//// 

    

Συρρίκνωση στην Ευρώπη: Αίτια, Συρρίκνωση στην Ευρώπη: Αίτια, Συρρίκνωση στην Ευρώπη: Αίτια, Συρρίκνωση στην Ευρώπη: Αίτια, 

συνέπειε̋ και πολιτικέ̋ στρατηγικέ̋συνέπειε̋ και πολιτικέ̋ στρατηγικέ̋συνέπειε̋ και πολιτικέ̋ στρατηγικέ̋συνέπειε̋ και πολιτικέ̋ στρατηγικέ̋    

(Άµστερνταµ, 16(Άµστερνταµ, 16(Άµστερνταµ, 16(Άµστερνταµ, 16----17 Φεβρουαρίου 2011)17 Φεβρουαρίου 2011)17 Φεβρουαρίου 2011)17 Φεβρουαρίου 2011)    

    
Σε ακαδηµἀκό και πολιτικό επίπεδο η έννοια τη̋ 

‘συρρίκνωση̋’ έχει αποκτήσει ιδιαίτερη σηµασία 

λόγω των πολύµορφων διαστάσεών τη̋ µεταξύ 

των τοπικών και περιφερειακών αρχών τη̋ 

Ευρώπη̋.  

 

 
    

Σε αυτό το πλαίσιο, υπό την αιγίδα του ΟΟΣΑ 

διοργανώνεται διεθνέ̋ συνέδριο µε στόχο την 

αποτύπωση τη̋ τοπική̋ εµπειρία̋, των 

πρακτικών, των πολιτικών και στρατηγικών για 

την αντιµετώπιση των δηµογραφικών, 

οικονοµικών και κοινωνικών συνεπειών τη̋  

αστική̋ και περιφερειακή̋ συρρίκνωση̋. 

 

Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:    

www.urbanstudies.uva.nl/urbanstudieswww.urbanstudies.uva.nl/urbanstudieswww.urbanstudies.uva.nl/urbanstudieswww.urbanstudies.uva.nl/urbanstudies    

    

2222οοοο ∆ιεθνέ̋ Συνέδριο για την ψυχική υγεία  ∆ιεθνέ̋ Συνέδριο για την ψυχική υγεία  ∆ιεθνέ̋ Συνέδριο για την ψυχική υγεία  ∆ιεθνέ̋ Συνέδριο για την ψυχική υγεία 

στα αστικά κέντραστα αστικά κέντραστα αστικά κέντραστα αστικά κέντρα    

(Σίδνευ, 17(Σίδνευ, 17(Σίδνευ, 17(Σίδνευ, 17----18 Φεβρουαρίου 2011)18 Φεβρουαρίου 2011)18 Φεβρουαρίου 2011)18 Φεβρουαρίου 2011)    

    
Το Ιατρικό Ερευνητικό Ίδρυµα Garvan 

διοργανώνει το 2ο διεθνέ̋ συνέδριο για το 

επίπεδο των παρεχόµενων υπηρεσιών ψυχική̋ 

υγεία̋ σε κοινωνικά ευπαθεί̋ οµάδε̋ των  

 

 

 
 
αστικών κέντρων. Πάνω από το 75% του 

πληθυσµού στην Αυστραλία ζει σε πόλει̋ που 

χαρακτηρίζονται από υψηλά ποσοστά αστέγων 

και οµάδων που πάσχουν από χρόνιε̋ ψυχικέ̋ 

παθήσει̋. Με τη συµµετοχή ειδικών, 

εκπροσώπων τοπικών αρχών και ΜΚΟ, το 

συνέδριο θα εξετάσει τρόπου̋ βελτίωση̋ των 

παρεχοµένων υπηρεσιών από τι̋ δηµοτικέ̋ 

αρχέ̋. 

 

ΠληΠληΠληΠληροφορίε̋:ροφορίε̋:ροφορίε̋:ροφορίε̋:    

http://exwwwsvh.stvincents.com.au/index.php?opthttp://exwwwsvh.stvincents.com.au/index.php?opthttp://exwwwsvh.stvincents.com.au/index.php?opthttp://exwwwsvh.stvincents.com.au/index.php?opt

ion=com_content&task=view&id=683&ion=com_content&task=view&id=683&ion=com_content&task=view&id=683&ion=com_content&task=view&id=683&Itemid=731Itemid=731Itemid=731Itemid=731
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∆ιεθνέ̋ Συνέδριο για τι̋ Αστικέ̋ ∆ιεθνέ̋ Συνέδριο για τι̋ Αστικέ̋ ∆ιεθνέ̋ Συνέδριο για τι̋ Αστικέ̋ ∆ιεθνέ̋ Συνέδριο για τι̋ Αστικέ̋ 

Μεταφορέ̋Μεταφορέ̋Μεταφορέ̋Μεταφορέ̋    (Σίδνευ,22(Σίδνευ,22(Σίδνευ,22(Σίδνευ,22----24 Φεβρουαρίου 24 Φεβρουαρίου 24 Φεβρουαρίου 24 Φεβρουαρίου 

2011)2011)2011)2011)    

    
Με την προβολή βέλτιστων πρακτικών από 

Ευρώπη, ΗΠΑ, Νέα Ζηλανδία και Ασία, το 

τριήµερο διεθνέ̋ συνέδριο για τι̋ αστικέ̋ 

µεταφορέ̋ στο Σίδνευ τη̋ Αυστραλία̋  

 

επικεντρώνεται στη διερεύνηση των σύγχρονων 

µεταφορικών δικτύων και στι̋ συνέπειέ̋ του̋     
στην οικονοµική ζωή των εθνικών κρατών, στι̋ 

στρατηγικέ̋ µείωση̋ τη̋ συµφόρηση̋ και στη 

δηµιουργία βιώσιµων πόλεων. 

    

Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:    

httphttphttphttp://://://://wwwwwwwwwwww....terrapinnterrapinnterrapinnterrapinn....comcomcomcom/2011//2011//2011//2011/utwutwutwutw////indexindexindexindex....stmstmstmstm    

    

Σύνοδο̋ Ευφυών Πόλεων (Ρότερνταµ, Σύνοδο̋ Ευφυών Πόλεων (Ρότερνταµ, Σύνοδο̋ Ευφυών Πόλεων (Ρότερνταµ, Σύνοδο̋ Ευφυών Πόλεων (Ρότερνταµ, 

23232323----24 Φεβρουαρίου 2011)24 Φεβρουαρίου 2011)24 Φεβρουαρίου 2011)24 Φεβρουαρίου 2011)    
 

Η µετάβαση από το στρατηγικό όραµα στην 

υλοποίησή του, οι στρατηγικέ̋ για ένα 

αποτελεσµατικό πλαίσιο ανάπτυξη̋ µια̋ 

βιώσιµη̋ και ευφυού̋ πόλη̋, η εξέταση καινο-  

 

  
 

    

τόµων τρόπων για τη χρήση ηλεκτρισµού και 

θερµότητα̋ στα αστικά περιβάλλοντα, ο 

σχεδιασµό̋ µια̋ βιώσιµη̋ και σύγχρονη̋ 

πολιτική̋ µεταφορών ω̋ τµήµα µια̋ πολιτική̋ 

αστική̋ ανάπτυξη̋ είναι µερικέ̋ από τι̋ 

θεµατικέ̋ ενότητε̋ τη̋ φετινή̋ συνόδου των 

ευρωπἀκών ευφυών πόλεων. 

    

Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:    

httphttphttphttp://://://://wwwwwwwwwwww....smartcitieseventsmartcitieseventsmartcitieseventsmartcitiesevent....comcomcomcom////EventEventEventEvent....aspxaspxaspxaspx????idididid=4=4=4=4

04120041200412004120    

    

Παγκόσµια Οράµατα: Κίνδυνοι και Παγκόσµια Οράµατα: Κίνδυνοι και Παγκόσµια Οράµατα: Κίνδυνοι και Παγκόσµια Οράµατα: Κίνδυνοι και 

Ευκαιρίε̋ για τον Πλανήτη των ΠόλεωνΕυκαιρίε̋ για τον Πλανήτη των ΠόλεωνΕυκαιρίε̋ για τον Πλανήτη των ΠόλεωνΕυκαιρίε̋ για τον Πλανήτη των Πόλεων    

(Σιγκαπούρη, 24(Σιγκαπούρη, 24(Σιγκαπούρη, 24(Σιγκαπούρη, 24----26 Φεβρουαρίου 2011)26 Φεβρουαρίου 2011)26 Φεβρουαρίου 2011)26 Φεβρουαρίου 2011)    

    
Στο πλαίσιο του διεθνού̋ φόρουµ για την 

αστικοποίηση διοργανώνεται στο Εθνικό 

Πανεπιστήµιο τη̋ Σιγκαπούρη̋ συνέδριο µε   

 

    

θέµα τι̋ ευκαιρίε̋ και του̋ κινδύνου̋ που 

αντιµετωπίζουν οι σύγχρονε̋ πόλει̋ σε Ευρώπη, 

Αµερική και Ασία, εξετάζοντα̋ πολιτικέ̋ και 

βέλτιστε̋ πρακτικέ̋ για µια βιώσιµη αστική 

ανάπτυξη. Πιο συγκεκριµένα, οι κύριοι θεµατικοί 

άξονε̋ του συνεδρίου αφορούν στα εξή̋: 

οράµατα για την αστική βιωσιµότητα, ο 

σχεδιασµό̋ του βιώσιµου αστικού χώρου, 

θαλάσσια και παράκτια ανάπτυξη, αστικέ̋ 

τεχνολογίε̋ και βιωσιµότητα, βιώσιµε̋ 

µεταφορέ̋, νέε̋ προσεγγίσει̋ για την αστική 

διακυβέρνηση, δηµιουργικέ̋ πόλει̋ και πράσινε̋ 

οικονοµίε̋, κοινωνική δικαιοσύνη και βιώσιµη 

κοινωνία και το µοντέλο τη̋ Ασιατική̋ πόλη̋. 

Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:    

httphttphttphttp://://://://globalvisionsglobalvisionsglobalvisionsglobalvisions2011.2011.2011.2011.ifouifouifouifou....orgorgorgorg////    
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5ο Συνέδριο Αστική̋ Ανάπτυξη̋5ο Συνέδριο Αστική̋ Ανάπτυξη̋5ο Συνέδριο Αστική̋ Ανάπτυξη̋5ο Συνέδριο Αστική̋ Ανάπτυξη̋    

(Χο Τσι Μινχ(Χο Τσι Μινχ(Χο Τσι Μινχ(Χο Τσι Μινχ----Βιετνάµ, 24Βιετνάµ, 24Βιετνάµ, 24Βιετνάµ, 24----26 Φεβρουαρίου 26 Φεβρουαρίου 26 Φεβρουαρίου 26 Φεβρουαρίου 

2011)2011)2011)2011)    

    
Ο αστικό̋ σχεδιασµό̋ και η βιώσιµη ανάπτυξη, η 

διαχείριση των υδάτινων πόρων, η προσέλκυση 

επενδύσεων σε τοπικό επίπεδο, οι υποδοµέ̋ των 

µεταφορών, η κλιµατική αλλαγή και η διαχείριση 

αστικών καταστροφών, η διαχείριση και η 

ανάπτυξη τη̋ αγορά̋ των ακινήτων αποτελούν 

τα βασικά θέµατα του διήµερου διεθνού̋ 

συνεδρίου για την αστική ανάπτυξη που  

 

    
    

πραγµατοποιείται στην πόλη Χο Τσι Μινχ του 

Βιετνάµ, προσφέροντα̋ την ευκαιρία για την 

παρουσίαση ορθών πρακτικών αστική̋ 

ανάπτυξη̋ από την Σανγκάη (Κίνα), την Κουάλα 

Λουµπούρ (Μαλαισία), το Χάρτπουλ (Η.Β.), 

Σιγκαπούρη, Βοµβάη (Ινδία) κ.α. 

 

Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:    

cindyc@marcusevanskl.comcindyc@marcusevanskl.comcindyc@marcusevanskl.comcindyc@marcusevanskl.com 

 

Πράσινε̋ Πόλει̋ 2Πράσινε̋ Πόλει̋ 2Πράσινε̋ Πόλει̋ 2Πράσινε̋ Πόλει̋ 2011(Μελβούρνη, 27 011(Μελβούρνη, 27 011(Μελβούρνη, 27 011(Μελβούρνη, 27 

ΦεβρουαρίουΦεβρουαρίουΦεβρουαρίουΦεβρουαρίου----1 Μαρτίου 2011)1 Μαρτίου 2011)1 Μαρτίου 2011)1 Μαρτίου 2011)    

    
Με βασικό θέµα τι̋ νέε̋ τεχνολογίε̋, τι̋ 

καινοτόµε̋ προσεγγίσει̋, τα αγοραία και κρατικά 

κίνητρα για την κατασκευή πράσινων κτιρίων και 

βιώσιµων κοινοτήτων, το φόρουµ των πράσινων 

πόλεων δεν θα αποτυπώσει απλώ̋ την εµπειρία 

τη̋ Αυστραλία̋ αλλά και τη διεθνή πρακτική για 

την πράσινη διακυβέρνηση.  

    

    

    

Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:    

httphttphttphttp://://://://greencitiesgreencitiesgreencitiesgreencities....orgorgorgorg....auauauau////uploadsuploadsuploadsuploads////ConferenceConferenceConferenceConference%2%2%2%2

0000ProgramProgramProgramProgram%2022.11.10.%2022.11.10.%2022.11.10.%2022.11.10.pdfpdfpdfpdf 

    

Το Μέλλον των Πόλεων (Λονδίνο, 28 Το Μέλλον των Πόλεων (Λονδίνο, 28 Το Μέλλον των Πόλεων (Λονδίνο, 28 Το Μέλλον των Πόλεων (Λονδίνο, 28 

ΦεβρουαρίουΦεβρουαρίουΦεβρουαρίουΦεβρουαρίου----1 Μαρτίου 2011)1 Μαρτίου 2011)1 Μαρτίου 2011)1 Μαρτίου 2011)    

    
Τα θέµατα τη̋ ηγεσία̋, τη̋ τοπική̋ 

δηµοκρατία̋, και των αρµοδιοτήτων των 

τοπικών αρχών βρίσκονται στο επίκεντρο του 

συνεδρίου για το µέλλον των πόλεων που 

διοργανώνει ο οίκο̋ Chantham στο Λονδίνο. 

Εκπρόσωποι τη̋ αυτοδιοίκηση̋, κυβερνήσεων 

και του επιχειρηµατικού κόσµου θα κληθούν να 

δώσουν απαντήσει̋ σε ερωτήµατα που 

αφορούν την αξιοποίηση τη̋ καινοτόµου 

ενέργεια̋ των πόλεων, τον τρόπο 

ευθυγράµµιση̋ των κυβερνητικών πολιτικών 

µε τι̋ προτεραιότητε̋ 

 

 
τη̋ αυτοδιοίκηση̋ σε µια σειρά τοµεακέ̋ 

πολιτικέ̋, καθώ̋ και το εύρο̋ των 

φορολογικών αρµοδιοτήτων των τοπικών 

αρχών. 

Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:    

httphttphttphttp://://://://wwwwwwwwwwww....chathamhouchathamhouchathamhouchathamhousesesese....orgorgorgorg....ukukukuk////citiescitiescitiescities2011/2011/2011/2011/----
/?/?/?/?campaigncampaigncampaigncampaign====urbanicityurbanicityurbanicityurbanicity    
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EEEEυρωπἀκά Θέµαταυρωπἀκά Θέµαταυρωπἀκά Θέµαταυρωπἀκά Θέµατα    
    

Πρωτοβουλία των Ευρωπαίων ΠολιτώνΠρωτοβουλία των Ευρωπαίων ΠολιτώνΠρωτοβουλία των Ευρωπαίων ΠολιτώνΠρωτοβουλία των Ευρωπαίων Πολιτών    

    
Η συνθήκη τη̋ Λισσαβώνα̋, η οποία 

υπογράφηκε στη Λισσαβώνα στι̋ 13 ∆εκεµβρίου 

2007 και τέθηκε σε ισχύ το ∆εκέµβριο του 2009, 

επιδιώκει κυρίω̋ να ενισχύσει τον δηµοκρατικό 

ιστό τη̋ Ευρωπἀκή̋ Ένωση̋. Μία από τι̋ 

µεγαλύτερε̋ καινοτοµίε̋ τη̋ είναι η εισαγωγή 

τη̋ πρωτοβουλία̋ των ευρωπαίων πολιτών. Πιο 

συγκεκριµένα, προβλέπεται ότι «πολίτε̋ τη̋ 

Ένωση̋, εφόσον συγκεντρωθεί αριθµό̋ 

τουλάχιστον ενό̋ εκατοµµυρίου, υπήκοοι 

σηµαντικού αριθµού κρατών µελών, µπορούν να 

λαµβάνουν την πρωτοβουλία να καλούν την 

Ευρωπἀκή Επιτροπή, στο πλαίσιο των 

αρµοδιοτήτων τη̋, να υποβάλλει κατάλληλε̋ 

προτάσει̋ επί θεµάτων στα οποία οι 

εν λόγω πολίτε̋ θεωρούν ότι απαιτείται νοµική 

πράξη τη̋ Ένωση̋ για την εφαρµογή των 

συνθηκών». Προβλέπεται επίση̋ ότι οι 

διαδικασίε̋ και πρὁποθέσει̋ που απαιτούνται 

για τη διατύπωση τη̋ εν λόγω πρωτοβουλία̋ 

πολιτών, συµπεριλαµβανοµένου του ελάχιστου 

αριθµού κρατών µελών από τα οποία οι πολίτε̋ 

πρέπει να προέρχονται, καθορίζονται σε 

κανονισµό που εκδίδεται από το Ευρωπἀκό 

Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο µετά από πρόταση 

τη̋ Ευρωπἀκή̋ Επιτροπή̋. 

 

Εν προκειµένω, εγκρίθηκε από την Ολοµέλεια του 

Ευρωπἀκού Κοινοβουλίου τη̋ 15η̋ ∆εκεµβρίου 

του 2010 το σχέδιο του Κανονισµού. Σύµφωνα µε 

το σχέδιο του κειµένου του Κανονισµού, µία 

"επιτροπή πολιτών" η οποία πρέπει να 

συντίθεται από φυσικά πρόσωπα προερχόµενα 

από τουλάχιστον επτά διαφορετικά κράτη µέλη, 

θα µπορεί να καταχωρίσει την πρωτοβουλία 

στην Επιτροπή. Θα µπορεί στη συνέχεια να 

ξεκινήσει τη συλλογή υπογραφών είτε γραπτώ̋ 

είτε ηλεκτρονικά, αµέσω̋ µετά τον αρχικό 

έλεγχο του παραδεκτού, τον οποίο θα 

πραγµατοποιεί η Επιτροπή. 

 

 
 

    

 
 

Για κάθε πρωτοβουλία οι πολίτε̋ θα έχουν στη 

διάθεσή του̋ 12 µήνε̋ προκειµένου να 

συγκεντρώσουν τι̋ απαραίτητε̋ υπογραφέ̋ 

(ένα εκατοµµύριο υπογραφέ̋), οι οποίε̋ πρέπει 

να προέρχονται από το ένα τέταρτο των κρατών 

µελών τουλάχιστον. Τα κράτη µέλη θα ελέγχουν 

την εγκυρότητα των δηλώσεων υποστήριξη̋. Θα 

επιλέγουν ποιε̋ πληροφορίε̋ είναι 

απαραίτητε̋ για τον έλεγχο αυτόν τη̋ 

εγκυρότητα̋, και τα περισσότερα κράτη θα 

ζητούν και αριθµό ταυτότητα̋. Όλοι όσοι 

υπογράφουν πρέπει να είναι πολίτε̋ τη̋ ΕΕ και 

να έχουν ηλικία που να του̋ παρέχει το 

δικαίωµα ψήφου στι̋ ευρωεκλογέ̋. 

 

Τέλο̋, η Ευρωπἀκή Επιτροπή, εντό̋ 3 µηνών, 

θα εκθέτει σε ανακοίνωση τα τελικά νοµικά και 

πολιτικά συµπεράσµατά τη̋ σχετικά µε την 

πρωτοβουλία, τι̋ ενδεχόµενε̋ ενέργειε̋ στι̋ 

οποίε̋ προτίθεται να προβεί και του̋ λόγου̋ 

για του̋ οποίου̋ θα το πράξει ή δεν θα το 

πράξει. Η ανακοίνωση αυτή θα δηµοσιεύεται. 

 

Το Συµβούλιο αναµένεται να εγκρίνει επισήµω̋ 

το οριστικό κείµενο του Κανονισµού µέσα στι̋ 

επόµενε̋ εβδοµάδε̋. Κατόπιν, τα κράτη µέλη θα 

έχουν στη διάθεση του̋ δώδεκα µήνε̋ 

προκειµένου να ενσωµατώσουν το νέο νόµο στην 

εθνική του̋ νοµοθεσία. Κατά συνέπεια, η 

λειτουργία του νέου αυτού εργαλείου 

αναµένεται να ξεκινήσει από τι̋ αρχέ̋ του 

2012. 

Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:    
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Η Τοπική ∆ιακυβέρνηση σε ευρωπἀκό Η Τοπική ∆ιακυβέρνηση σε ευρωπἀκό Η Τοπική ∆ιακυβέρνηση σε ευρωπἀκό Η Τοπική ∆ιακυβέρνηση σε ευρωπἀκό 

επίπεδο: Σύγχρονε̋ µεταρρυθµιστικέ̋ επίπεδο: Σύγχρονε̋ µεταρρυθµιστικέ̋ επίπεδο: Σύγχρονε̋ µεταρρυθµιστικέ̋ επίπεδο: Σύγχρονε̋ µεταρρυθµιστικέ̋ 

τάσει̋ στα κράτητάσει̋ στα κράτητάσει̋ στα κράτητάσει̋ στα κράτη----µέµέµέµέλη τη̋ Ε.Ε. λη τη̋ Ε.Ε. λη τη̋ Ε.Ε. λη τη̋ Ε.Ε. 

(β΄µέρο̋)(β΄µέρο̋)(β΄µέρο̋)(β΄µέρο̋)    

    
Σύµφωνα µε στοιχεία τη̋ µελέτη̋ του 

Πανεπιστηµίου Humboldt του Βερολίνου που 

παρουσιάστηκε στη διάρκεια τη̋ 7η̋ Συνάντηση̋ 

Υψηλού Επιπέδου για την Τοπική Αυτοδιοίκηση, 

η οποία πραγµατοποιήθηκε στι̋ Βρυξέλλε̋ στι̋ 

30 Σεπτεµβρίου-1 Οκτωβρίου 2010,  από τι̋ 

αρχέ̋ τη̋ δεκαετία̋ του ’80 οι δοµέ̋ τη̋ 

διαδικασία̋ λήψη̋ των αποφάσεων και των 

επιπέδων διοίκηση̋ έχουν δεχθεί έντονη κριτική 

για τα διοικητικά, λειτουργικά και δηµοκρατικά 

ελλείµµατά του̋ στα περισσότερα ευρωπἀκά 

κράτη. 

 

Εν προκειµένω, δύο διαφορετικέ̋ 

µεταρρυθµιστικέ̋ στρατηγικέ̋ έχουν αναδειχθεί 

στο επίπεδο τη̋ οργάνωση̋ των ευρωπἀκών 

ΟΤΑ: αφενό̋, το σύστηµα των επιτροπών 

(committee system) απηχεί ένα συλλογικό 

πρότυπο λήψη̋ αποφάσεων των τοπικών 

συµβουλίων και έχει συνδεθεί ιστορικά µε την 

τοπική αυτοδιοίκηση τη̋ Αγγλία̋ και τη̋ 

Σουηδία̋. Αφετέρου, το σύστηµα τη̋ 

λειτουργία̋ του τοπικού συµβουλίου δίπλα στον 

έµµεσα εκλεγµένο (από το συµβούλιο) δήµαρχο 

αντανακλά έναν περισσότερο ‘οιονεί-

κοινοβουλευτικό’ τύπο διακριτών εξουσιών, 

σύµφωνα µε τον οποίο ο δήµαρχο̋ λειτουργεί 

ω̋ ο εκτελεστικό̋ βραχίονα̋ τη̋ τοπική̋ 

αυτοδιοίκηση̋.  

 

Πιο αναλυτικά, το 2000 στην  Αγγλία, το 

παραδοσιακό σύστηµα των επιτροπών 

καταργήθηκε και αντικαταστάθηκε grosso modo 

από έναν τρόπο λειτουργία̋ µε όµοια 

χαρακτηριστικά µε εκείνον τη̋ κεντρική̋ 

διοίκηση̋ του Westminster («οιονεί-

κοινοβουλευτικοποίηση» τη̋ τοπική̋ 

αυτοδιοίκηση̋). Με την Νοµοθετική Πράξη του 

2000, τα συµβούλια πλέον υιοθετούν ένα 

σύστηµα ‘εκτελεστική̋ λειτουργία̋’ µε τη µορφή 

    

    

    

είτε του πρόεδρου του συµβουλίου (leader), είτε 

του εκλεγµένου δηµάρχου (δηµάρχου και 

συµβουλίου εκλεγµένων από του̋ συµβούλου̋), 

είτε του δηµάρχου, συνεπικουρούµενου από τον 

διευθυντή του δηµοτικού συµβουλίου (council 

manager). Εξαίρεση στον κανόνα αποτελούν ΟΤΑ 

µε πληθυσµό κάτω των 85.000 κατοίκων, όπου 

εξακολουθεί να ισχύει µια τροποποιηµένη µορφή 

του συστήµατο̋ των επιτροπών. Αντίθετα, στη 

Σουηδία έχει επιλεγεί µια λιγότερο 

ριζοσπαστική µεταρρύθµιση του συστήµατο̋ 

των επιτροπών, καθώ̋ έχουν διατηρηθεί οι 

τοµεακέ̋ αρµοδιότητε̋ των επιτροπών, ενώ 

έχουν ‘απο-συλλογικοποιηθεί’ οι διαδικασίε̋ 

λήψη̋ των αποφάσεων. Πιο συγκεκριµένα, έχει 

ενισχυθεί η θέση τη̋ κύρια̋ επιτροπή̋ 

(kommunstyrelse), χωρί̋ να προσωποποιείται η 

άσκηση  τη̋ τοπική̋ εξουσία̋, καταλήγοντα̋ σε 

ένα σύστηµα µε ‘πολλού̋ φορεί̋ εξουσία̋ και 

ελάχιστου̋ ισχυρού̋ τοπικού̋ ηγέτε̋’.  

 

Στη Γερµανία, από τη δεκαετία του ’50, σε δύο 

κρατίδια αρχικά και τη δεκαετία του ’90  στα 

υπόλοιπα, η τοπική αυτοδιοίκηση, 

ακολουθώντα̋ το αµερικανικό παράδειγµα, έχει  
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υιοθετήσει την  άµεση εκλογή του εκτελεστικού 

βραχίονά τη̋, δηλαδή του δηµάρχου. Σε µερικά 

κρατίδια, για να µετριασθεί η δηµαρχοκεντρική 

εξουσία προβλέπεται η διενέργεια τοπικού 

δηµοψηφίσµατο̋ για την ανάκληση τη̋ εντολή̋ 

προ̋ τον δήµαρχο. Στην Ιταλία, την επαύριον του 

σκανδάλου διαφθορά̋ στα τέλη τη̋ δεκαετία̋ 

του ’90, η µεταρρύθµιση του 2003 προέβλεψε την 

άµεση εκλογή του δηµάρχου.  Στην Ουγγαρία, η 

άµεση εκλογή δηµάρχου τέθηκε σε ισχύ, αρχικά, 

µόνον στου̋ µικρού̋ δήµου̋ και από το 1994 

στου̋ υπόλοιπου̋.  

 

Από την άλλη µεριά, στη Γαλλία, η οιονεί-

κοινοβουλευτικοποίηση τη̋ τοπική̋ 

αυτοδιοίκηση̋ µε την έµµεση εκλογή (από το 

συµβούλιο) του δηµάρχου δεν έχει αλλάξει. 

Ωστόσο, επειδή αρκετοί δήµαρχοι είναι και 

εκλεγµένα µέλη τη̋ Εθνοσυνέλευση̋ και τη̋ 

Γερουσία̋, ο Γάλλο̋ δήµαρχο̋ έχει αναδειχθεί σε 

ισχυρό πόλο εξουσία̋ που συγκρίνεται µε έναν 

‘τοπικό πρόεδρο’ ή ‘τοπικό µονάρχη’ που 

επισκιάζει το ρόλο του συµβουλίου. Παρόµοια, 

στην Ισπανία, από το 1985 το σύστηµα τη̋ 

τοπική̋ αυτοδιοίκηση̋ προβλέπει ένα (οινεί) 

κοινοβουλευτικό συµβούλιο µαζί µε έναν έµµεσα 

εκλεγµένο (από το συµβούλιο) δήµαρχο, ο 

οποίο̋, ωστόσο, βρίσκεται σε θέση, από άποψη 

εξουσία̋, παρόµοια µε εκείνη του Γάλλου 

οµολόγου του.  

 

Εν κατακλείδι, η άµεση εκλογή του δηµάρχου 

αποτελεί πλέον κοινή πρακτική στι̋ 

περισσότερε̋ ευρωπἀκέ̋ χώρε̋ µε αποτέλεσµα 

να έχει ενισχυθεί το τοπικό ‘προεδρικό’ προφίλ 

του. Παρά τι̋ αποκλίνουσε̋ τάσει̋ στα 

προγράµµατα µεταρρυθµίσεων τη̋ τοπική̋ 

αυτοδιοίκηση̋ (οιονεί-κοινοβουλευτικό σύστηµα 

για χώρε̋ µε παράδοση στο σύστηµα των 

επιτροπών και οιονεί-προεδρικό σύστηµα για 

τι̋ υπόλοιπε̋), κοινό̋ παρονοµαστή̋ του̋ είναι 

η αναζήτηση τρόπων για τη µεγαλύτερη δυνατή 

λογοδοσία και αποτελεσµατικότητα των 

εκτελεστικών οργάνων του̋. 

  
 

    

    

Πρὁπολογισµό̋ τη̋ ΕΕ για το 2011: Πρὁπολογισµό̋ τη̋ ΕΕ για το 2011: Πρὁπολογισµό̋ τη̋ ΕΕ για το 2011: Πρὁπολογισµό̋ τη̋ ΕΕ για το 2011: 

Προτεραιότητα στην Καινοτοµία και στη  Προτεραιότητα στην Καινοτοµία και στη  Προτεραιότητα στην Καινοτοµία και στη  Προτεραιότητα στην Καινοτοµία και στη  

ΝεολαίαΝεολαίαΝεολαίαΝεολαία    

    
Το Ευρωπἀκό Κοινοβούλιο (ΕΚ) ενέκρινε στι̋ 15 

∆εκεµβρίου του 2010 τον πρὁπολογισµό τη̋ ΕΕ 

για το 2011. Το σχέδιο πρὁπολογισµού το 

οποίο εγκρίθηκε περιλαµβάνει τι̋ περισσότερε̋ 

από τι̋ προτεραιότητε̋ των ευρωβουλευτών, 

ενώ παράλληλα συµφωνεί µε τα όρια που έθεσε 

το Συµβούλιο. Ο πρὁπολογισµό̋ για το 2011, 

έτσι όπω̋ εγκρίθηκε από την ολοµέλεια του ΕΚ, 

περιλαµβάνει µεγαλύτερη χρηµατοδότηση για 

τι̋ προτεραιότητε̋ που έχουν θέσει οι 

ευρωβουλευτέ̋, όπω̋ είναι η καινοτοµία, η 

νεολαία,  η ειρηνευτική διαδικασία στη Μέση 

Ανατολή και η Παλαιστίνη.  

 

Για παράδειγµα, οι ευρωβουλευτέ̋ ζήτησαν και 

πέτυχαν µεγαλύτερα ποσά για το Ευρωπἀκό 

Πρόγραµµα για τη ∆ια βίου Μάθηση (+€18 

εκατ.), για το Πρόγραµµα για την 

επιχειρηµατικότητα και την καινοτοµία (+€10 

εκατ.) και για το Πρόγραµµα Ευφυή̋ ενέργεια-

Ευρώπη (+€10 εκατ.). Επίση̋, προστέθηκαν €4 

εκατ. στι̋ Ειδικέ̋ ετήσιε̋ εκδηλώσει̋ για τη 

στήριξη των Ολυµπιακών Αγώνων "Special 

Olympics" στην Αθήνα και €3 εκατ. για το 

Ευρωπἀκό Πρόγραµµα Νεολαία εν δράσει  

Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:    
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Σχέδιο εργασία̋ του  Ευρωπἀκού Σχέδιο εργασία̋ του  Ευρωπἀκού Σχέδιο εργασία̋ του  Ευρωπἀκού Σχέδιο εργασία̋ του  Ευρωπἀκού 

Συµβουλίου για Συµβουλίου για Συµβουλίου για Συµβουλίου για τον Πολιτισµό (2011τον Πολιτισµό (2011τον Πολιτισµό (2011τον Πολιτισµό (2011----

2014)2014)2014)2014)    

    
Κατά τη διάρκεια τη̋ 3046η̋ συνόδου του 

Συµβουλίου Παιδεία̋, Νεολαία̋ και Πολιτισµού 

(18-19 Νοεµβρίου 2010) υιοθετήθηκε το σχέδιο 

εργασία̋ για τον πολιτισµό για την περίοδο 

2011-2014. Οι βασικέ̋ προτεραιότητε̋ του 

σχεδίου εργασία̋ είναι οι εξή̋: 

 

� Πολιτιστική πολυµορφία, διαπολιτισµικό̋ 

διάλογο̋ και προσβάσιµο̋ και χωρί̋ 

αποκλεισµού̋ πολιτισµό̋ (πεδίο Α). 

� Πολιτιστικέ̋ και δηµιουργικέ̋ βιοµηχανίε̋ 

(πεδίο Β). 

� ∆εξιότητε̋ και κινητικότητα (πεδίο Γ). 

� Πολιτιστική κληρονοµιά (πεδίο ∆). 

� Πολιτισµό̋ στι̋ εξωτερικέ̋ σχέσει̋ (πεδίο 

Ε). 

� Πολιτιστικέ̋ στατιστικέ̋ (πεδίο ΣΤ). 

    

 

Μεταξύ των στόχων που τίθενται στι̋ επιµέρου̋ 

θεµατικέ̋ προτεραιότητε̋ ξεχωρίζει η ανάδειξη 

από την Ευρωπἀκή Επιτροπή ορθών πρακτικών 

και εργαλείων για την προώθηση πολιτιστικά 

περιεκτικών, χωρί̋ αποκλεισµού̋, πόλεων (πεδίο 

Α), βάσει των αποτελεσµάτων επιδοτούµενων 

πρωτοβουλιών, όπω̋ οι ∆ιαπολιτισµικέ̋ Πόλει̋ 

(Ευρωπἀκό Πρόγραµµα ‘Πολιτισµό̋’), οι Ανοιχτέ̋ 

Πόλει̋ (Κοινοτική Πρωτοβουλία URBACT ΙΙ) και 

Ευρωπἀκό ∆ίκτυο Πόλεων για Πολιτικέ̋ Ένταξη̋. 
 

Περαιτέρω, στο θεµατικό πεδίο Β, τα κράτη-µέλη 

καλούνται να κάνουν µια στρατηγική χρήση των 

πόρων που προέρχονται από κοινοτικά 

προγράµµατα για την υποστήριξη του δυναµικού 

του πολιτισµού για την τοπική και περιφερειακή 

ανάπτυξη. 
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Η ΕυρωΗ ΕυρωΗ ΕυρωΗ Ευρω----µεσογειακή Στρατηγική για τον µεσογειακή Στρατηγική για τον µεσογειακή Στρατηγική για τον µεσογειακή Στρατηγική για τον 

Πολιτισµό Πολιτισµό Πολιτισµό Πολιτισµό     

    
Οι αρµόδιοι για τον Πολιτισµό Υπουργοί τη̋ 

Ευρωµεσογειακή̋ Εταιρική̋ Σχέση̋ εγκαινίασαν 

στι̋ 29-30 Μα˙ου του 2008 στην Αθήνα τη 

διαδικασία τη̋ ανάπτυξη̋ µια̋ ευρωµεσογειακή̋ 

στρατηγική̋ για τον πολιτισµό. Προ̋ τούτο και µε 

γενικότερο στόχο την ανάδειξη των αναγκών του 

πολιτιστικού τοµέα των µεσογειακών χωρών, η 

Ευρωπἀκή Επιτροπή δηµοσίευσε πρόσφατα 

έκθεση µε τίτλο Προ̋ µια Στρατηγική για τον 

Πολιτισµό στην Μεσογειακή Περιφέρεια. Έκθεση 

αξιολόγηση̋ των αναγκών και των ευκαιριών στο 

πεδίο τη̋ πολιτιστική̋ πολιτική̋ και του 

διαλόγου στην Μεσογειακή Περιφέρεια. Η εν λόγω 

έκθεση περιέχει πρακτικέ̋ πληροφορίε̋ και 

συστάσει̋ που δύνανται να συνεισφέρουν στο 

σχεδιασµό µια̋ κοινοτική̋ στρατηγική̋. Το 

πρώτο µέρο̋ τη̋ έκθεση̋ αναλύει το πολιτιστικό 

πεδίο και τι̋ δυνατότητε̋ τη̋ πολιτιστική̋ 

πολιτική̋ στη Μεσόγειο. Στο δεύτερο µέρο̋ 

γίνεται αναφορά στη συνεισφορά του     

    

    
    

    

    

    

    



πολιτιστικού τοµέα στο κοινωνικό και οικονοµικό 

επίπεδο, το ρόλο των πολιτιστικών και 

δηµιουργικών βιοµηχανιών και τη σηµασία του 

πολιτισµού για την ανάπτυξη και κοινωνική 

συνοχή. Τέλο̋, το τρίτο µέρο̋ απεικονίζει τι̋ 

µορφέ̋ περιφερειακών συνεργασιών και του 

διαλόγου στη Μεσόγειο και πέραν αυτή̋. 
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Σήµα Ευρωπἀκή̋ Πολιτιστική̋ Σήµα Ευρωπἀκή̋ Πολιτιστική̋ Σήµα Ευρωπἀκή̋ Πολιτιστική̋ Σήµα Ευρωπἀκή̋ Πολιτιστική̋ 

Κληρονοµιά̋Κληρονοµιά̋Κληρονοµιά̋Κληρονοµιά̋    

    
Το σήµα ευρωπἀκή̋ πολιτιστική̋ κληρονοµιά̋ 

θα απονέµεται σε µνηµεία και φυσικού̋, 

αρχαιολογικού̋, αστικού̋ ή πολιτιστικού̋ 

χώρου̋, οι οποίοι έχουν διαδραµατίσει ένα 

σηµαντικό ρόλο στην ευρωπἀκή ιστορία, στον 

ευρωπἀκό πολιτισµό και στην ευρωπἀκή 

ολοκλήρωση, σύµφωνα µε ψήφισµα τη̋ 

ολοµέλεια̋ του Ευρωπἀκού Κοινοβουλίου (ΕΚ) 

τη̋ 16η̋ ∆εκεµβρίου του 2010. Το σήµα 

ευρωπἀκή̋ πολιτιστική̋ κληρονοµιά̋ θα 

µπορεί να απονέµεται και σε τόπου̋ µνήµη̋, 

καθώ̋ και στην άυλη κληρονοµιά ω̋ συνδεόµενη 

µε έναν τόπο, συµπεριλαµβανοµένη̋ τη̋ 

σύγχρονη̋ πολιτιστική̋ κληρονοµιά̋. Μεταξύ 

των στόχων του ψηφίσµατο̋ είναι η ενίσχυση 

των γνώσεων των νέων για την κοινή 

πολιτιστική του̋ κληρονοµιά και η τόνωση τη̋ 

συνείδηση̋ τη̋ ευρωπἀκή̋ του̋ ταυτότητα̋, 

 

 

 
καθώ̋ και η προβολή των χώρων ω̋ τουριστικών 

προορισµών, περιορίζοντα̋ ταυτόχρονα τι̋ 

δυνητικέ̋ αρνητικέ̋ επιπτώσει̋ ει̋ βάρο̋ των 

χώρων ή τη̋ περιοχή̋ που του̋ περιβάλλει. Το 

διακυβερνητικό σήµα ευρωπἀκή̋ πολιτιστική̋ 

κληρονοµιά̋ υπάρχει ήδη από το 2006. Μέχρι 

σήµερα, το σήµα έχει απονεµηθεί σε 64 συνολικά 

χώρου̋ σε 17 κράτη µέλη τη̋ ΕΕ και την Ελβετία. 

Παρόλα αυτά οι χώροι αυτοί επιλέχθηκαν από τα 

συµµετέχοντα κράτη, µε ανεξάρτητο τρόπο, χωρί̋ 

να υπάρχει κάποια επιβλέπουσα ευρωπἀκή 

αρχή. Το ΕΚ ψήφισε για την εκ νέου προώθηση τη̋ 

πρωτοβουλία̋ αυτή̋ σε επίπεδο ΕΕ, 

απορρίπτοντα̋ σχετική πρόταση για τη 

διατήρηση του σήµατο̋ στου̋ χώρου̋ στου̋ 

οποίου̋ έχει ήδη αυτό απονεµηθεί. Αρχικά, στη 

νέα πρωτοβουλία θα συµµετάσχουν µόνο τα 

κράτη µέλη τη̋ ΕΕ, ενώ οι µελλοντικέ̋ 

αξιολογήσει̋ του σήµατο̋ ευρωπἀκή̋ 

πολιτιστική̋ κληρονοµιά̋ θα πρέπει να 

εξετάσουν τη διεύρυνση τη̋ πρωτοβουλία̋ προ̋ 

τρίτε̋ χώρε̋. 

 

Βάσει τροπολογία̋ που κατέθεσε το ΕΚ, κάθε 

κράτο̋ µέλο̋ θα έχει τη δυνατότητα να 

προεπιλέξει µέγιστο αριθµό δύο χώρων ανά 

διετία, σε αντίθεση µε την αρχική πρόταση  τη̋ 

Ευρωπἀκή̋ Επιτροπή̋ που προέβλεπε η επιλογή 

αυτή να γίνεται ετησίω̋. Η Ευρωπἀκή Επιτροπή 

θα επιλέγει ένα χώρο ανά κράτο̋ µέλο̋ µε τη 

βοήθεια 13 ανεξάρτητων εµπειρογνωµόνων, οι 

οποίοι θα διορίζονται από το ΕΚ, το Συµβούλιο, 

την Ευρωπἀκή Επιτροπή και την Επιτροπή των  
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Περιφερειών. Κατά τον διορισµό των 

εµπειρογνωµόνων, τα θεσµικά όργανα θα 

διασφαλίζουν κατά το δυνατόν τη 

συµπληρωµατικότητα των αντίστοιχων 

ειδικοτήτων του̋ καθώ̋ και µια γεωγραφικά 

ισόρροπη εκπροσώπηση. Τα κράτη µέλη θα 

µπορούν επίση̋ να επιλέγουν χώρου̋ από 

κοινού (διεθνικοί χώροι) στου̋ οποίου̋ θα 

δίνεται ιδιαίτερη προσοχή. 

 

Το ΕΚ υπογράµµισε ότι "η απονοµή του σήµατο̋ 

ευρωπἀκή̋ πολιτιστική̋ κληρονοµιά̋ δεν θα 

συνεπάγεται υποχρεώσει̋ πολεοδοµικού, 

νοµικού, αισθητικού, κυκλοφοριακού ή 

αρχιτεκτονικού χαρακτήρα". Ωστόσο, τα κράτη 

µέλη θα υποχρεούνται να παρακολουθούν του̋ 

χώρου̋ αυτού̋ στου̋ οποίου̋ θα απονεµηθεί το 

σήµα και να εξασφαλίζουν την πρόσβαση στο 

ευρύτερο δυνατό κοινό, και µέσω του διαδικτύου, 

δίνοντα̋ ιδιαίτερη προσοχή στην πρόσβαση των 

ατόµων µε αναπηρίε̋. 
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Χρηστή διακυβέρνηση και Περιφερειακή Χρηστή διακυβέρνηση και Περιφερειακή Χρηστή διακυβέρνηση και Περιφερειακή Χρηστή διακυβέρνηση και Περιφερειακή 

Πολιτική τη̋ ΕΕΠολιτική τη̋ ΕΕΠολιτική τη̋ ΕΕΠολιτική τη̋ ΕΕ    
 
Σε πρόσφατο ψήφισµα τη̋ Ολοµέλεια̋ του 

Ευρωπἀκού Κοινοβουλίου τέθηκαν οι αρχέ̋ τη̋ 

χρηστή̋ διακυβέρνηση̋ τη̋ περιφερειακή̋ 

πολιτική̋ τη̋ ΕΕ µέσω τη̋ εφαρµογή̋ των 

  

 

 
 

αρχών τη̋ Λευκή̋ Βίβλου για την πολυεπίπεδη 

διακυβέρνηση τη̋ Επιτροπή̋ των Περιφερειών 

και τη̋ ενίσχυση̋ του ρόλου τη̋ Ευρωπἀκή̋ 

Επιτροπή̋ στη στήριξη των τοπικών και 

περιφερειακών αρχών στην υλοποίηση τη̋ 

πολιτική̋ συνοχή̋ τη̋ ΕΕ. 

 

Εν προκειµένω, στο πλαίσιο τη̋ έκθεση̋ τη̋ 

ευρωβουλευτού Ramona Nicole Manescu µε τίτλο 

Χρηστή ∆ιακυβέρνηση όσον αφορά την 

Περιφερειακή Πολιτική τη̋ ΕΕ: ∆ιαδικασίε̋ 

συνδροµή̋ και Ελέγχου από την Ευρωπἀκή 

Επιτροπή, τονίστηκε ότι η ενσωµάτωση τη̋ 

αυτοδιοικητική̋ επικουρικότητα̋ στην κοινοτική 

νοµοθεσία µέσω τη̋ Μεταρρυθµιστική̋ Συνθήκη̋ 

προκειµένου για τι̋ πολιτικέ̋ συντρέχουσα̋ 

αρµοδιότητα̋ επιτρέπει σήµερα στην τοπική 

αυτοδιοίκηση να συµµετέχει βαθύτερα στη 

διαδικασία λήψεω̋ αποφάσεων τόσο για τον 

σχεδιασµό όσο και για την εφαρµογή πολιτικών, 

ω̋ εταίρου µε πλήρη δικαιώµατα συµµετοχή̋ 

στην επίτευξη των κοινοτικών στόχων. Εποµένω̋, 

κρίνεται σηµαντικό να δοθεί έµφαση στην προ-

νοµοθετική φάση τη̋ διαδικασία̋ λήψη̋ 

αποφάσεων και στην προστιθέµενη αξία που 

εξασφαλίζουν οι πολιτικέ̋ και οι βέλτιστε̋ 

πρακτικέ̋ που εφαρµόζονται σε τοπικό και 

περιφερειακό επίπεδο στην ανάπτυξη των 

εδαφικών στρατηγικών εντό̋ τη̋ ΕΕ. Η πολιτική 

συνοχή̋ είναι πρωτοπόρο̋ ω̋ προ̋ την 

εφαρµογή αυτή̋ τη̋ προσέγγιση̋: η  
    



  24 
∆∆∆ΕΕΕΛΛΛΤΤΤΙΙΙΟΟΟ   ∆∆∆ΙΙΙΕΕΕΘΘΘΝΝΝΩΩΩΝΝΝ   ΚΚΚΑΑΑΙΙΙ   ΕΕΕΥΥΥΡΡΡΩΩΩΠΠΠΑΑΑΪΪΪΚΚΚΩΩΩΝΝΝ   ΘΘΘΕΕΕΜΜΜΑΑΑΤΤΤΩΩΩΝΝΝ   ΤΤΤΗΗΗΣΣΣ   ΤΤΤΟΟΟΠΠΠΙΙΙΚΚΚΗΗΗΣΣΣ   ΑΑΑΥΥΥΤΤΤΟΟΟ∆∆∆ΙΙΙΟΟΟΙΙΙΚΚΚΗΗΗΣΣΣΗΗΗΣΣΣ   

 

 
 

περιφερειακή τη̋ διάσταση και η εφαρµογή τη̋ 

αρχή̋ τη̋ εταιρική̋ σχέση̋ αντιπροσωπεύουν 

την προστιθέµενη αξία που προσφέρει και 

συµβάλλουν στη διασφάλιση τη̋ 

αποτελεσµατικότητα̋ και τη̋ βιωσιµότητά̋ 

τη̋. Η Λευκή Βίβλο̋ για την πολυεπίπεδη 

διακυβέρνηση τη̋ Επιτροπή̋ των Περιφερειών 

εγκαινίασε µια επίκαιρη συζήτηση σχετικά µε 

την κοινή αντιµετώπιση αυτή̋ τη̋ αρχή̋ ω̋ 

πρακτικού µέσου για τη λήψη αποφάσεων στο 

πλαίσιο των κοινοτικών πολιτικών 

συντρέχουσα̋ αρµοδιότητα̋. Άλλωστε, ο 

διάλογο̋ σχετικά µε την πολυεπίπεδη 

διακυβέρνηση συνδέεται άµεσα µε το διάλογο 

για την εδαφική συνοχή: η συµµετοχή των 

αυτοδιοικητικών παραγόντων στην υλοποίηση 

των στόχων τη̋ ΕΕ αποτελεί πρὁπόθεση για 

την αποτελεσµατική εφαρµογή τη̋ εδαφική̋ 

συνοχή̋. Προτείνεται προ̋ αυτή την κατεύθυνση 

µια Λευκή Βίβλο̋ σχετικά µε την εδαφική συνοχή, 

ω̋ συνέχεια τη̋ Πράσινη̋ Βίβλου, ω̋ µέσου για 

τη διασάφηση του τρόπου εφαρµογή̋ τη̋ 

εδαφική̋ συνοχή̋ µέσω τη̋ πολυεπίπεδη̋ 

διακυβέρνηση̋ στη µελλοντική περιφερειακή 

πολιτική, κάτι που θα συνέβαλλε στο διάλογο 

σχετικά µε την επόµενη δέσµη νοµοθετικών 

µέτρων. 

 

Επίση̋, υπογραµµίζεται η αναγκαιότητα 

καλύτερη̋ αξιοποίηση̋ των δυνατοτήτων που 

προσφέρει η εδαφική συνεργασία, προκειµένου 

να προαχθεί η πολυεπίπεδη συνεργασία πέρα 

από τα εθνικά σύνορα.     
 

Οι διασυνοριακέ̋ περιφέρειε̋ αντιπροσωπεύουν 

αναξιοποίητο ακόµα εδαφικό δυναµικό και 

αποτελούν χώρο σύγκλιση̋ των πολιτικών. 

Επιπλέον, ο κρίσιµο̋ ρόλο̋ τη̋ εδαφική̋ 

συνεργασία̋ ω̋ προ̋ την υλοποίηση των στόχων 

τη̋ στρατηγική̋ «ΕΕ 2020» έχει υπογραµµιστεί σε 

πολλέ̋ απαντήσει̋ που δόθηκαν κατά την 

πρόσφατη δηµόσια διαβούλευση. Το ψήφισµα 

ζητεί να ενσωµατωθεί η αρχή τη̋ πολυεπίπεδη̋ 

διακυβέρνηση̋ σε όλε̋ τι̋ φάσει̋ σχεδιασµού και 

εφαρµογή̋ τη̋ στρατηγική̋ τη̋ ΕΕ για το 2020, 

προκειµένου να διασφαλιστεί ότι οι 

περιφερειακέ̋ και τοπικέ̋ αρχέ̋, που πρέπει να 

την εφαρµόσουν, θα έχουν όντω̋ την κυριότητα 

των αποτελεσµάτων. Σε αυτό το πλαίσιο, 

υπενθυµίζεται η πρόταση για «Εδαφικό Σύµφωνο 

Τοπικών και Περιφερειακών Αρχών για την 

Ευρώπη του 2020» προκειµένου να ενθαρρυνθούν 

οι περιφέρειε̋ και οι δήµοι να συµβάλλουν στην 

επιτυχή υλοποίηση των στόχων τη̋ στρατηγική̋ 

για το 2020.  

 

Στο ψήφισµα καλούνται, επίση̋, οι εθνικέ̋, 

περιφερειακέ̋ και τοπικέ̋ αρχέ̋ να 

εντατικοποιήσουν τη χρήση τη̋ ολοκληρωµένη̋ 

προσέγγισή̋ του̋ κατά τη διάρκεια τη̋ 

τρέχουσα̋ περιόδου προγραµµατισµού. 

Προτείνεται να καταστεί αυτή η προσέγγιση 

υποχρεωτική στη µελλοντική πολιτική συνοχή̋, 

καθώ̋ θεωρείται ότι στο πλαίσιο µια̋ ευέλικτη̋ 

και ολοκληρωµένη̋ προσέγγιση̋ δεν πρέπει να 

λαµβάνονται υπόψη µόνο οι οικονοµικέ̋, 

κοινωνικέ̋ και περιβαλλοντικέ̋ πτυχέ̋ τη̋ 

 

 



 

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

 

  25 

εδαφική̋ ανάπτυξη̋ αλλά και να συντονίζονται 

επίση̋ τα συµφέροντα των διαφόρων εταίρων, 

υπό το πρίσµα των κατά τόπου̋ 

χαρακτηριστικών, προκειµένου να 

αντιµετωπίζονται οι προκλήσει̋ σε τοπικό και 

περιφερειακό επίπεδο.  

 

Επίση̋, το ψήφισµα προτείνει να προωθηθεί 

ακόµη περισσότερο από τα κράτη-µέλη ο 

Ευρωπἀκό̋ Όµιλο̋ Εδαφική̋ Συνεργασία̋ 

(ΕΟΕΣ) ω̋ µέσο οργάνωση̋ συστηµάτων 

διασυνοριακή̋ διακυβέρνηση̋ και διασφάλιση̋ 

τη̋ ιδιοκτησία̋ των διαφόρων πολιτικών σε 

περιφερειακό και τοπικό επίπεδο.  

 

Επιπλέον, το ψήφισµα θεωρεί ότι τα ευρωπἀκά 

δίκτυα περιφερειών θα έπρεπε να διευρύνουν το 

πεδίο δράση̋ του̋ στον τοµέα των ορθών 

πρακτικών σε σχέση µε τη διακυβέρνηση και την 

εταιρική σχέση, να δώσουν µεγαλύτερη έµφαση 

στα πολιτικά και στρατηγικά διδάγµατα που 

αποκοµίστηκαν από του̋ προηγούµενου̋ 

κύκλου̋ προγραµµάτων και να εξασφαλίσουν 

την πρόσβαση του κοινού σε καίρια ενηµέρωση 

για τι̋ βέλτιστε̋ πρακτικέ̋ σε όλε̋ τι̋ γλώσσε̋ 

τη̋ Ευρωπἀκή̋ Ένωση̋ προκειµένου να 

συµβάλλουν στην ουσιαστική εφαρµογή των 

ορθών πρακτικών. 

 

Τέλο̋, ο ενισχυµένο̋ ρόλο̋ για το περιφερειακό 

και τοπικό επίπεδο θεωρείται ότι πρέπει να 

αντιστοιχεί σε ενισχυµένο εποπτικό ρόλο τη̋ 

Επιτροπή̋ ο οποίο̋ θα επικεντρώνεται στον 

έλεγχο των συστηµάτων ελέγχου αντί στα 

µεµονωµένα έργα, µέσω τη̋ ενίσχυση̋ τη̋ 

συνδροµή̋ στι̋ διαχειριστικέ̋ αρχέ̋, τη̋  
  

 

διασφάλιση̋ του καλύτερου δυνατού συντονισµού 

µεταξύ των υφιστάµενων επιπέδων ελέγχου, τη̋ 

ανάπτυξη̋ περαιτέρω των δυνατοτήτων των 

µέσων χρηµατοοικονοµική̋ τεχνική̋, τη̋ 

συνεκτικότητα̋ των κανόνων που διέπουν τα 

διάφορα ταµεία σε κοινοτικό επίπεδο κ.α. 
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Η αλληλεξάρτηση και η συµπληρωµατικότητα 

των µέτρων που εγκρίνονται σε ευρωπἀκό και 

εθνικό επίπεδο για την εκπλήρωση των 

πολιτικών στόχων τη̋ Ευρωπἀκή̋ Ένωση̋, 

συµπεριλαµβανοµένη̋ τη̋ αύξηση̋ τη̋ 

οικονοµική̋ ανταγωνιστικότητα̋ σε παγκόσµιο 

επίπεδο αποτέλεσε αντικείµενο συζήτηση̋ στην 

Ολοµέλεια του Ευρωπἀκού Κοινοβουλίου τη̋ 13η̋ 

∆εκεµβρίου του 2010, στο πλαίσιο τη̋ έκθεση̋ 

του ευρωβουλευτή Petru Constantin Luhan µε τίτλο 

Επίτευξη πραγµατική̋ εδαφική̋, κοινωνική̋ και 

οικονοµική̋ συνοχή̋ εντό̋ τη̋ ΕΕ - ένα̋ εκ των 

ων ουκ άνευ όρο̋ για παγκόσµια 

ανταγωνιστικότητα. Η εν λόγω έκθεση έχει τη 

φιλοδοξία να παράσχει ένα πλαίσιο, ώστε να 

υπογραµµιστεί ο ρόλο̋ τη̋ πολιτική̋ συνοχή̋ 

στην ολοκλήρωση και η συµβολή τη̋ στην αύξηση 

τη̋ παγκόσµια̋ ανταγωνιστικότητα̋. Σε αυτό το 

πλαίσιο, λόγω των προκλήσεων τι̋ οποίε̋ 

αντιµετωπίζουν, είτε πρόκειται για τι̋ 

κλιµατικέ̋ µεταβολέ̋, τη γήρανση του 
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πληθυσµού, τι̋ κοινωνικέ̋ µετακινήσει̋ και την 

ενέργεια, ή των προκλήσεων που δηµιουργεί η 

οικονοµική και χρηµατοπιστωτική κρίση, ο 

αντίκτυπο̋ τη̋ οποία̋ γίνεται αισθητό̋ σε 

τοπικό επίπεδο και εξαιτία̋ τη̋ αντιστοιχία̋ 

του προγραµµατισµού τη̋ διαδικασία̋ τη̋ 

περιφερειακή̋ ανάπτυξη̋ µε τι̋ ανάγκε̋ και το 

δυναµικό µια̋ περιοχή̋, οι Περιφέρειε̋ 

αποκτούν βαρύνοντα ρόλο σε ευρωπἀκό και 

παγκόσµιο επίπεδο.  

 

Η πολιτική συνοχή̋, ω̋ η κύρια πολιτική τη̋ 

Ευρωπἀκή̋ Ένωση̋ που µπορεί να δώσει τη 

δυνατότητα στι̋ Περιφέρειε̋ να 

αντιµετωπίσουν αυτέ̋ τι̋ προκλήσει̋ και να 

συµβάλει στην αύξηση τη̋ παγκόσµια̋ 

οικονοµική̋ ανταγωνιστικότητα̋ τη̋ ΕΕ, δύναται 

να διασφαλίζει κοινά πρότυπα διαβίωση̋ για 

του̋ ευρωπαίου̋ πολίτε̋ και να στηρίξει την 

ανάπτυξη µε την αξιοποίηση των τοπικών και 

των περιφερειακών ιδιαιτεροτήτων, ούτω̋ ώστε 

να δηµιουργηθεί προστιθέµενη αξία και 

οικονοµική επίδοση.  

Ωστόσο, τονίζει η έκθεση, ο διαφορετικό̋ 

βαθµό̋ αποκέντρωση̋ και το πολυεπίπεδο 

σύστηµα διακυβέρνηση̋ έχουν ω̋ συνέπεια 

καταστάσει̋ που είναι περισσότερο εµφανεί̋ σε 

τοπικό και περιφερειακό επίπεδο, ενώ η 

διασφάλιση τη̋ συµπληρωµατικότητα̋ των 

παρεµβάσεων που χρηµατοδοτούνται από 

δηµόσια κονδύλια - ευρωπἀκά ή εθνικά - και η 

αποφυγή οικονοµικών αλληλεπικαλύψεων 

 
 

αποτελούν πραγµατικέ̋ προκλήσει̋ που πρέπει 

να αντιµετωπιστούν σε τοπικό επίπεδο. 

Κατά συνέπεια, προκύπτει η ανάγκη συντονισµού 

µεταξύ οριζόντιου και κάθετου επιπέδου 

διακυβέρνηση̋ αλλά και µεταξύ τοµέων 

δραστηριότητα̋ και ειδών παρεµβάσεων, η 

στήριξη των προσπαθειών που καταβάλλουν οι 

τοπικέ̋ και περιφερειακέ̋ αρχέ̋ για ανάπτυξη 

τη̋ διοικητική̋ ικανότητα̋ δεδοµένη̋ τη̋ 

ανάγκη̋ εµπειρογνωµοσύνη̋ και ποιότητα̋ στο 

σχεδιασµό, καθώ̋ και η ανάπτυξη του 

απαραίτητου πλαισίου έτσι ώστε οι συµπράξει̋ 

δηµοσίου και ιδιωτικού τοµέα να αποτελούν 

βιώσιµη και ρεαλιστική επιλογή για τι̋ 

περιφέρειε̋. Η χρήση των ευρωπἀκών και 

εθνικών χρηµατοδοτικών πόρων που διατίθενται 

για σχέδια δραστηριοτήτων έρευνα̋, ανάπτυξη̋ 

και καινοτοµία̋ δεν είναι οµοιόµορφη, εξ ου η 

ανάγκη να αυξηθεί η διοικητική ικανότητα σε 

περιφερειακό επίπεδο, έτσι ώστε να 

εντοπίζονται νέε̋ λύσει̋ στα υπάρχοντα 

προβλήµατα. Είναι σηµαντικό, σύµφωνα µε την 

έκθεση, να εξεταστούν όλε̋ αυτέ̋ οι πτυχέ̋, 

ούτω̋ ώστε κατά την προσεχή περίοδο 

προγραµµατισµού, στο γενικό πλαίσιο που 

παρέχουν οι στόχοι ΕΕ 2020, οι περιφέρειε̋ να 

µπορούν να έχουν τη δική του̋ συµβολή στην 

αειφόρο ανάπτυξη και να διασφαλίσουν ότι 

πληρείται το κοινό πρότυπο ζωή̋ για του̋ 

πολίτε̋. 
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Πρωτοβουλίε̋ των ΟΤΑ για την Πρωτοβουλίε̋ των ΟΤΑ για την Πρωτοβουλίε̋ των ΟΤΑ για την Πρωτοβουλίε̋ των ΟΤΑ για την 

Ενεργειακή ΑπόδοσηΕνεργειακή ΑπόδοσηΕνεργειακή ΑπόδοσηΕνεργειακή Απόδοση    

    
Στο πλαίσιο τη̋ έκθεση̋ Αναθεώρηση του 

Σχεδίου ∆ράση̋ για την Ενεργειακή Απόδοση, η 

οποία συζητήθηκε στην Ολοµέλεια του 

Ευρωπἀκού Κοινοβουλίου τη̋ 14η̋ ∆εκεµβρίου 

του 2010, υπογραµµίστηκε ότι µεταξύ των 

µέτρων που προτείνονται για την αναθεώρηση 

τη̋ ενωσιακή̋ πολιτική̋ για την ενεργειακή 

απόδοση  (σχέδιο δράση̋ του 2006) θα πρέπει 

να υιοθετηθεί µια πολυεπίπεδη, αποκεντρωµένη 

προσέγγιση. Καθώ̋ η ενεργειακή απόδοση 

µπορεί να διαδραµατίσει αποφασιστικό ρόλο 

στην ανάπτυξη αστικών και αγροτικών ζωνών, 

αναδεικνύεται η ανάγκη να αυξηθεί η 

υποστήριξη σε πρωτοβουλίε̋ που εστιάζονται 

στο τοπικό και το περιφερειακό επίπεδο και 

αποβλέπουν στην ενίσχυση τη̋ ενεργειακή̋ 

απόδοση̋ και τη µείωση των εκποµπών αερίων 

του θερµοκηπίου, όπω̋ είναι το Σύµφωνο των 

∆ηµάρχων και η πρωτοβουλία για τι̋ Έξυπνε̋ 

Πόλει̋, τονίζεται το υπάρχον δυναµικό για την 

προώθηση και εφαρµογή βέλτιστων πρακτικών 

σε ό,τι αφορά την ενεργειακή απόδοση σε 

επίπεδο δηµοτικών και περιφερειακών  

 

 

υπηρεσιών, ενώ επισηµαίνεται ότι η 

ευθυγράµµιση τη̋ πολιτική̋ για τη συνοχή µε 

την στρατηγική «Ευρώπη 2020» µπορεί να 

συµβάλει στην ευφυή και βιώσιµη ανάπτυξη των 

κρατών µελών και των περιφερειών. 
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Η Ευρωπἀκή Επιτροπή υιοθέτησε πρόσφατα 

χρηµατοδοτικό πρόγραµµα δράση̋ ύψου̋ 20 

εκατ. ευρώ µε σκοπό να ενισχύσει τι̋ τοπικέ̋ και 

περιφερειακέ̋ τη̋ Περιφέρεια̋ τη̋ Βαλτική̋ 

Θάλασσα̋ στον τοµέα τη̋ περιβαλλοντική̋  

 

 
 

προστασία̋ και ενεργειακή̋ αποδοτικότητα̋. Η 

χρηµατοδότηση θα επικεντρωθεί κυρίω̋ σε 

περιβαλλοντικά σχέδια µε διασυνοριακή απήχηση 

στο ρωσικό και λευκορωσικό τµήµα τη̋ εν λόγω 

Περιφέρεια̋. Εκτό̋ των γειτονικών ΟΤΑ, 

δικαίωµα υποβολή̋ πρόταση̋ σχεδίου προ̋ 

επιδότηση έχουν και οι τοπικέ̋ και περιφερειακέ̋ 

των κρατών-µελών τη̋ ΕΕ, ενθαρρύνοντα̋, έτσι, 

την ανάπτυξη και τη µεταφορά καινοτόµων 

πρακτικών στο πεδίο του περιβάλλοντο̋. 

 

Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:    

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?refehttp://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?refehttp://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?refehttp://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?refe

rence=IP/10/1613&format=rence=IP/10/1613&format=rence=IP/10/1613&format=rence=IP/10/1613&format=HTML&aged=0&languagHTML&aged=0&languagHTML&aged=0&languagHTML&aged=0&languag

e=EN&guiLanguage=ene=EN&guiLanguage=ene=EN&guiLanguage=ene=EN&guiLanguage=en    
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Μελέτη για την καταστατική θέση των Μελέτη για την καταστατική θέση των Μελέτη για την καταστατική θέση των Μελέτη για την καταστατική θέση των 

αιρετών των ευρωπἀκών ΟΤΑαιρετών των ευρωπἀκών ΟΤΑαιρετών των ευρωπἀκών ΟΤΑαιρετών των ευρωπἀκών ΟΤΑ    

    
Το Συµβούλιο των Ευρωπἀκών ∆ήµων και 

Περιφερειών (CEMR) δηµοσίευσε πρόσφατα 

µελέτη για την καταστατική θέση των αιρετών 

τη̋ τοπική̋ αυτοδιοίκηση̋ σε πανευρωπἀκό 

επίπεδο. Τα αποτελέσµατα τη̋ µελέτη̋ 

καταδεικνύουν µια µεγάλη πολυµορφία τόσο τη̋ 

καταστατική̋ θέση̋ των αιρετών όσο και των 

µορφών τη̋ τοπική̋ διακυβέρνηση̋.  

 

 
 
 

Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:    

http://admin5.geniebuilder.com/udata/ccre/docs/http://admin5.geniebuilder.com/udata/ccre/docs/http://admin5.geniebuilder.com/udata/ccre/docs/http://admin5.geniebuilder.com/udata/ccre/docs/

status_of_local_elstatus_of_local_elstatus_of_local_elstatus_of_local_elected_rep_en.pdfected_rep_en.pdfected_rep_en.pdfected_rep_en.pdf    

 

Η διαχείριση τη̋ ανταγωνιστική̋ Η διαχείριση τη̋ ανταγωνιστική̋ Η διαχείριση τη̋ ανταγωνιστική̋ Η διαχείριση τη̋ ανταγωνιστική̋ 

ταυτότητα̋ των ευρωπἀκών πόλεων ταυτότητα̋ των ευρωπἀκών πόλεων ταυτότητα̋ των ευρωπἀκών πόλεων ταυτότητα̋ των ευρωπἀκών πόλεων     

    
Σε µια εποχή που οι ευρωπἀκέ̋ πόλει̋ 

υφίστανται τι̋ συνέπειε̋ τη̋ δηµοσιονοµική̋ 

κρίση̋, η µελέτη και ο ανασχεδιασµό̋ τη̋ 

ταυτότητα̋ των πόλεων αποτελεί παράγοντα για 

την οικονοµική ανάπτυξή του̋. Σε αυτό το 

πλαίσιο, µε τίτλο ‘Ένα Κοινό Όραµα για µια 

ανταγωνιστική ταυτότητα των πόλεων στην  

Ευρώπη’, το δίκτυο των µεγαλύτερων πόλεων τη̋ 

Ευρώπη̋ Eurocities δηµοσίευσε πρόσφατα τα 

συµπεράσµατα των συζητήσεων που έχουν 

πραγµατοποιηθεί στο πλαίσιο τη̋ οµάδα̋ 

εργασία̋ ‘∆ιαχείριση τη̋ ανταγωνιστική̋ 

ταυτότητα̋ και ελκυστικότητα πόλεων’.  

 

Στι̋ επιµέρου̋ ενότητε̋ του εν λόγω κειµένου 

αναλύονται οι λόγοι για την εκπόνηση µια̋ 

στρατηγική̋ για τη διαµόρφωση µια̋ 

ανταγωνιστική̋ ταυτότητα̋ για τι̋ πόλει̋, το 

είδο̋ τη̋ ταυτότητα̋ και τη̋ στρατηγική̋, ο 

τρόπο̋ συµµετοχή̋ στη διαδικασία αυτή και 

άλλων εταίρων, η προώθηση και η διαχείριση τη̋ 

ταυτότητα̋.  

Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:    

https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=explorerhttps://docs.google.com/viewer?a=v&pid=explorerhttps://docs.google.com/viewer?a=v&pid=explorerhttps://docs.google.com/viewer?a=v&pid=explorer

&chrome=true&srcid=0B8t&chrome=true&srcid=0B8t&chrome=true&srcid=0B8t&chrome=true&srcid=0B8tIWdl943iMNmY3NzA0YmIWdl943iMNmY3NzA0YmIWdl943iMNmY3NzA0YmIWdl943iMNmY3NzA0Ym

EtZTNkNi00YzdiLWIyZmItNTllYTI1OGI1YmRk&hl=enEtZTNkNi00YzdiLWIyZmItNTllYTI1OGI1YmRk&hl=enEtZTNkNi00YzdiLWIyZmItNTllYTI1OGI1YmRk&hl=enEtZTNkNi00YzdiLWIyZmItNTllYTI1OGI1YmRk&hl=en    
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∆ιεθνή Θέµατα∆ιεθνή Θέµατα∆ιεθνή Θέµατα∆ιεθνή Θέµατα    
    

Ποιότητα ζωή̋ στα παγκόσµια αστικά Ποιότητα ζωή̋ στα παγκόσµια αστικά Ποιότητα ζωή̋ στα παγκόσµια αστικά Ποιότητα ζωή̋ στα παγκόσµια αστικά 

κέντρακέντρακέντρακέντρα    

    
Σύµφωνα µε µελέτη του Προγράµµατο̋ 

Ανθρωπίνων Οικισµών των Ηνωµένων Εθνών 

(Un-Habitat), οι κάτοικοι των παγκόσµιων 

αστικών κέντρων εµφανίζονται ευχαριστηµένοι 

µε την ποιότητα ζωή̋ στι̋ πόλει̋ του̋ λόγω 

τη̋ αρχιτεκτονική̋ του̋, τη̋ αυστηρή̋ 

εφαρµογή̋ των αποφάσεων των τοπικών 

αρχών, τη̋ γεωγραφική̋ τοποθεσία̋ και του 

ήπιου κλίµατο̋, καίτοι µερικέ̋ όψει̋ τη̋ 

αστική̋ διακυβέρνηση̋, όπω̋ το περιβάλλον, η     
 

 

παραβατικότητα, το στεγαστικό ζήτηµα και οι 

υδάτινοι πόροι εµφανίζονται να αποτελούν τα 

µεγαλύτερα «αγκάθια» για τι̋ τοπικέ̋ αρχέ̋ 

σήµερα. 

 

Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:    

http://www.unhabitat.org/content.asp?cid=9142&chttp://www.unhabitat.org/content.asp?cid=9142&chttp://www.unhabitat.org/content.asp?cid=9142&chttp://www.unhabitat.org/content.asp?cid=9142&c

atid=5&typeid=6&subMenuId=0&AllContatid=5&typeid=6&subMenuId=0&AllContatid=5&typeid=6&subMenuId=0&AllContatid=5&typeid=6&subMenuId=0&AllContent=1ent=1ent=1ent=1    

    

Πόλει̋ και Μητροπολιτικέ̋ Περιφέρειε̋ Πόλει̋ και Μητροπολιτικέ̋ Περιφέρειε̋ Πόλει̋ και Μητροπολιτικέ̋ Περιφέρειε̋ Πόλει̋ και Μητροπολιτικέ̋ Περιφέρειε̋ 

για την κλιµατική αλλαγήγια την κλιµατική αλλαγήγια την κλιµατική αλλαγήγια την κλιµατική αλλαγή    

    
Οι πόλει̋ και οι µητροπολιτικέ̋ περιφερειακέ̋ 

αρχέ̋ θα πρέπει να αναλάβουν σηµαίνοντα ρόλο 

στο σχεδιασµό πολιτικών για την αντιµετώπιση  

 
 

τη̋ κλιµατική̋ αλλαγή̋, σύµφωνα µε έκθεση του 

ΟΟΣΑ. «Οι πόλει̋ αποτελούν το κέντρο του 

προβλήµατο̋ και µε δεδοµένο το ρόλο του̋ ω̋ 

κύριοι καταναλωτέ̋ ενέργεια̋, συνιστούν το 

αναγκαίο µέρο̋ τη̋ πολιτική̋ αντιµετώπιση̋ τη̋ 

κλιµατική̋ αλλαγή̋», σύµφωνα µε του̋ 

συντάκτε̋ τη̋ έκθεση̋. Μέχρι το 2070, 150 εκατ. 

κάτοικοι των αστικών κέντρων θα παράγουν το 

9% του ΑΕΠ και θα είναι οι πλέον ευάλωτοι στην 

κλιµατική αλλαγή.  Μάλιστα, υπογραµµίζεται η 

αναγκαιότητα επανασχεδιασµού των πόλεων και 

εκπόνηση̋ πολιτικών για τη µείωση τη̋ χρήση̋ 

ενέργεια̋ και τη̋ εκποµπή̋ αερίων του 

θερµοκηπίου.  Η εν λόγω έκθεση του ΟΟΣΑ 

αποτυπώνει ορθέ̋ πρακτικέ̋ στου̋ τοµεί̋ τη̋ 

ενέργεια̋, τη̋ στέγαση̋, του αστικού 

σχεδιασµού, των δηµόσιων µεταφορών και άλλων 

πεδίων πολιτική̋, τα οποία προσαρµόζουν τι̋ 

πόλει̋ στι̋ αναµενόµενε̋ περιβαλλοντικέ̋ 

επιπτώσει̋. 

 

Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:    

http://www.oecd.org/document/34/0,3746,en_215http://www.oecd.org/document/34/0,3746,en_215http://www.oecd.org/document/34/0,3746,en_215http://www.oecd.org/document/34/0,3746,en_215

71361_44315115_46573474_1_1_1_1,00.html71361_44315115_46573474_1_1_1_1,00.html71361_44315115_46573474_1_1_1_1,00.html71361_44315115_46573474_1_1_1_1,00.html    
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Πόλει̋ και ΒιοποΠόλει̋ και ΒιοποΠόλει̋ και ΒιοποΠόλει̋ και Βιοποικιλότητα ικιλότητα ικιλότητα ικιλότητα     

    
Με αφορµή το ∆ιεθνέ̋ Έτο̋ για την 

Ποικιλοµορφία, το διεθνέ̋ δίκτυο των Τοπικών 

Αρχών για τη Βιωσιµότητα, µε αριθµό µελών που 

ξεπερνά τι̋ 1.050 πόλει̋, δηµοσίευσε ένα 

χρήσιµο εγχειρίδιο µε έντεκα περιπτώσει̋ 

ορθών πρακτικών πολιτικών διαχείριση̋ τη̋ 

βιοποικιλότητα̋ σε τοπικό επίπεδο.  

 

 
 

Οι εν λόγω πρακτικέ̋ παρουσιάστηκαν στη 10η 

Σύνοδο των µερών τη̋ Σύµβαση̋ των Ηνωµένων 

Εθνών για τη Βιολογική Ποικιλοµορφία, καθώ̋ 

και στη Σύνοδο τη̋ Βιοποικιλότητα̋ Πόλεων που 

πραγµατοποιήθηκε στην πόλη Nαγκόγια τη̋ 

Ιαπωνία̋.  

    

Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:    

http://www.iclei.org/fileadmin/user_upload/docuhttp://www.iclei.org/fileadmin/user_upload/docuhttp://www.iclei.org/fileadmin/user_upload/docuhttp://www.iclei.org/fileadmin/user_upload/docu

ments/Canada/Biodiversity/Cities_and_Biodiversityments/Canada/Biodiversity/Cities_and_Biodiversityments/Canada/Biodiversity/Cities_and_Biodiversityments/Canada/Biodiversity/Cities_and_Biodiversity

_Case_Study_Series_english.pdf_Case_Study_Series_english.pdf_Case_Study_Series_english.pdf_Case_Study_Series_english.pdf    

 

∆ηµιουργία «Πράσινων» Πόλεων στην ∆ηµιουργία «Πράσινων» Πόλεων στην ∆ηµιουργία «Πράσινων» Πόλεων στην ∆ηµιουργία «Πράσινων» Πόλεων στην 

ΙνδίαΙνδίαΙνδίαΙνδία    
 

Η Ινδία, σε συνεργασία µε την Ιαπωνία, σχεδιάζει 

τη δηµιουργία 24 «πράσινων» πόλεων στο 

διάδροµο ανάµεσα στι̋ µεγάλε̋ αστικέ̋ 

περιφέρειε̋ του ∆ελχί και τη̋ Βοµβάη̋.  
 

 
Η συνολική δαπάνη του σχεδίου εκτιµάται σε 90 

δισεκατοµµύρια δολάρια. Αναµένεται ότι µε το 

σχέδιο αυτό θα αναβαθµιστούν εννέα µεγάλε̋ 

βιοµηχανικέ̋ ζώνε̋, τρία λιµάνια και θα 

κατασκευαστούν έξι λωρίδε̋ υπερταχεία̋ 

κυκλοφορία̋.  
 
Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:    

httphttphttphttp://://://://inhabitatinhabitatinhabitatinhabitat....comcomcomcom////indiaindiaindiaindia----totototo----buildbuildbuildbuild----24242424----greengreengreengreen----

citiescitiescitiescities----inininin----delhidelhidelhidelhi----mumbaimumbaimumbaimumbai----industrialindustrialindustrialindustrial----corridorcorridorcorridorcorridor////    

    

Σχέδιο ανάπλαση̋ του ΡίοΣχέδιο ανάπλαση̋ του ΡίοΣχέδιο ανάπλαση̋ του ΡίοΣχέδιο ανάπλαση̋ του Ρίο    
 
Οι αρχέ̋ του Ρίο ντε Τζανέιρο προωθούν 

µεγαλόπνοο σχέδιο ανάπλαση̋ σε µεγάλη 

κλίµακα των φτωχογειτονιών τη̋ πρωτεύουσα̋ 

τη̋ Βραζιλία̋, ενόψει τη̋ διοργάνωση̋ του 

Παγκόσµιου Κυπέλλου ποδοσφαίρου του 2014 και 

των Ολυµπιακών Αγώνων του 2016. Το σχέδιο µε 

τίτλο ‘Morar Carioca’ περιλαµβάνει περίπου 40 
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αρχιτεκτονικέ̋ µελέτε̋ για 582 φτωχογειτονιέ̋, 

ο πληθυσµό̋ των οποίων ανέρχεται σε 1.2 

εκατοµµύρια κατοίκου̋. Ο στόχο̋ του σχεδίου 

είναι διττό̋: αφενό̋ η δηµιουργία ενό̋ κλίµατο̋ 

ασφάλεια̋ σε περιοχέ̋ στι̋ οποίε̋ οι 

συγκρούσει̋ ανάµεσα σε αστυνοµικέ̋ δυνάµει̋ 

και συµµορίε̋ διακινητών ναρκωτικών ουσιών 

αποτελούν καθηµερινότητα, και αφετέρου, η 

ανάπλαση των φτωχογειτονιών στα πρότυπα 

ανάλογων παρεµβάσεων που έχουν γίνει στο 

Λονδίνο και στο Τολέδο. 

    

Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:    

http://concursomorarcarioca.com.br/website/http://concursomorarcarioca.com.br/website/http://concursomorarcarioca.com.br/website/http://concursomorarcarioca.com.br/website/    
 

Οι οικονοµικά πιο δυναµικέ̋ πόλει̋ σε Οι οικονοµικά πιο δυναµικέ̋ πόλει̋ σε Οι οικονοµικά πιο δυναµικέ̋ πόλει̋ σε Οι οικονοµικά πιο δυναµικέ̋ πόλει̋ σε 

παγκόσµιο επίπεδοπαγκόσµιο επίπεδοπαγκόσµιο επίπεδοπαγκόσµιο επίπεδο    

    
Στο πλαίσιο του µητροπολιτικού προγράµµατο̋ 

πολιτική̋, το αµερικανικό ίδρυµα Brookings 

δηµοσίευσε κατάλογο των πλέον γοργά 

αναπτυσσόµενων πόλεων σε παγκόσµιο 

επίπεδο, οι οποίε̋, εν προκειµένω, 

συγκεντρώνονται σε τρει̋ γεωγραφικέ̋ 

περιοχέ̋: Κίνα-Ινδία, νησιωτικό σύµπλεγµα 

νοτιοανατολική̋ Ασία̋ και Λατινική Αµερική. Με 

βάση την Ακαθάριστη Προστιθέµενη Αξία (ΑΠΑ) 

και την Απασχόληση, µόνον τρει̋ πόλει̋ από 

τον ανεπτυγµένο κόσµο βρίσκονται στη λίστα 

των 30 οικονοµικά δυναµικών πόλεων 

παγκοσµίω̋: το Ώστιν, το Μόντρεαλ και η 

Μελβούρνη. Σε αυτόν τον κατάλογο, επικεφαλή̋ 

του οποίου είναι η Κωνσταντινούπολη, λόγω 

των ιδιαίτερα υψηλών αποδόσεων που πέτυχε 

στον τοµέα τη̋ απασχόληση̋ τα τελευταία δύο 

χρόνια, δεν περιλαµβάνεται καµία ευρωπἀκή 

πόλη. Αντίθετα, οι πρωτεύουσε̋ των χωρών τη̋  
 

Λατινική̋ Αµερική̋ έδειξαν ιδιαίτερη 

ανθεκτικότητα όταν ξέσπασε η οικονοµική κρίση, 

µε αποτέλεσµα να προσελκύουν επενδύσει̋ και 

να παράγουν σηµαντικά έσοδα έκτοτε. Επίση̋, 

πόλει̋ µε λιµάνια κυριαρχούν στον εµπορικό 

τοµέα, λόγω τη̋ δυνατότητά̋ του̋ να 

προσφέρουν πρὀόντα στι̋ υγιεί̋ οικονοµίε̋ του 

πλανήτη. ∆εν είναι τυχαίο άλλωστε ότι η Κίνα, η 

Ινδία και η Βραζιλία – τρία µέλη τη̋  

 

 
 

οµάδα̋ των ταχύτερα αναπτυσσόµενων χωρών 

(BRIC) – εκπροσωπούνται από 13 πόλει̋ στον εν 

λόγω κατάλογο. 
 
Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:    

httphttphttphttp://://://://wwwwwwwwwwww....brookingsbrookingsbrookingsbrookings....eduedueduedu/~//~//~//~/mediamediamediamedia////FilesFilesFilesFiles////rcrcrcrc////reportreportreportreport

ssss/2010/1130_/2010/1130_/2010/1130_/2010/1130_globalglobalglobalglobal____metrometrometrometro____monitormonitormonitormonitor/1130_/1130_/1130_/1130_globalglobalglobalglobal____

metrometrometrometro____monitormonitormonitormonitor....pdfpdfpdfpdf    

    

Περιοδικό για τη Βιώσιµη Αστική Περιοδικό για τη Βιώσιµη Αστική Περιοδικό για τη Βιώσιµη Αστική Περιοδικό για τη Βιώσιµη Αστική 

ΑνάπτυξηΑνάπτυξηΑνάπτυξηΑνάπτυξη    
 
Κατά τη διάρκεια του 3ου παγκόσµιου συνεδρίου 

του δικτύου των Ηνωµένων Πόλεων και Τοπικών 

Αυτοδιοικήσεων (UCLG), που πραγµατοποιήθηκε 

στην πόλη του Μεξικό (16-20 Νοεµβρίου 2010), 

παρουσιάστηκε το επίσηµο περιοδικό του δικτύου 
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σηµάδια προόδου, χωρί̋ να υπάρχει ο 

ανταγωνισµό̋ των ισχυρών συντηρητικών 

δυνάµεων µέσα στην ίδια τη χώρα.     Το όραµα του 

βασιλικού οίκου είναι µια οικονοµία λιγότερο 

εξαρτηµένη από το πετρέλαιο που θα κινείται από 

µία νέα τάξη γιατρών, µηχανικών και 

επιχειρηµατιών, οι οποίοι θα µπορούν να 

αντεπεξέλθουν στι̋ απαιτήσει̋ µια̋ παγκόσµια̋ 

αγορά̋.    

    

Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:    

http://www.kingabdullahcity.com/en/AboutKAEC/Preshttp://www.kingabdullahcity.com/en/AboutKAEC/Preshttp://www.kingabdullahcity.com/en/AboutKAEC/Preshttp://www.kingabdullahcity.com/en/AboutKAEC/Pres

sRoom.htmlsRoom.htmlsRoom.htmlsRoom.html    

Το Μέλλον των Πόλεων: Νέε̋ Τεχνολογίε̋ Το Μέλλον των Πόλεων: Νέε̋ Τεχνολογίε̋ Το Μέλλον των Πόλεων: Νέε̋ Τεχνολογίε̋ Το Μέλλον των Πόλεων: Νέε̋ Τεχνολογίε̋ 

και Κοινωνική Έντακαι Κοινωνική Έντακαι Κοινωνική Έντακαι Κοινωνική Ένταξηξηξηξη    
 
Ο µη κερδοσκοπικό̋ ερευνητικό̋ οργανισµό̋, 

Institute for the Future, µε έδρα την Καλιφόρνια, 

δηµοσίευσε µελέτη στην οποία αποτυπώνονται για 

την επόµενη δεκαετία τάσει̋ και καινοτοµίε̋ για τα 

αστικά κέντρα στου̋ τοµεί̋ τη̋ φτώχεια̋ και τη̋ 

κοινωνική̋ ένταξη̋. Με τη χρήση των νέων 

 
τεχνολογιών, αιρετοί και στελέχη τη̋ αυτοδιοίκηση̋ 

δύνανται να βελτιώσουν την ποιότητα ζωή̋ των 

πόλεων, αντιµετωπίζοντα̋ αποτελεσµατικά το 

ζήτηµα τη̋ στέγαση̋, τη̋ υγειονοµική̋ φροντίδα̋, 

τη̋ εκπαίδευση̋ και των φυλετικών και εθνοτικών 

ανισοτήτων. 

 

Πληροφορίε̋Πληροφορίε̋Πληροφορίε̋Πληροφορίε̋::::    

http://www.iftf.org/inclusionhttp://www.iftf.org/inclusionhttp://www.iftf.org/inclusionhttp://www.iftf.org/inclusion    

    

    
 
    

 

µε τίτλο «Ηνωµένε̋ Πόλει̋». Το εν λόγω  έντυπο 

φιλοξενεί πληροφορίε̋ και σχόλια για θέµατα 

που αφορούν το ζήτηµα τη̋ βιώσιµη̋ ανάπτυξη̋ 

των πόλεων, τι̋ προκλήσει̋ τη̋ σύγχρονη̋ 

αστικοποίηση̋, τη διακήρυξη του UCLG για την 

«Πόλη του 2030», την ανάγκη τη̋ ανταλλαγή̋ και 

τη̋ διάδοση̋ ορθών πρακτικών σε πεδία και 

πολιτικέ̋ τοπικού ενδιαφέροντο̋ κ.α. 
 
ΠληροφορΠληροφορΠληροφορΠληροφορίε̋:ίε̋:ίε̋:ίε̋:    

httphttphttphttp://://://://wwwwwwwwwwww....pfdheritagepfdheritagepfdheritagepfdheritage....comcomcomcom////ucucucuc1/1/1/1/indexindexindexindex....htmlhtmlhtmlhtml    
 

Οι Νέε̋ Πόλει̋ τη̋ Σαουδική̋ Αραβία̋Οι Νέε̋ Πόλει̋ τη̋ Σαουδική̋ Αραβία̋Οι Νέε̋ Πόλει̋ τη̋ Σαουδική̋ Αραβία̋Οι Νέε̋ Πόλει̋ τη̋ Σαουδική̋ Αραβία̋    

    
Με περισσότερα από 13 εκατοµµύρια νέου̋ 

Σαουδάραβε̋ ηλικία̋ κάτω των 20 ετών και 

βούληση να απαγκιστρωθεί οικονοµικά η χώρα 

από την πετρελἀκή εξάρτηση, η κυβέρνηση τη̋ 

Σαουδική̋ Αραβία̋ σχεδιάζει τέσσερι̋ νέε̋  

πόλει̋-νησιά, στα πρότυπα τη̋ Οικονοµική̋ 

Πόλη̋ του Βασιλιά Abdullah» (King Abdullah 

Economic City), από τα οποία θα ξεπροβάλλουν 
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∆ιαβουλεύσει̋ ∆ιαβουλεύσει̋ ∆ιαβουλεύσει̋ ∆ιαβουλεύσει̋     
Ευρωπἀκή ΕπιτροπήΕυρωπἀκή ΕπιτροπήΕυρωπἀκή ΕπιτροπήΕυρωπἀκή Επιτροπή    
 

 
 

KKKKατάρτιση του προγράµµατο̋ που θα ατάρτιση του προγράµµατο̋ που θα ατάρτιση του προγράµµατο̋ που θα ατάρτιση του προγράµµατο̋ που θα 

διαδεχθεί το 7διαδεχθεί το 7διαδεχθεί το 7διαδεχθεί το 7οοοο Πρόγραµµα Πρόγραµµα Πρόγραµµα Πρόγραµµα----Πλαίσιο γΠλαίσιο γΠλαίσιο γΠλαίσιο για ια ια ια 

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

ΚαινοτοµίαΚαινοτοµίαΚαινοτοµίαΚαινοτοµία    
 

Ενόψει τη̋ υλοποίηση̋ τη̋ νέα̋ στρατηγική̋ 

τη̋ ΕΕ 2020 για µια ευφυή, βιώσιµη και χωρί̋ 

αποκλεισµού̋ οικονοµία, βασικέ̋ προκλήσει̋ 

για το νέο πρόγραµµα που θα διαδεχθεί το 7ο 

Π.Π. είναι η αναζήτηση του καλύτερου δυνατού 

τρόπου ενίσχυση̋ των µικροµεσαίων 

επιχειρήσεων, των τοµέων µε αναπτυξιακό 

δυναµικό, όπω̋ η οικο-καινοτοµία και οι 

πράσινε̋ προµήθειε̋, τη̋ αξιοποίηση̋ του 

ψηφιακού περιεχοµένου σε ολόκληρη την 

Ευρώπη, καθώ̋ και τη̋ προώθηση̋ τη̋ χρήση̋ 

των ανανεώσιµων πηγών ενέργεια̋ και τη̋ 

ενεργειακή̋ αποδοτικότητα̋.  

 

Προθεσµία: 4 Φεβρουαρίου 2011Προθεσµία: 4 Φεβρουαρίου 2011Προθεσµία: 4 Φεβρουαρίου 2011Προθεσµία: 4 Φεβρουαρίου 2011    

    

Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:    

http://ec.europa.eu/cip/public_consultation/indexhttp://ec.europa.eu/cip/public_consultation/indexhttp://ec.europa.eu/cip/public_consultation/indexhttp://ec.europa.eu/cip/public_consultation/index

_en.htm_en.htm_en.htm_en.htm    
 

Προώθηση και επικύρωση τη̋ άτυπη̋ Προώθηση και επικύρωση τη̋ άτυπη̋ Προώθηση και επικύρωση τη̋ άτυπη̋ Προώθηση και επικύρωση τη̋ άτυπη̋ 

και ανεπίσηµη̋ µάθηση̋και ανεπίσηµη̋ µάθηση̋και ανεπίσηµη̋ µάθηση̋και ανεπίσηµη̋ µάθηση̋    

    
Η επικύρωση τη̋ αποκτώµενη̋ µάθηση̋ µέσα 

από το χώρο εργασία̋ και τι̋ καθηµερινέ̋ 
 

εµπειρίε̋ αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο τη̋ 

πολιτική̋ τη̋ ΕΕ για τη δια βίου µάθηση από το 

1995. Σηµαντικό̋ αριθµό̋ κρατών-µελών τη̋ ΕΕ 

έχουν προωθήσει νοµοθετικέ̋ πρωτοβουλίε̋ για 

την επικύρωση τη̋ άτυπη̋ µάθηση̋ αλλά πολλά 

πρέπει ακόµη να γίνουν σε ευρωπἀκό επίπεδο 

ώστε η επικύρωση να καταστεί καθηµερινή 

πραγµατικότητα για όλου̋ του̋ ενδιαφερόµενου̋ 

πολίτε̋. Σκοπό̋, εποµένω̋, τη̋ εν λόγω 

διαβούλευση̋ είναι η συλλογή των απόψεων 

όλων των εµπλεκοµένων αρχών και φορέων, 

αναφορικά µε την αναγκαιότητα ανάληψη̋ 

περισσότερων δράσεων για την αξιοποίηση τη̋ 

άτυπη̋ µάθηση̋, καθώ̋ και για το είδο̋ των 

πρωτοβουλιών και των πολιτικών 

προτεραιοτήτων για στοχευµένα µέτρα, σύµφωνα 

µε τι̋ ανάγκε̋ των πολιτών. 

 

Προθεσµία: 9 ΦεβρουΠροθεσµία: 9 ΦεβρουΠροθεσµία: 9 ΦεβρουΠροθεσµία: 9 Φεβρουαρίου 2011αρίου 2011αρίου 2011αρίου 2011    

    

Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:    

http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/consult/http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/consult/http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/consult/http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/consult/

learning_en.htmllearning_en.htmllearning_en.htmllearning_en.html    

    

    

Μελλοντικό χρηµατοδοτικό µέσο τη̋ ΕΕΜελλοντικό χρηµατοδοτικό µέσο τη̋ ΕΕΜελλοντικό χρηµατοδοτικό µέσο τη̋ ΕΕΜελλοντικό χρηµατοδοτικό µέσο τη̋ ΕΕ        

για το περιβάλλον (LIFE)για το περιβάλλον (LIFE)για το περιβάλλον (LIFE)για το περιβάλλον (LIFE)    

    
Για τη διαµόρφωση τη̋ τελική̋ πρόταση̋ τη̋ 

Ευρωπἀκή̋ Επιτροπή̋ για το νέο χρηµατοδοτικό 

εργαλείο για το περιβάλλον, λαµβάνοντα̋ υπόψη 

τι̋ κοινωνικέ̋, οικονοµικέ̋ και περιβαλλοντικέ̋ 

παραµέτρου̋ του, σκοπό̋ τη̋ παρούσα̋ 

διαβούλευση̋ είναι η συλλογή των απόψεων 

όλων των ενδιαφεροµένων µερών σχετικά µε του̋ 

στόχου̋, τι̋ δράσει̋ και τα υποστηρικτικά µέτρα 

του νέου προγράµµατο̋ που θα διαδεχθεί το 

‘Life+, 2007-2013’. 

 

Προθεσµία: Προθεσµία: Προθεσµία: Προθεσµία: 15151515 Φεβρουαρίου 2011 Φεβρουαρίου 2011 Φεβρουαρίου 2011 Φεβρουαρίου 2011    

    

Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:    

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

htm#%5Fen.htmhtm#%5Fen.htmhtm#%5Fen.htmhtm#%5Fen.htm    
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Μελλοντική συγχρηµατοδότηση του Μελλοντική συγχρηµατοδότηση του Μελλοντική συγχρηµατοδότηση του Μελλοντική συγχρηµατοδότηση του 

Natura 2000 από την ΕΕNatura 2000 από την ΕΕNatura 2000 από την ΕΕNatura 2000 από την ΕΕ    
 

Το δίκτυο Natura 2000 αποτελεί ένα Ευρωπἀκό 

Οικολογικό ∆ίκτυο περιοχών, οι οποίε̋ 

φιλοξενούν φυσικού̋ τύπου̋ οικοτόπων και 

οικοτόπου̋ ειδών που είναι σηµαντικοί σε 

ευρωπἀκό επίπεδο και ω̋ εκ τούτου συνιστά 

τον ακρογωνιαίο λίθο τη̋ πολιτική̋ τη̋ ΕΕ για 

τη βιοποικιλότητα αλλά και βασικό µέσο για την 

επίτευξη των στόχων του 2020 και 2050 για την 

αναστροφή τη̋ απώλεια̋ τη̋ βιοποικιλότητα̋ 

και του οικοσυστήµατο̋. Ωστόσο, το κύριο µέρο̋ 

τη̋ χρηµατοδότηση̋ του δικτύου προέρχεται 

από τα κράτη-µέλη. Η ενσωµάτωση σχετική̋ 

πρόβλεψη̋ χρηµατοδότηση̋ του δικτύου µέσα 

από άλλα κοινοτικά προγράµµατα δεν απέφερε 

τα προσδοκώµενα αποτελέσµατα. Σε αυτό το 

πλαίσιο, η Ευρωπἀκή Επιτροπή προετοιµάζει 

µία Ανακοίνωση στην οποία θα αναδειχθούν 

τρόποι ενίσχυση̋ των χρηµατοδοτικών µέσων 

του δικτύου. Η σχετική διαβούλευση αποβλέπει 

στη συλλογή απόψεων σχετικά µε του̋ τρόπου̋ 

που κάτι τέτοιο µπορεί να γίνει εφικτό. 

 

Προθεσµία: Προθεσµία: Προθεσµία: Προθεσµία: 17171717 Φεβρουαρίου 2011 Φεβρουαρίου 2011 Φεβρουαρίου 2011 Φεβρουαρίου 2011    

    

Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:    

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

tura2000_en.htmtura2000_en.htmtura2000_en.htmtura2000_en.htm    

    

Η Εξωτερική ∆ιάσταση τη̋ ενεργειακή̋ Η Εξωτερική ∆ιάσταση τη̋ ενεργειακή̋ Η Εξωτερική ∆ιάσταση τη̋ ενεργειακή̋ Η Εξωτερική ∆ιάσταση τη̋ ενεργειακή̋ 

πολιτική̋ τη̋ Ευρωπαπολιτική̋ τη̋ Ευρωπαπολιτική̋ τη̋ Ευρωπαπολιτική̋ τη̋ Ευρωπἀκή̋ Ένωση̋̓κή̋ Ένωση̋̓κή̋ Ένωση̋̓κή̋ Ένωση̋    

    
Στόχοι τη̋ ενεργειακή̋ πολιτική̋ τη̋ ΕΕ είναι η 

διασφάλιση τη̋ λειτουργία̋ τη̋ ενεργειακή̋ 

αγορά̋, η ασφάλεια τη̋ ενεργειακή̋ 

προµήθεια̋ τη̋ ΕΕ, η προώθηση τη̋ ενεργειακή̋ 

αποδοτικότητα̋, η εξοικονόµηση ενέργεια̋, η 

ανάπτυξη νέων και ανανεώσιµων µορφών 

ενέργεια̋ καθώ̋ και η ενθάρρυνση τη̋ 

συνεργασία̋ µεταξύ των ενεργειακών δικτύων. 

Ωστόσο, κανένα̋ από του̋ ανωτέρω στόχου̋ 

δεν µπορεί να επιτευχθεί χωρί̋ την 

παρακολούθηση των σηµαντικών εξελίξεων στην 
 

ενεργειακή σκηνή πέρα από τα σύνορα τη̋ ΕΕ. Η 

πρόσφατη Ανακοίνωση µε τίτλο «Ενέργεια 2020-

Μια Στρατηγική για Ανταγωνιστική, Βιώσιµη και 

Ασφαλή Ενέργεια» αναγνωρίζει την ανάγκη 

ενδυνάµωση̋ τη̋ εξωτερική̋ διάσταση̋ τη̋ 

ενεργειακή̋ πολιτική̋ τη̋ ΕΕ ω̋ βασική̋ 

προτεραιότητα̋ για τα επόµενα χρόνια. Σε αυτό 

το πλαίσιο, όλοι οι ενδιαφερόµενοι φορεί̋ 

καλούνται να καταθέσουν τι̋ απόψει̋ του̋ για 

τι̋ πιθανέ̋ προτεραιότητε̋ και νέε̋ 

πρωτοβουλίε̋ στο πεδίο τη̋ εξωτερική̋ 

ενεργειακή̋ πολιτική̋. 

 

Προθεσµία: 21 Φεβρουαρίου 2011Προθεσµία: 21 Φεβρουαρίου 2011Προθεσµία: 21 Φεβρουαρίου 2011Προθεσµία: 21 Φεβρουαρίου 2011    

    

Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:Πληροφορίε̋:    

http://ec.europa.eu/ehttp://ec.europa.eu/ehttp://ec.europa.eu/ehttp://ec.europa.eu/energy/international/consultatinergy/international/consultatinergy/international/consultatinergy/international/consultati

ons/20110221_external_dimension_en.htmons/20110221_external_dimension_en.htmons/20110221_external_dimension_en.htmons/20110221_external_dimension_en.htm    

    

Πράξη για την Ενιαία ΑγοράΠράξη για την Ενιαία ΑγοράΠράξη για την Ενιαία ΑγοράΠράξη για την Ενιαία Αγορά    

    
Μετά τη χρηµατοπιστωτική κρίση, η Ευρώπη 

οφείλει να λάβει επειγόντω̋ µέτρα για να 

βελτιωθούν οι συνθήκε̋ διαβίωση̋ και να 

αυξηθούν οι θέσει̋ απασχόληση̋.  
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Σεµινάρια Κατάρτιση̋ Σεµινάρια Κατάρτιση̋ Σεµινάρια Κατάρτιση̋ Σεµινάρια Κατάρτιση̋     
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∆ηµόσια̋ ∆ιοίκηση̋ (∆ηµόσια̋ ∆ιοίκηση̋ (∆ηµόσια̋ ∆ιοίκηση̋ (∆ηµόσια̋ ∆ιοίκηση̋ (EIPAEIPAEIPAEIPA))))    
 

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

in English for Public Officialsin English for Public Officialsin English for Public Officialsin English for Public Officials 

Ηµεροµηνία: 14141414----15 15 15 15 ΦεβρουαρίουΦεβρουαρίουΦεβρουαρίουΦεβρουαρίου 2 2 2 2011011011011 

Τόπο̋: ΜάαστριχτΜάαστριχτΜάαστριχτΜάαστριχτ    

Πληροφορίε̋:  

httphttphttphttp://://://://seminarsseminarsseminarsseminars....eipaeipaeipaeipa....eueueueu////enenenen////activitiesactivitiesactivitiesactivities09/09/09/09/showshowshowshow/&/&/&/&tidtidtidtid=4321=4321=4321=4321    

 

StateStateStateState aid for Environmental Protectionaid for Environmental Protectionaid for Environmental Protectionaid for Environmental Protection    

Ηµεροµηνία: 17171717----18 18 18 18 ΦεβρουαρίουΦεβρουαρίουΦεβρουαρίουΦεβρουαρίου 201 201 201 2011111 

Τόπο̋: ΜάαστριχτΜάαστριχτΜάαστριχτΜάαστριχτ    

Πληροφορίε̋:  

http://seminars.eipa.eu/en/activities09/show/&tid=4343http://seminars.eipa.eu/en/activities09/show/&tid=4343http://seminars.eipa.eu/en/activities09/show/&tid=4343http://seminars.eipa.eu/en/activities09/show/&tid=4343    

 
Introductory and Practicioners Seminar: European Introductory and Practicioners Seminar: European Introductory and Practicioners Seminar: European Introductory and Practicioners Seminar: European 

Public Procurement Rules, Policy and Practice Public Procurement Rules, Policy and Practice Public Procurement Rules, Policy and Practice Public Procurement Rules, Policy and Practice  

Ηµεροµηνία: 23232323----25 Φεβρουαρίου 201125 Φεβρουαρίου 201125 Φεβρουαρίου 201125 Φεβρουαρίου 2011 

Τόπο̋: ΜάαστριχτΜάαστριχτΜάαστριχτΜάαστριχτ    

Πληροφορίε̋:  

http://seminars.eipa.eu/en/http://seminars.eipa.eu/en/http://seminars.eipa.eu/en/http://seminars.eipa.eu/en/activities09/show/&tid=4301activities09/show/&tid=4301activities09/show/&tid=4301activities09/show/&tid=4301    

 

Planning Workable Policies for Migrant Integration in Planning Workable Policies for Migrant Integration in Planning Workable Policies for Migrant Integration in Planning Workable Policies for Migrant Integration in 

the EU Member States the EU Member States the EU Member States the EU Member States  

Ηµεροµηνία: 24242424----25 Φεβρουαρίου 201125 Φεβρουαρίου 201125 Φεβρουαρίου 201125 Φεβρουαρίου 2011 

Τόπο̋: ΜάαστριχτΜάαστριχτΜάαστριχτΜάαστριχτ    

Πληροφορίε̋:  

http://seminars.eipa.eu/en/activities09/show/&tid=4389http://seminars.eipa.eu/en/activities09/show/&tid=4389http://seminars.eipa.eu/en/activities09/show/&tid=4389http://seminars.eipa.eu/en/activities09/show/&tid=4389    
    

∆∆∆ΕΕΕΛΛΛΤΤΤΙΙΙΟΟΟ   ∆∆∆ΙΙΙΕΕΕΘΘΘΝΝΝΩΩΩΝΝΝ   ΚΚΚΑΑΑΙΙΙ   ΕΕΕΥΥΥΡΡΡΩΩΩΠΠΠΑΑΑΪΪΪΚΚΚΩΩΩΝΝΝ   ΘΘΘΕΕΕΜΜΜΑΑΑΤΤΤΩΩΩΝΝΝ   ΤΤΤΗΗΗΣΣΣ   ΤΤΤΟΟΟΠΠΠΙΙΙΚΚΚΗΗΗΣΣΣ   ΑΑΑΥΥΥΤΤΤΟΟΟ∆∆∆ΙΙΙΟΟΟΙΙΙΚΚΚΗΗΗΣΣΣΗΗΗΣΣΣ   
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Για τον λόγο αυτό, η Ευρωπἀκή Επιτροπή  

θέσπισε στι̋ 27 Οκτωβρίου 2010 την Πράξη για 

την Ενιαία Αγορά. Η εφαρµογή τη̋ θα επιτρέψει 

να αξιοποιηθούν οι σηµαντικέ̋ δυνατότητε̋ 

ανάπτυξη̋ που προσφέρουν η ψηφιακή 

οικονοµία, ο τοµέα̋ των υπηρεσιών καθώ̋ και 

οι αλλαγέ̋ που συνδέονται µε το περιβάλλον και 

την κλιµατική αλλαγή. 

 

Από το 1992, η ενιαία αγορά έχει αποφέρει 

τεράστια οφέλη και έχει δηµιουργήσει νέε̋ 

ευκαιρίε̋. Όµω̋, η ελεύθερη κυκλοφορία 

αγαθών, υπηρεσιών, κεφαλαίων και προσώπων 

δεν λειτουργεί πάντα οµαλά. Σε ορισµένου̋ 

τοµεί̋ δεν υπάρχει µια πραγµατικά 

ολοκληρωµένη ευρωπἀκή αγορά. Υπάρχουν 

νοµοθετικά κενά, ενώ, εξαιτία̋ διοικητικών 

εµποδίων και ελλιπών κανόνων εφαρµογή̋, δεν 

έχει πλήρω̋  αξιοποιηθεί το δυναµικό τη̋ 

ενιαία̋ αγορά̋. 

 

Η εµπιστοσύνη στην ενιαία αγορά χρειάζεται να 

ενισχυθεί σηµαντικά, έτσι ώστε να δοθεί ώθηση 

στην οικονοµική ανάπτυξη. Η Ευρώπη πρέπει να 

δράσει µε µεγαλύτερη αποφασιστικότητα και 

πειθώ για να δείξει ότι η ενιαία αγορά συντελεί 

στην κοινωνική πρόοδο και είναι επωφελή̋ για 

του̋ καταναλωτέ̋, του̋ εργαζοµένου̋ και τι̋ 

επιχειρήσει̋. 
 

Πρόθεση του επιτρόπου Μισέλ Μπαρνιέ, αλλά 

και ολόκληρη̋ τη̋ Ευρωπἀκή̋ Επιτροπή̋, είναι 

να παραµείνει η Πράξη για την Ενιαία Αγορά 

ψηλά στην πολιτική ατζέντα. 

Προ̋ τούτο, προτάσει̋ τη̋ εν λόγω Πράξη̋ 

υποβάλλονται σε διαβούλευση, µετά το τέλο̋ 

τη̋ οποία̋ η Επιτροπή θα προτείνει την 

επισφράγιση τη̋ δέσµευση̋ των άλλων 

οργάνων σε µια τελική έκδοση τη̋ Πράξη̋ για 

την Ενιαία Αγορά. 

Προθεσµία: 28 Φεβρουαρίου 2011Προθεσµία: 28 Φεβρουαρίου 2011Προθεσµία: 28 Φεβρουαρίου 2011Προθεσµία: 28 Φεβρουαρίου 2011    

    

Πληροφορίε̋:http://ec.europa.eu/environment/coΠληροφορίε̋:http://ec.europa.eu/environment/coΠληροφορίε̋:http://ec.europa.eu/environment/coΠληροφορίε̋:http://ec.europa.eu/environment/co

nsultations/life.htm#%5Fen.nsultations/life.htm#%5Fen.nsultations/life.htm#%5Fen.nsultations/life.htm#%5Fen.htmhtmhtmhtm    
 



    

    

    

    

    

YYYYΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ∆ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ∆ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ∆ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ∆ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣΣΗΣΣΗΣΣΗΣ    

ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ  

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ∆ΙΕΘΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΣΕΩΝ ΜΕ ∆ΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ  

 
Σταδίου 27 

Τ.Κ.101 83 Αθήνα 
 

           Επιµέλεια ύλης και πληροφορίες: Αντώνης Καρβούνης 
Τηλ: 210 3744735 
Fax: 210 3744713 

Ε-mail: a.karvounis@ypes.gr, international@ypes.gr 

Ιστοσελίδα: http://www.ypes.gr/el/Ministry/Actions/deltio_diethnon_kai_europaikon_thematon/ 
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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. 

    

    

            


